
 1

 من إحباط التنميةمن إحباط التنميةن ن وون عاما  على االحتالل أربعن عاماً على االحتالل أربعووأربعأربع
 سسقدقدعلى البنية االقتصادية واالجتماعية في العلى البنية االقتصادية واالجتماعية في الالسياسات اإلسرائيلية وأثرها السياسات اإلسرائيلية وأثرها 

 
 لؤي شبانهلؤي شبانه. . دد

 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيرئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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ة الصهيونية وعلى مدار قرن من الزمان لم    ة الصهيونية وعلى مدار قرن من الزمان لم    إن المتتـبع لـتاريخ القـدس الحديث يالحظ أن التوجهات التاريخية لقادة الحرك             إن المتتـبع لـتاريخ القـدس الحديث يالحظ أن التوجهات التاريخية لقادة الحرك             

تقتـصر علـى أهمية تأسيس دولة إسرائيل، بل أن تكون دولة يهودية أو على األقل بأغلبية يهودية في القدس بالتحديد، ففي                      تقتـصر علـى أهمية تأسيس دولة إسرائيل، بل أن تكون دولة يهودية أو على األقل بأغلبية يهودية في القدس بالتحديد، ففي                      

   وبمجـرد نزوح آالف الفلسطينيين من القدس قامت إسرائيل بإحالل اليهود مكانهم، وعدم السماح بعودة الذين    وبمجـرد نزوح آالف الفلسطينيين من القدس قامت إسرائيل بإحالل اليهود مكانهم، وعدم السماح بعودة الذين   19671967العـام   العـام   

ثم جاء إعالن القدس بجزأيها الغربي ثم جاء إعالن القدس بجزأيها الغربي .  .  حاولـوا مـنهم، وضـم الجزء الشرقي من المدينة لتشكيل ما يسمى المدينة الموحدة          حاولـوا مـنهم، وضـم الجزء الشرقي من المدينة لتشكيل ما يسمى المدينة الموحدة          

كما أن إسرائيل ومنذ تأسيسها على أنقاض المعاناة الفلسطينية انتهجت سياسة           كما أن إسرائيل ومنذ تأسيسها على أنقاض المعاناة الفلسطينية انتهجت سياسة           ".  ".  كعاصمة موحدة أبدية إلسرائيل   كعاصمة موحدة أبدية إلسرائيل   ""والـشرقي   والـشرقي   

 باألساس على اإلحالل السكاني وضمان رجحان الكفة الديمغرافية في القدس لصالح             باألساس على اإلحالل السكاني وضمان رجحان الكفة الديمغرافية في القدس لصالح            األمر الواقع من خالل استراتيجية تقوم     األمر الواقع من خالل استراتيجية تقوم     

لذلك ال يمكن النظر إلى التدمير االقتصادي في القدس بمعزل عن اإلجراءات والسياسات             لذلك ال يمكن النظر إلى التدمير االقتصادي في القدس بمعزل عن اإلجراءات والسياسات             .  .  الـيهود على حساب الفلسطينيين    الـيهود على حساب الفلسطينيين    

الحتالل وهو سبب من زاوية أخرى      الحتالل وهو سبب من زاوية أخرى      التـي ينـتهجها االحـتالل، فالجانب االقتصادي هو هدف مزدوج يمثل نتيجة لسياسة ا              التـي ينـتهجها االحـتالل، فالجانب االقتصادي هو هدف مزدوج يمثل نتيجة لسياسة ا              

 .  .  الجراءتهالجراءته
 

لقـد مر الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية بشكل عام وفي القدس بشكل خاص في تحوالت جيوسياسية مفروضة من قبل                   لقـد مر الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية بشكل عام وفي القدس بشكل خاص في تحوالت جيوسياسية مفروضة من قبل                   

يعية يعية االحتالل اإلسرائيلي أدت إلى تحوالت ديمغرافية قسرية وتداخلت مع التحول الديمغرافي الطبيعي الناجم عن الزيادة الطب               االحتالل اإلسرائيلي أدت إلى تحوالت ديمغرافية قسرية وتداخلت مع التحول الديمغرافي الطبيعي الناجم عن الزيادة الطب               

والخـصوبة والوفـيات والهجرة غير القسرية، مما أدى إلى بروز مجموعة من التحديات في مجاالت الحياة المختلفة منها                   والخـصوبة والوفـيات والهجرة غير القسرية، مما أدى إلى بروز مجموعة من التحديات في مجاالت الحياة المختلفة منها                   

المباشـرة وأخـرى غيـر مباشـرة، فكثافة السكان المرتفعة ومحدودية الفرص في سوق العمل وقلة االستثمارات ونقصان                 المباشـرة وأخـرى غيـر مباشـرة، فكثافة السكان المرتفعة ومحدودية الفرص في سوق العمل وقلة االستثمارات ونقصان                 

فاء بالمتطلبات الخدمية المصاحبة للزيادة الطبيعية من مدارس وخدمات فاء بالمتطلبات الخدمية المصاحبة للزيادة الطبيعية من مدارس وخدمات الخـدمات وتدنـي مـستواها، وعدم القدرة على اإلي      الخـدمات وتدنـي مـستواها، وعدم القدرة على اإلي      

صـحية واجتماعـية وبنى تحتية يفاقم من ظروف المعيشة ويفقد المجتمع فرص التنمية واالستقرار ويساهم في فقدان األمن                   صـحية واجتماعـية وبنى تحتية يفاقم من ظروف المعيشة ويفقد المجتمع فرص التنمية واالستقرار ويساهم في فقدان األمن                   

 .  .  1االجتماعي والمجتمعياالجتماعي والمجتمعي
 

 صعبة نتيجة السياسات     صعبة نتيجة السياسات    ةةربية في ظروف استثنائي   ربية في ظروف استثنائي   يعـيش معظـم سكان القدس والذين يشكلون حوالي سدس سكان الضفة الغ            يعـيش معظـم سكان القدس والذين يشكلون حوالي سدس سكان الضفة الغ            

والقوانـين اإلسـرائيلية التي تعرقل مختلف جوانب حياتهم، إذ يضطر المقدسي أن يكافح للحصول على كل حق من حقوق                    والقوانـين اإلسـرائيلية التي تعرقل مختلف جوانب حياتهم، إذ يضطر المقدسي أن يكافح للحصول على كل حق من حقوق                    

  لقد اضطر حوالي ثلث سكان القدس إلى تغيير مكان إقامتهم نتيجة بناء جدار الضم             لقد اضطر حوالي ثلث سكان القدس إلى تغيير مكان إقامتهم نتيجة بناء جدار الضم             .  .  المواطـنة التـي يمنحها القانون أصال       المواطـنة التـي يمنحها القانون أصالً      

هذا باإلضافة إلى الظروف الحياتية     هذا باإلضافة إلى الظروف الحياتية     .  .  2والتوسـع وتبعاته، كما تعرض حوالي خمس األسر المقدسية إلى مصادرة األراضي           والتوسـع وتبعاته، كما تعرض حوالي خمس األسر المقدسية إلى مصادرة األراضي           

الـصعبة بالمقارنـة مـع اإلسـرائيليين المقيمين في القدس، فكثافة المسكن تقريبا فردين لكل غرفة مقابل فرد واحد للغرفة                     الـصعبة بالمقارنـة مـع اإلسـرائيليين المقيمين في القدس، فكثافة المسكن تقريبا فردين لكل غرفة مقابل فرد واحد للغرفة                     
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من من % % 61.061.0لألطفال اإلسرائيليين،   لألطفال اإلسرائيليين،   % % 26.726.7 يعيشون دون خط الفقر مقارنة مع         يعيشون دون خط الفقر مقارنة مع        من األطفال في القدس   من األطفال في القدس   % % 68.668.6لإلسرائيليين،  لإلسرائيليين،  

من العاملين الفلسطينيين في القدس دخلهم أقل       من العاملين الفلسطينيين في القدس دخلهم أقل       % % 43.543.5لألسر اإلسرائيلية،   لألسر اإلسرائيلية،   % % 17.517.5األسـر تعيش دون خط الفقر مقارنة مع         األسـر تعيش دون خط الفقر مقارنة مع         

 ..للعاملين اإلسرائيليين في القدسللعاملين اإلسرائيليين في القدس% % 10.010.0من الحد األدنى لألجور مقارنة مع من الحد األدنى لألجور مقارنة مع 
 

كما كما .  .  20062006من العاملين الفلسطينيين في القدس وفقا  لإلحصاءات الرسمية         من العاملين الفلسطينيين في القدس وفقاً لإلحصاءات الرسمية         % % 35.635.6ق العمل اإلسرائيلي حوالي     ق العمل اإلسرائيلي حوالي     يستوعب سو يستوعب سو 

من من % % 38.338.3يعانـي سكان القدس من تدني خدمات التعليم والصحة، مما ينتج عنه بروز ظواهر اجتماعية سلبية، فقد أشار                   يعانـي سكان القدس من تدني خدمات التعليم والصحة، مما ينتج عنه بروز ظواهر اجتماعية سلبية، فقد أشار                   

من أفراد األسر لمضايقاتهم وقد عزا      من أفراد األسر لمضايقاتهم وقد عزا      % % 16.016.0 يتعرض حوالي     يتعرض حوالي    األسـر إلى اعتقادهم بوجود أفراد يتعاطون المخدرات، حيث        األسـر إلى اعتقادهم بوجود أفراد يتعاطون المخدرات، حيث        

 .  .  3من األسر انتشار الظاهرة إلى تدهور األوضاع االقتصاديةمن األسر انتشار الظاهرة إلى تدهور األوضاع االقتصادية% % 2020
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كانت منشأ معظم   كانت منشأ معظم   ، حيث   ، حيث   تنـبع أهمية القدس من تاريخها الحضاري والديني، فهي تحمل تاريخ اليهودية والمسيحية واإلسالم              تنـبع أهمية القدس من تاريخها الحضاري والديني، فهي تحمل تاريخ اليهودية والمسيحية واإلسالمً             

أرض أرض وووألنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين       وألنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين       ،  ،  ))عليهما السالم عليهما السالم ((من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا عيسى       من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا عيسى       اء   اًء  ابـتد ابـتد األنبـياء   األنبـياء   

تعتبر تعتبر   و    و  ..الثالثة آالف عام  الثالثة آالف عام   على مدى فترة زمنية تجاوزت        على مدى فترة زمنية تجاوزت       المنطقةالمنطقةفي  في  احتلت القدس مكان الصدارة     احتلت القدس مكان الصدارة     قد  قد   لـذلك ف    لـذلك ف   . . المعـراج المعـراج 

ولكن على المستوى   ولكن على المستوى   اإلقليمي فحسب،   اإلقليمي فحسب،    ليس على المستوى العربي أو        ليس على المستوى العربي أو       القـدس مـن أكثر مدن العالم شهرة لما لها من أهمية،           القـدس مـن أكثر مدن العالم شهرة لما لها من أهمية،           

فقد حظيت بمنزلة خاصة لدى شعوب المنطقة، وإن كانت تلك الناحية أدت إلى تفجر عدد من األزمات بسبب                  فقد حظيت بمنزلة خاصة لدى شعوب المنطقة، وإن كانت تلك الناحية أدت إلى تفجر عدد من األزمات بسبب                  ،  ،  الدولي أيضا  الدولي أيضاً 

لها من قبل إسرائيل،    لها من قبل إسرائيل،    ومن ثم فإنه عند احتال    ومن ثم فإنه عند احتال        ..على أحقية سيادة القدس الشريف    على أحقية سيادة القدس الشريف      الـصراعات التي نشأت بين الديانات الثالث      الـصراعات التي نشأت بين الديانات الثالث      

 عندما بدأت السلطات اإلسرائيلية في       عندما بدأت السلطات اإلسرائيلية في      ا  اًً، لم تتأثر فلسطين فحسب، وإنما ارتبك اإلقليم كله وازداد األمر سوء           ، لم تتأثر فلسطين فحسب، وإنما ارتبك اإلقليم كله وازداد األمر سوء           19481948فـي عام    فـي عام    

، قامت سلطات االحتالل بضم القدس      ، قامت سلطات االحتالل بضم القدس      19671967وفي أواسط عام    وفي أواسط عام    .  .  إلـى كتلة غربية وأخرى شرقية أو عربية       إلـى كتلة غربية وأخرى شرقية أو عربية         تقـسيم القـدس   تقـسيم القـدس   

 . . تدت خطة التوسيع لتشمل بعض المناطق في الضفة الغربيةتدت خطة التوسيع لتشمل بعض المناطق في الضفة الغربيةامام و والشرقية إلى نطاقهاالشرقية إلى نطاقها

 تشكلت بنود الحياة فيها بما يتوافق مع هذه          تشكلت بنود الحياة فيها بما يتوافق مع هذه         حيثحيثلعـل مـن أهـم المالمح التي تتميز بها مدينة القدس، نقص موارد المياه،                لعـل مـن أهـم المالمح التي تتميز بها مدينة القدس، نقص موارد المياه،                

وبشكل عام  وبشكل عام  .  .  لقمحلقمحرة، للحصول على الحبوب الزراعية الالزمة للمعيشة اليومية مثل ا         رة، للحصول على الحبوب الزراعية الالزمة للمعيشة اليومية مثل ا         ااالخاصـية، فاعتمدت كثيرا  على التج     الخاصـية، فاعتمدت كثيراً على التج     

يمكن القول أن اقتصاد القدس قد مر بعدة مراحل مرتبطة بشكل وثيق بوجود المستعمر على أراضيها، أي أن السياسة العامة                    يمكن القول أن اقتصاد القدس قد مر بعدة مراحل مرتبطة بشكل وثيق بوجود المستعمر على أراضيها، أي أن السياسة العامة                    

 . . قد أسهمت بشكل مباشر في صياغة المنظومة االقتصادية للقدسقد أسهمت بشكل مباشر في صياغة المنظومة االقتصادية للقدس

لقدس عدة أنشطة اقتصادية لم تلعب الزراعة لقدس عدة أنشطة اقتصادية لم تلعب الزراعة مرحلة تاريخية قائمة بذاتها شهدت فيها امرحلة تاريخية قائمة بذاتها شهدت فيها ا  19481948 مرحلة ما قبل عام    مرحلة ما قبل عام   يمكن اعتبار يمكن اعتبار 

فـيها دورا  هاما  بسبب ندرة الموارد المائية وقلة األمطار، ومع ذلك اشتهرت القدس بزراعة األشجار المثمرة مثل الزيتون                   فـيها دوراً هاماً بسبب ندرة الموارد المائية وقلة األمطار، ومع ذلك اشتهرت القدس بزراعة األشجار المثمرة مثل الزيتون                   

 دونما ، وأن عدد األشجار التي       دونماً، وأن عدد األشجار التي      31,38831,388 أن مساحة األراضي المزروعة زيتونا         أن مساحة األراضي المزروعة زيتوناً       19351935فقـد سـجل إحصاء عام       فقـد سـجل إحصاء عام       ،  ،  والعـنب والعـنب 

ت بحوالي ت بحوالي  طنا ، أما مساحة األراضي المخصصة للعنب فقدر طناً، أما مساحة األراضي المخصصة للعنب فقدر661661، ومحصول الزيت بلغ ، ومحصول الزيت بلغ 408,044408,044 ست فيها وصل إلى ست فيها وصل إلى غرغر

 شجرة   شجرة  54,79554,795 دونما فيها     دونما فيها    3,6533,653 طنا  من العنب، ومساحة األرض التي زرعت تينا بلغت            طناً من العنب، ومساحة األرض التي زرعت تينا بلغت           3,9903,990 دونمـا  أنتجت      دونمـاً أنتجت     6,5796,579

، ، فكانت التجارة، حيث شهدت القدس حركة تجارية واسعة       فكانت التجارة، حيث شهدت القدس حركة تجارية واسعة       أمـا الركيزة الهامة القتصاد تلك المرحلة        أمـا الركيزة الهامة القتصاد تلك المرحلة        .  .   طـنا    طـناً  625625أنـتجت   أنـتجت   
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وخصـصت أسواقا  تجارية مقسمة بحسب نوع السلعة فكان هناك سوقا  للقمح وأخرى للفواكه وثالثة للقماش وكذلك ظهرت                   وخصـصت أسواقاً تجارية مقسمة بحسب نوع السلعة فكان هناك سوقاً للقمح وأخرى للفواكه وثالثة للقماش وكذلك ظهرت                   

  حجحجسوق األربعاء وهناك األسواق الموسمية المرتبطة بمواسم معينة مثل موسم ال          سوق األربعاء وهناك األسواق الموسمية المرتبطة بمواسم معينة مثل موسم ال          وواألسـواق األسـبوعية مثل سوق الجمعة        األسـواق األسـبوعية مثل سوق الجمعة        

أما التجارة الخارجية للقدس، فيرصد التاريخ أنواعا  من التجارة مع دول أوروبية، مثل             أما التجارة الخارجية للقدس، فيرصد التاريخ أنواعاً من التجارة مع دول أوروبية، مثل                 ..موسم الشتاء موسم الشتاء  و  و موسـم الـصيف   موسـم الـصيف   وو

وتأتي الصناعة ركيزة   وتأتي الصناعة ركيزة       ..الزيت وتستورد المنسوجات القطنية والحريرية والزجاج     الزيت وتستورد المنسوجات القطنية والحريرية والزجاج      و  و الصابونالصابون و  و إيطالـيا، فكانت تصدر الخمر    إيطالـيا، فكانت تصدر الخمر    

 المنتجات الزراعية مثل عصر الزيت وصناعة الصابون بجانب صناعة           المنتجات الزراعية مثل عصر الزيت وصناعة الصابون بجانب صناعة          اعـتمدت الصناعة على   اعـتمدت الصناعة على    حـيث     حـيث    ثالـثة لالقتـصاد   ثالـثة لالقتـصاد   

والمصنوعات الجلدية والمطرزات اليدوية والشموع     والمصنوعات الجلدية والمطرزات اليدوية والشموع     ،  ،  المسابح والصلبان من خشب الزيتون    المسابح والصلبان من خشب الزيتون     مثل    مثل   األيقـونات والـتحف الدينية    األيقـونات والـتحف الدينية    

الدينية اإلسالمية والمسيحية   الدينية اإلسالمية والمسيحية    فالزيارات    فالزيارات     ..ا اًبعد ذلك تأتي السياحة، لتشكل موردا  اقتصاديا  آخر       بعد ذلك تأتي السياحة، لتشكل مورداً اقتصادياً آخر           ..والـزجاج واألواني الفضية   والـزجاج واألواني الفضية   

رسوم الدخول  رسوم الدخول   و  و اإلقامةاإلقامة و  و أدخلـت مـوارد كثيـرة للمدينة عن طريق الخدمات التي تقدمها للحجاج والزائرين مثل التنقالت               أدخلـت مـوارد كثيـرة للمدينة عن طريق الخدمات التي تقدمها للحجاج والزائرين مثل التنقالت               

 يتلو ذلك المورد     يتلو ذلك المورد    قدسقدسووسـائل المواصـالت التـي كانت في األغلب دوابا  يستأجرها الزوار من ميناء يافا للوصول إلى ال                 ووسـائل المواصـالت التـي كانت في األغلب دواباً يستأجرها الزوار من ميناء يافا للوصول إلى ال                 

 ..سسية والمسيحية ثم الرواتب الحكومية واألجنبية التي تعمل في القدية والمسيحية ثم الرواتب الحكومية واألجنبية التي تعمل في القداألوقاف اإلسالماألوقاف اإلسالم

انتعش اقتصاد القدس في تلك الفترة بشكل ملحوظ، فنشأت صناعات جديدة مثل صناعات             انتعش اقتصاد القدس في تلك الفترة بشكل ملحوظ، فنشأت صناعات جديدة مثل صناعات             أما في مرحلة الحكم األردني، فقد       أما في مرحلة الحكم األردني، فقد       

 مثل الزيتون بجانب     مثل الزيتون بجانب    األثـاث والمالبـس والصناعات المعدنية الصغيرة، وتطورت الزراعة فكثرت زراعة األشجار المثمرة            األثـاث والمالبـس والصناعات المعدنية الصغيرة، وتطورت الزراعة فكثرت زراعة األشجار المثمرة            

 الخليج العربي    الخليج العربي   منطقةمنطقةوارتفع حجم التحويالت التي يرسلها العاملون في الخارج، وبخاصة في           وارتفع حجم التحويالت التي يرسلها العاملون في الخارج، وبخاصة في           ،  ،  انتعاش السياحة وزيادة دخلها   انتعاش السياحة وزيادة دخلها   

 .  .  ننواألمريكتيواألمريكتي

 عاما ، أصبحت القدس الشرقية تخضع فعليا الحتالل أجنبي حربي للمرة األولى منذ عهد               عاماً، أصبحت القدس الشرقية تخضع فعليا الحتالل أجنبي حربي للمرة األولى منذ عهد              4040مـع االحـتالل اإلسرائيلي قبل       مـع االحـتالل اإلسرائيلي قبل       

ممالـيك والحروب الصليبية في القرن الثاني عشر، وبقيت القدس محمية خاضعة للوصاية الدولية تحت االنتداب البريطاني          ممالـيك والحروب الصليبية في القرن الثاني عشر، وبقيت القدس محمية خاضعة للوصاية الدولية تحت االنتداب البريطاني          الال

على االحتالل اإلسرائيلي كثير من الضرر باقتصاد       على االحتالل اإلسرائيلي كثير من الضرر باقتصاد       لقد ترتب   لقد ترتب   .  .  19671967 حتى عام     حتى عام    19191919حـسب شروط معاهدة فرساي لعام       حـسب شروط معاهدة فرساي لعام       

فعلى سبيل المثال، منعت السلطات اإلسرائيلية إدخال المنتجات فعلى سبيل المثال، منعت السلطات اإلسرائيلية إدخال المنتجات .  .  للالقـدس العـربية، وبخاصة بعد ضمها إلى سلطة االحتال       القـدس العـربية، وبخاصة بعد ضمها إلى سلطة االحتال       

عملة رئيسة للبالد األمر الذي نتج عنه إغالق عملة رئيسة للبالد األمر الذي نتج عنه إغالق ) ) الليرةالليرة((الـزراعية والـصناعية إلـى القدس بجانب اعتماد العملة اإلسرائيلية        الـزراعية والـصناعية إلـى القدس بجانب اعتماد العملة اإلسرائيلية        

أضف إلى ذلك إغالق الفنادق     أضف إلى ذلك إغالق الفنادق         ..قاريقاريالبنك األردني األهلي والبنك الع    البنك األردني األهلي والبنك الع     و  و البنك العربي البنك العربي  و  و قاهرةقاهرةالالالمصارف العربية ومنها بنك     المصارف العربية ومنها بنك     

   . . العربية نتيجة لوقوع السياحة في قبضة االحتالل، ومن ثم زاد اإلقبال على الفنادق اإلسرائيلية دون العربيةالعربية نتيجة لوقوع السياحة في قبضة االحتالل، ومن ثم زاد اإلقبال على الفنادق اإلسرائيلية دون العربية

 19464السكان في القدس عام : 1جدول 

  القدسالقدس الضواحيالضواحي

 فلسطينيونفلسطينيون 65,01065,010 150,590150,590

 يهوديهود 99,32099,320 103,530103,530

 آخرونآخرون 110110 160160

 المجموعالمجموع 254,280254,280 164,44164,4400
    

كمـا أوقفت السلطات المحتلة تحويالت العاملين من الخارج،         كمـا أوقفت السلطات المحتلة تحويالت العاملين من الخارج،          

وازدادت وازدادت .  .   العربية  العربية وفرضـت ضـرائب باهظة على البضائع      وفرضـت ضـرائب باهظة على البضائع      

األحوال سوءا  عندما صدر قانون التنظيمات اإلدارية والقانونية        األحوال سوءاً عندما صدر قانون التنظيمات اإلدارية والقانونية        

 والذي استوجب إعادة تسجيل الهيئات       والذي استوجب إعادة تسجيل الهيئات      19681968 لعام    لعام   57285728رقم  رقم  

كمؤسسات إسرائيلية خالل مدة ستة أشهر      كمؤسسات إسرائيلية خالل مدة ستة أشهر      والـشركات العربية    والـشركات العربية    

 أما الفروع فيمكنها أن تسوى وضعها أما الفروع فيمكنها أن تسوى وضعها ، ، إذا كان مركزها القدسإذا كان مركزها القدس

وتصبح مستقلة، وأدى هذا القرار إلى تقليص عدد الشركات العربية العاملة فأصبح عددها عشرين شركة وجمعية فقط بعد 

  .أن كان مائة وعشر جمعيات وستمائة محل تجاري
                                                 

 لندن، بريطانيا العظمى.  بريطلنيا-إحصائية فلسطين. 1948حقوق الشعب الفلسطيني وخسائره في عام . 1988 سامي هداوي، 4
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 حسب 1946ع األمالك في محافظة القدس عام توزي: 1شكل 
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أمالك عامة
أمالك يهودية
أمالك فلسطينية

 

 آالف دونم، في     آالف دونم، في    110110تـبلغ مـساحة القدس الحالية ما يقارب من          تـبلغ مـساحة القدس الحالية ما يقارب من          

في عهد االنتداب   في عهد االنتداب       ..19671967قبل عام   قبل عام      ألف دونم   ألف دونم  4040حـين لم تتعد      حـين لم تتعدَّ     

البلدة القديمة واألحياء المحيطة بها مثل      البلدة القديمة واألحياء المحيطة بها مثل      ((البريطانـي كانت القدس     البريطانـي كانت القدس     

جنوب غرب المدينة محاطة بست     جنوب غرب المدينة محاطة بست     ) ) لبـية والـبقعة والقطمون    لبـية والـبقعة والقطمون    الطاالطا

وستين قرية فلسطينية منها دير ياسين والمالحة ولفتا وعين كارم،          وستين قرية فلسطينية منها دير ياسين والمالحة ولفتا وعين كارم،          

بيـنما كان الجزء األكبر من التجمع السكاني اليهودي متواجدا في      بيـنما كان الجزء األكبر من التجمع السكاني اليهودي متواجدا في      

.  .  جـزء من أحياء البلدة القديمة واألحياء الشمالية الغربية للمدينة         جـزء من أحياء البلدة القديمة واألحياء الشمالية الغربية للمدينة         

لسطينيون الغالبية العظمى من سكان     لسطينيون الغالبية العظمى من سكان     وقـد شـكل المواطـنون الف      وقـد شـكل المواطـنون الف      

األوضاع األوضاع ) ) 11((القدس وامتلكوا معظم األراضي، ويبين جدول رقم        القدس وامتلكوا معظم األراضي، ويبين جدول رقم        

الديمغـرافية في القدس وفقا  آلخر إحصاء بريطاني لفلسطين عام          الديمغـرافية في القدس وفقاً آلخر إحصاء بريطاني لفلسطين عام          

توزيع األمالك في القدس    توزيع األمالك في القدس    ) ) 11((، بيـنما يوضح الشكل رقم       ، بيـنما يوضح الشكل رقم       19461946

 .  .  حسب المنطقة بين الفلسطينيين واليهودحسب المنطقة بين الفلسطينيين واليهود

 في   في  %%2727مقابل  مقابل     يهودي  يهودي %%7373 ألف نسمة، منهم      ألف نسمة، منهم     564564حوالي  حوالي  ، بلغ عدد السكان     ، بلغ عدد السكان     19951995لبلدية القدس عام    لبلدية القدس عام    وفـي تقرير رسمي     وفـي تقرير رسمي     

سكان سكان من إجمالي تعداد    من إجمالي تعداد    % % 10.810.8وهذا يشكل   وهذا يشكل    ألف نسمة     ألف نسمة    544544،حوالي  ،حوالي  19911991في حين سجل تعداد المدينة عام       في حين سجل تعداد المدينة عام       ،  ،  القدس الشرقية القدس الشرقية 

، ، 19671967إحصاءات عام   إحصاءات عام   ذلك مع   ذلك مع   مقارنة  مقارنة  وبوب.  .  %%9090منهم  منهم   يشكل المسلمون     يشكل المسلمون     فلسطينيون  فلسطينيون %%2828 يهود مقابل     يهود مقابل    %%7272  إسرائيل، منهم إسرائيل، منهم 

 إلى عام    إلى عام   19671967، وازداد تعداد اليهود من عام       ، وازداد تعداد اليهود من عام       مممنهمنه% % 7474 ألف نسمة، شكل اليهود       ألف نسمة، شكل اليهود      66.366.3نجـد أن عـدد سـكان القدس كان          نجـد أن عـدد سـكان القدس كان          

 ..فقطفقط% % 2020والعرب والعرب % % 9999 بنسبة  بنسبة 19911991
 
  المسألة البحثية المسألة البحثية11-22
 

 فرضت على القدس خالل العقود األربعة الماضية         فرضت على القدس خالل العقود األربعة الماضية        تحـاول هذه الورقة أن تبحث خصائص البيئة االستثمارية والتنموية التي          تحـاول هذه الورقة أن تبحث خصائص البيئة االستثمارية والتنموية التي          

وظـروف التطور االقتصادي واالجتماعي فيها، ونتائج المجابهة االقتصادية واالجتماعية بين االحتالل والشعب الفلسطيني،              وظـروف التطور االقتصادي واالجتماعي فيها، ونتائج المجابهة االقتصادية واالجتماعية بين االحتالل والشعب الفلسطيني،              

 ::حيث تعالج الورقة هذه المسألة من خالل معالجة القضايا التاليةحيث تعالج الورقة هذه المسألة من خالل معالجة القضايا التالية

 القتصادية والتنمويةالقتصادية والتنمويةالسياسات اإلسرائيلية تجاه القدس وآثارها االسياسات اإلسرائيلية تجاه القدس وآثارها ا ..11

 الرؤية الفلسطينية لمقاومة المخطط اإلسرائيلي وكيفية تجسيدهاالرؤية الفلسطينية لمقاومة المخطط اإلسرائيلي وكيفية تجسيدها ..22

 بيئة التنمية االجتماعية واالقتصادية في القدس وتطورهابيئة التنمية االجتماعية واالقتصادية في القدس وتطورها ..33

 األفق المتاح مستقبليا  في ضوء نتائج البحث في النقاط أعالهاألفق المتاح مستقبلياً في ضوء نتائج البحث في النقاط أعاله ..44
 
  اإلشكاالت البحثية اإلشكاالت البحثية11-33
 

اد القدس تتعلق بنطاق القدس أو تعريف الحدود الجغرافية لها، حيث أن            اد القدس تتعلق بنطاق القدس أو تعريف الحدود الجغرافية لها، حيث أن            المـشكلة األولـى التـي يواجهها الباحث في اقتص         المـشكلة األولـى التـي يواجهها الباحث في اقتص         

محافظـة القـدس وفقا  للحدود اإلدارية طبقا  للتقسيم الفلسطيني واألردني تشمل منطقتين تخضعان ألنظمة وقوانين اقتصادية                 محافظـة القـدس وفقاً للحدود اإلدارية طبقاً للتقسيم الفلسطيني واألردني تشمل منطقتين تخضعان ألنظمة وقوانين اقتصادية                 
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الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد     الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد     والتي تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس        والتي تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس        ) ) J1((وإداريـة وقانونـية غير متماثلة، فمنطقة        وإداريـة وقانونـية غير متماثلة، فمنطقة        

 تخضع ألنظمة وقوانين ال تنطبق بالضرورة على بقية أجزاء المحافظة، حيث يشمل ذلك               تخضع ألنظمة وقوانين ال تنطبق بالضرورة على بقية أجزاء المحافظة، حيث يشمل ذلك              19671967احتاللها للضفة الغربية عام     احتاللها للضفة الغربية عام     

إمكانـيات التواصـل مـع الضفة الغربية وتدفق البضائع واألفراد إلى سوق العمل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى البيئة القانونية                 إمكانـيات التواصـل مـع الضفة الغربية وتدفق البضائع واألفراد إلى سوق العمل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى البيئة القانونية                 

المشكلة المشكلة .  .  من هنا فإن استخدام البيانات اإلحصائية يجب أن يكون بحذر عند االستنتاج بشأن القدس كمحافظة              من هنا فإن استخدام البيانات اإلحصائية يجب أن يكون بحذر عند االستنتاج بشأن القدس كمحافظة              .  .  ديةديةاالقتـصا االقتـصا 

صعوبة فصل اقتصاد القدس عن االقتصاد اإلسرائيلي من ناحية، على أساس أن إسرائيل تعتبر القدس مدينة                صعوبة فصل اقتصاد القدس عن االقتصاد اإلسرائيلي من ناحية، على أساس أن إسرائيل تعتبر القدس مدينة                الثانية تتمثل في    الثانية تتمثل في    

العامة إلسرائيل، ومن ثم تكاد بيانات القدس االقتصادية تكون مختفية وسط           العامة إلسرائيل، ومن ثم تكاد بيانات القدس االقتصادية تكون مختفية وسط           إسـرائيلية، تـندمج ضمن السياسات االقتصادية        إسـرائيلية، تـندمج ضمن السياسات االقتصادية        

أما المصادر الفلسطينية فإنها توفر بعض اإلحصاءات على مستوى         أما المصادر الفلسطينية فإنها توفر بعض اإلحصاءات على مستوى         .  .   طبقا  للمصادر اإلسرائيلية    طبقاً للمصادر اإلسرائيلية   اإلحـصاءات اإلسـرائيلية   اإلحـصاءات اإلسـرائيلية   

ادر يؤدي أحيانا  إلى    ادر يؤدي أحياناً إلى    المحافظـة، وبعـض اإلحـصاءات على مستوى كل منطقة داخل محافظة القدس، حيث أن تعدد المص                المحافظـة، وبعـض اإلحـصاءات على مستوى كل منطقة داخل محافظة القدس، حيث أن تعدد المص                

 .  .  اختالف اإلحصاءات ألسباب منهجية أكثر منه ألسباب موضوعية متعلقة بتطور الوضع االقتصادي في المدينةاختالف اإلحصاءات ألسباب منهجية أكثر منه ألسباب موضوعية متعلقة بتطور الوضع االقتصادي في المدينة

، تعرضت تقريبا    ، تعرضت تقريباً   19671967فهي االرتباط الواضح بين القدس والضفة الغربية، فكلها أراض  محتلة منذ عام             فهي االرتباط الواضح بين القدس والضفة الغربية، فكلها أراٍض محتلة منذ عام             الثالثة  الثالثة  أمـا المشكلة    أمـا المشكلة    

    ..قتصادية ومن ثم قد يظهر بعض التداخل عند التعرض للخلفية التاريخية لها يصعب تالفيه             قتصادية ومن ثم قد يظهر بعض التداخل عند التعرض للخلفية التاريخية لها يصعب تالفيه             لـنفس الظـروف السياسية واال     لـنفس الظـروف السياسية واال     

تاريخ القدس االقتصادي والسياسي، والظروف التي      تاريخ القدس االقتصادي والسياسي، والظروف التي      لذلك ال بد عند الحديث عن موضوع القدس التطرق لجانبين مهمين هما             لذلك ال بد عند الحديث عن موضوع القدس التطرق لجانبين مهمين هما             

كجزء كجزء   المستقبلية للقدس خالل السنوات القادمة    المستقبلية للقدس خالل السنوات القادمة    اآلخر يشمل التوقعات    اآلخر يشمل التوقعات    انب  انب  مـرت بها، كنتيجة لوقوعها تحت االستعمار، والج       مـرت بها، كنتيجة لوقوعها تحت االستعمار، والج       

 ..من الدولة الفلسطينيةمن الدولة الفلسطينية

 
 السياسات اإلسرائيلية تجاه القدس وآثارها التنمويةالسياسات اإلسرائيلية تجاه القدس وآثارها التنموية. . 22
 

سوف ندرس محددات البيئة التنموية في سياسات االحتالل تجاه القدس من خالل التركيز على ثالثة جوانب ضرورية لخلق                  سوف ندرس محددات البيئة التنموية في سياسات االحتالل تجاه القدس من خالل التركيز على ثالثة جوانب ضرورية لخلق                  

 وأداتها وهو اإلنسان، ومحفزات التنمية ومستلزماتها وتشمل المصادر الطبيعية والبيئة            وأداتها وهو اإلنسان، ومحفزات التنمية ومستلزماتها وتشمل المصادر الطبيعية والبيئة           البيـئة التـنموية وهـي هدف التنمية       البيـئة التـنموية وهـي هدف التنمية       

إن الباحث في إن الباحث في .  .  القانونـية واإلداريـة والقـضائية، وآثار سياسات االحتالل ونتائجها على التنمية ومناخ التطور االقتصادي       القانونـية واإلداريـة والقـضائية، وآثار سياسات االحتالل ونتائجها على التنمية ومناخ التطور االقتصادي       

لسياسات اإلسرائيلية؛ األولى تقوم على العزل والتحديد       لسياسات اإلسرائيلية؛ األولى تقوم على العزل والتحديد       السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس يرى بوضوح مرحلتين متكاملتين في ا         السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس يرى بوضوح مرحلتين متكاملتين في ا         

للنمو الفلسطيني وحصره من الناحية الديمغرافية واالقتصادية والجغرافية، والثانية تقوم على إضعاف مقومات النمو لما تبقى                للنمو الفلسطيني وحصره من الناحية الديمغرافية واالقتصادية والجغرافية، والثانية تقوم على إضعاف مقومات النمو لما تبقى                

 . . من الكيان الفلسطيني بعد تحديده وحصره وعزلهمن الكيان الفلسطيني بعد تحديده وحصره وعزله
 
 العزل والتحديد العزل والتحديد سياسات سياسات   22-11
 

  تتيمغرافي أحد أهم جذور السياسة التمييزية ومفتاح التهويد ليس فقط في الجانب السكاني وانما في انعكاسا               يمغرافي أحد أهم جذور السياسة التمييزية ومفتاح التهويد ليس فقط في الجانب السكاني وانما في انعكاسا               يعتبـر الـبعد الد    يعتبـر الـبعد الد    

وتنطلق هذه السياسة التمييزية باألساس من أن القدس        وتنطلق هذه السياسة التمييزية باألساس من أن القدس        .  .  عدد السكان على الهوية والثقافة والبيئة العربية الفلسطينية في القدس         عدد السكان على الهوية والثقافة والبيئة العربية الفلسطينية في القدس         

لقد نشأت  لقد نشأت  .  .   إلبراز أهمية الحفاظ على أكثرية يهودية       إلبراز أهمية الحفاظ على أكثرية يهودية      ننططون اإلسرائيليو ططون اإلسرائيليو هي عاصمة إسرائيل، وعلى ضوء ذلك يسعى المخ       هي عاصمة إسرائيل، وعلى ضوء ذلك يسعى المخ       

 عندما كانت نسبة اليهود      عندما كانت نسبة اليهود     19721972 ولكنها دخلت الحيز العملي عام        ولكنها دخلت الحيز العملي عام       19671967هذه الفكرة قبل احتالل الجزء الشرقي من القدس عام          هذه الفكرة قبل احتالل الجزء الشرقي من القدس عام          

ياسية بشأن القدس والتي تقوم على      ياسية بشأن القدس والتي تقوم على      وقـد اتبعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ ذلك الوقت نفس التوجهات الس           وقـد اتبعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ ذلك الوقت نفس التوجهات الس           %.  %.  73.573.5

إبقـاء الفلسطينيين كأقلية ضمن السكان في القدس، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على نسبة تمثيل لليهود ضمن                  إبقـاء الفلسطينيين كأقلية ضمن السكان في القدس، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على نسبة تمثيل لليهود ضمن                  
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لذلك تمحورت السياسات اإلسرائيلية في القدس على إضعاف مقومات البقاء          لذلك تمحورت السياسات اإلسرائيلية في القدس على إضعاف مقومات البقاء          %.  %.  7575الميـزان الديمغرافي بنسبة ال تقل عن        الميـزان الديمغرافي بنسبة ال تقل عن        

ثـر والرفاه للفلسطينيين، وهذا بطبيعة الحال يشمل جوانب المعيشة واإلسكان واالقتصاد على المستوى األسري وعلى                ثـر والرفاه للفلسطينيين، وهذا بطبيعة الحال يشمل جوانب المعيشة واإلسكان واالقتصاد على المستوى األسري وعلى                والتكاوالتكا

وقد أخذت هذه السياسة أبعادا  ثالثة تقوم على تحديد         وقد أخذت هذه السياسة أبعاداً ثالثة تقوم على تحديد         .  .  مستوى احتماالت الصمود االقتصادي للمنشآت التجارية واالقتصادية      مستوى احتماالت الصمود االقتصادي للمنشآت التجارية واالقتصادية      

يوب محددة، وزيادة اإلعتماد على المصادر اإلسرائيلية وربط مقومات البقاء في           يوب محددة، وزيادة اإلعتماد على المصادر اإلسرائيلية وربط مقومات البقاء في           الـنمو الفلسطيني، وحصر النمو أفقيا  في ج       الـنمو الفلسطيني، وحصر النمو أفقياً في ج       

 . . القدس بالمصادر اإلسرائيليةالقدس بالمصادر اإلسرائيلية
 
  تحديد النمو السكاني تحديد النمو السكاني22-11-11
 

من المقدسيين في بداية    من المقدسيين في بداية    " " المواطنةالمواطنة""من أجل تحديد الكيان الفلسطيني في القدس من الناحية الديمغرافية، بدأت سياسة مصادرة              من أجل تحديد الكيان الفلسطيني في القدس من الناحية الديمغرافية، بدأت سياسة مصادرة              

ن القرن الماضي والتي هدفت باألساس تقليل فرص جمع شمل العائالت التي كان من ابرز نتائجها زيادة عدد                  ن القرن الماضي والتي هدفت باألساس تقليل فرص جمع شمل العائالت التي كان من ابرز نتائجها زيادة عدد                  التـسعينيات م  التـسعينيات م  

، أي إثبات أن الفلسطيني المقدسي هو فعال يعيش في القدس وليس            ، أي إثبات أن الفلسطيني المقدسي هو فعال يعيش في القدس وليس            ""مركز الحياة مركز الحياة ""الفلسطينيين، حيث تم سن ما عرف  بقانون         الفلسطينيين، حيث تم سن ما عرف  بقانون         

 ..لقدسلقدس في ا في اةةفقط مسجال في سجالت وزارة الداخلية اإلسرائيليفقط مسجال في سجالت وزارة الداخلية اإلسرائيلي
 

 2000 – 1967 المصادرة ، المقدسيةعدد بطاقات الهوية : 2جدول 
 السنة  الحاالتعدد السنة  الحاالتعدد
99 1985 105 1967 
84 1986 395 1968 
23 1987 178 1969 

2 1988 327 1970 
32 1989 126 1971 
36 1990 93 1972 
20 1991 77 1973 
41 1992 45 1974 
32 1993 54 1975 
45 1994 42 1976 
96 1995 35 1977 

739 1996 36 1978 
1067 1997 91 1979 
788 1998 158 1980 
411 1999 51 1981 
207 2000 74 1982 
272 2003 616 1983 

- 2004 161 1984 

 حق إقامتهم في بلدهم القدس، وذلك        حق إقامتهم في بلدهم القدس، وذلك       المقدسيينالمقدسيين آالف الفلسطينيين     آالف الفلسطينيين    فقدفقد

السلطات السلطات  نظر  نظر وجهةوجهةبـناءا  علـى الحـدود اإلداريـة للقـدس من           بـناءاً علـى الحـدود اإلداريـة للقـدس من           

عتبر القدس جزءا  من دولة إسرائيل، وعليه يكون        عتبر القدس جزءاً من دولة إسرائيل، وعليه يكون        اإلسرائيلية التي ت  اإلسرائيلية التي ت  

الـذين يقيمون في ضواحي القدس فاقدي حق اإلقامة         الـذين يقيمون في ضواحي القدس فاقدي حق اإلقامة           الفلـسطينيون الفلـسطينيون 

 الذين يقيمون في باقي      الذين يقيمون في باقي     المقدسـيين المقدسـيين كمـا هـو الحـال للمواطنـين         كمـا هـو الحـال للمواطنـين         

  تعليمهمتعليمهم، إضـافة إلى الطلبة الذين يتلقون        ، إضـافة إلى الطلبة الذين يتلقون        الفلـسطينية الفلـسطينية محافظـات   محافظـات   الال

     ..خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارجخارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج
 
ية المقدسية ال زالت    ية المقدسية ال زالت     الهو  الهو بطاقاتبطاقات البـيانات عن مصادرة وإلغاء        البـيانات عن مصادرة وإلغاء       إنإن

  خاللخاللتـستند بـشكل أساسـي على ما يتم اإلعالن عنه رسميا  من              تـستند بـشكل أساسـي على ما يتم اإلعالن عنه رسمياً من              

) ) 22((وتشير البيانات الواردة في جدول      وتشير البيانات الواردة في جدول      وزارة الداخلـية اإلسرائيلية،     وزارة الداخلـية اإلسرائيلية،     

  وهذا  وهذا 20002000–19671967  بينبين بطاقة في الفترة ما  بطاقة في الفترة ما 6,3866,386إلى مصادرة إلى مصادرة 
 

 20002000  –19971997: : نوعنوعالال الهوية المقدسية حسب  الهوية المقدسية حسب بطاقاتبطاقاتتوزيع ملفات مصادرة توزيع ملفات مصادرة : : 22جدول جدول 
  القضية نوع 1997 1998 1999 2000

 مجمدمجمد شمل  شمل جمعجمع 229 188 136 18
 مرفوضمرفوض شمل  شمل جمعجمع 210 72 53 13
 مصادرةمصادرة هوية  هوية بطاقاتبطاقات 138 39 31 7

   لالستقرارلالستقرار أسرة  أسرة عودةعودة - - 38 -
 مغادرةمغادرة  أمرأمر 183 54 62 5
 مرفوضمرفوض عودة  عودة تصريحتصريح 38 13 6 9

 الحاسبالحاسب بطاقة عن  بطاقة عن إسقاطإسقاط 276 596 455 70

الرقم يمثل هويات أرباب األسر، وهذا يعني سحب    

 ضمن هوية رب األسرة  المسجلين هوية األفراد  

بشكل تلقائي، وعليه فإن عدد األفراد الذين تم    

 ومن   . أعلى من هذا الرقم بكثير   هوياتهم سحب 

-1967 المتوفرةجهة أخرى أشارت البيانات   

 3,634 عن منح الجنسية اإلسرائيلية إلى     1999

 المقدسية كجزء من  الهوية من حملة بطاقات  فردا 

  ويالحظ  الهوية واالنتماء الفلسطيني        سياسة طمس
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 ارتفعت نسبة مصادرة األخيرةأنه وفي السنوات       .كتاب القدس السنويالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 البطاقات المقدسية   

 ومن جهة أخرى، ومن خالل       ومن جهة أخرى، ومن خالل      20002000–19951995 تم مصادرتها في الفترة       تم مصادرتها في الفترة      بطاقةبطاقة  3,3083,308منها أي   منها أي   % % 5050   حوالي  حوالي حيث ما يزيد عن   حيث ما يزيد عن   

 السنوات األخيرة نتيجة زيادة تمسك الفلسطينيين بحقهم في          السنوات األخيرة نتيجة زيادة تمسك الفلسطينيين بحقهم في          انخفاض في عدد البطاقات المصادرة في       انخفاض في عدد البطاقات المصادرة في      لوحظلوحظاألرقـام المدرجة    األرقـام المدرجة    

الهوية المقدسية، إال أن    الهوية المقدسية، إال أن    لكثير من المقدسيين إجراءات كبيرة وتغييرات على حياتهم للحفاظ على           لكثير من المقدسيين إجراءات كبيرة وتغييرات على حياتهم للحفاظ على           اإلقامـة فـي القدس واتخاذ ا      اإلقامـة فـي القدس واتخاذ ا      
جمـيع هذه الجهود بقيت في اإلطار الفردي وليس المؤسساتي حيث ال يوجد حتى اآلن تبني رسمي لمحاوالت إسرائيل تفريغ                    جمـيع هذه الجهود بقيت في اإلطار الفردي وليس المؤسساتي حيث ال يوجد حتى اآلن تبني رسمي لمحاوالت إسرائيل تفريغ                    

 .  .  القدس من سكانها الفلسطينيينالقدس من سكانها الفلسطينيين
 

التزمت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بسياسة رفع عدد المستوطنين اإلسرائيليين إلى الحد           التزمت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بسياسة رفع عدد المستوطنين اإلسرائيليين إلى الحد           ومـن أجل استكمال التحديد، فقد       ومـن أجل استكمال التحديد، فقد       

األقـصى وخفـض عـدد المواطنين الفلسطينيين إلى الحد األدنى، واتبعت وفق ذلك سياسة تفريغ منهجية للمقدسيين بأساليب                 األقـصى وخفـض عـدد المواطنين الفلسطينيين إلى الحد األدنى، واتبعت وفق ذلك سياسة تفريغ منهجية للمقدسيين بأساليب                 

قليص عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس، وفي مقدمة        قليص عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس، وفي مقدمة         فالسلطات اإلسرائيلية تنتهج سياسة محكمة لت       فالسلطات اإلسرائيلية تنتهج سياسة محكمة لت        ..إدارية وقانونية شتى  إدارية وقانونية شتى  

 ..ذلك حرمانهم من إنشاء أحياء تطوير وتقليص إمكانيات البناء في األراضي القليلة التي بحوزتهمذلك حرمانهم من إنشاء أحياء تطوير وتقليص إمكانيات البناء في األراضي القليلة التي بحوزتهم
 

 2006-1977تقدير عدد السكان الفلسطينيين وعدد المستوطنين اإلسرائيليين في القدس  : 2شكل 
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 يبين الميزان الديمغرافي للسكان الفلسطينيين بالمقارنة مع المستوطنين اإلسرائيليين في القدس، حيث يمكن تقسيم                يبين الميزان الديمغرافي للسكان الفلسطينيين بالمقارنة مع المستوطنين اإلسرائيليين في القدس، حيث يمكن تقسيم               ))22((الشكل  الشكل  

الـسياسة اإلسرائيلية في هذا المجال إلى مرحلتين األولى تعديل الميزان لجسر الفجوة لصالح اليهود وزيادة عدد المستوطنين         الـسياسة اإلسرائيلية في هذا المجال إلى مرحلتين األولى تعديل الميزان لجسر الفجوة لصالح اليهود وزيادة عدد المستوطنين         

يث امتدت هذه الفترة منذ احتالل القدس وحتى أوائل التسعينييات، ثم يالحظ أن السياسة تحولت يث امتدت هذه الفترة منذ احتالل القدس وحتى أوائل التسعينييات، ثم يالحظ أن السياسة تحولت إلسـرائيليين إلى حد معين ح   إلسـرائيليين إلى حد معين ح   

 ..بعد ذلك للحفاظ على الوضع الذي نشأ بحيث استقر الميزان الديمغرافي على هذا األساس في القدس الشرقيةبعد ذلك للحفاظ على الوضع الذي نشأ بحيث استقر الميزان الديمغرافي على هذا األساس في القدس الشرقية
 
  تحديد النمو الجغرافي   تحديد النمو الجغرافًي 22-11-22
 

 بشكل اكبر من الضفة الغربية بهدف إعاقة التوسع الفلسطيني فيها، حيث             بشكل اكبر من الضفة الغربية بهدف إعاقة التوسع الفلسطيني فيها، حيث            انـتهجت إسـرائيل سياسة هدم المنازل في القدس        انـتهجت إسـرائيل سياسة هدم المنازل في القدس        

تمـثل ذلـك في إجراءات ضد المناضلين باإلضافة إلى ذرائع أخرى مثل عدم توفر رخص البناء وتصنيف األرض المقام                    تمـثل ذلـك في إجراءات ضد المناضلين باإلضافة إلى ذرائع أخرى مثل عدم توفر رخص البناء وتصنيف األرض المقام                    
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 في مدينة القدس، وعدد      في مدينة القدس، وعدد     يبين أن تزايد تطور عدد المساكن التي هدمتها إسرائيل سنويا          يبين أن تزايد تطور عدد المساكن التي هدمتها إسرائيل سنوياً         ) ) 33((الشكل  الشكل  .  .  علـيها البـناء وغيرها    علـيها البـناء وغيرها    

 ..المتضررين من ذلك، حيث يشير الشكل إلى التزايد المستمر في عدد المنازل المهدومةالمتضررين من ذلك، حيث يشير الشكل إلى التزايد المستمر في عدد المنازل المهدومة
 

 
 2005-1997: عدد المساكن التي هدمتها سلطات االحتالل في القدس: 3شكل 

120
184 157 123 90 53 31

142

558

856 897

471

607

248
308

259

2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997

مساآن
متضررين

 
 
  عزل القدس عن محيطها الفلسطيني  عزل القدس عن محيطها الفلسطيني 22-11-33
 

اإلسرائيلية وتحليل أدواتها في عزل القدس، يالحظ الباحث أربع جوانب تستند عليها هذه السياسة كأداة               اإلسرائيلية وتحليل أدواتها في عزل القدس، يالحظ الباحث أربع جوانب تستند عليها هذه السياسة كأداة               عـند دراسة السياسة     عـند دراسة السياسة     

 ::في التنفيذ على النحو التاليفي التنفيذ على النحو التالي
 المخطط الهيكلي للمدينةالمخطط الهيكلي للمدينة ..11
 اإلجراءات البيروقراطية على الحواجز العسكرية ونظام التصاريحاإلجراءات البيروقراطية على الحواجز العسكرية ونظام التصاريح ..22
 العزل المادي من خالل الجدار والحواجز العسكريةالعزل المادي من خالل الجدار والحواجز العسكرية ..33
 ط الوثيق بين القدس والتجمعات االستيطانية المحيطة بهاط الوثيق بين القدس والتجمعات االستيطانية المحيطة بهاالربالرب ..44

 
كيلومترا  مربعا  من أراضي الضفة كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة  7070 ضمت ما يقرب من  ضمت ما يقرب من 19671967عقاب حرب عقاب حرب الجانب األول، نالحظ أن إسرائيل وفي أالجانب األول، نالحظ أن إسرائيل وفي أفي في 

رغم من رغم من  على ال على ال مستعمرة مستعمرة1515 قرية، أقامت عليها إسرائيل  قرية، أقامت عليها إسرائيل 2828األراضي األراضي   هذه هذهتتوشملوشمل، ، الغـربية إلـى الحدود اإلدارية للقدس  الغـربية إلـى الحدود اإلدارية للقدس  

  . . للقدسللقدس عن بطالن ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة وإدخالها ضمن الحدود اإلداريةعن بطالن ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة وإدخالها ضمن الحدود اإلدارية األمـم المتحدة مرارا  األمـم المتحدة مراراً إعـالن  إعـالن  

حددت التقديرات اإلسرائيلية الرسمية عدد     حددت التقديرات اإلسرائيلية الرسمية عدد     ، فقد   ، فقد   ))باسياباسيا((ووفقـا  إلحـدى دراسـات األكاديمـية الفلـسطينية للشئون الدولية             ووفقـاً إلحـدى دراسـات األكاديمـية الفلـسطينية للشئون الدولية             

كما كما .  .  200420045من إجمالي سكان المدينة لعام      من إجمالي سكان المدينة لعام      % % 3333 ألف نسمة يشكلون حوالي       ألف نسمة يشكلون حوالي      222222  بحوالي      بحوالي     المقيمين في القدس    المقيمين في القدس   ننالفلسطينييالفلسطينيي

 نقاط من  نقاط من 1010في حلقة داخلية مكونة من في حلقة داخلية مكونة من % % 8080-7575 ما بين  ما بين 20002000-19671967قدر النمو السكاني اليهودي في القدس خالل الفترة        قدر النمو السكاني اليهودي في القدس خالل الفترة        

بعضها البعض تشكل أسوار يهودية واقية      بعضها البعض تشكل أسوار يهودية واقية      المـستوطنات السكنية تتكون من مستعمرات أو أحياء استيطانية منفردة ومتصلة ب           المـستوطنات السكنية تتكون من مستعمرات أو أحياء استيطانية منفردة ومتصلة ب           

وقد بلغ  وقد بلغ  ".  ".  19431943األهداف واألراضي الميري لعام     األهداف واألراضي الميري لعام     ""للقدس تم إقامتها على مراحل وقد استندت إلى مرسوم بريطاني عنوانه            للقدس تم إقامتها على مراحل وقد استندت إلى مرسوم بريطاني عنوانه            

 ألفا  يشكلون نصف المستوطنين في الضفة الغربية، ثم جاءت خطة التطوير             ألفاً يشكلون نصف المستوطنين في الضفة الغربية، ثم جاءت خطة التطوير            185185عدد المستوطنين في القدس الشرقية حوالي       عدد المستوطنين في القدس الشرقية حوالي       

                                                 
 ..تقديرات الرسمية الفلسطينية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيتقديرات الرسمية الفلسطينية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ألفا  وفقا  لل ألفاً وفقاً لل247247 يقدر عدد السكان في هذه المنطقة بحوالي  يقدر عدد السكان في هذه المنطقة بحوالي  5



 9

ـ  ـ الم مكمال للجزء الجنوبي من الجدار االستيطاني الذي يشكل        مكمال للجزء الجنوبي من الجدار االستيطاني الذي يشكل        ) ) جبل أبو غنيم  جبل أبو غنيم  (( والتـي تضمنت مشروع هارحوماة        والتـي تضمنت مشروع هارحوماة       E1سماة  سماة  الم

أكبر من مساحة تل أكبر من مساحة تل  ( (22 كم كم6060إلى إلى " " معاليه أدوميممعاليه أدوميم"" وزادت موقع مستعمرة  وزادت موقع مستعمرة 22 كم كم1313 مساحة  مساحة E1وتشكل الخطة وتشكل الخطة .  .  الحلقة الداخليةالحلقة الداخلية

 فنادق ومحمية طبيعية وشبكة مواصالت بحيث أصبح         فنادق ومحمية طبيعية وشبكة مواصالت بحيث أصبح        1010 الداخلية وبناء     الداخلية وبناء    بحيث تم ربط معاليه أدوميم بمواقع الحلقة      بحيث تم ربط معاليه أدوميم بمواقع الحلقة      ) ) أبـيب أبـيب 

% % 99أراضي خضراء،   أراضي خضراء،   % % 4444أراضي مصادرة لالستعمال العام،     أراضي مصادرة لالستعمال العام،     % % 3434 بواقع    بواقع   E1توزيـع أراضـي القـدس وفقـا للخطة          توزيـع أراضـي القـدس وفقـا للخطة          

 . . فقطفقط% % 1313مخصص لتوسيع المستوطنات، في حين ترك لألحياء العربية مخصص لتوسيع المستوطنات، في حين ترك لألحياء العربية 
 
 

 2006لقدس، جدار الضم والتوسع في محافظة ا: 1خريطة 

 
  جمعية الدراسات العربية جمعية الدراسات العربية-دائرة الخرائطدائرة الخرائط: : المصدرالمصدر        

 
لتحقيق مشروع القدس   لتحقيق مشروع القدس      والتي أعدتها السلطات اإلسرائيلية     والتي أعدتها السلطات اإلسرائيلية    20202020وعلى الصعيد المستقبلي جاءت الخريطة الهيكلية نحو العام         وعلى الصعيد المستقبلي جاءت الخريطة الهيكلية نحو العام         

 أن هدف الخريطة الهيكلية نحو       أن هدف الخريطة الهيكلية نحو      20002000خريطة الهيكلية القدس    خريطة الهيكلية القدس    الكبـرى، ودراسة التوقعات المستقبلية للسكان الفلسطينيين، فال       الكبـرى، ودراسة التوقعات المستقبلية للسكان الفلسطينيين، فال       

 هـو فـرض أغلبـية يهودية مطلقة وذلك لتغير اتجاهات نسبة الفلسطينيين في القدس وزيادة نسبة اليهود في                    هـو فـرض أغلبـية يهودية مطلقة وذلك لتغير اتجاهات نسبة الفلسطينيين في القدس وزيادة نسبة اليهود في                   20202020العـام   العـام   

وف يصل حتى عام    وف يصل حتى عام    إن التوقعات السكانية المستقبلية للمدينة أشارت إلى أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية س             إن التوقعات السكانية المستقبلية للمدينة أشارت إلى أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية س             .  .  المديـنة المديـنة 
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من مجموع عدد السكان في القدس الموحدة،       من مجموع عدد السكان في القدس الموحدة،       % % 4040 ألف نسمة أي أن عددهم سوف يشكل حوالي           ألف نسمة أي أن عددهم سوف يشكل حوالي          380380 إلـى حوالي      إلـى حوالي     20202020

 .  .  202020206وقام مخططو البلدية بوضع ستة سيناريوهات لتوقعات عدد الفلسطينيين واليهود في القدس حتى عام وقام مخططو البلدية بوضع ستة سيناريوهات لتوقعات عدد الفلسطينيين واليهود في القدس حتى عام 
 

 في إغالق الكثير من  في إغالق الكثير من 20022002الذي بدأ عام الذي بدأ عام ، و، وحول القدسحول القدسالضم والتوسع الضم والتوسع دار دار بناء جبناء ج تسببتسببأما فيما يتعلق بالجانب الثاني، فقد أما فيما يتعلق بالجانب الثاني، فقد 

  كم، وتقع خمسة كيلومترات من الجدار فقط كم، وتقع خمسة كيلومترات من الجدار فقط7575 حوالي  حوالي طول الجدار حول القدس إلىطول الجدار حول القدس إلى   ويصل  ويصل..المدينةالمدينة الطـرق المؤدية إلى الطـرق المؤدية إلى 

   . . الضفة الغربيةالضفة الغربيةفي عمق في عمق ) ) الحواجزالحواجز(( وتقع نقاط العبور في الجدار  وتقع نقاط العبور في الجدار   ..على مسار الخط األخضرعلى مسار الخط األخضر
 

منها بنية أمنية واسعة ونظم تفتيش منها بنية أمنية واسعة ونظم تفتيش  تحـول عـدد مـن الحواجز الرئيسية إلى نقاط عبور ثابتة في الجدار، لكل واحدة   تحـول عـدد مـن الحواجز الرئيسية إلى نقاط عبور ثابتة في الجدار، لكل واحدة   كمـا  كمـا  

اقتصادية اقتصادية   منذ إقامة الجدار، أصبحت األحياء الفلسطينية منفصلة عن بعضها البعض، وال تستطيع إقامة عالقات             منذ إقامة الجدار، أصبحت األحياء الفلسطينية منفصلة عن بعضها البعض، وال تستطيع إقامة عالقات                 ..مـتطورة مـتطورة 

المجتمع المجتمع تم فصل تم فصل  القرارات  القرارات  هذه هذهوبسببوبسبب ..من الخدمات التعليمية والصحيةمن الخدمات التعليمية والصحية كمـا ح رم السكان   كمـا حرم السكان    ..واجتماعـية منـتظمة بيـنها   واجتماعـية منـتظمة بيـنها   

 ). ). 11((، كما تبين ذلك خريطة رقم ، كما تبين ذلك خريطة رقم تماما تماماً الفلسطيني في الضفة الغربية عن القدسالفلسطيني في الضفة الغربية عن القدس
 

إلى القدس إلى القدس يد إمكانية دخول الفلسطينيين يد إمكانية دخول الفلسطينيين ييققفـيما يتعلق بالجانب الثالث والمتمثل باإلجراءات البيروقراطية، فقد بدأت إسرائيل ت   فـيما يتعلق بالجانب الثالث والمتمثل باإلجراءات البيروقراطية، فقد بدأت إسرائيل ت   

والتعليمي واالجتماعي والثقافي والتعليمي واالجتماعي والثقافي   كانت القدس هي المركز االقتصادي والطبي والديني كانت القدس هي المركز االقتصادي والطبي والديني حيث  حيث ،،19931993بـشكل واضح منذ عام  بـشكل واضح منذ عام  

وحواجز وحواجز  وسياجوسياج  العملية بوسائل مادية مثل بناء جدار العملية بوسائل مادية مثل بناء جدارتتستكملستكملااالتالية التالية  وفي السنواتوفي السنوات  . . لجمـيع الفلسطينيين في الضفة الغربية لجمـيع الفلسطينيين في الضفة الغربية 

 التي  التي بيروقراطية بيروقراطيةًالالنظمة نظمة باإلضافة إلى األباإلضافة إلى األالغربية، الغربية،  والضفةوالضفة بين القدسبين القدس دائمة  دائمة داخـل الـتجمعات السكانية، ووضع نقاط عبور  داخـل الـتجمعات السكانية، ووضع نقاط عبور  

القيود على حركة   القيود على حركة    التي فرضت     التي فرضت    مجموعة القرارات العسكرية  مجموعة القرارات العسكرية  جـاءت ضـمن السياسة اإلسرائيلية في عزل القدس من خالل            جـاءت ضـمن السياسة اإلسرائيلية في عزل القدس من خالل            

من دخول المدينة، سواء من دخول المدينة، سواء  يينيينمنع عشرات اآلالف من الفلسطينمنع عشرات اآلالف من الفلسطينقد قد وو.  .  وإلى القدسوإلى القدسالفلـسطينيين من سكان الضفة الغربية من  الفلـسطينيين من سكان الضفة الغربية من  

عـن طريق البيروقراطية الشديدة التي ت صعب عليهم الحصول على تصاريح دخول، أو عن طريق العرقلة اليومية المعتادة                  عـن طريق البيروقراطية الشديدة التي تُصعب عليهم الحصول على تصاريح دخول، أو عن طريق العرقلة اليومية المعتادة                  

 هناك أي فارق بين إمكانية دخول القدس  هناك أي فارق بين إمكانية دخول القدس عدعدالقدس، ولم يالقدس، ولم ي  لم يعد مسموحا  بالدخول من الضفة إلىلم يعد مسموحاً بالدخول من الضفة إلى  ف  ف..الحواجزالحواجز عـند مخـتلف  عـند مخـتلف  

زداد تقييد حركة زداد تقييد حركة ااالقدس من كل جانب، القدس من كل جانب، أحاط أحاط لجدار الذي لجدار الذي  ا ااالنتهاء من إقامةاالنتهاء من إقامة  وبعد   وبعد ..العمومالعموم ل على وجهل على وجهوبـين دخول إسرائي وبـين دخول إسرائي 

 ولسكان الضفة الغربيةولسكان الضفة الغربية" " مقيم في القدسمقيم في القدس""حيث يسمح بالمرور فقط لحاملي بطاقات حيث يسمح بالمرور فقط لحاملي بطاقات شمال القدس شمال القدس   ااقلنديقلندي الفلسطينيين عبر حاجزالفلسطينيين عبر حاجز
 إال للسيارات ذات اللوحات الصفراء       إال للسيارات ذات اللوحات الصفراء      ااحاجز قلندي حاجز قلندي    ي سمح بعبور   يسمح بعبور   وفي الوقت نفسه، ال     وفي الوقت نفسه، ال      ..الـذين يحملون تصاريح دخول القدس     الـذين يحملون تصاريح دخول القدس     

 . . االنتقال إلى القدس اآلن عبر هذا الحاجز وقتا  طويال  للغايةاالنتقال إلى القدس اآلن عبر هذا الحاجز وقتاً طويالً للغاية ويستغرقويستغرق  . . والمسجلة في إسرائيلوالمسجلة في إسرائيل
 

قديمة قديمة وتشير التجارب العملية ألنظمة التصاريح واإلجراءات المشددة في مناطق أخرى من األراضي الفلسطينية مثل البلدة ال               وتشير التجارب العملية ألنظمة التصاريح واإلجراءات المشددة في مناطق أخرى من األراضي الفلسطينية مثل البلدة ال               

 للحصول  للحصول عدد المتوجهينعدد المتوجهين منمن اإلذالل والصعوبة في تلقي التصاريح تقللاإلذالل والصعوبة في تلقي التصاريح تقللفـي الخلـيل ونظام العبور إلى قطاع غزة إلى أن   فـي الخلـيل ونظام العبور إلى قطاع غزة إلى أن   

  نابلس وجنين نابلس وجنين تراجعت العالقة اليومية مع القدس في       تراجعت العالقة اليومية مع القدس في       القدس ، مثلما   القدًس، مثلما   وورام اهللا   رام اهللا   الحظ بدء االبتعاد التدريجي بين      الحظ بدء االبتعاد التدريجي بين      ومن الم ومن الم   . . عليهاعليها

 ..على سبيل المثالعلى سبيل المثال
 

 معبرا  محيطا  بمدينة القدس  معبراً محيطاً بمدينة القدس 1212في سبيل تعزيز ربط القدس بالتجمعات االستيطانية المحيطة بها، أتمت إسرائيل بناء             في سبيل تعزيز ربط القدس بالتجمعات االستيطانية المحيطة بها، أتمت إسرائيل بناء             وأخيرا  و وأخيراً و 

، وبالمقابل واصلت ربط التجمعات االستيطانية اليهودية مع القدس باستخدام ، وبالمقابل واصلت ربط التجمعات االستيطانية اليهودية مع القدس باستخدام 7تعـزل خلفها مجموعة من القرى التابعة للمدينة      تعـزل خلفها مجموعة من القرى التابعة للمدينة      

                                                 
 .2007 عبد الرحمن أبو عرفة، 6
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ذا السعي وقعت إسرائيل اتفاقا  مع شركتين فرنسيتين هما كونيكس والستوم           ذا السعي وقعت إسرائيل اتفاقاً مع شركتين فرنسيتين هما كونيكس والستوم           وضمن ه وضمن ه .  .  شـبكة أنفـاق وشوارع وسكك حديد      شـبكة أنفـاق وشوارع وسكك حديد      

 .  .  8لربط مستوطنات جيلو وبسجات زئيف ومعاليه أدوميم فـي الضفة الغربية بالقـدسلربط مستوطنات جيلو وبسجات زئيف ومعاليه أدوميم فـي الضفة الغربية بالقـدس) ) مترومترو((إلنشاء شبكة قطارات خفيفة إلنشاء شبكة قطارات خفيفة 
 
  سياسات اإلضعاف 2-2
 
  الفلسطينييالمؤسسات إضعاف البناء 2-2-1
 

إال أن  إال أن  ها،  ها،  لمؤسستها بما يتالءم مع احتياجات    لمؤسستها بما يتالءم مع احتياجات    مستمر  مستمر  بصفتها نموذجا  للمجتمع المدني الطبيعي إلى تطوير        بصفتها نموذجاً للمجتمع المدني الطبيعي إلى تطوير        تحـتاج مدينة القدس     تحـتاج مدينة القدس     

بداية بداية منذ  منذ   اإلسرائيلية    اإلسرائيلية   اتاتاتبعت الحكوم اتبعت الحكوم ، حيث   ، حيث   بشكل منهجي ومنظم من السلطات اإلسرائيلية     بشكل منهجي ومنظم من السلطات اإلسرائيلية     تواجه بقسوة و  تواجه بقسوة و  هـذه االحتياجات    هـذه االحتياجات    

، ،  واالجتماعية والمهنية والخيرية والثقافية والدينية التي كانت قائمة         واالجتماعية والمهنية والخيرية والثقافية والدينية التي كانت قائمة        االحـتالل سياسة تفكيك المؤسسات االقتصادية واإلدارية      االحـتالل سياسة تفكيك المؤسسات االقتصادية واإلدارية      

سارعت السلطات اإلسرائيلية بحل بلدية القدس التي كان يرأسها سارعت السلطات اإلسرائيلية بحل بلدية القدس التي كان يرأسها إضعاف التنظيم والبناء المؤسساتي، حيث      إضعاف التنظيم والبناء المؤسساتي، حيث      وانـتهجت سياسة    وانـتهجت سياسة    

تيدي كوليك، وخاضت   تيدي كوليك، وخاضت   سها  سها  القدس اإلسرائيلية التي يرأ   القدس اإلسرائيلية التي يرأ   المـرحوم روحـي الخطـيب، ودمجت أكثرية من موظفيها في بلدية             المـرحوم روحـي الخطـيب، ودمجت أكثرية من موظفيها في بلدية             

جمعية جمعية وضد الغرفة التجارية، وشركة كهرباء القدس، و      وضد الغرفة التجارية، وشركة كهرباء القدس، و        حـربا  ضد الهيئة اإلسالمية التي ترأسها الشيخ عبد الحميد السايح،          حـرباً ضد الهيئة اإلسالمية التي ترأسها الشيخ عبد الحميد السايح،          

 هذه   هذه  علىعلىوالجمعيات المهنية والمدارس الحكومية والخاصة، وواصلت التضييق        والجمعيات المهنية والمدارس الحكومية والخاصة، وواصلت التضييق        ،  ،  المقاصـد الخيـرية بما في ذلك المستشفى       المقاصـد الخيـرية بما في ذلك المستشفى       

تخدمة أساليب شتى، منها إبعاد الزعامة المحلية، وتمكنت من حل الغرفة التجارية وتهميش بعض              تخدمة أساليب شتى، منها إبعاد الزعامة المحلية، وتمكنت من حل الغرفة التجارية وتهميش بعض              المؤسـسات وغيـرها مس    المؤسـسات وغيـرها مس    

وعلى ضوء ذلك   وعلى ضوء ذلك     . . المؤسـسات التـي نجحـت في تطوير نفسها، وبعض المؤسسات التي استخدمت في مرحلة السبعينيات               المؤسـسات التـي نجحـت في تطوير نفسها، وبعض المؤسسات التي استخدمت في مرحلة السبعينيات               

ة تحتية في ميادين الصحة والتعليم والمهن       ة تحتية في ميادين الصحة والتعليم والمهن       انطلقت مبادرات فلسطينية لتطوير وإنشاء مؤسسات ثقافية واجتماعية، إلرساء بني         انطلقت مبادرات فلسطينية لتطوير وإنشاء مؤسسات ثقافية واجتماعية، إلرساء بني         

القدس اإلسرائيلية  القدس اإلسرائيلية  ومـنظمات حقوق اإلنسان ومراكز األبحاث ومكاتب صحافية وإعالمية، لكن الحكومة اإلسرائيلية وبلدية              ومـنظمات حقوق اإلنسان ومراكز األبحاث ومكاتب صحافية وإعالمية، لكن الحكومة اإلسرائيلية وبلدية              

ت ت اماموقد قوقد ق  . . سـرعان ما أعلنتا الحرب ضدها، واتخذت العديد من اإلجراءات القانونية واإلدارية لمحاصرتها أو شل حركتها             سـرعان ما أعلنتا الحرب ضدها، واتخذت العديد من اإلجراءات القانونية واإلدارية لمحاصرتها أو شل حركتها             

  الفلسطينيالفلسطينياإلحصاء  اإلحصاء  مركز  مركز   و  و أهمها بيت الشرق  أهمها بيت الشرق  ات الفلسطينية في القدس     ات الفلسطينية في القدس     مؤسسمؤسسعددا  من ال  عدداً من ال  سـرائيلية بـإغالق     سـرائيلية بـإغالق     الحكـومة اإل  الحكـومة اإل  

مكتب هيئة اإلذاعة   مكتب هيئة اإلذاعة    و  و مؤسسة األرض والمياه  مؤسسة األرض والمياه   و  و المركز الفلسطيني لألبحاث والمعلومات الجغرافية    المركز الفلسطيني لألبحاث والمعلومات الجغرافية     و  و مكتب األديان والمقدسات  مكتب األديان والمقدسات  وو

المحافظات المحافظات وأعضاء الهيئات التدريسية من     وأعضاء الهيئات التدريسية من     طلبة  طلبة  الالاإلسرائيلية قرارا  يحرم    اإلسرائيلية قراراً يحرم    الحكومة  الحكومة  كمـا أصدرت    كمـا أصدرت    .  .   وغيـرها   وغيـرها  والتلفـزيون والتلفـزيون 

 . . الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من االلتحاق بمؤسسات ومعاهد وجامعات التعليم العالي الموجودة في القدسالفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من االلتحاق بمؤسسات ومعاهد وجامعات التعليم العالي الموجودة في القدس
 

لسطينية منظمة، لذلك لم تجد السياسات     لسطينية منظمة، لذلك لم تجد السياسات     إن اإلضعاف اإلسرائيلي الممنهج للبناء المؤسساتي في القدس لم يواجه بأية سياسات ف            إن اإلضعاف اإلسرائيلي الممنهج للبناء المؤسساتي في القدس لم يواجه بأية سياسات ف            

وحتى على الصعيد البحثي، ال يوجد توثيق للمؤسسات التي أغلقتها          وحتى على الصعيد البحثي، ال يوجد توثيق للمؤسسات التي أغلقتها          .  .  اإلسـرائيلية مقاومة فعلية في تنفيذ سياساتها في القدس        اإلسـرائيلية مقاومة فعلية في تنفيذ سياساتها في القدس        

سـلطات االحـتالل بشكل علمي منهجي، وهذا مؤشر هام حول حالة الضعف والال تنظيم في مقاومة سياسات إسرائيل في                    سـلطات االحـتالل بشكل علمي منهجي، وهذا مؤشر هام حول حالة الضعف والال تنظيم في مقاومة سياسات إسرائيل في                    

 ..القدسالقدس

                                                                                                                                                              
ضاحية السالم، / ضاحية البريد، حزما، الزعيم، النبي صمويل، راس العامود، جبل أبو غنيم، جيلو، السواحرة، الشيخ سعد، عناتا-بيت حنينا  7

 قلنديا، رافات
 نشرة خاصة : القدس. 2002) باسيا(الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية   الجمعية  8
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 2006-1969بعض اإلجراءات اإلسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية خالل الفترة : 3جدول 
 التاريخالتاريخ اإلجراءاإلجراء

 انتهاكها ووقوع السرقة اصدر بطريرك الالتين أمرا  بإغالق ثالث كنائس تابعه له في القدس بسبب

 لقضاء على أهم معالمها العربية وا  حراق المسجد األقصى على يد اإلسرائيليين، في محاولة لتهويد القدسإ

1969 

 1985 إغالق مستشفى الهوسبيس على أيدي السلطات اإلسرائيلية

 1995 المركزي لإلحصاء الفلسطيني إغالق ثالث مؤسسات فلسطينية في القدس ومن ضمنها مكتب الجهاز

 أمر بإغالق كلية الدعوة وأصول الدين

 بو ديس أ–أمر بإغالق كلية العوم والتكنولوجيا 

 إغالق مجلس العلوم التعليم اإلسالمي

 مداهمة وإغالق صندوق األراضي المقدسة للمساعدات

 منع تنظيم مؤتمر للمنظمات غير الحكومية حول استراتيجية الدفاع عن القدس

 .إغالق مسجد وروضة أطفال ومدرسة ابتدائية قرب الرام

 .ومحاوالت اقتحام لبيت الشرق ألكثر من مرةاقتحام المسجد األقصى من قبل مجموعة يهودية متطرفة 

 .إغالق مكتب أحد نواب المجلس التشريعي في القدس

 تدمير مركز برج اللقلق في المدينة المقدسة بحجة البناء غير المرخص

1996 

ات العربية، دائرة اقتحام عدد من المؤسسات الفلسطينية بحجة عالقاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من بينها جمعية الدراس

 )الخرائط، المشروع الفلسطيني للمؤسسات الصغيرة، نادي األسير

 .اقتحام مؤسسات فلسطينية من بينها كلية األمة وجمعية الدراسات العربية وغيرها

 . مؤسسات فلسطينية في القدس4رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر أمرا  بإغالق 

 اصد من قبل إسرائيل وبحث إمكانية إلغاء ترخيصهفتح ملف مستشفى المق

1997 

 .اقتحام مكاتب فلسطينية بحجة أن لها عالقة ببعض رجال السلطة الوطنية الفلسطينية من بينهم جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي

الشرق ووزارة األوقاف  مؤسسة فلسطينية بادعاء أنها تعمل بشكل مخالف التفاقيات أوسلو من بينها بيت 20إصدار قائمة من 

 .والشئون الدينية، جمعية القاصد الخيرية، جامعة القدس، وجامعة القدس المفتوحة
 

 .اعتداء مجهول بالسالح الناري على مبنى مركز برج اللقلق وتدمير األثاث واألجهزة

1998 

 .بيت الشرقوضع قيود على ثالثة مسئولين فلسطينيين عقدوا اجتماعا  مع دبلوماسيين غربيين في 

 .إبعاد النائب في المجلس التشريعي السابق زياد أبو زياد من القدس

 .إغالق أبواب بيت الشرق بعد عقد اجتماع بين فيصل الحسيني وبعض المسئولين الغربيين

 إغالق عدد من المكاتب في بيت الشرق بحجة العالقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية

 ئرة الخرائط ودائرة العالقات الدولية في بيت الشرقإغالق مكتب فيصل الحسيني ودا

1999 

إغالق بيت الشرق وعدد اخر من المؤسسات الوطنية الفلسطينية األخرى العاملة في القدس ومن ضمنها مقر محافظة القدس في أبو 

 وهي ما زالت مغلقة الى يومنا هذا . ديس

2001 

 2002 أمين الخطيب. يد العمل االجتماعي في فلسطين دإغالق مركز االبحاث االجتماعية الذي يديره عم

 2004 .سلطات االحتالل تستولي على فندق كليف واألراضي المحيطة به الواقع غرب أبو ديس، ومنع أصحابه من حرية التصرف به

لس التشريعي في القدس أعلنت مصادر إعالمية إسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية قررت سحب المواطنة المقدسية من أعضاء المج

 الشريف

2006 
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 إخضاع مدينة القدس قانونيا  وإداريا  وقضائيا إخضاع مدينة القدس قانونياً وإدارياً وقضائياً  22-22-22
 

اتخذت حكومة إسرائيل في السنة األولى من احتالل القدس مجموعة من القرارات التي ترتب عليها سريان القضاء والقانون                  اتخذت حكومة إسرائيل في السنة األولى من احتالل القدس مجموعة من القرارات التي ترتب عليها سريان القضاء والقانون                  

وواصلت السلطات اإلسرائيلية رسم الخرائط     وواصلت السلطات اإلسرائيلية رسم الخرائط       ظام الضرائبي، ظام الضرائبي، بما في ذلك تطبيق الن    بما في ذلك تطبيق الن      واإلدارة اإلسـرائيلية على القدس العربية     واإلدارة اإلسـرائيلية على القدس العربية     

وتغيير أسماء الشوارع والمنتزهات واألماكن العامة لنزع الصفة والطابع العربي عن           وتغيير أسماء الشوارع والمنتزهات واألماكن العامة لنزع الصفة والطابع العربي عن           ،  ،  الهيكلـية لمـا يسمى القدس الكبرى      الهيكلـية لمـا يسمى القدس الكبرى      

رية والقانونية رقم   رية والقانونية رقم   قانون التنظيمات اإلدا  قانون التنظيمات اإلدا    19681968فعلى سبيل المثال، صدر عام      فعلى سبيل المثال، صدر عام          ..المديـنة، وإضفاء الطابع اليهودي بدال منه      المديـنة، وإضفاء الطابع اليهودي بدال منه      

     .. إسرائيلية إسرائيلية والذي استوجب إعادة تسجيل الهيئات والشركات العربية كمؤسسات والذي استوجب إعادة تسجيل الهيئات والشركات العربية كمؤسسات57285728
 

لقـد شكل القانون أحد أهم األدوات التي وظفتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ االحتالل في تنفيذ سياساتها الرامية إلى                   لقـد شكل القانون أحد أهم األدوات التي وظفتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ االحتالل في تنفيذ سياساتها الرامية إلى                   

يالحظ الباحث للشأن القانوني في القدس أن القانون والنظام القضائي وما           يالحظ الباحث للشأن القانوني في القدس أن القانون والنظام القضائي وما           وو.  .  عـزل القـدس وتحديد الوجود الفلسطيني فيها       عـزل القـدس وتحديد الوجود الفلسطيني فيها       

واجبات واجبات ((يتبعهما من إجراءات إدارية استخدمت باتجاهين مختلفين وبنزعات وتوجهات مختلفة، األول ما يخص الشأن العام                يتبعهما من إجراءات إدارية استخدمت باتجاهين مختلفين وبنزعات وتوجهات مختلفة، األول ما يخص الشأن العام                

حيث تتجه القوانين والنظام القضائي     حيث تتجه القوانين والنظام القضائي     في القدس   في القدس   ) ) األفراد واألسر واإلجراءات العامة التي تستهدف جميع السكان تجاه المجتمع         األفراد واألسر واإلجراءات العامة التي تستهدف جميع السكان تجاه المجتمع         

إلـى إضـعاف الملكيات الفردية والبناء االجتماعي واألسري لصالح بنية المجتمع، في حين نزعت القوانين المرتبطة بالفرد                  إلـى إضـعاف الملكيات الفردية والبناء االجتماعي واألسري لصالح بنية المجتمع، في حين نزعت القوانين المرتبطة بالفرد                  

ون ون ال يوجد قان  ال يوجد قان  كل اإلجراءات اإلدارية والقانونية في القدس       كل اإلجراءات اإلدارية والقانونية في القدس       بالرغم من   بالرغم من   لذلك و لذلك و .  .  وحقوقه إلى التمييز السلبي ضد الفلسطينيين     وحقوقه إلى التمييز السلبي ضد الفلسطينيين     

  واحـد للجمـيع فالفلـسطينيون فـي القدس محرومون من التخطيط ومن حقهم في استخدام أرضهم كما يشاءون، وال يوجد          واحـد للجمـيع فالفلـسطينيون فـي القدس محرومون من التخطيط ومن حقهم في استخدام أرضهم كما يشاءون، وال يوجد          

وفي مقابل االنفتاح على العالم الخارجي، أدت       وفي مقابل االنفتاح على العالم الخارجي، أدت         . .  بالمقارنة مع اإلسرائيليين    بالمقارنة مع اإلسرائيليين   فـرص متكافئة للعمل أو أجور موحدة      فـرص متكافئة للعمل أو أجور موحدة      بالمقابـل   بالمقابـل   

غالق القدس العربية أمام الشعب الفلسطيني، وأصبح دخول المدينة بالنسبة          غالق القدس العربية أمام الشعب الفلسطيني، وأصبح دخول المدينة بالنسبة          سلـسلة اإلجـراءات اإلداريـة والقانونـية إلى إ         سلـسلة اإلجـراءات اإلداريـة والقانونـية إلى إ         

 ..للمواطن الفلسطيني يعادل دخول إسرائيلللمواطن الفلسطيني يعادل دخول إسرائيل
 
  إضعاف القدرة على استغالل المصادر الطبيعية إضعاف القدرة على استغالل المصادر الطبيعية22-22-33
 

 في   في   ألف دونم من األراضي الفلسطينية      ألف دونم من األراضي الفلسطينية     2424تعتـرف المـصادر الرسمية اإلسرائيلية بأنها مسؤولة عن مصادرة ما مجموعه             تعتـرف المـصادر الرسمية اإلسرائيلية بأنها مسؤولة عن مصادرة ما مجموعه             

 ألف دونم، و صادرت حكومات الليكود        ألف دونم، و صادرت حكومات الليكود       1717مدينة القدس ومحيطها، فقد صادرت حكومات حزب العمل السابقة ما مجموعه            مدينة القدس ومحيطها، فقد صادرت حكومات حزب العمل السابقة ما مجموعه            

معالوت دفنا، رامات أشكول، راموت، النبي يعقوب،       معالوت دفنا، رامات أشكول، راموت، النبي يعقوب،       ""وأقيم على مجمل األراضي المصادرة مستوطنات       وأقيم على مجمل األراضي المصادرة مستوطنات         . . سبعة آالف دونم  سبعة آالف دونم  

لبيوت مزراح، معاليه أدوميم، جبعات، زئيف، بسغات زئيف، بسغات         لبيوت مزراح، معاليه أدوميم، جبعات، زئيف، بسغات زئيف، بسغات         جفعـات همفـتار، التلة الفرنسية، أرمون هنتسيف، ت        جفعـات همفـتار، التلة الفرنسية، أرمون هنتسيف، ت        

جاءت هذه المستوطنات لتشكل رؤوس جسور لالختراق ومحاصرة جاءت هذه المستوطنات لتشكل رؤوس جسور لالختراق ومحاصرة   و  و".".عوفـر، عطـروت، أفرات، هارادار، كريات سيفر       عوفـر، عطـروت، أفرات، هارادار، كريات سيفر       

عدد عدد ى أن ى أن   وتشير اإلحصاءات إل  وتشير اإلحصاءات إل..""مشروع القدس الكبرىمشروع القدس الكبرى""عرف بـ  عرف بـ  في إطار ما    في إطار ما      القدس العربية وقطع االمتداد الجغرافي لها     القدس العربية وقطع االمتداد الجغرافي لها     

  4242وبلغ عدد الوحدات السكنية حوالي      وبلغ عدد الوحدات السكنية حوالي       ألف مستوطن،     ألف مستوطن،    185185 حوالي    حوالي   20072007قدس بلغ عام    قدس بلغ عام    الالمحافظة  محافظة  المـستوطنين فـي حدود      المـستوطنين فـي حدود      

تطبيقا لوثيقة عام   تطبيقا لوثيقة عام   تقد أنه   تقد أنه   بشكل منهجي فيما يع   بشكل منهجي فيما يع   كان يتم   كان يتم   زرع المستوطنين في أحياء المدينة المحتلة       زرع المستوطنين في أحياء المدينة المحتلة       ويالحظ أن   ويالحظ أن   .  .  ألـف وحدة  ألـف وحدة  

كل منطقة في   كل منطقة في   ""أن  أن   والتي تنص مقدمتها على       والتي تنص مقدمتها على      ""كوليككوليكتيدي  تيدي  ""ن يرأسها في ذلك الحين      ن يرأسها في ذلك الحين      القدس التي كا  القدس التي كا   الـصادرة عـن بلدية        الـصادرة عـن بلدية       7878

المديـنة ال يـسكنها الـيهود مهددة باالنسالخ عن إسرائيل، واالنتقال إلى سيطرة العرب لذا يجب وضع خطة للبناء في كل                      المديـنة ال يـسكنها الـيهود مهددة باالنسالخ عن إسرائيل، واالنتقال إلى سيطرة العرب لذا يجب وضع خطة للبناء في كل                      

 ..""المناطقالمناطق
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ياه لالستخدامات الخاصة بالمزارعين والفالحين     ياه لالستخدامات الخاصة بالمزارعين والفالحين     وفـيما يـتعلق بالمـياه، قامت سلطات االحتالل بتحديد حصة معينة من الم             وفـيما يـتعلق بالمـياه، قامت سلطات االحتالل بتحديد حصة معينة من الم             

انخفاض مساحة  انخفاض مساحة   التي أدت إلى      التي أدت إلى     تلك اإلجراءات تلك اإلجراءات تجاوز  تجاوز  عمـوما ، ومنعت حفر آبار جديدة، وفرضت عقوبات على من يحاول            عمـوماً، ومنعت حفر آبار جديدة، وفرضت عقوبات على من يحاول            

ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل قامت السلطات اإلسرائيلية بحفر آبار جوفية في              ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل قامت السلطات اإلسرائيلية بحفر آبار جوفية في                . . فقـط فقـط % % 44األراضـي المـروية إلـى       األراضـي المـروية إلـى       

 يقع معظمها بالقرب من اآلبار العربية، التي         يقع معظمها بالقرب من اآلبار العربية، التي          بئرا في منطقة وادي األردن،      بئرا في منطقة وادي األردن،     1717مرات التابعة لها، وصل عددها إلى       مرات التابعة لها، وصل عددها إلى       المـستع المـستع 

 . . ما لبثت أن نضبت بسبب قرب وعمق اآلبار اإلسرائيليةما لبثت أن نضبت بسبب قرب وعمق اآلبار اإلسرائيلية

 القدس  على اقتصاداإلسرائيلية السياسة آثار 2-3

بشأن العالقة بين اقتصاد المحتل     بشأن العالقة بين اقتصاد المحتل     إلى حد ما العرف السائد      إلى حد ما العرف السائد      قد خالفت   قد خالفت   تجاه القدس   تجاه القدس   ن الـسياسة اإلسـرائيلية      ن الـسياسة اإلسـرائيلية      أأيمكـن القـول     يمكـن القـول     

التكامل يحدث بين الدولة المحتلة واألراضي المحتلة، أي تكامل بين          التكامل يحدث بين الدولة المحتلة واألراضي المحتلة، أي تكامل بين          واألراضـي التي يحتلها والتي تقوم عادة على نوع من           واألراضـي التي يحتلها والتي تقوم عادة على نوع من           

ي األساس، إلى   ي األساس، إلى   ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس تهدف ف            ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس تهدف ف                ..اقتـصاد كبيـر وآخر صغير     اقتـصاد كبيـر وآخر صغير     

تهويد المدينة بالكامل ومن ثم عملت إسرائيل على إلغاء هويتها العربية سواء من الناحية االقتصادية، أو السياسية عكس بقية                   تهويد المدينة بالكامل ومن ثم عملت إسرائيل على إلغاء هويتها العربية سواء من الناحية االقتصادية، أو السياسية عكس بقية                   

ولكن ذلك ال يعني أن السياسة االقتصادية اإلسرائيلية اختلفت         ولكن ذلك ال يعني أن السياسة االقتصادية اإلسرائيلية اختلفت           . . األراضـي المحـتلة التي تركت فيها االقتصاد يأخذ مجراه         األراضـي المحـتلة التي تركت فيها االقتصاد يأخذ مجراه         

 ..س وبقية األراضي المحتلة، فكلها في النهاية هدفت إلى تحقيق أقصى استغالل ممكنس وبقية األراضي المحتلة، فكلها في النهاية هدفت إلى تحقيق أقصى استغالل ممكنكثيرا  بين القدكثيراً بين القد

وبـشكل عـام، فإن األزمة االقتصادية التي تمر بها مدينة القدس، ومعها بقية األراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع                    وبـشكل عـام، فإن األزمة االقتصادية التي تمر بها مدينة القدس، ومعها بقية األراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع                    

من مصادرة  من مصادرة  ماته بما في ذلك     ماته بما في ذلك     مجاالت العمل االقتصادي ومقو   مجاالت العمل االقتصادي ومقو   ومتشعبة بحيث تشمل شتى     ومتشعبة بحيث تشمل شتى       غـزة، تعتبـر أزمـة مخططـة       غـزة، تعتبـر أزمـة مخططـة       

  . . غالق البنوك والمنشآت السياحية   غالق البنوك والمنشآت السياحية   وإوإاألراضـي وطـرد الـسكان واالستيالء على مصادر المياه ومنع االستثمارات العربية              األراضـي وطـرد الـسكان واالستيالء على مصادر المياه ومنع االستثمارات العربية              

األول ضرب الخدمات النوعية التي يقدمها العرب في قطاع السياحة، والثاني تحجيم            األول ضرب الخدمات النوعية التي يقدمها العرب في قطاع السياحة، والثاني تحجيم            : : وهي في ذلك االتجاه سعت إلى أمرين      وهي في ذلك االتجاه سعت إلى أمرين      

حركة حركة نشطت  نشطت  بينما  بينما   العربية تقريبا      العربية تقريباً    توقف إنشاء الفنادق  توقف إنشاء الفنادق  وقد ظهر ذلك جليا  بعد االحتالل حيث        وقد ظهر ذلك جلياً بعد االحتالل حيث        .  .  دة بالفعل دة بالفعل المنـشآت الموجـو   المنـشآت الموجـو   

أما عن أثر االستعمار على السوق      أما عن أثر االستعمار على السوق          ..9سبعة أضعاف نموها في الجانب الفلسطيني     سبعة أضعاف نموها في الجانب الفلسطيني     حوالي  حوالي  إنشاء الفنادق اإلسرائيلية بما يعادل      إنشاء الفنادق اإلسرائيلية بما يعادل      

رض الضرائب، والرسوم الجمركية الباهظة، بجانب توافر عوامل المنافسة    رض الضرائب، والرسوم الجمركية الباهظة، بجانب توافر عوامل المنافسة    والتجارة، فقد تميزت القدس بارتفاع أسعارها، وف      والتجارة، فقد تميزت القدس بارتفاع أسعارها، وف      

للسلع االستهالكية  للسلع االستهالكية  " " شبه محجوزة شبه محجوزة ""الـشديدة بين المنتجات العربية ومثيالتها اإلسرائيلية، لدرجة أن األسواق العربية أصبحت             الـشديدة بين المنتجات العربية ومثيالتها اإلسرائيلية، لدرجة أن األسواق العربية أصبحت             

على االقتصاد والتنمية في القدس والتي      على االقتصاد والتنمية في القدس والتي        ويمكن هنا تفصيل المظاهر التي برز فيها أثر السياسات اإلسرائيلية               ويمكن هنا تفصيل المظاهر التي برز فيها أثر السياسات اإلسرائيلية             ..اإلسـرائيلية اإلسـرائيلية 

أدت إلى تراجع كبير أدى إلى تحول القدس من مصدر قوة اقتصادية وخدماتية إلى مدينة بحاجة إلى مساعدات تنموية على                    أدت إلى تراجع كبير أدى إلى تحول القدس من مصدر قوة اقتصادية وخدماتية إلى مدينة بحاجة إلى مساعدات تنموية على                    

 . . الصعيد المؤسساتي وإنسانية على الصعيد السكانيالصعيد المؤسساتي وإنسانية على الصعيد السكاني

  ضعف البنية التحتية  ضعف البنية التحتية 33-22-11

المقومات الضرورية لالقتصاد الفلسطيني في القدس، فعلى سبيل المثال         المقومات الضرورية لالقتصاد الفلسطيني في القدس، فعلى سبيل المثال         لقـد سـعت إسـرائيل عبر سياساتها إلى إضعاف           لقـد سـعت إسـرائيل عبر سياساتها إلى إضعاف           

من مصادر المياه، بل وجهت االستراتيجية الزراعية       من مصادر المياه، بل وجهت االستراتيجية الزراعية       % % 8080 أكثر من     أكثر من    علىعلى  20042004حتى عام   حتى عام   اسـتولت سـلطات االحـتالل       اسـتولت سـلطات االحـتالل       

عة الحمضيات  عة الحمضيات  الفلـسطينية إلى زراعة محاصيل يقل استخدامها للمياه، مثل الخضروات والتوت األرضي، واالبتعاد عن زرا              الفلـسطينية إلى زراعة محاصيل يقل استخدامها للمياه، مثل الخضروات والتوت األرضي، واالبتعاد عن زرا              
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سـواء بالتنبـيه أو بـإتالف الموجود منها، بجانب تزويد المزارعين بحبوب المحاصيل التي تخدم الصناعات اإلسرائيلية،                  سـواء بالتنبـيه أو بـإتالف الموجود منها، بجانب تزويد المزارعين بحبوب المحاصيل التي تخدم الصناعات اإلسرائيلية،                  

حتى عام  حتى عام  أعداد الثروة الحيوانية    أعداد الثروة الحيوانية    تراجعت  تراجعت  ، و ، و %%4545  حواليحواليوانخفـض حجـم األراضي المخصصة لزراعة القمح في القدس ب          وانخفـض حجـم األراضي المخصصة لزراعة القمح في القدس ب          

 10..%%5353 بحوالي  بحوالي 20042004

 د اإلسرائيلي مكان االقتصاد الفلسطيني د اإلسرائيلي مكان االقتصاد الفلسطيني  إحالل االقتصا إحالل االقتصا33-22-22

لقـد أدت سياسـات االحـتالل االقتصادية عبر العقود األربعة الماضية إلى تراجع في هوية االقتصاد الفلسطيني في القدس                    لقـد أدت سياسـات االحـتالل االقتصادية عبر العقود األربعة الماضية إلى تراجع في هوية االقتصاد الفلسطيني في القدس                    

ج في  ج في  لصالح االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي، والتحول من مظاهر االقتصاد المستقل إلى االقتصاد التابع وإلى حد كبير المندم               لصالح االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي، والتحول من مظاهر االقتصاد المستقل إلى االقتصاد التابع وإلى حد كبير المندم               

، وذلك لحساب   ، وذلك لحساب   %%2121بحوالي  بحوالي   الفلسطينية    الفلسطينية   انخفاض عدد المنشآت الصناعية   انخفاض عدد المنشآت الصناعية   إلى  إلى   اإلحصاءات    اإلحصاءات   االقتصاد اإلسرائيلي، حيث تشير   االقتصاد اإلسرائيلي، حيث تشير   

وال وال   . . محل الصناعات المحلية، باعتبار أن القدس تدخل ضمن منطقة التنمية الصناعية          محل الصناعات المحلية، باعتبار أن القدس تدخل ضمن منطقة التنمية الصناعية          حلت  حلت  الـصناعات اإلسـرائيلية التي      الـصناعات اإلسـرائيلية التي      

ة تنمية، يكمن في تدعيم سياسات التوطين اإلسرائيلي فيها عن طريق تقديم            ة تنمية، يكمن في تدعيم سياسات التوطين اإلسرائيلي فيها عن طريق تقديم            يخفـى أن الهـدف الرئيس من جعل القدس منطق         يخفـى أن الهـدف الرئيس من جعل القدس منطق         

   . . امتيازات وإعفاءات مالية لرجال الصناعة اإلسرائيليين الذين سينقلون صناعتهم إليهاامتيازات وإعفاءات مالية لرجال الصناعة اإلسرائيليين الذين سينقلون صناعتهم إليها

  تراجع المستوى المعيشي للسكان تراجع المستوى المعيشي للسكان33-22-33

قتصادية، وانخفض الناتج المحلي    قتصادية، وانخفض الناتج المحلي    لحـصار اإلسـرائيلي المفروض على مدينة القدس أصاب مختلف قطاعاتها اال           لحـصار اإلسـرائيلي المفروض على مدينة القدس أصاب مختلف قطاعاتها اال           كمـا أن ا   كمـا أن ا   

% % 1717 وحوالي    وحوالي   20042004عام  عام  % % 2323إلى  إلى    19991999عام  عام  % % 1111والـدخل القومي بشكل ملحوظ، في حين ارتفعت نسبة البطالة من            والـدخل القومي بشكل ملحوظ، في حين ارتفعت نسبة البطالة من            

وزادت نسبة العائالت المقدسية    وزادت نسبة العائالت المقدسية     وفقا  لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،              وفقاً لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،             20052005عام  عام  

   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حساب الفقر في القدس يعتمد رسميا  وفقا                   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حساب الفقر في القدس يعتمد رسمياً وفقاً               %.%.2828إلى  إلى  % % 1616 من    من   المـصنفة تحـت خـط الفقر      المـصنفة تحـت خـط الفقر      

لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على خط الفقر الوطني لألراضي الفلسطيني، وهذا الخط ال يأخذ بعين االعتبار                 لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على خط الفقر الوطني لألراضي الفلسطيني، وهذا الخط ال يأخذ بعين االعتبار                 

قتصاد اإلسرائيلي، ولو تم إعادة حساب نسبة األسر الفقيرة         قتصاد اإلسرائيلي، ولو تم إعادة حساب نسبة األسر الفقيرة         من الناحية االقتصادية جزء من اال     من الناحية االقتصادية جزء من اال     ) ) بحكم األمر الواقع  بحكم األمر الواقع  ((أن القدس   أن القدس   

 ).).44((وفقا  لخط الفقر اإلسرائيلي لوجدنا أن معظم األسر الفلسطينية في القدس فقيرة كما يظهر ذلك جدول رقم وفقاً لخط الفقر اإلسرائيلي لوجدنا أن معظم األسر الفلسطينية في القدس فقيرة كما يظهر ذلك جدول رقم 

 11نسبة الفقر في القدس باستخدام خط الفقر اإلسرائيلي والفلسطيني: 4جدول 
 

2006 2005 2004  

 )) أطفال أطفال44 بالغين و بالغين و22((خط الفقر في إسرائيل بالشيكل اإلسرائيلي ألسرة مرجعية خط الفقر في إسرائيل بالشيكل اإلسرائيلي ألسرة مرجعية  6,519 6,868 7,077

 )) أطفال أطفال44 بالغين و بالغين و22((خط الفقر في األراضي الفلسطينية بالشيكل اإلسرائيلي ألسرة مرجعية خط الفقر في األراضي الفلسطينية بالشيكل اإلسرائيلي ألسرة مرجعية  1,9341,934 2,1432,143 2,3002,300

 سرائيلي سرائيلي نسبة األسر في محافظة القدس التي استهالكها أقل من خط الفقر اإلنسبة األسر في محافظة القدس التي استهالكها أقل من خط الفقر اإل 69.4 62.7 70.8

 نسبة األسر في محافظة القدس التي دخلها أقل من خط الفقر اإلسرائيلي نسبة األسر في محافظة القدس التي دخلها أقل من خط الفقر اإلسرائيلي  82.782.7 82.182.1 87.287.2

 نسبة األسر في محافظة القدس التي استهالكها أقل من خط الفقر الفلسطيني نسبة األسر في محافظة القدس التي استهالكها أقل من خط الفقر الفلسطيني  2.12.1 3.93.9 3.43.4

 نسبة األسر في محافظة القدس التي دخلها أقل من خط الفقر الفلسطيني نسبة األسر في محافظة القدس التي دخلها أقل من خط الفقر الفلسطيني  19.019.0 15.815.8 24.324.3

                                                 
 .. المصدر السابق المصدر السابق 10
 ألسرة المرجعية مكونة من  ألسرة المرجعية مكونة من 20022002لقد تم استخدام خط الفقر اإلسرائيلي لعام لقد تم استخدام خط الفقر اإلسرائيلي لعام .  .   حـساب مباشر من بيانات مسح انفاق واستهالك األسرة الفلسطينية  حـساب مباشر من بيانات مسح انفاق واستهالك األسرة الفلسطينية  11

 ..20062006-20042004 لتقدير خطوط الفقر لألعوام  لتقدير خطوط الفقر لألعوام CPI شيكل إسرائيلي وتم استخدام  شيكل إسرائيلي وتم استخدام 5,9265,926طفال والبالغ طفال والبالغ بالغين وأربعة أبالغين وأربعة أ
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، وطرح الصناعات   ، وطرح الصناعات    إليها  إليها ن انقطـاع أبـناء الشعب الفلسطيني عن مدينة القدس، وعدم تمكن الصناعات الوطنية من الدخول               ن انقطـاع أبـناء الشعب الفلسطيني عن مدينة القدس، وعدم تمكن الصناعات الوطنية من الدخول               إإ

 أدى إلى رفع تكلفة المشتريات       أدى إلى رفع تكلفة المشتريات      عن المنتجات الفلسطينية  عن المنتجات الفلسطينية  اإلسـرائيلية كـبديل عـن المنتجات الوطنية، والتي تزيد أسعارها            اإلسـرائيلية كـبديل عـن المنتجات الوطنية، والتي تزيد أسعارها            

نتكاسة كبيرة  نتكاسة كبيرة  باباالقطاع السياحي المقدسي    القطاع السياحي المقدسي      من ناحية أخرى أصيب         من ناحية أخرى أصيب       ..شرائيةشرائية ال  ال ةةللمـستهلك المقدسـي وإلى تدن كبير في القو        للمـستهلك المقدسـي وإلى تدن كبير في القو        

قطاع قطاع تراجع  تراجع  وو    ..أثرت بشكل مباشر على القطاعات االقتصادية األخرى، كونها تعتمد عليه في توفير رأس المال المحرك لها               أثرت بشكل مباشر على القطاعات االقتصادية األخرى، كونها تعتمد عليه في توفير رأس المال المحرك لها               

 ..السياحة نتيجة إغالق الطرق والمعابر الخارجية وعزل القدس عن باقي المدن الفلسطينيةالسياحة نتيجة إغالق الطرق والمعابر الخارجية وعزل القدس عن باقي المدن الفلسطينية
 
  تراجع القدرة التنافسية لالقتصاد الفلسطيني3-2-4
 

لقد شهد االقتصاد الفلسطيني في القدس عبر العقود األربعة الماضية تراجعا  مستمرا  في القدرة التنافسية بالمقارنة مع 

ة وقطاع غزة، وذلك المنتجات اإلسرائيلية وحتى المنتجات الفلسطينية التي يتم إنتاجها في مناطق مختلفة من الضفة الغربي

بسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج وارتفاع معدالت األسعار ومعدالت أجور العمالة في القدس بالمقارنة مع بقية الضفة الغربية 

 .  وقطاع غزة، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والتسويق نتيجة حصار القدس
 

اإلسرائيلية في القدس المعدل السنوي لعدد النزالء في الفنادق العربية و: 4شكل 
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1997معدل سعر كيلو زيت الزيتون بالشيكل اإلسرائيلي حسب المنطقة : 5شكل 
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مـن ناحـية أخرى، أدت السياسات اإلسرائيلية إلى         مـن ناحـية أخرى، أدت السياسات اإلسرائيلية إلى         

ضرب الخدمات النوعية التي يقدمها العرب في قطاع   ضرب الخدمات النوعية التي يقدمها العرب في قطاع   

تحجيم المنشآت الموجودة بالفعل، فقد توقف      تحجيم المنشآت الموجودة بالفعل، فقد توقف       و  و السياحةالسياحة

بينما غزت حركة   بينما غزت حركة    تقريبا     تقريباً   إنشاء الفنادق بعد االحتالل   إنشاء الفنادق بعد االحتالل   

الفنادق اإلسرائيلية، بما يعادل سبعة أضعاف      الفنادق اإلسرائيلية، بما يعادل سبعة أضعاف      إنـشاء   إنـشاء   

يبين معدل  يبين معدل  ) ) 44((  الشكل      الشكل    ..نموها في الجانب الفلسطيني   نموها في الجانب الفلسطيني   

عـدد النزالء في الفنادق اإلسرائيلية والفلسطينية في        عـدد النزالء في الفنادق اإلسرائيلية والفلسطينية في        

 حيث من الواضح     حيث من الواضح    20062006-19941994القدس خالل الفترة    القدس خالل الفترة    

رجحان الكفة لصالح الفنادق اإلسرائيلية وتراجع دور       رجحان الكفة لصالح الفنادق اإلسرائيلية وتراجع دور       

 ..الفنادق العربيةالفنادق العربية

حص للوضع االقتصادي في القدس يالحظ      حص للوضع االقتصادي في القدس يالحظ      إن المتف إن المتف 

أن االقتـصاد المقدسـي يـتأرجح بـين االقتصاد          أن االقتـصاد المقدسـي يـتأرجح بـين االقتصاد          

الفلسطيني واإلسرائيلي من حيث السلوك ويتجه مع       الفلسطيني واإلسرائيلي من حيث السلوك ويتجه مع       

الـزمن لإلنـدماج فـي االقتصاد اإلسرائيلي مع         الـزمن لإلنـدماج فـي االقتصاد اإلسرائيلي مع         

.  .  اإلنـسالخ التدريجـي عـن االقتصاد الفلسطيني       اإلنـسالخ التدريجـي عـن االقتصاد الفلسطيني       

ويالحظ على سبيل المثال ذلك في معدالت األسعار        ويالحظ على سبيل المثال ذلك في معدالت األسعار        

حيث أن المعدل   حيث أن المعدل   ) ) 66((والشكل  والشكل  ) ) 55((الشكل  الشكل  كما يظهر   كما يظهر   

العام ألسعار المستهلك في القدس كانت دائما  أعلى        العام ألسعار المستهلك في القدس كانت دائماً أعلى        

 ..من مثيالتها في باقي الضفة الغربية وقطاع غزةمن مثيالتها في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة
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طوانة غاز الطبخ بالشيكل اإلسرائيلي حسب المنطقة معدل سعر اس: 6شكل 
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 )1997سنة األساس (معدل التغير السنوي في األسعار : 7شكل 

 لبعض المواد األساسية
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فمثال  على مدار العقد الماضي كان معدل سعر كيلو         فمثالً على مدار العقد الماضي كان معدل سعر كيلو         

 شكيل   شكيل  2121زيـت الـزيتون في باقي الضفة الغربية         زيـت الـزيتون في باقي الضفة الغربية         

  2525 في قطاع غزة في حين بلغ في القدس           في قطاع غزة في حين بلغ في القدس          2020مقابل  مقابل  

از للطبخ  از للطبخ  كمـا بلغ معدل سعر اسطوانة الغ      كمـا بلغ معدل سعر اسطوانة الغ      .  .  شـيكل شـيكل 

من من % % 135135في القدس حولي    في القدس حولي    ) )  كـيلو   كـيلو  1212((المنزلـي   المنزلـي   

من سعرها  من سعرها  % % 141141سعرها في باقي الضفة الغربية و       سعرها في باقي الضفة الغربية و       

األسعار األسعار ) ) زيادةزيادة((كما أن معدل تغير     كما أن معدل تغير     .  .  في قطاع غزة  في قطاع غزة  

في قطاع غزة وباقي الضفة الغربية أقل منه القدس،         في قطاع غزة وباقي الضفة الغربية أقل منه القدس،         

فـيالحظ مثال  إن إجمالي معدل التغير لبعض السلع         فـيالحظ مثالً إن إجمالي معدل التغير لبعض السلع         

 في قطاع    في قطاع   20072007-19971997ة  ة  األساسـية بلغ خالل الفتر    األساسـية بلغ خالل الفتر    

، في  ، في  %%4343وفي الضفة الغربية    وفي الضفة الغربية    % % 5555غـزة حوالي    غـزة حوالي    

ويبين ويبين %.  %.  6565حين بلغ هذا المعدل في القدس حوالي        حين بلغ هذا المعدل في القدس حوالي        

معدل التغير السنوي في األسعار لبعض      معدل التغير السنوي في األسعار لبعض      ) ) 77((شـكل   شـكل   

المـواد االسـتهالكية األساسية خالل العقد الماضي        المـواد االسـتهالكية األساسية خالل العقد الماضي        

، حيث يبين هذا الشكل أن      ، حيث يبين هذا الشكل أن      ))19971997==سـنة األساس    سـنة األساس    ((

قدس أعلى من باقي الضفة     قدس أعلى من باقي الضفة     معـدل االرتفـاع فـي ال      معـدل االرتفـاع فـي ال      

الغـربية وقطـاع غزة سواء من حيث القيمة وهي          الغـربية وقطـاع غزة سواء من حيث القيمة وهي          

 ..12أسرع في االتجاه نحو الزيادةأسرع في االتجاه نحو الزيادة

فرض فرض ببعلى السوق والتجارة، فقد تميزت القدس       على السوق والتجارة، فقد تميزت القدس       اإلسرائيلية  اإلسرائيلية  كمـا يالحـظ الـباحث في اقتصاد القدس أيضا  أثر السياسات             كمـا يالحـظ الـباحث في اقتصاد القدس أيضاً أثر السياسات             

  الشديدة بين المنتجات العربية ومثيالتها اإلسرائيلية     الشديدة بين المنتجات العربية ومثيالتها اإلسرائيلية     الـضرائب، والرسـوم الجمركية الباهظة، بجانب توافر عوامل المنافسة           الـضرائب، والرسـوم الجمركية الباهظة، بجانب توافر عوامل المنافسة           

 اإلسرائيلية في زيادة     اإلسرائيلية في زيادة    كما أدت السياسات  كما أدت السياسات      ..لدرجـة أن األسواق العربية أصبحت شبه محجوزة للسلع االستهالكية اإلسرائيلية          لدرجـة أن األسواق العربية أصبحت شبه محجوزة للسلع االستهالكية اإلسرائيلية          

.  .  الـضرائب ورفـع كلفة اإلنتاج مما أدى إلى إضعاف الجدوى االقتصادية من العمل في المؤسسات االقتصادية الفلسطينية                 الـضرائب ورفـع كلفة اإلنتاج مما أدى إلى إضعاف الجدوى االقتصادية من العمل في المؤسسات االقتصادية الفلسطينية                 

لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية المتمثلة بتفريغ المدينة المقدسة       لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية المتمثلة بتفريغ المدينة المقدسة       المفروض على القدس    المفروض على القدس    سلطات االحتالل الحصار  سلطات االحتالل الحصار  كـذلك استغلت    كـذلك استغلت    

انهـا االقتـصادية، مـن خالل التركيز على المداهمات الضريبية والحجوزات اليومية وزيادة نسبة               انهـا االقتـصادية، مـن خالل التركيز على المداهمات الضريبية والحجوزات اليومية وزيادة نسبة               مـن مؤسـساتها وأرك    مـن مؤسـساتها وأرك    

     ..الدخلالدخلضريبة ضريبة وو" " األرنونااألرنونا""الضرائب، وخاصة ضريبة الضرائب، وخاصة ضريبة 

 

 

                                                 
 .زيت الزيتون الجاف وحليب لالستخدام المنزلي والغاز واسطوانة البنزين والبطاطا والبندورة واألرز والحين والطسكرتشمل أسعار  ال  12
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  تراجع دور المؤسسات الفلسطينية في قطاع الخدمات تراجع دور المؤسسات الفلسطينية في قطاع الخدمات33-22-44

سطيني خالل السنوات العشرين الماضية بشكل      سطيني خالل السنوات العشرين الماضية بشكل      لقد تراجعت مكانة مؤسسات القدس في تقديم الخدمات األساسية للجمهور الفل          لقد تراجعت مكانة مؤسسات القدس في تقديم الخدمات األساسية للجمهور الفل          

  قطاع النقل العام النتكاسة جديدة مع الحصار المشدد على مدينة القدس منذ اندالع انتفاضة          قطاع النقل العام النتكاسة جديدة مع الحصار المشدد على مدينة القدس منذ اندالع انتفاضة          فعلى سبيل المثال، تعرض     فعلى سبيل المثال، تعرض     .  .  كبيركبير

 العام   العام  ، حيث توقفت أربع شركات للنقل     ، حيث توقفت أربع شركات للنقل     19871987ى التي انطلقت عام     ى التي انطلقت عام      بعد تعرضه النتكاسته األولى مع االنتفاضة األول        بعد تعرضه النتكاسته األولى مع االنتفاضة األول       األقصىاألقصى

ض دخل  ض دخل  ااانخفانخفأشارت إحدى دراسات الهيئة العامة لالستعالمات إلى        أشارت إحدى دراسات الهيئة العامة لالستعالمات إلى         شـركة عـن العمل تماما ، في حين           شـركة عـن العمل تماماً، في حين          1313مـن أصـل     مـن أصـل     

فقد كان  فقد كان  ،  ،  الخدمات الصحية بشدة  الخدمات الصحية بشدة  تضررت  تضررت  كما  كما  .  .  13عن معدلها في األيام السابقة    عن معدلها في األيام السابقة    % % 2020الـشركات األخـرى إلـى أقل من         الـشركات األخـرى إلـى أقل من         

في المستشفيات الستة في المستشفيات الستة  خدمات العالجية والطبية التخصصيةخدمات العالجية والطبية التخصصيةالمقـيمون علـى أطـراف القدس يعتمدون على ال   المقـيمون علـى أطـراف القدس يعتمدون على ال    الفلـسطينيون الفلـسطينيون 

الجلدية واألنف واألذن والحنجرة، والعظام واألعصاب،   الجلدية واألنف واألذن والحنجرة، والعظام واألعصاب،   ض  ض  الرئيـسية فـي القـدس الـشرقية بدءا  من طب العيون واألمرا            الرئيـسية فـي القـدس الـشرقية بدءاً من طب العيون واألمرا            

 ألطفالألطفالواألعصاب وجراحات أعصاب األطفال والغسيل الكلوي لألطفال والعالج الكيميائي لواألعصاب وجراحات أعصاب األطفال والغسيل الكلوي لألطفال والعالج الكيميائي ل والقلب، وكذلك جراحات القلبوالقلب، وكذلك جراحات القلب
 . . المختلفةالمختلفة   بالتشخيصات بالتشخيصاتء  ءًًوجراحات العيون وعالج الحروق الشديدة، وزراعة األعضاء، وانتهاوجراحات العيون وعالج الحروق الشديدة، وزراعة األعضاء، وانتها

  هجرة األفراد والمؤسسات هجرة األفراد والمؤسسات33-22-55

 حول القدس،  حول القدس، (population mobility)علـى صـعيد آخر، أثرت السياسات اإلسرائيلية في اتجاه وكمية التحرك السكاني   علـى صـعيد آخر، أثرت السياسات اإلسرائيلية في اتجاه وكمية التحرك السكاني   

الفلسطينيين بسبب جدار الضم والتوسع وتبعاته في محافظة القدس والذي نفذه الجهاز            الفلسطينيين بسبب جدار الضم والتوسع وتبعاته في محافظة القدس والذي نفذه الجهاز            حـيث تشير نتائج مسح تهجير السكان        حـيث تشير نتائج مسح تهجير السكان        

 إلى أن نسبة األفراد من محافظة القدس الذين غيروا مكان إقامتهم السابقة قد بلغت                إلى أن نسبة األفراد من محافظة القدس الذين غيروا مكان إقامتهم السابقة قد بلغت               20062006المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام     المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام     

من من % % 5454سكانية خارج الجدار، حيث أن      سكانية خارج الجدار، حيث أن      من التجمعات ال  من التجمعات ال  % % 8383من التجمعات السكانية داخل الجدار و     من التجمعات السكانية داخل الجدار و     % % 3030، بواقـع    ، بواقـع    3333%%

، وكان  ، وكان  ))خارج الجدار خارج الجدار % % 5252داخل الجدار و  داخل الجدار و  % % 5555((األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم السابقة كان ألول مرة بعد بناء الجدار             األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم السابقة كان ألول مرة بعد بناء الجدار             

دس دس من األسر في محافظة الق    من األسر في محافظة الق    % % 1919وبينت النتائج أيضا  أن     وبينت النتائج أيضاً أن     %.   %.   1717الجدار وتبعاته سببا لتغيير مكان اإلقامة السابقة لحوالي         الجدار وتبعاته سببا لتغيير مكان اإلقامة السابقة لحوالي         

منها إلى تجمعات داخل    منها إلى تجمعات داخل    % % 3939خارج الجدار، حيث انتقل     خارج الجدار، حيث انتقل     % % 3232داخل الجدار و  داخل الجدار و  % % 1212قـد غي رت مكان إقامتها السابقة بواقع        قـد غّيرت مكان إقامتها السابقة بواقع        

 ..من مجموع األسر التي غيرت مكان إقامتهامن مجموع األسر التي غيرت مكان إقامتها% % 3535وكان الجدار وتبعاته سبب لتغيير مكان اإلقامة السابقة لحوالي وكان الجدار وتبعاته سبب لتغيير مكان اإلقامة السابقة لحوالي .  .  الجدارالجدار

الذين فكروا سابقا في تغيير مكان إقامتهم الحالي بسبب الجدار          الذين فكروا سابقا في تغيير مكان إقامتهم الحالي بسبب الجدار          ) )  سنة فاكثر   سنة فاكثر  1616((اد  اد  وأشـارت النتائج أيضا إلى أن نسبة األفر       وأشـارت النتائج أيضا إلى أن نسبة األفر       

الذين يفكرون الذين يفكرون ) )  سنة فاكثر سنة فاكثر1616((كما بلغت نسبة األفراد كما بلغت نسبة األفراد ).  ).  خارج الجدارخارج الجدار% % 5353داخل الجدار و    داخل الجدار و    % % 5151% (% (5252وتبعاته قد بلغت    وتبعاته قد بلغت    

 ).).خارج الجدارخارج الجدار% % 5858 داخل الجدار و  داخل الجدار و %%7979% (% (6464حاليا في تغيير مكان إقامتهم الحالي بسبب الجدار وتبعاته قد بلغت حاليا في تغيير مكان إقامتهم الحالي بسبب الجدار وتبعاته قد بلغت 

وبعد استكمال بناء   .  باالنتقال إلى رام اهللا   نها العديد من م أخذت 1993عام  منذ، فالقدسأما فيما يخص المؤسسات في  

كان " أوسلو  "أن اتفاق    واضحا  يبدو و.  التي كانت على أطراف مدينة القدس    ازداد عدد هذه المؤسسات خصوصا  تلك  الجدار،

 خرى إلى االنتقال  أحظر عمل المؤسسات الفلسطينية، فيما سعت مؤسسات    الذرائع الرئيسية التي استخدمتها إسرائيل في        أحد 

 مؤسسة من القدس 25تم انتقال  (السبب في نزوح هذه المؤسسات  وربما كان  .  رام اهللا مركز صناعة القرار الفلسطيني     إلى 
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 حتى   تقريبا     بستة اشهر أوسلو    عن اتفاق   اإلعالنر الحواجز العسكرية قبل     هو انتشا 14)2006 حتى عام  الغربية  الضفة  لى إ

 الذي األمرالجدار الفاصل،   وإقامة  لى انفجار االنتفاضة الثانية       إوصوال  لى تصريح إ يدخل القدس بحاجة  أنبات كل من يريد  

، يرى بعض المسئولين     نفس الوقت في لكن   . مدينة القدس إلى   المؤسسات   هذهأعضاء الحيلولة دون وصول معظم   إلىأدى 

بتسريع عملية    الفلسطينية     ومنظمة التحرير    الفلسطينية      الوطنية    لسلطة غير مباشرة لمساهمة في المؤسسات المقدسية أن هناك     

لمؤسسات مما دفعها التخصيصات المالية لبعض ا    بسبب تراجع  بعضها وإغالق  رام اهللا  إلى للمؤسسات  نقل المقرات الرئيسية     

االحتالل بفعل حواجزه،    القدس من مؤسساتها يعود لسياسة  تفريغ  األساسية لمسؤولية    أن اليعني وهذا .  أبوابها   تغلق  نأ إلى

 مدن الضفة إلىألهلية لنقل مقراتها وعملها     ا والمراكز  لعدد من المؤسسات موإغراءاته الممولين الغربيين      بعض سياسة  و

باإلضافة إلى تراجع  .   الغربيةالمستفيد متواجد في الضفة     الجمهور  مهم من جزء نألى رام اهللا بحجة إوبالذات   الغربية  

 . 15 في القدسالمرخصة الفلسطينية    المؤسسات   بقاء   بضرورة االهتمام الرسمي الفلسطيني     
 

 الرؤية الفلسطينية لمقاومة المخطط اإلسرائيلي وآليات تجسيدهاالرؤية الفلسطينية لمقاومة المخطط اإلسرائيلي وآليات تجسيدها. . 44

وضعها وضعها لسياسي والديني في المنطقة، حيث يرتبط حاضر ومستقبل    لسياسي والديني في المنطقة، حيث يرتبط حاضر ومستقبل     بؤرة الصراع ا    بؤرة الصراع ا   وال تزال وال تزال شـكلت القـدس عبـر التاريخ        شـكلت القـدس عبـر التاريخ        

إال أن الموقف العربي    إال أن الموقف العربي    ،  ،  وبالرغم من أن هناك عددا  من المقترحات حول كيانها        وبالرغم من أن هناك عدداً من المقترحات حول كيانها          . .  بنتـيجة الصراع وميزان القوى      بنتـيجة الصراع وميزان القوى     الـسياسي الـسياسي 

أي باحث في   أي باحث في   ومع ذلك يصعب كثيرا  على      ومع ذلك يصعب كثيراً على        . . محـدد فـي هذه النقطة، وهي أن القدس عربية، وال يجب إال أن تكون عربية               محـدد فـي هذه النقطة، وهي أن القدس عربية، وال يجب إال أن تكون عربية               

وهذا وهذا     ..شـؤون القدس أن يفصل بين مسألة تهويدها التي ال يزال اإلسرائيليون يصرون عليها، ومن أنها في األصل عربية                  شـؤون القدس أن يفصل بين مسألة تهويدها التي ال يزال اإلسرائيليون يصرون عليها، ومن أنها في األصل عربية                  

من السيطرة على النزاع السياسي     من السيطرة على النزاع السياسي         أنه حتى يمكن مناقشة وضع القدس االقتصادي، سواء الحالي أو المستقبلي البد أوال             أنه حتى يمكن مناقشة وضع القدس االقتصادي، سواء الحالي أو المستقبلي البد أوالً            يعني  يعني  

 أو برامج    أو برامج   اتات يمكن أن تبنى عليها سياس      يمكن أن تبنى عليها سياس     خاصة بالقدس خاصة بالقدس مؤشرات اقتصادية   مؤشرات اقتصادية   تطوير  تطوير  عب  عب  من الص من الص ، حـيث    ، حـيث    التاريخـي حـولها   التاريخـي حـولها   

اقتصاد أي اقتصاد أي توفر هكذا مؤشرات، فإن التنفيذ يصطدم بموضوع السيادة في التنفيذ سيما وأن   توفر هكذا مؤشرات، فإن التنفيذ يصطدم بموضوع السيادة في التنفيذ سيما وأن   وحتى وان   وحتى وان     . . ةة محـدد   محـدد  ةةاقتـصادي اقتـصادي 

ن فض االشتباك حول القدس     ن فض االشتباك حول القدس     وعليه، البد م  وعليه، البد م    . . مكـان أو دولة لن يزدهر أو يستقر في ظل ظروف نزاعات سياسية وحروب             مكـان أو دولة لن يزدهر أو يستقر في ظل ظروف نزاعات سياسية وحروب             

 ..وسيادتها حتى يمكن دمجها ضمن الكيان الفلسطيني، وتدعيم إمكاناتها االقتصادية المختلفةوسيادتها حتى يمكن دمجها ضمن الكيان الفلسطيني، وتدعيم إمكاناتها االقتصادية المختلفة

تـنطلق الرؤية الفلسطينية الرسمية في مقاومة السياسات اإلسرائيلية من جملة من المواقف المبدئية التي ترتكز بشكل رئيسي                  تـنطلق الرؤية الفلسطينية الرسمية في مقاومة السياسات اإلسرائيلية من جملة من المواقف المبدئية التي ترتكز بشكل رئيسي                  

ق بالقدس والذي تجسد في قرارات األطر الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقمم            ق بالقدس والذي تجسد في قرارات األطر الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقمم            على األساس السياسي والقانوني المتعل    على األساس السياسي والقانوني المتعل    

 . . العربية وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، والموقف العربي والفلسطيني من قرارات مجلس األمن ذات الصلةالعربية وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، والموقف العربي والفلسطيني من قرارات مجلس األمن ذات الصلة
 

يات تجسيد الرؤية الفلسطينية على األرض،      يات تجسيد الرؤية الفلسطينية على األرض،      لقد مرت المواقف العربية والفلسطينية بتغيرات كثيرة كان لها انعكاسات على آل           لقد مرت المواقف العربية والفلسطينية بتغيرات كثيرة كان لها انعكاسات على آل           

حـيث شـهدت الـسنوات األولى بعد احتالل القدس رفضا  قاطعا  لكل أشكال المشاركة أو التعاطي مع السلطات اإلسرائيلية                    حـيث شـهدت الـسنوات األولى بعد احتالل القدس رفضاً قاطعاً لكل أشكال المشاركة أو التعاطي مع السلطات اإلسرائيلية                    

 تحوالت جوهرية في هذه      تحوالت جوهرية في هذه     19901990وسياسـاتها حتـى علـى مستوى الخدمات الحياتية اليومية، بينما شهدت فترة ما بعد عام                 وسياسـاتها حتـى علـى مستوى الخدمات الحياتية اليومية، بينما شهدت فترة ما بعد عام                 

لقد استندت فكرة مقاومة السياسات اإلسرائيلية      لقد استندت فكرة مقاومة السياسات اإلسرائيلية      .  .   نحـو الواقعية السياسية وتجسيد الوجود الفلسطيني بشكل متدرج          نحـو الواقعية السياسية وتجسيد الوجود الفلسطيني بشكل متدرج         المواقـف المواقـف 
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علـى الفهـم القائم على أن القدس حالة صراعية، لذلك فإن الدور الفلسطيني يجب أن يكون في التصدي وعلى األقل عرقلة             علـى الفهـم القائم على أن القدس حالة صراعية، لذلك فإن الدور الفلسطيني يجب أن يكون في التصدي وعلى األقل عرقلة             

كذلك فان الممارسات العنصرية وانتهاكات حقوق االنسان       كذلك فان الممارسات العنصرية وانتهاكات حقوق االنسان       .  .   مخاطرها  مخاطرها والتقليل من والتقليل من وإعاقـة تنفـيذ المخططـات اإلسرائيلية        وإعاقـة تنفـيذ المخططـات اإلسرائيلية        

والـتعدي علـى قرارات األمم المتحدة بخصوص القدس كلها أمور تطبع اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة، لذلك ال بد من                    والـتعدي علـى قرارات األمم المتحدة بخصوص القدس كلها أمور تطبع اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة، لذلك ال بد من                    

ع الديمغرافي في المدينة    ع الديمغرافي في المدينة    وال شك أن مراقبة ورصد الواق     وال شك أن مراقبة ورصد الواق     .  .  مـراقبتها وفضحها لكسب التأييد والتعاطف على المستوى الدولي        مـراقبتها وفضحها لكسب التأييد والتعاطف على المستوى الدولي        

بأحـيائها ومركـزها ومحـيطها ومالحظة التغيرات الحاصلة والتصرف وفقها أوال بأول يعتبر ضرورة وطنية ذات أولوية           بأحـيائها ومركـزها ومحـيطها ومالحظة التغيرات الحاصلة والتصرف وفقها أوال بأول يعتبر ضرورة وطنية ذات أولوية           

 ..قصوى إذا أريد لهذه المدينة أن تكون فعال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلةقصوى إذا أريد لهذه المدينة أن تكون فعال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة
 

إن معالجة هذه المسألة تأتي في سياق الحلول السياسية إن معالجة هذه المسألة تأتي في سياق الحلول السياسية يـدرك الفلـسطينيون أن أصـل الصراع على القدس سياسي، لذلك ف           يـدرك الفلـسطينيون أن أصـل الصراع على القدس سياسي، لذلك ف           

كما يعي الفلسطينيون أن أهم مظاهر الصراع الحالي في         كما يعي الفلسطينيون أن أهم مظاهر الصراع الحالي في         .  .  ونتـيجة الـصراع العربي اإلسرائيلي على األرض في فلسطين         ونتـيجة الـصراع العربي اإلسرائيلي على األرض في فلسطين         

سي في هذا   سي في هذا   القـدس أساسـها ديمغرافي، وبما أن األرض والسيادة الفعلية هي إسرائيلية حاليا، فان السالح اإلسرائيلي األسا                القـدس أساسـها ديمغرافي، وبما أن األرض والسيادة الفعلية هي إسرائيلية حاليا، فان السالح اإلسرائيلي األسا                

الـصراع هـو التخطـيط وتنفيذ المخططات، األمر الذي ال يتمتع به الفلسطينيون كونهم ال يملكون قدرة تنفيذ المخططات،                    الـصراع هـو التخطـيط وتنفيذ المخططات، األمر الذي ال يتمتع به الفلسطينيون كونهم ال يملكون قدرة تنفيذ المخططات،                    

وبالتالـي فـان الـسالح األساسي للفلسطينيين في هذه المرحلة هو كشف وفضح المخططات اإلسرائيلية وإعاقة تنفيذها عن                   وبالتالـي فـان الـسالح األساسي للفلسطينيين في هذه المرحلة هو كشف وفضح المخططات اإلسرائيلية وإعاقة تنفيذها عن                   

.  .  ول االنتهاكات للقانون الدولي والممارسة العنصرية من خالل بيانات واضحة ومتكاملة     ول االنتهاكات للقانون الدولي والممارسة العنصرية من خالل بيانات واضحة ومتكاملة     طريق توفير اكبر قدر من البيانات ح      طريق توفير اكبر قدر من البيانات ح      

كمـا يـدرك الفلـسطينيون أن القدس غير مرتبطة فقط بالوضع الراهن المعتمد على المخططات اإلسرائيلية، بل أنها تراث                   كمـا يـدرك الفلـسطينيون أن القدس غير مرتبطة فقط بالوضع الراهن المعتمد على المخططات اإلسرائيلية، بل أنها تراث                   

نات مفصلة عن المواقع الدينية واألثرية وملكيات       نات مفصلة عن المواقع الدينية واألثرية وملكيات       تاريخي وديني سيكون له األثر الفاصل في المستقبل، وبالتالي فان إبراز بيا           تاريخي وديني سيكون له األثر الفاصل في المستقبل، وبالتالي فان إبراز بيا           

، هي ضرورة ستخدم كل األغراض ، هي ضرورة ستخدم كل األغراض 19481948األراضـي والـتطور التاريخي ألعداد السكان وبضمن ذلك الفترات ما قبل عام             األراضـي والـتطور التاريخي ألعداد السكان وبضمن ذلك الفترات ما قبل عام             

 ..لتأكيد المطالبة في الحقوق والسيادة الفلسطينية على المدينةلتأكيد المطالبة في الحقوق والسيادة الفلسطينية على المدينة
 

  محددات الرؤية الفلسطينية محددات الرؤية الفلسطينية44-11

لرسمية الفلسطينية من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية في القدس، إال أن هناك عددا  من              لرسمية الفلسطينية من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية في القدس، إال أن هناك عدداً من              بيـنما انطلقـت الرؤية ا     بيـنما انطلقـت الرؤية ا     

فالسيادة على القدس هي    فالسيادة على القدس هي    .  .  العـوامل الموضـوعية والذاتـية شكلت المحددات األساسية للرؤية الفلسطينية وأساليب تجسيدها            العـوامل الموضـوعية والذاتـية شكلت المحددات األساسية للرؤية الفلسطينية وأساليب تجسيدها            

يلية مما جعل الدور الفلسطيني في خندق ردات الفعل أكثر منه           يلية مما جعل الدور الفلسطيني في خندق ردات الفعل أكثر منه           للجانـب اإلسرائيلي، وبالتالي فإن قوى الفعل األساسية إسرائ        للجانـب اإلسرائيلي، وبالتالي فإن قوى الفعل األساسية إسرائ        

كما أن الموقف العربي اتسم بالموقف الداعم بشكل عام والمنافس في بعض            كما أن الموقف العربي اتسم بالموقف الداعم بشكل عام والمنافس في بعض            .  .  المـبادر بـشأن األوضـاع العامة في القدس        المـبادر بـشأن األوضـاع العامة في القدس        

ني السياسي في بعض    ني السياسي في بعض    األحيان كما هو الحال في التنافس الفلسطيني األردني على األوقاف اإلسالمية في القدس، والدور األرد              األحيان كما هو الحال في التنافس الفلسطيني األردني على األوقاف اإلسالمية في القدس، والدور األرد              

العنصر الثالث هو الموقف الدولي، حيث تأثرت الرؤية الفلسطينية بشكل كبير في            العنصر الثالث هو الموقف الدولي، حيث تأثرت الرؤية الفلسطينية بشكل كبير في            .  .  األحـيان بـشأن القـدس كحالة خاصة       األحـيان بـشأن القـدس كحالة خاصة       

الموقـف الدولـي من القدس من حيث اعتبارها عاصمة دينية أو عاصمة لدولتين أو عاصمة للدولة الفلسطينية أو عاصمة                    الموقـف الدولـي من القدس من حيث اعتبارها عاصمة دينية أو عاصمة لدولتين أو عاصمة للدولة الفلسطينية أو عاصمة                    

 القدرات المالية المتاحة وقدرات البناء المؤسسي على التنفيذ أحد العوامل األساسية في              القدرات المالية المتاحة وقدرات البناء المؤسسي على التنفيذ أحد العوامل األساسية في             وأخيـرا  كانت  وأخيـراً كانت  .  .  ممكـنة إلسـرائيل   ممكـنة إلسـرائيل   

لذلك فقد تشكلت الرؤية الفلسطينية وتطورت كنتيجة لتفاعل مجمل هذه العوامل مع بعضها البعض              لذلك فقد تشكلت الرؤية الفلسطينية وتطورت كنتيجة لتفاعل مجمل هذه العوامل مع بعضها البعض              .  .  الرؤية وآليات تجسيدها  الرؤية وآليات تجسيدها  

 ..لدينيةلدينيةومع المواقف المبدئية من القدس من الناحية السياسية والتاريخية واومع المواقف المبدئية من القدس من الناحية السياسية والتاريخية وا
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  آليات تجسيد الرؤية الفلسطينية آليات تجسيد الرؤية الفلسطينية44-22

إن الباحث في آليات تجسيد الرؤية الفلسطينية لمقاومة السياسات اإلسرائيلية يالحظ أن هناك ثالث أدوات أو آليات                   

 استخدمتها المؤسسة الرسمية الفلسطينية في خلق حالة مقاومة للمشروع اإلسرائيلي في القدس، وهذه األدوات تستند إلى            

.   رؤى سياسية ووطنية ودينية، بعضها يحمل طابع العمل المؤسسي الرسمي وبعضها يتميز بالجهد الشعبي والجماهيري         

 .وفيما يلي تفصيال  لهذه اآلليات    
 
 البناء المؤسسي  دعم 4-2-1
 

 عدد من أولت منظمة التحرير الفلسطينية لقضية القدس أهمية خاصة، حيث تمكنت منذ احتالل القدس إنشاء ورعاية           

وقد شمل  .  المؤسسات األهلية الفلسطينية لإلحالل مكان المؤسسة الرسمية التي انهارت بعد احتالل الجزء الشرقي من القدس                 

ذلك تقديم الدعم المالي والسياسي واإلشراف المباشر في بعض األحيان على عمل هذه المؤسسات وتوجيه برامجها وفقا         

لى  إ 1993الفلسطينية في القدس قبل عام       الصراع في القدس، حيث يمكن تقسيم المؤسسات    للرؤية الرسمية الفلسطينية بشأن       

 عالمية الوطنية، القسم الثاني المؤسسات اإل      واالتحادات والروابط المهنية     النقابية    ول المؤسساتقسام، القسم األ أثالثة  

 تعمل   هذه المؤسسات كانت  .نسانية  إ و م خدمات طبية  المؤسسات الخدماتية والجمعيات التي تقد      يضمالقسم الثالث   و هلية، واأل

 النقابات واالتحادات   مثل  تمكنها من العمل في القدس الشرقية،   من السلطات اإلسرائيلية     على تراخيص    وتحصل بشكل طبيعي   

 والمهندسين      باءكاألط(النقابات    مجمع  التشكيليين،     الفنانين    رابطة الصحافيين، رابطة    (الوطنية مثل اتحاد الكتاب      والروابط   

 بموجبها تعمل    والتي  ) جمعية عثمانية ( تسمى  إسرائيلية    تراخيص   على  كانت تحصل) والعمال وتشكيالت المرأة واتحاداتها  

تحصل على تراخيص     فكانت  واألهلية  كاإلعالميةبشكل طبيعي وقانوني، أما القسم الثاني من المؤسسات         والنقابات    االتحادات

اإلسرائيلي إلغاء هذه التصاريح      للقانون   يجوز وفقا    السياسي، وال    والبيادر   ومجلتي العودة  "  الشعب" و"  الفجر "  صحيفتي   مثل

هي تحصل   ومؤسسات تعمل في قطاعات الخدمات الطبية والصحية والنفسية     فهي الثالث   النوع   ما  أ16.دون أسباب مقنعة 

 .كاملة للعمل باعتبارها مراكز خدمات جمهور   تراخيص  على 
 

قبل عدة سنوات   الفلسطينيون     بدأ، حيث غياب رؤية بعيدة المدى للتعامل مع محاوالت الضم واالقتطاع للقدس حظ ولكن يال

لى المؤسسات       وبينما ع .الشعارات هي البديل عن الرؤية السياسية الواضحة   إذ يالحظ أن عن تهويد القدس، الحديث فقط 

الناس بدأت تنتقد تقصيرها بالجانب السياسي، وتفترض منها أن تنشط       األهلية تقديم عمل اجتماعي وليس دور سياسي، إال أن     

  ولكن يرى بعض الباحثين والمسئولين في المؤسسات        . والنقابات األحزابفي هذا المجال وذلك نتيجة لغياب الدولة وضعف   

إلى اتسام  خارجية، إضافة  لبرامج مرتبطة بأجندة     المؤسساتتشتت في البرامج، وتنفيذ بعض      الفلسطينية في القدس أن هناك       

   .17واعتماد الكثير منها على ردود األفعال دون أن تأخذ الواقع بنظرة شمولية     ، قصير المدى الالطابع  ب بعض المشاريع 
 

                                                 
 . من وجهة النظر اإلسرائيلية 16
مؤسسة  بالتعاون معفي جامعة بير زيت نظمها برنامج دراسات التنمية  -الواقع واآلفاق: نحو دعم مؤسسات القدس نتائج ورشة عمل بعنوان  17

 .الملتقى الفكري العربي وائتالف المؤسسات المقدسية لحقوق اإلنسان
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قضية القدس في ظل سياسة      بوالتنظيمات الفلسطينية        الوطنية    السلطة ويالحظ البعض أيضا  أن هناك تراجع في اهتمام    

اإلسرائيلي مبالغ طائلة لتمويل        انب خصص الج   وبينما ي  .وطمس معالمها الفلسطينية العربية       ها هويد  ممنهجة لت إسرائيلية   

ن اقتصارها على جوانب خدماتية بعيدا  عن أية    امؤسسات مقدسية، بغرض سلخها عن انتمائها الفلسطيني من ناحية، وضم    

 ويالحظ أن هناك    .  مضادة توازي ذلك في هذا المجال ، لم تقدم المؤسسة الرسمية الفلسطينية جهودا     أجندة سياسية وطنية  

عادة الثقة ما بين المواطن والمؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس من خالل التركيز على قضاياه الملحة وتنفيذ هذه           حاجة إل

 .  وطنية ةواستراتيجي    القضايا وفق رؤية   
 
  استنهاض الشعور الوطني والديني استنهاض الشعور الوطني والديني44-22-22
 

 التي احتلتها القدس في الفكر الفلسطيني على المستوى الشعبي الرسمي من الناحية الدينية والوطنية، فقد                 التي احتلتها القدس في الفكر الفلسطيني على المستوى الشعبي الرسمي من الناحية الدينية والوطنية، فقد                نظرا  للمكانة الهامة  نظراً للمكانة الهامة  

شـكل اسـتنهاض الشعور الديني والوطني أحد أهم أشكال الدفاع عن القدس خصوصا  لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية ضد                  شـكل اسـتنهاض الشعور الديني والوطني أحد أهم أشكال الدفاع عن القدس خصوصاً لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية ضد                  

وطنية واإلسالمية على مدار السنوات الماضية من المحافظة على         وطنية واإلسالمية على مدار السنوات الماضية من المحافظة على         لقد نجحت القوى ال   لقد نجحت القوى ال   .  .  المقدسـات اإلسالمية والمسيحية فيها    المقدسـات اإلسالمية والمسيحية فيها    

درجـة استنهاض عالية للشعور الديني والوطني للدفاع عن القدس، حيث شكل العمل في مدينة القدس ومن أجلها للكثير من                    درجـة استنهاض عالية للشعور الديني والوطني للدفاع عن القدس، حيث شكل العمل في مدينة القدس ومن أجلها للكثير من                    

  ةةفي كل المعارك الرئيسي في كل المعارك الرئيسي الفلـسطينيين واجبا  دينيا  ووطنيا  ممزوجا  بروح التحدي لالحتالل ومخططاته، حيث ظهر ذلك جليا                الفلـسطينيين واجباً دينياً ووطنياً ممزوجاً بروح التحدي لالحتالل ومخططاته، حيث ظهر ذلك جلياً               

 الماضية بدء   من معركة إحراق المسجد األقصى ومرورا بإغالق المؤسسات            الماضية بدءًً من معركة إحراق المسجد األقصى ومرورا بإغالق المؤسسات           ننالتـي شـهدتها القدس خالل السنوات األربعي       التـي شـهدتها القدس خالل السنوات األربعي       

 في القدس، ال سيما المعركة الشعبية التي خاضها الفلسطينيون ضد إغالق بيت الشرق الذي يجسد الهوية الوطنية                   في القدس، ال سيما المعركة الشعبية التي خاضها الفلسطينيون ضد إغالق بيت الشرق الذي يجسد الهوية الوطنية                  ةةالفلسطينيالفلسطيني

) ) ارئيل شارون ارئيل شارون (( األقصى التي اندلعت بسبب زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق            األقصى التي اندلعت بسبب زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق           ةةلقدس، وانتهاء  بانتفاض  لقدس، وانتهاًء بانتفاض  الفلسطينية في ا  الفلسطينية في ا  

ويالحظ الباحث المتتبع للتحركات الشعبية ومستوى تجاوب المواطنين        ويالحظ الباحث المتتبع للتحركات الشعبية ومستوى تجاوب المواطنين        .  .  عندما كان زعيما  للمعارضة للحرم القدسي الشريف      عندما كان زعيماً للمعارضة للحرم القدسي الشريف      

دس أن مستوى االندفاع للدفاع عن المؤسسات في القدس لم يتراجع           دس أن مستوى االندفاع للدفاع عن المؤسسات في القدس لم يتراجع           لـدى استنهاض شعورهم الديني والوطني للدفاع عن الق        لـدى استنهاض شعورهم الديني والوطني للدفاع عن الق        

عبر الزمن كما كانت تعول الكثير من السياسات اإلسرائيلية، وان الفلسطينيين نجحوا في نقل مكانة القدس في الفكر والوازع                   عبر الزمن كما كانت تعول الكثير من السياسات اإلسرائيلية، وان الفلسطينيين نجحوا في نقل مكانة القدس في الفكر والوازع                   

 الجماهيري لم يكن في الغالب       الجماهيري لم يكن في الغالب      الوطني والديني من جيل إلى آخر، ولكن بالمقابل يالحظ بأن هذه التحركات الشعبية والحماس             الوطني والديني من جيل إلى آخر، ولكن بالمقابل يالحظ بأن هذه التحركات الشعبية والحماس             

منظما  ولم يتم استثماره بشكل متراكم عبر السنين في معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية إذ لم يتجسد                   منظماً ولم يتم استثماره بشكل متراكم عبر السنين في معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية إذ لم يتجسد                   

 ..هذا التحرك الشعبي في إنجازات محددة على األراضيهذا التحرك الشعبي في إنجازات محددة على األراضي
 
  حشد الدعم الدولي للضغط على إسرائيل4-2-3
 

دولي للضغط على إسرائيل الركن الثالث في آليات مقاومة الفلسطينيين للمخططات اإلسرائيلية في             دولي للضغط على إسرائيل الركن الثالث في آليات مقاومة الفلسطينيين للمخططات اإلسرائيلية في             شكلت مسألة حشد الدعم ال    شكلت مسألة حشد الدعم ال    

القـدس، حـيث أولت المؤسسة الرسمية واألهلية الفلسطينية لهذه المسألة أهمية خاصة في ضوء الفهم المبني على أن هناك                    القـدس، حـيث أولت المؤسسة الرسمية واألهلية الفلسطينية لهذه المسألة أهمية خاصة في ضوء الفهم المبني على أن هناك                    

، لذلك فإن الدور الفلسطيني يجب أن يكون في التصدي          ، لذلك فإن الدور الفلسطيني يجب أن يكون في التصدي          يليلواقعـا  يشير إلى أن السيادة وإرادة الفعل في القدس لصالح إسرائ           واقعـاً يشير إلى أن السيادة وإرادة الفعل في القدس لصالح إسرائ           

والتقليل من مخاطرها، ال سيما وأن معظم الممارسات اإلسرائيلية         والتقليل من مخاطرها، ال سيما وأن معظم الممارسات اإلسرائيلية         وعلـى األقل عرقلة وإعاقة تنفيذ المخططات اإلسرائيلية         وعلـى األقل عرقلة وإعاقة تنفيذ المخططات اإلسرائيلية         

 وفضحها لكسب  وفضحها لكسب تشكل انتهاكات لحقوق االنسان وتعدي على قرارات األمم المتحدة بخصوص القدس، لذلك ال بد من مراقبتها     تشكل انتهاكات لحقوق االنسان وتعدي على قرارات األمم المتحدة بخصوص القدس، لذلك ال بد من مراقبتها     

لذلك سعت منظمة التحرير والقوى والمؤسسات الوطنية إلى تجنيد معسكر مساند           لذلك سعت منظمة التحرير والقوى والمؤسسات الوطنية إلى تجنيد معسكر مساند           .  .  التأيـيد والتعاطف على المستوى الدولي     التأيـيد والتعاطف على المستوى الدولي     

للقضية العربية في القدس سواء من خالل معسكر السالم اإلسرائيلي أو من خالل القوى المحبة للسالم في العالم والمؤسسات                   للقضية العربية في القدس سواء من خالل معسكر السالم اإلسرائيلي أو من خالل القوى المحبة للسالم في العالم والمؤسسات                   
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وكان محور هذه اآللية هو محاولة تعرية السياسات اإلسرائيلية من الناحية القانونية            وكان محور هذه اآللية هو محاولة تعرية السياسات اإلسرائيلية من الناحية القانونية            .  .  فلسطينيفلسطينيالمـساندة لحقـوق الشعب ال     المـساندة لحقـوق الشعب ال     

 ..واألخالقية، ال سيما في القضايا التي تمس الحقوق األساسية لإلنسان الفلسطينيواألخالقية، ال سيما في القضايا التي تمس الحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني
 
  تقييم آليات تجسيد الرؤية الفلسطينية تقييم آليات تجسيد الرؤية الفلسطينية44-33
 

لقدرات المالية والمهنية والعسكرية، إنه صراع بين إرادة فعل معززة          لقدرات المالية والمهنية والعسكرية، إنه صراع بين إرادة فعل معززة           لقد اتسم الصراع في القدس بعدم التوازن في القوى وا          لقد اتسم الصراع في القدس بعدم التوازن في القوى وا         

كما أنه صراع بين قوة منظمة على شكل        كما أنه صراع بين قوة منظمة على شكل        .  .  بقـوة ومصادر مالية ضخمة وبين محاوالت للصمود ضمن إمكانات متواضعة          بقـوة ومصادر مالية ضخمة وبين محاوالت للصمود ضمن إمكانات متواضعة          

م الجهد الفلسطيني   م الجهد الفلسطيني   لقد اتس لقد اتس .  .  دولة ومؤسسات قوية وبين شعب أعزل لديه محاوالت بدائية لبناء واقع مؤسساتي لدعم الصمود             دولة ومؤسسات قوية وبين شعب أعزل لديه محاوالت بدائية لبناء واقع مؤسساتي لدعم الصمود             

بـشكل عام باإلخالص والصدق من ناحية ولكن بعدم التناسق وضعف التنظيم والبناء المؤسسي وقلة الدعم المباشر للصمود                  بـشكل عام باإلخالص والصدق من ناحية ولكن بعدم التناسق وضعف التنظيم والبناء المؤسسي وقلة الدعم المباشر للصمود                  

كما لم يواكب الخطط الفلسطينية لمقاومة خطط االحتالل وتجسيد الرؤية الفلسطينية توفير  كما لم يواكب الخطط الفلسطينية لمقاومة خطط االحتالل وتجسيد الرؤية الفلسطينية توفير  .  .  وعـدم المبادرة من ناحية أخرى     وعـدم المبادرة من ناحية أخرى     

.  .  الناحية المادية، بل االعتماد بشكل أساسي في دعم المواطنين على استنهاض الوازع الديني والوطني             الناحية المادية، بل االعتماد بشكل أساسي في دعم المواطنين على استنهاض الوازع الديني والوطني             الـبدائل المقـنعة من      الـبدائل المقـنعة من      

مـن ناحـية أخـرى، يرى بعض الباحثين أن الصراع الفلسطيني األردني على إدارة المقدسات في القدس أضعف الجبهة                    مـن ناحـية أخـرى، يرى بعض الباحثين أن الصراع الفلسطيني األردني على إدارة المقدسات في القدس أضعف الجبهة                    

 . . المقاومة لالحتالل وسياساتهالمقاومة لالحتالل وسياساته
 
 قتصاد المقدسيقتصاد المقدسيدور فلسطينيي الشتات في تطور االدور فلسطينيي الشتات في تطور اال. . 55
 

هـناك جدل بشأن دور الفلسطينيين في الخارج كمؤسسات وجاليات وأفراد في معركة التحرير ودعم الصمود الفلسطيني، ال                  هـناك جدل بشأن دور الفلسطينيين في الخارج كمؤسسات وجاليات وأفراد في معركة التحرير ودعم الصمود الفلسطيني، ال                  

وال بد من دراسة موضوع الفلسطينيين بالخارج       وال بد من دراسة موضوع الفلسطينيين بالخارج       .  .  سيما في القدس في مواجهة السياسات اإلسرائيلية وبناء الدولة الفلسطينية         سيما في القدس في مواجهة السياسات اإلسرائيلية وبناء الدولة الفلسطينية         

 .. االستنتاج بشأن تقييم دورهم في الماضي وإمكانيات االستفادة منه مستقبال  االستنتاج بشأن تقييم دورهم في الماضي وإمكانيات االستفادة منه مستقبالًبشكل معمق وموضوعي قبلبشكل معمق وموضوعي قبل
 
 تحليل الواقع الفلسطيني في الخارجتحليل الواقع الفلسطيني في الخارج  55-11
 

مـن أجل تقييم دور فلسطينيي الشتات وامكانيات استثماره في دعم االقتصاد الفلسطيني ال سيما في القدس، ال بد من مقدمة                     مـن أجل تقييم دور فلسطينيي الشتات وامكانيات استثماره في دعم االقتصاد الفلسطيني ال سيما في القدس، ال بد من مقدمة                     

ياسي ونظريات علم االجتماع تتيح لنا إمكانيات معالجة المسألة في السياق االجتماعي            ياسي ونظريات علم االجتماع تتيح لنا إمكانيات معالجة المسألة في السياق االجتماعي            نظـرية تستند إلى مبادئ االقتصاد الس      نظـرية تستند إلى مبادئ االقتصاد الس      

المقيمين في الخارج   المقيمين في الخارج   لمهاجرين  لمهاجرين   ل  ل واالقتصاديةواالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعيةالشبكات  الشبكات  والـسلوكي للمهاجرين بشكل عام، حيث هناك حاجة لتقييم          والـسلوكي للمهاجرين بشكل عام، حيث هناك حاجة لتقييم          

 األثنية، والسلوك القومي للمهاجرين ما       األثنية، والسلوك القومي للمهاجرين ما      ديةديةاالقتصااالقتصاالهوية  الهوية  ودورها في دعم صمود القدس في إطار موضوع         ودورها في دعم صمود القدس في إطار موضوع           تحليليةتحليليةكـوحدة   كـوحدة   

  كما أن هناك حاجة لدراسة اإلطار الذي يربط قوى             كما أن هناك حاجة لدراسة اإلطار الذي يربط قوى           .. وإشكالية العالقة بين الشتات والمركز      وإشكالية العالقة بين الشتات والمركز     اإلقامة،اإلقامة،بـين بلـد األصل وبلد       بـين بلـد األصل وبلد       

  االجتماعيةاالجتماعية  قةقةالعالالعالأبعاد األول بشأن    أبعاد األول بشأن     ثالثة    ثالثة   عبرعبرالعالقة بين الشتات والمركز     العالقة بين الشتات والمركز     الفعل والتأثير لدى الفلسطينيين من خالل تناول        الفعل والتأثير لدى الفلسطينيين من خالل تناول        

    . . في تكوين مركز ثقل لربط الشتات بعضه مع بعض        في تكوين مركز ثقل لربط الشتات بعضه مع بعض        ) ) الفلسطينيةالفلسطينيةمنظمة التحرير   منظمة التحرير   ( ( وو) ) القدسالقدس((بـين جاليات الشتات والمركز      بـين جاليات الشتات والمركز      

، ، قدسقدسالالوو  الشتاتالشتاتالعالقة بين   العالقة بين    حول    حول   الثالثالثالثقدس، و قدس، و  ضمن الجاليات الفلسطينية، وبينها وبين ال       ضمن الجاليات الفلسطينية، وبينها وبين ال      االقتصاديةاالقتصادية  العالقةالعالقة بشأن    بشأن   والثانـي والثانـي 

قدس قدس المغتربين الفلسطينيين مع ال   المغتربين الفلسطينيين مع ال   ورجال األعمال   ورجال األعمال    والخبراء    والخبراء   العلماءالعلماءربط  ربط  العودة االفتراضية من خالل     العودة االفتراضية من خالل     ووعلية  علية  وإمكانية العودة الف  وإمكانية العودة الف  

 ..ات محددة على سبيل المثالات محددة على سبيل المثالمن خالل شبكمن خالل شبك
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تشير أدبيات علم االجتماع بشأن السلوك االجتماعي للمهاجرين والمغتربين إلى رؤى مختلفة بشأن تفسير تطور العالقة بين                 تشير أدبيات علم االجتماع بشأن السلوك االجتماعي للمهاجرين والمغتربين إلى رؤى مختلفة بشأن تفسير تطور العالقة بين                 

  صيرورةصيرورةما أن يسير في إطار      ما أن يسير في إطار      إإ أنه عنصر مغترب،      أنه عنصر مغترب،     علىعلىيحاول رؤية المهاجر    يحاول رؤية المهاجر    امـة والـبلد األصلي، فهناك من        امـة والـبلد األصلي، فهناك من        بلـد اإلق  بلـد اإلق  

 مقابل أن يقوم المجتمع المستقبل بالتسامح مع المهاجر في بعض الخصوصيات في              مقابل أن يقوم المجتمع المستقبل بالتسامح مع المهاجر في بعض الخصوصيات في             الهجرة،الهجرة،في بلد   في بلد      والتأقلم الثقافي   والتأقلم الثقافي  االنصهاراالنصهار

  من ناحية أخرى هناك        من ناحية أخرى هناك      .. معينة  معينة أثنيةأثنية ضمن    ضمن   اغترابيةاغترابيةعيش حياة   عيش حياة    الخـاص وبعض األحيان في المجال العام، أو أن ي           الخـاص وبعض األحيان في المجال العام، أو أن ي          المجـال المجـال 

 غير   غير  العالقاتالعالقاتعتبارها صفة مميزة للحفاظ على التنوع الثقافي في ظل          عتبارها صفة مميزة للحفاظ على التنوع الثقافي في ظل          اا الثقافية الذي تتبناه كثير من الدراسات ب        الثقافية الذي تتبناه كثير من الدراسات ب       التعدديةالتعدديةاتجاه  اتجاه  

ق بقدرة المهاجر على المشاركة     ق بقدرة المهاجر على المشاركة     يتعليتعل الذي    الذي   القوميةالقومية عبر    عبر   منظورمنظور  كذلك فإن       كذلك فإن     .. وثقافة األكثرية   وثقافة األكثرية  األقلياتاألقلياتالمتكافـئة بـين ثقافـة       المتكافـئة بـين ثقافـة       

  بينما يتعلق المنظور       بينما يتعلق المنظور     .. في كال البلدين المرسل والمستقبل      في كال البلدين المرسل والمستقبل     واالجتماعيةواالجتماعية  واالقتصاديةواالقتصادية  والثقافيةوالثقافيةوالمـساهمة في الحياة السياسية      والمـساهمة في الحياة السياسية      

 . .  أو بشكل طوعي أو بشكل طوعياقتالعااقتالعا  بالدهبالدهالشتات أي تبعثر شعب خارج حدود الشتات أي تبعثر شعب خارج حدود الرابع بمفهوم الرابع بمفهوم 
 
 المفيد النظر إلى الفلسطينيين بالخارج على أنهم كتلة بشرية غير متجانسة يمكن              المفيد النظر إلى الفلسطينيين بالخارج على أنهم كتلة بشرية غير متجانسة يمكن             منمن الفلسطينية،    الفلسطينية،   الحالةالحالة لخصوصية    لخصوصية   نظـرا  نظـراً وو

  ثالثثالثفمن حيث الوضع القانوني هناك      فمن حيث الوضع القانوني هناك      .  .  تـصنيفها فـي فئات جزئية أكثر تجانسا  من حيث الوضع القانوني وسبب الهجرة             تـصنيفها فـي فئات جزئية أكثر تجانساً من حيث الوضع القانوني وسبب الهجرة             

 حيث سبب الهجرة، فهناك أيضا        حيث سبب الهجرة، فهناك أيضاً       أما من   أما من  . . االقتصاديوناالقتصاديونالمهاجرون  المهاجرون  وو الترانزيت،    الترانزيت،   وووفلسطينيوفلسطيني الشتات،    الشتات،   ووفلسطينيفلسطينيهـي   هـي   فـئات   فـئات   

 لهم وضع    لهم وضع   والذينوالذين  بلد اإلقامة بلد اإلقامة  في    في   اندمجوااندمجوامن الشعب الفلسطيني المنفي الذين      من الشعب الفلسطيني المنفي الذين         وهم جزء   وهم جزء  الشتاتالشتات  فلسطينيوفلسطينيوثـالث فـئات هي      ثـالث فـئات هي      

ثم فلسطينيو  ثم فلسطينيو    . .  وبعض دول أمريكا الجنوبية     وبعض دول أمريكا الجنوبية    المتحدةالمتحدةقانونـي بواسـطة جنـسية أو إقامـة دائمة كما في األردن والواليات               قانونـي بواسـطة جنـسية أو إقامـة دائمة كما في األردن والواليات               

 مدنهم وقراهم التي ولدوا فيها أو على األقل إلى كيان            مدنهم وقراهم التي ولدوا فيها أو على األقل إلى كيان           إلىإلىالذين لهم وضع قانوني مؤقت وينتظرون العودة        الذين لهم وضع قانوني مؤقت وينتظرون العودة        الترانـزيت وهم    الترانـزيت وهم    

الذين ذابوا في المجتمع    الذين ذابوا في المجتمع      المنصهرونالمنصهرونثم  ثم   كمـا هو الحال في الوجود الفلسطيني في دول الخليج العربي،              كمـا هو الحال في الوجود الفلسطيني في دول الخليج العربي،             وطنـي فلـسطيني   وطنـي فلـسطيني   

 كما هو الحال في بعض الدول اإلسكندنافية         كما هو الحال في بعض الدول اإلسكندنافية        د المهجر د المهجر  عاشوها في بال    عاشوها في بال   التيالتيالمـستقبل بـسبب طول فترة الهجرة والظروف         المـستقبل بـسبب طول فترة الهجرة والظروف         

 ..وبعض دول أمريكا الجنوبيةوبعض دول أمريكا الجنوبية
 

مـن ناحية أخرى، وقبل تفحص الدور الممكن أن يلعبه الفلسطينيون في الخارج في دعم صمود القدس، ال بد من النظر في                      مـن ناحية أخرى، وقبل تفحص الدور الممكن أن يلعبه الفلسطينيون في الخارج في دعم صمود القدس، ال بد من النظر في                      

جديدة في الفكر السياسي اإلسرائيلي     جديدة في الفكر السياسي اإلسرائيلي     البيـئة الـسياسية واالقتصادية المحيطة بها، حيث يرى بعض الباحثين بروز توجهات              البيـئة الـسياسية واالقتصادية المحيطة بها، حيث يرى بعض الباحثين بروز توجهات              

فقد برزت ثالث   فقد برزت ثالث   .  .  اإلسرائيلياإلسرائيلي-الفلسطينيالفلسطيني مرحلة النقاش حول الحل النهائي للصراع         مرحلة النقاش حول الحل النهائي للصراع        واقترابواقتراب أوسلو    أوسلو   اتفاقيةاتفاقيةعـد   عـد   والعربـي ب  والعربـي ب  

  لملمالحراك الجغرافي في عصر العولمة تجاوز حدود الدولة الوطنية والقومية بحيث            الحراك الجغرافي في عصر العولمة تجاوز حدود الدولة الوطنية والقومية بحيث            قـضايا في الفكر اإلسرائيلي األولى أن        قـضايا في الفكر اإلسرائيلي األولى أن        

، ،  إسرائيل  إسرائيل البتزازالبتزاز هو قرار سياسي      هو قرار سياسي     الفلسطينيةالفلسطينيةاإلبقاء على المخيمات    اإلبقاء على المخيمات      والثانية أن       والثانية أن     ..هـناك أي معنى للوطن أو للجنسية      هـناك أي معنى للوطن أو للجنسية      يعـد   يعـد   

.  .   قضية إنسانية لحاالت فردية تدرس كل واحدة على حده          قضية إنسانية لحاالت فردية تدرس كل واحدة على حده         باعتبارهاباعتبارهادمقرطة قضية الالجئين    دمقرطة قضية الالجئين    والثالـثة أن هـناك إمكانـية ل       والثالـثة أن هـناك إمكانـية ل       

  ثنائيةثنائية قضية الالجئين ضمن      قضية الالجئين ضمن     طرحطرحي والفلسطيني من زاويتين األولى هي       ي والفلسطيني من زاويتين األولى هي       بالمقابـل فـإن هـناك أيضا  خلل في الفكر العرب          بالمقابـل فـإن هـناك أيضاً خلل في الفكر العرب          

  إن     إن   ..18 الالجئين وبين وجودهم في المخيمات      الالجئين وبين وجودهم في المخيمات     قضيةقضية في الربط ربطا  عضويا  بين        في الربط ربطاً عضوياً بين       تمثلتمثل  والثانية ت     والثانية ت   ..ضـيقة، العودة أو التوطين    ضـيقة، العودة أو التوطين    

) ) العربيالعربي(( الفلسطيني    الفلسطيني   -لي  لي  تفاعـل هـذه المنطلقات معا  أدى إلى محصلة مفادها إضعاف ميزان القوى في الصراع اإلسرائي               تفاعـل هـذه المنطلقات معاً أدى إلى محصلة مفادها إضعاف ميزان القوى في الصراع اإلسرائي               

فاإلسرائيليون أصبحوا أكثر تشددا  في إعطاء الفلسطينيين أي دور         فاإلسرائيليون أصبحوا أكثر تشدداً في إعطاء الفلسطينيين أي دور         .  .  علـى القدس وهويتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية      علـى القدس وهويتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية      

فـي القـدس وأصبحوا أكثر إصرارا  على تهويد المدينة بسبب أن اللحظة التاريخية مواتية لذلك، في حين بقي العرب على                     فـي القـدس وأصبحوا أكثر إصراراً على تهويد المدينة بسبب أن اللحظة التاريخية مواتية لذلك، في حين بقي العرب على                     

                                                 
 2001ساري حنفي  18
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 المبدئية المفتقرة لآلليات أو التحرك في أي اتجاه، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى تراجع إمكانيات استثمار دور                   المبدئية المفتقرة لآلليات أو التحرك في أي اتجاه، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى تراجع إمكانيات استثمار دور                  ذات المواقـف  ذات المواقـف  

 ..فلسطينيي الشتات في دعم القدس وإعادة األولويات لمقاومة السياسات اإلسرائيلية فيهافلسطينيي الشتات في دعم القدس وإعادة األولويات لمقاومة السياسات اإلسرائيلية فيها

 
 دور فلسطينيي الشتاتدور فلسطينيي الشتات  55-22
 

 وتبعثر   وتبعثر  ةةثابتثابت مؤسساتية    مؤسساتية   أطرأطر  إلىإلىافتقار الشتات   افتقار الشتات   أهمها  أهمها  العقبات  العقبات  د من   د من    عد  عد  التنمية في فلسطين    التنمية في فلسطين   إعادةإعادةدور الـشتات في     دور الـشتات في     يعتـرض   يعتـرض   

صياغة برامج واضحة لنقل    صياغة برامج واضحة لنقل    ، وهناك حاجة ل   ، وهناك حاجة ل   الفلسطينيةالفلسطينيةالوطنية  الوطنية   التنظيم وضعف ثقتها بالسلطة       التنظيم وضعف ثقتها بالسلطة      إلىإلىمجتمعات الشتات وافتقارها    مجتمعات الشتات وافتقارها    

ل بعض الباحثين إلى استنتاج     ل بعض الباحثين إلى استنتاج       لقد توص     لقد توص   .. الداخل الفلسطيني مع بلورة آليات تنسيق في هذا المجال          الداخل الفلسطيني مع بلورة آليات تنسيق في هذا المجال         إلىإلىالخبـرة مـن الخارج      الخبـرة مـن الخارج      

  االقتصاديةاالقتصادية الفلسطيني في الشتات والبؤر التركزية        الفلسطيني في الشتات والبؤر التركزية       االقتصاداالقتصادل األعمال في    ل األعمال في    اا رج  رج مفـاده أن هناك ضعف في المبادرة من قبل          مفـاده أن هناك ضعف في المبادرة من قبل          

 رجل أعمال    رجل أعمال   600600 ألكثر من     ألكثر من    االقتصاديةاالقتصاديةفـي مجـاالت الـتجارة والخدمات والصناعة والبناء من خالل تفحص النشاطات              فـي مجـاالت الـتجارة والخدمات والصناعة والبناء من خالل تفحص النشاطات              

، وأهميتها قبل النكبة والنكسة، والدور      ، وأهميتها قبل النكبة والنكسة، والدور      االقتصاديةاالقتصاديةوكذلك الشبكات   وكذلك الشبكات   ،  ،  العالمالعالمالتجمعات الكبيرة في أنحاء     التجمعات الكبيرة في أنحاء     فلـسطيني منتشرين في     فلـسطيني منتشرين في     

سوريا سوريا في  في   وخاصة    وخاصة   لفلسطينلفلسطين من الرحيل واالقتالع في تمزيقها وإعادة هيكلتها وانتشارها في المناطق المجاورة              من الرحيل واالقتالع في تمزيقها وإعادة هيكلتها وانتشارها في المناطق المجاورة             كلكلالذي لعبه   الذي لعبه   

 . . األردن ومصراألردن ومصروو
 

ن دور الشتات الفلسطيني يمكن أن يكون اقتصاديا  وسياسيا  من خالل التركيز في             ن دور الشتات الفلسطيني يمكن أن يكون اقتصادياً وسياسياً من خالل التركيز في             ويـرى بعـض المـسئولين الفلسطينيين أ       ويـرى بعـض المـسئولين الفلسطينيين أ       

 تتحول سياسة العون المقدم للفلسطينيين من  تتحول سياسة العون المقدم للفلسطينيين من نـشاطاتهم الذاتية وفي حشد مواقف قوى الضغط في البالد التي يقيمون فيها لكي        نـشاطاتهم الذاتية وفي حشد مواقف قوى الضغط في البالد التي يقيمون فيها لكي        

 ترافق   ترافق  أهميةأهمية التأكيد على     التأكيد على    أهمهاأهمها مرتكزات    مرتكزات   التشديد على عدة  التشديد على عدة   و  و  تعزيز القدرات البشرية    تعزيز القدرات البشرية   إلىإلىمحاولـة تخفـيف وطأة االحتالل،       محاولـة تخفـيف وطأة االحتالل،       

العـون المـادي للشعب الفلسطيني بجهد سياسي دولي جاد يمك ن المجتمع الدولي من االضطالع بمسؤولياته وتنفيذ التزاماته                  العـون المـادي للشعب الفلسطيني بجهد سياسي دولي جاد يمكّن المجتمع الدولي من االضطالع بمسؤولياته وتنفيذ التزاماته                  

مجازر مجازر  قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان وال           قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان وال          أهميةأهميةتجـاه الشعب الفلسطيني والتأكيد على       تجـاه الشعب الفلسطيني والتأكيد على       

، ، وكيانه السياسي وكيانه السياسي لتزام العربي بتنفيذ القرارات الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني          لتزام العربي بتنفيذ القرارات الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني          كما أن هناك أهمية لال    كما أن هناك أهمية لال    .  .  اإلسـرائيلية اإلسـرائيلية 

 التنموية الفلسطينية، واالهتمام بتطوير التعاون االنتاجي واالستثماري والتجاري          التنموية الفلسطينية، واالهتمام بتطوير التعاون االنتاجي واالستثماري والتجاري         واألولوياتواألولويات  باألهـداف باألهـداف وااللتـزام العربـي     وااللتـزام العربـي     

 ..ل تحفيز الطلب العربي وتنمية الواردات العربية من السلع والخدمات الفلسطينية المنشأل تحفيز الطلب العربي وتنمية الواردات العربية من السلع والخدمات الفلسطينية المنشأالفلسطيني ـ العربي من خالالفلسطيني ـ العربي من خال
 

ولكـن بالمقابـل يرى بعض الفاعلين في العمل االقتصادي الفلسطيني والعربي في الخارج أن هناك حاجة الستثمار أفضل                   ولكـن بالمقابـل يرى بعض الفاعلين في العمل االقتصادي الفلسطيني والعربي في الخارج أن هناك حاجة الستثمار أفضل                   

لذاتية لذاتية ااتطوير القدرات   تطوير القدرات    هو مطلوب منه ال سيما        هو مطلوب منه ال سيما       لمواقـف ودعم الفلسطينيين في الخارج من خالل قيام الداخل الفلسطيني بما           لمواقـف ودعم الفلسطينيين في الخارج من خالل قيام الداخل الفلسطيني بما           

 يهدمون  يهدمون  للنقاش العام فاإلسرائيليون للنقاش العام فاإلسرائيليون البناء في فلسطين    البناء في فلسطين   إعادةإعادة التي تولدها عملية      التي تولدها عملية     اإلشكاليةاإلشكاليةوطرح  وطرح  فـي الـداخل،     فـي الـداخل،     للفلـسطينيين   للفلـسطينيين   

.  .  ة والسياسية ة والسياسية ، وهذا يطرح مسألة الجدوى االقتصادي     ، وهذا يطرح مسألة الجدوى االقتصادي     من جديد من جديد  اإلسرائيليون ويبني الفلسطينيون      اإلسرائيليون ويبني الفلسطينيون     يهدميهدموالفلـسطينيون يبنون ثم     والفلـسطينيون يبنون ثم     

 المانحين، فيما يجب صرفها وفق       المانحين، فيما يجب صرفها وفق      إرادةإرادة استخدمت بحسب     استخدمت بحسب    في فلسطين ألنها  في فلسطين ألنها   هدرت    هدرت   األموالاألموالمن  من  ء   ًء  جزجزويـرى البعض إلى أن      ويـرى البعض إلى أن      

المجتمع المدني  المجتمع المدني  ودور  ودور  الشراكة بين المجتمع المدني العربي والفلسطيني       الشراكة بين المجتمع المدني العربي والفلسطيني         ويؤكد البعض على أهمية         ويؤكد البعض على أهمية       .. الفلـسطينية   الفلـسطينية  األولـويات األولـويات 

 حرية حركة منظمات المجتمع المدني وتوفير        حرية حركة منظمات المجتمع المدني وتوفير       أمامأمام الحواجز    الحواجز   وإزالةوإزالةنين  نين  اا القرار لوضع القو    القرار لوضع القو   ييععننالتأثير على صا  التأثير على صا  في  في  الفلسطيني  الفلسطيني  

 باإلضافة إلى    باإلضافة إلى   ..والبيئة والتكنولوجيا والبيئة والتكنولوجيا   الصحة والتعليم والبطالة والزراعة   الصحة والتعليم والبطالة والزراعة    في مجال     في مجال    المـساعدات الحياتـية للـشعب الفلسطيني      المـساعدات الحياتـية للـشعب الفلسطيني      

الكثير من المبادرات تتم بدون تنسيق بين       الكثير من المبادرات تتم بدون تنسيق بين       يث أن   يث أن   حح البناء في فلسطين،      البناء في فلسطين،     إعادةإعادةتعـاون القطـاع الخـاص مع الدولة في عملية           تعـاون القطـاع الخـاص مع الدولة في عملية           
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 شراكة   شراكة  إلىإلى والدولة، وصوال      والدولة، وصوالً    األهلياألهليتعزيز التنسيق والتشاور بين القطاع      تعزيز التنسيق والتشاور بين القطاع      لذلك هناك حاجة ل   لذلك هناك حاجة ل   . . القطاع المدني والحكومة الوطنية   القطاع المدني والحكومة الوطنية   

انه بدون حرية   انه بدون حرية   لة  لة     ويجدر اإلشارة هنا إلى أن الكثير من الجدل يتناول مسأ               ويجدر اإلشارة هنا إلى أن الكثير من الجدل يتناول مسأ            .. بمـا يخدم عملية التنمية      بمـا يخدم عملية التنمية     األدواراألدوارتـتحدد فـيها     تـتحدد فـيها     

 . .  االحتالل االحتاللإزالةإزالةلن تتحقق الحرية وال الشفافية قبل لن تتحقق الحرية وال الشفافية قبل ، وبالمقابل ، وبالمقابل واصالح وشفافية لن يحصل تقدم في القضية الفلسطينيةواصالح وشفافية لن يحصل تقدم في القضية الفلسطينية
 

مساهمة الشتات في بناء الكيان الفلسطيني عبر العودة        مساهمة الشتات في بناء الكيان الفلسطيني عبر العودة        أن هناك إمكانية ل   أن هناك إمكانية ل   ) ) 20012001((ويالحـظ باحـثون آخرون بمن فيهم حنفي         ويالحـظ باحـثون آخرون بمن فيهم حنفي         

تجربتين األولى  تجربتين األولى  علية مرتكزين في استنتاجهم هذا على       علية مرتكزين في استنتاجهم هذا على        لصعوبة العودة الف    لصعوبة العودة الف   نظرا نظراً الحديثة    الحديثة   االتصالاالتصال  سائلسائلوو من خالل     من خالل    فتراضيةفتراضيةاالاال

، والثانية تجربة   ، والثانية تجربة   TOKTENبـ  بـ   المغتربين المسمى     المغتربين المسمى    عبرعبروهو برنامج نقل المعرفة     وهو برنامج نقل المعرفة     ة  ة   لألمم المتحد   لألمم المتحد  اإلنمائياإلنمائيأسـسها البرنامج    أسـسها البرنامج    

 مع الداخل    مع الداخل   الفلسطينيينالفلسطينيينلربط العلماء والخبراء المغتربين     لربط العلماء والخبراء المغتربين      الوطنـية الفلـسطينية على شكل شبكة إنترنتية           الوطنـية الفلـسطينية على شكل شبكة إنترنتية          الـسلطة الـسلطة أسـستها   أسـستها   

، ، ))PALESTA ( (باليستاباليستا، وتسمى ، وتسمى ))Palestine Scientists and Technologists Abroad ((  تهمتهم مـن كفاء  مـن كفاء واالسـتفادة واالسـتفادة 

 التعريف بالمخيمات الفلسطينية  التعريف بالمخيمات الفلسطينية إلىإلىوهو مشروع إنترنت يهدف وهو مشروع إنترنت يهدف ) ) Across Border(( الحدود  الحدود عبرعبرباإلضـافة إلـى مشروع   باإلضـافة إلـى مشروع   

 . .  بعضها ببعض بعضها ببعضوربطوربط
 
 دور مهاجري الترانزيتدور مهاجري الترانزيت  55-33
 

يرى بعض الباحثين أن دور مهاجري الترانزيت يتوجب أن يتم استغالله في االستراتيجيات القصيرة والمتوسطة المدى أكثر                 يرى بعض الباحثين أن دور مهاجري الترانزيت يتوجب أن يتم استغالله في االستراتيجيات القصيرة والمتوسطة المدى أكثر                 

 في   في  مـنه فـي االستراتيجيات البعيدة المدى، وذلك ألن أوضاعهم عرضة للتغير والتبدل تبعا  للظروف السياسية واالقتصادية                مـنه فـي االستراتيجيات البعيدة المدى، وذلك ألن أوضاعهم عرضة للتغير والتبدل تبعاً للظروف السياسية واالقتصادية                

اقتصادية اقتصادية والذي يعود ألسباب    والذي يعود ألسباب    الخليج العربي،   الخليج العربي،   وجود الفلسطيني في    وجود الفلسطيني في    فعلى سبيل المثال تأثر ال    فعلى سبيل المثال تأثر ال    .  .  الـبالد التـي يعيـشون فهـا       الـبالد التـي يعيـشون فهـا       

ـ     وسياسـية واجتماعـية   وسياسـية واجتماعـية    ـ   اتـسمت ب عدد من  عدد من   متنافسة في     متنافسة في    اقتصاديةاقتصادية  تركزيةتركزيةتجاور األعـراق واإلنعزاالت األثنية ضمن بؤر        تجاور األعـراق واإلنعزاالت األثنية ضمن بؤر        اتـسمت ب

 في المنطقة وإلغاء     في المنطقة وإلغاء    االقتصادياالقتصاديبي الخليج األولى والثانية وبداية التراجع       بي الخليج األولى والثانية وبداية التراجع       التطورات السياسية وحر  التطورات السياسية وحر  المجـاالت، بـشكل كبير ب     المجـاالت، بـشكل كبير ب     

  لذلك فإن االستفادة من        لذلك فإن االستفادة من      ..19 من الكويت ومنطقة الخليج     من الكويت ومنطقة الخليج    فلسطينيفلسطيني ألف    ألف   300300عقود الكثير من الفلسطينيين وخروج ما يزيد عن         عقود الكثير من الفلسطينيين وخروج ما يزيد عن         

ة المدى وتركيز الدعم نحو     ة المدى وتركيز الدعم نحو     هـذه الفـئة مـن الفلـسطينيين في دعم القدس تكون في المشاريع والخطط القصيرة والمتوسط                هـذه الفـئة مـن الفلـسطينيين في دعم القدس تكون في المشاريع والخطط القصيرة والمتوسط                

لقد تم االستفادة بشكل كبير     لقد تم االستفادة بشكل كبير     .  .  الجمهـور الفلـسطيني بشكل مباشر أكثر منه بناء استراتيجيات وتنظيم مؤسساتي بعيد المدى             الجمهـور الفلـسطيني بشكل مباشر أكثر منه بناء استراتيجيات وتنظيم مؤسساتي بعيد المدى             

خـالل الـسنوات الماضية من دعم هذه الفئة من الفلسطينيين في الخارج في الدعم المباشر الذي كان يقدم من مخصصاتهم                     خـالل الـسنوات الماضية من دعم هذه الفئة من الفلسطينيين في الخارج في الدعم المباشر الذي كان يقدم من مخصصاتهم                     

التحرير الفلسطينية، باإلضافة إلى دعمهم المباشر لجزء من الشعب الفلسطيني من خالل التحويالت المالية التحرير الفلسطينية، باإلضافة إلى دعمهم المباشر لجزء من الشعب الفلسطيني من خالل التحويالت المالية المالـية لمـنظمة     المالـية لمـنظمة     

 ..ألقاربهم المقيمين في الوطنألقاربهم المقيمين في الوطن
 
 دور المهاجرين المنصهريندور المهاجرين المنصهرين  55-44
 

 دراستهم   دراستهم  تهاءتهاءانان  بعدبعد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي تتكون من طالب قرروا البقاء             الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي تتكون من طالب قرروا البقاء            هـناك أيضا  أهمية لتناول اقتصاد     هـناك أيضاً أهمية لتناول اقتصاد     

 الفلسطينيين الذين هاجروا من لبنان إلى الدول         الفلسطينيين الذين هاجروا من لبنان إلى الدول        الالجئينالالجئينفـي بـريطانيا وفرنـسا وإيطالـيا وألمانـيا وأسبانيا، ومن آالف              فـي بـريطانيا وفرنـسا وإيطالـيا وألمانـيا وأسبانيا، ومن آالف              

  وطبيعةوطبيعة للجاليات الفلسطينية     للجاليات الفلسطينية    االجتماعيةاالجتماعية طبيعة البنى     طبيعة البنى    وانعكاسوانعكاس كفاءات علمية أو مهنية،       كفاءات علمية أو مهنية،      أيةأية، ولـم تكـن لديهم       ، ولـم تكـن لديهم       االسـكندنافية االسـكندنافية 
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 من   من  جزءجزء لوضع بعض األفكار حول إمكانية عودة         لوضع بعض األفكار حول إمكانية عودة        واالقتصاديةواالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعيةوكذلك دراسة الشبكات    وكذلك دراسة الشبكات    بل  بل  المستقالمستقاقتصاد المجتمع   اقتصاد المجتمع   

 الفلسطينية على الرغم من هشاشة       الفلسطينية على الرغم من هشاشة      التحريرالتحريرالـشتات إلـى األراضي الفلسطينية في ظل عملية التسوية بين إسرائيل ومنظمة              الـشتات إلـى األراضي الفلسطينية في ظل عملية التسوية بين إسرائيل ومنظمة              

عمال الفلسطينيين في إسرائيل، في مجاالت تجارة       عمال الفلسطينيين في إسرائيل، في مجاالت تجارة       قتصاد رجال األ  قتصاد رجال األ    كما أن ا      كما أن ا    ..األراضياألراضي لهذه    لهذه   واالقتصاديواالقتصاديالوضـع السياسي    الوضـع السياسي    

 أو تبعية اإلقتصادات     أو تبعية اإلقتصادات    استقالليةاستقاللية والمواد الغذائية واألثاث واألدوات المنزلية والسياحة ومواد البناء، ومدى            والمواد الغذائية واألثاث واألدوات المنزلية والسياحة ومواد البناء، ومدى           والمفـرق والمفـرق الجملـة   الجملـة   

يني حلقة من حلقات    يني حلقة من حلقات     الفلسط  الفلسط االقتصاداالقتصاد  اعتباراعتبار وهل يمكن     وهل يمكن    اإلسرائيلية،اإلسرائيلية،الفلـسطينية فـي إسرائيل، إلقتصادات األغلبية اليهودية         الفلـسطينية فـي إسرائيل، إلقتصادات األغلبية اليهودية         

 موضوعية   موضوعية  إسرائيلإسرائيل فـي الوقت الذي يطرح فيه خطاب الكثير من رجال األعمال الفلسطينيين في                فـي الوقت الذي يطرح فيه خطاب الكثير من رجال األعمال الفلسطينيين في               اإلسـرائيلي، اإلسـرائيلي،   االقتـصاد االقتـصاد 

. .  العربي في إسرائيل واإلقتصادات العربية األخرى       العربي في إسرائيل واإلقتصادات العربية األخرى      االقتصاداالقتصاد بين    بين   االقتصادياالقتصادي، مبررين بذلك موقفهم المؤيد للتطبيع       ، مبررين بذلك موقفهم المؤيد للتطبيع       االستقالليةاالستقاللية

 في إسرائيل ال يشكلون مجموعة منظمة، وإنما         في إسرائيل ال يشكلون مجموعة منظمة، وإنما        الفلسطينيينالفلسطينيينأن رجال األعمال    أن رجال األعمال    خذ بعين االعتبار    خذ بعين االعتبار    ولكـن يـتوجب أيـضا  األ      ولكـن يـتوجب أيـضاً األ      

  ولكن بالرغم من ذلك، هناك إمكانية          ولكن بالرغم من ذلك، هناك إمكانية        .. وسياسية ووطنية مختلفة    وسياسية ووطنية مختلفة   اقتصاديةاقتصادية  اعتباراتاعتباراتمجمـوعات متفـرقة تحكـم مـواقفهم         مجمـوعات متفـرقة تحكـم مـواقفهم         

ن ن ينيين المقيمين في إسرائيل بشكل أفضل، حيث أ       ينيين المقيمين في إسرائيل بشكل أفضل، حيث أ       الستثمار جهود الفلسطينيين المنصهرين في المجتمعات األوروبية والفلسط       الستثمار جهود الفلسطينيين المنصهرين في المجتمعات األوروبية والفلسط       

لدى الفئة من الفلسطينيين إمكانيات كبيرة للعب دور سياسي أوال  واقتصادي ثانيا  على المدى البعيد من خالل الضغط وحشد                   لدى الفئة من الفلسطينيين إمكانيات كبيرة للعب دور سياسي أوالً واقتصادي ثانياً على المدى البعيد من خالل الضغط وحشد                   

تعتبر تعتبر ل المثال   ل المثال   فعلى سبي فعلى سبي .  .  المواقف السياسية واالقتصادية لصالح القضية الفلسطينية فيما لو توفر إطار مؤسساتي منظم وقوي            المواقف السياسية واالقتصادية لصالح القضية الفلسطينية فيما لو توفر إطار مؤسساتي منظم وقوي            

 من أكثر المنظمات الصهيونية فعالية في ساحة السياسة          من أكثر المنظمات الصهيونية فعالية في ساحة السياسة         ))AIPAC  إيباكإيباك((لجـنة العالقـات العامـة األمـريكية اإلسرائيلية          لجـنة العالقـات العامـة األمـريكية اإلسرائيلية          

وهذه اللجنة تشكل إطارا  قويا  ومنظما  وذا نفوذ في الساحة األمريكية، بينما لم يقم الوجود الفلسطيني                وهذه اللجنة تشكل إطاراً قوياً ومنظماً وذا نفوذ في الساحة األمريكية، بينما لم يقم الوجود الفلسطيني                .  .  الخارجـية األمريكية  الخارجـية األمريكية  

بـأي جهد مواز في تنظيم مؤسسات وأطر منظمة وقوية يمكن أن تقوم بدور فاعل تجاه الوطن العربي                  بـأي جهد مواز في تنظيم مؤسسات وأطر منظمة وقوية يمكن أن تقوم بدور فاعل تجاه الوطن العربي                  والعربـي عمـوما      والعربـي عمـوماً     

 ..عموما  وفلسطين والقدس على وجه الخصوصعموماً وفلسطين والقدس على وجه الخصوص
 
 نظرة مستقبلية لتعزيز الصمود في القدس. 6
 

إلى حل سياسي   إلى حل سياسي     لوصوللوصولمـن البديهـي أن تتم اإلشارة إلى أنه يصعب تطبيق أية استراتيجية اقتصادية لتحقيق التنمية دون ا                 مـن البديهـي أن تتم اإلشارة إلى أنه يصعب تطبيق أية استراتيجية اقتصادية لتحقيق التنمية دون ا                 

 نسب   نسب  وانخفاضوانخفاضيرضـي كل األطراف المعنية ويقره المجتمع الدولي، ألن هذا من شأنه التخلص من عوامل عدم االستقرار                  يرضـي كل األطراف المعنية ويقره المجتمع الدولي، ألن هذا من شأنه التخلص من عوامل عدم االستقرار                  

هناك حاجة لنظرة واقعية عند     هناك حاجة لنظرة واقعية عند     بيد أن   بيد أن       ..المخاطـرة التي تتسبب في تراجع رجال األعمال عن إنشاء مشروعات في المنطقة            المخاطـرة التي تتسبب في تراجع رجال األعمال عن إنشاء مشروعات في المنطقة            

ال يوجد فهم مشترك وال هدف ورؤية مشتركة بشأن طبيعة العالقة           ال يوجد فهم مشترك وال هدف ورؤية مشتركة بشأن طبيعة العالقة           ، حيث   ، حيث   لقدسلقدسفي ل في ل مية  مية  اسـتراتيجية للتن  اسـتراتيجية للتن  الـبحث فـي أي      الـبحث فـي أي      

إن الباحث في   إن الباحث في   .  .  االقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، ويزداد التباعد بالمواقف عند موضوع القدس التي تشكل حالة صراعية             االقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، ويزداد التباعد بالمواقف عند موضوع القدس التي تشكل حالة صراعية             

دى السلطات اإلسرائيلية لفرض حلول أحادية      دى السلطات اإلسرائيلية لفرض حلول أحادية      السياسة اإلسرائيلية يالحظ أن هناك نزعة متزايدة برزت خالل العقد الماضي ل           السياسة اإلسرائيلية يالحظ أن هناك نزعة متزايدة برزت خالل العقد الماضي ل           

ويرى بعض الباحثين أن خطة الفصل التي تبنتها الحكومات         ويرى بعض الباحثين أن خطة الفصل التي تبنتها الحكومات         .  .  بعـيدة عـن االتفاقات التي قد أنجزت مع الجانب الفلسطيني          بعـيدة عـن االتفاقات التي قد أنجزت مع الجانب الفلسطيني          

صت صت اإلسـرائيلية تـسعى إليجاد بديل عن النظام االقتصادي المتفق عليه بدون التقدم في اإلجراءات والتدابير الدائمة كما ن                  اإلسـرائيلية تـسعى إليجاد بديل عن النظام االقتصادي المتفق عليه بدون التقدم في اإلجراءات والتدابير الدائمة كما ن                  

وألن الفصل يؤسس لوضع نهائي لألمور االقتصادية فإن إسرائيل تسعى إليجاد ارتباط اقتصادي متدرج              وألن الفصل يؤسس لوضع نهائي لألمور االقتصادية فإن إسرائيل تسعى إليجاد ارتباط اقتصادي متدرج              .  .  علـيها االتفاقات  علـيها االتفاقات  

بـين المـناطق الفلسطينية، تتراوح بين االنفصال في قطاع غزة والتبعية االقتصادية في باقي الضفة الغربية والدمج الشامل                   بـين المـناطق الفلسطينية، تتراوح بين االنفصال في قطاع غزة والتبعية االقتصادية في باقي الضفة الغربية والدمج الشامل                   

افي بحكم األمر الواقع بين قطاع غزة وباقي الضفة الغربية يحتم إيجاد وسيلة تواصل              افي بحكم األمر الواقع بين قطاع غزة وباقي الضفة الغربية يحتم إيجاد وسيلة تواصل              إن الفصل الجغر  إن الفصل الجغر  .  .  والكامل في القدس  والكامل في القدس  

لـضمان إنـشاء نظام اقتصادي موحد، ولذلك فإن محاوالت إسرائيل للفصل الجغرافي بين القدس ومحيطها الفلسطيني في                  لـضمان إنـشاء نظام اقتصادي موحد، ولذلك فإن محاوالت إسرائيل للفصل الجغرافي بين القدس ومحيطها الفلسطيني في                  

جانب الفلسطيني، يمثل الفصل    جانب الفلسطيني، يمثل الفصل    ولكن على ال  ولكن على ال  .  .  الـضفة الغـربية يؤسـس لفـصل اقتصادي بين القدس وباقي الضفة الغربية             الـضفة الغـربية يؤسـس لفـصل اقتصادي بين القدس وباقي الضفة الغربية             

السياسي والتعاون االقتصادي حجر الزاوية في فهم العالقة المستقبلية بين فلسطين وإسرائيل، لذلك فإن مفتاح العمل في هذا                  السياسي والتعاون االقتصادي حجر الزاوية في فهم العالقة المستقبلية بين فلسطين وإسرائيل، لذلك فإن مفتاح العمل في هذا                  
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 اإلسرائيلي رغم ما يمثله ذلك من صعوبات         اإلسرائيلي رغم ما يمثله ذلك من صعوبات        االقتصاداالقتصاداستقالل االقتصاد الفلسطيني عن     استقالل االقتصاد الفلسطيني عن     المجال هو تسليط الجهود باتجاه دعم       المجال هو تسليط الجهود باتجاه دعم       

     ..اإلسرائيلياإلسرائيلي وأن االحتالل طوال سنواته عمل على جعل االقتصاد الفلسطيني تابعا لالقتصاد  وأن االحتالل طوال سنواته عمل على جعل االقتصاد الفلسطيني تابعا لالقتصاد خاصةخاصة
 

ويـتفق معظـم الباحثين على أنه ال يمكن لالستراتيجية االقتصادية والتنموية الفلسطينية في المستقبل أن تستمر في االعتماد                   ويـتفق معظـم الباحثين على أنه ال يمكن لالستراتيجية االقتصادية والتنموية الفلسطينية في المستقبل أن تستمر في االعتماد                   

ن العمال في إسرائيل، إذ أن ذلك يلحق ضررا   باإلنتاج           ن العمال في إسرائيل، إذ أن ذلك يلحق ضرراً  باإلنتاج           المفـرط علـى تـصدير القوى العاملة وتحويالت الدخل المتأتي م           المفـرط علـى تـصدير القوى العاملة وتحويالت الدخل المتأتي م           

ففي ففي .  .  والصادرات الفلسطينية بسبب تزايد الضغط على األجور واألسعار المحلية بفعل ارتفاع مستويات األجور في إسرائيل              والصادرات الفلسطينية بسبب تزايد الضغط على األجور واألسعار المحلية بفعل ارتفاع مستويات األجور في إسرائيل              

لسطيني سيستند إلى   لسطيني سيستند إلى   أحسن األحوال التي ربما تتجاوز توقعات االقتصاديين الفلسطينيين، فإن الوضع االقتصادي والتنموي الف            أحسن األحوال التي ربما تتجاوز توقعات االقتصاديين الفلسطينيين، فإن الوضع االقتصادي والتنموي الف            

مجمـوعة إجـراءات مـثل إقامة منطقة تجارة حرة تتماشى مع بروتوكوالت منظمة التجارة العالمية تدير بموجبها كل من                    مجمـوعة إجـراءات مـثل إقامة منطقة تجارة حرة تتماشى مع بروتوكوالت منظمة التجارة العالمية تدير بموجبها كل من                    

ربما مع بعض   ربما مع بعض   ((فلـسطين وإسـرائيل سياسة جمارك مستقلة ال تفرض رسوما  على السلع التي يكون منشأها الطرف اآلخر                  فلـسطين وإسـرائيل سياسة جمارك مستقلة ال تفرض رسوماً على السلع التي يكون منشأها الطرف اآلخر                  

ة معينة لتنقالت العمال بشكل غير متقطع وغير مرتبط بالملف األمني، ورفع القيود             ة معينة لتنقالت العمال بشكل غير متقطع وغير مرتبط بالملف األمني، ورفع القيود             ، وتأسيس ممرات حدودي   ، وتأسيس ممرات حدودي   ))االسـتثناءات االسـتثناءات 

ولكن كل ذلك ال يؤسس     ولكن كل ذلك ال يؤسس     .  .  المفروضـة علـى بـروتوكول باريس الذي يمنع الفلسطينيين من إصدار عملة خاصة بفلسطين              المفروضـة علـى بـروتوكول باريس الذي يمنع الفلسطينيين من إصدار عملة خاصة بفلسطين              

  لذلك فإن أي معالجة للوضع         لذلك فإن أي معالجة للوضع       ..لوضع تنموي واقتصادي في القدس يرسم على المدى البعيد عالقة القدس واقتصادها بفلسطين            لوضع تنموي واقتصادي في القدس يرسم على المدى البعيد عالقة القدس واقتصادها بفلسطين            

االقتصادي والتنموي للقدس يتوجب أن تنطلق من رؤية وفهم مبدئي للعالقة بين القدس وباقي الضفة الغربية، ولكن ال تهمل                   االقتصادي والتنموي للقدس يتوجب أن تنطلق من رؤية وفهم مبدئي للعالقة بين القدس وباقي الضفة الغربية، ولكن ال تهمل                   

لذلك بينما يعالج وضع القدس على المدى البعيد بأدوات سياسية، فإن المعالجة التنموية واالقتصادية              لذلك بينما يعالج وضع القدس على المدى البعيد بأدوات سياسية، فإن المعالجة التنموية واالقتصادية              .  .  الواقـع المعـاش فيها    الواقـع المعـاش فيها    

ب أن تأخـذ بعـين االعتـبار الوضـع الـراهن واالحتياجات على المدى البعيد والمتوسط والقصير، باإلضافة إلى                    ب أن تأخـذ بعـين االعتـبار الوضـع الـراهن واالحتياجات على المدى البعيد والمتوسط والقصير، باإلضافة إلى                    يـتوج يـتوج 

 ..خصوصيات الواقع الراهن في القدس في تطبيق أية استراتيجية تنمويةخصوصيات الواقع الراهن في القدس في تطبيق أية استراتيجية تنموية
 

نتائج مسح تهجير   نتائج مسح تهجير   بينت  بينت  على المدى القصير، يتوجب النظر إلى االحتياجات اليومية للمواطنين في القدس، فعلى سبيل المثال               على المدى القصير، يتوجب النظر إلى االحتياجات اليومية للمواطنين في القدس، فعلى سبيل المثال               

 سنة فأكثر في محافظة      سنة فأكثر في محافظة     1616من األفراد   من األفراد   % % 8787الـسكان الفلسطينيين بسبب جدار الضم والتوسع وتبعاته في محافظة القدس أن             الـسكان الفلسطينيين بسبب جدار الضم والتوسع وتبعاته في محافظة القدس أن             

منهم أن  منهم أن  % % 8585القدس يعتقدون أن توفر خدمات مناسبة تشكل المتطلب الرئيسي لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم، ويعتقد                القدس يعتقدون أن توفر خدمات مناسبة تشكل المتطلب الرئيسي لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم، ويعتقد                

منهم يعتقدون أن توفر الضمان     منهم يعتقدون أن توفر الضمان     % % 7777لبا مهما لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم، كما أن          لبا مهما لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم، كما أن          توفـر بنـية تحتـية يشكل متط       توفـر بنـية تحتـية يشكل متط       

بان توفر فرص عمل بدخل مناسب يشكل متطلبا        بان توفر فرص عمل بدخل مناسب يشكل متطلبا        % % 7373االجتماعـي متطلـبا لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم، فيما أفاد            االجتماعـي متطلـبا لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم، فيما أفاد            

وبطبيعة وبطبيعة .  .   يتوجب معالجتها على المدى القصير      يتوجب معالجتها على المدى القصير     وهذا يؤشر لالحتياجات األساسية التي    وهذا يؤشر لالحتياجات األساسية التي    .  .  لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم    لصمودهم وبقائهم في أماكن إقامتهم    

 ..الحال هناك حاجة للدعم القانوني لمواجهة المشكالت الراهنة على المستوى الفرديالحال هناك حاجة للدعم القانوني لمواجهة المشكالت الراهنة على المستوى الفردي
 

كـذلك وفـي سياق منع أو إعاقة التدهور الحاصل في القدس على المستوى السكاني واالجتماعي على المدى المتوسط، من                    كـذلك وفـي سياق منع أو إعاقة التدهور الحاصل في القدس على المستوى السكاني واالجتماعي على المدى المتوسط، من                    

 المشاريع التي تعزز ارتباط القدس بمحيطها الفلسطيني، والمشاريع التي تعزز ارتباط             المشاريع التي تعزز ارتباط القدس بمحيطها الفلسطيني، والمشاريع التي تعزز ارتباط            المفتـرض أن يتم التركيز على إقامة      المفتـرض أن يتم التركيز على إقامة      

القـدس بالمحـيط اإلسـالمي والمحيط العربي من خالل مشروعات تنموية تعزز ارتباط األسر الفلسطينية باألسر العربية                  القـدس بالمحـيط اإلسـالمي والمحيط العربي من خالل مشروعات تنموية تعزز ارتباط األسر الفلسطينية باألسر العربية                  

ية لألجيال الناشئة في القدس والتي يرى       ية لألجيال الناشئة في القدس والتي يرى       واإلسـالمية، حـيث أن هذه إحدى أهم األدوات للحفاظ على الهوية الوطنية والدين             واإلسـالمية، حـيث أن هذه إحدى أهم األدوات للحفاظ على الهوية الوطنية والدين             

 ..البعض أنها تشكل أحد أهم األخطار الراهنة التي تحيط بالقدس ومستقبلهاالبعض أنها تشكل أحد أهم األخطار الراهنة التي تحيط بالقدس ومستقبلها
 

علـى المدى البعيد، فإن االستثمار في تعزيز عوامل قوة الشعب الفلسطيني تشكل خيارا  معقوال ، فعلى سبيل المثال قد يكون                    علـى المدى البعيد، فإن االستثمار في تعزيز عوامل قوة الشعب الفلسطيني تشكل خياراً معقوالً، فعلى سبيل المثال قد يكون                    

 الذي ال يترك وسيلة      الذي ال يترك وسيلة     االحتاللاالحتاللظل واقع   ظل واقع   على المدى البعيد في     على المدى البعيد في     االقتصاد الفلسطيني   االقتصاد الفلسطيني   عوامل نهوض   عوامل نهوض   دعم التعليم في القدس أحد      دعم التعليم في القدس أحد      
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 حقيقي يمكن الطالب من إكمال دراسته وتحصيله         حقيقي يمكن الطالب من إكمال دراسته وتحصيله        استثماراستثماردعم التعليم هو    دعم التعليم هو     ، حيث أن      ، حيث أن     لمحاربـة هـذه االقتـصاد إال ويطبقها       لمحاربـة هـذه االقتـصاد إال ويطبقها       

  وأسرتهوأسرتهعم قد حقق هدفه بإخراج الطالب       عم قد حقق هدفه بإخراج الطالب        المحتاجة وإفادة مجتمعه، وبذلك يكون الد       المحتاجة وإفادة مجتمعه، وبذلك يكون الد      أسرتهأسرتهالعلمـي ليتخرج ويتمكن من إعالة       العلمـي ليتخرج ويتمكن من إعالة       

منع منع   كما أن ذلك يساهم في          كما أن ذلك يساهم في        ..للالمستقبالمستقب الذاتي واالعتماد على الذات في صنع         الذاتي واالعتماد على الذات في صنع        االكتفاءاالكتفاء دائـرة الفقـر والعوز إلى دائرة          دائـرة الفقـر والعوز إلى دائرة         مـن مـن 

 الدراسية مصدر أساسي لتمويل الرواتب والمصاريف        الدراسية مصدر أساسي لتمويل الرواتب والمصاريف       فاألقساطفاألقساطالكـوادر التعليمـية مـن الهجرة بحثا عن االكتفاء المادي،            الكـوادر التعليمـية مـن الهجرة بحثا عن االكتفاء المادي،            

  العجلةالعجلةة عامل مهم في تواصل المسيرة التعليمية وبالتالي         ة عامل مهم في تواصل المسيرة التعليمية وبالتالي         يي للهيئة التدريس   للهيئة التدريس  االقتصادياالقتصادي  االسـتقرار االسـتقرار امعـية األخـرى، وإن      امعـية األخـرى، وإن      الجالج

 تمهيدا لالنعتاق من     تمهيدا لالنعتاق من    استثماريةاستثماريةالجامعات والكليات على تطوير مشاريع      الجامعات والكليات على تطوير مشاريع      تحفز  تحفز  المساعدات  المساعدات    باإلضافة إلى ذلك فإن         باإلضافة إلى ذلك فإن       ..االقتصاديةاالقتصادية

كذلك يتوجب االستثمار في    كذلك يتوجب االستثمار في        .. واستشارات لتنفيذ مشاريع    واستشارات لتنفيذ مشاريع   دراساتدراساتت اليوم تقدم    ت اليوم تقدم    المـساعدات الخارجـية، فكثيـر من الجامعا       المـساعدات الخارجـية، فكثيـر من الجامعا       

حظي الفلسطينيون بمستوى عال  حظي الفلسطينيون بمستوى عاٍل القطـاع الخاص الفلسطيني وتعزيز صموده كأحد الخيارات االستراتيجية البعيدة المدى، فقد    القطـاع الخاص الفلسطيني وتعزيز صموده كأحد الخيارات االستراتيجية البعيدة المدى، فقد    

رج، فإنه ال يوجد نقص في المهارات       رج، فإنه ال يوجد نقص في المهارات       خاخاالال فبالرغم من معدالت الهجرة إلى        فبالرغم من معدالت الهجرة إلى         ..مـن التعلـيم، أدى إلى ارتفاع مستوى العمالة        مـن التعلـيم، أدى إلى ارتفاع مستوى العمالة        

 . . الظروف الصعبةالظروف الصعبةفي في  بل إن لدى القطاع الخاص الفلسطيني مقدرة عالية على العمل  بل إن لدى القطاع الخاص الفلسطيني مقدرة عالية على العمل   ..التنفيذية أو المهنيةالتنفيذية أو المهنية
 

يكون من األفضل لمدينة    يكون من األفضل لمدينة    ربما  ربما  عكس سياسات التخصيصية المتبناة في معظم الدول العربية حاليا ،          عكس سياسات التخصيصية المتبناة في معظم الدول العربية حالياً،          ولكـن يـرى البعض أنه ب      ولكـن يـرى البعض أنه ب      

الكثير من االضطرابات االقتصادية واالحتياجات     الكثير من االضطرابات االقتصادية واالحتياجات     ، ألن هناك    ، ألن هناك    خطة التنمية على تدعيم دور القطاع العام      خطة التنمية على تدعيم دور القطاع العام      القـدس أن تعتمد في      القـدس أن تعتمد في      

ومن ثم يقع العبء األكبر على القطاع العام في تحديث          ومن ثم يقع العبء األكبر على القطاع العام في تحديث          .  .  االجتماعـية التـي يصعب على القطاع الخاص مواجهتها بمفرده         االجتماعـية التـي يصعب على القطاع الخاص مواجهتها بمفرده         

التدخل الحكومي في بعض المجاالت     التدخل الحكومي في بعض المجاالت     باإلضافة إلى ذلك، فإن     باإلضافة إلى ذلك، فإن         ..مستوى الخدمات االجتماعية الهيكلية ومستوى معيشة األفراد      مستوى الخدمات االجتماعية الهيكلية ومستوى معيشة األفراد      

مثل الصحة والتعليم وغيرها من أدوات االقتصاد الكلي سوف يوفر مناخا  مالئما  ومستقرا  إلنعاش القطاع الخاص الذي يمكن           مثل الصحة والتعليم وغيرها من أدوات االقتصاد الكلي سوف يوفر مناخاً مالئماً ومستقراً إلنعاش القطاع الخاص الذي يمكن           

يني ال يستطيع العمل    يني ال يستطيع العمل     ولكن يجدر اإلشارة هنا إلى أن الحكومي الفلسط         ولكن يجدر اإلشارة هنا إلى أن الحكومي الفلسط        . . قطاع العام قطاع العام أن يأتـي دوره كإجـراء تكميلي لدور ال        أن يأتـي دوره كإجـراء تكميلي لدور ال        

بالقـدس بـشكل مباشر، لذلك ال بد من إيجاد آليات أخرى تعزز البناء المؤسسي القائم حاليا  في القدس من مؤسسات منظمة             بالقـدس بـشكل مباشر، لذلك ال بد من إيجاد آليات أخرى تعزز البناء المؤسسي القائم حالياً في القدس من مؤسسات منظمة             

التحريـر الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وربما بعض مؤسسات القطاع الخاص التي يتوجب تقويتها وتحديثها لتقديم                التحريـر الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وربما بعض مؤسسات القطاع الخاص التي يتوجب تقويتها وتحديثها لتقديم                

وهنا يجدر اإلشارة إلى أهمية توفير      وهنا يجدر اإلشارة إلى أهمية توفير      .  .  نافسة للسياسات اإلسرائيلية في الصراع القائم على القدس       نافسة للسياسات اإلسرائيلية في الصراع القائم على القدس       خـدمات وتبني سياسات م    خـدمات وتبني سياسات م    

الـدعم المالـي والقانونـي واالستشاري واإلشرافي لمؤسسات القدس حتى تستطيع الدفاع عن وجودها وأن تجابه السياسات      الـدعم المالـي والقانونـي واالستشاري واإلشرافي لمؤسسات القدس حتى تستطيع الدفاع عن وجودها وأن تجابه السياسات      

راتيجي في تعزيز الصمود الفلسطيني والتأسيس لمستقبل      راتيجي في تعزيز الصمود الفلسطيني والتأسيس لمستقبل      اإلسـرائيلية وأن تنافس في تقديم خدمات نوعية وتقوم بدورها االست          اإلسـرائيلية وأن تنافس في تقديم خدمات نوعية وتقوم بدورها االست          

 ..القدسالقدس
 

ولكن عندما بدأ االحتالل بفرض     ولكن عندما بدأ االحتالل بفرض     ،  ،  اعتمدت القدس قديما  على التجارة    اعتمدت القدس قديماً على التجارة    أمـا من حيث مجاالت العمل كقطاعات اقتصادية، فقد          أمـا من حيث مجاالت العمل كقطاعات اقتصادية، فقد          

قدس والمستوطنين  قدس والمستوطنين  سـيطرته علـى المنطقة تقلصت الحركة التجارية وانغلقت األسواق إال من التبادل التجاري بين عرب ال                سـيطرته علـى المنطقة تقلصت الحركة التجارية وانغلقت األسواق إال من التبادل التجاري بين عرب ال                

اإلسرائيليين الذين استغلوا األسواق العربية لترويج منتجاتهم االستهالكية ولم يعطوا فرصة للصناعات العربية أن تزدهر أو                اإلسرائيليين الذين استغلوا األسواق العربية لترويج منتجاتهم االستهالكية ولم يعطوا فرصة للصناعات العربية أن تزدهر أو                

إلى فتح  إلى فتح  الفلسطينية  الفلسطينية  الوطنية  الوطنية  السلطة  السلطة  لذلك ال بد أن تسعى      لذلك ال بد أن تسعى      ومن ثم يصعب إبقاء اقتصاد القدس متعلقا  على نفسه          ومن ثم يصعب إبقاء اقتصاد القدس متعلقاً على نفسه              ..حتى تستمر حتى تستمر 

 من أجل    من أجل   نتاجنتاجتوسيع قاعدة اإل  توسيع قاعدة اإل    كما أن هناك حاجة ل        كما أن هناك حاجة ل      ..ا بما فيها القدس على العالم الخارجي بما فيه إسرائيل         ا بما فيها القدس على العالم الخارجي بما فيه إسرائيل         أسـواق أراضـيه   أسـواق أراضـيه   

الدولة الفلسطينية إنشاء   الدولة الفلسطينية إنشاء   كجزء من   كجزء من   فعلى سبيل المثال، يمكن لمدينة القدس       فعلى سبيل المثال، يمكن لمدينة القدس           ،،وفيـر احتـياجات التصدير من السلع المختلفة       وفيـر احتـياجات التصدير من السلع المختلفة       تت

المدربة في الخارج وخبرة    المدربة في الخارج وخبرة       الطبيعية بيد أن مهارة العمالة الفلسطينية       الطبيعية بيد أن مهارة العمالة الفلسطينية      صـناعات قـد ال تكون كبيرة الحجم بسبب قلة الموارد          صـناعات قـد ال تكون كبيرة الحجم بسبب قلة الموارد          

متوسطة وصغيرة تكفي لالحتياجات المحلية وتساهم في العملية        متوسطة وصغيرة تكفي لالحتياجات المحلية وتساهم في العملية          نشاء صناعات نشاء صناعات إإرجـال األعمـال يمكـن أن تـساهم فـي            رجـال األعمـال يمكـن أن تـساهم فـي            

     .. ال سيما في الصناعات المرتبطة بالسياحة كأحد القطاعات الريادية في القدس ال سيما في الصناعات المرتبطة بالسياحة كأحد القطاعات الريادية في القدسالتصديرية أيضا التصديرية أيضاً
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