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باسل رزق الله * 

تفريغ المدينة: شروط الترخيص والمخططات الهيكلية 

كأداة لتفريغ القدس من سكانها

* طالب جامعي، وباحث مهتم بآليات تثبيت سيطرة االحتالل.
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شاحنات  يف  ]العرب[  نضعهم  أن  يجب  إنه  أقول  ال  »أنا 

ونقتلهم.. يجب أن نستحدث وضًعا بحيث ال يكون من املجدي 

األردن  إىل  يرحلوا[  ]أن  وإنما  هنا،  يعيشوا  أن  إليهم  بالنسبة 

هار-  )مئري  أُخرى«  عربية  دولة  أي  أو  السعودية  العربية  أو 
تسيون 1979(.1

 ،1979 عام  -تسيون  هار  مئري  الجندي  قاله  ما  هذا 

يف  الهوا  كوكب  املهجرة  القرية  يف  ماشية  مزرعة  املك  والذي 

إمرة  الوحدة )101( تحت  الذي حارب يف  وادي بيسان، وهو 

شارون،2 وهذه الفكرة هي أحد مرتكزات فكرة الرتحيل التي 

عرضها نور مصالحة يف كتابه »أرض أكثر وعرب أقل«، ويمكن 

القول إنَّها من األفكار املُؤِسَسة لعمل سلطات االحتالل، والتي 

وممارساتها  سياساتها  يف  سيّما  ال  دائم،  بشكل  عليها  ترتكز 

االستعمارية يف القدس املحتلة.

يف  االستيطاني  االستعمار  إنَّ  القول  يمكن  السياق،  هذا  يف 

فلسطني يعمد إىل السيطرة عىل السكان بكافة الطرق والسبل 

الصعب طرد  االحتالل أصبح من  عاًما من  فبعد 70  املمكنة، 

من  بد  وال  الحرب،  خالل  من  منهم  املدن  وإفراغ  السكان 

استحداث طرق للسيطرة عىل األرض واملكان تعمل عىل إفراغ 

املدن من سكانها دون استخدام القوة العسكرية، عىل أساس 

»ترانسفري عرقي«. وال يمكن الفصل يف هذه الحالة بني الطرد 

إنَّه  الذي يعتقد  بنّي فرتشيني  الطوعية كما  القرسي والهجرة 

السكان فال يوجد  ناحية حسبة  بنيوية ومن  من وجهة نظرة 

فرق بني إخراج السكان بالقوة العسكرية أو إجبارهم عىل ذلك 

األخرى  دون  السكان  من  مجموعة  استهداف  أن  كما  طوعيًا. 

»الطوعي«  التهجري  اعتبار  ويمكن  عرقي«،  »ترانسفري  هو 
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رسم  الصعب  فمن  بعينها،  جماعة  يستهدف  انَّه  حيث  كذلك 

حد فاصل بني الهجرة الطوعية والقرسية.3 والسياسات الناعمة 

البناء  ترخيص  ورشوط  الهيكيل  التخطيط  اعتبار  يمكن  التي 

لتهجري  أداة  إال  هي  ما  هنا،  بحثنا  موضوع  وهي  بينها،  من 

السكان ولو لم يكن بالقوة.

سلطات  تستخدمها  آلية  الهيكلية  املخططات  شكلت 

املساحات  تحديدها  خالل  من  املكان  عىل  للسيطرة  االحتالل 

التي يمكن البناء فيها واملساحات املعّدة لالستخدام العام، مثل 

ال  استعماري  سياق  يف  وهي  الحديدية،  والسكك  الطرق  شق 

تراعي احتياجات السكان األصالنيني، بل عىل العكس، ُتستخدم 

للتضيق عليهم، ومحاولة الحد من توسعهم وتمددهم يف املكان، 

وتمس حقوقهم األساسية يف الحصول عىل سكن مالئم. 

من  تعاني  التي  القدس  مدينة  يف  السياسات  هذه  وتتجىل 

البناء  من  السكان  منع  تحاول  التي  السياسات  من  العديد 

والتمدد، مثل عدم منح الرتاخيص للبناء، أو منحها بعد وقت 

طويل، وهدم البيوت التي تبنى بدون تراخيص. ومن املعروف 

أن املخطط الهيكيل يشكل أداة طيعة عرصية يف سبيل ضبط 

البلدات وتوزيع موارد األرض والتطوير.4 فاملخططات  توسع 

يف  الفلسطينيني  للسكان  الطبيعي  النمو  تراعي  ال  الهيكلية 

املدينة، وتستهلك احتياطي األرايض فيها، وتعمل عىل الحد من 

الوجود الفلسطيني وعىل تغليب الوجود االستيطاني اليهودي، 

فنسبة الفلسطينيني تقرتب من 40%5 من مجمل سكان املدينة 

الرغم من ذلك، تواصل  الجزء الرشقي. عىل  ويسكن غالبيتهم 

الفلسطيني  السكاني  التمدد  لهذا  سلطات االحتالل وضع حد 

داخل املدينة وعمل عىل تفكيكه من أجل خلق مجموعة متجانسة 

بشكل كبري يف داخل املدينة وال تهدد نسبة املستوطنني اليهود. 

»لم تقدم تلك الخرائط خدمة لألهايل الفلسطينيني، ولم توفر 

أدوات تطوير عمراني، وإنما  التفصيل يجعلها  أي درجة من 

كانت أداة للسيطرة عىل معالم املدينة التاريخية وتغيري طابعها 
البرشي والعمراني لتهويدها«.6

عليها  واالستحواذ  األرض  عىل  كلّها  الرصاعات  هذه  تشكل 

والسيطرة عىل أكرب كم منها، الجوهر الذي يتم التنازع عليه، 

أو عىل األقل  الحياة،  وهي رضورة ألي مرشوع، فاألرض هي 

الحياة7  عىل  رصاع  عليها  والرصاع  للحياة،  رضورية  األرض 

جوهر  األرض  تشكل  كيف  بنّي  الذي  وولف،  باتريك  بحسب 

للُمستعَمر  مهمة  فهي  االستعماري،  االستيطان  خالل  النزاع 

أنَّ  كما  له،  طبيعيًا  وامتداًدا  وعمله  لحياته  مكاًنا  يعتربها  إذ 

إفراغ األرض من جوهرها  املستعِمر يعمل بشكل مستمر عىل 

وسكانها وذلك من أجل حسم الرصاع، فالسيطرة عىل األرض 

تمكن املُستعِمر من إخضاع املُستعَمر، مما يساعد عىل التحكم 

الهدم املمنهج والهادف يف القدس املحتلة.
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به وبوجوده يف املكان. ويمكن اعتبار ذلك نوعاً من أنواع املحو 

واإللغاء للسكان األصالنيني والسيطرة عىل األرض هي الدافع 

االقتصادية  التحوالت  كل  تجري  فعليها  لإللغاء،8  الرئييس 

السابق.  عن  شكلها  يختلف  أرًضا  تنتج  التي  واالجتماعية 

حسم  أسباب  أهم  أحد  هو  الهدف  هذا  تحقيق  يف  والنجاح 

الرصاع والتفوق.

الحفاظ على التفوق العرقي
عىل  جماعة  تحابي  التي  السياسات  هذه  فهم  ويمكن 

العرقي«  البقاء  »باستعمار  وصف  ما  ضمن  األخرى  حساب 

أو«استعمار املهاجرين –اليهود-.«9 توضع كل هذه السياسات 

امكانيات  الجديد، ويتم تكييف كل  من أجل خدمة املستوطن 

محاوالت  عىل  والقضاء  مستمر  بشكل  وجوده  لتغليب  الدولة 

تجاوزه. ويف الحالة التي نحن بصددها يف هذا املقال، املقصود 

تكون  أاّل  املفروض  من  املدينة.  يف  السكان  بعدد  التجاوز  هو 

الدولة وسيلة عرق ضد عرق، ولكنها يف الواقع كانت وستكون 

تحّول  هذا  يفرس  أن  املكن  من  اإلرسائيلية.  الحالة  يف  كذلك 

الدولة إىل جهاز وظيفي يخدم مجموعة معينة من أجل حماية 

مركز  نرش  بعد  القدس،  يف  اليهود  تفوق  حالتنا  ويف  تفوقها، 

أنَّ  إىل  أشارت  إحصائية  معطيات  السياسات  لدراسة  القدس 

نسبة العرب املقدسيني يف املدينة كانت 26% يف عام 1967 فيما 

وصلت عام 2016 إىل نسبة 38%،10 وهو ارتفاع من املمكن أنَّ 

يهدد تفوق املستوطنني يف املدينة، مما يستدعي تدخل الدولة 

لصالح اليهود. 

التخطيط،  يف  معركة  القدس  يف  يحصل  ما  اعتبار  ويمكن 

تقوم بها بنى من أجل حماية تفوق مجموعة عىل األخرى عىل 

عىل  وسيطرتها  هيمنتها  عىل  واملحافظة  عرقي،  تمييز  أساس 

يحتكر  من  بوصفها  بذلك  وتقوم  السكان،  من  املجموعة  هذه 

هذه التقنيات ويستخدمها، وبنى السلطة بوصفها إسرتاتيجية 

محلية  تقنيات  توظف  أو  تستعمل  التي  هي  كلية،  أو  عامة 

ال  إنها  وظيفة خاصة:  للسيادة  أنَّ  فوكو  ويضيف  للهيمنة.11 

قبل  من  املمارسة  السيادة  إنَّ  بمعنى  تستبعد،12  إنها  تربط، 

الدولة عرب آلياتها املختلفة تمتلك القدرة عىل اإلقصاء واستبعاد 

أكثر من وسيلة،  املقبول من قبلها، فالدولة ليست  العرق غري 

أشكال  تحت  وحارضة  قائمة  املستمرة  الحرب  هذه  إن  حيث 
تبدو مساملة بني املجموعتني املعنيتني.13

مجتمع  خلق  يف  الدولة  سياسة  ضمن  كلّه  هذا  يندرج 

فيمكن  العنرصية،  الدولة  ظهور  مع  خصوصاً  متجانس، 

القول إنَّ القدس تحتوي عىل مجتمع فلسطيني أصالني وآخر 

صهيوني استيطاني يختلفان يف كل يشء عن بعضهما، والرصاع 

من  القائمة  الدولة  استخدام مؤسسات  فيه  ويتم  قائم  بينهما 

أجل حسمه، ومساعدة جماعة يف التفوق عىل األخرى.

وعليه، تصبح العنرصية جزًءا من عمل الدولة كما وصفها 

فوكو يف إحدى دروسه التي ُنرشت يف كتاب »يجب الدفاع عن 

الدولة  بعمل  مرتبطة  العنرصية  أن  أوضح  حيث  املجتمع«، 

التي تكون مجربة عىل استخدام العرق، والقضاء عىل األعراق 

وتطهريها، من أجل أن تمارس سلطتها بسيادة،14 وهذا يحصل 

ضمن سياسات السلطة الحيوية التي تجعل العنرصية ُمتجذرة 

الخاصيّة  من  نوع  وتشكيل  الستمرارها  مهمة  وهي  دولة،  يف 

ُمتجانس  مجتمع  خلق  دائًما  الدولة  تحاول  لها.  والهوية 

االنسان،  عىل  تمارسها  التي  السيطرة  سياسات  خالل  من 

وهذه  الناس«.15  تعدد  وإدارة  التحكم  يحاول  فـ«االنضباط 

النوع،   – اإلنسان  عىل  تمارس  التي  االنضباطية  اإلجراءات 

ممارسات  فوكو،  حسب  الحيوية«16هي،  »السياسة  وتنتج 

تعترب  التي  واإلجراءات  العمليات  بمجموعة  للتحّكم  السلطة 

ظواهر شاملة لها ارتباط بالسياسة -السياسة الحيوية- أي أن 

لها عالقة بالسكان كمشكلة سياسية وعملية يف الوقت نفسه، 

يف  الديمقراطية  سلطوية«.17  وكمشكلة  بيولوجية  كمشكلة 

يفتاحئيل،  أورن  اعتربها  إثنية، كما  قائمة عىل أسس  إرسائيل 

ومنع  األرايض  فمصادرة  معني،  هدف  لخدمة  موجودة  وهي 

البناء وسن قوانني ملواجهة أي تمدد عربي موجودة إىل جانب 

عديدة.  أحيان  يف  شكلية  تكون  أنَّ  يمكن  ديمقراطية  مظاهر 

ما يحصل في القدس معركة في التخطيط، تقوم بها بنى من أجل حماية 

تفوق مجموعة على األخرى على أساس تمييز عرقي، والمحافظة على هيمنتها 

وسيطرتها على هذه المجموعة من السكان، وتقوم بذلك بوصفها من يحتكر 

هذه التقنيات ويستخدمها، وبنى السلطة بوصفها إستراتيجية عامة أو كلية، 

هي التي تستعمل أو توظف تقنيات محلية للهيمنة.
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 من قبل إسرائيل لتقليل عدد 
ً

ويمكن اعتبار هذه المخططات الهيكلية محاولة

سكان القدس من الفلسطينيين، وهو ما وصف به باتريك وولف االجتياح -الذي 

ا، بمعنى 
ً
يمكن اعتباره النكبة في الحالة الفلسطينية- بأنه منظومة وليس حدث

 مختلفة من أجل 
ً

ه مستمر ومتحرك من أجل الحفاظ على ذاته ويتخذ أشكاال
َّ
أن

الحفاظ على ذاته، وهو ما يمكن اعتباره تجسيًدا للمقولة أنَّ »النكبة لم تنته«.

التطور  حدود  إىل  التأثر  رسيعة  الظروف  كانت  إرسائيل،  »يف 

زمن طويل،  منذ  إثنوقراطيا مستمرا  نظاما  الدولة  منح  الذي 

وتعامال عنرصيا موحدا مع الفلسطينيني الذين يعيقون تهويد 
الدولة«.18

يف  املتمثلة  السلطة  إنَّ  التعريف  هذا  بناًء عىل  القول  يمكن 

تقوم  عدة سياسات  تضع  القدس  مدينة  يف  االحتالل  سلطات 

عىل أساس التدخل يف السكان، ويف هذه الحالة يف عدد السكان، 

البناء  أماكن  من  الحد  وعرب  التخطيط،  سياسات  خالل  من 

للفلسطينيني يف املدينة، أو إجبارهم عىل التوجه للسكن خارج 

الضبط  لسياسات  الخضوع  عىل  ُيجربهم  مما  الفصل،  جدار 

تحقيق  إىل  باإلضافة  األقل،  عىل  عليهم  السلطات  تنفذها  التي 

للمستوطنني  العددي  التفوق  من  نوع  بإبقاء  السلطات  هدف 

والتقديرات  بالتوقعات  »الحيوية«  السلطات  »تهتم  اليهود. 

بوجه  الظواهر  تلك  وتعديل  العامة  والقياسات  اإلحصائية 

خاص، وبالتدخل عىل مستوى الظواهر العامة وليس الفردية. 

الرضوري  التناسب  األمن حول هذا  آليات  إقامة  باختصار   ...

ويطور  ويحسن  يعيش  أن  الفرد  يستطيع  لكي  للسكان 

يطور  من  هو  املستوطن  الفلسطينية  الحالة  ويف  حياته.«19 

ويحسن حياته من خالل الحصول عىل بنية تحتية أفضل مبنية 

باألساس عىل رسقة حقوق الفلسطيني.

البلدية  أعني مخططي  نصب  ماثالً  كان  الذي  األسس  أحد 

يف عملهم التخطيطي يف القدس الرشقية هو الحفاظ عىل نسبة 

زيادة  تكون  وبذلك  واليهود«20  الفلسطينيني  بني   70  -30

وتصبح  للسكان21  والداخيل  الخارجي  الخطر  هي  السكان 

جماعة معينة متمثلة بالفلسطينيني مهددة لالستقرار وسيادة 

فتعمل  التهديد،  هذا  يحد  بما  معها  التعامل  ويجب  الدولة 

الفلسطينيني  تفوق  تقليل  عملية  إلنجاح  الدولة  عنرصية 

هناك  تكون  معياري،  مجتمع  هناك  كان  »حيثما  السكاني 

سلطة حيوية، وبالتايل تكون العنرصية هي الرشط الذي يسمح 

ضمان  يمكن  ال  اآلخرين.  إماتة  أو  ما  شخص  أو  فرد  بإماتة 

الوظيفة القاتلة للدولة إال عندما تعمل الدولة عىل نمط السلطة 

الحيوية، وتستخدم العنرصية.22

وهذا العنرصية بحسب فوكو تتطور مع االستعمار واإلبادة 

االستعمارية،23 فالدولة االستعمارية تحتاج إىل سياسات تدافع 

فيها عن وجودها أمام األصالنيني، وهي عنرصية مرتبطة بعمل 

الدولة، كما أرشنا سابًقا إىل طبيعة الدولة التي تنتج من الحرب، 

ويف املحصلة هذه العنرصية متجذرة يف الدولة وال يمكنها إاّل أنَّ 

تعمل بهذا الشكل للحفاظ عىل »استعمار العرق«.

الدولة،  جوهر  يف  عنرصية  بنية  النهاية  يف  كلّه  هذا  ُينتج 

لحساب  حقوقها  من  جماعة  حرمان  عىل  أساسها  يف  قائمة 

أو  إثنوسياسية  بنية  من  تتشكل  التي  الدولة  »تنتج  األخرى 

املواطنني  سكانها،  بني  تمييزًا  أيديولوجية«  فوقية  بنية  »ذات 

يف  االختالفات  عىل  مبني  وهذا  سواء،  حد  عىل  املواطنني  وغري 

هذا  يصب  املكانات،  وعىل  الناس،  بها  يتمتع  التي  الحقوق 

الحقوق  توزيع  املحيل، ويؤثر عىل  املديني  املستوى  التمايز يف 
املدينية بشكل عام، والحق يف تشكيل املكان بشكل خاص«.24

قبل  من  محاولًة  الهيكلية  املخططات  هذه  اعتبار  ويمكن 

الفلسطينيني، وهو ما  القدس من  لتقليل عدد سكان  إرسائيل 

وصف به باتريك وولف االجتياح -الذي يمكن اعتباره النكبة 

بمعنى  حدًثا،25  وليس  منظومة  بأنه  الفلسطينية-  الحالة  يف 

أنَّه مستمر ومتحرك من أجل الحفاظ عىل ذاته ويتخذ أشكااًل 

اعتباره  يمكن  ما  وهو  ذاته،  عىل  الحفاظ  أجل  من  مختلفة 

اسقاطات متعددة  تنته« ولها  لم  »النكبة  أنَّ  للمقولة  تجسيًدا 

فاملخططات  وبذلك  التخطيط.  جانب  ويف  وعسكرية  قانونية 

االستعمارية وال عن سياساتها  البنية  تنفصل عن  ال  الهيكلية 

أقل حدًة  ُمختلٍف  بشكٍل  تظهر  أنها  ،ولو  التهجري  يف  املختلفة 

ووضوًحا من التهجري الذي حصل يف نكبة 48.

القدس وُمعِضلة الديمغرافية
بعد عام 67 أصبح هناك تقارٌب كبري يف عدد السكان بني 

الفلسطينيني واملستوطنني اليهود، وذلك نتيجة ضم مساحات 

من  كان  فرًقا.  أحدثوا  فلسطينيني  سكان  عىل  تحتوي  كبرية 
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تتطلب شروط ترخيص البناء في القدس وجود األرض في المخطط الهيكلي 

وضمن موقع يسمح فيه بالبناء وإثبات ملكية األرض المقرر البناء عليها، وهذا يدل 

على محاولة لمنع البناء في المدينة خصوصًا مع عدم اكتمال مشروع الطابو في 

المدينة، مما يصعب إثبات الملكيات الخاصة للسكان بشكل واضح.

احتاللها،  إكمال  تم  التي  املحتلة  القدس  املناطق  هذه  ضمن 

وأصبح من الرضوري إيجاد طرٍق لتقليل عدد السكان العرب 

إىل   ،1948 سنة  يف  كما  يحتاجون،  الصهيونيون  »فكان  فيها 

االحتفاظ باألرض التي احتلوها مللئها بالسكان، ولـ«تطويرها« 

أو  يعارضوهم  أن  يمكن  الذين  املحليني  السكان  ولـ»ترحيل« 
لإلبقاء عىل قلة منهم«.26

وتصميم  القدس  بضم  قامت  قد  حينها  يف  إرسائيل  كانت 

مخططات لها وإعداد الضم بما يتناسب مع هدفها؛ أي دون 

ضم عدد كبري من السكان إىل الدولة »فعمدت حكومة الوحدة 

من  مربًعا  كم   70 يقارب  ما  إلحاق  إىل  أشكول  ليفي  برئاسة 

اإلدارة  تقريبًا ضمن حدود  فلسطيني  األرض وضم 69,000 

أثر هذا الضم  الغربية«.27 وتم عىل  املحلية اإلرسائيلية للقدس 

يف  إرسائيل  »قامت  إذ  القدس  مع  القانونية  العالقة  توضيح 

حزيران 1967، بفرض قوانينها عىل واحد وسبعني كيلومرتًا 

مربًعا من الضفة الغربية تضمنت القدس الرشقية«.28 كما سّن 

الكنيست اإلرسائييل عام 1980 قانون األساس القدس املوحدة 

من  للدولة  تماًما  خاضعًة  لتصبح  إرسائيل29  لدولة  عاصمة 

ناحية قانونية ويرسي عليها ما يرسي عىل املناطق األخرى.

شروط الترخيص تدفع للبناء بدون ترخيص
يتم  البناء  ُرخص  إصدار  أنَّ  القدس  بلدية  موقع  يف  يظهر 

30 ويكون  عام 1965  املُسن  والبناء  التخطيط  قانون  بحسب 

القانون قد أصدر قبل احتالل القدس ولكنه مطبق عليها وهي 

بذلك جزء من الدولة خاضعة لها قانونيًا.

حق  عىل  ينص  ما  يوجد  ال  اإلرسائييل  األساس  قانون  ويف 

كمقيمني،  يعتربون  القدس  سكان  وأنَّ  كما  بالسكن  املواطن 

يمكن  وبذلك  حقوقهم،  من  العديد  من  التنصل  يمكن  وبذلك 

رفض ترخيص البناء وعدم املوافقة عىل الرخص حتى لو كانت 

قانون  مع  يتعارض  ال  ذلك  ألن  رضورية،  للمسكن  الحاجة 

القضاء اإلرسائييل قانون ينص عىل حق  األساس »ال يوجد يف 
املواطن يف املسكن«.31

وتتطلب رشوط ترخيص البناء يف القدس وجود األرض يف 

املخطط الهيكيل وضمن موقع يسمح فيه بالبناء وإثبات ملكية 

األرض املقرر البناء عليها،32 وهذا يدل عىل محاولة ملنع البناء يف 

املدينة خصوصاً مع عدم اكتمال مرشوع الطابو يف املدينة، مما 

للسكان بشكل واضح. ورغم  الخاصة  امللكيات  إثبات  يصعب 

األرايض  تسوية  تنته  لم  القدس  احتالل  عىل  عاًما   50 مرور 

وتسويتها  القدس  يف  الفلسطينية  األرايض  تسوية  »إعاقة  ألن 

التي  املمارسة  الضبط  منظومة  أدوات  من  رسميًا... هي جزء 

تحول دون إصدار رخص بناء«33 باإلضافة إىل أنَّ املخططات 

البناء  دون  يحول  ما  املساحات،  من  العديد  تصادر  الهيكلية 

وحصوله  بالبناء  للمبادر  األرض  ملكية  »توفر  إن  فيها. 

يشكالن  الهيكلية  اإلرسائيلية  القدس  بلدية  مخططات  عىل 

رشطني أساسيني للسماح للفلسطينيني بالبناء عىل أراضيهم. 

بناء  إلعاقة  الرشطني  هذين  تستغل  القدس  بلدية  نجد  ولذلك 

الفلسطينيني بواسطة عدم إصدار كواشني طابو أو إخراجات 

قيد تثبت امللكية، وخصوصاً أن معظم القدس الرشقية لم تعرب 

مرحلة تسوية األرايض... ويف املقابل تتلكأ البلدية يف التصديق 

عىل  للفلسطينيني  البناء  تجيز  التي  الهيكلية  املخططات  عىل 
أراضيهم«.34

ويشرتط أيًضا وجود بنية تحتية وال يسمح بالبناء بدونها 

رخص  تمنح  وال   1965 والبناء  التخطيط  قانون  أساس  عىل 

البناء يف تلك املناطق، لكن بحسب تقرير »أوتشا« فإن املوارد 

التي تخصصها بلدية القدس من أجل البنية التحتية يف مناطق 

القدس الرشقية تكاد ال تذكر،35 فهي تخصص بني %5-%10 

تبقي  امليزانية  وهذه  الفلسطينيني،  للسكان  ميزانيتها  من 

التحتية  البنى  ناحية  من  مرتٍد  وضع  يف  الفلسطينية  األحياء 

بنية  إيجاد  لعدم  أداة  هو  القليل  املخصص  والخدمات.36هذا 

تحتية جيدة تسمح بالحصول عىل ترخيٍص للبناء.

وبهذه السلسة من االجراءات تكون رخصة البناء املرتبطة 

باملخططات الهيكلية إحدى أدوات الدولة يف السيطرة وتغليب 

»أن  القدس؛  يف  الفلسطينيني  السكان  عىل  اليهود  املستوطنني 

والسيطرة  الحيز  تخطيط  لسياسة  ترجمة  هي  البناء  رخصة 

عليه من قبل مؤسسات التخطيط والتي تعمل لتحقيق أهداف 
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مثل توزيع السكان اليهود وتوطينهم...«.37

يوجد يف القدس نحو 200000 وحدة سكنية أقل من ربعها 

يف األحياء الفلسطينية، وهذا يعني أنَّ 39% من سكان القدس 

مما  فقط،  القائمة  املنازل  من  يعيشون يف %25  الفلسطينيني 

والنقص  واحدة،  مقدسيني شقة   8 فلكل  عالية،  كثافة  يسبب 

يف عدد املساكن هو 24 ألف وحدة سكنية. يف املقابل منذ عام 
1967 وحتى 2012 تم إصدار 4300 ترخيص بناء فقط.38

وتظهر حقيقة بلدية القدس كجهاز إداري للمستوطنني يف 

املدينة من عدد تصاريح البناء التي منحت بني العام 2005- 

2009، فقد تم منح 3197 ترصيح بناء يف كافة أنحاء املدينة، 

كان للقدس الرشقية منها 603 ترصيح بناء،39 ومن خالل هذه 

عىل  تعمل  التي  القدس  بلدية  سياسات  فهم  يمكن  املعطيات 

يف  اليهود  املستوطنني  تفوق  بإبقاء  الديمغرايف  امليزان  تحقيق 

املدينة بأي شكٍل من األشكال، وهذا ال يتم إال بالعمل عىل إقصاء 

السياق،  هذا  ويف  البناء.  رخص  من  وحرمانهم  الفلسطينيني 

ُيذكر أن مخطط القدس 2000 ال يجيز بناء سوى 13.500 

وحدة جديدة حتى عام 40،2030 وبحساب معدل زيادة ثابت 

للمقدسيني فإن عددهم سيصل ما يقارب 420 ألفا، ويتضح 

أنَّ هذا التخطيط لم يراِع الزيادة الطبيعية املتوقعة للسكان مما 

يدفع للبناء غري املرخص. 

يف  البناء  رخص  منح  سياسة  مراجعة  خالل  من  ويظهر 

عىل  الحصول  إمكانية  أنَّ  سابق  قسم  يف  تمت  التي  القدس 

يمكن  بل  وطاقات،  جهد  إىل  وتحتاج  سهلة  ليست  ترخيص 

اعتبار هذه الرشوط تعجيزية يف ظل املعطيات املتوافرة حول 

ومنح رخص  التخطيط  ناحية  من  يحصل  وما  البناء،  رشوط 

واقع  عن  مقصود  بشكل  منسلخة  املطلوبة  فالرشوط  البناء، 

هناك  يكون  للسكان  الطبيعية  الزيادة  ومع  الرشقية،  القدس 

املسكن؛  تلبية احتياجات  للبناء بدون ترخيص من أجل  دافع 

أي أن »سياسة التخطيط املعمول بها يف القدس الرشقية تدفع 
الفلسطينيني إىل البناء املخالف للمخططات املقرة«.41

أيًضا مشكلة امتالك  ومع رشوط الرتخيص املعقدة هنالك 

من   %87 البالغة  العظمى  الغالبية  »أنَّ  حيث  للبناء،  أراٍض 

مصادرة  إما  هي  الرشقية،  القدس  يف  الفلسطينية  األرايض 

 ،%22 بنسبة  مبارش  غري  نحو  عىل  أو   ،%35 بنسبة  مبارشة 

إضافة إىل أن نحو 30% منها خصصت كمناطق خرضاء وأراض 

مفتوحة أو غري مخططة«42 وبذلك يصبح البناء غري املرخص 

هو الحل لتجاوز ومقاومة الرشوط التي تفرضها بلدية القدس 

الذين يسعون للحصول عىل منزل مالئم للحياة،  عىل السكان 

تقدر  املرخصة  املباني  وعدد  السكاني  النمو  بني  فالفجوة 

كبريًا  عدًدا  أنتج  مما  العام،43  يف  بـنحو 1100 وحدة سكنية 

من املنازل يف القدس التي تم بناؤها بدون ترخيص، إذ »يوجد 

حوايل 44000 مبنى »غري قانوني« يف القدس الرشقية، تأوي 

كفر عقب: إزاحة القدس إىل خارج الجدار.



103

عدد 75

نتج هذه المسببات ُمجتمعة، إما بناًء بدون ترخيص ويحمل خطر خسارة المبنى 
ُ

ت

وهدمه والتشرد، أو التوجه للسكن خارج المدينة في أحياء مكتظة مثل كفر عقب 

التي تقع فعلًيا خارج الجدار، على الرغم من تبعيتها لبلدية القدس، وذلك من أجل 

عدم خسارة اإلقامة، ويمكن اعتبار ذلك نجاًحا للمخططات الهيكلية في إفراغ 

المدينة، ونقل جزء من السكان إلى خاصرة خارج الجدار.

نحو 80% من السكان الفلسطينيني فيها«.44

وبإفقاد  دائًما  بالهدم  مهددة  املرخصة  غري  املباني  هذه 

السكان ملنازلهم؛ أي أن عدًدا كبريًا منهم تحت التهديد املستمر 

والخوف من فقدان منازلهم. وبحسب الحركة اإلرسائيلية ضد 

أقدم االحتالل منذ عام 1967 حتى 2017 عىل  البيوت،  هدم 

أما بتسليم فأشارت إىل هدم  القدس،  هدم 48 ألف ُمنشأة يف 

803 منازل لفلسطينيني منذ عام 2004 حتى نهاية 45،2018 

كان من بينها 57 منزاًل هدمت خالل العام املايض، فيما كانت 

أعىل وترية هدم منذ عام 2004 يف عام 2016 حيث هدم 88 

منزاًل. ويشار إىل أن هذه هي الفرتة الالحقة للهبة الشعبية يف 

أمنية  كسياسات  السياسات  هذه  اعتبار  ويمكن   .2015 عام 

تهدف للردع، باعتبار ذلك رد فعل عىل ما كان يحصل يف حينه 

يف القدس، إضافة إىل أنَّه يندرج ضمن السياسات التي تهدف 

للحفاظ عىل امليزان الديُمغرايف يف املدينة لصالح اليهود.

ُتنتج هذه املسببات ُمجتمعة، إما بناًء بدون ترخيص ويحمل 

خطر خسارة املبنى وهدمه والترشد، أو التوجه للسكن خارج 

املدينة يف أحياء مكتظة مثل كفر عقب التي تقع فعليًا خارج 

أجل  القدس، وذلك من  لبلدية  تبعيتها  الرغم من  الجدار، عىل 

للمخططات  نجاًحا  ذلك  اعتبار  ويمكن  اإلقامة،  خسارة  عدم 

خارصة  إىل  السكان  من  جزء  ونقل  املدينة،  إفراغ  يف  الهيكلية 

خارج الجدار –توجد تحليالت عدة حول ذلك من ضمنها سهولة 

التخيل عن هذا الجزء من املدينة ذي الكثافة السكانية العالية 

الجيوسيايس.  املنظور  »يف  سياسية-  عملية  حصول  حال  يف 

وتهدف هذه السياسات إىل ضبط نسبة الفلسطينيني يف املدينة 
وتحويل نموهم السكاني إىل خارجها«.46

تعمل عنرصية الدولة املتمثلة بمنظومة القوانني عىل التفريق 

بني البناء بدون ترخيص يف األحياء العربية ويف اليهودية كجزء 

يد  يف  املوجودة  السلطة  انتجتها  التي  التحكم  سياسات  من 

اليهود فقط. فقد كان هناك الكثري من حاالت املعالجة املختلفة 

يف ظروف متشابهة، فالـ »تعامل مع مخالفة البناء يف األحياء 

منحها  يمكن  أنه  أي  مدنية؛  مخالفة  أنها  عىل  يتم  اليهودية، 

مخالفة  ولكن  وإدارية.  تخطيطية  تعديالت  بإجراء  ترخيًصا 

البناء الفلسطينية هي جنحة ومشكلة أمنية ُيعاقب عليها من 

خالل فرض غرامات باهظة، وإصدار أوامر هدم من املحاكم 

وتنفيذ عمليات الهدم،«47 ويمكن االستدالل عىل ذلك بما حصل 

عام 2010  فيما عرف يف حينه بقضية »بيت يونتان«48 وهو 

بيت قائم يف حي سلوان بدون ترخيص ،مما دفع رئيس بلدية 

سياسة  تعديل  نيته  عن  للحديث  بركات  نري  حينه  يف  القدس 

هدم البيوت يف القدس، كي ال يتم هدم »بيت يونتان«. وبالفعل 

عىل  الرصاع  يفرس  الذي  األمر   49  ،2016 عام  حتى  يهدم  لم 

السيايس  الواقع  يجسد  كما  واضح،  بشكل  القدس  يف  املسكن 

السكان  السيطرة عىل  الذي تحاول إرسائيل فرضه من خالل 

واملكان بواسطة منظومة قائمة عىل عنرصية الدولة تهدف إىل 

تفريغ املدينة منهم، أو عىل األقل اإلبقاء عىل نسبة مقبولة منهم 

ال تحقق لهم التفوق السكاني مستقباًل.

غياب الفلسطيني عن تخطيط مدينته
عن  قرًسا  مبعدون  العرب  »إن  إىل  يفتحائيل  أورن  يشري 

املؤسسات اإلرسائيلية الرئيسة املقامة يف الغالب من أجل خدمة 

األهداف اليهودية وليس أهداف املواطنني ككل«.50 هذا التغييب 

مقصود لكي تمرر الحكومة كل ما تريده من سياسات تخدم 

املستوطنني اليهود.

وتتعامل سلطات التخطيط وبلدية القدس مع الفلسطينيني 

إال  مدنهم  يف  حضورهم  من  الرغم  فعىل  واستعالء،  بفوقية 

مخطط  يف  املثال،  سبيل  عىل  تخطيطها.  عن  غائبون  إنَّهم 

وهي  هيئات،   3 قبل  من  عليه  العمل  تم  الذي   2000 القدس 

ولجنة  التخطيط  إسرتاتيجية  عن  املسؤولة  القيادية  اللجنة 

عضو  أي  لجنة  أي  تضم  لم  العمل،  ولجنة  املهني  التخطيط 

فلسطيني،51 ما يعني سيطرة تامة لبلدية القدس واملستوطنني 

وحتى  التخطيط  من  مستوياته-  بكافة  التخطيط  جهاز  عىل 

من  املدينة  سكان  وهم  املدينة  مكونات  أحد  وإقصاء  التنفيذ، 

ويمكن  احتياجاتهم.  يلبي  ال  تخطيًطا  ينتج  ما  الفلسطينيني، 

املدينة  يف  وجودهم  يحارب  أي  ضدّي؛  تخطيط  إنَّه  القول 

ويساهم يف إقصائهم عن الحيز الخاص بهم وإنتاج حيز جديد 
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مختلف عنهم. ويوضح سكوت بولينز »أنَّ التنظيم يف القدس 

حيث  املحاسيب،  منطق  عىل  ومؤسس  واحد،  طرف  من  كان 
أُبعد الفلسطينيون عن السلطة والفرص«.52

ولعل هذا االقصاء مقصود كي ال يكون هناك أي معارضة 

تخدم  أنَّ  منها  املطلوب  من  التي  التخطيطية  العملية  ضمن 

إبعاد  سياسات  وتنفيذ  الديمغرايف  امليزان  عىل  الحفاظ 

أقيم  والبناء  التنظيم  جهاز  »أن  أي  مدينته؛  عن  الفلسطيني 

القرارات  ليضمن سيطرة شبه كاملة للحكومة ووزاراتها عىل 
التخطيطية وسياسة التخطيط«.53

أيديولوجيا  يف  الخبري  يون،  لو  يوبرت  الربوفسور  ويقول 

التخطيط، أن وظيفة التخطيط أصبحت ذراًعا سلطوًيا واضًحا، 

التمييز  الذي يتسبب يف خلق  التدخل املهني  بحيث نشهد عىل 

يمكن  الذي  التعريف  هذا  من  ويتضح  الحقوق،54  وسحق 

اعتباره تقييما لواقع التخطيط أنَّ الدولة كجهاز هي املسيطرة 

استبعاد  عىل  قام   2000 القدس  مخطط  وأن  العملية،  عىل 

التخطيط ألنفسهم وأنتج  الفلسطينيني ولم يعطهم فرصًة يف 

مخطًطا بالرضورة ال يلبي احتياجاتهم، ألنَّه لم يتعامل معهم 

ولم يعرف ما هي رغباتهم، وإنما انطلق من رغبة الدولة. ظهر 

للمساكن  الفلسطينيني  حاجة  تجاهلت  التي  النتائج  يف  ذلك 

الجديدة وتصويب األوضاع القانونية للمساكن القائمة، ولهذا 

يمكن اعتباره إقصاًء مضاعًفا، فهو يف شكله األول اقترص عىل 

تغييبهم عن التخطيط، ولكنه ومع الوقت سيشكل اقصاًء لهم 

عن حيز املدينة عندما يفقد السكان مكاًنا للسكن فيها.

القدس 2000: تخطيط سياسي 
ومحاولة إلفراغ شرق المدينة

»إن اإلنجاز الذي حققته إرسائيل يف القدس هو من أعظم 
التغيريات الديمغرافية يف تاريخ العالم«.55

ومعارضة  التخطيط  مجال  يف  مهنية  كامنكر،  سارة 

للمستوطنات.

»عندما يحني الوقت للبدء يف املفاوضات، لن يبقى ثمة أية 
أرض تقريبًا يمكن التفاوض يف شأنها«.56

الفلسطيني  للوفد  ومستشار  جغرايف  تفكجي،  خليل 

املفاوض.

القدس  أن  يزعم  أن  عرفات  يارس  السيد  عىل  »سيستحيل 

أن  غري  رمزي،  بعمل  القيام  يف  ينجح  قد  عاصمته؛  الرشقية 

عمليات البناء التي قمنا بها ستجعل تقسيم املدينة من جديد 
أمرًا مستحياًل«.57

أفراهام كاهيال، املخطط الرئييس يف مرشوع بناء مستوطنة 

دينية يف شعفاط.

يف العام 1999، بدأ العمل عىل مخطط القدس 2000 الذي 

يعد أول مخطط يجمع القدس الرشقية والغربية منذ احتالل 

هدم استعرايض يف القدس املحتلة. 
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تعامل المخطط الهيكلي بتمييز ظهر جلًيا، فقد تم تخصيص 11800 دونم لكي 

 تطوير في المدينة، كان نصيب األحياء اإلسرائيلية 9500 دونم 
َ

تكون مناطق

أما نصيب األحياء العربية 2300 دونًما وهو أقل من 20% من مجمل المساحة 

المخصصة للتطوير. ويترتب على هذا أثر واضح على إجراءات الترخيص والبناء، فقد 

تبين أنَّ المخطط تعامل مع القدس الشرقية كحيٍز خاٍل ال يسكنه أحد، وخصوصا 

في جزئية المواصالت.

املدينة بشكل كامل. كان من املفرتض أن يعمل املخطط، الذي 

أُعد ملدينة تعاني من سوء التخطيط ومن نقص يف املساكن ومن 

باعتباره  القائمة  املشاكل  البناء بدون ترخيص، عىل حل هذه 

أداة تطوير، إال أنه تبني رسيًعا أنه كان محكوًما باعتبارات عدة 

لجميعة  تقرير  فبحسب  كذلك،  يكون  ألن  إمكانية  أي  أفشلت 

السياسة،  التخطيط:  مصيدة  يف  »البناء  عنوانه  “بمكوم” 

الرشقية«  القدس  الفلسطينية يف  األحياء  والتطوير يف  التنظيم 

املشاركني  الرئييس لجميع  املعيار  الديمغرايف هو  التوازن  كان 

يف تخطيط وتطوير القدس، ويصف التقرير املخطط الهيكيل 

باعتباره وثيقًة سياسية.

وعىل الرغم من أنَّ املخطط بحسب تقرير “بمكوم” يأتي عىل 

ذكر أنَّ املدينة لكل سكانها، إاّل إنَّه يكرر التزامه بمبدأ التوازن 

كخطر  الفلسطينيني  املدينة  سكان  مع  ويتعامل  الديُمغرايف 

املبدأ  بهذا  املسبق  االلتزام  هذا  قوّض  املدينة.58  إرسائيلية  عىل 

أي إمكانية للتطوير ولو وجدت إمكانية كهذه فهي محكومة 

باعتبار واضح وهو خدمة السكان اإلرسائيليني بشكل أسايس، 

الخارطة  املقدم عىل  اعرتاضها  إليه “عدالة” يف  ما تشري  وهذا 

الهيكلية للقدس، ألن هدفها سيايس يتلخص يف ضمان سيطرة 

الّسكان  خدمة  لغرض  ُمحتلة  أراٍض  عىل  ومستديمة  تامة 

اإلرسائيليني إىل جانب ضمان أغلبية يهودية يف املستقبل البعيد 
يف منطقة مدينة القدس.59

تعامل املخطط الهيكيل بتمييز ظهر جليًا، فقد تم تخصيص 

11800 دونم لكي تكون مناطَق تطوير يف املدينة، كان نصيب 

العربية  األحياء  نصيب  أما  دونم   9500 اإلرسائيلية  األحياء 

2300 دونًما وهو أقل من 20% من مجمل املساحة املخصصة 

للتطوير.60 ويرتتب عىل هذا أثر واضح عىل إجراءات الرتخيص 

والبناء، فقد تبني أنَّ املخطط تعامل مع القدس الرشقية كحيٍز 

خاٍل ال يسكنه أحد، وخصوصا يف جزئية املواصالت.

مع  العام،  لالعرتاض  يقدم  لم  الذي  املخطط،  يتعامل  ال 

املتهالكة  التحتية  البنية  وتحسني  املدارس  يف  الهائل  النقص 

كما  السكن،  لقضية  جذرية  حلواًل  يقدم  ال  كما  والطرقات، 

بنية  وجود  برشط  مرتبط  ذلك  ولعل  “بمكوم”،  تقرير  أشار 

تحتية وطرقات مؤهلة من أجل الحصول عىل ترخيص للبناء. 

»تؤدي البنى التحتية املخططة إىل إقصاء السكان الفلسطينيني 

الوحيد تعزيز وتطوير املستوطنات  عىل خلفية قومية، هدفها 

املبارش  وربطها  الغربية  والضفة  الرشقية  القدس  منطقة  يف 

كل  يحتاج  “عدالة”،  التماس  القدس.«61 وحسب  مع  والّسهل 

من يريد رخصة بناء إىل خارطة هيكلية للمجاري ولكن 22 حيًا 

عربيًا من أصل 31 يفتقرون لوجود هذه البنية، ما يعني إيجاد 

عائق قانوني أنتجته البنية الرسمية يمنع الحصول عىل ترصيح 

للبناء. كما أنَّ منظومة املواصالت والطرقات التي تعترب ضمن 

البنية التحتية عملت عىل تقطع أوصال األحياء الفلسطينية من 

عىل  تعمل  وباألساس  لها،  واسعة  مساحات  تخصيص  خالل 

خدمة املواصالت املوجودة يف الجزء الرشقي من املدينة،62 وهذا 

كله سيأثر عىل كمية األرايض التي كان من املمكن أنَّ ُتخصص 

خارج  األرايض  هذه  سيجعل  وهذا  أسايس،  بشكل  للسكن 

الخطط التطويرية للسكان.

مساحة  بني  كبرية  فجوة  هناك  أنَّ  “بمكوم”  دراسة  تبني 

مفتوحة  مناطق  لتكون  املخططات  يف  املخصصة  األرايض 

وحدائق للتمتع بالطبيعة وبني الحدائق العامة املوجودة فعال يف 

األحياء العربية. وُيشار هنا إىل استغالل هذه املساحات سياسياً 

الحدائق  حول  »“بمكوم”«  دراسة  تبني  حسبما  باألساس 

الوطنية يف القدس الرشقية وعنوانها: »من العام إىل القومي«، 

فكثريًا ما يتم استغالل املساحات املفتوحة، وهي جزء جوهري 

ومهم من كل مخطط، لألغراض القومية- السياسية، وهي أداة 
إضافية للحد من البناء والتطوير لدى السكان الفلسطينيني.63

مجمل  من   %35 حوايل  املفتوحة  الطبيعية  املناطق  تشكل 

اإلجراء  هذا  ُيستخدم  الرشقية.64  القدس  يف  املخططة  املساحة 

بشكل مستمر كما بني »عدالة«، ففي عام 2013 تمت املصادقة 

الطور  قريتي  من  دونما   732 يصادر  جديد  مخطط  عىل 

والعيسوية لبناء حديقة »وطنية«. ويشري اعرتاض »عدالة« إىل 

حاجة الطور يف عام 2030 إىل أكثر من 1700 دونم إضايف، 
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بينما تحتاج العيسوية إىل أكثر من 1100 دونم،65 مما يوضح 

أنَّ الحدائق »الوطنية« تخطط أو تقام عىل حساب السكان وبما 

يتناقض مع احتياجاتهم السكنية.

التخطيط في األحياء العربية: السواحرة نموذًجا
ويتبنّي من مراجعة املوقع اإللكرتوني لبلدية القدس- قسم 

خطط  عدة  وجود  الحي  تطوير  ومخطط  الرئيسة  الخطط 

بني  ومن  الغربية.  القدس  ويف  الرشقية  القدس  يف  ألحياء 

السواحرة.  منطقة  هناك،  املذكورة  العربية  واملناطق  األحياء 

عدد  بلغ  وقد  للمدينة،  الرشقي  الجنوب  يف  السواحرة  تقع 

يشري  حسبما  نسمة،  ألف   )27(  2009 عام  يف  الحي  سكان 

ويضيف  الهيكلية.  املخططات  عىل  يحتوي  الذي  التقرير 

 11 من  يتألفون  الحي  سكان  أنَّ  املذكور  اإللكرتوني  املوقع 

عشرية لكل واحدة مختارها الخاص. أما فيما يخص املخطط 

االجتماعات  من  العديد  عقد  تم  أنَّه  فذكر  باملنطقة،  الخاص 

أرايض  من  أنَّه ستتم مصادرة %40  عن  واإلعالن  السكان  مع 

الحي لصالح االستخدام العام؛ أي بناء املدارس وشق الطرق 

الذي  املرفق  يف  البلدية  تتحدث  العامة.66  واملباني  والحدائق 

نرشته عن منطقة السواحرة، ويحتوي عىل خرائط وتقسيمات، 

عن البنية االجتماعية للمنطقة وتقسيماتها. كما عملت البلدية 

وضعه  تم  بل  عليهم  إسقاطه  يتم  لم  املخطط  أنَّ  إظهار  عىل 

يف أعقاب نقاشات مجتمعية استمرت ملدة عام ونصف. ولكن 

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى تأثري هذه اللقاءات عىل 

الكبري  إىل مصادرة كم  أشارت  البلدية  أنَّ  املخطط؟ خصوصاً 

تفسريه  يمكن  ال  بما  العام  االستخدام  لصالح  األرايض  من 

 الرسم رقم )1( 

خريطة لحي السواحرة 

تظهر فيها تقسيمات 

املناطق حسب املخطط 

الهيكيل.

)إعداد بلدية القدس(

سوى أنَّه محاوالت للحد من التمدد السكاني يف الحي. وبالنظر 

أقسامه،  الحي ويظهر  الذي يعرض خريطة   )1( رقم  للرسم 

يظهر الكم الكبري من املناطق املفتوحة والخرضاء التي تفوق 

مساحات البناء بشكل كبري:

يظهر يف الخريطة شارع الشيخ سعد، وهو شارع رئييس يف 

منطقة السواحرة، ومن ضمن أهداف املخطط تحسينه باعتباره 

رشياناً رئيسياً للحي.67 يمكن اعتبار ذلك محاولة للسيطرة عىل 

الحي من خالل الشارع وتوسيعه وجعله أداة للفصل، إضافة 

عليه،  والسيطرة  الحي  يف  مكان  أي  إىل  الوصول  تسهيل  إىل 

إن  إذ  األرايض؛  من  ممكن  كم  أكرب  عىل  للسيطرة  أداة  وكذلك 

الحي( سيتم مصادرتها  ) 9% من مساحة  هناك 324 دونماً 

لصالح طرق رئيسية معظم املستفيدين منها ليسوا من سكان 

الحي.68 وهذا استهالك ألرايض املنطقة يف شق وتوسيع الطرق 

التي لن تعود بالفائدة عىل املكان، وسيتم إخراجها من الحيز 

الذي كان يمكن البناء فيه.

وتظهر أيًضا محاوالت السيطرة عىل الحي يف الخارطة التي 

تقسمه، رسميًا، إىل أربعة أحياء مبنية عىل جانب شارع الشيخ 

توضيحية  خارطة  أدناه   )2( رقم  الرسم  يف  ويظهر  سعد.69 

لظهور شكل األحياء:

فارغة  مناطق  بينها  تفصل  متناثرة  كجزر  األحياء  تبدو 

وطرقات مما يسهل عزلها عن بعضها البعض ومنع التواصل 

مفتوحة،  كمساحات  دونما   1913 تخصيص  تم  فقد  بينها، 

تساوي 54% من مساحة الحي، غري معدة للتطوير وال لتكون 

ناحية  من  شاذة  يعتربها  “بمكوم”  تقرير  جعل  مما  حدائق، 

األخرى.70  الفلسطينية  األحياء  مع  باملقارنة  حتى  التخطيط 
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الرسم رقم )2( 

خارطة توضيحية ُتظهر أحياء منطقة السواحرة مقسمة.

)إعداد بلدية القدس(

ورغم هذا التخصيص املبالغ فيه من املساحة للمناطق املفتوحة 

أو مالعب،71 وبذلك  أي حديقة عامة  الحي  إنَّه ال يوجد يف  إاّل 

ليس  املفتوحة  املناطق  عن  اإلعالن  هذه  من  الهدف  يكون 

املكان  عن  إبعادهم  أجل  من  بل  السكان  خدمة  أو  لتطوير 

فصل  تم  أنَّه  الخريطة  خالل  من  ويبدو  تمددهم.  وتقليص 

الحي رقم 3 عن الحي رقم 4 رغم التشابك بني األحياء، وهو 

تقسيم يمنح البلدية القدرة عىل تحديد الطاقة االستيعابية لكل 

حي من الوحدات السكنية الجديدة. وبحسب املخطط الهيكيل 

وهو  جديدة،  سكنية  وحدة   2500 مجتمعًة  األحياء  تستوعب 

ضمن  يأتي  الحي  يف  السكنية  الوحدات  من  منخفض  عدد 

“بمكوم”  مؤسسة  وتشري  السكان.  توسع  من  للحد  املحاولة 

الحي 5000 وحدة سكنية جديدة  يستوعب  أنَّ  يمكن  أنه  إىل 

التخصيص يظهر فجوة  الحي فقط.72 هذه  عىل ربع مساحة 

أرايض  عىل  املقامة  هنتسيب  أرمون  مستوطنة  مع  باملقارنة 

منطقة السواحرة، فنسبة البناء يف أرمون هنتسيب ترتاوح بني 

75-90% 73 وهي نسبة تأتي من أجل زيادة كثافة االستيطان 

يف املنطقة عىل حساب سكان املنطقة. »هذه الحقوق املنخفضة 

ملنع  وجيوسياسية  ديموغرافية،  أهداف  تحقيق  ألجل  جاءت 

ثلث  عن  نسبتهم  رفع  أو  أغلبية  تشكيل  من  الفلسطينيني 

بموجب  ال يصدر  أنَّه  إىل  اإلشارة  املهم  من  ولعله  السكان«74. 

هذه الخطة تراخيص بناء إال بعد املوافقة عىل الخطة املفصلة.

خاتمة
لدى  هاجًسا  األقلية  وعزل  الحيز  عىل  السيطرة  شكلت 

االحتالل ظهر من خالل السيطرة اإلدارية عىل جهاز التخطيط 

والبناء وتفصيله بما يتناسب مع الهدف السيايس الذي وضعته 

خالل  فمن  الديمغرايف،  امليزان  عىل  الحفاظ  باألساس  وهو 

التفوق السكاني يمكن تحقيق سيادة فعلية عىل املدينة، وهكذا 

بمثابة  السياسية  والقوة  الجغرافية  بني  الوصل  صلة  تغدو   «

شبكة مركزية ملثل هذا النظام، حيث يتم تفويض أعضاء من 

الجماعة الداخلية بصالحية السيطرة عىل الفضاء، ويتم وصم 
الهويات الجماعية واالندفاع نحو عزل األقليات وتهميشها.«75

عن  بعيدة  هيكلية  خطط  عن  السياسات  هذه  أسفرت 

الواقع تحمل تمييزا واضًحا ضد املقدسيني، مما سينتج مدينة 

التخطيط  استخدام  و»أنتج  رغباتهم  تلبي  وال  تتقبلهم  ال 

الحرضي، املحارص واملضبوط من البلدية ومؤسسات التخطيط 

اإلرسائيلية، حيزًا حرضًيا مشوًها وغري ملٍب لحاجات املقدسيني 

تراِع  لم  الالئقة  غري  الهيكلية  فالخطط  الفلسطينيني.«76 

احتياجات الفلسطينيني ولم ُتطرح لالعرتاض والتعديل عليها، 

عملت  بل  مشكالت،  من  قائم  هو  ملا  حلول  أي  تقدم  لم  كما 

طلب  فيتم  موجودة،  غري  كأنها  معها  والتعامل  تجاهلها  عىل 

الجديدة  البناء  رخص  أجل  من  عالية  تحتية  بنية  مواصفات 

مع تجاهل انعدام البنية التحتية يف األحياء الفلسطينية، وهذا 

الهيكلية  الخطط  وتجعل  مقصوًدا،  تجاهاًل  اعتباره  يمكن  ما 

فمصادرة  متصلبة.77  حرصية  إقصائية  خطًطا  اإلرسائيلية 

باإلضافة  والطرقات  العام  لالستخدام  األرايض  من  مساحات 

إىل فرض قيود عىل مساحات البناء، هدفت جميعها يف األساس 

اعتبار  أي  دون  القدس  يف  اليهودي  املستوطن  خدمة  إىل 

للفلسطينيني يف املدينة، فيما كانت الدولة جهاًزا إدارًيا يخوض 

معركًة بشكٍل ُمختلف إلنجاح هذه السياسات وحسمها. حّدت 

هذه العوامل مجتمعة من التطور العمراني يف املدينة، وأوقعت 

ترخيص.  بدون  البناء  نتيجة  التهديد  تحت  السكان  من  عدًدا 

كما عملت هذه السياسات البنيوية، بشكل ممنهج، عىل تحقيق 

وقد  أقل«.  وعرب  أكثر  »أرض  وهي  واضحة  سياسية  مقولة 

بدون  البناء  ازدياد  خالل  من  السياسات  هذه  آثار  ظهرت 

ل ضواحي سكانية مكتظة يف أطراف القدس. ترخيص، وَتشكُّ
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