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املركز العربي للتخطيط البديل

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

مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

مقدمة
املركـز العربـي للتخطيـط البديـل يعمـل على الرصد
واملتابعـة والـرد على مخططـات ومشـاريع تقـوم
بتنفيذه�ا الس�لطات االرسائيلي�ة يف القـدس .والتـي
تهدف اىل تغيري الهوية الفلسـطينية واملالمح االساسـية
للجـزء الرشقـي مـن مدينـة القدس.
منـذ احتالل القـدس الرشقية عـام  ،1967تقوم بلدية
القـدس الغربيـة والحكومـات االرسائيليـة املتعاقبـة
ومؤسسـات صهيونيـة اسـتيطانية ،ومؤسسـات أخرى
مدعوم�ة م�ن مانحين دوليين ،بط�رح مبـادرات
ومشـاريع تهـدف اىل خلـق االنطبـاع الزائـف بـان
القـدس هـي مدينـة يهودية .ويتـم فـرض غالبية هذه
املبـادرات على األحيـاء الفلسـطينية يف املدينـة وهي يف
األسـاس تهـدف إىل تضخيـم وإبـراز الهويـة اليهودية
واملعالـم التاريخيـة ملدينة القـدس التي تمـت لليهودية
بصلات قريبـة أو بعيدة.
وتحتـل الصـدارة بين هـذه املشـاريع مشـاريع البنى
التحتيـة التـي تهـدف اىل الربط ما بني القـدس الغربية
والرشقيـة على اعتبـار أنهـا توفـر خدمـات أساسـية
ورضوريـة لخدمـة كافـة املواطنين يف املدينـة ،بينمـا
هـي يف الحقيقـة تنطوي عىل أهـداف سياسـية وقومية
مبيّتـة .فمثلا وسـائل املواصلات املختلفـة التـي من
املفـروض أن تقـدم الخدمات للمواطنين للتنقل املريح،
يتـم اسـتغاللها مـن أجـل فـرض السـيطرة والتوحيد
القسري والتهوي�د والض�م ال�ذي تنوي بلديـة القدس
إرسـاء قواعـده بمسـاعدة مؤسسـات الدولـة العامة يف
إرسائيـل .إذ أن كثيرا من الطرق االلتفافيـة التي تحيط
بما يسـمى القـدس الكبرى ،كسـكة القطـار الخفيف
التـي تشـق القدس على طولهـا ،ومرشوع نفـق املرتو
الـذي سـيصل إىل أعتـاب القـدس الرشقيـة (والـذي

مـازال يف مراحـل تخطيـط اوليـة) ،هـذه كلهـا بمثابة
أمثلـة على اسـتغالل املواصلات ووسـائل املواصلات
كوسـيلة من أجل تثبيت وتشـديد السـيطرة اإلرسائيلية
عىل الق�دس الرشقية  .
مشروع التلفريـك ،الـذي نحـن بصـدده ،يسـتغل
الحاجـة الصوريـة بتوفير املواصلات للوصـول اىل
البلـدة القديمـة يف القـدس الرشقيـة كذريعـة مـن
أجـل ترجمـة االطمـاع واملمارسـات االرسائيليـة .لذلك
نـرى أن منظمـات املسـتوطنني ومؤيديهـا باالشتراك
مـع السياسـيني اليمينيين املتطرفين يتعاونـون مـن
أجـل تسـهيل وترسيـع تنفيذ هـذا املرشوع على أرض
الواقع مسـتغلني االوضـاع السياسـية الراهنـة الداعمة
للمسـتوطنني واملبادريـن ملشروع التلفريـك.
هـذه الدراسـة تتنـاول مشروع التلفريـك اىل البلـدة
القديمـة يف القـدس .املبادرون لهذا املشروع يعرضونه
ويسـوقونه كحـل ألزمـة املواصلات واالختناقـات
املروريـة بالقـرب مـن بـاب املغاربـة الـذي يقـع يف
الزاويـة الجنوبيـة الرشقيـة ألسـوار البلـدة القديمـة.
وتتضمـن الدراسـة وصفـا للمبنـى الـذي يقرتحـه
املخطـط ،وتفصيلا عـن بدايـة املخطـط وإعـداده
وتعامـل مؤسسـات التنظيـم والبنـاء اإلرسائيليـة معه
لغايـة املصادقـة عليـه ،كما وتحلـل التأثريات السـلبية
الناتجـة عـن هذا املخطـط عىل مجمـل مناحـي الحياة
يف القـدس.

وصف مخترص ملرشوع التلفريك
يف شـهر ترشين الثاني من العـام  2019تمت املصادقة
على مخطـط البنيـة التحتيـة رقـم »- 86تلفريـك إىل
البلـدة القديمة يف القـدس» واالعالن عن هـذه املصادقة
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يف الجريـدة الرسـمية يف ارسائيل .واعلـن املبادرون لهذا
املشروع أنه يهـدف لتحقيق األمـور التالية:
خلـق إطـار تخطيطـي إلقامـة وسـيلة مواصلات
مسـاعدة للمواصلات االرضيـة ونظـام املواصلات
العامة يف القدس لتحسين وتسـهيل الوصـول إىل الجزء
الجنوبـي مـن البلـدة القديمـة .يهـدف املشروع إىل
توفير وسـيلة نقل مسـتدامة ،تحافظ عىل جـودة البيئة
وال تتسـبب بتلويـث الهواء ،ودون التسـبب بتشـوهات
يف املنظـر العـام ,وأال تكـون مرئيـة للناظريـن عـن
بعـد .باإلضافـة اىل كونها وسـيلة مواصلات بإمكانها
املسـاهمة بتخفيـف االختناقـات املروريـة يف املنطقـة
السـياحية ،كذلـك فهـي تسـاهم يف تدعيـم السـياحة
املحليـة والدولية التي تقصـد اآلثار واملواقـع التاريخية
يف القـدس.
ورسـميا فقـد تقدمت باملخطـط كل من بلديـة القدس،
وسـلطة تطوير القـدس ،ووزارة السـياحة االرسائيلية.
أم�ا م�ن خل�ف الس�تار وتح�ت الس�طح ف�ان منظمة
"الع�اد" ومجموعـات اسـتيطانية أخـرى قدمـت دعما
غير محـدود وضغطت عىل مؤسسـات التنظيـم والبناء
للمصادقـة على املخطط بـأرسع وقت ممكن .وال شـك
أنـه تمـت االسـتفادة مـن الظـروف السياسـية التـي
سـادت يف إرسائيل خالل عـام  2019والتي تلخصت يف
والية حكومـة انتقاليـة تمثل اليمني املتطرف وتسـيطر
عليهـا أحـزاب املسـتوطنني .وتقـدر كلفـة املشروع
بحـوايل  200مليـون شـاقل وينوى إنشـاؤه خالل عام
.2021
وتسـود يف الوقـت الراهـن اختناقـات مروريـة بالقرب
مـن الطـرف الجنوبـي الرشقي مـن البلـدة القديمة يف
القدس .ولذلك تتشـكل مسـتويات ضجـة وتلويث هواء
مرتفعـة نسـبيا يف تلك الرقعـة .ومن املرجّ ـح أن تكون

التضاريـس الجغرافيـة الصعبـة للمنطقـة هـي التـي
تتسـبب باالختناقـات املروريـة يف الشـوارع التي تؤدي
إىل البلـدة القديمـة .باإلضافـة إىل ذلك تـكاد ال توجد يف
هـذه املنطقـة مسـاحات مفتوحـة بمـا يكفـي لألعداد
الكبيرة من املـارة والـزوار والسـياح الذيـن يقصدون
هـذه املنطقـة وتـزداد أعدادهـم بشـكل مضطـرد من
س�نة اىل اخرى.
ويبلـغ طول مسـار التلفريـك حوايل  1400مترًا .وعىل
طوله سـيبنى  15عمـودا لدعـم كابلات التلفريك التي
ستسـافر عليها عربـات الركاب.
ويب�دأ مس�ار التلفري�ك م�ن املحط�ة " "Aاملوجودة يف
محطـة القطـار التاريخيـة يف القـدس الغربيـة والتـي
تعرف باس�م "املحط�ة األوىل" .من هناك يتوجه مسـار
التلفريـك اىل الشرق ويمر عبر الطرف الجنوبي لــما
يسـمى "تل�ة التوـراة" وص�وال اىل املحط�ة " "Bالتـي
توجدـ ضم�ن "حديق�ة االعم�ى" والتـي ستسـتخدم
كموقـف لعربـات التلفريـك عندمـا ّ
تغي اتجاه سيرها
باتجـاه الشـمال ،وكذلك ستشـكل موقفـا تحت االرض
للعربا ت .
وم�ن املحط�ة " "Bيتجـه مسـار التلفريـك باتجـاه
الش�مال مرورا بالحي الفلس�طيني "أبو ث�ور" ويقطع
"وادي امل�وت" ليص�ل بع�د ذل�ك اىل املحط�ة ""C
املوجـودة يف موقـف السـيارات عىل جبل صهيـون .بعد
ذلك يكمل املس�ار باتج�اه املحط�ة " "Dاملوجودة فوق
مركز "كي�دم" يف "موق�ف جفعاتي" املوجـود بالقرب
م�ن ب�اب املغاربة .مركز "كي�دم" يوجد يف طـور البناء
اآلن بواسطـة جمعي�ة "العاد"  -جمعية املسـتوطنني -
وهـو موجـود عنـد املدخـل الرئيسي لحي سـلوان احد
األحيـاء الفلسـطينية األساسـية يف القـدس الرشقيـة.
ويذك�ر أن مس�ار التلفري�ك بين محط�ة " "Cومحطة
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" "Dيمـر فـوق البيوت الفلسـطينية القائمـة عىل طول
الطـرف الشـمايل لحـي سـلوان  -حـي وادي حلوة.
ووفـق تقديـرات اوليـه فـان سـعة التلفريـك تصل اىل
 3000مسـافر يف كل اتجـاه خالل سـاعات االسـتعمال
الرئيسية.

وتعرض الصـور والرسـوم التاليـة صـو ًرا جويـة
وتاريخيـة وإداريـة للقـدس ،وبالتحديـد للمنطقة التي
يقطعهـا مسـار التلفريـك ،وكذلـك تعـرض مخططات
للمشروع ومقاطـع عرضيـة تبين تفاصيـل مسـار
التلفريـك واملحطـات الرئيسـية على طولـه.

شكل رقم  : 1خريطة ملنطقة القدس التاريخية وتشمل سلوان ومسار التلفريك
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شكل رقم  : 2مسار التلفريك عىل مخطط تاريخي للقدس يعود للعام 1943

مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

شكل رقم  :3مخطط التلفريك عىل صورة جوية للقدس
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شكل رقم  :4مسار التلفريك واملحطات األربعة من " "Aإىل ""D

مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

شكل رقم  :5مسار التلفريك عىل خريطة لشوارع القدس

شكل رقم  :6مقطعا ملسار التلفريك والتضاريس الجغرافية تحته
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شكل رقم  :7األماكن التي ستبنى فيها األعمدة التي تسند كابالت التلفريك
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نشأة وتطور املخطط
لقـد بـدأ مسـار املصادقـة على املخطـط يف آذار عـام
 2018عندمـا قـررت اللجنـة القطريـة االرسائيليـة
للبنـى التحتيـة ،اعتبـار املخطـط مرشوعـا وطنيـا
لـدوره يف توسـيع وتدعيم شـبكة املواصلات العامة يف
القـدس .ويف نفس الوقـت أصدرت اللجنة أمـرا بتجميد
إصـدار رخـص بنـاء وتطويـر ألي غـرض كان ضمن
املنطقـة التـي يسري عليهـا املخطط.
ويف ترشيـن االول  2018قـررت اللجنـة إيـداع املخطط
بعـد ان اعلـن وزيـر السـياحة االرسائييل بـأن مرشوع
التلفريـك هـو بمثابـة مشروع بنيـة تحتيـة وطنيـة،
ممـا يؤمـن اسـتمرار معالجـة املخطـط بشـكل رسيع
ومسـتعجل .باإلضافـة إىل ذلـك قررت اللجنـة ان هناك
حاجـة ملصـادرة األرايض التي سـيتم عليها بنـاء أجزاء
ومرافـق تابعـة ملشروع التلفريك.
بعـد ان تـم االعلان عن املخطـط لتلقـي مالحظات من
قبل الجمهور الواسـع عليه (أي ما يسـمى بمصطلحات
التنظيـم إيـداع املخطـط) قامـت مؤسسـات شـعبية
وجماهرييـة إرسائيليـة وفلسـطينية بتقديـم اعرتاضات
تعبر فيهـا عـن معارضتها املبدئيـة للمشروع .وكثريا
مـن الجهـات املعنيـة اعرتضـت على املشروع بسـبب
األرضار التـي يلحقها ملمتلكاتها وألسـباب اخرى تتعلق
بظـروف حياتهـا مثـل املحافظـة على الخصوصيـة.
كذلـك اعرتضـت عـدد مـن املؤسسـات الدينيـة التابعة
لألديـان السـماوية الثالثة على املخطط ألنـه يتعارض
مـع بعـض أسسـها الدينية.
ولكـن على الرغـم مـن االعرتاضـات العديـدة على
املخطـط فقـد تمـت يف حزيـران عـام  2019املصادقة
عليـه من قبـل اللجنة ،بعـد ان رفضـت كل االعرتاضات
التـي تقدمـت بهـا الجهـات املختلفـة ،ومن ثـم رفعت
املخطـط ملصادقـة الحكومـة عليـه .وتعتبر مصادقـة
الحكومـة على مثـل هـذه املخططـات عملية شـكلية،
لكنهـا رضوريـة وفـق مقتضيـات قانـون التنظيـم

والبنـاء اإلرسائيلي .وبالفعـل ففـي ترشيـن الثاني عام
 2019أقـرت اللجنـة الوزاريـة املختصـة بالتخطيـط
واألرايض واإلسـكان (بالنيابـة عـن الحكومـة) املخطط
على أنـه مشروع بنيـة تحتيـة وطنية.
أمـا املجلـس املختـص باملحافظـة على املحميـات
الطبيعية والحدائـق العامة 1فقد أعلـن موقفه املعارض
ملشروع التلفريـك مـن منطلـق أنـه يعـارض إقامـة
وسـيلة مواصالت داخـل املحميـة الطبيعيـة التي أعلن
عنهـا عـام  1970على طـول وجوانـب أسـوار البلدة
القديمـة .كما وعـاد املجلس خالل جلسـة عقدها يف اب
 ،2019بعـد أن صادقـت لجنـة البنى التحتيـة الوطنية
على املخطـط ،وأكـد أنـه سـيواصل متابعتـه ورصده
للمشروع حتـى يضمـن بانـه ال يتعارض مـع الثوابت
التي يـرى مـن الواجـب املحافظـة عليها.
يف هـذه الفترة تـم تشـكيل ائتلاف يضـم املنظمـات
والشـخصيات التـي اعرتضـت على املخطـط وتـم
رفـض اعرتاضاتهـا .وتقـدم االئتلاف بالتمـاس اىل
املحكمـة العليـا االرسائيليـة ضـد املخطـط .واعترض
مقدمـو االلتماس على عدم جـواز مصادقـة الحكومة
االنتقاليـة على املخطـط ،لكونهـا حكومـة مؤقتـة ال
تمتلـك الصالحيـات .ولقـد تـم االسـتماع لاللتماس يف
املحكمـة العليـا اإلرسائيليـة بتاريـخ  29حزيـران مـن
العـام  .2020وبعـد جلسـة االسـتماع بأسـابيع قليلة
طلبـت محكمـة العـدل العليا مـن الحكومة بـأن تقدم
للمحكمـة مسـوغات اضافيـة تدعـم قرارهـا السـابق
للتعامـل مـع املخطـط واعتباره على أنه مشروع بنية
تحتيـة وطنية.
ومـن الجديـر ذكـره أنـه كان قـد تـم إعـداد ونرش كل
وثائـق املخطـط باللغـة العربيـة .وفقـط بعـد مطالبة
رئيـس اللجنـة الوطنيـة للبنـى التحتية (من بـاب رفع
 1املجلس هو عبارة عن هيئة شبه رسمية تقدم التوايص
واآلراء املهنية ملؤسسات التنظيم القطرية يف إرسائيل
بخصوص مخططات رئيسية تحمل يف طيّاتها تأثريات
عىل املحميات الطبيعية واألحراش.
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العتـب) قام عـراب املشروع بإعداد ملخـص للمخطط
باللغـة العربيـة قدمـه عىل ظهـر صفحة واحـدة فقط
(وهـي مثبتة يف نهايـة هذه الدراسـة).
إن مسـار التلفريـك يمـر عبر ثالثـة أحياء فلسـطينية
مـا سـيؤثر على الحيـاة العاديـة واليوميـة للمواطنني
الفلسـطينيني
جراء أعمـال البناء واالشـغال اليومية إلنشـاء التلفريك
يف هـذه األحيـاء .وعىل األقل مـن أجل ضمان الشـفافية
ونظ�را لحساسـية املوضـوع فمـن املهـم اعلان ونرش
وثائـق املخطـط باللغـة العربيـة .انـه مـن البديهي ان
معرفـة اللغـة العربيـة مـا زالـت محـدودة جـدا بين
املواطنين الفلسـطينيني يف القـدس الرشقيـة خاصـة
عندمـا يتعلـق األمـر بمواضيع تقنيـة معقـدة ووثائق
قانونيـة وقضائيـة .ويعني هـذا ان املواطنين العاديني
وحتـى املهنيني ايضـا من بين الفلسـطينيني يفتقرون
إىل املهـارات األساسـية لفهم واسـتيعاب هـذه الوثائق،
والـرد عليهـا واتخـاذ خطـوات إزاء هذا املشروع الذي
يؤثـر عىل مصالحهـم وعىل تفاصيـل حياتهـم اليومية.
باإلضافـة اىل ذلـك يدّعي ع ّرابـو املخطط بأنهـم عقدوا
اجتماعـات جماهرييـة مفتوحـة لعـرض مشروع
التلفريـك على الجمهـور الواسـع ،لكنهـا عقـدت يف
القـدس الغربيـة ،مـا يعنـي أنهـا لـم تشـتمل على
مشـاركة حقيقيـة مـن قبـل املواطنين الفلسـطينيني
وبذلـك تـم اسـتبعادهم مـن إمكانيـة االطلاع والفهم
ومحاولـة تشـكيل موقـف يف مواجهـة املخطـط.
تداعيات مرشوع التلفريك
الفصـول القادمـة يف هـذه الدراسـة تسـتعرض
تقييمـا نقديـا للمخطـط ،وبالتحديـد الختيـار املسـار
الرسيـع للبحـث واملصادقـة عليـه ،وكذلـك للكشـف
عـن الهـدف االسـايس للمخطـط وهـو تمكين الـزوار
اليهـود مـن القيـام بزيـارة رسيعـة وسـهلة يف منطقة
بـاب املغاربـة «حائـط املبكـى» على حسـاب مصالح

املواطنين الفلسـطينيني يف املنطقـة املحيطـة .وبعـد
ذلـك تسـتعرض الدراسـة التداعيات املمكنـة للمرشوع
على مناحـي الحيـاة املختلفـة يف القـدس .وتشـتمل
هـذه التداعيـات على التأثيرات السياسـية والقوميـة،
والتسـبب ّ
بمس املنظر الطبيعـي وبالطبيعة وباملوروث
الثقـايف والتاريخي للمنطقة ،والتسـبب بالضرر للبلدة
القديمـة وللمواطنين الفلسـطينيني فيهـا ،وبالبيـوت
يف حـي سـلوان  -وادي حلـوة ،وكذلـك التداعيـات عىل
املناظـر الطبيعيـة وعىل سلامة املواطنني عىل مسـتوى
مدينـة القـدس برمتها.
اعتماد مسار مستعجل املصادقة عىل املخطط
إن تحليلا دقيقـا لنشـأة وتطـور مخطـط التلفريـك
يظه�ر أن�ه بمثاب�ة "ح�ل يبحث ع�ن مش�كلة" وليس
وف�ق الوض�ع الطبيع�ي ال�ذي يت�م في�ه البح�ث ع�ن
"حـل ملش�كلة حقيقي�ة قائم�ة" .ع ّرابـو هـذا املرشوع
الشـا ّذ فرضـوه على الخلفيـة الخاصـة والقديمـة
للقدس بواسـطة اسـتغالل ذريعة االختناقـات املرورية
وصعوبـة الوصـول مـن القـدس الغربيـة إىل البلـدة
القديمـة .خاصـة ّ
وأن مخطـط التلفريك يحقـق جزئيا
حلـم توحيـد غـرب القـدس مـع القـدس الرشقيـة
بواسـطة املبنـى الضخـم الـذي يرتفـع فـوق االرض
ويتجـاوز العقبـات الطوبوغرافية والجغرافيـة القائمة.
وعوضا عن قيام املسـؤولني بفحص وسـائل املواصالت
واقتراح بدائـل لتوفري فرصـة الوصول املريح للسـياح
إىل البلـدة القديمـة ومحيطهـا ،فـإن معـدّي املشروع
ضغطـوا بشـكل مكثـف ،ودون االخـذ بعين االعتبـار
االعتبـارات املوضوعيـة األخـرى ،للتقدم بـه مهما كانت
املعوقـات .ويف الحقيقـة فـإن مشروع التلفريـك لـن
يتمكـن مـن حـل املشـاكل كمـا يدّعـي املروجـون له.
بـل على العكـس مـن ذلـك فسـوف يتسـبب املرشوع
بتضخيـم املشـاكل القائمـة وبنرش مشـاكل املواصالت
واالختنـاق املـروري على طـول مسـاره .املصادقـة

مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

على املخطط ال تشترط تخصيـص مواقف للسـيارات
والحافلات الخاصـة والعامـة بالقـرب مـن محطـات
التلفريـك املقرتحـة .وهـذا بدوره سـيخلق بدون شـك
اختناقـات مرورية ومشـاكل لوقوف السـيارات بالقرب
مـن املحطـات األربـع .وبكلمـات اخـرى فإن تشـغيل
التلفريـك ربمـا يخفـف مـن االختناقـات املروريـة
بالق�رب من "ب�اب املغارب�ة" ومحيطه القريـب .ولكن
الثمـن لذلك سـيكون خلـق اختناقات مروريـة بالقرب
مـن باقـي محطـات التلفريك .واالسـتنتاج مـن ذلك أن
التسرع والرغبـة باملصادقـة على املخطـط دون تريّث
منـع إجـراء دراسـة متأنيـة مسـتفيضة وموضوعيـة
لتأثيرات مشروع التلفريـك على شـبكة املواصالت يف
القـدس وعلى املدينـة بشـكل عام.
وقـد دفعت رغبـة عرابي املشروع يف املصادقة الرسيعة
على املخطـط إىل التحايـل على مراحـل التخطيـط
العاديـة .فمسـار التخطيط الطبيعي مبنـي عىل التد ّرج
يف مؤسسـات التنظيـم والبناء بـدءا من اللجنـة املحلية
ومـن ثـم اللجنـة اللوائية وصـوال اىل املجلـس القطري
للتنظيـم والبنـاء إذا اقتضـت الحاجـة لذلـك .وبالتـايل
فـإن اع ّرابـي املخطـط ضغطـوا على وزيـر السـياحة
لإلعلان مبكـرا بـأن املخطـط رضوري باعتبـاره
مشروع بنيـة تحتية وطنيـة .وزيـر السـياحة أصغى
لتوجهاتهـم وانصـاع إلرادتهـم ،وبذلـك مهّ ـد الطريـق
امـام اللجنـة القطريـة للبنـى التحتيـة للمصادقة عىل
املخطـط مبدئيـا ،مـا يضمـن املصادقـة عليـه ضمـن
املسار املسـتعجل.
يف الحقيقـة فـان إرشاك الجمهـور يف التخطيـط،
وخاصـة تلك املخططـات التـي تتعلق بمشـاريع بلدية
كبيرة ،قـد أصبـح نهجـا رائجـا ومتبعـا ،على الرغم
مـن أن مشـاركة الجمهـور قـد تعيـق التقـدم الرسيع
يف املصادقـة النهائيـة على املخططـات .وعـادة ما يتم
إعداد مخططـات يف املدن من قبل البلديات ومؤسسـات
الحكـم املحلي تتعلـق بمشـاريع املواصلات والبنـى
التحتيـة والتعمير والخدمـات البلدية ويتـم ادراجها يف

مؤسسـات التخطيـط بشـكل عـادي دوت أي اعفاءات.
ومشروع التلفريـك يف القـدس بالـذات هـو مشروع
نموذجـي للمشـاريع البلديـة الكبرى والـذي يتطلـب
إرشاك الجمهـور العـام على كافـة قطاعاته .والسـبب
لذلـك هو التداعيات السياسـية والقوميـة لهذا املرشوع،
والرفـض القاطـع لفـرض توحيـد القدس (بل بشـكل
أدق ضـم القـدس الرشقية للجـزء الغربي مـن القدس)
على عكـس رغبـة مواطني رشقـي القدس لذلـك .فمن
هنـا تربز خطـورة تعمّ ـد اسـتثناء الفلسـطينيني اهايل
القـدس الرشقيـة ومنعهـم مـن االطلاع على املخطط
وتفاصيلـه واالشتراك يف املـداوالت املتعلقـة باملخطـط
واملصادقـة عليـه .ويجـدر التنويه إىل تعـدد املجموعات
واألشـخاص واملؤسسـات التـي تعـارض املشروع
مـن منطلقـات مهنيـة دينيـة وسياسـية ،باإلضافة إىل
السـكان الفلسـطينيني .وبالحقيقة فـإن ممثلني من كل
األديـان الفاعلة يف القدس بما يف ذلك املجلس اإلسلامي
االعلى للمسـلمني يف ارسائيل والكهنة الرئيسـيني لليهود
الرشقيين والغربيين ،وممثلي الكنائـس املسـيحية
الفاعلـة يف القـدس كلهم أبـدوا معارضتهـم للمرشوع.
ويذكـر أن قانـون التنظيـم والبنـاء يف ارسائيـل يتيـح
تعديـل الخريطـة الهيكليـة التـي تسري على منطقة
اسـوار البلـدة القديمـة (والتـي تنـص عىل أن تشـكل
هـذه املنطقـة محميـة طبيعيـة تمنـع عمليـات البنـاء
والتطويـر املكثـف ضمنهـا) بواسـطة مخطـط قطري
مـن نفـس نوعية مخطـط التلفريـك .ولكن على الرغم
مـن ذلـك فيجـب أن تتوفر مسـوغات ودوافـع حقيقية
ومقنعـة ألي تعديـل كهـذا .ومـا حصل يف هـذه الحالة
فـإن مخطـط التلفريـك يغير بشـكل جـذري الخلفية
التاريخيـة للمنطقـة ويحشر فيهـا مبنـى اصطناعيـا
غريبـا ،ويـدوس عىل التاريـخ القديـم الـذي تتميز به،
وذلـك دون وضـع مسـوغات ودوافـع حقيقيـة لذلك.
كمـا ّ
وأن املخطـط التفصيلي الـذي ترعـاه منظمـة
املس�توطنني "الع�اد" وال�ذي يحت�وي عىل بن�اء مركز
حي سـلوان مـا زال تحت املسـاءلة
"كي�دم" يف مدخـل ّ
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القانوني�ة يف املحاكـم اإلرسائيليـة ويف محكمـة العـدل
العليـا .وهـذا يعنـي أنـه قـد تتطـور األمـور إىل جهة
الغـاء هذا املخطـط أو إىل إدخال تعديلات جذرية عليه.
وبذلـك يكـون مخطـط التلفريـك قـد اسـتعجل األمور
ورسعه�ا اس�تنادا على مخطط مجم�ع "كي�دم" الذي
ّ
يجابـه مصيرا غير مؤكـد وربما يتـم إلغـاؤه ،وعندها
س�تفتقر محط�ة التلفري�ك " "Dإىل قاعـدة ماديّة تقام
عليهـا كمـا يقضي املخطـط بذلك.
تمييز موجّ ه ضد الفلسطينيني
الهـدف املعلـن ملشروع التلفريـك هـو منـح خدمات
مميـزة للـزوار اليهـود والسـياح الذيـن يبغـون زيارة
«حائـط املبكى» (سـاحة البراق) عن طريـق تمكينهم
مـن تجـاوز الطريـق املعتـادة واملؤدية إليها مشـيا عىل
األقـدام .فالسـياح الذيـن يريـدون التوجـه اىل حائـط
املبك�ى س�يتم نقله�م بواس�طة التلفري�ك إىل املحط�ة
" "Dاملخططةـ عىل س�قف عمارة "كي�دم" ,ومن هناك
ايضـا باسـتطاعتهم العـودة إىل القـدس الغربيـة بعـد
إجـراء الزيارة.
ع ّرابـو مشروع التلفريـك حاولـوا التقليـل أو حتـى
نفـي التمييـز الذي ينطـوي عليه هـذا املشروع .فالر ّد
التلقائـي على االعرتاضـات التـي تـم تقديمهـا على
املخطـط وعرضـت امـام املحقـق الخـاص (لكـي ّ
يبت
بشـأنها) هو ّ
ان السـفر بالتلفريك متـاح للجميع وليس
مقصـورا على املسـافرين اليهـود وأنّـه باسـتطاعة
الفلسـطينيني ايضـا ان يسـتعملوا وسـيلة النقـل هذه.
وان التنقـل بواسـطتها ليـس مقصـورا على الوصـول
لحائـط املبكـى .ولكـن التجربـة تدلنـا على أنـه يف
املسـتقبل القريـب ستنشـأ ظـروف ومالبسـات ،بما يف
ذلـك احتياجـات أمنيـة ،يمكـن اسـتغاللها سـلبيا كي
تشـكل ذريعـة لحرمـان الفلسـطينيني مـن اسـتعمال
التلفريـك.

تداعيات سياسية وقومية
انـه مـن الصعـب التحـرر مـن الشـعور بـأن الهدف
الحقيقـي مـن وراء مشروع التلفريـك هـو املسـاهمة
يف تنفيـذ مشروع تهويـد القـدس الرشقية باسـتعمال
شـتى الوسـائل املتاحة.
وبمـا يتعلـق بمشروع التلفريـك ،فـإن االختناقـات
املروريـة بالقـرب مـن بـاب املغاربـة ونقـص أماكـن
وقـوف السـيارات واالزدحـام الشـديد للحافلات يتـم
اسـتغاللها من قبـل ع ّرابي املرشوع .ومـن الطبيعي أن
يرغب السـياح الذيـن يأتون من البالد والخـارج بزيارة
البلـدة القديمة والسير يف أزقتهـا وأسـواقها التقليدية.
لذلـك يشـكل التسـوق يف البلـدة القديمة مصـدر دخل
رئيسي للتجار واصحـاب املحالت التي تعـرض الهدايا
التذكاريـة واألطعمـة واملرشوبات الشـعبية للسـياح.
السياسـيون اليمينيـون املتطرفـون الذيـن يدعمـون
اإلسـتيطان بـدون هـوادة والذيـن يواصلـون محاوالت
ضـم القـدس الرشقيـة اسـتغلوا مشروع التلفريـك -
وكذلـك اسـتغلوا االختناقـات املروريـة بجـوار البلـدة
القديم�ة واحتم�ال أن يس�هم مشروع التلفريـك يف
تخفيـف صعوبـة الوصـول اىل منطقـة بـاب املغاربـة
 مـن أجـل تنفيـذ رغباتهـم وأطماعهـم .فقـد وجدوايف التلفريـك فرصـة للقفـز فـوق العقبات التـي تحول
دون نجـاح مشروع ضـم القـدس الرشقيـة بذريعـة
أنّـه يخـدم مصلحـه الـزوار اليهـود لحائـط املبكـى
والح�ي اليهودي والبؤر االس�تيطانية األخـرى يف البلدة
القديمـة .فمشروع التلفريـك يقترح أن يتـم نقل هذه
املجموعـة مـن الـزوار بواسـطة الجـو مبـارشة (أي
عربـات التلفريـك) اىل مركـز كيـدم بالقـرب مـن باب
املغاربـة .وهـذه املجموعـة من الـزوار هـي يف الحقيقة
محـدودة وتقترص عىل السـياح الذيـن يرغبون يف حرص
تجربة السـياحة بالوصول اىل حائـط املبكى فقط ودون
غريه مـن املعالم السـياحية املنترشة يف البلـدة القديمة.
وبذلـك يتـم تفادي املـرور بالبلـدة القديمـة واالحتكاك
باملواطنين الفلسـطينيني واالطلاع على عاداتهـم
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وتقاليدهـم وحضارتهـم وثقافتهـم .ويعتبر الرضوخ
لنـزوات هذه املجموعة مـن الزوار أمرا مسـتهجنا إذ أن
األمـر ينطوي على بناء مشروع التلفريك الـذي يكلف
الخزينـة العامـة امواال طائلـة ،بينما دائرة املسـتفيدين
منـه ضيقـة ومحـدودة جدا.
ّ
إن الرسـالة السياسـية األساسـية التـي يتضمنهـا
مشروع التلفريـك تتلخـص يف أن السـيطرة الشـاملة
واملطبقـة على القـدس ،بمـا يف ذلـك القـدس الرشقية،
ترتكز بيـد الحكومة والسـلطات اإلرسائيلية .فمسـاهمة
الـوزارات الحكوميـة املختلفـة يف املشروع ،وبالتحديد
وزارة السـياحة ولجان التنظيم والبناء ،تشـهد بوضوح
على ذلـك .ويؤكد ذلـك أيضا دعـم بلدية القـدس ودعم
سـلطة تطوير القـدس للمشروع منذ بدايـة املخطط،
واسـتمرارهم يف ممارسـة الضغوط عىل املؤسسات وعىل
صنّـاع القـرار مـن أجـل املصادقة فـورا على املخطط
واالنتقـال برسعة إىل مرحلـة التنفيذ الفعلي للمرشوع.
ويعمـل نشـطاء املسـتوطنني واملنظمات التـي تدعمهم
خفيـة وعلنـا مـن أجـل تجنيـد كافـة املـوارد الالزمـة
لتشـييد املشروع .وهـذا يفسر ملـاذا تقـ ّرر ان يكـون
مرك�ز "كي�دم" املحطـة األخيرة للتلفريـك بالقرب من
أس�وار البل�دة القديم�ة .فمرك�ز "كي�دم" ،الـذي يقع
عنـد املفـرق الرئييس املـؤدي اىل سـلوان ،يشـكل أيضا
مرشوعـا تهويديـا بحد ذاته رغـم االدعـاء بأنه مرشوع
سـياحي ،وتقـوم بدعمه نفـس املنظمات االسـتيطانية،
وخاص�ة مؤسس�ة "إلعاد".
ومـن خلال مشروع التلفريـك تبغـي السـلطات
االرسائيليـة التأكيـد بأنهـا ماضيـة يف مشروع ضـ ّم
القـدس باسـتعمال كافة الوسـائل املتاحة وعلى الرغم
مـن العقبـات املختلفـة املوجـودة على األرض .وطاملـا
تعثـرت مبـادرات الضـ ّم التـي تتكـرر من حين آلخر
بأشـكال متنوعـة ،ففـي جعبـة الحكومـة وأذرعهـا
وساـئل "ذكي�ة" (مـن نـوع التلفريـك) لتجـاوز تلـك
العقبـات .واملخططـان الرئيسـيان اللـذان يجـري اآلن
دفعهما باتجاه التنفيذ  -مشروع التلفريك فوق األرض

ومشروع إيصـال القطـار بواسـطة نفـق (املترو) إىل
تخـوم البلـدة القديمـة  -يشـهدان عىل هـذه املحاوالت
وإىل اللجـوء لوسـائل غير عاديـة وعابرة للحـدود بني
القـدس الغربيـة والرشقيـة.
إن الضـم القسري للقـدس الرشقيـة لصالـح بلديـة
القـدس واملسـتوطنني والحكومـة اإلرسائيليـة يتـم عىل
حسـاب امليـزات الخاصـة التـي تتمتـع بهـا .فالضـ ّم
القسري ال يستـوي أبدا م�ع "توحيد ش�طري القدس"
كمـا تدّعـي الجهـات اإلرسائيليـة .وينـدرج تخصيص
ميزانيـات ماليـة وموارد ضخمـة لتنفيذ املشـاريع التي
تهـدف لفرض الضـ ّم يف إطـار ممارسـات التمييز ض ّد
املواطنني الفلسـطينيني ،وتفضيل مصلحة املسـتوطنني
على كل االعتبـارات العامـة ،بمـا يف ذلـك رضورة اتباع
سياسـات متسـاوية وعادلة لكافـة قطاعـات املواطنني
يف املدينة.
كمـا وينطـوي مشروع التلفريـك على ازدراء املوروث
الحضـاري والثقـايف يف محيط البلـدة القديمـة والعبث
غير املسـؤول باملناظر الطبيعيـة واملقـدّرات التاريخية
التـي تراكمـت فيها على مـ ّر العصـور والحقب.
ويذكـر أنـه يف أحـد االجتماعـات التـي عقـدت لبحـث
مخطـط التلفريـك ،رصّ ح رئيـس مجلـس املحميـات
الطبيعيـة والحدائـق العامـة ّ
أن مسـار التلفريـك يمـر
يف منطقـة هـي األكثـر حساسـية يف القـدس ،وربما يف
العالـم بـأرسه .ويف نفـس الجلسـة قـال رئيـس طاقم
املخططين م�ا يلي" :عندمـا بدأنـا مهمـة التخطيـط
راودتنـا خشـية أن نتسـبب بـأرضار بالغـة للطبيعـة
يف املنطقـة ،ولكـن حينمـا تـم اعتمـاد فكـرة التلفريك
نهائيـا لـم تعد تسـاورنا تلـك املخـاوف بـل انتقلنا إىل
مرحل�ة محاولة التس�بب بأق�ل ما يمكن م�ن األرضار".
هـذه الوقائـع تظهـر شـدة الضغـط الـذي مارسـه
السياسـيون الذيـن يتماهون مـع مصالح املسـتوطنني
و يرضبـون بعـرض الحائـط االعتبـارات املوضوعيـة
واملهنيـة يف تعاملهـم مـع مشروع التلفريـك .وزيـر
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السـياحة يف حينـه ياريف ليفين واملعروف بسياسـاته
اليمينيـة املتطرفـة أعلـن أن مشروع التلفريـك هـو
مشروع بنيـة تحتيـة وطنيـة ،لكـي يسـهل املصادقة
عليـه ويتـ ّم تجـاوز كافـة العقبـات الروتينيـة
والبريوقراطيـة للمشروع.
ّ
إن ضـم القـدس الرشقيـة إلرسائيـل وإىل منطقة نفوذ
بلديـة القـدس الغربيـة بعد عـام  1967يتعـارض مع
القانـون الـدويل .ودول قليلـة فقـط يف العالـم تعترف
بالضـم القرسي للقـدس الرشقيـة إىل سـلطة إرسائيل.
ورغـم ذلـك فإنهـا تؤكـد يف نفـس الوقت على رضورة
احترام خصوصيـات ومميـزات القـدس الرشقيـة
ومواطنيهـا الفلسـطينيني .ووفـق نصـوص القانـون
الدويل وقـرارات االمم املتحـدة املتكررة فإن ممارسـات
الضـ ّم القرسيـة التـي تنتهجهـا إرسائيـل هـي غير
قانونيـة وباطلـة .ويجـب التذكري بأن الواجـب الرئييس
للقـوة املحتلـة أن تتجنـب املمارسـات القمعيـة أحادية
الجانـب التـي قد تتسـبب بـأرضار للسـكان األصليني.
كمـا وعليهـا أن تمتنـع عـن تغيير هويـة ومميـزات
األرايض التـي تحتلهـا واال ّ تسـتغل املـوارد الطبيعية يف
املنطق�ة املحتل�ة ملصلحتها.
ونظـرا لحساسـية املشروع وأهدافـه االسـتيطانية
الجليّـة ،ونظـرا لقـرب موقعـه مـن البلـدة القديمـة
وأسـوارها ،وخاصـة الحـرم القديس الرشيـف واألماكن
املقدسـة للمسـلمني ،هنـاك احتمـال بـأن تحـدث
احتـكاكات بين العـرب الفلسـطينيني وبين اليهـود
عندمـا يشرع بعمليـات الحفـر لتنفيـذ املشروع .ويف
املـايض القريـب تسـببت ممارسـات اسـتفزازية يف
محيـط الحـرم القديس الرشيـف  -مثل وضـع كامريات
التجسـس والتعقـب على البوابـات ،أو حفـر األسـاس
لبنـاء جرس يف منطقـه حائط املبكى وصوال إىل املسـجد
األقصى  -يف إشـعال مواجهـات واحتجاجـات من قبل
الفلسطينيني.
وال شـك أن الشـعور بالخطـر الدائـم لـدى املواطنين
الفلسـطينيني والـذي أثـار االحتجاجـات على مـدى

السـنني السـابقة مـا زال ماثلا يف ذاكرتهـم الجماعية،
وعلى السـلطات االرسائيليـة أن تأخـذ ذلـك بعين
االعتبـار ضمـن مجمـل العوامـل التـي قـد تؤثـر عىل
القـرار األخير والنهائـي بمـا يتعلـق باملشروع.
التسـبب بأرضار بالغـة للبيئة والطبيعـة واملوروث
الحضاري والتاريخي
املخطـط بشـكله الحايل سـيلحق الرضر بمحيـط البلدة
القديمـة ويمـس يف وضعيتهـا كموقـع للتراث العاملي
باعتراف منظمـة اليونسـكو .ووفق هذا االعتراف فإنه
مـن الواجـب حماية الرشيـط املحـاذي ألسـوار املدينة
القديمـة على اعتبـار أنـه يشـكل منطقـة فاصلـة بني
مكنونـات التراث القيمـة داخل األسـوار وبين املناطق
املحاذيـة لها من الخـارج .وكانت السـلطات اإلرسائيلية
قـد صادقت يف العـام  1970عىل املخطـط ع.م 6/الذي
يتضمـن اإلعلان عـن هـذا الرشيـط كمحميـة طبيعية
ويحظـر تنفيـذ أعمـال تطويـر وبنـاء ضمنـه .وتقـع
املحطت�ان " "Cو "D" -التابعتـان للتفريـك ضمـن
منطقـة رسيـان املخطـط ع.م 6/مما يتناقض بشـكل
سـافر مـع أحكامـه التي تسـمح فقـط بإجـراء أعمال
بنـاء وتطوير محـدودة جـدا ويف حـاالت الرضورة.
لقـد اعترف املخطـط الهيـكيل /التوجيهـي للقـدس،
واملسـمى القـدس  ،2000بأهميـة املكنونـات الطبيعية
والتاريخيـة واألثريـة املوجـودة عىل طول أسـوار البلدة
القديمـة ومنحهـا الحمايـة القانونيـة والتخطيطيـة.
وبدون شـ ّك ،فـإن إقامـة محطتـي التلفريـك يف نطاق
هـذه املحميـة ،ومـا سيرافقه مـن حفريـات وأعمـال
بنـاء مكثفة ،سيتسـبب بإلحـاق الرضر الـذي ال يمكن
إلغـاؤه يف املسـتقبل ،باآلثـار التاريخيـة واملنظـر العام
الـذي يسـود املنطقة.
ونظـرا ألن مبنـى التلفريـك الـذي سـيقام ضمـن
املشروع سـيلحق األرضار باآلثـار التاريخيـة وباملنظر
العـام الذي سـاد املنطقة طـوال العصور ،فقـد تنادت
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مجموعـة كبيرة مـن علمـاء اآلثـار ملواجهـة املخطـط
وللمحافظـة على املنطقة كـي تبقى على طبيعتها كما
يف سـابق عهدهـا .ويبرز مـن بني علمـاء اآلثـار الذين
تصـدوا للمشروع أعض�اء جمعي�ة "عيم�ق ش�افيه"
الذيـن يطـورون فهمـا متميزا ومغايـرا للمعهـود بكل
مـا يتعلـق بعلـم اآلثـار .فغالبـا مـا يرتبط علـم اآلثار
لـدى النـاس العاديين باملخلفـات التاريخيـة واملباني
واألوانـي القديمـة املدفونـة تحـت األرض .وباملقابـل
يشـدد أعضـاء الجمعيـة على أهميـة املحافظـة أيضا
عىل معالـم املنطقـة التي تحيـط باملخلفـات التاريخية
وعلى الطبيعـة التي سـادت حولها عىل مـدى العصور.
وبنـاء عىل هـذه الرؤيـة ،تصبـح املحافظة على املنظر
الطبيعي ألسـوار القـدس القديمـة وبواباتهـا املختلفة
والتفاصيـل الدقيقـة هدفـا سـاميا بحـد ذاتـه ،ممـا
يوجـب منـع إقامة املبنـى الفـوالذي الضخـم والكوابل
والعربـات (السلال) املتحركـة يف واجهتهـا الجنوبية.
ومـن الجديـر ذكـره أن التلفريـك يف املـدن التاريخيـة
يعتبر ظاهـرة غريبة ومسـتهجنة .ويخشى أن يتحول
التلفري�ك ،بأجزائ�ه املختلفـة ،بمثابة "الفي�ل األبيض"
يف القـدس ( بمعنـى مُلكيَّة ال يُمكـن لصاحبها التخلص
منه�ا بس�بب تكلفته�ا العالي�ة وال س�يما صيانته�ا)
وال�ذي يس�توجب تنفيذ أعم�ال صيانة دوري�ة باهظة.
التسبب بأرضار للبلدة القديمة والسكان
الفلسطينيني
لـم يتم إرشاك سـكان القـدس الرشقية أو استشـارتهم
يف تخطيـط التلفريك ،على الرغم من أنهم سـيصبحون
األكثـر تأثـرا ً باملشروع .يف واقـع األمـر ،فـإن قـرب
املحطتين  Cو  Dمـن البلـدة القديمة يسـتوجب إرشاك
السـكان الفلسـطينيني املحليين يف مسـار التخطيـط،
حيـث سـتؤثر املحطـات املذكورة على الحيـاة اليومية
للمواطنين بشـكل ملحوظ.
وتشـكل السـياحة مصـدر رزق رئيسي للسـكان

الفلسـطينيني يف القدس الرشقية .لكـن منذ عام ،1967
تراجعـت التجـارة يف املدينـة القديمـة بشـكل مطـرد،
حيـث أغلقـت العديـد مـن املتاجـر واملصالـح العاملة
يف األسـواق التقليديـة بسـبب ق ّلـة السـياح والزبائـن.
وتشير التقديـرات إىل أن عـدد األعمـال التجاريـة يف
البلـدة القديمـة قد انخفـض مـن  5,000مصلحة قبل
عـام  1967إىل  3,400يف الوقـت الراهن .وال شـك يف أن
انحسـار حركـة السـياحة التقليديـة يف البلـدة القديمة
سـتؤدي إىل املزيـد مـن األرضار وإىل تفاقـم املخاطـر
االقتصاديـة التـي تواجه األعمـال التجاريـة والتوظيف
وسـبل عيـش املجتمـع الفلسـطيني املقديس.
مـن املحتمـل جـدًا أن تتسـبب عربـات التلفريـك ،التي
يتمثـل هدفهـا الرئيسي املعلن يف جلـب السـياح ذهابًا
وإيابًـا إىل مركـز كيـدم (املحطـة  ،)Dيف تقليـل عـدد
السـياح الذيـن يتجولـون يف أسـواق البلـدة القديمـة.
لذلـك ،سيتسـبب املشروع بشـكل مبـارش يف الحد من
ّ
واملس
التجـارة والتسـوق ،واإلرضار باالقتصـاد املحيل،
البالـغ بالحـق األسـايس يف حريـة العمـل والتجـارة
للفلسـطينيني.
وللحقيقـة نذكـر بأنه تمـت معالجـة هـذا الجانب من
االعرتاضـات التـي تقدمـت بهـا األطـراف املعنيـة يف
جلسـة االسـتماع مع محقق االعرتاضات ،لكنها لألسـف
لـم تحـظ باالهتمام الـكايف ولم تلـق آذانا صاغيـة ق ّ
ط.
األرضار التي ستلحق بحي سلوان ووادي حلوة
على الرغـم مـن مـرور مسـار التلفريـك فـوق حـي
س�لوان ووادي حل�وة ،وانتهائه عند املحط�ة " "Dفوق
س�قف مرك�ز "كي�دم" الواقـع بجـوار مدخل سـلوان،
إال أن املشروع يتجاهـل وال يلتفـت البتـة الحتياجـات
األحيـاء الفلسـطينية ،وال يأخذ بعني االعتبـار التأثريات
املحتملة على انتظام املواصالت املحليـة والحاجة امللحة
ملزيـد من مواقـف السـيارات يف املنطقة .وعلى األرجح،
س�تؤدي مجموع�ات املس�افرين م�ن وإىل املحطة ""D
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إىل حـدوث ازدحـام مـروري كبير عند مفرق سـلوان،
ممـا سـيعيق الدخـول والخـروج إىل سـلوان .كمـا وال
تتضمـن وثائـق خطـة التلفريك أي إشـارة إىل سـلوان
واحتياجـات النقـل واملواصلات الخاصة بهـا ،وبالتايل
فهـي ال تتنـاول تأثير حركـة املـرور على السـكان
الفلسـطينيني هناك.
إن عـدم وجـود مخطـط هيـكيل أو خطـط مفصلـة
لتطويـر البنيـة التحتيـة والنقـل يف سـلوان يعيـق
تحديـد احتياجات الحـي يف مجاالت اإلسـكان والتطور
والتوسـع .ويف الواقع ،منـذ االحتالل يف عـام  ،1967لم
يتـم إعـداد مخطـط تفصيلي لسـلوان لتحديـد بدائل
البنـاء والتنميـة املمكنـة التـي يمكـن أن توفـر حلـوال
سـكنية وفرص عمـل كافيـة لسـكانها املتزايديـن .بل
على العكـس مـن ذلـك ،فـإن املخططـات الهيكليـة
القليلـة التـي تم إعدادهـا واملصادقـة عليها يف سـلوان
اقتصرت فقط على مشروع "حديق�ة املل�ك داوود".
مشروع التهويـد هـذا ،الـذي تـم تسـويقه على أنـه
يعنـى بالحفـاظ عىل البيئـة وحماية الطبيعـة ،حظر يف
الواقـع البنـاء والتطويـر يف أجـزاء كبيرة مـن الحي.
يتسـبب مشروع التلفريـك بضرر محتمـل لسـكان
حـي سـلوان  -وادي حلـوة بعـدة أشـكال .فتشـييد
األعمـدة الضخمـة التـي تدعـم هيـكل الكوابـل املعلقة
سـيؤدي إىل هـدم العديد من املنـازل يف الحـي وترشيد
أصحابهـا ،ومصـادرة األرض التـي تقـوم عليهـا هذه
املنـازل .وهنـاك مخـاوف مرشوعـة مـن أن العائلات
التـي سـتُهدم منازلهـا لن تحصـل عىل تعويـض عادل
جـراء مصـادرة ممتلكاتهـا ،ألن هـذه املنـازل بنيـت
دون تصاريـح قانونيـة ،وبالتـايل فهـي تعتبر مخالفة
لقانـون التنظيـم والبنـاء اإلرسائيلي .وحتـى لـو تـم
دفـع تعويضـات للعائلات ،فلـن يتمكنـوا مـن رشاء
مسـاكن بديلة ومناسـبة بسـبب أزمـة السـكن الحادة
يف سـلوان ،وهـي أزمة تفاقمت بسـبب الزحف املسـتمر
للمسـتوطنني املتطرفين يف الحـي والبؤر االسـتيطانية
التـي أقاموها.

حتـى املنـازل يف سـلوان ووادي حلـوة غير املعرضـة
لخطـر الهدم الكامـل ،هناك قلـق كبري بشـأن األرضار
الهيكليـة التي قـد تحدث بسـبب أعمال الحفـر والبناء
مبان قديمة ُشـيِّدت
بالقـرب منهـا .إذ أن غالبيتهـا هي ٍ
منـذ عقـود باسـتخدام مـواد ووسـائل بنـاء قديمـة،
وبـدون التقيّـد باملعايير الهندسـية الحديثـة املصممة
لحمايـة املبانـي مـن االهتـزازات التـي قـد تزعـزع
االسـتقرار.
ويذكـر ّ
أن وثائـق الخطـة تتيـح للسـلطات والجهـات
الراعيـة للمشروع بمصـادرة املمتلـكات مؤقتًـا خالل
مرحل�ة إنش�اء املشروع .وتعلمنا التجرب�ة أن مصطلح
"املصاـدرة املؤقتة" مـرن للغاية ،وغامض مـن الناحية
القانونيـة ،ويهـدد حقـوق أصحـاب األملاك واألرايض
يف اسـتخدام أراضيهـم ومبانيهـم وتطويرهـا .وربمـا
يسـتغرق تنفيـذ املشروع بضعة سـنوات ،علمـا أنه لم
يتـم إعلان جـدول زمنـي ولـم تنشر مراحـل التنفيذ
املسـتقبلية بـل بقيـت مبهمـة عـن عمـد .وقـد يتـم
اسـتغالل هـذه النواقـص والفجـوات مـن قبـل عرابي
املشروع لتقييد أعمـال البناء والتطويـر أو حتى إجراء
التصليحـات على األبنيـة القائمـة على طـول مسـار
املشروع يف األحيـاء الفلسـطينية.
تسـتوجب رشوط التخطيـط الحضري السـليم إجـراء
مسـح أويل شـامل للوضع الحايل يف املنطقة التي سـيتم
تنفيـذ املشروع فيهـا .ويوجـب شـمول املسـح املعالم
املاديـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة للمنطقـة ،مثل :عدد
املنـازل التي سـتترضر بشـكل مبارش وغير مبارش و/
أو التـي سـيتم هدمها ،واألرايض التي سـتتم مصادرتها
بشـكل دائـم أو لفترة محـددة خلال فترة البنـاء،
والتأثيرات املتبادلـة املتوقعـة بين املبانـي القائمـة
وبين املركبـات الهيكلية املقرتحـة للتلفريـك ،وتأثريات
الضوضـاء واإلشـعاع التي سـتتزايد بمـرور الوقت بعد
تشـغيل التلفريـك .وكمـا ّ
تبين جليـا ،فلـم يتـم إجراء
هذا املسـح امليداني الشـامل ملرشوع التلفريـك – أو أنّه
لـم يتـم اإلعالن عـن نتائجـه فيما لـو تـ ّم تنفيذه.

مرشوع التلفريك اىل البلدة القديمة يف القدس

وتشـمل خدمـة التلفريـك االعتياديـة مـرو ًرا متواصال
للعربـات (والـركاب الذيـن يحدقـون لألسـفل خلال
مـرور العربـات فـوق املباني) باسـتمرار طـوال اليوم
على ارتفـاع منخفـض يبلـغ بضعـة أمتار فقـط فوق
مسـاكن "سـلوان" ووادي حلـوة ،مما سيشـكل ّ
مسـا
حقيقيا بخصوصيـة العائالت خالل ممارسـتها حياتها
اليومية املعتادة يف سـاحات البيـوت والحدائق والرشف.
وال شـك يف أن التعـدي املتواصـل على خصوصيـة
العائلات وهـي تعيـش حياتها يف املنازل يشـكل ّ
مسـا
ّ
الحق األسـايس لإلنسـان
بجـودة الحياة ،ويتناقض مع
باملحافظـة على الخصوصيـة الشـخصية كجـزء مـن
كرامتـه وحريته.
علاوة على ذلـك ،سـيؤدي املـرور املتكـرر لعربـات
التلفريـك على ارتفـاع منخفـض إىل حـدوث ضوضاء
واهتـزازات يف املبانـي القائمـة تحـت مسـارها .وعلى
الرغـم مـن ّ
أن ذلـك قـد ال يسـبّب أرضا ًرا هيكليـة
وبنيويـة للبيـوت ،لكنهـا بالتأكيـد سـتجعل سـاكني
املبانـي يشـعرون بعـدم األمـان وعـدم الراحـة .أضف
إىل ذلـك أن إقامـة التلفريـك واالهتـزازات والضوضـاء
سـتؤدي إىل انخفاض قيمة املسـاكن واملبانـي املجاورة
ملسـار التلفريـك يف "سـلوان" ووادي حلـوة.
وننوّه هنـا اىل التقييـدات الصارمة التـي طاملا فرضتها
بلديـة القدس ومؤسسـات التنظيـم والبناء على أجزاء
كبيرة مـن "سـلوان" ووادي حلـوة ،وعلى املناطـق
األخـرى املحيطة بأسـوار البلدة القديمة بشـكل خاص،
متذرعـة بحجـج الحساسـية البيئيـة لهـذه املناطـق
واحرتاما لتوجيهـات مخطط الحديقـة الوطنية ع.م6/
الـذي فرضتـه السـلطات اإلرسائيليـة بعـد االحتلال.
وعلى النقيـض مـن ذلـك ،يشـتمل مشروع التلفريك
على أعمـال بنـاء وتطويـر ضخمـة يف نفـس املنطقـة
التـي يُحظـر فيها على السـكان الفلسـطينيني ومالك
العقـارات القيـام بأعمـال البنـاء والتطويـر واملحافظة
على سلامة ممتلكاتهـم مـن التآكل.
حـي "أبـو طـور"
كمـا وتجـدر اإلشـارة إىل أن
ّ

الفلسـطيني سـيتأثر سـلبًا ً
أيضـا بمشروع التلفريـك
وإن كان بدرجـة أقـل مـن "سـلوان" ووادي حلـوة .إذ
سـيمر مسـار التلفريك فـوق الطـرف الشـمايل للحي،
ّ
سـيمس باملنظر السـائد واملعتـاد للمنتـزه الوحيد
ممـا
الحـي وبخصوصيـة املتنزهين فيه
املتـاح للسـكان يف
ّ
(لنفـس األسـباب التي ذكـرت بخصوص أحياء سـلوان
ووادي حلـوة) .وال شـك يف ّ
أن ّ
املس باملسـاحة الرتفيهية
الوحيـدة التـي يمكـن أن يتمتع بهـا الفلسـطينيون يف
الحـي خـارج بيوتهم سـينتقص مـن جـودة الحياة يف
ّ
"أبو طـور".
املعارضة العارمة للمرشوع
ليـس هنـاك شـك يف أن مشروع التلفريـك قـد اجتذب
الكثير مـن االهتمـام العـام ،وخاصـة مـن مجموعـة
واسـعة مـن الشـخصيات العامـة واملهنيين والعلمـاء
واملثقفين ورجـال الديـن .وعلى الرغـم مـن غيـاب
التنسـيق ،فقـد اصطـدم مشروع التلفريـك بمعارضة
واسـعة مـن قبـل كثير مـن الهيئـات العامـة املعنيـة
بدوافـع املشروع وتفاصيـل التنفيذ واملكونـات املادية.
ً
سـابقا ،عارضـت املشروع املنظمـات
وكمـا ذكرنـا
الدينيـة ورجـال الديـن البارزيـن مـن الديانـات
التوحيديـة الثلاث ،كل منهـا ألسـبابها الخاصـة .فقد
اعترض املجلـس األعلى لشـؤون املسـلمني يف إرسائيل
على املشروع كجـزء مـن دوره يف حمايـة األماكـن
املقدسـة للمسـلمني يف القدس مـن محـاوالت جمعيات
املسـتوطنني واملنظمـات اليهودية املتطرفة التي تسـعى
لتغيير الهويـة األصليـة للقـدس الرشقية بشـكل عام،
وبوجـه خـاص يف البلـدة القديمـة ومحيـط الحـرم
الرشيـف.
أمّ ـا رؤسـاء حاخامـات القـدس فقد عارضـوا املرشوع
مـن خلال دعـم االعرتاضـات التـي طرحهـا أعضـاء
مـن املجتمـع اليهـودي الق ّرائـي ،الذيـن يعتقـدون أن
م�رور الكوهني�م "أو الكهن�ة اليه�ود" فـوق املقبرة
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اليهوديـة النشـطة الواقعـة يف «وادي املـوت» يسـبب
النجاسـة والتدنيـس .إذ ً
وفقـا ملعتقداتهـم ،هـذا وارد
الحـدوث حتى لـو حدث مـرور الكهنـة أثنـاء الركوب
يف مقصـورات مدعومـة بالكوابـل واألعمـدة.
رفـض املهندسـون املعماريون ومخططو املـدن وخرباء
املواصلات وحمايـة البيئة بشـدة فكرة إقامـة التلفريك
يف فضـاء مدينـة تاريخيـة .حيـث أنهـم يتفقـون يف
الغالـب على أن اإلجـراء املناسـب يف مثل هـذه األماكن
ه�و "املحافظ�ة" وليـس التطويـر والتحديـث املزعوم.
لذلـك ،كان علمـاء اآلثـار واملؤرخـون والناشـطون يف
مجـال الرتاث يف طليعـة أولئك الذيـن يعارضون الفكرة
األساسـية للمشروع وكذلـك تجلياتـه املادية.
ومـن املثير لالهتمـام ،أن معارضـة املشروع ال تتأثر
باالنتمـاء القومـي يف القـدس ،على الرغـم من انتشـار
التوتـرات العرقية والقومية (بشـكل رئيسي بني اليهود
والعـرب) يف املدينـة .ويعارض السـكان الفلسـطينيون
يف سـلوان ووادي حلـوة وأبـو طـور املشروع بشـدّة،
سـواء بشـكل مسـتقل عن زمالئهم اليهود أو بالتعاون
معهـم .الدوافـع الرئيسـية للمعارضـة بين السـكان
الفلسـطينيني هي دوافع سياسـية وماديـة واجتماعية-
اقتصاديـة ،وتنبـع ً
أيضا مـن التهديدات التـي تتعرض
لهـا مكانة األماكن املقدسـة اإلسلامية القريبة ،وخاصة
الحـرم الرشيـف واملسـجد األقصى .بينمـا معارضـة
املشروع بني السـكان اليهود تنبع بشـكل أسـايس من
دوافـع ثقافيـة ومهنيـة .فكمـا ذكرنا ،وبصرف النظر
عـن معارضـة الطائفـة الق ّرائيـة املنبثقة مـن العقيدة
الدينيـة اليهوديـة ،فـإن معظـم املعارضين اليهود هم
مـن املهنيين واملثقفين يف مجـاالت اآلثـار والعمـارة
وحمايـة البيئـة والتاريـخ والثقافة.
ويعتبر أهـم مـؤرش على املعارضـة الواسـعة ملرشوع
التلفريـك هـو االلتمـاس الـذي قدمتـه مجموعـة مـن
املهنيين والنشـطاء العامين إىل املحكمـة العليا لغرض
عرقلتـه وربمـا إلغائـه .االلتمـاس ال يـزال معلقـا يف
املحكمـة وال يمكـن اسـتباق النتائج .ويؤكـد االلتماس

بـأن املخطـط لـم يكـن مـن الجائـز أن توافـق عليهـا
الحكومـة حينها ،ألنهـا كانـت بمثابة حكومـة انتقالية
منقوصـة الصالحيـات .وقـد عُ قـدت جلسـة االسـتماع
األوىل لاللتمـاس يف  29حزيـران /يونيـو  .2020وبعد
بضعـة أسـابيع ،طلبـت املحكمـة العليـا مـن الحكومة
تقديـم مواد إضافيـة تربّر القـرار الذي اتخذتـه اللجنة
القطريـة للبنـى التحتيـة يف حينـه لوضـع املخطـط
ضمـن مسـار املصادقة املسـتعجلة.
وكمـا هو معـروف ،فإن فـرص التدخـل القضائي (من
قبـل املحاكـم) يف القـرارات التـي تتخذهـا مؤسسـات
التخطيـط اإلرسائيليـة محـدودة للغايـة .لذلـك ،مـن
املشـكوك فيـه أن يأتي الخلاص من مشروع التلفريك
مـن املحكمـة العليـا بالـذات .ومـع ذلـك ،فـإن اتفاق
العديـد من النشـطاء واملهنيين الذيـن ال تربطهم عادة
مصالـح مشتركة ،يف معارضة مخطط التلفريك يشير
إىل خطـورة العواقـب املحتملـة للخطـة (انظـر امللحق
رقم .)2
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التأثير على البيئـة واملناظـر الطبيعيـة وقواعـد
السلامة
يمكـن تلخيـص األثـر السـلبي للتلفريـك على البيئـة
واملناظـر الطبيعيـة والسلامة على طـول مسـاره
ومحيطـه القريـب ،وعلى السـياق الحضري العـام
للقـدس ،على النحـو التـايل:
1 .1التسبب بتغيري "خط األفق" التقليدي /املعتاد الذي
يظهر للناظر من نواحي متعددة من البلدة القديمة،
وخاصة من املدينة القديمة ،بسبب املرور املستمر
واملتكرر للعربات (املقصورات) التي تتحرك ذهابًا
وإيابًا يف الهواء طوال اليوم.
2 .2األرضار التي ستلحق بالطبيعة يف "وادي املوت"
بسبب مرور العربات وإنشاء البنية التحتية للتلفريك
(األسس الخرسانية واألعمدة) يف أرض الوادي.
3 .3مستويات عالية من الضوضاء أثناء إنشاء التلفريك،
وبعد ذلك أثناء تشغيله املنتظم مدى الحياة ،والتي
ستلحق الرضر بصحة وجودة الحياة وخصوصية
العائالت من سكان سلوان ووادي حلوة الذين تقع
منازلهم مبارشة تحت مسار التلفريك ،وبجوار البنية
التحتية واألعمدة التي تسند الكوابل والعربات.
4 .4اإلشعاع الكهربائي والكهرومغناطييس املنبعث من
الكوابل واملقصورات والذي يتسبب يف أرضار صحية
للناس.
5 .5الخطر عىل سالمة السائقني بسبب التشتت املحتمل
الناجم عن حركة العربات يف الفضاء وانعكاس
أشعة الشمس عىل مستوى الشارع.
ّ
واملس باملناظر الطبيعية يف املنطقة
6 .6الرضر الجمايل
بسبب املقاييس الضخمة والشكل املائل ألعمدة
التلفريك.

خاتمة وتلخيص
مشروع التلفريك إىل البلدة القديمـة يف القدس الرشقية
هو مشروع مشـبوه يهـدف إىل ترسيع تهويـد القدس
الرشقيـة واسـتكمال ضمّ ها للقـدس الغربيـة بخطوات
قرسيـة .وال غرابـة يف ّ
أن أعتـى املتحمسين للمشروع
ه�ي جمعي�ة "العـاد" االسـتيطانية واملدعومـة مـن
جهـات دوليـة ومحليـة تنتمـي إىل اليمني االسـتيطاني
املتطـرف يف إرسائيل.
وتـكاد ال توجد مسـوغات لهذا املرشوع سـوى تسـهيل
وصـول الزوار اليهـود إىل حائط املبكى (سـاحة الرباق)
وعودتهـم إىل القـدس الرشقيـة دون املـرور بالبلـدة
القديمـة ومالقاة سـكانها الفلسـطينيني.
بينمـا ينطـوي املرشوع على نتائج سـلبية جمّ ـة منها:
رضب الحركـة السـياحية يف البلـدة القديمـة وما ينتج
عنهـا مـن تبعـات اقتصاديـة واجتماعيـة ،هـدم بيوت
ومصـادرة أراض والتسـبب بـاألذى الدائـم لعشرات
البيـوت والعائلات يف سـلوان ووادي حلـوة ،التسـبب
بـأرضار ال يمكـن إلغاؤهـا للمـوروث الحضـاري
والتاريخـي واألثـري يف محيـط البلـدة القديمـة
وأسـوارها ،واحتمـال نشـوب احتجاجـات شـعبية
ومواجهـات ق�د تتطور إىل أعم�ال عنف      .
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ملحق رقم    1
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ملحق رقم 2
بيـان صحفي  -وصـول التلفريك املـؤدي إىل املدينة
القديمـة إىل محكمـة العدل العليا
يوم االثنني املوافق  29حزيران  2020يف تمام الساعة 9
صباحً ا ،ستنظر محكمة العدل العليا يف رشعية املصادقة
عىل مخطط التلفريك .تدعي جمعية «عيمق شافيه)
وخرباء آخرون يف االلتماس املقدّم للمحكمة ما ييل:
1 .1تمـت املوافقـة على الخطـة مـن قبـل حكومـة
انتقاليـة غير مخولـة بذلـك
2 .2لـم يتـم تقييـم املشروع  ،الـذي يعتبر مشروع
مواصلاتً ،
وفقـا للمعايير املقبولـة مـن قبـل
الوزارة
3 .3تـم اتخـاذ القـرار بنـا ًء على عمليـات محـاكاة
مضللـة .
بعـد املوافقـة على مخطـط بنـاء تلفريـك إىل البلـدة
القديم�ة يف القدـس ،تقدم�ت جمعي�ة "عيمق ش�افيه"
مـع أكاديميين ومختصين يف مجـاالت الهندسـة
املعماريـة والتخطيـط الحضري والسـياحة واآلثـار
بالتم�اس ض�د املخط�ط.
يرتكز االلتماس عىل ثالث حجج مركزية:
•ال يحـق للحكومـة االنتقاليـة اتخاذ قـرار ال رجعة
فيه مثـل املوافقة عىل مشروع التلفريك :سـيكلف
مشروع التلفريـك مئـات املاليين مـن الشـواقل.
يف فترة تقـوم فيهـا الحكومـة بتخفيـض كبري يف
امليزانيـة بمليـارات الشـواقل وتخفـض ميزانيات
الصحـة والرفاهيـة ،مـن غير املناسـب أن تترك
حكومـة انتقاليـة تركـة بهـذا الحجـم للحكومـة
املقبل�ة لرتثها.

•كان هنـاك خلـل خطير يف عمليـة التخطيط حيث
لـم يتـم إرشاك وزارة املواصلات يف املشروع الذي
يعـرض عىل أنـه مشروع مواصالت .ولم يشترط
على أن يخضـع املخطـط للمعايير املعتمـدة يف
مشـاريع املواصالت يف البالد .وبـدال ً من ذلك ،تمت
املوافقـة عليـه على أسـاس تقاريـر وبيانـات أقل
شـموال ً من تلـك املطلوبـة لكل مشروع مواصالت
آ خر .
•تمـت املصادقـة على املخطـط باالعتمـاد على
عمليـات محـاكاة مضللة :لـم يقدم ع ّرابـو الخطة
محـاكاة كاملـة توضـح بدقـة العربـات املتحركة
واألرضار التـي ستتسـبب للمشـهد التاريخي .فقد
كان ينبغـي على اللجنـة الوطنيـة للبنيـة التحتية
أن تطلـب مـن الداعمين تقديـم محـاكاة توضـح
السـيارات الفعليـة املتحركـة.
يف هـذا الوقـت ،بينما تواجـه صناعة السـياحة بأكملها
أزمـة غير مسـبوقة ،ترص حكومـة إرسائيـل بعناد عىل
التخلـص مـن مئـات املاليني من الشـواقل مـن ميزانية
وزارة السـياحة يف مشروع يتضح ،بمـرور الوقت ،عىل
أنه غير رضوري البتة.
إن االلتمـاس إىل محكمـة العـدل العليا املقـدم من كبار
املتخصصين يف جميع املجاالت ذات الصلة  -املهندسين
املعماريين واملؤرخين والجغرافيين وخرباء السـياحة
عال أكثـر من أي يشء
وعلمـاء اآلثار  -يتحـدث بصوت ٍ
آخـر عـن حقيقـة أن هـذا املشروع ال يخـدم أغـراض
السـياحة وال املواصلات ،بل هو ترجمة ملـآرب وأهداف
سيا سية .
نأمـل أن توقـف محكمة العـدل العليا مسيرة مرشوع
التلفريـك وتنقـذ القـدس من تدمير تراثهـا ومواقعها
التاريخية.
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