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أحمد سعيد قاضي

لـــــــــم تـــــــــتـــــــــوان دولـــــــــــــــة االحــــــــتــــــــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي لــحــظــة واحــــــدة منذ 
ــا الـــشـــطـــر الـــشـــرقـــي مــن  ــتـــالـــهـ احـ
املدينة  عــام 1967 عــن تهويد  الــقــدس  مدينة 
ــار املـــشـــروع الــكــولــونــيــالــي  ــ املـــقـــدســـة، فـــي إطـ
االســـتـــيـــطـــانـــي الـــصـــهـــيـــونـــي؛ عـــبـــر الــتــوســع 
االستيطاني، واالستياء على األرض، وحشر 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــبـــاقـــن فــــي بـــقـــع جــغــرافــيــة 
مــــحــــدودة ومــتــشــظــيــة، تــقــطــع املــســتــوطــنــات 
مقيتة  لبيروقراطية  وإخضاعهم  أوصالها، 
تــنــغــص حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، وقــمــع أي حـــراك 
ســيــاســي وطـــنـــي، وتــغــيــيــر أســـمـــاء الـــشـــوارع 
ــاكـــن الــعــامــة، واالمــتــنــاع عن  ــاء واألمـ ــيـ واألحـ
توفير املرافق العامة والبنى التحتية الجيدة 
ــرافــــق الــخــدمــاتــيــة والــتــرفــيــهــيــة. وكــذلــك  واملــ
ــا، ونــشــر  ــيـ شــيــطــنــة صـــــورة املـــقـــدســـي إعـــامـ
مــنــهــاج الــتــدريــس اإلســرائــيــلــي عــلــى حساب 
الفلسطيني، والتضييق على حرية الحركة، 
اإلفــقــار، وخنق  الــهــويــات، وسياسة  وسحب 
باالقتصاد  وإلحاقه  الفلسطيني  االقتصاد 
اإلســـرائـــيـــلـــي، والـــقـــتـــل، واالعـــتـــقـــاالت، وهـــدم 
منح رخص  عن  املمنهج  واالمتناع  البيوت، 
بــنــاء، والــتــضــيــيــق عــلــى املــقــدســيــن عــلــى كل 
ــــدد مــمــكــن مــنــهــم،  ــبـــر عـ الـــصـــعـــد لــتــهــجــيــر أكـ
وتعسير مهمة الــخــروج والــدخــول مــن وإلــى 
الــقــدس مــن بــاقــي مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، من 
خـــال جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري والــحــواجــز 
ــة، وحـــــرمـــــان الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــل مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــضــفــة  ــتــــواصــ الــ
املتعّمد، واعتداءات  األمان  الغربية، وانعدام 
املستوطنن، ومصادرة املمتلكات واألراضي، 
ــلــــى الــــســــكــــان،  وفــــــــرض ضـــــرائـــــب بــــاهــــظــــة عــ
على  واالستياء  األقصى،  تقسيم  ومحاالت 
املباني في البلدة القديمة وسلواد وتهجير 

سكانهم، وغيرها من السياسات الوحشية.
منذ لحظاتها األولــى، وّسعت دولــة االحتال 
حدود بلدية القدس إلى حوالي 72 كيلومترًا 
مــربــعــا، بــعــد أن كــانــت مــســاحــة املــديــنــة، بعد 
ــيــــة املــســبــقــة، ال تــتــعــدى 6.5  الــتــوســعــة األردنــ
كــيــلــومــتــرات مـــربـــعـــة، لــاســتــيــاء عــلــى أكــبــر 
الغربية، وكان  الضفة  أراضــي  قــدر ممكن من 
قــد تــقــّرر نــوع األراضـــي التي اقتطعتها دولــة 
االحـــتـــال وضــمــتــهــا لـــحـــدود بــلــديــة الـــقـــدس، 
بــنــاًء عــلــى تــوصــيــات لــجــنــة عــســكــريــة ُشــّكــلــت 
ــقـــانـــون  ــة، وطــــّبــــق الـ ــايــ ــغــ خـــصـــيـــًصـــا لــــهــــذه الــ
ُشّكلت  األثــنــاء،  تلك  وفــي  عليها.  اإلسرائيلي 
إلــى »توطن اليهود« في  لجنة أخــرى هدفت 
القدس الشرقية، تجسيًدا ألهداف االستيطان 
الكولونيالي  وجودها  ولتعزيز  اإلسرائيلية، 
الــقــدس املحتلة، ولــعــزل املدينة عــن باقي  فــي 
ــــال أحـــزمـــة  مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن خـ

املستوطنات.
وفي تلك األثناء، برزت نوايا التهجير املبيتة 
لــلــمــقــدســيــن ألول مــــرة بــشــكــٍل رســـمـــٍي عــام 
اإلسرائيلية  »اللجنة  صادقت  عندما   ،1973
العرب  نسبة  تحديد  على  الــقــدس«  لــشــؤون 
القدس.  مدينة  إلــى %22 من مجموع سكان 
وهي النسبة التي قلصها صانعو القرار في 
دولــــة االحـــتـــال مـــرة أخــــرى عـــام 1993، حن 
بن  )املنطقة  الكبرى  للقدس  التخطيط  بــدأ 
شمااًل،  الله  ورام  جنوًبا،  لحم  بيت  مشارف 
وهــي تشكل حوالي  أدوميم شرًقا،  ومعاليه 
%10 مـــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــضــم 
ومعاليه  عتسيون،  غــوش  مثل  مستوطنات 
إلـــخ(، بقيادة وزيــر  أدومــيــم، وغفعات زئيف 
اإلســكــان آنــــذاك، بنيامن بــن إلــيــعــازر. وكــان 
هدف الخطة إيجاد تواصل بن املستوطنن، 
ال ســّيــمــا الــتــجــمــعــات االســتــيــطــانــيــة خـــارج 
حـــدود الـــقـــدس، وضــمــهــا ومــنــع الــتــقــارب مع 
عــربــيــًة،  أقــلــيــًة  الفلسطينين  الــعــرب، وجــعــل 
قاطني  مجمل  مــن   12% تــتــجــاوز  ال  بنسبة 
مــديــنــة الــقــدس. )كــمــا ذكـــر عــزمــي بــشــارة في 

مقالة في »الجزيرة نت«، 2009/12/17(.
ــثــــاثــــة: مـــصـــادرة  وبـــقـــيـــت هـــــذه األضــــــــاع الــ
األرض، االســتــيــطــان، حــشــر مـــن يــتــبــقــى من 
الفلسطينين في أقل بقعة جغرافية ممكنة، 
من دون توفير أدنى مقّومات املعيشة داخل 
املحتلة،  القدس  في  الفلسطينية  التجمعات 
اإلطــــــار الـــنـــاظـــم لــســيــاســات دولـــــة االحـــتـــال 
الـــقـــدس  ــي  فــ الــفــلــســطــيــنــيــن  إزاء  وبـــلـــديـــتـــه 

املحتلة طوال العقود املاضية.
وفي املجمل، جّردت السياسات اإلسرائيلية 
ــنــــوات  ــة خـــــــال عـــــشـــــرات الــــســ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ االســ
أراضــــيــــهــــم،  مـــــن  مـــــن 87%  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
األراضـــي  مــن  لهم حــوالــي %13 فقط  وتبقى 
ــًقـــا، مـــن خــــال قــانــون  الـــتـــي امــتــلــكــوهــا ســـابـ
أمـــــــاك الـــغـــائـــبـــن، واملــــــصــــــادرة لــلــمــصــلــحــة 
ــراض عــســكــريــة، وغــيــرهــا من  ــ الــعــامــة أو ألغـ
األســالــيــب املــلــتــويــة الــتــي اتــبــعــتــهــا سلطات 
االحــتــال، على مــا يــذكــر الخبير فــي شــؤون 
ُيحيط  بــات  كما  تكفجي.  االستيطان، خليل 
بــالــقــدس طـــوقـــان مـــن املــســتــوطــنــات، داخــلــي 
ــارجـــي، الــداخــلــي ضــمــن حــــدود الــبــلــديــة،  وخـ
ويشمل عــدًدا من املستوطنات، أهمها غيلو 
والــتــلــة الفرنسية وبــســغــات زئــيــف ورامـــوت، 
باإلضافة إلى حرب االستياء على العقارات 
الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان. أما 
الخارجي فهو خارج حدود البلدية، ويشمل 
أدوميم  ومعاليه  وعــلــمــون،  وأدام،  أدار،  هــار 

وكـــتـــلـــة غـــــوش عــتــســيــون وإفــــــــرات وغــفــعــات 
زئيف، )خالد عايد، »القدس الكبرى في إسار 
الــدراســات  الصهيوني«. مجلة  الــواقــع  األمــر 
 ،)1993 عــام   ،15 عــدد   ،4 الفلسطينية، مجلد 
ــتـــي تــســعــى ســلــطــات  ــــي املـــســـتـــوطـــنـــات الـ وهـ
ــتــــال إلــــى ضــمــهــا لـــلـــقـــدس، تــنــفــيــًذا ملا  االحــ

يسمى مشروع »القدس الكبرى«.
وخـــاًفـــا لــلــســيــاســات الــتــهــويــديــة واإلحــالــيــة 
دولــة  أن  الــوقــائــع  تثبت  الفلسطينين،  تــجــاه 
االحـــتـــال صــّبــت جــل اهــتــمــامــهــا عــلــى الــقــدس 
ــعــــد، مـــــن بــنــيــة  الــــغــــربــــيــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــصــ
تــحــتــيــة وتــعــلــيــم وتــرفــيــه وخـــدمـــات، فـــي حن 
أهــمــلــت ســلــطــات االحـــتـــال الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
لصالح  فيها،  الفلسطينية  التجمعات  سّيما 
التقديرات  وتفيد  اإلسرائيلية.  املستوطنات 
بـــــأن حــــوالــــي %5 فـــقـــط مــــن مـــيـــزانـــيـــة بــلــديــة 
االحتال التي تحّصل بلدية االحتال حوالى 
التي تفرضها على  الــضــرائــب  %37 منها مــن 
الفلسطينين في القدس املحتلة، تصرف على 
تحسن حياة الفلسطينين املقدسين. وحتى 
بــعــد إقــــرار قــانــون أســــاس »الـــقـــدس املــوحــدة« 
ــتــــال فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  عــاصــمــة دولـــــة االحــ
1980، وتأكيد اليمن التنقيحي على »وحدة« 
القدس، وازدياد وتيرة االستيطان واملصادرة، 
إزاء  مقاربتها  أبــقــت  االحــتــال  أن سلطات  إال 

الفلسطينين في القدس كما هي.
وكان لبناء جدار الضم والفصل العنصري 
ــــى دالالت  ــــصـ انـــتـــفـــاضـــة األقـ خــــــال ســـنـــي 
عديدة، فهو في حن فصل بن التجمعات 
ــة عــن  ــيـ ــرقـ ــقـــــدس الـــشـ ــ ــــي الـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطيني  محيطها 
ــاء مـــقـــدســـيـــة تــقــع  ــيــ ــة، وعــــــزل أحــ ــيـ ــاحـ ــن نـ مــ
ضمن حـــدود بلدية االحــتــال خـــارج جــدار 
األبــارتــهــايــد، مــثــل مــخــيــم شــعــفــاط وعــنــاتــا 
وكفر عقب من ناحية أخرى، إاّل أن الجدار، 
من ناحية أخرى، وإن عّبر عن رغبٍة بإبقاء 
اإلسرائيلية،  الهيمنة  تحت  القدس  مدينة 
ز من إمكانية إخــراج أحياء القدس 

ّ
فقد عــز

ما وراء الجدار من حدود البلدية، والتخلي 
عنها نهائًيا. وعملًيا، همّشت أحياء القدس 
خلف الجدار بشكل أكبر، عندما عزلت خلف 
جدار الفصل العنصري، ما أشار إلى بداية 
العد التنازلي إلخراجها من حدود البلدية، 
ال سّيما عند الــوصــول )املـــأمـــول!( إلــى حل 
ويــســتــدل  الفلسطينية.  للقضية  ســيــاســي 

ــــال، مــــن أجـــل  ــتـ ــ خــــــارج حــــــدود بـــلـــديـــة االحـ
تــقــلــيــص نــســبــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــقــدس 
املحتلة، واالنتهاء من »الخطر الديمغرافي« 
املــــزعــــوم. وفــــي املـــقـــابـــل، ضـــم مــســتــوطــنــات 
خــــارج حــــدود الــبــلــديــة إلـــى حــــدود البلدية 
من أجل زيادة عدد املستوطنن في القدس 
املحتلة، حتى يصبحوا الغالبية القصوى. 
وسياسية  أيديولوجية  عــوامــل  كانت  وإن 
واّدعـــــاءات أمنية تمنع دولـــة االحــتــال من 
االنـــســـحـــاب مـــن الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــإن عــوامــل ديمغرافية  الــقــدس،  فــي مدينة 
وســـيـــاســـيـــة، وكـــذلـــك أيـــديـــولـــوجـــيـــة منعت 
فــــرض الــجــنــســيــة اإلســرائــيــلــيــة عــلــيــهــم، أو 
»دمــــج« الــتــجــمــعــات الــتــي يــقــيــمــون بــهــا مع 
ــديـــنـــة، أو الــنــهــوض  الـــشـــق الـــغـــربـــي مــــن املـ
بــواقــعــهــم املــعــيــشــي عــلــى املــســتــويــات كــافــة، 
واحــتــوائــهــم مـــن خـــال مــقــاربــة اقــتــصــاديــة 

اجتماعية ثقافية شاملة.
وتـــعـــد »الـــخـــطـــة الـــخـــمـــاســـيـــة« الـــتـــي أقــرتــهــا 
أول تعبير  عـــام 2014  فــي  االحـــتـــال  حــكــومــة 
بــدايــة تغير مقاربة دولــة االحتال  فعلي عــن 
وتهدف  القدس،  من  الشرقي  للشطر  الخطير 
إلى أسرلة السيطرة على الشطر الشرقي من 
املــديــنــة، واإلجـــهـــاز عــلــى إمــكــانــيــة تقسيمها 
ــــام مــســتــقــبــلــيــة، وتــحــيــيــد  فــــي أي عــمــلــيــة سـ
الخطة  وبـــرزت  املــقــاومــة.  عــن فعل  املقدسين 
ــاد وتــيــرة عــمــلــيــات إلــقــاء الــحــجــارة  ــ بــعــد ازديـ
سلطات  تجاه  املقاومة  عمليات  مــن  وغيرها 
االحتال، حيث شكلت لجنة عام 2013 لتصدر 
عام 2014 خطة تطوير بموجب قرار رقم 1775 
بتكلفة 295 مليون شيكل، وهي ذات خلفيات 
أمنية، وهدفت إلى تعزيز التعليم اإلسرائيلي 
فــي الــقــدس، وجـــذب طــاب الـــدراســـات العليا، 
وترويًجا  التحضيرية  للكلية  منًحا  وشملت 
العبرية وتعزيز تعليم  للدراسة في الجامعة 

اللغة العبرية في املدارس.
الـــخـــطـــة ضـــمـــن مـــقـــاربـــٍة أمــنــيــٍة  ــــاءت   جــ

ْ
وإن

جديدٍة في التعاطي مع املقدسين، إال أنها ال 
تقتصر على الطابع األمني، وتتضمن بعًدا 
عــلــى صــلــٍة وثــيــقــٍة بــتــأكــيــد ســيــادة االحــتــال 
عــلــى الــقــدس املــحــتــلــة. وإن مــجــّرد االهــتــمــام 
ــن الـــهـــم الــوطــنــي  بــتــحــيــيــد الــفــلــســطــيــنــيــن عـ
ــم« فــــي الـــفـــضـــاء الـــعـــام  ــهــ ــاجــ ــــال »إدمــ مــــن خـ
أن  يدلل على  تعليمًيا وعــمــًا،  اإلســرائــيــلــي، 
إســرائــيــل الــرســمــيــة وصــلــت إلـــى قــنــاعــة بــأن 
الــفــلــســطــيــنــيــن املــقــدســيــن ســيــبــقــون ضمن 
حدود املدينة املقدسة كما رسمها االحتال، 
بالعنف بسبب  التخلص منهم ال  وال يمكن 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــبـــقـــاء ومــــقــــاومــــة االحـــتـــال 
الفلسطينية  والصمود، وال بإخراج األحياء 
خارج حدود البلدية، بسبب معارضة التيار 
السياسي املهيمن في دولة االحتال إلخراج 
هـــذه الــتــجــمــعــات، وإعــادتــهــا إلـــى حاضنتها 

الطبيعية في الضفة الغربية.
ــرات الـــخـــطـــة فــــي مـــايـــو/  ــمــ ــهــــرت أولــــــى ثــ وظــ
تحضيرية  كلية  أنشئت  عندما   ،2015 أيـــار 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــبـــريـــة، مــخــصــصــة لــتــائــم 
احتياجات املقدسين، استقطبت 50 طالًبا/ة 
فـــي عــامــهــا األول حــســب تـــقـــاريـــر إعــامــيــة. 
وكــذلــك أعــلــنــت وزارة املـــعـــارف اإلســرائــيــلــيــة 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام التالي 
عن نيتها دفع أموال إضافية للمدارس التي 
تتبّنى املنهاج اإلسرائيلي فقط، في محاولة 
املنهاج  تــدرس  التي  املـــدارس  مكانة  لتعزيز 
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 

املتبعة  والتهميش  اإلهــمــال  لسياسة  خاًفا 
ــدارس الــتــي تـــدّرس  ــ عـــقـــودا، وطــالــت حــتــى املـ
املنهاج اإلسرائيلي في القدس الشرقية، وإن 

بقدٍر أقل بكثير من املدارس الفلسطينية.
ــادة  ــااًل لــلــمــســار نــفــســه الـــهـــادف إلـــى زيـ ــمـ وإكـ
نــســبــة انــــخــــراط الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــجــهــاز 
الــتــعــلــيــمــي اإلســـرائـــيـــلـــي، أعـــلـــنـــت الــجــامــعــة 
العبرية في يوليو/ تموز 2017 أنها بصدد 
االعتراف بشهادات التوجيهي الفلسطينية، 
تسهيًا على الطاب الفلسطينين املتفوقن 
فـــي االنـــخـــراط بــالــتــعــلــيــم الــجــامــعــي. ويــبــدو 
الصلة بتوصيات  الــتــطــورات وثيقة  أن هــذه 
اللجنة الوزارية بخصوص إدماج املقدسين 
فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي اإلســـرائـــيـــلـــي، ومــــن ثم 
ــــوق الـــعـــمـــل اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  إدمـــاجـــهـــم فــــي سـ
والنضالي  الــوطــنــي  الــعــمــل  عــن  وتحييدهم 
ــلــــى هـــويـــتـــهـــم  ــنـــي، والــــتــــأثــــيــــر عــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ

الفلسطينية الوطنية.
وعلى املستوى السياسي، بعد فشل قانون 
سابق من إكمال مساره التشريعي، وينص 
على إخــراج أحياء عربية من حــدود بلدية 
القدس، سّيما األحياء املقدسية خارج جدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري، مـــرت تــعــديــات قــانــون 
ــقـــدس املــــوحــــدة«، فـــي األول مـــن يــنــايــر/  »الـ
ــــام 2018، وتــــهــــدف هـــذه  الـــثـــانـــي عـ كــــانــــون 
إمكانية  أمــام  الطريق  قطع  إلــى  التعديات 
الــتــنــازل عــن أي أحــيــاء مــن مــديــنــة الــقــدس، 
إســرائــيــلــيــة  أطــــــــراف  ــاوالت  ــ ــحـ ــ مـ عـــلـــى  رًدا 
من  بالفلسطينين  اآلهــلــة  األحــيــاء  إخــــراج 
حــــدود الــبــلــديــة، فـــي أول مــحــاولــة رســمــيــة 
ــمـــرت الــفــكــرة  ــتـ لـــهـــذا الــــغــــرض، بـــعـــد أن اخـ
أطــراف  في مخيلة  السنوات  لعشرات  ربما 
إسرائيلية عديدة. واشترط القانون الجديد 
أغــلــبــيــة مــطــلــقــة بـــأكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــن نــائــب 
)عضو كنيست(، إلخـــراج أحــيــاء مــن ضمن 
حــــدود بــلــديــة االحـــتـــال، وأســـقـــط إمــكــانــيــة 
الــقــيــام بــاســتــفــتــاء شــعــبــي، إلخـــــراج أحــيــاء 

مقدسية وإعادتها للضفة الغربية.
ومن هذه اللحظة املفصلية، يبدو أن إغاق 
الباب رسمًيا ألول مرة أمام إمكانية إخراج 
ز مــن قوة 

ّ
أحــيــاء فلسطينية مــن الــقــدس عــز

العناصر التي ال تريد التخلي عن أي جزٍء 
من القدس، وفتح الباب أمام محاوالت أسرلة 
القدس الشرقية بأكملها جديا، والعمل على 
ألنه  فعليا،  الفلسطينين  سكانها  احــتــواء 
الرئيسي  التيار  أمــام  الوحيد  الخيار  بــات 
فا  اإلســرائــيــلــيــة،  السياسية  على  املهيمن 
»املــوحــدة«  بالقدس  التمّسك  ملعادلة  يمكن 
عاصمة لدولة االحتال، وفي الوقت نفسه، 
واالقــتــصــار على  الشرقية  الــقــدس  تهميش 
تــنــمــيــة املــســتــوطــنــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــيــهــا، 
وإبقاء التجّمعات الفلسطينية على ما هي 
الفلسطيني  الوجود  عن  والتغاضي  عليه، 
وصول  وُيعد  املقّدسة.  املدينة  في  األصيل 
إدارة ترامب إلى الحكم في الواليات املتحدة، 
واعترافها بالقدس عاصمًة لدولة االحتال 
ا 

ً
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آخـــر جــعــل الــفــرصــة مــواتــيــة بالفعل دولــًيــا 
كما هي مهّيأة محلًيا، وقد حسمت لصالح 
االمتناع عن إرجاع عن أي جزٍء من القدس 

املحتلة لصالح الفلسطينين.
ــلـــة الـــنـــوعـــيـــة األخـــــــــرى فــي  وتــــجــــســــدت الـــنـــقـ
مايو/ أيــار من العام نفسه، إذ طرحت خطة 
تقّدر  الــقــدس  ألســرلــة  هائلة  ميزانيات  تقدم 
بمعدل  ــوام،  أعــ خمسة  ملــدة  شيكل  بملياري 
400 مــلــيــون شــيــكــل لــكــل عــــام جــــزء مــهــم من 
ــدارس واملــنــهــاج  ــ املــيــزانــيــة مــوجــه لــتــعــزيــز املـ
لتطوير  شــيــكــل  مــلــيــون  و350  اإلســرائــيــلــي، 
وصيانة  القديمة،  بالبلدة  املحيطة  املناطق 
بأنشطة،  والقيام  وتنظيفها  العامة  األماكن 
ــقـــدس وتــســجــيــل  ــرق الـ ــيـــادات شــ ــعـ تــطــويــر الـ
األراضي. وفي الوقت الذي أعلن فيه عن طرح 
ميزانياٍت هائلة لتعزيز التعليم اإلسرائيلي 
فــي الشطر الــشــرقــي مــن املــديــنــة، وفيما يدل 
اإلسرائيلي  التعاطي  وجــديــة  خــطــورة  على 
املــســتــجــد مـــع الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي، أعــلــن 
ــات، عن  ــركــ ــابـــق، نــيــر بــ رئـــيـــس الــبــلــديــة الـــسـ
بــدء العمل على إعــداد خطة إلخــراج مــدارس 
وكالة غوث وتشغيل الاجئن )أونـــروا( من 
الــقــدس، إلحـــال املـــدارس الــتــي تعلم املنهاج 

اإلسرائيلي مكانها.
فبعد  و»الــدمــج«،  التهويد  وتيرة  وتسارعت 
أقل من شهر على إقرار امليزانيات، أعلن عن 
فتح تسوية األراضي في أحواض صور باهر 
ــراح وحـــزمـــا،  ــ ــنـــوب عـــطـــروت والــشــيــخ جـ وجـ
على  االحــتــال  لتثبيت هيمنة  مــحــاولــة  فــي 
هــذه املناطق، وإخــضــاع سكانها ومــصــادرة 
مــا يمكن مــن أراضــيــهــم، وكــذلــك تــعــبــيــًرا عن 
الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة فــي املــديــنــة املــقــدســة. 
ــة االحـــتـــال  ــ ــك بــقــلــيــل، حـــاولـــت دولـ وقـــبـــل ذلــ
فـــــرض ضـــريـــبـــة األرنـــــونـــــا )ضـــريـــبـــة رســــوم 
األمـــــــاك.. الــســنــويــة( عــلــى الــكــنــائــس. وعــلــى 
الرغم من أن املحاولة باءت بالفشل، إال أنها 
تدل على املحاوالت املتنامية للفتك بنوٍع من 
االستقالية واالعتماد على الذات التي بنتها 
نتيجة  الــقــدس،  في  الفلسطينية  التجمعات 
ــال والــتــمــيــيــز اإلســرائــيــلــيــة،  ــمــ ســيــاســة اإلهــ
ومـــحـــاولـــة تــثــبــيــت ســيــادتــهــا االســتــعــمــاريــة 
بشكل نهائي على املدينة املقدسة، واحتواء 

الفلسطينين املقدسين فيها.
)كاتب وباحث فلسطيني(

منحى االحتواء على التهميش

االحتالل في القدس

5% فقط من ميزانية 
بلدية االحتالل التي 

تحّصل من الضرائب 
على الفلسطينيين 

في القدس تصرف 
على تحسين حياة 

الفلسطينيين 
المقدسيين

تدريس المنهاج 
اإلسرائيلي، وإخراج 

مدارس »أونروا« من 
القدس دليل على أننا 

في خضم صيرورة 
تغير في مقاربة 

االحتالل تجاه القدس 
المحتلة 

أقرت حكومة االحتالل اإلســرائيلي في عام 2014 »الخطة الخماســية«، لهدف أســرلة السيطرة على الشطر الشرقي من مدينة 
القدس، واإلجهاز على إمكانية تقسيمها في أي عملية سالم مستقبلية، وتحييد المقدسيين عن فعل المقاومة

القدس ومسجد قبة الصخرة من جهة جبل الزيتون في 2018/12/7 )فرانس برس(

بركات،  نير  السابق،  القدس  بلدية  رئيس  زار  االنتخابية،  في سياق حملته 
طواقم  وبــدأت  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين  في  شعفاط،  مخيم 
من  وغيرها  والتنظيف،  القمامة  جمع  خدمات  بتقديم  البلدية 
»أونــروا«  كانت  التي  الخدمات  ستقّدم  البلدية  بأن  ووعد  الخدمات. 
تقدمها لالجئين الفلسطينيين في المخيمات لعشرات السنين. أليس هذا 
دليًال على جدية االحتالل في إحكام قبضته على األحياء الفلسطينية، 
ال سيّما األحياء المهّددة سابًقا باإلخراج من نطاق حدود البلدية، التي 

طالما تجاهلها االحتالل وتركها من دون خدمات.

االحتالل بدًال من »أونروا«
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من هذا املسار االستعماري أن أحياًء عربية 
السياسي  املخيال  في  قد وضعت  بأكملها 
باعتبارها  متحّرًكا،  موضًعا  اإلسرائيلي 
ــيـــة، بــحــيــث  ــيـــاسـ رصــــيــــدا لـــلـــمـــســـاومـــة الـــسـ
يمكن االستغناء عنها في أي عملية سام 
كانوا  الــقــرار  أن صــنــاع  ويــبــدو  مستقبلية. 
مـــدركـــن تــمــاًمــا أن أســالــيــب الــتــضــيــيــق لن 
تهّجر تجمعاٍت فلسطينيًة بأكملها، وإنما 
وإخراجها  للفلسطينين،  إعادتها  عليهم 
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