
قراءة في بعض التغيرات السوسيو حضرية 
في رام الله وكفر عقب

للباحثان

جميل هالل - أباهر السقا

2015



حقوق الطبع والن�رش حمفوظة © مركز درا�سات التنمية- جامعة بريزيت 

ISBN: 978-9950-334-29-8

هاتف: 2982021 02 972+
فاك�س:2982160 02 972+  

�س.ب: 14 بريزيت 

مكتب غزة: تلفاك�س 2838884 08 972+
cds@birzeit.edu :الربيد االلكرتوين

http://home.birzeit.edu/cds :املوقع االلكرتوين

م�ساعدات بحث
• يا�سمني قعدان	
• �سارة زهران	

تدقيق لغوي
• عدنان داغر	
• راقية ابو غو�س	

هذا البحث، مدعوم من موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ بتمويل مقّدم من الوزارة الفدرالية االأملانية للتعاون 
االقت�سادي والتنمية.

االآراء الواردة يف هذا البحث هي من م�سوؤولية  الكاتب/ة وال تعك�س بال�رضورة موقف موؤ�س�سة روزا 
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مركز دراسات التنمية

تأسس المركز في عام 1997 كبرنامج بحثي متخصص في الدراسات التنموية.يهدف 
تقديم  خالل  من  العملي  بسياقها  وربطها  التنمية  مفاهيم  تعميق  الى  المركز 
دراسة  يشمل  فلسطين.وهذا  في  التنمية  واقع  تتحرى  ومفاهيمية  نظرية  أطر 
 عن دراسة 

ً
التفاعالت بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية للتنمية.فضال

ارتباطا  تحقيق وتنمية مستدامة  تحول دون  التي  القائمة  السلطة والسيطرة  بنى 
بالسياق الذي يفرضه االحتالل عليها.فمنذ االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 
عام 1967 فرضت قيود مشددة على حق المجتمع الفلسطيني بالتنمية.يرى مركز 
 عن التنمية في فلسطين هي استراتيجيات الصمود 

َ
دراسات التنمية أن األكثر تعبيرا

والبقاء، وإنتاج بدائل محلية لبنى القوى المهيمنة وباإلضافة الى ذلك فان المركز 
ذات  القضايا  النظر في جميع  يمكن من خالله  إطار مؤسساتي  توفير  الى  يسعى 
الصلة بالتنمية وبحثها ومناقشتها وذلك بهدف توفير التوجيه والمساعدة العلمية 

لصناع القرار.

والنشاطات  االكاديمية  االبحاث  بين  جمعه  خالل  من  التنمية  دراسات  مركز  يحاول 
المجتمعية أن يعزز الربط المحكم بين النظرية والممارسة التنموية اذ تشمل أنشطته 
في هذا المجال الندوات وورش العمل، والمسوح الميدانية والدراسات التقييمية، 
في  البحثية  المشاريع  من  عدد  على  المركز  يعمل  ناحية  االحتياجات.فمن  وتقييم 
شتى المجالت التنموية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات محلية ودولية.ومن ناحية 
أخرى ينفذ المركز عددا آخر من المشاريع المجتمعية التي تهدف الى تمكين الفئات 

المهمشة ودمجها في عملية التنمية.

3



الخدمي  االقتصاد  االستهالك، وتوسع  نحو  والنزوع  الطبقي،  التفاوت  تعمق 
اختصار  يمكن  السمات،  بهذه  األخرى،  االقتصادية  القطاعات  حساب  على 
الفلسطينية  األراضي  األخيرين في  العقدين  القائم في  السياسي  االقتصاد 

المحتلة، والتي تكاد تغطي المدينة والريف على حد سواء. 

المؤسسات  وتكاثر  شاهقة،  مبان  من  الحضرية  التغيرات  لبنية  الناظر  إن 
الشكلية  التغيرات  عن  ناهيك  والصغيرة،  والمتوسطة  الكبيرة  الخدماتية 
رواية  جزء من  الوقوف على  يستطيع  لألرياف،  وامتدادها حتى  المدن،  في 
الحياة الفلسطينية »الجديدة« التي تخط بفواعل الليبرالية الجديدة، بدءا من 
السياسات الرسمية المؤطرة قانونيا والمعبر عنها سياساتيا، مرورا بشركات 
القطاع الخاص الكبرى، وصوال حتى لهوامش السوق وما تفرضه تلك التغيرات 
وفي  والتمكينية،  االنتاجية،  القطاعات  تشويه  في  توغل  جديدة،  أنماط  من 

المحصلة تلك التي من شأنها تعزيز صمود الناس العاديين.

المادي  المستويين  على  يتبلور  كله  ذلك  أن  القول،  نافلة  من  ولعله 
أي  على  يخفى  ال  استعماري،  سياق  تعيش  زالت  ما  وفلسطين  والمعنوي، 
مهتم بمكيانيزمات االقتصاد السياسي، أن مثل تلك التغيرات ال يمكن لها أن 
تشكل بديال القتصاديات االستعمار وهيمنته، فضال عن أن تكون ندا ومقاوما له.

إن مدينة رام الله، وهي تتبوأ صدارة هذه المشهدية الجديدة، تتداخل أحياؤها 
مع أحياء مخيم األمعري، ومخيم قلنديا، ومخيم قدورة، إضافة لوقوع مخيم 

تقديم: التغيرات السوسيو حضرية في رام الله وكفر عقب
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الجلزون قريبا منها. تلك المخيمات، التي ما زالت ذاكرتها حول النكبة خضراء 
لم تندمل، بل تنز ألما من معاناتها اليومية. وما بين رام الله ومخيم قلنديا، 
وعمرانه  بسكانه  الحيز  قسر  على  األمثلة  أظهر  أحد  تتجلى  عقب،  كفر  حيث 
على استدخال مزايا متخارجة مع ريفيته وخصوصيته. كل ذلك يتم كجزء من 
معها  بد  ال  كان  القدس،  قاطني  على  االستعمار  يفرضها  بنيوية  منظومة 
الحفاظ  مع  واحد،  مكان  في  األسرة  اجتماع  أجل  من  السكنى،  مكان  لتغيير 
على الهوية المقدسية، هناك في كفر عقب، يعيش آالف المقدسيين، مع 
والهندسية،  القانونية  الشروط  أقل  يعوزها  عمرانية،  فوضى  في  غيرهم، 
وحتى البيئية واإلنسانية الكريمة. في خضم هذا الصخب كله، ال يمكن أن يغيب 
اليومية عبر شوارع مدننا وقرانا  االحتالل االستيطاني  ينتج عبر ممارسات  ما 
واالغالق  الفصل  عمليات  وشاباتنا،  لشبابنا  بارد  بدم  والقتل  االغتيال  عمليات 
الواقع على االرض والمشهد  بين  االنسان والمكان، مشهد مختلف ما  على 

العمراني الخادع.

بصريا  التوثيقي  البحثي  االنخراط  الدراستين هو  لهاتين  الرئيسي  الغرض  ان   
ومنهجيا لفهم عملية التجزئة االجتماعية والتفتيت الذي يجري في المراكز 
ضمن  الخاسر  ومن  الفائز  ومن  أنماطها  وفهم  امتداداتها  وتأثير  الحضرية 

منظور االقتصاد السياسي الفلسطيني في كل من رام الله وكفر عقب. 

                                                                                                      أيمن عبد المجيد
مركز دراسات التنمية
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جميل هالل*

رام الله المدينة والحكاية
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رام الله المدينة والحكاية

لماذا رام الله؟. 1

يف البدء ُطرح علّي كتابة بحث يعالج »تربجز« )gentrification( املناطق الفقرية من مدينة 
الطبقة  من  فئات  ت�سكنها  مناطق  اإىل  املدينة،  من  الفقرية  ال�سكنية  املناطق  حتويل  اأي  اهلل1،  رام 

الو�سطى اأو من الربجوازية، عرب ترميمها وتطوير البنية التحتية املادية واخلدمية. 

مل اأر من معاي�ستي اليومية لعقدين من الزمن، اأن ما جرى ويجري يف رام اهلل هو حتول من هذا 
اأ�سلوب  ال�رضيع يخدم  العمراين االأفقي والعامودي  التو�سع  اإىل حتول خمتلف،  القبيل2، بل ي�سري 
حياة للطبقة الو�سطى من دون اأن ي�سمل، ب�سكل ملحوظ، ا�ستمالك بيوت قدمية ومهجورة يف 

املناطق الفقرية، وتاأهيلها ل�سكن فئات مي�سورة. 

ما يجري، ب�سكل اأ�سا�سي، هو بناء اأحياٍء و�سواٍح جديدة متاما، كما يتمثل يف »مدينة« روابي 
و�سواحي الريحان، اليا�سمني، الغدير، ال�سنديان والريف3، وهي اأ�سماء توحي بالهدوء والطبيعة 
عقاريا  امل�ستثمر  الراأ�سمال  يعتقد(  هكذا  )اأو  ي�سوقها  مما  واالزدهار،  املنع�س  والهواء  اجلميلة 

الأخذ �سورة مّوثقة عن تطور رام اهلل من قرية �سغرية يف القرن التا�سع ع�رض اإىل �سكلها املديني احلايل وما رافق ذلك من منو �سكاين وعمراين، وما   .1 
تعر�ست له البلدة القدمية )رام اهلل التحتا( من تغيريات نتيجة هدم اأعداد كبرية من املباين التاريخية خالل فرتة احلكم االأردين وبعد ذلك؛ انظر/ 
ي: اإياد عي�سى و النا جودة، دليل احلفاظ على مركز املدينة التاريخي يف رام اهلل، �سل�سلة رواق حول تاريخ العمارة يف فل�سطني )17(، رام اهلل 

)بدون تاريخ، يرجح 2014(.
 2.  وجدت الحقا �سندا لهذا الراأي يف م�سودة ورقة غري من�سورة اأر�سلها يل الزميل خلدون ب�سارة )مدير موؤ�س�سة رواق( يخل�س فيها باأن ال اإمكانية يف 
رام اهلل-البرية اإىل ترحيل اأحياء قدمية فقرية واإ�سكانها بعد تطويرها بطبقة و�سطى، فهو يرى اأن الطبقة الو�سطى الفل�سطينية ترى االأحياء القدمية 

رمزا للتخلف وللحياة االأقل حت�رضا:
Khaldun Bshara, “Shifting trends: the impossibility of gentrification in the Palestine cities’ context” 
(Draft paper for presentation within the City Debates 2015, AUB), 2015.

ويرى االأ�ستاذ يزيد عناين يف لقاء معه اأن ما يجري يف رام اهلل هو نوع خا�س من gentrification )اأي اإحالل معماري له بعد اجتماعي طبقي( 
ياأخذ �سكل “االإحالل ال�سكلي الب�رضي واالإحالل باملعنى الوظيفي القيمي” .اأي هناك مناطق )كو�سط رام اهلل( تاأخذ اأ�سكااًل معمارية ووظائف 

معينة )مكاتب ومتاجر ومطاعم ومقاه وفنادق( يف حني تن�ساأ اأحياء �سكنية جديدة بالكامل وباأمناط عمرانية جديدة.
 3.   يقول موقع اإ�سكان ريف )http://reefbyder.ps/ (: “على م�سافة واحد كيلو مرت من �سارع رام اهلل بري زيت الرئي�سي وعند بلدة ابو ق�س هناك 
ربوة ذات اإطاللة خالبة منفتحة على اجتاهات متعددة وتطل ب�سكل خا�س على ال�ساحل الفل�سطيني ارتاأت �رضكة بيدر لالعمار والتطوير تنفيذ 
املميز على �سكل جممع فلل ع�رضية مفروزة طابو.تتنوع بني فلل منفردة و فلل متال�سقة دوبلك�س مكونة من طابقني وروف  م�رضوع ريف 

مب�ساحات خمتلفة ترتاوح ما بني 300 مرت مربع و 370 مرتا مربع”.
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اأو  اخلا�س  القطاع  اأو يف  العام  القطاع  )�سواء يف  الو�سطى  الطبقة  من  والعليا  الو�سطى  للفئات 
القطاع االأهلي(، وهو يندرج يف ذات ال�سياق الذي يحّول »متنف�س« عام، مثل موقع منتزه �رضية 
رام اهلل، اإىل اأماكن تخ�س فئة اجتماعية معينة من الطبقة الو�سطى عرب ت�سمينه لراأ�س املال اخلا�س 

كما اأ�سار بع�س من حاورهم الباحث.

االأقرب للحدوث هو حتّول بع�س العمارات ذات الطوابق املتعددة وال�سقق العديدة، التي �سّيدت 
“جتاريا” )وفق اللغة الدارجة( كما حدث يف حي عني اأم ال�رضايط، وحتويل امل�ساكن اإىل “علب 
�رضدين” كما و�سفها البع�س. ولي�س من ال�سعب العثور على عمارات يف و�سط رام اهلل �ُسّيدت 
اخلدمات  تدين  ب�سبب  )ع�سوائيات(  فقرية  اأحياء  اإىل  عاموديا  حتولت  وقد  اأو�سلو،  اتفاق  ُبَعْيَد 

العامة، و�سوء البنية التحتية وتداعي املبانى داخليا.

 يح�رض �سوؤال رام اهلل من واقع اأن املدينة منت )عمرانيا و�سكانيا( يف العقدين االأخريين ب�سكل جلب 
ملقراتها  مقرا  اهلل  رام  واتخاذها  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  بعد  حدث  ال�رضيع  النمو  وهذا  االنتباه، 
وموؤ�س�ساتها، وهو منو حدث واملدينة ك�سائر االأرا�سي التي احتلت عام 1967 ،وقبلها، مقيدة 
باحتالل ا�ستعماري ا�ستيطاين عن�رضي، فم�ستعمرة بيت اإيل تقع على حدود املدينة، وال تبعد اأكرث 
من كيلومرت واحد عن املقاطعة حيث مقر ال�سلطة الفل�سطينية، ويف�سل بني رام اهلل وبني القد�س 
ال�سمايل، ويحيطها جدار عازل وحواجز  قرية عطارة على مدخلها  قلنديا، ويقع حاجز  حاجز 
كثريا  االإ�رضائيلي  عوفر  مع�سكر  يبعد  وال  االأخرى،  املدن  كما هو حال  التفافية  ع�سكرية وطرق 
ال�سباب  من  املئات  يعتقل  الغرب(حيث  من  اهلل  لرام  املتاخمة  بيتونيا،  اأرا�سي  )على  اهلل  رام  عن 
الفل�سطيني، هذا باالإ�سافة اإىل خ�سوعها لقيود اأمنية واإدارية )نظام الت�ساريح للعالج اأو الزيارة اأو 
العمل اأو اال�سترياد والت�سدير(، وعلى احلركة داخل االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1967، وبني 
اأنها منطقة »اأ«  اأ�سا�س  اأن املدينة م�سنفة على  هذه واأرا�سي فل�سطني املحتلة عام 1948، ورغم 
)مبا يعني اأنها حتت ال�سيطرة االأمنية واالإدارية الفل�سطينية الكاملة(، اإال اأن اجلي�س االإ�رضائيلي يدخل 
والقيادات  والكوادر  الفل�سطيني  الت�رضيعي  املجل�س  اأع�ساء  )مبا يف ذلك  ليفت�س ويعتقل  �ساء  متى 
ال�سيا�سية(، وما زال حا�رضا يف ذاكرة املدينة اجتياحها من اجلي�س االإ�رضائيلي يف عام 2002، وعبثه 
مبعظم مقرات ال�سلطة وتدمريه ملعظم مباين املقاطعة، مقر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يا�رض عرفات، 
وفر�س االإقامة اجلربية عليه حتى �سفره اىل فرن�سا للعالج حيث تويف يف نوفمرب من العام 2004. 

الواقع الذي يفر�سه االحتالل اال�ستيطاين االإ�رضائيلي على املدنية وعلى غريها هو الذي ي�ستدعي 
ال�سوؤال حول حمرك الطفرة العمرانية واخلدمية والرتفيهية التي تعي�سها املدنية، و�سال�سة ا�سطالعها 
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�سينما وم�سارح ومعار�س  فيها من مقاهي ومطاعم ودور  بدور »املدينة-العا�سمة« ووفرة ما 
ومتاجر وم�ساٍف وعيادات، و�سقق وفيالت و�سوارع مكتظة بال�سيارات وامل�ساة والباعة. وهي 
على مقربة زمنية ق�سرية جدا، من القد�س التي ن�رض جميعا على اأنها عا�سمة دولتنا العتيدة والتي 

يجري »اأ�رضلتها« ب�سكل يومي معلن.
 

رام اهلل حتتفل، اأو تكاد، يوميا بطفرتها العمرانية واخلدمية والرتفيهية رغم غياب اأي من مقومات 
الدولة وال�سيادة، ورغم �سيطرة اإ�رضائيل على كل مناحي احلياة الفل�سطينية يف ال�سفة والقطاع.

ما ت�سعى اإليه هذه الورقة يف متنها وملحقاتها هو ا�ستنطاق عينة وا�سعة من االآراء والكتابات 4 
لفهم ما يجري يف املدنية ب�سكل خا�س، والإثارة التفكري حول ظاهرة التح�رض يف فل�سطني يف 
�رضطها اال�ستعماري اال�ستيطاين، معتربا رام اهلل منوذجا لهذا ي�ستح�رض احلاجة للبحث عن مناذج 
يوميا  اإليها  والوافدين  فيها  باملقيمني  اهلل،  رام  با�ستطاعة  هل  هو:  االأهم  ال�سوؤال  ولعل  اأخرى. 
اجلمع  فيها،  املتج�سدة  والدولية  والوطنية  املحلية  وباملوؤ�س�سات  املحيطة،  والبلدات  القرى  من 
بني كونها مدينة حمتلة وحما�رضة بامل�ستعمرات اال�ستيطانية، وبني طرحها لنف�سها كمدينة ليربالية 
تعددية معوملة؟ وهل باإمكانها التوفيق بني التعاي�س مع االحتالل ومقاومته يف الوقت ذاته؟ وهل 
باإمكانها اجلمع بني هيمنة �سوق راأ�سمايل ج�سع )ليربايل جديد( ت�سرّيه قيم الربح املادي والفردية 
باإمكانها  والعدالة؟ وهل  والت�سامن  وامل�ساواة  احلرية  قيم  ت�سريه  بناء جمتمع  وبني حلم  االأنانية، 

تنظيم عالقة تعاي�س بني ثقافة حتتفل مبا ت�ستهلك واأخرى )مل تولد بعد( حتتفل مبا تنتج؟

ما يرد يف هذه الورقة ي�ستند اإىل م�سادر عدة، منها جتربة الباحث من اإقامته وعمله يف رام اهلل على 
مدار عقدين من الزمن، ومنها مراجعة ما اأتيح له مما ُكتب عن املدنية )وهي واردة يف هوام�س 
البحث(، ومنها احلوارات التي اأجراها الباحث مع عدد من �سخ�سيات ذات �سلة وثيقة باملدينة 
)امللحق 1، اأوال(، واملقابالت التي توفرت عرب مركز درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت مع عدد 

من امل�ستثمرين واأع�ساء هيئات ر�سمية ومدنية )امللحق 1، ثانيا(.

هذه الورقة ال تاأخذ ما يقدمه القائمون على املدينة، الذين يعتربونها مدينة فل�سطينية حيوية حتت�سن 
التعددية الفكرية وال�سيا�سية والدينية والثقافية، مبعزل عن كونها مدينة تخ�سع ال�ستعمار �رض�س 
وعن�رضي، ومبعزل عن كونها مدينة ترتفع فيها كلفة املعي�سة يوما بعد يوم، كما الفروق الطبقية 

�سدر كتابان تناوال رام اهلل كمو�سوع مل تتوفر يل فر�سة قراءتهما، االأول �سرية والثاين رواية، االأول لفاروق وادي، منازل القلب، املوؤ�س�سة العربية   .4 
للدرا�سات والن�رض، بريوت، 1997. والثاين، الإينا�س عبد اهلل، ال مالئكة يف رام اهلل، دار ف�ساءات للن�رض، عمان، 2010.
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واالجتماعية، حيث تتجاور فيها مظاهر الغنى الفاح�س والفقر املدقع، وكيف جتمع بني دورها 
الواقع،  عن  مغيبة  لكنها  املعلنة،  الفل�سطينية  وللدولة  لل�سلطة  وثقافية  واإدارية  �سيا�سية  كعا�سمة 

والقد�س باعتبارها العا�سمة الفل�سطينية التي ال بديل عنها. 

اإىل بحث  اإدعاء االإجابة عليه، فاالإجابة ال�سافية حتتاج  هذه الورقة تطرح �سوؤال رام اهلل ، دون 
اأ�سمل واأعمق واأكرث جلدا.

ت�ستخل�س هذه الورقة اأن ثالث قوى رئي�سة ت�سوق رام اهلل بو�سائل مبا�رضة وغري مبا�رضة، وتتحكم 
مب�سارها املعماري واالقت�سادي واالجتماعي واالأمني والثقايف، هذه القوى هي، اأوال، اإ�رضائيل 
لت�سويقها، عمليا،  اهلل  رام  مع  اخلا�س  وتعاملها  العن�رضي،  اال�ستيطاين  اال�ستعماري  بح�سورها 
كبديل عن مدينة القد�س، و�سيطرتها على حدود املدينة وعالقاتها مع بقية املواقع الفل�سطينية، وهي 
ثانيا، ال�سلطة الفل�سطينية التي تقود الت�سكيلة الطبقية يف املدينة، كما يف جمتمع ال�سفة والقطاع، 
واأ�سحاب  الو�سطى  الطبقة  حياة  واأ�سلوب  اأذواق  مع  تتالءم  مدينة  اإىل  اهلل  رام  حتويل  وحتديدا 
املايل  الراأ�سمال  ثالثا،  وهي  املختلفة،  موؤ�س�ساتها  وتوجهات  دور  خالل  من  االأموال،  روؤو�س 
والعقاري )املحلي والوافد واخلليجي(، الذي اأنتج اأ�سكاال معمارية و�سكنية جديدة يف املدينة، 
وولّد عالقات تراتبية جديدة بني مكوناتها وبني هذه وحميطها، وي�ساهم هذا الراأ�سمال مع عدد 
لواقع  اإنكار  توليد حالة  الفل�سطينية، يف  وال�سلطة  والدولية  املحلية  املدنية  املنظمات  من  وا�سع 
ال�سيا�سية  وقواه  الفل�سطيني  املجتمع  يعي�سها  التي  املفرطة،  التبعية  وحلالة  اال�ستيطاين  االحتالل 

واالقت�سادية والثقافية.

اختطاف واحتجاز المدينة الفلسطينية . 2

ترك ا�ستعمار فل�سطني املزدوج وقيام اإ�رضائيل، اأثرا مبا�رضا ومتالحقا على مناحي متعددة من حياة 
ال�سعب الفل�سطيني، �سمل االإق�ساء ال�رضيع للفالح الفل�سطيني من الفعل االقت�سادي للفل�سطينيني 
يف جتمعاتهم املختلفة، �سواء التي بقيت يف وطنها حتت ال�سيطرة االإ�رضائيلية، اأو تلك التي وجدت 

نف�سها يف ال�ستات. 

اختطاف  اإثر  على  مت  اإذ  الفل�سطينية،  املدينة  منو  �سياق  يف  يجر  مل  واحلريف  الفالح  اإق�ساء  لكن 
اإ�رضائيل للمدن الفل�سطينية ال�ساحلية النامية )يافا، وحيفا وعكا(، وتطهريهامن �سكانها االأ�سليني، 
وتق�سيم العا�سمة الثقافية والدينية )القد�س(، يف حني حافظت املدن الداخلية )نابل�س واخلليل 
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وجنني وطولكرم وغزة(، على تكوينها املحلي وتكويناتها املحافظة خالل فرتة احلكم االأردين 
لل�سفة الغربية، واحلكم امل�رضي لقطاع غزة. 

مراكزا  تكون  اأن  الذاتية،  باإمكاناتها  قادرة،  مدنا  للفل�سطينيني   ،1948 العام  بعد  يعد،  مل 
باتت  حيث  االجتماعية،  الطبقات  ومت�سابك  والثقافية  االقت�سادية  الت�سكيلة  مرتابط  ملجتمع 
تتكون الطبقات االجتماعية الفل�سطينية ،من حيث انتمائها الوطني، مبعزل عن بع�سها البع�س، 
فالطبقة الو�سطى اأخذت تت�سكل )حتى قيام ال�سلطة الفل�سطينية عام 1994(، يف حوا�رض خارج 
فل�سطني، يف االأردن اأو يف اخلليج اأو يف اأمريكا واأوروبا، حتى حتقق �رضوطها الطبقية، اأما اجلزء 
اال�ستعمارية  الدولة  راأ�سمال  ل�رضوط  خ�سع  فقد  الت�سعينيات،  بداية  حتى  العمال،  من  االأكرب 
من  اأكرث  والثمانينيات،  ال�سبعينيات  يف  اإ�رضائيل،  يف  امل�ستغلون  �سّكل  اإذ  املحتلة،  اال�ستيطانية 
قليلة منهم من �سكان  ن�سبة غري  ال�سفة والقطاع، وكانت  الفل�سطينية يف  العاملة  الطبقة  ن�سف 
الوطنية، فقد وجد بعد عام  الفل�سطيني، من حيث االأ�سول  الراأ�سمال  اأما  القرى واملخيمات، 
اال�ستثمار يف قوى عاملة  واأن عليه  فل�سطني،  تتوفر خارج  نف�سه  لتكوين  الفر�س  اأن   ،1948

معظمها غري فل�سطينية.

كونت  التي  فل�سطني،  خارج  اأو  املهاجر،  يف  الفل�سطينية  الربجوازية  من  االأكرب  اجلزء  منا  لقد 
راأ�سمالها لي�س عرب ا�ستثمار اليد العاملة، با�ستثناء االأردن حيث ن�سبة عالية من اليد العاملة يف البلد 
كانت وما زالت من اأ�سول فل�سطينية، بل ما توفر يف اأماكن ن�ساط راأ�سمالها خارج فل�سطني، 
يف  ي�ستثمر  بع�سها  اأخذ  حني  املا�سي،  القرن  من  االأخري  العقد  حتى  قائما  الو�سع  هذا  وبقي 
مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، كما اأن اجلزء االأعظم من راأ�س املال الفل�سطيني مل يتكّون عرب االإنتاج 
الراأ�سمايل ال�سناعي وال�سلعي، بل عرب اال�ستثمار يف اخلدمات و التجارة )اال�سترياد والت�سدير(، 

وعرب الن�ساطات العقارية واملالية. 

الرئي�س  وغياب  الثانية  االنتفا�سة  بعد  وحتديدا   ،1994 عام  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  بعد 
الفل�سطيني يا�رض عرفات عن امل�سهد ال�سيا�سي الوطني، ن�سطت روؤو�س اأموال فل�سطينية، وافدة 
وحملية، يف ال�سفة والقطاع، يف املجال الذي جتيده، وهو اال�ستثمار يف قطاع اخلدمات والتجارة 
والعقارات، وقبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية، بقيت ال�رضائح الربجوازية الفاعلة يف ال�سفة الغربية 
كبري،  اإىل حد  اأ�سرية،  العام 1994  العام 1948 وحتى  من  املمتدة  الفرتة  غزة خالل  وقطاع 

لتكوينها املحلي العائلي.
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اىل  الهجرة  كانا  اأو�سلو،  اتفاق  قبل  الفل�سطينية  الو�سطى  الطبقة  تكوين  الرئي�سان يف  املحركان 
خارج ال�سفة والقطاع، والتعليم اجلامعي، وكالهما ا�سرتط حتى نهاية عقد الثمانينيات الهجرة. 

قيام �سلطة فل�سطينية )مبا هي حكم ذاتي حمدود ال�سالحيات( عام 1994، وما رافقه من حتوالت 
اخلليج  وحرب  اإ�رضائيل،  اإىل  الرو�س  اليهود  وهجرة  ال�سوفيتي  االحتاد  )انهيار  واإقليمية،  دولية 

والتفكك العربي(، وفر حمركا حمليا يف عملية التكوين الطبقي يف ال�سفة والقطاع.

للعمل  اأ�سواقها  املحتلة  الدولة  فتحت   ،1967 عام  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  احتاللها  بعد 
اأ�سرية  �سوق  اإىل  والقطاع  ال�سفة  �سوق  املاهر(، وحّولت  املاهر و�سبه  اليدوي )غري  الفل�سطيني 
لب�سائعها، واإىل احتياطي اأيدي عاملة رخي�سة، ومع �سيطرة اإ�رضائيل على املعابر واملوارد الطبيعية، 
مبا فيها االأر�س وم�سادر املياه، ومع توا�سل تو�سعها اال�ستيطاين وتفتيتها ال�سفة الغربية، تراجع 
اأ�سحاب  اأما  حملية.  �سناعات  منو  مع  ذلك  يرتافق  اأن  دون  من  �رضيع،  ب�سكل  الزراعي  العمل 
الهجرة  وترية  ترتاجع  ومل  الهجرة،  �سوى  اأمامهم  يكن  فلم  عنه،  والباحثني  الثقايف  الراأ�سمال 
اخلارجية العالية اإال بعد االنتفا�سة االأوىل وحرب اخلليج، يف بدايات العام 1991 وبعد التهجري 
 ،1967 عام  املحتلة  االأرا�سي  اإىل  بع�سهم  وعودة  الكويت،  من  الفل�سطينية  للجالية  الق�رضي 
اإ�رضائيل قيودا على عمل الفل�سطينيني من ال�سفة الغربية وقطاع  وتزامن هذا التحول مع و�سع 

غزة يف �سوق عملها.

القد�س  وحتولت  الغربية،  والقد�س  ال�ساحلية،  مدنه  الفل�سطيني  ال�سعب  فقد   1948 العام  يف 
التي باتت املركز  العا�سمة االردينة احلديثة،  اإىل مدينة ثانوية بالعالقة مع مدينة عمان،  ال�رضقية 
املديني )احل�رضي( الرئي�سي اجلاذب للهجرة والعمل واال�ستثمارات، ومع ت�ساعد وترية الهجرة 
من مدن ال�سفة الغربية - يف اخلم�سينيات وحتى بداية عقد الت�سعينيات - باجتاه العا�سمة االأردنية 
وعوا�سم دول النفط العربية، وبدرجة اأقل باجتاه مدن اأخرى يف العامل، فقدت القد�س موقعها 
قومية  ثقافات  للتعاي�س بني  تفّردها كمكان  ما،  اإىل حد  ثقايف و�سياحي، كما فقدت،  كمركز 

ودينية وطائفية واإثنية متعددة.

بعد حرب حزيران يف عام 1967، اأعلنت اإ�رضائيل �سمها للقد�س ال�رضقية وتولت تنفيذ �سيا�سة 
العربي،  الفل�سطيني  امتدادها  بعزلها عن  وال�سكانية واملعمارية، وقامت  اجلغرافية  معاملها  تغيري 
عرب اإحاطتها بامل�ستعمرات االإ�رضائيلية اليهودية، والحقا بجدار عازل عن�رضي، وقامت بالتمدد 
اال�ستيطاين داخل البلدة القدمية، ويف القرى الفل�سطينية املحيطة. واعتمدت �سيا�سة تطهري عرقي 
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بطيئة ل�سكانها الفل�سطينيني، ومع القيود االإ�رضائيلية الرتاكمية ملنع منوالقد�س ال�رضقية، اقت�ساديا 
و�سياحيا وثقافيا وعمرانيا، باالإ�سافة اإىل القيود املفرو�سة على املدن الفل�سطينية االأخرى، حتولت 
القد�س الغربية و تل اأبيب،حتى االنتفا�سة االأوىل، اإىل مركز الت�سوق والرتفيه اجلاذب لفل�سطينيي 

ال�سفة والقطاع، وبقي هذا الو�سع قائما حتى االنتفا�سة االأوىل.

واتساع . 3 المدينة  الله  رام  والدة  محرك  الفلسطينية  السلطة 
الطبقة الوسطى 

ب�سكل خا�س،  اإىل مدينة رام اهلل  الذي دخل  املف�سلي  التحول  اإىل  النظر  ي�ستدعي  الو�سع  هذا 
مقراتها  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأقامت  اأن  بعد  عام،  ب�سكل  اهلل–البرية-بيتونيا،  رام  جتمع  وعلى 

الرئي�سة فيها، ورف�س اإ�رضائيل اإخ�ساع القد�س ال�رضقية لوالية ال�سلطة الفل�سطينية. 

التحوالت التي دخلت على مدينة رام اهلل - والتي �ساآتي عليها الحقا – كانت، باالأ�سا�س، نتيجة 
فيها  املدينة منذ عقود خلت، مبا  امتلكتها  نتيجة مليزات  الالحقة، ولي�س  الفعل وتداعياته  لهذا 
وتوفر مدار�س  فيها،  امل�سيحي  والوجود  املتحدة،  الواليات  اإىل  اهلل  رام  املبكرة الأهايل  الهجرة 
االإر�ساليات الدينية، مبا فيها مدر�سة الفرندز، والهجرة اإليها يف العام 1948،على اإثر النكبة، من 

مدن وقرى اللد والرملة ويافا، وموقعها كبلدة �سياحية خالل احلكم االأردين.
 

هذه امليزات ذات اأهمية بدون �سك، لكنها ال تخ�س رام اهلل فقط، بل جندها، جميعها اأو معظمها، 
يف مدينة بيت حلم، بامتدادها مع بيت جاال وبيت �ساحور، من حيث الوجود امل�سيحي املقيم 
يف املدينة، وغياب الهيمنة العائلية على املدينة و�سواحيها وتوفر الطق�س املعتدل، و هجرة اأعداد 
كبرية منها لالأمريكيتني من بداية القرن املا�سي، باالإ�سافة اإىل وفرة املواقع الدينية واالأثرية امل�سجعة 
لل�سياحة، وقربها ال�سديد من القد�س، واحل�سور القدمي ملدار�س االإر�ساليات الدينية. وميكن هنا، 
كما اأ�سار اأحد الذين حاورتهم حول رام اهلل، اأن غياب الراأ�سمال اخلا�س عن اال�ستثمار قي بيت 
املال  راأ�س  للمدينة، كون  التحتية  البنية  اإىل �سعف  يعود  ال�سياحية،  اإمكانياتها  وفرة  حلم، رغم 
الفل�سطينية يف هذه  ال�سلطة  املركزية،  وال�سلطة  قبلها،  ولي�س  وافية  بنية حتتية  توفر  بعد  ي�ستثمر 

احلالة، هي امل�سوؤولة عن تاأهيل البنية التحتية. 

العامل احلا�سم يف اإك�ساب رام اهلل �سماتها ووظائفها الراهنة، يعود ب�سكل رئي�س، �سمن احلالة 
اال�ستعمارية اال�ستيطانية ال�ساملة املفرو�سة على ار�س فل�سطني التاريخية، اإىل متو�سع موؤ�س�سات 
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“اأ”،  مناطق  اإىل  اأو�سلو،  اتفاق  وفق  الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  وتق�سيم  فيها،  الفل�سطينية  ال�سلطة 
�سلطة ي حكم  وهي  “ب”  و  “اأ”  مناطق  ال�سلطة حم�سورة يف  �سيطرة  حيت  و”ج”  “ب”  و 
ذاتي حمدود ال�سالحيات، ومتركز عمل و�سكن العاملني يف هذه املوؤ�س�سات فيها، ومعهم معظم 
ودم�سق  كبريوت  عوا�سم  يف  والعي�س  الن�ساط  خربة  لها  التي  ال�سيا�سية  والكوادر  القيادات 

وتون�س، والبع�س در�س وتدرب يف مدن اأوروبا ال�رضقية وعا�س يف القاهرة وبغداد وغريهما. 

وجود مقرات ال�سلطة يف رام اهلل جعلها مقرا حمبذا للموؤ�س�سات االأهلية والتنظيمات ال�سيا�سية، 
والهيئات الدولية وللمنظمات غري احلكومية، ومقرا للموؤ�س�سات و�رضكات القطاع اخلا�س على 
اأنواعها، وجعل من رام اهلل مركزا الن�ساط االقت�ساد النا�سئ حديثا، البنوك وفروعها، واالت�ساالت 
وت�سدير  )ا�سترياد  التجاري  وللن�ساط  والرتفيهية،  الفندقية  واخلدمات  والدعاية  والتاأمني، 
االنتفا�سة  بعد  وبخا�سة  منه،  الهام  اجلزء  توجه  الذي  واملحلي  الوافد  وللراأ�سمال  وت�سويق(، 
كما حتولت رام اهلل، بحكم دورها ال�سيا�سي، مقرا  الثانية، لال�ستثمار العقاري يف مناطق “اأ”. 

للموؤ�س�سات االإعالمية والبحثية والدعوية واملالية.

ما �سبق، ال يعني اأن تاريخ وموقع والتكوين االجتماعي لرام اهلل ال تاأثري له يف ما اآلت اإليه بعد 
من  كما  احلا�سم،  ال�رضط  ت�سكل  مل  هذه  اأن  يعني  بل   ،2005 عام  بعد  وحتديدا   ،1994 عام 
ال�رضوري االنتباه اإىل ما اأحدثه بناء موؤ�س�سات ال�سلطة يف الو�سع القائم، على عالقات القوى 
بني املدينة والقرية واملخيم وبني املناطق، وداخل املدينة نف�سها ومن دون االنتباه لهذا التحول، 
لي�س �سهال تف�سري م�ساركة �سكان رام اهلل، وغريها من املواقع الن�سطة يف االنتفا�سة االأوىل، واإىل 
حد ما خالل االنتفا�سة الثانية، وغياب الفعل اجلماعي، يف رام اهلل وغريها، �سد ما يتعر�س له 
الفل�سطينيون، ب�سكل جماعي وفردي، يف ال�سفة وغزة من قمع جماعي ونظام متييز عن�رضي، 

و�سيطرة تكاد تكون كاملة على معظم مناحي احلياة.

باأن  يدرك  اأن  )التمدين(،  والتح�رض  للعوملة  اهلل ك�سريورة  رام  يجري يف  ما  بتف�سري  يكتفي  ملن 
العوملة والتح�رض ال تتمان خارج بنى املجتمع، وخارج عالقات القوى )ال�سيا�سية واالقت�سادية 
والتكنولوجية والثقافية( املحلية واالإقليمية والدولية، بل من خالل وعرب هذه البنى والعالقات، 
ويف �سياق اال�ستعمار اال�ستيطاين الذي متار�سه دولة اإ�رضائيل على االأرا�سي املحتلة عام 1967 

)وعام 1948(.

كما ال يوجد ما ي�سند مقولة اأن الطبقة الو�سطى هي الطبقة التي حتت�سن مبجموعها قيم احلداثة، 
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من دون متحي�س، ومن دون و�سع هذه الطبقة، مبكوناتها، يف �سياقها االجتماعي واالقت�سادي 
والثقايف وال�سيا�سي املحدد، وحتديدا اإن ا�ْسُتِدَل على احلداثة من خالل تبني وممار�سة قيم احلرية 
الو�سطى  الطبقة  من  �رضائح  اأن  اإىل  بو�سوح  ي�سري  ما  فلدينا  االجتماعية،  والعدالة  وامل�ساواة 
الفل�سطينية تقف، ممار�سة وخطابا، يف معار�سة هذه القيم كما هي حال الفئات ال�سلفية اجلهادية 
واالجتماعية  االقت�سادية  التوجهات  اأ�سحاب  ومن  املقد�س”،  “اجلهل  معتنقي  من  وغريها 
والفكرية املحافظة التي متار�س اال�ستغالل وت�ست�سيغ وتربر الالم�ساواة باأ�سكالها املختلفة. هذه 
ال�سلطة ويف  موؤ�س�سات  كما جندها يف  اهلل-البرية،  رام  الو�سطى جندها يف  الطبقة  من  ال�رضائح 
املتاجر واملدار�س واجلامعات، وبني قيادات وكوادر التنظيمات ال�سيا�سية وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين، وغريها.

الطبقة الو�سطى الفل�سطينية، ويبدو يل اأن هذا هو حال غالبية الطبقات الو�سطى يف معظم الدول 
العربية، بتكوينها الغالب، طبقة متّيز نف�سها مبا ت�ستهلكه ولي�س مبا تنتجه )على ال�سعيد ال�سلعي 
والفكري والثقايف والفني والتكنولوجي(، وهي تتمايز عن مثيالتها يف املجتمعات االإنتاجية، 
لي�س فقط ب�سح دورها االإنتاجي، بل بكونها تعمل �ساعات اأقل يف املعدل، وحتديدا العاملة يف 
القطاع العام، وتتمتع بعدد اأوفر من اأيام العطل الر�سمية والدينية، وتدفع �رضائب اأقل، وهي طبقة 
تتمتع فئات منها، وحتديدا فئاتها العليا، بفر�س اأو�سع للتوظيف والرتقي عرب عالقاتها الزبائنية، 
وال�سمة الغالبة لديها هي النزعة اال�ستهالكية )من الكمبيوتر، اإىل التلفزيون اإىل ال�سيارة اإىل التلفون 
النقال اإىل العديد من االأدوات واملعدات الطبية والتجهيزات البيتية وغري ذلك(، وافتقادها لدور 
يف عملية اإنتاج ما ت�ستهلك )كون اجلزء االأكرب م�ستورد(. وي�رضي هذا اإىل حد كبري على االإنتاج 
الفكري، اإذ يغلب على جامعتنا اعتماد ما ينتجه االآخرون من معرفة، باملقارنة، مبا تنتجه هي، 
اال�ستثناء الن�سبي يخ�س بع�س احلقول الثقافية حيث يحافظ على درجة من التمييز، وحتديدا يف 
جمال ال�سعر والرواية والق�سة والفن الت�سكيلي والفنون االأدائية، رغم �سعف حركة النقد واجلدل 
حول ما ينتج يف هذه احلقول، وبالتايل �سعف تقييم م�ستوى ما ينتج، لكنها طبقة ت�ستثمر يف 
الراأ�سمال الثقايف )التعليم العايل والثقافة الرفيعة( باعتبار اأحد اأهم و�سائل اإعادة انتاج نف�سها ، 
و  باملتاحف  واالهتمام  املو�سيقى  وتعلم  اجلامعي،  التعليم  على  الوا�سع  االإقبال  من  يظهر  وهذا 
ال�سعر والرواية والق�سة، والرتدد على معار�س الفن الت�سكيلي، واإن كان يف جانب مهم منه بحثا 

عن راأ�سمال رمزي وتكري�سا لراأ�سمال ومتايز اجتماعي.

ما تغرّي مع قيام ال�سلطة، من جملة ما تغرّي، ال يخ�س فقط ما جرى من حتول على ن�ساط راأ�س املال 
املحلي والوافد، وتو�سيع جماالت اال�ستهالك والتمايز الطبقي واالجتماعي، بل واأي�سا ما �سهدته 
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الثقافة ال�سيا�سية، من انتقال من اإعالء �ساأن قيم الن�سال والتحرر ومقاومة االحتالل، اإىل الت�سالح 
ال�سوبرماركت،  انت�سار حمالت  اهلل،  رام  البارزة يف  موؤ�رضاتها  ا�ستهالكية، من  فردانية  ثقافة  مع 
واملطاعم واملقاهي ومراكز اللياقة البدنية و”الكوافري” وحفالت الزواج والتخرج، باالإ�سافة اإىل 
اقتناء ال�سيارات احلديثة وال�سقق الوا�سعة، واآخر تقنيات الهواتف النقالة، هذا التحول يف الثقافة 
ال�سيا�سية )اأو املزاج العام( ترافق مع تبقرط )من البريوقراطية( التنظيمات ال�سيا�سية بعد انخراط 
كوادرها يف موؤ�س�سات �سلطة احلكم الذاتي، وخلعهم لبا�س املنا�سل واملقاوم وامللتزم، وارتداء 
التنظيمني  وا�سع  ب�سكل  هذا  و�سمل  تراتبيا،  ُمهيكلة  موؤ�س�سة  يف  القابع  املكتبي  املوظف  لبا�س 
االإ�رضار  التمعن يف مدلوالت ق�سية  الفل�سطيني، ويكفي  ال�سيا�سي  االأكرب يف احلقل  ال�سيا�سيني 
هذا  اأهمية  الإدراك  الفل�سطينية،  ال�سلطة  كادر  على  “حما�س”،  حكومة  موظفي  و�سع  على 
التحول، وترافق معه تراجع دور الي�سار وخفوت �سوته وحراكه وتقل�س قاعدته االجتماعية، 
على  واملجتمعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  للنخب  امل�ساءلة  تدابري  افتقاد  التحول  هذا  يف  و�ساهم 

دورها ال�سابق والراهن. 

اتساع مظاهر التمايز االجتماعي والمكاني والمعماري. 4

يتطلب احلديث عن التحوالت التي �سهدتها رام اهلل، التمعن يف عالقات الرتاتب والقوة التي 
اأحياء مدينة رام اهلل-البرية من حيث توّزع  ن�ساأت بني املناطق بعد قيام �سلطة فل�سطينية، وبني 
الراأ�سمال املادي )الرثوة املالية والعقارية(، والراأ�سمال الثقايف، والراأ�سمال االجتماعي )املتولد 
املتولد عن  الرمزي )الر�سيد  ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية والعائلية(، والراأ�سمال  العالقات  من �سبكة 
ال�سجل الن�سايل على �سبيل املثال(. العالقة الرتاتبية املكانية والزمنية بني املناطق واالأحياء تظهر 
عند ر�سد توزع روؤو�س االأموال املختلفة وم�سادر ال�سلطة )النفوذ(، بني املخيم والقرية واملدينة، 
وب�سكل اأكرث ملمو�سية بني حي اأم ال�رضايط، واملا�سيون، وبني حي رام اهلل التحتا وحي الطرية 
الفوقا، وهذا ما ولّد ويوّلد ال�سعور بالتعامل الفوقي جتاه اأحياء مثل رام اهلل التحتا5، عني م�سباح، 
حي قدورة واالأحياء الفقرية االأخرى، وتزايد هذا مع »�رضعنة« التمايز االجتماعي )الالم�ساواة 

احلادة(، عرب اآليات الراأ�سمال املايل والعقاري والتجاري. 

اأبناء الطبقة الو�سطى(، واأخرى متو�سطة وفاخرة. وفيها  باتت رام اهلل التحتا )القدمية( ت�سم مطاعم ومقاهي �سعبية )مطعم بنديل يرتاده اأحيانا   .5
اأي�سا حمالت �رضافة وبنك، و �سالونات حالقة  الع�رضية وفيها  والبهارات والقرطا�سية واملالب�س  والفواكه و اخلمور  بيع اخل�سار  خمابز وحمالت 
و�سيدليات وعيادات اأطباء اأ�سنان وحلامون ومعاهد لتعليم رق�س الباليه، ومتحف �سغري، ومركز للرتاث، وفيها حرفيون )خياطون(. لكن لي�س 
ومزينة  مر�سوفة  اأر�سفة  فيها  بات  القدمية  املدينة  يف  التحتية  البنية  حتديث  وبعد  قدمية.  بيوت  ي�سكنون  فقراء  فيها  جتد  واإن  ع�سوائيات  فيها 

باالأ�سجار حديثة الزراعة.
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واملا�سيون  الطرية  ت�سكن  املي�سورة  »الطبقة  اأن  االجتماعي،  اهلل  رام  لواقع  املتابعني  اأحد  يعلق 
واالإر�سال، والبع�س له فياّلت يف مناطق حميطة برام اهلل، مثل �رضدا و�ساحية الريحان وغريها، 
نحو  للفرد  ال�سنوي  الريا�سي  النادي  ا�سرتاك  قيمة  الطرية  تبلغ يف  اخلا�سة، حيث  اأنديتها  ولها 
األفي دوالر يف ال�سنة! فئة االأغنياء هذه ت�سمل اأغنياء من ال�سلطة، واأغنياء القطاع اخلا�س، بع�س 
اأع�ساء جمال�س االإدارة يف البنوك يتقا�سون 100 األف دوالر �سنويا غري املنافع االأخرى. والبع�س 
واآخر  �سنويا،  دوالر  مليون  ن�سف  نحو  اأحدهم  اعرتاف  يتقا�سى ح�سب  اخلا�س   القطاع  يف 
اآخر  ال�سفر... الخ، ويتقا�سى �سخ�س  َبَداَلت  األف دوالر �سهريا لقاء من�سبه غري  يتقا�سى 34 
راتبا �سهريا يعادل 20 األف دوالر �سهريا، مقابل موقعه يف موؤ�س�سة ممولة من القطاع اخلا�س. 
اإدارة وحلجم  يوجد يف القطاع اخلا�س من يتقا�سى مليون دوالر �سنويا مقابل رئا�سته ملجل�س 
اأ�سهمه، وهناك من اأثرى عرب ا�ستغالل من�سبه العام. وذكر على �سبيل املثال يوجد لرئي�س ال�سلطة 

الفل�سطينية 150 م�ست�سارا لبع�سهم موازنات خا�سة.6 

تغري  مع  املكانية  الف�ساءات  بني  القوى،  موازين  تغيري على  من  يدخل  ما  ي�ستدعي ر�سد  االأمر 
الظروف ال�سيا�سية، فعلى �سبيل املثال يف حاالت املواجهة مع االحتالل االإ�رضائيلي ترتفع املكانة 
وعني  التحتا  اهلل  ولرام  االأمعري  ملخيم  الرمزي(،  الراأ�سمال  من�سوب  ارتفاع  )مع  االجتماعية 
م�سباح، باملقارنة مع اأحياء مثل الطرية واملا�سيون، هذا ما حدث يف اجتياح اإ�رضائيل لرام اهلل–

اأ�سار  البع�س  للمواجهة،  واال�ستعداد  القدرة  الوا�سع يف  التباين  العام 2002، بحكم  البرية يف 
اإىل تناف�س بني خميم االأمعري ورام اهلل التحتا بحكم اختالف اجلهاز االأمني الذي ميتلك القاعدة 
االأو�سع يف كل منهما، هناك ممن قابلتهم الحظ اأن »يف الطرية انخفا�سا يف امل�ستوى االجتماعي 
م�ستواه،  الرئي�س حافظ على  �سارعها  فقط  البناية(،  �سقة يف  العالية )40  البنايات  ب�سبب كرثة 
االأعلى(، الأغرا�س  االأر�س هي  اأ�سعار  املا�سيون )وفها  تعترب راقية يف رام اهلل هي  التي  املناطق 
ال�سكن ولالأغرا�س اخلدمية-التجارية، وفيها االآن مقرات ال�رضكات الكبرية )باديكو، وبنوك، 

وفنادق(، واأحياء يف منطقة املقاطعة، حيث م�رضوع رام اهلل احلديثة«.

لكن ما ي�ستحق االنتباه والتمعن هو ما جرى من هند�سة للمكان اجتماعيا، من خالل عمليات 
اال�ستخدام، وفق  واملتعددة  والتجارية  ال�سكنية  العقارات  وا�ستثمارات يف  االأرا�سي  �رضاء وبيع 
الو�سطى والعليا، واأ�سحاب  فئاتها  الو�سطى، وحتديدا  الطبقة  معايري طبقية، من خالل احتالل 
روؤو�س االأموال )الربجوازية املحلية( مناطق بعينها، وم�ساكن بعينها، منف�سلة عن مناطق واأحياء 
اأ�سار تقرير ملوؤ�س�سة اآمان )اأيلول 2015( حتت عنوان »تقرير احلقوق املالية مل�سوؤويل املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية واملوؤ�س�سات االأهلية« اإىل وجود   .6

فجوات وا�سعة يف الرواتب بني املوؤ�س�سات العاملة يف ال�سفة الغربية، اأنظر:
http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/2586.html#sthash.AdWOUkMF.dpuf
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الفئات االجتماعية االأخرى، مثل املخيمات وم�ساكن احلرفيني وعمال اخلدمات والعاملني يف 
امل�ستوطنات والور�س االإ�رضائيلية. هذا ما متثله، اجتماعيا، مدينة روابي و�سواحي مثل الريحان 
واليا�سمني واحلي الدبلوما�سي، وحي ال�سفا وغريها، ولكن زمن و�سكل البناء املعماري لالأحياء 
واملباين اجلديدة يختلف عما �سبق )ما قبل اأو�سلو واالنتفا�سة االأوىل(، فاملكان ياأخذ بعدا زمنيا 
ولل�سوارع  ال�سواحي  لهذه  تعطى  التي  االأ�سماء  من خالل  عليه  التوكيد  يجري  وهذا  جديدا. 

وامليادين واملطاعم واملقاهي والفنادق وحمالت ال�سوبرماركت.

)النوع  »اجلندري«  بعده  وكذلك  املكاين،  للحيز  الطبقية  الهوية  يف  التباين  مالحظة  جتدر 
على  ي�رضي  ال  هذا  لكن  ال�سعبية،  املقاهي  عن  اهلل،  رام  يف  الن�ساء،  تغيب  فمثال  اجتماعي(. 
بعد طبقي )من حيث  له  �سوب،  والكويف  ال�سعبي  املقهى  بني  �سوب«، واالختالف  »الكويف 
يفر�سه  ما  على  ي�رضي  وهذا  اجتماعي،  نوع  وبعد  اخلدمة(  ونوع  واالأثاث  والديكور  ال�سعر 
املدن،  يف  االأطفال  وعامل  حركة  على  قيود  من  والعام(  واملدر�سي  )ال�سكني،  املكاين  الف�ساء 
وبخا�سة يف رام اهلل-البرية، بعد التو�سع الهائل يف بناء ال�سقق ال�سكنية، املغلقة على االأفق وعلى 
اجلريان، يف بنايات متعددة الطوابق، والتي زادت، بتاأثري من االأيديولوجيات الدينية االأ�سولية 
القائمة على الف�سل احلاد بني عامل املراأة وعامل الرجل، من حدة اال�ستقطاب بني احليز اخلا�س 
التمدد احل�رضي  لتاأثريات  التي مل تخ�سع بذات احلدة  القرى  بالو�سع يف  العام، مقارنة  واحليز 

وال�سكن يف �سقق يف عمارات متعددة الطوابق. 

جتاه  مت�سددة  قيودا  املدن،  على  وبخا�سة  فر�ست،  قد  كانت  اإ�رضائيل  باأن  التذكري  املفيد  من 
و  واحلزبي  ال�سيا�سي  وللن�ساط  الوطني،  ال�ساأن  يف  والتداول  للتجمع  العام  الف�ساء  ا�ستخدام 
اال�ستيطانية  اال�ستعمارية  الدولة  �سيا�سات  ملقاومة  اجلماهريية  واالأ�سكال  واالعت�سام،  للتظاهر 

الفار�سة لنظام التمييز العن�رضي.

عالقات القوة التي متنح اإ�رضائيل دخول جي�سها وقوات اأمنها لرام اهلل وفر�س قيود على احلركة، 
والتي ت�ستخدم اأموال »املقا�سة« امل�ستحقة لل�سلطة الفل�سطينية لالبتزاز ال�سيا�سي، هو اأحد م�سادر 
اإح�سا�س كثريين باأن حالة االنتعا�س التي تعي�سها الطبقة الو�سطى )والراأ�سمال العقاري( يف رام اهلل 
لي�ست �سوى حالة عابرة، ومعر�سة يف اأية حلظة لالنهيار واالنتكا�س، ولهذا القلق »الوجودي« 

ارتداداته على القدرة على التخطيط امل�ستقبلي للمدينة وعالقاتها. 
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والطرق  بامل�ستوطنات  متاما  حما�رضة  وهي  الكلمة،  معنى  بكل  االحتالل  حتت  مدينة  اهلل  رام 
االلتفافية واحلواجز الع�سكرية، والعديد من مواطنيها اعتقلوا من بيوتهم فيها، واإ�رضائيل مل ولن 
ترتدد عن اعتقال من تريد ويف اأي وقت تريد من داخل املدينة، من دون اأي اعتبار لكونها مقر 
ال�سلطة الفل�سطينية، وم�سنفة على انها منطقة »اأ« يف اتفاق اأو�سلو7، فهي اعتقلت، وال تزال، 
العديد من اأبناء املدينة ومن قادتها ال�سيا�سيني من تنظيمات �سيا�سية فل�سطينية رئي�سية، ومن اأع�ساء 
املجل�س الت�رضيعي، كما هو حال مروان الربغوثي، ع�سو املجل�س الت�رضيعي والقيادي يف حركة 
الت�رضيعي  املجل�س  النائب يف  ني�سان 2015،  فتح، وقياديني من حركة حما�س، وموؤخرا ،يف 

وع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية خالدة جرار.

رام الله وحلم المدينة الفلسطينية الليبرالية المتحررة. 5

حديث رام اهلل يتناقله املقيمون والعاملون فيها واملتعاملون معها من ال�سحافيني والوافدين اإليها 
والعمودي(  )االأفقي  العمراين  منوها  هو  غريه،  من  اأكرث  االنتباه  يلفت  ما  ولعل  لها،  والعابرين 
ال�رضيع، وبخا�سة بعد االنتفا�سة الثانية، وبعد اإجازة رفع عدد الطوابق من وزارة احلكم املحلي 
واأ�سواق  ومتاجر  ومطاعم  ومقاهي  فنادق  )من  واخلدمي  امل�رضيف  دورها  وت�سخم  والبلدية 
وات�ساالت وموا�سالت(، و ا�ستداد مظاهر اال�ستهالك اال�ستعرا�سي واختفاء اخلجل من الرثاء 

املك�سوف. 

من  طويلة  عقود  بعد  فل�سطينية  مدينة  بروز  حقيقة  مواجهة  يف  يكمن  اهلل  رام  لغز  اجلوهر  يف 
االحتبا�س، وهو اأمر يثري م�ساعر وتوج�سات وتوقعات وخماوف متنوعة، بحكم �رضوط وظروف 

هذا النمو والقلق حول م�ساره. 
  

اأثارتها املدينة لدى  ما يلي مناذج من امل�ساعر والتوج�سات والتوقعات واملخاوف والتاأمل التي 
بع�س من كتبوا عنها:

»رام اهلل عرو�س فل�سطني«8.
»عجيبة رام اهلل. متعددة الثقافات، متعددة االأوجه، مل تكن مدينة ذكورية وال متجّهمة، دائما 
�سباقة اإىل اللحاق بكل ترٍف جديد. فيها �ساهدت الدبكة كاأين يف دير غ�سانة، فيها تعلمت التاجنو 

7. حتتجز اإ�رضائيل )�سيف 2015( يف �سجونها 11 نائبا يف املجل�س الت�رضيعي، غالبيتهم حمكومون بال�سجن االإداري.
8. عنوان الأحد من�سورات بلدية رام اهلل ) باللغة االإجنليزية( عن الن�ساطات الثقافية ال�سهرية التي جتري يف مرافقها.
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منذ �سنوات املراهقة، وفيها تعلمت لعبة البلياردو يف �سالون »االأنقر«، وفيها بداأت اأحاول كتابة 
ال�سعر، وفيها ن�ساأ اهتمامي بالفن ال�سينمائي منذ اخلم�سينيات عرب برامج �سينما »الوليد« و »دنيا« 

و«اجلميل«، وفيها تعودت على االحتفال بالكري�سما�س وراأ�س ال�سنة«9.

ن�ساأ عقب  الذي  اجلديد  واالجتماعي  املكاين  للنظام  اجلانبية  النتائج  من  اهلل هي  رام  “متالزمة 
تعاي�س  )وهم(  وفانتازيا  طبيعي،  هو  مبا  الهلو�سة  من  �سكل  اإنها  اأو�سلو،  �سالم”  “عملية  انهيار 

االحتالل واحلرية” 10.

التي تخ�سع  االإ�رضائيلي،  الكولونيايل  العن�رضي  الف�سل  “بانتو�ستانات”  من  يتجزاأ  اهلل جزء ال  “رام 
لقب�سة اأمنية ولعالقات تبعية اقت�سادية، ورام اهلل كغريها من املدن والقرى الفل�سطينية �سهدت حتوالت 
اجتماعية رجعية، كت�سكل �رضائح اجتماعية تتقاطع م�ساحلها مع بقاء الو�سع الراهن على ما هو عليه، 

وترافق ذلك مع انت�سار ثقافة رجعية ومع حتوالت اقت�سادية عمقت التبعية”11.

ال  بيتية  وحفالت  و�سالونات،  وبارات،  مقاهي،  الفل�سطينية:  الليلية  احلياة  مركز  هي  اهلل  »رام 
تعد... يف نهاية االأ�سبوع جتد املقاهي التقليدية مكتظة بالنا�س يدخنون االأرجيلة. نحن الفل�سطينيون 
�سعب حيوي نحب الغناء واإحياء املنا�سبات االحتفالية... لكن احلياة الليلية يف مدينة حتت االحتالل 
ق�سة معقدة... �سكان رام اهلل مقيدون وال ي�ستطيعون ال�سفر ب�سهولة اإىل القد�س اأو املدن االأخرى، 
ولذا حتولت املدينة اإىل ملجاأ، اإىل نوع من الواحة. وهي بهذا ال�سكل مكان اإ�سكايل، ي�سبه بريوت 

م�سغرة. تعرف بالفقاعة، اإنها مكان للهرب من الواقع الفل�سطيني«12.

“مدينة ح�سارية متميزة، جميلة وخ�رضاء اآمنة ومزدهرة، و�سديقة للبيئة، وحمافظة على املوروث 
التعددية  متيزها  والفنون،  للثقافة  وحا�سنة  واال�ستثمار،  لل�سياحة  وجاذبة  والطبيعي،  الثقايف 

الفكرية وال�سيا�سية والثقافية واحرتامها حلقوق االإن�سان”13.

9. مريد الربغوثي، راأيت رام اهلل، املركز الثقايف العربي ، الدار البي�ساء- املغرب، وبريوت -لبنان، 2003. �س. 48. 
اأنظر/ي املوقع التايل حتت عنوان " Ramallah Syndrome" ؛   .10

http://ramallahsyndrome.blogspot.com/2009/10/ahdaf-soueif-on-guardian.html :(2009) 
11.  مهند عبد احلميد، »�سيطنة رام اهلل« )احللقة االأوىل(، االأيام، بتاريخ 5/2/ 2013.

 Christina Ganim, “The insider›s cultural guide to Ramallah: ‹A misunderstood cosmopolitan   .12
bubble”, The Guardian 20the April 2015 (http://www.theguardian.com/cities/2015/apr/20/in-

.(siders-guide-ramallah-misunderstood-cosmopolitan-bubble
13.  عنوان الأحد من�سورات بلدية رام اهلل ) باللغة االإجنليزية( عن الن�ساطات الثقافية ال�سهرية التي جتري يف مرافقها.
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لتحل  اهلل،  رام  �سوارع  من  الفل�سطينية  االنتفا�سة  �سهداء  تكرم  التي  املل�سقات  اختفت  “لقد 
وحتولت  العقارية.  الت�سليفات  على  احل�سول  اإىل  الداعية  ال�سخمة  االإعالنية  اللوحات  مكانها 
بلدة يف ال�سفة الغربية- م�رضح البارود االأخري ليا�رض عرفات الذي حو�رض يف العام 2002 من 
اأنقا�س- اإىل مدينة �سغرية منفتحة  قبل الدبابات االإ�رضائيلية، حيث حتول مقر قيادته العامة اإىل 

على العامل وتتوزع فيها احلانات الع�رضية وامل�ساكن الفاخرة”14.

“االآن، �سارت رام اهلل العا�سمة االإدارية لل�سلطة، ومل تعد »وين َع رام اهلل« اأغنية، بل �سارت مركز 
حياة الفل�سطينيني. كانوا يف رام اهلل يعملون يف القد�س، و�سار املقد�سيون يق�سدون رام اهلل للعمل 
حممود  ال�ساعر  )املق�سود  ديوان  يف  ق�سيدة  وعنوان  الديوان  عنوان  �ساحب  ولغريهما.  وال�سهر 
دروي�س(، قال: هذه مدينة تنمو على عجل، غريه كتب عن »فقاعة رام اهلل« و�سواه كتب »رام اهلل 
ال�سقراء«، ومدير �سابق للمركز الثقايف غوته )الفرن�سي االأملاين، هو جيل كرمير( و�سع كتابًا خمتلفًا 
يف مديحها، زبدته: ما ال ميكن عمله يف مدينة اأخرى فل�سطينية ميكن عمله يف رام اهلل. قبل �سنوات، 
عقد موؤمتر يف عّمان عن املدن نظمه الفرن�سيون لالإجابة عن �سوؤال جانبي يف تعريف املدن، ورئي�سي 
يف تو�سيف رام اهلل. هل هي قرية اأممدينة... اأو �سارت مدينة؟ لو كنت هناك الأعطيت تو�سيفًا لها. 

اإنها بلدة town، وعا�سمة اإدارية.. بل وحا�رضة مرتوبول للحياة الوطنية”15. 

يف  الرئي�سية  باملدن  ارتباطا  اأكرث  اأحيانا  اهلل-البرية[  ]رام  احل�رضية  اجلزيرة  هذه  تبدو  “وبالفعل، 
املنطقة – عمان، والقاهرة، وبريوت، وموؤخرا دبي – من ارتباطها باملدن والبلدات املثيلة املطوقة 
ال  �سكان  بعدد  احل�رضي  املركز  هذا  اأن  يف  املح�سلة  تتمثل  االحتالل.  وم�ستوطنات  بحواجز 
يتجاوز 60 األفا، ي�سارك �سمات رئي�سية )واإن ب�سكل م�سغر( ملدن عربية رئي�سة اأكرب منها بكثري، 
الفروق االجتماعية وتطبيعها،  ات�ساع  لل�سكان،  املتنامي  التنوع االجتماعي  منها ب�سكل خا�س 

واالأخالقيات احلداثية املعوملة التي ت�سيغها الطبقة الو�سطى اجلديدة”16.

على  البحر  �سطح  عن  900م  ارتفاع  وعلى  القد�س  من  كيلومرتا   16 بعد  على  اهلل  رام  “تقع 
قمة التالل، وهي معروفة بعرو�س فل�سطني نظرا جلمالها اجلغرايف العام. تتمتع رام اهلل بطق�س 
لطيف ومنع�س، وهي ومنذ فرتة طويلة منتجع �سيفي م�ستحب... ولرام اهلل احلديثة مركز مديني 
فنية، وم�سارح، وحدائق عامة، وم�سهد عامر من املطاعم، وحياة  حيوي، ومتاحف، واأروقة 

14.  من كتاب كتاب باجنمني بارت، حلم رام اهلل، رحلة يف قلب ال�رضاب الفل�سطيني، دار جرو�س بر�س، طرابل�س، لبنان، 2013. 
15.  ح�سن البطل، جريدة االأيام، »تو�سيف اأقل/ اأكرث لرام اهلل ؟!، 28 ني�سان 2015.

 Lisa Taraki, “Enclave Micropolis; the Paradoxical Case of Ramalla/Al-Bira”, Journal of Palestine   .16
Studies, Vol. 37; No. 4 (summer 2008). P. 7
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ليلية حيوية، رام اهلل هي مدينة تنمو ب�رضعة كمدينة كوزموبوليتانية”17. 

»هل هناك بلد يف الدنيا يجلب فيها ال�ساب، ابن البلد ومن يعرفه من اجلريان واملحيطون به، �ست 
اأجنبيات اإىل �رضيره يف اأقل من �سهر، يف حني يغّلف زجاجة البرية اأو النبيذ بثالث اأكيا�س �سوداء 

حني ي�سرتيها؟! ال اأظن هذا يح�سل اإال يف رام اهلل، واالأدهى اأنها “رام اهلل املحتلة”18.

“ما يجري يف اأزقة و�سوارع رام اهلل التحتا كان قد جرى يف �سوارع مركز املدينة، حيث رفعوا 
االأنابيب ال�سدئة للمياه، وبنوا اأر�سفة جميلة، ذات اأ�سجار، واإ�ساءة جديدة، وهكذا قاموا مبا ي�سبه 
رام  مقهى  يف  جل�سة  �سباحًا،  »متييل« �رضايني قلب املدينة، ووقايتها من »االحت�ساء القلبي«. 
القدمية. اهلل  رام   - ال�سهل  �سارع   - االن�رضاح  مقهى  م�ساًء جل�سة يف  الرئي�س،  ال�سارع   -  اهلل 

حمظوظ اأن اأعي�س يف مدينة هي قلب هذه ال�سفة، وحمظوظ اأن اأ�سكن يف �سويداء ومهجة قلب 
املدينة القدمي”19.

»بعد توقيع اتفاق اأو�سلو، ومع دخول طالئع ال�سلطة الوطنية االأرا�سي الفل�سطينية، ارتفعت اأ�سعار 
االأرا�سي كثريا، واأ�سبح هناك قطاع عام مركزه مدينة رام اهلل، التي مل تعد مبانيها ومناطق ال�سكن 
فيها كافية ال�ستيعاب هذا التغيري ال�سكاين، لذا انكب امل�ستثمرون و�رضكات القطاع اخلا�س على 
اال�ستثمار بجنون يف جتارة االأرا�سي، ويف بناء جتمعات �سكنية �سخمة، و�سل عدد ال�سقق يف 
بع�سها اإىل اأربعني �سقة، والالفت يف هذه االأبنية التي غزت املدينة اأنها تفتقد النماذج املوحدة، 

فللعمارة لون وارتدادات خمتلفة عن جاراتها، وال يوجد ن�سق موحد للخدمات اجلماعية«20.

»ال�سعور الطاغي لدي يف رام اهلل، طوال الوقت تقريبا، هو اأننا نعي�س يف فقاعة ال بد يوما من اأن 
تنفجر. ويف اأحيان كثرية اأ�سعر باالختناق رمبا الأنني جئت حديثا، ومل اعتد على ما يجب بحق 
اأن يثري احلنق. رام اهلل مبنية على تالل، كنت يف �سكني ال�سابق )يف املا�سيون- رام اهلل( اأخرج 
مع زوجتي للتم�سي ليال، عندما ت�سعد اإىل قمة تل، ت�سعر باأن مزاجك جيد وتتنف�س عميقا، ال 
يدوم هذا طويال، عندما تنظر حولك تواجهك امل�ستعمرات باأنوارها امل�سع�سعة وتطل على �سجن 

عوفر، ت�سعر باالإحباط«21
17.  من من�سور م�سور عن رام اهلل  وحميطها �سادر عام 2014 )باللغة االإجنليزية( عن وزارة ال�سياحة واالآثار رام اهلل.

18.  من رواية عباد يحيى، رام اهلل ال�سقراء، دار الفيل، القد�س، 2013.
19.  ح�سن البطل، “عملية »متييل« ل�رضايني قلب رام اهلل التحتا!”،  جريدة االأيام، 5/22/.

20.  خالد فراج، “رام اهلل: قرية عاملية فيها كل �سيء”، جملة الدرا�سات الفل�سطينية، عدد 72، خريف 2007. �س. 126.
العدد  الفل�سطينية،  الدرا�سات  21.  د. خليل الهندي،رئي�س جامعة بريزيت حتى �سيف 2015، “خليل هندي من الطنطورة حتى بريزيت”، جملة 

98، ربيع 2014، �س 174-149.
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»وقد اأُجنزت يف ال�سنوات املا�سية العديد من االأعمال االأدبية التي تناولت مدينة رام اهلل، كان 
اأولها كتاب ال�ساعر مريد الربغوثي: »راأيت رام اهلل« ال�سادر عن دار الهالل يف القاهرة م�رض 
عام 1997 والكتاب الثاين لنف�س الكاتب » ُوِلْدُت هناك، ُوِلْدُت هنا » )اجلزء الثاين من »راأيت 
رام اهلل« ال�سادرة عن دار ريا�س الرّي�س للكتب والن�رض، بريوت لبنان عام 2009، ورواية » ال 
اإينا�س عبد اهلل، ال�سادرة عن دار ف�ساءات للن�رض والتوزيع،  مالئكة يف رام اهلل« للروائية ال�سابة 
الفل�سطيني«  ال�رضاب  يف  رحلة  اهلل...  رام  »حلم  كتاب  واأخرياً   .  2010 عام  عمان/االأردن 
الفرن�سية، وقد عمل مرا�ساًل لل�سحيفة  لل�سحفي بنجامني بارث، الكاتب يف �سحيفة لوموند 

يف االأرا�سي الفل�سطينية ما بني اأعوام 2011-2002«22 . 
  

الت�سميم  الهند�سة وال  ت�سبه خميم الجئني، وال يبدو عليها  “من اخللف”  “رام اهلل تبدو من هنا 
اإنها ع�سوائية كبرية من اال�سمنت الكثري، وجميع مدن ال�سفة �سارت ت�سبه خميمات  احلديث، 
الالجئني، ال هند�سة عامة وال ترتيب، وكل واحد يبني لنف�سه ما يريد، ما جعل جميع مدن ال�سفة 

ت�سبه املخيمات، او ت�سبه جممعات كراج ال�سيارات !!!”23

رام الله بين الشرط الذاتي والشرط االستعماري االستيطاني. 6

�سلطة  قيام  متثل يف  البرية(  مدينة  دائما  )ومعها  اهلل  لرام  املعا�رض  التاريخ  االأهم يف  احلدث  لعل 
فل�سطينية واتخاذها من املدينة مقرا ملوؤ�س�ساتها واأجهزتها، فقد مثلت ال�سلطة الوطنية بعد قيامها 
عام 1994 اأول �سلطة فل�سطينية ،واإن مل تتخط �سلطة حكم حمدود ال�سالحيات، عرفتها املدينة. 

ال�سلطة الفل�سطينية حطت رحالها يف رام اهلل-البرية، حتت االعتقاد اأنها تقوم باإجراء موؤقت يف�سي 
اإىل قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة تكون عا�سمتها القد�س، وكان مقدرا اأن يتم ذلك خالل فرتة ق�سرية 
)حددت بخم�س �سنوات اأي يف العام 1999( واأن يتم التحول الدوالين )من الدولة( عرب التفاو�س 
الثنائي مع اإ�رضائيل كدولة حمتلة. هذا، كما هو معروف، مل يتحقق بعد اأكرث من عقدين من التفاو�س، 
ال�سيطرة  وكثافة  لتوا�سل  نظرا  املرئي،  امل�ستقبل  يف  يتحقق  اأن  املتوقع  من  لي�س  اأنه  القول  وميكن 
اال�ستعمارية اال�ستيطانية على ال�سفة الغربية واحل�سار املحكم على قطاع غزة، لكن ف�سل قيام دولة 
فل�سطينية عا�سمتها القد�س، اأّهل رام اهلل لتويل موقع املركز ال�سيا�سي واالقت�سادي-املايل واالإداري 
والثقايف لل�سفة الغربية، ولذا ينظر البع�س اإىل اأن ما جرى لرام اهلل، هو من “االأ�رضار اجلانبية” لف�سل 

22.  حممد جرادات، “قراءة يف رواية “رام اهلل ال�سقراء”، لعباد يحيى، دنيا الوطن، 2013/1/25.
https://www.maannews.net/) االإخبارية، 2015/5/24.  ت�سبه خميم الجئني”، وكالة معا  “ورام اهلل، من اخللف،  اللحام،  نا�رض    .23

(Content.aspx?id=779103
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م�رضوع اإقامة الدولة الفل�سطينية، يف حني يراه البع�س االآخر كثمرة من ثمار قيام �سلطة فل�سطينية 
الأول مرة على اإقليمها، والأن رام اهلل باتت مقر القيادات ال�سيا�سية واالأمنية واالإدارية واالقت�سادية، 
فقد تعاملت اإ�رضائيل معها بخ�سو�سية ن�سبية، قيا�سا باملواقع االأخرى، مما �ساهم، مع مظاهر اأخرى 
الدولة  باأنها مدينة تقع خارج �سيطرة االحتالل، ومبناأى عن �سيطرة  اأوهام  �ساآتي عليها، يف خلق 

اال�ستعمارية اال�ستيطانية.

البلدة ال�سغرية  كما يف العديد من املواقع الفل�سطينية كان وقع النكبة دراماتيكيا على رام اهلل، 
اأعدادا  وا�ستقبلت  فل�سطني،  اإىل خارج  اهلل  رام  �سكان  اأهايل  ارتفعت وترية هجرة  فقد  اآنذاك، 
عام  ففي  والرملة،  واللد  يافا  من  وبخا�سة  اإليها،  الوافدين  الفل�سطينيني  الالجئني  من  كبرية 
باأربع �سنوات( قدر عدد �سكان رام اهلل بنحو 6300 ن�سمة،موزعني  النكبة  1944 )اأي قبل 
ح�سب االنتماء الطائفي كالتايل، روم اأرثوذك�س 3570، روم كاثوليك 700، التني 1080، 

بروت�ستانت 325، فرندز 200، م�سلمون 425. 

وح�سب امل�سدر نف�سه قدر عدد �سكان رام اهلل يف عام 1952 )اأي بعد النكبة بخم�س �سنوات( 
كالتايل: اأبناء رام اهلل االأ�سليون 4500 )اأي اأقل بنحو 1800 عما كانوا عليه قبل ت�سع �سنوات(، 
بنحو  قدر  البلدة  يف  املقيمني  عدد  اأن  اأي   ،9000 والالجئون  الوافدون   ،2580 املغرتبون 

13500، و�سكل الالجئون )من هجرة النكبة(، يف ذلك العام نحو ثلثي �سكان رام اهلل24.

يف عام 1997 بلغ عدد �سكان مدينة رام اهلل17851 ويف عام 2007 بلغ عدد �سكان املدينة 
وملدينة   ،37690 البرية  وملدينة  ن�سمة،   27092 لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  معطيات  ح�سب 
بيتونيا 19496، اأي ما جمموعه 84278 ن�سمة للمجمع احل�رضي الثالثي، وقّدر عدد �سكان 
بيتونيا  بنحو 47540، و�سكان  البرية  ن�سمة و�سكان  بنحو 34173  رام اهلل يف عام 2015 

بنحو 24592، اأي ما جمموعه 10630525. 

هذه تقديرات، وهناك من يعتقد، كما اعتقدوا قبل تعداد العام 2007، اأن عدد �سكان رام اهلل هو اأعلى 
من ذلك بكثري، ولعل هذا يعود اإىل التفاوت بني عدد من ي�سكنون املدينة، وبني من يفدون اإليها للعمل 
الفل�سطينيني داخل اخلط  القرى املجاورة ومن  والت�سوق والعالج، وال�ستخدام مرافقها املختلفة من 
االأخ�رض، ومن الطبيعي اأن يفوق عدد املرتددين على املدينة التواأم )رام اهلل-البرية( عدد املقيمني فيها. 

24.  حول تاريخ رام اهلل ال�سكاين واملوؤ�س�ساتي وتكوينها العائلي حتى بداية الثمانينات من القرن املا�سي اأنظر/ي: عزيز �ساهني، ك�سف النقاب عن 
اجلدود واالأن�ساب يف مدينة رام اهلل، من�سورات مركز الوثائق واالأبحاث، جامعة بري زيت 1982 )�س. 21 -22(.

25.  من معطيات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )اأنظر/ي ملحق رقم 2(.
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حتتاجها  وريا�سية(  ودرا�سية  وترفيهية  واإدارية  و�سلعية،  )�سحية،  متنوعة  خدمات  املدينة  توفر 
االأموال  روؤو�س  اأ�سحاب  ومن  و�سطى  وطبقة  �سعبية  )فئات  خمتلفة  اجتماعية  و�رضائح  فئات 
ورجال االأعمال(، وهناك عدد غري قليل من القرى التابعة ملحافظة رام اهلل–البرية، التي حتتاج ما 
توفره املدينة من خدمات، ويجدر االنتباه اأن معظم هذه لي�ست قرى باملعنى الريفي التقليدي، اإذ 
اأن ن�سبة حمدودة جدا تعتمد على الزراعة، هي قرى من حيث طبيعة العالقات االجتماعية التي 

ت�سودها )وللدور البارز لعالقات القرابة واجلوار بني اأفرادها(.

لي�س املهم، هنا، عدد �سكان رام اهلل - واإن كان للعدد اأهمية خا�سة من حيث اأنه يولّد حاجات 
وعالقات اجتماعية جديدة، االأهم هو التكوين االجتماعي واملهني والثقايف للمقيمني والعاملني 

يف املكان واملرتددين عليه. 

ال�سلطة  موؤ�س�سات  قيام  على  ترتب  ما  لكن  جديدا،  لي�س  اهلل  رام  �سكان  تكوين  يف  القائم  التنوع 
والفكري،  وال�سيا�سي  والثقايف  املهني  التنوع  وعمق  و�سع  لها،  مقرا  اهلل  رام  واتخاذها  الفل�سطينية 
والتجربة احلياتية، بجوانبها الفنية واملعمارية، وزاد من اإبعادها عن حمركات العالقات االجتماعية يف 
القرى املحيطة )كعالقات القرابة واجلوار والفئة العمرية والنوع اجتماعية واأ�سكال ملكية راأ�س املال(.

الو�سطى  الطبقة  وتطلعات  وان�سغاالت  بتكوين  كبري،  حد  اإىل  يت�سل،  اهلل  رام  لغز  فاإن  ولهذا 
الفل�سطينية،26 التي تهيمن عدديا ومهنيا و�سيا�سيا وثقافيا واقت�ساديا على املدينة و�سواحيها. وهي 
طبقة و�سطى، فيها من يجد يف رام اهلل الف�ساءال�رضوري من احلرية الفردية واحرتام اخل�سو�سية، 
الذي ال يريد اأن يتم التعدي عليه، ولعل احرتام اخل�سو�سية الن�سبي يعود اإىل غياب هيمنة العائلة 
الكل  بات  العائلة،  اأنه »مع غياب  البع�س  راأى  املدينة، حيث  الفرد يف  �سلوك  )احلامولة( على 
ي�سعى لبناء عامله اخلا�س«، كما ذكر اأحد من حاورتهم. وهي اأي�سا طبقة و�سطى فيها من يرى 
يف رام اهلل »�سدوم وعمورة« لكرثة ما يرى هو فيها من مفا�سد وانحالل و تهتك وا�ستهتار بكل 

اأمام  الفل�سطينية  الو�سطى  “ الطبقة  اأنظر/ي: جميل هالل،  الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  الفل�سطينية يف  الو�سطى  الطبقة  �سمات وتكوين  26.  حول 
حتديات ال�رضذمة ال�سيا�سية واخلمول الفكري-الثقايف والنزعة املحافظة”، اأوراق فل�سطينية، العدد الثالث، �سيف 2013. 
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القيم الوطنية واالأخالقية27، وهي طبقة ت�سم جمموعات جتد يف رام اهلل ما يهمها من ن�ساطات 
ومقاهما  ومطاعم  وفنادق  متاجر  يف  جتد  اأخرى  وجمموعات  و�سيا�سية،  وفكرية  وفنية  ثقافية 
بامل�ساة وبال�سيارات االإح�سا�س  النهار  يكفيها من متعة ومتاع، كما مينح اكتظاظ �سوارعها يف 
بالوجود يف مدينة، يقول اأحد من حتادثت معهم من العاملني يف �سارع ركب: »�سوارع رام اهلل 
باتت �سديدة االكتظاظ، ب�سبب الزيادة يف عدد العمارات متعددة الطوابق، املوؤجرة اأو اململوكة 
للمحال التجارية، اأو لعيادات وخمتربات اأو ملكاتب فنية خمتلفة، باالإ�سافة اإىل قا�سدي الت�سوق 
ال�سيا�سية وموظفي  التنظيمات  متفرغي  ومن  »للك�سدرة«،  ياأتي  من  واإىل  املحيطة،  القرى  من 

االأجهزة االأمنية«.  

من  واأخرى  يومها،  تاأمني كفاف  اأجل  من  تكدح  العدد،  قليلة  لي�ست  اجتماعية  فئات  املدينة  يف 
ال�سباب الذي يجد متعة يف »الك�سدرة« يف �سيارات اآخر موديل، ويف التنقل من مقهى الآخر، ومن 
مطعم الآخر ،ذات اأ�سعار ال طاقة ملعظم الفئات االجتماعية عليها، ومن ناد الآخر وفندق ذي اأربع 
اأو خم�س جنوم الآخر، هناك من ال يتجاوز راأ�سماله مئات قليلة من ال�سواقل، يوظفها يف ب�سطة اأو 

من دون ب�سطة لبيع �سلعة �سغرية ب�ساقالت حمدودة، متنقال اأو جال�سا على اأر�سفة �سوارع املدينة. 

التذكري �رضوري ملن ي�ست�سهل التعميم حول ما يجري، وما ال يجري، يف هذه املدينة »اخلداج«، 
كما و�سفها يل اأحد الذين ا�ستطلعت راأيهم حول رام اهلل، وت�سطيحا للمدينة من خالل ربطها 

بال�سلطة وبالعهر، كما ذكر البع�س . 

وعلى اأر�سفة �سوارع رام اهلل-البرية جتد باعة متجولون يبيعون ،ح�سب املو�سم، الكعك والتوت 
والكتب،  والقهوة  والفول،  والك�ستنة واحلم�س  والبليلة  االأخ�رض،  واللوز  وال�رضاب  االأر�سي، 

27.  هذا ما وجده بع�س النقاد يف رواية عباد يحيى ، رام اهلل ال�سقراء ال�سادرة عن دار الفيل )القد�س(، يف العام 2013، اأنظر/ي مراجعة مهند عبد 
احلميد للرواية على ثالث حلقات حتت عنوان »�سيطنة رام اهلل« والتي ن�رضها يف جريدة االأيام بتاريخ 2/5، و 2/12 و 2013/2/19 وخل�س 
فيها )احللقة الثالثة( اإىل اأن الرواية تنتمي » اإىل ثقافة وطنية لكنها حمافظة ورجعية، ويت�سح ذلك من املواقف واملفاهيم التي دافعت عنها الرواية اأو 
�رضحتها. وال يعيب رام اهلل اأن يقام فيها اأن�سطة ثقافية متنوعة بع�سها نوعي وبع�سها هابط، لكن معظمها مفيد. فالثقافة رافعة للتطور االجتماعي 
واالنفتاح على االإبداع االإن�ساين، وناقدة لل�سيا�سة وال�سيا�سيني، وكانت الثقافة الفل�سطينية وال تزال رافعة ملقاومة االحتالل رغم ت�سع�سع النخبة 
الثقافية راهنا. بقي القول قد يحدث انهيار �سيا�سي وتبقى الثقافة اأو اأجزاء من مكوناتها �سامدة ومقاومة، ففي كل بلد اأكرث من ثقافة. وعندما 
يرتكز النقد ال�سيا�سي اىل ثقافة رجعية يفقد عنا�رض قوته وينتقل باأ�سحابه اىل ميني الذين ينتقدهم، وهذا ما حدث مع »رام اهلل ال�سقراء«. لكن 
اأن  ال�سقا  اأباهر  الدكتور  املثال اعترب رئي�س دائرة علم االجتماع واالإن�سان يف جامعة بريزيت  الرواية ن�سا خمتلفا، فعلى �سبيل  هناك من قراأ يف 
»الرواية تعك�س احلالة اله�ستريية التي تعي�سها رام اهلل باملقارنة مع غزة ال�سمراء اأو احلمراء اليوم”. ويرى ال�سقا اأن “الرواية حتاكي تناق�س املحلية 
والكزموبوليتية والتغريات االجتماعية العديدة يف املدينة، وحتاكي الف�ساءات امل�سادة وكل املظاهر اجلديدة بطريقة رائعة �سل�سة، وكلنا ن�ستح�رض 
اإثارة يف الرواية وهي احل�سور  يف هذه املدينة حمليتنا وهي تغدو مع االأيام ال ت�سبهنا، وتتناول الرواية واحدة من اأهم الق�سايا يف رام اهلل واالأكرث 
االأجنبي يف املدينة، والرواية تر�سد تفا�سيل احلياة والعمارة و�سيا�سات الهوية والعالقة مع ال�ستات الفل�سطيني، وعّباد يحيى مير على كل هذا 
الطيف بدءا ب�سالفوي جيجك و�سوال لباعة القهوة يف املدينة”. )جريدة حق العودة، العدد 51، بديل )املركز الفل�سطيني مل�سادر حقوق املواطنة 

.https://www.badil.org/haq-alawda/item/1867-art13:والالجئني(. اأنظر/اأنظري
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وباعة ا�سطوانات االأغاين واالأفالم )CD(، والكرا�سات الدينية ال�سعبية، هذا باالإ�سافة اإىل بائعي 
والهندبة  واخلبيزة  والبقدون�س  والنعنع  واخليار  والبندورة  )الكو�سا  موا�سمها  ح�سب  اخل�سار 
�سوارعها  تكتظ  كما  االكتظاظ،  دائم  والفواكه  اخل�سار  �سوق  اإىل  باالإ�سافة  وغريها...(، 
ب�سيارات االأجرة )التاك�سي(، ومن خليط من االأمكنة )مطاعم، مبا فيها مطاعم الوجبات ال�رضيعة 
مثل كنتاكي ومقاهي �سعبية و”راقية” ذات االأ�سعار التي تتجاوز اأ�سعارها مدنًا اأوربية(، وحمالت 
ذات اأ�سماء حملية وعربية واأجنبية. وجتد على اأر�سفة رام اهلل فقراء من القرى ي�سّوقون بع�سًامما 

ينتجونه او ال ينتجونه.

اإقامة �رضائح من الطبقة الو�سطى ورجال االأعمال،  البرية( لي�ست ح�رضا مكان  رام اهلل )ومعها 
ففيها خميمي االأمعري، وقدورة )وخميمي اجللزون وقلنديا بالقرب منها(، وفقراء رام اهلل التحتا، 
اأم ال�رضايط النا�سيء حديثا، حيث تقيم �رضائح دنيا من الطبقة الو�سطى.  باالإ�سافة اإىل حي عني 
اأبواب  يقرع  من  اأحيائها  الر�سيف، ويف  على  مت�سولني/ات  من  يخلو  ال  يكاد  و�سارع ركب 
البيوت واملكاتب طالبا للم�ساعدة بلغة مبا�رضة اأو طرق غري مبا�رضة )بيع كرا�سات دينية اأو اأدعية 

مكتوبة على ورق، او علكة...(.  

رام الله؛ الطفرة العمرانية دليل حيوية أم مؤشر سراب؟ 28. 7

قالت يل �سيدالنية يف رام اهلل التحتا، اأن اأهايل رام اهلل الذي ياأتون للزيارة ال�سيفية يعلقون باأنهم 
مل يعودوا يتعرفون على مدينتهم ب�سهولة، نظرا حلجم ما دخل عليها من تغيري ومن مباٍن جديدة 
واأ�سواء وحركة ليلية تفوق، ح�سب قولهم، ما ي�ساهدونه يف اأمريكا. قد يكون هذا كالم يقال من 
قبيل املبالغة، توكيدا على التحوالت يف املدينة خالل العقدين االأخريين، لكن فيه، من م�ساهدتي 
واالأحاديث التي اأجريتها، درجة عالية من ال�سحة اإذا ما قورن احلال الراهن باحلالة التي كانت 

تعي�سها رام اهلل قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية.

ال خالف اأن رام اهلل �سهدت يف العقد االأخري، حتديدا، ارتفاعا، وب�سكل كبري، يف عدد البنايات 
متعددة الطوابق �سواء لل�سكن اأو للعمل )مكاتب اأو عيادات اأو خمتربات( اأو كمقرات حكومية 
28.  رام اهلل �سوق ملختلف ال�سلع واخلدمات؛ املطاعم ال�سعبية )مطاعم احلم�س والفول والفالفل التي يرتادها البع�س من الطبقة الو�سطى ل�رضاء اأو 
تناول الفطور وحتديدا  اأيام اجلمعة وبدرجة اأقل االأحد و”الراقية”، ويف ال�سنوات االأخرية انت�رضت فيها مطاعم الوجبات ال�رضيعة والفنادق من درجة 
النجوم الثالث فما فوق )غراند بارك، �سيزار، اأنكارز �سويت�س،  رويال كورت، احلجل، بيوتي اإن، كازابالنكا، �سيتي اإن، موفنبيك ، واملريادور )يف 
ال�سينما  دور  واأي�سا  واملوالت،  وال�سوبرمركات  العملة  �رضف  وحمالت  وامل�ست�سفيات  واملختربات،  وال�سيدليات  املتخ�س�سة  والعيادات  الطرية( 
وحمالت بيع املالب�س والذهب، و �سالونات احلالقة والتجميل، ومواقف �سيارات وبا�سات و”فوردات” االأجرة التي تنقل الركاب اإىل خمتلف املناطق 

يف ال�سفة الغربية.
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املقاهي  عدد  ت�ساعف  على  اأهلية، وال خالف  اأو  دولية  ملنظمات  اأو  متنوعة  و�رضكات  وبنوك 
واملطاعم والفنادق29 فيها بعد االنتفا�سة الثانية ورحيل الرئي�س يا�رض عرفات. واتخاذ العديد منها 
اأ�سماء »معوملة«30. كما عادت دور ال�سينما ومكاتب التاك�سيات وكل اأنواع ال�سيارات ل�سوارع 
التقديرات  اإىل �سعفي ،ح�سب بغ�س  النهار  املدنية يف  املدينة، رافق هذا زيادة يف عدد �سكان 
مبا فيها موظفي البلدية، عدد �سكانها الليليني )اأي املقيمني يف املدينة( ب�سبب الوافدين للمدينة 

للعمل والت�سوق وللعالج،اأولتلبية احتياجاتهم االأخرى خالل النهار. 

الطفرة العمرانية وال�سكانية وتنوع الن�ساطات ذات ال�سمة احل�رضية هي حمرك لغز رام اهلل، مبا يف 
ذلك لغز اللغة املعمارية اجلديدة، وما دخل على املفهوم اجلديد لل�سكن، بفعل اأموال اخلليج وحتكم 
القطاع اخلا�س، اللذين باتا من معامل املدينة التي يراها البع�س ما ي�سبه بالفقاعة التي ال بد من اأن 
تنفجر، يف حني يرى اآخرون اأنها ت�سري على خطى مدن عربية كبريوت وعمان ودبي31 )ورد تاأثر 
رام اهلل بعمان واخلليج كاأ�سلوب حياة وكنمط معماري يف حديث عدد ممن قابلتهم، والبع�س يرى 
فيما يجرى يف رام اهلل ترجمات الأجندات �سيا�سية تلتقى فيها م�سالح قوى حملية واإقليمية ودولية 

متعددة.

لغز رام اهلل يكمن، يف جانب مهم منه، يف �رض حتّولها من بلدة �سياحية متعددة الطوائف واالأديان 
وذات هجرة خارجية عالية ن�سبيا ومرافق �سياحية �سيفية، اإىل مدينة اأو بلدة تتمتع ب�سمات ح�رضية 
وا�سحة املعامل، وتعي�س طفرة معمارية غرّيت يف زمن ق�سري جدا من معاملها عرب متدد معماري 
اأفقي واآخر عامودي وكثفت من تنوع املوؤ�س�سات واالأن�سطة القائمة فيها. هذا جرى ويجري 
ا�ستعمارية  دولة  �سيطرة  ترافقها  ال�سالحيات(  حمدود  ذاتي  )حكم  فل�سطينية  �سلطة  وجود  مع 

ا�ستيطانية عن�رضية ونظام اقت�سادي ليربايل جديد.

تقدميها عن  تريد  التي  ال�سورة  اهلل،  رام  �سيا�سية واقت�سادية وثقافية مقتدرة يف  ال تخفي نخب 
املدينة،  بها  حتفل  التي  واالأن�سطة  فيها،  تقيم  التي  واملرافق  املوؤ�س�سات  من  هذا  يت�سح  املدينة، 

يذكر تقرير �سحفي عن رام اهلل يف اأواخر 2014 اأن عدد املقاهي واملطاعم فيها جتاوز، ح�سب معلومات مدينة رام اهلل، االأربعمائة ) اأنظر/ي: �سائد اأبو   .29
http://palestine.assafir. :2014 فرحة، »�سجار املا�سي واحلا�رض على طاولة؛ ق�سة املقهى وال�سلطة يف رام اهلل« ملحق جريدة ال�سفري ت�رضين الثاين

.com/Article.aspx?ArticleID=3098
باالإمكان االطالع على ما يجري يف رام اهلل من ن�ساطات وعناوين اأمكنة خمتلفة من خالل االإ�سدار ال�سهري املعنون:

.This Week in Palestine
من هذه املطاعم والفنادق )باللغة االإجنليزية الأن باالأ�سل كذلك(:   .30

Pizza Hut, KFC, Checkers, Dominos, Movenpick.Caesar, Grand Park, Best Eastern. Royal Court Suits, 
.Beauty Inn…. 

من م�سودة ورقة غري من�سورة باللغة االإجنليزية لالأ�ستاذ خلدون ب�سارة وردت يف مرجع �سابق.  .31
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ففي رام اهلل يقع مقر رئا�سة الوزراء الفل�سطينية، ومقرات وزارات وهيئات ال�سلطة الفل�سطينية 
ومقرات  الت�رضيعي  املجل�س  ومقر  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  فيها  مبا  املختلفة، 
التنظيمات ال�سيا�سية غري املحظورة اإ�رضائيليا، ومقرات وفروع البنوك العاملة يف اأرا�سي ال�سلطة 
الدولية واالأهلية  املوؤ�س�سات  القطاع اخلا�س املختلفة، ومقرات  الفل�سطينية، ومكاتب �رضكات 
واملنظمات غري احلكومية، وهناك موؤ�س�سات ثقافية عدة ن�ساأت خالل اأو بعد االنتفا�سة االأوىل 
)الغالبية بعد اتفاق اأو�سلو(، ق�رض رام اهلل الثقايف، متحف حممود دروي�س32، موؤ�س�سة تامر للتعليم 
اأو�سلو( موؤ�س�سة  املجتمعي )تاأ�س�ست عام 1989(، موؤ�س�سة عبد املح�سن قطان )تاأ�س�ست بعد 
يف  )موقعها  رواق  الفل�سطينية،موؤ�س�سة  الدرا�سات  موؤ�س�سة  مدار،  مركز  ما�س  مركز  مواطن، 
البرية لكنها تعطى عنوانها يف رام اهلل(، معهد اإدوارد �سعيد للمو�سيقى،الكمنجاتي، مركز الفن 
يا�رض  االأملاين-الفرن�سي، �رضيح ومتحف  الثقايف  املركز  الق�سبة،  ال�سعبي)البرية(، �رضية رام اهلل، 
عرفات، مركز ال�سكاكيني،�سينما وم�رضح الق�سبة و�رضية رام اهلل،وعدد من النوادي واجلمعيات 
اإليه من زحمة  الريا�سية واحلقوقية والن�سائية والنقابات املهنية والعمالية، باالإ�سافة اإىل ما ا�رضنا 
)باأ�سماء  »ال�سوبرماركت«  وحمالت  »املوالت«  وانت�سار  املعوملة،  والفنادق  واملقاهي  املطاعم 

عربية واأجنبية(، ومكاتب �سيارات االأجرة )التك�سيات(.

كما تك�سف اأ�سماء �سوارع رام اهلل ،وهي اأ�سماء و�سعت على مداخل ال�سوارع وتقاطعات الطرق 
يف ال�سنوات االأخرية، احلر�س على منح املدينة هوية وطنية تعددية علمانية جامعة ،مع احلفاظ على 

طغيان اأ�سماء الذكور، وبعدا عربيا واأمميا، كما يظهر من مناذج االأ�سماء التالية واملرتبة ع�سوائيا33:

املا�سيون!(،  يف  يتقاطعان  وعيا�س  )حبيبي  عيا�س  يحيى  حبيبي،  اإميل  �سعيد،  ادوارد  ال�سكاكيني،  خليل 
فيليب حتي، خليل البديري، فوزي القاوقجي، اإميل عازر، بن بلال، عي�سى زيادة، كمال عدوان، خليل اأبو 
اإبراهيم طوقان، خليل الوزير، خمل�س  اإ�سعاف الن�سا�سيبي،  ريا، خليل ال�سكاكيني، اأحمد �سدقي الدجاين، 
عمرو، جربا الأ�سقر، من�سور ريان، مايكل اأجنلو، الأم ترييزا، حنا ميخائيل، غ�سان كنفايف، لينا النابل�سي، 
اجلي�س  قتله  اإيطايل  يت�سرييللو( �سحفي  رفائيل  تول�ستوي،  نيوتن،  �سحادة،  نقول  �سعد �سايل،  فايز �سايغ، 
الإ�رشائيلي خالل اجتياحه املدينة(، البخاري، الكندي، الفارابي، مار اندراو�س، الفرندز، لبيب نعمة، دير 
الروم، املنارة، بنت جبيل، امل�سايف، ناجي العلي، معني ب�سي�سو، م�سطفى الدباغ، نزار قباين، املنتزه، �سميح 
االإمنائي عرب »الدعم  املتحدة  بلدية رام اهلل وبرنامج االأمم  العام 2005 بتخطيط وتنفيذ من  الثقايف يف  الق�رض  تاأ�س�س  بلدية رام اهلل  32.  وفق تعريف 
العربية  باللغتني  اهلل«  رام  بلدية  مبرافق  تعريفية  »ن�رضة  عنوان  اهلل حتت  رام  بلدية  ال�سادر عن  الكرا�س  )اأنظر  اليابان«  قبل حكومة  من  ال�سخي 
العام 2012  افتتح يف  اأي�سا تعريف بقية املرافق مبا يف ذلك حديقة الربوة)متحف حممود دروي�س( الذي  واالإجنليزية، بدون تاريخ. ويف الكرا�س 

بالتعاون بني بلدية رام اهلل ورئا�سة الوزراء وموؤ�س�سة حممود درو�س، و�رضيح ومتحف عرفات )2014(.
33.  اأ�سماء ال�سوارع و�سعتها جلنة من �سخ�سيات املدينة بتكليف من البلدية. قال يل �سائق تاك�سي، الكثري من هذه االأ�سماء »غريب علينا، وبلدية 

البرية كانت اأ�سطر الأنها �سمت ال�سوارع كما اعتاد النا�س على ت�سميتها«.
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لوي�س  زنوبيا،  دار عواد،  م�سباح،  اإبراهيم، عني  دار  املجدل،  النجار، هرني كنت،  يو�سف  فر�سون، حممد 
يافا،  اأفريقيا، هانوي،  برلني، جنوب  الهند،  الربازيل،  لبنان، طوكيو،  فل�سطني،  القدي�س بطر�س،  اأراغون، 

القد�س، وغزة. 

يف  املدينة،  �سوارع  طرق  مفرتقات  على  ،امل�سيدة  امليادين  اأ�سماء  على  نف�سه  االعتبار  وي�رضي 
املدينة التي �سملت االأ�سماء التالية: يا�رض عرفات، امللك عبداهلل، اأ�رضى احلرية، ال�سباب، اأبو على 

م�سطفى، نيل�سون منديال، حيدر عبد ال�سايف، كرمي خلف، عزيز �ساهني، وجورج حب�س. 

العام، وعلى نظافة �سوارع  الثقايف  الن�ساط  تاأكيد كونها ترعى   كما حتر�س بلدية رام اهلل على 
البيئة، موؤكدة ذلك من خالل مبا�رضتها يف العام 2015 م�رضوعا لتدوير  املدينة، وعلى �سالمة 
الكرتون والورق، وتوليها اإ�سالح م�ساحات جديدة من الطرق والأر�سفة، وت�سجري م�ساحات 

هامة منها، مبا يف ذلك يف رام اهلل التحتا.

يف الوقت ذاته يالحظ اأن الراأ�سمال اخلا�س، وامل�سمى يف الكثري من االأحيان باأ�سماء مالكيه، مييل 
اإىل ت�سمية اإ�سكاناته )وهي موجهة لفئات دنيا وو�سطى من الطبقة الو�سطى( باأ�سماء ال عالقة لها 

بالزمان واملكان الفل�سطينيني: 
فاإ�سكانات ربحي احلجة حملت االأ�سماء التالية: اإ�سكان كواالملبور، اندوني�سيا، ماليزيا، ا�سبيلية، 
غرناطة، رتيل، م�رضوع اأحمد،و�سمرقند، وهناك م�رضوع ا�سطنبول، كليمنت�سيا. وحمل النبايل 
الفار�س والنبايل  اأنطاليا، وازمري. وحملت �رضكة  الناقورة، م�رضوع  راأ�س  اأ�سماء مثل:  للعقارات 
اأبوظبي،  ق�رض  البرتاء،  الريا�س،  الق�رضين،  مكة،  فا�س،  �سيدا،  م�رضوع  مثل:  اأ�سماء  للعقارات 

قرطاج، جدة، الفلل االأندل�سية، اأغادير، دبي، جونية، اجلزائر، و�سامراْء34.

ولعل �سيوع االأ�سماء االإ�سالمية، اأو عوا�سم دول اإ�سالمية، هو الذي دفع البع�س للقول اأن معظم 
العمارات اجلديدة يف رام اهلل-البرية، اأ�سحابها اإ�سالميون، م�سيفا: و«الفا�سدون من ال�سلطة«.

لماذا رام الله استثناًء؟. 8

هناك عددا من العوامل التي جعلت رام اهلل مدينة ا�ستثنائية بني مدن ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
كان اأبرزها، كما ذكرت، اتخاذ ال�سلطة الفل�سطينية منها مقرا لها بحكم منع اإ�رضائيل اأن تكون 

االأ�سماء اأخذت من املن�سورات الت�سويقية اإ�سكانات و�سقق هذه ال�رضكات.  .34
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القد�س هذا املقر،وترتب على هذا اخلطوة عدد من التحوالت املق�سودة وغري املق�سودة، التي 
ميكن روايتها كالتايل:

الذين حملوا معهم  الفل�سطينيني  اأو�سلو، عودة ع�رضات االآالف من  اتفاق  نتائج  اأول: كان من 
وغري  عربية  مدن  يف  عا�ست  العظمى  غالبيتهم  متنوعة،  واخت�سا�سات  وجتارب  خربات 
عربية، وحتديدا الذين عملوا يف موؤ�س�سات واأطر وتنظيمات منظمة التحرير يف املدن العربية 
)بريوت، دم�سق، وتون�س(، وعدد غري قليل در�س اأو عمل يف بعثات فل�سطينية دبلوما�سية 
ب�سكل  )البلدات  املدن  غربية، والأن  والبع�س يف عوا�سم  )�سابقا(،  اال�سرتاكية  الدول  يف 
باخليبة  العائدين  من  كثري  �سعر  النكبة،  بعد  منوها  ُمِنَع  قد  كان  والقطاع  ال�سفة  يف  اأدق( 
اإزاء واقع هذه البلدات-املدن الفل�سطينية35، برز هذا يف التنافر الذي ح�سل، حتديدا قبل 
االنتفا�سة الثانية، بني »عائد« و«مقيم«، ومع املتغريات الدولية واالإقليمية واملحلية، ويف 
العقود الثالث االأخرية اأخذ التوجه »العلماين« الذي �ساد يف موؤ�س�سات و ف�سائل منظمة 
اأمام تنامي نفوذ »حما�س« وقوى االإ�سالم  التحرير، منحًى دفاعيا، وتدريجيا يف الرتاجع 
وترافق  االأخرى،  الفل�سطينية  التجمعات  والقطاع، ويف  ال�سفة  داخل  االأخرى  ال�سيا�سي 
الديني(  )الفكر  املجتمع،وتاأثريها  داخل  الفل�سطيني  الي�سار  نفوذ  تراجع  مع  التحول  هذا 

داخل حركة »فتح« الذي بات اأكرث ا�ستعدادا للتاأثر بخطاب التيار االإ�سالمي. 

برز ح�سور تاأثري قوى االإ�سالم ال�سيا�سي يف انتخابات عام 2006، حني فازت »حما�س« 
يف انتخابات املجل�س الت�رضيعي، ومل تكن رام اهلل مبعزل عن تاأثري ا�ستمرار �سعود االإ�سالم 
ال�سيا�سي وتراجع تاأثري الي�سار والثقافة العلمانية، وحتديدا بعد رحيل عرفات عام 2004 
وتاأقلم فئات وا�سعة من الطبقة الو�سطى مع اأخالقيات وذائقة التيار االإ�سالمي، ولعل فوز 
وليربالية يف  علمانية  االأكرث  )اجلامعة  بريزيت  طلبة جامعة  انتخابات جمل�س  »حما�س« يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة( ني�سان 2015، تاأكيد على اأن التيار االإ�سالمي ما زال يحتفظ 

بتاأثري وا�سع بني �رضائح الطبقة الو�سطى. 

ثانيا: وفر االنق�سام الذي ح�سل بني »فتح« و »حما�س« يف عام 2007، فر�سة ملدينة رام اهلل الأن 
تطرح نف�سها كمدينة ليربالية منفتحة، واأنها تناأى بالنف�س فيما يخ�س اخلالف ال�سيا�سي بني 
التنظيمني االأكرب، ولعل حركة »فتح« وحركة »حما�س« ،كل الأ�سبابه، وجدتا هذا املوقف 
منا�سبا ملنح موؤ�س�سات ال�سلطة وحركة »فتح« �سورة الداعم لليربالية واالنفتاح والتعددية 
يف وجه حركة »حما�س«، الذي بدا، عرب �سلوكه ك�سلطة يف غزة، يف �سورة مغايرة متاما، 

35.  اأنظر، على �سبيل املثال؛ عادل االأ�سطة، »اأدب العائدين: خيبة العائد«، جريدة االأيام، 10 اأيار 2015.
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ويف  االإن�سان،  حقوق  منظمات  ع�سوية  يف  الغربية  ال�سفة  يف  »حما�س«  وجود  ومنح 
موؤ�س�سة املجل�س الت�رضيعي، حماية من اإجراءات ال�سلطة. 

اأن رام اهلل هي  اأحد الذين حتدثت معهم،  اأن »ارتداء«  من هذا املدخل ميكن القول، كما 
اإ�سالمية  اأف�سل حماولة قوى  اأن« ارتداء« هذه الهوية هو الذي  »بنت« حركة »فتح«. كما 

تغيري ا�سم رام اهلل )الأن فيها ذكر اهلل(، ومكن بلدية رام اهلل من �سده.

ثالثا، جرى عمليا حتويل رام اهلل، بحكم موقف اإ�رضائيل، اإىل العا�سمة ال�سيا�سية واالإدارية لل�سلطة 
الفل�سطينية، ودفعت القيود االإ�رضائيلية املفرو�سة على التو�سع العمراين خارج مناطق »اأ« 
و »ب« )20% من ال�سفة الغربية، دون ح�ساب امل�ستوطنات، وحاجة موؤ�س�سات ال�سلطة 
والقطاع اخلا�س واالأهلي اإىل مقرات خمتلفة، و�سكن لالأفراد العاملني والباحثني عن العمل 
اإىل ارتفاع كبري يف اأ�سعار االأرا�سي، ولذا »انكب امل�ستثمرون و�رضكات القطاع اخلا�س على 
اال�ستثمار بجنون يف جتارة االأرا�سي وبناء جتمعات �سكنية �سخمة، وو�سل عدد ال�سقق يف 
بع�سها اإىل اأربعني �سقة«36، هذا ي�سري اإىل اأن الطرف الرئي�س املحدد واملنتفع من متدد رام اهلل 
العمراين، ومنط املباين ومواقع وحجم االأمكنة العامة، كان الراأ�سمال اخلا�س، بتعبري اآخر مل 
يكن للمجتمعني ال�سيا�سي واملدين تاأثري على القرارات اخلا�سة بالتمدد العمراين يف املدينة 
و�سماته، هذا ال يعني اأن بلدية رام اهلل مل يكن لها دور، لكنه مل يكن دورا مقررا اإال بحدود 

وجماالت �سيقة جدا.

ال بد من التذكري باأن رام اهلل، كما هو حال املدن الفل�سطينية االأخرى، حماطة متاما بامل�ستوطنات 
التقليدي  ال�سكن  لنمط  العامودي، خالفا  العمراين  للتمدد  االندفاع  يف�رض  مما  االلتفافية،  والطرق 
الفل�سطيني )بيوت من طابق واحد اأو اإثنني(، لكن هذا مل يكن، رمبا، ليتم بالطريقة التي مت فيها لو مل 
تتوفر فر�س عمل الأعداد ملمو�سة من الطبقة الو�سطى يف رام اهلل والبرية و�سواحيهما، احلاجة اإىل 
�سكن يف رام اهلل-البرية، الذي برزت احلاجة اإليه يف اأعقاب االنتفا�سة الثانية وما رافقها من ت�سييق 
للخناق من قبل اإ�رضائيل على احلركة بني املدن وخارجها، هذه احلاجة هي التي دفعت العديد ممن 
اعتادوا القدوم يوميا للعمل يف موؤ�س�سات ال�سلطة والقطاع اخلا�س، والعودة فيما بعد الدوام اإىل 
اأو يف القرى املحيطة برام اهلل، من البحث عن �سكن قريب من موقع  منازلهم يف �سمال ال�سفة، 
ال�سعبي(، كما �سكل هذا حافزا  الطابع  ال�رضايط ذو  عملهم يف رام اهلل-البرية )مبا يف ذلك حياأم 
لال�ستثمار يف بناء عمارات �سكنية متعددة الطوابق وال�سقق ال�ستغالل امل�ساحة االأر�سية غالية الثمن.

36. اأنظر حتقيق خالد فراج بعنوان »رام اهلل: قرية عاملية فيها كل �سيء«، جملة الدرا�سات الفل�سطينية، عدد 72، خريف 2007.
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وات�ساالت، و�رضكات  )بنوك،  لقطاع خا�س حديث  منو  فل�سطينية  �سلطة  قيام  مع  ترافق  رابعا: 
مما  اخلا�سة(،  واالجتماعية  والقانونية  ال�سحية  اخلدمات  اإىل  باالإ�سافة  واإعالم،  تاأمني، 
�ساهم يف منو الطبقة الو�سطى من حيث العدد، ومن احل�سة من جممل القوى العاملة بفعل 
احتياجات ال�سلطة )كقطاع عام( والقطاع اخلا�س ملوظفني واخت�سا�سيني يف جماالت عدة، 
نتيجة تزايد عدد املنظمات غري احلكومية بعد اتفاق اأو�سلو، وتزايد اأعداد االإخت�سا�سيني 
العاملني حل�سابهم اخلا�س )اأطباء، ومهند�سني، وحمامني، اأطباء اأ�سنان، وغريهم(، كما ارتفع 

ب�سكل كبري عدد اجلامعات والكليات واملدار�س اخلا�سة باأ�ساتذتها وموظفيها وطالبها.

النمو ال�رضيع والوا�سع يف حجم الطبقة الو�سطى يف ال�سفة والقطاع، وخ�سو�سا يف  هذا 
املدن، وحتديدا يف رام اهلل-البرية، حيث ت�سكل الطبقة الو�سطى، ب�رضائحها املختلفة، نحو 
60% من القوى العاملة يف املدينة )امللحق رقم 2(، اأدخل حتوال نوعيا على �سعيد التكوين 
الطبقي الذي هيمنت عليه، عدديا واأ�سلوب حياة، حتى االنتفا�سة االأوىل، الطبقة العاملة. 
اإ�رضائيل  يف  عمل  فر�س  وجدت  العاملة  الطبقة  من  عالية  ن�سبة  اأن  بحقيقة  هذا  وارتبط 
وم�ستوطناتها، يف حني تولت الهجرة )اىل دول اخلليج واالأردن واأوروبا واأمريكا( توليد 
طبقة و�سطى فل�سطينية لكن خارج االأرا�سي املحتلة عام 1967. و متتاز الطبقة الو�سطى 
االأعمال(  راأ�سمال �سغري ورجال  )اأ�سحاب  ال�سغرية  الربجوازية  فيها عن  )مبا  عن غريها 
باعتمادها على ملكية راأ�س املال الثقايف )م�ستوى تعليمي عاٍل وتخ�س�سي متقدم( يف توفري 

دخل ومكانة اجتماعية ومنط حياة معني لنف�سها37. 

للت�سغيل  �سوابط  اإ�رضائيل  و�سعت  اأو�سلو،  اتفاق  و  اخلليج  وحرب  االأوىل  االنتفا�سة  بعد 
الفل�سطيني يف �سوق عملها، وفتح التوظيف يف موؤ�س�سات ال�سلطة والقطاع اخلا�س والقطاع 
االأهلي- املدين، الباب لتكوين طبقة و�سطى جديدة ذات وزن من حيث احلجم الن�سبي والتاأثري.

ال�سكانية  الزيادة  ن�سبة  كون  يتعدى  االأخرى،  الفل�سطينية  املدن  بقية  عن  اهلل  رام  مييز  ما  خام�سا: 
)قيا�سا بحجم ال�سكان( هي االأعلى، لي�سمل نواحي اأخرى هامة، منها الطفرة العمرانية التي 
اجتاحت املدينة يف العقد االأخري، والتي �سملت العمارات ال�سكانية واملباين ذات الوظائف 
وعيادات  ومكاتب،  وفنادق،  دولية،  ملوؤ�س�سات  ومكاتب  ووزارات،  )مقرات  االأخرى 
وم�سحات، ومطاعم ومقاه، وخمتربات، ومدار�س وكليات، ومتاجر، ومراكز ثقافية وبحثية 
اأنظر/ي: جميل هالل،  الداخلية،  والتباينات  التكوين وال�سمات  فل�سطينيا من حيث  الو�سطى، وتعبرياته  الطبقة  ملناق�سة م�ستفي�سة ملفهوم    .37
الطبقة الو�سطى الفل�سطينية؛ بحث يف فو�سى الهوية واملرجعية والثقافة، مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، وموؤ�س�سة الدرا�سات 

الفل�سطينية، 2006.
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به  ت�سمح  ما  بقدر  وعموديا  اأفقيا  كان  العمراين  التمدد  وكون  حكومية(،  غري  ومنظمات 
م�ساحة منطقة »اأ« و»ب«، وما تتيحه املخططات البلدية وا�ستثمارات راأ�س املال. 

التمدد العمراين �سمل خمتلف اأجزاء املدينة و�سواحيها، مبا فيها و�سط املدينة ورام اهلل القدمية38، 
لكن امليزة الراهنة االأبرز لرام اهلل تكمن يف تنوعها ال�سكاين من حيث االأ�سول املناطقية )من 
غزة، اإىل �سمال ال�سفة وجنوبها وو�سطها والقرى املحيطة بها( على تنوعها ال�سيا�سي واملهني 

واالجتماعي والثقايف، وهو اأمر تعتز به موؤ�س�سات املدينة الر�سمية وتعمل على اإبرازه. 

جلميع  كمدينة  نف�سها  تقدمي  يف  بحما�سها  االأخرى  والبلدات  املدن  عن  اهلل  رام  تتميز  �ساد�سا: 
الفل�سطينيني، بع�س النظر عن مكان الوالدة، واىل حد كبري هي كذلك، اإن غ�س�سنا الطرف 
عن التباين احلاد يف الرثوة وال�سلطة ملواطنيها. وهو متايز م�سدره حر�س القائمني على املدينة 
على اإبرازها كمدينة تعددية من حيث احرتامها تعددية االنتماء ال�سيا�سي والفكري والديني 
واحرتام اخل�سو�سية، وهي اىل حد كبري كذلك، وهو اأمر اأ�ساد به عدد من الذين حاورهم 
الباحث، وما عربت عنه بلدية املدينة وفق مقابالت اأجريت مع عاملني فيها، وهي مدينة 
تبقى مفتوحة على ثقافات واأ�ساليب حياة خمتلفة، لكنها، بحكم تداخلها مع مدينة البرية 
)االأكرث حمافظة على م�ستوى العالقات االجتماعية(، وتنوع البيئات االجتماعية والثقافية 
ل�سكانها وزائريها اليوميني، تبقى حذرة، كما ي�سري اإىل ذلك ما تعر�س لـه »بيت اأني�سة«39 
كمكان  نف�سها  تقدم  مدينة  وهي  علني،  ب�سكل  رجل  م�سادقة  من  الن�ساء  بع�س  وخ�سية 
اإىل حد ملمو�س كذلك، من حيث املظهر اال�ستهالكي  يجمع بني املحلي واملعومل، وهي 
واخلدمي، ومن حيث هوية االأ�سماء التي تتبناها الفنادق واملطاعم واملحالت التجارية )من 
دارنا وجدودنا وزمن اإىل اأجنلو�س واآزور وبرونتو، وفينتج واالأمثلة متوفرة بكرثة على هذا(، 
واملدينة ت�سم اىل جانب مقرات ال�سلطة الفل�سطينية واملنظمات االأهلية الفل�سطينية مقرات 

�سملت اإعادة البناء والتو�سع العمراين �سارع ركب حيث مت هدم بنايات قدمية من طابق واحد واأقيم بدال منها بناية من عدة طوابق لالإيجار كمكاتب،   .38
مثل عمارة اللوؤلوؤة، وعمارة زيادة وعمارة النت�سة، ومركز دنيا التجاري، والزمردة،  وي�رضي هذا على �سارع ال�سهل يف رام اهلل التحتا واالإر�سال، باالإ�سافة 

اإىل عدد وا�سع من العمارات ال�سكنية وغري ال�سكنية يف مناطق خمتلفة من رام اهلل و وبناء اأحياء جديدة بالكامل يف �سواحي رام اهلل. 
اأو  العلمّية،  الإجنازاتها  لي�س  اأني�سة.  �سهلة:  االإجابة  اهلل؟  رام  مدينة  يف  امراأة  اأ�سهر  هي  »من  اللبنانية  ال�سفري  جريدة  ن�رضته  مقال  يف  ورد   .39
»بيت  املُ�سّمى  الفل�سطينّية،  ال�سلطة  اأرا�سي  يف  ومرق�س  حانٍة  اأ�سهر  على  باحتوائها  اهلل  رام  تعرف  لكّن..  ال�سيا�سّية،  حتى  اأو  الفنّية 
�رضكة  يف  يعملون  االأمن  رجال  من  ملجموعٍة  انت�ساراً  �ستجد  املكان  من  اقرتابك  عند  حتديداً.  منجد  عني  منطقة  يف  والواقع  اأني�سة«، 
ليختار  زبون  ياأتي  اأن  انتظار  يف  وهناك،  هنا  املوّزعات  الن�ساء  من  عدداً  املكان  دخول  عند  اأمامك  �ستجد  اأّنك  تت�سّور  ال  ة.  خا�سّ حمايٍة 
ال�ساعة  بعد  يتحّول  ومطعم،  حانة  لكّنه  بالتاأكيد،  اجلن�س  لعامالت  بيتًا  لي�س  اأني�سة  فبيت  ال،  معها.  الليل  ليق�سي  واحدًة  بينهن  من 
املحيطون  ال�سّكان  ا�ستيقظ  لطاملا  �سكارى.  الليل  منت�سف  بعد  يخرجون  ثم  فيه،  الراق�سني  اأ�سوات  فتعلو  مرق�س،  اإىل  م�ساًء  العا�رضة 
النا�س  تداول  بينما  طويلة،  فرتة  املرق�س  اإغالق  مّت  وبعدها  اهلل،  رام  بلدّية  لرئي�سة  �سكواهم  قدموا  اأّنهم  حّتى  املُغادرين،  اأ�سوات  على  باملكان 
 .2015/01/13 ال�سفري،  ال�سّقا.  )اإ�سالم  املكان«  ومالك  »الوا�سلني«  الزبائن  اأحد  بني  خالف  خلفّية  على  جاء  االإغالق  باأن  يفيد   خرباً 

.http://shabab.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=8482 :اأنظر/انظري 
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ال�سفارات والقن�سليات العربية واالأجنبية ومقرات ملوؤ�س�سات دولية، وهي ت�ستقبل، خالل 
اأمريكا وغريها،  القرى املحيطة بهامن املغرتبني يف  اأبنائها ومن  ال�سيف، االآالف من  فرتة 

وترحب با�ستثماراتهم يف املدينة و�سواحيها وتربعاتهم ل�سالح تطويرها.

اإىل مواقع على حدودها، ومع  �سابعا: مع تراجع تواجد قوات االحتالل االإ�رضائيلي الع�سكري 
اإقامة ن�سبة عالية من الطبقة الو�سطى فيها، ن�ساأ يف رام اهلل )رمبا ب�سكل اأو�سع من غريها من 
املدن( تعدد يف الف�ساءات العامة التي توفر جماالت للحوار والنقا�س العام، كما باتت حتت�سن 
املوؤمترات واللقاءات الدورية للمراكز البحثية والفكرية )مواطن، م�سارات، ما�س، موؤ�س�سة 
القطان، جامعة بري زيت، مركز رواق، وغريها( يف  الفل�سطينية، مدار، مركز  الدرا�سات 
جمال التاأثري على الراأي العام و�سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية وغريها،وباتت مكتباتها ت�ستقبل 
جمالت عربية عديدة ت�سدر يف بريوت والقاهرة، كما اأ�سبحت مقرا الإذاعات حملية وحمطات 
تلفزيونية عديدة )ر�سمية وعربية ودولية وف�سائلية وخا�سة(،. كما باتت حا�سنة للمعار�س 

الفنية واالأم�سيات ال�سعرية وال�سينمائية والروائية، وخ�سو�سا متحف حممود دوري�س. 

ان�سجاما مع تاريخها كم�سيف يف مرحلة ما قبل االحتالل االإ�رضائيلي، تقدم رام اهلل نف�سها 
كمدينة �سياحية، ي�سري اإىل هذا كرثة الفنادق ذات امل�ستويات املختلفة فيها، رغم افتقادها 
)اإذا ا�ستثنينا الطق�س يف اأ�سهر ال�سيف( ملقومات ال�سياحة االأثرية، والدينية والثقافية النوعية، 
وتراجع امل�ساحات امل�سجرة يف العقدين االأخريين، وحجب االحتالل االإ�رضائيلي الإمكانية 
زيارتها، اأ�سوة باملناطق املحتلة االأخرى، من قبل مواطني الدول العربية، و�سعوبة و�سول 

الفل�سطينيني من ال�سفة الغربية اإىل�سواطيء البحر املتو�سط. 

رغم ذلك جند اهتماما مبجال التنمية ال�سياحية، يتمثل يف وجود مركز �سياحي با�سم مركز 
اهلل  رام  بلدية  بالقرب من  التحتا،  اهلل  رام  مبنى قدمي يف  ال�سياحية يف  للمعلومات  اهلل  رام 
اجلديدة، يف بيت قدمي �ساهم يف ترميمه مركز رواق والوكالة ال�سويدية للتنمية )�سيدا( بدعم 
من وزارة اخلارجية الفرن�سية وبلدة بوردو الفرن�سية، ويتم ت�سغيل املركز بالتعاون مع بلدية 
معاملها على جدار مدخل  الأبرز  واإ�سارات  املدينة  ل�سوارع  توجد خارطة  اهلل، حيث  رام 
املحلية  )ولي�س  اخلارجية  بال�سياحة  االهتمام  اإىل  ي�سري  مما  االإجنليزية،  باللغة  اجلميل  املبنى 
البلدية  عن  ال�سادرة  باملدينة  التعريف  )من�سورات(  »برو�سورات«  اأن  ويالحظ  فقط(.  
اإىل وجود  ت�سري  وال  واجللزون(،  )كاالأمعري  منها  القريبة  الفل�سطينية  املخيمات  تتجاهل 
اأهمها خميما قدورة )رمبا الأنه غري م�سجل كمخيم ر�سمي( وعني  خميمات �سغرية داخلها 
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م�سباح، وكالهما من املناطق الفقرية يف املدينة؛ رغم ان هناك اإ�سارة اإىل حديقة قدورة ، 
وهي حديقة �سغرية جميلة بالقرب من خميم قدورة ال�سغري. 

ثامنا: تقدم رام اهلل نف�سها كمدينة حا�سنة للثقافة وهي ت�ست�سيف عددا من املراكز الثقافية مثل ق�رض 
رام اهلل الثقايف، متحف حممود دروي�س، مركز ال�سكاكيني وم�رضح و�سينما الق�سبة، وغريها( 
ومراكز البحث واملعار�س الفنية وامل�سارح ودور ال�سينما، وهي مدينة حر�ست على ت�سييد 
»�رضح �سهداء رام اهلل« الذي ي�سم جدارية ف�سيف�سائية للفنان نبيل عناين يف ميدان داخل رام 
اهلل القدمية، وي�سم لوحة حديدية مفّرغة لبيت �سعر ملحمود دروي�س عن ال�سهداء: »عندما 
يذهب ال�سهداء اإىل النوم /اأ�سحو/ واأحر�سهم من هواة الرثاء/ واأقول لهم/ ت�سبحون على 
وطن/ من �سحاب ودماء«40. ويف مدخل �سارع ال�سهل ما يزال �رضح لالأ�رضى واملحررين 
يقف )واإن اأخذ فعل الزمن يرتك اأثاره عليه( على تقاطع �سارع يافا و�سارع ال�سهل يحمل بيتا 

من �سعر ملحمود دروي�س يقول »ونحن نحب احلياة اإذا ما ا�ستطعنا اإليها �سبيال«.

تا�سعا: ما مييز رام اهلل عن البرية،عدا عن اأن لكال منهما موؤ�س�ساته البلدية اخلا�سة، و�سعوبة الف�سل 
هذا  اأن  البع�س  ويرى  منهما،  كل  يف  فردية  حرية  من  يتاح  ما  حدودهما41،  بني  املرئي، 
يعود لوجود اأقلية م�سيحية ) �سكلت اأغلبية يف زمن �سابق( بطوائفها املختلفة يف رام اهلل، 
وكون امل�سيحية ال حتّرم اخلمر وبالتايل ميكن تناوله يف مطاعم رام اهلل و�رضاوؤه من حمالت 
فيها، وهذا ال ي�رضي على مدينة البرية. ومل يغرّي واقع اأن امل�سيحيني باتوا اأقلية �سغرية جدا 
يف املدينة 42 من ا�ستمرار حرية تناول اخلمر يف مطاعمها وفنادقها وباراتها، لكن ال ينبغي 

40.  كان الن�س ال�سعري املحفور قد ت�سمن خطا لغويا نبه بلدية رام اهلل اإليه الكاتب ال�سحفي ح�سن البطل يف عموده اليومي يف �سحيفة االأيام 
)بتاريخ 28 ني�سان 2015(، وي�سجل للبلدية اأنها قامت بت�سحيح اخلطاـأ ب�رضعة عاجلة.

41.  ي�رضد اأحد الذين تداولت معهم حول املدنية احلادثة التالية التي وقعت يف حي �سكنه: » �سارع غ�سان كنفاين ) يف حي قدروة( �سارع �سيق ن�سف 
ال�سارع يقع �سمن حدود بلدية رام اهلل والن�سف الثاين �سمن حدود بلدية البرية، وكل منهما يكن�س اجلزء الذي يخ�سه من ال�سارع لكن يف وقت 
خمتلف، مما يعني اأن الزبالة معر�سة، مع هبة ريح �سغرية، للتطاير من جانب الآخر) م�ساحة اأمتار قليلة(. هذا الو�سع ا�ستدعى اأهايل احلي التدخل لدى 

البلديتني  للتن�سيق بينهما لكن�س ال�سارع يف الوقت نف�سه«.
42.  حول و�سع امل�سيحيني يف رام اهلل واالأرا�سي املحتلة عام 1967 اأنظر: يو�سف ال�سايب؛ »م�سيحيو رام اهلل: اأ�سحاب الدار اإىل تناق�س«، جريدة ال�سفري، 
ملحق فل�سطني، العدد 37 )ال�سنة الرابعة، 15 اأيار 2013(. يذكر د. حنا عي�سى، االأمني العام للهيئة االإ�سالمية-امل�سيحية لرعاية املقد�سات، ح�سب ما 
ورد يف التحقيق املذكور للتو: اإن عدد امل�سيحيني يف االأرا�سي املحتلة عام 1967 كان يقدر عام 2000 بنحو 2% من جمموع ال�سكان، اإال اأنه تراجع اليوم 
اإىل نحو 1% فقط. ويذكر، وفق التقرير ذاته؛ »اأن اأعداد امل�سيحيني بداأت ترتاجع ب�سكل ملحوظ منذ النكبة عام 1948، حيث كانت ن�سبتهم اآنذاك 
8% من جمموع ال�سكان. وقدر عدد امل�سيحيني الفل�سطينيني اليوم بنحو 46 األفًا يف االأرا�سي املحتلة عام 1967، ونحو 110 اآالف يف االأرا�سي املحتلة 
عام 1948، م�سرياً اإىل اأن عدد امل�سيحيني يف القد�س تراجع من 27 األف ن�سمة عام 1947 اإىل نحو خم�سة اآالف م�سيحي اليوم )عام 2013(. ويف رام 
اهلل وقراها ال يتجاوز عدد امل�سيحيني 10 اآالف �سخ�س اليوم )2013(، بينما يف اأمريكا وحدها يوجد نحو 50 األف م�سيحي من رام اهلل« وحّمل د. حنا 
عي�سى االحتالل االإ�رضائيلي امل�سوؤولية االأوىل عن هجرة امل�سيحيني مو�سحا، ح�سب التقرير اأعاله اأن »االحتالل يتحكم يف املناطق التي توجد بها االأماكن 
املقد�سة ويتحكم يف الو�سول اإليها«. واأ�سار اإىل اأن هناك »قوى خارجية معنية بهجرة امل�سيحيني، لتفريغ فل�سطني من م�سيحييها، حتى يبدو ال�رضاع 
القائم يف بالدنا، وبخا�سة يف القد�س، وكاأنه بني اليهود وامل�سلمني وال عالقة للم�سيحيني به، وهذا يحمل توجهات خطرية، من املفرو�س اأن يتم التنبه 

لها فل�سطينيًا وعربياً، حتى يتم العمل وب�سكل حثيث على تعزيز وتدعيم �سمود امل�سيحيني و�سمان زيادة عددهم«. 
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اللحظة،  ت�سع حتى  �سلطة  الفل�سطينية، وهي  ال�سلطة  رام اهلل حتت�سن مقرات  اإغفال كون 
م�ساحة بينها وبني التيار االإ�سالمي ال�سلفي، وت�سعى الإبراز متايزها عن حما�س، وما زالت 
حتتفظ بقوة الدفع »العلمانية« التي هيمنت على موؤ�س�سات منظمة التحرير يف ال�سبعينيات 
والثمانينيات. كما �ساعد تكوين املدينة ال�سكاين املتحرر لدرجة كبرية من التاأثريات العائلية 
اأنه لو  املوؤكد  الدينية وال�سلوكية، ومن �سبه  للتعددية  والع�سائرية على رفع درجة احرتامها 
�سيطرت »حما�س« على ال�سفة الغربية وعلى رام اهلل، ل�سعت اإىل فر�س هيمنتها االجتماعية 

والثقافية على املكان على غرار ما حدث يف قطاع غزة.

رام الله والحقل الثقافي . 9

»ما يجري يف رام اهلل مل ياأِت من فراغ، اإنه من تداعيات فقدان الوزن ال�سيا�سي للحركة ال�سيا�سية 
الفل�سطينية«، هذا كان راأي اإحدى من تداولت معهن واقع مدينة رام اهلل. واأرى اأنه راأي �سائب، كما 
هو الراأي الذي اعترب اأن ما يجري يف رام اهلل يختزل ب�سكل مكثف تاأثري �سيا�سات الليربالية اجلديدة، 
والراأي الذي اعترب اأن هوية جديدة باتت حا�رضة يف رام اهلل، متمثلة يف �سخ�سية »املوظف« التي 
ولدت بفعل تعاظم دور وتاأثري رجال االأعمال يف جتمع رام اهلل-البرية-بيتونيا، وميكن اأن ي�ساف 
اأنها نتيجة حتول احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية من م�رضوع حتّرر وطني اإىل م�رضوع بناء دولة حتا�رضه 
دولة ا�ستعمار ا�ستيطاين، م�رضوع بناء الدولة حّول، قبل االآوان، املنا�سلني اإىل موظفني يف موؤ�س�سات 

مكتبية تراتبية، وي�رضي هذا التو�سيف على موؤ�س�سات ال�سلطة يف رام اهلل، كما يف غزة.
 

اعتماد �سيا�سات الليربالية اجلديدة يعني االأخذ بقيم متنح اقت�ساد ال�سوق احلر االأولوية يف عمليات 
يوفر  �سوق  يف  امل�ستهلكني  االأفراد  من  جمموعات  اإىل  املجتمع  وتختزل  بل  املجتمع،  تنظيم 

للمقتدر،�ساحب الدخل العايل والرثوة، كل ما يريد. 

من هنا ظاهرة اال�ستهالك اال�ستعرا�سي التي اأ�سار اإليها كثريون، واختفاء احلياء من اإبراز مظاهر 
الرثوة الذي �ساد يف االنتفا�سة االأوىل، وحتى بعيد االنتفا�سة الثانية، اجليل ال�ساب مل يعد كما 
ال�سباب  “هناك منط حياة غربي بني اجليل اجلديد من  ال�سباب:  اأحد  ال�سابق، يقول  كان اجليل 
و�سقف حريات مرتفع بني �سباب و�سابات من “الطبقة املخملية”، واالختالط اأ�سبح اأ�سهل من 
ال�سابق” كما ذكر اأحد ال�سباب الذين قابلتهم ، واإن الحظ �سابان اآخران ظاهرة حتول ال�سباب 
من موظفي البنوك وال�رضكات اإىل التدين “غري ال�سيا�سي”، بعد اأن كانوا من ال�سباب “الطائ�س”. 
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 ما يثري االنتباه هو بروز ثقافة حتتفل بالقيم الفردانية والنزعة اال�ستهالكية املروج لها من الف�سائيات 
املحلية والعربية واالأجنبية، وما يروج على االنرتنت وو�سائل التوا�سل االجتماعي، تقول اإحدى 
“ الـ م بي  اأمناط احلياة، من حمطات  اإليهن،”ثورة الف�سائيات اأدخلت كل تنوع يف  من حتدثت 
لتقليد  �ساعة(. وهناك �سعي  الطبخ تعمل 24  اإىل »فتافيت« )حمطة ف�سائية تتخ�س�س يف  �سي« 
اأحد  قال  كما  بنكية«  نف�سهابقرو�س  لتوريط  م�ستعدة  باتت  النا�س  اال�ستهالكية،  االأمناط  هذه 
من التقيت بهم، ويقول اآخر معلقا على ا�ستفحال ظاهرة اقرتا�س النا�س من البنوك )و�رضكات 
االإ�سكان( »البلد )مناطق ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية( �سفت للبنوك« ، وكما ذكر اآخر 

»رام اهلل باتت مرهونة للبنوك«. 

اأكرث من لقاء مع مواطنني خمتلفني اأ�ساروا، اإىل اأن رام اهلل توفر »ثقافة للنخبة ولالأجانب )متحف 
عموم  لكن  والرق�س(.  االأفالم  ومهرجانات  الفنية،  العرو�س  ال�سيا�سية،  الندوات  دروي�س، 
للفرد  �ساقال  بحدود 150  متوفرة  باتت  وال�سباحة، وهذه  البدنية(  )للياقة  اجليم  تف�سل  النا�س 
�سهريا وباتت متوفرة اأي�سا يف خميم االأمعري، والنا�س تف�سل املقهى وبرامج »التنحيف« والعناية 
التلفزيون هو مركز التجمع االأ�رضي االأ�سا�س، وراأت  بالب�رضة، والرائج هو الفي�سبوك، ومل يعد 
باحثة اأن »روابي متثل الراأ�سمال املكثف، وجامعة بريزيت متثل الراأ�سمال الثقايف. وكالهما نتاج 

اأزمة« كما ذكرت اإحدى من اإلتقيت بهن. 

يقيم احلقل الثقايف الفل�سطيني، يف رام اهلل واالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1967 ورمبا اأي�سا 
التي احتلت يف عام 1948، يف حيز يوؤثر يف م�ساره عوامل عدة منها: اأوال، الدولة اال�ستعمارية 
اال�ستيطانية )هناك ما يكفي من الو�سوح حول تداعيات �سيطرة هذه الدولة(؛ وثانيا، ال�سلطة 
الفل�سطينية؛ وثالثا، العوملة مبا هي التو�سع الراأ�سمايل غري املحدود ب�سيغته الليربالية اجلديدة  والتي 
اخلا�س،  الراأ�سمال  م�سالح  بحماية  االأ�سا�سية  املركزية(  ال�سيا�سية  )ال�سلطة  الدولة  وظيفة  حت�رض 
ورابعا، الراأ�سمال املايل والعقاري والتجاري الذي ال يقيم وزنا لقيم احلداثة والتحرر وامل�ساواة، 
تنح�رض  و  تذكر،  موارد  م�ستقل،  كحقل  الثقايف،  للحقل  الفل�سطينية  ال�سلطة  توفر  ال  بينما 
باأجنداتها  مبا ال يخل  معينة  ن�ساطات  للمنظمات غري احلكومية يف رعاية  الثقافية  االهتمامات 

االأيديولوجية. 

اأحد الكتاب يرى اأن »القطاع اخلا�س ال مييز بني الثقافة والدعاية واالإعالن«، وبالتايل حّول »احلقل 
الثقايف اإىل حقل جتاري«، و »ال�سلطة �رضيك يف حتويل حقل الثقافة اإىل حقل جتاري... «. وهو 
يرى اأي�سا اأن احلقل الثقايف كما هو متج�سد يف فل�سطني »ُيّدر راأ�سماال ماليا وراأ�سماال رمزيا ملن 
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هم بدون موهبة، وبدون جمازفات، فهو ال يعر�س الفرد للحب�س )فقدان احلرية( ويك�سب راأ�سماال 
رمزيا حتت �سعار التعامل مع حقوق االإن�سان واملراأة .. والتمكني«.  ويوؤكد اأحد الفنانني ال�سباب 
تناف�س على موارد متويل حمدودة، وبالتايل تعاين من ح�سا�سيات  الثقافية تعي�س حالة  اأن »احلركة 
م.ت.ف  كانت  )عندما  جامعة  ثقافية  موؤ�س�سة  هناك  كان  ال�سابق  يف  �سديدة.  وفردانية  و�رضوخ 
فاعلة( ، االآن ال موؤ�س�سات جامعة، لذا فال�رضاع فرديا، ما يجري هو »خلجنة« العامل؛ ال مواطنة، 
اأية  الدولة  تتحمل  باإجازة عمل، وال  يعملون  والباقون  ي�سكلون %10  املواطنني  اخلليج  ف�سكان 
ال�ستون عاما يخرج من �سوق العمل ومن املجتمع. وهناك  م�سوؤولية جتاههم، ومن يتجاوز �سن 

جيل جديد من العاملني حل�سابهم اخلا�س«.

ي�سري البع�س اإىل اأن اأ�سحاب روؤو�س االأموال الفل�سطينيني يتربعون لبناء كلية اأو مرفق يف جامعة 
بريزيت لتو�سع اأ�سماوؤهم عليها،43 لكن معظمهم غري م�ستعد لتمويل م�ساريف جارية للتعليم 
اجلامعي، بتعبري اآخر ال يتوفر للحقل الثقايف موارد مُتكنه من تاأكيد واإدامة ا�ستقالليته وتوليد اإنتاجية 
الفل�سطينيني  االأموال  روؤو�س  اأ�سحاب  من  البع�س  يحاول  اال�ستقاللية،  هذه  حتمي  به،  خا�سة 
)والعرب( حتويل جزء من الراأ�سمال املايل والتجاري اإىل راأ�سمال �سيا�سي )منيب امل�رضي مثاال( 
اأو راأ�سمال ثقايف )موؤ�س�سة التعاون، وها�سم ال�سوا( اأو راأ�سمال ثقايف اأو رمزي )مركز القطان(، 
وجملة الكرمل التي كان رئي�س حتريرها حممود دروي�س )وما َمّثَلُه من راأ�سمال ثقايف( كانت متّول 
جزئيا على االأقل من اأ�سحاب روؤو�س اأموال فل�سطينيني44. واملتحف الفل�سطيني45 الذي يجري 
بع�سهم  ميول  كما  التعاون46،  موؤ�س�سة  م�ساريع  اأحد  وهو  زيت،  بري  جامعة  من  بالقرب  بناوؤه 
مراكز ثقافية تربوية مثل مركز القطان يف رام اهلل، وت�ساهم بنوك و�رضكات )مثل جوال وغريها(، 

من هذه االأ�سماء حممد امل�رضوجي، و�سعيد خوري، ومنيب امل�رضي،و جناد زعبي، وعزيز �سحادة ، وعمر العقاد، باالإ�سافة اإىل مملكة البحرين.  .43
44.  لي�س غريبا اأن يرتك راأ�س املال م�ساحة للحرية الفكرية معتمدا باالأ�سا�س على ميزان القوى االجتماعي ما دام ال يعطل اأو يعرقل م�سرية منو راأ�س 

املال وما يتمتع به من وزن اجتماعي و�سيا�سي واأيديولوجي )»يج�سده جيدا �سعار »هذا من ف�سل ربي«(. 
45.  قيل يل اأن تكلفة املراحل االأوىل من اإجناز املتحف بلغت 70 مليون دوالر. اأحد الذين اأجريت لقاء معهم قال اأن املتحف مل يناق�س جمتمعيا وال اأولوية 
اإن�سائه اأمام االحتياجات امللحة االأخرى لل�سعب الفل�سطيني. ُيعرف املتحف الفل�سطيني من قبل موؤ�س�سة التعاون باأنه »منرب حر للحوار ي�ساهم 
يف خلق خطاب جديد للتوا�سل والتعلم واالأمل وف�ساء يحت�سن اإبداعات املفكرين والباحثني والفنانني يف فل�سطني وال�ستات«. و�سيفتح اأبوابه 
يف العام 2016. الهدف من وراء املتحف تطور من »احلفاظ على الذاكرة االإن�سانية لل�سعب الفل�سطيني«. ويف املن�سور حر�س على اإبراز املتحف 
كعالمة معمارية »ذات طابع حديث وع�رضي«، وحر�س على اأن يكون منوذجا »يحتذى به يف اال�ستدامة البيئية على نطاق فل�سطني من خالل 
االلتزام مبعايري االأبنية اخل�رضاء العاملية« ، دون حتديد اإن كان املق�سود هو فل�سطني التاريخية اأم فل�سطني وفق تعريف اأو�سلو الأن ا�سم اإ�رضائيل ال يرد 
يف التعريف باملتحف واأهدافه، وتغيب عنه اأهداف التحرر واالنعتاق والن�سال من حق تقرير امل�سري والعودة ومكافحة التمييز العن�رضي والتطهري 
العرقي. اإنها لغة تريد طماأنة الزائر باأنه اأمام معلم حداثي وفق اآخر م�ستلزمات احلداثة الب�رضية والبيئية. اإنه ال�سورة املعاك�سة متاما للمخيم والواقع 
املحا�رض بالفقر والبطالة و بامل�ستوطنات والطرق االلتفافية واحلواجز واحل�سار اخلانق وبهدم البيوت واالعتقال التع�سفي اجلاري يوميا. اإنها لغة 
معقمة برطانة احلداثة والعوملة وراأ�س املال الواثق من ال�سيطرة على حدود ما تقوله الرواية التاريخية الفل�سطينية. �سحيح اأن ذكر النكبة يرد لكنه 
يرد يف �سياق اأن اأع�ساء جمل�س اأمناء التعاون بادروا بفكرة تاأ�سي�س املتحف عام 1998 تخليدا للذكرى اخلم�سني للنكبة. اأي من مدخل اعتبار 

النكبة حدثا تاريخيا ينبغي توثيقه ولي�س باعتبار النكبة عمال م�ستمرا منذ العام 1948 وحتى اللحظة.
46.  ُتعرّف موؤ�س�سة التعاون نف�سها باأنها »موؤ�س�سة اأهلية غري ربحية م�ستقلة تهدف اإىل توفري امل�ساعدة التنموية واالإن�سانية للفل�سطينيني يف ال�سفة 

الغربية والقد�س وقطاع غزة، واأرا�سي 1948، والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان«. وميّولها عدد من اأ�سحاب روؤو�س االأموال الفل�سطينية.
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يف متويل مهرجانات ثقافية فنية، وهناك مراكز ثقافية )غري املدار�س( ت�رضف عليها هيئات دولية 
)مثل املركز الثقايف الفرن�سي-االأملاين(، وق�رض الثقافة يف رام اهلل ُبني اأ�سا�سا، بتمويل ياباين.

الربح  وراء  اجلاري  والعقاري  املايل  الراأ�سمال  اأن  وهي  ال�سياق،  هذا  يف  اأخرية  مالحظة  تبقى 
قيمتها  من  اأمكنة  لتجريد  املدينة،  يف  جرى  ما  على  عديدة  �سواهد  ت�سري  كما  م�ستعد،  ال�رضيع 
الطوابق  متعددة  البناية  االأمثلة،  الربح، من هذه  ت�ستهدف  م�ساريع  ل�سالح  التاريخية واجلمالية 
بناء  يافا، واإعادة  اأقيمت كمكاتب مكان مطعم يف بيت قدمي، ومنتزه الربدوين يف �سارع  التي 
مبنى املقاطعة ب�سكل يغري معامله القدمية التي لها معاٍن تاريخية و�سيا�سية مبا يف ذلك حما�رضة يا�رض 
عرفات فيها وتدمري معظمها بعد اجتياح رام اهلل من اجلي�س االإ�رضائيلي يف عام 2002، و من 
االأمثلة التي ُذِكَرْت مطعم ومنتزه اأنكل �سام )حتول اإىل موقف للحافالت(، مع املالحظات حول 
تعدد اأمناط البناء وتراجع امل�ساحات امل�سجرة وهدم مباٍن اأثرية ل�سالح املزيد من االأبنية متعددة 

الطوابق، وا�ستخدام الزجاج بدل احلجر )رغم اأنه اأغلى( تقليدا ملا يجري يف اخلليج وعمان.

برج  مثل  طوابق  ع�رضة  يتجاوز  )بع�سها  الطوابق  عديدة  بالعمارات  ت�سج  باتت  راهنا  اهلل  رام 
اإ�سكانات عدة  املدينة ويف حميطها، حيث منت  اأقيمت وتقام داخل  التي  التجاري،47  فل�سطني 

)مثل �ساحية الريحان48 و�ساحية الغدير (؛ ومنها مدن مثل الروابي49.

يقول مهند�س:» يف ال�سنوات االأخرية كرثت ال�سقق غري املوؤجرة وغري املباعة التي تختلف التقديرات 
اأنها نتيجة لتبيي�س اأموال، والتف�سري  حول ن�سبتها من املجموع«. ويطرح تف�سريان لهذا، »االأول 
الثاين اأن امل�ستهدف من وراء الطفرة العمرانية كان قطاع املوظفني، وهذا القطاع اأُ�سبع، ومن هنا 
الفائ�س يف اأعداد ال�سقق غري املباعة واملوؤجرة، والدافع ملوا�سلة اال�ستثمار يف البناء اأن االأر�سدة يف 
البنوك ال توفر فوائد، ومن هنا جاء اال�ستثمار يف العقار، حيث الربح م�سمون اأكرث، كما اأن جماالت 

اال�ستثمار االأخرى �سبه معدومة. هناك ن�ساء يف قرية �سقبا يبعن ذهبهن وي�ستثمرن يف العقار«. 
47.  املبنى يحوي على متاجر ومطاعم ودور عرو�س �سينمائية وفندق ومتاجر ويقال اأنه كلف 24 مليون دوالر وميلكه �سخ�س من بلدة اأبو �سخيدم، 

ويديره اأبناوؤه.
48.  نقلت جريدة االأيام )ال�سفحة االأوىل( بتاريخ 2015/6/24 خربا حتت عنوان »عمار العقارية« تفتتح م�سجد الريحان بتمويل من البنك االإ�سالمي 
العربي:« عن رئي�س �سندوق اال�ستثمار د. حممد م�سطفى قوله يف حفل االفتتاح؛ »اإن افتتاح م�سجد الريحان ياأتي ا�ستكمااًل لتجهيز املرافق 
العامة واملراكز اخلدماتية ل�سكان �ساحية الريحان«، منوهًا باأنه »متت مراعاة مبداأ التكامل يف مبنى امل�سجد ليوفر خدمات تعليمية واجتماعية 
يحتاجها اأي م�رضوع �سكني«. وقال م�سطفى: »اإننا، ومع هذا االفتتاح يف �سهر رم�سان الكرمي، نكون قد اأجنزنا مرحلة مهمة على طريق اإكمال 
جزء مهم من بنية املرافق اخلدماتية والعامة يف ال�ساحية، حيث اأن مبنى امل�ست�سفى اال�ست�ساري العربي يتم و�سع اللم�سات االأخرية عليه، ومن 
املتوقع اأن يتم ت�سغيله يف نهاية �سيف هذا العام )2015(، كم مت و�سع حجر االأ�سا�س قبل وقت قريب للمدر�سة االأمريكية يف الريحان، والتي 

�ستكون معلمًا اأكادمييًا يخدم �سكان الريحان واملناطق املجاورة، وبحجم ا�ستثماري يبلغ 28 مليون دوالر.
من الدعاية لل�سكن يف مدينة روابي والتي تظهر يف اإعالنات يف �سوارع رام اهلل: »اأحلى �سقة باأحلى حي«؛ »خيارات متعددة للتق�سيط«، »مواعيد   .49

الت�سليم ابتداء من اليوم«. �رضكة فل�سطني لال�ستثمار العقاري، تظهر اإعالنات تدعو اإىل �رضاء مكاتب بالتق�سيط.
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وي�سيف اآخر »اإن ظاهرة الطلب على العقار من املوؤ�س�سات الدولية ومن املنظمات غري احلكومية 
رفع �سعر االأر�س، و�ساهم يف التوجه نحو اال�ستثمار يف العقار كون االإدخار يف البنوك ال يوفر 
يف  االأ�سا�س،  يف  ين�سط،  الكبري  الفل�سطيني  الراأ�سمال  لغالبية  ال�سائد  والتكوين  تذكر«،  فوائد 

التجارة واخلدمات واملقاوالت.

ال معلومات دقيقة حول حجم وم�سادر روؤو�س االأموال امل�ستثمرة يف رام اهلل وجوارها، وهو 
مو�سوع ي�ستحق الدرا�سة امل�ستفي�سة، وما اأمكن ا�ستخال�سه ي�سري اإىل التايل:

اأول: يتوفر راأ�سمال مغرتب، عدد من املغرتبني ي�ستثمر جزءا من اأمواله يف موطنه االأ�سلي )بناء عمارة 
اأو اأكرث( بدوافع »وطنية«، وجزء اآخر بدافع »تبيي�س اأموال« الأن جزءا من اأموال امل�ستثمر غري 
م�سجلة ر�سميا يف الواليات املتحدة، لذا يقوم بتحويلها للخارج كملكية عقارية لتجنب دفع 
�رضائب للدولة اأوال، والأن الك�سف عنها )بعد 11 اأيلول عام 2001 ( قد يثري �سبهات حول 
عالقة ما مع »االإرهاب«. وذكر اآخرون اأن »تبيي�س« االأموال ال يقت�رض على ا�ستثمارات من 
قبل مغرتبني، بل ي�سمل فل�سطينيني من داخل اخلط االأخ�رض، وفل�سطينيني من ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة. لكن كل هذا يبقى يف اإطار القيل والقال، ومن دون براهني واإثباتات دامغة.

ثانيا: راأ�سمال �رشكات قاب�سة ممثال يف باديكو و�رضكة بريكو و�رضكات اأخرى، باالإ�سافة اإىل �سندوق 
اال�ستثمار الفل�سطيني، وغريها. وت�ستثمر هذه يف م�ساكن ومباٍن الأغرا�س اأخرى كما هو 
اأموال خليجية )ُذكرت قطر  اإىل  احلال يف روابي، ريحان، ريف، وغريها. واأ�سار البع�س 
واللغة  ال�سكن  مفهوم  على  تاأثريه  ترك  الذي  االأمر  اهلل،  رام  يف  ا�ستثمرت  واالإمارات..( 

املعمارية.

النبايل والفار�س، والبكري(.  اأ�سحابه )مثل  باأ�سماء  راأ�سمال حملي، وجزء مهم منه م�سجل  ثالثا: 
وهو راأ�سمال مهتم باال�ستثمار يف العقار، العتبارات ثالث؛ االأول، اأنه ا�ستثمار ال يحتاج 
املغامرة  من  يخلو  ا�ستثمار  الأنه  والثاين،  االت�ساالت(؛  يف  )كما  علمية  ودراية  خربة  اإىل 
االجتماعية  امل�سوؤولية  من  عالية  درجة  ي�ستدعي  ال  الأنه  والثالث،  م�سمون،  فيه  والربح 
منه  املحلي ذو طاٍبفردي، جزء  الراأ�سمال  اأن معظم  �سدد على  البع�س  الكافية.  وال�سفافية 
مغرتب وعاد اىل الوطن، واجلزء االأكرب يعود اإىل اأفراد عملوا مقاولني يف اإ�رضائيل، مت انتقلوا 
للعمل يف ال�سفة بعد االنتفا�سة الثانية، وبعد تراجع العمل داخل اإ�رضائيل وتوفر فر�س البناء 

يف ال�سفة، ويف رام اهلل حتديدا؛
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تتمتع ا�ستثمارات الراأ�سمال املحلي باأرباح عالية، الأنها ت�ستثمر عمل اأفراد االأ�رضة )مبا فيه 
االأطفال والن�ساء(، وت�ستثمر يف االقت�ساد غري املنظم )يف العمل غري املحمي(، وبع�سه ي�ستثمر 
)يف العقار والتجارة( من دون اللجوء اإىل البنوك، حتى ال يك�سف اأرباحه ويكون بالتايل 
معر�سًا لدفع �رضائب لل�سلطة، وبع�سه يوفر قرو�سًا ملن ي�سرتى من امل�ساكن واملكاتب. كان 
هوؤالء يعملون يف ال�سابق عرب ال�سيارفة الذين حتولوا اإىل ما ي�سبه البنوك لال�ستثمار يف العقار 
الثانية( وقننت  اأن تدخلت ال�سلطة يف بداية العقد املا�سي )بعيد االنتفا�سة  اإىل  والتجارة، 

عمل ال�سيارفة.
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كلمة أخيرة:

ما  بقدر  يقلق  ما  لي�س  هذا  لكن  عجل«،  على  تنمو  »مدينة  دروي�س  حممود  قال  كما  اهلل،  رام 
الوطنية  ر�سالتها  بحكمة  ولي�س  بالذات،  االفتتان  من  وب�سيء  هداية،  بدون  تنمو  املدينة  اأن 
وجمال تكوينها، اإنها مدينة تقدم نف�سها )عرب موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية والقطاع اخلا�س 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين( بلهفة كمدينة منفتحة وتعددية وحداثية وحمبة للحياة، لكنها كونت 
نف�سها كمدينة للطبقة الو�سطى متعددة املنابت والثقافة والتجربة، وكطبقة )كما هي الطبقات 
املثيلة يف غالبية املجتمعات العربية( ت�ستهوي اأن ت�ستهلك وتبتعد عن اأن تكون منتجة، بل بات 
اأغنياوؤها اجلدد والقدامى ي�ستعر�سون ثرواتهم من دون خجل ويحتفلون بتبجح بالربح من دون 

رقابة اأو م�سوؤولية اجتماعية.
 

املدينة ي�سرّيها ب�سكل �سبه كلي، حتت مظلة الدولة اال�ستعمارية، الراأ�سمال املايل والعقاري، مبا 
فيها البنوك و�رضكات اال�ستثمار العقاري، واأ�سحاب روؤو�س االأموال اخلا�سة، الذي يقود املدينة 
خارج املكان والزمان الفل�سطينيني، ويت�رضف متجاهال ممار�سات الدولة اال�ستعمارية اال�ستيطانية 
ونظام التمييز العن�رضي الذي تفر�سه، ويتذكر النكبة باعتبارها منا�سبة تاريخية انتهى مفعولها، 
التاريخية، هو ال  الفل�سطيني  ال�سعب  الواقعية، عن حقوق  ولي�س فعال مت�سال، ويقفز، بذريعة 
يعري االهتمام للهوة االآخذة يف االإت�ساع بني الغنى الفاح�س والفقر املدقع، اإال باعتبارها مدعاة 

لعمل خريي . 

اأخ�سى اأن يتحول االحتفال برام اهلل »كاملدينة املعجزة«، اإىل طق�س ي�رضف االأنظار عن الرببرية 
املحدقة بنا، وعن اإدراك حقيقة اأن املعجزة ت�ستدعي، فيما ت�ستدعيه االنخراط يف �سناعة احلرية 

وتدبري امل�ساواة واإحقاق العدالة وتاأ�سي�س مقومات الكرامة الوطنية واالإن�سانية. 
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أوال، الشخصيات)مع حفظ األلقاب( مشكورة، والتي استطلع الباحث 
آراءها حول مدينة رام الله

)مت ترتيبها اأبجديا(

جواد اإبراهيم )فنان ت�سكيلي(. 1
حازم اأبو هالل )نا�سط �سبابي حقوقي واجتماعي(. 2
عاي�سة اأحمد )باحثة يف ال�سوؤون احلقوقية ، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان( . 3
�سام بحور )م�ست�سار اأعمال(. 4
خلدون ب�سارة )مدير مركز املعمار ال�سعبي رواق(. 5
عالء الرتتري )مدير الربامج يف �سبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية »ال�سبكة« وباحث اأكادميي(.. 6
مروان اجلعبة )من اأ�سحاب مكتبة اجلعبة يف �سارع ركب( . 7
اأريج حجازي ) نا�سطة يف جمال االإدارة الثقافية( . 8
اإياد حداد )نا�سط وباحث يف املجال احلقوقي(. 9

عي�سى ونخلة احل�رضي )لهما حمل لبيع وت�سليح الكومبيوتر، رام اهلل-التحتا(. 10
مهند عبد احلميد )كاتب وحملل �سيا�سي(. 11
حممد حمار�سة ) مهند�س معماري( . 12
ح�سن خ�رض )كاتب وحملل �سيا�سي وثقايف(. 13
�سلمى اخلالدي )خبرية يف املجال الرتبوي(. 14
�سعادة اخلطيب )موظف �سابق يف وزارة االإعالم، واأ�ستاذ يف جامعة القد�س املفتوحة(. 15
يزن اخلليلي )فنان ونا�سط �سبابي(.. 16
مر�سود زايد )موظف يف موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية وحما�سب يف مطعم دارنا(. 17
حممود زيادة )نا�سط نقابي عمايل(. 18
جمال زقوت )مدير مركز االأر�س للدرا�سات، رام اهلل(. 19
زيد ال�سعيبي )نا�سط �سيا�سي �سبابي، رام اهلل-البرية). 20
ربا �سالح )باحثة يف التجمعات احل�رضية وال�رضاعات داخلها(. 21
يزيد عناين ) اأ�ستاذ يف كلية الهند�سة، جامعة بريزيت(. 22
هدى العريان )حما�رضة يف كلية التجارة وتعمل يف املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية- . 23

مواطن(
هنيدة غامن )مديرة املركز الفل�سطيني للدرا�سات االإ�رضائيلية- مدار( . 24
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حممد م�سارقة )�سكن �سنوات يف رام اهلل وا�سهم يف تنظيم مهرجان رام اهلل الثقايف(. 25
جانيت ميخائيل )رئي�سة بلدية رام اهلل ال�سابقة(. 26
جمدي املالكي )اأ�ستاذ علم اجتماع يف جامعة بري زيت(. 27
م�سيف م�سيف )باحث رئي�سي، يف معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني )ما�س( . 28
عدنان امل�رضي ) موظف يف م�سارات(. 29
والدرا�سات . 30 ال�سيا�سات  الأبحاث  الفل�سطيني  املركز  )مدير  �سيا�سي  حملل  امل�رضي  هاين 

االإ�سرتاتيجية- م�سارات(.

مركز  إجرائها  على  أشرف  مشكورة  شخصيات  مع  ثانيا،مقابالت 
دراسات التنمية في جامعة بير زيت، مع حفظ األلقاب )مرتبة حسب 

التسلسل األبجدي(

احمد اأبو لنب ) مدير بلدية رام اهلل(.. 1
بالل جرب )املدير االإداري ل�رضكة ربحي احلجة(.. 2
دميا جودة )قائمة باأعمال م�ساعد مدير بلدية البرية لل�سوؤون الفنية” الهند�سة والتخطيط”(.. 3
مو�سى حديد )رئي�س بلدية رام اهلل(.. 4
اأحمد اخلطيب )مدير عام ال�سوؤون العامة يف حمافظة رام اهلل والبرية(.. 5
عي�سى �سالمة )اأمني �رض املجل�س الرعوي لطائفة الروم الكاثوليك(.. 6
احمد نا�رض )مدير مايل يف �رضكة النبايل والفار�س لال�ستثمارات العقارية(.. 7
ثالثة موظفني يف بلدية رام اهلل. . 8
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ملحق 2: معطيات رقمية عن رام الله

ت�سري معطيات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني ملا يلي:
بلغت ن�سبة العاملني يف مهن الطبقة الو�سطى )الذين ميتلكون راأ�سمااًل ثقافيًا-اأكادمييًا-تخ�س�سي 
مب�ستوياته  واأ�سكاله املختلفة(50 يف رام اهلل من جمموع العاملني يف املدينة 59.9%، ويف البرية 
نف�سه   العام  املهرة  يف  املهرة وغري  العمال  ن�سبة  تتجاوز  مل  بيتونيا %45.1.   ، ويف   %55.7
8.7% من جمموع العاملني يف رام اهلل، وبلغت 11.9% يف البرية، وو�سلت اإىل 17.1% يف 

بيتونيا. 

اأما  العاملون  يف اخلدمات والباعة يف املحالت التجارية واالأ�سواق فبلغت ن�سبتهم، يف العام 
نف�سه، 20.5% من جمموع العاملني يف رام اهلل، و 18.7% يف البرية و 19.1% يف بيتونيا. اأما 
ن�سبة العاملني يف احلرف فكانت االأعلى يف بيتونيا حيث بلغت 18.9% من جمموع العاملني 
وبلغت  13.6% يف البرية و 10.9% يف رام اهلل )التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن للعام 2007(.
قارناه  بحجم  ما   اإذا  بيتونيا   اهلل-البرية-  رام  الو�سطى يف جممع  الطبقة  ات�ساع حجم  ويظهر 
الطبقة الو�سطى، من جمموع العاملني، يف ال�سفة الغربية، والذي بلغ  27.1%   يف حزيران عام  
2012 )جدول 27 من م�سح القوى العاملة للجهاز املركزي لالإح�ساء  يف حزيران 2012(، 
اأي ن�سف ما هي عليه يف  جممع رام اهلل-البرية-بيتونيا. وهو مل يتجاوز 8% يف ال�سفة الغربية 
ككل عام 511961.  و�سكلت الطبقة الو�سطى من جمموع ال�سكان العاملني يف ال�سفة الغربية 
الفل�سطينية(،  ال�سلطة  ن�سوء  ع�سية  )اأي   1993 وحتى  الثمانينات  يف    %12 و   %10 بني  ما 

وارتفعت اإىل 20% من جمموع العاملني يف ال�سفة الغربية عام 521997. 

وت�سري معطيات اجلهاز املركزي لالإح�ساء  الفل�سطيني )تعداد ال�سكان وامل�ساكن  للعامني 1997 
و 2007( عن جتمع رام اهلل-البرية-بيتونيا، اإىل حتوالت هامة خالل الفرتة املمتدة بني التعدادين 
يف التكوين املهني يف التجمعات احل�رضية الثالث: فقد ارتفعت )بني عام 1997 وعام 2007( 
ن�سبة العاملني يف مهن الطبقة الو�سطى ب�سكل كبري يف املواقع الثالث: فهي ارتفعت من %46.8 
�سملت هذه املهن  يف العام 2007، وفق التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن كالتايل : امل�رضعون وموظفو االإدارة العليا )يف رام اهلل  كانت ن�سبتهم   .50
من جمموع العاملني 12.2 %، ويف البرية 11.0%، وبيتونيا 6.6%(، واملتخ�س�سون )بلغت يف رام اهلل 27.4% ويف البرية 24.8% وبيتونيا %19.2(، 
والفنيون واملتخ�س�سون امل�ساعدون  )بلغت يف رام اهلل 12.3% ، ويف البرية 12.8%، ويف بيتونيا 12.6%(، والكتبة ) بلغت ن�سبتهم يف رام اهلل 

8.0%، ويف البرية 7.1%، ويف بيتونيا %6.7(.
اهلل،  رام  الفل�سطينية،  الدرا�سات  وموؤ�س�سة  الدميقراطية،  لدرا�سة  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  مواطن-  الفل�سطينية،   الو�سطى  الطبقة  جميل هالل،   .51

وبريوت، 2006   �س. 55.
املرجع ال�سابق، �س. 58.  .52
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مبا  )اأي  البرية  اإىل  55.7% يف  يفوق 13%(، ومن %46.0  مبا  )اأي  اهلل  رام  اإىل 59.9% يف 
باملقارنة مل  يزيد عن %12(.  مبا  )اأي  بيتونيا  اإىل 45.1% يف  يزيد عن 9.5%( ومن %32.8 
يف  )وهي  القد�س  حمافظة  يف  الو�سطى   الطبقة  مهن  يف  العاملني  ن�سبة   ،2007 عام  تتجاوز، 
غالبيتها ال�ساحقة منطقة ح�رضية اإذ  كانت ن�سبة العاملني يف الزراعة يف املحافظة اأقل من %1( 
25.7% من جمموع العاملني يف املحافظة، يف حني بلغت ن�سبة  الفئات العمالية املختلفة  %49 

و�سكل احلرفيون 25.3% من جمموع العاملني53. 

التو�سع  االأكرب يف  احلجم الن�سبي للطبقة الو�سطى )ب�رضائحها املتخلفة( كان يف مدينة رام اهلل، 
وهنا ال بد من التاأكيد على �رضورة التمييز بني ما يعرف، يف اللغة املارك�سية، بالربجوازية ال�سغرية 
)اأي اأ�سحاب الراأ�سمال ال�سغري من  الفالحني ال�سغار  واأ�سحاب احلوانيت، واأ�سحاب الور�س 
ال�سغرية واحلرفيني الذين ميلكون اأدوات عملهم ويعملون حل�سابهم اخلا�س( وبني الطبقة الو�سطى 
التي ن�ساأت، ب�سكل رئي�س، مع الدولة احلديثة وما رافقها من موؤ�س�سات تعليمية عامة وخا�سة 
�سيا�سية  اأحزاب  )من  منظمات جمتمع مدين  وبروز  راأ�سمايل  �سوق  واقت�ساد  واإعالم  ن�رض  ودور 
الو�سطى  الطبقة  ونواٍد(.   خريية،   وموؤ�س�سات  اإن�سان  حقوق  وجمعيات  ونقابات  واحتادات 
)كاالأطباء،  االخت�سا�س  واأ�سحاب  املتعلمني  من  )اأي  الثقايف  الراأ�سمال  اأ�سحاب  من  تت�سكل 
والفني  والثقايف  الفكري  املجال  والعاملني يف  �سابه،  وما  واملمر�سني  واملعلمني،  واملهند�سني، 

والتدري�سي واالإداري(. 

التمييز بني الطبقتني  مهم بحكم  االختالف يف  �رضوط وظروف عمل  كال منهما )من حيث 
والتاأمينات وغريها( من دون  املدفوعة  العمل واالإجازات  العمل وظروف  االأجور، و�ساعات 
اإغفال  التباين بني �رضائح كال منهما. يت�سح من هذا، اإذا دققنا يف ن�سبة الذين  ح�سلوا على دبلوم 
متو�سط فما هو اأعلى، بني فئة  »الفنيني واملخت�سني وم�ساعديهم والكتبة«، وهي الفئة امل�سكلة 
الغربية  ال�سفة  اأواخر عام 2012 يف  بلغت هذه يف  الو�سطى حيث  الطبقة  االأكرب من  للج�سم 
60.1%، يف حني مل تتجاوز بني فئة عمال اخلدمات والباعة 7.7%، وبني احلرفيني 4%، وبني 

اأ�سحاب املهن االأولية 3.4%، والعمال املهرة 5.2% وم�سغلو االآالت 54%3.4. 

اهلل،  رام  اهلل-البرية.  رام  التعداد 2007، حمافظة  النهائية  النتائج  الفل�سطيني،   لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  امل�سدر،    .53
حزيران، 2009.

54.  اأنظر/ي:
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Labour Force Survey: (October December, 2014) Round, 
(Q4/2014). Press Report on the Labour Force Survey Results. Ramallah – Palestine(table, 28).
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ن�سبة االرتفاع االأكرب يف مكونات الطبقة الو�سطى يف املواقع الثالثة )رام اهلل-البرية-بيتونيا(، 
وم�ساعديهم،  والفنيني  املتخ�س�سني  فئة  بني  كانت  و2007،   1997 عامي  بني  الفرتة  خالل 
البرية، ومن  اإىل 37.6% يف  اإىل 39.7% يف رام اهلل، ومن %28.2  اإذ ارتفعت من28.1 % 
العاملني يف حجم  الذي دخل على  التو�سع  اإىل  بيتونيا. ويعود ذلك  اإىل 31.8% يف   %20.5
على  الو�سطى  الطبقة  من  العليا  ال�رضيحة  وحافظت  احلديث.  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع 
ن�سبتها  كانت  الثالث؛  املواقع  يف  طفيفة  زيادات  مع  العاملني(،  جمموع  )من  الن�سبي  حجمها 
االأعلى يف مدينة رام اهلل اإذ ارتفعت من 10.2% يف العام 1997 اإىل 12.2% يف العام  2007؛ 
ال�رضيحة  اإىل 6.6%. وحافظت  بيتونيا من %6.3  اإىل 11.0%،  ويف  البرية من  %9.9  ويف 
االأدنى من الطبقة الو�سطى على حجمها الن�سبي يف املواقع الثالث )ما بني 6.5%  و 8%  من 

جمموع العاملني يف العام 2007(.

احلجم  يف  الزيادة  طالت  اهلل-البرية-بيتونيا   رام  جممع  يف  الو�سطى  الطبقة  حجم  يف  الزيادة 
العددي واحلجم الن�سبي، فقد ت�ساعف احلجم العددي للفئتني العليا والو�سطى من هذه الطبقة 
يف رام اهلل )من 1399 عام  1997 اإىل 2871 عام 2007(، وكذلك يف البرية )من 1722 
اإىل 3598 لل�سنوات ذاتها(، وجتاوزت ال�سعف يف بيتونيا )من 451 اإىل 1164(. باالإجمايل 
من 3572   اهلل-البرية-بيتونيا   رام  الو�سطى يف جتمع  الطبقة  من   ال�رضيحة  هذه  ارتفع حجم 
�سخ�سا  عام 1997 اإىل 7633 �سخ�سا عام 2007. ومن املتوقع اأن يكون قد جتاوز 12  األفايف 
العام 2015. واإذا  اأ�سيف اإىل هذه ال�رضيحة الدنيا من الطبقة الو�سطى يكون عدد املنتمني اإىل 
الطبقة الو�سطى عام 2007   يف املواقع الثالث )املتجاورة، بل واملتداخلة( 11688  �سخ�سا. 
هذا يعني اأن العدد قد ال يقل عن 20 األفا يف العام  2015، وهو حجم غري �سغري اإذا ما قي�س 
االأجانب  يف  العاملني  اأعداد  اإليه  اأ�سيف  ما  اإذا  الثالث، وبخا�سة  املواقع  �سكان جممع  بحجم 
املوؤ�س�سات الدولية وال�سفارات واملنظمات غري احلكومية والزوار االأجانب للموؤ�س�سات الر�سمية 
على  اهلل  رام  يف  واملقاهي  املطاعم  من  الكبري  العدد  هذا  قدرة  يف�رض  هذا  الر�سمية،ولعل  وغري 

اال�ستمرار، واأحد املحركات الهامة للطفرة العمرانية فيها.

كما ت�سري معطيات التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2007 اأن معظم االإناث العامالت يف 
جممع رام اهلل-البرية-بيتونيا هن من الطبقة الو�سطى )ب�رضائحها املختلفة(؛  فقد �سكلن 88% من 
جممل الن�ساء العامالت يف مدينة  رام اهلل،  و 86% من العامالت يف البرية، و81% من العامالت 
يف بيتونيا. كما اأن ن�سبة م�ساركة الن�ساء  يف العمل يف كل من هذه التجمعات هي اأعلى  ب�سكل 
ملحوظ من بقية ال�سفة والقطاع.  ويعود ذلك اإىل  توفر فر�س عمل اأو�سع للمراأة يف  القطاع 

50

قراءة في بعض التغيرات السوسيو حضرية في رام الله وكفر عقب



التجمع  هذا  يف  اخلا�س  القطاع  اأن�سطة  ولطبيعة  وال�سحة(  التعليم  قطاعي  يف  )وحتديدا  العام 
)حيث مقرات �رضكات هذا القطاع(، وتركزمقرات املنظمات االأهلية فيه، فقد �سكلت الن�ساء  
نحو 27.2% من جممل العاملني يف  مدينة البرية، و 44.7 % من العاملني يف مدينة رام اهلل، 
و28.8% يف بيتونيا. الن�سبة االأعلى من الن�ساء هن يف  ال�رضيحة الو�سطى من الطبقة الو�سطى )من 
حيث �رضوط واأو�ساع العمل( بحكم متركز اجلزء االأكرب من عملهن يف املراتب الو�سطى لل�سلم 
الوظيفي يف القطاع العام ويف ال�رضائح الدنيا من القطاع اخلا�س احلديث )بنوك، وات�ساالت،  
وتاأمني..(. فقد �سكلت ال�رضيحة الو�سطية، يف عام 2007، نحو 60% من جمموع العامالت 
العام  القطاع  ال�سكرتارية يف  )مهام  الدنيا  الوظائف  الن�ساء يف  لكن ح�سة  الثالث،  املواقع  يف 
مما  الثالث  للمواقع  واالإناث(  )للذكور  العام  املعدل  عليه يف  ما هي  عادلت �سعف  واخلا�س( 
ي�سري اإىل عالقة تراتبية  لي�س فقط بني �رضائح الطبقة الو�سطى، بل واأي�سا  وفق النوع االجتماعي.

51

رام الله المدينة والحكاية



أباهر السقا*
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كلمات مفتاحية:. 1

Gentrification اإحالل حيزي اجتماعي “برجزة االأحياء الفقرية”، هند�سة اجتماعية ا�ستعمارية، 
عمليات تو�سع غري منظمة، زحف عمراين، ا�سرتاتيجيات الرقابة االجتماعية/ احليزية.

تهدف هذه الدرا�سة اىل متح�س التغريات احل�رضية على البنى احل�رضية الفل�سطينية واأثر ذلك على 
ظهور جتمعات �سكانية جديدة وتخليق �رضائح �سو�سيو-اقت�سادية جديدة.

مخلص:. 2

بربوز  واملتمثلة  الفل�سطيني  احل�رضي  الواقع  التي طراأت على  التغريات  من  الدرا�سة  تنطلق هذه   
�سواحي ومدن جديدة، و ذلك من خالل حتليل ال�سيا�سات ال�سو�سيو-اقت�سادية املرتبطة ب�سيا�سات 
الت�سكني، ومنح القوانني و�سن الت�رضيعات واعطاء الرخ�س/ اأو البناء الع�سوائي، وعالقتها بالتخطيط 
و  االجتماعية  الف�ساءات  ر�سم  على  اال�ستعمارية  ال�سيا�سات  واأثر  الفل�سطينية؛  لل�سلطة  احل�رضي 
هذه  مفعول  وفهم  الفل�سطينيني.  امل�ستعمرين  ملناطق  اال�ستعمارية  االجتماعية  الهند�سة  تخطيط 
التحوالت على التجمعات املختلفة: ت�سخم هذه التجمعات وتغري مالحمها وي�سمل ذلك عمليات 
ظهور �رضائح و فئات واإحاللها حمل اأخرى؛ وفح�س انتقال جمموعات �سكانية اإىل مناطق ح�رضية 
جديدة؛ اإق�ساء اقت�سادي اجتماعي ملدن على ح�ساب مدن اأخرى؛ اأو Gentrification اإحالل 

حيزي اجتماعي »برجزة االأحياء الفقرية«.

مقاربة نظرية:. 3

 ترتكز مقاربة هذه احلاالت �سابقة الذكر اإىل مقاربتني: تهتم االأوىل بدرا�سة اآليات ت�سكل التجمعات 
احل�رضية وتاريخها وفهم التغريات ال�سو�سيو-اقت�سادية لهذه التجمعات واثر ذلك على اإ�سغال احليز 
احل�رضي وما ي�ساحبه من ت�سكل �رضائح جديدة تعيد �سياغة املكان. يف حني تنطلق املقاربة الثانية 
من عمليات Gentrification اأي اإعادة اإحالل حيزي اجتماعي »برجزة االأحياء الفقرية« والتي 
بدء االهتمام بها يف ال�سبعينات يف احلقل االجنلو�سكا�سكونى1 والتي اهتمت بعمليات التخطيط 

1  GLASS, R., 1964, « Introduction », in Centre for Urban Studies (dir.), London, aspects of change, Londres, 
Macgibbon & Kee, p. XII-XLI ; SMITH, N., 1979, « Gentrification and capital : practice and ideology in Society 
Hill », Antipode, vol. 11, no 3, p. 24-35 ; SMITH, N., 1982, « Gentrification and uneven development », Eco-
nomic Geography, vol. 58, no 2, p. 139-155 ; SMITH, N., 1992, « New city, new frontier : the Lower East Side 
as wild, wild West », in Sorkin, M. (dir.), Variations on a theme park : the new American city and the end of 
public space, New York, Hill and Wang, p. 61-93; SMITH, N., 1996, The New urban frontier: gentrification and 
the revanchist city, New York, Routledge, XX-262.
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احل�رضي الأحياء مراكز املدن وما �ساحبها من عمليات ا�ستبعاد �رضائح فقرية ل�سالح �رضائح تنتمي 
اإما اإىل طبقات متو�سطة اأو طبقات عليا. �سنقوم نحن باختيار املقاربة االأوىل.

احل�رضية؛  التغريات  من  العديد  الفل�سطيني  املً�ٌستعمرى  ال�سياق  يف  الفل�سطيني  املجتمع  �سهد 
عن  النا�سئة  الدميوغرافية  التحديات  على  ترتكز  ال  اقت�سادية  اجتماعية  �سيا�سات  لتطبيق  نتيجة 
عمليات التح�رض ال�رضيع للمراكز احل�رضية يف فل�سطني، و كنتيجة للوترية ال�رضيعة لنمو املناطق 
مرتبطة  جديدة  ا�ستهالكوية  معايري  منظومة  وفق  ال�سبابية  ال�سكانية  ال�رضيحة  وتو�سع  اجلديدة، 
ب�سيا�سات يطغى عليها طابع اخل�سخ�سة وفق �سيا�سة عقارية غري م�ستدامة. والكثري من التحديات 
االجتماعية  العمرانية وحتديدا تعدد اأ�سكال التفاوت االجتماعي والعمراين؛ والزحف العمراين 
امل�ساحبة لذلك  ال�سبه ح�رضية. والعمليات  املراكز  العديد من  املنظم يف  التو�سع غري  وعمليات 
اهلل  رام  كمدينة  للمدن  املكاين  احلجم  وتزايد  منظم،  غري  ب�سكل  ال�سواحي  بن�سوء  واملتمثلة 
وتو�سعها. وهيمنة املراكز على ح�ساب التجمعات احل�رضية االخرى كنماذج رام اهلل ومدينة غزة 
وجعلهم مناطق جذب وطرد للمناطق والتي يزحف ابنائها اىل هذه املدن والتي توؤدى اإىل تطبيق 
ل�سيا�سات اإق�ساء اجتماعي �سامل / اقت�سادي ثقايف بنيوي واعية او غري واعية؛ و تف�سى التفاوت 
على كل االأ�سعدة والذي ينتج عنها تعميم حلالة انكما�س ح�رضي. مما قد ينتج ظاهرة عمننة – 

عمان/ االأردن. اى “املدينة- الدولة”. اأو من خالل ن�سوء ال�سواحي اأو الزحف العمراين.

ولذا تطمح الدرا�سة اإىل تق�سى بع�س هذه الت�سكيالت احل�رضية لفهم هذه التغريات التي اأثرت 
املحلية  التغريات  طبيعة  وفهم  االجتماعية،  الف�ساءات  يف  االجتماعية  العالقات  على  بدورها 
اإما عن طريق غ�س  ذلك،  العامة يف  القطاعات  دور  “الوطنية”؛ وفح�س  بالتغريات  وعالقتها 
او  “الطفرة العقارية”،  النظر عن تنامى ا�ستثمارات القطاع اخلا�س يف هذه االحياء من خالل 
ان�سجام �سيا�ساتي مع الروؤى النيوليربالية املعوملة الإ�سغال احليز اجلغرايف االجتماعي. حيث يغيب 
عن احلالة الفل�سطينية �سيا�سات ا�سكانات عامة تقوم بها ال�سلطة اال على نطاق �سيق، مما يجعل 
الفل�سطيني؛ حيث مل  الواقع احل�رضي  لدرا�سة  اقل مالئمة  اجلغرايف  احليزى  االإحالل  مو�سوع 
جترى على نطاقات وا�سعة عمليات احالل �ساكنني جدد حمل ال�سكان اال�سليني ال يف كفر عقب 
وال يف رام اهلل التحتا وال يف الق�سبة بنابل�س الخ، ومل يتم هدم عقارات قدمية اإال من قبل �رضكات 
خا�سه ومالكني ولكن على نطاق �سيق؛ ومل ت�سهد عمليات جتديد للمباين القدمية واال�ستثمار 
فيها والذى بقى على م�ستوى حمدود وذلك ب�سبب غياب التدخل الدوالتي يف هذه العمليات؛ 
ملباين  هدم  عمليات  حتى  وال  العامل،  يف  اخرى  اماكن  يف  جرى  كما  املدن”  “تطهري  يتم  ومل 
تخلق  بع�سها  ما يحدث هو ظهور �سواحي جديدة  بينما  منظم؛  باالأحرى  اأو  ب�سكل مكثف 
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�رضائح جديدة واأمناط ا�ستهالكوية جديدة واأمناط معي�سية مغايرة. او بروز احياء جديدة -ككفر 
باآليات  مرتبط  ا�ستعماري  تخطيط  ب�سبب  جدد  �ساكنني  ت�ستقطب  و  ا�ستقطبت  والتي  عقب- 
املنطقة.  هذه  يف  للعي�س  لالنتقال  ال�سكان  من  كبرية  مبجموعات  تدفع  قانونية”  و“م�سوغات 
وعليه فان هذه الدرا�سة �ستهتم اإذن بكفر عقب كحالة درا�سية منح�س فيها هذه املقاربات بناء 

على درا�سة ميدانية ومعاينة للواقع املعا�س.

المنهجية. 4

يا�سمني قعدان و�سارة زهران، حيث مت  بيزيت:  املقابالت باحثتان من جامعة  باإجراء   لقد قام 
اإجراء ع�رضين مقابلة معمقة وات�سمت املقابالت بال�سعوبة البالغة بحيث متّنع عدد ال باأ�س به من 
املبحوثني عن اإجراء املقابالت وذلك على ما يبدو الأ�سباب تتعلق بال�سك وباخلوف والذى يعترب 
�سمة اأ�سا�سية للعي�س يف كفر عقب. وقد مت اختيار عينة ممثلة عن �رضائح اجتماعية خمتلفة كاملقاولني، 

و اأع�ساء من املجال�س املحلية، وممثلني عن موؤ�س�سات اهلية ون�سطاء �سيا�سيني ومواطنني وجتار. 

كفر عقب: نبذة سيوسيو-تاريخية. 5

قرية كفر عقب، هي احدى قرى حمافظة القد�س والتي تقع �سمالها، يحدها من ال�رضق رافات، 
ومن ال�سمال البرية، اأما الغرب فهو لرافات وقلنديا، واجلنوب للرام وقلنديا وخميم قلنديا. تاأ�س�س 
جمل�س قروي كفر عقب �سنة 1996. �سميت بهذا اال�سم ن�سبة ل�سخ�س يدعى »كفري« مر يف 
البلدة فرتة العهد العثماين، ومكث عند بئر املاء املوجود فيها، وكلمة عقب اأتت من »َعِقَب« 
اأي بقي يف املنطقة، ثم حرفت الكلمة لت�سبح »كفر عقب«. حتتوي كفر عقب على جمموعة من 
االثار يف البلدة القدمية، كما تتوفر فيها جمموعة من املراكز ال�سحية، واملدار�س التعليمية. يعتمد 
القطاع االقت�سادي فيها ب�سكل كبري على �سوق العمل »اال�رضائيلي« حيث ميثل 50% من القوى 
والوظائف  وال�سناعة،  واخلدمات،  الزراعة  قطاع  على  تتوزع  العاملة  القوى  وباقي  العاملة، 

احلكومية واخلا�سة.2 

تفتقر كفر عقب اإىل اخلدمات املقدمة لل�سكان، وخا�سًة من ناحية النظافة؛ حيث متالأ النفايات 
ال�سوارع، كما اأن ال�سوارع ال يتم تعبيدها، والغبار ميالأ املكان معر�سًا ال�سكان مل�ساكل �سحية 
هواتف  على  احل�سول  يف  عديدة  اإ�سكاليات  عقب  كفر  �سكان  يواجه  لذلك  باالإ�سافة  كثرية، 

2  . معهد االبحاث التطبيقية “اأريج” القد�س، دليل كفر عقب، القد�س، 2012، �س7-1.
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اأر�سية من �رضكة »بيزك« التي ال تويل اأي اهتمام للمنطقة، ومينع على ال�سكان من اأخذ خطوط 
من �رضكة االت�ساالت الفل�سطينية3.

م�ساحتها  البالغ  اأرا�سيها  فان جميع  كفر عقب،  جيو�سيا�سية  يخ�س  ومبا  �سبق  ما  على  ا�سافًة   
وبح�سب  البلدية،  نفوذ  داخل  موقعها  بحكم  القد�س  بلدية  ل�سيطرة  تخ�سع  دومن،   6.665
عقب  كفر  تخ�سع  مل  )اأ-ب-ج(  ايل  فيها  الغربية  ال�سفة  مناطق  تق�سيم  مت  التي  او�سلو  اتفاقية 
بلدية  نفوذ  ملنطقة  تخ�سع  االتفاقية،  توقيع  قبل  عليه  كانت  ما  على  بقيت  بل  الت�سنيف،  لهذا 
القد�س. تعر�ست االالف من دومنات االرا�سي يف كفر عقب للم�سادرات اال�رضائيلية بهدف 
القرية  م�ساحة  من   %30 يقارب  ما  �سادرت  بحيث  القرية  اأرا�سي  على  امل�ستوطنات  بناء 
الكلية ل�سالح »م�ستوطنة كوخاف يعقوف- عبري يعقوب«، وما زالت املخططات اال�رضائيلية 
على  املقامة  امل�ستوطنة  هذه  تو�سيع  ل�سالح  ال�سكان  منازل  وهدم  االأرا�سي  م�سادرة  ت�ستهدف 
بداية  ا�رضائيل يف  اأقامته  الذي  الف�سل  قام جدار  فقد  امل�سادرة  االأرا�سي  القرية.4 وغري  اأرا�سي 
بقية اجزاء  الثانية اىل ف�سل كفر عقب وخميم الالجئني �سعفاط كحالتني �ساذتني عن  االنتفا�سة 

مدينة القد�س، على الرغم من وجودهما داخل منطقة نفوذ البلدية.5

دراسات سابقة عن كفر عقب. 6

نختار هنا جمموعة من الدرا�سات التي تناولت كفر عقب يف ال�سنوات االأخرية؛ فيقدم لنا خماي�سي 
بعد عام  بداأ  انه  يرى  والذي  للقد�س،  التحول احل�رضي  لو�سع  درا�سته  تتبعًا وحتلياًل من خالل 
1991، حيث ي�سري اىل انه بداأت معه عملية �سبط دخول الفل�سطينيني من ال�سفة الغربية اليها. 
وقد تعمق هذا ال�سبط �سنة 1993 مع اقامة حواجز التفتي�س الع�سكرية على م�سارف القد�س، 
للمدينة،  احل�رضي  التطور  ا�سعاف  يف  و�ساهم  القد�س،  على  االغالق  من  حالة  خلق  ما  وهو 
خ�سو�سًا وانه واكب تطبيق �سيا�سات دميوغرافية وتخطيطية وجغرافية من قبل ما ي�سمى ببلدية 
القد�س واحلكومة »اال�رضائيلية«، اللتان �سعتا اىل �سبط التطور احل�رضي للقد�س وتخطيطها على 
اأ�سا�س ان�ساء اأحياء �سغرية غري متوا�سلة، بحيث ال ميكن ان تتحول اىل مركز ح�رضي فل�سطيني 
للمحيط  احل�رضي  التحول  اأن  ذلك  ومن  قطرية6.  اأو  بلدية  ووظائف  فعاليات  ي�ستقطب  مهم 
املقد�سي قد اأ�سابه نوع من حاالت الت�سوه احل�رضي يف تو�سعه بحيث مل ترافقه عملية ت�سنيع اأو 

http://www.alhayat.ps 3 . اأبو غنام، مي�ساء، كفر عقب: بلدية االحتالل تفتح عني اجلباية وتغلق عني الرعاية، من موقع
4 . معهد االبحاث التطبيقية “اأريج” القد�س، مرجع �سابق، �س 14- 16. 

http://www.alzaytouna.net 5 . الرمياوي، اأحمد، بيت املقد�س وجدار الف�سل العن�رضي، مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، من موقع
6 . خماي�سي، را�سم، اعادة ت�سكيل املحيط احل�رضي املقد�سي”قلب الدولة”، جملة حوليات القد�س، عدد 16، 2013، �س 41.
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تغيري وظائفي ثم ان عملية التح�رض هذه مل ترافقها عملية متدن؛ اذ اندجمت القرى داخل التو�سع 
احل�رضي و�ساهمت يف ت�سكيله. لقد خلق غياب عملية التمدين املرافقة لعملية التح�رض وغياب 
لها  وموفرة  العمليات  تطبيق هذه  اجل  من  املوجهة  »اال�رضائيلية«  والقطرية  البلدية  املوؤ�س�سات 
ال�سكن  توفري  يعتمد يف  الذي  الفيزيائي  التح�رض  من  مميزة  الإجنازها، وخلق حالة  التحتية  البني 
العامة  االأرا�سي  الأن  نظراً  خا�سة  اأرا�سي  على  توفريه  ميكن  الذي  الذاتي  البناء  على  باالأ�سا�س 
اأو ملناطق خ�رضاء  الوا�سعة خ�سعت لل�سيطرة اال�رضائيلية وخ�س�ستها الإقامة م�ستوطنات يهودية 

ممنوعة البناء، وذلك ملنع توا�سل ح�رضي عربي فل�سطيني7.

ن�سبة  تتعدى  ال  فيها  بالبناء  للفل�سطينيني  م�سموح  بقي  التي  امل�ساحات  اأن  خماي�سى  وي�سيف   
13% مع التنويه اىل اأ�سعارها املرتفعة جداً اي�سا، وكذلك �سعوبة احل�سول على ت�ساريح من قبل 
ال�سلطات اال�رضائيلية8. كما اأن »امل�ساحة املتوافرة لل�سكن للفرد الواحد يف االحياء اليهودية ت�سل 
اىل 20 مرتَا مربعًا، مقابل 11 مرتاً مربعًا يف االأحياء الفل�سطينية9«. ولقد �ساهم اإغالق القد�س اأمام 
الهجرة اليها وتوطن الفعاليات االقت�سادية الفل�سطينية بها اىل زيادة الطلب على ال�سكن يف الرام 
وبري نباال وكفر عقب ورام اهلل والبرية، بحيث مت حتويل منطقة كفر عقب الواقعة بني حدود قلنديا 
وحدود البرية اىل خارج جدار الف�سل العن�رضي، ولكنها بقيت تابعة لبلدية القد�س. ورغم انها 
ما زالت ر�سميًا داخل حدود القد�س اال انها اأ�سبحت طلبًا للم�ستثمرين، حيث ي�ستثمرون ببناء 
وحدات �سكنية وحمالت جتارية خارج حدود القد�س وحدود رام اهلل بح�سب اجلدار مقابل التاأقلم 
املوجه واملنظم يف خلق مورفولوجيا  املركزي واملحلي  �ساهم غياب احلكم  احليزي هذا، ولكن 

ح�رضية غري منظمة وع�سوائية10. 

التي  املقد�سية  االحياء  من  هي  املحتلة  القد�س  يف  اال�ستعمار  لبلدية  اداريًا  تتبع  التي  عقب  كفر 
اخرجها خارج القد�س عن طريق بنائه جدار الف�سل، فباالإ�سافة لنقطة التحول التي مت ذكرها 
بدايًة، فان اقامة جدار الف�سل يف 2003 قد خلق هذا التو�سع او التوجه نحو اتخاذها م�سكنًا 
للمقد�سيني. ومع اأنها اأخرجت من حدود »القد�س اجلدارية«، واأ�سبحت يف ح�ساب التق�سيم 

»ال�سفي املقابل للجدار«، اإال اأنها ما زالت تتبع لبلدية القد�س. 

7 . خماي�سي، را�سم، مرجع �سابق، �س 41.
8 . االأمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون االن�سانية لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، القد�س ال�رضقية “خماوف رئي�سية ازاء االو�ساع االن�سانية”، تقرير 

خا�س، اذار 2011، �س 9.
9 . عليان، ن�رضين واخريات، تاأثري �سيا�سة الفقر على الو�سع االقت�سادي يف القد�س ال�رضقية، تر. توا�سل للرتجمة والتعريب، جمعية حقوق املواطن يف 

ا�رضائيل، اأيار 2012، �س 2.
10. خماي�سي، را�سم، مرجع �سابق، �س 47-46.
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ا�ستغلت دولة اال�ستعمار »ا�رضائيل« املربرات االمنية التي ادعت بانها �سببًا الإقامة جدار الف�سل 
لتعزيز �سيا�سة �سحب الهويات املقد�سية للمقد�سني الذين مل ي�ستطيعوا اثبات اقامتهم وارتباطهم 
بالقد�س، وبقاء كفر عقب تابعة لبلدية القد�س �سمحت للعديد من املقد�سيني بال�سكن فيها، مقابل 
ل�سيا�سة  باالإ�سافة  املقد�سية.  بهوياتهم  ارتباطهم  الإثبات  االأمالك«  »�رضيبة  االأرنونا  �رضيبة  دفع 
�سحب الهويات فان ا�رضائيل متنع مل �سمل الفل�سطينيني من �سكان ال�سفة مع عائالتهم املقد�سية، 
في�سطر هوؤالء اىل النزوح اىل كفر عقب، فهي تقع على اجلانب »ال�سفي« من اجلدار؛ ما ي�سمح 
ل�سكان ال�سفة باملكوث فيها من جانب، ويدفع �ساكنوها �رضيبة االرنونا ما ي�سمح للمقد�سيني 
ب«اإثبات االإقامة« يف حدود بلدية القد�س االحتاللية من جانب اخر11، ولكنها فعليًا ال تتمتع 
باأية خدمات تذكر من بلدية االحتالل، �سوى القطاع التعليمي فيها12. فيما يخ�س التعليم وعالقته 
بالبلدية، ففي كفر عقب يوجد مدر�ستان تابعتان لبلدية القد�س ومدر�ستان تابعتان لوزارة التعليم 

الفل�سطيني واأربعة مدار�س خا�سة13.

التخطيط  بلدية االحتالل ال تقوم بدورها يف  البلدية فيها؛ فان  امل�ساكن وعالقة  اأما فيما يخ�س 
واال�رضاف على االرا�سي وم�سحها، وحالتها �سواء كانت قابلة للبناء اأم خ�رضاء، وال تهتم بابتعاد 
املباين عن بع�سها، اأو ابتعاد املباين مب�سافة عن ال�سارع، االمر الذي خلق حالة من الفو�سى، فرتى 
ال�سكان  افقد  ما  املجاورة،  العمارات  غرف  على  تطل  التي  والنوافذ  املكتظة  العالية  البنايات 
خ�سو�سيتهم. مع عدم �سمان جودة املبنى، فكل ذلك مرتبط ب�سمري املقاول. كما اأن التملك يف 
هذه املنطقة يتم من خالل التنازل عند كاتب عدل دون وجود طابو ي�سمن حق املتملك للعمار14. 

 فو�سى البنايات والع�سوائيات العمرانية التي ذكرت �سابقًا؛ تاأتي يف اطار انت�سار ظاهرة البناء »غري 
القانوين« بفعل ارتفاع اأ�سعار االيجار يف القد�س، وتقل�س م�ساحات االأرا�سي، و�سعوبة اأخذ 
ت�ساريح للبناء للفل�سطينيني من بلدية القد�س، فان عدد الرخ�س املمنوحة �سنويًا ال يلبي احتياجات 
ال�سكن، وتفيد املنظمة اال�رضائيلية » عري عميم« اأن النمو ال�سكاين يف �سفوف الفل�سطينيني يف 
القد�س ال�رضقية يتطلب بناء 1500 وحدة �سكنية كل عام. بالرغم من ذلك ال تتم امل�سادقة �سوى 
على 400 وحدة �سكنية جديدة، وهو امر يحتم عنه فجوة تقدر بحوايل 1000 وحدة �سكنية 
�سنويًا ما بني االحتياجات ال�سكنية، وبني البناء القانوين. ومن ذلك فان 32% من جمموع املنازل 

الفل�سطينية يف القد�س ال�رضقية بنيت خالفًا للمتطلبات اال�رضائيلية لتق�سيم االأرا�سي15. 
11.  مي�ساء، غنام، مرجع �سابق. 

املركز الفل�سطيني لالإعالم ، كفر عقب، منوذج �سارخ لتهجري املقد�سيني، تقرير،جريدة القد�س، اكتوبر 2013.  .12
معهد االأبحاث التطبيقية “اأريج”، دليل كفر عقب، القد�س، 2012، �س 8.  .13

اأبو غنام مي�ساء، كفر عقب، بلدية االحتالل تفتح عني اجلباية وتغلق عني الرعاية، جريدة احلياة اجلديدة.  .14
االمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون االن�سانية لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مرجع �سابق، �س 35-30.  .15
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يورد مكتب تن�سيق ال�سوؤون االن�سانية لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة« او�سوا« والذي يتبع لالأمم 
ات�ساع  موثقة حول مدى  معلومات  توجد  القانوين »ال  البناء »غري  يلي عن ظاهرة  ما  املتحدة 
يف  طراأ  تراجعًا  اأن  النا�س  يرويها  التي  الق�س�س  وتوحي  حاليًا.  القانوين«  »غري  البناء  ظاهرة 
ال�سنوات االأخرية على البناء »غري القانوين« يف اأجزاء كبرية من القد�س ال�رضقية ب�سبب التطبيق 
املرخ�س  غري  البناء  زال  ما  ذلك  من  بالرغم  اال�رضائيلية.  ال�سلطات  يد  على  للقوانني  ال�سارم 
منت�رضاً على نطاق وا�سع يف مناطق اأخرى مثل كفر عقب، حيث يتوفر احلد االدنى من خدمات 
ميثل احدى  القانوين«  البناء »غري  بان  املكتب  درا�سة هذا  روؤية  البلدية واال�رضاف«16. وتطرح 
ا�سرتاتيجيات املواجهة التي تبناها الفل�سطينيون يف مواجهة اأزمة اال�سكان يف القد�س ال�رضقية17. 
مل يتم تعداد ال�سكان وامل�ساكن لكفر عقب من قبل اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني يف عام 
2007 ، اال انه وجد بان عدد �سكان كفر عقب و�سل اىل 14.315 يف عام 2010 بح�سب 
االح�ساء املركزي اال�رضائيلي18. ويظهر لنا من م�سادر اهلية ان االرقام التي يقدمها مثال م�سوؤول 
اح�ساءات  ح�سب  الف  و70  املركزي،  االح�ساء  ح�سب  الف   18 ب  القروى  املجل�س  يف 
املجل�س القروي. وهذا يعنى ان عملية الت�سجيل والتي هي كما هو معروف �سان دوالتي باملعنى 
الفل�سطينية وال  لل�سطلة  املعلوماتية والذي غري متوفر  الر�ساميل  باحتكار  له عالقة  البورديزانيى 
الأى �سلطة حملية اخرى. وباالإ�سافة لو�سع امل�ساكن والبناء الع�سوائي “غري القانوين” تعاين كفر 
عقب من قلة ت�ساريح من نوع اخر، بحيث تعرقل البلدية ح�سول املجل�س القروي لكفر عقب 
على ت�ساريح الإقامة مكبات للنفايات، مما نتج عن ذلك تراكم للنفايات بني العمارات يف كفر 

عقب، واأ�سبحت تهدد البيئة ال�سحية ل�ساكني كفر عقب19.

االأمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون االن�سانية لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مرجع �سابق، �س 36.  .16
االأمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون االن�سانية لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مرجع �سابق، �س 36.   .17

معهد االبحاث التطبيقية “اأريج”، مرجع �سابق، �س 7.  .18
معهد االأبحاث التطبيقية” اأريج”، مرجع �سابق، �س 13.  .19
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ممارسات تمييزية استعمارية. 7

يرتبط احليز ب�سقيه اجلغرايف/ االجتماعي كمكان للرقابة وال�سيطرة بامتياز، وهو كما يراه لوفيفر 
لالإنتاج  بالفعل؛ وو�سيلة  مثلما هو كذلك  للتفكري  اأداة  االجتماعي  الف�ساء  اأن   20  LEFEBVRE
واملراقبة، وبالتايل جماال للهيمنة والنفوذ. فالف�ساء االجتماعي لي�س جمرد وعاء غري متمايز او »ديكور 
وي�سكل جميع  للمجتمع  منتج  اي�سا  ولكنه  االجتماعية،  احلياة  املرتاكمة يف  لالأحداث  حمايد« 
العالقات االجتماعية مبختلف ابعادها االقت�سادية وال�سيا�سية واالأيديولوجية ولكنه بنف�س املقدار 
»مكان الإنتاج االجتماعي نف�سه« مبنطق كا�ستلز CASTELLS 21. وكما هو معروف فانه اي�سا 
جمال حيوي خلطاب ال�سلطة والهيمنة مبنطق فوكوFoucoult حيث يرى اأن التغريات الطبوغرافية 
واملعمارية ما هي اإال ا�سكال ا�ستبطانيه للمهيمن عليهم وعملية لت�سكيل ف�ساءاتهم والتي تو�سح 
“فان   LACOSTE ال�سلطوية واأدوات �سيطرتها. وجغرافيا كما يقول ايف الكو�ست  التمثالت 
 “ LOCHAK23 اجلغرافيا ت�سلح اأوال الإقامة احلرب«22. وفى نف�س ال�سياق ترى دانيال لو�ساك
اأن ال�سيطرة على الف�ساء ت�سمل الرقابة على ال�سكان ال�ساغلني للف�ساء والعك�س �سحيح اأي�سا، 
هذه  الف�ساء”.  على  الكاملة  ال�سيطرة  بال�رضورة  تتطلب  ال  النا�س  على  ال�سيطرة  عملية  اأن  اأي 
 املقاربات املزدوجة تف�رض الدور املركزي الذى ميثله الف�ساء يف ا�سرتاتيجيات الرقابة االجتماعية.

تدر�س  اأن  يجب  والتي  اال�ستعمارية24  للو�سعية  يخ�سع  تعمر  ٌم�سَ ملجتمع  الدرا�سية  حالتنا  وفى 
براأينا كجزء من ما ميكن ت�سميته “بالظاهرة اال�ستعمارية” والتي لنا اأن ن�ستعري تعبري مار�سل مو�س 
MAUSS 25 لتو�سيفها “كظاهرة كلية” من اأجل ت�سخي�س احلالة الفل�سطينية. حيث انه من طبيعة 
امل�رضوع اال�ستعماري ال�سيطرة على احليز وعلى �ساغليه؛ و يجب التذكري باأن اال�ستعمار نف�سه 
بب�ساطة بالغة يعنى الهيمنة املكانية، والتي تاأتي يف عدة �سور منها: ال�سيطرة على اأرا�سي كبرية 
وفقا  ال�سوابط  تنظيم  وكذلك  اال�ستعمارية،  ال�سلطة  تنظمها  التي  للمدن  احل�رضي  الف�ساء  يف 
له  والذى  التخفيف  مبدا  قمعي،  مببداأ  يرتبط  والذي  “العرقي”  التمييز  مبداأ  اأ�سا�سيني:  ملبداأين 

20. LEFEBVRE (H.), La Production de l’espace, Anthropos, Paris, pp. 88-89, 1974.
21.CASTELLS (M.), Lo question urbaine, Paris  Maspero, 1972 .
22. LACOSTE (Y.), La géographie, ça sert d›abord à faire la guerre, Petite Coll. Maspero, Paris 1976.
23. LOCHAK, (D)., « Espace et Contrôle Sociale », dans chevalier J, centre Periphitia Territoira,CURAPP, paris, PUF , 

1979, p170.
24.BALANDIER (G.), “La situation coloniale. Approche théorique”. EXTRAITS. Cahiers internationaux de sociolo-

gie, vol. 110, janvier-juin 2001, pp. 9-29. Paris: Les Presses universitaires de France.
25.MAUSS (M.), , Œuvres, T. III : Cohésion sociale et divisions de la sociologie, Paris, Minuit,1969, Sociologie et 

anthropologie, Paris, PUF.
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تعبريات وظيفية يف املدن كما يقول اإمييى �سيزار26 يف ال�سياق بحالة م�سابهة عن جزر املارتينيك » 
لقد راأينا اأول دركي فرن�سي قبل اأن نرى ال�سمان االجتماعي«. وكما حدث يف مناطق م�ستعمرة 
�سابقا27 يف اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا اجلنوبيةـ انظر مثال درا�سات عن دور اال�ستعمار يف التخطيط 
ل�ساكني املغرب ح�رضيا اإبان الفرتة اال�ستعمارية28؛ فنجد اأن هذه املمار�سات »االإ�رضائيلية« �سبقتها 
املقارنة  ف�ساءات  اىل  الفل�سطينية  الدرا�سات  تنطلق  اأن  يجب  وبراأينا  اأخرى.  م�ستعمرية  مناذج 
لكى نخرج مما درج ت�سميته »باال�ستثنائية الفل�سطينية« مما يوؤ�س�س ل�رضورة ا�ستح�سار التجارب 
اال�ستعمارية االخرى يف العامل مما ي�سقط نزعة املحلية اأوال ويفتح افاق الدرا�سات حول ال�سياق 

الفل�سطيني ك�سياق ا�ستعماري ثانيا.

ومناطق  امل�ستعمرين  مناطق  بني  بالفروقات  للتذكري   Fanon فانون  قاله  ما  هنا  ن�ستذكر  ان  ولنا 
امل�ستَعمرين وان اختلفت مالحمها الزماكانية اإىل اأنها تبقى مقاربة موؤ�س�سة لفهم االآليات التي تف�سل 
تخ�سع  والتي  املنطقتني  هاتني  تتعار�س   “ فانون:  يقول  حيث  وامل�ستعمرين  امل�ستعمرين  مناطق 
ملبداأ االإق�ساء املتبادل: فلي�س هناك م�ساحلة ممكنة، حيث ان مدينة امل�ستعمرين تختلف من حيث 
نظيفة،  مدينتهم  �سوارع  باالأ�سفلت...  تعج  مدينة م�ساءة  اإنها  الفروقات بني احلجر واحلديد..، 
على نحو �سل�س، دون ثقوب و هي مدينة املتخمني الك�سولني ذوى البطون املمتلئة... مدينة البي�س 
االأجانب. اأما مدينة امل�ستعمر فهي قرية زجنية و مكان غري طبيعي يعج برجال �سيئ ال�سمعة النا�س 
مكد�سني يف �سناديق فوق بع�سهم البع�س ميوتون هناك مدينة للجياع، حمرومة من اخلبز، واللحوم، 
واالأحذية، والفحم، وتعي�س على ا�سواء خافتة... مدينة امل�ستعمر م�سممة لتكون راكعة....29.«

هذه ال�سورة الفانونية لي�ست بال�رضورة مطابقة للت�سكيالت احل�رضية الفل�سطينية؛ حيث ان االقت�ساد 
الفل�سطيني �سواء الذى كان مطبقا قبل اتفاقية او�سلو اأو تلك التي تلتها باتفاقية باري�س االقت�سادية؛ 
ومعها افرازاتها املعمارية احل�رضية التي انتجت اأ�سكاال ت�سبه احلاالت امل�ستعمرية التي ي�رضد عنها 
اأ�سكااًل  اأي�سا انتجت  فانون يف بع�س املخيمات وبع�س ال�سواحي الفقرية الفل�سطينية؛ ولكنها 
ا�ستعمارية »حداثية« تعيد انتاج معمارية امل�ستعمر وت�ستخدم امناط بنائه وادواته؛ ولنا ان ن�ستذكر 
هنا ال�سواحي اجلديدة التي يبنيها الفل�سطينيني ك�ساحية الدبلوما�سيني الفل�سطينيني املتاخمة حلى 
معمارية وكذلك  ناحية  من  »ا�رضائيلية«  املجردة كم�ستوطنة  للعني  تظهر  والتي  اهلل  برام  الطرية 
26. CESAIRE, (A.), Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955. 
انظر .27  ,Rey (N.), Lakou et Ghetto – Les quartiers périphériques aux Antilles françaises, L›Harmattan لال�ستزادة 

2001. 
28. Naciri (M.), (Pouvoir de commandement, espace rural et modernisation au Maroc, in BATAILLON (C.) et au-

tres, Etat, pouvoir et espace dans le Tiers Monde, P.U.F., Coll. IEDES, 1977.
29. Franz )F.), œuvres, la découverte, 2012.
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طريقة تربعها على احليز املرتفع و�سكل البناء وبل حتى التق�سيمات الفراغية؛ مما يدفعنا لالعتقاد 
الفل�سطينيني كم�ستمعرين  لبع�س  بامل�ستعمر وممار�سات  امل�ستعمرين  اأن تخيالت فانون عن ولع 
انه  الدرا�سية  لنا يف حالتنا  يظهر  ا�ستهالكه30 حتى  وامناط  امل�ستعمر ومعماره  �سخ�سية  بتقم�س 
من  اال�ستعمارية  الهيمنة  اإنتاج  ويعيد  الفل�سطينية  اال�ستعمارية  احلالة  يف  م�سخمة  �سفة  يحمل 
خالل اال�سكال الهند�سية اجلديدة يف احليزات املكانية للُم�ستعَمرين. وتظهر لنا كاأ�سكال لهند�سة 
املكان �سلطويًا، ويعيد انتاج الهيمنة اال�ستعمارية من خالل ا�ستح�سار هذه اال�سكال الت�سميمية 
والتي توؤدى غر�س فر�س الرقابة على املكان الفل�سطيني امل�ستعمر قبل اال�ستعمار ال�سهيوين يف 

ال�سوارع واحلواجز وامل�ستعمرات وكذلك عرب اآليات اال�ستيطان للم�ستعمرين اأنف�سهم.

الهندسة االجتماعية »القانونية« االستعمارية تصنع كفر عقب. 8

وا�ستبدالها  االأ�سليني  �سكانها  من  املدينة  تفريغ  على  �سنوات طويلة  منذ  اال�ستعمار  دولة  تعمل 
حق  املقد�سيني  الفل�سطينيني  اأالف  فقد  حيث  خمتلفة  وبذرائع  املختلفة  باأنواعهم  بامل�ستعمرين 
للقد�س، والتي  االإدارية  القد�س«، بفعل تخطيط »االإ�رضائيليني« مبا يخ�س احلدود  »اإقامتهم يف 
تعترب جزءاً من »دولة« اإ�رضائيل«، وعليه يكون الفل�سطينيون املقيمون يف �سواحي القد�س فاقدي 
حق االإقامة كما هو حال باقي املقد�سيني املقيمني يف املحافظات الفل�سطينية االأخرى. ال زالت 
اأ�سا�سي على ما يتم االعالن  البطاقات املقد�سية م�ستمدة ب�سكل  املعلومات عن م�سادرة والغاء 
عليه من »وزارة الداخلية اال�رضائيلية«، والتي ت�سري اىل م�سادرة 14.233 بطاقة يف الفرتة ما بني 
عام 1967- 2011، وذلك تبعًا لهوية رب االأ�رضة، بالتايل عدد االأفراد الذين يتبعون يف العائلة 

لرب االأ�رضة والذين فقدوا هوياتهم اأعلى من هذا الرقم بكثري.31 

.Fanon (F.),Peau noire, masques blancs. - Paris : Seuil, 1952 .30
31. - اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، كتاب القد�س االح�سائي ال�سنوي، رام اهلل، رقم 14، 2012، �س 204-203.
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تدخل . 9 وعدم  استعماري  تخطيط  بين  استثمارية:  جذب  منطقة 
من قبل السلطة الفلسطينية

كفر عقب التي تعترب منطقة قروية، حيث ت�سمى املنطقة قرية ولها ر�سميا جمل�س قروى يف حني 
الكثري  على  ين�سحب  اال�ستعماري  الت�سوه  وهذا  الفل�سطينية؛  بالقرية  املكان  يربط  �سيء  ال  اأن 
من القرى الفل�سطينية والتي حتولت اىل مناطق �سبه ح�رضية، والتي تختزل فيها القرية اىل �سقها 
ت�سوهت  فقد  الطوبغرايف،  اجلغرايف  الفيزيائي/  م�سهدها  مع  هذا  ين�سجم  ال  حني  يف  الثقايف 
القرية واأ�سبحت مكان �سبه ح�رضي؛ وما تبقى من القرية هو »املحافظة االجتماعية«؛ يف حني 
الفراغية اال�سغالية لها؛ بحيث  التق�سيمات احل�رضية  املعمار احل�رضي احلديث على  يطغى طابع 
االمناط  وتتطبع  نطاق �سيق،  اإال على  موا�سي  الفل�سطينية ال مزروعات وال  القرية  تنتج  تعد  مل 
اال�ستهالكية فيها باالأمناط احل�رضية وهذا ين�سجم مع ما اأ�سموه كل من �سالح عبد اجلواد و�ساري 

حنفي »بال�سو�سيايد ال�سامل« اأو التدمري ال�سامل32.

طفرة عقارية عشوائية. 10

لفح�س اأ�سباب هذه الطفرة العقارية �ساألنا جمموعة من املقاولني عن ذلك فكانت اإجابتهم على 
النحو التايل: حيث يحدثنا ال�سيد حممود دياب33 عن اال�ستثمار يف كفر عقب فيقول:« من ناحية 
ا�ستثمارية ال يوجد م�ساريف �سخمة مثل اال�ستثمارات مبكان اآخر، يعني مثال تدفع �رضيبة للماء 
واوراق اخرى تخ�س املجل�س، ولكن املربح يف اال�ستثمار هو اأنك ت�ستطيع بناء طوابق متعددة 
او  �سنوات  على خم�س  املبالغ  تق�سط  النا�س  ان  الوحيدة  امل�سكلة  ال�سقق،  من  كبري  عدد  وفيها 
فيالة34 وي�سيف  ال�سيد �سمري  الراأي  الهواء«. وي�ساطره  يبيع يف  انه  امل�ستثمر  ي�سعر  اكرث واحيانا 
ان  االأر�س، ممكن  �ساحب  فيقول«  للبناء؟  الطوابق وامل�ساحات  له من يحدد عدد  �سوؤالنا  عند 
ت�سل الطوابق يف كفر عقب ل 17-18 طابق، ولكن ذوقاً واحرتاماً وعرفا... وعادة نبتعد عن 
ال�سارع اأو بني املناطق ال�سكنية، ولكن ال اأحد يحدد اأو يفر�س على �ساحب االأر�س اأن يبتعد 

32. للمزيد انظر درا�سات كل من �سالح عبد اجلواد، و�ساري حنفي، يعرف عبد اجلواد م�سطلح �سو�سيو�سايد بانه تعبري على وزن م�سطلح جينو�سايد 
الذي يعني االإبادة اجلماعية، بحكم اأن للجينو�سايد وال�سو�سيو�سايد هدف واحد رغم اختالف االأ�ساليب، وهو التدمري الكلي اأو اجلزئي جلماعة 
قومية اأو عرقية اأو دينية. غري اأنه يف حني ميار�س العنف والقتل على نطاق وا�سع و�سامل خالل اجلينو�سايد، فاإن االإ�رضائيليني ي�ستخدمون العنف 
االقت�سادي  والنمو  التطور  الإعاقة  املدى  وبعيدة  فعالة  اآثارا  التي حتدث  وال�سيا�سات  االإجراءات  من  متكاملة  منظومة  و�سمن  مدرو�س  ب�سكل 
و�سيو �سايد«، يف ندوة عقدت برام اهلل بعنوان التدمري ال�سامل للمجتمع  امل للُمجتمع »ال�سّ للمجتمع الفل�سطيني، لال�ستزادة انظر الّتدمري ال�سّ
و�سيو �سايد«، مركز خليل ال�سكاكيني بتاريخ 2015/04/28. وانظر اي�سا �ساري حنفي - التطهري املكاين، حماولة جديدة لفهم  الفل�سطيني “ال�سّ

ا�سرتاتيجيات امل�رضوع الكولونيايل االإ�رضائيلي، جملة امل�ستقبل العربي، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، عدد 360، 2009. 
مقابلة مع حممود دياب، مقاول ا�سكانات، اجريت املقابلة معه بتاريخ 01 اب 2015.   .33

34.  مقابلة مع �سمري خريي فيالة، اجريت املقابلة معه بتاريخ 1 اب 2015.
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يف خمطط البناء عن ال�سارع اأو العمارات املجاورة، وكما يالحظ فمجموعة كبرية من العمارات 
بنيت على حد ال�سارع «. وعند �سوؤالنا له تقنيا عن بع�س املالمح املعمارية والفراغية فاأجابنا عن 
، ولكن يف النهاية اأنت متلك �سلعة، ويجب  عدد ال�سقق يف الطابق: » ال اأحد يحدد ذلك اأي�ساً
اأي نوعية بل  اأبيع  اأكرب �سعر �سقق ولكن ال  اأملك  تقدمي ال�سلعة االف�سل للمقد�سيني، بالتايل ان 
�رضوطاً  اأ�سع  اأين  كما  �سخ�س،  الأي  اأبيع  ال  وانا  البيع،  طريقة  من  تنزعج  نا�س  هناك  لالأف�سل، 
�سارمة على امل�ستاأجر، الن يف كفر عقب ال يوجد قانون او ق�ساء يحقق يل اي حق علي اأنا ان 

ا�سع �رضوطي اخلا�سة لرتبيطه ولذا يجب اختيار النا�س«.

وعن ال�سمانات الالزمة لال�ستثمار العقاري فيقول لنا عن روؤيته: » ن�ستخدم ال�سيكات، والتي 
قد ت�سل لع�رض �سنوات. ولكن ال�سمانات هي على« ت�ساهيل املوىل« قد ت�سل ال�سيكات لع�رض 
�سنني الن حجم العر�س كبري والزبون �سار يتدلل، الن هذا ال�سوق فيه مناف�سة عايل، فانا مثال 
ال اطلب دفعة اوىل. وبدون ذلك غري ممكن. الكل يعي�س حياة مغامرة يف كفر عقب. وال�سقة 
تبقى با�سمي حتى ي�سدد قيمة اخر �سيك. ولكن ممكن اأن ي�سدد اأول �سيكات وبعدها يتوقف عن 
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الدفع، ويبقى فيها، وال قانون ي�ستطيع ان يخرجه من البيت الأن البيت له »حرمة« بالتايل اغلب 
املقاولني يلجوؤون للبلطجة«.

لال�ستثمار حيث  اأ�سبحت منطقة جذابة  اأن كفر عقب  املبحوثني  اإجابات عدد من  يت�سح من 
يف�سل مثال ال�سيد فيالة كمقاول اال�ستثمار يف كفر عقب: » الن ال�سلطة ت�ساركك يف كل �سيء. 
يعني بقطعة االأر�س مثال حتدد 36% من م�ساحة االر�س بناء، وفقط اربع طوابق يعني اذا العمارة 
فيها 8 طوابق يجب اأن ابيع ال�سقة الواحدة بقيمة 400000 دوالر حتى مت�سي معي اذا كنت قد 

ا�سرتيت االر�س مبليون دوالر كحال ا�سعار قطع االرا�سي يف رام اهلل اليوم«. 

وعند �سوؤالنا احد امل�سئولني يف املجل�س القروى ال�سيد را�سد بركات35 عن �سبب ارتفاع ن�سبة 
اال�ستثمارات يف كفر عقب؟ يخربنا:

»اأن اال�ستثمار فيها مربح فهو بدون ترخي�س. وبدون اذن حفر وبدون ا�ست�سارة اجلريان وال اأحد 
يتدخل وحتى اجلريان اأنف�سهم ال يعرت�سوا على اي انتهاكات. ال يوجد قانون يحكم املباين وال 
يهم عندهم حتى �سالمة املواطنني. وبعد اأن ت�سيبهم امل�سيبة يلجوؤون للمجل�س مع اأن يف البداية 

امل�ستاأجر اأو امل�سرتي ال ي�ساأل �ساحب امللك حتى ان كانت اأوراقه قانونية«.

ولال�ستزادة اأكرث �ساألنا ع�سو املجل�س القروي ال�سيد ا�رضف ثبته36 عن ماهية القوانني التي حتكم 
البناء واال�ستثمار من قبل املقاولني يف كفر عقب فاأجابنا »ال يوجد قانون، وال اجراءات قانونية، 
اإذن ملاذا يقوم  بال�سوؤال  ا�ستطردنا  القانون، كلها خمالفة«. ثم  اأبنية ح�سب  وكما قلت ال يوجد 
النا�س ب�رضاء �سقق بكفر عقب؟ ما هو م�سدر حماية امالكهم ب�سكل قانوين؟ ما هي االجراءات 
ال يوجد طابو يف كفر عقب، فقد يوجد وكالة دورية م�سدقة من  ل�رضاء اي �سقة؟ في�سيف » 
الأن  نظرا  بال�رضاء  تقوم  النا�س  اإ�رضائيلي«،  فقط   « احلالة  هذه  يف  العدل  وكاتب  عدل،  كاتب 
الف،  الف و 300  اىل 200  ت�سل  التي  القد�س  اال�ستئجار يف  اأ�سعار  مقابل  االأ�سعار رخي�سة 
وكما قال املثل » قال �سو جابرك على املر، اال االمر منه«، يف كفر عقب ي�ستطيع النا�س ا�ستئجار 
ب�سكل ارخ�س، وكما ان البيوت او�سع، لذا يقدم الكثري على ال�رضاء ليثبت وجوده لبلدية القد�س، 
وال يتم م�سادرة هويته الزرقاء«.وعن عمليات البيع لالأرا�سي بناًء على تبعيتها لل�سلطة اأو مناطق 
ما ي�سمى »ببلدية القد�س«؟ يو�سح لنا ال�سيد ثبته » ان االأرا�سي التابعة ملنطقة القد�س قد بيعت 

35.  را�سد بركات، م�ستثمر عقارات، ع�سو باملجل�س القروى، اجريت املقابلة بتاريخ 18 اب 2015. 
36.  مقابلة مع ال�سيد ا�رضف ثبته ، موظف اداري/ جباية/ املجل�س القروي، اجريت املقابلة بتاريخ 13 اب 2015.
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باأغلبها، نظرا الن الطلب كبري جدا والعر�س قليل، وما تبقى من م�ساحة االأرا�سي يف كفر عقب 
النا�س من قلنديا ب�رضائها واال�ستثمار فيها، ولكن فعليا مل  الفل�سطينية حيث يقوم  تابعة لل�سلطة 
يتبقى ارا�سي فارغة يف منطقة كفر عقب، لذا هناك ت�سخم عامودي يف البناء«. ومن املالحظ 
للعني املجردة اأن �سكل املعمار يف كفر عقب يختلف عما هو معمول عليه يف بلديتي رام اهلل 
والبرية والتي �سنت جمموعة من القوانني التي حتد من التو�سع العامودي وربطها ب�سقف 5- 6 

طوابق ارتفاعيه.

وعند ا�ستق�سائنا عن انه لو مل تكن هناك �سيا�سات لالحتفاظ بهوية القد�س بالن�سبة للمقد�سيني 
بالنفي حيث  ال�سقق او االأرا�سي واال�ستثمار فيها؟ فيجيبنا  اإقبال على �رضاء  فهل �سيكون هناك 
يو�سح »منطقة كفر عقب بالن�سبة لباقي املناطق غالية، الأن �سكانها من حملة الهويات املقد�سية 
وبالتايل يفرت�س اأن دخلهم وقدرتهم على ال�رضاء اأعلى، لذا كل �سيء اغلى يف هذه املنطقة ابتداء 
من علبة الع�سري حتى ال�سقق، ولكنه يبقى ارخ�س من داخل القد�س، ولوال الهويات واالحتفاظ 
بحق املواطنة ملا كان هناك اي اقبال على العي�س يف كفر عقب، ومعظم النا�س فقط ي�ستاأجرون 

الإثبات وجودهم ويعي�سون يف مناطق اأخرى«. 

نف�س املربرات ي�سعها لنا مقاول اخر من خارج كفر عقب فعند �سوؤالنا له عن �سبب اال�ستثمار يف 
كفر عقب بالن�سبة له: » ملاذا ت�ستثمر يف مقاوالت كفر عقب؟37 »الأن �ساحب امللك يقدم تاأمني 
للعمال، بينما يف رام اهلل ال يوجد تاأمني للعمال، باالإ�سافة لذلك فاالأجرة للعامل جداً اأعلى من رام 
اهلل، والدفع »كا�س«. هل جميع العمال الذين يعملون معك من ال�سفة الغربية؟ نعم كلهم �سفة، 
ما يف مقد�سيني يعملوا كعمال يف كفر عقب. ناأخذ مثال »املو�رضجي« املقد�سي يوميته يف القد�س 
 150 يومية  اجل  من  عقب  لكفر  وياأتي  كهذه  يومية  ي�سيع  اأن  ميكن  كيف  بالتايل  �سيكل   600
�سيكل، ومن هذا يوظف املو�رضجي املقد�سي مو�رضجي من ال�سفة دون ان ي�سيع يوميته يف القد�س«. 

امل�ستعمرين وت�سنيفاتهم الأنف�سهم حيث  ملناطق  املتخيلة  امليزات  اأن هناك جمموعة من  لنا  يبدو 
اأن املربرات لكل جمموعة خمتلفة ولكل معقوليتها اخلا�سة، و تعطى مربراتها ح�سب روؤاها؛ اإما 
اقت�سادية فيتم العمل يف املنطقة كما لو كانت ببلد اآخر، وهذا يعود لعدم جتان�س القوانني وكذلك 
ما ا�رضنا اليه فيما �سبق عن تخيالت التمايز بني الفل�سطيني كذوات م�ستمرة بناًء على الهند�سة 
، جودة  االجتماعية اال�ستعمارية. وعند �سوؤاله عن راأيه بالبناء يف كفر عقب؟ اأجابنا»�سيء جداً
البناء منعدمة، العمارات فجاأة ترتفع على االأر�س بدون اأي مهند�سني اأو ا�رضاف، وال�سغل كله 

37. مقابلة مع ال�سيد ا�سالم لدادوة، مقاول، مقابلة احريت معه بتاريخ 05 اب2015.
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الب�سائع  اأ�سواأ االأنواع، وكل  املياه، بكون من  لتمديدات  الباطون للكهرباء،  بطلع »زبالة« من 
امل�ستخدمة يف البناء من االأنواع ال�سينية رديئة اجلودة. وكله يعتمد على املقاول و�سمريه، واأغلب 
املقاولني يف كفر عقب اذا مل يكن الكل »ال ذمة وال �سمري«. ودائماً يف احتمال اأن يقع البيت او 

العمارة، مثل عمارة »ال�سالمية« التي ت�سدعت من منت�سفها، واأخلي النا�س منه«.

وا�ستزدننا: هل يوجد اأي حما�سبة للمقاول يف مثل هذه احلالة؟ »طبعاً ال يوجد اأي قانون يحا�سب 
املقاول، خا�سًة واأنه ال عقد عمل قانوين وموقع بني املقاول و�ساحب العمارة، العقد الوحيد هو 
عقد ل�ساين، لذا فال ميكن اإجراء اأي حما�سبة قانونية«. وعند �سوؤالنا عما اإذا كان هوؤالء امل�ستثمرين 
يرغبون بال�سكن يف كفر عقب باعتبارها منطقة جاذبة فكان رد اغلبهم بالنفي كما يظهر لنا احد 
، بدايَة الأن االإيجارات مرتفعة جداً بالن�سبة الأهل ال�سفة، اأما بالن�سبة  املبحوثني يف مطلع رده: اأبداً
، الأن املقد�سي الذي يطلب منه اأن يدفع 1000$ الإيجار �سقة يف  للمقد�سني فهي منخف�سة جداً
بيت حنينا، يجد ان مبلغ 2000 �سيكل هو مبلغ زهيد يف كفر عقب، باالإ�سافة الأن اأهل القد�س 
يروا اأن احلياة يف كفر عقب اأف�سل الأنها اأقرب اىل رام اهلل، وبالتايل يقومون ب�رضاء جميع الب�سائع 

من رام اهلل والتي تعد اأرخ�س بكثري بالن�سبة للمقد�سي«.

 وعند �سوؤالنا عما اإذا كانت كفر عقب جاذبة حلاملي الهوية اخل�رضاء ل�رضاء عمارة اأو قطعة اأر�س 
يف كفر عقب؟ اأجاب جازما: »م�ستحيل، يعني اأحلى دومن يف كفر عقب ب 350 الف دوالر، 
والبناء يكلف 350 الف دوالر، وب 700 األف دوالر ما ال�سخ�س ممكن ي�سرتي رام اهلل كلها، 
اال اذا كان له �رضيك مقد�سي، او زوجته حتمل هوية مقد�سية، غري ذلك م�ستحيل، حتى وان كان 
قوية  ا�ستثمارات ورغبة  ثمة  اأن  لنا  يظهر  دقيق حيث  الت�سور غري  «. هذا  قوية جداً معارف  له 

ل�سكان اآخرون يودون ال�سكن بكفر عقب.

لقاء مع  لنا  اأخرى حيث كان  اجتماعية-اقت�سادية  اأخرين عن �رضائح  انتقلنا ال�ستق�ساء ممثلي  ثم 
طبيب قام بفتح عيادة موؤخرا بكفر عقب وكانت اإجابته جازمة بالرف�س متاما فكرة ال�سكن بكفر 
عقب »هل اأنا جمنون الأ�سكن كفر عقب!! ملاذا قد تكون جمنون اإذا �سكنت كفر عقب؟ » اأواًل 
اأنا اأ�سكن �سعفاط وهي من اأرقى املناطق، كامل�سيون يف رام اهلل مثال. باالإ�سافة ال يوجد اأمان يف 
كفر عقب، وال �رضطة وال ما يحزنون، يعني حول العمارة األف كامريا مراقبة وطبعاً »علي بتطلع 
عليهم« الأنه دون جدوى. ملاذا اخرتت ان تكون عيادتك يف كفر عقب38؟ » �رضاحة كان اخليار 
بني كفر عقب و»تل اأبيب«، ولكن بعد ان فكرت يف املو�سوع، كان االأف�سل اأن تكون العيادة 

38.  مقابلة مع الطبيب مهدى مرقة، اأجريت املقابلة بتاريخ 15 اب 2015.
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يف كفر عقب خا�سة وان العمارة هذه جلدي، وبذلك اأكون وفرت مبلغ 1000 دوالر كنت 
�ساأدفعه يف تل اأبيب«.

وفى هذا ال�سياق تقول لنا ال�سيدة �سحر اخلطيب39 »الذي دفعني للمجيء للعي�س يف كفر عقب 
بالقد�س، لذا فكرت ب�رضاء بيت يف كفر عقب،  اأقوم بدفعها  التي كنت  العالية  هو االإيجارات 
فتكون االإيجارات اقل واأ�ستطيع اأن اأحافظ على هويتي، واأنا »مل اختار العي�س بكفر عقب هي 
اإيل اختارتني »، واغلب النا�س املوجودين مثلي ي�سكنون املنطقة اإما لق�سايا جمع ال�سمل، �سواء 

رجال اأو ن�ساء، وق�سيتهم املحافظة على الهوية«. 

هذا اجلذب اإذن ال يقت�رض على امل�ستثمرين بل على ال�سكان اي�سا او باالأحرى ل�رضائح اجتماعية 
�سيا�سات  جتربهم  والتي  الثبوتية  اوراقهم  علي  احلفاظ  اجل  من  القد�س  هوية  كحاملي  بعينها 
اال�ستعمار اىل طردهم خارج مدينة القد�س التي تخ�سع للتهويد الكامل وحرمان �سكان املدينة 
من البناء و�سيا�سات الهدم و�سحب الهويات املقد�سية ب�سكل منظم كما اأظهرنا �سابقا. وين�سم 
اإليهم جمموعات اأخرى من املتزوجني من مقد�سني ومقد�سيات وكذلك �رضائح اجتماعية اخرى 

مثل الطلبة وبع�س العمال الن التملك اأ�سهل بها. 

يحدثنا ابو حممد احد �سكان كفر عقب عن ذلك 40ي�سكن يف كفر عقب، زوجته من حاملي 
لل�سكن يف  اقبال  زيادة  اأن هناك  تعتقد  ملاذا  الهوية اخل�رضاء.  املقد�سية، وهو من حاملي  الهوية 
كفر عقب؟ »الأن كفر عقب هي خطة ا�رضائيلية لتفريغ القد�س من حاملي الهوية املقد�سية، وهي 
اأ�سباب؛ كحالتنا للحفاظ  فخ الأهل القد�س، فاأهل القد�س يتوجهوا للعي�س يف كفر عقب لعدة 
على هوية زوجتي املقد�سية، اأو الأن االيجارات يف القد�س مرتفعة جداً هذا ان ا�ستطعت اأن جتد 
منزاًل منا�سباً لعائلتك، ويبدو ان املو�سوع اأ�سبح اأ�سعب مما ميكن اأن نتخيل. كما اأن االأرنونا هنا 
منخف�سة جداً عن القد�س، يعني ممكن ان تدفع يف كفر عقب اأرنونا بقيمة 3500 �سيكل، بينما 
قد ت�سل يف القد�س اىل 10000 �سيكل، وهذا مرهق جداً للمواطن الذي ال ي�ستطيع توفري كهذه 
املبالغ«. وعن روؤيته عن الو�سع يف كفر عقب؟ »ال منتلك االأمن واالأمان يف كفر عقب، طبعًا ال 
يوجد لل�سلطة الفل�سطينية اأي دور يف هذه املنطقة، كما ان ال�رضطة اال�رضائيلية ال تدخل املنطقة، 
والبلدية ال تتدخل باأغلب امل�سائل يف كفر عقب، كالبناء والرتاخي�س، وكل ما ميلك ال�سخ�س 
هو تنازل من �ساحب امللك عن ال�سقة عند حمامي، هذا االثبات القانوين. غري ذلك ال يوجد ما 

39  مقابلة اأجريت بتاريخ 27 متوز 2015.
40  مقابلة مع ال�سيد ابو حممد، موظف، اأجريت املقابلة بتاريخ 30متوز2015.
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يحفظ احلقوق يف كفر عقب، غري ق�س�س التهجم على املنازل، وجتارة املخدرات التي اأ�سبحت 
منت�رضة جداً يف كفر عقب، ولالأ�سف هذا ت�سييع لل�سباب، كما ان من ي�سكن كفر عقب يالحظ 
ظاهرة اأخرى تتمثل ب �سماع اطالق اعرية نارية ال يعرف اأحد م�سدرها اأو اإىل اأين تتجه«. ومن 
يطلق النار؟: » ال اأحد يعلم، البع�س يقول انه جتريب �سالح لتجار ال�سالح الذين يتخذون كفر 

عقب مركزاً لها النعدام القانون فيها«.

من امل�ستفيد يف كفر عقب؟ �ساألناه : » يف عدة فئات م�ستفيدة على اختالف نوع اال�ستفادة، 
ولكن اأكرث امل�ستفيدين هم اأ�سحاب اال�ستثمارات والعقارات، الذين ي�ستغلون و�سع كفر عقب، 
وطبعاً مبا اأنه �سوق مفتوح فقد يجد ال�سخ�س جمموعة كبرية من الت�سهيالت عند ال�رضاء كالتق�سيط 
املريح عرب ال�سيكات، وال�سخ�س ال ياأخذ الورقة التي تثبت ان ال�سقة له اال يف حالة ت�سديد جميع 
اق�ساط ال�سقة«. ..اأهل ال�سفة ي�ستفيدون ب�سكل كبري من كفر عقب الأنها تعد �سوق عمل مهم 
لهم، �سواء يف اأعمال البناء، اأو يف التجارة، فهناك حمالت جتارية تبيع بقيمة تفوق ال 10000 
�سيكل يف ال�سهر، الأنهم يبيعون باأ�سعار مرتفعة عن اأ�سعار ال�سفة ومنخف�سة عن ا�سعار القد�س، 
ولكن املقد�سي يراها اأ�سعار ممتازة جداً عما يراه يف القد�س، وهنا يحقق �ساحب املحل اأرباح 
مرتفعة، لذا قد يتنا�سى بع�س التجار و�سع انعدام االمان يف كفر عقب ل�سالح حتقيق اأرباحهم 
املقد�سية،  الهويات  على  للحفاظ  م�سطرين  اأنهم  ناحية  من  ي�ستفيدون  املقد�سيني  ال�سخمة... 
ويحاولون اأن يبقوا االمل الأبنائهم واأبناء اأبنائهم حتى لو كانوا يف اأم�س احلاجة لعدة من اخلدمات 
التي لي�ست متاحة اأبداً يف كفر عقب، ومنها خدمات البلدية غري املقدمة، ك متديدات ال�رضف 
ال�سحي، وازالة النفايات، وعدم الرقابة على البناء، وم�ساكل متديدات املياه والكهرباء، باالإ�سافة 
. اإ�رضائيل اأي�ساً طرف م�ستفيد الأنها تطمح الإخراج  مل�سكلة انعدام االأمان التي تكلمنا عنها �سابقاً
تبقي  هي  بالعك�س  للبناء  تراخي�س  اأو  ت�سهيالت  اي  تقدم  ال  فهي  القد�س،  من  املقد�سيني  كل 
ال�سخ�س يدفع ما يقارب 450000 دوالر ليح�سل على تراخي�س للبناء ويبقى ينتظر ل�سنوات 
عديدة ليتمكن من البناء هذا اإن �سمحت له.كما اأن بع�س االأ�سخا�س الذين يرتكوا منازلهم خالية 
االرا�سي  �رضقة  ا�رضائيل من  تتمكن  لهم، وهنا  اأنها  عليها واالدعاء  باال�ستيالء  امل�ستوطنني  يقوم 
يف  عقب،  كفر  من  ي�ستفيدون  هوياتهم  تختلف  التي  االأزواج  واأ�سهل  اأ�رضع  ب�سكل  واملنازل 
حفاظ احد الزوجني على هويته، ولكن دائماً يف خلل يف الت�سكيل العائلي الن اأحد الزوجني ال 
ي�ستطيع احلراك للقد�س مع عائلته«. و�سالنها  يف حال حدوث اأي م�سكلة ك�رضقة او اعتداء ملن 
يلجاأ �سكان كفر عقب؟ : » عادة اإما يتنا�سى املوقف، ويتنازل عن حقه لربه، اأو ميكن ان يلجاأ 
لل�رضطة اال�رضائيلية اذا كان مقد�سي، ونادراً ما حتدث الأنه يف ا�سكالية يف هذا املو�سوع خا�سًة 
عميل.  بانه  اال�رضائيلية  ال�رضطة  عند  يبلغ  الذي  ال�سخ�س  اتهام  فيمكن  فل�سطينيون،  كلنا  واأننا 
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ولكن يف حلول بديلة ت�سيطر على كفر عقب كاإ�سالح الع�سائر التقليدي، والتنظيمات كتنظيم 
قلنديا الذي يعد قوياً جداً يف املنطقة«. 

بعض الخصائص المعمارية لكفر عقب وآثرها االجتماعي واالقتصادي. 11

من  ك�سكل  الزجاجية  العمارة  منط  ينت�رض  بدء  الفل�سطينية  املدن  من  الكثري  يف  احلال  هو  كما   
اأ�سكال » احلداثة املعمارية« الغري منا�سبة لطبوغرافية املكان وال للمناخ والتي يتم ا�ستح�سارها 
كنماذج جاهزة لال�ستهالك حيث اأنها حتتاج ملناخ بارد ويتنا�سب مع توجه االأوروبيني والدول 
نف�سه  النموذج  هذه  الخ؛  اال�ستهالك  وتر�سيد  ال�سم�س  على  واحل�سول  الطاقة  لتقنني  ال�سمالية 
يواجه م�ساكل يف بلدان من�سئها اأ�سال؛ وفى فل�سطني تكون مالءمتها اقل ب�سبب اأنها ت�ستهلك 
طاقة هائلة للتربيد �سيفا و�ستاء نظرا الختالف الطق�س يف فل�سطني. هو مع ذلك يقدم هذا النمط 

املعماري على انه �سكل من اأ�سكال التطور املعماري وتعبري عن احلداثة.
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ا�ستثماري  بان منطقة كفر عقب قد حتولت اىل منطقة جذب  ال�سابقة  املقابالت  لنا من  ين�سح 
بامتياز ويت�سح لنا انه من ناحية معمارية فراغية تت�سم اقامة البنايات والعمارات بالفو�سى الكاملة 
اأ�سا�سي  كمخطط  امل�ستعمر  يد  لنا  وتظهر  بالتخطيط؛  واملرتبطة  الناظمة  القوانني  تغيب  حيث 
 « م�سوؤوليته  بفعل  ذلك  عك�س  عليهم  ومينع  امل�ستعمرين  قبل  من  اإ�سغاله  وطرق  املكان  يحدد 
الفعلية القانونية« وي�سمح لهم بالتمدد حيث يقرر لهم احليزات امل�سموح التواجد واحلياة فيها، 

يف حني يظهر لنا امل�سهد اي�سا غياب تام للمخطط الفل�سطيني. 

ولفح�س اثر هذا النمط من البناء واالحياء الع�سوائية على حياة النا�س قمنا با�ستق�ساء املبحوثني 
عن االآثار االجتماعية لهذا الزحف املعماري الع�سوائي.

 اول: غياب المن الجتماعي: اأوىل املالحظات امليدانية التي تظهر لنا اأن ثمة �سعور معمم بانعدام 
االمن االجتماعي وكذلك غياب لل�سلم املجتمعي حيث �ساألنا العديد من املبحوثني والذين 
ا�سرتكوا يف تو�سيفهم عن هذا ال�سعور اجلمعي فتقول لنا ال�سيدة اخلطيب: » طبعا، االمن 
معدوم، حتى االأطفال لديهم ماتورات و�سيارات ي�ستخدمونها للعب، وغالبا ما ي�سكلون 
تهديد لكل النا�س املوجودين، ال يوجد خدمات اي�سا، وال يوجد �سلطة، وال �سعور لالنتماء 
للبلد، حتى ا�سارات املرور املوجودة بتم تخريبها، ال يوجد بث للهواتف النقالة، فال�رضكة 

التي تقوم بخدمات االت�ساالت هي » بازك« وغالبا ال يوجد اإ�سارة «. 
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ب�سكل  م�سكلة  وجود  اىل  ادى  الوقائي«  االمن   « ال�سلطة  غياب  »اإن  املبحوثني  احد  ويقول 
التوعوية  للموؤ�س�سات  وجود  وال  جدا  كبري  ب�سكل  املخدرات  انت�سار  حلها،  ميكن  وال  يومي 
�سواء  ال�سارع  حرمة  على  واالعتداء  الثقيلة،  باالأ�سلحة  التجارة  واي�سا  املخدرات،  بخ�سو�س 
بالبناء او باملحالت التجارية، وال يوجد بكفر عقب بناية واحدة متت ح�سب القانون، وكلها 

خمالفة لل�رضوط االأ�سا�سية«.

 هذه الروؤى اإذن تن�سجم مع ت�سورات غالبية املبحوثني والتي نعتقد اأنها حالة حقيقية من ال�سعور 
بعدم االمن حيث جرى حتويل هذه املنطقة اىل مرتع لكل ما هو حمظور يف بيئية يغيب عنها القانون. 
ال�سيدة  تورد  حيث  باالأمن  لل�سعور  الكامل  الغياب  هذا  مربرات  عن  منهم  العديد  اآراء  وتتقاطع 
اخلطيب مثال: » قبل فرتة دخل م�سلحني اىل احدى املدار�س وقام باالت�سال على ال�رضطة اال�رضائيلية 
وال�رضطة الفل�سطينية واجلهتني مل ي�ستطيعوا الدخول اىل املدر�سة، بالنهاية ال�رضطة الفل�سطينية قالت 

بانها » منطقة حمرمة علينا، ال مدين وال ع�سكري « .

غياب كامل للقانون أم استحضار مرجعيات أخرى!. 12

 يقول احد ممثلي املوؤ�س�سات املحلية كاملجل�س القروي بكفر عقب والذي يو�سفه ال�سيد ا�رضف 
اخلدمات  توفري  هو  اال�سا�سية  مهمتها  الفل�سطينية،  لل�سلطة  التابعة  الوحيدة  »املوؤ�س�سة   41 ثبته: 
لل�سكان، مثل جمع النفايات، للحقيقة انو م�سكلة النفايات هي م�سكلة حيوية يف كفر عقب 
وت�سكل ا�سكالية نظرا لزيادة عدد ال�سكان ب�سكل هائل، او مثال توفري خدمات املياه والكهرباء، 
وعمل براءة الذمة للمقاولني او للنا�س ال�ساكنني كفر عقب«. وي�رضح لنا ال�سد ثبته ان �سلطات 
اال�ستعمار متار�س �سلطتها مبا يتنا�سب مع تخطيطاتها اال�ستعمارية حيث يقول »االمور التي تتعلق 
بحاملي هوية القد�س يتم التعامل معها من خالل املركز اجلماهريي التابع لكفر عقب، واجماال 
اخلدمات التي تقدمها بلدية القد�س ل�سكان كفر عقب ال تغطي اكرث من 20% من احتياجات 
لي�س هناك خدمات  الأنه  الفو�سى،  بكل مكان وحالة من  نفايات  لذا جتد  اال�سا�سية،  ال�سكان 

كافية، وال اهتمام بتقدمي خدمات«.

يف ظل غياب القوانني فان ال�سكان يف كفر عقب كما هو احلال مبناطق اخرى يلجئ املواطنني 
الع�سائر  اىل  يلجئون  فتارة  الغائب؛  االجتماعي  االمن  لتحقيق  خمتلفة  اجتماعية  موؤ�س�سات  اىل 
وجلان اال�سالح وللتنظيمات ال�سيا�سية وحتديدا لتنظيم حركة فتح الذى يتدخل احيانا يف بع�س 

41. اأ�رضف ثبته، موظف اإداري يف املجل�س القروي اأجريت املقابلة بتاريخ 15 متوز 2015. 
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الق�سايا كما يو�سح لنا ثبته » طبعا يتم التدخل بامل�ساكل االجتماعية، عادة من خالل حمالت 
قبل رجال اال�سالح،  التدخل من  بيتم  موؤ�س�سات، واذا ح�سلت م�سكلة  توعية، وت�سبيك مع 
تنظيم كفر عقب، تنظيم قلنديا، ويف م�ساكل كثرية ال يتم حلها بهذه الطريقة الن حجمها كبري، 
يختلف ح�سب  امل�سهد  للقانون«. وهذا  املجتمعي، وال وجود  للعرف  النا�س  يخ�سع كل  وال 
لل�سلطة  التدخل  طبيعة  على  يوؤثر  الف�سائلي  االنق�سام  ان  لنا  يظهر  حيث  املبحوثني  توجهات 
تختلف  الروؤى  فتح. هذه  اأي حركة  لها  االأ�سا�س  العامود  التابعة حلزبها  واالأجهزة  الفل�سطينية 
التنظيمات  »بع�س  اأن  حما�س  من  املقربني  احد  مثال  فريى  ال�سيا�سية  النا�س  توجهات  ح�سب 
مالحقة  ل�سبب  لها  فعال  /فتح(  تنظيمي   ( وجود  بدون  حا�رض  وخطابها  موجود  جمهورها 
/ فتح( ومدعوم ر�سمياً  ن�سطائها من قبل االحتالل وال�سلطة .. وبع�سها االآخر موجود ) تنظيمياً
ولكن بجمهور قليل« .. وعند �سوؤالنا له عما اإذا كان ي�سعر اأبناء حما�س باأنها منطقة امنة لديهم 
او�سلو فان منطقة كفر عقب هي منطقة تخ�سع  – وفقا التفاقية  ال�سلطة  من حيث عدم قدرة 
لل�سلطة االأمنية “االإ�رضائيلية” الكاملة - على دخول املنطقة لالعتقال اإال بعد التن�سيق؟” حيث 
فتح وحما�س  الفل�سطيني حركتي  االنق�سام  اإدارة  بني طريف  املتبادلة  االعتقاالت  ظاهرة  تنت�رض 
فمنذ االنق�سام يخ�سع بع�س ن�سطاء فتح بغزة للت�سييق واالعتقال على يد �سلطة حما�س ويخ�سع 

ن�سطاء حما�س للم�سايقة على يد االأجهزة االأمنية لل�سلطة يف ال�سفة الغربية.

يقول لنا مبحوث اآخر: من حما�س ال بالطبع.. لالأ�سف ال�سلطة عندما يتعلق املو�سوع باجلانب 
االأمني ومالحقة املقاومة تتعدى كل احلواجز .. وحدثت عمليات اعتقال من داخل كفر عقب 
وكانت على �سكل » اختطاف » لالأ�سف، وكذلك تف�سح لنا �سيدة اخرى رف�ست االف�ساح عن 
ا�سمهاال يوجد اأي نوع من االمان يف كفر عقب الأ�سكن فيها انا وعائلتي، ال قانون، وال �رضطة 
فل�سطينية، وال ال�رضطة اال�رضائيلية تدخل املنطقة. كفر عقب عبارة عن وكر للدعارة واالأ�سلحة 
اأن  املثال هذا املحل ال ميكن  �سبيل  القانون. على  الهاربني من ق�سايا  واملخدرات واالأ�سخا�س 
يرتك دون اأن ينام فيه �سخ�س ما، الأن املحل تعر�س لل�رضقة اأكرث من مرة، هل من املمكن التخيل 
ان حتى كامريات املراقبة قاموا ب�رضقتها. واذا افرت�سنا اين اخرتت ال�سكن يف كفر عقب، كيف يل 
اأن اأعرف من ي�سكن بجانبي، اأو من ي�سكن بالعمارة، اذا �سكن اأي �سخ�س يف كفر عقب اأو عمل 
بها لفرتة من الزمن �سي�سدم بكمية الق�س�س التي حتدث يف كفر عقب، ومنها عمليات ت�سهيل 
الدعارة، فاال�ستئجار يكون تبعاً لهوية �سخ�س ما، وبعدها ال يتدخل اأحد مبا يفعله داخل ال�سقة، 
املنطقة،  باالأمان الأن ال رقيب وال ح�سيب يف  ي�سعر  الالقانونية  وطبعاً من يقدم على االأعمال 
من اخر الق�س�س اأن تنظيم قلنديا ك�سف بيت ميار�س فيه الدعارة، ولكن ال ميكن اكت�ساف هذه 

، ممكن بال�سدف. املوا�سيع دائماً
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بتعريفه  القانون  اأن  املبحوثني  يق�سد  رمبا  للقانون،  تام«  »غياب  ال  انه  املقابالت  من  لنا  يظهر 
قانونية  مرجعيات  اإىل  االأهايل  يلجا  حني  يف  تطبيقه  يغب  الذي  هو  املدين«   « االإجرائي 
كالتنظيمات ال�سيا�سية وجلان االإ�سالح والع�سائر. التعاي�س بني مرجعيات قانونية مدنية- قوانني 
اأردينة وم�رضية و » اإ�رضائيلية« اأثناء االحتالل املبا�رض؛ مع ذلك مرجعيات القوانني مع مرجعيات 
حمدثة للمجال�س الت�رضيعية املعطلة بفعل االنق�سام منذ اأكرث من 9 �سنوات ويت�ساحب مع ذلك بقاء 
مرجعيات عرفية تعتمد على رجال الع�سائر وجلان االإ�سالح، وهو لي�س فقط وليد احلالة الراهنة 
)statu quo ( ولكنه توجه قدمي حيث ُتظهر قراءتنا جلزء من التاريخ االجتماعي للعائالت اأن 
هناك عوامل خارجية اأي�سا لعبت دورا ببقاء هذا الدور لها؛ حيث مت رفع �ساأن بع�س العائالت اأو 
مت احلط من �سان اأخريات؛ ويظهر هذا جليا يف احلقب: العثمانية واالنتدابية الربيطانية واالأردنية 
/ امل�رضية واالإ�رضائيلية؛ وحتى يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية حيث قامت االأخرية بتعزيز الع�سائرية 
اإن�ساء دائرة الع�سائر بوزارة الداخلية. وكذلك كان احلال من قبل؛  من خالل على �سبيل املثال 
فمنظمة التحرير مل ت�سمل على تهمي�س العائالت رغم ادعائها بذلك؛ وعلى الرغم اأن جزءا كبريا 
من قادة الف�سائل وقواعدهم ال�سعبية ال تنتمي ل�رضائح العائالت الكبرية«العريقة«. اإال اأن العائلة 

بقيت متثل مرجعية هوياتية هامة42.

العالقة بين المكونات االجتماعية المختلفة. 13

تقوم العالقة عادة بني ال�سكان االأ�سليني وال�سكان اجلدد على متثالت االختالف بني جماعات 
اجتماعّية، وعلى قاعدة اإعالن ذاتي لالأفراد املكّونني لهذه الهوّية وانتمائهم وهنا ن�ست�سري ت�سّور 
فيربWEBER الذي يرى اأّن الهويّة هي اإح�سا�س و�سعور معلن، لالنتماء جلماعة اجتماعّية مقارنة 
بجماعة اجتماعية اأخرى، خمتلفة اأو متمايزة داخل نف�س اجل�سم االجتماعي، والتي تتطلب من 
اأفرادها االإعالن عن هوّيات اجتماعّية مغايرة.43 وعليه بادرنا بالت�ساوؤل عن العالقة بني املكونات 
ال�سكان  بع�س  يرى  فعادة  طابع كال�سيكي،  ذات  متيزات  لنا  تظهر  املختلفة حيث  االجتماعية 
حتميل  فيها  يتم  خمتلفة  اجتماعية  ذوات  عن  توكيدية  معينة  اجتماعية  تخيالت  على  االأ�سليني 
اخلارجني 44outsiders مبنطق هوارد بيكرBeker م�سوؤولية االنعزاالت االجتماعية وامل�ساكل 

وهو م�سهد كونى جند تعبرياته يف اأماكن خمتلفة يف العامل فيعرب لنا لبع�س املبحوثني مثال: 

42. ال�سقا اباهر، الهوية االجتماعية الفل�سطينية: متثالتها املت�سظية وتداخالتها املتعددة ورقة عمل مقدمة للموؤمتر ال�سنوي الثاين، 17-18 كانون الثاين 
يناير 2013 ، حتت عنوان »التجمعات الفل�سطينية ومتثالتها وم�ستقبل الق�سية الفل�سطينية«، �س 5.

43.  Weber, (M.), Economie et Société. Paris: Plon social. Paris: presse universitaires de France, 1971.
44.  Becker, (H.), Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance ; paris, Ed, A.S Métailié, 1985.
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�سيارة بكل هدوء  ت�ستقل  ان  اكتظاظ، مثال ممكن  يوجد  املنطقة، ال  �سعيدين يف  نعي�س  »لقد كنا 
وراحة، اليوم حتتاج ل�ساعة ون�سف من اجل ان جتد �سيارة للتنقل، ال يوجد ان�سياع للقوانني، وال 
يوجد حياة اجتماعية، وال يعرف اجلريان بع�سهم، وال ي�سال احدهم عن االخر، البلد قد تغريت 
كثريا، مل تعد كما كانت«. ويقول مبحوث اآخر« ما حدا حابب هذا الكالم، وجميع النا�س تتمنى 
عودة كفر عقب كال�سابق، ولكن اجلميع يعلم انها معجزة، والعديد اليوم ي�سرتي �سقق واأرا�سي يف 
كفر عقب واأي �سخ�س ي�سرتي كهذه املمتلكات �سعب ان يخرج منها« وي�سيف �ساكن اآخر »يف 
ال�سابق كانت العي�سة حلوة بكفر عقب، وكان فيها زيارات اجتماعية ومودة وعادات وتقاليد بني 
النا�س، اليوم كل �سيء �ساع و�سار املميز هو التباعد بني النا�س. زمان اذا مات �سخ�س ما من كفر 

عقب كان الكل يخرج بجنازته، اما اليوم بكون يف جنازة وعر�س بنف�س املحل«.

 كما يرى ال�سيد را�سد بركات وهو من �سكان كفر عقب االأ�سليني انه “من عام 2004-2003 
بداأنا نرى وجوه غريبة ت�سكن كفر عقب. احنا ا�ست�سلمنا للواقع احلايل، يف البداية من كان ياأتي 
لي�سكن كفر عقب نا�س حمرتمني، وكان يف عالقات اجتماعية بيننا وبينهم، وافراحنا مع اأحزاننا 
مع بع�س. اليوم تغري الو�سع كل �سخ�س بحاله ومن ي�سكن كفر عقب من املقد�سيني هدفه وهمه 
الوحيد هو اإثبات االإقامة يف القد�س. وهذا التميز ين�سحب اأي�سا على منطق املقارنة االجتماعية 
بني املناطق االأ�سلية لل�سكان ومناطقهم اجلديدة وهو بطبيعة احلال مكرر ويذكرنا باأعمال اإميل 
دوركاميDurkhiem الذي خ�س�س جزء من اأعماله يف بداية القرن ما قبل املا�سي عن تخيالت 
النا�س املتنقلني لتوهم اإىل مناطق جديدة بعيد الثورة ال�سناعية واثر ظهور املدن اجلديدة يف اأوروبا 
على �سعورهم بفقدان املرجعيات ومقارنتهم ملا�سيهم يف مناطقهم االأ�سلية والتي كانت تو�سف 
باأنها اأكرث حميمة واأكرث اأمنا واأكرث األفة من املناطق اجلديدة. كما يظهر لنا ذلك من خالل روؤية 
ال�سيدة �سماح ابوزيد45 التي تو�سف »بان منطقتها االأ�سلية اأف�سل حيث تقول هل تعتقدي ان 

45.  مقابلة مع ال�سيدة �سماح ابو زيد.
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هناك فرق يف منطقة �سكنك اال�سلية و�سكنك بكفر عقب؟ ايهما تف�سلني للعي�س؟ نعم هناك 
واالأهل  االجتماعية  واحلياة  باحلب  وملئ  واجمل  امنا  اكرث  اال�سلي  �سكني  مكان  كبري  فرق 
بيت  مييز  ماذا  لها  �سوؤالنا  اأبو �رضيف46 وعند  لونا  ال�سيدة  الت�سور  وتتفق مع هذا  واالأ�سدقاء.« 
حنينا بالن�سبة لك ؟ »اخلدمات كلها متوفرة باالإ�سافة اإيل نقطة مهمة وهي النظافة التي نفتقدها 
جدا هنا، واأي�سا �سيادة القانون، هنا ال يوجد اي قانون بني النا�س، مثال ال يوجد اي تراخي�س، 
لها �سوى  تثبت ملكنا  اوراق  لدينا  لي�س  انه  اال  �سقتنا يف كفر عقب ملك  ان  الرغم من  وعلى 
االوراق التي يقوم بعملها كل النا�س«. وتتفق مع هذا الت�سور ال�سيدة »اإميان ابو �سلبك كانت 
كفر عقب قرية �سغرية ومل يكن فيها مدر�سة حتى، فكان االأغلب يتعلم مبدر�سة قلنديا، كانت 
منطقة فارغة من النا�س، وفيها ترابط ا�رضي كبري، النا�س على اقل تقدير تعرف بع�سها االآخر، اأما 
اليوم اأ�سبحت �سيء ال اعرفه، بلد مت�سخم، مليء بالعمارات، ال اعرف احد هنا من النا�س التي 
�سكنت حديثا، وال يوجد بيت م�ستقل يف هذه املنطقة �سوى بيت اأهلي، وكان هناك اقرتاح من 
قبلي ومن قبل اإخوتي بان نبني على م�ساحته عمارة كما يفعل اجلميع، ولكن اأمي راف�سة، الأنها 
حتب البيت واحلديقة التي حوله، وتقول » ما بحط نا�س فوقي«، ولكن هذا البيت حماط ب�ستة 

عمارات، وال يوجد اأي حرية، وال ال�سعور بالهدوء، نظرا لعدد النا�س الكبري« .

وعند �سوؤالنا عن راأيها بطبيعة العالقات االجتماعية املوجودة يف املنطقة؟ اأجابت »العالقات غري 
مرتابطة ال احد يعرف احد، ال يوجد عالقات جريان، وفجوة بني النا�س » الأنو ما بتعريف نوعية 
النا�س«، فلما بيكون يف عالقات اجتماعية بناًء على ذلك، ولذلك جتدي النا�س يرمون النفايات 
من ال�سباك، فجارهم والطريق غري مهمني، االأطفال يعبثون بكل �سي، ال يوجد تربية �سليمة، ال 
يوجد نوادي يذهب اإليها االأطفال وال�سباب لتق�سية الفراغ، ال يوجد موؤ�س�سات جمتمعية تقوم 
ال�سيد  يرى  النحو  نف�س  امل�ساكل«، على  للتخفيف من  االأقل  التوعية، على  بدورها من خالل 
�سيكون  اإ�سكان  اأي  بدار�سة  قمت  لو  النا�س خمتلفون جدا،  تغريت،  العالقات  اأن  داود47  على 
لديك 20 عائلة، كل عائلة من منطقة خمتلفة وال يوجد تاآلف بينهم اال اذا حدثت م�سكلة كبرية 
بالعمارة مثال حريق، او اي م�سكلة تهددهم جميعا. عند �سوؤالنا له هل ت�سعر بان تعاملك مع 
» بالطبع،  االخرين املوجودين يف كفر عقب ولي�سوا من �سكانها االأ�سليني كم�سدر خوف ؟ 
نخاف من �سخ�س ال نعرفه، الأنه من الناحية ال�سيا�سية الواحد بيخاف، وخا�سة من مو�سوع 
االنتماءات احلزبية، انا بحكم طبيعة عملي باملجل�س لفرتة طويلة ا�ستطعت ان اكون عالقة مع 
النا�س من خمتلف املناطق ولكن باقي النا�س يخافون فعليا من فكرة التعاطي مع الغرباء يف املنطقة، 

46.  مقابلة مع ال�سيدة لونا ابو �رضيف، موظفة يف “كوبات حوليم”.
47  مدر�س مدر�سة، رئي�س املجل�س ملدة 15 �سنة، رئي�س ديوان ال بركات حاليا، �سكان كفر عقب اال�سليني.
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وخا�سة اأن اغلبهم يحملون ق�سايا وغريها كما تعلمني، فاحلذر واجب«. و�ساألناها هل الزلت 
طقو�س اهل كفر عقب اال�سليني قائمة فيما بينهم ؟ اليوم ال يوجد طقو�س كثرية، الديوان يفتح 
الفاحتة، وبتم تقدمي مثال واجب االأكل  الوفاة، والزواج، وقراءة  يف حاالت معينة، مثال بحالة 
الأهل امليت يف داخل الديوان، مع انه كان مكانا للحديث واالجتماع، وي�ستطيع اأي �سخ�س 

ا�ستخدامه.

وعن ذلك يحدثنا اأي�سا احد التجار فيقول: » قلنديا كمخيم الو�سع اأف�سل بكثري، هناك �سيطرة 
اأمنية، وعالقات النا�س مع بع�سهم ومعرفتهم ببع�سهم حتتم عليهم احرتام بع�سهم، فمثال جتدين 
النا�س جريان منذ 50 عام، فكيف �سيت�رضفون مع بع�س بطريقة غري حمرتمة، اأما بكفر عقب ال 
يعرف اجلريان بع�سهم البع�س، كما اأن التنظيم مبخيم قلنديا له �سالحيات كبرية، ولي�س لديهم 
ال�سالحية داخل املخيم فقط واإمنا يف ام ال�رضايط وكفر عقب اي�سا، على الرغم انه ما بيقدر يعتقل 

وال يقدر ي�رضب، ولكن يف حالة من الهيبة يقدر على فر�سها«. 

االأ�سليني«   « غري  اخلارجني/  مع  تعاملهم  عن  النا�س  تو�سيف  من  ماألوفة  مناذج  اأمام  هنا  نحن 
قدرة  عدم  تظهر  جتاههم؛  ال�سلبية  والنظرة  وال�سك  واخلوف  القلق  جللب  م�سادر  باعتبارهم 
جمموعات معينة من ال�سكان التاأقلم مع التغريات ال�رضيعة امل�ساحبة لقدوم جمموعات كبرية من 
ال�سكان. والوا�سح اي�سا ان ال�سكان يحنون اىل املوؤ�س�سات التقليدية لتحقيق االأمن االجتماعي 
اجتماعية  كموؤ�س�سة  الديوان  لعب  فقد  معروف  هو  فكما  احلديثة  املوؤ�س�سات  غياب  ظل  فى 
التداخالت يف  العائلية وحتى يف  الت�سكيالت احل�رضية والقروية حلل امل�ساكل  اأ�سا�سيا يف  دورا 

الف�ساءات العامة الفل�سطينية48.
 

ولكن من الوا�سح اأن دوره يف هذه املنطقة حمدود. وعند �سوؤالنا عما اإذا ذاب �سكان كفر عقب 
»االأ�سليني« مع باقي ال�سكان من كل املناطق؟ يجيبنا احد املبحوثني الذي رف�س ذكر ا�سمه »ال 
الن االأماكن التي يوجد فيها بيوت كفر عقب لل�سكان اال�سليني للبلد هي اماكن ال ميكن البناء 
فيها الن منطقة كفر عقب مق�سمة جلزاأين، وعدد ال�سكان »االأ�سليني« قليلني جدا بالن�سبة لعدد 
ال�سكان احلاليني او يف الع�رضة �سنوات االخرية، وهناك ن�سبة كبرية من الهجرة اىل امريكا تقريبا 
90% من النا�س هاجروا اإىل اأمريكا«. احلديث هنا حيز جغرايف �سيق يف حني اأن جزء كبري من 

اأرا�سي كفر عقب قد حتول اإىل مباين عالية.
EL SAKKA, (A.), Al Diwan : «Une institution entre transmission et repro-:48.  للمزيد انظر درا�سة الباحث باللغة الفرن�سية
 duction sociale», dans Bouget D. et Karsenty S. (dir.), Regards croisés sur le lien social, Paris, L›Harmattan,

.2005, pp.351-363
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تنامى االنشطة االقتصادية الرسمية وغير الرسمية. 14

عقب  كفر  منطقة  ت�سهد  بل  ال�سقق  على  يقت�رض  ال  فيها  اال�ستثمار  اأن  يرى  عقب  لكفر  املتتبع 
ثمة  بل  الوحيد،  ال�سبب  لي�س  ولكنه  ال�سكان  بازدياد  مرتبط  طبعا  هذا  ملحوظا،  جتاريا  اإقباال 
اأ�سباب اأخرى مرتبطة بالتجارة واإقامة املن�ساآت ال�سغرية. فيقول مثال ال�سيد اأبو �سالح عن ذلك: 
اأعلى  الب�سائع  اأقل من رام اهلل والربح على  اأن االإيجارات يف كفر عقب  49»املو�سوع بب�ساطة 

كفر  يف  لل�سكن  لالنتقال  االجتماعية  ال�رضائح  بع�س  تدفع  اأخرى  اأ�سباب  ثمة  ولكن  بكثري«. 
عقب فعلى �سبيل املثال يالحظ ان كفر عقب تعج مبحالت متار�س التهرب ال�رضيبي كمحل لبيع 
ال�سجائر والذي انتقل من رام اهلل لكفر عقب حيث انه ال يخ�سع لل�رضيبة الباهظة والتي تفر�سها 
الن�ساطات االقت�سادية يف كفر  الفل�سطينية. وللمتتبع الأنواع  ال�سلطة  �سلطة اال�ستعمار وكذلك 
عقب يظهر لنا انه كما حال التجمعات احل�رضية الفل�سطينية االأخرى تنت�رض املطاعم باإيحاءات 
تقليدية، كذلك املطاعم املعوملة واالأكالت ال�رضيعة. و قد تت�سارب الن�ساطات االقت�سادية داخل 
حيز جتاري واحد. فعلى �سبيل املثال ال للح�رض ميكن اأن نالحظ وجود متجر اأحذية ال�سالم ، 
يف نف�س مكان حمطة وقود نا�سيف، ون�ساطات ملن�ساآت �سغرية مثل “فالفل اأبو علي” يف حاوية 

حديدية يف منت�سف ال�سارع مما يظهر ع�سوائية املكان �سكنيا وجتاريا.

منطقة حضرية تعج بتخيالت مجتمعية سلبية وتصورات سلبية. 15

اإحدى  مثال  فرتى  �سيئة  �سمعة  تخيالت عن  املنطقة حتمل  بان  املختلفة  املقابالت  من  لنا  يظهر 
املبحوثات ان جمرد اال�سارة اىل منطقة العي�س للمواطن الذي ي�سكن بكفر عقب يجعله عر�سة 
للتنميط �سلبيا فبنظر بع�س املبحوثني: »كفر عقب » تهمة«، تتغري طبيعة ال�سخ�س بالتعامل معك 
اذا اخربته انك من كفر عقب، خا�سة عندما تتعامل مع ا�سخا�س من ا�سحاب روؤو�س االموال 
فيه عمل  يوجد  انها مكان  اال  املنطقة  ايجابية يف  ا�سياء  اي  يوجد  ال�سلطة، ال  ا�سخا�س من  او 
جيد، وحتى لو كان اغلب العمل يتم عن طريق ال�سيكات، ولكن ال�سيكات هنا م�سمونة الأنها 

ا�رضائيلية وبعد 5 �سيكات بدون ر�سيد يتم اإلغاء احل�ساب« .

49.  �ساحب حمل �سجاد يف كفر عقب.
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المستعَمرين على وعى بالمخططات اإلسرائيلية. 16

يعي ال�سكان متاما اأن امل�ستعِمر يلعب دورا اأ�سا�سيا يف �سناعة املكان واإنهم ك�سكان يرون اأنف�سهم 
ال�سلطة  وموؤ�س�سات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  يحملون  الوقت  نف�س  يف  ولكنهم  ك�سحايا. 
لكفر  �ساكتة«  اليهود؛»   « اخلطيب  ال�سيدة  مثال  فرتوى  املعي�سي.  التدهور  هذا  عن  امل�سوؤولية 
عقب من اجل تهويدها، لذا ال يوجد اي ت�سهيالت لل�سكن بالقد�س، مثال قد �سكنت بالقد�س 
ملدة 19 �سنة، خالل هذه املدة جربت 6 بيوت، الأنه يف كل مرة كان هناك م�ساكل بال�سكن، 
لالإ�رضائيلي،  اعطائها  بتم  التي  الت�سهيالت  من  نوع  اي  وال  للبناء،  رخ�س  تعطينا  ال  وا�رضائيل 
وحتى لو كنت قدمت على رخ�سة بناء وكنت من �سكان بيت حنينا فان االمر ياأخذ وقتا طويال 
من اجل ان تتم املوافقة، واحيانا ت�سل املدة ل 15 �سنة، وا�سافت » قال �سو جابرك على املر اال 
االمر منه«. ويذهب كذلك املبحوث احد اأع�ساء املجل�س القروي ال�سيد عبد اجلابر بركات50 
القانون، وقد تركت  ال�رضقة واخرتاق  »ا�رضائيل بكل و�سوح حتفز على  ال�سدد  فيقول يف هذا 
م�رضوقة،  �سيارات  هي  عقب  كفر  �سيارات  من   %60 فمثال  بتاتا  معنية  ولي�ست  امنيا،  املنطقة 
ال�رضطة  امنيا، يف هذه احلالة فقط تتدخل  اذا كان املذنب حم�ساويا او مطلوب  وفقط تتدخل 
اال�رضائيلية، وامل�ساكل يتم حلها ع�سائريا اذا مت حلها، اأو بعد تن�سيق طويل مع ال�رضطة الفل�سطينية، 
وغالبا تنتهي امل�سكلة قبل ان ت�ستطيع دخول املنطقة، والذي يبلغ من ال�سكان حول اي م�سكلة 

يتم اتهامه بانه » عميل« .

تمثالت مستعمرية. 17

بناءا على ت�سوراتنا ال�سابقة فان كفر عقب و�ساغليها هي جزء من تخطيط امل�ستعمر وجغرافيته 
ينتج  ذواتهم.  اأنف�سهم عن  للم�ستعمرين  اال�ستبطان  اآليات  من  لل�سكان وكذلك جزء  وت�سنيفه 
الفل�سطينيون ت�سورات م�ستعمرية وفق جمموعة من االمتيازات املتخيلة، حتلل الورقة كما حدث 
اإىل  املختلفة  املناطق  بتق�سيم  »االإ�رضائيلي«  امل�ستعمر  قيام  اأي  اأخرى-  ا�ستعمارية  �سياقات  يف 
مناطق امتيازات م�ستعمرية وفق �سنفيات ا�ستعمارية مرتبطة بالهند�سة اال�ستعمارية وال�سيا�سات 
»البيو�سيا�سية« للف�ساءات امل�ستعمرة املن�سجمة )فوكو(؛ حيث اأعاد املُ�ْسَتْعَمٌرين بدورهم اإنتاج 
اأنف�سهم  املُ�ْسَتْعَمٌرات  �سكان  اعتبار  مثل:  اال�ستعمارية  التمايزات  لهذه  اال�ستعماري  اخلطاب 
خمتلفني من حيث االمتيازات التي مينحها اال�ستعمار لهم: متييز ذاتي م�ْسَتْعَمٌري ل�سكان فل�سطني 
الغربية،  ال�سفة  مقابل  القد�س  و�سكان  القد�س،  �سكان  مقابل  االأوىل  امل�ستعمرة  يف   1948

50.  مقابلة اجريت معه يف 29 متوز 2015.
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و�سكان رام اهلل مقابل �سمال ال�سفة الغربية، و ال�سفة الغربية مقابل غزة الخ؛ بناًء على هذا املنطق 
فان امل�ستعمر يخلق تراتبات اجتماعية والذي بدوره ي�سنع هويات متخيلة المتيازات لذوات 

اجتماعّية واقت�سادّية خمتلفة تعج بتنميط ثقافوي ا�ستعماري. 

وهنا تقدم لنا املالحظات امليدانية اأن بع�س ال�ساكنني من حملة الهويات الزرقاء يت�رضفون بطريقة 
فوقية وبطريقة مغايرة ملا يحدث يف القد�س مثال، كما وتنت�رض ظاهرة “الت�سفيط” و”الت�سحيط” 
واإ�سدار االأ�سوات ما ي�سميه االأهايل “بالزعرنة” و“العربدة” يف ال�سوارع ومبا اأن اتفاقية او�سلو 
متنع ال�رضطة الفل�سطينية من دخول مناطق حتت ال�سيطرة الفل�سطينية وحتظر ذلك حتى على اللجان 
املحلية للتدخل، وتتك�سف لنا جمموعة من املظاهر االخرى منها عدم احرتام االإ�سارات ال�سوئية 
وقواعد ال�سري ب�سكل مغاير لبع�س ال�سائقني قبل حاجز قلنديا ونزع حزامات االأمان مبا�رضة بعد 
االإ�رضائيلي هم  الرتقيم  اللوحات ذات  �سائقي  لي�س فقط  انه  املوؤكد  قلنديا«. من  عبور احلاجز» 
من ميار�سون املخالفات يف الف�ساءات احل�رضية الفل�سطينية، حيث هذه الظواهر تنت�رض يف اماكن 
لها عالقة  متيزية  ممار�سات  البع�س  ميار�س  بكفر عقب، حيث  اآخرا  طابعا  تاأخذ  ولكنها  اخرى 

باعتقاد بع�س ال�سبان بان ال �سلطة عليهم من قبل ال�رضطة الفل�سطينية نتيجة ملا ذكرناه �سابقا. 
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خالصة

اإذا اأخذنا بعني االعتبار املتغريات املتعلقة باالأبعاد االجتماعية واالقت�سادية واملوا�سالتية واالأبعاد 
الفراغية واملكانية والبيئية فاإننا جند اأن ارتفاع حالة ارتفاع الطلب على ال�سكن يف كفر عقب 
واملوا�سالت،  كال�سكن،  االأ�سا�سية  للوظائف  املعماري  باملعنى  الفراغ  ا�ستخدامات  من  يرفع 
والنفايات، واخلدمات الرتفيهية( والتي ينتج عنها عدم كفاية اخلدمات مما يوؤثر على نوعية الفراغ 

املطلوب وت�سخم ال�ساحية. وميكن ا�ستخال�س ما يلى:

اأول: اأن ثمة ت�سخم �سكنى ع�سوائي وغياب للت�رضيعات وللتخطيط. وثمة غياب لالن�سجام يف 
التوزيع الفراغي واالجتماعي واالقت�سادي يف املناطق احل�رضية بني القد�س ورام اهلل مما اأدى 
اإىل ن�سوء هذه البوؤرة ال�سكانية غري املتوازنة بحيث يتمركز الوزن ال�سكاين يف مناطق دون 

غريها ويعمل بطريقة غري واعية لتفريغ مدينة القد�س من �سكانها.

ثانيا: باالرتكاز اإىل املعلومات العامة واحلالة العامة للبنى التحتية يف كفر عقب كما ت�سري لنا اأقوال 
املبحوثني �سابقة الذكر فيت�سح اأن حالة املرور مثال يف الطرق ال�رضيانية اىل �ساحية كفر عقب 
من ال�سوارع ال�رضيانية ومداخل املدينة )مدينتي رام اهلل والبرية( هي يف حالة يرثى لها، مبعنى 
ال وجود م�سارب وم�سافات قليلة جدا من االأر�سفة. وهذه االأر�سفة واالرتدادات التي تقام 
اأمام املحال التجارية �سئيلة. وهذه امل�سارب تتعر�س النقطاعات وزحمة غري اعتيادية جراء 
االعتداءات على مناطق االرتدادات التي يتم ا�ستغاللها للب�سطات والبناء املوؤقت مما يوؤدي اإىل 
وقوف وركن ال�سيارات على معظم اأر�سفة امل�ساة وحتى على م�سارب احلركة لل�سيارات. 
ال�سيارات يف  امل�ساة مل�ساركة  ا�ستخدام االأر�سفة، ي�سطر  القدرة على  لذلك، وب�سبب عدم 
املرور  �سعة  تقليل  اإىل  يوؤدي  مما  ع�سوائي،  ب�سكل  ال�سارع  لقطع  وكذلك  احلركة  م�سارب 
حوادث  خلطر  وال�سيارات  امل�ساة  وتعري�س  ال�سري،  حوادث  من  االأمان  م�ستوى  وتقليل 
الطرق، خا�سة خلطر الده�س. وت�سهد منطقة كفر عقب اختناقات مرورية ملعظم �ساعات 
النهار. وكل امل�ساريع التي نفذت حتى االآن والتي تعمل عليها ال�سلطة الفل�سطينية لتح�سني 
لالتفاقيات  ونتيجة  نتيجة.  الأي  توؤدى  مل  لكفر عقب  املوؤدية  الرئي�سية  ال�سوارع  املرور يف 
حني  يف  االأخرية  بها  تلتزم  ال  والتي  اال�ستعمار  دولة  وبني  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  املوقعة 
تتم�سك بها االأوىل اأن ن�سبة كبرية من حالة الطرق يف كفر عقب �سيئة وال�سارع الذي ي�سل 
القد�س برام اهلل، ولذا فان امل�ساريع املختلفة التي طرحت االآن ال تخرج عن عباءة التخطيط 
اال�ستعماري »االإ�رضائيلي« اإما بتح�سني �رضوط احلاجز اأو و�سع خطط وم�ساريع تتعامل مع 
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احلاجز كاأمر واقع وبل يعمل على �رضعنته. كما ان �سيا�سات الدول املانحة املمولة للم�ساريع 
امل�س  تقوم على عدم  statuquo والتي  الراهن(  )الو�سع  اإبقاء على حالة  تعمل على  التي 
بالواقع اال�ستعماري، وبل، تعمل على القيام بتمويل تعبيد �سوارع وم�سارات وا�ستحداث 

اأخرى مما يحول دون امل�س باملخططات الهند�سية اال�ستعمارية “اال�رضائيلية”.

ثالثا: لقد عانت املدن والتجمعات ال�سكانية الفل�سطينية وال تزال تعاين من الع�سوائية والفو�سى 
تداخل  االأحيان  معظم  االأر�س ويف  ا�ستخدام  �سوء  العمراين وكذلك  والتو�سع  االمتداد  يف 
االإ�رضائيلي  اال�ستعماري  �سيا�سات  ب�سبب  ع�سوائي،  ب�سكل  وتوزيعها  االأر�س  ا�ستخدامات 
م�سالح  تخدم  والتي  ع�سكرية  اأوامر  مبوجب  فر�ست  التي  الطارئة  التخطيط  وقوانني 
ال�سبط  زيادة  مع  يتنا�سب  ومبا  واال�ستيطان،  التو�سع  يف  االإ�رضائيلية  واالأطماع  احلكومات 
والرقابة االإ�رضائيلية اال�ستعمارية على التطور املكاين يف االأرا�سي الفل�سطينية وما كفر عقب 
اال جت�سيد لهذه احلالة. وتظهر درا�سة كفر عقب ان املنطق الذى ي�سود بكفر عقب مرتبط 
بجغرافية الهيمنة اال�ستعمارية، اأي عدم القيام بتخطيط ح�رضي وجعله مقت�رض فقط يف املناطق 
امل�سيطر عليها بالتخطيط ملا هو متاح فقط، حيث يظهر لنا ان جل عمليات التخطيط تقوم 
على ت�سور يقوم على حل “الدولتني” والذى هو جزء من االطروحات مرتبطة بفكرة متخيلة 
اال�ستعمارية  املمار�سات  مع  تتناق�س  والتي  املمولني  باأجندة  لها عالقة  �سيا�سية  م�ساريع  عن 
للهند�سة االجتماعية للم�ستعمر التي تعمل على تغري الطبيعة ال�سكانية والدميغرافية وم�سادرة 
الثابتة والطيارة، و فر�س  االأرا�سي و�سق طرق التفافية للم�ستعمرين واالبقاء على احلواجز 

وقائع على االر�س. 

املفرت�س  العامة والتي من  الفل�سطينية  ال�سيا�سات احل�رضية  ثمة تخبط يف  ان  اإذن  لنا  يتبني  رابعا: 
اأن حتدد منط التطور العمراين؛ االأمر الذي اأدى اإىل ظهور ظاهرة التطور الع�سوائي يف كفر 
يرافقه  والذى  الع�سوائي  االمتداد  و  العمرانية  البيئة  جودة  حالة  برتدي  تت�سم  والتي  عقب 
والتطور  العائلية  الهجرات  اإىل  اأدى  الذي  االمر  اال�سا�سية  املراكز  تطور  يف  للتوازن  غياب 
العمراين من بع�س مناطق ال�سفة الغربية اىل منطقة كفر عقب باالإ�سافة اىل املقد�سيني الراغبني 
وامل�سطرين لل�سكن يف هذه املنطقة للحفاظ على اوراقهم من وجهة نظر �سلطة اال�ستعمار. 

بعمليات  املرتبط  العقاري  القطاع  توغل  من  يحد  والذى  احلر”  “االقت�ساد  تنامي  ان  خام�سا: 
الربح ال�رضيع ودفع ال�سكان اإىل اال�ستثمار يف هذا القطاع ذا املردود املايل واملرتبط ب�سيا�سات 
االإقرا�س وحتويل ال�سكان املقرت�سني وفق روؤى “ البنك الدوىل” و�سندوق النقد الدويل”. 
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اخلارجية،  امل�ساعدات  يقوم على  ريعي”  “باقت�ساد  املرتبطة  العامة  بال�سيا�سات  مرتبط  وهو 
االإقرا�سي”  “العي�س  بنماذج  ومرتبطة  معي�سية  واأمناط  ا�ستهالَكوية  لثقافات  واملٌِحَفزة 
ونزعات ا�ستهالكية متعاظمة؛ والتي ُتقدم ملجموعات كبرية من املوظفني اجلدد و ال�سابات 
وال�سباب عرب خطابات ي�سبح فيها ال�سغل ال�ساغل للمواطنني؛ هو احل�سول على �سقة و�سيارة 
مدعمة ب�سيا�سات م�رضفية جتعل من جل ال�سكان مقرت�سني مما يوؤثر على الروؤى االجتماعية 
واملجتمعية والوطنية املرتبطة بقدرتهم او عدم قدرتهم بتحقيق اأحالمهم املعيارية اجلديدة؛ 
يف حني يخطط امل�ستعمر ويحقق خمططاته ويرتك ال�سكان الإقامة �سواحي ع�سوائية. وتظهر 
لنا الدرا�سة بان فر�سية “برجزة كفر عقب” غري �ساحلة كمفهوم يف حالتنا الدرا�سية  اأخرياً 
فكما ا�رضنا �سابقا حيث مل تتولد �ساحية ح�رضية تت�سم باملالمح الربجوازية حتى وان �ساحب 
ولكنها  م�ستفيدة  اجتماعية  �رضائح  ظهور  والتجاري  املعماري  والتو�سع  االإ�سكان  عمليات 

لي�ست �سكل من اأ�سكال االإحالل احليزي اجلغرايف.
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