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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

دعم لفظي من السلطة للمتضررين

تهجير إسرائيل 
للمقدسيين

رام اهلل ـ مجد علي

اضـــطـــر األربـــعـــيـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مـــنـــتـــصـــر أبــــــــو فـــــرحـــــة وزوجـــــتـــــه 
وأطفالهما الخمسة ملغادرة مدينة 
الــقــدس واســتــئــجــار مــنــزل فــي بــلــدة كفر عقب 
خارج أسوار املدينة، بعد هدم االحتالل بيته 
ــام 2017 والــثــانــيــة في  ــــى فـــي عــ ملـــرتـــن، األولــ

2019، بذريعة البناء دون ترخيص.
يــزال  إذ ال  بالتهجير،  تنته  لــم  مــعــانــاتــه  لــكــن 
تبلغ  والــتــي  املتراكمة،  البناء  تكاليف  يسدد 
دوالر   800 ملــبــلــغ  بــاإلضــافــة  دوالر  ألـــف   200
شهريا إيجار املنزل الذي يسكنه حاليا، رغم 
أنه ال يتناسب وحجم عائلته، كما يوضح في 

إفادته لـ »العربي الجديد«.
القدس  أنه توجه ملحافظة  أبو فرحة  يضيف 
ــن أجـــل  ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
مساعدته في تسديد اإليجار الشهري، كونها 
الجهة التي تقدم املساعدات ملن هدم االحتالل 
8 آالف دوالر فقط  لكنه تلقى مبلغ  منازلهم، 
بــاملــســاعــدة عن  قــوبــل طلبه  بينما  فــي 2017، 

الهدم الثاني في 2019 بالرفض.
مــعــانــاة أبـــو فــرحــة مــتــكــررة، إذ هــدمــت قــوات 
االحتالل خالل الفترة الواقعة بن بداية العام 
املـــاضـــي 117  الـــجـــاري و14 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مــنــزال ومنشأة فــي الــقــدس، مــا تسبب بضرر 
مــنــهــم لهجرة  اضــطــر 210  لــــ 1146 شــخــصــا، 
املــديــنــة، أي أن مـــا نــســبــتــه 18% مـــن املــهــدمــة 
منازلهم، وفــي عــام 2020 هــدم االحــتــالل 174 
منزال ومنشأة في املدينة، ما أدى إلى تضرر 
747 شخصا، اضطر 391 منهم للهجرة، أي ما 
نسبته 52% من املتضررين، وفق إحصائيات 
أعدها مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية في األراضي املحتلة.

ماذا جرى لخطة إنقاذ القدس؟
ــدول الــعــربــيــة خـــالل قــمــة ســـرت في  ــ وافـــقـــت الـ
ليبيا عام 2010 على خطة فلسطينية بعنوان 
»إنــقــاذ الــقــدس« وتــقــضــي بــرفــع مــقــدار الــدعــم 
املالي من 150 مليون دوالر كما كان مقررا في 
قمة بيروت 2002 إلى 500 مليون دوالر، لكن 
ــلــت املساعدات إلى  ذلــك لم يترجم واقعا وُرحِّ
عدة قمم بعدها دون نتيجة، كما يقول نائب 
مــحــافــظ الـــقـــدس عــبــد الــلــه صــيــام فـــي إفــادتــه 

الــوطــنــيــة واإلســـالمـــيـــة واملـــؤســـســـات الــعــامــلــة 
ــم عــبــيــدات،  بــاملــديــنــة(، مـــازن الــجــعــبــري وراســ
من  أصــال  تنصلت  الفلسطينية  السلطة  بــأن 
االلتزامات التي وعــدت سكان وادي الحمص 
بــهــا، ولــم تــوفــر لهم االحــتــيــاجــات األســاســيــة، 
»العربي  وهذا األمر ينسحب وفق إفادتهما لـ
الــجــديــد« عــلــى عمليات الــهــدم األخــــرى، التي 
تواصال بشأنها مع املؤسسات الرسمية لكن 

دون جدوى.
ويـــؤكـــد الــجــعــبــري، وهـــو بــاحــث فـــي الــســلــوك 
اإلســـرائـــيـــلـــي بــالــقــدس املــحــتــلــة فـــي مــؤســســة 
الفلسطينية  السلطة  أن  العربية،  الــدراســات 
يمكنها أن تمنع نسبة مهمة من عمليات هدم 
املنازل إما من خالل املساهمة في ثمن رسوم 
مــن خــالل تسهيل  أو  املرتفعة،  البناء  رخــص 
البنوك  عبر  للمقدسين  الــقــروض  مــعــامــالت 
الفلسطينية وهو ما يمكنهم من االستئجار 
أو البناء، خاصة وأن النسبة األكبر لعمليات 
الهدم تتم بذريعة البناء بغير ترخيص، كما 
ــلـــي لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق  يــشــيــر االئــــتــــالف األهـ
املــقــدســيــن، )يــضــم مــجــمــوعــة مــن املــؤســســات 
األهلية(، في دراســة أعدها حــول هــدم املنازل 

بن عامي 1967 - 2007.
منازلها  هدمت  التي  الــعــائــالت  بعض  لكن 
يجتمع في تفاصيل قصتها أكثر من سبب 
للمساعدة، كما في حالة محمد الشرباتي، 
الـــذي ال يــقــوى عــلــى املــشــي بـــدون عــكــازيــن، 
وهو ما يمنعه من العمل وسداد مبلغ 200 
ألف دوالر ترتب عليه ألصحاب مواد البناء 
ومــخــالــفــات بــذريــعــة عـــدم الــتــرخــيــص بعد 
هــدم منزله عــام 2019، مــا اضــطــره ملــغــادرة 
شمال  الواقعة  عناتا  بلدة  باتجاه  املدينة 
»العربي الجديد«،  شرقي القدس كما يقول لـ
مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية منحته 
فيما  فــقــط،  دوالر  آالف   3 بقيمة  مــســاعــدة 
ساهمت بإيجار املنزل الذي لجأ إليه لفترة 

3 أشهر فقط.
ويكشف الشرباتي الذي يعيش مع زوجته 
وابنيه االثنن بال معيل، أنه تلقى مساعدة 
من مؤسسات دولية بما مجموعه 10 آالف 
يـــورو، وحـــاول الحصول على مساعدة من 
عدم  مخالفة  لــســداد  الفلسطينية  السلطة 
الترخيص التي ترتبت عليه بقيمة 7 آالف 
دوالر كــونــهــا مــســتــعــجــلــة وعـــــدم ســـدادهـــا 
قــد يــؤدي لسجنه، لكنه لــم ينجح فــي ذلــك. 
ــه اضـــطـــر الســـتـــدانـــة املــبــلــغ،  ــى أنــ مــشــيــرا إلــ
بينما ال يـــزال غــيــر قـــادر عــلــى ســـداد ديــون 

عملية البناء.

إهمال ومخالفات قانونية 
يكشف التقرير السنوي الثاني ألعمال اللجان 
ـــــذي نـــشـــره مــجــلــس الــــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــيـــة والـــ
الفلسطيني في سبتمبر 2021 أنه تقرر خالل 
العام املاضي سحب صالحيات لجنة القدس 
وزير  برئاسة  تشكلت  التي  الدائمة  الــوزاريــة 
القدس وتسعة وزراء آخرين من بينهم وزير 
فنيـة  لجنـة  واعتبارها  االجتماعية،  الشؤون 
في إطـار اللجنـة الوطنيـة العليـا للقـدس التي 
الفلسطيني محمود عباس.  الرئيس  يرأسها 
ويوضح أيضا أن وزيــر القدس لم يشارك إال 
ــدة مــن أصـــل 65 لجنة وزاريـــة  فــي لجنة واحــ
شكلتها الحكومة في السنة الثانية من عملها 
والتي تمتد من 14 إبريل/نيسان 2020 وحتى 

وزارتـــه  وأن نصيب  إبــريــل 2021،   13 تــاريــــــــخ 
من املشاركة في اللجان هو األقــل من بن كل 
ــــوزارات األخــــرى. »ويــعــكــس ذلــك إمــعــانــا في  الـ
إهــمــال قــضــايــا املــديــنــة«، وفـــق عــضــوي لجنة 

العمل األهلي والوطني عبيدات والجعبري. 
للشكاوى  الثامن  السنوي  التقرير  وبحسب 
فــي الــدوائــر الحكومية الــصــادر عــن الحكومة 
أعلى  فــإن  املــاضــي،  فــي سبتمبر  الفلسطينية 
ــــدس تــتــعــلــق  ــقـ ــ ــــن الـ ــــاوى تـــصـــل مـ ــكـ ــ نـــســـبـــة شـ

باملساعدات العاجلة للمهدمة منازلهم. 
ويشير التقرير إلى أن نسبة معالجة الشكاوى 
التي تقدم بها املواطنون إلى محافظة القدس 
هي األقل بن نظيراتها، وقد بلغت 44% بفارق 
50% عـــن مــحــافــظــة طــولــكــرم الــتــي تــلــتــهــا في 
النسبة  على  املحافظة  وحــازت  كما  الترتيب. 
لة )غير املعالجة( في  األكبر في الشكاوى املرحَّ
إلــى 56%. ويكشف  عــام 2019 بنسبة وصلت 
تقرير رسمي صادر عن ديوان الرقابة املالية 
واإلداريــة في أغسطس/آب املاضي أن اللجنة 
لم  العربية  الثقافة  عاصمة  للقدس  الوطنية 
العليا  اللجنة  مع  التوأمة  ببروتوكول  تلتزم 
لــبــغــداد عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهــــو ما 
مليون   2.8 بقيمة  مساعدات  املقدسين  حــرم 
اللجنة  أن  موضحا  دوالر(،   835.000( شيكل 
الفلسطينية املعنية بدعم القدس )رسمية( لم 
تقم بــأي نشاط خــالل الــعــام املــاضــي واكتفت 

بصرف رواتب ومكافآت ملوظفيها.
ــإن هـــذه الــنــســب تكشف  وبــحــســب عــبــيــدات، فـ
الـــفـــجـــوة بـــن خـــطـــاب الــســلــطــة تـــجـــاه الــقــدس 
واهـــتـــمـــامـــهـــا الـــفـــعـــلـــي بـــاملـــديـــنـــة، مــتــفــقــا مــع 
ألــف مقدسي   160 أن  فــي  والجعبري  زحايكة 
مــن أصــل 380 ألفا هــاجــروا مــن الــقــدس خالل 
ــا املـــاضـــيـــة بــســبــب عـــدم  ــامـ الــخــمــســة عـــشـــر عـ
قدرتهم على التكيف مع تكاليف البناء وعدم 
وجود حد أدنى من التعويضات املالئمة من 
في  يــصــب  وهــــذا  الفلسطينية،  الــســلــطــة  قــبــل 
املــصــلــحــة اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تسعى إلحـــداث 
املدينة  فــي  الديموغرافي  الــتــوازن  فــي  تغيير 

لصالح املستوطنن.

حرمان المقدسيين من القروض
ــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــقـــديـــم  ــــسـ ــــؤسـ تــــرفــــض املـ
ــقـــروض لــلــمــقــدســيــن، بــذريــعــة عــــدم وجـــود  الـ
ضمانات تلزم املقدسي بالسداد بحكم أنه من 
حملة الهوية الزرقاء )اإلسرائيلية( وبالتالي 
ال تستطيع جهات إنفاذ القانون الفلسطيني 
مــتــابــعــتــه مـــالـــيـــا، »ورغــــــم طــلــبــاتــنــا املــتــكــررة 
لــلــجــهــات الــرســمــيــة وتــأكــيــدنــا عــلــى أن منح 
القروض يحد من الهجرة إلى خارج القدس، 
إال أننا نواجه بــرد غير واضــح في كل مــرة«، 
بــحــســب مـــا يــقــولــه مــحــمــود زحـــايـــكـــة رئــيــس 
لــإســكــان )مؤسسة  املــقــدســي  التجمع  اتــحــاد 
اإلسكان  مشاكل  بمتابعة  تعنى  ربحية  غير 

الفنية والقانونية(.
ويــضــيــف زحــايــكــة فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
الفلسطينية  الــرســمــيــة  الــجــهــات  أن  الــجــديــد« 
تــطــلــب شــــروطــــا تــعــجــيــزيــة ملـــنـــح املــقــدســيــن 
الرخص  استصدار  أو  البناء،  بهدف  قروضا 
التي تكلف ما بن 80 إلــى 90 ألــف دوالر، من 
الغربية،  الضفة  فــي  عقار  لــه  يكون  أن  بينها 
الــبــنــاء عليها  الــتــي يــنــوي  وأن تــكــون األرض 
إلــى أن 90% من  الــطــابــو، مشيرا  مسجلة فــي 

أراضي املقدسين تفتقد للشرط الثاني.

املطلوب  أن  على  مشددا  الجديد«،  »العربي  لـ
هو إنشاء صندوق عربي قادر على دفع مبالغ 
كالتي تترتب على املقدسين املهدمة بيوتهم 

ودعم صمودهم في املدينة.
ويشير صيام إلى عملية هدم 120 شقة بوادي 
يوليو/تموز  باهر خــالل  فــي صــور  الحمص 
إذ  الفاصل،  الــجــدار  من  قربها  بذريعة   ،2019
أكــبــر عملية هـــدم جــمــاعــي بعد  ثــانــي  شكلت 
احــتــالل املــديــنــة عـــام 1967، قــائــال: »مــتــوســط 
ــــى إلــى  ثــمــن الــشــقــة الــــواحــــدة يــصــل كــحــد أدنـ
150 ألف دوالر، وفي هذه الحالة نتحدث عن 
أقل  في  املقدسيون  دوالر خسرها  مليون   18
مــن 48 ســاعــة، وهــذه مبالغ ال يمكن التعامل 
البناء  »تكاليف  وتــابــع:  تعويضها،  أو  معها 
فــي الــقــدس مــرتــفــعــة، وعــمــلــيــات الــهــدم كثيرة 
الفلسطينية  للسلطة  ازديـــاد، وال يمكن  وفــي 
أن تعوض أصحاب املنازل بمبالغ كبيرة، في 
ظل أنها تعيش حالة من تجفيف الدعم املالي 

الذي يشبه الحصار«. 

تقييم وعود السلطة 
الــلــجــنــة  عــــضــــو  ــال  ــ ــ قـ  2019 يــــولــــيــــو   22 فـــــي 
صائب  الـــراحـــل،  الــتــحــريــر  ملنظمة  التنفيذية 
من  وبتعليمات  قــررت  الحكومة  إن  عريقات، 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس وضــــع كـــل مـــا يــلــزم 
ــررة فــي  ــتـــضـ ــائـــالت املـ ــعـ لــجــبــر الــــضــــرر عــــن الـ
الــقــدس مــن إســكــان وتعويض كــامــل، وفــي 27 
يوليو وعد رئيس الوزراء محمد اشتية، خالل 
الــجــلــســة األســبــوعــيــة ملــجــلــس الـــــــوزراء بــدعــم 
الــحــكــومــة ألصـــحـــاب الــبــيــوت الــتــي تعرضت 
لــلــهــدم فـــي حـــي وادي الــحــمــص، وتــوفــيــر كل 
متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاوالت 

تهجيرهم عن أرضهم.
لكن محمد أبو طير، أحد أعضاء لجنة أهالي 
وادي الــحــمــص، والــــذي فــقــد بــنــايــة كــامــلــة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــقـــول لـ عــمــلــيــة الــــهــــدم، يـ
»الحكومة التزمت بدفع ثمن الشقق ألصحابها 
عــلــى 20 دفـــعـــة، غــيــر أنــهــا تــتــلــكــأ فـــي تطبيق 
قـــرارهـــا بــحــجــة الـــوضـــع املـــالـــي، »وأصــبــحــنــا 
نتنقل بن الوزارات والهيئات من أجل معرفة 
ملاذا يتم التعامل مع قضيتنا بهذا التهميش، 
لكن لــســان حالهم يــقــول »حــلــوا عــنــا«، متفقا 
بذلك مع ما أكده عضوا هيئة العمل الوطني 
واألهـــلـــي فـــي الـــقـــدس )هــيــئــة تــضــم الــفــصــائــل 

ترفض المؤسسات 
الفلسطينية 

تقديم القروض 
للمقدسيين

160 ألف مقدسي 
من أصل 380 ألفًا 

هاجروا من المدينة
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