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يعيــش ســكان منطقــة شــال غــرب القــدس أوضاعــا 
الصهيونيــة  السياســات  ظــل  يف  صعبــة  معيشــية 
تجزئــة  إىل  تهــدف  التــي  املنطقــة  يف  االســتعارية 
وعــزل املنطقــة ســواء عــن القــدس مركزهــا الحــري 
الفلســطينية  الســلطة  مناطــق  باقــي  أو  التاريخــي 
ــة  ــذه الورق ــدف ه ــة. ته ــا الطبيعي ــتغالل موارده واس
إىل تســليط الضــوء عــى واقــع قــرى شــال غــرب 
ــب  ــا يف الجوان ــع له ــي تخض ــات الت ــدس والتحدي الق
االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية وتحديــد أولويــات 
املعيشــية  األوضــاع  تحســن  ملحاولــة  التدخــل 
لســكان قــرى الدراســة والخــروج مبقرتحــات سياســاتية 
املنطقــة. يف  الوضــع  لتحســن  القــرار  لصنــاع 

منهجيــة مختلطــة جــزء منها كيفــي اعتمد عــى مقابالت 
معمقــة ومجموعــات بؤريــة مــع ســكان القــرى وممثلن 
)مــا  املنطقــة  يف  وخــراء  املحليــة  املؤسســات  مــن 
ــارات  يقــارب 50 مقابلــة(. إضافــة إىل العديــد مــن الزي
غــرب  شــال  منطقــة  يف  االستكشــافية  امليدانيــة 
ــل  ــى تحلي ــتند ع ــي اس ــاين كم ــزء الث ــدس.   والج الق
 ،2007  ،1997 تعــداد  بيانــات  مــن  كمــي  احصــايئ 
املركــزي.  الفلســطيني  اإلحصــاء  لجهــاز  و2017 
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تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــى جيــب شــال غــرب القــدس 
وهــو جيــب متغــر الحــدود يقــع يف الجهــة الشــالية الغربيــة 
ــرى هــي  ــة ق ــز عــى أربع ملحافظــة القــدس مــن خــالل الرتكي
ــغ مجمــوع  ــي يبل ــة والت ــان وقطن ــت عن ــت إكســا، بي ــدو، بي ب
الســكاين  للتعــداد  وفقــا  نســمة   21195 ســكانها  عــدد 
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حيــث تشــكل حــاالت دراســية مختلفــة مــن حــاالت الجيــب.
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أدى اســتمرار االحتــالل املطــول لفلســطن منــذ عــام 1948 
إىل تجريــد الســكان مــن ديارهــم ومصــادرة أراضيهــم 
وإجبارهــم عــى النــزوح، وســجنهم وحصارهــم عــى نطــاق 
واســع، اضافــة إىل تعــرض أجيــال مــن الفلســطينين للعنف 
الســيايس طويــل األمــد. مــن الســات الرئيســية للمــروع 
فلســطن  يف  الصهيــوين  االســتيطاين  االســتعاري 
اســتمرار مصــادرة وتجزئــة األرايض الفلســطينية مــن خــالل 
وســائل مختلفــة، مبــا يف ذلــك الســيطرة البروقراطيــة 
اإلداريــة عــى األرض واملــوارد . وعــى الرغــم مــن توقيــع 
اتفاقيــات أوســلو مبــا يتضمــن االتفــاق املبــديئ عــى حــل 
الدولتــن، إال أن ذلــك مل مينــع ارسائيــل مــن مارســة 
سياســاتها االســتيطانية  بســبب انطالقهــا مــن أيديولوجيــة 
ــة  ــام دول ــد وهندســة األرض كعامــل جيوســيايس لقي تهوي
ارسائيــل، مــا جعل إمكانية قيام دولة فلســطينية مســتقلة 
قابلــة للحيــاة أقــل قابليــة للتطبيــق، بــل أدى إىل املزيد من 
التجزئــة والتشــويه للشــعب الفلســطيني وألرضــه. شــكلت 
الحالــة الفلســطينية بيئــة حيويــة إلنتــاج الجيــوب، حيــث 
ــتيطاين  ــف االس ــار والزح ــزل والحص ــات الع ــت سياس عمل
التــي متارســها إرسائيــل تجــاه التجمعــات الفلســطينية عــى 
ــي  ــا الت ــا خصوصيته ــكل منه ــة ل ــوب مختلف ــكيل جي تش
فرضهــا موقعهــا الجيوســيايس وكذلــك الــروط االقتصاديــة 
واالجتاعيــة. تعــرف الجيــوب بأنهــا مناطــق محاطــة 
ــأرايض الســلطة  ــة أخــرى .ف ــة قومي ــأرايض دول ــل ب بالكام
ــتعار  ــة االس ــأرايض دول ــل ب ــة بالكام ــطينية محاط الفلس
القانونيــة.  غــر  ومســتوطناتها  الصهيــوين  االســتيطاين 

ــاك  ــخ فهن ــر التاري ــة ع ــوب أشــكاال مختلف واتخــذت الجي
جيوب ثقافية ودينية وعرقية ولغوية واقتصادية وسياســية .  
ــوب  ــى الجي ــاال ع ــدس مث ــرب الق ــال غ ــرى ش ــر ق تعت
السياســية. وقــد تــم تصنيف أراضيها حســب اتفاقية أوســلو 
عــام1993   إىل"ب" يف مراكــز القــرى و"ج" يف مناطــق 
ــداد والتوســع العمــراين، وهــذا يجعــل املناطــق ذات  االمت
القابليــة للتطويــر الحيــوي والتنمــوي مناطــق تقــع بالكامل 
تحــت الســيادة االرسائيليــة التــي تهــدف بشــكل رئيــي إىل 
ــر.  ــة للتطوي ــة واملســاحات القابل ــص املســاحات املبني تقلي
ترتبــط هــذه القرى مــع مدينــة رام الله، التــي أصبحت بعد 
ــل  ــي البدي ــز الحــري املدين ــدس املرك ــن الق االنفصــال ع
لهــذه القــرى، عــر أنفــاق ضيقــة غــر قابلــة للتطــور. إضافة 
إىل ذلــك، توجــد بوابــات حديديــة وحواجــز مؤقتــة لعــزل 
ــة  ــروف األمني ــة يف الظ ــزوم وخاص ــد الل ــرى عن ــذه الق ه
املتوتــرة. والبــد مــن االشــارة هنــا إىل أن هــذه الحالــة 
حــدت بشــكل كبــر مــن الوجــود الفلســطيني الرســمي يف 
هــذا الجيــب وجعلتــه يف أدىن حاالتــه؛ فهــو وجــود محــدود 
جــدا مــن أجــل تســهيل بعــض املعامالت الرســمية للســكان 
خاصــة يف ظــل الحاجــة لتنســيق مســبق مــع الجانــب 
اإلرسائيــي لوصــول األمــن الفلســطيني لهــذه املنطقــة. كل 
هــذه السياســات أدت إىل تحــوالت عــى عــدة مســتويات 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  الدميغرافيــة،  املكانيــة،  منهــا 
والتــي ســيتم تســليط الضــوء عليهــا يف هــذه الورقــة.
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التحــوالت املكانيــة: زيــادة يف الســكان وتضييق يف املســاحة

مــن أهــم التحــوالت املكانيــة يف منطقــة الدراســة التضييــق املــكاين عــى القــرى وتغيــر حدودهــا عــن طريــق مصــادرة األرايض 
وجــدار الفصــل العنــري أو مــن خــالل تصنيفهــا كأرايض »ج« حســب اتفاقيــة أوســلو )ســيادة إداريــة وأمنيــة إرسائيليــة( مــا 
جعــل املســاحات القابلــة للتوســع أو التطويــر محــدودة جــدا. هــذا أدى إىل ارتفــاع يف أســعار األرايض خاصــة تلــك التــي 
ــاده  ــن اعت ــر م ــة أك ــاحات املتاح ــى املس ــد ع ــوايئ يعتم ــراين عش ــف عم ــا أدى إىل زح ــا. ك ــا أو تطويره ــاء عليه ــن البن ميك
عــى أســس التخطيــط والتطويــر. وهــذا أدى إىل اكتظــاظ يف املبــاين الســكنية وانعــدام الخصوصيــة مــا خلــق مشــاكل 
اجتاعيــة للســكان وكان هــذا واضحــا يف حالــة قطنــة حيــث امتــد زحفهــا العمــراين إىل قريــة القبيبــة بطريقــة جعلت مــن الصعب 
متييــز أرايض كل قريــة خاصــة أن هنــاك تشــابك واضــح يف املبــاين واألحيــاء. إضافــة إىل منطقــة البلــدة القدميــة يف قطنــة 
ــبب  ــودي بس ــكل عم ــا بش ــا أيض ــاين وامتداده ــا باملب ــبب اكتظاظه ــدادات بس ــة واالرت ــتويات الخصوصي ــر ألدىن مس ــي تفتق الت
ــا إىل املشــاكل البيئيــة التــي ميكــن أن تنبثــق عــن هــذا الوضــع مــن  انعــدام إمكانيــة التوســع األفقــي. ومــن املهــم اإلشــارة هن
ــة  ــدم إمكاني ــل ع ــة يف ظ ــي خاص ــرف الصح ــاكل ال ــوت ومش ــمس للبي ــة والتش ــارص التهوي ــار ألدىن عن ــري وافتق ــوث ب تل
ــة. ــدادات القانوني ــال عــن الســكنية واالرت ــة مث ــن املناطــق الصناعي ــي تضمــن الفصــل ب ــق أســس اســتخدامات األرايض الت تطبي
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مــن األمثلــة أيضــا عــى التحــوالت املكانيــة قريــة بيــت إكســا والتــي تــم عزلهــا عــن باقــي قــرى املنطقــة عــن طريــق بوابــة 
مــع حاجــز عــى مدخــل القريــة مينــع دخــول مــن ال يحمــل عنــوان القريــة يف هويتــه إليهــا إال بتنســيق مســبق مــع املجلــس 
ــع  ــرب ملواق ــق أق ــكن يف مناط ــة إىل الس ــكان القري ــن س ــدد م ــال ع ــببا النتق ــز كان س ــذا الحاج ــود ه ــا أن وج ــي. ك املح
ــوين  ــالل الصهي ــود االحت ــذي يســتخدمه جن ــب التأخــر واالنتظــار عــى الحاجــز ال ــال لتجن ــه مث ــرام الل ــم أو دراســتهم ك عمله
ــة. ــة ومتويني ــواد غذائي ــن م ــه م ــم إدخال ــا يت ــى م ــا أو حت ــة إليه ــكان القري ــول س ــروج ودخ ــات خ ــم يف أوق ــيلة للتحك كوس

والبــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن هــذا التضييــق كان متزامــن مــع زيــادة مســتمرة يف عــدد الســكان وهــذا عــزز التوســع العمــودي 
ــدة إىل توســع الســكان  ــزل والبل ــة الســكانية داخــل املن ــادة الكثاف ــة أدت زي ــا يف قطن ــدو. أم ــل ب ــة مث ــرى املنطق يف بعــض ق
عــن طريــق الزحــف خــارج حــدود القريــة والوصــول إىل داخــل حــدود القبيبــة وهــذا واضح يف زيــادة عدد ســكان القبيبة بشــكل 
ملحــوظ يف األعــوام 1997 و 2007 الــذي انعكــس بــدوره عــى التوســع العمــراين القطنــاوي يف القبيبــة )الشــكل األدىن(.

أمــا بيــت عنــان فــإن النمــو الســكاين فيهــا أقــل رسعــة وقــد يكــون ذلــك مرتبطــا بهجــرة جــزء مــن أهــل القريــة إىل 
أمريــكا أو مدينــة رام اللــه يف حالــة املوظفــن لتوفــر مــوارد ماديــة أفضــل باملقارنــة بالقــرى األخــرى. وتجــدر اإلشــارة 
هنــا إىل أن بيــت عنــان امتــازت عــن باقــي القــرى بوجــود مســاحات قابلــة للتطويــر والتخطيــط بســبب انخفــاض 
الســكاين  النمــو  معــدل  انخفــاض  وبســبب  طابــو  لوجــود  األخــرى  بالقــرى  مقارنــة  منهــا  املصــادرة  األرايض  نســبة 
أيضــا. الزراعيــة  األرايض  واســتصالح  القريــة  داخــل  والتخطيــط  التوســع  ســرورة  يف  للتحكــم  املجــال  أعطاهــا  مــا 

خالفــا ملــا يحــدث يف قطنــة والقــرى األخــرى، نالحــظ تناقــص يف عــدد ســكان بيــت إكســا وهــذا مرتبــط بسياســات 
ــة. ــكان اليومي ــاة الس ــل حي ــم بتفاصي ــالل لتحك ــن خ ــكانها م ــن س ــة م ــغ القري ــدف إىل تفري ــي ته ــة والت ــالل يف القري االحت

من األمثلة أيضا عى التحوالت املكانية:
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شــهدت املنطقــة تحــوالت اقتصاديــة كبــرة عــر فــرتات زمنيــة 
مختلفــة. ففــي فــرتة النكبــة عــام 1948 إىل النكســة عــام 
19٦7 اعتمــد اقتصــاد املنطقــة بشــكل كبــر عــى زراعــة 
أنــواع متعــددة مــن الفاكهة كالعنــب والتن والخــوخ والرقوق. 
ــرة  ــة طف ــات شــهدت  املنطق ــرتة الســبعينات والثانين ــا ف أم
اقتصاديــة بســبب فتح بــاب العمل داخل ارسائيــل حيث عزف 
النــاس عــن الزراعــة لعــدم جدواهــا االقتصاديــة مــا نتــج عنــه 
مــن تراجــع كبــر يف الزراعــة وتحولهــا إىل زراعــة منزليــة. 
فــرتة التســعينات التــي تلــت اتفاقيــة أوســلو وقــدوم الســلطة، 
شــهدت تحــول وتوجه نحــو التعليــم والوظائــف الحكومية مع 
بقــاء ســوق العمــل داخــل إرسائيــل مفتــوح نســبيا. إن االعتاد 
ــق وضــع اقتصــادي هــش  ــل يخل ــل داخــل ارسائي ــى العم ع
متضعضــع حيــث نــرى أن االعتــاد األكــر عــى هــذا النــوع 
مــن العمــل مرتبــط بنســب بطالــة أعــى بشــكل عــام وأوضــاع 
اقتصاديــة غــر مســتقرة وهــذا لديــه تأثــر واضــح بشــكل أكــر 
يف بلــدة قطنــة  كــا هــو واضــح يف الشــكل ادىن الــذي 
ــد  ــوين بع ــان الصهي ــة داخــل الكي ــص نســبة العال ــن تناق يب

التحــوالت االقتصاديــة: من اقتصاد زراعــي اىل عالة متذبذبة
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ــال  ــدد الع ــد لع ــن تحدي ــا م ــا تبعه ــلو وم ــة أوس ــرتة اتفاقي ف
الفلســطينين إضافــة إىل فــرض نظــام التصاريــح للعمــل هنــاك. 
حســب الشــكل يف األعــى، تحتــوي قطنــة عــى النســبة األعــى 
مــن العاملــن داخــل املنشــئات االرسائيليــة لألعــوام 1997، 
عــى  و%4٦   %42  ،%٦4 تبلــغ  حيــث  و2017   2007
ثــم  و%3٦   %31  ،%57 بنســبة  بــدو  بعدهــا  تــأيت  التــوايل. 
ــا  ــت إكس ــم بي ــب 47%، 23% و34%. ث ــان بنس ــت عن ــا بي تليه
ــب  ــالث بنس ــنوات الث ــل للس ــبة األق ــى النس ــوي ع ــي تحت الت
النســبة  أن  أيضــا  الشــكل  مــن  نالحــظ  و%21.   %15  ،%24
انخفضــت عــام 2007 لجميــع القــرى وقــد يكــون هــذا نتيجــة 
النتفاضــة األقــى وبنــاء الجــدار عــام 2002 ومــا تبعــه مــن نظام 
ــاد يف  ــر. ازدي ــط االخ ــل الخ ــل داخ ــاص بالعم ــح الخ التصاري
العمــل داخــل املنطقــة أو يف املنشــآت الفلســطينية بشــكل عــام 
ويظهــر مــن الشــكل أيضــا أن النســبة العظمــى مــن ســكان بيــت 
إكســا يعملــون داخــل نفــس املنطقــة أو املحافظــة )القــدس( ما 
يــدل عــى عــدم اعتادهــم عى العمــل الداخــل املحتــل كمصدر 
رئيــي للدخــل وإمنــا عــى الوظائــف كــا أخرنــا ســكان القريــة.
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ــن  ــذي يب ــكل. ال ــر يف الش ــا يظه ــن ك ــن واملوظف ــبة للمتعلم ــى نس ــة أع ــن ناحي ــز األول م ــى املرك ــا ع ــت إكس ــت بي تربع
نســبة التوجــه للتعليــم لألعــوام 1997،  و2007 و2017. مــن الشــكل نالحــظ أن التوجــه يف بــدو وبيــت عنــان تقريبــا 
متشــابه حيــث أنــه أخــذ يف االزديــاد مــع مالحظــة أن نســبة الحاصلــن عــى تعليــم أكــر مــن ثانــوي هــي أعــى يف بــدو مقارنــة 
ببيــت عنــان )15% مقابــل 14.2%(. نســبة التعليــم هــي األقــل يف قطنــة ســواء عــى مســتوى التحصيــل الثانــوي أو مــا 
بعــد الثانــوي وهــذا ميكــن تفســره بتوجههــم نحــو العمــل داخــل ارسائيــل. أيضــا البــد مــن االشــارة هنــا إىل أن نســبة التعليــم 
تزايــدت  أكــر مــن الضعــف يف قــرى بــدو وقطنــة وبيــت عنــان يف 2007 مقارنــة ب 1997 وهــذا ينســجم مــع مــا ذكــر ســابقا 
حــول توجــه الســكان للتعليــم عنــد إغــالق او تضييــق ســوق العمــل داخــل ارسائيــي، اضافــة اىل التوجــه نحــو التعليــم العــايل. 

توجه نحو التعليم والوظائف نتيجة االغالقات ونظام التصاريح:
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أمــا يف بــدو وبيــت عنــان نــرى توجه نحو تأســيس منشــآت تجارية داخل كل بلــدة، وخاصة يف بــدو بحكم مركزية موقعهــا الجغرايف 
وميكــن أن يكــون هــذا ســببا يف التقليــل مــن مقــدار األرضار االقتصاديــة يف القريــة الناتجــة عــن األوضــاع السياســية مقارنــة بالقــرى 
األخــرى. القيــود السياســية يف بيــت اكســا تشــكل عائق كبر للنمــو االقتصادي داخل القرية. أما بيت اكســا فنالحــظ أنها تختلف عن 
القــرى االخــرى مــن ناحيــة التعليم واالعتاد عى الوظائف تاريخيا وهذا يعني أن النشــاط االقتصادي ألهل القرية غالبا يتم خارجها 
وهــذا كان واضحــا مــن عــدم ازديــاد عدد املنشــآت التجارية بــن 2007 و 2017 الشــكل ادناه إضافــة إىل ثبات نســبة البطالة تقريبا 
ــبق  ــا س ــى م ــكل ع ــد الش ــث يؤك ــرى حي ــرى األخ ــة بالق ــنوات 1997، 2007 و2017 مقارن ــوايل للس ــى الت 14%، 12%، و12% ع
حيث أن نســبة البطالة بلغت ذروتها لقرى بيت عنان وبدو وقطنة عام 2007 بســبب انقطاع التصاريح واالغالقات بســبب الجدار.
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إىل  أدى  مــا  املحتــل  الداخــل  يف  العمــل  بــاب  إغــالق  تــم  حيــث  والجــدار  الثانيــة  االنتفاضــة  فــرتة  ذلــك  تــى 
اعــى. الشــكل  يف  يظهــر  وهــذا  العــايل.  التعليــم  وخاصــة  التعليــم  نحــو  التوجــه  يف  وازديــاد  البطالــة  نســبة  ارتفــاع 
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وضع اجتاعي متضعضع ومتفكك:

.7  هذا بناء عي العديد من املقابالت مع جهات مختصة يف املجاالت االجتاعية والنفسية والسلوكية يف املنطقة باإلضافة اىل تربوين ومصلحين اجتاعين.

ــة  ــواق والعومل ــاح األس ــل انفت ــة مث ــة واجتاعي اقتصادي
وضغوطــات ناتجــة عن متطلبــات الحيــاة العرية.  أدت 
الحيــاة االجتاعيــة،  التحــوالت اىل تغــرات يف  هــذه 
ــدة  ــا ع ــار له ــي أش ــة الت ــرات اإليجابي ــم التغ ــن أه وم
مشــاركن هــي االرتفــاع يف التحصيــل العلمــي لــدى 
االنــاث يف املنطقــة، ومشــاركة نســبة أكــر منهــم يف 
ســوق العمــل والحصــول عــى بعــض الحريــات. ويف 
نفــس الوقــت أشــار العديــد مــن املشــاركن اىل ضعــف 
الروابــط االجتاعيــة يف ظــل االســتخدام االوســع لوســائل 
التواصــل االجتاعــي التــي حلت محل التواصــل الوجاهي 
مــن خــالل الزيــارات االجتاعيــة، وأشــار البعــض اىل 
زيــادة املشــاكل االجتاعيــة بســبب تكنولوجيــة التواصــل 
ــا( مثــل االبتــزاز االلكــرتوين  االجتاعيــة )السوشــال ميدي
وغرهــا.  مــع كل ذلــك، يبقــى هنــاك نــوع مــن الرتابــط 
االجتاعــي يف مناســبات األفــراح واألتــراح اضافــة إىل 
الرتابــط الناتــج عــن العشــائرية والحزبيــة والتكافــل 
ــات  ــات املجتمع ــض بصف ــه البع ــي ربط ــي الت االجتاع
بــن  النســب  العائليــة وعالقــات  والروابــط  الريفيــة 
الســكان. وال بــد مــن الذكــر هنــا ظهــور بعــض املبــادرات 
االجتاعــي.  الرتابــط  لتعزيــز  املنطقــة  يف  الشــبابية 
االجتاعيــة  الظواهــر  يف  التغــرات  اىل  إضافــة 
اليوميــة، مــن املهــم اإلشــارة اىل دور فصــل منطقــة 
يف  الحــري  مركزهــا  عــن  القــدس  غــرب  شــال 
اىل  االحتــالل  قــوات  واســتهداف  املقدســة  املدينــة 
ــك مــن  ــة املقدســية وقــد يكــون ذل املنطقــة ذات الهوي
ــي. ــتعار اإلرسائي ــل واالس ــات الفص ــج سياس ــم نتائ اه
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لعــب االحتــالل الصهيــوين يف منطقة شــال غــرب القدس 
دورا كبــرا يف خلــق تفــكك اجتاعــي واوضــاع اجتاعيــة 
صعبة يعيشــها الســكان، خاصــة وأن املنطقــة هي منطقة 
فاصلــة بــن مناطــق الســلطة الفلســطينية واملســتوطنات 
ــا  ــالل له ــط القــدس مــا جعــل اســتهداف االحت يف محي
أكــر رشاســة فهــو ال ينفــك مــن محاولــة إضعافهــا بشــتى 
ــة  ــالل يف املنطق ــج عــن تدخــالت االحت ــد نت الطــرق. وق
عــدد مــن الظواهــر الســلبية التــي مل تكــن موجــودة يف 
ــم  ــي ت ــدرات الت ــج املخ ــي وتروي ــا تعاط ــابق أهمه الس
تســهيل دخولهــا للمنطقــة مــن خــالل االحتــالل، وازديــاد 
وانعــدام  املــدارس،  مــن  والتــرب   ، األرسي  العنــف 
الخصوصيــة بــن البيــوت بســبب االزدحــام والكثافــة 
ــباب  ــة ألس ــان يف القري ــعور باألم ــدم الش ــكانية، وع الس
متعــددة تنبــع بشــكل أســايس مــن حالــة الفلتــان األمنــي 
االرسائيليــة  للجهــات  والعمــالء  املخــدرات  وانتشــار 
وغيــاب ســلطة القانــون. اضــف إىل ذلــك البنيــة التحتيــة 
املرتديــة لهــذه القــرى والتــي تــؤدي إىل مشــاحنات بــن 
الســكان والتــي لهــا عالقــة بتــرب ميــاه الــرف الصحي 
ــة،  ــدام الخصوصي ــبب انع ــاورة أو بس ــوت املج ــن البي م
فكثــرا مــا تحــدث إشــكاليات بــن الســكان نتيجــة 
لذلــك، وتــكاد ال تخلــو أيــة مقابلــة مــع ســكان املنطقــة 
الصحــي.  للــرف  شــبكة  انشــاء  يف  مطالبتهــم  مــن 
ويضيــف أهــايل قطنــة أيضــا حاجــة القرية امللحــة للطرق 
والشــوارع ودخــالت البيــوت، حيــث يســتخدم كثــر مــن 
الســكان، منــازل الجــران مــن أجــل الوصــول إىل منازلهم. 
تشــهد هــذه القــرى تحــوالت اجتاعيــة عامــة يف األرض 
ــذ اوســلو لهــا عالقــة بتحــوالت ــة من الفلســطينية املحتل
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محاولــة تعزيــز األمــن واألمــان ومكافحــة الفلتــان األمنــي مــن خــالل تعزيــز أجســام البلديــات واملجالــس املحليــة لضــان   .1
وجــود مرجعيــة لتطبيــق القوانــن خاصــة فيــا يتعلــق باألمــور التنظيميــة 

ــم  ــكان ووزارة الحك ــي والس ــع املح ــام املجتم ــة اجس ــة ارشاك كاف ــط يف املنطق ــأي تخطي ــدء ب ــد الب ــروري عن ــن ال م  .2
ــا عــى رضورة االســتعاع إىل وجهــات نظــر الســكان واحتياجاتهــم  املحــي والبيئــة والزراعــة عمليــة التخطيــط ونؤكــد هن

ــم. وأولوياته

ــات  ــم القطاع ــات ل  )reallocation( لدع ــدوق البلدي ــي وصن ــم املح ــدوق الحك ــات صن ــة يف ميزاني ــود مرون رضورة وج  .3
ــود. ــات البن ــى ميزاني ــاد ع ــدم االعت ــام وع ــن ع ــر م ــد ألك ــي متت ــر حاجــة خاصــة املشــاريع الت األك

تعزيز دور الشباب وإرشاكهم يف القرارات املتعلقة يف املنطقة وإطالق مبادرات لتعزيز التكافل والتضامن االجتاعي.  .4

ــذ  ــة وتنفي ــداءات الفردي ــا البعــض ملكافحــة الظواهــر الســلبية واالعت ــة لبعضه ــة يف املنطق ــس البلدي ــم املجال ــاون ودع تع  .5
مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تتطلــب تعــاون الجميــع.

عمل حمالت توعية مجتمعية تعزز ثقافة االنتاء للقرية واملنطقة.  .٦

تعزيــز وجــود مســاحات عامــة ومراكــز مجتمعيــة وثقافيــة يف املنطقــة للتفريــغ عــن الســكان وتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة   .7
ــار الســن مــن كال الجنســن. ــات املجتمــع مــن أطفــال وشــباب وكب لكافــة فئ

تنظيم عملية التوسع السكاين مبا يضمن وجود املعاير التنظيمية االساسية.  .8

9.   زيادة ميزانيات املجالس املحلية يف املنطقة لدعم صمود السكان ولضان عدم هجرتهم منها.

10. تعزيز أنشطة املنارصة و انشطة توعوية من أجل زيادة وعي حول التحوالت والتحديات التي تواجه املنطقة. 

الخالصة والتوصيات:

للنهوض بهذه املناطق البد من:

ــية  ــوالت سياس ــة لتح ــذه الورق ــا ه ــزت عليه ــي رك ــع الت ــرى األرب ــا الق ــن ضمنه ــدس، وم ــرب الق ــال غ ــة ش ــت منطق خضع
الهويــة  يف  تحــوالت  إىل  اضافــة  املنطقــة،  يف  واقتصاديــة  واجتاعيــة  مكانيــة  تحــوالت  إحــداث  يف  ســاهمت  قريــة 
لســكان املنطقــة. ورغــم تقاطــع هــذه التحــوالت مــع مــا تعرضــت لــه باقــي األرض الفلســطينية، إال أن مــا مييــز حالــة 
القــرى، هــو وجودهــا يف محيــط القــدس، مبــا يتضمــن تكثيــف املارســات االســتعارية تجــاه القــدس وتفريغهــا مــن 
ــن  ــرة ع ــورة مصغ ــا ص ــن ان نعتره ــة وميك ــية هام ــة دراس ــدس حال ــرب الق ــال غ ــب ش ــكل جي ــطينين. ويش ــكانها الفلس س
حالــة التفتيــت والرذمــة يف الســياق الفلســطيني ذو توابــع وطنيــة مســتقبلية هامــة بحاجــة للمزيــد مــن االهتــام والتدخــل. 


