
تُسلِّط الكثري من منظامت املجتمع املدين الضوَء عىل دوِر السياحة يف رشعنة الرسقات اإلرسائيلية ألرايض الضفة الغربية أو تعزيزها، بيد أن منظامٍت قليلًة تُبني كيف أن 

استثامرات السلطة الفلسطينية يف مجال السياحة ميكن أيًضا أن تقوِّض املطالَبات الفلسطينية بتقرير املصري. فاستثامرات السلطة يف رام الله، وال سيام يف املباين والُنُصب 

خ األجندة اإلرسائيلية الرامية إىل إنكار حق الفلسطينيني يف إقامة عاصمتهم يف القدس. التذكارية الحكومية، تُرسِّ

ما انفك الفلسطينيون طوال تاريخهم االستعامري يؤكدون رسميًا بأن القدس هي عاصمة فلسطني. وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية تُعرب عن هذا املوقف يف 

مناسبات متكررة، إال أنها تركز الكثرَي من استثامراتها يف رام الله، املقر اإلداري املؤقت للسلطة الفلسطينية. ورغم افتقارها إىل الوالية القانونية عىل القدس الرشقية، فإن 

استثامراتها يف رام الله تطمس هذا الوضع املؤقت. فاملواقع التي ُشيِّدت تخليًدا ملواقَف مفصلية يف التاريخ الوطني، مثل الُنُصب التذكارية، وكذلك تركُّز مقار الهيئات 

الحكومية ذات الهيبة املعامرية توحي يف عمومها عىل أن رام الله هي املدينة العاصمة. ويف هذا الصدد، تقول األكادميية واملخطِّطة الحرضية الفلسطينية أنوار جابر إن 
“متناقضة رام الله كمركٍز حكومي” وكموئٍل لهذه االستثامرات ميكن أن يتعارض مع الرؤية الوطنية الفلسطينية إزاء القدس.1

متناقضة رام الله

ع  يُطلَق عىل املقر الحايل للسلطة الفلسطينية اسم املقاطعة، ويقع يف مركز مدينة رام الله. كان املبنى يف أربعينات العقد املايض سجًنا بريطانيًا، ثم تحول إىل مجمَّ

عسكري إبان فرتة الحكم األردين، ثم حولته السلطات اإلرسائيلية إىل سجٍن وقاعدٍة عسكرية يف أعقاب 1967، ثم سلمته إىل السلطة الفلسطينية بعد إبرام اتفاقات أوسلو 

ع. ويف 2004، ُدفن عرفات يف املقاطعة  م جزء كبري من املجمَّ يف 1994. وأثناء االنتفاضة الثانية، حارص الجيُش اإلرسائييل الرئيَس الفلسطيني يارس عرفات يف املقاطعة، وتهدَّ

بعدما رفض رئيُس الوزارء اإلرسائييل آنذاك، آرييل شارون، تحقيق رغبته بأن يُدفَن يف القدس. وقامت السلطة الفلسطينية الحًقا ببناء نصب تذكاري ومتحف يف املقاطعة، 

ما أضفى عىل املكان أهميًة وطنيًة مادية. 

تتكامل االستثامرات الحكومية الرامية إىل تطوير رام الله مع الرؤية الفياضية النيوليربالية تجاه بناء الدولة، نسبًة إىل رئيس الوزارء األسبق سالم فياض، الذي أدار أثناء 

واليته املمتدة بني 2007 و2013 مجموعًة من هذه املشاريع. وهناك الكثريون ممن ينتقدون السياسة الفياضية بسبب الالمساواة التي نرشتها، وحيز الحرية الذي أوهمت 

الفلسطينيني بوجوده يف رام الله، بأساليَب عدٍة كان من بينها جذب القطاع الخاص لالستثامر يف املؤسسات الثقافية، حيث افتُتحت منذ 2007 يف املدينة خمسُة متاحَف 

جديدٍة عىل األقل، ومواقُع عديدٌة أخرى ذات أهميٍة ثقافية. ويف الوقت نفسه، كانت السلطات اإلرسائيلية تُغلق املؤسسات الثقافية الفلسطينية يف القدس الرشقية.

تُعد رام الله أيًضا من املدن الفلسطينية القليلة التي يستطيع السائحون زيارتها ضمن رحالت ترعاها 

جهات صهيونية تهدف إىل إظهار “الرصاع” من منظور “ثنايئ الجانب.” غري أن االزدهاَر الظاهر عىل رام 

الله نتيجة االستثامرات االقتصادية والثقافية الوطنية الواسعة النطاق والذي يرسُم صورًة ورديًة لزائري 

املدينة يقرتن يف الواقع بالتنسيق األمني بني السلطة الفلسطينية والجيش اإلرسائييل، وليس ممكًنا بدونه، 

إىل درجة أن إرسائيل تفرض عىل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يحصل عىل إذن عسكري منها 

للسفر.

وعالوًة عىل ذلك، وبالرغم من صالحيات السيطرة املدنية والعسكرية املمنوحة للسلطة الفلسطينية يف رام الله، الواقعة ضمن املنطقة )أ( مبوجب اتفاقات أوسلو، إال أن 

الجيش اإلرسائييل يُنفذ يف أحياٍن كثرية مداهامٍت ليليًة واعتقاالٍت جامعيًة مفاجئة يف املدينة تبدد الوهم باستثنائية رام الله من سياق االحتالل اإلرسائييل األوسع. وهكذا 

ميكن أن يُنظر إىل السلطة الفلسطينية، يف أقل تقدير، كرشيٍك ضمني يف القمع اإلرسائييل الواقع عىل الحقوق الفلسطينية وتقرير املصري. 

ويف الوقت ذاته، تُنشئ االستثامرات املادية االقتصادية والحكومية والثقافية يف رام الله “وقائَع عىل األرض” ميكن أن تطغى عىل مطالبات الفلسطينيني بإقامة عاصمتهم 

يف القدس، فثمة آثاٌر كُربى لتلك االستثامرات عىل الشكل املستقبيل للدولة التي ستشمل الفلسطينيني. تنص صفقة القرن التي يسميها ترامب “خطة سالم” عىل توفري 

50 مليار دوالر لألقتصاد الفلسطيني إذا وافق القادة الفلسطينيون عىل بنود الصفقة املُذلَّة التي تشرتط التنازل عن أراٍض أكرث إلرسئيل والتخيل عن الدعوى الفلسطينية 

1. تستند هذه املذكرة إىل أعامل األكادميية واملعامرية واملخططة الحرضية الفلسطينية، أنوار جابر، وأطروحتها لنيل درجة الدكتوراه يف الهندسة املعامرية من جامعة كامربيدج، باإلضافة إىل مقابلة شخصية معها. وفكرة “متناقضة رام الله” مستعارٌة كذلك من 

أعامل ليزا ترايك.

متناقضة رام الله وإضعاف موقف العاصمة الفلسطينية يف القدس
هالة أحمد
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“استثامرات السلطة الفلسطينية املادية 
خ األجندة اإلرسائيلية  يف رام الله تُرسِّ
التي تُنكر حقَّ الفلسطينيني يف إقامة 

عاصمٍة يف القدس.”

https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/198344
http://www.alhaq.org/advocacy/6087.html
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14678802.2015.1100016?journalCode=ccsd20
https://jps.ucpress.edu/content/40/2/6.abstract
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://www.jstor.org/stable/resrep12641?seq=7#metadata_info_tab_contents
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/nelson-mandela-statue-erected-in-ramallah/562015
https://www.972mag.com/abbas-had-to-ask-the-israeli-army-for-permission-to-attend-peress-funeral/
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/invading-ramallah-bursting-bubble-190117102800845.html
https://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2019/06/pay-trump-50bn-deal-century-190628115748264.html
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20191220-otp-statement-palestine-ara.pdf
https://www.researchgate.net/publication/249979428_Enclave_Micropolis_The_Paradoxical_Case_of_RamallahAl-Bireh
https://al-shabaka.org/ar/author/halah-ahmad/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
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املرفوعة أمام املحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب اإلرسائيلية. وتهدف تلك االستثامرات حسب املقرتحات إىل دعم االقتصاد فقط يف املناطق الفلسطينية التي 

ستسمح إرسائيل والواليات املتحدة بوجودها وبتنميتها مبوجب الخطة.

عي الخطة، مثاًل، إقامَة عاصمٍة فلسطينية عىل أجزاَء من القدس الرشقية مقطَّعٍة أصاًل بجدار الفصل اإلرسائييل، فإنها تُعطي إلرسائيل املدينَة القدميَة واملسجَد  ويف حني تدَّ

األقىص، قلب القدس الرشقية الذي تعدُه السلطُة الفلسطينية عاصمتها والذي يضم منازل مئات األلوف من املقدسيني الفلسطينيني. وهكذا، فإن االستثامرات املعروضة عىل 

السلطة الفلسطينية يف مقرتح ترامب تسعى إىل النيل من مطالبات الفلسطينيني الرشعية بأرضهم، وال سيام القدس. 

وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية ترفض الخطة عالنية، إال أن استثامراتها التي ترتقي مبنزلة رام الله إىل أكرث من كونها قاعدًة حكومية مؤقتة وتستديم التنسيق األمني 

مع إرسائيل تقوِّض موقف السلطة الرافض، متاًما مثلام ظل التنسيُق األمني يقوِّض السيادَة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو وطوال مرحلة التطوير الحرضي لرام الله.

توصيات سياساتية

ينبغي للمجتمع املدين الفلسطيني، يف إطار تصوره وتخطيطه للدولة املستقبلية التي ينُعم فيها بالحرية وتقرير املصري والسيطرة عىل مواقع الذاكرة الجمعية، أن 	 

يُسائل الحكومة الفلسطينية عن دور استثامراتها يف تقويض اإلجامع الفلسطيني بشأن القدس.

ينبغي للمجتمع املدين الفلسطيني أن يدعو إىل إقامة مواقع للذاكرة الجمعية ومؤرشات عىل التنمية يف القدس الرشقية، وال سيام يف ظل تضافر جهود إرسائيل 	 

ومجموعات املستوطنني لالستيالء عىل املزيد من األرايض هناك.

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الراغبة يف التضامن مع تقرير املصري الفلسطيني أن تنظر بعنٍي ناقدة إىل السياحة يف رام الله باعتبارها عاصمة فلسطينية مزيفة، وأن 	 

تدرَك يف الوقت نفسه أهمية دعم املصالح التجارية الفلسطينية يف املدينة.

قة لدعم املساعي املبذولة يف القدس الرشقية إىل املحافظة عىل املكان ودعم صمود سكان 	  ص جهوًدا وموارد منسَّ ينبغي للمنظامت املتضامنة مع فلسطني أن تخصِّ

املدينة الفلسطينيني األصليني.

mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
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https://mondoweiss.net/2020/02/understanding-the-trump-deal-of-the-century-what-it-does-and-doesnt-say/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14678802.2015.1100013
https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.gi/
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هالة أحمد هي الزميلة السياساتية للشبكة يف الواليات املتحدة. حازت عىل 

درجة املاجستري يف السياسة العامة من كلية إميانويل بجامعة كامربيدج كباحثة 

حاصلة عىل منحة ليونيل دي جريزي هارفارد. قامت بإعداد بحوث اسرتاتيجية 

يف مجال السياسات لحساب وكاالت حكومية ومنظامت غري حكومية يف اليونان 

وألبانيا وبرلني والضفة الغربية وسان فرانسيسكو وشيكاغو وبوسطن.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.
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