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حقيقة صادمة
عن واقع التهويد في القدس
عاما من
«ماذا حقق االحتالل اإلسرائيلي بعد خمسين ً
احتالل كامل القدس»
خصوصا من أكثر أنواع االستعمار والعنصر ّية اليت
عموما ،والقدس
ُيع ّد االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني
ً
ً
�وذجا سلب �يا يف خمالفة القوانني والقرارات
اإلسرائيلي
عرفتها البشر ّية يف التاريخ املعاصر ،وقد شكل االحتالل
ً
ّ
الدول ّية والتالعب بها وب�ليات تطبيقها ،ويف ممارسة أشنع أنواع التهويد والتزوير حبق األرض واإلنسان يف
القدس.
وعمل االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالل الشطر الغربي للقدس عام  1948حتى اليوم على تهويد املدينة احملتلة
وأسرلتها ،حيث تعرضت القدس خالل هذه السنوات هلجم ٍة تهويد ّية ضخمة على الصعد الدين ّية والثقاف ّية
والدميوغراف ّية ،باإلضافة حملاولة تغيري هوية املكان عرب رواي ٍة تار� ّية مكذوبة حاول االحتالل إقحامها يف
�د سواء
خط املدينة التار�ي .سياسات االحتالل التهويد ّية استهدفت املقدسات اإلسالمية واملسيحية على ح
وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وعملت على جعل حياة الفلسطينيني يف املدينة ضر ًبا من اجلحيم ،عرب
حصارهم اقتصاد ًيا ومعيش ًيا ويف سكنهم.
ً
أفعاال وسياسات على أرض الواقع ،تقوم على تنفيذها أذرع االحتالل
ُخطط االحتالل على اختالفهاُ ،ترتجم
بشكل شبه يومي ،وحفر األنفاق أسفل ويف حميط املسجد املبارك،
ومؤسساته املختلفة ،من اقتحامات األقصى
ٍ
ً
وصوال هلدم منازل الفلسطينيني ومنح العطاءات االستيطان ّية الضخمة،
وتشييد املباني التهويد ّية يف حميطه،
وخنق الفلسطيين سواء كان فردًا أو مؤسسة أو جهة قائمة يف وجه االحتالل ،وما يكتنف هذه السياسات العامة
من تفاصيل وأرقام وحيثيات ،وقبل ذلك إرادة االحتالل األساس ّية وفلسفته اليت توجه وتقود كل �الت
التهويد تلك.
وإبرا ًزا خلطورة هذه السياسات اإلسرائيل ّية اليت تسهدف القدس احملتلة ،نضع بني يدي القار� أبرز حقائق
التهويد يف املدينة احملتلة ،وحناول تبيان ما يهدف االحتالل من ورائها ،فهي أخطار تهدد الفلسطيين ”اإلنسان“،
حرب ضروس ضد احلق العربي واإلسالمي بالقدس.
وتهدد املكان ”الذاكرة والتاريخ“ ،يف سياق ٍ
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 -1تتلخص أهداف االحتالل ،بفرض سيطرته على أكرب مساحة ممكنة من القدس وفلسطني ،وتهويدها.
وطرد أكرب عدد ممكن من السكان الفلسطينيني ،وإحالل أكرب عدد ممكن من املستوطنني اليهود
مكانهم.
 -2قامت االسرتاتيجية اإلسرائيل ّية لتهويد القدس على ثالث ركائز ،هي« :طرد املقدسيني ،وإحالل
املستوطنني ،وتغيري هوية املكان».
 -3يعمل االحتالل على حتقيق عد ٍد من األهداف يف سياق تهويد القدس ،على رأسها:
 -توفري حزام أمين حميط بالقدس.

 احلفاظ على املواقع العسكرية املهمة يف مرتفعات القدس ومناطقها احلساسة. إجياد طرق آمنة بني املستوطنات اإلسرائيل ّية ،وخلق تواصل بني أماكن وجود املستوطنني. عرقلة النمو العمراني والسكاني الطبيعي للمقدسيني ،وإعاقة متددهم يف حميطهم. حتويل القدس إىل مدينة طاردة للمقدسيني ،وجاذبة للمستوطنني. زيادة نسبة اليهود يف القدس. تعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة االحتالل ،والرتويج لذلك. تفكيك التواصل اجلغرايف بني أحياء القدس. عزل القدس عن املدن الفلسطينية األخرى. ضرب مق ّومات صمود اجملتمع املقدسي. -4حياول االحتالل أن يفرض نفسه مشر ًفا على املسجد األقصى ،ويثبت وجوده يف املسجد عرب االقتحامات
شبه اليوم ّية لألقصى ،وعمله على ختصيص أوقات حمددة لليهود لكي يقتحموا فيها املسجد.

 -5بعد مواجهة خطط االحتالل يف األقصى ،عمل األخري على عزل مكونات الدفاع عن املسجد ،عرب
حظر ما أمساه تنظيمي «املرابطني واملرابطات» يف  ،2015/9/8ومعهم حلقات العلم اليت كانت ُتعقد
يف مصاطب األقصى وباحاته ،وحظر  17مؤسسة تابعة للحركة اإلسالمية  -اجلناح الشمالي يف
األراضي احملتلة عام  1948يف .2015/11/17
بشكل شبه يومي،
 -6حتييد االحتالل هلذه الشرائح مسح له بتثبيت االقتحامات أم ًرا واق ًعا ،على فرتتني
ٍ
األوىل صباحية ،والثانية بعد الظهر .وارتفعت نسبة االقحامات  % 28عام  2016عن عام  2015بعد
تطبيق هذه القرارات.
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 -7يف خطوة الحقة للتقسيم الزماني ،يهدف االحتالل لتقسيم األقصى مكان ًّيا ،حيدد فيها مساحات
كنسا لليهود ألداء صلواتهم التلمودية (الدينية) ،على غرار
خاصة من املسجد األقصى ليقيم عليها
ً
ما جرى يف املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل.
 -8تقف «منظمات املعبد» كواحد ٍة من أهم املنظمني والداعني القتحام املسجد األقصى ،وتشمل هذه
ريا من املنظمات ذات اهلدف ذاته ،منها «نساء ألجل املعبد/طالب ألجل املعبد»..
املنظمات عددًا كب ً
وغريها.
بشكل كبري ،وتشهد اقتحامات �اع ّية واعتداءات
 -9تشكل األعياد اليهود ّية مواسم لزيادة االقتحامات
ٍ
على املصلني يف األقصى وحراسه وموظفيه ،وأبرزها «عيد الفصح اليهودي» و ذكرى «خراب املعبد».
 -10يشارك يف اقتحام األقصى أربعة شرائح أساس ّية :املستوطنون اليهود ،وجنود األجهزة األمنية التابعة
لالحتالل وعناصرها ،والطالب اليهود ،و«السياح» األجانب.
ممن يقتحم األقصى بأجندة دين ّية
 -11يسهل االحتالل دخول «السياح» من اليهود أو غريهم ،وهم ّ
سائحا خالل عام .2016
وسياس ّية داعمة لالحتالل مسب ًقا ،ووصل عددهم لـ 217620
ً
 -12بلغ عدد املستوطنني الذين اقتحموا األقصى منذ  2009حتى  2016حنو 69153
مقتحما.
ً

 -13ترافق اقتحامات اعتداءات عديدة ،يف حق املصلني واملرابطني وحراس األقصى ،أهمها (اإلبعاد عن
القدس واألقصى ،ومنعهم من الصالة ،والغرامات املالية ،والسجن) ،وما يرافق ذلك من تعنيف
جسدي ونفسي.

 -14خالل األعوام السابقة كانت االقتحامات تتوقف خالل أيام العشر األواخر من شهر رمضان ،ولكنها
خالل عام  2016استمرت يف حماولة لفرض واقع جديد على األقصى.

ُ -15يبعد االحتالل الفلسطينيني من رواد األقصى ملُد ٍد ترتاوح بني  3أيام و 6أشهر ،مع إمكانية جتديد
هذه الفرتات بناء على قرار من سلطات االحتالل.
 -16يعرقل االحتالل عمل دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس لرتميم مباني املسجد األقصى املبارك
وصيانتها ،جلعلها آيلة للسقوط أو غري قابلة لالستخدام.
 - 17حياول االحتالل شرعنة تدنيسه للمسجد عرب مشاريع قوانني يف «الكنيست» ،ومع تعثرها املتكرر،
بشكل دائم لتغيري ما ُيعرف بالوضع التار�ي القائم الذي تشرف �وجبه دائرة
يتم إعادة تقدميها
ٍ
األوقاف اإلسالم ّية يف القدس حص ًرا على شؤون األقصى.
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 -18إضافة هلذه احملاوالت يف «الكنيست» ،قضت احملاكم اإلسرائيل ّية يف عام  2016بأن صالة املستوطنني
عند أبواب املسجد األقصى ال تعد جرمية.
 -19يعمل االحتالل على منع األذان عرب مكربات الصوت يف مساجد القدس واألراضي الفلسطينية
احملتلة عام  1948عرب قانون يف «الكنيست» ،ثم عدل املشروع ليشمل الفرتة املمتدة من الـ 11مسا ًء
صباحا.
إىل 7
ً
 -20يعمل االحتالل على إنشاء مدينة يهود ّية أسفل البلدة القدمية ويف حميطها ،ويطلق على املشروع
«تأهيل احلوض املقدس» ،واليت تتضمن إنشاء «مدينة امللك داود» املزعومة.
 -21ويف هذا السياق يقوم االحتالل بربط احلفريات املختلفة ،واليت تتضمن قاعات وأنفا ًقا ،لتصبح
أماكن تستقطب الزوار ،وتستخدم ألغراض سياح ّية ودين ّية واجتماع ّية للرتويج لتاريخ يهودي
مكذوب.
 -22بلغ عدد احلفر ّيات اإلسرائيل ّية أسفل ويف حميط املسجد األقصى حتى نهاية  2016حنو  63حفر ّية.

 -23يسعى االحتالل إىل تزوير احلقائق والتاريخ عرب إعطاء الشوارع واألحياء واملعامل املقدسية أمساء
عربية ال متت إىل القدس ِب ِص َلة .فجبل املكرب أصبح «هار أوفل» ،وجبل أبو غنيم أصبح «هار حوما»،
وباب األسباط أصبح «شاعر هأريوت» وغري ذلك.
 -24يقيم االحتالل عشرات ال ُك ُنس على أسوار املسجد األقصى (ككنيس املدرسة التنكز ّية) ،وأسفل منه
(كقنطرة ويلسون) ،ويف حميطه (ككنيس خيمة إسحاق).
 -25يضيق االحتالل على الفلسطينيني يف القدس ،وخاص ًة القاطنني يف البلدة القدمية ،عرب منعهم من
البناء يف أحيائهم ،وعدم إعطائهم الرخص الالزمة ،فال يوافق إال على  % 2من الرخص املقدمة يف
كامل القدس ،واليت تتطلب إجراءات عديدة وتكاليف مالية باهظة تصل لـ  70ألف دوالر أمريكي.
 -26يرتفع يف السنوات األخرية هدم االحتالل ملباني الفلسطينيني ،ويف تقديرات لبلدية االحتالل يف
القدس ،فإن عدد املباني املعرضة للهدم حنو عشرين ألف مبنى ،حبجة عدم الرتخيص .وقد هدم
االحتالل بني عامي  2000و  2016حنو ً 1396
منزل يف القدس.
 -27يسمح االحتالل للجمعيات االستيطانية باالستيالء على منازل الفلسطينيني يف القدس ،وتقدم هلم
خصوصا منطقة سلوان
احلماية والتسهيل ،وتستهدف هذه اجلمعيات املناطق القريبة من األقصى،
ً
جنوب املسجد.
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 -28يهدف االحتالل من هذه السياسات إىل حشر الفلسطينيني يف أحياء صغرية غري قابلة للتطور
السكاني واالجتماعي واالقتصادي والسياسي.
 -29يسحب االحتالل بطاقات اهلوية الزرقاء أو اإلقامة الدائمة اخلاصة بالفلسطينيني يف القدس،
ليحرمهم من حق اإلقامة يف املدينةّ ،
و�ة ذرائع كثرية �تلقها االحتالل لسحب هذه اهلويات من
املقدسيني ،منها :عدم دفع الضرائب ،واألسباب األمنية وغريها ،وبعد اندالع انتفاضة القدس ،أصبح
االحتالل يتخذ سحب اهلويات كإجراء حبق عوائل الشهداء ومنفذي العمليات الفرد ّية .وقد سحبت
سلطات االحتالل حنو  14500بطاقة من عام  1967حتى .2016
 -30يستهدف االحتالل املقدسيني حبمالت االعتقال ،اليت تطال خمتلف الشرائح يف القدس من األطفال
والنساء والرجال والشيو� ،ويرافقها أذية جسد ّية ونفس ّية.
املنزلي على كثري من املقدسيني لفرتات متتد
 -31إىل جانب االعتقال ،تفرض سلطات االحتالل احلبس
ّ
من عدة أيام إىل عدة أشهر ،ويق ّيد احلبس حرية املقدسيني ،ومينعهم من التوجه للمدارس أو تلقي
العال� أو السفر ،ويفرض االحتالل أحيا ًنا أن يقضي احملكومون مدة حبسهم املنزلي خار� القدس
وبعيدًا من بيت العائلة.
 -32يعاني األسرى من القدس املقدسيون معاناة خاصة ،فهم وحبسب القوانني اإلسرائيل ّية «مقيمون»
وحيملون بطاقات اإلقامة «الزرقاء» ،فال يقبل االحتالل بأن تشملهم صفقات التبادل لكونهم غري
فلسطينيني (من الضفة أو غزة) ،وال يعاملهم حبسب قوانينه اخلاصة ،من حيث األحكام والسجون،
فال هم فلسطينيون وال هم حيملون اهلوية اإلسرائيل ّية.
ريا مقدس �يا ،أقدمهم مضى على اعتقاله
 -33مع انتهاء عام  2016كان يقبع يف سجون االحتالل  515أس ً
عاما.
ً 30

 -34ال تتوقف اعتداءات االحتالل عن استهداف املسيحيني ،عرب التضييق عليهم يف األعياد ،واالعتداء
على املقدسات املسيح ّية والكنائس.
 -35ا�فض عدد املسيحيني يف القدس بعد احتالهلا
بشكل كبري ،وهم ال يشكلون اليوم سوى  % 1فقط
ٍ
من نسبة السكان املقدسيني.
 -36يستهدف االحتالل قطاع التعليم يف املدينة احملتلة ،ويعمل على إدخال مناهجه اإلسرائيل ّية احملرفة
نقص يف الغرف الصف ّية.
يف مدارس القدس ،فيما تعاني املدارس الفلسطين ّية من ٍ
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 -37يعاني قطاع التعليم يف القدس من التس ّرب املدرسي بسبب الظروف االقتصاد ّية ،وتصل نسبة التسرب
املدرسي بني الطالب املقدسيني إىل .% 13
 -38يعاني القطاع الصحي يف القدس من شح يف التمويل ،وتراكم الديون ،ويضيق االحتالل على
املؤسسات الصح ّية القائمة ويفرض على املقدسيني التسجيل بالتأمني الصحي اإلسرائيلي ليدفعهم
حنو املؤسسات التابعة له ،ما يسمح له بفرض قيو ٍد جديدة عليهم.
 -39حياصر االحتالل املقدسيني ومصادر رزقهم ،حيث ترتفع سنو ًيا نسبة العائالت الفلسطينية اليت
تعيش حتت خط الفقر يف القدس .وقد جتاوزت نسبة العائالت املقدسية اليت تعيش حتت خط الفقر
نسبة الـ  ،% 76فيما بلغت النسبة بني األفراد حنو  % 82حسب أرقام .2016
 -40حبلول عام  2016بلغت نسبة البطالة بني املقدسيني حنو  ،% 31وبلغ معدهلا بني اخل ّرجيني
اجلامعيني حنو .% 25
 -41ال يرتك االحتالل املؤسسات األهلية يف القدس لتقوم بدورها يف دعم ومساندة املقدسيني ،فيعمل
على التضييق عليها ،ومن ثم حظرها وإغالقها ،وقد أغلق االحتالل عشرات املؤسسات األهلية العاملة
للقدس داخل املدينة وخارجها ،وأبرزها املؤسسات التابعة للحركة اإلسالمية اجلناح الشمالي،
وتتنوع مساحات عمل هذه املؤسسات بني اإلغاثة والتعليم والصحة ،ما ترك ً
ريا يف اجملتمع
فراغا كب ً
الفلسطيين يف القدس.
 -42يهدف االحتالل من التضييق على املقدسيني يف السكن والبناء واحلياة ،لدفعهم للهجرة من داخل
القدس إىل ضواحي املدينة أو إىل خارجها ،وحتويل القدس إىل مدينة طاردة للمقدسيني وجاذبة
للمستوطنني ،ما حيقق له تفوق عدد اليهود يف اهلرم السكاني للمدينة.
 -43يشكل االستيطان ً
بندا ثاب ًتا يف سياسات احلكومات اإلسرائيل ّية ،فهو يأتي لرفع عدد املستوطنني يف
القدس مقابل خفض أعداد الفلسطينيني.
 -44استطاع االحتالل رفع عدد املستوطنني اليهود يف األحياء الفلسطين ّية ،بنسبة  % 40خالل السبع
سنوات األخرية ( ،)2016-2009فيما ارتفع عدد املستوطنني بنسبة  % 70خالل الفرتة نفسها.
 -45ما بني  2009و 2016ارتفع البناء االستيطاني يف الشطر الشرقي للقدس احملتلة بنسبة .% 39

تبق هذه السياسة
 -46ينشط االحتالل يف االستيالء على األراضي يف القدس بذرائع خمتلفة ،ومل ِ
للمقدسيني أكثر من  % 13من مساحة األراضي يف القدس الستعماهلا ألغراض البناء.
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� -47طط االحتالل لتغيري وجه املدينة وطمس واجهتها العرب ّية واإلسالم ّية ،ومن هذه املخططات
ومبان ومرافق ضخمة يف
مشروع «وجه القدس -املدينة احلديثة» ،الذي يهدف إىل بناء أبرا� وأسواق
ٍ
املدخل الرئيس للقدس من اجلهة الغرب ّية.
 -48حقق جدار الفصل لالحتالل أهدا ًفا عديدة ،أهمها إخراجه لنحو  120-80ألف مقدسي خار� حدود
القدس ،ومصادرة ما ال يقل عن  163كلم.2

 -49عزل اجلدار العازل القدس عن املدن الفلسطينية األخرى ،وفصل �ال الضفة الغرب ّية عن جنوبها،
وعرقل حياة املقدسيني من النواحي التعليم ّية والطب ّية والسكن ّية واالجتماع ّية.
� -50صص االحتالل ميزانيات ضخمة لتهويد املدينة احملتلة ،فعلى سبيل املثال بلغت ميزانية بلدية
االحتالل يف القدس لعام  2016حنو  5.1مليار شيكل (حنو  1.4مليار دوالر أمريكي) ،يضاف إليها حنو
 160مليون كدعم حكومي ،وم�ات ماليني الدوالرات من قبل اجلمعيات االستيطان ّية.
هذه �اذ� مما تتعرض له مدينة القدس ،فإرادة التهويد لدى االحتالل يرت�ها خطط عمل وسياسات
يطبقها على أرض الواقع ،يف ما تتخبط إرادة املواجهة العرب ّية واإلسالم ّية ،ويشكل املقدسيون خط
ّ
حقيقي.
احملتل دون أي إسناد
املواجهة مع
ّ
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