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تم إنتاج هذه الوثيقة بدعم من مؤسسة هينرش بل – مكتب 
فلسطني واالردن. االراء الواردة هنا هي آراء املؤلف )املؤلفني(، 

وبالتايل ال تعكس بالرضورة رأي مؤسسة هينرش بل
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 مقدمة

املركلز العربلي للتخطيلط البديلل يعملل على الرصد 

تقلوم  ومشلاريع  مخططلات  على  واللرد  واملتابعلة 

والتلي  القلدس.  يف  االرسائيليلة  السللطات  بتنفيذهلا 

تهدف اىل تغيري الهوية الفلسلطينية واملالمح االساسلية 

للجلزء الرشقلي ملن مدينلة القدس.

 منلذ احتالل القلدس الرشقية علام 1967، تقوم بلدية 

املتعاقبلة  االرسائيليلة  والحكوملات  الغربيلة  القلدس 

ومؤسسلات صهيونيلة اسلتيطانية، ومؤسسلات أخرى 

مبلادرات  بطلرح  دوليلني،  مانحلني  ملن  مدعوملة 

بلان  الزائلف  االنطبلاع  خللق  اىل  تهلدف  ومشلاريع 

القلدس هلي مدينلة يهودية. ويتلم فلرض غالبية هذه 

املبلادرات على األحيلاء الفلسلطينية يف املدينلة وهي يف 

األسلاس تهلدف إىل تضخيلم وإبلراز الهويلة اليهودية 

واملعاللم التاريخيلة ملدينة القلدس التي تملت لليهودية 

بعيدة. أو  بصلالت قريبلة 

وتحتلل الصلدارة بلني هلذه املشلاريع مشلاريع البنى 

التحتيلة التلي تهلدف اىل الربط ما بني القلدس الغربية 

والرشقيلة على اعتبلار أنهلا توفلر خدملات أساسلية 

ورضوريلة لخدملة كافلة املواطنلني يف املدينلة، بينملا 

هلي يف الحقيقلة تنطوي عى أهلداف سياسلية وقومية 

مبيّتلة. فمثلال وسلائل املواصلالت املختلفلة التلي من 

املفلروض أن تقلدم الخدمات للمواطنلني للتنقل املريح، 

يتلم اسلتغاللها ملن أجلل فلرض السليطرة والتوحيد 

القلري والتهويلد والضلم اللذي تنوي بلديلة القدس 

إرسلاء قواعلده بمسلاعدة مؤسسلات الدوللة العامة يف 

إرسائيلل. إذ أن كثلريا من الطرق االلتفافيلة التي تحيط 

بما يسلمى القلدس الكلرى، كسلكة القطلار الخفيف 

التلي تشلق القدس على طولهلا، ومرشوع نفلق املرتو 

)واللذي  الرشقيلة  القلدس  أعتلاب  إىل  اللذي سليصل 

ملازال يف مراحلل تخطيلط اوليلة(، هلذه كلهلا بمثابة 

أمثللة على اسلتغالل املواصلالت ووسلائل املواصلالت 

كوسليلة من أجل تثبيت وتشلديد السليطرة اإلرسائيلية 

عى القلدس الرشقية.  

يسلتغل  بصلدده،  نحلن  اللذي  التلفريلك،  ملرشوع 

اىل  للوصلول  املواصلالت  بتوفلري  الصوريلة  الحاجلة 

ملن  كذريعلة  الرشقيلة  القلدس  يف  القديملة  البللدة 

أجلل ترجملة االطملاع واملمارسلات االرسائيليلة. لذلك 

نلرى أن منظملات املسلتوطنني ومؤيديهلا باالشلرتاك 

ملع السياسليني اليمينيلني املتطرفلني يتعاونلون ملن 

أجلل تسلهيل وتريلع تنفيذ هلذا املرشوع على أرض 

الواقع مسلتغلني االوضلاع السياسلية الراهنلة الداعمة 

التلفريلك. مللرشوع  واملبادريلن  للمسلتوطنني 

هلذه الدراسلة تتنلاول ملرشوع التلفريلك اىل البللدة 

القديملة يف القلدس. املبادرون لهذا امللرشوع يعرضونه 

واالختناقلات  املواصلالت  ألزملة  كحلل  ويسلوقونه 

اللذي يقلع يف  املغاربلة  املروريلة بالقلرب ملن بلاب 

الزاويلة الجنوبيلة الرشقيلة ألسلوار البللدة القديملة. 

يقرتحله  اللذي  للمبنلى  وصفلا  الدراسلة  وتتضملن 

وإعلداده  املخطلط  بدايلة  علن  وتفصيلال  املخطلط، 

وتعاملل مؤسسلات التنظيلم والبنلاء اإلرسائيليلة معه 

لغايلة املصادقلة عليله، كما وتحللل التأثريات السللبية 

الناتجلة علن هذا املخطلط عى مجملل مناحلي الحياة 

القلدس. يف 

وصف مخترص ملرشوع التلفريك

يف شلهر ترشين الثاني من العلام 2019 تمت املصادقة 

على مخطلط البنيلة التحتيلة رقلم 86 -«تلفريلك إىل 

البللدة القديمة يف القلدس« واالعالن عن هلذه املصادقة 
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يف الجريلدة الرسلمية يف ارسائيل. واعللن املبادرون لهذا 

امللرشوع أنه يهلدف لتحقيق األملور التالية:

مواصلالت  وسليلة  إلقاملة  تخطيطلي  إطلار   خللق 

املواصلالت  ونظلام  االرضيلة  للمواصلالت  مسلاعدة 

العامة يف القدس لتحسلني وتسلهيل الوصلول إىل الجزء 

إىل  امللرشوع  القديملة. يهلدف  البللدة  الجنوبلي ملن 

توفلري وسليلة نقل مسلتدامة، تحافظ عى جلودة البيئة 

وال تتسلبب بتلويلث الهواء، ودون التسلبب بتشلوهات 

للناظريلن علن  تكلون مرئيلة  وأال  العلام,  املنظلر  يف 

بعلد. باإلضافلة اىل كونها وسليلة مواصلالت بإمكانها 

املسلاهمة بتخفيلف االختناقلات املروريلة يف املنطقلة 

السلياحية، كذللك فهلي تسلاهم يف تدعيلم السلياحة 

املحليلة والدولية التي تقصلد اآلثار واملواقلع التاريخية 

يف القلدس.

ورسلميا فقلد تقدمت باملخطلط كل من بلديلة القدس، 

وسللطة تطوير القلدس، ووزارة السلياحة االرسائيلية. 

أملا ملن خللف السلتار وتحلت السلطح فلان منظمة 

"العلاد" ومجموعلات اسلتيطانية أخلرى قدملت دعما 

غلري محلدود وضغطت عى مؤسسلات التنظيلم والبناء 

للمصادقلة على املخطط بلأرسع وقت ممكن. وال شلك 

أنله تملت االسلتفادة ملن الظلروف السياسلية التلي 

سلادت يف إرسائيل خالل علام 2019 والتي تلخصت يف 

والية حكوملة انتقاليلة تمثل اليمني املتطرف وتسليطر 

امللرشوع  كلفلة  وتقلدر  املسلتوطنني.  أحلزاب  عليهلا 

بحلوايل 200 مليلون شلاقل وينوى إنشلاؤه خالل عام 

.2021

وتسلود يف الوقلت الراهلن اختناقلات مروريلة بالقرب 

ملن الطلرف الجنوبلي الرشقي ملن البللدة القديمة يف 

القدس. ولذلك تتشلكل مسلتويات ضجلة وتلويث هواء 

مرتفعلة نسلبيا يف تلك الرقعلة. ومن املرّجلح أن تكون 

التضاريلس الجغرافيلة الصعبلة للمنطقلة هلي التلي 

تتسلبب باالختناقلات املروريلة يف الشلوارع التي تؤدي 

إىل البللدة القديملة. باإلضافلة إىل ذلك تلكاد ال توجد يف 

هلذه املنطقلة مسلاحات مفتوحلة بملا يكفلي لألعداد 

الكبلرية من امللارة واللزوار والسلياح الذيلن يقصدون 

هلذه املنطقلة وتلزداد أعدادهلم بشلكل مضطلرد من 

سلنة اىل اخرى. 

ويبللغ طول مسلار التلفريلك حوايل 1400 ملرتًا. وعى 

طوله سليبنى 15 عملودا لدعلم كابلالت التلفريك التي 

ستسلافر عليها عربلات الركاب.

ويبلدأ مسلار التلفريلك ملن املحطلة "A" املوجودة يف 

محطلة القطلار التاريخيلة يف القلدس الغربيلة والتلي 

تعرف باسلم "املحطلة األوىل". من هناك يتوجه مسلار 

التلفريلك اىل اللرشق ويمر علر الطرف الجنوبي لللما 

يسلمى "تللة التلوراة" وصلوال اىل املحطلة "B" التلي 

والتلي ستسلتخدم  توجلد ضملن "حديقلة االعملى" 

كموقلف لعربلات التلفريلك عندملا تغرّي اتجاه سلريها 

باتجلاه الشلمال، وكذلك ستشلكل موقفلا تحت االرض 

. ت للعربا

باتجلاه  التلفريلك  يتجله مسلار   "B" وملن املحطلة 

الشلمال مرورا بالحي الفلسلطيني "أبو ثلور" ويقطع 

 "C" املحطلة  اىل  ذللك  بعلد  ليصلل  امللوت"  "وادي 

املوجلودة يف موقلف السليارات عى جبل صهيلون. بعد 

ذلك يكمل املسلار باتجلاه املحطلة "D" املوجودة فوق 

مركز "كيلدم" يف "موقلف جفعاتي" املوجلود بالقرب 

ملن بلاب املغاربة. مركز "كيلدم" يوجد يف طلور البناء 

اآلن بواسلطة جمعيلة "العاد" - جمعية املسلتوطنني - 

وهلو موجلود عنلد املدخلل الرئيلي لحي سللوان احد 

الرشقيلة.  القلدس  الفلسلطينية األساسلية يف  األحيلاء 

ويذكلر أن مسلار التلفريلك بلني محطلة "C" ومحطة 



5 مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

"D" يملر فلوق البيوت الفلسلطينية القائملة عى طول 

الطلرف الشلمايل لحلي سللوان - حلي وادي حلوة.

ووفلق تقديلرات اوليله فلان سلعة التلفريلك تصل اىل 

3000 مسلافر يف كل اتجلاه خالل سلاعات االسلتعمال 

. لرئيسية ا

جويلة  صلوًرا  التاليلة  والرسلوم  وتعرض الصلور 

وتاريخيلة وإداريلة للقلدس، وبالتحديلد للمنطقة التي 

يقطعهلا مسلار التلفريلك، وكذللك تعلرض مخططات 

تفاصيلل مسلار  تبلني  للملرشوع ومقاطلع عرضيلة 

التلفريلك واملحطلات الرئيسلية على طولله.

شكل رقم 1 : خريطة ملنطقة القدس التاريخية وتشمل سلوان ومسار التلفريك
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شكل رقم 2 : مسار التلفريك عى مخطط تاريخي للقدس يعود للعام 1943
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شكل رقم 3: مخطط التلفريك عى صورة جوية للقدس
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"D" إىل "A" شكل رقم 4: مسار التلفريك واملحطات األربعة من
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شكل رقم 5: مسار التلفريك عى خريطة لشوارع القدس

شكل رقم 6: مقطعا ملسار التلفريك والتضاريس الجغرافية تحته
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شكل رقم 7: األماكن التي ستبنى فيها األعمدة التي تسند كابالت التلفريك
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نشأة وتطور املخطط 

لقلد بلدأ مسلار املصادقلة على املخطلط يف آذار علام 

2018 عندملا قلررت اللجنـة القطريـة االرسائيليـة 

وطنيلا  مرشوعلا  املخطلط  اعتبلار  التحتيـة،  للبنـى 

للدوره يف توسليع وتدعيم شلبكة املواصلالت العامة يف 

القلدس. ويف نفس الوقلت أصدرت اللجنة أملرا بتجميد 

إصلدار رخلص بنلاء وتطويلر ألي غلرض كان ضمن 

املنطقلة التلي يلري عليهلا املخطط.

ويف ترشيلن االول 2018 قلررت اللجنلة إيلداع املخطط 

بعلد ان اعللن وزيلر السلياحة االرسائييل بلأن مرشوع 

التلفريلك هلو بمثابلة ملرشوع بنيلة تحتيلة وطنيلة، 

مملا يؤملن اسلتمرار معالجلة املخطلط بشلكل رسيع 

ومسلتعجل. باإلضافلة إىل ذللك قررت اللجنلة ان هناك 

حاجلة ملصلادرة األرايض التي سليتم عليها بنلاء أجزاء 

ومرافلق تابعلة مللرشوع التلفريك.

بعلد ان تلم االعلالن عن املخطلط لتلقلي مالحظات من 

قبل الجمهور الواسلع عليه )أي ما يسلمى بمصطلحات 

املخطلط( قاملت مؤسسلات شلعبية  إيلداع  التنظيلم 

وجماهرييلة إرسائيليلة وفلسلطينية بتقديلم اعرتاضات 

تعلر فيهلا علن معارضتها املبدئيلة للملرشوع. وكثريا 

ملن الجهلات املعنيلة اعرتضلت على امللرشوع بسلبب 

األرضار التلي يلحقها ملمتلكاتها وألسلباب اخرى تتعلق 

بظلروف حياتهلا مثلل املحافظلة على الخصوصيلة. 

كذللك اعرتضلت علدد ملن املؤسسلات الدينيلة التابعة 

لألديلان السلماوية الثالثة على املخطط ألنله يتعارض 

ملع بعلض أسسلها الدينية.

على  العديلدة  االعرتاضلات  ملن  الرغلم  على   ولكلن 

املخطلط فقلد تملت يف حزيلران علام 2019 املصادقة 

عليله من قبلل اللجنة، بعلد ان رفضلت كل االعرتاضات 

التلي تقدملت بهلا الجهلات املختلفلة، ومن ثلم رفعت 

املخطلط ملصادقلة الحكوملة عليله. وتعتلر مصادقلة 

الحكوملة على مثلل هلذه املخططلات عملية شلكلية، 

التنظيلم  قانلون  مقتضيلات  وفلق  رضوريلة  لكنهلا 

والبنلاء اإلرسائيليل. وبالفعلل ففلي ترشيلن الثاني عام 

2019 أقلرت اللجنلة الوزاريلة املختصلة بالتخطيلط 

واألرايض واإلسلكان )بالنيابلة علن الحكوملة( املخطط 

على أنله ملرشوع بنيلة تحتيلة وطنية.

املحميلات  على  باملحافظلة  املختلص  املجللس   أملا 

الطبيعية والحدائلق العامة1 فقد أعللن موقفه املعارض 

مللرشوع التلفريلك ملن منطللق أنله يعلارض إقاملة 

وسليلة مواصالت داخلل املحميلة الطبيعيلة التي أعلن 

عنهلا علام 1970 على طلول وجوانلب أسلوار البلدة 

القديملة. كما وعلاد املجلس خالل جلسلة عقدها يف اب 

2019، بعلد أن صادقلت لجنلة البنى التحتيلة الوطنية 

على املخطلط، وأكلد أنله سليواصل متابعتله ورصده 

للملرشوع حتلى يضملن بانله ال يتعارض ملع الثوابت 

التي يلرى ملن الواجلب املحافظلة عليها.

يف هلذه الفلرتة تلم تشلكيل ائتلالف يضلم املنظملات 

وتلم  املخطلط  على  اعرتضلت  التلي  والشلخصيات 

اىل  بالتملاس  االئتلالف  وتقلدم  اعرتاضاتهلا.  رفلض 

املحكملة العليلا االرسائيليلة ضلد املخطلط. واعلرتض 

مقدملو االلتماس  على عدم جلواز مصادقلة الحكومة 

لكونهلا حكوملة مؤقتلة ال  املخطلط،  االنتقاليلة على 

تمتللك الصالحيلات. ولقلد تلم االسلتماع لاللتماس يف 

املحكملة العليلا اإلرسائيليلة بتاريلخ 29 حزيلران ملن 

العلام 2020. وبعلد جلسلة االسلتماع بأسلابيع قليلة 

طلبلت محكملة العلدل العليا ملن الحكومة بلأن تقدم 

للمحكملة مسلوغات اضافيلة تدعلم قرارهلا السلابق 

للتعاملل ملع املخطلط واعتباره على أنه ملرشوع بنية 

وطنية. تحتيلة 

وملن الجديلر ذكلره أنله كان قلد تلم إعلداد ونرش كل 

وثائلق املخطلط باللغلة العريلة. وفقلط بعلد مطالبة 

رئيلس اللجنلة الوطنيلة للبنلى التحتية )من بلاب رفع 

التوايص  تقدم  املجلس هو عبارة عن هيئة شبه رسمية   1
إرسائيل  يف  القطرية  التنظيم  ملؤسسات  املهنية  واآلراء 
تأثريات  رئيسية تحمل يف طيّاتها  بخصوص مخططات 

عى املحميات الطبيعية واألحراش. 
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العتلب( قام علراب امللرشوع بإعداد ملخلص للمخطط 

باللغلة العربيلة قدمله عى ظهلر صفحة واحلدة فقط 

)وهلي مثبتة يف نهايلة هذه الدراسلة(.

إن مسلار التلفريلك يملر علر ثالثلة أحياء فلسلطينية 

ملا سليؤثر على الحيلاة العاديلة واليوميلة للمواطنني 

الفلسلطينيني 

 جراء أعملال البناء واالشلغال اليومية إلنشلاء التلفريك 

يف هلذه األحيلاء. وعى األقل ملن أجل ضمان الشلفافية 

ونظلرا لحساسلية املوضلوع فملن املهلم اعلالن ونرش 

وثائلق املخطلط باللغلة العربيلة. انله ملن البديهي ان 

معرفلة اللغلة العريلة ملا زاللت محلدودة جلدا بلني 

املواطنلني الفلسلطينيني يف القلدس الرشقيلة خاصلة 

عندملا يتعللق األملر بمواضيع تقنيلة معقلدة ووثائق 

قانونيلة وقضائيلة. ويعني هلذا ان املواطنلني العاديني 

وحتلى املهنيني ايضلا من بلني الفلسلطينيني يفتقرون 

إىل املهلارات األساسلية لفهم واسلتيعاب هلذه الوثائق، 

واللرد عليهلا واتخلاذ خطلوات إزاء هذا امللرشوع الذي 

يؤثلر عى مصالحهلم وعى تفاصيلل حياتهلم اليومية.

باإلضافلة اىل ذللك يّدعي عّرابلو املخطط بأنهلم عقدوا 

ملرشوع  لعلرض  مفتوحلة  جماهرييلة  اجتماعلات 

يف  عقلدت  لكنهلا  الواسلع،  الجمهلور  على  التلفريلك 

للم تشلتمل على  أنهلا  الغربيلة، ملا يعنلي  القلدس 

مشلاركة حقيقيلة ملن قبلل املواطنلني الفلسلطينيني 

وبذللك تلم اسلتبعادهم ملن إمكانيلة االطلالع والفهم 

ومحاوللة تشلكيل موقلف يف مواجهلة املخطلط.

تداعيات مرشوع التلفريك

تسلتعرض  الدراسلة  هلذه  يف  القادملة   الفصلول 

تقييملا نقديلا للمخطلط، وبالتحديلد الختيلار املسلار 

للكشلف  وكذللك  عليله،  واملصادقلة  للبحلث  الريلع 

علن الهلدف االسلايس للمخطلط وهلو تمكلني اللزوار 

اليهلود ملن القيلام بزيلارة رسيعلة وسلهلة يف منطقة 

بلاب املغاربلة »حائلط املبكلى« على حسلاب مصالح 

وبعلد  املحيطلة.  املنطقلة  يف  الفلسلطينيني  املواطنلني 

ذللك تسلتعرض الدراسلة التداعيات املمكنلة للمرشوع 

القلدس. وتشلتمل  املختلفلة يف  الحيلاة  على مناحلي 

هلذه التداعيلات على التأثلريات السياسلية والقوميلة، 

والتسلبب بمّس املنظر الطبيعلي وبالطبيعة وباملوروث 

الثقلايف والتاريخي للمنطقة، والتسلبب باللرضر للبلدة 

القديملة وللمواطنلني الفلسلطينيني فيهلا، وبالبيلوت 

يف حلي سللوان - وادي حللوة، وكذللك التداعيلات عى 

املناظلر الطبيعيلة وعى سلالمة املواطنني عى مسلتوى 

برمتها. القلدس  مدينلة 

 اعتماد مسار مستعجل املصادقة عىل املخطط

 إن تحليلال دقيقلا لنشلأة وتطلور مخطلط التلفريلك 

يظهلر أنله بمثابلة "حلل يبحث علن مشلكلة" وليس 

وفلق الوضلع الطبيعلي اللذي يتلم فيله البحلث علن 

"حلل ملشلكلة حقيقيلة قائملة". عّرابلو هلذا املرشوع 

والقديملة  الخاصلة  الخلفيلة  على  فرضلوه  الشلاّذ 

للقدس بواسلطة اسلتغالل ذريعة االختناقلات املرورية 

البللدة  الغربيلة إىل  وصعوبلة الوصلول ملن القلدس 

القديملة. خاصلة وأّن مخطلط التلفريك يحقلق جزئيا 

الرشقيلة  القلدس  ملع  القلدس  غلرب  توحيلد  حللم 

بواسلطة املبنلى الضخلم اللذي يرتفلع فلوق االرض 

ويتجلاوز العقبلات الطوبوغرافية والجغرافيلة القائمة.

وعوضا عن قيام املسلؤولني بفحص وسلائل املواصالت 

واقلرتاح بدائلل لتوفري فرصلة الوصول املريح للسلياح 

إىل البللدة القديملة ومحيطهلا، فلإن معلّدي امللرشوع 

ضغطلوا بشلكل مكثلف، ودون االخلذ بعلني االعتبلار 

االعتبلارات املوضوعيلة األخلرى، للتقدم بله مهما كانت 

املعوقلات. ويف الحقيقلة فلإن ملرشوع التلفريلك للن 

يتمكلن ملن حلل املشلاكل كملا يّدعلي املروجلون له. 

بلل على العكلس ملن ذللك فسلوف يتسلبب املرشوع 

بتضخيلم املشلاكل القائملة وبنرش مشلاكل املواصالت 

املصادقلة  مسلاره.  طلول  على  امللروري  واالختنلاق 



13 مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

على املخطط ال تشلرتط تخصيلص مواقف للسليارات 

والحافلالت الخاصلة والعاملة بالقلرب ملن محطلات 

التلفريلك املقرتحلة. وهلذا بدوره سليخلق بدون شلك 

اختناقلات مرورية ومشلاكل لوقوف السليارات بالقرب 

ملن املحطلات األربلع. وبكلملات اخلرى فإن تشلغيل 

املروريلة  االختناقلات  ملن  يخفلف  ربملا  التلفريلك 

بالقلرب من "بلاب املغاربلة" ومحيطه القريلب. ولكن 

الثملن لذلك سليكون خللق اختناقات مروريلة بالقرب 

ملن باقلي محطلات التلفريك. واالسلتنتاج ملن ذلك أن 

التلرع والرغبلة باملصادقلة على املخطلط دون تريّث 

منلع إجلراء دراسلة متأنيلة مسلتفيضة وموضوعيلة 

لتأثلريات ملرشوع التلفريلك على شلبكة املواصالت يف 

القلدس وعلى املدينلة بشلكل عام.

وقلد دفعت رغبلة عرابي امللرشوع يف املصادقة الريعة 

التخطيلط  مراحلل  على  التحايلل  إىل  املخطلط  على 

العاديلة. فمسلار التخطيط الطبيعي مبنلي عى التدّرج 

يف مؤسسلات التنظيلم والبناء بلدءا من اللجنلة املحلية 

وملن ثلم اللجنلة اللوائية وصلوال اىل املجللس القطري 

للتنظيلم والبنلاء إذا اقتضلت الحاجلة لذللك. وبالتلايل 

فلإن اعّرابلي املخطلط ضغطلوا على وزيلر السلياحة 

باعتبلاره  رضوري  املخطلط  بلأن  مبكلرا  لإلعلالن 

ملرشوع بنيلة تحتية وطنيلة. وزيلر السلياحة أصغى 

لتوجهاتهلم وانصلاع إلرادتهلم، وبذللك مّهلد الطريلق 

املام اللجنلة القطريلة للبنلى التحتيلة للمصادقة عى 

املخطلط مبدئيلا، ملا يضملن املصادقلة عليله ضملن 

املسلتعجل. املسار 

التخطيلط،  يف  الجمهلور  إرشاك  فلان  الحقيقلة  يف 

وخاصلة تلك املخططلات التلي تتعلق بمشلاريع بلدية 

كبلرية، قلد أصبلح نهجلا رائجلا ومتبعلا، على الرغم 

ملن أن مشلاركة الجمهلور قلد تعيلق التقلدم الريع 

يف املصادقلة النهائيلة على املخططلات. وعلادة ما يتم 

إعداد مخططلات يف املدن من قبل البلديات ومؤسسلات 

الحكلم املحليل تتعللق بمشلاريع املواصلالت والبنلى 

التحتيلة والتعملري والخدملات البلدية ويتلم ادراجها يف 

مؤسسلات التخطيلط بشلكل علادي دوت أي اعفاءات. 

وملرشوع التلفريلك يف القلدس باللذات هلو ملرشوع 

نموذجلي للمشلاريع البلديلة الكلرى واللذي يتطللب 

إرشاك الجمهلور العلام على كافلة قطاعاته. والسلبب 

لذللك هو التداعيات السياسلية والقوميلة لهذا املرشوع، 

والرفلض القاطلع لفلرض توحيلد القدس )بل بشلكل 

أدق ضلم القلدس الرشقية للجلزء الغربي ملن القدس( 

على عكلس رغبلة مواطني رشقلي القدس لذللك.  فمن 

هنلا ترز خطلورة تعّملد اسلتثناء الفلسلطينيني اهايل 

القلدس الرشقيلة ومنعهلم ملن االطلالع على املخطط 

وتفاصيلله واالشلرتاك يف امللداوالت املتعلقلة باملخطلط 

واملصادقلة عليله. ويجلدر التنويه إىل تعلدد املجموعات 

امللرشوع  تعلارض  التلي  واملؤسسلات  واألشلخاص 

ملن منطلقلات مهنيلة دينيلة وسياسلية، باإلضافة إىل 

السلكان الفلسلطينيني. وبالحقيقة فلإن ممثلني من كل 

األديلان الفاعلة يف القدس بما يف ذلك املجلس اإلسلالمي 

االعلى للمسللمني يف ارسائيل والكهنة الرئيسليني لليهود 

املسليحية  الكنائلس  وممثليل  والغربيلني،  الرشقيلني 

الفاعللة يف القلدس كلهم أبلدوا معارضتهلم للمرشوع.

ويذكلر أن قانلون التنظيلم والبنلاء يف ارسائيلل يتيلح 

تعديلل الخريطلة الهيكليلة التلي تلري على منطقة 

اسلوار البللدة القديملة )والتلي تنلص عى أن تشلكل 

هلذه املنطقلة محميلة طبيعيلة تمنلع عمليلات البنلاء 

والتطويلر املكثلف ضمنهلا( بواسلطة مخطلط قطري 

ملن نفلس نوعية مخطلط التلفريلك. ولكن على الرغم 

ملن ذللك فيجلب أن تتوفر مسلوغات ودوافلع حقيقية 

ومقنعلة ألي تعديلل كهلذا. وملا حصل يف هلذه الحالة 

فلإن مخطلط التلفريلك يغلري بشلكل جلذري الخلفية 

التاريخيلة للمنطقلة ويحلرش فيهلا مبنلى اصطناعيلا 

غريبلا، ويلدوس عى التاريلخ القديلم اللذي تتميز به، 

وذللك دون وضلع مسلوغات ودوافلع حقيقيلة لذلك.

ترعلاه منظملة  اللذي  التفصيليل  املخطلط  وأّن   كملا 

املسلتوطنني "العلاد" واللذي يحتلوي عى بنلاء مركز 

"كيلدم" يف مدخلل حّي سللوان ملا زال تحت املسلاءلة 
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القانونيلة يف املحاكلم اإلرسائيليلة ويف محكملة العلدل 

العليلا. وهلذا يعنلي أنله قلد تتطلور األملور إىل جهة 

الغلاء هذا املخطلط أو إىل إدخال تعديلالت جذرية عليه. 

وبذللك يكلون مخطلط التلفريلك قلد اسلتعجل األمور 

ورّسعهلا اسلتنادا على مخطط مجملع "كيلدم" الذي 

يجابله مصلريا غلري مؤكلد وربما يتلم إلغلاؤه، وعندها 

سلتفتقر محطلة التلفريلك "D" إىل قاعلدة ماديّة تقام 

عليهلا كملا يقلي املخطلط بذلك.

تمييز موّجه ضد الفلسطينيني

 الهلدف املعللن مللرشوع التلفريلك هلو منلح خدمات 

مميلزة لللزوار اليهلود والسلياح الذيلن يبغلون زيارة 

»حائلط املبكى« )سلاحة اللراق( عن طريلق تمكينهم 

ملن تجلاوز الطريلق املعتلادة واملؤدية إليها مشليا عى 

األقلدام. فالسلياح الذيلن يريلدون التوجله اىل حائلط 

املبكلى سليتم نقلهلم بواسلطة التلفريلك إىل املحطلة 

"D" املخططلة عى سلقف عمارة "كيلدم", ومن هناك 

ايضلا باسلتطاعتهم العلودة إىل القلدس الغربيلة بعلد 

الزيارة. إجلراء 

 عّرابلو ملرشوع التلفريلك حاوللوا التقليلل أو حتلى 

نفلي التمييلز الذي ينطلوي عليه هلذا امللرشوع. فالرّد 

التلي تلم تقديمهلا على  التلقائلي على االعرتاضلات 

املخطلط وعرضلت املام املحقلق الخلاص )لكلي يبّت 

بشلأنها( هو اّن السلفر بالتلفريك متلاح للجميع وليس 

باسلتطاعة  وأنّله  اليهلود  املسلافرين  على  مقصلورا 

الفلسلطينيني ايضلا ان يسلتعملوا وسليلة النقلل هذه. 

وان التنقلل بواسلطتها ليلس مقصلورا على الوصلول 

يف  أنله  على  تدلنلا  التجربلة  ولكلن  املبكلى.  لحائلط 

املسلتقبل القريلب ستنشلأ ظلروف ومالبسلات، بما يف 

ذللك احتياجلات أمنيلة، يمكلن اسلتغاللها سللبيا كي 

تشلكل ذريعلة لحرملان الفلسلطينيني ملن اسلتعمال 

التلفريلك.

 تداعيات سياسية وقومية

 انله ملن الصعلب التحلرر ملن الشلعور بلأن الهدف 

الحقيقلي ملن وراء ملرشوع التلفريلك هلو املسلاهمة 

يف تنفيلذ ملرشوع تهويلد القلدس الرشقية باسلتعمال 

املتاحة. الوسلائل  شلتى 

التلفريلك، فلإن االختناقلات   وبملا يتعللق بملرشوع 

املروريلة بالقلرب ملن بلاب املغاربلة ونقلص أماكلن 

وقلوف السليارات واالزدحلام الشلديد للحافلالت يتلم 

اسلتغاللها من قبلل عّرابي املرشوع. وملن الطبيعي أن 

يرغب السلياح الذيلن يأتون من البالد والخلارج بزيارة 

البللدة القديمة والسلري يف أزقتهلا وأسلواقها التقليدية. 

لذللك يشلكل التسلوق يف البللدة القديمة مصلدر دخل 

رئيلي للتجار واصحلاب املحالت التي تعلرض الهدايا 

التذكاريلة واألطعملة واملرشوبات الشلعبية للسلياح.

يدعملون  الذيلن  املتطرفلون  اليمينيلون   السياسليون 

اإلسلتيطان بلدون هلوادة والذيلن يواصللون محاوالت 

ضلم القلدس الرشقيلة اسلتغلوا ملرشوع التلفريلك - 

وكذللك اسلتغلوا االختناقلات املروريلة بجلوار البللدة 

يف  التلفريلك  ملرشوع  يسلهم  أن  واحتملال  القديملة 

تخفيلف صعوبلة الوصلول اىل منطقلة بلاب املغاربلة 

- ملن أجلل تنفيلذ رغباتهلم وأطماعهلم. فقلد وجدوا 

يف التلفريلك فرصلة للقفلز فلوق العقبات التلي تحول 

دون نجلاح ملرشوع ضلم القلدس الرشقيلة بذريعلة 

أنّله يخلدم مصلحله اللزوار اليهلود لحائلط املبكلى 

والحلي اليهودي والبؤر االسلتيطانية األخلرى يف البلدة 

القديملة. فملرشوع التلفريلك يقلرتح أن يتلم نقل هذه 

)أي  مبلارشة  الجلو  بواسلطة  اللزوار  ملن  املجموعلة 

عربلات التلفريلك( اىل مركلز كيلدم بالقلرب ملن باب 

املغاربلة. وهلذه املجموعلة من اللزوار هلي يف الحقيقة 

محلدودة وتقترص عى السلياح الذيلن يرغبون يف حرص 

تجربة السلياحة بالوصول اىل حائلط املبكى فقط ودون 

غريه ملن املعالم السلياحية املنترشة يف البللدة القديمة. 

وبذللك يتلم تفادي امللرور بالبللدة القديملة واالحتكاك 

عاداتهلم  على  واالطلالع  الفلسلطينيني  باملواطنلني 
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وتقاليدهلم وحضارتهلم وثقافتهلم. ويعتلر الرضوخ 

لنلزوات هذه املجموعة ملن الزوار أمرا مسلتهجنا إذ أن 

األملر ينطوي على بناء ملرشوع التلفريك اللذي يكلف 

الخزينلة العاملة امواال طائللة، بينما دائرة املسلتفيدين 

منله ضيقلة ومحلدودة جدا.

يتضمنهلا  التلي  األساسلية  السياسلية  الرسلالة  إّن 

ملرشوع التلفريلك تتلخلص يف أن السليطرة الشلاملة 

واملطبقلة على القلدس، بملا يف ذللك القلدس الرشقية، 

ترتكز بيلد الحكومة والسللطات اإلرسائيلية. فمسلاهمة 

اللوزارات الحكوميلة املختلفلة يف امللرشوع، وبالتحديد 

وزارة السلياحة ولجان التنظيم والبناء، تشلهد بوضوح 

على ذللك. ويؤكد ذللك أيضا دعلم بلدية القلدس ودعم 

سللطة تطوير القلدس للملرشوع منذ بدايلة املخطط، 

واسلتمرارهم يف ممارسلة الضغوط عى املؤسسات وعى 

صنّلاع القلرار ملن أجلل املصادقة فلورا على املخطط 

واالنتقلال برعة إىل مرحللة التنفيذ الفعليل للمرشوع. 

ويعملل نشلطاء املسلتوطنني واملنظمات التلي تدعمهم 

خفيلة وعلنلا ملن أجلل تجنيلد كافلة امللوارد الالزملة 

لتشلييد امللرشوع. وهلذا يفلر مللاذا تقلّرر ان يكلون 

مركلز "كيلدم" املحطلة األخلرية للتلفريلك بالقرب من 

أسلوار البللدة القديملة. فمركلز "كيلدم"، اللذي يقع 

عنلد املفلرق الرئيي امللؤدي اىل سللوان، يشلكل أيضا 

مرشوعلا تهويديلا بحد ذاته رغلم االدعلاء بأنه مرشوع 

سلياحي، وتقلوم بدعمه نفلس املنظمات االسلتيطانية، 

وخاصلة مؤسسلة "إلعاد".

السللطات  تبغلي  التلفريلك  ملرشوع  خلالل   وملن 

االرسائيليلة التأكيلد بأنهلا ماضيلة يف ملرشوع ضلّم 

القلدس باسلتعمال كافة الوسلائل املتاحة وعلى الرغم 

ملن العقبلات املختلفلة املوجلودة على األرض. وطامللا 

تعثلرت مبلادرات الضلّم التلي تتكلرر من حلني آلخر 

وأذرعهلا  الحكوملة  جعبلة  ففلي  متنوعلة،  بأشلكال 

وسلائل "ذكيلة" )ملن نلوع التلفريلك( لتجلاوز تللك 

العقبلات. واملخططلان الرئيسليان الللذان يجلري اآلن 

دفعهما باتجاه التنفيذ - ملرشوع التلفريك فوق األرض 

وملرشوع إيصلال القطلار بواسلطة نفلق )امللرتو( إىل 

تخلوم البللدة القديملة - يشلهدان عى هلذه املحاوالت 

وإىل اللجلوء  لوسلائل غلري عاديلة وعابرة للحلدود بني 

القلدس الغربيلة والرشقيلة.

إن الضلم القلري للقلدس الرشقيلة لصاللح بلديلة 

القلدس واملسلتوطنني والحكوملة اإلرسائيليلة يتلم عى 

حسلاب امليلزات الخاصلة التلي تتمتلع بهلا. فالضلّم 

القلري ال يسلتوي أبدا ملع "توحيد شلطري القدس" 

كملا تّدعلي الجهلات اإلرسائيليلة. وينلدرج تخصيص 

ميزانيلات ماليلة وموارد ضخملة لتنفيذ املشلاريع التي 

تهلدف لفرض الضلّم يف إطلار ممارسلات التمييز ضّد 

املواطنني الفلسلطينيني، وتفضيل مصلحة املسلتوطنني 

على كل االعتبلارات العاملة، بملا يف ذللك رضورة اتباع 

سياسلات متسلاوية وعادلة لكافلة قطاعلات املواطنني 

املدينة.  يف 

كملا وينطلوي ملرشوع التلفريلك على ازدراء املوروث 

الحضلاري والثقلايف يف محيط البللدة القديملة والعبث 

غلري املسلؤول باملناظر الطبيعيلة واملقلّدرات التاريخية 

التلي تراكملت فيها على ملّر العصلور والحقب.

ويذكلر أنله يف أحلد االجتماعلات التلي عقلدت لبحلث 

املحميلات  مجللس  رئيلس  رّصح  التلفريلك،  مخطلط 

الطبيعيلة والحدائلق العاملة أّن مسلار التلفريلك يملر 

يف منطقلة هلي األكثلر حساسلية يف القلدس، وربما يف 

العاللم بلأرسه. ويف نفلس الجلسلة قلال رئيلس طاقم 

املخططلني ملا يليل: "عندملا بدأنلا مهملة التخطيلط 

راودتنلا خشلية أن نتسلبب بلأرضار بالغلة للطبيعلة 

يف املنطقلة، ولكلن حينملا تلم اعتملاد فكلرة التلفريك 

نهائيلا للم تعد تسلاورنا تللك املخلاوف بلل انتقلنا إىل 

مرحللة محاولة التسلبب بأقلل ما يمكن ملن األرضار".

مارسله  اللذي  الضغلط  شلدة  تظهلر  الوقائلع  هلذه 

السياسليون الذيلن يتماهون ملع مصالح املسلتوطنني 

و يرضبلون بعلرض الحائلط االعتبلارات املوضوعيلة 

التلفريلك. وزيلر  واملهنيلة يف تعاملهلم ملع ملرشوع 
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السلياحة يف حينله ياريف ليفلني واملعروف بسياسلاته 

التلفريلك هلو  أن ملرشوع  أعللن  املتطرفلة  اليمينيلة 

ملرشوع بنيلة تحتيلة وطنيلة، لكلي يسلهل املصادقة 

الروتينيلة  العقبلات  كافلة  تجلاوز  ويتلّم  عليله 

للملرشوع. والبريوقراطيلة 

 إّن ضلم القلدس الرشقيلة إلرسائيلل وإىل منطقة نفوذ 

بلديلة القلدس الغربيلة بعد علام 1967 يتعلارض مع 

القانلون اللدويل. ودول قليللة فقلط يف العاللم تعلرتف 

بالضلم القري للقلدس الرشقيلة إىل سللطة إرسائيل. 

ورغلم ذللك فإنهلا تؤكلد يف نفلس الوقت على رضورة 

الرشقيلة  القلدس  ومميلزات  خصوصيلات  احلرتام 

القانلون  الفلسلطينيني. ووفلق نصلوص  ومواطنيهلا 

الدويل وقلرارات االمم املتحلدة املتكررة فإن ممارسلات 

تنتهجهلا إرسائيلل هلي غلري  التلي  القريلة  الضلّم 

قانونيلة وباطللة. ويجلب التذكري بأن الواجلب الرئيي 

للقلوة املحتللة أن تتجنلب املمارسلات القمعيلة أحادية 

الجانلب التلي قد تتسلبب بلأرضار للسلكان األصليني. 

كملا وعليهلا أن تمتنلع علن تغيلري هويلة ومميلزات 

األرايض التلي تحتلهلا واالّ تسلتغل امللوارد الطبيعية يف 

املنطقلة املحتللة ملصلحتها. 

االسلتيطانية  وأهدافله  امللرشوع  لحساسلية  ونظلرا 

البللدة القديملة  الجليّلة، ونظلرا لقلرب موقعله ملن 

وأسلوارها، وخاصلة الحلرم القديس الرشيلف واألماكن 

تحلدث  بلأن  احتملال  هنلاك  للمسللمني،  املقدسلة 

اليهلود  الفلسلطينيني وبلني  العلرب  احتلكاكات بلني 

عندملا يلرشع بعمليلات الحفلر لتنفيلذ امللرشوع. ويف 

يف  اسلتفزازية  ممارسلات  تسلببت  القريلب  امللايض 

محيلط الحلرم القديس الرشيلف - مثل وضلع كامريات 

التجسلس والتعقلب على البوابلات، أو حفلر األسلاس 

لبنلاء جر يف منطقله حائط املبكى وصوال إىل املسلجد 

األقلى -  يف إشلعال مواجهلات واحتجاجلات من قبل 

لفلسطينيني.  ا

وال شلك أن الشلعور بالخطلر الدائلم للدى املواطنلني 

ملدى  على  االحتجاجلات  أثلار  واللذي  الفلسلطينيني 

السلنني السلابقة ملا زال ماثلال يف ذاكرتهلم الجماعية، 

بعلني  ذللك  تأخلذ  أن  االرسائيليلة  السللطات  وعلى 

االعتبلار ضملن مجملل العواملل التلي قلد تؤثلر عى 

القلرار األخلري والنهائلي بملا يتعللق بامللرشوع.

التسـبب بأرضار بالغـة للبيئة والطبيعـة واملوروث 

والتاريخي الحضاري 

املخطلط بشلكله الحايل سليلحق الرضر بمحيلط البلدة 

القديملة ويملس يف وضعيتهلا كموقلع لللرتاث العاملي 

باعلرتاف منظملة اليونسلكو. ووفق هذا االعلرتاف فإنه 

ملن الواجلب حماية الرشيلط املحلاذي ألسلوار املدينة 

القديملة على اعتبلار أنله يشلكل منطقلة فاصللة بني 

مكنونلات اللرتاث القيملة داخل األسلوار وبلني املناطق 

املحاذيلة لها من الخلارج. وكانت السللطات اإلرسائيلية 

قلد صادقت يف العلام 1970 عى املخطلط ع.م/6 الذي 

يتضملن اإلعلالن علن هلذا الرشيلط كمحميلة طبيعية 

ويحظلر تنفيلذ أعملال تطويلر وبنلاء ضمنله. وتقلع 

ضملن  للتفريلك  التابعتلان   "D" و-   "C" املحطتلان 

منطقلة رسيلان املخطلط ع.م/6 مما يتناقض بشلكل 

سلافر ملع أحكامله التي تسلمح فقلط بإجلراء أعمال 

بنلاء وتطوير محلدودة جلدا ويف حلاالت الرضورة.

لقلد اعلرتف املخطلط الهيلكيل/ التوجيهلي للقلدس، 

واملسلمى القلدس 2000، بأهميلة املكنونلات الطبيعية 

والتاريخيلة واألثريلة املوجلودة عى طول أسلوار البلدة 

والتخطيطيلة.  القانونيلة  الحمايلة  ومنحهلا  القديملة 

وبدون شلّك، فلإن إقاملة محطتلي التلفريلك يف نطاق 

هلذه املحميلة، وملا سلريافقه ملن حفريلات وأعملال 

بنلاء مكثفة، سيتسلبب بإلحلاق الرضر اللذي ال يمكن 

إلغلاؤه يف املسلتقبل، باآلثلار التاريخيلة واملنظلر العام 

اللذي يسلود املنطقة.

ضملن  سليقام  اللذي  التلفريلك  مبنلى  ألن  ونظلرا 

امللرشوع سليلحق األرضار باآلثلار التاريخيلة وباملنظر 

العلام الذي سلاد املنطقة طلوال العصور، فقلد تنادت 
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مجموعلة كبلرية ملن علملاء اآلثلار ملواجهلة املخطلط 

وللمحافظلة على املنطقة كلي تبقى على طبيعتها كما 

يف سلابق عهدهلا. ويلرز ملن بني علملاء اآلثلار الذين 

تصلدوا للملرشوع أعضلاء جمعيلة "عيملق شلافيه" 

الذيلن يطلورون فهملا متميزا ومغايلرا للمعهلود بكل 

ملا يتعللق بعللم اآلثلار. فغالبلا ملا يرتبط عللم اآلثار 

للدى النلاس العاديلني باملخلفلات التاريخيلة واملباني 

وباملقابلل  األرض.  املدفونلة تحلت  القديملة  واألوانلي 

يشلدد أعضلاء الجمعيلة على أهميلة املحافظلة أيضا 

عى معاللم املنطقلة التي تحيلط باملخلفلات التاريخية 

وعلى الطبيعلة التي سلادت حولها عى ملدى العصور. 

وبنلاء عى هلذه الرؤيلة، تصبلح املحافظة على املنظر 

الطبيعي ألسلوار القلدس القديملة وبواباتهلا املختلفة 

والتفاصيلل الدقيقلة هدفلا سلاميا بحلد ذاتله، مملا 

يوجلب منلع إقامة املبنلى الفلوالذي الضخلم والكوابل 

والعربلات )السلالل( املتحركلة يف واجهتهلا الجنوبية.

وملن الجديلر ذكلره أن التلفريلك يف امللدن التاريخيلة 

يعتلر ظاهلرة غريبة ومسلتهجنة. ويخلى أن يتحول 

التلفريلك، بأجزائله املختلفلة، بمثابة "الفيلل األبيض" 

يف القلدس ) بمعنلى ُملكيَّة ال يُمكلن لصاحبها التخلص 

العاليلة وال سليما صيانتهلا(  منهلا بسلبب تكلفتهلا 

واللذي يسلتوجب تنفيذ أعملال صيانة دوريلة باهظة. 

التسبب بأرضار للبلدة القديمة والسكان 

الفلسطينيني

للم يتم إرشاك سلكان القلدس الرشقية أو استشلارتهم 

يف تخطيلط التلفريك، على الرغم من أنهم سليصبحون 

األكثلر تأثلراً بامللرشوع. يف واقلع األملر، فلإن قلرب 

املحطتلني C و D ملن البللدة القديمة يسلتوجب إرشاك 

السلكان الفلسلطينيني املحليلني يف مسلار التخطيلط، 

حيلث سلتؤثر املحطلات املذكورة على الحيلاة اليومية 

للمواطنلني بشلكل ملحوظ.

للسلكان  رئيلي  رزق  مصلدر  السلياحة  وتشلكل 

الفلسلطينيني يف القدس الرشقية. لكلن منذ عام 1967، 

تراجعلت التجلارة يف املدينلة القديملة بشلكل مطلرد، 

حيلث أغلقلت العديلد ملن املتاجلر واملصاللح العاملة 

يف األسلواق التقليديلة بسلبب قّللة السلياح والزبائلن. 

التجاريلة يف  إىل أن علدد األعملال  التقديلرات  وتشلري 

البللدة القديملة قد انخفلض ملن 5,000 مصلحة قبل 

علام 1967 إىل 3,400 يف الوقلت الراهن. وال شلك يف أن 

انحسلار حركلة السلياحة التقليديلة يف البللدة القديمة 

سلتؤدي إىل املزيلد ملن األرضار وإىل تفاقلم املخاطلر 

االقتصاديلة التلي تواجه األعملال التجاريلة والتوظيف 

وسلبل عيلش املجتملع الفلسلطيني املقديس.

ملن املحتملل جلًدا أن تتسلبب عربلات التلفريلك، التي 

يتمثلل هدفهلا الرئيلي املعلن يف جللب السلياح ذهابًا 

وإيابًلا إىل مركلز كيلدم )املحطلة D(، يف تقليلل علدد 

السلياح الذيلن يتجوللون يف أسلواق البللدة القديملة. 

لذللك، سيتسلبب امللرشوع بشلكل مبلارش يف الحد من 

التجلارة والتسلوق، واإلرضار باالقتصلاد املحيل، واملّس 

والتجلارة  العملل  حريلة  يف  األسلايس  بالحلق  الباللغ 

للفلسلطينيني.

وللحقيقلة نذكلر بأنه تملت معالجلة هلذا الجانب من 

املعنيلة يف  التلي تقدملت بهلا األطلراف  االعرتاضلات 

جلسلة االسلتماع مع محقق االعرتاضات، لكنها لألسلف 

للم تحلظ باالهتمام اللكايف ولم تللق آذانا صاغيلة قّط.

األرضار التي ستلحق بحي سلوان ووادي حلوة

على الرغلم ملن ملرور مسلار التلفريلك فلوق حلي 

سللوان ووادي حللوة، وانتهائه عند املحطلة "D" فوق 

سلقف مركلز "كيلدم" الواقلع بجلوار مدخل سللوان، 

إال أن امللرشوع يتجاهلل وال يلتفلت البتلة الحتياجلات 

األحيلاء الفلسلطينية، وال يأخذ بعني االعتبلار التأثريات 

املحتملة على انتظام املواصالت املحليلة والحاجة امللحة 

ملزيلد من مواقلف السليارات يف املنطقة. وعلى األرجح، 

 "D" سلتؤدي مجموعلات املسلافرين ملن وإىل املحطة
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إىل حلدوث ازدحلام ملروري كبلري عند مفرق سللوان، 

مملا سليعيق الدخلول والخلروج إىل سللوان. كملا وال 

تتضملن وثائلق خطلة التلفريك أي إشلارة إىل سللوان 

واحتياجلات النقلل واملواصلالت الخاصة بهلا، وبالتايل 

السلكان  امللرور على  تأثلري حركلة  فهلي ال تتنلاول 

هناك. الفلسلطينيني 

أو خطلط مفصللة  هيلكيل  علدم وجلود مخطلط  إن 

يعيلق  سللوان  يف  والنقلل  التحتيلة  البنيلة  لتطويلر 

تحديلد احتياجات الحلي يف مجاالت اإلسلكان والتطور 

والتوسلع. ويف الواقع، منلذ االحتالل يف علام 1967، لم 

يتلم إعلداد مخطلط تفصيليل لسللوان لتحديلد بدائل 

البنلاء والتنميلة املمكنلة التلي يمكلن أن توفلر حللوال 

سلكنية وفرص عملل كافيلة لسلكانها املتزايديلن. بل 

الهيكليلة  العكلس ملن ذللك، فلإن املخططلات  على 

القليللة التلي تم إعدادهلا واملصادقلة عليها يف سللوان 

اقتلرصت فقط على ملرشوع "حديقلة املللك داوود". 

ملرشوع التهويلد هلذا، اللذي تلم تسلويقه على أنله 

يعنلى بالحفلاظ عى البيئلة وحماية الطبيعلة، حظر يف 

الواقلع البنلاء والتطويلر يف أجلزاء كبلرية ملن الحي.

التلفريلك بلرضر محتملل لسلكان  يتسلبب ملرشوع 

حلي سللوان - وادي حللوة بعلدة أشلكال. فتشلييد 

األعملدة الضخملة التلي تدعلم هيلكل الكوابلل املعلقة 

سليؤدي إىل هلدم العديد من املنلازل يف الحلي وترشيد 

أصحابهلا، ومصلادرة األرض التلي تقلوم عليهلا هذه 

املنلازل. وهنلاك مخلاوف مرشوعلة ملن أن العائلالت 

التلي سلتُهدم منازلهلا لن تحصلل عى تعويلض عادل 

جلراء مصلادرة ممتلكاتهلا، ألن هلذه املنلازل بنيلت 

دون تصاريلح قانونيلة، وبالتلايل فهلي تعتلر مخالفة 

لقانلون التنظيلم والبنلاء اإلرسائيليل. وحتلى للو تلم 

دفلع تعويضلات للعائلالت، فللن يتمكنلوا ملن رشاء 

مسلاكن بديلة ومناسلبة بسلبب أزملة السلكن الحادة 

يف سللوان، وهلي أزمة تفاقمت بسلبب الزحف املسلتمر 

للمسلتوطنني املتطرفلني يف الحلي والبؤر االسلتيطانية 

أقاموها. التلي 

حتلى املنلازل يف سللوان ووادي حللوة غلري املعرضلة 

لخطلر الهدم الكاملل، هناك قللق كبري بشلأن األرضار 

الهيكليلة التي قلد تحدث بسلبب أعمال الحفلر والبناء 

بالقلرب منهلا. إذ أن غالبيتهلا هي مباٍن قديمة ُشليِّدت 

منلذ عقلود باسلتخدام ملواد ووسلائل بنلاء قديملة، 

وبلدون التقيّلد باملعايلري الهندسلية الحديثلة املصممة 

تزعلزع  قلد  التلي  االهتلزازات  ملن  املبانلي  لحمايلة 

االسلتقرار.

ويذكلر أّن وثائلق الخطلة تتيلح للسللطات والجهلات 

الراعيلة للملرشوع بمصلادرة املمتللكات مؤقتًلا خالل 

مرحللة إنشلاء امللرشوع. وتعلمنا التجربلة أن مصطلح 

"املصلادرة املؤقتة" ملرن للغاية، وغامض ملن الناحية 

القانونيلة، ويهلدد حقلوق أصحلاب األملالك واألرايض 

يف اسلتخدام أراضيهلم ومبانيهلم وتطويرهلا. وربملا 

يسلتغرق تنفيلذ امللرشوع بضعة سلنوات، علملا أنه لم 

يتلم إعلالن جلدول زمنلي وللم تنلرش مراحلل التنفيذ 

املسلتقبلية بلل بقيلت مبهملة علن عملد. وقلد يتلم 

اسلتغالل هلذه النواقلص والفجلوات ملن قبلل عرابي 

امللرشوع لتقييد أعملال البناء والتطويلر أو حتى إجراء 

التصليحلات على األبنيلة القائملة على طلول مسلار 

امللرشوع يف األحيلاء الفلسلطينية.

تسلتوجب رشوط التخطيلط الحلرضي السلليم إجلراء 

مسلح أويل شلامل للوضع الحايل يف املنطقة التي سليتم 

تنفيلذ امللرشوع فيهلا. ويوجلب شلمول املسلح املعالم 

املاديلة واالجتماعيلة واالقتصاديلة للمنطقلة، مثل: عدد 

املنلازل التي سلتترضر بشلكل مبارش وغلري مبارش و/

أو التلي سليتم هدمها، واألرايض التي سلتتم مصادرتها 

البنلاء،  بشلكل دائلم أو لفلرتة محلددة خلالل فلرتة 

القائملة  املبانلي  بلني  املتوقعلة  املتبادللة  والتأثلريات 

وبلني املركبلات الهيكلية املقرتحلة للتلفريلك، وتأثريات 

الضوضلاء واإلشلعاع التي سلتتزايد بملرور الوقت بعد 

تشلغيل التلفريلك. وكملا تبلنّي جليلا، فللم يتلم إجراء 

هذا املسلح امليداني الشلامل ملرشوع التلفريلك – أو أنّه 

للم يتلم اإلعالن علن نتائجله فيما للو تلّم تنفيذه.
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وتشلمل خدملة التلفريلك االعتياديلة ملروًرا متواصال 

للعربلات )واللركاب الذيلن يحدقلون لألسلفل خلالل 

ملرور العربلات فلوق املباني( باسلتمرار طلوال اليوم 

على ارتفلاع منخفلض يبللغ بضعلة أمتار فقلط فوق 

مسلاكن "سللوان" ووادي حللوة، مما سيشلكل مّسلا 

حقيقيا بخصوصيلة العائالت خالل ممارسلتها حياتها 

اليومية املعتادة يف سلاحات البيلوت والحدائق والرشف. 

خصوصيلة  على  املتواصلل  التعلدي  أن  يف  شلك  وال 

العائلالت وهلي تعيلش حياتها يف املنازل يشلكل مّسلا 

بجلودة الحياة، ويتناقض مع الحّق األسلايس لإلنسلان 

باملحافظلة على الخصوصيلة الشلخصية كجلزء ملن 

وحريته. كرامتله 

علالوة على ذللك، سليؤدي امللرور املتكلرر لعربلات 

التلفريلك على ارتفلاع منخفلض إىل حلدوث ضوضاء 

واهتلزازات يف املبانلي القائملة تحلت مسلارها. وعلى 

هيكليلة  أرضاًرا  يسلبّب  ال  قلد  ذللك  أّن  ملن  الرغلم 

وبنيويلة للبيلوت، لكنهلا بالتأكيلد سلتجعل سلاكني 

املبانلي يشلعرون بعلدم األملان وعلدم الراحلة. أضف 

إىل ذللك أن إقاملة التلفريلك واالهتلزازات والضوضلاء 

سلتؤدي إىل انخفاض قيمة املسلاكن واملبانلي املجاورة 

ملسلار التلفريلك يف "سللوان" ووادي حللوة.

وننّوه هنلا اىل التقييلدات الصارمة التلي طاملا فرضتها 

بلديلة القدس ومؤسسلات التنظيلم والبناء على أجزاء 

املناطلق  كبلرية ملن "سللوان" ووادي حللوة، وعلى 

األخلرى املحيطة بأسلوار البلدة القديمة بشلكل خاص، 

املناطلق  لهلذه  البيئيلة  الحساسلية  بحجلج  متذرعلة 

واحرتاما لتوجيهلات مخطط الحديقلة الوطنية ع.م/6 

اللذي فرضتله السللطات اإلرسائيليلة بعلد االحتلالل. 

وعلى النقيلض ملن ذللك، يشلتمل ملرشوع التلفريك 

على أعملال بنلاء وتطويلر ضخملة يف نفلس املنطقلة 

التلي يُحظلر فيها على السلكان الفلسلطينيني ومالك 

العقلارات القيلام بأعملال البنلاء والتطويلر واملحافظة 

على سلالمة ممتلكاتهلم ملن التآكل.

طلور"  "أبلو  حلّي  أن  إىل  اإلشلارة  وتجلدر  كملا 

الفلسلطيني سليتأثر سللبًا أيًضلا بملرشوع التلفريلك 

وإن كان بدرجلة أقلل ملن "سللوان" ووادي حللوة. إذ 

سليمر مسلار التلفريك فلوق الطلرف الشلمايل للحي، 

مملا سليمّس باملنظر السلائد واملعتلاد للمنتلزه الوحيد 

املتلاح للسلكان يف الحلّي وبخصوصيلة املتنزهلني فيه 

)لنفلس األسلباب التي ذكلرت بخصوص أحياء سللوان 

ووادي حللوة(. وال شلك يف أّن املّس باملسلاحة الرتفيهية 

الوحيلدة التلي يمكلن أن يتمتع بهلا الفلسلطينيون يف 

الحلّي خلارج بيوتهم سلينتقص ملن جلودة الحياة يف 

طلور". "أبو 

املعارضة العارمة للمرشوع 

ليلس هنلاك شلك يف أن ملرشوع التلفريلك قلد اجتذب 

الكثلري ملن االهتملام العلام، وخاصلة ملن مجموعلة 

واسلعة ملن الشلخصيات العاملة واملهنيلني والعلملاء 

غيلاب  ملن  الرغلم  وعلى  الديلن.  واملثقفلني ورجلال 

التنسليق، فقلد اصطلدم ملرشوع التلفريلك بمعارضة 

واسلعة ملن قبلل كثلري ملن الهيئلات العاملة املعنيلة 

بدوافلع امللرشوع وتفاصيلل التنفيذ واملكونلات املادية.

املنظملات  امللرشوع  عارضلت  سلابًقا،  ذكرنلا  وكملا 

الديانلات  ملن  البارزيلن  الديلن  ورجلال  الدينيلة 

التوحيديلة الثلالث، كل منهلا ألسلبابها الخاصلة. فقد 

اعلرتض املجللس األعلى لشلؤون املسللمني يف إرسائيل 

األماكلن  حمايلة  يف  دوره  ملن  كجلزء  امللرشوع  على 

املقدسلة للمسللمني يف القدس ملن محلاوالت جمعيات 

املسلتوطنني واملنظملات اليهودية املتطرفة التي تسلعى 

لتغيلري الهويلة األصليلة للقلدس الرشقية بشلكل عام، 

الحلرم  ومحيلط  القديملة  البللدة  يف  خلاص  وبوجله 

الرشيلف.

أّملا رؤسلاء حاخاملات القلدس فقد عارضلوا املرشوع 

ملن خلالل دعلم االعرتاضلات التلي طرحهلا أعضلاء 

ملن املجتملع اليهلودي القّرائلي، الذيلن يعتقلدون أن 

فلوق املقلرة  ملرور الكوهنيلم "أو الكهنلة اليهلود" 
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الواقعلة يف »وادي امللوت« يسلبب  النشلطة  اليهوديلة 

النجاسلة والتدنيلس. إذ وفًقلا ملعتقداتهلم، هلذا وارد 

الحلدوث حتى للو حدث ملرور الكهنلة أثنلاء الركوب 

يف مقصلورات مدعوملة بالكوابلل واألعملدة.

رفلض املهندسلون املعماريون ومخططو امللدن وخراء 

املواصلالت وحمايلة البيئة بشلدة فكرة إقاملة التلفريك 

يتفقلون يف  أنهلم  تاريخيلة. حيلث  يف فضلاء مدينلة 

الغاللب على أن اإلجلراء املناسلب يف مثل هلذه األماكن 

هلو "املحافظلة" وليلس التطويلر والتحديلث املزعوم. 

لذللك، كان علملاء اآلثلار واملؤرخلون والناشلطون يف 

مجلال الرتاث يف طليعلة أولئك الذيلن يعارضون الفكرة 

األساسلية للملرشوع وكذللك تجلياتله املادية.

وملن املثلري لالهتملام، أن معارضلة امللرشوع ال تتأثر 

باالنتملاء القوملي يف القلدس، على الرغلم من انتشلار 

التوتلرات العرقية والقومية )بشلكل رئيلي بني اليهود 

والعلرب( يف املدينلة. ويعارض السلكان الفلسلطينيون 

يف سللوان ووادي حللوة وأبلو طلور امللرشوع بشلّدة، 

سلواء بشلكل مسلتقل عن زمالئهم اليهود أو بالتعاون 

معهلم. الدوافلع الرئيسلية للمعارضلة بلني السلكان 

الفلسلطينيني هي دوافع سياسلية وماديلة واجتماعية- 

اقتصاديلة، وتنبلع أيًضا ملن التهديدات التلي تتعرض 

لهلا مكانة األماكن املقدسلة اإلسلالمية القريبة، وخاصة 

الحلرم الرشيلف واملسلجد األقلى. بينملا معارضلة 

امللرشوع بني السلكان اليهود تنبع بشلكل أسلايس من 

دوافلع ثقافيلة ومهنيلة. فكملا ذكرنا، وبلرصف النظر 

علن معارضلة الطائفلة القّرائيلة املنبثقة ملن العقيدة 

الدينيلة اليهوديلة، فلإن معظلم املعارضلني اليهود هم 

ملن املهنيلني واملثقفلني يف مجلاالت اآلثلار والعملارة 

وحمايلة البيئلة والتاريلخ والثقافة.

ويعتلر أهلم ملؤرش على املعارضلة الواسلعة ملرشوع 

التلفريلك هلو االلتملاس اللذي قدمتله مجموعلة ملن 

املهنيلني والنشلطاء العاملني إىل املحكملة العليا لغرض 

عرقلتله وربملا إلغائله. االلتملاس ال يلزال معلقلا يف 

املحكملة وال يمكلن اسلتباق النتائج. ويؤكلد االلتماس 

بلأن املخطلط للم يكلن ملن الجائلز أن توافلق عليهلا 

الحكوملة حينها، ألنهلا كانلت بمثابة حكوملة انتقالية 

منقوصلة الصالحيلات. وقلد ُعقلدت جلسلة االسلتماع 

األوىل لاللتملاس يف 29 حزيلران/ يونيلو 2020. وبعد 

بضعلة أسلابيع، طلبلت املحكملة العليلا ملن الحكومة 

تقديلم مواد إضافيلة ترّر القلرار الذي اتخذتله اللجنة 

املخطلط  لوضلع  التحتيلة يف حينله  للبنلى  القطريلة 

ضملن مسلار املصادقة املسلتعجلة.

وكملا هو معلروف، فإن فلرص التدخلل القضائي )من 

قبلل املحاكلم( يف القلرارات التلي تتخذهلا مؤسسلات 

التخطيلط اإلرسائيليلة محلدودة للغايلة. لذللك، ملن 

املشلكوك فيله أن يأتي الخلالص من ملرشوع التلفريك 

ملن املحكملة العليلا باللذات. وملع ذللك، فلإن اتفاق 

العديلد من النشلطاء واملهنيلني الذيلن ال تربطهم عادة 

مصاللح مشلرتكة، يف معارضة مخطط التلفريك يشلري 

إىل خطلورة العواقلب املحتمللة للخطلة )انظلر امللحق 

.)2 رقم 
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التأثـر عـىل البيئـة واملناظـر الطبيعيـة وقواعـد 

السـامة

يمكلن تلخيلص األثلر السللبي للتلفريلك على البيئلة 

مسلاره  طلول  على  والسلالمة  الطبيعيلة  واملناظلر 

العلام  الحلرضي  السلياق  وعلى  القريلب،  ومحيطله 

التلايل: للقلدس، على النحلو 

التسبب بتغيري "خط األفق" التقليدي/ املعتاد الذي . 1

يظهر للناظر من نواحي متعددة من البلدة القديمة، 

املستمر  املرور  بسبب  القديمة،  املدينة  من  وخاصة 

تتحرك ذهابًا  التي  )املقصورات(  للعربات  واملتكرر 

وإيابًا يف الهواء طوال اليوم.

املوت" . 2 "وادي  يف  بالطبيعة  ستلحق  التي  األرضار 

بسبب مرور العربات وإنشاء البنية التحتية للتلفريك 

)األسس الخرسانية واألعمدة( يف أرض الوادي.

مستويات عالية من الضوضاء أثناء إنشاء التلفريك، . 3

وبعد ذلك أثناء تشغيله املنتظم مدى الحياة، والتي 

وخصوصية  الحياة  وجودة  بصحة  الرضر  ستلحق 

العائالت من سكان سلوان ووادي حلوة الذين تقع 

منازلهم مبارشة تحت مسار التلفريك، وبجوار البنية 

التحتية واألعمدة التي تسند الكوابل والعربات.

من . 4 املنبعث  والكهرومغناطيي  الكهربائي  اإلشعاع 

الكوابل واملقصورات والذي يتسبب يف أرضار صحية 

للناس.

الخطر عى سالمة السائقني بسبب التشتت املحتمل . 5

وانعكاس  الفضاء  يف  العربات  حركة  عن  الناجم 

أشعة الشمس عى مستوى الشارع.

الرضر الجمايل واملّس باملناظر الطبيعية يف املنطقة . 6

ألعمدة  املائل  والشكل  الضخمة  املقاييس  بسبب 

التلفريك.

خاتمة وتلخيص

ملرشوع التلفريك إىل البلدة القديملة يف القدس الرشقية 

هو ملرشوع مشلبوه يهلدف إىل تريع تهويلد القدس 

الرشقيلة واسلتكمال ضّمها للقلدس الغربيلة بخطوات 

قريلة. وال غرابلة يف أّن أعتلى املتحمسلني للملرشوع 

ملن  واملدعوملة  االسلتيطانية  "العلاد"  جمعيلة  هلي 

جهلات دوليلة ومحليلة تنتملي إىل اليمني االسلتيطاني 

إرسائيل. يف  املتطلرف 

وتلكاد ال توجد مسلوغات لهذا املرشوع سلوى تسلهيل 

وصلول الزوار اليهلود إىل حائط املبكى )سلاحة الراق( 

بالبللدة  امللرور  دون  الرشقيلة  القلدس  إىل  وعودتهلم 

القديملة ومالقاة سلكانها الفلسلطينيني.

بينملا ينطلوي املرشوع على نتائج سللبية جّملة منها: 

رضب الحركلة السلياحية يف البللدة القديملة وما ينتج 

عنهلا ملن تبعلات اقتصاديلة واجتماعيلة، هلدم بيوت 

الدائلم لعلرشات  ومصلادرة أراض والتسلبب بلاألذى 

البيلوت والعائلالت يف سللوان ووادي حللوة، التسلبب 

الحضلاري  للملوروث  إلغاؤهلا  يمكلن  ال  بلأرضار 

القديملة  البللدة  محيلط  يف  واألثلري  والتاريخلي 

شلعبية  احتجاجلات  نشلوب  واحتملال  وأسلوارها، 

ومواجهلات قلد تتطور إىل أعملال عنف.      
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ملحق رقم 2

بيـان صحفي - وصـول التلفريك املـؤدي إىل املدينة 

القديمـة إىل محكمـة العدل العليا

يوم االثنني املوافق 29 حزيران 2020 يف تمام الساعة 9 

صباًحا، ستنظر محكمة العدل العليا يف رشعية املصادقة 

شافيه(  »عيمق  جمعية  تدعي  التلفريك.  مخطط  عى 

وخراء آخرون يف االلتماس املقّدم للمحكمة ما ييل:

حكوملة . 1 قبلل  ملن  الخطلة  على  املوافقلة  تملت 

بذللك مخوللة  غلري  انتقاليلة 

للم يتلم تقييلم امللرشوع ، اللذي يعتلر ملرشوع . 2

قبلل  ملن  املقبوللة  للمعايلري  وفًقلا  مواصلالت، 

الوزارة 

بنلاًء على عمليلات محلاكاة . 3 القلرار  اتخلاذ  تلم 

. مضلللة

بعلد املوافقلة على مخطلط بنلاء تلفريلك إىل البللدة 

القديملة يف القلدس، تقدملت جمعيلة "عيمق شلافيه" 

الهندسلة  مجلاالت  يف  ومختصلني  أكاديميلني  ملع 

واآلثلار  والسلياحة  الحلرضي  والتخطيلط  املعماريلة 

بالتملاس ضلد املخطلط. 

يرتكز االلتماس عى ثالث حجج مركزية:

ال يحلق للحكوملة االنتقاليلة اتخاذ قلرار ال رجعة 	 

فيه مثلل املوافقة عى ملرشوع التلفريك: سليكلف 

ملرشوع التلفريلك مئلات املاليلني ملن الشلواقل. 

يف فلرتة تقلوم فيهلا الحكوملة بتخفيلض كبري يف 

امليزانيلة بمليلارات الشلواقل وتخفلض ميزانيات 

الصحلة والرفاهيلة، ملن غلري املناسلب أن تلرتك 

حكوملة انتقاليلة تركلة بهلذا الحجلم للحكوملة 

املقبللة لرتثها. 

كان هنلاك خللل خطلري يف عمليلة التخطيط حيث 	 

للم يتلم إرشاك وزارة املواصلالت يف امللرشوع الذي 

يعلرض عى أنله ملرشوع مواصالت. ولم يشلرتط 

املعتملدة يف  للمعايلري  املخطلط  أن يخضلع  على 

مشلاريع املواصالت يف البالد. وبلدالً من ذلك، تمت 

املوافقلة عليله على أسلاس تقاريلر وبيانلات أقل 

شلموالً من تللك املطلوبلة لكل ملرشوع مواصالت 

. خر آ

على 	  باالعتملاد  املخطلط  على  املصادقلة  تملت 

عمليلات محلاكاة مضللة: للم يقدم عّرابلو الخطة 

محلاكاة كامللة توضلح بدقلة العربلات املتحركة 

واألرضار التلي ستتسلبب للمشلهد التاريخي. فقد 

كان ينبغلي على اللجنلة الوطنيلة للبنيلة التحتية 

أن تطللب ملن الداعملني تقديلم محلاكاة توضلح 

السليارات الفعليلة املتحركلة.

يف هلذا الوقلت، بينما تواجله صناعة السلياحة بأكملها 

أزملة غلري مسلبوقة، ترص حكوملة إرسائيلل بعناد عى 

التخللص ملن مئلات املاليني من الشلواقل ملن ميزانية 

وزارة السلياحة يف ملرشوع يتضح، بملرور الوقت، عى 

البتة. أنه غلري رضوري 

إن االلتملاس إىل محكملة العلدل العليا املقلدم من كبار 

املتخصصلني يف جميع املجاالت ذات الصلة - املهندسلني 

املعماريلني واملؤرخلني والجغرافيلني وخراء السلياحة 

وعلملاء اآلثار - يتحلدث بصوت عاٍل أكثلر من أي يشء 

آخلر علن حقيقلة أن هلذا امللرشوع ال يخلدم أغلراض 

السلياحة وال املواصلالت، بل هو ترجمة مللآرب وأهداف 

. سية سيا

نأملل أن توقلف محكمة العلدل العليا مسلرية مرشوع 

التلفريلك وتنقلذ القلدس من تدملري تراثهلا ومواقعها 

التاريخية.
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