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دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس
تحتــوي هــذه الدراســة علــى معلومــات شــاملة عــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية 1فــي محافظــة القــدس ،والتــي جــاءت
نتيجــة لتحليــل شــامل لجميــع التجمعــات الســكانية فــي محافظــة القــدس ،تهــدف الدراســة إلــى توثيــق األوضــاع المعيشــية
فــي المحافظــة ،وإعــداد الخطــط التنمويــة للمســاعدة فــي تحســين المســتوى المعيشــي لســكان المنطقــة ،مــن خــال تنفيــذ
مشــروع «دراســة التجمعــات الســكانية وتقييــم االحتياجــات التطويريــة فــي محافظــات القــدس ،رام هللا ،وأريحــا /األغوار،
الــذي ينفــذه معهــد األبحــاث التطبيقيــة– القــدس (أريــج) ،بتمويــل مــن الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
(.)AECID

 1.1وصف المشروع وأهدافه
يهــدف مشــروع دراســة التجمعــات الســكانية وتقييــم االحتياجــات التطويريــة فــي محافظــات القــدس ،رام هللا ،وأريحــا/
األغــوار ,إلــى دراســة وتحليــل وتوثيــق األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والسياســية ،ووفــرة المــوارد الطبيعيــة،
والبشــرية ،والبيئيــة ،والقيــود الحاليــة المفروضــة ،وتقييــم االحتياجــات التطويريــة لتنميــة المناطــق الريفيــة والمهمشــة
فــي محافظــة القــدس .والتــي علــى أساســها يمكــن صياغــة البرامــج واألنشــطة ،وإعــداد االســتراتيجيات والخطــط
التنمويــة الالزمــة للتخفيــف مــن أثــر األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة غيــر المســتقرة فــي المنطقــة ،مــع
التركيــز بصفــة خاصــة علــى المســائل المتعلقــة بالميــاه ،والبيئــة ،والزراعــة .ويعــرض كل تقريــر متكامــل ملخصــا لحالــة
التجمعــات المختــارة فــي كل منطقــة  ،2وتطويرهــا مــن خــال جمــع البيانــات وتحليلهــا بنــاء علــى مختلــف المتغيــرات
المختــارة مســبقا والشــروط المتعلقــة بالفقــر والتنميــة .تتضمــن األمثلــة التحليليــة التــي أجريــت فــي كل موقــع ،قيــاس أثــر
االحتــال اإلســرائيلي وبنــاء /توســع المســتوطنات فــي التجمعــات الفلســطينية ،وكفــاءة خدمــات /إدارة الميــاه المحليــة،
ووضــع اإلنتــاج /التســويق الزراعــي ،ومســتويات األمــن الغذائــي ،الــخ.
يهــدف كل دليــل تجمــع وتقريــر محافظــة إلــى بحــث مســتويات المعيشــة األساســية التــي تعانــي منهــا التجمعــات المحليــة
فــي مناطــق الضفــة الغربيــة المختــارة ،جنبــا إلــى جنــب مــع وضــع هــذه التجمعــات مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة المتاحــة،
واإلنتــاج الزراعــي ،وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي .وقــد تــم اســتهداف التجمعــات العربيــة المحليــة داخــل محافظــة
القــدس ( J1و J2علــى حــد ســواء) مــن اجــل اعــداد البحــوث والتقاريــر فــي هــذه الدراســة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يهــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي إعــداد األنشــطة والبرامــج التنمويــة االســتراتيجية للتخفيــف
مــن تأثيــر عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي ،واالقتصــادي الراهــن الــذي يواجهــه الســكان الفلســطينيين ،والذيــن
يتواجــدون فــي ظــروف تــزداد تقييــدا ،وفقــرا ،وتحديــا .ويعــود ســبب تضاعــف هــذه المعانــاة فــي الغالــب الــى السياســة
اإلســرائيلية الرســمية ،والتمييــز الثقافــي واالجتماعــي المتأصــل.

 2.1أنشطة المشروع
 1.2.1جمع البيانات
تــم اختيــار جميــع التجمعــات المحليــة المدرجــة ضمــن محافظــة القــدس وفقــا للحــدود اإلداريــة لتكــون هدفــا للدراســة .اال
انــه ثبــت أن القــدس حالــة خاصــة مــن حيــث تقســيم التجمــع ،واإلدارة اإلقليميــة ،ومــدى توافــر البيانــات الديموغرافيــة.
وهنــاك أربعــة أنــواع مختلفــة مــن الحــدود اإلداريــة التاريخيــة لألراضــي الفلســطينية ،تعتبــر واحــدة بالنســبة لفريــق عمــل
المشــروع مــن حيــث تحديــد نــوع التجمــع .والحــدود اإلداريــة المختلفــة هــي:
1.1الخطوط المرسومة من قبل الحكومة البريطانية في عام  1922خالل فترة االنتداب البريطاني.
2.2تقســيم األراضــي الفلســطينية مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية خــال احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية ،بمــا فــي ذلــك
الخطــة الرئيســة لمدينــة القــدس -بلديــة القــدس أيــار ( 2010-التــي كانــت مقــررة مــن دون التشــاور مــع المجتمعــات
 1انظر المنهجية (.)2.1
 2تم اعداد تقارير فردية لكل من محافظات القدس ورام هللا واريحا /االغوار.

8

دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

الفلســطينية والعربيــة ،ألنهــا تخــدم اســتراتيجيات ســلطة االحتــال اإلســرائيلي وخططــه) .3
3.3التصنيفات المادية التي اعتمدتها السلطة الوطنية الفلسطينية في عام .1994
4.4نظــام التصنيــف المتكامــل الــذي طورتــه وزارة التخطيــط الفلســطينية ،وزارة الحكــم المحلــي ،والجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني ،ولجنــة االنتخابــات المركزيــة.
فــي جميــع ادلــة التجمعــات الســكانية تــم اختيــار «النظــام المتكامــل للتصنيــف المــادي» لترســيم الحــدود لجمــع البيانــات،
علــى أســاس أن هــذه الحــدود هــي حديثــة نســبيا ،وتســتخدم فــي جمــع البيانــات فــي المشــاريع الوطنيــة مــن عــدة هيئــات
مثــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،حيــث كانــت األنســب لمشــروع المســح فــي الســياق الفلســطيني الحالــي
وألغــراض البحــث.
نظــرا الســتخدام حــدود «النظــام المتكامــل للتصنيــف المــادي» لتعريــف المجتمــع المحلــي ،مــن المهــم عــدم الوقــوع فــي
فــخ الخلــط بيــن محافظــة القــدس وبلديــة القــدس .تجمعــات المحافظــة تشــمل تلــك التجمعــات المصنفــة مــن قبــل «النظــام
المتكامــل للتصنيــف المــادي» والرجــوع إلــى ديموغرافيــا المناطــق الفلســطينية ،مــع التركيــز علــى التجمعــات الســكانية
الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية علــى حــد ســواء (بمــا فــي ذلــك المدينــة القديمــة) والضفــة الغربيــة .يتــم جمــع البيانــات
بحيــث تعكــس الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يواجههــا  4الســكان العــرب  .5تــم ترســيم بلديــة القــدس ،جغرافيــا
واداريــا مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية ،حيــث تغطــي مســاحة أوســع مــن محافظــة القــدس ،وتقســم البلــدات بطريقــة
مختلفــة عــن النظــام المتكامــل للتصنيــف المــادي ،ووجودهــا ادى لتحســين تقديــم الخدمــات الــى المجتمــع االســرائيلي.
التصنيف J2 /J1
حــدود «النظــام المتكامــل للتصنيــف المــادي» تســتخدم مــن قبــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي تصنيــف
التجمعــات الفلســطينية فــي محافظــة القــدس ،ووصــف البيانــات الخاصــة بهــم .وفقــا لذلــك ،تنقســم التجمعــات الســكانية
ضمــن حــدود محافظــة القــدس إلــى قســمين فرعييــن J1 :و .J2وفيمــا يلــي مقتطــف مــن شــرح الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني للمنهجيــة فــي جمــع البيانــات عــن الســكان لعــام  ،2007والســكن ،والتعــداد الســكاني .وقــد لوحــظ
ان الكثيــر مــن البيانــات المســتخدمة فــي هــذا التنميــط اخــذت مــن مصــادر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
تعريفات من القدس  J1وJ2
نظــرا للواقــع الجغرافــي والسياســي فــي محافظــة القــدس وألغــراض إحصائيــة بحتــة ،تــم تقســيم محافظــة القــدس إلــى
جزئيــن (انظــر الخريطــة رقــم :)1

 3تم إنشاء مستند تخطيط استراتيجي من دون التشاور مع التجمعات الفلسطينية ذات محتوى يخدم بوضوح استراتيجيات وخطط سلطة االحتالل اإلسرائيلية.
 4في حالة القدس ،قد يكون هناك بعض اليهود اإلسرائيليين (المستوطنين أو غير ذلك) الذين يعيشون داخل «التجمعات العربية المخصصة لهذه التي ال يمكن فصلها
في البيانات ولذلك ،سيتم تغطية بعض السكان اليهود اإلسرائيليين عن طريق جمع البيانات وتحليلها .ومع ذلك أجريت جميع حلقات العمل التي تقوم بها  PRAأريج مع
التجمعات السكانية الفلسطينية ،وتعكس فقط احتياجاتها التنموية ،وليس هؤالء المستوطنين اإلسرائيليين اليهود أو الطوائف األخرى.
 5وباإلضافة إلى ذلك ،يتم التركيز بشكل خاص على تجمعات البلدة القديمة وذلك بسبب المشاكل الفريدة التي تواجه األشخاص والمجتمعات العربية التي تعيش هناك.
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خريطة  :1تجمعات محافظة القدس حسب النوع ()J1، J2

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج(2012 ،أ).

القــدس (منطقــة  :)J1تشــمل ذلــك الجــزء مــن المحافظــة الــذي ضمتــه إســرائيل عنــوة بعيــد احتاللهــا للضفــة الغربيــة
فــي عــام  1967م .وتضــم منطقــة  J1تجمعــات (بيــت حنينــا ،مخيــم شــعفاط ،شــعفاط ،العيســوية ،القــدس «بيــت المقــدس
« وتشــمل (الشــيخ جــراح ،وادي الجــوز ،بــاب الســاهرة ،الصوانــة ،الطــور ،الشــياح ،راس العامــود) ،ســلوان ،الثــوري،
جبــل المكبــر ،الســواحرة الغربيــة ،بيــت صفافــا ،شــرفات ،صــور باهــر ،أم طوبــا ،كفــر عقــب).
القــدس (منطقــة  :)J2تشــمل محافظــة القــدس باســتثناء ذلــك الجــزء مــن المحافظــة والــذي ضمتــه إســرائيل عنــوة بعيــد
احتاللهــا للضفــة الغربيــة عــام  1967م ،وتضــم منطقــة  J2تجمعــات (رافــات ،مخمــاس ،مخيــم قلنديــا ،التجمــع البــدوي
جبــع ،قلنديــا ،بيــت دقــو ،جبــع ،الجديــرة ،الــرام وضاحيــة البريــد ،بيــت عنــان ،الجيــب ،بيــر نبــاال ،بيــت إجــزا ،القبيبــة،
خربــة أم اللحــم ،بــدو ،النبــي صموئيــل ،حزمــا ،بيــت حنينــا البلــد (التحتــا) ،قطنــة ،بيــت ســوريك ،بيــت اكســا ،عناتــا،
الكعابنــة (التجمــع البــدوي /الخــان األحمــر) ،الزعيــم ،العيزريــة ،أبــو ديــس ،عــرب الجهاليــن (التجمعــات البدويــة فــي
العيزريــة وأبــو ديــس) ،الســواحرة الشــرقية ،الشــيخ ســعد).

 2.2.1المعيقات:
جمع البيانات :الجمع بين مصادر اسرائيلية وفلسطينية
نظــرا لوضــع محافظــة القــدس المعقــد ،إداريــا وجغرافيــا ،حيــث انهــا مقســمة بيــن مناطــق القــدس الشــرقية ومناطــق
الضفــة الغربيــة ،فقــد تــم جمــع البيانــات ذات الصلــة ألغــراض هــذه الدراســة مــن عــدة مصــادر مختلفــة تبعــا للتجمعــات
التــي تقــع ضمنهــا .ولذلــك ،لــم يكــن مــن الممكــن اســتخدام مصــادر البيانــات نفســها لجميــع ادلــة التجمعــات فــي محافظــة
القــدس .وقــد تســبب هــذا ببعــض الصعوبــات فــي الســياق والمنهجيــة «التشــابه»  6فــي البيانــات التــي تــم جمعهــا.
 6يعني استخدام المعلومات بناء على نفس المنهجية.
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وقــد تــم جمــع البيانــات للمواقــع التــي تقــع فــي الضفــة الغربيــة ( )J2مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
ومــن غيرهــا مــن مصــادر فلســطينية وطنيــة ،وزاريــة ،ورســمية ،ومــن المســوحات الميدانيــة لبعــض المواقــع المعينــة.
أمــا بالنســبة إلــى تجمعــات منطقــة القــدس الشــرقية ( ،)J1فــإن بلديــة القــدس اإلســرائيلية والتعــداد الوطنــي اإلســرائيلي
مســتمران فــي اخفــاء بيانــات تلــك التجمعــات التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية (.)J1
بعــض مــن هــذه البيانــات حصلنــا عليهــا بعــد ان رفعــت عنهــا الســرية واصبحــت متاحــة للجمهــور .ومــع ذلــك ،فــإن
الحــدود الفاصلــة التــي ضمــن مســؤولية اســرائيل فــي القــدس (أي فــي التعــداد الوطنــي) تتناقــض مــع تقســيمات النظــام
المتكامــل للتصنيــف المــادي المعتمــد فــي الدارســة .وقــد ثبــت انــه مــن الصعــب العثــور علــى بيانــات علــى مســتوى حــدود
النظــام المتكامــل للتصنيــف المــادي باســتخدام مصــادر إســرائيلية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وبالنظــر إلــى أهــداف حساســة
للمشــاريع (التنميــط وخلــق برامــج تنمويــة للمجتمعــات الفلســطينية) ،كان هنــاك مقاومــة سياســية مــن جانــب إســرائيل فــي
توفيــر البيانــات الالزمــة للتحليــل .حــاول فريــق عمــل الدراســة االتصــال بالمســؤولين العامليــن فــي بلديــة القــدس مــن
أجــل الوصــول إلــى البيانــات ،بشــكل رئيــس حــول الديموغرافيــا والتعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة والميــاه والصــرف
الصحــي ،ومــع ذلــك ،لــم تقــدم بيانــات بحجــة األســباب األمنيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم جمــع البيانــات مــن محليــات
القــدس الشــرقية مــن أجــل اعــداد الدراســة التــي أجراهــا الفريــق الميدانــي فــي أريــج .تجــدر اإلشــارة إلــى أن فريــق عمــل
الدراســة فــي المعهــد لــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى التجمــع  J1إال مــن خــال عمــل تصاريــح مــن الجانــب االســرائيلي
فــي اســتجابة للتحديــات المتعــددة التــي تمــت مواجهتهــا خــال عمليــة جمــع المعلومــات المتعلقــة بتجمعــات منطقــة ،J1
اتصــل فريــق العمــل والتقــى (فــي مقــر المعهــد) أصحــاب المصلحــة فــي تلــك التجمعــات بمــا فــي ذلــك رؤســاء المجالــس
المحليــة ،ممثلــي اللجــان المحليــة ،و /أو المؤسســات الممثلــة ،حيــث تمــت مناقشــة اســتبانة المشــروع وتعبئــة الخرائــط.
كان التنســيق مــع أصحــاب المصلحــة فــي تلــك التجمعــات الفلســطينية صعبــا ،كمــا كان جمــع البيانــات أيضــا تحديــا
بالنســبة لهــم ،نظــرا ألن البيانــات فــي معظــم الحــاالت غيــر متوفــرة ،وخاصــة عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالبنيــة
التحتيــة والميــاه وميــاه الصــرف الصحــي ،والبيئــة.
العقبات التي واجهت المعهد في الوصول إلى المعلومات حول القدس الشرقية (:)J1
1.1غيــاب الهيئــات الرســمية المحليــة فــي التجمعــات الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية ،حيــث ان بلديــة القــدس اإلســرائيلية
هــي المســؤولة عــن هــذه المجتمعات.
2.2ســيطرة الحكومــة اإلســرائيلية علــى تجمعــات القــدس الشــرقية ،نظــرا الــى ســيطرة بلديــة القــدس علــى جميــع
الخدمــات والبنيــة األساســية (التعليــم ،الصحــة ،الميــاه ،والنفايــات ،وميــاه الصــرف الصحــي) فــي القــدس الشــرقية.
3.3صعوبــات فــي وصــول الفلســطينيين إلــى القــدس الشــرقية ،والتــي تســيطر عليهــا قــوات االحتــال اإلســرائيلي،
والتــي تعتبرهــا جــزءا مــن الدولــة اإلســرائيلية.
4.4عــدم رغبــة الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية فــي تعبئــة االســتبانة ،ويرجــع ذلــك أساســا إلــى خوفهــم مــن قــوات
األمــن اإلســرائيلية.
5.5افتقــار بعــض الفلســطينيين المقيميــن فــي القــدس الشــرقية إلــى المعرفــة الجيــدة بالتجمــع والمنطقــة ،أو انشــغالهم الــذي
منعهــم مــن تعبئــة االســتبانة.
6.6نقــص المعلومــات واإلحصــاءات علــى مســتوى المجتمــع المحلــي فــي منطقــة القــدس الشــرقية ،حيــث انهــا منــذ عــام
 1967تعتبــر أرضــا محتلــة تخضــع للســيطرة اإلســرائيلية ،فــي حيــن ان الســلطة الفلســطينية غيــر قــادرة علــى جمــع
ايــة معلومــات عنهــا.
أهمية التوثيق الدقيق لمحافظة القدس
لقــد كان الدافــع لمعهــد أريــج فــي متابعــة التوثيــق لمحافظــة القــدس (علــى الرغــم مــن الصعوبــات الحاليــة فــي جمــع
البيانــات) جهــود إســرائيل الممنهجــة لمحــو الهويــة العربيــة فــي العاصمــة القــدس« :علــى مــدى الســنوات الخمســين
الماضيــة بذلــت اســرائيل محــاوالت عــدة إلعــادة كتابــة التاريــخ الثقافــي لمنطقــة الشــرق الشــرق» Al-Ahram،( 7
 .)2004لهــذا الســبب ،التزمــت أريــج فــي اإلبــاغ عــن السياســة اإلســرائيلية واألضــرار التــي لحقــت بالســكان العــرب
 7يمكننا أن نرى مثاال على ذلك ما قامت به إسرائيل في عام  ،2001بعد عامين من تسجيلها كعضو في لجنة التراث العالمي ،بتقديمها طلبا رسميا لوضع  28موقعا
فلسطينيا على قائمتها للتراث العالمي ،على أنها تنتمي إلى إسرائيل ،من بينها مدينة القدس التاريخية العربية.
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داخــل حــدود القــدس .لســنوات عديــدة ،فشــلت الهيئــات الوطنيــة االســرائيلية ومشــاريع البحــوث االحصائيــة لترســيم كاف
للفلســطينيين واالعتــراف بالفصــل المتعمــد ،والفصــل للجاليــات العربيــة فــي القــدس  .8وقــد رافــق هــذا عــدم اعتــراف
اســرائيل أو قبــول المســؤولية عــن التفــاوت فــي نوعيــة الحيــاة بيــن الســكان اليهــود اإلســرائيليين والعــرب .وضــع فريــق
الدراســة فــي المعهــد ،فــي اعتبــاره هــذه المشــاكل ،وقــد صمــم منهجيــة لهــذا المشــروع للمســاعدة فــي جمــع بيانــات دقيقــة
وتحليــل يعكــس واقــع الظــروف المعيشــية للعــرب فــي القــدس.
المســألة الثانيــة المهمــة ،هــي التصــدي للتطهيــر العرقــي فــي القــدس الــذي يحــدث حاليــا مــن قبــل اليهــود اإلســرائيليين
ضــد األفــراد والمجتمعــات العربيــة .باإلضافــة الــى سياســة التطهيــر التاريخــي العرقــي لألشــخاص العــرب والطــرد،
هنالــك تــآكل لتراثهــم الثقافــي فــي مدينــة القــدس ،وقــد حفــز هــذا علــى زيــادة جهــود المعهــد لتوثيــق االتجاهــات المتغيــرة
الديموغرافيــة فــي المجتمعــات فــي القــدس العربيــة ،والتغيــرات فــي توافــر واســتخدام المــوارد الطبيعيــة ،والوضــع
االقتصــادي ،ومســتويات المعيشــة للمجتمعــات العربيــة.
علــى الرغــم مــن «التطهيــر العرقــي» وهــو مصطلــح قــوي الــدالالت التاريخيــة والنفســية ،والسياســية ،هنــاك أدلــة علــى
أن مجتمعــات القــدس العربيــة وقعــت ضحايــا التطهيــر العرقــي والبقــاء تحــت التهديــد المســتمر فــي الطــرد مــن عاصمتهــم
«الدافــع الرئيــس إلســرائيل هــو بالتأكيــد الديموغرافيــة  -تخفيــض عــدد الســكان الفلســطينيين فــي القــدس ،فــي حيــن تبــذل
جهــودا لزيــادة عــدد اليهــود اإلســرائيليين الذيــن يعيشــون فــي المدينــة  -الشــرق والغــرب» (EU Missions Report,
.)2005
ويمكــن رؤيــة الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة اإلســرائيلية لطــرد الســكان العــرب مــن القــدس مــن خــال زيــادة وتيــرة ســحب
حقــوق اإلقامــة منهــم (انظــر الشــكل رقــم .)1
شكل  :1عدد المواطنين المفدسيين الذين سحبت منهم ارقام هوياتهم المقدسية في الفترة بين االعوام 2011-1967

المصدر :مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية2012 ،

 3.2.1تحليل البيانات
لقــد تــم تصميــم المشــروع لجمــع المعلومــات علــى مســتوى التجمــع فــي المحافظــات الثــاث المســتهدفة مــن خــال
إجــراء الدراســات المكتبيــة ،والمســوحات الميدانيــة ،وعقــد ورشــات العمــل تحــت عنــوان التقييــم الســريع بالمشــاركة مــع
أصحــاب القــرار فــي التجمعــات المســتهدفة .قامــت المنهجيــة الرئيســة فــي هــذا المشــروع علــى المشــاركة المجتمعيــة،
مــع التركيــز علــى إدمــاج األشــخاص والجماعــات المهمشــة فــي تحليــل البيانــات .ولذلــك ،تــم إعــداد اســتبانة خاصــة
 8وفي واقع األمر فان هذا خارج نطاق هذا المشروع ،وينبغي أن يكون موضوعا لمزيد من التقارير المستقبلية.
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بالتجمعــات الســكانية مــن قبــل طاقــم المشــروع ،حيــث تــم تعبئتهــا فــي كل تجمــع ســكاني فــي المحافظــات الثــاث
بمســاعدة اإلدارات المحليــة الرســمية ،حيــث تضمنــت البيانــات التاليــة :الســكان ،التاريــخ ،التعليــم ،االقتصــاد ،المــوارد
الطبيعيــة ،الزراعــة ،البنيــة التحتيــة ،والمؤسســات الخدماتيــة ،إضافــة إلــى االحتياجــات التطويريــة.
كافــة البيانــات الــواردة فــي االســتبانة ،إضافــة إلــى البيانات مــن الجهاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وزارة الزراعة،
وزارة الصحــة ،وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،والمؤسســات ذات العالقــة ،تــم تحليلهــا وجمعهــا فــي دليــل خــاص بــكل
تجمــع .بحيــث تضمــن الدليــل البيانــات التاليــة :الســكان ،التاريــخ ،التعليــم ،الصحــة ،االقتصــاد ،المــوارد الطبيعيــة،
الزراعــة ،الوضــع الجيوسياســي ،البنيــة التحتيــة ،والمؤسســات والخدمــات ،إضافــة إلــى االحتياجــات التطويريــة.
1.1وقد تم التحليل من خالل معالجة ثالثة أنواع من البيانات:
تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن مصــادر مختلفــة ،مــع التركيــز علــى جمــع البيانــات حيثمــا كان ذلــك ممكنــا
مــن مصــادر وطنيــة فلســطينية محدثــة ،مثــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،ســلطة الميــاه الفلســطينية،
ووزارات أخــرى /مؤسســات إحصائيــة اخــرى.
2.2تحليــل مباشــر للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال المســوحات الميدانيــة التــي أجراهــا فريق الدراســة مــع المواطنين
الفلســطينيين وقــادة المناطــق المســتهدفة مــن حيث وجهــات النظــر وردود الفعل.
3.3تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال عقــد ورشــات العمــل للتقييــم الســريع بالمشــاركة المجتمعيــة ( )PRAفــي
بعــض المواقــع المعينــة علــى مســتوى المحافظة.
أعــدت وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد فــي أريــج خرائــط توضيحيــة لــكل تجمــع ،وكل دليــل
منهــا يحتــوي علــى  3خرائــط؛ وهــي خريطــة موقــع ،خريطــة معلومــات ،وخريطــة اســتخدامات األراضــي.
تــم إعــداد  38دليــا؛ تشــمل جميــع التجمعــات فــي محافظــة القــدس .كمــا يحتــوي كل دليــل علــى قائمــة لالحتياجــات
واألولويــات التنمويــة لــكل تجمــع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم أريــج بإعــداد عــرض نهائــي للمشــروع يلخــص ويعــرض
نتائــج الجهــود التــي بذلــت فــي ســبيل كتابــة دليــل تجمعــات محافظــة القــدس.
هــذا الكتــاب يحتــوي علــى معلومــات متكاملــة عــن محافظــة القــدس ،وعلــى مقترحــات مشــاريع تنمويــة علــى مســتوى
المحافظــة .جميــع ملفــات التجمعــات مــع أوراق الحقائــق واالحتياجــات التطويريــة موجــودة علــى شــبكة االنترنــت
()http://proxy.arij.org/vprofile
مالحظات منهجية:
•في بعض الجداول /اشكال تحليل البيانات قد ال يصل المجموع إلى  100٪بسبب تقريب االرقام.
•جميــع البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني تعكــس منهجيتهــا ،حيــث يمكــن ايجــاد
شــرح هــذه المنهجيــة فــي بدايــة كل مــن التقاريــر الخاصــة بهــم والمســتخدمة فــي هــذا المشــروع.
•جــرى جمــع كل البيانــات المباشــرة باســتخدام معاييــر صارمــة والتــي تــم اعتمادهــا واســتخدامها مــن قبــل أريــج فــي
تصميــم وتنفيــذ جميــع البحــوث (دليــل أريــج للممارســات والمبــادئ التوجيهيــة).
محافظة القدس :نظرة عامة
مــن حيــث األراضــي ،فــان محافظــة القــدس تقــع علــى حوالــي  344,452دونمــا .منهــا  34,257دونمــا تعتبــر مناطــق
فلســطينية مأهولــة ،ويصنــف  40,288دونمــا علــى انهــا مســتوطنات إســرائيلية ،والبقيــة هــي التصنيفــات المختلفــة
لألراضــي (أريــج ،نظــم المعلومــات الجغرافيــة( 2011 ،أ)) .وفقــا لتصنيــف النظــام المتكامــل الفلســطيني المــادي ،تــم
تقســيم محافظــة القــدس إلــى  38هيئــة محليــة ،تســيطر علــى  44تجمعــا .فــي  ،J2وتــم تصنــف المزيــد مــن هــذه الحــدود
إلــى ثــاث مناطــق إداريــة رئيســة :وهــي تلــك التــي تديرهــا المجالــس القرويــة ،وتلــك التــي تديرهــا المجالــس المحليــة،
ومخيمــات الالجئيــن /لجــان المشــاريع( .انظــر الجــدول رقــم . )1
هنــاك  44تجمعــا فــي محافظــة القــدس ،مقســمة إلــى  38منطقــة إداريــة .منهــا  10تحمعــات تقــع ضمــن الحــدود الجغرافيــة
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اإلســرائيلية ( ،)J1بينمــا تقــع بقيــة التجمعــات وهــي  28تجمعــا فــي مناطــق الضفــة الغربيــة ( .)J2يتــم ادارة  16تجمعــا
فــي منطقــة  J2مــن قبــل المجالــس القرويــة ،و 10مــن قبــل المجالــس المحليــة ،واحــدة مــن قبــل لجنــة مشــاريع ،وواحــدة
مــن قبــل لجنــة مخيــم .الجــدول رقــم  1يبيــن أســماء التجمعــات ،وعــدد ســكانها ،ووضعهــا اإلداري:
جدول  :1أسماء التجمعات حسب النوع ،عدد السكان ،والهيئة المحلية

التجمع_J2
رافات
مخيم قلنديا
مخماس
قلنديا
بيت دقو
جبع و(جبع التجمع البدوي)
الجديرة
الرام وضاحية البريد
بيت عنان
الجيب
بير نباال
بيت إجزا
القبيبة
خرائب ام اللحم
بدو
النبي صموئيل
حزما
بيت حنينا البلد
قطنه
بيت اكسا
بيت سوريك
عناتا
الزعيم
العيزريــة والكعابنــة (تجمــع
بــدوي)
ابو ديس
عرب الجهالين
السواحرة الشرقية
الشيخ سعد

عدد السكان
2,374
8,831
1,447
1,179
1,621
3,255
2,276
20,359
3,980
4,220
4,817
698
3,172
363
6,798
258
6,271
1,071
6,458
1,895
3,887
12,049
3,402
18,300

النوع
ريف
مخيم
ريف
ريف
ريف
ريف
ريف
حضر
ريف
حضر
حضر
ريف
ريف
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
ريف
ريف
ريف
حضر
ريف
حضر

الهيئة المحلية
مجلس قروي
لجنة مخيم
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس محلي
مجلس محلي
مجلس قروي
مجلس محلي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس محلي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس قروي
مجلس محلي
مجلس قروي
مجلس محلي
مجلس محلي
مجلس قروي
مجلس محلي

10,782
721
5,800
1,949

حضر
ريف
حضر
ريف

مجلس محلي
لجنة مشاريع
مجلس محلي
مجلس قروي

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،أ).
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التجمع_1J
كفر عقب
مخيم شعفاط
بيت حنينا
شعفاط
العيسوية
بيت المقدس (البلدة القديمة)
سلوان والثوري
جبل المكبر والسواحرة الغربية
بيت صفافا وشرفات
صور باهر وام طوبا

عدد السكان
366, 14
20,000
33,617

الهيئة المحلية
مجلس قروي
لجنة مخيم
بلدية القدس
(اسرائيلية)

22,759
13,730
119,349
31,683
21,127
11,200
18,137

المصدر( :معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ، )2012 ،ومسح قام به فريق المشروع مع رئيس مجلس كل من التجمعات المستهدفة.
خريطة  :2الحدود اإلدارية للتجمعات الرئيسة في محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية -أريج( 2012 ،أ).

 4.2.1ورشات عمل التقييم السريع بالمشاركة ()PRA
تــم عقــد العديــد مــن اللقــاءات والمقابــات ،وتشــكيل مجموعــات عمــل متخصصــة مــن المزارعيــن والســلطات المحليــة
والمؤسســات الناشــطة فــي المنطقــة .كمــا تــم عقــد ورشــات عمــل للتقييــم الســريع بالمشــاركة ،والتــي تبنــى علــى أساســها
جميــع خطــط التنميــة بمشــاركة جميــع الجهــات ذات العالقــة .الهــدف مــن التقييــم الســريع بالمشــاركة ،هــو التعــرف علــى
المشــاكل واالحتياجــات والحلــول المقترحــة المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي وإدارة المــوارد الطبيعيــة ،مــن خــال إشــراك
ممثلــي المجتمعــات المحليــة والمؤسســات العاملــة فــي هــذه المجــاالت ،حيــث تــم التركيــز علــى الســكان المحلييــن لتقييــم
تلــك المســائل وإتاحــة الفرصــة لهــم للمشــاركة وتقديــم مقترحاتهــم وخططهــم.
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لقــد تــم عقــد  38ورشــة عمــل للتقييــم الســريع بالمشــاركة فــي المجالــس القرويــة والبلديــات( ،انظــر الجــدول رقــم )1؛
كمــا عقــد اجتمــاع علــى مســتوى المحافظــة للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة (المالحظــات) مــن وجهــة نظــر الســلطة،
إضافــة إلــى اتعقــد ورشــة عمــل إلعــداد تقييــم لالحتياجــات وتطويــر اقتراحــات خطــط تطويريــة ذات صلــة بالمعلومــات
التــي جمعــت مــن خــال ورشــات العمــل واالجتماعــات الســابقة.
واجــه معهــد أريــج خــال عقــده لورشــات التقييــم الســريع بالمشــاركة ،عــددا مــن التعقيــدات اللوجســتية ترجــع إلــى
حقيقــة أن  11ورشــة عمــل لجمــع المعلومــات تمــت لمناطــق واقعــة تحــت الســيطرة االســرائيلية ( ،)J1حيــث ان عــددا
قليــل مــن موظفــي أريــج حصلــوا علــى التصاريــح الالزمــة لتنفيــذ نشــاطات المشــروع ضمــن الحــدود اإلســرائيلية،
وكان هنــاك نقــص فــي القــوى العاملــة لتخطيــط وعقــد مثــل هــذه الورشــات داخــل ‹إســرائيل» ،وهــدر للوقــت والجهــد
وتكلفــة اضافيــة .تــم ترتيــب لقــاءات بيــن موظفــي المعهــد وممثليــن عــن التجمعــات الواقعــة فــي «إســرائيل» فــي مكتــب
المعهــد الواقــع فــي مدينــة بيــت لحــم ،بحيــث يمكــن تعبئــة االســتمارات وجمــع المعلومــات ومراجعــة العمــل الــذي تــم
فــي المواقــع المعنيــة .ويالحــظ كذلــك أنــه وحتــى لــو كان هنــاك مــا يكفــي مــن القــوى العاملــة لتنظيــم ورشــات العمــل
فــي األراضــي اإلســرائيلية ،فــان عــددا قليــل مــن التجمعــات العربيــة القائمــة هنــاك لديهــا مرافــق علــى مســتوى البلديــة/
القريــة /المخيــم كافيــة الســتضافة مثــل هــذه الورشــات (حيــث يفتقــر الكثيــر مــن المناطــق إلــى مقــر محلــي رســمي).
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن بعــض المشــاكل فــي المشــاركة (وهــي قضيــة ســائدة فــي العديــد مــن مشــاريع المشــاركة
المجتمعيــة) ومحدوديــة المرافــق ،فــإن ورشــات عمــل التقييــم الســريع المتبقيــة ( 28ورشــة) التــي عقــدت فــي التجمعــات
الواقعــة داخــل األراضــي الفلســطينية ( ،)J2نفــذت دون ايــة عوائــق رئيســة ،وحققــت أهدافهــا فــي الحصــول علــى
معلومــات مباشــرة مــن المواطنيــن.
لقــد تــم توثيــق وتحليــل البيانــات التــي جمعــت؛ وبنــاء علــى النتائــج وضعــت العديــد مــن الخطــط والمشــاريع التنمويــة.
وكنتيجــة لذلــك فقــد تــم إعــداد  39دليــا للتجمعــات الســكانية فــي محافظــة القــدس باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة.

 5.2.1قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت
لقــد قامــت وحــدة الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات فــي أريــج ،بإنشــاء قاعــدة بيانــات محوســبة لدليــل التجمعــات
الســكانية فــي محافظــة القــدس باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة .جميــع البيانــات عرضــت علــى شــبكة االنترنــت بصــورة
منظمــة وشــاملة ،وبطريقــة مبســطة ومتاحــة للجميــع .إضافــة إلــى جميــع الملفــات والخرائــط وأوراق الحقائــق والمشــاريع
المقترحــة المتكاملــة لجميــع التجمعــات الســكانية ،وهــي موجــودة علــى الموقــع االلكترونــي التالــي:
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar
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الجزء الثاني
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 1.2الموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائية
تقــع محافظــة القــدس فــي منتصــف الضفــة الغربيــة ،يحدهــا مــن الشــمال محافظــة رام هللا والبيــرة ،ومــن الشــرق محافظــة
أريحــا والبحــر الميــت ،ومــن الغــرب األراضــي المحتلــة عــام  1948م ،ومــن الجنــوب محافظــة بيــت لحــم .تبلــغ مســاحة
محافظــة القــدس اإلجماليــة  344,452دونمــا ( 344.45كــم)2؛ تصنــف هــذه المســاحة مــن حيــث اســتخدامات األراضــي
إلــى ثمانيــة عشــر صنفــا رئيســيا .وهــذه تشــمل المناطــق العمرانيــة الفلســطينية ،المســتوطنات اإلســرائيلية ،المناطــق
العســكرية المغلقــة ،القواعــد العســكرية اإلســرائيلية ،المناطــق المفتوحــة والغابــات ،والمواقــع اإلنشــائية (وحــدة نظــم
المعلومــات الجغرافيــة -أريــج( 2011 ،أ)) (انظــر الخريطــة رقــم .)3
تضــم محافظــة القــدس جغرافيــا  44تجمعــا ،أمــا إداريــا فتضــم  29هيئــة إداريــة .باإلضافــة إلــى مخيمــي الجئيــن يديــر
كل منهمــا لجنــة مخيــم .مــن بيــن التجمعــات  5مجالــس قرويــة ،وبلديــة واحــدة .تشــكل المســاحة العمرانيــة الفلســطينية
نســبة  1.62%مــن مجمــوع مســاحة محافظــة القــدس .الجــدول رقــم  ،1يبيــن اســم كل تجمــع ،وضعــه جغرافيــا وإداريــا،
وتلــك المصنفــة مخيمــات الالجئيــن.
يتــراوح ارتفــاع محافظــة القــدس بيــن  209امتــار تحــت مســتوى ســطح البحــر فــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية ،ليصــل إلــى
 859متــرا فــوق مســتوى ســطح البحــر فــي اتجــاه الغــرب .ويقــع اقــل ارتفــاع لهــا فــي منطقــة الكعابنــة (تجمــع بــدوي)
(وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة -أريــج( 2012 ،ب)) (انظــر الخريطــة رقــم .)4
خريطة  :3موقع وحدود محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ).
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خريطة  :4تضاريس محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ).

ويتميــز منــاخ القــدس بانــه منــاخ مــا بيــن شــبه اســتوائي وشــبه قاحــل ،ذو صيــف دافــئ وجــاف ،وشــتاء بــارد وماطــر
( .)Britannia، 2011حيــث يتخلــل فصلــي الخريــف والربيــع فــي المحافظــة وبشــكل شــائع الــى حــد مــا جــو حــار
وريــاح جافــة صحراويــة تســمى «خماســينية» .9
يبلــغ متوســط درجــات الحــرارة الســنوي بشــكل عــام  16.71درجــة مئويــة ( 62.08فهرنهايت).ويتــراوح متوســط
درجــات الحــرارة مــا بيــن  15.85و 17.23درجــة مئويــة (وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة -أريــج(2012 ،أ)) (انظــر
الخريطــة رقــم  .)5عــاوة علــى ذلــك ،تعــرف القــدس بغطائهــا النباتــي المشــابه لغطــاء البحــر االبيــض المتوســط وايضــا
االيراني-الطورانــي .
ان صيــف القــدس جــاف وحــار ،وتتفــاوت كميــة األمطــار الســنوية فيــه مــن عــام آلخــر ،حيــث يبلــغ المعــدل الســنوي
العــام لهطــول األمطــار فــي محافظــة القــدس  159.4ملــم ،ويبلــغ معــدل الرطوبــة النســبية حوالــي ( 60.32%وحــدة
نظــم المعلومــات الجغرافيــة -أريــج( 2012 ،أ)) (انظــر الخريطــة رقــم  .)6كمــا تختلــف كميــات األمطــار الســنوية
فــي محافظــة القــدس اختالفــا كبيــرا علــى مســتوى التجمعــات .ففــي عــام  ،2011بلــغ معــدل االمطــار  409.47ملــم،
حيــث بلــغ أعلــى مســتوى لهطــول األمطــار وهــو  607.77ملــم فــي منطقــة بيــت ســوريك ،وكان أدنــى مســتوى لــه هــو
 211.17ملــم فــي منطقــة الكعابنــة (تجمــع بــدوي).

 9تقول األسطورة أن هذا الجو يسيطر على مناخ المحافظة لمدة  50يوما في السنة.
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خريطة  :5المعدل السنوي لدرجات الحرارة في محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ).
خريطة  :6المعدل السنوي لهطول األمطار في محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ).
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 2.2السكان
بيــن التعــداد العــام للســكان والمســاكن الــذي نفــذه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي عــام  ،2007أن عــدد
10
ســكان محافظــة القــدس بلــغ  363,649نســمة؛ وهــذا يشــكل تقريبــا  15.47%مــن مجمــوع الســكان فــي الضفــة الغربيــة
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،أ)).
جدول رقم  ،2يبين توزيع السكان في محافظة القدس حسب الجنس ونوع التجمع (حضر ،ريف ،أو مخيم).
جدول  :2توزيع السكان في محافظة القدس حسب الجنس ونوع التجمع عام 2007

نوع التجمع
منطقة ريف
منطقة حضر
منطقة مخيم
منطقة القدس J1
منطقة القدس J2
المجموع

ذكر
20,516
159,880
4,574
114,743
70,227
184,970

أنثى
20,184
154,234
4,257
110,673
68,006
178,679

المجموع
40,700
314,118
8,831
*225,416
138,233
363,649

* قــام الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني باحتســاب تقديــري لهــذا الرقــم بشــكل أســاس لعــام  ،2007لكــن وفقــا لمراجــع إســرائيلية فــان
هــذا الرقــم هــو  176,271فقــط لعــام  ،2011كمــا هــو مفصــل فــي الجــدول .ويعــود الســبب وراء تقديــم البيانــات مــن مرجــع إســرائيلي هــو أن
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لــم يقــدم بيانــات الســكان حســب الموقــع.
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،أ).

بنــاء علــى تصنيفــات  11الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للتجمعــات الفلســطينية عــام ( 2007الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،أ)) ،فــان حوالــي  86.38%مــن مجمــوع ســكان محافظــة القــدس يعيشــون فــي مناطــق
حضريــة 11.19% ،يعيشــون فــي مناطــق ريفيــة ،بينمــا  2.43%يعيشــون فــي مخيمــات الالجئيــن (انظــر الجــدول رقم .)2
تتألــف محافظــة القــدس مــن  44مناقــة إداريــة ،منهــا بلديــة واحــدة فقــط وهــي بلديــة القــدس .المناطــق الرئيســة فــي منطقــة
 J2مــن حيــث حجــم عــدد الســكان هــي :الــرام وضاحيــة البريــد ( + 20,000شــخص) ،العيزريــة ( + 17,000شــخص)،
وبلــدة عناتــا ( + 12,000شــخص) باإلضافــة إلــى العديــد مــن المناطــق الريفيــة والمخيمــات .امــا بالنســبة لمنطقــة J1
فالبلــدة القديمــة فــي القــدس تعتبــر التجمــع الرئيــس ،حيــث يســكنها حوالــي  32,000+شــخص ،كذلــك بلــدة بيــت حنينــا
وشــعفاط ( 27,000+شــخص) ،وبلــدة ســلوان والثــوري ( 36,000+شــخص).
ومــع ذلــك ،فانــه اثنــاء إجــراء تعــداد عــام  2007والتــي اخــذت منــه البيانــات المذكــورة أعــاه ،اشــارت العقبــات التــي
تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية الــى أن «الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لــم يكــن قــادرا علــى اجــراء تعــداد أو
مســح كامــل لســكان القــدس الشــرقية» (األونــروا ،)2007 ،ولذلــك ،فــان تقديــر عــدد ســكان محافظــة القــدس االجمالــي
هــو أمــر صعــب .وتســتند البيانــات المتعلقــة بمنطقــة ( J1داخــل نقــاط التفتيــش) بشــكل أســاس علــى التقديــرات ،فــي حيــن
تســتند بيانــات منطقــة ( J2خــارج نقــاط التفتيــش) بشــكل رئيــس علــى بيانــات التعــداد.
الجدول رقم  3يبين مقارنة بين عدد سكان محافظة القدس في عام  ،1997وعام .2007

 10يشمل السكان الذين تم تعدادهم خالل الفترة  16/12/2007 1-والسكان الذين لم يتم تعدادهم ،حسب تقديرات مسح آخر تعداد.
 * 11المنطقة الحضرية :هي أي منطقة عدد سكانها يصل إلى  10,000شخص أو أكثر .وهذا ينطبق على مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها .باإلضافة إلى ذلك،
فإنه يشير إلى جميع التجمعات التي يتراوح عدد سكانها من  4,000إلى  9,999شخصا شريطة أن يتوفر لديها ما ال يقل عن أربعة من العناصر التالية :شبكة كهرباء عامة،
شبكة مياه عامة ،مكتب بريد ،مركز صحي مع طبيب بدوام كامل ،ومدرسة للتعليم الثانوي العام.
* المنطقة الريفية :هي أي منطقة عدد سكانها أقل من  4,000شخص أو عدد سكانها يتراوح من  4,000إلى  9,999شخصا وتفتقر إلى العناصر األربعة المذكورة آنفا.
* مخيم الجئين :هو أي مكان يشير إلى مخيم لالجئين ،وتديره وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا).
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جدول  :3مجموع عدد سكان محافظة القدس في عام  ،1997وعام 2007

السنة
المؤشر
منطقة J2
منطقة J1
المجموع

ذكر

*1997
عدد األسر
أنثى

55,568
58,328
328,601

19,013
-

عدد
الوحدات
السكنية
25,979
-

ذكر

2007
عدد األسر
أنثى

68,006
70,227
110,673 114,743
363,649

25,731
44,703
70,434

عدد
الوحدات
السكنية
35,593
-

مالحظــة :تشــمل مؤشــرات تعــداد  2007منطقــة  J1مــن محافظــة القــدس ،فــي حيــن أن مؤشــرات تعــداد  1997ال تشــمل منطقــة  .J1ومــع
ذلــك ،فــإن عــدد الســكان المقــدر لتلــك األجــزاء مــن القــدس والتــي ضمتهــا إســرائيل فــي عــام  1967يبلــغ  210,209شــخصا.
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،1999 ،أ) ،و( 2011أ) .

ويقــدر إجمالــي عــدد ســكان محافظــة القــدس بـــحوالي  363,649شــخصا فــي عــام  ،2007ممــا يعنــي زيــادة قدرهــا حوالــي
 10.6٪منــذ تعــداد عــام  .1997وهــذا يمثــل متوســط معــدل النمــو الســنوي بمــا يقــارب  .1٪ويقــدر عــدد ســكان منطقــة J1
بحوالــي  225,416شــخصا ،ويمثــل زيــادة بنســبة  4.9٪فــي اعــداد الســكان منــذ عــام  ،1997ومتوســط معــدل نمــو ســنوي
مقــداره  .0.5٪بينمــا يقــدر عــدد ســكان منطقــة  J2بحوالــي  138,233شــخصا  ،أي زيــادة بنســبة حوالــي  21٪مقارنــة مــع
عــام  ،1997ومعــدل نمــو ســنوي متوســط مقــداره ( 2.1٪الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 1999 ،و( 2009أ)).
فــي عــام  ،1997شــكل الالجئــون حوالــي  39.6٪مــن ســكان محافظــة القــدس ( 39.1٪مــن ســكان منطقــة  J1و40.6٪
مــن ســكان  .)J2وبحلــول عــام  ،2007انخفضــت كثافــة الالجئيــن فــي المحافظــة بمقــدار  29.9٪( 31.55٪مــن ســكان
 J1و 34.2٪مــن ســكان ( )J2الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2011 ،أ)).
بلــغ متوســط حجــم األســرة فــي جميــع أنحــاء المحافظــة  5.2فــردا ،بالمقارنــة مــع  5.8فــردا فــي األراضــي الفلســطينية
بشــكل عــام .ويبيــن الجــدول رقــم  ,4بعــض البيانــات المحدثــة حــول ظــروف الســكن فــي محافظــة القــدس.
الجدول  :4مؤشرات مختارة لظروف السكن في محافظة القدس ()2011

المؤشرات السكنية
متوسط حجم األسرة
متوسط عدد الغرف في الوحدات السكنية
متوسط الكثافة السكنية

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2011 ،أ)

5.2
3.3
1.4

الخصوبة اليهودية /العربية
تشــير البيانــات إلــى أن معــدل الخصوبــة للمــرأة العربيــة فــي القــدس هــو أقــل مــن معــدل خصوبــة نظيراتهــا
اليهوديــات .فــي عــام  ،2009ســجل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء اإلســرائيلي معــدل الخصوبــة للنســاء
اإلســرائيليات اليهوديــات داخــل بلديــة القــدس 4.19؛ أي أعلــى بمقــدار  1.3نقطــة مــن معــدل النســاء اليهوديــات
عبــر إســرائيل ( )2.9وأعلــى بحوالــي  0.3نقطــة مــن النســاء العربيــات فــي التجمعــات المختــارة لهــذه الدراســة
(( )3.88الجهــاز المركــزي لإلحصــاء اإلســرائيلي .)2011 ،واعلــن معهــد القــدس للدراســات اإلســرائيلية أن
هــذا الفــرق بالنســب هــو نتيجــة ’للنســبة األعلــى مــن الحريديــم والنســاء المتدينــات فــي القــدس مقارنــة مــع [بقيــة
إســرائيل]› الذيــن يتميــزون بمعــدالت خصوبــة اعلــى بشــكل عــام ( 7.7للنســاء الحريديــة)* (معهــد القــدس
للدراســات اإلســرائيلية.)2011 ،
* تعيــش معظــم النســاء الحريديــة فــي محافظــة القــدس فــي منطقــة  ،J1خاصــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس.
ويعــد هــذا مؤشــرا آخــر يدعــم خطــة التطهيــر العرقــي التــي يمارســها االحتــال اإلســرائيلي فــي القــدس.
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دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

أظهــرت بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن الــذي نفــذه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،أن توزيــع الفئــات
العمريــة فــي محافظــة القــدس لعــام  ،2007كان كمــا يلــي 37.87% :ضمــن الفئــة العمريــة أقــل مــن  15عامــا54.13% ،
ضمــن الفئــة العمريــة  64 15-عامــا ،و 3%ضمــن الفئــة العمريــة  65عامــا فمــا فــوق ،بينمــا  4.99%لــم تحســب
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،و)).
يبين الجدول رقم  ،5السكان في محافظة القدس حسب العمر والمنطقة.
الجدول  :5احصائيات االعمار لمحافظة القدس

الفئة العمرية ()2007
15 - 64
61,912
60,110
122,022

65 +
3,349
3,421
6,770

غير مبين
5,861
5,403
11,264

القدس ()J2

ذكر
انثى
مجموع

22,255
21,303
43,558

30,253
29,391
59,644

1,450
1,853
3,303

9,361
8,769
18,130

محافظة القدس

ذكر
انثى
مجموع

65,876
63,042
128,918

92,165
89,501
181,666

4,799
5,274
10,073

15,222
14,172
29,394

القدس ()J1

الجنس
ذكر
انثى
مجموع

0 - 14
43,621
41,739
85,360

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ب).

بلــغ عــدد الســكان المقــدر فــي محافظــة القــدس فــي منتصــف العــام  2013حوالــي  404,165فــرداً ،يتوزعــون بواقــع
 251,043فــرداً فــي منطقــة  J1و 153,122فــرداً فــي منطقــة ( .J2الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2013،
يمتــاز المجتمــع الفلســطيني فــي محافظــة القــدس بأنــه مجتمــع فتــي ،فقــد بلغــت نســبة األفــراد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن
 15ســنة فــي محافظــة القــدس  ،35.2%فــي حيــن بلغــت نســبة األفــراد الذيــن أعمارهــم  60ســنة فأكثــر ( .6.7%الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2013،
شكل (:)2التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب المنطقة وفئات العمر2013 ،

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2013 ،
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 3.2القوى العاملة
مــن الناحيــة االقتصاديــة ســجلت محافظــة القــدس معــدل نســبة بطالــة  17.6%فــي عــام  ،2013فــي حيــن بلــغ معــدل
نســبة البطالــة فــي الضفــة الغربيــة  .18.6%تشــكل القــوى العاملــة فــي القــدس  30.5%مــن عــدد الســكان ،بلــغ متوســط
األجــر اليومــي فــي عــام  2013تقريبــا  105.7شــيقل (حوالــي  30.5دوالرا فــي تلــك الفتــرة) ،وهــذا المتوســط اعلــى
مــن متوســط األجــر اليومــي فــي الضفــة الغربيــة ،والــذي بلــغ 88.9شــيقال (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
(2014أ)) (انظــر الجــدول رقــم .)6
جدول  :6نسبة القوى العاملة المشاركة ،معدل البطالة ،ومعدل األجرة اليومية (بالشيقل) للعاملين في محافظة القدس2013 ،

نسبة القوى العاملة المشاركة
17.6
30.5

المحافظة
القدس

معدل البطالة

* ال تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات.
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2014 ،أ)

متوسط األجرة اليومية (شيقل)
*105.7

أظهــر تقريــر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الســنوي لمســح القــوى العاملــة لعــام  ،2013أن قطــاع الخدمــات
واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى فــي محافظــة القــدس يحتــل المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد األشــخاص الذيــن يعملــون
فيــه ( ،)27.1%يليــه قطــاع البنــاء واإلنشــاءات ( ،)24.8%أمــا قطــاع التجــارة والمطاعــم والفنــادق فيحتــل المرتبــة
الثالثــة ( .)22.7%ويحتــل قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت المرتبــة الرابعــة ( ،)13.4%وقطــاع التعديــن والمحاجــر
والصناعــة التحويليــة المرتبــة الخامســة ( ،)10.9%بينمــا يحتــل قطــاع الزراعــة النســبة االقــل ( )1.1%كمــا هــو مبيــن
فــي الجــدول رقــم ( 6الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2014 ،أ)( .انظــر الشــكل رقــم  3والجــدول رقــم .)7
شكل  :3القوى العاملة حسب النشاطات االقتصادية في محافظة القدس (النسبة من بين األشخاص العاملين)
قطاع الزراعة والصيد
واألسماك1.1 ,

المناجم والمحاجر والصناعة,
10.9

الخدمات العامة وفروع أخرى,
27.1

قطاع البناء واإلنشاءات,
24.8

النقل والتخزين واالتصاالت,
13.4

التجارة والمطاعم والفنادق,
22.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2014 ،
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جدول  :7التوزيع النسبي للقوى العاملة في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي2013 ،

المنطقة

النشاط االقتصادي
قطاع الزراعة والصيد واألسماك
المناجم والمحاجر والصناعة
قطاع البناء واإلنشاءات
التجارة والمطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
الخدمات العامة وفروع أخرى
المجموع

محافظة القدس ()%
1.1
10.9
24.8
22.7
13.4
27.1
100

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2014 ،أ).

الضفة الغربية ()%
11.5
15.1
19.3
19.8
5.6
28.7
100

ووفقــا لتوزيــع العامليــن حســب قطــاع العمالــة خــال الربــع األول مــن عــام  ،2014فقــد احتــل قطــاع العمــل فــي القطــاع
الخــاص الحصــة األكبــر مــن العامليــن فــي محافظــة القــدس ،يليــه القطــاع إســرائيل والمســتوطنات  ،بينمــا احتــل القطــاع
العــام نســبة  7.1%مــن القــوى العاملــة (انظــر الجــدول رقــم .)8
جدول :8التوزيع النسبي للقوى العاملة ( 15سنة فأكثر) في محافظة القدس حسب القطاع االقتصادي (معايير  ،)ILOكانون الثاني_ آذار،
2014

المنطقة

القطاع العام

محافظة القدس
الضفة الغربية

7.1
15.9

القطاع االقتصادي ()%
القطاعات األخرى
القطاع الخاص
56.3
65.7

1.5
1.8

المجموع
العمل في إسرائيل
والمستوطنات
35.1
16.6

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2014 ،ب

100
100

وقــد بلــغ حجــم قــوى العمــل فــي القــدس الشــرقية عــام  2010حوالــي  56,000عامــل (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،)2010 ،أي حوالــي  6%مــن مجمــوع قــوى العمــل الفلســطينية .وبلــغ المعــدل االجمالــي لمشــاركة القــوة
العاملــة  39%فــي الســنة نفســها (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
محافظــة القــدس لديهــا أعلــى معــدل مــن األشــخاص الذيــن يعملــون فــي إســرائيل والمســتوطنات ( ،41.7٪مقارنــة بنســبة
 9.6٪فــي األراضــي الفلســطينية) .هــذا ومــن المرجــح أن ذلــك يعــود إلــى الوضــع السياســي فــي محافظــة القــدس ،بالنظــر
إلــى ضــم القــدس عــام  1967وعــدد مــن المســتوطنات داخــل القــدس الشــرقية.
ﻘﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ فــي ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ الــى ﺣﺪ كبيــر .ﻭﺗُﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
الجهــاز المركــزي ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ الفلســطيني ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺑﻠﻐﺖ  ،12.1%ﻭ 11.5%فــي ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،علــى التوالــي (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2011-1999 ،بيــد ان القــدس الشــرقية،
ﻛﻐيــرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،تأثــرت بالتدابيــر ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ المنفــذة منــذ االنتفاضــة الثانيــة ،اذ زادت معــدالت
البطالــة زيــادة حــادة عــام  ،2002لتصــل الــى معــدل قياســي بلــغ  28%فــي ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ،
 .)2013واتاحــت مرونــة ســوق العمــل الفلســطيني ،الــى جانــب تجــدد النمــو فــي اســرائيل واالراضــي الفلســطينية
المحتلــة فــي الســنوات االخيــرة ،تخفيــض معــدالت البطالــة تدريجيــا حتــى وصلــت عــام  2010الــى  17.2%فــي الضفــة
الغربيــة والــى المســتويات التــي كانــت قــد بلغتهــا قبــل عــام  2001فــي القــدس الشــرقية ،أي حوالــي ( 12%الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2012 ،ب)) .وقــد يعــزى تراجــع البطالــة بنســبة اكبــر فــي القــدس الشــرقية منهــا فــي
الضفــة الغربيــة الــى ان ســوق العمــل االســرائيلية اســتوعبت جــزءا مــن قــوى العمــل الفلســطينية ،وهــي امكانيــة غيــر
متاحــة لعمــال الضفــة الغربيــة ،وتمثــل احــدى الميــزات القليلــة التــي قــد يعتبــر ان عمــال القــدس الشــرقية يتمتعــون بهــا
مقارنــة بأبنــاء بلدهــم االخريــن (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
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أظهــرت بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام  2007فــي محافظــة القــدس أن  64.2%مــن مجمــوع الســكان هــم
ضمــن فئــة القــوى العاملــة ( 10ســنوات فأكثــر) ،حيــث بلــغ عــدد القــوى العاملــة فــي محافظــة القــدس  233,325شــخصا.
منهــم  33.3%كانــوا نشــيطين اقتصاديــا (منهــم  15.3%مــن اإلنــاث و 84.7%مــن الذكــور) .وكان  66.1%غيــر
نشــيطين اقتصاديــا ( 12خــارج القــوى العاملــة) منهــم  66.4%مــن اإلنــاث و 33.6%مــن الذكــور .وكان غالبيــة غيــر
النشــيطين اقتصاديــا هــم مــن الطــاب والمتفرغيــن ألعمــال المنــزل ،حيــث يشــكلون  45.1%و 39.8%علــى التوالــي.
الجــدول رقــم  ، 9يبيــن إحصــاءات القــوى العاملــة فــي المحافظــة كمــا هــي فــي عــام .2007

نشيطون اقتصاديا

جدول  :9سكان محافظة القدس ( 10سنوات فأكثر) حسب الجنس والعالقة بقوى العمل2007 -
J1
J2
محافظة القدس
إناث
المجموع ذكور
إناث
المجموع ذكور
إناث
ذكور
المجموع
يعمل
7,841 38,988 46,829 2,930 18,387 21,317 10,771 57,375 68,146
حاليا عاطل عن
146
838
984
165 2,310 2,475
311
3,148
3,459
العمل
عاطل عن العمل (لم
469
3,519 3,988
322 1,755 2,077
791
5,274
6,065
يسبق له العمل)
8,456 43,345 51,801 3,417 22,452 25,869 11,873 65,797 77,670
المجموع
طالب متفرغ
23,054 22,005 45,059 12,654 11,970 24,624 35,708 33,975 69,683
للدراسة
متفرغ ألعمال
42,349
97
42,446 18,958 85
19,043 61,307
182
61,489
المنزل
عاجز عن العمل
2,224 9,505 11,729 1,979 2,320 4,299 4,203 11,825 16,028
ال يعمل وال يبحث
142
529
671
142
529
671
عن عمل
أخرى
889
4,762 5,631
255
623
878
1,144
5,365
6,509
68,516 36,349 104,865 33,988 15,527 49,515 102,504 51,876 154,380
المجموع
571
704
1,275
571
704
1,275
غير مبين
76,972 79,694 156,666 37,976 38,683 76,659 114,948 118,377 233,325
المجموع
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ب).
غير نشيطين اقتصاديا

امــا معــدل مشــاركة االنــاث فــي قــوى العمــل فــي القــدس الشــرقية فهــو متــدن حتــى بالمقارنــة مــع الضفــة الغربيــة ،اذ
وصــل الــى  11.4%عــام  ،2009بينمــا بلــغ معــدل مشــاركة الذكــور  67.6%فــي الســنة نفســها (اونكتــاد.)2013 ،
ورغــم ان ذلــك يبــدو مســتغربا بالنســبة لســكان حضرييــن ،فانــه يعــود اساســا الــى الفــرق فــي حجــم القطــاع الزراعــي فــي
كل مــن القــدس الشــرقية وبقيــة الضفــة الغربيــة .ففــي الســنوات الســابقة ،كان القطــاع الزراعــي فــي الضفــة الغربيــة يســهم
بنســبة تتــراوح بيــن  8%-5مــن الناتــج المحلــي االجمالــي ويشــغل اكثــر مــن  10%مــن قــوى العمــل المســتخدمة ،بينمــا
يــؤدي هــذا القطــاع دورا ثانويــا فــي اقتصــاد القــدس الشــرقية ،اذ يعمــل فيــه اقــل مــن  2%مــن قــوى العمــل المســتخدمة
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2011-1999 ،وســبب آخــر لتدنــي نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى
العاملــة هــو ان المــرأة الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية تتــردد فــي البحــث عــن عمــل فــي ظــل االقتصــاد اإلســرائيلي
الصعــب (اونكتــاد.)2013 ،
ويتعــرض الفلســطينيون فــي القــدس الشــرقية لعــدة اشــكال مــن التمييــز تطبــع عالقاتهــم بســوق العمــل االســرائيلي.
ووفقــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي القــدس ،يعانــي فلســطينيو القــدس الشــرقية مــن ظــروف عمــل قاســية تتســم
بالتالعــب ،وال يحــق للعمــال الفلســطينيين االنضمــام الــى نقابــات العمــال االســرائيلية .وباإلضافــة الــى تقاضــي اجــور
تقــل عــن اجــور العمــال االســرائيليين ،يعمــل العمــال مــن فلســطينيي القــدس الشــرقية ســاعات طويلــة يتجــاوز متوســطها
 10ســاعات فــي اليــوم ،وال يتقاضــون فــي كثيــر مــن االحيــان ،التعويــض المنصــوص عليــه فــي قانــون العمــل ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ (خواجــا.)2009 ،
ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓً فــي اســفل ﺳﻠﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ؛ فهــم يمارســون اعمــاال تصنــف علــى انهــا اعمــال ﺻﻌﺒﺔ
ﻭﺧﻄﺮﺓ وغيــر مرغــوب ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ العمــال اليدوييــن ،ﻛﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،هــم مــن الفلســطينيين .ورغــم ان الفلســطينيين
 12شامل الطالب
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ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ حوالــي  30%مــن مجمــوع ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،فانهــم يشــكلون  43%مــن اليــد العاملــة غيــر الماهــرة .ومــع ان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ العامليــن فــي اســرائيل ومســتوطناتها يواجهــون ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ فــي القــدس ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ المعيشــة وظــروف الســوق ،ﻓﺈﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﻠﻎ  4,032شــيقال ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ ً جديــدا عــام ( 2009الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،)2010 ،ﺃﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ فــي ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  -وهــو  8,131شــيقال
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ ً ﺟﺪﻳﺪﺍً  -ﻋﺎﻡ ( 2009الجهــاز المركــزي لإلحصــاء االســرائيلي.)2010 ،

 4.2قطاع التعليم
وفقــا لتعــداد الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــام  ،2007فقــد بلغــت نســبة األميــة لــدى ســكان محافظــة القــدس
 ،3.9%وقــد شــكلت نســبة اإلنــاث منهــا  70.02%وهــي نســبة عاليــة مقارنــة بنســبة الذكــور التــي بلغــت .29.98%
ومــن مجمــوع الســكان المتعلميــن ،كان هنــاك  12.5%يســتطيعون القــراءة والكتابــة وبــدون مؤهــات تعليميــة رســمية،
و 22.5%انهــوا دراســتهم االبتدائيــة 30.4% ،انهــوا دراســتهم اإلعداديــة 18.2% ،انهــوا دراســتهم الثانويــة ،و11.9%
انهــوا دراســتهم العليــا .الجــدول رقــم  ،9يبيــن المســتوى التعليمــي فــي محافظــة القــدس ،حســب الجنــس والتحصيــل
العلمــي لعــام .2007
جدول  :10سكان محافظة القدس ( 10سنوات فأكثر) حسب الجنس والتحصيل العلمي2007 -
الجنس
ذكور
إناث
المجموع

يعرف
القراءة
أمي
والكتابة
4,683 21,530 37,613 27,721 14,835 2,743
6,599 20,851 33,451 24,832 14,375 6,408
11,282 42,381 71,064 52,553 29,210 9,151
ابتدائي

إعدادي

ثانوي

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ب).

دبلوم
متوسط

بكالوريوس

دبلوم
عالي

7,418
7,255
14,673

198
137
335

ماجستير دكتوراه
830
400
1,230

262
54
316

غير
مبين

المجموع

544
586
1,130

118,377
114,948
233,325

يوجــد فــي محافظــة القــدس مديريتــا تعليــم .يحتــل القطاعــان الحكومــي والخــاص الحصــة األكبــر مــن المــدارس (حيــث
يشــكالن  48%و 45%مــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة علــى التوالــي) (وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية.)2014 ،
ويوجــد فــي محافظــة القــدس مخيمــان لالجئيــن ،فيهمــا  16مدرســة تديرهــا األونــروا 9 ،منهــا لإلنــاث و 4للذكــور ،و3
مــدارس للتعليــم المختلــط .كمــا يوجــد  103مــدارس يديرهــا القطــاع الخــاص ،اغلبيتهــا توفــر تعليمــا مختلطــا ،بينمــا يديــر
القطــاع الحكومــي  110مــدارس تتــوزع بالتســاوي بيــن مــدارس ذكــور وانــاث (أنظــر الجــدول رقــم  .)11ان عــدم وجــود
ســلطة واحــدة موحــدة للتعليــم يضــع الكثيــر مــن التحديــات امــام قطــاع التعليــم فــي القــدس الشــرقية ،لمــا لــه مــن «تأثيــر
ســلبي علــى نوعيــة وتطــور التعليــم داخــل المدينــة» (.)CCJ، 2011
يوجــد هنــاك  10ريــاض أطفــال بلديــة فــي القــدس الشــرقية ،مقارنــة بنحــو  77ريــاض أطفــال بلديــة علمانيــة و 96ريــاض
أطفــال بلديــة دينيــة فــي القــدس الغربيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ان قــرار الحكومــة بتطبيــق «قانــون التعليــم الحــر»؛
التعليــم اإللزامــي لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  4-3ســنوات ،ال يمكــن تنفيذيــه فــي القــدس الشــرقية (ACRI،
.)2013
جدول  :11توزيع المدارس في محافظة القدس حسب الجنس والجهة المشرفة2014/2013 ،

الجهة المشرفة على قطاع التعليم
في محافظة القدس
حكومية
وكالة غوث الالجئين
خاصة
المجموع الكلي

ذكور

إناث

مختلطة

المجموع

45
4
10
59

42
9
14
65

23
3
79
105

110
16
103
229

المصدر :وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.2014 ،
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حوالــي  48%مــن الطــاب فــي محافظــة القــدس يدرســون فــي المــدارس الحكوميــة ،بينمــا  45%يدرســون فــي المــدارس
 35.6٪يلتحقــون بالمــدارس الحكوميــة فــي منطقــة  ،J1حيــث ان الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب فــي  J1يدرســون فــي
المــدارس الخاصــة ( )58.5٪بينمــا نســبة الطــاب الذيــن يدرســون فــي المــدارس الخاصــة فــي  J2هــي ( 30.6٪وزارة
التربيــة والتعليــم.)2014 ،
ال يوجــد هنــاك فــرق كبيــر بيــن مشــاركة اإلنــاث والذكــور فــي النظــام التعليمــي ،حيــث يشــكل عــدد الطلبــة مــن الذكــور
 ،48%فــي حيــن يشــكل عــدد الطلبــة مــن اإلنــاث  52%مــن مجمــوع الطلبــة فــي محافظــة القــدس ،ويظهــر الفــرق فــي
المشــاركة لصالــح االنــاث أكثــر وضوحــا فــي مــدارس ( )J1 (JIIS، 2011أنظــر الجــدول رقــم .)12
يعانــي الطــاب فــي المحافظــة مــن قضيــة رئيســة ،اال وهــي الوصــول إلــى المــدارس ،حيــث ان وجــود العديــد مــن نقــاط
التفتيــش ،والطــرق الملتويــة ،والمعابــر الحدوديــة تجعــل رحلــة  6,000طالــب و 650موظــف ومعلــم إلــى المــدارس
طويلــة وصعبــة ومرهقــة (.)UNOCHA، 2007
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يواجــه الطــاب فــي محافظــة القــدس المزيــد مــن المشــاكل فــي حصولهــم علــى التعليــم ،وال ســيما
فــي القــدس الشــرقية ،حيــث يكتــظ الطــاب فــي المــدارس وفــي مبــان مســتأجرة غيــر مناســبة وفــي حالــة مترديــة،
وتنتشــر هــذه المشــكلة خاصــة فــي مــدارس الوقــف (الدينيــة) ،والمــدارس الحكوميــة فــي منطقــة  ،J1ومــدارس القــدس
الشــرقية التــي تديرهــا بلديــة القــدس .وتجــدر االشــارة هنــا الــى ان مــا يقــارب نصــف مــدارس األوقــاف هــي مبــان
مســتأجرة ،وغالبــا مــا تكــون مبــان ســكنية لــم يتــم تكييفهــا علــى نحــو كاف ( .)CCJ، 2011كمــا ان معظــم الصفــوف
الدراســية ال تلبــي معاييــر الصحــة والســامة باالضافــة الــى اكتظاظهــا الشــديد ،ومــع ذلــك ،فــان هــذه المــدارس شــعبية
جــدا ،وذلــك لمــا توفــره مــن بديــل عملــي عــن المنهــاج اإلســرائيلي فــي القــدس الشــرقية.
ﻭﺗﺪﻝ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ المتصلــة بالحصــول علــى التعليــم فــي القــدس ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ تمييــز اوســع نطاقــا بحــق الفلســطينيين
ﺍﻟﺬﻳﻦ يعيشــون تحــت ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻓﻌﺪﻡ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ فــي مؤشــر المســاواة بيــن المواطنيــن
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ فــي ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺮﻩ جمعيــة النهــوض بالمســاواة المدنيــة (ســيكوي .13 )2009 ،ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ هــذا
المؤشــر يتعلــق بالمســاواة بيــن المواطنيــن ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ والفلســطينيين ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻗﻮﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿـﻊ فــي ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﺍﻟـﺸﺮﻗﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ ﺃﻥ التفــاوت بيــن ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ الحــال بالنســبة للفقــر،
اكبــر فــي العــادة ممــا هــو عليــه فــي ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎً .وفــي عــام  2007ﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،0.34ممــا يــدل ليــس فقــط علــى
عــدم المســاواة ،بــل وعلــى االجحــاف بحــق الفلســطينيين (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
باإلضافــة إلــى كل ذلــك ،ال تقبــل المــدارس البلديــة فــي القــدس الشــرقية المعلميــن أو التالميــذ الذيــن يحملــون بطاقــات
هويــة الضفــة الغربيــة (الخضــراء) ،حيــث يواجــه المعلمــون صعوبــات فــي الحصــول علــى تصاريــح والوصــول إلــى
المــدارس ،ولذلــك يعــد نقــص الموظفيــن قضيــة شــائعة .وتتفاقــم هــذه المشــكلة مــن حيــث رواتــب التدريــس المنخفضــة،
خاصــة فــي مــدارس األوقــاف ،ممــا يــؤدي إلــى نقــص فــي عــدد المعلميــن ،وخاصــة فــي عــدد معلمــي اللغــة العربيــة،
اللغــة اإلنجليزيــة ،الرياضيــات ،والفيزيــاء .وبســبب اكتظــاظ عــدد الطــاب فــي الصفــوف ،فــان بعــض المــدارس
(مــدارس األونــروا خاصــة) ،تعمــل بنظــام «الفترتيــن» ،حيــث يذهــب نصــف التالميــذ إلــى المدرســة فــي الصبــاح،
والنصــف اآلخــر فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر ،ممــا يــؤدي إلــى تقييــد ســاعات الدراســة للطــاب ،كمــا ان بعضهــم يضطــر
الــى الدراســة اثنــاء فتــرات مــا بعــد الظهــر الحــارة (.)ACRI، 2013
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــان الطــاب الذيــن يجتــازون اختبــارات شــهادة الثانويــة العامــة الفلســطينية فــي المدرســة الثانويــة
(لتوجيهــي فــي القــدس الشــرقية ،ال يتــم قبولهــم بســهولة فــي الجامعــات اإلســرائيلية ،حيــث ان بعــض الدرجــات التــي
تقدمهــا الجامعــات الفلســطينية ،بمــا فــي ذلــك جامعــة القــدس المحليــة ،هــي غيــر معتــرف بهــا فــي إســرائيل (ACRI،
 .)2013وايضــا هنــاك حوالــي  5,000طفــل فلســطيني فــي ســن االلتحــاق بالمدرســة غيــر مســجلين فــي ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ تشــير بعــض المصــادر الــى ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ المــدارس البلديــة بعــد المرحلــة االبتدائيــة ﻗﺪ ﻳﺼﻞ الــى
 13يشمل مؤشر المساواة عدة قطاعات منها الصحة ،ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ المساواة في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17دالة ومتغير ،بما في
ذلك معدالت اﻻﻟﺘﺤﺎﻕ بالمدارس ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ،والهياكل ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻢ ،وناتجه ،الخ .ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ المؤشر بين  ،1ﺍﻟﺬﻱ يعني عدم المساواة لصالح ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ،
و -1ﺍﻟﺬﻱ يعني عدم المساواة لصالح ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ الفلسطينيين في اسرائيل ،ﺑﻴﻨﻤﺎ يعني الرقم صفر المساواة التامة.
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 .)ACRI, 2010( 50%ﻭأدى ذلــك الــى ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ فــي ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ غيــر النظاميــة والــى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺟﻨﻮﺡ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ الــى ﺫﻟﻚ ،فــان االلتحــاق بمــدارس ﻣﻼﺋﻤﺔ فــي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ قــد ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ وعائالتهــم فــي ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ فــي المدينــة ،اذ يجــب عليهــم ان يثبتــوا انهــم يدرســون فــي ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بهــذا الحــق (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
جدول  :12عدد الطلبة في محافظة القدس ،حسب الجنس والجهة المشرفة2014/2013 ،

ذكور
13,144
1,698
17,946
32,788

الجهة المشرفة على قطاع التعليم في محافظة القدس
حكومية
وكالة غوث الالجئين
خاصة
المجموع الكلي

المصدر :وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.2014 ،

المجموع
29,437
6,393
32,447
68,277

إناث
16,293
4,695
14,501
35,489

يوجــد هنــاك نقــص بحوالــي  1,000صــف دراســي علــى األقــل فــي جميــع المســتويات التعليميــة فــي القــدس الشــرقية:
مرحلــة مــا قبــل المدرســة ،ريــاض األطفــال ،االبتدائيــة ،الثانويــة ،والتعليــم الخــاص .علــى الرغــم مــن االلتزامــات التــي
قطعتهــا الســلطات اإلســرائيلية إلــى المحاكــم ،ال يتــم بنــاء ســوى بعــض العشــرات مــن الصفــوف الدراســية ســنويا.
وبســبب نقــص الغــرف الصفيــة فــان نظــام المــدارس البلديــة يرفــض العديــد مــن األطفــال الذيــن يلتمســون التســجيل فــي
المــدارس ،وبالتالــي تضطــر أســرهم الــى تحمــل عــبء مالــي كبيــر مــن اجــل توفيــر التعليــم الخــاص ألبنائهــم (CCJ،
.)2011
وعــاوة علــى ذلــك ،فــان عــدد الغــرف الصفيــة لإلنــاث يفــوق عــدد تلــك المتوفــرة للذكــور ،وخاصــة فــي منطقــة ،J1
حيــث يوجــد  493صفــا لإلنــاث ،مقابــل  282صفــا للذكــور .أمــا بالنســبة لعــدد الطــاب فــي الغــرف الصفيــة فقــد بلــغ
متوســط عددهــم فــي الصــف الواحــد فــي المــدارس الحكوميــة  24.8طالبــا ،بينمــا فــي المــدارس التــي تشــرف عليهــا
األونــروا بلــغ  26.5طالبــا ،وفــي القطــاع الخــاص  24.9طالبــا (( )JIIS، 2012أنظــر الجــداول رقــم  13و .)14كمــا ان
الغــرف الصفيــة كبيــرة المســاحة غالبــا مــا تكــون مكتظــة كثيــرا مــع متوســط كثافــة صفيــة تســاوي  0.9م ²لــكل طالــب؛
فــي حيــن ان المعاييــر الدوليــة توصــي بـــمساحة  2 – 1.25م ²لــكل طالــب (.)CCJ، 2011
جدول  :13توزيع عدد الصفوف في محافظة القدس ،حسب الجنس والجهة المشرفة2014/2013 ،

الجهة المشرفة على قطاع التعليم في محافظة
القدس
حكومية
وكالة غوث الالجئين
خاصة
المجموع الكلي

ذكور
474
48
305
827

إناث
601
134
338
1,073

المصدر :وزارة التربية والتعليم الفلسطينية2014 ،

مختلطة
157
21
683
861

المجموع
1,232
203
1,326
2,761

جدول  :14معدل عدد الطالب لكل صف في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة2014/2013 ،

الجهة المشرفة
حكومية
وكالة غوث الالجئين
خاصة
المعدل العام

منطقة J1
23
25.5
25.4
24.6

2014/2013
منطقة J2
24.6
35.3
21.4
27.1

المصدر :وزارة التربية والتعليم الفلسطينية2014 ،

المعدل العام
24
31.5
24.5
26.7
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 .5.2قطاع الصحة
منــذ عــام  ،2013وجــد فــي محافظــة القــدس  49مركــزا للرعايــة الصحيــة فــي محافظــة القــدس (تجمعــات الضفــة
الغربيــة) ،منهــا  53%يديرهــا القطــاع الحكومــي -وزارة الصحــة (انظــر الجــدول رقــم .)15
جدول  :15توزيع المراكز الصحية في محافظة القدس ،حسب الجهة المشرفة2013 ،

الجهة المشرفة
وزارة الصحة الفلسطينية

أهلية

وكالة

26

19

4

الخدمات الطبية
العسكرية
0

المجموع

المستشفيات لكل
100,000

االسرة لكل
10,000

49

2.2

15.8

المصدر :وزارة الصحة الفلسطينية -مركز المعلومات الصحية.2014 ،

يوجــد فــي محافظــة القــدس  4مستشــفيات عامــة توفــر  491ســريرا للمرضــى (وزارة الصحــة الفلســطينية -مركــز
المعلومــات الصحيــة( )2014 ،انظــر الجــدول رقــم .)16
جدول  :16المستشفيات في محافظة القدس حسب المنطقة ،والجهة المشرفة وعدد األسرة2013 ،

اسم المستشفى
المقاصد
أوغستا فكتوريا (المطلع)
سانت جوزيف (الفرنساوي)
مستشفى الجعبة للمسنين
سانت جون /عيون
األميرة بسمة
الهالل األحمر
الدجاني
القدس

المستشفيات العامة
الجهة المسؤولة
الموقع
أهلية
القدس
أهلية
القدس
أهلية
القدس
خاص
القدس
المستشفيات المتخصصة
أهلية
القدس
مستشفيات التأهيل /مراكز
أهلية
القدس
مستشفيات الوالدة
أهلية
القدس
خاص
القدس
خاص
القدس

المصدر :وزارة الصحة الفلسطينية -مركز المعلومات الصحية.2013 ،

عدد األسرة
250
118
73
50
74
16
30
12
20

تقــع معظــم هــذه المستشــفيات فــي القــدس الشــرقية ،حيــث يواجــه النــاس فــي القــرى الصغيــرة والنائيــة صعوبــات كبيــرة
فــي الوصــول إلــى هــذه المرافــق الصحيــة ،ولكنهــم لالســف ،فــي كثيــر مــن األحيــان ال يملكــون خيــارات اخــرى للعــاج.
فعلــى ســبيل المثــال ،مستشــفى «أوغســتا فيكتوريــا» هــو المرفــق الوحيــد الــذي يوفــر الرعايــة لألطفــال المصابيــن
بالســرطان واألورام ،ومستشــفى المقاصــد هــو الوحيــد الــذي يوفــر جراحــة القلــب المفتــوح ،ومستشــفى ســانت جوزيــف
هــو المرفــق الوحيــد الــذي يوفــر جراحــة المــخ واألعصــاب ( .)UN/ OCHA OPT، 2010وصــل عــدد المرضــى مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المعالجيــن فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية فــي عــام  2012الــى  71.7٪مــن المجمــوع
الكلــي للمرضــى ،حيــث ادى بنــاء جــدار الفصــل العنصــري والقيــود المفروضــة علــى دخــول المرضــى والطاقــم الطبــي
مــن الضفــة الغربيــة الــى أزمــة ماليــة حــادة فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية (.)ACRI، 2013
وبمــا ان ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ال يمكنهــا ان تعمــل فــي القــدس ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،يجــد ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ مجبريــن علــى
ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ الــى ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،وتضطــر المستشــفيات الفلســطينية فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً الــى ﺍﻻﺭﺗﺒـﺎﻁ
ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ مــن تقديــم الخدمــات التــي تغطيهــا منظومــة التاميــن الصحــي ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ (ومــن
الحصــول علــى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ تدفعــه مــن تكاليــف) .ﻭﻗﺪ حاولــت ﻣﻌﻈﻢ هــذه المستشــفيات ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
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فــي ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ الســكان غيــر ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ الــى خدماتهــا فــي القــدس ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ القيــود
المســتمرة علــى حركــة التنقــل ادت الــى ازمــات ماليــة؛ اذ تراجعــت ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ المستشــفيات تراجعــا كبيــرا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻠﺖ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ (ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ومرتبــات الموظفيــن) (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
وعــاوة علــى ذلــك ،يزيــد جــدار الفصــل العنصــري مــن صعوبــة الوصــول الــى المستشــفيات بشــكل خــاص ،حيــث
انــه يجــب علــى المرضــى الذيــن يســعون للعــاج فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية الحصــول علــى تصاريــح مــن اإلدارة
المدنيــة اإلســرائيلية .ويالحــظ التقريــر الصــادر عــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (حزيــران )2007
أن «المرضــى والعامليــن مــن الضفــة الغربيــة وحتــى مناطــق القــدس الشــرقية اصبحــوا يجــدون صعوبــة متزايــدة فــي
الوصــول الــى هــذه المستشــفيات بعــد بنــاء الجــدار حــول القــدس اضافــة الــى قضيــة التصاريــح الالزمــة لدخــول القــدس
عبــر نقــاط التفتيــش الموجــودة فــي الجــدار .فمــا كان قديمــا عبــارة عــن رحلــة قصيــرة إلــى موعــد طبــي فــي القــدس
الشــرقية أصبــح  -حتــى فــي حــاالت الطــوارئ ،والحــاالت الصحيــة الحرجــة والملحــة  -عمليــة محفوفــة بالمخاطــر
وتســتغرق وقتــا طويــا للحصــول غلــى التصاريــح ،ومــن ثــم المــرور بنقــاط التفتيــش .وبالطبــع هــذا باإلضافــة الــى
التأخيــر والرفــض المتكــرر إلصــدار تصاريــح للــزوج أو احــد الوالديــن أو اي مرافــق آخــر ،االمــر الــذي يضطــر العديــد
مــن المرضــى الــى التوجــه إلــى مستشــفيات ذات مــوارد اقــل فــي أجــزاء أخــرى مــن الضفــة الغربيــة .وبذلــك ،لــم يعــد
العــاج المتخصــص خيــارا للعديــد مــن المرضــى مــن الضفــة الغربيــة الذيــن ال يســتطيعون الحصــول علــى التصريــح
المناســب لعبــور الجــدار فــي القــدس الشــرقية» (األمــم المتحــدة .)2007 ،ووفقــا للمــادة  56ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﺈﻥ
«ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ،ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣـﺎ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑـﻪ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ،وبمعاونــة الســلطات الوطنيــة والمحليــة ،ﻋﻠﻰ صيانــة
المنشــآت والخدمــات الطبيــة والمستشــفيات ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ فــي االراضــي المحتلــة» .ﻭﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،يحــق ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ الخدمــات الصحيــة ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ النهــم يدفعــون ﺃﻗﺴﺎﻁ تاميــن
ﺷﻬﺮﻳﺔ لمؤسســة التاميــن ﺍﻟﻮﻃﻨﻴ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣـﺸﺎﻛﻞ كبيــرة تواجههــم فــي وصولهــم الــى هــذه
الخدمــات (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
وفيمــا يتعلــق بالمراكــز الطبيــة ،فــان  25مركــزا طبيــا لألمومــة يقــع فــي القــدس الغربيــة مقابــل  4مراكــز فقــط فــي القــدس
الشــرقية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــان  85٪ 80٪-مــن البالغيــن العــرب و 90٪مــن القاصريــن العــرب الذيــن بحاجــة إلــى
خدمــات صحيــة نفســية ال يتلقــون الدعــم الــازم (.)ACRI، 2013
أمــا بالنســبة للطاقــم الطبــي فــي محافظــة القــدس ،فــان البيانــات المتاحــة هــي فقــط للطاقــم الطبــي فــي القطــاع الحكومــي.
يوضــح الجــدول رقــم  17،عــدد األشــخاص فــي طاقــم الرعايــة الصحيــة فــي مديريــة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي
القــدس فــي عــام .2013
جدول  :17عدد العاملين في الرعاية الصحية العامة في محافظة القدس2013 ،
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ان القيــود المفروضــة علــى حركــة النــاس تحــد مــن عمــل الطواقــم الطبيــة فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية ،حيــث ان
 70٪مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية والبالــغ عددهــم  1,168هــم مــن ســكان الضفــة
الغربيــة ،وبالتالــي يحتاجــون إلــى تصاريــح ،والتــي مــن الصعوبــة الحصــول عليهــا باســتمرار .كمــا انــه وحتــى فــي
33

حالــة الحصــول علــى التصاريــح ،ال يــزال علــى الموظفيــن مواجهــة الطوابيــر الطويلــة عنــد نقــاط التفتيــش ،والتي تتســبب
عــادة فــي التأخيــر الــذي يعطــل بشــدة رعايــة المرضــى .كمــا فرضــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلية فــي تشــرين الثانــي
مــن عــام  ،2008قيــودا تفــرض علــى موظفــي المستشــفيات مــن الضفــة الغربيــة العبــور إلــى القــدس الشــرقية فقــط مــن
خــال حواجــز قلنديــا وجيلــو والزيتــون ،والتــي باتــت تعــرف منــذ ذلــك الوقــت بازدحامهــا الشــديد .وفــي حيــن تنطبــق
هــذه القيــود فقــط علــى بعــض الموظفيــن ،بمــا فــي ذلــك الممرضــات والمعالجيــن ،والموظفيــن اإلدارييــن ،فانــه يمكــن
لألطبــاء نظريــا عبــور أيــة نقطــة تفتيــش .باإلضافــة إلــى ذلــك« ،لــم تعــد التصاريــح تصــدر للموظفيــن حاملــي بطاقــات
هويــة الضفــة الغربيــة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  24عامــا ،فــي حيــن ان التصاريــح التــي تصــدر للموظفيــن الذيــن تزيــد
اعمارهــم عــن  24ســنة تكــون صالحــة فقــط لمــدة ثالثــة أشــهر ،وبعضهــا تقتصــر صالحيتهــا اليوميــة حتــى الســاعة
الســابعة مســاء .ممــا يجعــل مــن الصعوبــة علــى المستشــفيات وعلــى نحــو متزايــد تقديــم الرعايــة علــى مــدار  24ســاعة
لمرضاهــم» (األمــم المتحــدة .)2007 ،علمــا بــان هــذه القيــود مــا زالــت ســارية لغايــة االن.
ان ﺻﻌﻮﺑﺔ وصــول المرضــى والموظفيــن ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ التــي تضــر بالنظــام ﺍﻟـﺼﺤﻲ فــي ﺍﻟﻘـﺪﺱ ﺍﻟـﺸﺮﻗﻴﺔ.
فالمستشــفيات بحاجــة الــى تصاريــح بنــاء ،ﻭﻫﻲ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ يصعــب الحصــول عليهــا ،ممــا يجعــل تجديــد مرافقها وتوســيعها
ﺃﻣـﺮﺍً ﺻـﻌﺒﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وقــد دفــع ذلــك مستشــفيات القــدس ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ الــى ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ الســتيعاب
المرضــى .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،تضطــر المستشــفيات الــى شــراء ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ يمكــن ان تكــون ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اعلــى بخمــس
مــرات مــن تكلفــة المنتجــات الصيدالنيــة التــي ينتجهــا ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
أظهــرت إحصــاءات الصحــة فــي عــام  ،2013أن معــدل وفيــات الرضــع فــي محافظــة القــدس بلــغ  ،0.38%فــي حيــن
بلــغ معــدل وفيــات الرضــع فــي الضفــة الغربيــة لنفــس العــام ( 0.7%أنظــر الجــدول رقــم .)18
جدول  :18معدل وفيات الرضع في محافظة القدس في عام 2013
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0.38

أظهــرت النتائــج النهائيــة للتعــداد العــام للســكان والمســاكن عــام  ،2007أن عــدد األشــخاص الذيــن لديهــم علــى األقــل
إعاقــة واحــدة فــي محافظــة القــدس بلــغ  5,570شــخصا .أنظــر الجــدول رقــم  ،19والــذي يبيــن عــدد األشــخاص مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة بحســب نــوع اإلعاقــة.
جدول  :19عدد األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة القدس* ،حسب نوع اإلعاقة2007 ،
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944
1,900
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1,429
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3,449

2,893
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5,570
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*محافظة القدس :باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية عام  1967م
**يشمل الذين لديهم اعاقة /صعوبة واحدة على األقل.
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،أ)

وتشــير البيانــات الــى اختــاف طفيــف بيــن منطقتــي  J1و J2فــي عــدد األفــراد الذيــن يعانــون مــن صعوبــات ،وهــم أكثــر
عــددا فــي منطقــة  .J1علــى ســبيل المثــال ،إن نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الحركــة فــي  J1هــي
 4.4٪بينمــا هــي  2.0٪فــي  ،J2كمــا ان نســبة األفــراد الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الرؤيــة هــي أعلــى بنقطــة واحــدة
فــي  J1منهــا فــي .J2
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دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

 6.2الفقر وانعدام األمن الغذائي
مــن أجــل فهــم األســباب وراء تدهــور الظــروف المعيشــية فــي القــدس ،ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار القطاعــات ذات
الصلــة ومنهــا االقتصــاد ،الســكان ،الزراعــة ،التغذيــة ،الصحــة ،البيئــة واألمــن الغذائــي .إن األســباب األساســية النعــدام
األمــن الغذائــي يمكــن ترجمتهــا باألســباب الكامنــة والفوريــة للفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي علــى مســتوى األســرة ،بمــا
فــي ذلــك القيــود المفروضــة علــى وفــرة الغــذاء ،اآلثــار الســلبية علــى اإلنتــاج الزراعــي ،الســوق /اإلمــدادات الغذائيــة،
عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء ،وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة علــى الرغــم مــن قلــة فــرص العمــل وفــرص
زيــادة دخــل األســرة ،األمــر الــذي زاد مــن احتمــاالت انعــدام األمــن الغذائــي .إضافــة إلــى الوضــع البيئــي وآثــاره ،ومنهــا
الميــاه غيــر الصالحــة لالســتخدام المنزلــي ،الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ،والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة،
وتدنــي نوعيــة النظــام الغذائــي.
نتائــج مســح  2012تصــور حالــة قاســية .عمومــا ،تــم العثــور علــى  34٪مــن «حوالــي  1.57مليــون األفــراد األســر
الفلســطينية ليكــون انعــدام األمــن الغذائــي فــي عــام  ،2012وهــذا هــو أعلــى مســتوى  7٪مــن النقــاط فــي أرقــام ،2011
وهــذا يمثــل ارتــدادا مــن التحســينات التدريجيــة فــي األمــن الغذائــي ذكــرت منــذ عــام  .2009ويعكــس زيــادة فــي انعــدام
األمــن الغذائــي بشــكل رئيســي فــي تدهــور األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،ممــا أســفر عــن مزيــج مــن القيــود االقتصــادي المطــرد والصدمــة الناتجــة عــن األزمــة الماليــة للســلطة الفلســطينية
فــي أواخــر عــام  / FAO( 2012األونــروا  /برنامــج األغذيــة العالمــي  /الجهــاز المركــزي لإلحصــاء.)2012 ،
وفقــا لبيانــات معهــد القــدس ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ( ،)JIIS) (2012تزايــدت نســبة الفقــر بيــن فلســطينيي القــدس ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ مضطــرد ﺧﻼﻝ العقــد الماضــي ،اذ كان  77%ﻣﻦ ُﺍﻷﺳﺮ «غيــر اليهوديــة»  14فــي القــدس تحــت خــط ﺍﻟﻔﻘﺮ فــي
ﺳﺮﺍﺋﻴﻠ ﻋﺎﻡ  ،2010ﻣﻘﺎﺑﻞ  25.4%لألســر ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ التــي كانــت تعيــش تحــت خــط ﺍﻟﻔﻘـﺮ فــي ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ الهــوة بيــن الفقــر بيــن المواطنيــن العــرب ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ فــي ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ يصنــف المصــدر نفســه
 53.2%مــن االســر غيــر اليهوديــة فــي اســرائيل علــى انهــا فقيــرة ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ مــع  14.3%ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ُﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳـﺔ .ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ الفقــر بيــن ُﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ فــي ﺇﺳـﺮﺍﺋﻴﻞ بصــورة
عامــة ،وتزيــد كثيــرا ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ الفقــر بيــن المواطنيــن العــرب فــي اســرائيل.
ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ قتامــة عندمــا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ،2010ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ الفلســطينيين ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  84%ﻣﻘﺎﺑﻞ  45%ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ اليهــود .ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ الفلســطينيين ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ثلــث ســكان المدينــة وان نســبة كبيــرة مــن
اطفالهــم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ تحــت ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﺎﻡ  ،2010ﻓﻠا ﻴوجــد فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺛﻼﺛﺔ مكاتــب لخدمــات ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ  18ﻣﻜﺘﺒﺎ ً فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ خدماتهــا الــى االســرائيليين (ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ.)2013 ،
ان مناطــق وســط الضفــة الغربيــة (بمــا فيهــا القــدس ،رام هللا ،وأريحــا المحافظــات) ال تــزال تظهــر أدنــى مســتويات
انعــدام األمــن الغذائــي مــع مســتوى  ،16٪مقارنــة ب  19٪و  22٪فــي شــمال  /جنــوب الضفــة الغربيــة علــى التوالــي.
ومــع ذلــك ،هــذه المســتويات مــن مســتويات انعــدام األمــن فــي وســط الضفــة الغربيــة تظهــر زيــادة بنســبة  4٪نقطــة عــن
العــام  .2011ورافــق ذلــك انخفــاض فــي القــدرة اإلنتاجيــة للقطــاع الخــاص ،حيــث ال يــزال هنــاك قيــود المفروضــة
علــى الحركــة و الوصــول .وبالتالــي النمــو األخيــر حفــز مــن قبــل القطــاع العــام الممولــة مــن الجهــات المانحــة هــو فــي
الحقيقــة غيــر مســتدام (منظمــة األغذيــة والزراعــة  /األونــروا  /برنامــج األغذيــة العالمــي  /الجهــاز المركــزي لإلحصــاء،
.)2012
تقريــر اوتشــا لعــام  SEFSec 2011 15يظهــر أن مركــز الضفــة الغربيــة كان فيــه أدنــى المســتويات مــن حيــث انعــدام
 14يستخدم هذا التصنيف في االحصاءات االسرائيلية ،ويشكل الفلسطينيون الغالبية العظمى من هذه االسر.
 15تم مراجعة المنهجية المتبعة في حساب تقرير الـ  SEFSecحول تقديرات انعدام األمن الغذائي لعامي  2010و .2011ويستلزم ذلك تضاؤل بيانات االستهالك /الدخل
باستخدام مؤشر أسعار المستهلك اإلقليمية ( )CPIمن أجل حساب الفرق في القوة الشرائية للشيقل االسرائيلي الجديد ،واعتماد استهالك الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الذي صدر حديثا وعتبات فقر الدخل المحدثة لمؤشر أسعار المستهلك لعام  .2010وألسباب قابلة للمقارنة ،تم تطبيق هذه المجموعات من التغييرات أيضا إلى مجموعة
بيانات SEFSecلعام  2009من أجل توليد أرقام متقارنة لألمن الغذائي لعامي  2009و ،2010كما هو مفصل في الرسم البياني.
 ان معدالت انعدام األمن الغذائي هي أسعار «ما بعد المساعدة» ،أي بعد اخذ المساعدات الغذائية والتحويالت اإلغاثية بعين االعتبار .ان األسر التي تم تقييمها كغير آمنةغذائيا تتميز بانخفاض دخلها و /أو استهالكها مقارنة مع تكلفة الحد األدنى لسلة الغذاء والنفقات الضرورية األخرى (السكن ،الصحة ،التعليم ،المواصالت).
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األمــن الغذائــي حيــث كانــت النســبة  ،12٪أي بانخفــاض قــدره  8نقــاط فــي مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي منــذ عــام
 .)FAO/UNRWA/WFP/PCBS ، 2012( 2009وفقــا لمعهــد التأميــن الوطنــي اإلســرائيلي ،فانــه اعتبــارا مــن عــام
 ،2011وصــل عــدد األطفــال وعــدد البالغيــن فــي القــدس الشــرقية الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــى  85%و79.5٪
علــى التوالــي ،حيــث تمثــل هــذه النســب األســوأ عبــر كل الســنوات (معهــد التأميــن الوطنــي اإلســرائيلي.)2011 ،
ومــع ذلــك ،ان حســاب مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي مــع البيانــات المجمعــة للمحافظــات الثــاث يعطــي صــورة
غيــر دقيقــة لألمــن الغذائــي فــي الضفــة الغربيــة ،بســبب وجــود مســتويات مختلفــة مــن الثــراء بصــورة عشــوائية .تشــهد
محافظــة رام هللا حاليــا مســتوى جيــدا بفضــل النمــو االقتصــادي وذلــك لنجــاح البنــاء والتجــارة والقطاعــات االســتهالكية
فيهــا ،إال أن الوضــع فــي محافظــة القــدس هــو أكثــر تعقيــدا .الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي المناطــق  J1يواجهــون
تحديــات فــي تأميــن فــرص العمــل ،حيــث ان عليهــم منافســة اإلســرائيليين فــي الحصــول علــى فــرص التعليــم والعمــل
(انظــر الشــكل رقــم  .)4الفلســطينيون الذيــن يعيشــون فــي المناطــق  J2يواجهــون أنواعــا أخــرى مــن التحديــات ،حيــث
يتــم تزويدهــم بالحــد األدنــى مــن الخدمــات العامــة ،وغيــر الكافيــة فــي جميــع القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف
الصحــي ،والتعليــم ،والصحــة ،والنقــل ،والتــي لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى ســبل العيــش والرخــاء.
شكل  :4مستويات االمن الغذائي حسب المنطقة في الضفة الغربية2012 ،
26

19

25

20

19

12

22

25

20
13

15

جنوب الضفة الغربية

10

النسبة المئوية

شمال الضفة الغربية
وسط الضفة الغربية

24

30

5

2011

2010

2009

0

المصدرFAO/UNRWA/WFP/PCBS ، 2012 :

خــال عــام  ،2010كان هنــاك  13٪مــن األســر فــي محافظــة القــدس تعتبــر غيــر امنــة غذائيــا  ،بالمقارنــة مــع  22٪مــن
األســر فــي الضفــة الغربيــة ( .)WFP/FAO/PCBS ،2011هــذا الرقــم يمثــل مــا يقــرب مــن  47,274شــخصا غيــر
آمنيــن غذائيــا ،مــع  29,092شــخصا هــم عرضــة النعــدام األمــن الغذائــي ( .)8٪باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــان 94,549
شــخصا آمنــة بشــكل هامشــي ( ،)26٪وفقــط  53٪مــن ســكان المحافظــة يعتبــرون آمنيــن غذائيــا (انظــر الشــكل رقــم
 .)5األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي محافظــة القــدس هــي غيــر قــادرة علــى تأميــن دخــل كاف لتلبيــة
طعامهــم األســاس والمتطلبــات غيــر الغذائيــة ،ويرجــع ذلــك أساســا إلــى عــدم وجــود فــرص لتوليــد الدخــل .هــذه األســر
تعمــل علــى خفــض اســتهالكهم مــن المــواد الغذائيــة مــن حيــث النوعيــة والكميــة.
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دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

شكل  :5مستوى األمن الغذائي في محافظة القدس ،لعام 2010
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المصدرWFP/FAO/PCBS ، 2011 :

ان القيــود الجيوسياســية الحاليــة ،واالرتفــاع الكبيــر األخيرفــي أســعار المــواد الغذائيــة ،وتقلــص الدخــل وارتفــاع معــدالت
البطالــة ،عرضــت االقتصــاد المنزلــي للخطــر ،وأدت إلــى تراكــم الديــون الثقيلــة علــى األســر وخاصــة الفقيــرة منهــا،
كمــا أدت أيضــا إلــى حــدوث تغييــر فــي عــادات األكل .فاألســر التــي كانــت تعتمــد علــى ذاتهــا فــي الســابق أخــذت تقــع
وبشــكل تدريجــي فــي فــخ الفقــر فــي ظــل غيــاب توفــر فــرص العمــل .بلغــت البطالــة  17.8٪فــي القــدس فــي عــام 2012
(بالمقارنــة مــع  19٪فــي الضفــة الغربيــة) ،حيــث متوســط األجــر اليومــي  101.6شــيقل فــي اليــوم للفــرد الواحــد،
مقارنــة مــع  125شــيقل فــي عــام ( 2009متوســط األجــر اليومــي مــن  85.0شــيقل فــي الضفــة الغربيــة) .مــن هنــا نجــد
أن معــدل البطالــة فــي المحافظــة أقــل مــن معدلهــا فــي الضفــة الغربيــة ،كمــا أن معــدل األجــرة اليوميــة أيضــا أقــل مــن
معــدل األجــرة اليوميــة فــي الضفــة الغربيــة ،ممــا يعنــي أن الكثيــر مــن الســكان فــي المحافظــة يعملــون ولكــن بأجــرة قليلــة
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2013 ،أ)).
ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﺎﻡ  2007اقــل فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ( 232شــيقال) منــه فــي بقيــة ﺇﺳـﺮﺍﺋﻴﻞ ( 269.7ﺷﻴقــل) ،ويحصــل
حوالــي  40%مــن ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ علــى الحــد االدنــى لألجــور .ﻟﻜـﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ للفلســطينيين المقدســيين الذيــن
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ في ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ والمستوطنات ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻥ  137.5شيقالﻋﺎﻡ  ،2007ﺃﻱ ﻧﺼﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
و 59%ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻠﻎ المتوســط ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺪﺧﻞ الفــرد بيــن االســرائيليين ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
 23,300ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007اي ثمانيــة ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ الفلســطينيين فــي ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ (.)JIIS, 2011
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــان  80.9٪مــن القــوى العاملــة هــي مــن المســتخدمين بأجــر ،و 2٪مــن ســكان القــدس هــم أفــراد
أســرة ال يتقاضــون أجــرة (أي ربــات البيــوت) .ونســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي القــدس هــي فقــط 37.8٪
بالمقارنــة مــع  45.5٪فــي الضفــة الغربيــة ،األمــر الــذي يــؤدي الــى وجــود فــرق كبيــر فــي مســتوى الدخــل لألســرة
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2012 ،
وعــاوة علــى ذلــك ،أظهــر تعــداد محافظــة القــدس الــذي قــام بــه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام ،2007
أن متوســط حجــم األســرة ( 5.2أشــخاص لــكل أســرة) بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن محافظــات الضفــة الغربيــة ،حيــث ان
المتوســط فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة فــي عــام  2007كان  5.5أشــخاص لــكل أســرة .هــذا الحجــم الكبيــر لألســرة
يزيــد مــن االســتهالك الغذائــي والمصروفــات المنزليــة لألســرة .وفقــا لبيانــات برنامــج األغذيــة العالمــي عــام  ,2009فــان
نســبة الفئــة األشــد فقــرا بلــغ  8.2٪مــن مجمــوع الســكان فــي القــدس ،ونســبة األســر التــي لديهــا معــدل اســتهالك غذائــي
ضعيــف فــي محافظــة القــدس بلــغ  10.7٪فــي عــام  ،2009بالمقارنــة مــع  10.2٪فــي الضفــة الغربيــة (برنامــج األغذيــة
العالمــي /أريــج.)2010 ،
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إن جــزءا كبيــرا مــن الســكان المتأثريــن بشــكل خــاص مــن انعــدام األمــن الغذائــي هــم مــن البــدو أو «المجتمعــات
الرعويــة» فــي مناطــق (ج) فــي محافظــة القــدس .وقــد صــدر مؤخــرا تقريــر عــن األونــروا /اليونيســيف يكشــف أن تجزئة
وتقطيــع المجتمعــات الرعويــة التــي تعيــش فــي المناطــق (ج) فــي الضفــة الغربيــة مــا يــزال مســتمرا ،وتواجــه زيــادة
فــي القيــود المفروضــة علــى الحركــة ،ممــا يحــد مــن وصولهــا إلــى المراعــي ومــوارد الميــاه الطبيعيــة .إن االحتــال
اإلســرائيلي ،والتوســع فــي المســتوطنات غيــر الشــرعية ،وتشــريد المجتمعــات الفلســطينية علــى مــدى العقــد الماضــي،
مقرونــة بظــروف الجفــاف ،أجبــرت البــدو والمجتمعــات الرعويــة فــي المنطقــة (ج) إلــى االعتمــاد علــى العلــف وشــراء
ميــاه الصهاريــج ،األمــر الــذي يزيــد مــن أعبــاء العيــش والــذي ال يمكــن تحملهــا .ممــا يجعــل مســتويات العيــش مهــددة،
ويجعــل األســر تكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة (األونــروا ،اليونيســيف .)2010 ،ان كال مــن الرعــاة والبــدو
هــم أكثــر عرضــة النعــدام األمــن الغذائــي مــن غيرهــم ،وذلــك بســبب انخفــاض نوعيــة طعامهــم الرئيــس وقلــة مصــادر
الدخــل ،بســبب المشــاكل المتعلقــة بالصــراع ،واالزمــات االقتصاديــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة (منظمــة األغذية
والزراعــة الدوليــة /األونــروا /برنامــج األغذيــة العالمــي /الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2012 ،
ونظــرا للعــدد الكبيــر مــن البــدو والمجتمعــات الرحــل التــي تخــرج مــن القــدس ،وخاصــة مــن منطقــة (ج) التــي تقــع
ضمــن وادي األردن ،فــان ذلــك يشــكل مشــكلة كبيــرة تواجــه المواطنيــن الفلســطينيين المحلييــن فــي هــذه المنطقــة .الشــكل
رقــم  ،6يبيــن النســبة المئويــة مــن البــدو والرعــاة الفلســطينيين علــى مســتوى المحافظــة ،ويبيــن مقارنــة بيــن القــدس
ومناطــق أخــرى فــي الضفــة الغربيــة.
شكل  :6نسبة البدو والرعاة الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية
100

93.3

98

84

100

84

77

67

67

60

46
33

23

16
6.7

جنين

0

أريحا

رام هللا
والبيرة

33

16

40

النسبة المئوية

54

80

20

2

القدس

البدو

قلقيلية

طوباس

نابلس

بيت لحم

الخليل

0

الرعاة

المصدر :األونروا /اليونيسيف2010 ،

انخفــض انعــدام األمــن الغذائــي بيــن األســر مــن المنطقــة (ج)  24٪فــي عــام  2011إلــى  20٪فــي عــام  .2012أكثــر
مــن الربعيــن األخيريــن مــن عــام  ،2012ويظهــر مســح القــوى العاملــة الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي الضفــة
الغربيــة نمــو العمالــة فــي وظائــف فــي إســرائيل والمســتوطنات مــا يقــدر بنحــو  6،500نســمة .التاليــة االتجاهــات القــوى
العاملــة ،تشــير البيانــات  SEFSecأن حصــة المنطقــة (ج) أربــاب األســر العامليــن فــي إســرائيل نمــت  25٪-15بيــن
عامــي  2011و  .2012العمالــة فــي إســرائيل والمســتوطنات لمناطــق  A / Bرؤســاء األســر أقــل مــن المنطقــة (ج) ،
فــي  8٪فقــط .انعــدام األمــن الغذائــي يتناقــص فــي المنطقــة (ج) ،وأربــاب األســر والحصــول علــى العمــل فــي إســرائيل
والمســتوطنات ( / FAOاألونــروا  /برنامــج األغذيــة العالمــي  /الجهــاز المركــزي لإلحصــاء.)2012 ،
ان تكــرار الصدمــات واالزمــات وتــآكل اســتراتيجيات المواجهــة دفــع هــذه األســر الــى مرحلــة انعــدام األمــن الغذائــي
المزمــن ،أو نحــو مســتويات أكثــر حــدة مــن انعــدام األمــن الغذائــي .ان تــآكل ســبل العيــش تجبــر األســر التــي لديهــا انعــدام
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األمــن الغذائــي الــى اســتخدام آليــات التكيــف الســلبية مثــل تخفيــض فــي كميــة األغذيــة المســتهلكة وتحــوالت تدريجيــة فــي
الوجبــات الغذائيــة (النباتيــة والحيوانيــة مــن المنتجــات إلــى ســلع الكربوهيــدرات منخفضــة التكلفــة).
ان الفلســطينيين وبشــكل متزايــد يجبــرون علــى االعتمــاد علــى آليــات التعامــل الســلبية فــي كفاحهــا ضــد الفقــر وعــدم
االســتقرار ،باالضافــة الــى انخفــاض الدخــل وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ،ممــا اضطــر األســر الفقيــرة لتغييــر
أنمــاط االســتهالك الغذائــي لديهــا .حبــث ان  31.3٪مــن ســكان محافظــة القــدس اجبــرت علــى خفــض النفقــات الغذائيــة
كاســتراتيجية رئيســة للتعامــل مــع انعــدام األمــن الغذائــي ،ممــا اضطــر هــذه العائــات لشــراء ســلع غذائيــة بكميــة أقــل
وباســعار أرخــص ( .)WFP/FAO/PCBS ، 2009حيــث اعتمــد الســكان اســتراتيجية الحــد مــن الغــذاء ،والحــد بشــكل
رئيــس مــن كميــة اللحــوم المســتهلكة بنســة لــدى  58.6٪فــي محافظــة القــدس .وقــد اختــار كثيــر مــن األســر ()33.5٪
فــي القــدس اســتهالك كميــات أقــل مــن الطعــام كاســتراتيجية للتأقلــم مــع نقــص الدخــل وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه حتــى لــو كانــت اســتراتيجيات التأقلــم هــذه قابلــة للعكــس (علــى ســبيل المثــال ،التحــول إلــى
الطعــام األقــل تفضيــا ،ولكنــه األرخــص ،وخفــض كميــة األغذيــة المســتهلكة ،والتخلــي عــن نفقــات الصحــة أو التعليــم،
وشــراء المــواد الغذائيــة عــن طريــق الديــن) ،فــإن لهــا تأثيــر ســلبي علــى الحيــاة وســبل العيــش ،مــن خــال الحصــول على
اقــل رعايــة صحيــة وغذائيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــان العديــد مــن الفلســطينيين يعتمــدون علــى المســاعدات الدوليــة
أو الوطنيــة كحلــول لحالــة انعــدام األمــن الغذائــي ،وهــذه المســاعدات اإلنســانية ال تســاعد الفلســطينيين علــى أن يكونــوا
قادريــن علــى إنتــاج وتنفيــذ أســاليب خاصــة بهــم لمكافحــة نــدرة المــواد الغذائيــة و /أو ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة مــن
اجــل التغلــب وبصــورة طويلــة األجــل علــى حالــة انعــدام األمــن الغذائــي؛ وخصوصــا فــي القــدس ،حيــث وجــد أن 18.4٪
مــن األســر تلقــت شــكال مــن أشــكال المســاعدة فــي عــام  ،2009منهــا  66.7٪مســاعدات علــى شــكل مــواد غذائيــة
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني /برنامــج األغذيــة العالمــي /منظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة.)2009 ،
ونتيجــة لذلــك ،فــان األطفــال هــم أكثــر أفــراد المجتمــع تضــررا مــن ســوء التغذيــة .كمــا أن ســوء األحــوال البيئيــة قــد تزيــد
فــرص اإلصابــة باألمــراض ،وتســاهم أيضــا فــي زيــادة األمــراض الناتجــة عــن نقــص العناصــر الغذائيــة .باإلضافــة إلــى
عوامــل أخــرى تشــمل البطالــة ،ســوء الحالــة االقتصاديــة ،وتغيــرات فــي أنمــاط االســتهالك الغذائــي لألســر ،وانخفــاض
اســتهالك المنتجــات الحيوانيــة ،الخضــروات والفاكهــة ،ممــا يســهم فــي انخفــاض كميــة المعــادن والفيتامينــات المتناولــة.
إن ســوء التغذيــة لألفــراد يمكــن أن ينتــج عنــه حــاالت نقــص المغذيــات الدقيقــة (كالمعــادن واألمــاح) لــدى األطفــال
الصغــار ،والتــي تــؤدي إلــى تأخيــر النمــو .وفقــا لذلــك ،فقــد تبيــن أن فقــر الــدم  16الناتــج عــن نقــص عنصــر الحديــد ظهــر
لــدى حوالــي  45.3%مــن األطفــال (الذيــن أعمارهــم اقــل مــن ثــاث ســنوات) ولــدى  42.6%مــن النســاء الحوامــل
فــي محافظــة القــدس ،مقارنــة مــع  46.6%و ،29.2%علــى التوالــي فــي الضفــة الغربيــة (وزارة الصحــة الفلســطينية،
.)2013

 16فقر الدم هو حالة يكون فيها الهيموغلوبين أقل من طبيعي ،والبدل الغذائي الموصى به من الحديد في اليوم هو  5مغ و 10مغ للنساء وللرجال على التوالي.
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الفقر في مدينة القدس
شــهد عــام  2011وصــول  360,000فلســطيني مــن ســكان مدينــة القــدس ( 38٪مــن مجمــوع ســكان
المدينــة) الــى مســتوى مرتفــع مــن الفقــر ،حيــث تــم تقييــم مــا يقــارب  64٪مــن الســكان الفلســطينيين و73٪
مــن األطفــال بأنهــم يعيشــون تحــت خــط الفقــر (عليــان ،نســرين وآخــرون.)2012 ،
ان الســبب الرئيــس لهــذا الفقــر هــو قلــة فــرص التوظيــف ،النظــام التعليمــي المســتنزف ،وعــدم وجــود
البنيــة التحتيــة الماديــة واالقتصاديــة ،حيــث وصلــت معــدالت البطالــة إلــى  40٪بيــن الرجــال الفلســطينيين،
و 85٪بيــن النســاء الفلســطينيات (عليــان ،نســرين وآخــرون .)2012 ،تحتــوي المدينــة علــى نســبة عاليــة
غيــر عاديــة مــن األشــخاص الذيــن يعملــون فــي القطــاع العــام ،وال ســيما فــي مجــال التدريــس ،حيــث ان
قطــاع الخدمــة العامــة ســيئ نســبيا مــن حيــث الرواتــب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــان أنــواع الوظائــف المتاحــة
والرواتــب المدفوعــة لألنــواع المختلفــة مــن الوظائــف محــدودة فــي مدينــة القــدس ،ويعــزو العديــد مــن
المعلقيــن الموقــف إلــى التمييــز الحاصــل لصالــح اإلســرائيليين والــذي يســاهم فــي هــذا الوضــع ،جنبــا الــى
جنــب مــع عامــل االكتظــاظ وســوء النظــام التعليمــي .وتجــدر االشــارة ايضــا الــى ان  40٪مــن الطــاب ال
يكملــون  12ســنة مــن الدراســة ،وعــدد قليــل جــدا مــن الطــاب فقــط يحاولــون التقــدم المتحانــات البجــروت
اإلســرائيلي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك نقــص حــاد فــي برامــج مــا قبــل المدرســة البلديــة لألمهــات الذيــن
يرغبــون فــي العمــل ،وايضــا نقــص فــي القــوى العاملــة فــي مكاتــب الرفــاه فــي القــدس الشــرقية.
وســبب آخــر للفقــر هــو جــدار الفصــل العنصــري والــذي يفصــل بشــكل فعلــي القــدس الشــرقية عــن الضفــة
الغربيــة« .بســبب الحواجــز ،انتقلــت القــدس الشــرقية مــن كونهــا مركــزا حضريــا يوفــر الخدمــات والفرص
ألجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة ،إلــى كونهــا مدينــة محــدودة ذات امكانيــة محــدودة جــدا للوصــول
اليهــا».
وأخيــرا ،فــإن الوضــع القانونــي لمدينــة القــدس هــو ســبب آخــر لمحنــة ســكانها الفلســطينيين« :قانونيــا
وسياســيا وعمليــا ،تميــز اســرائيل بوضــوح بيــن أراضــي القــدس الشــرقية التــي تــم ضمهــا بحكــم األمــر
الواقــع وبيــن الســكان الفلســطينيين حيــث تحرمهــم مــن الكثيــر مــن الحقــوق .فعلــى ســبيل المثــال ،مــا
يقــارب  90٪مــن شــبكات الصــرف الصحــي والطــرق واألرصفــة توجــد فــي المنطقــة الغربيــة مــن المدينــة
الســتخدام الســكان اليهــود .ومنــذ عــام  ،1967لــم يخطــط المســؤولون االســرائيليون إلنشــاء ايــة أحيــاء
عربيــة جديــدة فــي القــدس الشــرقية ،باإلضافــة الــى تصاريــح البنــاء غاليــة الثمــن والتــي يصعــب الحصــول
عليهــا ،وايضــا المرافــق غيــر المرخصــة والمهــددة بالهــدم)Jerusalem Quarterly، 2008( ».
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الجزء الثالث
الواقع الزراعي والبيئي في محافظة القدس
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 1.3استعماالت األراضي والغطاء النباتي
يخــدم القطــاع الزراعــي الفلســطيني حوالــي  3.8مليــون نســمة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني(2009 ،أ))،
مــن خــال دوره الهــام فــي االقتصــاد الفلســطيني ،فهــو مصــدر رئيــس للغــذاء فــي فلســطين .وفــي الســنوات األحــد عشــر
الماضيــة ونتيجــة لإلجــراءات والممارســات اإلســرائيلية خــال االنتفاضــة الثانيــة التــي اندلعــت فــي أواخــر عــام ،2000
اثبــت القطــاع الزراعــي بأنــه المــاذ اآلمــن الــذي يلجــأ إليــه المواطنــون فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــات .إن الصدمــات
االقتصاديــة الناجمــة عــن االنتفاضــة ،مثــل ارتفــاع معــدالت البطالــة ،والقيــود المفروضــة علــى االقتصــاد وســوق العمــل
وحريــة التنقــل ،أدت إلــى زيــادة الفقــر والفقــر المدقــع وبشــكل واســع علــى مســتوى المنطقــة .نتيجــة لذلــك ،فــان الزراعــة
كانــت العــاج لهــذه المشــاكل ،مــن خــال زراعــة الفلســطينيين للمحاصيــل الغذائيــة التــي يحتاجونهــا والتــي تجنبهــم الوقــوع
فــي براثــن الفقــر أو المعانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي.
بنــاء علــى المســح الميدانــي الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الزراعــة فــي اآلونــة األخيــرة
( ،)2011فــان المســاحة الزراعيــة اإلجماليــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة تبلــغ  1,207,061دونمــا ،منهــا
 1,105,146دونمــا فــي الضفــة الغربيــة ،و 101,915دونمــا فــي قطــاع غــزة.
فــي عــام  ،2011بلغــت نســبة األيــدي العاملــة (ذكــورا وإناثــا) فــي قطــاع الزراعــة فــي محافظــة القــدس  2.6%مــن
مجمــوع األيــدي العاملــة ،فــي حيــن بلــغ المعــدل  12.8%علــى مســتوى الضفــة الغربيــة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني( 2012 ،د)) .وبالتالــي تتضــح أهميــة قطــاع الزراعــة فــي محافظــة القــدس ودوره فــي اســتيعاب االيــدي العاملة،
وتقديــم الحلــول الغذائيــة لألســر المحتاجــة والتجمعــات فــي المحافظــة .وتقــدر المســاحة اإلجماليــة لمحافظــة القــدس بحوالــي
 344,452دونمــا ،منهــا  51,076دونمــا هــي أراض زراعيــة ،مقســمة إلــى  26,888دونمــا محاصيــل دائمــة ،و24,170
دونمــا محاصيــل موســمية ،و 18دونمــا زراعــة محميــة (وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة  -أريــج( 2011 ،أ)) (انظــر
الجــدول رقــم  ،20والخريطــة رقــم  .)7تــدرك الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والمانحــون الدوليــون الرئيســيون أهميــة القطــاع
الزراعــي ومــا يلعبــه فــي دعــم االقتصــاد الفلســطيني علــى المســتوى الوطنــي والفــردي ،لــذا وضعــت مؤخــرا خطــة التنميــة
الوطنيــة للســنوات  ،2012 ،2011و .2013يأتــي هــذا ضمــن رؤيــة «إقامــة الدولــة وبنــاء مســتقبلنا» ،حيــث تــم تعريــف
القطــاع الزراعــي بانــه «قطــاع الزراعــة والتنميــة الريفيــة» ،مــع تخصيــص ميزانيــات (مــن مجمــوع نفقــات التنميــة)
للســنوات  2012 ،2011و 2013بمبلــغ  ،60.7 ،34.2و 83.0مليــون دوالر أمريكــي علــى التوالــي.
خريطة  :7استعماالت األراضي وجدار الفصل العنصري في محافظة القدس 2010

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ)
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جدول  :20استعماالت األراضي والغطاء النباتي في محافظة القدس2010 ،

نوع استعماالت األراضي والغطاء النباتي
األراضي الزراعية
مناطق ترفيهية  -مالعب
غابات
مناطق صناعية وتجارية
برك مائية
محاجر وحفريات ،مكبات نفايات ،ومنشآت
األراضي المفتوحة
المراعي
أعشاب وشجيرات رعوية
مقابر
قواعد عسكرية إسرائيلية
مستوطنات إسرائيلية
بؤر استيطانية اسرائيلية
مناطق عمرانية فلسطينية
منطقة جدار الفصل العنصري
المساحة الكلية

* دونم =  1000م 0.1 = 2هكتار.
المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية -أريج( 2012 ،أ)

المساحة (دونم)*
51,076
71
6,885
961
14
4,021
124,954
61,416
10,422
332
7,275
40,288
85
34,257
2,395
344,452

بالنســبة لمصــادر ميــاه الــري المســتخدمة فــي ري المحاصيــل اإلنتاجيــة واألنشــطة الزراعيــة األخــرى ،فــان محافظــة
القــدس تعانــي مــن مشــاكل حــادة فــي وفــرة ميــاه الــري وتقنيــات الزراعــة األخــرى مــن بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة
وغــزة .جــدول رقــم  ،21يبيــن تفاصيــل عــدد الحيــازات النباتيــة والمختلطــة فــي المحافظــة حســب المصــدر الرئيــس
للــري.
جدول  :21عدد الحيازات النباتية والمختلطة في محافظة القدس حسب المصدر الرئيس للري2010/2009 ،

المصدر الرئيس للري
بعلية
بئر جوفي
سيول ووديان جانبية
بئر نزاز
برك وخزانات وبئر تجميع
ينابيع
الشبكة العامة
تنكات
مصادر أخرى
غير مبين
أكثر من مصدر
المجموع

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2012 ،

عدد الحيازات النباتية والمختلطة
1,833
6
9
1
29
5
51
84
2,018

ويبيــن المســح الزراعــي الــذي نفــذه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــام  2010أن هنــاك  2,983مــن الحيــازات
الزراعيــة فــي محافظــة القــدس فــي عــام  .2010ويبيــن الجــدول رقــم  ،22أنــواع الحيــازات الزراعيــة حســب الغــرض.
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جدول  :22عدد الحيازات الزراعية في محافظة القدس حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج والنوع2010/2009 ،

مختلط
1

غير مبين
نبات
23

الغرض الرئيس من إنتاج ونوع الحيازة
لالستهالك المنزلي
للبيع
حيوان
نبات
مختلط
حيوان
نبات
مختلط
حيوان
1,639
526
196
89
416
53
40
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2012 ،

المجموع
2,983

تســتخدم غالبيــة الحيــازات الزراعيــة لالســتهالك المنزلــي ( ،)79.15٪بينمــا تســتخدم  18.7٪لإلنتــاج التجــاري ،لذلــك،
تلعــب الزراعــة دورا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي أكبــر مــن زيــادة الفــرص االقتصاديــة لمجتمعــات محافظــة القــدس.
وقــد يعــود ســبب هيمنــة هــذا النــوع مــن اإلنتــاج الزراعــي أيضــا الــى نقــص األراضــي المتاحــة للمشــاريع الزراعيــة
التنمويــة الربحيــة واســعة النطــاق؛ حيــث ان الكثيــر مــن هــذا هــو نتيجــة لسياســات األراضــي اإلســرائيلية .وبيــن تقريــر
خــاص قــام بــه مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) ( )2011حــول الصعوبــات التــي يواجههــا
ســكان محافظــة القــدس ،أن «أحيــاء الضفــة الغربيــة وضواحــي القــدس الشــرقية قــد قطعــت صالتهــا الوثيقــة الســابقة
مــع المراكــز الحضريــة ،بمــا رافقهــا مــن عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة مدمــرة .كمــا يفصــل الجــدار أيضــا المجتمعــات
الريفيــة عــن أراضيهــا فــي مناطــق القــدس النائيــة ،ممــا أدى إلــى إعاقــة وصــول المزارعيــن وانخفــاض اإلنتــاج الزراعي
وســبل العيــش» (مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية .)2011 ،وعلــى الرغــم مــن أن تقســيم األراضــي يؤثــر ســلبا علــى
فرصــة إنتــاج زراعــي واســع النطــاق ،فــإن لــه ايضــا تأثيــرا ملحوظــا علــى ســبل العيــش الفرديــة والعائليــة .ان العديــد
مــن إجــراءات ‹الفصــل ،والهــدم والتقســيم ومصــادرة األراضــي ‹ التــي تقــوم بهــا اســرائيل تؤثــر ســلبا علــى الزراعــة
وســبل العيــش.
وتبيــن بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،أن غالبيــة الحيــازات الزراعيــة فــي القــدس هــي صغيــرة فــي
حجمهــا ،حيــث ان  84٪مــن الحيــازات هــي أصغــر مــن  10دونمــات (انظــر الجــدول رقــم .)23
جدول  :23مساحة الحيازات الزراعية في محافظة القدس2010 ،

حجم الحيازة الزراعية (بالدونم)
2.99حتى
5.99 – 3
9.99 – 6
19.99 – 10
29.99 – 20
39.99 – 30
49.99 – 40
59.99 – 50
69.99 – 60
79.99 – 70
+ 80
المجموع
متوسط حجم الحيازة (دونم)

عدد الحيازات الزراعية
1,679
525
290
276
84
48
25
12
7
8
29
2,983
6.45

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2012 .

 2.3األنشطة الزراعية
تعتبــر الزراعــة مــن القطاعــات االقتصاديــة المهمــة فــي فلســطين ،فضــا عــن كونهــا جــزءا مــن التاريــخ والثقافــة
والهويــة الفلســطينية .وقــد أصبحــت الزراعــة رمــزا للشــعب الفلســطيني مــن أجــل حمايــة أرضــه مــن المصــادرة ،وهــذا
44

دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

القطــاع يســتوعب ايضــا عمــاال مــن القطاعــات األخــرى خــال الصراعــات السياســية واألزمــات االقتصاديــة .تشــكل
محافظــة القــدس  1.61%مــن قيمــة اإلنتــاج الزراعــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني( 2009 ،ج)).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تختلــف األنشــطة الزراعيــة التــي تمــارس فــي محافظــة القــدس حســب المنطقــة ،إال انــه وبشــكل عــام
يمكــن تقســيمها إلــى مجموعتيــن ،اإلنتــاج النباتــي (بشــقيه البعلــي والمــروي) ،واإلنتــاج الحيواني.

 1.2.3اإلنتاج النباتي
تصنــف المزروعــات فــي فلســطين إلــى أشــجار الفاكهــة ،الخضــروات ،والمحاصيــل الحقليــة والعلفيــة .ووفقــا إلحصاءات
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام  ،2008/2007بلــغ إجمالــي مســاحة األراضــي المزروعــة فــي محافظــة
القــدس  23,357دونمــا ( 3,165دونمــا هــي محاصيــل حقليــة و 397دونمــا هــي خضــروات و 19,795دونمــا هــي
اشــجار فاكهــة) (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)).
شكل  :7اإلنتاج النباتي في محافظة االحصائيات -القدس ()2008/2007
6.55%

أشجار الفواكة

13.41%

الخضروات
المحاصيل الحقلية/العلفية

80.04%

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج)

علــى الرغــم مــن كونهــا واحــدة مــن أكبــر المراكــز الســكانية بيــن المحافظــات الفلســطينية ،اال انــه مــن حيــث اإلنتــاج
النباتــي الزراعــي ،تملــك القــدس أصغــر المســاحات المزروعــة .حيــث يشــكل اإلنتــاج النباتــي فــي محافظة القــدس 1.38٪
مــن المجمــوع الكلــي لألراضــي المزروعــة فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة ،و 1.26٪مــن كل أنحــاء األراضــي
الفلســطينية المحتلــة .ويشــكل إنتــاج أشــجار الفاكهــة الغالبيــة العظمــى مــن زراعــة النباتــات فــي القــدس ،والتــي تشــكل
 84.75٪مــن مســاحة اإلنتــاج النباتــي فــي المحافظــة (انظــر الشــكل رقــم  .)6وبالمقارنــة مــع النتائــج علــى مســتوى
الوطــن لعــام  ،2008/2007تشــكل أشــجار الفاكهــة  63.2٪مــن المســاحة المزروعــة فــي األراضــي الفلســطينية ،بينمــا
تشــكل الخضــراوات والمحاصيــل الحقليــة  10.1٪و 26.7٪مــن المناطــق الفلســطينية المزروعــة ،علــى التوالــي (الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)).
اظهــرت نتائــج «التعــداد الزراعــي» الــذي قــام بــه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء لعــام ( 2010/2009صفحــة  )82أن
المســاحة اإلجماليــة لإلنتــاج النباتــي فــي المحافظــة قــد انخفــض بنســبة  54.17٪ليصــل إلــى  10,704.50دونــم مقارنــة
مــع 2008/2007؛ ممثــا انخفاضــا مقــداره  45.8٪فــي المســاحات المتاحــة لزراعــة المحاصيــل واألعــاف الحقليــة،
أي بزيــادة قدرهــا  90.9٪فــي مناطــق زراعــة الخضــار ،وانخفــاض مقــداره  58.41٪فــي مناطــق زراعــة االشــجار
البســتانية .وهنــاك انخفــاض مقلــق فــي كميــة األراضــي المتاحــة إلنتــاج األشــجار والمحاصيــل الحقليــة ،والــذي يجــب
معالجتــه عــن طريــق عــدد مــن األطــراف مــن اجــل الحفــاظ علــى التــراث الزراعــي للتجمعــات الفلســطينية فــي القــدس،
ودورهــا فــي تأميــن ســبل المعيشــة واألمــن الغذائــي.
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امــا مــن حيــث األســاليب المســتخدمة فــي اإلنتــاج النباتــي فــي المحافظــة ،فاعتبــارا مــن  ،2008/2007تــم زراعــة الغالبية
العظمــى مــن المســاحات المزروعــة زراعــة بعليــة ( .)99.66٪لقــد بلــغ إجمالــي اإلنتــاج النباتــي ( 5,709أطنــان) بقيمــة
مقدارهــا  .$ 0005,051,وســجلت محافظــة القــدس أدنــى األرقــام مــن قيمــة المنتجــات مــن الزراعــة فــي مختلــف
أنحــاء الضفــة الغربيــة ،بعائــدات قدرهــا  0.607٪مــن إجمالــي قيمــة اإلنتــاج النباتــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)) .وبالمقارنــة مــع أرقــام مــن العــام الزراعــي  ،2000/1999فــإن
األرقــام مــن عــام  2008/2007تظهــر زيــادة قدرهــا حوالــي  6.16٪مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة ،و انخفــاض
مقــداره  23.8٪فــي إجمالــي اإلنتــاج ،وانخفــاض مقــداره  16.2٪فــي إجمالــي قيمــة اإلنتــاج (الجهــاز المركــزي لإلحصاء
الفلســطيني 2002 ،و( 2009ج)).
التغيرات في مساحة األراضي المزروعة (سلسلة زمنية)
تهيمــن الزراعــة البعليــة إلــى حــد كبيــر علــى القطــاع الزراعــي فــي القــدس؛ حيــث تشــكل مــا يقــارب  99.66٪مــن
المســاحة المزروعــة فــي عــام ( 2010الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2012 ،
كان مجمــوع القيمــة المضافــة  17اإلجماليــة لإلنتــاج الزراعــي فــي القــدس  10,260,000$لعــام  ،08/2007أي مــا
يعــادل  1.17٪مــن القيمــة المضافــة اإلجماليــة للقطــاع الزراعــي فــي األراضــي الفلســطينية خــال العــام نفســه والتــي
بلغــت  876,200,000دوالر امريكــي (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني(2009 ،ج)).
إنتاج أشجار الفاكهة
بلــغ إجمالــي المســاحة المزروعــة بأشــجار الفاكهــة فــي محافظــة القــدس عــام  ،2008/2007حوالــي  19,795دونمــا،
منهــا  5.3%أشــجار غيــر مثمــرة .تشــكل مســاحة أشــجار الفاكهــة البعليــة  100%فــي المحافظــة .وبلغــت قيمــة اإلنتــاج
اإلجمالــي  4,277,000دوالر أمريكــي ،وهــي تشــكل  2.0%مــن المجمــوع اإلجمالــي لقيمــة اإلنتــاج فــي انحــاء الضفــة
الغربيــة و 1.62%فــي األراضــي الفلســطينية خــال العــام نفســه .وقــد شــكلت اإليــرادات مــن إنتــاج أشــجار الفاكهــة
 84.67٪مــن مجمــوع إيــرادات اإلنتــاج النباتــي فــي القــدس فــي عــام .2008/2007
وفيمــا يتعلــق بكميــة اإلنتــاج ،فقــد بلــغ إجمالــي إنتــاج أشــجار الفاكهــة المزروعــة فــي المحافظــة حوالــي  4,569طنــا.
وتحتــل زراعــة الزيتــون  47.82%مــن مســاحة األشــجار المثمــرة فــي محافظــة القــدس ،تليهــا مســاحة العنــب حيــث
تشــكل ( 30.64%انظــر الجــدول رقــم  .)20بينمــا شــكلت بقيــة االنتــاج كميــات صغيــرة مــن مختلــف انــواع الفاكهــة،
منهــا التفــاح ،البرقــوق ،الــدراق ،اللــوز اليابــس واللــوز الفــرك .وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999هنــاك ارتفــاع بنحــو
 20.3%فــي إجمالــي المســاحة المزروعــة بأشــجار الفاكهــة ( 18الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،)2002 ،
وانخفــاض قــدره  1769( 27.9%طنــا) فــي إنتــاج أشــجار الفاكهــة فــي القــدس ،وانخفــاض فــي قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي
فــي عــام  .2000/1999وبالمقارنــة بيــن المجمــوع الســنوي فــي عــام  2000/1999الــذي بلــغ حوالــي 5,574,000
دوالر أمريكــي والمجمــوع الســنوي فــي عــام  ،2008/2007والــذي بلــغ  4,277,000دوالر أمريكــي ،كان هنــاك
انخفــاض فــي قيمــة إنتــاج أشــجار الفاكهــة فــي القــدس قــدره ( 23.2%الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2002 ،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تظهــر بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،أن هنــاك انخفــاض عــام مقــداره 17.4٪
فــي قيمــة انتــاج أشــجار الفاكهــة فــي الفتــرة مــن  2000/1999م حتــى  2008/2007فــي جميــع أنحــاء األراضــي
الفلســطينية.
يبيــن الجــدول رقــم  ،24أن أشــجار الزيتــون وأشــجار العنــب هــي األكثــر زراعــة فــي محافظــة القــدس ،وزراعــة جميــع
اشــجار الفاكهــة هــي زراعــة بعليــة.
 17من اجل إعداد هذا التقرير تم حساب القيمة المضافة بناء على السنة الزراعية والتي تمتد من تاريخ  1/10/2007وحتى تاريخ ( 30/9/2008الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،د)).
 18من  16,453دونما في  1999/2000وحتى  19,795دونما في .2007/2008
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جدول  :24المساحة ،اإلنتاجية ،وإنتاج أشجار الفاكهة المختلفة في محافظة القدس ،حسب نوع المحصول للعام الزراعي 2008/2007

مثمر
نوع المحصول
زيتون
عنب
برقوق
تين
لوز يابس
المشمش
خوخ (دراق)
لوز فرك
تفاح
المجموع

بعلي
المساحة اإلنتاجية
120
11,664
619
3,530
300
2,607
300
407
80
277
220
98
250
70
150
65
300
26
18,744

مروي
المساحة اإلنتاجية
-

المساحة (دونم) ،اإلنتاجية (كغم/دونم) ،اإلنتاج (طن)
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

غير مثمر
المساحة المساحة
المروية
البعلية
503
102
185
21
37
120
60
16
7
1,051

المساحة
الكلية

اإلنتاج

12167
3,632
2,792
428
314
218
130
81
33
19,795

1400
2,185
782
122
22
22
18
10
8
4,569

إنتاج الخضروات
بلــغ مجمــوع المســاحة المزروعــة بالخضــروات فــي محافظــة القــدس عــام  ،2008/2007حوالــي  397دونمــا ،حيــث
تشــكل  0.213%و 0.283%مــن إجمالــي مســاحة األراضــي المزروعــة بالخضــروات فــي األراضــي الفلســطينية وفــي
الضفــة الغربيــة لنفــس العــام ،علــى التوالــي ،كمــا ان معظــم المســاحات المزروعــة بالخضــروات فــي المحافظــة هــي
زراعــات بعليــة ( ،)82.3%بينمــا شــكلت الزراعــة المرويــة  17.6%مــن المســاحات المزروعــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــكل الخضــروات ،علــى مســتوى المحافظــات ،اإلنتــاج النباتــي االصغــر فــي األســواق الزراعيــة
فــي القــدس ،حيــث تشــكل فقــط  0.11٪مــن اإلنتــاج الكلــي للخضــار فــي الضفــة الغربيــة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني( 2009 ،ج)) .وقــد بلــغ إجمالــي اإلنتــاج مــن الخضــروات  766طنــا عــام  ،2008/2007وبلغــت قيمــة
اإلنتــاج اإلجمالــي  527,000دوالر أمريكــي ،والتــي شــكلت حتــى اليــوم القيمــة األقــل مــن العائــدات الناتجــة فــي أي
مــن المحافظــات الفلســطينية فــي إنتــاج الخضــار ،ممثلــة  0.114٪مــن إجمالــي قيمــة اإلنتــاج النباتــي فــي جميــع أنحــاء
األراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 0.163٪فــي الضفــة الغربيــة) (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)).
وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999كان هنــاك انخفــاض قــدره نحــو  50.3%فــي إجمالــي المســاحة المزروعــة
بالخضــروات ،وزيــادة فــي االنتــاج الكلــي مقــداره  19 73.3%وايضــا زيــادة مقدارهــا  90.2%فــي قيمــة االنتــاج الكلــي.
قــد تظهــر هــذه التغييــرات فــي البدايــة وكأنهــا غيــر متناســقة ،بالنظــر إلــى أن الزيــادة الكبيــرة فــي قيمــة وكميــة اإلنتــاج
حدثــت بالتزامــن مــع االنخفــاض الملحــوظ فــي مســاحة األرض .ومــع ذلــك ،يمكــن فهــم هــذه األرقــام علــى نحــو أفضــل
عنــد اخــذ التغييــرات فــي أســاليب الزراعــة المســتخدمة باالعتبــار .فــي العــام الزراعــي  ،2000/1999تــم اســتخدام
أســلوب الزراعــة المفتوحــة فــي كل المناطــق المســتخدمة لزراعــة الخضــار ،وفــي  2008/2007أدخلــت أســاليب البيــوت
البالســتيك ،ممــا ســمح لدخــول اإلنتــاج علــى نطــاق أوســع الــى مناطــق األراضــي الصغيــرة .وفــي 2008/2007شــكل
أســلوب البيــت البالســتيكي  100٪مــن إنتــاج الخيــار و 74.25٪مــن زراعــة االبنــدورة (وهمــا مــن انــواع الخضــروات
ذات أكبــر معــدل إنتــاج فــي المحافظــة).
وفيمــا يخــص الزيــادة غيــر المتناســبة والواضحــة فــي قيمــة اإلنتــاج ( ،)73.3٪اظهــرت بيانــات الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني أن هنــاك زيــادة عامــة مجموعهــا  94.63٪فــي قيمــة الخضــار خــال الفتــرة مــن  2000/1999م
وحتــى  2007/8فــي جميــع أنحــاء األراضــي الفلســطينية المحتلــة.
 19بالرغم من ذلك يجدر اإلشارة إلى أن هذه الزيادة نسبية ،نسبة الى كميات االنتاج الصغيرة ( 442طن في عام  1999/2000-الى  766طنا في عام .2007/2008
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وتعتبــر محاصيــل البنــدورة والخيــار والكوســا والقرنبيــط والســبانخ محاصيــل الخضــروات الرئيســة فــي المحافظــة.
وتمثــل البنــدورة والخيــار الخضــار ذات أعلــى معــدالت اإلنتــاج ( 56.26٪و 15.66٪مــن إجمالــي إنتــاج الخضــار فــي
المحافظــة ،علــى التوالــي) .جــدول رقــم  ،25يبيــن إنتــاج الخضــروات فــي محافظــة القــدس.
جدول  :25المساحة ،اإلنتاجية ،وإنتاج الخضروات في محافظة القدس ،حسب نوع المحصول للعام الزراعي 2008/2007
أنفاق أرضية
أنفاق فرنسية
بيوت بالستيكية
مروي
بعلي
المساحة
نوع
المحصول المساحة اإلنتاجية المساحة اإلنتاجية المساحة اإلنتاجية المساحة اإلنتاجية المساحة اإلنتاجية الكلية
132
500
132
فقوس
92
20,000
16
3000
29
500
47
بندورة
64
800
13
400
51
كوسا
33
1,500
33
سبانخ
29
2,000
29
قرنبيط
20
350
20
يقطين
15
200
15
بامية
12
10,000
12
خيار
397
28
42
327
المجموع

المساحة (دونم) ،اإلنتاجية (كغم/دونم) ،اإلنتاج (طن)
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

اإلنتاج
66
431
31
50
58
7
3
120
766

إنتاج المحاصيل الحقلية والعلفية
فــي الموســم الزراعــي  ،2008/2007كانــت غالبيــة األراضــي ( )99.7٪المســتخدمة إلنتــاج المحاصيــل الحقليــة والعلفية
تعتمــد علــى الزراعــة البعليــة ،حيــث بلغــت مســاحة االراضــي المســتخدمة إلنتــاج المحاصيــل الحقليــة والعلفيــة 3,165
دونمــا ،بينمــا بلغــت كميــة اإلنتــاج  374طنــا (أقــل كميــة انتــاج بيــن جميــع المحافظــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة) ،وبقيمــة إجماليــة قدرهــا  .$ 247,000وتشــكل قيمــة اإلنتــاج هــذه حوالــي  0.35٪مــن إجمالــي إنتــاج
المحاصيــل الحقليــة فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة ،و 0.233٪مــن اإلنتــاج الكلــي الفلســطيني للعــام الزراعــي نفســه
(.)2008/2007
وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999كان هنــاك انخفــاض قــدره  33.4%فــي إجمالــي المســاحة المزروعــة بالمحاصيــل
الحقليــة والعلفيــة ،وانخفــاض قــدره حوالــي  47.5%فــي إجمالــي اإلنتــاج ،وارتفــاع قــدره  35.7%فــي إجمالــي قيمــة
اإلنتــاج .ويمكــن تفســير هــذه اإلحصــاءات باالرتفــاع العــام فــي قيمــة هــذا اإلنتــاج منــذ عــام  ،2000/1999حيــث
ارتفعــت أيضــا قيمــة المحاصيــل الحقليــة وإنتــاج األعــاف فــي األراضــي الفلســطينية بمقــدار  52.36٪بيــن عامــي
 2000/1999و.2008/2007
ويشــكل إنتــاج محصــول القمــح نســبة  73.79%مــن إجمالــي اإلنتــاج الزراعــي مــن المحاصيــل الحقليــة والعلفيــة فــي
المحافظــة ،يليــه الشــعير والــذي يشــكل ( 16.58%انظــر الجــدول  .)26امــا مــن حيــث معــدل إنتــاج المحاصيــل علــى
الصعيــد الوطنــي ،شــكلت زراعــة القمــح فــي القــدس فــي العــام  2008/2007نســبة  0.867٪مــن إجمالــي إنتــاج القمــح
فــي جميــع أنحــاء األراضــي الفلســطينية المحتلــة للعــام نفســه ،بينمــا شــكل الشــعير نســبة  0.636٪مــن االنتــاج.
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جدول  :26المساحة ،اإلنتاجية ،وإنتاج المحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة في محافظة القدس ،حسب نوع المحصول للعام الزراعي
.2008/2007

المحصول
قمح
شعير
كرسنة
بيقيا
حمص
فول
عدس
ذرة بيضاء
البصل
المجموع

بعلي
المساحة
2,123
621
130
111
80
55
35
3,155

مروي
اإلنتاجية
130
100
40
20
50
60
50
-

المساحة (دونم) ،اإلنتاجية (كغم/دونم) ،اإلنتاج (طن)
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

المساحة
5
5
10

اإلنتاجية
2,000
2,000

المساحة الكلية

اإلنتاج

2,123
621
130
111
80
55
35
5
5
3,165

276
62
5
2
4
3
2
10
10
374

 2.2.3إنتاج الثروة الحيوانية
بلــغ إجمالــي إنتــاج الثــروة الحيوانيــة فــي محافظــة القــدس خــال العــام الزراعــي  ،2008/2007حوالــي  1,580طنــا
مــن اللحــوم البيضــاء والحمــراء 6,309 ،طنــا مــن الحليــب 11،مليــون بيضــة ،و 3طــن مــن العســل (الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)) .وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة إنتــاج الثــروة الحيوانيــة فــي محافظــة القــدس خــال العــام
الزراعــي  ،2008/2007حوالــي  16,965,000دوالر أمريكــي ،بارتفــاع قــدره  47.05%عمــا كان عليــه فــي العــام
 .2000/1999أمــا نســبة مســاهمة هــذه القطاعــات فــي قيمــة اإلنتــاج الحيوانــي اإلجمالــي فــي محافظــة القــدس ،فكانــت
علــى النحــو التالــي 54.18% :مــن اللحــوم 38.17% ،مــن منتجــات الحليــب ،و 6.16%مــن البيــض ،و 0.19%مــن
العســل و 1.27%مــن الحيوانــات األخــرى .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد إنتــاج لألســماك فــي محافظــة القــدس.
وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999كان هنــاك ارتفــاع فــي إجمالــي قيمــة اإلنتــاج بنســبة  47.05٪مــن قيمــة اإلنتــاج
اإلجمالــي مــن الثــروة الحيوانيــة .وارتفعــت قيمــة اللحــوم الحمــراء المختلفــة (الماعــز واألغنــام ،واألبقار) بنســبة ،45.8٪
بينمــا انخفضــت قيمــة لحــوم الدجــاج بنســبة حوالــي  .93.9٪وخــال الفتــرة الزمنيــة نفســها ،زادت قيمــة إنتــاج الحليــب
(الماعــز واألغنــام ،واألبقــار) بمقــدار  ،132.9٪فــي حيــن أن قيمــة إنتــاج البيــض والعســل زادت بنســبة 130.9٪
و 106.25٪علــى التوالــي.
كمــا ارتفعــت قيمــة اإلنتــاج الحيوانــي فــي األراضــي الفلســطينية مــن  $ 350,483,000فــي  2000/1999إلــى
 $ 534,683,000فــي .2008/2007
حساب القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية في القدس:
تضمــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي تعــداده الزراعــي األخيــر عمليــة حســابية للقيمــة
المضافــة لمختلــف القطاعــات الزراعيــة (الحيوانيــة والنباتيــة والخضــروات وغيرهــا) .وقــد حســبت
تكاليــف القيمــة المضافــة لــكل مــن «اســتهالك الوســيط» و»اإلنتــاج» الكلــي.
كان حســاب القيمــة المضافــة للســنة الزراعيــة  2008/2007لقطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي محافظــة القــدس
علــى النحــو التالــي:
 .Iاالستهالك الوسيط = $ 10,224,000
 .IIقيمة اإلنتاج = $ 16,965,000
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إنتاج األبقار
بلــغ عــدد األبقــار فــي محافظــة القــدس خــال العــام الزراعــي  ،2008/2007حوالــي  733رأسـا ً مــن مختلــف الســاالت
واألعمــار ،وبلغــت قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي مــن الحليــب واللحــوم حوالــي  2,046,000دوالر امريكــي (الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)) وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999كان هنــاك ارتفــاع بنحــو  146%فــي
العــدد اإلجمالــي لألبقــار ،وارتفــاع قــدره  233.8%فــي القيمــة اإلجماليــة لألبقــار منــذ ( 2000/1999الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني 2002 ،و( 2009ز)) ،ال يعتبــر إنتــاج األبقــار بالمقارنــة مــع األنشــطة االقتصاديــة األخــرى
فــي المحافظــة ،صناعــة هامــة وكبيــرة فــي المحافظــة ،ألنــه يشــكل فقــط  12.1%مــن إجمالــي اإلنتــاج الحيوانــي فــي
المحافظــة ،و 2.3%فقــط مــن مجمــوع إنتــاج األبقــار فــي األراضــي الفلســطينية .الجــدول رقــم  ،27يبيــن مقارنــة بيــن
مجمــوع أعــداد وأنــواع األبقــار فــي محافظــة القــدس مــع أعدادهــا فــي األراضــي الفلســطينية.
أبقار
القدس
األراضي
الفلسطينية

جدول  :27مقارنة بين مجموع أعداد وأنواع األبقار في محافظة القدس مع أعدادها في األراضي الفلسطينية
األبقار الهولندية (فرزيان)
األبقار البلدية
عجول عجالت ثيران المجموع
أبقار
ثيران المجموع
عجول عجالت
أبقار
733
158
171
404
28,335 380 4,310 7,141 16,504 4,651
185
638
918 2,910

المجموع
الكلي
733
32,986

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

إنتاج األغنام والماعز
بلــغ إجمالــي عــدد األغنــام فــي محافظــة القــدس خــال العــام الزراعــي  ،2008/2007حوالــي  37,260رأســا ،فــي حيــن
بلــغ عــدد الماعــز  17,607رؤوس .وبلغــت القيمــة اإلجماليــة إلنتــاج األغنــام والماعــز مجتمعــة (اللحــوم والحليــب) فــي
عــام  ،2008حوالــي  13,509,000دوالر أمريكــي (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ز)).
وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999كان هنــاك ارتفــاع فــي قيمــة اللحــوم والحليــب بنســبة  41.4%و 112.7%علــى
التوالــي (انظــر الجــدول رقــم .)28
جدول  :28عدد األغنام والماعز في محافظة القدس مقارنة مع مجموع أعدادها في األراضي الفلسطينية2008/2007 ،

المنطقة
القدس
األراضي الفلسطينية

بلدي
15,272
274,888

ماعز
أخرى
2,335
47,194

المجموع
17,607
322,082

بلدي
60,651
453,554

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

أغنام
أخرى
6,609
235,345

المجموع
37,260
688,899

ومــن الجديــر بالذكــر أن أعــداد الماعــز قــد زادت عــام  2010منــذ عــام  ،2008/2007بمــا يقــارب  ،50.01%امــا
األغنــام فقــد انخفضــت بمــا يقــارب و .12.6%حيــث وصلــت أعــداد األغنــام إلــى  32,543رأســا والماعــز إلــى 26,414
رأســا فــي العــام ( 2010الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2012 ،
إنتاج الدواجن
بلــغ إجمالــي أعــداد الدواجــن فــي محافظــة القــدس خــال العــام الزراعــي  ،2008/2007حوالــي  76,000ألــف طيــر
(منهــا  48,000دجــاج بيــاض ،و 28,000دجــاج الحــم) ،وهــذا يشــكل  0.25٪فقــط مــن إجمالــي أعــداد الدواجــن فــي
األراضــي الفلســطينية .وقــد بلغــت قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي مــن الدواجــن (اللحــوم والبيــض) حوالــي  1,161,000دوالر
أمريكــي.
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منــذ عــام  ،2008/2007كان هنــاك انخفــاض بنســبة  12.9%فــي العــدد اإلجمالــي للدجــاج البيــاض وارتفــاع بنســبة
 6.8%فــي العــدد اإلجمالــي للدجــاج الالحــم (مــن  28,000طيــر فــي عــام  2008/2007إلــى  29,900فــي عــام )2010
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2012 ،ج)) .تشــكل صناعــة الدواجــن فــي القــدس نســبة صغيــرة ،كمــا ان
أعــداد الدجــاج الالحــم والبيــاض تشــكل أقــل مــن  1.07٪مــن إجمالــي اعــداد الدواجــن فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة.
يقــارن الجــدول رقــم  ،29العــدد اإلجمالــي للطيــور الالحمــة والبيــاض فــي محافظــة القــدس واألراضــي الفلســطينية للعــام
الزراعي .2008/2007
جدول  :29أعداد الدواجن البياض والالحم في محافظة القدس ،مقارنة مع مجموع أعدادها في األراضي الفلسطينية2008/2007 ،

اعداد دواجن

المنطقة
القدس
األراضي الفلسطينية

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

الحم
28,000
27,682,000

بياض
48,000
2,695,000

إنتاج النحل
وصــل العــدد الكلــي لخاليــا النحــل فــي محافظــة القــدس فــي عــام  ،2008/2007إلــى  812خليــة ،ومعظمهــا خاليــا
حديثــة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)) .وقــد وصلــت أعــداد خاليــا النحــل إلــى  418فــي العــام
 ،2010حيــث شــكلت انخفاضــا قــدره  48.5%عمــا كانــت عليــه فــي العــام  .2008/2007وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة
إنتاجهــا مــن العســل حوالــي  33ألــف دوالر أمريكــي ،والتــي تشــكل  1.15%مــن مجمــوع قيمــة اإلنتــاج الســنوي للعســل
فــي األراضــي الفلســطينية للعــام  1.44%( 2008/2007مــن قيمــة اإلنتــاج فــي الضفــة الغربيــة) (الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني( 2009 ،ج)) (أنظــر الجــدول رقــم .)30
وبالمقارنــة بالعــام  ،2000/1999كان هنــاك ارتفــاع بنســبة  ،157%و 106.2%فــي العــدد الكلــي لخاليــا النحــل ،والقيمة
اإلجماليــة لإلنتــاج علــى التوالــي (الجهاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2002 ،و( 2009ج)).
جدول  :30أعداد خاليا النحل في محافظة القدس ،بالمقارنة مع مجموعها في األراضي الفلسطينية.2008/2007 ،

القدس
األراضي الفلسطينية

حديثة
795
63,782

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2009 ،ج).

عدد خاليا النحل
تقليدية (بلدية)
17
2,951

المجموع
812
66,733

مــن حيــث البيانــات الزراعيــة المتاحــة لمحافظــة القــدس ،فقــد اصــدر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالتعــاون
مــع وزارة الزراعــة الفلســطينية إحصــاءات زراعيــة ســنوية لــكل األراضــي الفلســطينية ،حتــى عــام .2008/2007حيــث
تطلــب ذلــك اســتخدام وتحديــد عــدة مؤشــرات زراعيــة ،اقتصاديــة واجتماعيــة ،الســتخدامها فــي كتابــة تقاريــر تتعلــق
بالزراعــة ،واألمــن الغذائــي الزراعــي والوضــع االقتصــادي فــي األراضــي الفلســطينية ،ولقــد تــم عــرض هــذه البيانــات
فــي عــدة مســتويات ،المســتوى اإلقليمــي (ســواء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) ،وحســب المحافظــة قــدر اإلمــكان.

 3.3الحراج (الغابات) والمحميات الطبيعية
تتميــز األراضــي الحرجيــة فــي القــدس بأنهــا غنيــة بالتنــوع البيولوجــي ،نظــرا ألنهــا موطــن ألنــواع متعــددة مــن الغابــات
التــي تضــم العديــد مــن النباتــات والحيوانــات .تبلــغ مســاحة الغابــات فــي محافظــة القــدس حوالــي  6880دونمــا ،وهــذه
تشــكل  8.78%مــن إجمالــي مســاحة الغابــات فــي الضفــة الغربيــة (وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة -أريــج2012 ،
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(أ)) (انظــر الخريطــة رقــم  .)7تقــع غابــات القــدس داخــل نظــام المرتفعــات الوســطى اإليكولوجــي ،حيــث منــاخ البحــر
األبيــض المتوســط وآثــاره البيئيــة الواضحــة .ســجلت بيئــة البحــر المتوســط فــي المرتفعــات الوســطى علــى أكبــر عــدد
مــن عائــات النبــات بيــن النظــم اإليكولوجيــة المختلفــة فــي الضفــة الغربيــة 105 .عائــات نباتيــة تنمــو فــي المرتفعــات
الوســطى مــع  ،Zannichelliaceae، Araliaceae، Elatinaceaeوعائلــة  Meliaceaeتنمــو فقــط فــي هــذا النظــام
البيئــي (أريــج .)2007 ،تلعــب الغابــات فــي منطقــة القــدس دورا حاســما فــي الحفــاظ علــى المناظــر الطبيعيــة الخضــراء
وتغطيــة وحمايــة مســاقط ميــاه االمطــار فــي األراض الفلســطينية.
وتتميــز غابــات القــدس كونهــا مــن النظــام اإليكولوجــي علــى البحــر األبيــض المتوســط (انظــر الخريطــة رقــم ،)2
بدرجــات الحــرارة المعتدلــة مــع متوســط درجــة حــرارة  17درجــة مئويــة ،وارتفاعــات معتدلــة ،حيــث ان أعلــى ارتفــاع
هــو بمعــدل  800م فــوق مســتوى ســطح البحــر ،وكميــات األمطــار مرتفعــة بمتوســط مــن  -700 550ملــم .وهكــذا ،فــإن
المنــاخ دعــم المناطــق الحرجيــة داخــل المحافظــة الــذي يميــل إلــى أن يكــون شــبه رطــب .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،توجــد
معظــم غابــات القــدس علــى أنــواع التربــة األكثــر خصوبــة (التربــة الورديــة الحمــراء والتربــة البنيــة الشــاحبة) (وحــدة
نظــم المعلومــات الجغرافية_أريــج( 2011 ،أ)) .الغابــات فــي محافظــة القــدس هــي فــي االســاس مــن صنــع اإلنســان،
عــاوة علــى الغابــات الطبيعيــة.
يتــم توزيــع غابــات البلــوط ( )lentiskفــي المنحــدرات الغربيــة لمنطقــة القــدس الجبليــة ،وتضــم أساســا ( )calliprinous
البلــوط ،البطــم  ،الس ـريس ( ، )lentiscusالبطــم الفلســطيين ( ، ).palaestina Pالعبهــر ( ، )Styrax officinalisنبــق
(  .)Rhamnus sppالســويد ،وسرســيس (  ) Cercis siliquastrumالشــرق .كمــا يتــم توزيــع غابــة الخــروب علــى
المنحــدرات الغربيــة لجبــال القدس تضــم أتيبــة اخلــروب ( ،)Ceratonia siliquaالبلــوط( ،)calliprinosالبطم الفلســطيين
( )P. palaestinaو العبهــر ( . )Styrax officinalisويتــم توزيــع غابــات الصنوبــر علــى المنحــدرات الغربيــة علــى
حــد ســواء والمنطقــة الجبليــة العاليــة وتضــم أساســا الصنوبــر الشــائع ( ، )halapensisالســرو (،)Cupressus spp
أكاســيا ســيانوفيال ( .)Acacia cyanophyllaوتتــوزع الغابــات الطبيعيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة الجبليــة العاليــة فــي
القــدس وتضــم البلــوط ( ،)Q. calliprinosالســنديان ( ،)Q. boissieriالبطــم الفلســطيين ( .،)P. palaestinaالبطــم
األطلســي ( ،)P. atlanticaاالجــاص الــري ( ،)Pirus syriacaالزعــرور الشــوكي ( ،)azarolus Crataegusالســماق
( )Rhus coriariaوالغــار (( ) Laurus nobilisأبــو عيــاش ،عــادل ،وآخــرون .)2007 .ولكــن ظــروف الجفــاف ادت
الــى تدهــور الغابــات  .القنــدول ( )Calycotome villosaهــي األنــواع النباتيــة الســائدة بالقــرب مــن حــدود الغابــات
والمناطــق الحرجيــة.
غابــات القــدس هــي أيضــا موطــن لكثيــر مــن الحيوانــات البريــة بمــا فــي ذلــك فئــران الحقــل ،الغريــر ،األرانــب البريــة،
الضفــادع ،الحربايــات ،ابــو بريــص ،الثعابيــن الثعالــب ،الدلــق ،الحشــرات ،والطيــور المحلقــة .هنــاك ترابــط واضــح
ومهــم بيــن الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة فــي غابــات محافظــة القــدس.
جميــع المناطــق الحرجيــة فــي القــدس هــي أراض حكوميــة ،وتقــع فــي المنطقــة (ج) ،حيــث أن  95٪مــن مســاحة الغابــات
تحــت الســيطرة اإلســرائيلية ،ووزارة الزراعــة ال تملــك ســلطة اإلدارة (وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافية_أريــج2011 ،
(أ)) .هنــاك ثــاث محميــات طبيعيــة مصنفــة (مــن قبــل اســرائيل) ضمــن محافظــة القــدس ،والتــي تغطي حوالــي 45,240
دونمــا مــن األراضــي .ومــع ذلــك ،فــإن منطقــة الغابــات تشــكل  0.6٪فقــط مــن مجمــوع مســاحة المحميــات الطبيعيــة فــي
المنطقــة واالنشــآت اإلســرائيلية مثــل المســتوطنات ،مناطــق عســكرية مغلقــة ،والقواعــد العســكرية ،والبــؤر االســتيطانية
والتــي تغطــي حوالــي  48٪مــن المســاحة اإلجماليــة للمحميــة الطبيعيــة .غابــات القــدس هــي الموطــن المعــروف لألنــواع
المســتوطنة ألنهــا جــزء مــن النظــام البيئــي فــي المرتفعــات الوســطى ،التــي تضــم  57نوعــا مســتوطنا ،وهنالــك انــوع
متعــددة مهــددة باالنقــراض مــن النباتــات البريــة .األنــواع النــادرة فــي المرتفعــات الوســطى تشــكل  58.7٪مــن العــدد
اإلجمالــي لألنــواع النــادرة فــي الضفــة الغربيــة (أريــج ،)2007 ،ويجــب الحفــاظ علــى هــذا المــورد الثميــن بتنوعــه
الطبيعــي.
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 4.3الواقع البيئي
يقتصــر تحليــل البيانــات المتعلقــة بالمصــادر المائيــة ،وإدارة الميــاه العادمــة ،وإدارة النفايــات الصلبــة فــي محافظــة
القــدس حســب توافــر البيانــات .وســيتم تقســيم البيانــات المتاحــة إلــى قســمين وفقــا لتصنيــف الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني لمحافظــة القــدس المحتلــة ( .)J1 J2وقــد كان مــن الصعــب الحصــول علــى البيانــات المتعلقــة بالمصــادر
المائيــة لمنطقــة القــدس  .J1ومــع ذلــك ،ســيتم وصــف حالــة المصــادر المائيــة وتحليلهــا وفقــا ألفضــل المعلومــات المتاحــة.

 .1.4.3مصادر المياه
تتكــون مصــادر الميــاه المتجــددة فــي محافظــة القــدس بشــكل أســاس مــن الميــاه الجوفيــة ،والتــي تقــع جميعهــا فــوق
الحــوض الشــرقي والحــوض الغربــي لخزانــات الميــاه الجوفيــة فــي الضفــة الغربيــة.
منطقة القدس J2
يتــم إدارة ميــاه الشــرب والميــاه المنزليــة فــي منطقــة القــدس  J2مــن خــال مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس لمنطقــة رام
هللا والبيــرة وبالتنســيق مــع البلديــات والمجالــس المحليــة .حيــث يتــم تزويــد الميــاه فــي معظــم المناطــق عــن طريــق دائــرة
ميــاه الضفــة الغربيــة ( )WBWDومصلحــة ميــاه محافظــة القــدس لمنطقــة رام هللا والبيــرة (ســلطة الميــاه الفلســطينية،
.)2012
تقســم مصــادر ميــاه الشــرب فــي منطقــة القــدس ( )J2إلــى مصدريــن رئيســيين ،همــا )1( :ذاتيــة مــن آبــار جوفيــة)2( ،
شــركة الميــاه اإلســرائيلية (ميكــروت) .حيــث بلغــت كميــة الميــاه المــزودة للتجمعــات الســكانية فــي منطقــة القــدس ()J2
فــي عــام  2010حوالــي  4.635مليــون متــر مكعــب (ســلطة الميــاه الفلســطينية ،)2012 ،حوالــي  85٪منهــا يتــم شــراؤها
مــن شــركة ميكــروت لتزويدهــا للســكان الفلســطينيين مــن خــال دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة ،و  15٪مــن كميــة الميــاه
يتــم تزويدهــا مــن المصــادر الذاتيــة.
بلغــت كميــة الميــاه المشــتراة مــن شــركة ميكــروت فــي منطقــة القــدس ( )J2لألغــراض المنزليــة فــي العــام  2010حوالــي
 3.942مليــون متــر مكعــب ،وقــد بلــغ ســعر المتــر المكعــب  3.9شــيقل (ســلطة الميــاه الفلســطينية .)2011 ،تتكــون
مصــادر الميــاه الذاتيــة فــي منطقــة القــدس ( )J2مــن بئــر ســلطة الميــاه الفلســطينية «العيزريــة  .»3حيــث ازدادت كميــة
الميــاه التــي يتــم ضخهــا مــن بئــر العيزريــة  3مــن  0.099مليــون متــر مكعــب فــي عــام  2006إلــى  0.591مليــون متــر
مكعــب فــي عــام 2007؛ أمــا خــال األعــوام مــن 2007وحتــى  2010فــان كميــة الميــاه التــي يتــم ضخهــا ســنويا مــن بئــر
العيزريــة  3بقيــت ثابتــة إلــى حــد مــا (انظــر الشــكل رقــم .)8
شكل ( :)8كمية المياه الناتجة سنويا من بئر العيزرية  3بالمليون متر مكعب ()MCM
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انخفضــت كميــة الميــاه المشــتراة مــن شــركة ميكــروت مــن  6.819مليــون متــر مكعــب فــي عــام  2008إلــى 3.693
مليــون متــر مكعــب فــي عــام ( 2010انظــر الشــكل رقــم  .)9علــى الرغــم مــن أن هــذه الكميــة هــي منخفضــة نســبيا ،إال
أنهــا تمثــل حوالــي  85٪مــن كميــة الميــاه المــزودة لألغــراض المنزليــة لمنطقــة القــدس ( .)J2وهــذا يشــير إلــى االعتمــاد
الكبيــر علــى الميــاه المشــتراة فــي منطقــة القــدس (.)J2
شكل  :9يمثل كمية المياه المشتراة من ميكروت لمنطقة القدس J2
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يتوفــر لــدى  28تجمعــا ســكانيا مــن مجمــوع  30تجمعــا فــي منطقــة القــدس ( )J2شــبكة ميــاه عامــة .امــا التجمعــان اللــذان
ال يتوفــر فيهمــا شــبكة ميــاه عامــة فهمــا :جبــع -التجمــع البــدوي -والكعابنــة ،وهــذان التجمعــان يعتمــدان علــى ميــاه آبــار
الجمــع ،وميــاه الصهاريــج (ســلطة الميــاه الفلســطينية .)2012 ،ومــن الجديــر ذكــره ،فــان تغطيــة الشــبكة فــي بعــض
التجمعــات التــي يتوفــر لديهــا شــبكة ميــاه عامــة ال تغطــي التجمــع كامــا.
يتــم تعريــف احتياجــات الميــاه بانهــا الحــد األدنــى المطلــوب مــن الميــاه لضمــان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة االساســية.
اســتنادا إلــى توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة ( ،)WHOحيــث توصــي المنظمــة ان يحصــل كل شــخص علــى الحــد
األدنــى مــن الميــاه العذبــة والمقــدرة بحوالــي  100لتــر للفــرد فــي اليــوم .باســتخدام هــذا المعيــار ،فــإن إجمالــي كميــة
الميــاه التــي تحتاجهــا منطقــة القــدس ( )J2لالســتخدام المنزلــي تبلــغ حوالــي  8.1مليــون متــر مكعــب فــي عــام .2011
وبذلــك بلغــت كميــة العجــز الفعلــي فــي تزويــد ميــاه الشــرب ،مــع األخــذ باالعتبــار الفاقــد مــن الميــاه ،مــا يقــارب  5مليــون
متــر مكعــب للتجمعــات فــي منطقــة القــدس ( ،)J2ومــن المتوقــع أن يتفاقــم هــذا العجــز مــع نمــو الســكان( .انظــر الجــدول
رقــم ( )31ســلطة الميــاه الفلســطينية.)2012 ،
جدول  :31كميات المياه المطلوبة والمتوفرة والمستهلكة ،ونسبة العجز في منطقة القدس J2، 2011
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54

دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

للميــاه .وقــد قــدرت نســبة الفاقــد الكلــي مــن الميــاه فــي عــام  2011بحوالــي ( 33٪ســلطة الميــاه الفلســطينية،)2012 ،
فــي حيــن بلــغ مجمــوع كميــة الميــاه المســتهلكة لنفــس العــام حوالــي  3.1مليــون متــر مكعــب .حيــث يتــم فقــدان حوالــي
 1.845مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ،والتــي تتمثــل بالفاقــد عنــد المصــدر الرئيــس وخطــوط النقــل الرئيســة وشــبكة
التوزيــع وعنــد المنــزل .ومــع األخــذ باالعتبــار نســبة الفاقــد ،فــان معــدل اســتهالك الفــرد الفعلــي مــن الميــاه ال يتجــاوز
 53لتــرا فــي اليــوم.
منطقة القدس J1
تعتبــر شــركة جيحــون وهــي شــركة اســرائيلية ،المــزود الرئيــس للميــاه لســكان منطقــة القــدس  .J1حيــث يتــم تزويــد
الســكان بالميــاه مــن خــال شــبكة الميــاه العامــة ،وتقريبــا جميــع الوحــدات الســكنية موصولــة بهــذه الشــبكة .أمــا فيمــا
يتعلــق بســعر الميــاه المــزودة مــن خــال شــبكة الميــاه العامــة فيتــراوح مــا بيــن  15-7شــيفال للمتــر المكعــب ،تبعــا لكميــة
الميــاه المســتهلكة .وتجــدر االشــارة الــى انــه لــم يكــن مــن المســتطاع الحصــول علــى أيــة معلومــات تتعلــق بكميــة الميــاه
التــي يتــم تزويدهــا للتجمعــات الفلســطينية فــي منطقــة القــدس  J1مــن قبــل شــركة جيحــون أو مــن قبــل بلديــة القــدس،
بحجــة ان هــذه القضيــة مســألة أمنيــة والمعلومــات محــدودة ومســيطر عليهــا مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية وشــركة
جيحــون.
خريطة  :8توزيع اآلبار الجوفية والينابيع في محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ)
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 .5.3إدارة المياه العادمة
منطقة القدس J2
تقتصــر اإلدارة الحاليــة للميــاه العادمــة فــي منطقــة القــدس ( )J2علــى جمــع الميــاه العادمــة الناتجــة مــن خــال شــبكات
الصــرف الصحــي و /أو الحفــر االمتصاصيــة ،باإلضافــة إلــى التخلــص مــن الميــاه العادمــة عــن طريــق إلقائهــا دون أي
معالجــة فــي المناطــق المفتوحــة ،بمــا فــي ذلــك األوديــة واألراضــي الزراعيــة ودون مراعــاة للبيئــة.
وتقتصــر شــبكة الصــرف الصحــي علــى  9تجمعــات فــي منطقــة القــدس ( )J2إمــا بصــورة كاملــة أو جزئيــة (انظــر
الجــدول رقــم  .)32حيــث تخــدم شــبكة الصــرف الصحــي حوالــي  31٪مــن الوحــدات الســكنية فــي منطقــة القــدس (،)J2
أمــا الوحــدات المتبقيــة فتســتخدم الحفــر االمتصاصيــة كوســيلة للتخلــص مــن الميــاه العادمــة (ARIJ & CENTA،
 .)2010مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الحفــر تبنــى دون تبطيــن ،وذلــك حتــى يســهل نفــاذ الميــاه العادمــة إلــى طبقــات
األرض ،وبالتالــي تجنــب اســتخدام ســيارات النضــح لتفريــغ الحفــر مــن وقــت إلــى آخــر بســبب عــدم تمكــن الســكان مــن
تغطيــة التكاليــف المرتفعــة الالزمــة لنضحهــا.
تقــدر كميــة الميــاه العادمــة الناتجــة ســنويا فــي منطقــة القــدس ( )J2حوالــي  4.1مليــون متــر مكعــب (وحــدة أبحــاث
الميــاه والبيئــة -أريــج .)2012 ،وتجــدر اإلشــارة هنــا ،أن كميــة الميــاه العادمــة الناتجــة فعليــا مــن الممكــن أن تكــون أكثــر
مــن األرقــام الــواردة فــي التقريــر ســابقا حيــث تــم حســابها باالســتناد إلــى كميــة الميــاه المســتهلكة لألغــراض المنزليــة
مضروبة بـــ .80%
جدول  :32نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الصرف الصحي في تجمعات منطقة القدس ()J2، 2010

التجمع
بير نباال
قلنديا البلد
الجديرة
بيت حنينا البلد
الجيب
عناتا
مخيم قلنديا
الرام وضاحية البريد
الزعيم

نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الصرف الصحي ()%
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60
90
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90
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50
80
المصدر :أريج وسنتا2010 ،

ومــن الجديــر ذكــره ان بنــاء جــدار الفصــل أثــر وبشــكل كبيــر علــى ادارة الميــاه العادمــة فــي بعــض التجمعــات فــي
منطقــة القــدس ( .)J2فعلــى ســبيل المثــال ،تــم تدميــر شــبكة الصــرف الصحــي فــي بلــدة الــرام بســبب بنــاء جــدار الفصــل
العنصــري ،ممــا تســبب فــي فيضــان الميــاه العادمــة علــى األراضــي المفتوحــة فــي المنطقــة ،األمــر الــذي شــكل خطــرا
علــى البيئــة والصحــة العامــة للمواطنيــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن خــط األنابيــب الرئيــس لشــبكة الصــرف الصحــي فــي
بلــدة الــرام يقــع خلــف الجــدار ،األمــر الــذي يــؤدي الــى صعوبــة الوصــول اليــه مــن قبــل بلديــة الــرام مــن أجــل إجــراء
الصيانــة الالزمــة( .انظــر صــورة رقــم .)1
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صورة  :1المياه العادمة المتدفقة في بلدة الرام

المصدر :أريج2010 ،

منطقة القدس J1
ترتبــط التجمعــات فــي منطقــة القــدس ( )J1جزئيــا أو كليــا بشــبكة الصــرف الصحــي العامــة ،حيــث تخــدم شــبكة
الصــرف الصحــي حوالــي  85%مــن الوحــدات الســكنية فــي منطقــة القــدس ( ،)J1أمــا الوحــدات المتبقيــة فتســتخدم
الحفــر االمتصاصيــة كوســيلة للتخلــص مــن الميــاه العادمــة (وحــدة أبحــاث الميــاه والبيئــة -أريــج .)2012 ،أمــا فيمــا
يتعلــق بكميــة الميــاه العادمــة الناتجــة عــن التجمعــات فــي منطقــة القــدس ( )J1فلــم نتمكــن مــن حســابها بســبب عــدم
توفــر المعلومــات المتعلقــة بكميــة الميــاه المســتهلكة فــي هــذه التجمعــات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم يتمكــن المعهــد مــن
الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بعمليــة تصريــف الميــاه العادمــة الناتجــة وطــرق التخلــص منهــا ومــا يتعلــق بمعالجتهــا.

 .6.3إدارة النفايات الصلبة
منطقة القدس J2
تقتصــر اإلدارة الحاليــة للنفايــات الصلبــة فــي منطقــة القــدس ( )J2علــى جمــع النفايــات الصلبــة المنزليــة ،ونقلهــا إلــى
مكبــات النفايــات.
أمــا فيمــا يتعلــق بكميــة النفايــات الناتجــة ،وباالســتناد إلــى معــدل إنتــاج الفــرد اليومــي مــن النفايــات الصلبــة  ،20وعــدد
الســكان فــي منطقــة القــدس ( ،)J2تقــدر كميــة النفايــات الصلبــة الناتجــة يوميــا بحوالــي  147طنــا مــن النفايــات الصلبــة،
والتــي تعــادل  53.6ألــف طــن ســنويا (وحــدة أبحــاث الميــاه والبيئــة -أريــج .)2012 ،بشــكل عــام ،فــان عمليــة جمــع
النفايــات الصلبــة فــي منطقــة القــدس ( )J2هــي مــن مســؤولية البلديــة و /أو المجلــس القــروي .أمــا فــي مخيــم قلنديــا ،فــان
عمليــة جمــع النفايــات الصلبــة تقــع علــى عاتــق وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا).
تغطــي خدمــة جمــع النفايــات الصلبــة جميــع التجمعــات الســكنية فــي منطقــة القــدس  J2باســتثناء تجمعيــن همــا :جبــع
(التجمــع البــدوي) والكعابنــة .ومــع ذلــك ،ال ينتفــع جميــع الســكان فــي التجمعــات المخدومــة مــن خدمــة جمــع النفايــات
الصلبــة.
20

يبلغ معدل إنتاج الفرد للنفايات في المناطق الريفية  0.7كغم /فرد /اليوم ،وللمناطق الحضرية والمخيمات  1.05كغم /فرد /اليوم.
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حاليــا يتــم نقــل النفايــات الصلبــة التــي يتــم جمعهــا مــن  12تجمعــا فــي منطقــة القــدس ( )J2إلــى مكــب نفايــات العيزريــة
فــي محافظــة القــدس ،فــي حيــن أن النفايــات الصلبــة التــي يتــم جمعهــا مــن  7تجمعــات اخــرى ،يتــم نقلهــا إلــى مكــب
نفايــات رام هللا فــي محافظــة رام هللا والبيــرة .أمــا التجمعــات المتبقيــة فيتــم التخلــص مــن النفايــات الصلبــة التــي يتــم
جمعهــا فــي خمســة مكبــات عشــوائية .يتــم حــرق النفايــات فــي الهــواء الطلــق فــي جميــع المكبــات العشــوائية ،ومكــب
العيزريــة ،ومكــب البيــرة.
جدول  :33مكبات النفايات الصلبة في منطقة القدس J2

التجمع
قطنة
القبيبة
حزما
جبع
السواحرة الشرقية
أبو ديس
عناتا
الشيخ سعد
مخيم قلنديا
الرام وضاحية البريد
الزعيم
العيزرية
عرب الجهالين
مخماس
خرائب ام اللحم
بيت سوريك
بيت دقو
بيت اجزا
بيت حنينا البلد
رفات
بير نباال
قلنديا البلد
الجديرة
النبي صموئيل
بيت عنان
الجيب
بيت اكسا
بدو
جبع (التجمع البدوي)
الكعابنة

مكب النفايات

طريق التخلص من النفايات

مكب البيرة

طمر صحي

مكب العيزرية

حرق وطمر صحي

مكب بيت عنان
مكب عين عريك

حرق
حرق

مكب جفنا

حرق

مكب رام هللا ومكبات عشوائية

حرق وطمر صحي

مكب رام هللا

حرق وطمر صحي

مكب رام هللا ومكب العيزرية
عشوائي
مكب وادي ابو زعرور
الخدمة غير متوفرة
الخدمة غير متوفرة

حرق وطمر صحي
حرق
حرق

المصدر :الهيئات المحلية2012 2011- 2010- ،

يقــع مكــب العيزريــة بيــن بلدتــي العيزريــة وأبــو ديــس ،ويبعــد حوالــي واحــد كيلومتــر عــن أقــرب منــزل فلســطيني.
المكــب يقــع ايضــا بيــن مســتوطنتي معاليــه أدوميــم وكيــدار ،ضمــن المنطقــة (ج) ،وقــد تــم انشــاؤه مــن قبــل ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي بعــد مصــادرة أراض تعــود لســكان العيزريــة وأبــو ديــس (انظــر صــورة رقــم  .)2يشــكل المكــب
خطــرا صحيــا كبيــرا ،نظــرا النبعــاث الروائــح والغــازات المتطايــرة الناجمــة عــن عمليــة حــرق النفايــات ،باالضافــة الــى
قربــه مــن منــازل المواطنيــن فــي بلدتــي العيزريــة وأبــو ديــس .النفايــات المنزليــة ،والنفايــات الصناعيــة والطبيــة التــي
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يتــم التخلــص منهــا فــي مكــب العيزريــة يتــم جمعهــا مــن المناطــق الفلســطينية واإلســرائيلية .علــى الرغــم مــن أن العمــر
اآلمــن للمكــب قــد انتهــى منــذ ســنوات عديــدة ،اال ان الســلطات االســرائيلية تســتمر فــي توســيع المكــب دون األخــذ بعيــن
االعتبــار األضــرار الكبيــرة التــي يســببها علــى الصحــة العامــة والبيئــة الفلســطينية.
صورة  : 2مكب نفايات العيزرية

المصدر :اريج2009 ،

يقــع مكــب العيزريــة فــوق منطقــة الترشــيح فــي الجــزء الشــرقي مــن الحــوض الشــرقي للميــاه الجوفيــة فــي الضفــة الغربيــة.
وتجــدر االشــارة الــى انــه ال توجــد تدابيــر واجــراءات كافيــة لمنــع تســرب عصــارة النفايــات العضويــة والنفايــات الســامة
الــى باطــن األرض ،ولهــذا فهــي واحــدة مــن أهــم مصــادر التلــوث الرئيســة المحتملــة للميــاه الجوفيــة (انظر صــورة رقم .)3
صورة  :3العصارة الناتجة من تحلل النفايات الصلبة

المصدر :اريج2009 ،
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منطقة القدس J1
تعتبــر بلديــة القــدس هــي الجهــة الرســمية المســؤولة عــن إدارة النفايــات الصلبــة الناتجــة عــن المواطنيــن والمؤسســات
التجاريــة والصناعيــة فــي جميــع مناطــق القــدس .J1
ال يوجــد رســوم محــددة لخدمــة جمــع النفايــات الصلبــة فــي مناطــق القــدس  .J1وانمــا يقــوم المواطنــون بدفــع الضرائــب
العقاريــة ( )Ernonhلبلديــة القــدس ،وهــذه الضرائــب تعتمــد علــى حجــم ونوعيــة العقــار وتتــراوح مــا بيــن  3,000إلــى
 10,000شــيقل ســنويا .ضرائــب  Ernonhتشــمل جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا البلديــة للســكان فــي مناطــق القــدس ،J1
بمــا فــي ذلــك خدمــة إدارة النفايــات الصلبــة (أريــج قاعــدة البيانــات.)2012 ،
يتــم جمــع النفايــات الصلبــة مــن المنــازل والمؤسســات والمحــات التجاريــة والســاحات العامــة فــي أكيــاس بالســتيكية،
ومــن ثــم يتــم نقلهــا إلــى حاويــات موزعــة فــي األحيــاء والشــوارع ،ثــم يتــم جمعهــا مــن قبــل البلديــة بواقــع ثــاث مــرات
فــي االســبوع مــن جميــع التجمعــات باســتثناء البلــدة القديمــة فــي القــدس ،حيــث يتــم فيهــا جمــع النفايــات الصلبــة مرتيــن
فــي اليــوم .يتــم نقــل النفايــات الصلبــة مــن قبــل البلديــة لمكــب العيزريــة حيــث يتــم حرقهــا او دفنهــا (انظــر الجــدول رقــم
.)34
جدول  :34مكبات النفايات الصلبة في منطقة القدس J1

التجمع
مخيم شعفاط
بيت حنينا وشعفاط
كفر عقب
العيسوية
القدس (البلدة القديمة)
سلوان والثوري
جبل المكبر والسواحرة الغربية
بيت صفافا والشرفات
أم طوبا وصور باهر

الجهة التي تقدم خدمة جمع
النفايات الصلبة
األونروا

بلدية القدس

مكب النفايات

مكب العيزرية

طريقة التخلص من النفايات

حرق وطمر صحي

المصدر :وحدة أبحاث المياه والبيئة -أريج2012 ،

أمــا فيمــا يتعلــق بكميــة النفايــات الصلبــة الناتجــة عــن التجمعــات فــي منطقــة القــدس  ،J1فتقــدر بحوالــي  307.5طــن مــن
النفايــات الصلبــة يوميــا ،وهــو مــا يعــادل حوالــي  113ألــف طــن ســنويا (وحــدة أبحــاث الميــاه والبيئــة -أريــج.)2012 ،
باســتثناء البلــدة القديمــة فــي القــدس ،تعانــي جميــع التجمعــات فــي منطقــة القــدس  J1مــن ســوء خدمــة جمــع النفايــات
الصلبــة والتخلــص منهــا .ففــي معظــم الحــاالت تتراكــم النفايــات الصلبــة فــي الشــوارع لعــدة أيــام ،حيــث تنتــج عنهــا
الروائــح الكريهــة ،ممــا يتســبب بمــكاره صحيــة وانتشــار األوبئــة واألمــراض.

.7.3األوضاع البيئية
ازمة المياه
ال يحصــل الســكان الفلســطينيون فــي محافظــة القــدس علــى كميــة ميــاه كافيــة وخدمــات صــرف صحــي جيــدة ،ويعــود
الســبب فــي ذلــك بشــكل رئيــس الــى نظــام الســكن والتخطيــط الحضــري لبلديــة القــدس ،والتــي تفــرض معاييــرا صارمــة
للحصــول علــى هــذه الخدمــات .وحســب القانــون اإلســرائيلي،فان حوالــي نصــف الســكان الفلســطينيين فــي القــدس اليســمح
لهــم يالوصــل بشــبكة الميــاه العامــة ،بحجــة أنــه ال يوجــد لديهــم تراخيــص بنــاء (التــي يــكاد مــن الصعوبــة بمــكان الحصــول
عليهــا) ،ولهــذا يلجــأ الســكان الفلســطينيين الــى الربط بشــبكة الميــاه العامة بوصــات غيــر مرخصــة (.)EWASH، 2012
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فعلــى ســبيل المثــال ،وفقــا لالئتــاف األهلــي للدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي القــدس ( ،)2009فــان أي شــخص
مــن بلــدة بيــت حنينــا اوشــعفاط يريــد الحصــول علــى رخصــة للبنــاء يعانــي مــن إجــراءات الترخيــص الطويلــة (أحيانــا
تســتغرق ســنوات) ،باالضافــة الــى التكاليــف المرتفعــة جــدا .حيــث ان تكلفــة الحصــول علــى الرخصــة تبلــغ مــا بيــن
 150ألــف الــى  300ألــف شــيقل وذلــك بنــاء علــى مســاحة األرض ونــوع المبنــى .وبســبب المشــكلة السياســية المتعلقــة
بتســجيل األراضــي والملكيــة ،واألســعار غيــر المعقولــة لتكاليــف الرخصــة ،إضافــة إلــى الوقــت الطويــل الــذي يســتغرقه
الحصــول علــى الرخصــة ،فــان العديــد مــن المواطنيــن يقومــون بالبنــاء دون ترخيــص ،بســبب االحتياجــات اإلنســانية
وطبيعــة نمــو األســرة أو بعــد الرفــض مــن البلديــة.
يحــق للفلســطينيين الذيــن يعيشــون داخــل حــدود البلديــة اإلســرائيلية بموجــب القانــون اإلســرائيلي الحصول علــى الخدمات
الكاملــة والمتســاوية التــي تقدمهــا البلديــة وغيرهــا مــن الســلطات فــي إســرائيل .اال انــه مــن الناحيــة العمليــة يوجــد فــي
بلديــة القــدس سياســات تمييزيــة وعنصريــة واضحــة فــي التخطيــط الحضــري ،وهــي موثقــة جيــدا ،فالبلديــة ال تقــوم
بتخصيــص أمــوال كافيــة للمناطــق الفلســطينية ،ممــا أدى الــى نقــص فــي مســاكن الفلســطينين وتدهــور وتدميــر البنيــة
التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي ،والتــي بدورهــا تؤثــر علــى حقهــم فــي الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي.
وحســب قانــون البنــاء والتخطيــط اإلســرائيلي ( )1965فانــه يحظــر البنــاء فــي المناطــق التــي ال يوجــد فيهــا بنيــة
تحتيــة عامــة كافيــة ومناســبة .ان غيــاب البنيــة التحتيــة المناســبة فــي المناطــق الفلســطينية بســبب اهمــال البلديــة وقلــة
االســتثمارات ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالميــاه وشــبكة الصــرف الصحــي ،يســبب صعوبــات فــي الحصــول علــى تراخيــص
للبنــاء .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن البلديــة تفــرض رســوم اشــتراك عاليــة القامــة بنيــة تحتيــة جديــدة (EWASH،
.)2012
إدارة المياه العادمة
تفتقــر التجمعــات الســكانية فــي القــدس الشــرقية لوجــود بنيــة تحتيــة لمعالجــة الميــاه العادمــة الناتجــة عــن المواطنيــن.
حيــث تنتــج محافظــة القــدس حوالــي  17.5مليــون متــر مكعــب ســنويا مــن الميــاه العادمــة ،والتــي تتدفــق شــرقا علــى
طــول األوديــة فــي قنــوات مفتوحــة ،ممــا يهــدد البيئــة والصحــة العامــة للتجمعــات الفلســطينية .منهــا حوالــي  10.2مليــون
متــر مكعــب مــن الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة تتدفــق فــي وادي النــار جنــوب شــرق القــدس ،و 7.3مليــون متــر مكعــب
تتدفــق إلــى خــزان اوج ( )Ogشــمال البحــر الميــت بالقــرب مــن النبــي موســى ( .)B’TSELEM، 2009حيــث تتــم
معالجــة جــزء مــن الميــاه العادمــة التــي تتدفــق الــى خــزان أوج معالجــة أوليــة ،ليتــم اســتخدامها ألغــراض الــري فــي
المســتوطنات اإلســرائيلية فــي وادي األردن .أمــا الميــاه العادمــة المتبقيــة التــي لــم يتــم معالجتهــا فتتســرب إلــى الميــاه
الجوفيــة الجبليــة فــي المنطقــة التــي هــي عرضــة للتلــوث (.)B’TSELEM، 2009
علــى مــر الســنين ،لــم يتــم تنفيــذ أي مــن الحلــول المقترحــة مــن قبــل بلديــة القــدس لمعالجــة الميــاه العادمــة .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــان هــذه الخطــط تتطلــب التعــاون مــع الســلطة الفلســطينية ،التــي رفضــت التعــاون فــي هــذا المجــال ألن ذلــك
يعطــي الشــرعية الســرائيل علــى ضــم القــدس الشــرقية .ولذلــك ،لــم يتخــذ أي إجــراء لوضــع حــل لمعالجــة الميــاه العادمــة.
ان عــدم وجــود حلــول لمعالجــة الميــاه العادمــة لــم يمنــع االســرائيليين مــن بنــاء مســتوطنات جديــدة فــي محافظــة القــدس،
وإضافــة كميــة اضافيــة مــن الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة .ومــن بيــن هــذه المســتوطنات بســغات زئيــف ونيفــي يعقــوب
(.)B’TSELEM، 2009
تعانــي المناطــق الفلســطينية مــن نقــص شــديد فــي البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي ،حيــث تفتقــر إلــى حوالــي  50كــم مــن
خطــوط الصــرف الصحــي الرئيســة .حيــث ان حوالــي  90%مــن خطــوط الصــرف الصحــي والطــرق تقــع فــي القــدس
الغربيــة .ولهــذا وبســبب هــذا النقــص ،فــان أكثــر مــن ثلــث منــازل الفلســطينيين يعتمــدون علــى الحفــر االمتصاصيــة (التي
تعتبــر غيــر قانونيــة بموجــب أنظمــة وقوانيــن وزارة البيئــة اإلســرائيلية ووزارة الصحــة) .وفــي بعــض الحــاالت تتدفــق
الميــاه العادمــة مباشــرة إلــى الشــوارع واألوديــة ،ممــا يشــكل خطــرا جديــا علــى الصحــة العامــة (.)EWASH. 2012
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 4الوضع الجيوسياسي في محافظة القدس
يلخــص هــذا الجــزء مــن التقريــر الوضــع الجيوسياســي المعقــد فــي محافظــة القــدس ،حيــث يتضمــن معلومــات تاريخيــة
عــن مدينــة القــدس والسياســات التــي تمارســها الحكومــات االســرائيلية المتعاقبــة بحــق االراضــي والممتلــكات فــي
المحافظــة ،هــذا باالضافــة الــى نبــذة عــن تاريــخ المســتوطنات والبــؤر االســتيطانية اإلســرائيلية التــي اقامتهــا اســرائيل في
المحافظــة خــال ســنوات االحتــال ،والمخططــات االســتيطانية المســتقبلية التــي تنــوي اســرائيل اقامتهــا فــي المحافظــة
خــال الســنوات القادمــة .كمــا ويتحــدث التقريــر عــن مخطــط جــدار الفصــل العنصــري فــي محافظــة القــدس والحواجــز
العســكرية االســرائيلية والمعابــر الحدوديــة التــي تســيطر علــى حركــة الفلســطينيين مــن والــى المحافظــة.

 .1.4تاريخ محافظة القدس خالل سنوات االحتالل االسرائيلي
فــي يــوم الثامــن والعشــرين مــن شــهرحزيران مــن العــام  ،1967قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بشــكل غيــر قانونــي
وأحــادي الجانــب بضــم مدينــة القــدس إلــى دولــة إســرائيل ،وأعلنــت ‹القــدس الموحــدة› لتكــون العاصمــة األبديــة لدولــة
إســرائيل .وعندمــا أعــادت الحكومــة اإلســرائيلية ،وبشــكل غيــر قانونــي ،رســم الحــدود البلديــة فــي الضفــة الغربيــة،
قامــت بضــم مســاحات شاســعة مــن األراضــي غيــر المأهولــة بالســكان لمدينــة القــدس ،وعملــت علــى اســتبعاد المناطــق
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مــن حــدود المدينــة .ومــن هــذه النقطــة فصاعــدا ،شــرعت إســرائيل بالتالعــب فــي الحقائــق
الديموغرافيــة والجغرافيــة للمدينــة مــن أجــل تعزيــز مطالبتهــا بالســيادة علــى القــدس .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،فقــد طرحــت
الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة العديــد مــن القوانيــن لزيــادة عــدد اليهــود فــي المدينــة ،فــي نفــس الوقــت ســعت الــى
تقليــل عــدد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي المدينــة ،وبالتالــي «اســرلة» المدينــة ومحــو ثقافتهــا العربيــة وتاريخهــا
العريــق .وعقــب وقــت قصيــر مــن احتــال اســرائيل للضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة فــي العــام
 ،1967قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بتوســيع حــدود بلديــة القــدس الشــرقية مــن  6.5كــم 2إلــى  71كــم 2بمــا فــي ذلــك
أراض مــن  28قريــة فلســطينية محيطــة بالمدينــة (انظــر الخريطــة رقــم .)9
خريطة  :9حدود مدينة القدس قبل وبعد االحتالل اإلسرائيلي للمدينة

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج(2012 ،أ)
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وخــال فتــرة احتــال اســرائيل للضفــة الغربيــة  ،نفــذت اســرائيل مشــروعها االســتعماري فــي الضفــة الغربيــة مــع
التركيــز بشــكل خــاص علــى مدينــة القــدس والمناطــق المحيطــة بهــا .وشــملت الممارســات واالنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق
الفلســطينيين المقدســيين إعــادة تعريــف حــدود المدينــة بشــكل احــادي الجانــب لتشــمل المزيــد مــن اإلســرائيليين والقليــل
مــن الفلســطينيين فــي المدينــة ،ومصــادرة األراضــي وبنــاء وتوســيع المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة ،وشــق
الطــرق االلتفافيــة وهــدم المنــازل الفلســطينية وتجريــف األراضــي وفصــل المدينــة عــن باقــي محافطــات الضفــة الغربيــة،
وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري وتقييــد حركــة الفلســطينيين والبضائــع التجاريــة مــن والــى المدينــة.
كمــا أن إلســرائيل تاريــخ طويــل وحافــل يشــهد علــى التالعــب بالحقائــق علــى األرض فــي المناطــق التــي احتلتهــا خــال
حــرب العــام  ،1967وخاصــة فــي مدينــة القــدس ،حيــث عملــت الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة علــى الــدوام علــى
ترجيــح كفــة الميــزان الديمغرافــي فــي المدينــة لصالــح اإلســرائيليين ،وإعطــاء الدعــم غيــر المشــروط للمســتوطنين
اإلســرائيليين والمنظمــات اإلســرائيلية لبنــاء المســتوطنات االســرائيلية وتوســيعها فــي المدينــة .كمــا اســتعانت إســرائيل
بأســاليب مختلفــة ومتعــددة لتحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي التغييــر الديموغرافــي فــي المدينــة منهــا فصــل القــدس الشــرقية
جغرافيــا عــن باقــي محافظــات الضفــة الغربيــة ،واعتمــاد سياســة عنصريــة فــي مصــادرة األراضــي الفلســطينية،
وعمليــات التخطيــط العمرانــي وعمليــة اصــدار تراخيــص البنــاء ،وهــدم المنــازل الفلســطينية ،وســحب حقــوق اإلقامــة
مــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي الخــارج أو خــارج حــدود المدينــة ألكثــر مــن ســبع ســنوات ،أو الذيــن ال يســتطيعون
اثبــات أنهــم يعيشــون فــي مدينــة القــدس.
حالة خاصة :المخططات االسرائيلية الرامية الى محو الهوية التاريخية لألراضي الفلسطينية المحتلة
بــدأت اســرائيل بتنفيــذ خطــة تهويــد مدينــة القــدس مباشــرة عقــب احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية فــي العــام .1967
والجديــر بالذكــر أن عمليــة التهويــد التــي بــدأت اســرائيل بتنفيذهــا لــم تكــن عشــوائية ،بــل كان لهــا أهــداف واضحــة
ومخطــط لهــا بهــدف الســيطرة علــى البلــدة القديمــة فــي القــدس ،وفصــل المدينــة تمامــا عــن محيطهــا الطبيعــي ،ومــن
ثــم تحويلهــا إلــى مدينــة ذات أغلبيــة يهوديــة أو لمــا يتطلــع لــه االســرائيليون بمشــروع ‹القــدس الكبــرى أو متروبوليتــن
القــدس› مــن خــال تطويــق مدينــة القــدس بحــزام مــن التجمعــات االســتيطانية ،فــي الوقــت نفســه ،تمزيــق الوحــدة
الجغرافيــة للتجمعــات الفلســطينية فــي المدينــة ومحيطهــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،تهــدف الخطــة إلــى طمــس كل مــا هــو
عربــي فــي المدينــة ،وفــرض طابــع يهــودي ،وذلــك بهــدف زيــادة نســبة الســكان اليهــود فــي المدينــة لتصبــح ذات أغلبيــة
يهوديــة.
وكانــت الخطــوة األولــى مــن مخطــط تهويــد مدينــة القــدس هــي توحيــد شــطري المدينــة واعالنهــا عاصمــة أبديــة لدولــة
إســرائيل فــي العــام ( 1967وزارة الخارجيــة االســرائيلية .)1980 ،وقــد تبــع هــذه الخطــوة ،خطــوات عديــدة اخــرى
شــملت تغييــر األســماء العربيــة للشــوارع واألحيــاء الفلســطينية إلــى اســماء عبريــة و تلموديــة لتشــجيع اليهــود للســكن
فــي القــدس الشــرقية ،أو مــا أصبــح يطلــق عليهــا مــن قبــل االســرائيليين ‹العاصمــة التاريخيــة للشــعب اليهــودي› .وعليــه،
قامــت الحكومــة اإلســرائيلية ببنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية لليهــود فــي القــدس الشــرقية لتســتوعب االعــداد المتزايــدة
مــن اليهــود المتوافديــن اليهــا مــن خــارج المدينــة المحتلــة .ولتحقيــق أهدافهــا ،نفــذت ااســرائيل مخططهــا علــى مرحلتيــن،
وهمــا:
المرحلــة األولــى :وتمثــل المرحلــة اإليديولوجيــة :وذلــك عــن طريــق إعــادة تســمية الشــوارع واألحيــاء فــي المســتوطنات
االســرائيلية بأســماء ‹مرتبطــة› بالقــدس .فعلــى ســبيل المثــال :تــم تســمية حــي موشــيه ديــان فــي مســتوطنة بســغات زئيــف
علــى اســم وزيــر الدفــاع االســرائيلي االســبق ،موشــيه ديــان ،الــذي احتــل مدينــة القــدس فــي العــام  .1967كمــا أن مدرســة
تيــدي كوليــك الثانويــة فــي مســتوطنة بســغات زئيــف كانــت قــد ســميت علــى اســم رئيــس بلديــة القــدس االســرائيلي
االســبق ،تيــدي كوليــك.
المرحلــة الثانيــة :المرحلــة السياســية مــن مخطــط تهويــد المدينــة :فبمجــرد أن تــم جمــع شــمل المدينــة سياســيا،
علــى األقــل هــذا مــا يدعيــه اإلســرائيليون ،بــدأت الحكومــة االســرائيلية (والحكومــات االســرائيلية المتعاقبــة) فــي بنــاء
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مســتوطنات اســرائيلية فــي المدينــة ،مثــل حــزام اســتيطاني حــول المدينــة وفصلهــا جغرافيــا عــن محيطهــا الطبيعــي
فــي الضفــة الغربيــة .وتجــدر االشــارة الــى انــه مــع بنــاء جــدار الفصــل اإلســرائيلي حــول مدينــة القــدس ،فانــه ســيضم
خلفــه[ ]1المســتوطنات االســرائيلية الــي اقيمــت بشــكل غيــر قانونــي فــي المدينــة ،هــذا باالضافــة الــى التالعــب فــي نســبة
الســكان فــي المدينــة لتصبــح ذات اغلبيــة يهوديــة ،وإعــادة تعريــف حــدود المدينــة بشــكل غيــر قانونــي واحــادي الجانــب
للمــرة الثانيــة منــذ العــام  .1967الجــدول رقــم  ،35يظهــر بعــض المناطــق العربيــة فــي القــدس الشــرقية والتــي غيــرت
الحكومــة اإلســرائيلية أســماءها إلــى العبريــة( .انظــر الخريطــة رقــم .)10
جدول  :35المناطق العربية التي تم تحويل أسمائها الى عبرية
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.1
.2
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االسم العبري
معاليه ار دافيد
جاي بن هانوم
ديريخ هايوفيل
ار دافيد
معاليه هشالوم
جفعات هاتاموشيت
هار هبايت
شمعون هتصديق
الحي اليهودي

االسم العربي
وادي حلوة
وادي جهنم
شارع الزهور
سلوان
عين اللوزة
المدورة (تلة الذخيرة)
المسجد االقصى (جبل الهيكل)
الشيخ جراح
حي الشرف

خريطة  :10األسماء العربية للشوارع واألحياء الفلسطينية التي قامت إسرائيل بتغييرها إلى أسماء عبرية
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دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

 2.4ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في محافظة القدس
تضــررت مدينــة القــدس بشــكل ســلبي مــن السياســات اإلســرائيلية الهادفــة الــى تطويــق المدينــة مــن جميــع الجهــات
بالمســتوطنات اإلســرائيلية ،وبالتالــي خلــق عائــق جغرافــي يفصــل المدينــة المقدســة عــن باقــي محافظــات الضفــة
الغربيــة .وخــال االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة (انتفاضــة األقصــى) التــي اندلعــت فــي شــهر ايلــول مــن العــام 2000
 ،صعــدت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي مــن األنشــطة االســتيطانية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة شــملت تدميــر
قطــاع الزراعــة الفلســطيني ،مصــادرة األراضــي ،هــدم المنــازل الفلســطينية ،توســيع المســتوطنات االســرائيلية ،إقامــة
البــؤر االســتيطانية االســرائيلية ،شــق المزيــد مــن الطــرق االلتفافيــة االســرائيلية ،فــرض قيــود مشــددة علــى حريــة حركــة
الفلســطينيين ،وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري (انظــر الخريطــة رقــم  ،11وجــدول رقــم .)36
جدول  :36االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة القدس في الفترة الواقعة ما بين العام 2011 - 2001

العام
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
المجموع

األراضي المصادرة األراضي المهددة
بالمصادرة (دونم)
(دونم)
1542
153
2364
957
27108
18122
3005
3648
1195
8169
2147
2576
1185
1900
1816
2157
45
152902
0
713
729
3028
8,046
20,957
49,182
215,282

األشجار المقتلعة/
المدمرة
50
345
24275
1745
825
0
0
337
30
450
500
17,128
45,685

المنازل المهدمة

المصدر :وحدة مراقبة االستيطان -أريج2011 ،

51
63
94
80
78
44
59
83
88
44
63
410
1,157

المنازل المخطرة
بالهدم
264
469
820
472
406
191
389
431
934
119
259
736
5,490

خريطة  :11التقسيمات الجيو -سياسية في محافظة القدس
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 1.2.4المستوطنات االسرائيلية
أقيمــت أول مســتوطنة إســرائيلية داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس عقــب حــرب العــام  ،1967عندمــا دمــر جيــش االحتالل
اإلســرائيلي أكثــر مــن  700مبنــى فلســطيني إلنشــاء مســتوطنة الحــي اليهــودي .وخــال ســنوات االحتــال االســرائيلي،
توســعت المســتوطنات اإلســرائيلية بشــكل كبيــر داخــل حــدود بلديــة القــدس االســرائيلية ،التــي تــم توســيعها بشــكل غيــر
قانونــي وأحــادي الجانــب فــي العــام  1967والمناطــق المحيطــة بهــا .ويمكــن تصنيــف المســتوطنات فــي القــدس الــى
قســمين وفقــا لوضعهــا اإلداري :المســتوطنات االســرائيلية داخــل حــدود بلديــة القــدس (منطقــة  ،)J1ويوجــد فيهــا اليــوم
 18مســتوطنة اســرائيلية ،والمســتوطنات االســرائيلية داخــل محافظــة القــدس (منطقــة  J2-خــارج حــدود البلديــة وداخــل
حــدود المحافظــة) ويوجــد فيهــا اليــوم  19مســتوطنة اســرائيلية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــرعت المنظمــات االســتيطانية
المختلفــة باقامــة وتطويــر بــؤر اســتيطانية اســرائيلية داخــل األحيــاء الفلســطينية فــي مدينــة القــدس مثــل الشــيخ جــراح،
وحــول كــرم المفتــي وســلوان ورأس العامــود والطــور.
ويقــدر عــدد المســتوطنين القاطنيــن فــي المســتوطنات االســرائيلية فــي محافظــة القــدس اليــوم بثالثمائــة ألــف ()300,000
مســتوطن إســرائيلي .وتحتــل المســتوطنات االســرائيلية اليــوم مــا مســاحته  40,428دونمــا ( 40.428كــم  )²مــن مســاحة
محافظــة القــدس (انظــر الجــدول رقــم  .) 37باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إنشــاء  14بــؤرة اســتيطانية إســرائيلية خــال
االعــوام  1996و( 2011انظــر الجــدول رقــم  .)38كمــا عملــت الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة أيضــا علــى ربــط
المســتوطنات االســرائيلية بعضهــا ببعــض ومــع إســرائيل مــن خــال إنشــاء شــبكة مــن الطــرق االلتفافيــة فــي جميــع
أنحــاء الضفــة الغربيــة ،والتــي يبلــغ طولهــا اليــوم  810كــم ،منهــا  100كــم تــم اقامتهــا فــي محافظــة القــدس وحدهــا.
كمــا ان هنــاك  64.164كــم إضافيــة مــن الطــرق االلتفافيــة اإلســرائيلية تنتظــر موافقــة الحكومــة االســرائيلية للبــدء فــي
إنشــائها فــي محافظــة القــدس وحولهــا ،وذلــك الحــكام عمليــة الربــط بيــن المســتوطنات والبــؤر االســتيطانية االســرائيلية
فــي المحافظــة.
جدول  :37قائمة بالمستوطنات اإلسرائيلية في محافظة القدس ومحيطها

التقسيم
المساحة المصادرة
عدد االمستوطنين
االداري في
تاريخ اإلنشاء من محافظة القدس
اسم المستوطنة
الرقم
()2009
محافظة القدس
(دونم) لغاية 2011
المستوطنات االسرائيلية داخل حدود بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967
القدس ()J1
3094
146
1968
الحي اليهودي
1
القدس ()J1
9000
753
1968
جفعات شابيرا (التلة الفرنسية)
2
القدس ()J1
1236
981
1968
الجامعة العبرية (هار هتسوفيم)
3
القدس ()J1
10294
1127
1968
رامات اشكول
4
القدس ()J1
منطقة صناعية
1321
1970
عطاروت (المنطقة صناعية)
5
بيت لحم
40000
1529
1971
جيلو
6
القدس ()J1
20383
1250
1972
نيفيه يعقوب
7
القدس ()J1
14800
1887
1973
شرق تلبيوت
8
القدس ()J1
42250
1665
1973
راموت (رموت الون)
9
القدس ()J1
غير معروف
2470
1985
بسغات عمير
10
القدس ()J1
50000
1547
1985
بسغات زئيف
11
القدس ()J1
15350
3223
1990
رامات شلومو_ريخيس شعفاط
12
بيت لحم
غير معروف
285
1991
جفعات هماتوس
13
القدس ()J1
3272
67
1994
قرية ديفيد ماميال
14
بيت لحم
20000
520
1997
هار حوما (جبل ابو غنيم)
15
القدس ()J1
670
15
1998
راس العمود (معاليه هازيتيم)
16
القدس ()J1
360
140
2004
نوف زيون
17
القدس ()J1
282
45
منازل المستوطنين في البلدة القديمة غير معروف
18
تجمع جفعات زئيف االستيطاني االسرائيلي
القدس ()J2
1179
108
1987
جغعون
1
68
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1113
10779
3400
500
غير معروف
غير معروف

القدس ()J2
القدس ()J2
القدس ()J2
القدس ()J2
القدس ()J2
القدس ()J2

359
1980
جفعون حداشا
2
2284
1982
جفعات زئيف
3
1119
1986
هار ادار (جفعات هار ادار)
4
346
1966
هار صموئيل
5
28
غير معروف
نيفيه صموئيل
6
149
غير معروف
مفيسيريت زيون
7
تجمع معاليه ادوميم االستيطاني االسرائيلي
القدس ()J2
غير معروف
3211
1974
ميشور ادوميم (المنطقة الصناعية)
1
القدس ()J2
39000
5911
1975
معاليه ادوميم
2
القدس ()J2
3099
820
1979
كفار ادوميم
3
القدس ()J2
1754
348
1980
متسبيه يدود (كيدار الجديدة)
4
القدس ()J2
827
783
1983
المون (عناتوت)
5
القدس ()J2
960
45
1984
كيدار (كيدار القديمة)
6
القدس ()J2
753
328
1990
الون
7
القدس ()J2
950
885
1992
نيفيه برات (نوفيه برات)
8
تجمع بنيامين االستيطاني االسرائيلي
القدس ()J2
4157
1138
1983
ادم (جيفع بنيامين)
1
القدس ()J2
5811
2037
1998
كوخاف يعقوب
2
القدس ()J2
غير معروف
579
1999
شعار بنيامين (المنطقة الصناعية)
3
مستوطنات اخرى في محافظة القدس
القدس ()J2
300
955
1968
كاليا
1
اقيمت كل من مستوطنات جيلو وجفعات هماتوس وهار حوما على جزء من أراضي محافظة بيت لحم ،وهو الجزء الذي تم
ضمه بشكل غير قانوني وأحادي الجانب في العام  1967لحدود بلدية القدس الجديدة
المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية -أريج(2011 ،ب).

الجدول رقم  ،38يتضمن قائمة بالبؤر االستيطانية اإلسرائيلية التي أنشئت في محافظة القدس.
جدول  :38البؤر االستيطانية اإلسرائيلية القائمة على أراضي محافظة القدس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

المستوطنة األم
اسم البؤرة االستيطانية
بؤرة ميغرون
معافار مخماس
غرب كوخاف يعقوب كوخاف يعقوب
المون (عناتوت)
عين برات
جنوب كوخاف يعقوب كوخاف يعقوب
كاليا
جنوب كاليا
جفعات شابيرا (التلة الفرنسية)
شرق جفعات شابيرا
نيفيه برات
جفعات جرانيت
(نوفيه برات)
(تلة )468
كفار ادوميم
شرق كفار ادوميم
نيفيه برات
شرق نيفيه برات
(نوفيه برات)
(نوفيه برات)
كفار ادوميم
غرب كفار ادوميم
جيفع بنيامين (ادم)
شرق ادم (بني ادم)
جفعون حداشا
جيفعات زيما
جفعات زئيف
هيروتي
الون
عين مابوع

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية -أريج( 2011 ،ب).

الوضع الحالي

عدد المنشآت
10
3
2
2
3
11

بؤرة
بؤرة
بؤرة
بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة
بؤرة
بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة

4

بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة

15

بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة

3

بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة

2
2
12
2
-

بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة
بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة
بؤرة داخل حدود مخطط المستوطنة
بؤرة
بؤرة
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خريطة  :12توزيع المستوطنات والبؤر االستيطانية االسرائيلية في محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ)

 2.2.4المخططات االسرائيلية لتوسيع المستوطنات االسرائيلية في القدس
المخطات االستيطانية في منطقة القدس ()J1
تزايــدت المخططــات االســتيطانية االســرائيلية فــي مدينــة القــدس دون رادع منــذ انطــاق عمليــة الســام االســرائيلية-
الفلســطينية فــي العــام  ،1993حيــث زادت اســرائيل مــن اعــداد المســتوطنين القاطنيــن فــي القــدس الشــرقية المحتلــة
بنســبة  100%تقريبــا منــذ ذلــك الوقــت .كمــا وتســتمر اســرائيل حتــى يومنــا هــذا بانتهــاك حقــوق الفلســطينيين فــي
مجــاالت التنميــة والتطويــر .فيمــا يلــي تلخيــص للمخططــات االســتيطانية االســرائيلية فــي القــدس الشــرقية المحتلــة
والتــي يتــم تنفيذهــا علــى حســاب االراضــي الفلســطينية.
كرم المفتي (فندق الشبرد) ،حي الشيخ جراح
فــي العــام  ،2005أطلقــت لجنــة التنظيــم التابعــة لبلديــة القــدس االســرائيلية مخطــط اســرلة القــدس الشــرقية المحتلــة
الــذي تقــدم بــه المليونيــر اليهــودي الحامــل للجنســية االمريكيــة ،اروفينــغ موســكوفيتش ،وبالتعــاون مــع جمعيــة عطيريــت
كوهانيــم االســتيطانية ،وذلــك بالســماح بهــدم فنــدق الشــبرد فــي حــي كــرم المفتــي فــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس.
وكان موســكوفيتش قــد حصــل علــى فنــدق الشــبرد فــي حــي كــرم المفتــي مــن حــارس أمــاك الغائبيــن فــي العــام .1985
وكانــت الســلطات االســرائيلية المختصــة قــد اســتولت علــى الفنــدق عقــب العــام  ،1967بالرغــم مــن ان ورثــة الفنــدق
الشــرعيين (ورثــة المفتــي الحــاج أميــن الحســيني) مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة ويقطنــون فــي مدينــة القــدس منــذ العــام
 .1948ويخطــط موســكوفيتس لهــدم الفنــدق وبنــاء حــي اســتيطاني جديــد مكانــه يشــمل بنــاء  90وحــدة اســتيطانية وكنيــس
يهــودي وروضــة أطفــال وفنــدق علــى مســاحة قدرهــا  40دونمــا مــن االراضــي الفلســطينية علــى أرض حــي كــرم
المفتــي والخاصــة بفنــدق شــبرد ،بنــاء علــى مخططــات قدمهــا موســكوفيتش وجمعيــة عطيريــت كوهنيــم لبلديــة القــدس
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االســرائيلية والتــي منحــت المخطــط رقــم  .11536وســوف يخلــق هــذا الحــي االســتيطاني المنــوي بنــاءه فــي المنطقــة
نوعــا مــن التواصــل الجغرافــي بيــن االحيــاء االســتيطانية االســرائيلية فــي منطقــة جبــل المشــارف ،فــي محيــط قبــر
الصديــق شــمعون وعــدة منظمــات حكوميــة الــى الشــمال( .انظــر الخريطــة رقــم .)13
وســوف يشــمل مخطــط موســكوفيتش حــي كــرم المفتــي فــي منطقــة الشــيخ جــراح .وحســب المخططــات فانــه مــن المرجح
ان يتــم اعــادة تصنيــف  110دونمــات مــن االراضــي الفلســطينية فــي المنطقــة مزروعــة باشــجار الزيتــون ،مــن منطقــة
مفتوحــة الــى منطقــة ســكنية .وهــذا ليــس باالجــراء الجديــد ،اذ قامــت بلديــة القــدس االســرائيلية باعــادة تصنيــف مناطــق
مفتوحــة فــي منطقــة القــدس الــى مناطــق ســكنية ،وذلــك لتتمكــن مــن البنــاء فيهــا ،مثــل جبــل أبــو غنيــم والــذي بــات يعــرف
اليــوم باســم «مســتوطنة أبــو غنيــم» ،وتلــة شــعفاط التــي باتــت تعــرف اليــوم باســم مســتوطنة ريخيــس شــعفاط.
خريطة  :13المخططات االسرائيلية في حي كرم المفتي في منطقة الشيخ جراح في القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

حي استيطاني يهودي جديد في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة:
تمكنــت منظمتــان اســرائيليتان ،شــاباد وفاهليــن ،مــن التالعــب فــي عمليــة تســجيل االراضــي التــي تعــود لزمــن االنتــداب
البريطانــي لتتمكــن مــن الســيطرة علــى  14.5دونــم مــن االراضــي الفلســطينية فــي حــي رأس العمــود فــي القــدس.
وكانــت ملكيــة االراضــي المســتهدفة فــي منطقــة حــي رأس العمــود قــد نُقلــت لمؤسســات القطــاع الخــاص لتنفيــذ أعمــال
البنــاء اإلســرائيلية فــي حــي رأس ‹العامــود .وقــد بــدأ البنــاء االســتيطاني فــي حــي رأس العمــود فــي العــام  ،1998ومــع
انتهــاء العــام  ،2003كانــت اســرائيل قــد أتمــت بنــاء  133وحــدة اســتيطانية فــي الموقــع.
وحاليــا يســتمر البنــاء التمــام مــا تــم التخطيــط لــه فــي هــذا الحــي ،حيــث ســوف يشــمل البنــاء مجمعــا تجاريــا وكنيســا
يهوديــا وروضــة أطفــال وعيــادة صحيــة .والجديــر بالذكــر ،فانــه قبيــل البــدء فــي البنــاء االســتيطاني فــي الحــي ،رفضــت
بلديــة القــدس االســرائيلية التصديــق علــى مخطــط هيكلــي لحــي رأس العمــود الفلســطيني فــي مدينــة القــدس بذريعــة أن
الحــي قــد تــم بنــاؤه علــى أراض تعــود ملكيتهــا لليهــود .واشــترطت البلديــة علــى أهالــي حــي رأس العمــود موافقتهــم علــى
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وجــود حــي اســتيطاني اســرائيلي جديــد ضمــن المخطــط الهيكلــي الجديــد الــذي تقــدم بــه اهالــي الحــي للبلديــة كشــرط
لموافقــة البلديــة علــى المخطــط الهيكلــي لحــي رأس العمــود واعتمــاده ،االمــر الــذي فــرض فــي النهايــة علــى أهالــي حــي
رأس العمــود القبــول بشــروط البلديــة .وعنــد صــدور الموافقــة النهائيــة للمخطــط الهيكلــي ،تبيــن ان الرخــص التــي تمنحهــا
البلديــة للفلســطينيين القاطنيــن فــي الحــي ال تســمح لهــم بالبنــاء علــى أكثــر مــن  65%-55مــن االرض ،واشــترطت علــى
أن ال يزيــد البنــاء عــن طابقيــن (المقدســي .)2010 ،وفــي المقابــل ،وبصــورة واضحــة للسياســات التمييزيــة فــي عمليــات
البنــاء بيــن الفلســطينيين واالســرائيليين ،ســمحت بلديــة القــدس لإلســرائيليين ببنــاء ســبعة طوابــق كحــد أقصــى (المقدســي،
 .)2010واليــوم ،يقطــن حــي معاليــه هزيتيــم أكثــر مــن  100عائلــة يهوديــة ،مــع وجــود مخططــات لمضاعفــة عــدد
المســتوطنين فــي الحــي فــي الســنوات القليلــة القادمــة( .هآرتــس .)2011
حي معاليه دافيد ،راس العامود
فــي الرابــع عشــر مــن شــهر اذار مــن العــام  ،2006وبتكلفــة إجماليــة قدرهــا  10مليــون دوالر أمريكــي ،بــدأت اســرائيل
ببنــاء مقــر رئيــس للشــرطة اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة فــي منطقــة ال  ،E1علــى مســاحة قدرهــا  14دونمــا مــن
االراضــي .وفــي الســادس والعشــرين مــن شــهر نيســان مــن العــام  ،2006نقلــت صحيفــة هاارتــس االســرائيلية تفاصيــل
صفقــة تمــت بيــن لجنــة بوخــاران اليمينيــة المتطرفــة والشــرطة االســرائيلية ( ُممثلــة بمفتــش الشــرطة االســرائيلية العــام،
موشــيه كارادي) وتــم توقيعهــا فــي شــهر تمــوز مــن العــام ( 2005هاارتــس .)2008 ،ونصــت الصفقــة علــى أن لجنــة
بوخــاران االســرائيلية ســتبني مقــرا رئيســيا جديــدا للشــرطة االســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة (يهــودا والســامرة) فــي
منطقــة ال  E1بيــن القــدس ومعاليــه أدوميــم .وفــي المقابــل ،فــإن لجنــة بوخــاران ســوف تتســلم مقــر الشــرطة فــي
حــي راس العمــود فــي القــدس الشــرقية والمقــام علــى أراض مصــادرة مــن الفلســطينيين ،لتلبيــة احتياجــات الجمهــور.
وفقــا التفــاق آخــر بيــن لجنــة بوخــاران ودائــرة أراضــي إســرائيل« ،فــان االرض ســوف تتوقــف عــن تقديــم خدمــات
للجمهــور» ،وبالتالــي ســوف تكــون متاحــة لالســتخدام الســكني (هاآرتــس  .)2011وبهــذه الطريقــة ،ســوف تدمــج لجنــة
بوخــاران مقــر الشــرطة االســرائيلية االســبق كنــواة لمســتوطنة إســرائيلية جديــدة (معاليــه ديفيــد) فــي حــي رأس العامــود،
ممــا ســيزيد مــن مســاحة األراضــي المصــادرة فــي المنطقــة .وتجــدر االشــارة الــى انــه عقــب إخــاء الشــرطة اإلســرائيلية
‹مركــز شــرطة حــي راس العامــود› ،قامــت مجموعــة مــن المســتوطنين اليهــود التابعيــن لمنظمــة «خــاص القــدس»
باالســتيالء علــى المقــر فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر نيســان مــن العــام  .2008وفــي االول مــن شــهر اذار مــن
العــام  ،2011أصــدرت لجنــة الترخيــص والبنــاء التابعــة لبلديــة القــدس االســرائيلية تراحيــص لبنــاء  14وحــدة ســكنية
اســتيطانية فــي مقــر الشــرطة الســابق( .هآرتــس .)2011
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خريطة  :14معاليه دافيد ،ومعاليه هزيتيم ،في حي رأس العمود في القدس الشرقية

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

مستوطنة عير دافيد ،في بلدة سلوان
عقــب العــام  ،1991زادت وتيــرة وشــدة الهجمــات اإلســرائيلية علــى بلــدة ســلوان جنــوب مدينــة القــدس .وحتــى يومنــا
هــذا ،تــم طــرد العديــد مــن العائــات الفلســطينية مــن البلــدة كانــت تقطــن فــي  40وحــدة ســكنية لصالــح المســتوطنين
اإلســرائيليين فــي البلــدة( ،المقدســي  .)2008واســتمرارا لسياســة محــو الهويــة الفلســطينية فــي بلــدة ســلوان ،قامــت بلديــة
القــدس اإلســرائيلية بتغييــر اســم حــي البســتان الــى عيــر دافيــد (‹مدينــة داود›) ،علــى الرغــم مــن أن هــذا الحــي يقطنــه
الفلســطينيون فــي المقــام األول .كمــا وتشــير المخططــات االســرائيلية التــي تــم اعدادهــا للمســتوطنة الــى بنــاء مراكــز
تجاريــة وســياحية وســكنية فــي المنطقــة .والجديــر بالذكــر انــه تــم اســتهداف بلــدة ســلوان بســبب قربهــا مــن حائــط المبكــى
فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس.
ووفقــا لتصنيــف االنتــداب البريطانــي لألراضــي والممتلــكات ،فقــد تــم تســجيل أراضــي حــي البســتان (الــذي يغطــي
مســاحة تزيــد عــن  70دونمــا) باســم ‹ممتلــكات فلســطينية حصريــة فــي القــدس› ( .)POICA، 2009ومــع ذلــك ،ومنــذ
االحتــال اإلســرائيلي للضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا مدينــة القــدس ،أصبحــت جميــع األحيــاء العربيــة الفلســطينية فــي مدينــة
القــدس المحتلــة ضحيــة المصــادرات وعمليــات االســتيالء علــى االراضــي مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلية
والمنظمــات اليهوديــة المتطرفــة ،مثــل منظمــة «عطيــرت كوهانيــم› ومنظمــة ‘العــاد› .وفــي العــام  ،2004أصــدرت
بلديــة القــدس اإلســرائيلية أوامــر لهــدم  88منــزال فلســطينيا فــي حــي البســتان ،بدعــوى عــدم حيــازة الفلســطينيين،
أصحــاب المنــازل المخطــرة ،أوراق الترخيــص الالزمــة ،والتــي تصــدر عــادة عــن بلديــة القــدس اإلســرائيلية ،وان هــذه
المنــازل كانــت مملوكــة لمنظمتــي عطيــرت كوهانيــم والعــاد .وفــي العــام  2005بــدأت عمليــة الهــدم ،ولكــن مــع نهايــة
العــام  ،2005أوقفــت بلديــة القــدس االســرايلية عمليــات الهــدم نتيجــة الضغــوط الدوليــة واالعتراضــات التــي تقــدم بهــا
أصحــاب المنــازل المســتهدفة فــي حــي البســتان.
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وفــي شــهر آب مــن العــام  ،2008تقــدم اهالــي حــي البســتان فــي بلــدة ســلوان بمخطــط هيكلــي لبلديــة القــدس للحصــول
علــى تراخيــص بنــاء للمنــازل ال  88المهــددة بالهــدم ،اال أن بلديــة االحتــال أعلمــت أصحــاب المنــازل المخطــرة أن
المخطــط الــذي تق ّدمــوا بــه لــن يُبحــث قريب ـاً ،وأن البلديّــة ســتمضي قدم ـا ً بمخططهــا لبنــاء ‹حديقــة وطنيــة› فــي الح ـ ّي،
وعرضــت عليهــم إخــاء منازلهــم طوعـا ً مقابــل الحصــول علــى تعويضــات أو إعــادة تســكينهم فــي منطقــة أخــرى فــي
القــدس ،اال أن أهالــي الحـ ّي رفضــوا العــرض االســرائيلي بالمطلــق ،فأبلغتهــم بلديّــة االحتــال الحقـا ً برفضهــا للمخطــط
الــذي تق ّدمــوا بــه.
وفــي يــوم  21شــباط مــن العــام  2009ســلّمت بلديّــة االحتــال فــي القــدس  134عائلـةً مقدسـيّة مك ّونــة مــن أكثــر مــن
 1500شــخص يقطنــون فــي  88منــزال فــي حـ ّي البســتان فــي ضاحيــة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى أوامــر إلخــاء
منازلهــم ،تمهيــداً لهدمهــا إلقامــة حديقـ ٍة عا ّمــة مكانهــا باســم ‹حديقــة الملــك داوود›.
وفــي شــهر تمــوز مــن العــام  ،2009أقدمــت ‹الســلطات اإلســرائيلية علــى نقــل ملكيــة  14عقــاراً فــي بلــدة ســلوان تبلــغ
مســاحتها اإلجماليــة  28دونمـا ً إلــى جهــات يهوديــة دون الحصــول علــى موافقــة المستشــار القانونــي للحكومــة› ،وذلــك
فــي إطــار مخطــط بلديــة القــدس ،إلخــاء حــي البســتان فــي القــدس مــن ســكانه الفلســطينيين وتحويلــه إلــى حدائــق توراتيــة
ومبــان ســكنية مخصصــة لليهــود .وعلــى اثــر ذلــك تلقــت ثمانــي عائــات مقدســية إخطــارات بهــدم منازلهــا فــي الحــي
بحجــة البنــاء غيــر المرخــص والبنــاء علــى مرافــق عامــة.
وفــي الثامــن مــن شــهر مــن العــام  ،2012ســلمت بلديــة القــدس االســرائيلية  29عائلــة فلســطينية فــي حــي البســتان أوامــر
عســكرية تقضــي بهــدم منازلهــم بذريعــة البنــاء غيــر المرخــص .وفــي حــال تــم تنفيــذ أوامــر الهــدم ،فسيشــهد حــي البســتان
أكبــر عمليــة هــدم منــذ عمليــة الهــدم االســرائيلية الواســعة التــي نفذتهــا اســرائيل فــي العــام  ،1967عندمــا قامــت بهــدم
حــي بــاب المغاربــة وتشــريد ســكانه الفلســطينيين.
حي البستان وتهويد الجزء الشرقي من مدينة القدس
فــي تســعينيّات القــرن الماضــي ،طرحــت بلديّــة القــدس االســرائيلية مشــروع تهويــد المنطقــة التــي يطلــق عليهــا االحتــال
‹بالحــوض المقـ ّدس› ،وتشــمل البلــدة القديمــة بكاملهــا وأجــزا ًء واســعة مــن األحيــاء والضواحــي المحيطــة بهــا مثــل حـ ّي
الشــيخ جــراح وحــي وادي الجــوز فــي الشــمال ،وحــي الطــور فــي الشــرق ،وبلدة ســلوان فــي الجنــوب .ويتض ّمن مشــروع
التهويــد االســرائيلي إنشــاء مدينـ ٍة أثريّــة مطابقـ ٍة للوصــف التوراتـ ّي ‹ألورشــليم المق ّدســة› أســفل المســجد األقصــى ،وفــي
بلــدة ســلوان وأجــزا ٍء مــن الحـ ّي اإلســام ّي فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس وإحــال السـ ّكان اليهــود مــكان سـ ّكان المنطقــة
العــرب الفلســطينيّين .وســوف يعمــل المخطــط التهويــدي علــى خلــق نــوع مــن التواصــل الجغرافــي بيــن الحــي اليهــودي
فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس والمســتوطنات االســرائيلية فــي منطقــة الحــوض المقــدس( ،انظــر الخريطــة رقــم .)15
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خريطة  :15المخططات االسرائيلية في حي البستان وتهويد المنطقة

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

مخطط مستوطنة باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس
فــي شــهر تمــوز مــن العــام  ،2005وافقــت لجنــة البنــاء والتنظيــم التابعــة لبلديــة القــدس االســرائيلية علــى بنــاء  30وحــدة
ســكنية اســتيطانية وكنيــس يهــودي فــي الحــي االســامي فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس بالقــرب مــن بــاب الســاهرة (بــاب
هيرودوس).
مستوطنة نوف زيون في بلدة جبل المكبر
يقــع مخطــط مســتوطنة نــوف زيــون داخــل حــدود بلديــة القــدس االســرائيلية التــي تــم توســيعها بشــكل غيــر قانونــي
واحــادي الجانــب علــى حســاب العديــد مــن القــرى والمــدن الفلســطينية عقــب احتــال اســرائيل للضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا
القــدس الشــرقية و قطــاع غــزة فــي العــام  ،1967وهــي المســتوطنة الثامنــة عشــر التــي أقامتهــا اســرائيل فــي القــدس
عقــب العــام  .1967وفــي العــام  ،2004وافقــت لجنــة البنــاء والتنظيــم التابعــة لبلديــة القــدس االســرائيلية علــى مخطــط
لبنــاء مســتوطنة جديــدة تحــت اســم نــوف زيــون .والجديــر بالذكــر ،ان االرض التــي ســوف تقــوم عليهــا المســتوطنة
الجديــدة تعــود ملكيتهــا لمواطنيــن فلســطينيين مــن بلــدة جبــل المكبــر ،تمــت مصــادرة اراضيهــم فــي العــام .1967
وفــي العــام  ،2005تقــدم الفلســطينيون أصحــاب االراضــي باســتئناف لــدى المحكمــة العليــا االســرائيلية لمنــع بنــاء
المســتوطنة علــى اراضيهــم ،اال أن المحكمــة رفضــت االســتئناف .وتبلــغ المســاحة التــي ســوف يقــوم عليهــا مســتوطنة
نــوف زيــون بجميــع مراحلهــا االربعــة 1866 ،دونمــا ،وتشــمل بنــاء  475وحــدة اســتيطانية علــى اراضــي بلــدة جبــل
المكبــر والقــرى المجــاورة علــى أربعــة مراحــل ،هــذا باالضافــة الــى بنــاء فنــدق ( 150غرفــة فندقيــة) ،روضــة أطفــال،
مركــز تجــاري ،مركــز رياضــي ،حديقــة عامــة ،وكنيــس يهــودي.
وبــدأ البنــاء فــي المرحلــة االولــى مــن مخطــط مســتوطنة نــوف زيــون فــي العــام  ،2004واســتكملت فــي منتصــف العــام
 ،2008وشــملت بنــاء  91وحــدة اســتيطانية .وكانــت المرحلــة االولــى مــن البنــاء قــد أقيمــت علــى مســاحة قدرهــا 13.3
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دونمــا مــن اراضــي بلــدة جبــل المكبــر .والجديــر بالذكــر ،فقــد تــم بيــع الشــقق بســعر تــراوح مــا بيــن  360,000دوالر
و 600,000دوالر لليهــود مــن حملــة الجنســية االمريكيــة.
وفــي الســابع مــن شــهر تشــرين ثانــي مــن العــام  ،2009وضــع المســتوطنون حجــر االســاس للمرحلــة الثانيــة مــن
مخطــط المســتوطنة ،والــذي يشــمل بنــاء  105وحــدات اســتيطانية جديــدة .وتقــوم شــركة (Digal Investments and
 ،)Holdings LTDوالتــي مقرهــا فــي مدينــة تــل ابيــب ،بتنفيــذ المشــروع فــي المســتوطنة ،هــذا باالضافــة الــى تســويق
وبيــع الشــقق فــي محاولــة لجــذب اليهــود االغنيــاء مــن جميــع انحــاء العالــم لالســتثمار فــي المدينــة .أمــا عــن المرحلــة
الثالثــة والرابعــة مــن مخطــط المســتوطنة فتشــمل بنــاء  270وحــدة اســتيطانية جديــدة وتنتظــر الموافقــة النهائيــة مــن
الحكومــة االســرائيلية (انظــر الخريطــة رقــم .)16
خريطة  :16المخططات االسرائيلية في مستوطنة نوف زيون

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

مخطط بناء مستوطنتين جديدتين بالقرب من مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما)
يكشــف المخطــط الهيكلــي الــذي أعدتــه بلديــة القــدس اإلســرائيلية فــي العــام ( 2000المخطــط الهيكلــي للقــدس )2000
عــن وجــود مســتوطنتين جديدتيــن فــي المنطقــة المجــاورة لمســتوطنة هــار حومــا (مســتوطنة جبــل أبــو غنيــم) فــي
محافظــة بيــت لحــم ،األولــى تقــع فــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية لمســتوطنة هــار حومــا (مســتوطنة جبــل أبــو غنيــم)،
بينمــا تقــع الثانيــة فــي الجهــة الشــمالية الغربيــة للمســتوطنة .وســوف تحتــل هاتــان المســتوطنتان الجديدتــان حوالــي 1080
دونمــا إضافيــة مــن األراضــي الفلســطينية المحيطــة بالمســتوطنة القائمــة .ويكشــف المخطــط الهيكلــي أيضــا أن المنطقــة
العمرانيــة التابعــة لمســتوطنة جبــل أبــو غنيــم (هــار حومــا) قــد تصــل مســاحتها إلــى  1516دونمــا ،ممــا ســوف يشــكل
زيــادة قــد تصــل نســبتها إلــى  379%مــن مســاحتها الحاليــة والبالغــة  400دونمــا .وســوف تحتــل مســتوطنة جبــل أبــو
غنيــم (هــار حومــا) والمســتوطنتين الجديدتيــن (حــال االنتهــاء مــن بنائهمــا) مــا مســاحته  2500دونمــا( ،انظــر الخريطــة
رقــم .)17
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خريطة  :17موقع المستوطنتين الجديدتين بالقرب من مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما)

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية( 2012 ،ا)

المخططات االستيطانية المستقبلية في مدينة القدس (منطقة )J1
مخطط  E1االستيطاني في منطقة تجمع مستوطنات معاليه ادوميم
تــم االعــان عــن بنــاء مخطــط  E1االســتيطاني الول مــرة فــي العــام  ،1995مــن قبــل رئيــس الــوزراء االســرائيلي
الراحــل االســبق ،يتســحاق رابيــن كاجــراء وقائــي ضــد تداعيــات وجــود مســتوطنة معاليــه أدوميــم التــي تــم انشــاؤها فــي
العــام  .)poica، 2006( 1975وفــي العــام  ،1997تــم اقــرار مخطــط  ،E1اال أن عمليــة البنــاء لــم تتــم بســبب تصاعــد
االنتقــادات الدوليــة حــول المشــروع وخصوصــا االدارة االمريكيــة ،حيــث يعتبــر تجمــع معاليــه أدوميــم مــن أخطــر
التجمعــات االســتيطانية الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة ،وذلــك لكونــه موجــودا ضمــن محافظــة القــدس ،فضـاً عــن أنــه
يشــكل خطــراً علــى تواصــل جنــوب وشــمال الضفــة الغربيــة ،وعــازالً لمنطقــة القــدس الشــرقية عــن باقــي محافظــات
الضفــة ،ممــا يشــكل عائق ـا ً أمــام تطلعــات الشــعب الفلســطيني بإقامــة دولــة مســتقلة ذات تواصــل جغرافــي وعاصمتهــا
القــدس الشــريف.
ويشــمل مخطــط  E1االســتيطاني بنــاء  3910وحــدات اســتيطانية فــي منطقــة شــرق معاليــه أدوميــم ،هــذا باالضافــة
الــى بنــاء  2152غرفــة فندقيــة ومنطقــة صناعيــة ومقــر للشــرطة االســرائيلية (تــم بنــاؤه وتدشــينه فــي منطقــة معاليــه
أدوميــم فــي العــام  )2008علــى حســاب االراضــي الفلســطنية الواقعــة فــي كل مــن بلــدات العيســوية والطــور والعيزريــة
وأبــو ديــس وعناتــا شــرق مدينــة القــدس ،علــى مســاحة قدرهــا  13214دونمــا .وتعتبــر هــذه المســاحة جــزءا مــن
المخطــط الهيكلــي لمســتوطنة معاليــه ادوميــم اإلســرائيلية التــي اعدتــه االدارة المدنيــة االســرائيلية فــي العــام 1991
للمســتوطنات االســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة (مــن ضمنهــا مســتوطنة معاليــه أدوميــم) ،لضمــان مســاحات توســعية
مســتقبلية للمســتوطنات االســرائيلية القائمــة ،وتنفيــذ أيــة مخططــات جديــدة تقرهــا الحكومــات االســرائيلية المتعاقبــة.
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ومــع بدايــة المشــروع اإلســرائيلي لفصــل الضفــة الغربيــة وتقطيــع أوصالهــا مــن خــال بنــاء جــدار الفصــل العنصــري،
حظيــت منطقــة تجمــع معاليــه ادوميــم االســتيطاني باهتمــام خــاص مــن قبــل اللجنــة القائمــة علــى مســار الجــدار فــي
الحكومــة اإلســرائيلية ،وذلــك لخصوصيــة الموقــع وقربــه مــع الجــزء الشــرقي مــن مدينــة القــدس ،حيــث تــم وضــع
مخطــط تحــت مســمى  E1يهــدف لبنــاء تجمــع اســتيطاني جديــد تابــع لمســتوطنة معاليــه أدوميــم ،ويربــط مع المســتوطنات
اإلســرائيلية القائمــة فــي مدينــة القــدس ،فــي الوقــت نفســه يقطــع الطريــق علــى التجمعــات الفلســطينية الموجــودة هنــاك
(أبــو ديــس ،العيزريــة ،الطــور ،العيســوية ،عناتــا) بالتوســع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف يخلــق مخطــط  E1االســتيطاني
حزامــا عمرانيــا إســرائيليا جديــدا يعيــق عمليــة التواصــل الجغرافــي الطبيعــي بيــن شــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة .ومــن
المتوقــع أن تســاهم هــذه الخطــة فــي زيــادة عــدد الســكان الحالــي لتجمــع معاليــه أدوميــم االســتيطاني فــي محاولــة لفــرض
واقــع ديموغرافــي جديــد فــي المدينــة لصالــح االســرائليين عقــب االنتهــاء مــن بنــاء الجــدار حــول مدينــة القــدس وضــم
التجمعــات االســتيطانية الكبــرى التــي تحيــط بمدينــة القــدس الــى اســرائيل( ،انظــر الجريطــة رقــم .)18
خريطة  :18مخطط  E1االستيطاني االسرائيلي

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

مستوطنة كدمات زيون على أراضي بلدة أبو ديس الفلسطينية ،شرق مدينة القدس
فــي الثانــي مــن شــهر نيســان مــن العــام  ،2012كشــفت صحيفــة هآرتــس االســرائيلية الخطــط اإلســرائيلية لبنــاء مســتوطنة
جديــدة تعــرف باســم «كدمــات صهيــون» متاخمــة لجــدار الفصــل العنصــري القائــم علــى اراضــي بلــدة أبــو ديــس شــرق
مدينــة القــدس .وتتضمــن الخطــة بنــاء  200وحــدة اســتيطانية بالقــرب مــن الجــزء الشــرقي للجــدار علــى األراضــي
المعزولــة بيــن بلدتــي أبــو ديــس وجبــل المكبــر.
وفــي الســابع مــن شــهر حزيــران مــن العــام  ،2000قــام عــدد مــن أعضــاء الكنيســت اإلســرائيلية وطــاب يهــود متدينــون
باحاطــة خمســة عشــر دونمــا مــن االراضــي الفلســطينية فــي بلــدة أبــو ديــس باالســاك الشــائكة وزراعتهــا باشــتال
الزيتــون ،كخطــوة أولــى نحــو بنــاء مســتوطنة كدمــات زيــون (كدمــات صهيــون) .والجديــر بالذكــر ،انــه فــي الثانــي
والعشــرين مــن شــهر ايــار مــن العــام  ،2000كانــت وزارة اإلســكان والبنــاء اإلســرائيلية قــد خصصــت  64دونمــا مــن
78

دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

األراضــي الفلســطينية قــي بلــدة ابــو ديــس (تــم مصادرتهــا بشــكل غيــر قانونــي مــن قبــل حــارس أمــاك الغائبيــن) لبنــاء
 200وحــدة اســتيطانية فــي الموقــع الــذي يطلــق عليــه االســرائيليون كدمــات زيــون (كدمــات صهيــون) .وشــمل المخطــط
انــذاك بنــاء روضــة أطفــال ،مدرســة وكنيــس يهــودي .وحاليــا يقطــن الموقــع عائلتــان يهوديتــان تتمتعــان بالخدمــات
الرئيســة فــي الموقــع مــن كهربــاء ومــاء وغيرهمــا( ،انظــر الخريطــة رقــم
.)19
خريطة  :19موقع مستوطنة كدمات زيون (كدمات صهيون) على اراضي بلدة أبو ديس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

مستوطنة جفعات يائيل ،جنوب مدينة القدس
أعلنــت الســلطات اإلســرائيلية فــي شــهر حزيــران مــن عــام  ،2004عــن بنــاء مســتوطنة جديــدة فــي قريــة الولجــة الواقعــة
شــمال غــرب مدينــة بيــت لحــم .ويشــمل المخطــط بنــاء  13,200وحــدة اســتيطانية ،الســتيعاب مــا يزيــد عــن 52000
مســتوطن اســرائيلي فــي المنطقــة مــا بــي مســتوطنة جيلــو شــمال غــرب بيــت لحــم ،وتجمــع مســتوطنات غــوش عتصيــون
االســرائيلي جنــوب غــرب مدينــة بيــت لحــم.
وســوف يأتــي المخطــط علــى مســاحة قدرهــا  2976دونمــا مــن اراضــي محافظــة بيــت لحــم ،منهــا  1126ســوف يتــم
مصادرتهــا مــن أراضــي قريــة الولجــة ،و 1279دونمــا أخــرى مــن أراضــي قريــة بتيــر غــرب مدينــة بيــت لحــم ،و571
دونمــا مــن اراضــي مدينــة بيــت جــاال (جريــدة االيــام .)2004 ،باالضافــة الــى ذلــك ،فــان المســتوطنة االســرائيلية الجديدة
ســتكمل خــط المســتوطنات االســرائيلية الــذي يمتــد مــن االطــراف الشــمالية لمحافظــة بيــت لحــم ابتــداء مــن مســتوطنة
‹ابــو غنيــم› (المعروفــة اســرائيليا بمســتوطنة ‹هــار هومــا›) الواقعــة الــى الشــمال الشــرقي مــن مدينــة بيــت لحــم ووصــوال
الــى مســتوطنتي جفعــات هماتــوس وجيلــو› شــمال مدينــة بيــت لحــم ،ومــن ثــم الــى مســتوطنة هــار جيلــو غربــي المدينــة،
و انتهــاء بالمســتوطنة الجديــدة المقترحــة ،والتــي بدورهــا ستشــكل نقطــة التئــام بيــن المســتوطنات االســرائيلية جنــوب
مدينــة القــدس ومجمــع مســتوطنات ‹غــوش عتصيــون› الواقــع الــى الجنــوب الغربــي لمحافظــة بيــت لحــم كجــزء مــن
خطــة «غــاف القــدس» ،لتشــمل أكبــر مســاحة ممكنــة مــن األراضــي الفلســطينية ،وزيــادة عــدد المســتوطنين داخــل
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حــدود بلديــة القــدس غيــر القانونيــة مــن أجــل خلــق حقائــق علــى أرض الواقــع لتغييــر الوضــع الديموغرافــي للمدينــة،
والتأثيــر علــى نتيجــة المفاوضــات بشــأن مســتقبل القــدس كمــا صــرح نائــب رئيــس بلديــة القــدس يهوشــع بــوالك(‹ نريــد
أكبــر عــدد ممكــن مــن اليهــود فــي القــدس للتأثيــر علــى الوضــع الديموغرافــي فيهــا›)( ،انظــر الخريطــة رقــم .)20
خريطة  :20مخطط مستوطنة جفعات يائيل االسرائيلية

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا)

تجمع يهودي ديني في منطقة قبر راحيل شمال مدينة بيت لحم:
رفضــت المحكمــة العليــا اإلســرائيلية فــي الثالــث مــن شــهر شــباط مــن العــام  ،2005االلتمــاس الــذي تقدمــت بــه 18عائلة
فلســطينية مــن مدينتــي بيــت لحــم وبيــت جــاال ضــد شــق شــارع التفافــي محــاذ لمســار جــدار الفصــل العنصــري فــي
المدخــل الشــمالي لمدينــة بيــت لحــم ،والــذي يمتــد مــن معبــر جيلــو  300إلــى منطقــة قبــر راحيــل .ويأتــي مخطــط الشــارع
لتســهيل حركــة وصــول المســتوطنين اليهــود المتدينيــن إلــى منطقــة قبــر راحيــل ،فــي نفــس الوقــت ،ســوف يحــرم
الفلســطينيون مــن الوصــول الــى تلــك المنطقــة ،وذلــك فــي انتهــاك واضــح وصريــح التفاقيــة اوســلو الثانيــة فــي العــام
 ،1995والتــي صنفــت منطقــة قبــر راحيــل كمنطقــة ‹ج› تخضــع للســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة مــع الســماح للفلســطينيين
باســتعمال الطريــق المحــاذي لمنطقــة القبــر ودخــول القبــر إلغــراض دينيــة إلــى حيــن إتمــام مفاوضــات الحــل النهائــي،
حيــث ســتنتقل الســيطرة علــى منطقــة القبــر إلــى الفلســطينيين .ويعتبــر قبــر راحيــل الواقــع فــي المدخــل الشــمالي لمدينــة
بيــت لحــم ذات أهميــة دينيــة وتاريخيــة وأثريــة ،حيــث يقصــده الحجــاج مــن مختلــف الديانــات الســماوية الثــاث ،وقــد
منعــت القــوات اإلســرائيلية منــذ بــدء االنتفاضــة دخــول الحجــاج غيــر اليهــود إلــى الموقــع كخطــوة أولــى لضــم الموقــع
إلــى مــا يســمى بلديــة القــدس.
والجيــدر بالذكــر ،انــه بعــد اســبوع مــن صــدور قــرار المحكمــة العليــا اإلســرائيلية ،صرحــت ميريــام أدانــي ،مؤسســة
ومديــرة صنــدوق ‹خيفــر راحيــل› إن قــرار المحكمــة ‹هــو خطــوة أولــى نحــو إقامــة تجمــع يهــودي حــول منطقــة قبــر
راحيــل›( .صحيفــة الجيروســاليم بوســت 11 ،شــباط ( )2005 ،انظــر الخريطــة رقــم .)21
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خريطة  :21مخطط مستوطنة قبر راحيل

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج (ا)

كلية عسكرية اسرائيلية على جبال القدس
فــي الثالــث مــن شــهر تمــوز مــن العــام  ،2012أعطــت وزارة الداخليــة االســرائيلية الموافقــة المبدئيــة للمخطــط رقــم
 51870لبنــاء كليــة عســكرية علــى  42دونمــا مــن االراضــي الفلســطينية فــي منطقــة جبــل الزيتــون ،بلــدة الطــور
فــي القــدس ،فــي المنطقــة الواقعــة مــا بيــن مدرســة بيــت اوروت الدينيــة اليهوديــة ومســتوطنة الجامعــة العبريــة (هــار
هتســوفيم) القائمــة علــى أراضــي جبــل المشــارف الفلســطيني ،وعلــى بعــد مئــات األمتــار مــن البلــدة القديمــة فــي القــدس.
ومــن المتوقــع ان تضــم الكليــة ،حــال االنتهــاء مــن بنائهــا 400 ،طالبــا و 130أكاديميــا .وصرحــت وزارة الداخليــة
االســرائيلية أن الموقــع المخطــط اقامــة الكليــة العســكرية االســرائيلية عليــه قــد تــم اختيــاره لقربــه مــن الجامعــة العبريــة
حتــى يتســنى لطــاب الكليــة العســكرية االســتفادة واالنتفــاع مــن المقــررات التعليميــة التــي تطرحهــا الجامعــة العبريــة
خــال فتــرة دراســتهم (انظــر الخريطــة رقــم .)22
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الخريطة  :22موقع الكلية العسكرية في منطقة جبل الزيتون ،على أراضي بلدة الطور في القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا).

حدائق وطنية اسرائيلية في القدس الشرقية
فــي الثالثيــن مــن شــهر اب مــن العــام  ،2012أصــدرت المحكمــة العســكرية اإلســرائيلية قــرارا بمصــادرة 1,800
متــر مربــع مــن األراضــي الواقعــة فــي الجــزء الجنوبــي مــن مقبــرة بــاب الرحمــة فــي مدينــة القــدس (وزارة الداخليــة
الفلســطينية .)2012 ،ووفقــا للقــرار الصــادر ،فــإن المحكمــة ســوف تمضــي قدمــا فــي هــدم  39قبــرا فــي المقبــرة،
وســوف تمنــع الفلســطينيين مــن دفــن موتاهــم فــي هــذا الموقــع فــي المســتقبل ،حيــث ســيتم الحقــا إعــادة تأهيــل المنطقــة
الســتخدامها كحديقــة وطنيــة .وتجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أنــه فــي الســنوات األخيــرة قــام العديــد مــن الجماعــات
اإلســرائيلية باالعتــراض علــى الفلســطينيين مــن بلــدة ســلوان لمنعهــم مــن دفــن موتاهــم فــي الجــزء الجنوبــي مــن المقبــرة.
وفــي العــام  ،2005قدمــت «لجنــة إنقــاذ آثــار الهيــكل اإلســرائيلية» اعتراضــا لــدى المحكمــة العليــا االســرائيلية ضــد دولــة
اســرائيل لعــدم فــرض حظــر علــى الدفــن (علــى أهالــي بلــدة ســلوان) فــي الجــزء الجنوبــي مــن مقبــرة بــاب الرحمــة .وكان
أســاس االدعــاء بــأن المــكان قــد تــم االعــان عنــه «موقــع آثــار» وجــزء مــن جــدران الحديقــة الوطنيــة ،وبالتالــي الحفــر
والدفــن فــي المنطقــة ســوف يدمــر اآلثــار الموجــودة فــي المنطقــة .وفــي العــام  ،2009ردت المحكمــة العليــا اإلســرائيلية
االعتــراض المقــدم مــن قبــل اللجنــة ،لكنهــا أكــدت علــى أن الســلطات االســرائيلية يجــب أن تطبــق القانــون وتحمــي
الموقــع مــن التلــف والدمــار الناتــج عــن عمليــة (الدفــن) حســب ادعــاء المحكمــة .وحاليــا فــان الفلســطينيين الذيــن يرغبــون
فــي دفــن موتاهــم فــي المقبــرة يجــب عليهــم الحصــول علــى إذن مــن المحكمــة االســرائيلية.
حديقة وطنية اسرائيلية على أراضي بلدتي العيسوية والطور
فــي الرابــع مــن شــهر نيســان مــن العــام  ،2011وافقــت اللجنــة اللوائيــة للبنــاء والتنظيــم « التابعــة لــوزارة الداخليــة
اإلســرائيلية علــى المخطــط الهيكلــي االســرائيلي رقــم  11092Aلتحويــل  662دونمــا مــن االراضــي الفلســطينية فــي
بلدتــي العيســوية والطــور الــى حديقــة وطنيــة .وتأتــي هــذه الموافقــة علــى اســاس أن المنطقــة تحتــوي علــى العديــد مــن
اآلثــار والمعالــم واألماكــن األثريــة اليهوديــة القديمــة والقيمــة ،والتــي تعــود لفتــرة مــا يســمى «بالهيــكل الثانــي» فــي
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القــدس ( .)Terrestrial Jerusalem 2011ويغطــي المشــروع مســاحة قدرهــا  662دونمــا فــي المناطقــة الواقعــة مــا
بيــن العيســوية والطــور ،وهــي كــرم الرومــي ،وراس ســالم ،وزعفرانــة ،ومــراج ،وربيــع ،وضيــاء ،وخلــة الجــوز.
وتقــع بالقــرب مــن الطــرف الغربــي للمخطــط مســتوطنة الجامعــة العبريــة (هــار هتســوفيم) ،فيمــا يحــاذي الطــرف
الشــرقي للمخطــط الطريــق االلتفافــي اإلســرائيلي رقــم  ،1الــذي يــؤدي إلــى تجمــع مســتوطنات معاليــه أدوميــم شــرق
مدينــة القــدس .وســوف يمتــد المشــروع ليصــل الــى حــي الطــور مــن الجهــة الجنوبيــة ،وبلــدة العيســوية والجامعــة العبريــة
مــن الجهــة الشــمالية.
ويشــمل المخطــط بنــاء ثالثــة مبــان عامــة للســياح والــزوار ،وســيتم ادارتهــا مــن قبــل منظمــة «العــاد» اليهوديــة اليمينيــة
المتطرفــة ،التــي تســعى لزيــادة عــدد المســتوطنات االســرائيلية فــي الجــزء الشــرقي المحتــل مــن مدينــة القــدس .كمــا
يوجــد وراء هــذه االدعــاءات الدينيــة أيضــا نوايــا اســتعمارية توســعية ســوف تعمــل علــى قطــع التواصــل الجغرافــي بيــن
بلدتــي العيســوية والطــور فــي القــدس الشــرقية ،وفــي نفــس الوقــت ســوف يعمــل المخطــط علــى إيجــاد تواصــل جغرافــي
بيــن مدينــة القــدس ومخطــط الحــي االســتيطاني الجديــد فــي منطقــة  E1الــذي تنــوي اســرائيل اقامتــه فــي منطقــة تجمــع
معاليــه أدوميــم االســتيطاني ،االمــر الــذي ســوف يفصــل منطقــة القــدس الشــرقية عــن باقــي محافظــات الضفــة الغربيــة.
ويتــم إعــداد المخطــط مــن قبــل «ســلطة الطبيعــة والحدائــق اإلســرائيلية» و»ســلطة تطويــر القــدس» كجــزء مــن خطــة
أكبــر لتطويــق أســوار المدينــة القديمــة فــي القــدس بسلســلة مــن الحدائــق العامــة فــي محاولــة لطمــس المعالــم العربيــة
وهويــة المدينــة االتاريخيــة (انظــر الخريطــة رقــم .)23
خريطة  :23مخطط الحدائق الوطنية االسرائيلية على أراضي بلدتي العيسوية والطور ،شرق مدينة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،أريج ( 2012ا).

المخططات االسرائيلية لهدم باب المغاربة في القدس
فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر ايــار مــن العــام  ،2011بــدأت بلديــة القــدس اإلســرائيلية باتخــاذ خطــوات جديــة لهــدم
الجســر العلــوي فــي بــاب المغاربــة المــؤدي للمســجد األقصــى المبــارك .ويأتــي هــذا فــي أعقــاب هــدم التلــة التاريخيــة
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التــي تقــع علــى مدخــل بــاب المغاربــة .وتدعــي بلديــة القــدس االســرائيلية أن البلديــة ســوف تســتكمل جميــع اإلجــراءات
القانونيــة لهــدم الجســر العلــوي المؤقــت فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس بحجــة انــه اصبــح غيــر آمــن لجمهــور الزائريــن
فــي تلــك المنطقــة .وتضيــف البلديــة أن «الجســر لــم يعــد مؤهــا لتلبيــة خدمــات األمــن وحاجــة المدنييــن ،وبالتالــي ال بــد
مــن هدمــه واالســتعاضة عنــه ببديــل أكثــر مالءمــة( ».جيروزاليــم بوســت.)2011 ،
والجديــر بالذكــر ،انــه تــم اعــادة بنــاء الجســر الحالــي المهــدد بالهــدم خــال شــهر شــباط مــن العــام  ،2007علــى أنقــاض
تلــة تاريخيــة انهــارت فــي العــام  ،2005بســبب الحفريــات اإلســرائيلية الجاريــة اســفل المســجد األقصــى وأجــزاء أخــرى
مــن البلــدة القديمــة .لقــد أنشــئ هــذا الجســر ألغــراض أمنيــة ،لتأميــن الوصــول الســريع ألفــراد الشــرطة اإلســرائيلية إلــى
ســاحات المســجد األقصــى ،وأيضــا تاميــن وصــول الجماعــات اليهوديــة والــزوار لمنطقــة حائــط البــراق (حائــط المبكــى).
وتبيــن مؤسســة االقصــى للوقــف والتــراث علــى أن مســار الجســر ،هــو أحــد المداخــل الرئيســة للمســجد األقصــى ،ويعتبــر
مــن التــراث اإلســامي حيــث انــه يمثــل المســار الــذي ســلكه صــاح الديــن األيوبــي لدخــول القــدس ( .)IAQSAومــع
ذلــك ،يدعــي اإلســرائيليون بــأن الجســر يعتبــر الجــزء الرئيــس مــن الجهــة الغربيــة لحائــط المبكــى ،وأن الجســر هــو
حاجــة اســتراتيجية لتوفيــر االحتياجــات االمنيــة فــي المنطقــة (جيروزاليــم بوســت ،)2011 ،حيــث انــه يــؤدي مباشــرة
إلــى ســاحات المســجد األقصــى ،وأنــه أســرع طريــق تســتخدمه شــرطة االحتــال اإلســرائيلي للوصــول إلــى ســاحات
المســجد االقصــى فــي حــال حــدوث ايــة اشــتباكات.
بؤرة استيطانية اسرائيلية جديدة على مشارف جبل الزيتون
فــي الثالــث مــن شــهر نيســان مــن العــام  ،2012كشــفت لجنــة الدفــاع عــن اراضــي وممتلــكات ســلوان (مركــز معلومــات
وادي حلــوة) عــن بــؤرة اســتيطانية جديــدة تــم اقامتهــا بالقــرب مــن فنــدق االقــواس الســبعة علــى جبــل الزيتــون (علــى
بعــد  500متــر مــن البلــدة القديمــة فــي القــدس) ( )Settlement Watch East Jerusalemوتطــل علــى المســجد
االقصــى .ويشــير المركــز أيضــا إلــى أن قــوات األمــن اإلســرائيلية كانــت تقيــم فــي الموقــع قبــل أن تقــوم جنبــا إلــى جنــب
مــع المســتوطنين اإلســرائيليين اضافــة وتركيــب منــازل متنقلــة إضافيــة ومكاتــب ،وشــق طريــق يــؤدي للبــؤرة ،وايصــال
الكهربــاء للمنطقــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تركيــب نظــام كاميــرات علــى المبانــي التــي تحيــط بالبــؤرة االســتيطانية لرصــد
منطقــة المســجد األقصــى المبــارك ،ومقبــرة الرحمــة ،والمناطــق المحيطــة بهــا.

 3.2.4القدس الكبرى ومخطط الفصل العنصري االسرائيلي
اكتســب مخطــط ‹القــدس الكبــرى› شــعبيته كمفهــوم فــي الفتــرة مــا بيــن أواخــر الســبعينات وأوائــل الثمانينــات ،عندمــا
قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بتوســيع نطــاق البنــاء االســتيطاني ليمتــد خــارج حــدود بلديــة القــدس التــي تــم رســمها بشــكل
غيــر قانونــي وأحــادي الجانــب فــي العــام  ،1967وذلــك مــن أجــل خلــق تواصــل اســتيطاني حــول مدينــة القــدس وليــس
فقــط داخــل حــدود البلديــة .ومــن خــال زيــادة عــدد الســكان اليهــود فــي القــدس ،تســعى اســرائيل الــى تعزيــز قبضتهــا
علــى المدينــة مــن خــال التركيــز علــى البنــاء االســتيطاني فــي ثــاث كتــل اســتيطانية رئيســة تحيــط بمدينــة القــدس مــن
جهــات ثــاث ،وهــي :كتلــة جفعــات زئيــف االســتيطانية شــمال غــرب مدينــة القــدس ،وكتلــة معاليــه أدوميــم االســتيطانية
شــرق مدينــة القــدس ،وكتلــة غــوش عتصيــون االســتيطانية جنــوب مدينــة القــدس ،باإلضافــة إلــى كتلــة اســتيطانية رابعــة
تــم انشــاؤها والمعروفــة باســم كتلــة بنياميــن (انظــر الخريطــة رقــم .)24

84

دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

خريطة  :24حدود القدس الكبرى وفقا لخطة اسرائيل

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ)

ان القــدس الشــرقية ،والتــي يعتبرهــا الفلســطينيون عاصمــة لدولتهــم المســتقبلية ،واحــدة مــن أكثــر المناطــق تأثــرا بجــدار
الفصــل العنصــري اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة ،فيمــا تدعــي إســرائيل الســيادة علــى هــذا الجــزء مــن المدينــة
المحتلــة وتزعــم أن القــدس هــي عاصمــة إســرائيل ‹الموحــدة› و ‹االبديــة› .وقــد شــرعت إســرائيل بتنفيــذ مخططــات
احاديــة الجانــب لضــم مناطــق حيويــة فــي مدينــة القــدس لتحقيــق الرؤيــة اإلســرائيلية فــي المدينــة المحتلــة .وعنــد االنتهــاء
مــن تنفيــذ هــذه المخططــات ،فــان  104.5كــم جــدار الفصــل العنصــري ســوف تطــوق محافظــة القــدس وتفصلهــا عــن
باقــي محافظــات الضفــة الغربيــة المحتلــة .يبيــن الجــدول رفــم  ،39مراحــل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري اإلســرائيلي
فــي محافظــة القــدس( ،انظــر الجــدول رقــم  ،39والخريطــة رقــم .)25
جدول  :39مراحل بناء جدار الفصل العنصري االسرائيلي حول محافظة القدس

مراحل بناء جدار الفصل العنصري
جدار قائم
جدار مخطط له
جدار قيد االنشاء
المجموع

محافظة القدس
86.2
45
9.3
140.5

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية-أريج2011 ،
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خريطة  :25مراحل بناء جدار الفصل العنصري االسرائيلي حول محافظة القدس

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ)

وفــي حــال اســتكمال المخططــات االســرائيلية فــي المدينــة المقدســة وحولهــا كمــا هــو مخطــط لهــا ،فــإن جــدار الفصــل
العنصــري اإلســرائيلي فــي القــدس الشــرقية ســوف يقيــد وبشــكل كبيــر التنميــة المســتقبلية للتجمعــات الفلســطينية ،فــي
حيــن ســيعمل علــى ضــم الكتــل االســتيطانية االســرائيلية الكبــرى التــي تحيــط بمدينــة القــدس لحــدود دولــة إســرائيل ،هــذا
باالضافــة الــى المناطــق المفتوحــة والمحميــات الطبيعيــة ،االمــر الــذي ســتكون اثــاره واضحــة علــى المدينــة المحتلــة
بأكملهــا ،إال أن المناطــق األشــد تضــررا وتأثــرا بالجــدار هــي المناطــق الفلســطينية المدرجــة فــي الجــدول رقــم .40
جدول  :40التجمعات الفلسطينية المتضررة من بناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في محافظة القدس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86

التجمع الفلسطيني
خرائب ام اللحم
مخيم قلنديا
كفر عقب
مخماس
رفات
الرام وضاحية البريد
جبع
بيت دقو
بيت عنان
بيت اجزا
بدو
القبيبة
حزما

عدد السكان
389
9,080
11,350
1,488
2,441
20,934
3,273
1,667
4,092
718
6,990
3,262
6,448
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الرقم
14
15
16
17
18
19
20
21

التجمع الفلسطيني
قطنة
بيت سوريك
بيت اكسا
العيزرية
ابو ديس
الشيخ سعد
السواحرة الشرقية
جبع (التجمع البدوي)
المجموع

عدد السكان
6,640
3,997
1,949
18,103
11,086
2,004
5,964
72
121,947

المصدر :الجهاز المركزي االحصائي الفلسطيني( 2009 ،أ)

يبــدأ مســار جــدار الفصــل العنصــري فــي محافظــة القــدس مــن قريــة بيــت عنــان شــمال غــرب القــدس ،حيــث يلتــف حــول
مســتوطنة هــار أدار االســرائيلية ،ومــن ثــم يمتــد شــماال ليضــم كتلــة مســتوطنات جفعــات زئيــف االســتيطانية ،ثــم يتجــه
مســار الجــدار نحــو الشــرق ليضــم كتلــة مســتوطنات معاليــه أدوميــم االســتيطانية ،ويســتمر الجــدار ليصــل إلــى الجــزء
الشــمالي مــن محافظــة بيــت لحــم.
فــي حــال االنتهــاء مــن بنــاء جــدار الفصــل العنصــري فــي محافظــة القــدس ،فانــه ســيعزل  143,839دونمــا (143.8كــم
 )²مــن أراضــي المحافظــة ( 41.8٪مــن مســاحة محافظــة القــدس االجماليــة) .كمــا ســيعزل الجــدار أكثــر مــن نصــف
ســكان محافظــة القــدس عــن باقــي محافظــات الضفــة الغربيــة .وســتتحكم ســلطات االحتــال االســرائيلي ،وبشــكل كامــل،
بعمليــة دخــول وخــروج الفلســطينيين مــن وإلــى االراضــي المعزولــة فــي محافظــة القــدس ،والتــي تعبتــر مركــز الحيــاة
والخدمــات واالماكــن المقدســة للفلســطينيين ،حيــث ســيصعب علــى  2مليــون فلســطيني يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة
المحتلــة الوصــول للمدينــة واالســتفادة مــن خدماتهــا (الصحيــة والتعليميــة والتجاريــة والخدماتيــة) وزيــارة االماكــن
المقدســة فيهــا .أمــا الدخــول الــى االراضــي الزراعيــة المعزولــة فيقتصــر فقــط علــى المزارعيــن القادريــن علــى إثبــات
ملكيــة األرض لــدى اإلدارة المدنيــة االســرائيلية ،وان اصحــاب االراضــي المدرجــة اســمائهم فقــط فــي ســندات ملكيــة
االرض (عــادة البكــر فــي العائلــة) يمكنهــم الحصــول علــى تصاريــح خاصــة للدخــول الراضيهــم المعزولــة ،والتــي
عــادة مــا يتــم اصدارهــا فــي المواســم الزراعيــة فقــط ،بينمــا يبقــى المزارعــون الفلســطينون غيــر قادريــن علــى الدخــول
الــى أراضيهــم باقــي أيــام الســنة .ومــن هنــا يجــد أصحــاب االراضــي صعوبــة كبيــرة فــي إدارة األراضــي المزروعــة
خلــف الجــدار ،خصوصــا وان التصاريــح الصــادرة ال تشــمل المعــدات الزراعيــة .الجــدول رقــم  ،41يبيــن تصنيفــات
اســتعماالت األراضــي /والغطــاء النباتــي لألراضــي المعزولــة خلــف جــدار الفصــل العنصــري فــي محافظــة القــدس.
جدول رقم  :41تصنيف استعماالت االراضي والغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف جدار الفصل العنصري في محافظة القدس

تصنيف استعماالت االراضي والغطاء النباتي
أراض زراعية
مناطق تجارية
غابات ومناطق مفتوحة
برك مائية
مستوطنات إسرائيلية
مناطق عمرانية فلسطينية
بؤر استيطانية
قواعد عسكرية اسرائيلية
منطقة الجدار
مقابر
المجموع الكلي

المساحة (دونم)
19,669
1,236
66,810
6
35,445
15,898
14
3,052
1,394
312
143,839
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اآلثار السلبية المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري في محافظة القدس
كان لبنــاء جــدار الفصــل العنصــري أثــر ســلبي مدمــر علــى القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي التجمعــات
الفلســطينية فــي محافظــة القــدس.
اآلثار السياسية
•للمــرة الثانيــة علــى التوالــي تقــوم إســرائيل ،وبشــكل احــادي الجانــب ،باعــادة رســم الحــدود السياســية لمدينــة القــدس
ا لمحتلة .
•ســيعمل جــدار الفصــل العنصــري علــى اخــال التــوازن الجغرافــي فــي محافظــة القــدس وذلــك مــن خــال ضــم
 41.8٪مــن مســاحة المحافظــة االجماليــة لحــدود دولــة إســرائيل  ،وبالتالــي خلــق أغلبيــة ديموغرافيــة يهوديــة فــي
المدينــة.
•سييعمل الجدار على فصل محافظة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة.
اآلثار االقتصادية
•سيتســبب جــدار الفصــل العنصــري بأضــرار بالغــة للقطــاع الزراعــي الفلســطيني والمزارعيــن الفلســطينيين ،نتيجــة
مصــادرة األراضــي والقيــود المفروضــة علــى حركتــي التنقــل والتســويق.
•ستحافظ إسرائيل على سيطرتها الكاملة على التجارة الفلسطينية والسياحة.
•ارتفاع مستويات البطالة والفقر.
•ارتفاع أسعار األراضي ،وتناقص فرص االستثمار.
اآلثار السلبية على الحياة االجتماعية والعائلية
•ســيتم منــع االف المواطنيــن الفلســطينيين مــن الوصــول للمراكــز الحضريــة الرئيســة فــي المدينــة ،واالســتفادة مــن
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة.
•تشديد القيود على حركة التنقل الفلسطينية ،وزيادة في صعوبة المواصالت من وإلى المناطق المعزولة.
•ســيعمل الجــدار علــى قطــع اواصــر التواصــل االجتماعــي بيــن المواطنيــن الفلســطينيين القاطنيــن فــي المناطــق
المعزولــة وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق داخــل الجــدار.
•ســيعمل الجــدار علــى تقليــص األراضــي المتاحــة للبنــاء والتوســع ،االمــر الــذي ســيؤدي الــى زيــادة الكثافــة الســكانية
فــي المناطــق الفلســطينية.
•سيعمل جدار الفصل العنصري على وضع العديد من المدن والقرى الفلسطينية في معازل منفصلة جغرافيا.
•ســيمنع الجــدار الفلســطينيين المســيحيين والمســلمين مــن الوصــول إلــى األماكــن المقدســة فــي مدينــة القــدس،
باســتثناء اولئــك الذيــن يحصلــون علــى تصاريــح خاصــة لدخــول المدينــة ،وهــذه التصاريــح تصدرعــن اإلدارة
المدنيــة اإلســرائيلية .وقفــد طبــق هــذا اإلجــراء علــى مــدى الســنوات الخمســة عشــر الماضيــة.
اآلثار السلبية على البيئة الفلسطينية
•تراجع حجم المساحة المخصصة لمكبات النفايات ،ومواقع معالجة مياه الصرف الصحي.
•تراجع حجم المساحة المخصصة للمحميات الطبيعة والغابات والمراعي ،والمساحات المفتوحة واالستجمام.
•فقدان المناطق الرعوية ،وزيادة التصحر.
•تدمير الحياة البرية وتشريد الحيوانات بأنواعها المختلفة من بيئتها الطبيعية ،ال سيما خالل مواسم الهجرة.
•عزل العديد من المواقع األثرية والتاريخية الفلسطينية خلف الجدار.
•فقــدان المســاحة المفتوحــة ،االمــر الــذي يشــكل تهديــدا علــى اســتدامة المناطــق الحضريــة والريفيــة ،والمــوارد
الطبيعيــة والتنــوع الحيــوي.
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اثار سلبية اخرى
تتحمل وزارة الدفاع االسرائيلية المسؤولية عن الفلسطينيين الذين يعيشون شرق جدار الفصل العنصري في القدس
فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر تمــوز مــن العــام  ،2012اوعــز المديــر العــام فــي بلديــة القــدس الــى وزارة الدفــاع
االســرائيلية تولــي مســؤولية االمــور المدنيــة المتعلقــة بســبعة تجمعــات فلســطينية فــي القــدس الشــرقية التــي تــم عزلهــا
خــارج حــدود بلديــة القــدس بفعــل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري ،مــن بينهــا مخيــم شــعفاط لالجئيــن الفلســطينيين وقريــة
كفــر عقــب ،والتــي تفتقــر اليــوم إلــى الخدمــات البلديــة جــراء بنــاء الجــدار (هاارتــس .)2012 ،حيــث طلبــت بلديــة القــدس
مــن وزارة الدفــاع االســرائيلية (الجيــش االســرائيلي) تحمــل مســؤولية خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ،ومراقبــة
أنشــطة البنــاء فــي التجمعــات الســبعة (عــدد الســكان  90,000نســمة) .وتدعــي بلديــة القــدس بــان هــذا اإلجــراء مــن شــأنه
أن يعــزز ســيادة وتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة لللفلســطينيين المقدســيين فــي تلــك التجمعــات .وذكــرت البلديــة أيضــا
أنــه خــال الســنوات الســابقة ،وبســبب أن الشــرطة اإلســرائيلية لــم تمــارس عملهــا فــي المناطــق الفلســطينية الواقعــة
شــرق الجــدار فــي مدينــة القــدس المحتلــة ،لــم يكــن هنــاك رصــد ومراقبــة لعمليــة البنــاء الفلســطيني ،وان عــددا كبيــرا
مــن االبنيــة تــم بناؤهــا فــي هــذه الفتــرة فــي تلــك المناطــق .كمــا انــه لــم يكــن هنــاك أي نشــاط فيمــا يخــص عمليــة جمــع
النفايــات الصلبــة وصيانــة الطــرق.
وعوضــا عــن توفيرخدمــات افضــل فــي المناطــق الفلســطينية الواقعــة فــي الجــزء الشــرقي مــن مدينــة القــدس المحتلــة ،فــان
هــذه السياســة تهــدف إلــى تعديــل حــدود المدينــة بمــا يتناســب والرؤيــة االســرائيلية ،وذلــك مــن خــال اســتثناء التجمعــات
الفلســطينية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة فــي القــدس الشــرقية لتصبــح خــارج حــدود بلديــة القــدس ،وخلــق أغلبيــة يهوديــة
فــي المدينــة .وجــاء هــذا واضحــا فــي البيــان الــذي أدلــى بــه رئيــس بلديــة القــدس االســرائيلي ،نيــر بــركات ،فــي الثالــث
والعشــرين مــن شــهر كانــون أول مــن العــام  ،2011الــذي أكــد فيــه انــه علــى «إســرائيل أن تتخلــى عــن األحيــاء الفلســطينية
فــي القــدس التــي تقــع فــي الجــزء الشــرقي مــن الجــدار ،علــى الرغــم مــن أن ســكانها مــن حملــة البطاقــات اإلســرائيلية
[الهويــة الزرقــاء :بطاقــات هويــة القــدس] « .وأضــاف أن» الحــدود البلديــة لمدينــة القــدس ومســار جــدار الفصــل يجــب أن
تكــون متطابقــة حتــى يتســنى لبلديــة القــدس فــرض إدارة ســليمة فــي المدينــة» (صحيفــة هآرتــس االســرائيلية 23 ،كانــون
الثانــي .)2011 ،وجديــر بالذكــر ،ان الفلســطينيين الذيــن يقطنــون فــي القــدس الشــرقية هــم مــن ســكان القــدس ،ألن إســرائيل
تعتــرف بالتجمعــات التــي يقطنهــا الفلســطينيون كجــزء مــن حــدود بلديــة القــدس .ولكــن التغييــر الجــاري علــى الحــدود
البلديــة للمدينــة ســيلغي إقامتهــم ،وبالتالــي ســيكون لهــذه العمليــة عواقــب وخيمــة علــى التجمعــات الفلســطينية.
جدار الفصل العنصري والقانون الدولي
فــي التاســع مــن شــهر تمــوز مــن العــام  ،2004صــدر الــرأي االستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي الهــاي والــذي
يتعلــق بعــدم شــرعية جــدار الفصــل العنصــري الــذي قامــت اســرائيل ببنائــه علــى امتــداد االراضــي الفلســطينية المحتلــة
واالثــار القانونيــة المترتبــة علــى بنائــه .وجــاء فــي الــرأي االستشــاري بــان الجــدار الــذي اقامتــه اســرائيل فــي االراضــي
الفلســطينية المحتلــة غيــر قانونــي بموجــب عــدة اطــر قانونيــة دوليــة ،بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،وانظمــة
الهــاي ،باإلضافــة إلــى مختلــف معاهــدات حقــوق اإلنســان ،وعليــه يســتوجب ازالتــه وتفكيكــه ،وبــان االدعــاءات التــي
قدمتهــا اســرائيل لتبريــر بنــاء الجــدار غيــر قانونيــة وغيــر منطقيــة ،وال ترتكــز علــى اي اســاس قانونــي( ،محكمــة العــدل
الدوليــة .)2004 ،وينتهــك جــدار الفصــل العنصــري اإلســرائيلي العديــد مــن مبــادئ القوانيــن اإلنســانية والدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك الحقــوق التاليــة:
•الحق في تقرير المصير
•الحق في حرية التنقل
•الحق في العمل
•الحق في العالج والخدمات الصحية
•الحق في مستوى معيشي مالئم
•الحق في التعليم
•الحق في الوصول الى االماكن المقدسة (المصدر :االعالن العالمي لحقوق االنسان).
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جــاء قــرار محكمــة العــدل الدوليــة ليؤيــد حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني ،والــذي حــرم منــه الفلســطينيون
نتيجــة الوضــع السياســي الراهــن .ووفقــا لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة الصــادر فــي العــام  ،2004فانــه ال يمكــن اســتخدام
مصطلــح ‹مخــاوف أمنيــة› كمبــرر النتهــاك هــذا الحــق ومبــادئ قانونيــة دوليــة أخــرى ،حيــث تــرى [محكمــة العــدل
الدوليــة] «أن إســرائيل ال يمكــن أن تعتمــد علــى حــق الدفــاع عــن النفــس ،أو حالــة الضــرورة القصــوى للحيلولــة دون
شــرعية بنــاء الجــدار ،ولذلــك تــرى المحكمــة ،أن بنــاء الجــدار والنظــام المرتبــط بــه ،يتعــارض مــع القانــون الدولــي».
وأخيــرا ،فــان بنــاء جــدار الفصــل العنصــري هــو مخالفــة صريحــة وواضحــة لجميــع اتفاقيــات الســام الموقعــة بيــن
اإلســرائيليين والفلســطينيين ،وخــرق التفاقيــة أوســلو االنتقاليــة التــي تنــص علــى انــه « ال يجــوز ألي طــرف الشــروع أو
إتخــاذ أيــة خطــوة مــن شــأنها تغييــر الوضــع القائــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــى إنتظــار مفاوضــات الوضــع
الدائــم « (المــادة الحاديــة والثالثيــن مــن إتفاقيــة أوســلو عــام .)1995
ولذلــك ،فانــه مــن الواضــح أنــه علــى اســرائيل ان توقــف بنــاء جــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة،
كمــا انــه علــى جميــع الــدول أن تمتنــع عــن دعــم اســرائيل فــي بنــاء الجــدار واســتمرار انتهــاك حقــوق الفلســطينيين فــي
الضفــة الغربيــة المحتلــة.

 4.2.4المعابر االسرائيلية في محافظة القدس
ان الحواجــز أو المعابــر هــي أســماء مترادفــة ألهــداف إســرائيلية تقضــي بإحــكام الســيطرة بأكبرقــدر ممكــن علــى حيــاة
 2.4مليــون فلســطيني يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة ،وهــي مفصــل رئيــس فــي خطــة جــدار الفصــل اإلســرائيلية
منــذ البدايــة ،حيــث ســعى اإلســرائيليون مــن خــال الجــدار إلــى رســم حــدود الدولــة العبريــة بمــا يتناســب واحتياجاتهــا
العليــا ،بــدءاً مــن مســار الجــدار وحتــى المعابــر التــي تهــدف باألســاس إلــى خدمــة المصالــح اإلســرائيلية ،حيــث سيتســنى
لإلســرائيليين التحكــم بالعبــور علــى طــول خــط الجــدار .فخــال الســنوات الســبع الماضيــة ،قتــل أكثــر مــن  150فلســطينيا
علــى المعابــر االســرائيلية ،التــي نــادرا مــا كانــت تعمــل حســب القوانيــن أو اإلجــراءات المتبعــة ،وانمــا تعمــل حســب
مزاجيــة الجنــود اإلســرائيليين الذيــن يحرســون هــذه المعابــر .وفــي الســياق الفلســطيني ،فــان مصطلــح الفصــل العنصــري
هــو مصطلــح ذو صلــة ،اذ أن قــوات االحتــال االســرائيلي تعمــل علــى التحكــم فــي حركــة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون
تحــت االحتــال وحصرهــا فــي طــرق محــددة وعبــر معابــر معينــة( .انظــر الجــدول رقــم .)40
فــي شــهر أيلــول مــن العــام  ،2005أعلنــت الحكومــة االســرائيليةعن نيتهــا إقامــة  10معابــر حدوديــة ،و 23معبــرا
ثانويــا علــى طــول مســار جــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة (مــن الشــمال الــى الجنــوب) الســتبدال الحواجــز
العســكرية اإلســرائيلية الحاليــة والمقامــة علــى مداخــل المــدن والقــرى الفلســطينية ،بهــدف تخفيــف وطــأة احتــكاك المدنيين
الفلســطينيين مــع الجنــود اإلســرائيليين علــى الحواجــز االســرائيلية (هاارتــس .)2005 ،وكانــت اســرائيل قــد صنفــت
خمســة مــن هــذه المعابــر لالغــراض التجاريــة بهــدف الســيطرة علــى الحركــة التجاريــة للفلســطنيين ،وهــي معبــر
مزموريــا شــرق بيــت لحــم ،معبــر ترقوميــا فــي الخليــل ،معبــر الجلمــة فــي جنيــن ،معبــر شــعار افرايــم فــي طولكــرم،
ومعبــر بيتونيــا فــي رام هللا .فيمــا جــاءت المعابــر االخــرى للســيطرة علــى حركــة مــرور الفلســطنيين مــن والــى اســرائيل،
وهــي :معبــر حســام تصهــوب شــمال منطقــة االغــوار ،معبــر جيلــو  300فــي بيــت لحــم ،معبــري شــعفاط والزعيم شــرقي
مدينــة القــدس ،ومعبــر قلنديــا شــمال مدينــة القــدس .ان بنــاء هــذه المعابــر علــى مســارالجدار فــي الضفــة الغربيــة يخلــق
واقعــا جديــدا علــى االرض الفلســطينية ،باعتبــار ان قــرار الحكومــة االســرائيلية باقامــة هــذه المعابــر هــو قــرار أحــادي
الجانــب ،يهــدف الــى تكريــس خــط الجــدار كخــط حــدود سياســي بيــن إســرائيل واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .كمــا
تخطــط اســرائيل القامــة ثمانيــة معابــر اســرائيلية اخــرى فــي الضفــة الغربيــة لفــرض مزيــد مــن الســيطرة علــى حركــة
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة ،وهــي معبــر الجبعــة جنــوب غــرب بيــت لحــم ،معبــر الخضــر غــرب بيــت لحــم ،معبــر
ام ســلمونة جنــوب مدينــة بيــت لحــم ،معبــر الولجــة شــمال غــرب مدينــة بيــت لحــم ،معبــر ميتــار جنــوب الخليــل ،معبــر
حزمــا شــمال شــرق مدينــة القــدس ،معبــر عناتــا شــمال غــرب مدينــة القــدس ،ومعبــر ميكابيــم غــرب مدينــة رام هللا (انظــر
الخريطــة رقــم .)26
وحاولــت إســرائيل فــي مناســبات عــدة أن تبــرر مشــروع المعابــر ،بزعمهــا أن بنــاء المعابــر ســوف يســهل حيــاة
الفلســطينيين ويخلــق تواصــا داخــل المناطــق الفلســطينية .وقــد حاولــت إســرائيل مــرارا وتكــرارا اضفــاء الشــرعية علــى
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المعابــر التــي تنتهــك القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحريــة التنقــل ،عــن طريــق طلبهــا مــن البنــك الدولــي دعــم
مشــروع المعابــر ،فــي حيــن ان البنــك الدولــي رفــض طلــب اســرائيل ألن المعابــر ال يتــم بناؤهــا علــى خــط الهدنــة للعــام
 ،1949المعتــرف بــه دوليــا ،كمــا أن هــذه المعابــر تســهل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة.
ووفقــا لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن االمــم المتحــدة فــي العــام  1948م ،فــان لجميــع النــاس الحــق
فــي التمتــع بالكرامــة المتأصلــة وبحقوقهــم المتســاوية الثابتــة التــي هــي أســاس الحريــة والعــدل والســام فــي العالــم،
وأن حريــة التنقــل هــي جــزء مــن «حريــة االنســان» (جاغرســكويلد) ،وبالتالــي فهــو واحــد مــن أهــم حقــوق اإلنســان
األساســية .تنــص المــادة  13مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى أنــه« :لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التنقــل
واختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود كل دولــة»( .االعــان العالمــي لحقــوق االنســان.)1948 ،
جدول رقم  :42المعابر االسرائيلية في محافظة القدس المحتلة
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فيما يلي وصف للمعابر االسرائيلية داخل وحول مدينة القدس:
معبر جيلو ( 300قبر راحيل)( -قائم) :معبر حدودي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم
فــي العــام  ،1993اقــام جيــش االحتــال االســرائيلي حاجــز تفتيــش شــمال مدينــة بيــت لحــم ،حيــث شــهد هــذا الحاجــز
عمليــات تفتيــش أمنيــة عشــوائية علــى الســيارات الفلســطينية المغــادرة إلــى مدينــة القــدس أو المناطــق الشــمالية .وقــد
أصبــح هــذا الحاجــز المعــروف باســم حاجــز ‹جيلــو - ،›300اشــارة الــى مســتوطنة جيلــو القريبــة مــن الحاجــز -فــي
األعــوام الالحقــة أكثــر ديمومــة ،حيــث لــم يعــد يســمح للفلســطينيين بعبــور الحاجــز الــى مدينــة القــدس اذا لم يكــن بحوزتهم
تصاريــح مــرور إســرائيلية خاصــة صــادرة عــن االدارة المدنيــة االســرائيلية .ومــع انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة
فــي العــام  ،2000ازدادت صعوبــة الحصــول علــى تصاريــح المــرور الــى مدينــة القــدس ،وأصبــح عبــور الحاجــز
شــبه مســتحيل تقريبــا حتــى مــع وجــود تصريــح .وعندمــا بــدأت الحكومــة اإلســرائيلية بتطبيــق مخطــط جــدار الفصــل
العنصــري فــي العــام  ،2002بــدأ جيــش االحتــال اإلســرائيلي بتحســين البنيــة التحتيــة واضافــة الكرفانــات وأبــراج
المراقبــة حــول حاجــز التفتيــش االمــر الــذي عــزز مــن الســيطرة علــى منطقــة الحاجــز.
وفــي العــام  ،2004تــم االنتهــاء مــن وضــع مخطــط جــدار الفصــل العنصــري االســرائيلي لمنطقــة شــمال محافظــة بيــت
لحــم ،وتبينــت النوايــا اإلســرائيلية لتحويــل حاجــز جيلــو  300إلــى نقطــة عبــور حدوديــة مجهــزة بالمعــدات األمنيــة،
ووضــع اللمســات األخيــرة علــى عمليــة فصــل محافظــة بيــت لحــم عــن مدينــة القــدس.
وفــي الخامــس عشــر مــن شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام  ،2005بــدأ جيــش االحتــال االســرائيلي العمــل فــي معبــر
جيلــو  300كمعبــر حــدودي بيــن مدينتــي بيــت لحــم والقــدس ،حيــث يســمح للفلســطينيين مــن حملــة الهويــة المقدســية
(الهويــة الزرقــاء) والســياح والوفــود الدينيــة والدبلوماســية ،والمســافرين االجانــب والعامليــن فــي المؤسســات االجنبيــة
والدوليــة بعبــور الحاجــز بســياراتهم الخاصــة ،فيمــا يتوجــب علــى الفلســطينيين حملــة التصاريــح الخاصــة الصــادرة عــن
اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية عبــور الحاجــز إلــى مدينــة القــدس ســيرا علــى األقــدام .ويخضــع الفلســطينيون الذيــن يســمح
لهــم بعبــور حاجــز جيلــو  300ألربــع مناطــق تفتيــش مختلفــة ،والتــي تشــمل أجهــزة الكشــف عــن المعــادن ،الهويــة
الشــخصية ،االغــراض الشــخصية ،ومنطقــة فحــص باســتخدام الــكالب البوليســية.
معبر مزموريا – (قائم) :معبر تجاري على المدخل الشرقي لمدينة بيت لحم
معبــر مزموريــا هــو احــد المعابــر التجاريــة التــي اقامتهــا اســرائيل لضمــان اســتمرار تدفــق البضائــع والســلع بيــن
االراضــي الفلســطينية المحتلــة واســرائيل .ففــي شــهر ايلــول مــن العــام  ،2005أصــدرت اســرائيل أربعــة أوامر عســكرية
اســرائيلية تحمــل االرقــام  ، 5-T-5-T، 155-5-T، 154-156و  ،05-52تقضــي بتوســيع المنطقــة المخصصــة القامــة
المعبــر التجــاري ،وطــرق اخــرى متصلــة بــه .وتقضــي االوامــر بمصــادرة  43دونمــا مــن االراضــي الفلســطينية مــن
أراضــي قريتــي الخــاص والنعمــان شــرق محافــظ بيــت لحــم ،هــذا باالضافــة الــى تخصيــص ثــاث طــرق تــؤدي للمعبــر،
وطريــق رابــع يــؤدي لمســتوطنة هــار حومــا (جبــل أبــو غنيــم) ،اقصــى شــمال مدينــة بيــت لحــم.
اضافــة الــى ذلــك ،فــان مخطــط جــدار الفصــل العنصــري علــى اراضــي قريتــي الخــاص والنعمــان يعــزل  722دونمــا
مــن أراضــي فلســطينية خاصــة تعــود ملكيتهــا الهالــي مدينــة بيــت ســاحور .والجديــر بالذكــر ،أن االعــان عــن بنــاء
المعبــر فــي شــهر أيلــول  ،2005جــاء بعــد أشــهر مــن شــروع الجرافــات االســرائيلية بالعمــل فــي المنطقــة ،حيــث قــام
الجيــش االســرائيلي بتجريــف مســاحات شاســعة مــن االراضــي الزراعيــة والرعويــة فــي المنطقــة ،والتــي رافقهــا اقتــاع
العديــد مــن أشــجار الزيتــون المثمــرة لصالــح بنــاء جــدار الفصــل العنصــري ،واالعــداد لبنــاء المعبــر .كمــا شــملت
االوامــر العســكرية االســرائيلية مصــادرة  84دونمــا اضافيــة مــن االراضــي الفلســطينية فــي المنطقــة لغــرض اقامــة
معســكر الــى الغــرب مــن المعبــر لحمايــة المعبــر.
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معبر قلنديا( -قائم):
بــدأ العمــل فــي معبــر قلنديــا فــي شــهر اذار مــن العــام  ،2005علــى قطعــة أرض تــم مصادرتهــا الغــراض أمنيــة بموجــب
االمــر العســكري االســرائيلي رقــم /04/100ت فــي شــهر كانــون االول مــن العــام  ،2004فــي منطقــة قلنديــا شــمال
مدينــة القــدس .ويشــكل معبــر قلنديــا عقبــة أبديــة بيــن محافظــات شــمال الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس التــي ال يمكــن
الوصــول اليهــا اال بعــد الحصــول علــى تصاريــح خاصــة تصــدر عــن االدارة المدنيــة االســرائيلية .وبالنســبة للفلســطينيين
مــن حملــة الهويــات المقدســية (الهويــات الزرقــاء) ،يعتبــر معبــر قلنديــا نقطــة العبــور الوحيــدة الــى مدينــة القــدس مــن
الجهــة الشــمالية.
معبر راس أبو سبيتان (هزيتيم ،جبل الزيتون)– (قائم)
يقــع معبــر راس أبــو ســبيتان بيــن بلدتــي العيزريــة والطــور ،علــى بعــد حوالــي  2.5كــم شــرق مدينــة القــدس .ففــي الثانــي
عشــر مــن شــهر شــباط مــن العــام  ،2005أصــدر جيــش االحتــال االســرائيلي امــرا عســكريا يحمــل رقــم /05/20ت
يقضــي بمصــادرة  25.4دونــم مــن االراضــي الفلســطينية القامــة المعبــر .والجديــر بالذكــر ،فقــد تــم اقامــة معبــر راس
أبــو ســبيتان بشــكل خــاص للفلســطينيين المقدســيين القاطنيــن خــارج منطقــة مــا يســمى «بغــاف القــدس» حتــى يتمكنــوا
مــن دخــول المدينــة المقدســة .وعمــل معبــر راس أبــو ســبيتان ،الــذي بــدا العمــل فيــه فــي شــهر اذار مــن العــام ،2006
جنبــا الــى جنــب مــع جــدار الفصــل العنصــري ،علــى اعاقــة ســير حيــاة  40عائلــة فلســطينية مقدســية (مــا يزيــد عــن 200
شــخص) الذيــن تــم عزلهــم عــن مدينــة القــدس بســبب جــدار الفصــل العنصــري.
معبر عناتا– شعفاط (قائم):
فــي شــهر اب مــن العــام  ،2006أصــدر جيــش االحتــال االســرائيلي أمــرا عســكريا يحمــل رقــم ب 06/68/يقضــي
بمصــادرة  9دونمــات مــن االراضــي الفلســطينية فــي بلــدة شــعفاط شــمال مدينــة القــدس ( .)POICA، 2006وجــاء
االمــر العســكري االســرائيلي ليغيــر مــن وضــع نقطــة التفتيــش االســرائيلية المؤقتــة الواقعــة علــى المدخــل الغربــي
لمخيــم شــعفاط لالجئيــن الــى نقطــة عبــور حدوديــة .وفــي الثالــث مــن شــهر حزيــران مــن العــام  ،2007وعقــب االنتهــاء
مــن وضــع اللمســات االخيــرة علــى مخطــط المعبــر مــن قبــل جيــش االحتــال االســرائيلي ،بــدأت الجرافــات االســرائيلية
بتجريــف االراضــي فــي المنطقــة للبــدء باقامــة المعبــر .كمــا شــملت عمليــة البنــاء ايضــا مصــادرة خمســة دونمــات اضافية
كانــت تســتأجرها شــركة كهربــاء القــدس مــن بلديــة القــدس االســرائيلية فــي أوائــل الثمانينــات ،اال أن بلديــة االحتــال
االســرائيلي ســحبت عقــد االيجــار مــن شــركة كهربــاء القــدس فــي منتصــف الثمانينــات وحتــى العــام  ،2006عندمــا
جــددت شــركة كهربــاء القــدس طلبهــا مــن بلديــة القــدس بتجديــد عقــد االيجــار لقطعــة االرض المســتهدفة ،اال أن البلديــة
رفضــت طلــب شــركة الكهربــاء وســلمتها أمــرا عســكريا باخــاء االرض وازالــة كل مــا عليهــا مــن لــوازم ومعــدات
للشــركة ،حتــى تتمكــن البلديــة مــن بــدء العمــل فــي المعبــر.
وخــال شــهر كانــون أول مــن العــام  ،2011دشــنت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي العمــل فــي معبرعناتــا -شــعفاط.
وحاليــا ،يتحكــم المعبــر فــي حركــة أكثــر مــن  60,000فلســطيني يعيشــون فــي بلــدة عناتــا ،ومخيــم شــعفاط لالجئيــن،
وحــي رأس خميــس ،وحــي رأس أبــو شــحادة ،وحــي الســام .ويقتصــر العبــور علــى معبــر عناتــا -شــعفاط علــى حاملــي
بطاقــات الهويــة المقدســية (الفلســطينين حملــة الهويــات الزرقــاء) ،حيــث أن العديــد مــن الفلســطينيين المقيميــن فــي
التجمعــات الفلســطينية الســابقة الذكــر (بلــدة عناتــا ،مخيــم شــعفاط لالجئيــن ،حــي راس خميــس ،حــي راس شــحادة ،وحــي
الســام) هــم مــن حملــة الهويــات المقدســية .أمــا بالنســبة للفلســطينيين مــن حملــة الهويــات الفلســطينية الخضــراء (هويــات
الضفــة الغربيــة) ،والذيــن يقطنــون فــي التجمعــات الســالفة الذكــر ،فــان ســلطات االحتــال االســرائيلية تمنعهــم تمامــا مــن
عبــور الحاجــز الــى المدينــة المقدســة مــا لــم تكــن بحوزتهــم تصاريــح خاصــة.
وفــي الســابع والعشــرين مــن شــهر اب مــن العــام  ،2012نشــرت صحيفة هاارتــس االســرائيلية اليومية مزاعم بــأن وزارة
الدفــاع اإلســرائيلية تخطــط إلغــاق حاجــز رأس خميــس ،وهــو واحــد مــن حاجزيــن اثنيــن فقــط يســتخدمهما 65000
ألــف فلســطيني مــن ســكان مخيــم شــعفاط لالجئيــن للدخــول لمدينــة القــدس واســرائيل ،وذلــك الســتكمال بنــاء جــدار
الفصــل العنصــري فــي المنطقــة ،االمــر الــذي ســيحول حركــة مــرور الفلســطينين مــن حملــة الهويــات المقدســية الزرقــاء،
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والقاطنيــن فــي التجمعــات الفلســطينية الســابقة الذكــر الــى معبــر عناتــا– شــعفاط .والحقيقــة أن هــذا المخطــط ينتهــك
االلتــزام الــذي قطعتــه ســلطات االحتــال االســرائيلي أمــام محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلية فــي العــام  ،2008والقاضــي
بتجهيــز حاجــز عناتــا -شــعفاط بمــا يكفــي لمــرور  5000شــخص فــي ســاعات الــذروة دون االنتظــار لفتــرات طويلــة،
مــن خــال تجهيــز الحاجــز بثمانيــة مســالك للمشــاة ،وأربعــة مســالك للمركبــات) قبــل أن يتــم إغــاق الحاجــز األصغــر
وهــو حاجــز رأس خميــس .اال أن ســلطات االحتــال االســرائيلي لــم تــوف بالتزاماتهــا أمــام المحكمــة االســرائيلية ،ومــا
يوجــد علــى أرض الواقــع حاليــا هــو فقــط مســلك واحــد للخارجيــن مــن األحيــاء ،ومســلك آخــر للداخليــن إليهــا (جمعيــة
حقــوق المواطــن فــي اســرائيل .)2012 ،وعليــه ،فــان الفلســطينيين الذيــن كانــوا يســتخدمون حاجــز رأس خميــس بشــكل
يومــي وعددهــم حوالــي  16,000نســمة ،ســيتم تحويلهــم الســتخدام معبرعناتــا– شــعفاط ،علــى الرغــم مــن أن هــذا
الحاجــز العســكري يبعــد  350متــرا فقــط مــن معبــر عناتــا -شــعفاط ،وبذلــك يتحتــم علــى الفلســطينيين الذيــن يســتخدمون
حاجــز رأس خميــس للدخــول الــى القــدس الســفر مســافة كيلومتريــن للوصــول إلــى معبــر عناتــا– شــعفاط.
وفــي التاســع عشــر مــن شــهر أيلــول مــن العــام  ،2012قامــت وزارة الدفــاع اإلســرائيلية بتفكيــك حاجــز رأس خميــس
ومكوناتــه الماديــة التــي كانــت تشــكله ،تمهيــداً الســتبداله بمقطــع ُمك ِّمــل لجــدار الفصــل العنصــري.
معبر حزما– (قائم)
فــي العــام  ،2006كشــف ســكان بلــدة حزمــا شــرق مدينــة القــدس ،أن نقطــة التفتيــش العســكرية التــي تفصــل البلــدة عــن
مدينــة القــدس ،ســيتم تحويلهــا الــى معبــر دائــم ،يهــدف الــى تســهيل حركــة عبــور الفلســطينيين مــن والــى مدينــة القــدس
حســب االدعــاءات االســرائيلية .اال أنــه فــي الحقيقــة ســيعمل هــذا المخطــط علــى زيــادة الســيطرة علــى حركــة مــرور
الفلســطينيين علــى هــذا المعبــر .ويقــع المعبــر جنــوب شــرق بلــدة حزمــا ،ويتكــون مــن أربعــة مســالك للســيارات ،وبوابات
لعبــور المشــاة الــى مدينــة القــدس ،وأبــراج مراقبــة عســكرية لمراقبــة حركــة دخــول وخــروج المواطنيــن خــال المعبــر.
وعــادة ،عندمــا يفــرض جيــش االحتــال اإلســرائيلي مثــل هــذه التغييــرات علــى االرض ،يتــم اصــدار أوامــر عســكرية
وتســليمها للمواطنيــن الفلســطينيين القاطنيــن فــي التجمعــات المســتهدفة ليســلط الضــوء علــى مثــل هــذه التغييــرات ،اال أنــه
فــي حالــة بلــدة حزمــا ،لــم يتــم اإلعــان رســميا عــن أيــة تغييــرات ،ولــم يتــم اصــدار ايــة أوامــر عســكرية بهــذا الصــدد،
اذ علــم مواطنــو بلــدة حزمــا بهــذه التغييــرات فقــط عندمــا بــدأت الجرافــات االســرائيلية العمــل فــي الموقــعPOICA،( ،
.)2006
وفــي شــهر شــباط مــن العــام  ،2007اســتكملت اســرائيل تحويــل نقطــة تفتيــش حزمــا العســكرية الــى معبــر مــروري علــى
مســاحة قدرهــا  128دونمــا مــن أراضــي بلــدة حزمــا الفلســطينية .وحاليــا ،فــان الدخــول الــى مدينــة القــدس مــن خــال
معبــر حزمــا يقتصــر علــى المســتوطنين االســرائيليين المســافرين مــن تجمــع مســتوطنات معاليــه أدوميــم الــى مدينــة
القــدس ،وعلــى الفلســطينيين مــن حملــة الهويــات المقدســية الزرقــاء ،والفلســطينيين مــن حملــة التصاريــح الصــادرة عــن
االدارة المدنيــة االســرائيلية والتــي تســمح لهــم بدخــول مدينــة القــدس ،والموظفيــن العامليــن فــي المؤسســات الدوليــة،
واالجانــب والســياح .وكان لهــذا التغييــر الحاصــل علــى نقطــة تفتيــش حزمــا العســكرية اثــر ســلبي ومدمــر علــى حيــاة
الفلســطينيين القاطنيــن فــي بلــدة حزمــا.
حاجز الزعيم– (قائم)
بــدأ العمــل فــي حاجــز الزعيــم ،شــرق مدينــة القــدس ،خــال العــام  ،2005حيــث يقتصرالعبــور علــى الموظفيــن العامليــن
فــي المؤسســات الدوليــة الذيــن بحوزتهــم تصاريــح ســارية المفعــول ،اضافــة الــى الفلســطينيين مــن حملــة الهويــات
المقدســية الزرقــاء ،والســياح واالجانــب ،والمســتوطنين االســرائيليين ،فــي حيــن تمنــع ســلطات االحتــال االســرائيلي
الفلســطينيين مــن حملــة هويــات الضفــة الغربيــة ،والقاطنيــن فــي بلــدة الزعيــم دخــول مدينــة القــدس مــن خــال معبــر
الزعيــم.
وفــي الســابع والعشــرين مــن شــهر ايلــول مــن العــام  ،2008ذكــرت صحيفــة القــدس اليوميــة نقــا عــن صحيفــة
معاريــف اإلســرائيلية األســبوعية ،أنــه نظــرا لمشــاكل المــرور بيــن تجمــع مســتوطنات معاليــه أدوميــم ومدينــة القــدس،
تبنــت الشــرطة اإلســرائيلية سلســلة مــن المقترحــات للحــد مــن االكتظــاظ علــى الحاجــز وتســهيل حركــة المســتوطنين
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اإلســرائيليين مــن خــال معبــر الزعيــم ،بمــا فــي ذلــك تخصيــص مســارات خاصــة للمســتوطنين االســرائيليين عليهــا
ملصقــات لتمييــز الســيارات االســرائيلية التــي تعبــر الحاجــز عــن الســيارات الفلســطينية .ويهــدف هــذا االقتــراح الــى
وقــف هجــرة المســتوطنين اإلســرائيليين الذيــن يعيشــون فــي مجمــع مســتوطنات معاليــه أدوميــم إلــى مدينــة القــدس بســبب
حركــة المــرور الكثيفــة فــي ســاعة الــذروة للوصــول الــى تجمــع المســتوطنات (معاليــه ادوميــم) .وشــملت المقترحــات
أيضــا إغــاق الطريــق المخصصــة للشــاحنات اإلســرائيلية القادمــة مــن مســتوطنة ميشــور أدوميــم الصناعيــة مــن الســاعة
 7:00صباحــا وحتــى الســاعة  09:00صباحــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتم إعــادة توجيــه وســائل النقــل العــام لســكان
القــدس الشــرقية القادمــة مــن العيزريــة وأبــو ديــس عــن طريــق معبــر رأس أبــو ســبيتان ،كمــا أن الباصــات التابعــة
لشــركة ايجيــد االســرائيلية والتــي تنطلــق مــن تجمــع مســتوطنات معاليــه أدوميــم الــى القــدس ،لــن تخضــع للتفتيــش علــى
الحاجــز.
معبر بيتونيا التجاري– (قائم)
فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر اذار مــن العــام  ،2001أصــدرت ســلطات االحتــال االســرائيلي امــرا عســكريا يحمــل
رقــم /01/06ت لمصــادرة أراض مــن بلــدة بيتونيــا ،القامــة معبــر بيتونيــا التجــاري 4 ،كــم جنــوب مدينــة رام هللا .بــدأ
العمــل فــي معبــر بيتونيــا فــي أواخــر العــام  ،2006حيــث تــم تخصيــص المعبــر لعبــور البضائــع والســلع مــن منطقــة رام
هللا وباقــي المحافظــات الشــمالية فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة الــى القــدس واســرائيل وبالعكــس.
معبر الولجة – (مخطط له)
يعتبــر معبــر الولجــة خامــس المعابــر االســرائيلية التــي تخطــط اســرائيل القامتهــا فــي محافظــة بيــت لحــم .ففــي التاســع
عشــر مــن شــهر شــباط مــن العــام  ،2006أصــدر جيــش االحتــال االســرائيلي أمــرا عســكريا يحمــل رقــم /25/06ت
يقضــي بمصــادرة  40دونمــا مــن أراضــي الولجــة (غــرب بيــت لحــم) لبنــاء معبــر جديــد علــى أراضــي القريــة .والمعبــر
الــذي اطلــق عليــه اســم معبــر هــار جيلــو حســب االمــر العســكري االســرائيلي الصــادر ،ســيمنع أهالــي قريــة الولجــة مــن
الدخــول والخــروج بحريــة الــى مركــز الحيــاة فــي محافظــة بيــت لحــم .ومــا زال معبــر هــار جيلــو فــي مرحلــة التخطيــط.
معبر النفق (جنوب غرب القدس) – (قائم)
بــدأت اســرائيل بأعمــال البنــاء فــي معبــر النفــق فــي شــهر شــباط مــن العــام  ،2006علــى أراض تــم مصادرتهــا مــن
مدينــة بيــت جــاال .ويعمــل معبــر النفــق علــى عرقلــة حركــة ســفر الفلســطينيين مــن والــى مدينــة القــدس ،مــن خــال
طريــق النفــق الــذي هــو جــزء مــن الطريــق االلتفافــي االســرائيلي رقــم  .60وكانــت ســلطات االحتــال االســرائيلي قــد
فتحــت حاجــز االرتبــاط المدنــي أمــام حركــة المواطنيــن الفلســطينين للدخــول والخــروج منــه بحريــة ،بعــد أن منعــت
المواطنيــن الفلســطينيين مــن الدخــول والخــروج منــه لســنوات عــدة عقــب انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة فــي
العــام  ،2000حيــث كان المواطنــون الفلســطينيون (ســواء الخارجيــن مــن بيــت لحــم قاصديــن مدينــة القــدس أو بالعكــس)
يخضعــون لعمليــات تفتيــش دقيقــة قبــل أن يتــم الســماح لهــم بالدخــول أو الخــروج ،االمــر الــذي ســبب ازدحامــات مروريــة
خانقــة فــي المنطقــة.
وحاليــا ،فــان معبــر النفــق (جنــوب غــرب مدينــة القــدس) مفتــوح أمــام الفلســطينيين الذيــن يحملــون بطاقــات الهويــة
المقدســية ،واالشــخاص االجانــب ،والفلســطينيين الذيــن يعملــون مــع المنظمــات الدوليــة وبحوزتهــم تصاريــح صــادرة عن
االدارة المدنيــة االســرائيلية للوصــول إلــى القــدس ،والمســتوطنين اإلســرائيليين (الذيــن يســافرون بيــن تجمــع مســتوطنات
غــوش عتصيــون والقــدس) ،فيمــا يحــرم علــى الفلســطينيين الذيــن يحملــون بطاقــات هويــة فلســطينية (الهويــة الخضــراء-
الضفــة الغربيــة) الدخــول إلــى القــدس مــن خــال هــذا المعبــر ،حتــى ولــو كان بحوزتهــم تصاريــح مــن اإلدارة المدنيــة
اإلســرائيلية للوصــول إلــى مدينــة القــدس ،وبالتالــي يجــب عليهــم اســتخدام معبــر جيلــو ( 300قبــر راحيــل).
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 3.4مشروع القطار السريع في القدس
فــي العــام  ،1999صادقــت الحكومــة اإلســرائيلية علــى مخطــط مشــروع القطــار الســريع فــي القــدس الشــرقية المحتلــة،
حيــث بــدأ التحضيــر للبنيــة التحتيــة للمشــروع فــي العــام  ،2001وبــدأ تســيير القطــارات عليــه فــي العــام  .2011ويهــدف
هــذا المشــروع االســرائيلي االســتيطاني الــى ربــط المســتوطنات االســرائيلية فــي القــدس الشــرقية ،مثــل مســتوطنات نيفيــه
يعقــوف ،بســغات زئيــف ،التلــة الفرنســية ،ومعالــوت دفنــا بالمســتوطنات االســرائيلية فــي القــدس الغربيــة .كمــا تســعى
اســرائيل مــن خــال هــذا المشــروع الــى ربــط مســتوطنة رامــوت االســرائيلية الواقعــة شــمال غــرب مدينــة القــدس
بمركــز القــدس الغربيــة( ،انظــر الخريطــة رقــم .)27
خريطة  :27مسار مشروع القطار السريع في القدس الشرقية المحتلة

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية-أريج( 2012 ،ا)

 4.4المخطط الهيكلي لمدينة القدس“ ،القدس ”2000
فــي شــهر أيلــول مــن العــام  ،2004أعلــن رئيــس بلديــة القــدس االســرائيلي ،اوري لوبوليانســكي ،فــي مؤتمــر صحفــي
عــن المخطــط الهيكلــي لمدينــة القــدس (انظــر الخريطــة رقــم ( )28معهــد القــدس للدراســات االســرائيلية) الــذي يحتــوي
علــى تخطيــط هيكلــي شــامل للقــدس الشــرقية والغربيــة حتــى عــام  .2020ويحــدد المخطــط الهيكلــي األهــداف حتــى العــام
2020؛ وعلــى ســلم أولوياتــه «تعزيــز مكانــة القــدس وضمــان التنميــة المســتمرة فــي المدينــة كعاصمــة لدولــة إســرائيل،
ومركــز للشــعب اليهــودي ومدينــة مقدســة لجميــع الديانــات».
وفــي العــام  ،2005بلغــت نســبة الســكان اليهــود فــي مدينــة القــدس  66٪ونســبة الســكان الفلســطينيين فــي المدينــة 34٪
(معهــد القــدس للدراســات اإلســرائيلية) ،حيــث جــاء فــي المخطــط الهيكلــي مقترحــات لمكافحــة سياســات النمــو الســكاني
الفلســطيني الــذي أصبــح يعتبــر تهديــدا للخطــة اإلســرائيلية للحفــاظ علــى أغلبيــة يهوديــة فــي المدينــة .ومــع نهايــة العــام
 ،2011أعلــن الجهــاز المركــزي لالحصــاء االســرائيلي ان هنــاك  804,400مواطــن يعيشــون فــي مدينــة القــدس ،منهــم
 )62%( 499,400يهــود ،و )35%( 281,000مســلمين ،و 14,700مســيحيين ،و 9,000ال ينتمــون لديانــة (Arutz
)Sheva ، 2013
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والجديــر بالذكــر ،أن سياســات المخطــط الهيكلــي لمدينــة القــدس« ،القــدس  »2000تهــدف الــى ضــم أكبــر قــدر مــن
األراضــي الفلســطينية فــي محيــط القــدس الشــرقية بأقــل عــدد مــن الســكان الفلســطينيين ،وهــو مــا يخــدم الهــدف السياســي
واأليديولوجــي اإلســرائيلي ،حيــث فشــل المخطــط الهيكلــي فــي تلبيــة احتياجــات الســكان الفلســطينيين فــي المدينــة مــن
ناحيــة الســكن ،ويســعى المخطــط وبشــكل مكثــف لجعــل حيــاة المقدســيين الفلســطينيين صعبــة للغايــة ،وبالتالــي ارغامهــم
علــى الرحيــل مــن المدينــة «طوعــا».
باالضافــة الــى ذلــك ،ال يقــدم المخطــط الهيكلــي لمدينــة القــدس أيــة حلــول للطلــب المتزايــد مــن قبــل المقدســيين علــى
البنــاء ،وال يراعــي الزيــادة الطبيعيــة للســكان فــي الســنوات المقبلــة ،بــل بالمقابــل ،يطــرح المخطــط الهيكلــي« ،القــدس
 »2000مخططــات لبنــاء مســتوطنات اســرائيلية جديــدة علــى حســاب االراضــي الفلســطينية فــي المدينــة ،الســتيعاب
المزيــد مــن المســتوطنين االســرائيليين فــي القــدس الشــرقية .وعــاوة علــى ذلــك ،ال يشــمل المخطــط الهيكلــي لمدينــة
القــدس ايجــاد مناطــق صناعيــة جديــدة ،أو مرافــق عامــة وخدماتيــة للفلســطينيين ،وال يتضمــن أيــة مناطــق صناعيــة أو
ســياحية لخلــق فــرص تلبــي احتياجــات المقدســيين العامــة.
خريطة  :28المخطط الهيكلي لمدينة القدس« ،القدس »2000

المصدر :وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج( 2012 ،أ)

الخاتمة
وعلــى الرغــم مــن االســتنكار الدولــي ،تواصــل إســرائيل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري وعــزل ومصــادرة مســاحات
واســعة مــن األراضــي الفلســطينية فــي القــدس المحتلــة .وفــي حــال اســتكمال اســرائيل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري
حــول القــدس الشــرقية ،ســتتصبح التجمعــات الفلســطينية فــي محافظــة القــدس محاطــة بالجــدران والمســتوطنات والطــرق
االلتفافيــة ،التــي مــن شــأنها منــع التوســع العمرانــي فــي هــذه التجمعــات ،واعاقــة التنميــة الحضريــة فيهــا .كمــا أن
اســتمرار االحتــال االســرائيلي لالراضــي الفلســطينية ،اثــر بشــكل كبيــر علــى مســيرة األمــن البشــري فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة خــال الســنوات الخمســين الماضيــة ،وأن االســتمرار فــي بنــاء الجــدار يبــرز وبــكل وضــوح اآلثــار
الســلبية لالحتــال علــى مفهــوم األمــن البشــري.
97

تفــرض السياســات اإلســرائيلية عواقــب خطيــرة علــى أي حــل للصــراع القائــم بيــن الفلســطينيين واالســرائيليين ،وعلــى
حيــاة وســبل معيشــة أكثــر مــن أربعــة مالييــن فلســطيني يعيشــون تحــت االحتــال.
ويؤكــد معهــد األبحــاث التطبيقيــة -القــدس (أريــج) علــى أن دولــة إســرائيل يجــب أن تمتثــل للقوانيــن الدوليــة والمعاهــدات
والقــرارات ،وتلتــزم بهــا كعضــو كامــل العضويــة فــي األمــم المتحــدة .كمــا ويشــدد معهــد أريــج أيضــا علــى ضــرورة
مســاءلة إســرائيل عــن أفعالهــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة .ولهــذه الغايــة ،يدعــو معهــد أريــج المجتمــع الدولــي
لوضــع حــد لسياســتها بالتغاضــي عــن دعــم االحتــال مــن خــال وقــف دعــم دولــة إســرائيل ،وإجبــار إســرائيل علــى
االمتثــال لقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة ،وال ســيما قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،)1979( 452الــذي يدعــو «حكومــة
وشــعب إســرائيل إلــى التوقــف الفــوري ،عــن إقامــة وتشــييد وتخطيــط المســتوطنات فــي األراضــي العربيــة المحتلــة
منــذ عــام  ،1967بمــا فيهــا القــدس»  .واالمتثــال لقــرار االمــم المتحــدة رقــم  446عــام  ،1979الــذي يقــر بــان «سياســة
إســرائيل وممارســاتها فــي إقامــة المســتوطنات فــي األراضــي الفلســطينية واألراضــي العربيــة األخــرى المحتلــة منــذ عــام
 ،1967ليــس لهــا شــرعية قانونيــة وتشــكل عقبــة أمــام تحقيــق ســام شــامل وعــادل ودائــم فــي الشــرق األوســط.
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 1.5االحتياجات التطويرية لمحافظة القدس
مــن خــال المســح الميدانــي الــذي قــام بــه معهــد األبحــاث التطبيقيــة– القــدس (أريــج) عــام  2012/2011للتجمعــات
الموجــودة فــي محافظــة القــدس ،تــم تقييــم االحتياجــات العامــة لهــذه التجمعــات .وكمــا هــو مذكــور فــي قســم المنهجيــة ،تــم
مســح احتياجــات التجمعــات مــن خــال جمــع معلومــات مــن خــال مجموعــة مــن المؤشــرات ذات الصلــة والــواردة فــي
االســتبانة التــي تــم تعبئتهــا مــن قبــل قــادة المجتمــع .حيــث اظهــر المســح أن  81٪مــن التجمعــات فــي محافظــة القــدس
بحاجــة لشــق وتعبيــد الشــوارع 73٪ ،مــن التجمعــات بحاجــة إلــى المزيــد مــن المــدارس الجديــدة الســتيعاب األعــداد
الكبيــرة مــن الطــاب 49٪ ،مــن التجمعــات بحاجــة إلــى العيــادات ومراكــز خدمــات طبيــة ،و 68٪مــن التجمعــات فــي
محافظــة القــدس بحاجــة إلــى حاويــات لجمــع النفايــات الصلبــة .أمــا بالنســبة لقطــاع الزراعــة فــإن  65٪مــن التجمعــات
بحاجــة إلــى إنشــاء آبــار جمــع ميــاه األمطــار.
جدول  :43األولويات واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس2012/2011 ،

بحاجة ماسة
القطاع
الرقم
احتياجات البنية التحتية ()%
شق ،أو تعبيد طرق
81
1
54
إصالح /ترميم شبكة المياه الموجودة
2
40
توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة
3
35
إنشاء شبكة مياه جديدة
4
24
ترميم /إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية
5
57
بناء خزان مياه
6
54
إنشاء شبكة صرف صحي
7
14
إنشاء شبكة كهرباء جديدة
8
68
توفير حاويات لجمع النفايات الصلبة
9
54
 10توفير سيارات لجمع النفايات الصلبة
54
 11توفير مكب صحي للنفايات الصلبة
االحتياجات الصحية ()%
49
بناء مراكز /عيادات صحية جديدة
1
24
إعادة تأهيل /ترميم مراكز /عيادات صحية موجودة
2
43
شراء تجهيزات طبية للمراكز أو العيادات الموجودة
3
االحتياجات التعليمية ()%
73
بناء مدارس جديدة
1
59
إعادة تأهيل مدارس موجودة
2
65
تجهيزات تعليمية
3
االحتياجات الزراعية ()%
54
استصالح أراض زراعية
1
65
إنشاء آبار جمع مياه
2
40
بناء حظائر /بركسات مواشي
3
43
خدمات بيطرية
4
49
أعالف وتبن للماشية
5
24
إنشاء بيوت بالستيكية
6
6
إعادة تأهيل بيوت بالستيكية
7
27
بذور فلحة (محاصيل حقلية وعلفية)
8
40
نباتات ومواد زراعية
9
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بحاجة

ليست أولوية

8
11
11
5
3
16
19
14
11
14
3

11
35
49
60
73
27
27
73
22
32
43

11
8
11

40
68
46

14
19
14

14
22
22

11
3
11
14
11
8
8
16
22

35
32
49
43
40
68
86
57
38
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 2.5التقييم السريع بالمشاركة
التقييــم الســريع بالمشــاركة ،هــو أداة بحثيــة نوعيــة ،تســتخدم لتحديــد المشــاكل ووضــع حلــول لهــا .والهــدف منــه تمكيــن
النــاس مــن الوصــول إلــى مشــكلة خاصــة بهــم وتقديــم مقترحــات لمعالجتهــا.
كمــا انــه وســيلة تســتخدم الكثيــر مــن التقنيــات المختلفــة إلشــراك المجتمعــات المحليــة ،وفهــم وجهــات النظــر المختلفــة
حــول مســألة معينــة .حيــث أنهــا تمكــن أفــراد المجتمــع مــن القيــام بــدور فعــال فــي تحليــل المشــكالت واإلمكانــات مــن
أجــل التوصــل إلــى حلــول .وقــد تــم اختيــار هــذه الوســيلة ،ألنهــا توفــر تقييمــا ســريعا لوضــع معيــن فــي الميــدان ،وأهــم
مزايــا التقييــم الســريع بالمشــاركة:
1.1أنه يستغرق فترة زمنية قصيرة نسبيا.
2.2يركز على عدد محدد من المواضيع.
3.3يشرك المجتمع ومؤسساته في عملية تحديد االحتياجات واألولويات.
وفــي ضــوء ذلــك ،عقــدت  39ورشــة عمــل للتقييــم الســريع بالمشــاركة علــى مســتوى التجمــع ،حضرهــا ممثلــون عــن
المؤسســات والجمعيــات المحليــة؛ الزراعيــة ،والنســوية ،والتعاونيــة ،والبيئيــة ،واالجتماعيــة ...الــخ ،وخــال ورشــات
العمــل ،جــرى نقــاش بيــن الحضــور مــن اجــل الخــروج برؤيــة وتحليــل شــامل لمحافظــة القــدس بشــكل كامــل.
خــال ورشــات عمــل التقييــم الســريع بالمشــاركة ،تــم توضيــح نقــاط القــوة ،ونقــاط الضعــف ،والمخاطــر ،والحلــول
المقترحــة ،واالحتياجــات واألولويــات لــكل تجمــع فــي قطاعــات الزراعــة ،والميــاه ،والبيئــة .وبنــاء علــى هــذه النتائــج تــم
اقتــراح المشــاريع التنمويــة التاليــة لهــذه التجمعــات.
الجــزء الســادس يعــرض مجموعــة المشــاريع المقترحــة التــي تــم اســتنتاجها مــن خــال المســح الميدانــي ،وورشــات
العمــل التــي قــام بهــا معهــد أريــج علــى مســتوى التجمــع والمحافظــة.
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أحــد أهــداف مشــروع دراســة التجمعــات الســكانية وتقييــم االحتياجــات التطويريــة فــي محافظــات القــدس هــو تقديــم
برامــج وأنشــطة تنمويــة للمســاعدة فــي تحســين المســتوى المعيشــي للســكان فــي محافظــة القــدس.
اســتنادا إلــى المســح والتقييــم الســريع بالمشــاركة ( )PRAوورش العمــل التــي عقــدت في محافظــة القدس ،واالســتراتيجية
التنمويــة الخاصــة بالقــدس المعــدة مــن قبــل بكــدار وبالتشــاور مــع مديريــة الزراعــة فــي القــدس بمــا في ذلــك اســتراتيجيتها
للمحافظــة ،تــم وضــع مقترحــات المشــاريع التاليــة لمعالجــة االحتياجــات الرئيســة للتنميــة وســبل العيــش فــي المحافظــة
مــع تركيــز المشــاريع علــى قطاعــات الميــاه والبيئــة والزراعــة.
معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها ألغراض الري في المناطق النائية والمهمشة في محافظة القدس
عنوان
مقتــرح مشــروع اســتخدام وحــدات معالجــة الميــاه العادمــة الصغيــرة لمعالجــة الميــاه العادمــة المنزلية
المشروع
واعــادة اســتخدامها فــي الري
الفترة الزمنية  30شهرا
الميزانية
ســيكون إجمالــي الميزانيــة المقــدرة حوالــي  $ 1,505,500فــي حيــن سيســاهم المســتفيدون بحوالــي
التقديرية
 10٪مــن تكلفــة إنشــاء الوحــدة
المؤسسات ذات سلطة المياه الفلسطينية ،سلطة جودة البيئة ،السلطات المحلية ،مؤسسات المجتمع المدني،
العالقة
والمنظمات غير الحكومية.
المناطق
سيســتهدف المشــروع  27تجمعــا فــي محافظــة القــدس بمــا فيهــا القــدس الشــرقية .يبيــن الجــدول
المستهدفة
التالــي توزيــع وحــدات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي التجمعــات المختــارة ،اســتنادا إلــى
تحليــل مخاطــر اآلفــات التــي أجراهــا فريــق أريــج بمشــاركة مختلــف أصحــاب المصلحــة علــى
مســتوى المجتمــع:

الفئة
المستهدفة في
المشروع
وصف
المشروع
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الرقم

التجمع

1
2
3

ابو ديس
الجيب
الجديرة

عدد
الوحدات
20
15
10

10
11
12

4

القبيبة

20

13

5
6
7
8
9

النبي صموئيل
عناتا
الرام
عرب الجهالين
السواحرة الشرقية

5
20
10
15
25

14
15
16
17
18

الرقم

التجمع
الشيخ سعد
الزعيم
بيت دقو
بيت حنينا
البلد
بيت اجزا
بيت اكسا
بيت سوريك
بيت عنان
بدو

المجموع الكلي لعدد الوحدات

عدد
الوحدات
25
5
20

الرقم

التجمع

19
20
21

بير نباال
العيزرية
حزما

عدد
الوحدات
5
25
20

10

22

جبع

20

15
15
20
25
20

23
24
25
26
27

كفر عقب
خرائب ام اللحم
مخماس
قطنة
رافات

15
10
15
10
15

430

سيســتهدف المشــروع  430أســرة معظــم هــذه األســر تقطــن فــي مناطــق يعــد فيهــا الربــط بشــبكة
الصــرف الصحــي العامــة غيــر مجــد ،ممــا يتســبب فــي مشــاكل بيئيــة ناتجــة عــن فيضــان ميــاه
الصــرف الصحــي و  /أو تلويــث األراضــي ،والينابيــع أو تجمعــات الميــاه( .حوالــي  3,440فــردا
سيســتفيد بشــكل مباشــر).
يتــم تقديــم خدمــة شــبكة الصــرف الصحــي لتســعة تجمعــات فــي القــدس ( ،)J2إمــا كليــا أو جزئيــا،
مــن خــال شــبكات الصــرف الصحــي .تخــدم شــبكة الصــرف الصحــي حوالــي  31٪مــن الوحــدات
المســتفيدة فــي القــدس ( ، )J2فــي حيــن يســتخدم باقــي الســكان الحفــر االمتصاصيــة (أريــج و
 .)CENTA، 2010وغالبيــة هــذه الحفــر االمتصاصيــة تفيــض مــن وقــت لآلخــر ممــا يعنــي أن
تتســرب ميــاه الصــرف الصحــي إلــى التربــة وتلــوث الميــاه الجوفيــة ،وذلــك تجنــب تحمــل تكاليــف
تفريــغ الحفــر االمتصاصيــة المرتفعــة بواســطة صهاريــج النضــخ.

دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

وصف
المشروع

مــن ناحيــة أخــرى ،كل التجمعــات فــي منطقــة  J1هــي جزئيــا أو كليــا متصلــة بشــبكة الصــرف
الصحــي العامــة .تخــدم شــبكة الصــرف الصحــي حوالــي  85%مــن الوحــدات الســكنية فــي ()J1
وباقــي الســكان يســتخدمون الحفــر االمتصاصيــة لتجميــع ميــاه الصــرف الصحــي (أريج-وحــدة
الميــاه والبيئــة.)2012 ،
وبســبب القيــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــال ،مثــل بنــاء جــدار الفصــل العنصــري أو الطــرق
االلتفافيــة والحواجــز الماديــة األخــرى فقــد انخفضــت قــدرة الســلطات المحليــة الفلســطينية علــى ادارة
الميــاه العادمــة الناتجــة.
وفقــا لذلــك ،فــان هــذا المشــروع يهــدف إلــى حــل تلــك الحــاالت الصعبــة التــي تعانــي مباشــرة مــن
مشــاكل الصــرف الصحــي .هــذا المشــروع ســوف يقــوم بمعالجــة مــا يصــل إلــى  430متــرا مكعبــا
مــن الميــاه العادمــة يوميــا ،أي حوالــي  156,950متــرا مكعبــا مــن ميــاه الصــرف الصحــي ســنويا.

أهداف
المشروع

النشاطات
الرئيسية

سيســتهدف المشــروع المناطــق واألســر األكثــر تضــررا .وســيعمل المشــروع علــى حمايــة الينابيــع
مــن التلويــث بميــاه الصــرف الصحــي  ،وتحســين الظــروف البيئيــة والصحيــة فــي المناطــق
المتضــررة مــن الحفــر االمتصاصيــة .كمــا ســنعمل علــى مســاعدة النــاس فــي ري مزروعــا تهــم
إلنتــاج المزيــد مــن الغــذاء وتخضيــر المنطقــة .وفقــا لذلــك ،يمكــن لــري مســاحة  215دونمــا ( 21.5
هكتــار) مــن أشــجار الفاكهــة .عــاوة علــى ذلــك ،ومــن خــال اســتغالل هــذه االراضــي للزراعــة فــان
زراعــة هــذه األراضــي يمكننــا مــن حمايتهــا مــن خطــر التدهــور والمصــادرة .
يهدف المشروع إلى تحقيق األهداف التالية:
•تطويــر مصــادر بديلــة للميــاه الســتخدامها فــي الزراعــة مــن خــال انشــاء محطــات معالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي الصغيرة
•تحســين الظــروف البيئيــة والصحيــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن فيضــان ميــاه الصــرف
الصحــي والتلــوث.
•زيــادة وعــي المجتمعــات والســلطات المحليــة فــي إدارة ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة
اســتخدامها (علــى مســتوى األســرة).
•زيــادة مســاحة االراضــي المرويــة  ،وخاصــة فــي المناطــق  ،Cو المناطــق القريبــة مــن جــدار
الفصــل العنصــري.
•إطــاق المشــروع بالشــراكة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين منظمــات المجتمــع المحلــي،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ســلطة جــودة البيئــة  ،وزارة الزراعــة .
•تشــكيل اللجــان المختصــة للمشــروع ( حيــث تضــم ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة  ،ســلطة جــودة البيئــة  ،وزارة الزراعــة )
•اإلعالن للجمهور من أجل تقديم طلبات لالستفادة من المشروع.
•ســيتم تحليــل الطلبــات المقدمــة والتحقــق مــن صحــة المعلومــات مــن خــال القيــام زيــارات
ميدانيــة الختيــار المســتفيدين وفقــا لمعاييــر محــددة .
•ســيتم اختيــار المســتفيدين بنــاء علــى ( حجــم األســرة  ،وكميــة الميــاه العادمــة الناتجــة يوميــا
 ،واألراضــي المتاحــة للزراعــة  ،و اســتعداد األســر للمســاهمة فــي تكلفــة تنفيــذ النشــاط ســواء
نقــدا أو عينــا .
•إنشــاء  430وحــدة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي صغيــرة علــى مســتوى األســرة (بمعــدل
طاقــة  1متــر مكعــب مــن الميــاه فــي اليــوم الواحــد لــكل أســرة ).
•تقديم الدعم الفني واالنشاء للمستفيدين.
•اإلشــراف علــى إنشــاء وحــدات المعالجــة  ،ونظــام الــري بالتنقيــط و تزويــد المــزارع بأشــجار
الفاكهــة المناســبة.
•مراقبــة أداء وحــدة المعالجــة بمــا فــي ذلــك  BODومســتويات  CODو نظــام الــري ومتابعــة
أشــجار الفاكهــة المزروعــة
•إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.
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النتائج
المتوقعة

•( 430منزل) يمكنها االستفادة من نظام معالجة المياه العادمة.
•يتــم التعامــل مــع  430متــرا مكعبــا مــن الميــاه المعالجــة يوميــا وري مســاحة اراضــي تصــل
إلــى  215دونمــا مــن أشــجار الفاكهــة بميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة.
• 430أســرة ستكتســب المعرفــة ،والقــدرة والوعــي فــي معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة
اســتخدامها فــي الزراعــة.
•تمكيــن األســر المســتهدفة مــن توفيــر المزيــد مــن المــال ،مــن خــال اســتخدام الميــاه العادمــة
المعالجــة فــي ري أراضيهــم ،والتوقــف عــن دفــع المــال لنضــخ الحفــر االمتصاصيــة.

تطبيق نظام الزراعة المائية واالحواض ،إلنتاج األغذية الزراعية في المناطق الحضرية في محافظة القدس
عنوان
دعــم األســر الفلســطينية إلنتــاج األغذيــة الزراعيــة مــن خــال إنشــاء نظــام الزراعــة المائيــة المنزليــة
المشروع
واالحــواض فــي المناطــق الحضريــة قليلــة األرض والمياه.
الفترة الزمنية  24شهرا
الميزانية
ســيكون إجمالــي الميزانيــة المقــدرة حوالــي  $ 450,000سيســاهم المســتفيدون بحوالــي  10٪مــن
التقديرية
تكلفــة إنشــاء الوحــدة
المؤسسات ذات أصحــاب المصلحــة ،وزارة الزراعــة  ،منظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة ،برنامــج األمــم المتحــدة
العالقة
اإلنمائــي ،والجمعيــات المحليــة والدوليــة الزراعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
المناطق
األســر المهمشــة والفقيــرة الذيــن ليــس لديهــم حديقــة منزليــة او مســاحة حــول المنــزل لزراعــة
المستهدفة
المحاصيــل الغذائيــة لتحســين األمــن الغذائــي ،وخاصــة العائــات الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات
المحليــة المتضــررة مــن مصــادرة األراضــي والممنوعــة مــن الوصــول إلــى أراضيهــم بســبب
الجــدار الفصــل العنصــري  .اضافــة إلــى المجتمعــات الحضريــة داخــل القــدس الشــرقية ال تســمح
لهــم بلديــة االحتــال القيــام بأنشــاء بــأي نــوع مــن البنيــة التحتيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،ســوف
يســتهدف الشــروع المناطــق التــي تعانــي مــن نــدرة األراضــي والميــاه .وســيتم إجــراء مســح خــاص
للمجتمعــات الســتهداف األســر المناســبة ومناطــق مــن محافظــة القــدس ســواء فــي الضفــة الغربيــة
( )J2أو داخــل القــدس الشــرقية (.)J1
الفئة المستهدفة سيســتهدف المشــروع  400أســرة فقيــرة ممــن أصبحــت األراضــي والمــوارد المائيــة لديهــم شــحيحة
في المشروع
بســبب ممارســات االحتــال ونمــو المناطــق الحضريــة (حوالــي  2,400نســمة).
وصف
مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي فــي محافظــة القــدس تتزايــد بســبب ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وأســعار
المــواد الغذائيــة .وبالتالــي  23٪مــن الفلســطينيين داخــل القــدس يعانــون بانعــدام األمــن الغذائــي.
المشروع
ترتفــع هــذه النســبة فــي المناطــق التــي يعزلهــا الجــدار الفاصــل وتلــك لممارســات االحتــال .أيضــا،
والتجمعــات المهمشــة حيــث المــوارد الطبيعيــة تكــون مســتويات محــدودة وارتفــاع البطالــة (17.6٪
مــن القــوى العاملــة عاطلــون عــن العمــل) .وبالتالــي تصبــح هــذه األســر عرضــة للفقــر 53.2٪ .مــن
األســر القــدس هــم مــن الفقــراء .مــن ناحيــة أخــرى ،وهــؤالء النــاس يعيشــون تحــت االحتــال وضمتهــا
مباشــرة إلــى الظــروف المعيشــية اإلســرائيلية (وخاصــة فــي القــدس الشــرقية) ،وتعتبــر مــا يصــل إلــى
 77٪مــن هــذه األســر الفلســطينية تحــت خــط الفقــر اإلســرائيلية التــي يعنــي انهــا تحتــاج لدعــم مباشــر
إلنتــاج بعــض المــواد الغذائيــة للحــد مــن نفقاتهــا وزيــادة فــرص حصولهــم علــى المزيــد مــن الغــذاء.
ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز  400األســر الضعيفــة بســبب الوضــع االقتصــادي الحالــي القاســي
وممارســات االحتــال .مــن ناحيــة أخــرى ،بالتالــي حصــول العائــات الفلســطينية على فرصــة لبيئتهم
الخضــراء ،والحصــول علــى فــرص إلنتــاج غــذاء أكثــر طبيعيــا.
ســيزود المشــروع  400وحــدة ل  400أســرة ( ( 200وحــدة علــى شــكل احــواض) ،ونظــام الزراعــة
المائيــة المتزايــدة ( 200وحدة).
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وصف
المشروع

نظــام االحــواض هــو عبــارة عــن تقنيــة مبتكــرة لنمــو النباتــات ،حيــث كميــة اســتهالك قليلة للميــاه يصل
مــن خــزان الميــاه الجوفيــة عــن طريــق التناضــح التربــة الطبيعيــة أو مــن خــال جــذور النباتــات .فمــن
حــوض اإلنتــاج النباتــي مــع بطانــة متوســطة النمــو مليئــة بالميــاه (أي خصــل البركانيــة ،والحصى) في
النباتــات التــي يمكــن أن تترســخ .يتــم إدخــال الســماد أيضــا إلــى النظــام .هــذا النظــام يختلــف عــن حديقة
المنــزل ألنهــا قابلــة للنقــل ،قابلــة للتكيــف مــع أي ظــروف مناخيــة (بمــا فــي ذلــك المناطــق الجافــة)،
تتطلــب الحــد األدنــى مــن الميــاه ،لديــه إمكانــات أكبــر إلنتــاج والتربــة خاليــة مــن األمــراض التــي تنتقل
عــن طريــق التربــة ،يتــم تشــغيله مــن دون كهربــاء ،ممــا يجعلهــا آمنــة ومجديــة وســليمة بيئيــا.
الزراعــة المائيــة هــي شــكل مــن أشــكال الزراعــة بــدون تربــة والتــي هــي مصطلــح يســتخدم لوصــف
العديــد مــن التقنيــات التــي تنتــج محاصيــل الزراعــة دون اســتخدام التربــة .الزراعــة المائيــة يشــير إلــى
تقنيــة زراعــة المحاصيــل فــي األنابيــب البالســتيكية أو الحاويــات التــي يتــم تغذيتهــا باســتمرار إلــى حــل
متــوازن وكامــل مــن المــواد المغذيــة الدقيقــة الكلــي .تعتمــد الزراعــة المائيــة النقيــة فقــط على هــذا الحل
ولكــن االختالفــات األخــرى تتضمــن ركائــز أخــرى غيــر التربــة التــي تنمــو مثــل أليــاف جــوز الهنــد،
الخــس والصــوف الصخــري أساســا لتقديــم الدعــم للنباتــات .يحتــاج هــذا النظــام مضخــة كهربائيــة
صغيــرة لتعميــم المــاء باإلضافــة إلــى األســمدة الســائلة إلــى الخصبــة والنباتــات التــي تــزرع.
علــى الرغــم مــن أن متوســط اســتخدام وحــدة الميــاه يعتمــد علــى عــدد مــن النباتــات التــي تنمــو فــي
وقــت واحــد ودرجــة الحــرارة المحيطــة مــن المــاء ،وبشــكل عــام ،يتــم تقليــل اســتخدام الميــاه لألحواض
المائيــة بنســبة  50٪مقارنــة مــع النظــم الزراعيــة التقليديــة.
زيــادة اإلنتــاج فــي المنطقــة ،فــي حيــن يتــم إعــادة تدويــر النفايــات العضويــة لتوفيــر المــواد الغذائيــة
النباتيــة.

أهداف
المشروع

النشاطات
الرئيسة

أكثــر مــن  100نــوع مختلــف مــن الخضــروات واألعشــاب يمكــن زراعتهــا فــي هــذه النظــم ،وأنــه مــن
الممكــن زراعــة  4أو  5مواســم خــال العــام .يســتخدم النظــام أيضــا شــبكات التضليــل لتقليــل تبخــر
المــاء مــن ســطح التربــة والنتــح مــن النباتــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــكل كل وحــدة مــن  4متــر مربــع
مــن األوانــي أو األنابيــب التــي تمكــن كل عائلــة إلنتــاج  400-320كغــم مــن الخضــروات ســنويا.
•لبــدء اإلنتــاج الزراعــي وتحســين االكتفــاء الذاتــي  400عائلــة ضعيفــة فــي محافظــة القــدس
الذيــن يعانــون انعــدام األمــن الغذائــي نتيجــة لعــدم الحصــول علــى الغــذاء والخدمــات األساســية
فضــا عــن ممارســات االحتــال.
•تعزيــز مرونــة الصحــة والخدمــات اإلنســانية المســتهدفة فــي االســتجابة للفقر والقيــود المفروضة
علــى الحركــة ،ونــدرة المــوارد (األرض والميــاه) وعــدم وجــود المدخــات الزراعيــة ،وارتفــاع
معــدل البطالــة ،واألزمــات االقتصاديــة لفتــرات طويلــة ،وارتفــاع أســعار المــواد الغذائية.
•زيــادة وعــي الشــعب الفلســطيني إلدخــال الزراعــة الحضريــة للحفــاظ علــى البيئــة وتخضيــر
لتغطيــة جــزء مــن االســتهالك الغذائــي.
ويقترح المشروع األنشطة التالية:
1.1التنســيق مــع المنظمــات الشــريكة العاملــة فــي المجــاالت ذات الصلــة لتحديــد المجتمعات مناســبة
فــي القدس.
2.2بعــد اختيــار المجتمعــات المحليــة ،ســيتم وضــع لجنــة مــن المجتمــع المحلــي لمتابعــة المشــروع
فــي كل تجمــع.
3.3توزيع إعالن إلعالم الناس حول أنشطة المشروع وكيفية تعبئة الطلبات.
4.4يتــم تحديــد األســر المناســبة علــى أســاس المعاييــر المتقدمــة والزيــارات الميدانيــة التــي ســتجرى
فــي نهــج تشــاركي مــع اللجنــة المجتمعيــة.
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النشاطات
الرئيسة

النتائج
المتوقعة

5.5إنشــاء أنظمــة احــواض  200ل  200أســرة (كل وحــدة تحتــوي علــى المــواد والشــتالت،
واالحــواض التــي تنمــو فيهــا الديــدان إلنتــاج العصــارة المســاعدة لنمــو النباتــات .كل وحــدة
مــع شــباك التظليــل.
6.6إنشــاء  200وحــدة علــى شــكل نظــام الزراعــة المائيــة لــل 200أســرة (كل وحــدة تحتــوي علــى
المــواد والشــتالت ،واألســمدة الســائلة المســاعدة لنمــو النباتــات .كل وحــدة مــع شــباك التظليــل.
7.7توفير التدريب لألسر من خالل عقد ورش عمل تدريبية متخصصة.
8.8إجراء زيارات منتظمة فنية وارشاد إلى األسر المستفيدة.
•تحسين  200أسرهن الممارسات الزراعية في زراعة النظم فتل إنشاء وصيانة؛
•تحسين  200أسرهن الممارسات الزراعية في زراعة النظم فتل إنشاء وصيانة؛
•أن تــزرع الخضــروات فــي  80كل أســرة فــي الموســم الواحــد و 400-320النباتــات تنمــو فــي
كل أســرة ســنويا.
•المشاركة كل أفراد األسرة في زرع فتل أو وحدة المائية.
•يتم إنتاجها الغذاء الصحي كل عام في جميع أنحاء بنسبة  400عائلة في محافظة القدس.

مقترح مشروع إعادة تأهيل الطرق الزراعية واألراضي ،و حفر وإعادة تأهيل آبار جمع مياه األمطار في محافظة القدس
عنوان المشروع إعادة تأهيل الطرق الزراعية واألراضي ،و حفر وإعادة تأهيل آبار جمع مياه األمطار في محافظة
القدس:
الفترة الزمنية
 30شهرا
الميزانية
ســيقوم المشــروع بأنشــاء  /إعــادة تأهيــل  51كــم مــن الطــرق الزراعيــة ،بعــرض 4أمتــار  ،فــي 19
التقديرية
تجمعــا؛ إعــادة تأهيــل  2060دونمــا فــي  19تجمعــا؛ وإعــادة تأهيــل  /انشــاء  343بئــر جمــع ميــاه
األمطــار فــي  22تجمــع ضمــن محافظــة القــدس.

التجمع

25
12
25
16
10

12
13
14
15
16

بيت عنان
بدو
بير نباال
العيزرية
حزما

الزراعية
(كم)
2
3
2
0
3

االراضي
دونم
200
120
100
100
100

20
15
10
20
10

3

50

10

17

جبع

2

50

15

100
100
100
100

25
15
10
20

18
19
20
21

150

25

22

مخماس
قطنه
رافات
العيسوية
جبل المكبر
والسواحرة
الغربية

4
3
3
0

100
100
50
50

20
10
10
5

4

100

15

51

2060

343

الرقم

عدد
اآلبار

الرقم

التكلفة التقديرية الكلية  5,787,000دوالر أمريكي
المؤسسات ذات أصحــاب المصلحــة ،وزارة الزراعــة ،وزارة الحكــم المحلــي  ،وزارة العمــل ،برنامــج األمــم
العالقة
المتحــدة اإلنمائــي ،والجمعيــات الزراعيــة المحليــة والدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
المناطق
سيستهدف المشروع  22تجمعا في محافظة القدس على النحو التالي:
المستهدفة
الطرق استصالح
الطرق استصالح
التجمع

1
2
3
4
5

7
8
9
10

الجيب
الجديرة
القبيبة
النبي صموئيل
عناتا
السواحرة
الشرقية
الشيخ سعد
بيت دقو
بيت حنينا البلد
بيت اجزا

2
3
2
4

11

بيت اكسا

3

6

الزراعية االراضي
(دونم)
(كم)
100
2
50
2
100
2
80
0
60
2

المجموع الكلي
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المناطق
تعتبــر التجمعــات المســتهدفة مناطــق زراعيــة تحتــاج لدعــم الفالحيــن للوصــول إلــى اراضيهــم
المستهدفة
الحاليــة وزيــادة المســاحات المزروعــة مــن خــال إعــادة تأهيــل اراضــي إضافيــة .وهــذا ســوف
يشــجع المزارعيــن علــى زيــادة المســاحات المزروعــة واإلنتاجيــة .لتلبيــة هــذه الحاجــة وتحســين
نظــام الزراعــة موجــودة فــي التجمعــات المســتهدفة ،ســيتم إعــادة تأهيــل آبــار جمــع ميــاه األمطــار
ألغــراض الــري التكميلــي .وبالتالــي تحســين شــبكة الطــرق الزراعيــة وتقليــل تكاليــف النقــل وإدارة
المحاصيــل وســوف تســاعد المزارعيــن علــى تســويق منتجاتهــم وتحســين الزراعــات الخاصــة بهــم
الفئة المستهدفة ســيخدم المشــروع حوالــي 7,425دونمــا مــن المناطــق الصالحــة للزراعــة ( 14٪مــن األراضــي
في المشروع
الصالحــة للزراعــة فــي المحافظــة) فــي  22تجمعــا فــي محافظــة القــدس ،مــن خــال تعزيــز
وصــول المزارعيــن إلــى أراضيهــم ،زيــادة المســاحات الزراعيــة القائمــة (زيــادة الرقعــة الزراعيــة
والمحافظــة بنســبة  )8٪وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة مــن خــال الــري التكميلــي باإلضافــة إلــى الــى
تقليــل تكاليــف اإلنتــاج والنقــل ،وتحســين الوصــول للمركبــات الزراعيــة ،وتســهيل نقــل المنتجــات
إلــى األســواق .وســوف يســتفيد مــن المشــروع  990أســرة زراعيــة  ،وهــذه تشــكل  33٪مــن
أصحــاب األراضــي الزراعيــة فــي المحافظــة.
وصف المشروع حســب اتفاقيــة اوســلو يصنــف أكثــر مــن  95٪مــن محافظــة القــدس كمنطقــة  Cوالتــي تتعــرض
لقيــود االحتــال .وبالتالــي فــإن المزارعيــن بحاجــة إلــى دعــم للمحافظــة علــى زراعــة أراضيهــم
وإعــادة اســتخدام األراضــي الصالحــة للزراعــة والمتاحــة فــي نظــام اإلنتــاج .هــذا النهــج ســوف
يســاعد فــي تحيــن األمــن الغذائــي ،والحــد مــن إمكانيــة مصــادرة األراضــي مــن قبــل ســلطات
االحتــال .وعــاوة علــى ذلــك ،وتعزيــز مقــدرة المزارعيــن مــن الوصــول إلــى أراضيهــم وهــذا
يعنــي عــودة المزيــد مــن أصحــاب األراضــي لزراعــة ورعايــة أراضيهــم .وســوف يســاعد هــذا
المشــروع فــي زيــادة دور القطــاع الزراعــي فــي تحســين األمــن الغذائــي ،وزيــادة فــرص العمــل،
وتحســين ســبل العيــش وزيــادة إدارة ميــاه األمطــار .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن المشــروع يســاعد فــي
خفــض تكاليــف اإلنتــاج وزيــادة الربحيــة للمزارعيــن ،مــن خــال تحســين قــدرة اإلنتــاج.
سيقوم المشروع في خلق  4,080يوم عمل لشق  /إعادة تأهيل الطرق الزراعية المستهدفة؛ وأيضا
خلق  10,300يوم عمل (المدفوعة االجر والعينية) إلعادة تأهيل األراضي و 6,174يوم عمل في
انشاء  /إعادة تأهيل اآلبار.
وهذا المشروع المقترح يتوافق و استراتيجية قطاع الزراعة
«الصمود والتنمية» .2016-2014
2013-2011؛ خصوصا في ظل األهداف االستراتيجية التالية:
الهــدف االســتراتيجي األول :ضمــان صمــود المزارعيــن وتمســكهم بأرضهــم ،فــي وزيــادة مســاهمة
القطــاع الزراعــي فــي توفيــر متطلبــات التنميــة لدولــة فلســطين.
 .1.1تكثيف الجهود إلعادة تأهيل القطاع الزراعي في «المنطقة ج».
الهدف االستراتيجي الثاني :اإلدارة الفعالة والمستدامة للموارد الطبيعية.
 .2.1اإلدارة المســتدامة لألراضــي ،وزيــادة فــي مســاحة األرض ،واســتصالح األراضــي،
واالســتخدام المســتدام للتنــوع البيولوجــي الزراعــي.
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أهداف المشروع •تعزيــز وصــول المزارعيــن إلــى أراضيهــم فــي محافظــة القــدس ،وخاصــة فــي منطقــة  ،Cومناطق
التمــاس والقدس الشــرقية.
•زيــادة إجمالــي المســاحة المزروعــة فــي محافظــة القــدس البعليــة واالراضــي المزروعــة تحــت
ظــروف الــري التكميلــي.
•تزويــد المزارعيــن بالبنيــة التحتيــة المناســبة وتقديــم اآلليــات الالزمــة إلعــداد أراضيهــم وإدارة
محاصيلهــم.
•خلق فرص عمل لكال الجنسين ،وبالتالي خفض معدل البطالة المرتفع في المنطقة.
•مســاعدة المزارعيــن فــي الحصــول علــى الخدمــات بأســعار أرخــص مــن خــال شــبكات طــرق
أفضــل وأســهل للوصــول إلــى أراضيهــم.
•الحد من آثار تدهور األراضي من خالل زراعة األراضي.
•مساعدة المزارعين في نقل المنتجات الزراعية من اراضيهم إلى السوق.
•لمساعدة المزارعين في تخفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة ربحيتها.
•مساعدة السلطات المحلية في تنفيذ خطط تطوير المجتمعات المستهدفة.
•لتحسين سبل العيش لألسر المستهدفة.
•تشجيع مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة.
النشاطات
•اإلعــان عــن إطــاق المشــروع مــع الــوزارات ذات الصلــة (وزارة الزراعــة ،وزارة الحكــم المحلــي،
الرئيسة
وســلطة الميــاه والســلطات المحلية)
•التواصل مع السلطات المحلية في المجتمعات المحلية المستهدفة.
•تشكيل لجان مجتمعية للمشروع (اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية لكل تجمع).
•بناء وإعادة تاهيل الطرق:
•مناقشــة خرائــط الطــرق القائمــة والخطــط الرئيســية واعدادهــا واعتمادهــا مــن قبــل الســلطات
المحليــة.
•إعــداد المواصفــات الفنيــة لبنــاء أو إعــادة تاهيــل الطــرق مــع التعــاون الكامــل مــع الســلطات
المحليــة.
•اإلعالن عن إعادة تأهيل الطرق في الصحف المحلية.
•اختيــار المقاوليــن إلعــادة تأهيــل الطــرق مــن خــال لجنــة العطــاءات التــي تتشــكل مــن ممثليــن
عــن تنظيــم المشــروع والســلطات المحليــة ،وزارة الزراعــة ،واللجنــة المجتمعيــة للمشــروع.
•شــق وتســوية الطــرق ،وإضافــة البســكورس ،فــي المجتمعــات المحلية المســتهدفة .وســوف تكون
الطريــق بطــول إجمالــي يبلــغ  51كــم وبعــرض  4-3أمتار.
•سيتم تحديد عالمات اتجاه الطريق في المكان.
•ضمان التزام المقاولين بجميع المواصفات الفنية.
•اإلشراف والمراقبة وتقييم عملية التنفيذ.
•إعادة تأهيل االراضي:
•االعــان عــن النشــاط فــي األماكــن العامــة فــي المجتمعــات المحليــة المســتهدفة تقديــم الطلبــات
(اســتصالح األراضــي وانشــاء /اعــادة تأهيــل اآلبــار).
•اختيار المستفيدين وفقا لمعايير اختيار المشاريع.
•متابعــة األنشــطة المنفــذة مــن قبــل المســتفيدين المســتهدفين وإعــادة ال تقييمهــم وفقــا للتقــدم المنجــز
فــي العمــل.
•ســتقوم اللجنــة الفنيــة بالموافقــة علــى إنجــاز أعمــال االنشــاء ووضــع اللمســات األخيــرة علــى
المشــروع.
•إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.
•بناء القدرات:
•تزويــد المســتفيدين مــن المشــروع المعرفــة الالزمــة لتحســين وضــع األنشــطة الزراعيــة الخاصــة
بهم .
•مســاعدة المجتمعــات المحليــة المســتهدفة فــي إدارة نظــم اإلنتــاج الزراعيــة التــي أنشــئت بشــكل
صحيــح.
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دراسة التجمعات السكانية واالحتياجات التطويرية في محافظة القدس

النتائج المتوقعة

•شق وتأهيل  51كم من الطرق الزراعية في 19تجمعا في محافظة القدس
• 7,425دونما من األراضي الزراعية  /اصبحت صالحة للزراعة
• 2,060دونما من األراضي الصالحة للزراعة.
•انشــاء وتأهيــل  434بئــرا لتجميــع ميــاه األمطــار وتخزينهــا بســعة  70متــر مكعبــا لــكل بئــر مــع
ســعة اجماليــة تصــل إلــى  30,380متــر مكعب ســنويا.
•خلق  20,550يوم عمل من خالل التدخالت الرئيسة للمشروع.
•زيادة اإلنتاج الزراعي والربحية في المناطق المستهدفة.
•اراضي المحمية تصبح أكثر خصوصية في المناطق الجيوسياسية الحساسة.
•أصبحــت  990أســرة زراعيــة اصبحــت تســتطيع تأميــن المزيــد مــن الغــذاء وتحقيــق ســبل
عيــش أفضــل.
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المراجع:
أبــو عايــش ،عــادل وآخــرون« .2007 ،مراقبــة وتصنيــف أشــجار الغابــات الفلســطينية « .أعــدت للمنظمــة العربيــة
للتنميــة الزراعيــة .رام هللا .فلســطين.
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،برنامــج الغــذاء العالمــي ،ومنظمــة األغذيــة الزراعــة (« .)2010متوســط
أســعار المــواد الغذائيــة .»2009 – 2005 ،رام هللا .فلســطين.2009 - 2005 :
اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ« .1997 ،ﺘﻌﺩﺍﺩ الســكان» ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ حســب التجمــع –  .»1997ﺭﺍﻡ ﺍﷲ -
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ« .1998 ،اإلحصائيات الزراعية –  .»98/1997ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2009 ،أ) .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ -ﻤﻠﺨﺹ( -ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ)-
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ القــدس .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2009 ،ب)« .فلسطين في أرقام  .»2008ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2009 ،د)« .اإلحصائيــات الزراعيــة؛ بيانــات متعــددة» .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ:
كانــون أول.2009 ،
اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2009 ،ه)« .ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ :-2007ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ -
تقريــر ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ  -محافظــة القــدس ».ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2009 ،و)« .ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ :-2007المؤشــرات
الرئيســية حســب نــوع التجمــع» .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2009 ،ز)« .اإلحصائيــات الزراعيــة –  ».8/2007ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ :كانــون
أول.2009 ،
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2011 ،أ)« .الفلسطينيون في نهاية العام ».ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2011 ،ب)« .اإلحصائيات الزراعية – .»2010ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2014 ،أ)« .مســح القــوى العاملــة ،التقريــر الســنوي لعــام  .».2013ﺭﺍﻡ ﺍﷲ -
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(2014 ،ب)« .مســح القــوى العاملــة( :كانــون الثانــي – آذار )2014 ،الربــع االول/
« .2014مؤتمــر صحفــي حــول نتائــج مســح القــوى العاملــة» .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،برنامــج الغــذاء العالمــي ،ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ( .)2009تقريــر األمــن
الغذائــي والوضــع االجتماعــي االقتصــادي فــي الضفــة الغربيــة.2009 .
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