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تكاليف البناء في القدس شديدة االرتفاع ()Getty

يكشف تحقيق «العربي الجديد» عن تباينات في خطاب السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمي في مواجهة تهجير
إسرائيل للمقدسيين ،إذ تكتفي بدور هامشي شديد الضعف ،بينما تورطت الجهات المسؤولة عن المدينة في إهمال
ومخالفات قانونية

تهجير إسرائيل
للمقدسيين
دعم لفظي من السلطة للمتضررين

رام اهلل ـ مجد علي

اض ـط ــر األرب ـع ـي ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي
مـ ـنـ ـتـ ـص ــر أبـ ـ ـ ــو ف ـ ــرح ـ ــة وزوجـ ـ ـت ـ ــه
وأطفالهما الخمسة ملغادرة مدينة
الـقــدس واسـتـئـجــار مـنــزل فــي بـلــدة كفر عقب
خارج أسوار املدينة ،بعد هدم االحتالل بيته
مل ــرت ــن ،األول ـ ــى ف ــي ع ــام  2017وال ـثــان ـيــة في
 ،2019بذريعة البناء دون ترخيص.
لـكــن مـعــانــاتــه لــم تنته بالتهجير ،إذ ال يــزال
يسدد تكاليف البناء املتراكمة ،والـتــي تبلغ
 200أل ــف دوالر بــاإلضــافــة ملـبـلــغ  800دوالر
شهريا إيجار املنزل الذي يسكنه حاليا ،رغم
أنه ال يتناسب وحجم عائلته ،كما يوضح في
إفادته لـ «العربي الجديد».
يضيف أبو فرحة أنه توجه ملحافظة القدس
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مـ ــن أج ــل
مساعدته في تسديد اإليجار الشهري ،كونها
الجهة التي تقدم املساعدات ملن هدم االحتالل
منازلهم ،لكنه تلقى مبلغ  8آالف دوالر فقط
فــي  ،2017بينما قــوبــل طلبه بــاملـســاعــدة عن
الهدم الثاني في  2019بالرفض.
مـعــانــاة أب ــو فــرحــة م ـت ـكــررة ،إذ هــدمــت قــوات
االحتالل خالل الفترة الواقعة بني بداية العام
ال ـج ــاري و 14سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــي 117
مـنــزال ومنشأة فــي الـقــدس ،مــا تسبب بضرر
لـ ـ  1146شـخـصــا ،اض ـطــر  210مـنـهــم لهجرة
املــدي ـنــة ،أي أن م ــا نـسـبـتــه  %18م ــن املـهــدمــة
منازلهم ،وفــي عــام  2020هــدم االحـتــال 174
منزال ومنشأة في املدينة ،ما أدى إلى تضرر
 747شخصا ،اضطر  391منهم للهجرة ،أي ما
نسبته  %52من املتضررين ،وفق إحصائيات
أعدها مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية في األراضي املحتلة.

ماذا جرى لخطة إنقاذ القدس؟
واف ـق ــت الـ ــدول الـعــربـيــة خ ــال قـمــة س ــرت في
ليبيا عام  2010على خطة فلسطينية بعنوان
«إن ـقــاذ ال ـقــدس» وتـقـضــي بــرفــع م ـقــدار الــدعــم
املالي من  150مليون دوالر كما كان مقررا في
قمة بيروت  2002إلى  500مليون دوالر ،لكن
ذلــك لم يترجم واقعا ُ
ور ِّحـلــت املساعدات إلى
عدة قمم بعدها دون نتيجة ،كما يقول نائب
مـحــافــظ ال ـقــدس عـبــد ال ـلــه ص ـيــام فــي إفــادتــه

لـ«العربي الجديد» ،مشددا على أن املطلوب
هو إنشاء صندوق عربي قادر على دفع مبالغ
كالتي تترتب على املقدسيني املهدمة بيوتهم
ودعم صمودهم في املدينة.
ويشير صيام إلى عملية هدم  120شقة بوادي
الحمص فــي صــور باهر خــال يوليو/تموز
 ،2019بذريعة قربها من الـجــدار الفاصل ،إذ
شكلت ثــانــي أكـبــر عملية ه ــدم جـمــاعــي بعد
اح ـتــال املــديـنــة ع ــام  ،1967قــائــا« :مـتــوســط
ث ـمــن ال ـش ـقــة ال ــواح ــدة ي ـصــل ك ـحــد أدنـ ــى إلــى
 150ألف دوالر ،وفي هذه الحالة نتحدث عن
 18مليون دوالر خسرها املقدسيون في أقل
مــن  48ســاعــة ،وهــذه مبالغ ال يمكن التعامل
معها أو تعويضها ،وتــابــع« :تكاليف البناء
فــي ال ـقــدس مــرتـفـعــة ،وعـمـلـيــات ال ـهــدم كثيرة
وفــي ازدي ــاد ،وال يمكن للسلطة الفلسطينية
أن تعوض أصحاب املنازل بمبالغ كبيرة ،في
ظل أنها تعيش حالة من تجفيف الدعم املالي
الذي يشبه الحصار».

تقييم وعود السلطة
فـ ــي  22ي ــولـ ـي ــو  2019ق ـ ــال عـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
التنفيذية ملنظمة الـتـحــريــر ال ــراح ــل ،صائب
عريقات ،إن الحكومة قــررت وبتعليمات من
الــرئ ـيــس مـحـمــود ع ـبــاس وض ــع ك ــل م ــا يـلــزم
ل ـج ـبــر الـ ـض ــرر ع ــن ال ـع ــائ ــات امل ـت ـض ــررة فــي
الـقــدس مــن إسـكــان وتعويض كــامــل ،وفــي 27
يوليو وعد رئيس الوزراء محمد اشتية ،خالل
الـجـلـســة األس ـبــوع ـيــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بــدعــم
الـحـكــومــة ألص ـح ــاب ال ـب ـيــوت ال ـتــي تعرضت
لـلـهــدم ف ــي ح ــي وادي ال ـح ـمــص ،وتــوف ـيــر كل
متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاوالت
تهجيرهم عن أرضهم.
لكن محمد أبو طير ،أحد أعضاء لجنة أهالي
وادي الـحـمــص ،وال ــذي فـقــد بـنــايــة كــامـلــة في
ع ـم ـل ـيــة الـ ـه ــدم ،ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
«الحكومة التزمت بدفع ثمن الشقق ألصحابها
عـلــى  20دف ـع ــة ،غـيــر أن ـهــا تـتـلـكــأ ف ــي تطبيق
ق ــراره ــا بـحـجــة ال ــوض ــع امل ــال ــي« ،وأصـبـحـنــا
نتنقل بني الوزارات والهيئات من أجل معرفة
ملاذا يتم التعامل مع قضيتنا بهذا التهميش،
لكن لـســان حالهم يـقــول «حـلــوا عـنــا» ،متفقا
بذلك مع ما أكده عضوا هيئة العمل الوطني
واأله ـل ــي فــي ال ـق ــدس (هـيـئــة تـضــم الـفـصــائــل

ترفض المؤسسات
الفلسطينية
تقديم القروض
للمقدسيين
 160ألف مقدسي
من أصل  380ألفًا
هاجروا من المدينة

الــوطـنـيــة واإلس ــام ـي ــة وامل ــؤس ـس ــات الـعــامـلــة
بــاملــديـنــة) ،م ــازن الـجـعـبــري وراس ــم عـبـيــدات،
بــأن السلطة الفلسطينية تنصلت أصــا من
االلتزامات التي وعــدت سكان وادي الحمص
بـهــا ،ولــم تــوفــر لهم االحـتـيــاجــات األســاسـيــة،
وهذا األمر ينسحب وفق إفادتهما لـ«العربي
الـجــديــد» عـلــى عمليات ال ـهــدم األخ ــرى ،التي
تواصال بشأنها مع املؤسسات الرسمية لكن
دون جدوى.
وي ــؤك ــد ال ـج ـع ـبــري ،وه ــو بــاحــث ف ــي الـسـلــوك
اإلســرائ ـي ـلــي بــال ـقــدس املـحـتـلــة ف ــي مــؤسـســة
الــدراســات العربية ،أن السلطة الفلسطينية
يمكنها أن تمنع نسبة مهمة من عمليات هدم
املنازل إما من خالل املساهمة في ثمن رسوم
رخــص البناء املرتفعة ،أو مــن خــال تسهيل
مـعــامــات ال ـقــروض للمقدسيني عبر البنوك
الفلسطينية وهو ما يمكنهم من االستئجار
أو البناء ،خاصة وأن النسبة األكبر لعمليات
الهدم تتم بذريعة البناء بغير ترخيص ،كما
يـشـيــر االئـ ـت ــاف األه ـل ــي ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
املـقــدسـيــن( ،يـضــم مـجـمــوعــة مــن املــؤسـســات
األهلية) ،في دراســة أعدها حــول هــدم املنازل
بني عامي .2007 - 1967
لكن بعض الـعــائــات التي هدمت منازلها
يجتمع في تفاصيل قصتها أكثر من سبب
للمساعدة ،كما في حالة محمد الشرباتي،
ال ــذي ال يـقــوى عـلــى املـشــي ب ــدون عـكــازيــن،
وهو ما يمنعه من العمل وسداد مبلغ 200
ألف دوالر ترتب عليه ألصحاب مواد البناء
وم ـخــال ـفــات بــذري ـعــة ع ــدم الـتــرخـيــص بعد
هــدم منزله عــام  ،2019مــا اضـطــره ملـغــادرة
املدينة باتجاه بلدة عناتا الواقعة شمال
شرقي القدس كما يقول لـ«العربي الجديد»،
مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية منحته
م ـســاعــدة بقيمة  3آالف دوالر ف ـقــط ،فيما
ساهمت بإيجار املنزل الذي لجأ إليه لفترة
 3أشهر فقط.
ويكشف الشرباتي الذي يعيش مع زوجته
وابنيه االثنني بال معيل ،أنه تلقى مساعدة
من مؤسسات دولية بما مجموعه  10آالف
يــورو ،وحــاول الحصول على مساعدة من
السلطة الفلسطينية لـســداد مخالفة عدم
الترخيص التي ترتبت عليه بقيمة  7آالف
دوالر كــون ـهــا مـسـتـعـجـلــة وع ـ ــدم س ــداده ــا
قــد يــؤدي لسجنه ،لكنه لــم ينجح فــي ذلــك.
م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه اض ـط ــر الس ـت ــدان ــة املـبـلــغ،
بينما ال ي ــزال غـيــر ق ــادر عـلــى س ــداد ديــون
عملية البناء.

إهمال ومخالفات قانونية
يكشف التقرير السنوي الثاني ألعمال اللجان
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـ ــذي نـ ـش ــره م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الفلسطيني في سبتمبر  2021أنه تقرر خالل
العام املاضي سحب صالحيات لجنة القدس
الــوزاريــة الدائمة التي تشكلت برئاسة وزير
القدس وتسعة وزراء آخرين من بينهم وزير
الشؤون االجتماعية ،واعتبارها لجنـة فنيـة
في إطـار اللجنـة الوطنيـة العليـا للقـدس التي
يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويوضح أيضا أن وزيــر القدس لم يشارك إال
فــي لجنة واح ــدة مــن أص ــل  65لجنة وزاري ــة
شكلتها الحكومة في السنة الثانية من عملها
والتي تمتد من  14إبريل/نيسان  2020وحتى

تــاريـ ـ ــخ  13إبــريــل  ،2021وأن نصيب وزارت ــه
من املشاركة في اللجان هو األقــل من بني كل
الـ ــوزارات األخ ــرى« .ويـعـكــس ذلــك إمـعــانــا في
إه ـمــال قـضــايــا املــدي ـنــة» ،وف ــق عـضــوي لجنة
العمل األهلي والوطني عبيدات والجعبري.
وبحسب التقرير السنوي الثامن للشكاوى
فــي الــدوائــر الحكومية الـصــادر عــن الحكومة
الفلسطينية فــي سبتمبر املــاضــي ،فــإن أعلى
ن ـس ـب ــة ش ـ ـكـ ــاوى ت ـص ــل مـ ــن ال ـ ـقـ ــدس تـتـعـلــق
باملساعدات العاجلة للمهدمة منازلهم.
ويشير التقرير إلى أن نسبة معالجة الشكاوى
التي تقدم بها املواطنون إلى محافظة القدس
هي األقل بني نظيراتها ،وقد بلغت  %44بفارق
 %50عــن مـحــافـظــة طــول ـكــرم ال ـتــي تـلـتـهــا في
الترتيب .كما وحــازت املحافظة على النسبة
األكبر في الشكاوى َّ
املرحلة (غير املعالجة) في
عــام  2019بنسبة وصلت إلــى  .%56ويكشف
تقرير رسمي صادر عن ديوان الرقابة املالية
واإلداريــة في أغسطس/آب املاضي أن اللجنة
الوطنية للقدس عاصمة الثقافة العربية لم
تلتزم ببروتوكول التوأمة مع اللجنة العليا
ل ـب ـغــداد عــاص ـمــة ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،وه ــو ما
حــرم املقدسيني مساعدات بقيمة  2.8مليون
شيكل ( 835.000دوالر) ،موضحا أن اللجنة
الفلسطينية املعنية بدعم القدس (رسمية) لم
تقم بــأي نشاط خــال الـعــام املــاضــي واكتفت
بصرف رواتب ومكافآت ملوظفيها.
وبـحـســب ع ـب ـيــدات ،ف ــإن ه ــذه الـنـســب تكشف
ال ـف ـجــوة ب ــن خ ـط ــاب ال ـسـل ـطــة ت ـج ــاه ال ـقــدس
واه ـت ـم ــام ـه ــا ال ـف ـع ـل ــي ب ــامل ــدي ـن ــة ،م ـت ـف ـقــا مــع
زحايكة والجعبري فــي أن  160ألــف مقدسي
مــن أصــل  380ألفا هــاجــروا مــن الـقــدس خالل
ال ـخ ـم ـســة ع ـش ــر ع ــام ــا امل ــاض ـي ــة ب ـس ـبــب ع ــدم
قدرتهم على التكيف مع تكاليف البناء وعدم
وجود حد أدنى من التعويضات املالئمة من
قـبــل الـسـلـطــة الفلسطينية ،وه ــذا يـصــب في
املـصـلـحــة اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تسعى إلح ــداث
تغيير فــي ال ـتــوازن الديموغرافي فــي املدينة
لصالح املستوطنني.

حرمان المقدسيين من القروض
تـ ــرفـ ــض املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ت ـقــديــم
ال ـق ــروض لـلـمـقــدسـيــن ،بــذري ـعــة ع ــدم وج ــود
ضمانات تلزم املقدسي بالسداد بحكم أنه من
حملة الهوية الزرقاء (اإلسرائيلية) وبالتالي
ال تستطيع جهات إنفاذ القانون الفلسطيني
مـتــابـعـتــه م ــال ـي ــا« ،ورغـ ـ ــم طـلـبــاتـنــا امل ـت ـكــررة
لـلـجـهــات الــرس ـم ـيــة وتــأك ـيــدنــا ع ـلــى أن منح
القروض يحد من الهجرة إلى خارج القدس،
إال أننا نواجه بــرد غير واضــح في كل مــرة»،
بـحـســب م ــا ي ـقــولــه م ـح ـمــود زح ــاي ـك ــة رئـيــس
اتـحــاد التجمع املـقــدســي لــإسـكــان (مؤسسة
غير ربحية تعنى بمتابعة مشاكل اإلسكان
الفنية والقانونية).
وي ـض ـيــف زحــاي ـكــة ف ــي مـقــابـلــة م ــع «ال ـعــربــي
الـجــديــد» أن الـجـهــات الــرسـمـيــة الفلسطينية
ت ـط ـلــب ش ــروط ــا ت ـع ـج ـيــزيــة مل ـن ــح امل ـقــدس ـيــن
قروضا بهدف البناء ،أو استصدار الرخص
التي تكلف ما بني  80إلــى  90ألــف دوالر ،من
بينها أن يكون لــه عقار فــي الضفة الغربية،
وأن تـكــون األرض الـتــي يـنــوي الـبـنــاء عليها
مسجلة فــي الـطــابــو ،مشيرا إلــى أن  %90من
أراضي املقدسيني تفتقد للشرط الثاني.

