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النقاط الرئيسية

المخططان الخران .2004 المنشورة في  2020 وضعت إسرائيل ثلثة مخططات رئيسية لمدينة القدس.أشهرها خطة القدس•
المنبثقة ("2050القدس " (المعروفة أيًضا باسم 5800 غير معروفين بالدرجة نفسها وهما:خطة ماروم الحكومية، وخطة القدس 

.من القطاع الخاص

تعزز هذه المخططات بعضها تحقيقًا لهدفها المشترك المتمثل في زيادة عدد اليهود وتقليل عدد الفلسطينيين في القدس من خلل•
.الستعمار والتهجير وسلب الممتلكات

وتسعى .تركز هذه المخططات بوجه خاص على تطوير قطاعات السياحة والتعليم العالي والتكنولوجيا المتقدمة في المدينة•
.باستخدام التخطيط الحضري والقانون وأساليب أخرى إلى ضمان أغلبية يهودية في القدس وتكبيل التوسع الحضري الفلسطيني

يتطلب دحُض استعمار القدس إنشاَء لجان شعبية تدافع عن حقوق المقيمين في القدس الشرقية، وتشّكل بمجموعها هيئةً تمثل•
.المقدسيين على المستويين المحلي والدولي

وجهةٌ يهودية للسياحة والتعليم العالي والتكنولوجيا المتقدمة

يقع تطوير القطاع السياحي في القدس في صلب مخططات التنمية الثلثة، إذ يعتبر محرًكا للتنمية القتصادية لجذب اليهود إلى المدينة وأداةً
".كمدينة يهودية"للسيطرة على الرواية وتصوير القدس للعالم الخارجي 

.تقترن هذه المخططات الرامية إلى ترويج السياحة السرائيلية بقيود إسرائيلية على تنمية صناعة السياحة الفلسطينية في القدس الشرقية
يتضرر قطاع السياحة الفلسطيني أيًضا بسبب الفتقار إلى رؤية واستراتيجية ترويجية فلسطينية واضحة، ما يعوق قدرته بشدة على رفد

.التنمية القتصادية المحدودة الممكنة في ظل الحتلل

تشترك المخططات الثلثة في هدٍف آخر وهو جذب اليهود من شتى أنحاء العالم إلى القدس من خلل تطوير التعليم العالي والتكنولوجيا
تسعى المخططات إلى جعل القدس مدينةً أكاديمية رائدة جذابة للطلب اليهود  .المتقدمة، بما في ذلك بناء جامعة عالمية في وسط المدينة

وتهدف المخططات كذلك إلى ترويج القدس كمركٍز للبحث والتطوير في .والدوليين الذين سيُشّجعون على الستقرار في القدس بعد تخرجهم
.مجال التكنولوجيا البيولوجية

"القانون"طرد الفلسطينيين بالتخطيط العمراني و

تطبق إسرائيُل تدابير لضمان أغلبية يهودية في القدس واستدامة حدود المدينة السياسية المفروضة بحكم الواقع، ومن تلك التدابير جدار
.الفصل والتخطيط العمراني وإنفاذ القانون

التي تشجع الستيطان اليهودي في القدس الشرقية وتهدف إلى الحد من الهجرة 2020 التخطيطُ الحضري هو عنصٌر جوهري في خطة 
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.تُقر بأزمة السكن التي يعانيها الفلسطينيون وتقدم توصيات لتخفيفها، فإن توصياتها تظل تمييزية في الواقع 2020 السلبية.ورغم أن خطة 

من المساكن الضافية المخصصة للفلسطينيين ستتأتى من خلل البناء ضمن المناطق الحضرية القائمة، بينما  %55.7فعلى سبيل المثال، 
دونم فقط 2,300 من العمار اليهودي السرائيلي سيتحقق من خلل توسيع المناطق الحضرية.وفي حين تُخّصص الخطة مساحة  62.4%

وهي تدعم أيًضا الفصل المكاني بين سكان المدينة، أي تقسيم القدس .دونم لليهود السرائيليين 9,500 للعمار الفلسطيني، فإنها تخصص 
.إلى مناطق تنظيمية على أساس النتماء العرقي بحيث ل تجمع أي منطقة بين الفلسطينيين واليهود السرائيليين

تستخدم إسرائيُل القانوَن أيًضا كوسيلة لطرد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، مثل قانوَن أملك الغائبين الذي يخّول إسرائيل مصادرة
وهناك قانون ."أملك غائبين"عقارات فلسطينيي القدس الشرقية القاطنين في الضفة الغربية على اعتبار أن ممتلكاتهم في القدس الشرقية 

إلى ُملكها الصليين عند وفاة الجيل 1968 آخر هو قانون الجيل الثالث الذي ينص على إعادة الممتلكات التي استأجرها الفلسطينيون قبل 
.1948 الثالث من المستأجرين الفلسطينيين، ومعظم هؤلء الملك من اليهود الذين تملّكوا تلك العقارات قبل

إنقاذ القدس

يتفق ممثلون لمنظمات، وهيئات رسمية، وجمعيات محلية فلسطينية عديدة على أن دحض استعمار القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين
.يتطلب اتخاذ خطوات لنشاء لجان شعبية في كل حي من أحياء القدس الشرقية

تستطيع هذه اللجان أن توّعي سكان القدس الشرقية بحقوقهم وبخطط إسرائيل للمستقبل، وأن تشكل بمجموعها هيئةً ممثلةً للقدس على
المستوى الوطني، بحيث تعمل كقناٍة للتواصل بين الفلسطينيين في القدس الشرقية والسلطة الفلسطينية والمجتمعين العربي والدولي

.والمجتمعات الفلسطينية في فلسطين والشتات

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق النسانية
للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والمحللون السياسيون في الشبكة
المناقشة الجدية للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة

السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي لتلك المواد.

www.al-shabaka.orgلمزيد من المعلومات عن "الشبكة"، زوروا الموقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي: 

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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