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أختالل التنمية الريفية الحضرية ومحددات األحتالل
األسرائيلي في محافظة القدس -فلسطين

*

الدكتور مسلم أبو حلو
أستاذ الجغرافيا السياسية المشارك
دائرة الجغرافيا ودراسات المدن  -جامعة القدس

مقدمة:
يحتل قطاع اإلسكان في بلودان العوالم قموة أولويوات التنميوة والتحضور البشوري ,ويعود
احد أهم محاور معايير التقدم والرفواه فيهوا .ويوؤثر إهموال تفعيلوة وتطوويرة سولبا,كموا
ونوعا  ,على كافة شرائح المجتمع ,بغض النظر عن مستوياتها ,وأماكن تواجدها.
ادى اسووتمرار احووتالل اسوورائيل لألراضووي الفلسووطينية المحتلووة  ,منووذ اكثوور موون
نصف قرن ,وما واكبه من إجوراءات وسياسوات احتالليوة وجهوت لصوالح المحتول علوى
حسوواب تحيووق التنميووة والرفوواة لمووواطني األراضووي الفلسووطينية ,وعلووى وجووة التحديوود
مدينة القدس ومحيطها الحضري ,الى تفاقم العديد مون المشواكل والقضوايا األجتماعيوة
واألقتضووادية ,عووالوة علووى الواقووع السياسووي المتمثوول بووالقهر وسوولب األرادة ,وطمووس
المعالم العربية واألسالمية للمدينة ومحيطها.
من هذه المشاكل ,بل ومن اهمها على واقع ومستقبل التنمية في األراضي
المحتلة مشكلة الضائقة السكنية بشقيها الكمي والنوعي .فخصائصها ودينامياتها ,
*ننشر هذا البحث احتفاءا بمناسوبة اختيوار القودس عاصومة للثقافوة العربيوة لعوام , 9772
والتي نتمنى تحريرها من الصهاينة .
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وموووا يمكووون ان تسوووفر عنوووة مووون نتوووائج وتوووداعيات علوووى مسوووتقبل األراضوووي
الفلسوووطينية ككووول ,وعلوووى مدينوووة القووودس العربيوووة ومحيطهوووا الحضوووري علوووى وجوووة
الخصوص أزمة ومعضلة حقيقية امام اي محاوالت او جهود تنموية في تلوك المنواطق
 .وبات من الواجوب قبول الحوديث عون التنميوة وآفاقهوا فوي تلوك المنواطق تشوخيص هوذا
الواقع والتعرف على مكوناته .
نجم عن استمرار االحتالل ,وتصاعد وتيرة عملياتوة وممارسواته األحتالليوة فوي
األراضووي المحتلووة ,وفووي محافظووة القوودس وعاصوومتها علووى وجووه التحديوود ,تالشووي
مكونات ودعوائم عمليوات التنميوة ,وبخاصوة موا يتعلوق بقطواع اإلسوكان .وهوذا بودورة
مخالف لتوجهات وتوصيات غالبية المؤتمرات الدولية التوي التئموت مون اواخور العقود
اآلخير من القرن المنصرم حتى اآلن  ,والتى ركزت اهتمامها حوول التنميوة .لقود حثوت
جميع هذة المؤتمرات كما هو الحال في موؤتمر قموة األرض عوام  ,4229وكوذلك فوي
مووؤتمر قمووة الس وكان والتنميووة فووي القوواهرة عووام  , 4221 ,ثووم مووؤتمر القمووة العالميووة
للتنمية االجتماعية في كوبنهاجن عام  , 4222وموؤتمر الموئول الثواني فوي اسوطنبول
عام  4221 ,وما تالهوا مون موؤتمرات ,علوى إن السوير فوي طريوق التنميوة المسوتدامة
في عالم آخذ بالتحضر ,هي بالتأكيد السبيل اآلمن لدخول القرن الحادي والعشرين.
أن ما نجوم عون سياسوات األحوتالل لألراضوي الفلسوطينية منوذ عوام  4210وحتوى
اآلن ,موون سوويطرتها علووى نحووو  %17موون األراضووي الفلسووطينية المحتلووة فووي الضووفة
الغربية ,وعلى اكثر مون  %27مون اراضوي محافظوة القودس  ,وموا تقووم بوة اسورائيل
موون ممارسووات علووى صووعيد تهويوود المدينووة ,وعزلهووا عوون محيطهووا العربووي ,ومووا تقوووم
بتنفيوووذة مووون خطوووط بهووودف طموووس الوجوووود العربوووي واألسوووالمي فوووي اقلووويم القووودس ,
واآلراضي الفلسطينية واقتالع للسكان في ,هوذا األقلويم علوى وجوة الخصووص  ,وفوي
األراضي الفلسطينية المحتلة على وجة العمووم.ادت جميعهوا الوى تهمويش وتحجويم اي
مشوواريع تنمويووة محتملووة  ,وفرضووت فووي الوقووت ذاتووة واقعووا مأسوواويا علووى مشوواريع
التنمية الحضرية لهذا اإلقليم في الوقت الراهن والمستقبل على حد سواء.
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مدخل:
اتصوووفت عملـوووـية النموووو الحضوووري فوووي الضفــوووـة الغــوووـربية خوووـالل الفتووورة مووون
 4210-4211بووالبطىء  ,حيووث بلغووت نسووبة الزيووـادة فووي اعووداد الحضـووـر فووي احووـد
عشـــر مدينـة خوالل توـلك الفتورة نحوو  ,%12بينموا زاد عودد سكـوـان الريوـف بنسوبة
 . ) Nakhlah,1979 ( %444يعووووزى ذلووووك كليووووا أو جزئيووووا ,إلووووى زيووووادة عوووودد
التجمعووات الريفيووة موون() 911تجمعووا إلووى (  ) 177تجمووع خووالل تلووك الفتوورة  .وقوود
ظهرت معظم هذه القرى في مناطق الخليول والقودس وجنوين ,والتوي يورجح إن يكوون
معظمهووا قوود تطووور موون تجمعووات بدويووة رعويووة أو موون توسووع لمجموعووات صووغيرة موون
البيوت والخرب التي لم تكن تصنف قرى من قبل ( .) Abid.S.,1987
األدلة على وجود عملية تحضر حقيقية فـي األراضـي الفلسوطينية غيور متووفرة
( كوووين,اطوووني .) 4222.بووالرغم ممووا كشووفت عنووة نتووائج التعووداين العووامين للسووكان
والمساكن الذي تم إعدادهما عامي  4220و  ,9770والتي تشير الى ان نسبة السكان
الحضر في الضفة الغربية بلغت  %22.4و  % 21على التوالى .اال انها تحتاج الوى
المزيووود مووون الحووورص عنووود اسوووتخدامها فوووي الدراسوووات الحضووورية( الجهووواز المركوووزي
لألحصاء الفلسطيني .)9770 ,4220 ,فالعوامل الرئيسة التي يمكن أن تشجع الحركة
من القرى الى المدن هي ازدياد أعداد السكان بأكثر مما تتحملة قدرة األراضوي وخلوق
وظائف صناعية في المدن  .وكال العاملين قليل األهمية في حالة األراضوي الفلسوطينية
المحتلووة فووي الضووفة الغربيووة منهووا فووي اي مكووان آخوور .موون جهووة أخوورى يسووتدل موون
المعطيات أألقتصادية أن نسبة الدخل القومي العوام بحسواب موا تسواهم بوة الزراعوة قود
زادت بالتأكيوود منوووذ عوووام  ,4210علوووى الووورغم موون أن نسوووبة قووووة العمووول فوووي العمالوووة
الزراعية قد انخفضت( الجهاز المركزي لألحصاء .)4222
ومن المالحظ أن انتقال الفلسطينيين خالل الفتورة السوابقة وحتوى أالن كوان فوي
الغالب تجاه سوق العمل اإلسرائيلي ,أو على شوكل هجورة ,وبخاصوة هجورة األزواج
إلى الخارج بدال مون االنتقوال إلوى المودن ,سويما وأن مدينوة القودس الشورقية التوي تعود
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أكبر تجمع حضري فلسطيني ظلت مغلقة أمام المهاجرين الفلسوطينيين المحتملوين مون
ريفها وباقي المناطق الفلسطينية منذ أن باشرت إسرائيل ضمها لها  .عالوة على ذلوك
تشووهد هوووامش المدينووة وريفهووا هجوورة معاكسووة موون الم وـدينة إلووى الهوووامش الواقع وـة
خووارج حوودود المنطقووة التووي تووم ضوومها والتووي تشووكل حاليووا نحووو  %27موون مسوواحة
المحافظة ( الجهاز المركزي لإلحصاء)4222,
وتشير نتائج التعداد العوام للسوكان والمسواكن لعوام  4220فوي فلسوطين أن أعلوى
نسووبة موون الفلسووطينيين الووذين لووم يغيووروا مكووان اقووامتهم المعتوواد منووذ الوووالدة هووم مموون
يقيمووون فووي الريووف ( الجهوواز المركووزي لألحصوواء  .)9777 .موون ناحي وة أخوورى توودل
النتائج المتعلقة ببيانات الهجرة الداخلية في األراضي الفلسطينية بموجب التعداد العام
للسووكان والمسوواكن لعووام  4220أن كوول موون موودين نووابلس ,والخليوول ورام هللا هووي التووي
تشووهد ارتفاعووا فووي معوودالت الهجوورة اليهووا بشووكل مميووز عوون بوواقي الموودن األخوورى .أمووا
العوامل التي تشجع على ارتفاع وتيرة التحضر في السنوات األخيورة فويمكن ارجاعهوا
الى عاملين رئيسين هما :مصوادرة االسورائيلين لألراضوي الزراعيوة  ,و الصوعوبة فوي
الحصول على تراخيص بناء في القورى بدرجوة أكبور مموا عليوة الحوال فوي المودن التوي
تقوم على ادارتها بلديات .
يستدل مون تحليول توزيوع السوكان بوين الريوف والحضور ,بموجوب تحديود مفهووم أنووع
التجمووع السووكاني ,الووذي اعتمووده الجهوواز المركووزي لإلحصوواء الفلسووطيني فووي عمليووة
التعداد ان (  )01تجمعا سكانيا من أصل (  ) 119تجمعوا ,هوي منواطق حضورية يزيود
عدد السكان فيها عن  1222نسمة ,في حين يوجد نحو(  ) 249تجمعوا يقول فيهوا عودد
السكان عن  2777نسمة عام  ( 4220عبد الهادي. )4221,
وتشير الدراسات السابقة ,حول هجرة السكان الفلسوطينيين فوي الضوفة الغربيوة
من الريف إلوى الحضور ,أن الهجورة مون التجمعوات السوكانية األصوغر كانوت أعلوى مون
الهجرة من القرى األكبر التي تحول قسما كبيرا منها إلى مدنا متوسطة  .وربما يعوزى
ذلك إلى عودم تووفر الخودمات فوي األولوى ,والتحوول مون العمول فوي قطواع الزراعوة إلوى
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العموول فووي نشوواطات أخوورى ,إضووافة إلووى عوودم توووفر المسوواكن والتووراخيص فووي تلووك
التجمعات ,سيما التي كانت تجاور مستوطنات إسرائيلية (.نفس المصدر)
إال أن الوضع في محافظة القدس مختلوف تماموا ,فمنوذ احوتالل إسورائيل للمدينوة,
قامووت سوولطات األحووتالل األسوورائيلي بتحديوود الهجوورة إليهووا سووواء موون محيطهووا أو موون
خارجة .وشهدت حركوة السوكان فوي المحافظوة اتجاهوا عكسويا منوذ البدايوة .لقود نموت
التجمعووات السووكانية األقوورب موون المدينووة وباتووت بموجووب قوورار توسوويع حوودود البلديووة,
وقرار توحيد شطريها أحياء من المدينة تنمو بووتيرة متسوارعة علوى حسواب المدينوة
نفسها .فبعد ضم العديود مون القورى القريبوة مون المدينوة الوى حودود المدينوة ,واسوتثناء
التجمعات السكانية المحيطة كبيرة الحجم عنود تطبيوق عمليوة التوسويع والضوم ,جواءت
نتائج التعداد السكاني للمحافظة عام  4220مخالفة تماما لما هو علية الحوال فوي بقيوة
المحافظووات الفلسووطينية .فقوود بلغووت نسووبة السووكان الحضوور فووي محافظووة القوودس عووام
 4220نحو  %22.1مون مجمووع سوكان المحافظوة فوي حوين اعتبور  %2.2تجمعوات
لمخيموات الالجئوين والبواقي اعتبور تجمعوات ريفيوةJerusalem Institute of ( .
)Israel Studies,2002
وبالرغم من استمرار الجدل حول إشكالية تعريف ما هو حضري وما هو ريفي
منووذ فتوورة طويلووة  ,ومووا يواجووه عمليووات قيوواس التحضوور كميووا ونوعيووا علووى الصووعيدين
المحلي والعالمي ,تظل مسوألة التحضور والعالقوات االجتماعيوة واالقتصوادية الناجموة
عنها  ,في مقدمة األولويوات عنود صوياغة السياسوات أإلنمائيوة فوي معظوم دول العوالم ,
خاصة في فلسطين كأحدي دول العالم النامي حيث يتزايد السكان بسرعة كبيورة تفووق
اإلمكانات المتوفرة لتلبية الحاجوات السوكانية المتزايودة ,ومواجهوة المشوكالت الناجموة
عوون االخووتالل البووارز فووي التوزيعووات المكانيووة السووكانية ,ونشوووء التجمعووات السووكانية
المعزولة وتضخم عدد المقيمين فيها ,مما يستوجب التخطيط لدراسوة ظواهرة التحضور
الزائف المفروض عليها بهدف مواجهة نتائجها وضبط حركتها.
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اصوووبح األهتموووام بموووا سووويترتب علوووى النموووو السوووريع للتحضووور الزائوووف  ,مووون
الموضوعات التي اولتها الهيئات والمؤسسات الرسمية وشبة الرسمية والدولية علوى
حوود سووواء اهتمامووا مميووزا .وشوورعت منووذ موودة ليسووت قصوويرة فووي البحووث عوون السووبل
والطوورق التووي تسوواعد فووي وقووف الظوواهرة ,الحوود موون آثارهووا السوولبية,وموون صووياغة
سياسات سكانية مالئمة تستطيع من خاللهوا الموازنوة بوين المووارد والسوكان,وتسواعد
في نجاح مشاريع التخطيط الحضوري واألقليموي,التوي مون شوأنها التغلوب علوى النتوائج
السلبية الناجمة عن هذة األوضاع المفروضة.
وإذا كانت ظاهرة التحضر مون حيوث سورعة انتشوارها فوي العوالم والعوالم العربوي
علووى حوود سووواء ,تعتبوور موون ابوورز الظووواهر التووي تميووز القوورن الحووادي والعشوورين ,فووان
الوضع مختلف تماما في األراضي الفلسطينية وفي محافظة القدس تحديودا .فقود ترتوب
على سيطرة إسرائيل على  %27مون األراضوي المحافظوة ,وإقاموة الكتول االسوتيطانية
في تلك األراضي ,وتنفيذ مخطط جدار العزل والضم عمليا منوذ عوام  ,9779وموا نجوم
عنهووا موون عووزل ل  22تجمعووا سووكانيا فلسووطينيا عوون مركزهووا تمامووا ,وتقسوويمها إلووى
سووبعة كانتونووات منفصوولة غيوور مترابطووة  ,وفووي تحويوول عشوورين تجمعووا سووكانيا آخوورا
تحوويط بالمدينووة الووى أحيوواء فقيوورة مكتظووة بووروز حالووة فريوودة تعيشووها محافظووة القوودس
خاصة وأألراضي الفلسطينية عامة.
وعليوووه فوووان موووا تمووور بوووه محافظوووة القووودس علوووى وجوووه الخصووووص واألراضوووي
الفلسطينية في الضفة الغربية على وجه العموم يعد مرحلة دقيقة وحاسمة تتمثول فوي
سياسوووة عوووزل ديمووووغرافي للسوووكان الفلسوووطينيين مقابووول عمليوووات توسوووع ونموووو فوووي
االستيطان والتهويد .يتطلوب اإلسوراع فوي وقوف هوذه العمليوات والقيوام باالستقصواءات
األساسية للدراسات االجتماعية واالقتصادية بهدف تحديود احتياجوات المرحلوة القادموة
وصياغة البرامج الالزمة لتلبية حاجات الصمود واالستمرار.
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أهداف الدراسة
تهووودف هوووذه الدراسوووة إلوووى عووورض وتحليووول دور األحوووتالل األسووورائيلي  ,كعامووول
سياسووي  ,ممووثال باالسووتيطان وجوودار الفصوول العنصووري فووي تشووكيل وتوجيووه أنموواط
التنميووة الحضوورية ,فووي محافظووة القوودس .و توضوويح آثووارة فووي تشووكيل مورفولوجيووة
العمران الحضري في المدينة ,والمحافظة على حد سواء.وأثرة على تجديود اتجاهوات
النمو الحضري فيها.

منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة  ,اعتمد الباحث المنهج الوصوفي والتحليلوي األسوتنتاجي
في البحث ,حيث تم معالجة البيانات والمعلومات التوي توم الحصوول عليهوا مون مصوادر
رئيسووة وثانويووة مختلفووة ,فووي سووياق توواريخي ووصووف علمووي مقوونن .فووي حووين وظووف
منهج األستنتاج مون خوالل اسوتقراء تطوور المعطيوات الخاصوة بواقوع التطوور السوكاني
والتوجية العمراني فوي األراضوي الفلسوطينية المحتلوة .وتحليول واسوتقراء ابعواد وآثوار
سياسات األحوتالل واجراءاتوة علوى واقوع التوزيوع السوكاني وتحوالتوة وموا واكبهوا مون
نتووائج علووى الصووعيد انتشووار احزمووة البووؤس والفقوور ,والعووزل ,فووي المدينووة وهوامشووها
الحضوورية وموون نمووو وتسووارع فووي ظوواهرة السووكن العشوووائي والمشوواكل األجتماعيووة
واألقتصادية المرافقة لهذة التحوالت.
ولتحقيق ذلك ستركز الدراسة على :
 )4إبراز التوزيع المكاني للسكان في محافظة القودس وتوضويح طبيعتوه ومكوناتوه
مع بقيوة المنواطق فوي األراضوي المحتلوة واعتمواد المعطيوات اإلحصوائية بهودف
إبراز هذا الواقع وتطوره التاريخي في محاولة لفهم التوقعات المستقبلية.
 )9تحديد مظاهر االختالف القائمة بين األراضي الفلسطينية وغيرها من المنواطق
في العالم سواء من حيث وتيورة النموو السوكاني والتوزيعوات المكانيوة لوه ودور
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وعالقة المدينة بالريف فوي األراضوي الفلسوطينية  ,ذلوك أن خريطوة التوزيعوات
السووكانية فووي فلسووطين ومحافظووة القوودس تبوورز نموذجووا غيوور مووألوف بعوود فووي
العووالم ,فووي الوقووت الووذي يبقووي فيووة النمووو السووكاني السووريع السوومة الرئيسووة
للديموغرافيا الفلسطينية والذي من المتوقع اسوتمرارة خوالل الفتورات القادموة
وخالل معركة الصراع الديموغرافي العربي اإلسرائيلي.
 )2التركيز على مسالة الحصار الحضري  ,واالختالل المتزايد في نموو التوزيعوات
المكانية للسكان المفروضة تحت وطأة التهجير والترانسفير البطيء وذلوك مون
خالل قراءة التحوالت الديموغرافية في التجمعات السكانية.
 )1توضوويح اثوور التحوووالت الديموغرافيووة فووي نشوووء أحزمووة الفقوور والبووؤس فووي
المدينة وهوامشها الحضرية وتسارع حركة السكن العشووائي وتفواقم المشواكل
االجتماعية واالقتصادية.
 )2أثووور عمليوووات الحصوووار والضوووم علوووى التوجيوووه العمرانوووي والالنووود سوووكيب فوووي
التجمعات الريفية المجاورة لمدينة القدس.

الترابط الريفي الحضري والتنمية الحضرية المستدامة :
في هذا القسم سيتم توضيح آليات واحتياجوات عمليوة التورابط الريفوي الحضوري
من خوالل إبوراز دور كول مون الريوف والحضور فوي التنميوة الحضورية المسوتدامة التوي
أصبحت منشدا أساسيا لدي المؤسسات والهيئات المختصة فيه منوذ الربوع األخيور مون
القرن الماضي.

 -4البعد الريفي في التنمية الحضرية المستدامة
ادى الجدل القائم منذ فترة طويلة حول إشكالية التعريف والتفريق ,بين ما هو
ريفي وما هو حضري ,إلى ظهور اتجاهات ورؤى متباينة تصل إلى مرحلة الخالف
الكلي .ومع ذلك يمكن حصر وجهات النظر حول هذا الموضوع في وجهتي نظر
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هما :األولى ضد الحضرنة واألخرى محبذة لها .ففي حين يرى أصحاب وجهة النظر
المضادة للحضرنة ,أنها عملية تؤدي إلى تدمير البيئة االجتماعية ,وتعمل على
إخفاء الحياة الريفية .يرى أصحاب وجهة النظر المؤيدة لها على أنها عملية تقدمية,
وقوة رئيسة تدفع إلى االبتكار التكنولوجي  ,والتنمية االقتصادية والتغير االجتماعي
واالقتصادي .وعلية فال غرابة أن ينظر أصحاب هذا االتجاه إلى المدن بمختلف
أحجامها أنها الوسيلة الفاعلة في تحريك عمليات النمو االجتماعي واالقتصادي معا.
( األمم المتحدة,برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية)9772,
ومع ذلك لم يمنع الخالف على تحديد مفهوميهما معظم المنشغلين بها من
محاولة فهم أوجه االرتباط بين الحضر والريف .وهذا بدوروة يجعل من الضروري
إعادة النظر في استعراض المناهج والسياسات تجاه هذا الموضوع .مما سينتج عنها
من تأثيرات قوية على نُ ُه ْج التنمية وخطط وسياسات االستثمار .من هنا ينظر الى أن
االستثمارات في المجاالت الريفية والحضرية على انهما متكامالن ال متنافسان .أما
فيما يتعلق باآلتجاهات حول العالقة بين الريف والحضر فيمكن رغم اختالفها تبويبها
في اتجاهات اربع هي:
أوال :االتجاه المتأثر بفكر العولمة ,والذي يري ان العولمة ستؤدي الى خلق اشكال
جديدة من األرتباط بين المدن الكبيرة والمناطق الريفية (المدن الثانوية)  .والتي
وصفتها بعض التحاليل بظهور "اقتصاد األرخبيل" الحضري "وإضفاء طابع المدينة
الكبرى على االقتصادي العالمي".
ثانيا :اتجاه متأثر بظاهرة الزراعة الحضرية وشبه الحضرية ,والذي يرى أن تعميق
شدة الفقر الحضري في السنوات األخيرة قد ادى بالكثير من األسر الحضرية,
وبخاصة في البلدان األقل نموا إلى البحث عن مصادر إضافية للغذاء وللدخل بعدة
طرق من بينها الزراعة الحضرية.

37

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

ثالثا :اتجاه ذو صلة بهجرة العودة ,ويرى اصحابة ان عمليات التقليص وتحقيق
الموفورات التي نتجت عن برنامج الموائمة الهيكلية االقتصادية قد أدت لدى القليل من
البلدان إلى إطالق العنان لعملية الهجرة العائدة ,حيث بدأت بعض األسر بهجرة
معاكسة إلى مواطنها الريفية ألسباب اقتصادية بصفة خاصة ,وألسباب البقاء على قيد
الحياة .ومع ذلك فان هناك بعض الشكوك الخطيرة التي تكتنف المعنى الكمي وتواتر
حدوث هذا االتجاه.
رابعا :اتجاه َر ْيفَنَ ْة العمالة الحضرية ,ويرى اصحابة أن عمل أعداد كبيرة من عمال
الزراعة المؤقتين لدى الشركات التجارية وخاصة أثناء موسم جني المحاصيل ممن
يسكنون في المدينة ,قد اطلق العنان لتنويع مصادر الدخل بين األسر الحضرية
الفقيرة .وإذا أضفنا ذلك إلى الزراعة الحضرية ,سنجد انة من األمور التي توضع
بصورة متزايدة على محك االختبار ,تلك التعريفات التقليدية لما هو حضري ولما هو
ريفي ,حيث أن حدودهما المادية والمهنية تصبح غير محددة ,ومن ثمة يظهر النموذج
الناشئ ل َر ْيفَنَ ْة المناطق الحضرية بكل ما يرافق ذلك من مشاكل (.المصدر نفسه)
لقد أدت مستويات التحضر المتسارع إلى ما سبق ذكره من تغييرات  .ومع استمرار
معدالت النمو الحضري في العالم ,وتوقع أن تستمر هذه المعدالت في الزيادة,
خصوصا في البلدان النامية ,وتوقع أن يتجاوز عدد سكان المناطق الحضرية عدد
سكان المناطق الريفية ,وفي الوقت الذي باتت فيه ظاهرة الحضرنة ظاهرة متنامية
في جميع البلدان واألقاليم ,وفي ضوء ما يرافقها من اتساع في نسبة الفقر الحضري
والتي فاقت نسبة الفقر الريفي فقد أصبح االتجاه المواكب للحضرنة الحديثة اقرب ما
يوصف بحضرنة الفقر .حيث أنه خالل الفترة  ,4212 – 4207ازداد عدد السكان
الذين يعيشون في فقر داخل مناطق حضرية بنسبة  %02باألرقام المطلقة ,بينما
وصل هذا الرقم في المناطق الريفية إلى  .%99وفي عام  ,4224قدر برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي أنه بحلول عام  9777ستكون األسر الحضرية الفقيرة قد ازداد
عددها بنسبة  01في المائة ,بينما أكثر من نصف فقراء العالم سوف يكونون قاطنين
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للمدن .ومن الواضح أن المدن الكبيرة والصغيرة سوف تلعب دورا متزايدا في التقليل
من الفقر الوطني ,وأنه لتحقيق ذلك ينبغي لعملية الحضرنة أن تكون مستدامة ,وإال
فإن عدم االرتياح السائد سوف يستمر لغير مصلحة الجنس البشري(.موئل أألمم
المتحدة -ادارة التنمية الدولية)9779,

 -9تأثير التنمية الحضرية المستدامة على المناطق الريفية
إن ما تتطلبه عمليات النمو الحضري المتسارع من استخدام لمقادير ضخمة
من المواد ,وما يترتب عن استخدامها من قدر عال من الملوثات التي تضر سلبا
بالهواء والماء والتربة ,إضافة إلى ما ينجم عن تركز السكان بشكل مرتفع في
المناطق الحضرية ,وما يتبعه من زيادة في الطلب على المواد المطلوبة لالستهالك
بمختلف أشكاله ,والذي سيكون في الغالب على حساب أفضل األراضي الزراعية,
يجعل أمر توفيره ,امرأ مثقال للبيئات الريفية ,حيث ال تستطيع تحقيقه ,ما لم يتم
إدارة عمليات التحضر بشكل سليم مدروس .والذي لن يتحقق إال عن طريق إتباع
سياسات التسعير المالئمة واالضطالع بالبرامج التثقيفية ,وإنشاء آليات منصفة
إلتاحة االستخدام ,لتكون سليمة من الناحيتين االقتصادية والبيئية"(.االمم المتحدة ,
مصدر سابق)  ,ومع أن آثار التنمية الحضرية المستدامة على الريف غالبا ما
توصف بالتشابك والتعقيد  ,إال أن أهم هذه آثارها يمكن تلخيصة تحت الجوانب
التالية:
 – 4اآلثار االقتصادية:
طالما أن العالقة بين المناطق الحضرية والريفية اقتصاديا عالقة تبادلية .وأن كل
منهما يشكل السوق لآلخر ,بغض النظر عن قيمة وطبيعة السلع والمواد المتبادلة
بينهما .فان العالقة بينهما هي تكافلية .وفي هذا السياق ال بد من ضمان تقديم الحوافز
المطلوبة من كل طرف للطرف األخر .وبالتالي على األسواق الحضرية تقديم حوافز
قوية لزيادة اإلنتاج الريفي ,وفي الوقت ذاته على األسواق الريفية وبنفس المستوي
من القوة توفير حوافز لزيادة إنتاج السلع ال ُمصنعة داخل المناطق الحضرية ( .االمم
32

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

المتحدة  ,مصدر سابق) .ولضمان سير العمليات السالفة الذكر ال بد من ربط المناطق
الريفية والمدن ببنية أساسية قادرة على تيسير تدفق العمليات والتفاعل بينهما.وهذا
بدورة يشكل جوهر النمو الريفي واستراتيجيات مركز الخدمات التي تعد واحدة من
استراتيجيات التخطيط التنموي اإلقليمية األكثر شعبية لدى البلدان النامية.
لقد أشارت العديد من التجارب الدولية بخصوص مساهمة الحضرنة االقتصادية
في التنمية الريفية في حالة التزام كل طرف بما هو مطلوب منة’ ,إلى أن التأثير
سيكون ايجابيا في مجال نصيب الفرد من الناتج القومي ومتوسط الدخل الفردي ,وهذا
بدورة سيحد من الهجرة من الريف للمدينة ,إضافة الى دورة في تطوير المناطق
الريفية النائية ,من خالل تحويالت الريفيين قاطني المدن إلى أقاربهم في الريف .
 – 9اآلثار البيئية:
من المؤكد أن زيادة الطلب على الموارد الطبيعية ,والتي سيتم توفير جلها من الريف,
والتخلص من غير الصالح منها لالستهالك ,إلى ارتفاع نسب الملوثات المختلفة .ولما
كانت عمليات التخلص من معظم هذة الملوثلت في المناطق الحضرية ستتم على
حساب المناطق الريفية ,كان ال بد من وضع ضوابط تحول دون حدوث إخالل بيئي
على حساب ضرورة توفير االحتياجات ,وإال فإن المناطق الريفية تصبح بالوعات
للنفايات الحضرية ,التي ان لم تحسن إدارتها ,ستؤدي إلى تلويث مصادر المياهبصفة
خاصة ,والنظام اإليكولوجي الكامل بصفة عامة.
ونظرا الن تأثير المناطق الحضرية غالبا ما يكون على حساب ظهيرها الريفي,
والذي غالبا ما يوصف بأنه البصمة اإليكولوجية ,فان األمر يتطلب أن تعتمد المدن
التخطيط المستدام ,والنُ ُه ْج اإلدارية الوطنية ,المتمشية مع االستراتيجيات األوسع,
الخاصة بالتنمية المستدامة وأدوات اإلدارة البيئية .وبالتالي فان بحث أوجه االرتباط
الوثيقة بين المناطق الحضرية والريفية ,يمكن لإلدارة البيئية المستدامة والفعالة من
جانب المدن أن تفيد إيجابيا المجتمعات المحلية الريفية المالصقة لها.
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– 2اآلثار االجتماعية:
دلت قرائن عديدة على أن الهجرة من الريف إلى المدينة ,والحضرنة بصفة عامة,
ذات تأثيرات ديموغرافية إيجابية كثيرة على المناطق الريفية ,وعلى التنمية الوطنية,
أهمها استيعاب المدن المتوسطة والصغيرة للزيادة السكانية من المناطق الهشة بيئيا,
والمزدحمة بالسكان .في نفس الوقت غالبا ما تؤدي عمليات التحضر إلى تقليل
معدالت الخصوبة ,ومتوسط حجم األسرة .وما ينجم عن ذلك من تغيرات سلوكية في
أسلوب الحياة التي تتسم بها المدن .بما في ذلك ارتفاع التعليم واستخدام التكنولوجيات
الحديثة ,وارتفاع سن أول زواج ,وزيادة تشغيل المرأة ,وارتفاع معدالت الوعي
بموانع الحمل واستخدامها .كذلك فإن تكلفة العناية باالحتياجات المختلفة لألطفال,
وتكلفة اإلسكان ,أو المأوى ,باإلضافة إلى الرغبة في االرتقاء بنوعية الحياة ,كلها
ستعمل في النهاية على تثبيط سكان المدن عن تكوين أسر كبيرة بنفس الحجم التي قد
يكونوها لو كانوا في الريف .في الوقت ذاتة ستؤدي الحضرنة إلى انخفاض معدالت
الوفيات ,خاصة في الدول النامية بسبب توافر المرافق الطبية في المناطق الحضرية
بصورة أفضل.
أما على الصعيد االجتماعي ,فيمكن للحضرنة أن تلعب دورا في التخفيف من حدة
الفقر ,وبخاصة في الدول النامية ,من خالل التحويالت المالية أألسرية من الحضر
إلى الريف .فال تزال نسبة عالية من الحضر في العالم الثالث تحتفظ بصالت وثيقة مع
المجتمعات الريفية التي نشأت وترعرعت فيها قبل هجرتها إلى المراكز الحضرية
والتي تنوي العودة إلى مجتمعاتها الريفية عند التقاعد(.نفس المصدر).
يضاف إلى ذلك ما يمكن أن تجلبه الحضرنة من تأثيرات غير منظورة في أنماط
وأساليب الحياة الريفية .فقد يتأثر األشخاص القاطنين في القرى الريفية النائية
ويصبحوا حضريين دون الهجرة بالضرورة إلى المدن الصغيرة والكبيرة ,طالما أن
حصولهم على خدمات البنية األساسية المرتبطة عادة بالمناطق الحضرية يمكن أن
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يزداد ,ومن ثم يمكن ألنماط سلوكهم أن تتحول من أنماط "ريفية" نموذجية إلى
أنماط "حضرية".

منطقة الدراسة:
تقع محافظة القدس وسط الضفة الغربية  ,على مساحة تبلم نحوو 222.11كوم9
 ,وتضم باألضافة الى مدينة القدس "الشرقية"  11تجمعا سكانيا حسب تعداد السكان
والمسوواكن  (9770شووكل رقووم  .)4تقسووم المحافظووة موون حيووث تبعيتهووا األداريووة الووى
منطقتين هما :منطقة ( ) J1التي تتبع اداريا لسلطات األحوتالل وتودار مون قبول بلديوة
القدس األسرائيلية  ,وتبلم مساحتها نحو  %11من مساحة المحافظة ,في حوين تتبوع
المنطقة ( )J2اداريا منذ  4222الى السلطة الفلسطينية باستثناء المناطق التي توجود
فيها المستوطنات والمصونفة بمنواطق (ج) بموجوب األتفاقيوة السوابقة .أموا عودد سوكان
المحافظووة بقسووميها J2و  J1فيقوودر بنحووو  212,112نسوومة ( %42,2موون سووكان
الضفة الغربية  ,و  %2,1من سكان األراضي الفلسطينية المحتلة) حسوب التقوديرات
النهائية للتعداد العام للسوكان والمسواكن لعوام  , 9770مونهم حووالي  922,741نسومة
فووي منطقووة  J1ونحووو 491,122نسوومة فووي منطقووة ( .J2الجهوواز المركووزي لألحصوواء
الفلسطيني.)9771 ,
أحدثت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها ألراضي الضفة الغربيوة وقطواع
غزة عام  ,4210تغييرات جذرية على صعيدي الجغرافيا والديموغرافيا .تمثول ابرزهوا
حجمووا ونوعووا فووي مدينووة القوودس ومحافظتهووا .فقوود وسووعت قوووات األحووتالل األسوورائيلي
مسوواحة المدينووة موون( 1,2كووم )9عووام  , 4210الووى ( 07,1كووم) 9عووام ( 4222
(,) Hadawi, 1965شووكل رقووم  . )9,2 ,أدى ذلووك إلووى تضوواعف مسوواحة المدينووة
نحووو احوود عشوور موورة ( .)Jerusalem Statistical Year Book, 1995تووم
توسويع القسووم الشوورقي مون مدينووة القوودس علووى حسواب التجمعووات السووكانية العربيووة
الريفية المحيطة بها  ,حيث تم ضم مساحات شاسعة من أراضي (  )91تجمعا سوكانيا
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تحيط بالمدينة من جهاتها الجنوبية والشرقية والغربية ,والتي في الوقت ذاته تشوكل
قرابة  %27من مساحة محافظة القدس بموجب التقسيم اإلداري الفلسطيني بعود عوام
( 4221شوووكل رقوووم  )1والوووذي جووواء آلعتبوووارات امنيوووة ولتحقيوووق تفووووق فوووي الوجوووود
اليهووودي فيهووا بالدرجووة األساسووية ( .كتوواب القوودس األحصووائي السوونوي  ,رقووم (,)47
 .)9771وعلية فقد تم استبعاد التجمعات السوكانية ذات الكثافوات السوكانية العاليوة مون
حوودود البلديووة ( السووكان ولوويس األراضووي)  .لتحقيووق تلووك األعتبووارات فعلووت سوولطات
األحتالل األسورائيلي قوانون األراضوي المعموول بوة زمون األنتوداب البريطواني حيوث توم
بموجب تطبيقة مصادرة  %12من األراضي التي تمت اضافتها لحدود البلدية بطريقة
غير شرعية .حيث لوم تتورك سولطات األحوتالل موا يكفوي مون اراض لمواجهوة متطلبوات
النمووو الطبيعووي للتجمعووات السووكانية الفلسووطينية المجوواورة للحوودود المفروضووة ,او مووا
يكفي لمواجهة احتياجات النمو الطبيعي لسكان تلك التجمعات.
شكل رقم( )4موقع محافظة القدس
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شكل ( رقم  ) 9تطور حدود بلدية القدس ()9771-4211
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شكل (رقم  )2حدود القدس الكبرى

شكل (رقم  )1محافظة القدس حسب التقسيم األداري الفلسطيني
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رافووووق التغييوووورات المكانيووووة المفروضووووة تحوووووالت ديموغرافيووووة فووووي المدينووووة
والمحافظة .فعلى صعيد اعداد السوكان ارتفوع عودد سوكان القسوم الشورقي مون المدينوة
والمعوروف بمنطقوة ( ) J1مون  01.9ألوف نسومة عوام  4207الوى 994.7الوف نسومة
عام  (9770المصدر نفسة) .في الوقت ذاتة ارتفوع عودد سوكان بقيوة القسوم اآلخور مون
المحافظوووة والمعوووروف بمنطقوووة (  ) J2مووون  442.1الوووف نسووومة عوووام  ,4220الوووى
414.2الف نسمة لنفس العام .و تشير تقديرات الجهاز المركزي لألحصاء الفلسوطيني
لعام  9770الى انخفاض اعداد السكان في كول مون منطقوة (  )J1و ( )J2الوى 219.2
الف نسمة من اصل  144.2الف نسمة عوام  .9771ويعوود ذلوك الوى هجورة عودد كبيور
من المقدسيين من داخل حدود بلدية القدس الى الخارج بعد تنفيذ جدار العوزل وفورض
قيود مشددة على تواجد حملة الهوية الزرقاء " األسورائيلية داخول حـوـدود البلــديــوـة.
( نفس المصدر).
إلحكوووام السووويطرة علوووى مدينوووة القووودس ومحافظتهوووا  ,وطموووس هويتهوووا العربيوووة
الفلسطينية واألسالمية  ,شرعت سلطات األحتالل ومنذ عام  4210تنفيذ واقرار خطط
غيوور قابلووة لأللغوواء او التغيوور وشوومولية فووي الوقووت ذاتووة ,هوودفها السوويطرة التامووة علووى
األرض موون خووالل القيووام بالعديوود موون الممارسووات واألجووراءات التنفيذيووة ,كمصووادرة
األراضوووي ,شوووق الطووورق ,هووودم المبووواني ,وبنووواء المسوووتعمرات وتخطووويط اسوووتخدامات
األراضي .وأخيرا بناء جدار العزل  .اسفرت تلك الممارسات المخطط لها عون ضوم موا
نسبته  %21.0من مساحة محافظة القدس إلى ما يسمى القدس الكبرى ,وسويطرتها
على  %27من مساحة المحافظة ككل( .مؤسسوة العلووم التطبيقيوة ,القودس  ,اريوج,
. )9771
الدالئل على انتهاج اسرائيل سياسة التوسع والودمج بهودف تهويود المدينوة  ,هوو
مصادرة اسورائيل ل  22111دونموا مون اراضوي التجمعوات السوكانية المجواورة لجودار
العزل في محافظة القدس حول حدود البلدية خالل الفترة مون  9771-9777وتهديودها
بمصادرة نحو  17217دونما اخرى في المناطق المحاذية للمدينة( نفس المصدر)
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اما فيما يتعلق بعمليات التوسع والضم في حدود بلدية القدس فوي فتورة االحوتالل
اإلسرائيلي للضفة الغربية فقود شوملت قرابوة  91حيوا جديودا كانوت خوارج حودودها قبول
عووام  .4210وقووود شووملت عمليوووات التوسووع جميوووع الهوووامش الحضووورية للمدينووة مووون
الجنوب ,في حين استثنت عمليات الضم كل من بلدة أبو ديس والعيزرية من الجنووب
الشرقي ,وقرى الزعيم وحزموا وعناتوا وجبوع ومخمواس ومعظوم أراضوي قريوة الورام
من الشمال الشرقي .أما من جهة الشمال الغربي فقد تم استثناء كل من بلدة بيور نبواال
والجيووب والجووديرة وقلنووديا ومخوويم قلنووديا ورافووات ,وبيووت سوووريك ,وبوودو ,والقبيبووة,
وبيت عنان ,وقطنه ,وبيت دقو ,وبيوت أجوزا ,وخورب أم اللحوم  ,و بيوت حنينوا ,وبيوت
أكسا ,هادفوة مون ذلوك اسوتثناء التجمعوات السوكانية ذات األعوداد السوكانية العاليوة مون
حدود القودس الكبورى للمحافظوة علوى أن ال تتجواوز نسوبة السوكان العورب داخول حودود
القدس الكبرى عن  %91من سكانها.
لم تقتصر اإلجراءات اإلسرائيلية على عمليوات الضوم ,بول تعودتها إلوى مصوادرة
مسوواحات واسووعة موون أراضووي هووذه التجمعووات المحوودودة أصووال ,عووالوة علووى إلزامهووا
بمخططات هيكلية حالت دون عمليات النموو والتوسوع لهوا األمور الوذي أدى إلوى خلوق
مناطق سكنية مكتظة اقرب ما تكوون شوبيها ببيئوات إل  squatterو  , slumوقود
سواعدت كموا سواعدت خصوائص مواضوع بعووض هوذه التجمعوات علوى اتجاهوات وأنموواط
تشكيلها العمراني الوذي ال يلبوي احتياجوات سواكنيها وأصوبحت بعود تنفيوذ مخطوط جودار
العزل عبارة عن معازل حقيقية فرضت علوى سواكنيها خيوار االسوتمرار ضومن ظوروف
المعاناة أو الرحيل كخطوة أولى في مشروع الترانسفير الصهيوني.
لقد نفذت إسرائيل سياسات التهويد للمدينوة ومحيطهوا خاصوة وألراضوي الضوفة
الغربيوة عامووة موون خووالل مخططووات وبوورامج معودة ومدروسووة أسووفرت فووي النهايووة إلووى
تفريم القسم األعظم من أراضوي المحافظوة مون سوكانه ومحاصورة التجمعوات السوكانية
وعزلهووا إلجبارهووا علووى توورك أراضوويها طوعووا (ترانسووفير اختيوواري) .أمووا أهووم هووذه
المخططات فيمكن إجمالها وتوضيح نتائجها بما يلي:
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المخططات الهيكلية في فلسطين:
اختلف حال التخطيط الهيكلي خوالل العقوود الماضوية فوي األراضوي الفلسوطينية بواختالف
القووووى السياسوووية واإلداريوووة التوووي توالوووت السووويطرة علوووى فلسوووطين .لقووود تباينوووت هوووذه
المخططات بناء على اختالف أهوداف هوذه القووى .وتشوابهت جميعهوا بأنهوا عملوت علوى
تعزيوووز وتثبوووت وجوووود القووووى األجنبيوووة لفووورض سياسوووة األمووور الواقوووع علوووى األراضوووي
الفلسطينية  ,مون جهوة  ,وتضويق الخنواق والحود مون النموو الوديموعرافي واالقتصوادي
للسكان المحليين بقصد تفريم األرض من أصحابها األصليين من جهة أخرى.
فلم تجر أي محاولة منذ عهد االنتوداب البريطواني لفلسوطين ()4211 -4299إلعوداد أيوة
مخططات إقليمية أو محلية سوى ما تم في بداية األربعينات من القرن المنصورم ,حيوث
تم إعداد مخططين إقليميين ألراضي الضفة الغربية ,احدهما لمنطقة القودس والمعوروف
باسم (  ) RJ5واآلخر للواء نابلس والمعوروف باسوم (  ) SI5وكوذلك مخطوط () R6
التي وضعها هنري كاندل المستشار البريطواني لشوؤون التنظويم خوالل عوام  4219وفقوا
لقانون تنظيم المدن رقم ( )91لسنة ( 4221كوين ,مصدر سوابق)  .أموا الخططوان فقود
اعوودا حينووذاك لواقووع مختلووف اقتصوواديا واجتماعيووا وسياسوويا عمووا هووو عليووة الحووال أآلن
حيووث ال زالووت السوولطات اإلسوورائيلية تسووتعملهما حتووى الوقووت الحاضوور وخصوصووا فووي
المنطقة المعروفة وفقا التفاق أوسلو ب ( منطقة ج  /اي المنطقة التوي تتبوع السويطرة
األسرائيلة من األراضي المحتلة)  ,كأساس لمنح رخص البناء في المناطق التوي ال تقوع
ضوومن مخطووط هيكلووي محلووي  ,ولووم يووتم إعووداد مخططووات إقليميووة جديوودة تنسووخ تلووك
المخططات لمنطقة الضفة الغربية حتى اآلن.
ففي فترة الحكم األردني للضوفة الغربيوة وحتوى بعود صودور قوانون تنظويم المودن
والقرى واألبنية األردني رقم ( ) 24لسنة  ,4222بقوي العمول بهوذين المخططوين حتوى
بدايووة فتوورة الثمانينووات ,عنوودما قامووت سوولطات األحووتالل األسوورائيلي باستصوودار رخووص
البناء وسياسة هدم البيوت وخصوصا في منطقة القدس .ولكن اسرائيل قامت بوأجراء
تعديالت على تلك المخططات أكثر ظلما وإجحافوا حيوث أعودت دائورة التنظويم المركزيوة
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اإلسوورائيلية مشووروع تنظوويم إقليمووي جزئووي رقووم (  ) 19/4لمخطووط القوودس () rj 2
يعرف باسوم " مشوروع المركوز " ويشومل جوزءا مون قضواء رام هللا ومون قضواء بيوت
لحم ولواء القدس  ,ليحد من التطور في البنواء الفلسوطيني حوول القودس ,وليخصوص
أراضي هذه المنطقة إلقـــامة مستوطنات يهــودية ,حيث خصص المشوروع موا نسوبته
(  ) %42فقووط موون مسوواحة المشووروع للبنوواء الفلسووطيني والتووي تضووم (  ) 12مدينووة
وقرية فلسطينية و سبع مخيمات لالجئين ,بالمقابول خصوص المشوروع نسوبة ( %40
) موون المسوواحة لبنوواء المسووتوطنات اليهوديووة (وزارة الحكووم المحلووي )9772 ,وبووذلك
يمكن تلخيص أهداف المشروع ب :
 )4عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وربط منطقة األغوار بالساحل .
 )9توسوويع منطقووة القوودس الكبوورى موون خووالل إحاطتهووا بحووزام اسووتيطاني وفوورض
سياسة األمر الواقع بشأن قضية القدس في موضوع التسوية.
 )2تسهيل توسعة رقعة االستيطان اليهوودي مون خوالل تقييود التصورف الفلسوطيني
في مساحات كبيرة من األراضي تضاف مستقبال الوى موا توم مصوادرته مون قبول
سلطات االحتالل.
 )1خنوووق إمكانيوووات النموووو والتطوووور الفلسوووطيني فوووي مختلوووف الميوووادين الحيويوووة
ومحاصرة الفلسطينيين في بقع مضغوطة غير قابلة للتوسع.
ومما تجدر اإلشارة إليه إن هذا المخطط قد اكتفى بتحديد المناطق داخول حودود البلديوة
للموودن والمسووطحات المقلصووة للقوورى الواقعووة ضوومنة ,ممووا أدى إلووى توورك العديوود موون
أألبنية القائمة فعليا خارج حدود المنطقوة المسوموح للفلسوطينيين بالبنواء عليهوا وذلوك
تسهيال لتنفيذ عمليوات الهودم بحجوة وقوعهوا خوارج المخطوط .مموا سويؤدي إلوى حصور
الفلسطينيين داخل تجمعات سكنية ذات كثافة عالية ,وضمان منع امتدادهم أفقيوا .ولوم
يقتصوور األموور علووى الحوود موون امتووداد العمووران الفلسووطيني أفقيووا  ,بوول مارسووت سوولطات
االحووتالل كافووة إشووكال الضووغوط للحوود موون البنوواء حتووى داخوول المسووطحات المقلصووة موون
خالل إصدار قو اعد جديودة وشوروط يجوب توفيرهوا للحصوول علوى رخوص البنواء منهوا
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إثبووات الملكيووة ,و الحصووول علووى تصووديق رسوومي لخريطووة مفصوولة للبنوواء ,والشووكل
المعموواري ,ومنووع البنوواء فووي المنوواطق التووي تعتبرهووا سوولطة التنظوويم ضوورورية لمنووع
الضوضوواء ,والمحافظووة علووى الطبيعووة وغيرهووا موون الشووروط التعجيزيووة الهادفووة إلووى
تعطيل منح تراخيص البناء لعدم القدرة على توفيرها في كثير من األحيان.
لقد تعرض سكان مناطق شمال الضوفة وجنوبهوا إلوى عمليوات تضويق بخصووص
عمليوات البنوواء واالنتشوار ال تقوول عموا تعوورض لوه سووكان وسوط الضووفة رغوم عوودم نشوور
السلطات اإلسرائيلية ألي مخططات إقليمية لها أسوة بمخطوط المركوز ,وتشوير الودالئل
أن سلطات االحتالل قيود اإلعوداد لمخططوين لتوك المنواطق ال تقوال شوانا فوي التقييود عون
سووابقهما .وحتووى يتسوونى لهووا إعالنهمووا قامووت سوولطات االحووتالل بممارسووة التعطيوول
والتضووييق علووى المووواطنين الفلسووطينيين بحجووة إمكووان تعوورض مووا يتقوودمون بووة موون
مشوواريع وطلبووات لوودائرة التنظوويم مووع تفاصوويل وإحكووام المخططووين حتووى يحووين الوقووت
لنشوورهما ولوووم تلتوووزم بموووا ورد فووي وضوووع التنظووويم فوووي المنطقتووين حتوووى علوووى أسوووس
مخططات كاندل االنتدابية .وعليوة فوان موا تعانيوه منطقوة الوسوط مون عقواب مخطوط لوه
تعاني منه منطقتي الشمال والجنوب بسبب عدم وجود مخطط لهما.
أما المخطط أإلقليمي الثاني الذي أعدته سلطات االحتالل  ,فكان مخططوا إقليميوا
جزئيووا للطوورق أطلووق عليووة اسووم طريووق رقووم  .27لسوونة  ,4212وذلووك إلكمووال الهجمووة
اإلسوورائيلية وأحكووام الطوووق علووى الفلسووطينيين ,والووذي يقضووي اسووتحداث شووبكة طوورق
جديدة في الضفة الغربية تتالءم ومقتضويات التخطويط اإلسورائيلي ,وقود تموت المصوادقة
عليووة فووي 4224/2/92م  .يشوومل هووذا المخطووط الطوورق القائمووة والمقترحووة فووي الضووفة
الغربيووة  .ويعوود فووي الوقووت ذاتووه امتوودادا للمخطووط القطووري اإلسوورائيلي للطوورق (مخطووط
قطري رقم  . )2أما أهم أهداف هذا المخطط فهو ربط المسوتوطنات اإلسورائيلية المقاموة
في األراضي المحتلة بعضها ببعض وبإسرائيل .وتجاوز التجمعات الفلسوطينية موا أمكون
وعزلها بالتوالي عون بعضوها .كموا وسويحقق المخطوط عمليوة الودمج بوين الضوفة الغربيوة
وإسووورائيل وسووويعمل علوووى تووودهور البنيوووة التحتيوووة الفلسوووطينية وتعزيوووز البنيوووة التحتيوووة
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اإلسرائيلية مما سويؤثر سولبا علوى واقوع ومسوتقبل حيواة الموواطنين الفلسوطينيين .فعلوى
صووعيد مووا سوويتم مصووادرته موون أراض فلسووطينينية لتنفيووذ هووذا المخطووط يتطلووب السوويطرة
على ما مساحته  917ألف دونم إضافة إلى مساحة الطورق الموجوودة أصوال فوي الضوفة
الغربيوة والتووي تبلووم مسوواحتها موع اإلضووافات الجديوودة  210ألووف دونوم.ممووا سوويؤدي الووى
تقطيع أواصر االتصال بين األراضي الفلسطينية وخسارة المزيد من مساحات األراضوي
الزراعية مما حرم الكثير من مصدر الرزق ( .نفس المصدر  .ص.)27 .
لقوود تووم اسووتخدام خطووط االنتووداب البريطوواني لخنووق البنوواء الفلسووطيني وخلووق فوورص
لالستيطان اليهودي ولذا اختار اإلسرائيليون أن ال يبطلوا تلك المخططات أو أن يحلوو
محلهووا مخططووات أخوورى ,بوول فعلوووا النقوويض تمامووا ,عنوودما أعطوووا هووذه المخططووات
أهمية في السيطرة على البناء ,وهو ما لوم يكون مون أختصاصوها او القصود منهوا مون
قبل قط .لقد ادخلت سلطات أألحتالل التعديالت السابقة على تلك المخططوات كوي تحوول
دون البناء الفلسطيني وتحد مون اجوراء تعوديالت تشوريعية فلسوطينية بهوذا الخصووص
فيها وألنها في الوقت ذاتة لم تقودم أي ذريعوة أو إسوتراتيجية لالسوتيطان اإلسورائيلي
في تلك المناطق .لذا استقرت السلطات اإلسرائيلية في أوائل الثمانينيات على تعديلين
مكملين لمخططات االنتداب أولها مشروع رقم  19/4والوذي يحتجوز مسواحات شاسوعة
من األرض للمستوطنات اليهودية بينما يوفر اآلخور مشوروع الطريوق رقوم  27الطورق
الضرورية لوصل هذه المستوطنات بإسرائيل تمر عبر ممرات واسعة يتم إخالئهوا مون
أي وجود عربي.
أموووا مخططوووات تنظووويم القووورى التوووي أعووودها مفووووض دائووورة التنظووويم المركزيوووة
اإلسرائيلي شمشوني عام ,4214لنحوو  912قريةفقود تميوزت بعودم تحديودها المنطقوة
التي تعد من اجلها سياسات التنظيم ,وأقتصارها على تحديد المنطقة المخططة العامة
التي سينحصر فيها كل البناء الحضري .وأرتبطت جميعها بمنواطق البنواء التوي تظهور
في المخطط اإلقليمي المعاصر لالستيطان اليهوودي المعوروف بمشوروع  .19/4عوالوة
على أن جميوع هوذة المخططوات كانوت قود صوممت لتشومل معظوم موا هوو قوائم مون بنواء
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حضري وتستبعد عمليا كول المنواطق المهموة التوي لوم يوتم التطووير فيهوا بعود .أموا فيموا
يتعلق بمخططات البلديات ( المدن) خالل فترة األحتالل فقد استثنيت القودس مون ذلوك
واعتبوورت خاضووعة لقوووانين إسوورائيل منووذ أن أعلنووت إسوورائيل ضوومها عووام  .4210فووي
الوقت ذاته كرست إسرائيل إستراتيجية إحاطة المدينوة القديموة والسوكان الفلسوطينيين
بسووكان يهووود موون الجنوووب والشوورق والشوومال .وبووذلك عملووت عوول فصوول المدينووة عوون
محيطها الفلسطيني(.نفس المصدر)
لقد انعكس الواقوع المفوروض علوى عمليوات النموو الحضوري سولبا مون النوواحي
االجتماعيوووة واالقتصوووادية والبيئيوووة ,فعلوووى الصوووعيد االجتمووواعي الوووديموغرافي تظهووور
البيانووات المتعلقووة بخصووائص السووكان فووي التجمعووات تلووك أن حجووم األسوورة المقوود سووية
يمتووواز كمثيالتهوووا فوووي مختلوووف التجمعوووات الفلسوووطينية فوووي محافظوووات الضوووفة الغربيوووة
والقطاع بكبر حجمها مقارنة باإلسرائيلية ,وذلك بسبب الزيادة الطبيعيوة ,حيوث تبلوم
نسبة األسر التي يزيد فيها عدد السكان عن  1أشخاص عن  %11من مجموع األسور
فووي حووين تصوول هووذه النسووبة إلووى نحووو  %27فووي األسوور اليهوديووة (.معهوود االبحوواث
التطبيقية )4221 ,وهذا يعني أن حجم األسرة سيترك آثارا على األوضواع االقتصوادية
واالجتماعيوووة كالكثافوووة السوووكانية والعالقوووات بوووين إفوووراد األسووورة والخووودمات الصوووحية
والتعليمية والثقافية.
أما تأثير ذلك على متغير الكثافة السكانية فيبدو واضحا حيث تصول نسوبة األسور التوي
يقووويم أكثووور مووون اثنوووين مووون أفرادهوووا فوووي الغرفوووة فتقووودر ب ( )%11,4مووون أألســوووـر
الفلسوووطينية فوووي مدينوووة القووودس مقارنوووة بوووـ ( )%49,1موووـن األسوووـر اإلسرائيليوووـة (
األفغوواني ,مرجووع سووابق)  .وهووذا بوودورة مؤشوور علووى حجووم االكتظوواظ داخوول المسوواكن
المقدسووية والووذي سوويترتب عليووة مشوواكل عديوودة علووى المسووتوى االجتموواعي ,والووذي
سيأزم من مشكلة اإلسكان فيها إذا أخذنا بعين االعتبار القيود الصوارمة التوي تفرضوها
السووولطات اإلسووورائيلية داخووول حووودود بلديوووة القووودس وخارجهوووا علوووى توووراخيص البنووواء
ومخططات استعماالت األراضي.
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إن ارتفاع الكثافة السكانية إلى  %,11في الحي اإلسالمي داخل البلدة القديمة مقارنة
بكثافووة السووكن فووي الحووي اليهووودي فيهووا والبالغووة  %41,9يكشووف الظووروف الخدميووة
الصعبة التي يعاني منها السكان العرب ويبين سبب افتقوار بيئوتهم للخودمات والمرافوق
الكفيلة بتنمية مجتمعهم والنهوض بمستوى معيشتهم ( نفس المرجع) .والمالحوظ أن
سلطات االحتالل تتعمد ومون خوالل عودم السوماح للعورب بالبنواء إال بإعوداد محودودة أن
الهوودف منهووا هووو رفووع الكثافووة السووكانية داخوول المسووكن الواحوود إلجبووار السووكان علووى
مغادرة المناطق التي يعيشوا فيها بهدف تفريغها.
أما عن واقع التوزيع الجغرافي للسوكان العورب داخول حودود بلديوة القودس فيأخوذ
ثالثة أنماط هي:
أوال :البلوودة القديمووة والتووي يصوول عوودد سووكانها إلووى  91222نسوومة يشووكلون مووا نسووبته
( )%40,4موون إجمووالي سووكان القوودس الشوورقية ,يقيمووون داخوول األسوووار فووي أحيوواء
مكتظووة تصوول الكثافووة فيهووا إلووى  102نسوومة/هكتووار بينمووا تقوول هووذه النسووبة فووي الحووي
المسيحي في المدينة إلى  917فردا للهكتار الواحد( .معهد األبحواث التطبيقيوة ,مرجوع
سابق).
ثانيا :شرق وشمال البلدة القديمة ,وتشمل تجمعوات الشويخ جوراح بيوت حنينوا ,وتعتبور
ظوووروفهم السوووكنية مناسوووبة إذا موووا قورنوووت بالمنطقوووة األولوووى حيوووث يسوووكن المنطقوووة
الموظفين وفئات التجار والمهنيين في الغالب.
ثالثووا :جنوووب البلوودة القديمووة ,وتشوومل منوواطق سوولوان ,الثوووري صووور بوواهر ,وتمتوواز
باكتظاظها وتراص المباني فيها وصعوبة توفير الخدمات نظرا لظروفهوا الطبوغرافيوة
الصعبة.
بالرغم من الحاجة الماسة لمواجوه الزيوادة السوكانية والطلوب علوى المسواكن فقود
سمحت سلطات االحتالل خالل الفتورة  4210وحتوى عوام  4222ببنواء  47420مسوكنا
بمعدل  219مسكنا في العام الواحد في حين قدر عدد المساكن التالفة خالل تلك الفتورة
ب  221مسكنا أي بمعدل  22,2مسكنا في العام  ,وتشوير البيانوات المتعلقوة بالمسواكن
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والسكان أن معدل إشغال المسكن قد ارتفع مون أسورة لكول مسوكن عوام  4210ليصوبح
أسرتين تقريبا عام ( .4222نفس المرجع).

سياسات وإجراءات الضم والتوسع ااألسرائيلية:
شكل رقم ( )2جدار العزل والضم حول مدينة القدس

يهدف مخطط جدار العزل والضم الذي وضعت مخططاته األولى فوي أواسوط السوبعينيات
موون القوورن الماضووي  ,والتووي أطلووق عليهووا حينهووا اسووم (النجوووم ألسووبعه) إلووى احووتالل
المحورين الغربي والشرقي للضفة الغربية .وسيحقق تنفيذه السويطرة علوى  %21مون
أراضي الضفة الغربية  %97 .منها (4429كم )9تقع بمحاذاة حدود عام "4210الخوط
األخضوور"  ,والنسووبة الباقيووة تشوومل اراضووي منطقووة األغوووار الشوورقية المحاذيووة لنهوور
األردن" .خط ألون".
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نتج عن تنفيذ الجدار تقسيم اراضي الضفة الغربية الى أربعة كانتونات منفصلة تربطهوا
معابر تسيطر عليها قوات األحتالل األسرائيلي .تشكل فقط موا مسواحتة 9077كوم , 9اي
ما يعادل  %47من مساحة فلسوطين التاريخيوة ,او  %19مون مسواحة الضوفة الغربيوة.
وهي األراضي المسماة بمناطق "أ" و مناطق "ب" في خريطة اتفاقية أوسولو .4222
هذا يعنى تفريم  %21من اراضي الضفة الغربية من سكانها ,وتقطيوع اوصوال التورابط
بووين المتبقووي منهووا عووالوة علووى فصوول وضووم  %27موون محافظووة القوودس ( %97موون
مسواحة الضووفة الغربيوة) تحووت سويادتها  .وعووزل قرابوة ربووع مليوون فلسووطيني عون بقيووة
األراضي الفلسطينية.
أمووا فيمووا يتعلووق بووأثر الجوودار علووى التجمعووات السووكانية الواقعووة ضوومن حوودود محافظووة
القدس  ,فهو األخطر حيث تم عزل  24حيا وتجمعا سكانيا تقع ضمن حودود المحافظوة
أو ضمن حودود بلديوة القودس .وهوذا بودورة التوأثير المباشور علوى  %42.2مون سوكان
األراضي الفلسطينية .في حين نتج عن تنفيذ الجدار تأثر  971تجمع سكاني او %21
من سكان األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بة (انظر جدول . ) 4
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جدول ( رقم  ) 4التجمعات السكانية الفلسطينية المتأثرة بالجدار
عدد التجمعات
الموقع

النسبة المئوية لعدد
التعداد السكاني

السكانية

سكان الضفة الغربية

الفلسطينية
جيوب غرب الجدار الرئيسي
جيوب شرق الجدار الرئيسي
*
شرق القدس
بلدان وقرى قرب الجزء
الشرقي من الجدار
المجموع

اإلجمالي

22

442,277

2

91

410,077

1.1

**92

947,777

2.4

479

***179,177

40.2

971

102,177

21

*

األحياء الفلسطينية الواقعة على أطراف الحدود البلدية للقدس.

**

البلدات والقرى المحاطة بالجدار الرئيسي (مثل قلقيليوة) وتلوك المحاطوة بجودار

ثانوي (مثل طولكرم).
*** التعداد اإلجمالي لسكان البلودات والقورى التوي يوجود جوزء مون أراضويها غربوي
الجدار.

أما فيما يتعلق باألراضي التوي سويتم االسوتيالء عليهوا مون قبول إسورائيل نتيجوة لتنفيوذ
الجوودار فكمووا هووو مبووين فووي الجوودول رقووم ( , ) 9فووان اإلحصووائيات األخيوورة تشووير إلووى
فقدان  411.012دونما من األراضي الفلسطينية لصالح بناء الجودار ,موزعوة موا بوين
المحافظووات الفلسووطينية ,سووواء كانووت أراض حكوميووة أم خاصووة .وسووتكون محافظووة
قلقيلية هي األكثر تعرضا للخسائر جراء بناء هذا الجدار .
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جدول ( رقم  ) 9مساحة أألراضي التي تم االستيالء عليها من التجمعات السكانية
الفلسطينية حتى آب 9772م
المساحة بالدونم

المحافظة

حكومية

خاصة

المجموع

جنين

20,412

97,914

20,171

طولكرم

9,112

20,222

22,117

قلقيلية

177

12,700

12,100

سلفيت

17

1,777

1,717

القدس

49

0,221

0,211

بيت لحم

7

2,121

2,121

المجموع

17,117

491,292

411,012

مشروع غالف القدس
غالف القدس هو مشروع استيطاني ضخم تقوم به الحكومة اإلسرائيلية لتحقيوق
هدفها النهائي بتهويد مدينة القدس المحتلوة وطورد السوكان الفلسوطينيين خوارج حودود
القدس البلدية ,يتكون هذا الغالف من جدارين :الجدار الشمالي والجدار الشرقي.
بدأ العمل في الجدار الشمالي في شهر آب من عام  ,9779أي بعد مورور شوهرين مون
البدء في بناء "المرحلة األولى" من الجودار فوي منطقوة الشومال ,ويوتم بنواؤه بمحواذاة
حاجز قلنديا ,حيث يجري العمل على بناء الجدار في كل من رافات وكفر عقب.
وما تزال إسرائيل متمسكة بسياستها فوي "المزيود مون األراضوي والقليول مون النواس"
فيما يتعلق ببناء الجدار في شومال القودس المحتلوة ,فوإن الطريوق التوي يقطعهوا الجودار
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ملتويووة ومتعرجووة بشووكل يضوومن القوورب التووام موون المنوواطق المأهولووة بالسووكان ويووؤدي
بالتالي إلى االستيالء على األراضي وعزل القرى "خلف" الجدار.
وسيبلم اتساع الجدار فوي هوذه المنطقوة موا بوين  477 -17متور ,موع تووافر ممور
لمرور المركبات العسكرية وأجهزة عالية الحساسوية وأبوراج للمراقبوة ,باإلضوافة إلوى
منوواطق العووزل.ويمتوود جوودار القوودس الشوومالي علووى أراضووي القوورى الشوومالية مثوول الوورام
(خلووة الشوويخ) ,وقلنووديا ,وكفوور عقووب ,والبيوورة (رافووات المصوويون) ,ورافووات ,وسوويبلم
طوله في هذه المنطقوة وحودها حووالي  1كيلوومترات ,ناهبوا  177دونوم مون األراضوي,
 277دونم منها ستعزل خلف الجدار ,بينما ستشكل الـ 277دونم األخرى منطقة العزل
للجدار.
وأدى جدار القدس الشمالي إلى عزل  42.777شخص من حواملي هويوة القودس
المقيمووين فووي كفوور عقووب ومخوويم قلنووديا لالجئووين عوون مدينووة القوودس ,عوون عووائالتهم
وتجمعوواتهم والخوودمات العامووة ,وسوويؤدي الجوودار الشوومالي كووذلك إلووى الضووم الفعلووي
والمزيد من العزل لقرية قلنديا والجديرة وبير نباال والرام.
أمووا بالنسووبة للجوودار الشوورقي ,فتشووير الوودالئل المتناقضووة إلووى وجووود خطووة لبنوواء
جوودار شوورقي ,تبووين الخارطووة الحاليووة للضووفة الغربي وة بوضوووح النيووة اإلسوورائيلية فووي
تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين :شومالي وجنووبي فوي عموق الضوفة الغربيوة ,وإقاموة
عوووازل عديوودة داخوول كوول موون هووذه األجووزاء .مووا زال التوسووع االسووتعماري المتواصوول,
الذي يعمل على ربط مستوطنات القدس بـ"معاليه أدو ميم" ووادي األردن ,قائموا فوي
إشارة محتملة إلى أن الجدار قد ال يحيط بالقدس الشرقية بشكل كامل.
ووفقا لتقرير نشر فوي صوحيفة القودس بتواريخ  ,9772/1/91فقود بودأ العمول فوي
الجدار في نهاية نيسان في كل من العيزريوة وجبول الزيتوون ,باإلضوافة إلوى مسوتوطنة
"معاليووه أدو موويم" ,وبالنسووبة لهووذه المسووتوطنة فإنهووا تعموول عل وى إظهووار جانووب آخوور
للجدران التي يتم بناؤها وخصوصا تلك التوي تحويط بالمسوتوطنات وموع وجوود مسوافة
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شاسعة بين المستوطنة والجدار فإن هذا سيؤدي إلى الضم الفعلوي لألراضوي وتوسويع
المساحات المخصصة للمستوطنات.
يتضووح موون خووالل المخططووات المتعلووق بمسووار الجوودار ومووا تووم تنفيووذه علووى ارض
الواقعة أن جودار الفصول العنصوري ,سويخلق غيتوهوات واحود فوي الشومال الغربوي مون
جنووين إلووى قلقيليووة  ,وأخوورا حووول القوودس ويسوومى غيتووو القوودس الووذي يحوويط بالمدينووة
المقدسة ودائرة المستوطنات اإلسرائيلية حولها ,وبذلك يكمل عزل القدس عن الضوفة
الغربية ,وثالثها الغيتو الجنوبي في جنوب الضوفة الغربيوة وسويحيط الجودار هنوا ببيوت
لحم والخليول عون طريوق اسوتمراره مون جنووب القودس المحتلوة فوي الجهتوين الشورقية
والغربية ,كما ستنشئ جدرانا خراسانية بالقرب من موقعين دينيين مهمين وهما :قبوة
راحيووول والحووورم اإلبراهيموووي الشوووريف ,وستشوووكل إلوووى جانوووب "الغيتوهوووات" الثالثوووة
العمالقة عدة سجون إضافية!
الغيتو األول والثاني والثالث يعوزل  22ألوف فلسوطيني ,عودا عون موائتي ألوف فوي
القوودس الشوورقية ,كمووا سيحاصوور  44.277فلسووطيني فووي  41قريووة موون الجوودار والخووط
األخضر .كما سيترتب على تنفيذه خلق منطقة أمنية شرقية على طوول الغوور بمسواحة
 4920كيلو مترا مربعا أي ما يعادل  %49.2من مساحة األراضي الفلسوطينية وتضوم
هذه المساحة  17مستعمرة إسرائيلية ومنطقة أمنية غربية بمساحة  4291كيلو متورا
مربعووا ,أي مووا يعووادل  %92.1موون مسوواحة األراضووي الفلسووطينية ـ هووذا يعنووي أن كلتووا
المنطقتين ستضمان  %12.2من مساحة األراضوي الفلسوطينية ,ويخلوق منطقوة ثالثوة
تبلووم مسووواحتها  %21.0مووون األراضوووي الفلسوووطينية والتوووي تضوووم المووودن الفلسوووطينية
الكبرى ستقسم إلى  1مناطق و 11معزل "غيتو" فلسطيني.
وسيتم من خالله  %12.2من مساحة الضفة الغربية ,تتوزع على محافظات الضوفة
الغربية على النحو التالي :جنوين ستخسور  20171دونموا ,أموا طوولكم فخسوارتها
 22117دونما ,في حين تبلم مساحة األراضي التي سيضمها الجدار إلى إسورائيل مون
قلقيليوة  12100دونمووا وموون سوولفيت  1717دونمووا ,وموون القوودس  0211دونمووا ,وموون

52

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

بيووت لحووم  2121دونمووا ,لتبلووم مسوواحة األراضووي المجرفووة الحكوميووة والخاصووة فووي
محافظات القدس ,بيت لحم ,قلقيلية ,سلفيت ,طولكرم ,جنين 411012 ,دونما.
وعند اكتمال الجدار في القدس سيكون طوله اإلجمالي  07كيلومترا تقريبا ,وسيفصول
ما يقدر بوـ  912ألوف موواطن فلسوطيني مون القودس عون بواقي أرجواء الضوفة الغربيوة,
بحيث يرتبط مسار الجدار بطرق فرعية ومستوطنات تشكل معا حاجزا فاجعوا يبودأ مون
رام هللا حتوووى بيوووت لحوووم ,موووارا بضووواحية أبوووو ديوووس ليضوووم فعليوووا  %2.1مووون الضوووفة
الغربية(.شكل  , )2هذا وتم إنشاء ما يقوارب مون  22كيلوومترا مون غوالف القودس فوي
الشوومال ,أربووع كيلووومترات تبوودأ موون حوواجز قلنووديا حتووى مخوويم "عوووفر" العسووكري فووي
منطقووة رام هللا ,ووفقووا لشووبكة المنظمووات األهليووة البيئيووة الفلسووطينية ()PENGON
فإن جدار القدس الشومالي يفصول  47آالف نسومة مون حواملي الهويوة المقدسوية الوذين
يعيشووون فووي قريووة كفوور عقووب ومخوويم قلنووديا لالجئووين عوون المدينووة وروابطهووم العائليووة
واالجتماعية ,باإلضافة إلى حرمانهم من الخدمات العامة ,وذلك فقط إلعطواء عودد مون
المستوطنين غير الشورعيين سوهولة وحريوة فوي التنقول والحركوة مون داخول األراضوي
المحتلووة إلووى مسووتوطناتهم غيوور الشوورعية والتووي فوواق عووددها  927مسووتوطنة علووى
األراضي الفلسطينية .ويبنى طريوق دائوري يصول المسوتوطنات المتنواثرة بالقودس ,فوي
حين يطوق الضواحي الفلسطينية ,كما يسلب  121دونما لوذات الهودف ,فيموا يودمر موا
يقووارب موون  17منووزال فلسووطينيا ,توواركين المووواطنين المتبقووين محبوسووين بووين الطوورق
والجدران .وتشير التقارير الخاصة بآثوار الجودار علوى القودس إلوى أن الجودار سويعزل
 491تجمعا سوكانيا فلسوطينيا ,فوي حوين سيحاصور نجوو  10تجمعوا أخورى يبلوم عودد
 412211نسمة ,بين الجدارين الرئيس والثانوي.

السياسات السكانية:
لجأت إسورائيل منوذ اليووم األول الحتاللهوا القودس الشورقية إلوى وضوع سياسوة سوكانية
مجحفة بحوق الفلسوطينيين" ,اعتمودت علوى مواقوف الحكوموات اإلسورائيلية المتالحقوة
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والتوي وضووعت أسسوها حكومووة حوزب العموول منووذ عوام  4210منطلقووة مون مبوودأ تحجوويم
وتقلوويص عوودد الفلسووطينيين فووي القوودس بمووا ال يزيوود علووى  %91موون النسووبة العامووة
لسكان القدس بشطريها"(جرادات,محمد) 4221 .
شووكلت وزارة الداخليووة اإلسوورائيلية عووام  4229لجنووة للتحقيووق فووي ضووم أراض تقووع
شرقي المدينة ,وأكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت عام ,4210
وبناء على نفس التقريور الوذي قدمتوه لجنوة "كبور سوكي" لووزارة الداخليوة فوإن نسوبة
اليهود في القدس ستصل إلوى  %00مون الحجوم العوام للسوكان فوي عوام  ,9797وذلوك
بالعموول علووى زيووادة عوودد المسووتوطنين اليهووود داخوول حوودود البلديووة جنبووا إلووى جنووب مووع
زيوووادة االسوووتيطان فوووي المسوووتوطنات المحيطوووة بالمدينوووة التوووي تقوووع خوووارج حووودودها
الحالية(.نفس المصدر )
وضع المهاجرين العرب من مدينة القدس بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية حتى 4222

41,240

هجرة من القدس إلى خارج البالد منذ عام
4210

49,717

هجرة من القدس إلى خارج حدودها البلدية

0,127

كانوا خارج البالد عند وقوع احتالل 4210
وعليه لم يشملهم اإلحصاء اإلسرائيلي ولم
يحصلوا على حق المواطنة في القدس منذ
ذلك الحين.

( المصدر :جرادات ,محمد .مصدر سابق )

كمووا اتبعووت سوولطات االحووتالل مجموعووة موون اإلجووراءات التعسووفية ضوود السووكان العوورب
بهدف تقليص تنامي هؤالء السكان أهمها :
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 -4تحديد حجم وأماكن رخص البناء
لقوود عملووت السوولطات اإلسوورائيلية وفووق سياسووة تجميوود البنوواء العربووي داخوول الحوودود
البلدية,ولضوومان ذلووك ماطلووت فووي إعووداد مخططووات هيكليووة للمدينووة والتووي بوودونها ال
يسوومح قانونيووا بالبنوواء .لكوون فووي عووام  4207وبموجووب خارطووة هيكلي وة جزئيووة شووملت
البلديووة القديمووة والمنوواطق المحاذيووة مثوول الطووور ووادي الجوووز ,وسوولوان ,والثوووري,
رأس العمود والمنطقة الجنوبية من القدس بمساحة إجمالية قدرها  47177دونما.
أعطيت ألول مرة منذ االحتالل رخص تسمح للعرب بالبناء ولم يزد عدد هوذه الورخص
عوون  27رخصووة فقووط ,وأمووام الضووغط النوواتج عوون هووذه السياسووة اضووطرت البلديووة إلووى
إحووداث تغييوور راديكووالي عووام  4204ومنحووت العوورب نحووو  177رخصووة مقابوول 0777
رخصة منحت إلقامة شقق سكنية للمستوطنين اليهود في القسم الشرقي من المدينة.
عدد الوحدات السكنية لكل من العرب واليهود في القدس في فترات مختارة.
وحدات العرب السكنية

وحدات اليهود السكنية في

السنة

في القدس الشرقية

القدس الشرقية

4210قبل الضم

49,777

-

4210بعد الضم

94,127

21,221

4222

92,777

12,777

( المصوووودر :تفكجووووي ,خليوووول ,االسووووتيطان الجغرافووووي والووووديموغرافي واخطووووارة فووووي قضووووية
القدس) 9779.

وللوصووول إلووى هوودف تحجوويم وتقلوويص التواجوود السووكاني الفلسووطيني فووي المدينووة فقوود
أوجدت سولطات االحوتالل نظاموا قهريوا فيموا يتعلوق بسياسوة تورخيص المبواني السوكنية
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وغيرهووا ,وحصوورتها بصووورة غيوور مباشوورة فووي التقوودم بطلبووات رخووص فرديووة للبنوواء
وإخضاعها لسلم بيروقراطي وظيفوي مشودد ,بحيوث تمضوي سونوات قبول أن تصول إلوى
مراحلها النهائية وعلى الرغم من موافقة السولطات اإلسورائيلية المعنيوة باإلسوكان فوي
القوودس الشوورقية علووى بنوواء  27,777وحوودة سووكنية للمسووتوطنين فووي أيلووول  4222إال
أنها لم تعط التراخيص الالزمة لبناء  47,777وحدة سكنية للفلسطينيين ,بورغم إقورار
بلدية القدس  4217بأن فلسطينيي القدس بحاجوة ماسوة لبنواء  41,777وحودة سوكنية
فورا(جرادات ,محمد .مصدر سابق ).
ومن ناحية أخرى لقد وظف االحتالل عدة اتجاهات أخرى في هوذا الجانوب أهمهوا عودم
السماح بارتفاع المباني العربية في القودس الشورقية ألكثور مون طوابقين أو ثالثوة وهوذا
يحد من إمكانيات التوسع العمراني العمودي .وأمام النقص المتزايود فوي إعوداد الشوقق
المتاحة للسكان العرب داخل حدود البلدية لم يكن هناك مفر سوى البحوث عون مسواكن
خارج الحدود البلدية والضواحي المجاورة للمدينوة أو فوي المودن األخورى مثول رام هللا
والبيرة ,وهكذا فإن هذا االتجاه يحقوق بصوورة غيور مباشورة أحود أهوداف إسورائيل فوي
مسألة التهويد.
وبخووالف مشووكلة تووراخيص البنوواء يعوواني السووكان العوورب وخاصووة األزواج الشووابة موون
مشووكلة الحصووول علووى سووكن ,حيووث ال يكووون بوسووعهم سوووى الهجوورة موون المدينووة إلووى
المناطق المجاورة وتحتد المشكلة إذا كانوت الزوجوة ال تحمول هويوة القودس فوال يسومح
لها باإلقامة في المدينة األمر الذي يعزز مسألة الهجرة لدى األزواج الشابة ويحود مون
النمو الطبيعي للسكان العرب.

 -9المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية
انتهجووت إسوورائيل سياسووة وضووع أراض فلسووطينية صووالحة للبنوواء والتوسووع العمرانووي
تحت بند المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من استخدامها
ألغراضهم السكنية ,وفي الوقت نفسوه كوان يوتم اسوتغالل هوذه األراضوي لبنواء وحودات
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سكنية استيطانية بشكل مكثف بعود أن توتم مصوادرتها مون أصوحابها األصوليين ,وكوذلك
يتم استخدامها لبناء مواقع أمنية وعسكرية عليها.
ولربما أوضح مثال على ذلك هو مصادرة أراضى جبل أبو غنيم جنووبي مدينوة القودس
الووذي يمتلكووه فلسووطينيون "موون بيووت سوواحور وأم طوبووا ,وتبلووم مسوواحته 4127دونمووا
كانووت قوود أعلنووت عنووه السوولطات اإلسوورائيلية منوواطق خضووراء تابعووة ألراضووي الدولووة
اليهوديووة ,والحقووا أعلنووت عوون موافقتهووا علووى إقامووة حووي اسووتيطاني عليووه يسووتوطنه
 12,777مسوووتوطن"( مصوووطفى  ,وليووود ,)4221 ,موووع أن السوووكان الفلسوووطينيين فوووي
األحيوواء التووي تمووت مصووادرة األرض منهووا يعووانون موون ضووائقة سووكنية فعليووة,ومع بوودء
تنفيذ البناء االستيطاني على الجبل فوإن الحوزام االسوتيطاني حوول القودس مون الجنووب
سوف يكتمل ليشكل حزاما عازال بين جنوب الضفة الغربية ومدينة القدس.

الوضع القائم:
شهدت الفترة التوي أعقبوت قيوام السولطة الوطنيوة الفلسوطينية بعود عوام  ,4222تطوورا
عمرانيووووا واسووووعا وملحوظووووا وسووووريعا داخوووول حوووودود المخططووووات الهيكليووووة المحليووووة
الفلسطينية الواقعة خوارج حودود بلديوة القودس .وذلوك بسوبب حرموان الموواطنين خوالل
الفتووورات السوووابقة جوووراء سياسوووة الخنوووق والقيوووود المفروضوووة علوووى عمليوووات التطوووور
العمراني وتلبيوة للطلوب المتزايود علوى المسواكن نتيجوة للنموو الطبيعوي وغيور الطبيعوي
للفلسطينيين في هذه المناطق.
وقد تميز التوسع في عمليات البناء بشوبة العشووائي وغيور المونظم والوذي توم التركيوز
فيووه علووى توووفير المسووكن بغووض النظوور عوون مسووتوى وتوووفر البنيووة التحديووة والمرافووق
والخدمات العامة  .مما شكل عبئا على المؤسسات الرسمية المعنيوة بهوذا الشوأن والوى
إيجاد أنماط عمرانية جديدة ليس من السهل إيجاد حلول سريعة ومعقولة لمول تواجهوه
من مشاكل تعود أصال إلى :
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 )4االنطمووة والقوووانين السووارية التووي فرضووت واقعووا ال بوود موون التعاموول معووه والتووي
ترجع أحيانا كثيرة للعهد العثماني .خاصة ما يتعلق بملكية األراضوي وتقسويمها
إلووى مشوواع ,وقووف ,ومووا ترتووب عنهووا موون إشووكاليات .ومووا تبووع ذلووك موون قوووانين
انتدابية وأوامر عسكرية إسرائيلية تتعلوق بمصوادرة األراضوي األميريوة إلقاموة
المستوطنات والمعسكرات  ...الخ.
 )9ملكية األراضي وتسويته .من المعروف أن  %07مون أراضوي الضوفة الغربيوة
لم يتم إجراء أعمال التسوية لهاو هذا بدورة إلى أضعاف القدرة على السويطرة
على هذه األراضي لعدم توفر المعلومات عنها وعدم إمكانيوة إنتواج خورائط لهوا
وبالتالي عدم التمكن من وضع خطوط التنميوة الالزموة لهوا إضوافة إلوى المشواكل
واإلشوووكاليات بوووين المووووطنين حوووول موضووووع الملكيوووة لعووودم وضووووح الحووودود
والملكيوووات والتوووي سوووهلت جميعوووا أعموووال االسوووتيطان اإلسووورائيلي وعمليوووات
المصادرة لها.
 )2المخططووات اإلقليميووة واللوائيووة والهيكليووة .فقوود أدت هووذه المخططووات الوووارد
ذكرهووا سووابقا إلووى الحوود موون نمووو وتطووور التجمعووات السووكانية وسووهلت إصوودار
العديد من المخططات االستيطانية على األراضي الفلسطينية.
 )1األوضاع السياسي .فقد أدى تعاقب العديد من اإلدارات السياسية على فلسوطين
الى خلل في السيادة والتقسيمات اإلدارية واألمنية ومصادرة األراضي.

مشاكل التخطيط المسبق:
أوال :البناء العشوائي:
أدى النمووو الحضووري المتسووارع فووي األراضووي الفلسووطينية وفووي محافظووة القوودس
وبالذات و في التجمعات السكانية المالصقة لحدود بلديوة القودس تحديودا إلوى مشوكالت
اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنيوة وعيرهوا مون المشواكل .وانتشورت منواطق البنواء
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العشوائي المفتقرة إلى الخدمات الضورورية كالكهربواء وميواه الشورب النقيوة وشوبكات
الصرف الصحي وتدهور جودة البيئة.
وتمثلت هذه األنماط العمرانيوة باكتظواظ سوكاني وانخفواض فوي مسوتوى ونوعيوة
الخدمات المتوفرة فيها عالوة على المشاكل االجتماعية والبيئية واالقتصادية األخورى
في كل من بلدة العيزرية ,ابو ديس ,عناتا ,مخيم شعفاط ,ضاحية البريد ,الرام  ,مخيم
قلنووديا ,وهووي األكثوور وضوووحا يليهووا بيوور نبوواال ,الجيووب وبوودو وقطنووة ,لقوود ادي النمووو
الحضووري المتسووارع فووي تلووك المنوواطق وغيووره نظوورا لهجوورة المقدسوويين القسوورية موون
داخوول حوودود البلديووة بحثووا عوون مسوواكن لعوودم توفرهوا أو الرتفوواع تكوواليف األجوورة داخوول
حودود البلديوة إلوى اقوورب وربوم األرخوص ثمنوا مجوواورة للمدينوة والتوي سوببت هجوورتهم
والنمووو الطبيعووي لسووكان تلووك المنوواطق إلووى ظهووور ظوواهرة البنوواء العشوووائي فووي تلووك
المناطق التي تميوز نموط العموران فيهوا قبول االحوتالل وقيووده بوالمبعثر الطوولي .وتموت
عمليات البناء فيها دون التقيود بونظم ولووائح التخطويط العمرانوي وغالبوا موا تفتقور إلوى
للخدمات الضرورية والمالئموة وتعواني مون مشواكل تتعلوق بالحركوة وسوهولة االتصوال
مما يصعب عمليات وصول بعض الخدمات األساسية األمنية والصحية الها.
ثانيا :االعتداء على األراضي بمختلف استعماالتها مما أدى إلوى الخلوط والتوداخل
بين االستعماالت المختلفة .
ثالثا :عودم االلتوزام بوالقوانين واألنظموة وأتبواع إجوراءات التورخيص :مموا يوؤدي
إلى عيوب وتجواوزات فوي النسوق العمرانوي ويشوكل خسوارة فوي إيوراد الموالي للهيئوات
المحلية.
رابعا :ضعف مستوي الخدمات العامة :وتقصير العمر االفتراضوي لهوا لعودم اخوذ
االعتبارات الصحيحة عند إنشائها بل إن إنشاء العديد منها تلى التوسع العمراني.
خامسا :اآلثار البيئية السلبية التي يفرضها النمط العشوائي للعمران .
سادسا :تدمير األماكن األثرية والتاريخية والسياحية والتراثية.
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سوووابعا :التوووأثيرات علوووى الصوووعيد االجتمووواعي العوووام واألسوووري وعلوووى النسووويج
المجتمعي الريفي ومدي القدرة على توفير المتطلبات اإلضوافية مون الخودمات الناجموة
عن التسارع في النمو.
ثامنوووا :زيوووادة معووودالت الهجووورة الداخليوووة وربموووا الخارجيوووة عنووود بعوووض الفئوووات
االجتماعية لعدم كفاية االحتياجات التنموية التطويرية لمواجهة النمو الطبيعوي لسوكان
هذه المناطق.
تاسوووعا :الخلوووط فوووي تحديووود الصوووالحيات واالمتيوووازات اإلداريوووة والخدماتيوووة بوووين
التجمعات السكانية والحدود الجغرافية لها.

ما يجب عمله:
حرصا على إنهاء ما هو موجوود مون آثوار سولبية احتالليوة وخصوصوا فوي مجوال
التخطيط العمراني  ,ومون اجول النهووض بالتجمعوات السوكانية الفلسوطينية عاموة وفوي
محافظوووة القووودس خاصوووة وتنميتهوووا وتطويرهوووا وتعزيوووز دورهوووا فوووي مسوووتقبل الدولوووة
الفلسووطينية ولكووي تمووارس دورهووا كقلبووا للدولووة وعاصوومة لهووا يتطلووب رسووم سياسووة
عمرانيووة عامووة وخاصووة لمحافظووة القوودس فووي مجووال التخطوويط العمرانووي الووذي اطلعنووا
على واقعة الصعب ومشاكله العديدة المنوعة وآثارها المختلفة.
وحيث أن العمل في مجال التخطيط العمراني اقورب للفوضوى يوتم دون سياسوة أو
رؤيا واضوحة هادفوة وينطلوق مون سياسوة احتالليوة لكول موا هوو فلسوطيني وعلوى وجوه
التحديوود تهويوودي لمنطقووة القوودس ويووتم موون خووالل مكاتووب ودوائوور تنظيميووة إسوورائيلية
ومكاتب هندسية تعمل لصالحها فان المطلووب أوال توولى مؤسسوات وطنيوة هوذه األمور
من خالل مخطط عمراني وطني أوال .
أما على المستوى اإلقليمي والمحلوي فيفضول مراعواة الخصوصويات واإلمكانيوات
حيووث يفضوول أن تتبووع سياسووة الالمركزيووة فووي مجووالت التخطوويط الهيكلووي المحلووى مووع
مراعووواة تووووفير الظوووروف واإلمكانيوووات الالزموووة النجاحوووة .وقووود باشووورت وزارة الحكوووم
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المحلووي صوواحبة االختصوواص فووي هووذا المجووال تبنووي أسوولوب الالمركزيووة بإنشوواء ثووالث
أقسام للتخطيط في ثالث مديريات في الضفة وقسم آخر في غزة مهمتهوا التعواون موع
الجامعات الفلسطينية (بير زيوت والنجواح) حيوث توجود دوائور للتخطويط العمرانوي فيهوا
تعموول بالتعوواون مووع الهيئووات المحليووة ألعووداد المخططووات الهيكليووة موون خووالل متابعووة
وإشراف وتنسيق اإلدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلوي والشوراك
الهيئات المحلية( وزارة الحكم المحلي.)9772 ,
ولمتابعووة تنفيووذ السياسووة العامووة للوووزارة اعتموودت الوووزارة عووام 9772م مشووروع
المترو بوليتان الذي يعتبر شكال آخر من إشكال التخطيط العمرانوي ,والوذي يعتقود أنوة
األنسووب لمواجهووة التغيوورات التووي حوودثت علووى األوضوواع العامووة فووي األراضووي المحتلووة
وبخاصة بعد تولى السلطة الفلسطينية مسوؤولياتها وموا نجوم عون تركوز فورص العمول
بمنطقة جغرافية معينة مما سبب ضغطا اجتماعيا واقتصاديا وزيوادة فوي االحتياجوات .
دفعووت بووالوزارة إلووى إيجوواد حووال مناسووبا لهووا  .فقوود رأت الوووزارة أن حوول هووذه المشووكلة
التخطيطيووة ممكنووا موون خووالل هووذا النوووع موون المشوواريع الووذي يشووكل نموذجووا لووإلدارة
التخطيطية الفعالة ,وذلك ألنة يراعي في إطاره العام البعود الوداري  .وقود شورع بتنفيوذ
المشروع في منطقة الوسط (رام هللا ,والبيرة ,وبيتونيا وبعض القرى المحيطوة) .وقود
توووم االنتهووواء مووون مرحلتوووه األولوووى المتعلقوووة بالدراسوووات وجموووع المعلوموووات وسوووتبداء
المرحلة الثانية قريبا والتوي تتعلوق بالسويناريوهات واالقتراحوات والحلوول والبودائل ثوم
المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ والمتابعة.
كمووا وتقوووم الوووزارة حاليووا باإلشووراف والمتابعووة للبوودء بإعووداد مشوواريع هيكليووة
محلية ل ( )99هيئة محلية في الضوفة الغربيوة ( )41وقطواع غوزة ( .)1وتعود الووزارة
خطتها ألعداد  477مشروع هيكلي آخر  ,باإلضوافة إلوى موا سوتقدمه مون دعوم لمراكوز
المحافظات والبلديات الكبيرة البالم عددها عشرة مراكوز مون اجول اسوتكمال أو تحوديث
مخططاتها الهيكلية ( نفس المصدر).
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النتائج والتوصيات:
من خالل ما تم استعراضه في هذه الدراسة يمكن تلخيص النتائج التالية:
 )4اقتصار المخططات الهيكلية المتوفرة والتي تم إعدادها خالل فتورات االسوتعمار
واالحتالل المتعاقبة على فلسوطين لخودم وتلبيوة احتياجوات أجنبيوة وعودم تووفير
مخططات جديدة شاملة تحقق المصالح الوطنية الفلسطينية حتى اآلن.
 )9يشكل تنفيذ إسرائيل لمخططاتها االحتاللية كمخطط  12/4ومشروع طريوق 27
ومشووووروع مخطووووط غووووالف القوووودس وخريطووووة أوسوووولو وتقسوووويمها لألراضووووي
الفلسوووطينية (أ  ,ب ,ج ,القووودس) عوائوووق قائموووة ال يمكووون بوجودهوووا تنفيوووذ أي
مخطط هيكلة على المستويات اإلقليمية أو المحلية.
 )2أدت سياسووات العووزل التووي تبنتهووا إسوورائيل منووذ احتاللهووا للضووفة الغربيووة وحتووى
اللحظووة إلووى قتوول مخططووات التوورابط والتواصوول الريفووي الحضووري فووي جميووع
أراضي الضفة الغربية وفي محافظة القدس على وجه التحديد.
 )1نتج عن مصادرة إسرائيل ل  %21من أراضي الضوفة الغربيوة وتنفيوذ سياسوة
الكنتنووة منووع التفكيوور فووي رسووم مخططووات التوسووع العمرانووي األفقووي واالمتووداد
الحضري وفورض سياسوة التبعيوة االقتصوادية علوة التجمعوات الفلسوطينية التوي
حرمت من استغالل أراضيها.
 )2صعوبة توفير خدمات البنية التحتية والمرافق المشتركة للتجمعات الفلسوطينية
حتووى المتجوواورة منهووا بسووبب مووا فوورض عليووه موون فصوول وحصووار وبسووبب عوودم
توفر المساحات الالزمة والتكاليف الباهظة بواقعها الحالي مما أدى إلى تدهور
األوضاع البيئية بوجه عام.
 )1ارتفاع معودالت الكثافوة السوكانية وتفواقم مشوكلة الونقص فوي المسواكن وارتفواع
أسووعار األراضووي وصووعوبة الحصووول علووى تووراخيص للبنوواء أثوورت مجتمعووة فووي
تنوووامي ظووواهرة السوووكن العشووووائي وغيووور المووونظم الوووذي ترتوووب عليوووة مشووواكل
اجتماعية واقتصادية وتراثية جمة.
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 )0ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية من داخل محيط القدس الشرقية وإحيائها التوي
ضووومتها إسووورائيل إلوووى المنووواطق المحيطوووة بهوووا فوووي محاولوووة لتفريوووم المدينوووة
وتهويدها.
من خالل ما تم استعراضوه مون نتوائج وموا ورد مون واقوع يمكون عورض التوصويات
التالية:
 )4ضورورة تفعيوول الوووعي والمشوواركة الشووعبية فوي فهووم واسووتيعاب أسووباب وإبعوواد
الواقووع العمرانووي الحووالي والتعوواون علووى تحقيووق الصوومود موون خووالل التعوواون
والتنسوويق المؤسسووي والفووردي ,والعموول علووى تنظوويم الواقووع بغووض النظوور عوون
صعوبة الظروف.
 )9العموول علووى المسووتوى الرسوومي علووى إلغوواء المخططووات االحتالليووة واالنتدابيووة
والقوانين واإلحكام واألنظمة السابقة .
 )2رسم إستراتيجية عمرانية شواملة تراعوي خصوصوية القودس كمحافظوة ومدينوة
على اعتبار عدم وقوعها تحت االحتالل وفوي حوال اسوتمرار احتاللهوا لمواجهوة
السياسات اإلسرائيلية وإبطال مفعولها.
 )1إيجووواد الحلوووول المناسوووبة لتجووواوز سياسوووات العوووزل وعووودم التواصووول الحضوووري
وتطوير مجاالت مجالس الخدمات المشترك.
 )2وضع الخطط والبرامج التي من شانها المحافظة على جوودة البيئوة واستصودار
القوانين والتشريعات الالزمة لها.

الخاتمة:
إن ما توجهه التجمعات السكانية في محافظة القدس خاصة وفي األراضي الفلسوطينية
عامة والتي تكواد تتفورد بوه عالميوا سوواء علوى مسوتوى األرض أو اإلنسوان فوي مجوال
المعيشووة والسياسووة واالقتصوواد والتنميووة وغيوور ذلووك تحووتم علووى الجهووات المسووئولة
العمل بكل جهد وشفافية من اجل تأسيس قووي متوين لدولوة عصورية تشوير مخططوات
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االحتالل إلى عكس ذلك .أن حل ذلك لن يتأتى األمن خالل خطة تنمويوة وطنيوة شواملة
مستدامة .
إن استغالل ما هو متوفر من إمكانات وموارد مادية كانت أم بشرية بشكل سليم وامثل
لن يتحقق إال من خالل خطة عاموة هادفوة يكوون التخطويط العمرانوي احود أهوم أركانهوا.
وطالما أن ما هو موجود من مخططات عمرانية جاء بهدف تعطيل ذلوك فوان الضورورة
تملي وضع خطة عمرانية شاملة قوادرة علوى تجواوز المشواكل والثغورات التوي ألصوقت
بها قسرا .
وبالرغم من المحاوالت الجادة التي قاموت بهوا المؤسسوات الفلسوطينية المختلفوة طيلوة
الفتوورات السووابقة إال أن هووذا االتجوواه لووم يعوود كافيووا بوول يحتوواج إلووى المزيوود موون الجهوود
والتعاون المؤسسي والمجتمعوي للتسوريع فوي زوال االحوتالل وآثواره الوذي يعود العقبوة
الكأداء أمام كل ذلك.
إن الواقع الفلسطيني في القدس ومحفظتها ال يحتمل التباطوء فقد هود االحتالل القسم
األعظم مون المحافظوة وصوادر  %27مون أراضويها وعزلهوا عون محيطهوا الفلسوطينية
بكتوول االسووتيطان وال زال اإلنسووان الفلسووطيني يجهوول أو يتجاهوول اإلبعوواد التووي سووتترتب
علوى ذلوك وكوال االمووريين يوؤدي إلوى التوأخير والتووأثير السولبي علوى أي خطوة عمرانيووة
تنموية تلبوي تطلعوات واحتياجوات اإلنسوان الفلسوطيني حاصورا ومسوتقبال .وتعيوق قيوام
دولته وعاصمتها .
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