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مقاومة املقد�صيني ل�صنوف النتهاكات 

الإ�صرائيلية

اأواًل: ركائز االحتالل يف االنتهاكات: 

�أن ��صتمر�ر �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحق �لقد�ص و�ملقد�صيني،  يجد �ملتفح�ص للو�قع 

كان �ل�صبب �ملبا�رش �لكامن ور�ء مقاومة �لفل�صطينيني لالحتالل بني �حلني و�الآخر. و�أن 

��صتعر��ص هذه �العتد�ء�ت، يعني ��صتق�صاء مظاهر �النتهاكات �ملتعمدة من قبل �صلطات 

و�حلجر،  بالب�رش،  و�ملتعلقة  �ملدينة،  يف  �لفل�صطينية  �حلياة  مناحي  كافة  جتاه  �الحتالل 

و�ل�صجر، و�ملقد�صات، كما يعني بيان مدى �لدمار �لهائل �لذي نتج عن هذه �العتد�ء�ت 

يف  �الحتالل  بذلها  �لتي  �ملحاوالت  �إىل  �إ�صافة  للمدينة،  �الإ�صالمي  �لعربي  �مل�صهد  بحق 

م�صادرة م�صتقبل �الأجيال �إىل �ملدى �لبعيد.

وقد ��صتخدمت �صلطات �الحتالل �صيا�صة فر�ص �الأمر �لو�قع يف �لتهويد دون توقف، 

�ملدينة  �أحياء  يف  �جلر�ئم  كافة  القرت�ف  �ال�صتيطانية  و�ملنظمات  �جلمعيات  يد  فاأطلقت 

من  �لالزمة  بالوثائق  مرور�ً  �خلا�صة،  �الأمنية  �لوحد�ت  من  كامل  باإ�صناد  �ملختلفة، 

�لوز�ر�ت �ملتنوعة، و�صوالً للجهات و�ملحاكم �لق�صائية.

وال يهدف هذ� �لف�صل من �لكتاب، ��صتق�صاء كافة �النتهاكات و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

لذ� فقد  �لتي يتعر�ص لها،  للنماذج  �لدقيق  �لتف�صيل  �ملقد�صة، كما ال يهدف  �ملدينة  بحق 

�ختار �لباحث ت�صعة �نتهاكات رئي�صية تقوم بها �صلطات �الحتالل، لبيان مدى �لهجمة 

�ملقد�صيون  ��صتطاع  �النتهاكات  هذه  و�أي  �لفل�صطينيون،  لها  يتعر�ص  �لتي  �ل�رش�صة 

�لتهويد و�الأ�رشلة، و�ال�صتيطان،  مقاومتها و�لتقليل من حدتها. وهذه �النتهاكات هي: 

و�الإبعاد،  و�لتهجري،  و�ملقد�صات،  �الأوقاف  و�نتهاك  و�ملمتلكات،  �الأر��صي  وم�صادرة 

وهدم �لبيوت و�ملن�صاآت، و�إقامة جد�ر �ل�صم و�لتو�صع، وحما�رشة �القت�صاد، وفر�ص 

�ل�رش�ئب، و�لتوقيف و�العتقال.

�لقد�ص  بحق  لالنتهاكات  تنفيذها  يف  “ركائز”  �إىل  �الحتالل  �صلطات  ��صتندت  وقد 

مركزي”،  “تخطيط  ذ�ت  كونها  باملنهجية  �النتهاكات  هذه  و�ت�صمت  و�ملقد�صيني. 

�الأهد�ف  من  �لع�رش�ت  بتحقيق  �لكفيلة  �ال�صرت�تيجية  �ملخططات  هي  �لركائز  وهذه 
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حول  �إقليمي  وخمطط   ،1968 �ملدينة  تق�صيم  خمطط  �ملخططات:  هذه  و�أهم  �ملحددة، 

�لتور�تية، وخمطط 1982، وخمطط �حلو�ص �ملقد�ص، وخمطط �حلد�ئق �لوطنية   �ملدينة 

�الأر��صي  فرز  �إعادة  وخمطط   ،1995 �ملرتوبوليتانية—  —�لقد�ص  �لكبى  �لقد�ص 

.
و�لديوجر�فيا 2000، وخمطط ��صتكمال تهويد �ملدينة 12020

ونفرد هنا ثالثة �أمثلة منها مبزيد من �لتو�صيح:

1. م�رضوع خمطط 2020:

�أعدت بلدية �الحتالل خمططاً �إن�صائياً ملا يجب �أن تكون عليه مدينة �لقد�ص �صنة 2020، 

 ،2004 �أول ترجمة عربية له �صنة  “خمطط ع�رشين ع�رشين”، وقد ظهرت  وُيقر�أ عادة 

و�لهدف من هذ� �ملخطط ��صتكمال تهويد �ملدينة وحما�رشة �صكانها �لعرب متهيد�ً لطرد 

�أن ن�صبة �ملقد�صيني  �أعقاب �لك�صف عن  �إعد�د �ملخطط يف  �لن�صبة �لعظمى منهم. حيث مّت 

�الإجر�ء�ت  كافة  من  بالرغم  �ملدينة،  يف  �لقاطنني  ن�صبة  من   %35 �إىل  و�صلت  قد  �لعرب 

�الإ�رش�ئيلية �لتي عملت على تهجري �ملقد�صيني وخف�ص ن�صبتهم �إىل �حلد �الأدنى، كذلك يف 

�أعقاب بع�ص �لدر��صات �لتي تنباأت باأن �لعرب �لفل�صطينيني �صت�صبح ن�صبتهم 55% يف 

.
�صنة 22040

ويالحظ على خمطط 2020، �أنه يتجاهل ب�صكل كامل �الحتياجات �لتنموية �لفل�صطينية 

مكتظة  مناطق  �إىل  �لعربية  �ل�صكنية  �الأحياء  حتويل  �إىل  يهدف  كذلك   .2020 �صنة  حتى 

بال�صكان وغري قابلة للتطوير، مما يدفع �ل�صكان �لفل�صطينيني و�الأزو�ج �ل�صابة حتديد�ً �إىل 

�لنزوح خارج �ملدينة. كما يهدف �ملخطط �إىل تكثيف �ال�صتيطان يف �صمال �لقد�ص وجنوبها 

بهدف عزلها عن حميطها �لعربي ومن ثم يجعل �لوجود �لعربي تابعاً وم�رشذماً، ومرتبطاً 

كلياً بغرب �ملدينة، �إ�صافة �إىل �أن �ملخطط يعطي �هتماماً بالغاً �إىل ما �أ�صماه �الحتالل “�إعادة 

تطوير �لبلدة �لقدية”، مما يعني هدم كافة �الأبنية �لتاريخية �لتي يزعم �ملخطط �أنها غري 

قابلة للرتميم، و�لتي كان �الحتالل قد �صنفها يف �صجل �الأبنية �خلطرة و�الآيلة لل�صقوط، 

.
3

وبالتايل ��صتبد�لها باإن�صاء�ت تو�فق �لت�صاميم و�لرموز �لتور�تية

خمططات هيكلية �إ�رش�ئيلية، در��صة غري من�صورة، موؤ�ص�صة با�صيا، �لقد�ص، 2016/2/22.  
1

حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف  )�لقد�ص:  القد�س  ملف   - الحتالل  من  عاماً   42 �ملوؤلفني،  من  جمموعة   
2

�لفل�صطينيني يف �لقد�ص، كانون �الأول/ دي�صمب 2009(، �ص 41.

جمال مو�صى منر حاج علي، “�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، من �أو�صلو 1993 وحتى 2010،   
3

وتاأثريها على مفاو�صات �حلل �لد�ئم،” ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة بريزيت، ر�م �هلل، 2012، �ص 49.
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�لفل�صطينية و�حلد  2020 مب�صادرة مزيد من �الأر��صي  �أحد بنود �ملخطط  ويق�صي 

من �لبناء �لعربي، �الأمر �لذي �صيوؤدي تلقائياً �إىل خف�ص فر�ص �ل�صكن، مما يعني الحقاً 

ح�صول �صائقة �صكنية كبرية و�رتفاع حاد يف �أ�صعار �الأر��صي و�إيجار �ل�صقق �ل�صكنية 

�أو متلكها، وبالنتيجة هروب �لفل�صطينيني من د�خل �ملدينة �إىل خارجها وحميطها، وهذ� 

بدوره يدفع ب�صلطات �الحتالل ل�صحب �إقامات هوؤالء �لذين غادرو� �ملدينة، وبذلك يتحقق 

.
4
�لهدف �لديوجر�يف يف تفريغ �ملدينة من �لعرب �ملقد�صيني

2. خمطط احلو�س املقد�س اأو كيدمي يور�شالمي:

تنفيذ  نيتها  عن  �لع�رشين  �لقرن  من  �لت�صعينيات  نهاية  يف  �الحتالل  �صلطات  �أعلنت 

و�أ�صمته  �ملبارك،  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقدية  بالبلدة  �ملحيطة  �الأر��صي  على  خمطط 

“م�رشوع �حلو�ص �ملقد�ص”، بحجة تطوير �ل�صياحة يف مدينة �لقد�ص، وما ي�صتلزم ذلك 
من حت�صني للبنية �لتحتية، وحفر �الأنفاق، وتعليق �جل�صور، ون�صب �لقطار�ت �لهو�ئية، 

وقد   .
5
�ملعلن �ملخطط  يف  جاء  كما  ذلك،  وغري  و�لثقافية  �القت�صادية  �مل�صاريع  و�إقامة 

يور�صالمي”،  “كيدمي  عبياً  ��صماً  يحمل  م�صور  كتاب  يف  �مل�رشوع  �ل�صلطات  �أ�صدرت 

و�لوثائق  بال�صور  �لقادم  �ملخطط  �صفحاته معامل  وحتوي  �أوالً”،  “�لقد�ص  ويعني: 

وما  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقدية  عليه �لبلدة  �صتكون  ملا  �ملف�صلة،  �لهند�صية  و�لر�صومات 

�إىل  تهدف  وخمططات  و�أفكار  در��صات  ع�صارة  �أنه  �لكتاب  مقدمة  يف  جاء  وقد  جاوره. 

تغيري و�صع �حلو�ص �لتاريخي يف �لبلدة �لقدية وما جاورها، كعمل وطني ي�صارك به 

.
6
�ل�صعب �ليهودي

وقد �أنيطت مهمة �إقامة م�رشوع �حلو�ص �ملقد�ص بعدٍد من وز�ر�ت و�صلطات �الحتالل، 

�إ�صافة �إىل �لتعاون مع جمعيات ��صتيطانية متعددة، مثل جمعية �إلعاد وعطريت كوهانيم، 

لتجاوز  �الحتالل  �صلطات  تخطط  خالله  ومن  �لوجود،  حيز  �إىل  �ملخطط  هذ�  الإخر�ج 

 عقبة كون معظم �الأر��صي �ملعنية، تابعة للوقف �الإ�صالمي و�لوقف �مل�صيحي يف حميط

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 57.  
4

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، خمطط تهويدي �صخم قبالة �مل�صجد �الأق�صى، موقع قناة فل�صطني �ليوم،   
5

http://www.paltoday.tv/ :2015/2/24، �نظر

عي�صى �لقدومي، �حلو�ص �ملقد�ص... وم�صتقبل �لقد�ص، مركز بيت �ملقد�ص للدر��صات �لتوثيقية، 2015/6/20،   
6

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5980 :نظر�
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ت�صتطيع  وبذريعته،  �ملقد�ص  �حلو�ص  م�رشوع  وبو��صطة  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد 

و�ملمتلكات،  و�الأر��صي  �لعقار�ت  وم�صادرة  و�الأحياء،  �ملنازل  هدم  كذلك  �ل�صلطات 

�ل�صلطات  حتاوله  وما  �لقد�ص،  مدينة  وعن  �صكناهم  مكان  عن  �ل�صكان  و�إبعاد  وتهجري 

�الأق�صى،  �مل�صجد  من  �جلنوبية  للجهة  �ملال�صقني  �للوزة  عني  وحّي  �لب�صتان  حّي  جتاه 

مثال �صارخ على ذلك.

3. خمطط احلدائق الوطنية التوراتية:

من  �ل�صكان  منعت  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  با�صتغالل  �الحتالل  �صلطات  تقوم 

ت�صخريها  ثّم  ومن  �ل�صابقة،  �لفقرة  يف  �ملذكور  �ملقد�ص  �حلو�ص  مناطق  يف  فيها،  �لبناء 

حتت م�صّمى “�حلد�ئق �لوطنية”، وحتويلها �إىل مناطق م�صجرة و“منظمة” وحمرو�صة 

�حلد�ئق  هذه  با�صتغالل  الحقاً  �ل�صلطات  تقوم  ثّم  و�ل�رشطية،  �لع�صكرية  بالوحد�ت 

الأغر��ص ��صتيطانية �أو ع�صكرية بحتة. وتقع هذه �الأر��صي يف �صفوح جبل �لنبي د�ود، 

�لوقف  و�أر��صي  �الإ�صالمية  �ملقبة  و�أر�ص  جنوباً،  و�لب�صتان  حلوة  وو�دي  و�لثوري، 

�مل�صيحي �رشقي �صور �مل�صجد �الأق�صى و�صفوح جبل �لطور �رشقاً، و�أر��صي �ل�صو�نة 

.
7ً
وو�د �جلوز و�ل�صيخ جر�ح �صماال

 وقد �رشعت �صلطات �الحتالل بتق�صيم هذه �الأر��صي �إىل ما �أ�صمته “حد�ئق وطنية”، 

هذه  حتّولت  ف�صيئاً  و�صيئاً  منها،  �القرت�ب  �أو  فيها  �لت�رشف  من  �ملقد�صيني  ومنعت 

�الأر��صي �إىل حمميات تابعة الأجهزة �الحتالل وموؤ�ص�صاته، ففي جنوب �مل�صجد �الأق�صى 

�أعلنت �ل�صلطات عن ت�صييد قرية د�ود يف �ملو�قع �لعربية �مل�صّماة عني �صلو�ن و�لب�صتان، 

ويف و�دي جهنم �رشقي �مل�صجد �الأق�صى �أن�صاأت �ل�صلطات مقبة يهودية من خالل ملء 

�الأر��صي مبئات �ملقابر �لوهمية غري �مل�صتغلة، ومن �جلهة �ل�صمالية للمقبة �أعلنت عن 

�خل�صار  �صوق  بهدم  يق�صي  �صليمان”،  “خامت  �أ�صمته  تهويدي  م�رشوع  تنفيذ  نيتها 

�ملركزي للمقد�صيني، و�مل�صّمى �صوق �حل�صبة، و�إقامة جممع ��صتيطاين مكون من فندق 

.
8
ومركز جتاري �إ�صافة �إىل مر�فق ر�صمية حكومية

�حلد�ئق �لتور�تية لتطويق �لقد�ص �لعتيقة و�الأق�صى، �صبكة ر�ية �الإعالمية، 2015/6/8، �نظر:  
7

http://www.raya.ps/

�ملرجع نف�صه.  
8
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ثانيًا: التهويد واالأ�ضرلة:

�ال�صرت�تيجي  �لفكر  يف  مهّماً  موقعاً  حتتل  �لقد�ص  مدينة  �إن  �لبحث  بد�يات  يف  قلنا 

لالحتالل، وذلك ب�صبب �حلاجة �إىل �الإبقاء على �إجماع يهودي يدعم �ل�صيطرة و�الحتالل، 

لذ� فاإن �الإ�رش�ئيليني يزعمون �أن مدينة �لقد�ص مدينة يهودية، و�أنه ال حّق للفل�صطينيني 

و�مل�صلمني فيها، و�أن دعو�هم ت�صندها حقائق تاريخية ودينية. ومن هذ� �ملنطلق با�رشت 

�صلطات �الحتالل يف تهويد �ملدينة منذ �حتاللها بنقل وز�ر�ت �إ�رش�ئيلية خمتلفة �إىل �رشقيها، 

.
9
مثل وز�رة �لعدل ووز�رة �الأمن �لد�خلي، بهدف �إبر�ز �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �ملطلقة

وكانت �ل�صنو�ت �لع�رشون 1995–2015 حتديد�ً، �صنو�ت بالغة �خلطورة على �ملدينة 

من حيث تعر�صها للتهويد، حيث �نتهزت �صلطات �الحتالل �تفاقية �أو�صلو وما تبعها من 

�عرت�ف وتطبيع مع ع�رش�ت �لدول، ور�أت ذلك مبثابة �صوء�ً �أخ�رش�ً لال�صتفر�د باملدينة 

.
10

�ملقد�صة و�إمتام تهويدها وطم�ص هويتها �لعربية و�الإ�صالمية

�الحتالل  مل�صاريع  �ملقاومة  �جلدية  �ملخططات  بانعد�م  �لتذكري  مبكان  �الأهمية  ومن 

و�نتهاكاته، فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً. بل و�صل �الأمر �إىل قيام جهات ر�صمية عربية 

ومقد�صاتها  �ملدينة  ح�صاب  على  �الإ�رش�ئيلية  للديبلوما�صية  �أبو�بها  بفتح  و�إ�صالمية، 

و�صكانها �لفل�صطينيني.

1. التهويد الديني ومقاومته: 

�الأول الحتاللها من خالل ثالثة م�صار�ت  �ليوم  �ملقد�صة منذ  للمدينة  �لتهويد  تركز 

مبقد�صاتها  �لقدية  للبلدة  مو�زية  مقّد�صة”  يهودّية  “مدينة  �إيجاد  �أولها  متو�زية: 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية، وم�صرتكة معها يف �ملركز ذ�ته. وثانيها تفريغ �الأحياء �لفل�صطينية 

�ملحيطة بامل�صجد �الأق�صى من �صكانها، و��صتبد�لها بالعائالت �ليهودية �ملتدينة، و�حلّد من 

قدرة �لفل�صطينيني على �لو�صول �إىل �مل�صجد �الأق�صى و�لبلدة �لقدية. وثالثها �لرتويج 

 .
11

ملدينة �لقد�ص كمدينة يهودية

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 122.  
9

جميل حمامي و�آخرون، ا�شت�رضاف م�شتقبل ق�شية القد�س يف �شوء التطورات الراهنة، �أعمال لقاء �لقاهرة   
10

يف 22 مار�ص 2005، جملة فل�صطني �مل�صلمة، �لقاهرة، �لعدد 4، ني�صان/ �أبريل 2010، �ص 30.

تقدير �صل�صلة  �لتهويد،  �إجر�ء�ت  ظّل  يف  �لقد�ص  م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
11 

http://bit.ly/2iezeFH :صرت�تيجي )16(، �آب/ �أغ�صط�ص 2009، �نظر��
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��صتيالء  �إىل  فاإ�صافة  خ�صو�صاً،  �لقدية  �لبلدة  يف  �لتهويد  جهود  �الحتالل  وركز 

�مل�صتوطنني على حّي �ملغاربة بعد ت�رشيد �أهله وهدم منازله �صنة 1967، وكذلك ��صتيالء 

�صارون على منزلٍ و�صط �حلّي �الإ�صالمي، فقد ��صتوىل �ل�صهاينة على ما يقرب من مئة 

�آالف م�صتوطنٍ  ��صتيطانية قطنها قريباً من ثالثة  بوؤر  �إىل  عقار فل�صطيني، مّت حتويلها 

�الأق�صى  �مل�صجد  �ل�صخمة يف جو�ر  �لتور�تية  �ملعابد  ببناء  �ل�صلطات  متدين، ثم �رشعت 

Strauss House، وبيت �جلوهر �ليهودي  ود�خل �لبلدة �لقدية، �أهمها بيت �صرت�و�ص 

)Beit Haliba )Core House، وكني�ص �خلر�ب Hurva Synagogue، و�أوهل يت�صحاق 

.
12

Ohel Yitzchak وغريها

�ملدينة،  معامل  تهويد  �الحتالل  �صلطات  قو�ت  ملحاوالت  �لت�صّدي  �ملقد�صيون  �عتاد 

فور  و�ال�صتنكار  �لرف�ص  بيانات  باإ�صد�ر  �ملقد�صية  و�ملوؤ�ص�صات  �لنخب  تقوم  حيث 

وفعاليات  ن�صاطات  ذلك  يتبع  ثم  تهويدي،  �نتهاك  �أو  �إجر�ء  �أي  عن  �ل�صلطات  �إعالن 

هيئة  �أ�صدرت  �ملقد�صيني  فعل  ردود  على  وكمثال  وت�صجبه.  باالنتهاك  تندد  جماهريية 

�الحتالل  �صلطات  نية  فيه  ��صتنكرت   ،2010/3/16 يف  بياناً  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �لقوى 

�فتتاح كني�ص �خلر�ب يف �لبلدة �لقدية غربي �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وقد طالبت �لهيئة 

و�لدفاع  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لرباط  ودو�م  �الإ�رش�ئيلي  للمخطط  بالت�صدي  �ملقد�صيني 

عنه. وقد لبّى �ل�صبان �ملقد�صيون �لند�ء وقامو� مبظاهر�ت و�حتجاجات يف حّي باب حطة 

د�خل �لبلدة �لقدية، ويف حّي ر�أ�ص �لعمود خارجها، ور�صقو� قو�ت �الحتالل باحلجارة. 

�الأ�صباط  باب  �أمام  لل�صالة   ،2010/3/16 �لثالثاء  فجر  �ملقد�صيني  من  �ملئات  جتمع  ثم 

�الأق�صى،  للم�صجد  �لدخول  من  �الحتالل  قو�ت  منعتهم  �أن  بعد  �الن�رش�ف،  ر�ف�صني 

للدموع  �مل�صيل  و�لغاز  �ل�صوت،  وقنابل  �لقوة،  با�صتخد�م  �الحتالل  قو�ت  وقامت 

�ملقد�صية، وحتديد�ً يف �الأحياء  من  �لثالثاء عدد�ً  �لتوتر نهار  �مل�صلني. وقد �صاد   لتفريق 

ر�أ�ص �لعمود، و�لعي�صوية، وو�دي �جلوز، و�لطور، و�ل�صو�نة، �إ�صافة �إىل حّي باب حطة 

يف �لبلدة �لقدية، و��صتعلت يف مو�جهة قو�ت �الحتالل، و�أغلق �ملتظاهرون �لطرقات �أمام 

�ملركبات �لع�صكرية، وقذفوها بالزجاجات �حلارقة و�الأكو�ع �لنا�صفة، فيما قام مقد�صي 

.
13

يف حّي ر�أ�ص �لعمود باإطالق �لنار على �رشطي �إ�رش�ئيلي فاأ�صابه بجروح

http://bit.ly/2ier9Ro :لكن�ص �ليهودية بوؤر �حتالل بالقد�ص �لقدية، �جلزيرة.نت، 2015/8/28، �نظر�  
12

عن  بجر�أة  د�فعو�  �ملر�بطون  و�ل�صباب  �ملقد�صات  عن  دفاعاً  �للهب  من  كرة  �إىل  مدينتهم  حّولو�  �ملقد�صيّون   
13

�الأق�صى، جملة فل�شطني امل�شلمة، �لعدد 4، �ل�صنة 28، ني�صان/ �أبريل 2010، �ص 24، �نظر:

http://www.fm-m.com/2010/apr/9-1.php
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2. تهويد امل�شهد العمراين:

عكفت �صلطات �الحتالل على مو��صلة ت�صييد �لكتل �ال�صتيطانية د�خل �لبلدة �لقدية 

و�إعطائها  �حلديثة،  و�الإن�صائية  �ل�صياحية  �مل�صاريع  مئات  �إقامة  �إىل  �إ�صافة  وخارجها، 

�لوجه �لتور�تي و�لرموز �لتلمودية كلما �أمكن، جنباً �إىل جنب تعزيز �لبنية �لتحتية �لتي 

ت�صل غربي �ملدينة ب�رشقيها، من ج�صور و�أنفاق ومر�فق وو�صائل مو��صالت، �إ�صافة 

�لطرقات  وحتديد�ً  �مل�صتلزمات،  باأحدث  كله  ذلك  ودعم  �خلفيف،  �لقطار  م�رشوع  �إىل 

و�ل�صو�رع �لتي ي�صلكها �مل�صتوطنون.

3. التهويد الثقايف و“عربنة” امل�شميات واملقاومة الفل�شطينية لذلك:

�صلكت حكومات �الحتالل طرقاً و�أ�صاليب عديدة منذ �حتاللها مدينة �لقد�ص، تهدف 

�ل�صهيونية  �لرو�ية  لتبني  ودفعها  و�أ�رشلتها،  �لفل�صطينية  �لثقافة  تهويد  �إىل  جميعها 

حكومات  �أر�صت  وقد  �لفل�صطينية.  و�لق�صية  �ملقد�صة  باملدينة  يتعلق  فيما  و�لتلمودية 

�الحتالل لهذ� �لهدف خمططات �صاملة، لعمل تغيري�ت �صخمة ت�صاعد يف �لتحّول �لثقايف 

من “�لرو�ية �لفل�صطينية” �إىل “�لرو�ية �الإ�رش�ئيلية”، و�صي�صتعر�ص �لكتاب ب�صكل موجز 

و�ملوؤمتر�ت  �ملهرجانات  وعقد  �ل�صياحية،  و�مل�صار�ت  �ملدينة،  مل�صهد  �لتهويد  خمططات 

�ملو�صمية، وكذلك خمطط عبنة �الأ�صماء و�مل�صميات يف مدينة �لقد�ص.

اأ. تهويد م�شهد املدينة:

�ليهودي �جلديد يف مدينة  حر�صت �صلطات �الحتالل على تر�صيخ م�صار�ت �مل�صهد 

مقاومته،  من  �ملقد�صيني  متكن  دون  �مل�صار�ت  هذه  �أحد  �إمتام  يف  جنحت  وقد  �لقد�ص، 

مقبة م�صار  وهو  �لقدية،  �لبلدة  باجتاه  �ملدينة  غربي  من  ينطلق  �مل�صار  �أن   ب�صبب 

ماأمن �هلل، �ملقبة �الإ�صالمية �لتي متثل م�صهد�ً تاريخياً متكامالً لعروبة و�إ�صالمية �ملدينة، 

حيث �صيقام على �أنقا�صها متحٌف لعر�ص �لتاريخ بالرو�ية �الإ�رش�ئيلية، وي�صتمر �مل�صار 

يف �جتاه باب �خلليل مرور�ً بعمارة �ملوؤمتر �الإ�صالمي ذي �لزخرفة �لعربية �الإ�صالمية، 

مبنى  �إىل  وحولتها   1948 �صنة  �لعمارة  هذه  �صادرت  قد  �الحتالل  �صلطات  وكانت 

حكومي �إ�رش�ئيلي، ثم ُيكمل �مل�صار �إىل جممع “مدينة د�ود �جلديدة” ذي �لقباب �ملتعددة 

�ليهودي( مع �رشقيها  �لطابع  �ملدينة )ذي  �ملعماري لغرب  �لطابع  �لتي توحي بتو��صل 

�ملر�فق  ذي  ماميلال  �صوق  قلب  يف  �ل�صور  دخول  قبل  �مل�صار  ويّر  �لقدية،  �لبلدة  يف 

�ل�صياحية �لرت�ثية �ملتنوعة، و�لذي �صيد ليكون بديالً عن �الأ�صو�ق �لعربية �ل�صياحية يف 
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بدور  تقوم  �لتهويد  بعد  �صارت  �لتي  �لقد�ص  قلعة  نحو  �مل�صار  ييل  ثم  �لقدية،  �لبلدة 

متحف “قلعة د�ود”، ثم مرور�ً عب بوؤر وبيوت ��صتيطانية عديدة، �إىل �أن ينتهي �مل�صار 

�الحتالل  �صلطات  �أحكمت  و�لتي  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �ملال�صقة  �لب�ق  �صاحة  يف 

 .
14

قب�صتها عليها

بينما جنح �ملقد�صيون ن�صبياً يف عرقلة �مل�صار �الآخر �لذي �رشعت �صلطات �الحتالل 

�ل�صو�هد  من  �لعديد  طم�ص  بهدف  �الأق�صى،  �مل�صجد  من  �ل�رشقي  �جلنوب  �إىل  باإقامته 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية �لغنية بالعقائد �لدينية و�جلغر�فيا �لتاريخية.

على  �صلو�ن،  قرية  و�صط  �لب�صتان  حّي  من  �ملقد�صيون  قاومه  �لذي  �مل�صار  وينطلق 

بعد مئات �الأمتار جنوب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، حيث �أف�صل �ل�صكان هدم �حلي �لذي 

“حد�ئق  �إقامة  تز�ل  وما  �ل�صلطات  نية  كانت  حيث  فل�صطيني،  �ألف  من  قريباً  ي�صكنه 

وجتارية  تلمودية  ��صتيطانية  ومر�فق  وحد�ت  لت�صييد  متهيد�ً  �حلّي،  مكان  د�ود”  �مللك 

بالق�صور  �لغنية  �الأثرية  �ملو�قع  ثّم  �ملغاربة  باب  نحو  �صماالً  تتجه  متنوعة،  و�صياحية 

�الأموية و�لعبا�صية، �نتهاًء ب�صاحة �لب�ق مرة �أخرى. وذلك بهدف قطع �الأحياء �لعربية 

�جلنوبية �ل�رشقية عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وقد ��صطرت �ل�صلطات �إىل �ال�صتمر�ر يف 

مر�حل �مل�صار �ملختلفة، متجاوزة مقاومة �ل�صكان للخطوة �الأوىل �ملتمثلة يف هدم �حلي، 

وحتديد�ً  �مل�صار،  �جتاه  يف  �ال�صتيطانية  و�لبوؤر  �ملر�كز  من  عدد  ت�صييد  يف  جنحت  حيث 

“م�رشح مدينة د�ود”.

وبالرغم من �أن بلدية �الحتالل حاولت مر�ر�ً، �الدعاء باأنها تنوي هدم حّي �لب�صتان 

�أن �ل�صكان �ملقد�صيني رف�صو� خمططات �لبلدية و�دعاء�تها،  �إال  بزعم تطويره وتنميته، 

تعطيل  �إىل  �أدى  مّما  �ل�صاعة،  مد�ر  على  وتوعوية  �حتجاجية  �أجندة  فر�ص  و��صتطاعو� 

��صتطاع  مقاوم،  �صبابي  جيل  بروز  �إىل  �حلال  تطّور  بل  و�إرباكها،  �الحتالل  م�صاريع 

�إ�صغال عنا�رش �أجهزة �الحتالل �الأمنية �ملختلفة قريباً من ع�رشة �أعو�م.

الدرا�شات  جملة  وتهويده،”  �لثقايف  �مل�صهد  على  �النقالب  وحميطها:  �لقدية  “�لقد�ص  �جلعبة،  نظمي   
14

الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 22، عدد 85، 2011، �ص 26، �نظر:

 http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37833
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ب. تهويد قطاع ال�شياحة:

تر�جع  من  �الحتالل  بد�ية  منذ  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صياحة  قطاع  عانى 

�خلا�ص،  �لقطاع  هذ�  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صيطرة  ب�صبب  �صديدة،  و�صعوبات 

و�إقامتها �أحدث �لفنادق و�أ�صخمها يف �رشق وغرب �ملدينة.

�ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ل�رشقية  �لتحف  حمال  خنق  على  �الحتالل  �صلطات  عملت  وقد 

و�لتي يبلغ عددها نحو 700 حمل، عب �صيا�صات فر�ص �ل�رش�ئب �لباهظة، ومنع �أعمال 

�لرتميم، وو�صع �صعوبات �أمام �إدخال منتوجات من �الأر��صي �لفل�صطينية، وقيام بلدية 

�الحتالل ببناء �صوق يهودي للتحف �ل�رشقية و�لهد�يا �لتذكارية يدعى “�صوق كاردو”، 

�ل�صياحة  �أ�صالً من قبل وز�رة  �ملدعوم  �ل�صوق  لهذ�  �ل�صياحية  �لوفود  حيث يتم توجيه 

.
15

�الإ�رش�ئيلية

2,000 غرفة فندقية،   ،1967 وبينما كان عدد �لغرف �لفندقية يف مدينة �لقد�ص �صنة 

فقد هبط �لعدد يف �صنة 2015 �إىل 1,100 غرفة. يقابلها ما يقرب من 100 فندق �إ�رش�ئيلي 

حتتوي على 11 �ألف غرفة فندقية، �إ�صافة �إىل 580 غرفة �أعلنت �صلطات �الحتالل بد�ية 

.
16

�صنة 2015 عن نيتها ت�صييدها �رشق مدينة �لقد�ص

ج. مهرجان الأنوار التهويدي:

2008، ثم �صارت تطلقه  �أطلقت �صلطات �الحتالل �أول مهرجان من هذ� �لنوع �صنة 

و�أفالم  عرو�ص  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلية  �لقد�ص  بلدية  تعر�ص  حيث  �نقطاع.  دون  �صنوياً 

ثالثية �الأبعاد و�أم�صيات غنائية ر�ق�صة، د�خل ويف حميط �أ�صو�ر �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص. 

�لبلدة  يف  كلها  تقام  خمتلفة  �صوئية  عرو�ص  حول  �ملهرجان  فعاليات  تتمحور  حيث 

�إىل لوحات  �لعريقة  و�أبو�بها  و�أ�صو�رها  �لتاريخية  �ملدينة  �لقدية، بهدف حتويل معامل 

فنية، حتوي ر�صومات وت�صاميم و�أ�صكاالً �صوئية، وتختار �لبلدية �آثار�ً تاريخية كميد�ن 

�أنه  �أنظار �لر�أي �لعام �ملحلي و�لعاملي، �إىل ما يزعم �الحتالل  للمهرجان بغر�ص ت�صليط 

 .
17

تاريخ �ل�صعب �ليهودي

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 57.  
15

ر�ئد �صعادة: ��صتهد�ف �صهيوين لـ“�لكنز �ل�صياحي” بالقد�ص �ملحتلة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/1/18،   
16

palinfo.com/48854 :نظر�

�الحتالل ي�صتعد الإطالق مهرجان “�الأنو�ر” �لتهويدي بالقد�ص، وكالة �صفا، 2015/5/31.  
17
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وي�صعى �لقائمون على �ملهرجان يف كل �صنة، �إىل ��صتقطاب �أكب عدد من �لزو�ر �ليهود 

و�ل�صياح �الأجانب لتجنيدهم ل�صالح رو�يته �لتهويدية. وتبادر بلدية �الحتالل يف �لقد�ص 

�لقد�ص  تطوير  و�صلطة  �ل�صياحة  وز�رة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملكاتب  مع  وبالتعاون  �ملحتلة، 

.
18

ووز�رة �صوؤون �لقد�ص، �إىل عقد هذ� �ملهرجان �لتهويدي

“�الأنو�ر” وبني م�صائل عقائدية يهودية،  وتربط �لهيئة �ملكلفة برعاية �ملهرجان بني 

ال �صيّما بـ“�ل�صيطرة، و�حلكمة، و�خلال�ص، و�لقد�صية، و�خللود”، لذ� مّت �إطالق �ملهرجان 

عند حلول �لظالم. و�فتتحت �إحدى فقر�ت �ملهرجان مبقولة �إن “�مللك د�ود هو �مللك �الأول 

“�أ�صل  ��صم  �لفقر�ت  �إحدى  على  �أطلق  كما  �إ�رش�ئيل”.  لكل  لعا�صمة  �لقد�ص  حّول  �لذي 

هو  �صعبك  “الأن  بعبارة  و�فتتحت  باالأنو�ر،  ُم�صاء  بئر  بو��صطة  عر�صها  ومّت  �حلياة”، 

م�صدر حياة”. �إ�صافة �إىل �أن �ملهرجان ي�صّور �لقد�ص كاأر�ص خلقت لـ“�صعب �هلل” ومن 

بـ“�صجرة �حلياة”، ويرتجم �ملهرجان هذ�  �ليهودي  �ل�صعب  �لتور�ة  �أجله، حيث ت�صّمي 

 .
19

�ملعنى بـ“�صجرة �حلياة” �ملُ�صاءة عند باب �لعمود

د. “عربنة” الأ�شماء وامل�شّميات:

�لقد�ص  �الأ�صماء و�ل�صعار�ت” يف مدينة  “عبنة  �أقرت بلدية �الحتالل ب�صكل ر�صمي 

�لقائمة  هذه  �صملت  وقد  �لتنفيذ.  قيد  �أويل  ��صم   800 من  قائمة  و�صعت  وقد  �لعربية، 

 �أماكن دينية وتاريخية و�أثرية، �إ�صافة �إىل �أماكن و�صو�رع عامة. وتركزت هذه �لقائمة يف

.
20

 �لبلدة �لقدية وحميط �مل�صجد �الأق�صى و�الأ�صو�ر

—من باب  �لقد�ص  �لتي تلت �حتالل  �ل�صنو�ت  وكانت بلدية �الحتالل قد فر�صت يف 

�الأمر �لو�قع— �أ�صماء عبية للعديد من �الأماكن �ملقد�صة و�الأماكن �لعامة �لعربية، ومن 

:
21

ذلك

�ملرجع نف�صه.  
18

�ملعا�رشة،  �لدر��صات  مركز  موقع  �لقد�ص،  يف  �ليهودية  �ملهرجانات  حقيقة  على  �أ�صو�ء  زو�وي،  خالد  نيفني   
19

http://bit.ly/2hWiMXE :2013/6/18، �نظر

�نظر:   ،2015/9/21 لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  عربية  ل�صو�رع  جديد  تهويدي  ��صم   800  
20

palinfo.com/59462

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 19.  
21
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املوقعال�شم العربيال�شم العربي

�لقد�صهار هبايت�مل�صجد �الأق�صى

�صمال �مل�صجد �الأق�صى�صمعون هت�صديقحي �ل�صيخ جر�ح

�لتلة �لفرن�صيةمو�صي حاييم �صابريتّل �مل�صارف

�صاحة باب �خلليلعودة �صهيونباب �خلليل

باب �لعمود و�صاحة �للنبي�صارع �ملظلينيطريق �صليمان

د�خل �ل�صوقيهود� هاليفيطريق �لب�ق

�لق�صم �ل�رشقي من ه�صبة �ل�صيخ جر�حجفعات همفتارتل �ل�رشفة

د�خل �ل�صوررحوف بيت حم�صيطريق �ملغاربة

بني باب �لعمود وباب �ل�صل�صلةرحوف هجايطريق �لو�د

د�خل �ل�صورب�صغات ملدخحارة �ل�رشف

د�خل �ل�صورحياد�صوق �حُل�رُش

د�خل �ل�صورحفري حاييمعقبة دروي�ص

د�خل �ل�صور�صوفيه هالكوتعقبة غنيم

د�خل �ل�صورهحيمطريق �لعزيز

قلنديا، مطار �لقد�صعطروتمطار �لقد�ص

خارج �ل�صور�صهيون�صاحة هيئة �الأمم

جنوب �مل�صجد �الأق�صىمعاليه د�فيدحي و�دي حلوة

جنوب �مل�صجد �الأق�صىعري د�فيدبلدة �صلو�ن

جنوب �مل�صجد �الأق�صىمعاليه ه�صالومحي عني �للوزة

هـ. مقاومة التهويد الثقايف:

ت�صحد  �أفكار�ً  ون�رشو�  �لثقايف،  �لتهويد  �إز�ء  �الحتالل  �دعاء�ت  �لفل�صطينيون  قاوم 

يف  ن�رشو�  كما  و�لقد�ص،  فل�صطني  يف  و�لتاريخي  �لديني  �حلق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الدعاء�ت 

�ل�صياق ذ�ته �أدبيات متنوعة ملفكرين عرب وعلماء م�صلمني تفند هذه �الدعاء�ت، وبينو� 

 .
22

باالأدلة �لتاريخية و�لعلمية بطالن هذه �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية وزيفها

عبد �لوهاب �مل�صريي، مرجع �شابق.    
22
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على  �ملحافظة  بهدف  و�أدبية،  و�جتماعية  تعليمية  موؤ�ص�صات  �لفل�صطينيون  و�أقام 

وتعدُّ  �ل�صهيونية.  �لرو�ية  غزو  من  لالأجيال  وحت�صيناً  �الأ�صيلة،  �لفل�صطينية  �لثقافة 

للموؤ�ص�صات  1948، منوذجاً  تاأ�ص�صت بعيد نكبة �صنة  �لتي  �لعربي  �لطفل  د�ر  موؤ�ص�صة 

�لثقافية �ملقد�صية �لتي قامت بالدور �لوطني �لثقايف، حيث ترعى �ملوؤ�ص�صة �إ�صافة ل�صلكها 

يف  �لن�صا�صيبي  �إ�صعاف  ود�ر  �لفل�صطيني  �لرت�ث  متحف  و�جلامعي،  �ملدر�صي  �لتعليمي 

د�أبت  كما   .
24

�ل�صهيونية �لرو�ية  ملقاومة  �ملقد�صية”  �ل�صعبية  و“�لهيئة   ،
23

�لقد�ص مدينة 

من  �لعديد  بتحقيق  �لعليا  �لدر��صات  طلبة  ت�صجيع  على  �جلامعية  �لتدري�صية  �لهيئات 

�ملخطوطات �الأثرية، وكذلك كتابة �الأبحاث �لعلمية �لتي توؤكد �لرو�ية �لعربية �الإ�صالمية 

يف  �إجبارية  �أكاديية  م�صاقات  �لدر��صية  �لهيئات  فر�ص  �إىل  �إ�صافة  و�لهوية،  لالأر�ص 

“در��صات بيت �ملقد�ص”.

و�لن�رش�ت،  بالبيانات  و�إجر�ء�ته  �الحتالل  الدعاء�ت  �لت�صدي  �ملقد�صيون  و�عتاد 

و�العت�صامات.  �مل�صري�ت  كثرية  �أحيان  يف  و�أقامو�  و�ملوؤمتر�ت،  �لندو�ت  عقد  وكذلك 

ودرج �ملقد�صيون على هذه �لفعاليات �صنوياً ويف كل منا�صبة.

4. “اأ�رضلة” وتهويد ال�شكان واملوؤ�ش�شات:

خططت �صلطات �الحتالل لتفريغ �ملدينة منذ �ليوم �الأول الحتاللها، وذلك من خالل 

�جلن�صية  ومنحهم  �صكانها  من  تبقى  ما  �أ�رشلة  وقررت  و�الإبعاد،  �لتهجري  �صيا�صات 

�الإ�رش�ئيلية، بهدف قطع �لطريق على �حلديث عن عروبة �صكانها وهويتهم �لوطنية، �إال 

جعلها  مما  ملحوظ  ب�صكل  �لفل�صطينيني  عدد  تخفي�ص  ت�صتطع  مل  �الحتالل  �صلطات  �أن 

تهويد  �الحتالل  �صلطات  حاولت  وقد  �ألف.   12 �لرقم  عند  �لتجني�ص  �صيا�صة  توقف 

�إىل جانب تهويد �ل�صكان، فقامت بال�صيطرة على عدد من موؤ�ص�صات �ملدينة  �ملوؤ�ص�صات 

وفر�ص بر�جمها وخططها عليها، ومن هذه �ملوؤ�ص�صات �رشكة �لقد�ص للكهرباء.

اأ. حماولت تهويد املوؤ�ش�شات: �رضكة كهرباء القد�س مثالً:

جهود  يف  بارز�ً  مثالً  �لقد�ص،  كهرباء  �رشكة  على  �ل�صيطرة  �الحتالل  حماولة  متثل 

�أوىل  وكانت  وتهويدها،  �ملقد�صية  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  الغت�صاب  �لّر�مية  �الحتالل 

عزيز �لع�صا، العا�شمة، 2015/1/5، �ص 30.  
23

�صياحة �جلذور: تثبيت للهوية �ملقد�صية، �لر�صالة.نت، 2010/3/8.  
24
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باالمتياز  متتعها  من  بالرغم  �لقد�ص  كهرباء  �رشكة  على  لل�صيطرة  �الحتالل  خطو�ت 

منذ عهد �النتد�ب �لبيطاين، قيامه بق�صف بع�ص ممتلكاتها و�أجهزتها يف �أثناء �حتالل 

�أن  ومبجّرد  و�إ�صعافها،  تعطيلها  �إىل  �أدى  مما   1967 يونيو  حزير�ن/  �أو�ئل  �ملدينة 

م�صجلة  �الحتالل،  نظر  وجهة  من  �ل�رشكة  �صارت  �ملدينة،  �صّم  عن  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت 

تلقائياً لدى م�صجل �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلي. ويف خطوة الحقة، �صادرت قو�ت �الحتالل 

�ل�صلطات  �صارت  وبالتايل   ،%8.2 و�لبالغة  �لكهرباء  �رشكة  يف  �لعا�صمة”  “�أمانة  �أ�صهم 

مندوبني  وجود  �لقو�ت  فر�صت   ،1971 �صنة  ويف  �ل�رشكة،  يف  مهماً  �رشيكاً  �الإ�رش�ئيلية 

�ثنني يف جمل�ص �إد�رة �ل�رشكة عن بلدية �الحتالل يف �ملدينة، ويف �صنة 1972 ظهرت بو�در 

خ�صوع �ل�رشكة �لعربية ل�صغوط �الحتالل، �إذ ��صطرت �إىل ربط بع�ص �صبكاتها بال�رشكة 

�لقطرية �الإ�رش�ئيلية، من �أجل ��صتكمال تغذية منطقة �متيازها بالتيار �لكهربائي. وباتت 

�رشكة كهرباء �لقد�ص ترزح حتت �لديون مع �صنة 1979، ل�صالح �رشكة �لكهرباء �لقطرية 

�صالحيات  على  و�ل�صيطرة  �المتياز  تهويد  �لطرق  ب�صتى  حتاول  �لتي  �الإ�رش�ئيلية، 

على  �ل�صيطرة  مو�صوع  ناق�صو�  �أن  باالإ�رش�ئيليني  �الأمر  و�صل  حتى  �لعربية،  �ل�رشكة 

.
25

�ل�رشكة يف �إحدى جل�صات جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي

ب. مقاومة تهويد �رضكة كهرباء القد�س:

مل ت�صت�صلم �إد�رة �رشكة كهرباء �لقد�ص �لعربية للمحاوالت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صيطرة 

��صتمرو�  كما  �الأوقات،  �أ�صعب  يف  �رشكتهم  و�لعمال  �ملوظفون  �آزر  وقد  مقدر�تها.  على 

�ملختلفة  �لبيانات  وي�صدرون  و�ملنا�صبات،  �الأحد�ث  كافة  يف  �لوطنية  �ملو�قف  يقفون 

�الإ�رش�ئيلية، بالنو�يا  و�ملنّددة  �لوطنية  �لعربية  �ل�رشكة  بهوية  �لتم�صك  �إىل   �لد�عية 

�لدفاع عن هوية  وما يز�ل �ملقد�صيون يخو�صون معارك قانونية وق�صائية مفتوحة يف 

�ل�رشكة و�متيازها و�صالحياتها.

5. تهويد القطاع التعليمي ومقاومته:

حاولت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية منذ �حتاللها ملدينة �لقد�ص، فر�ص �ملناهج �الإ�رش�ئيلية 

على �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لفل�صطينية، بهدف �إلغاء �لرو�ية �لفل�صطينية لالأر�ص 

و�لق�صية، و�إحالل �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية �ل�صهيونية مكانها تدريجياً. وقد قامت �صلطات 

روحي �خلطيب، مرجع �شابق، �ص 96.  
25
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�حتاللها  فور  �لفل�صطيني  �لتعليمي  �لو�قع  على  للتاأثري  �الإجر�ء�ت  من  بعدد  �الحتالل 

�لقد�ص �صنة 1967، ومنها:

ل�صنة   16 رقم  �الأردين  و�لتعليم  �لرتبية  قانون  وخ�صو�صاً  �الأردنية،  �لقو�نني  �إلغاء   •

�لنظامية  �ملحاكم  و�إغالق  �الإ�رش�ئيلية  و�لقو�نني  بالت�رشيعات  و��صتبد�لها   ،1964

�الأردنية.

�ال�صتيالء على جميع �الأبنية �ملدر�صية �لتي كانت تابعة للحكومة �الأردنية، و�إحلاقها   •

بجهاز �ملعارف �الإ�رش�ئيلية و�لبلدية.

“�إ�رش�ئيل”،  يف  �لعربية  �ملد�ر�ص  يف  بها  �ملعمول  �الإ�رش�ئيلية  �ملناهج  تطبيق  حماوالت   •

وخ�صو�صاً �ملتعلقة بالعلوم �الإن�صانية �لبحتة، كالتاريخ و�جلغر�فيا و�ملجتمع، بهدف 

ت�صويه �لهوية و�النتماء �لقومي �لعربي لدى �الأطفال �لفل�صطينيني.

�أعد�د  قادرة على مو�جهة زيادة  �لتعليم، حتى تظل غري  لقطاع  �لتحتية  �لبنية  �إهمال   •

.
26

�لطلبة ومو�ئمة متطلبات تطوير عملية �لتعليم

�أ�رشلة �ملنهاج �لتعليمي �لفل�صطيني  �أعينها  وما تز�ل �صلطات �الحتالل ت�صع ن�صب 

�صمن  �لعربية  �ملد�ر�ص  �إحتو�ء  �صيا�صة  عن  فعدى  �الإ�رش�ئيلية.  للرو�ية  و�إخ�صاعه 

وترهيب  ترغيب  عن  �ل�صلطات  تكف  ال  �الإ�رش�ئيلية،  و�لبلدية”  �ملعارف  “مد�ر�ص 
 Naftali Bennett �ملد�ر�ص �لعربية، وقد �رشح وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت 

�إعطاء دعم وم�صاندة لكل مدر�صة  �أنه يجب   ،2016 �أو�خر كانون �لثاين/ يناير من �صنة 

وك�صفت  �الأ�رشلة”.  عملية  يف  �أ�صاعد  �أن  “�أريد  وقال:  �الإ�رش�ئيلي،  �ملنهاج  تعليم  تختار 

�صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية يف 2016/1/30 عن خطة �إ�رش�ئيلية جديدة يف وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم �الإ�رش�ئيلية تق�صي بتقدمي دعم مادي لكل مدر�صة تر�صى �أن تتحول للمنهاج 

.
27

�الإ�رش�ئيلي

اأ. واقع امل�شرية التعليمية يف مدينة القد�س:

�لعام  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�لبلدية”  �ملعارف  “مد�ر�ص  يف  �لفل�صطينيني  �لطلبة  عدد  بلغ   •

�إىل   ،2010/2009 عام  يف  قفز  ثم  وطالبة،  طالباً   21,186  ،1995/1994 �لدر��صي 

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 31.  
26

�مليز�نيات مقابل �ملنهاج �الأ�رش�ئيلي يف �لقد�ص �ملحتلة، وكالة معا، 2016/1/30.  
27
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�لغرف  �لنق�ص يف  84.5%. وبينما و�صل  بزيادة مقد�رها  �أي  39,084 طالباً وطالبة، 

�ل�صفية يف عام 2006/2005 �إىل 1,350 غرفة �صفية، فقد و�صل عام 2015 �إىل 2,300 

غرفة �صفية، ويقدر �خلب�ء حاجة �ل�صكان بثالثني مدر�صة من �حلجم �لكبري لتغطية 

�ملخ�ص�صة  غري  �مل�صتاأجرة  �الأبنية  وال�صتبد�ل  �ل�صفية،  �لغرف  يف  �حلا�صل  �لنق�ص 

.
28

�أ�صالً لال�صتخد�م �ملدر�صي

يعدُّ �لت�رشب من �ملد�ر�ص م�صكلة حقيقية، وقد و�صلت ن�صبة �لت�رشب من �ملد�ر�ص �إىل   •

نحو 7% مع بد�ية �لعام �لدر��صي 2010/2009، وهو ما يثل 6,991 طالباً وطالبة يف 

.
29ً

�لفئة �لعمرية 5–18 عاما

و�ملعلمني  �لطلبة  مئات  حرمان  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعزل  �صيا�صات  تاأثري  يقت�رش  مل   •

�أم  �ل�صفة  هوية  حملة  من  كانو�  �صو�ء  مد�ر�صهم،  �إىل  و�لو�صول  �حلركة  حرية  من 

على  و�صلبي  مبا�رش  ب�صكل  �أثرت  قد  �لع�صكرية  �حلو�جز  �صبكة  �إن  بل  �لقد�ص،  هوية 

�ملجريات �ليومية لعملية �لتعليم يف �لقد�ص، �إذ �إنها تت�صبب يف عرقلة �ملعلمني و�لطالب، 

�إىل  �أو منعهم من �لدخول  �أحياناً،  وتعري�صهم للتفتي�ص و�النتظار و�الإهانة و�ل�رشب 

 .
30

�لقد�ص �أحياناً �أخرى

�إجر�ء�ت  تو�جه جامعة �لقد�ص، وهي �جلامعة �لفل�صطينية �لوحيدة يف �ملدينة �ملحتلة،   •

و��صتفز�ز�ت م�صتمرة من �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية بهدف حما�رشتها و�إجبارها 

على �لنزوح عن �ملدينة �لتي حتمل ��صمها. �إ�صافة �إىل عدم �عرت�ف �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

يف  �لعمل  من  خريجيها  يحرم  مّما  �لقد�ص،  جامعة  عن  �ل�صادرة  �لعلمية  بال�صهادة 

.
31

�لقد�ص

ب. انتهاك حرمة املوؤ�ش�شات التعليمية:

�ملوؤ�ص�صات  �قتحام  على  و�ملو�جهات،  �النتفا�صات  �أثناء  يف  �الحتالل  قو�ت  �عتادت 

الأيام  �ملوؤ�ص�صات  �إغالق  وكذلك  م�صاغبني”،  “طلبة  عن  �لبحث  بحجة  �لعربية  �لتعليمية 

�أثناء  يف  كبريين  وت�صوي�ص  تعويق  من  �ملوؤ�ص�صات  هذه  عانت  وقد  عديدة،  و�أ�صابيع 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 48.  
28

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 57–58.  
29

املرجع نف�شه، �ص 57.  
30

املرجع نف�شه.  
31
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�أعلى   2015 �صنة  وحتديد�ً  �لثالثة  �النتفا�صة  �صهدت  كما  و�لثانية.  �الأوىل  �النتفا�صة 

ن�صبة �نتهاكات و�قتحامات للموؤ�ص�صات �لتعليمية من قبل قو�ت �الحتالل. ومل ت�صتثن 

�لقدية.  و�لبلدة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  د�خل  �لو�قعة  �ملد�ر�ص  �ل�صلطات 

وقامت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية باقتحام عدد من �ملد�ر�ص يف قرى �صور باهر، وجبل �ملكب، 

م�صتعينة  �ل�صفوف  د�خل  من  �لطلبة  بع�ص  و�عتقلت  و�لطور،  و�لعي�صوية،  و�صلو�ن، 

متعمدة،  ب�صورة  �ملد�ر�ص  على  �لعادمة  �ملياه  بر�ص  �أحياناً  وقامت  �لبولي�صية،  بالكالب 

�لر�صا�ص  و�أطلقت  بل  �ملطاطية جتاهها،  �ل�صوتية و�الأعرية  �لقنابل  �إلقاء  كذلك تعمدت 

يف  �إ�صمنتية  ومكعبات  حو�جز  �الحتالل  قو�ت  ن�صبت  كما  منها.  عدد  �أبو�ب  �أمام  �حلي 

�صو�رع �ملدر��ص وو�أوقفت �لطلبة للتفتي�ص، قبل وبعد �نتهاء �لدو�م �ملدر�صي، حتديد�ً يف 

.
32

�أحياء ر�أ�ص �لعمود، وجبل �ملكب، و�لعي�صوية، و�لطور

ج. مقاومة املقد�شيني ل�شيا�شة تهويد التعليم:

�الأول  �ليوم  منذ  �لتعليمية  �مل�صرية  �الحتالل يف  �صلطات  �لفل�صطينيون تدخل  رف�ص 

لالحتالل. فقد �أبى عدد من �ملديرين و�ملدّر�صني �لفل�صطينيني تدري�ص �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي، 

وقامت قو�ت �الحتالل على �أثره باعتقال عدد من هوؤالء �ملدر�ء و�ملدّر�صني، كما �أغلقت 

�ملد�ر�ص  يف  �لعمل  �لفل�صطينيني  �ملعلمني  معظم  رف�ص  ذلك  تبع  و�لتعليم،  �لرتبية  مكتب 

�لتابعة لوز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية، وتوجهو� للمد�ر�ص �الأهلية �لتي بقيت تدّر�ص �ملنهاج 

.
33

�الأردين

ويف �صياق �صمودهم، �أن�صاأ �لفل�صطينيون مد�ر�ص ح�صني �الأ�صهب ن�صبة �إىل مديرها 

�لطلبة  من  كبرية  �أعد�د�ً  ��صتقطبت  حيث  �الأوقاف،  مد�ر�ص  عليها  يطلق  �صار  ثم  �لعام، 

�ملقد�صيني، وُعدَّت �متد�د�ً ملديرية �لرتبية و�لتعليم �لتابعة للمنهاج �الأردين، وحازت على 

ووز�رة  �الحتالل  بلدية  �حتوتها  �لتي  �ملد�ر�ص  من  بكثري  �أف�صل  �صنوية  تربوية  نتائج 

 .
34

معارفها

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
32

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 31.  
33

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 90.  
34
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��صتمرت مقاومة �لفل�صطينيني ل�صيا�صة �الحتو�ء و�لرتغيب و�لرتهيب �لتي تنتهجها 

�صلطات �الحتالل يف حّق �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية. ود�أب �لفل�صطينيون على �ل�صمود بو�صائل 

�صتى يف وجه �الأ�صاليب �ملختلفة �لهادفة �إىل تهويد و�أ�رشلة �لتعليم، ف�صكل �لفل�صطينيون 

�لرتبية  مديرية  دور  تفعيل  بهدف  �ملدينة،  يف  �لتعليم  �صوؤون  ملتابعة  �ملتعددة  �للجان 

�ملديرية  وم�صاعدة  �ملختلفة،  �لتعليم  ملوؤ�ص�صات  عامة  كمرجعية  �لفل�صطينية  و�لتعليم 

�لعائلة  و�أرباب  �ملو�طنني  مع  �لتو��صل  على  �الإبقاء  وكذلك  �لرتبوية،  �أهد�فها  حتقيق  يف 

للم�صاركة يف �لدور �لرتبوي و�لوطني، �إ�صافة �إىل حّث موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين ملو��صلة 

و�الأوروبية  �لعربية  و�مل�صاندة  �لدعم  ��صتجالب  �أجل  من  �ملختلفة  بالو�صائل  �ل�صغط 

.
35

ملقاومة �الحتالل وردعه عن تهويد و�أ�رشلة �لتعليم �لفل�صطيني

6. تهويد القطاع ال�شحي:

يف  �حلركة  على  قيود�ً  �لقد�ص  الحتاللها  �الأول  �ليوم  منذ  �الحتالل  �صلطات  فر�صت 

�ملدينة عموماً، وعلى مقدمي �لرعاية �ل�صحية و�ملر�صى على �ل�صو�ء، وتعرقل �ل�صلطات 

وعددٍ  �لفل�صطينية  �ل�صحية  �خلدمات  يف  وعامل  موظف  ثالثمئة  من  يقرب  ما  �لعادة  يف 

م�صابه من �ملر�صى، من �لو�صول �إىل �مل�صت�صفيات و�لعياد�ت كّل �صباح، وتوؤخرهم على 

�ملعابر و�حلو�جز ونقاط �لتفتي�ص، ومتنع �لبع�ص منهم من �لدخول �أ�صالً.

�إىل  �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لهادفة  وقد بادرت �صلطات �الحتالل فور �حتاللها �ملدينة، 

�إ�صعاف �لقطاع �ل�صحي �لفل�صطيني يف �لقد�ص، ومن ذلك �ال�صتيالء على بناية �مل�صت�صفى 

�حلكومي يف حّي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، حيث مّت حتويل �لبناية �إىل مقّر لوز�رة �ل�رشطة 

�صبافورد  م�صت�صفى  و�أهمها:  و�لعياد�ت،  �مل�صت�صفيات  من  عدد  و�إغالق  �الإ�رش�ئيلية. 

د�خل �لوحيد  �حلكومي  �لعجزة  د�ر  وم�صت�صفى  �ل�صحة،  لوز�رة  �لتابعة   لالأطفال 

�إغالق  �إىل  �إ�صافة  �ملدينة،  يف  �لوحيد  �لدم  وبنك  �لطبية  �لعياد�ت  و�إغالق  �لقدية،  �لبلدة 

.
36

�ملختب �لطبي ومركز مكافحة �ل�ّصل

املرجع نف�شه.  
35

�لدويل  �ملوؤمتر  �إىل  �لقد�ص،” ورقة عمل مقدمة  �لثقايف و�لرتبوي يف مدينة  �لتهويد  “مقاومة  �الأ�صهب،  �عتد�ل   
36

للدفاع عن �لقد�ص، �لدوحة، كانون �لثاين/ يناير 2012، �ص 19، �نظر:

http://www.ucs-pal.org/images/pdf/aatdal.pdf
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كما تعمدت �صلطات �الحتالل تكر�ر �قتحام �مل�صت�صفيات بذريعة ما ت�صميه بـ“�الأ�صباب 

�لقد�ص، �رشقي  مل�صت�صفيات  �لتحتية  �لبنية  يف  و�لتو�صع  �لتنمية  و�إعاقة   �الأمنية”، 

من خالل و�صع �لعر�قيل يف طريق �لتخطيط و�لبناء و�لتطوير. وكذلك فر�صت �حل�صول 

على رخ�صة عمل على �ملمر�صني و�الأطباء من وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية، عد� عن كون 

.
37

معرفة �للغة �لعبية �رشطاً للح�صول على �لرخ�صة

اأ. انتهاك حرمة املوؤ�ش�شات ال�شحية:

حيث   ،2015 �صنة  خالل  و�لت�صعيد  �العتد�ء�ت  من  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صلم  مل 

�صبتمب، �أيلول/  خالل  مر�ت،  �صّت  �ملقا�صد  م�صت�صفى  �الحتالل  قو�ت   �قتحمت 

وت�رشين �الأول/ �أكتوبر، وت�رشين �لثاين/ نوفمب، مّت خاللها �قتحام �أق�صامه وغرفه بحثاً 

عن م�صابني خالل مو�جهات جرت يف مدينة �لقد�ص، حيث كان بحوزة قو�ت �الحتالل 

وكامري�ت  حا�صوب  جهاز  �الحتالل  خمابر�ت  و�صادرت  �مل�صابني،  من  عدد  �أ�صماء 

. و��صتهدفت قو�ت �الحتالل �مل�صت�صفيات و�ملر�فق �ل�صحية 
38

�ملر�قبة �لتابعة للم�صت�صفى

باالعتد�ء�ت �ملختلفة:

و�لغازية  �ل�صوتية  و�لقنابل  �لعادمة  باملياه  وقذفته  �ملقا�صد  م�صت�صفى  فا�صتهدفت   •

.
بحجة “تقدمي �لعالج لفتية ��صرتكو� باملو�جهات ومل يتم �إبالغ �ل�رشطة بذلك”39

�قتحام  وحاولت  �لطور،  قرية  يف  �ملطلع  م�صت�صفى  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت  كذلك   •

يف  �لطبي”  “بلدنا  مركز  �قتحمت  كما  �ل�صو�نة،  حّي  يف  �الأحمر  �لهالل  م�صت�صفى 

�للوزة  عني  حّي  مركز  و�قتحمت  �مل�صابني،  ملفات  عن  �لبحث  بحجة  �لعي�صوية  قرية 

.
40

�لتخ�ص�صي يف �صلو�ن، يف حماولة الحتجاز جثمان �ل�صهيد �لفتى �أين �لعبا�صي

باعتقال  �لفل�صطيني،  �الأحمر  �لهالل  �إ�صعاف  �صيارة  ��صتهدفت قو�ت �الحتالل  كما   •

�ل�صالح،  و�إ�صهار  باالعتقال  طاقمها  تهديد  حتت  �ل�صيارة  د�خل  من  م�صابني 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 60.  
37

مقد�صياً،  2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
38 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

�ملرجع نف�صه.  
39

�ملرجع نف�صه.  
40
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عن  ناهيك  عليها،  �ملطاطية  و�الأعرية  �لقنابل  و�إلقاء  طو�قمها  تفتي�ص  �إىل  �إ�صافة 

.
41

�الإ�صابات موقع  �إىل  و�صولهم  عرقلة 

ب. مقاومة املقد�شيني:

�مل�صت�صفيات  ق�صايا  تبني  على  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �الأهلية  �للجان  د�أبت 

�ملقد�صية وهمومها، ولطاملا كان �صغلهم �الأ�صا�صي يف جلب �لدعم �ملطلوب من �ملال و�لعتاد 

و�للو�زم �لطبية �ل�رشورية من �ملانحني و�جلهات �الأجنبية، �إ�صافة �إىل �لهيئات �لعربية 

و�الإ�صالمية.

�لظروف،  �أحلك  يف  حتى  �ملقاوم  دورها  �أد�ء  يف  �ملقد�صية  �مل�صت�صفيات  ��صتمرت  وقد 

فل�صطني  يزورون  �لذين  �الأجانب  �الأطباء  �أحد  يروي  �لدور  ذلك  لطبيعة  وكنموذج 

�لثانية  �النتفا�صة  ظروف  يف  �ملقا�صد  م�صت�صفى  عمل  كيف  ق�صيتها،  مع  للت�صامن 

)2000–2004(، حيث قال: 

بطلقات  171 م�صاباً  �لقد�ص، وقد عولج  �ملقا�صد يف مدينة  زرت م�صت�صفى 

نارية يف غ�صون ثالثة �أ�صهر يف هذ� �مل�صت�صفى وحده. و�أكرث من 700 فل�صطينياً 

فل�صطينياً   900 جمموعه  ما  �أي�صاً  وعولج  �ملبح،  لل�رشب  تعر�صو�  �آخرين 

بجروح بالغة �صيظل ن�صفهم بعجٍز د�ئم، و�أ�صيب �أكرث من 40 من هوؤالء ب�صلٍل 

�مل�صت�صفى  غرف  جميع  �الأطفال—  من  —وثلثهم  �لفل�صطينيون  مالأ  د�ئم، 

�ملحطمة فح�صب، ولكن من حياتهم  �لعظام  لي�ص من  وممر�ته، وكانو� يعانون 

�ملحطمة �أي�صاً، كما ت�صببت �لعيار�ت �ملطاطية باإحلاق �لعمى وك�صور يف �لعظام. 

وت�صبب �لغاز �مل�صيل للدموع بحدوث �لت�صنجات وفقد�ن �لذ�كرة و�الإجها�ص، 

.
42

وتعر�ص �ل�صغار و�لكبار للوفاة ب�صبب م�صاعفات يف �لتنف�ص

ثالثًا: اال�ضتيطان يف مدينة القد�س:

لل�صيطرة على  ��صتيطانية  ��صرت�تيجية  �الإ�رش�ئيلي روؤية  و�صعت �صلطات �الحتالل 

مدينة �لقد�ص �صيطرة مطلقة، بحيث ت�صمل �صّم �أكب م�صاحة جغر�فية ممكنة من �أر��صي 

�ملرجع نف�صه.  
41

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 217.  
42
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�أغلبية  �إيجاد  ت�صمل  كما  �الإ�رش�ئيلي.  للقانون  و�إخ�صاعها  �ملدينة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة 

و�لثقايف  و�لديني  �لعرقي  �لتفوق  ل�صمان  حتديد�ً،  �لقد�ص  �رشقي  يف  يهودية،  �صكانية 

 .43
لليهود يف �ملدينة

�إىل حّد  وقد جنحت �صلطات �الحتالل يف تطبيق خمططها �ال�صرت�تيجي �ال�صتيطاين 

كبري، ويكن و�صف تطّور �ال�صتيطان يف �لقد�ص بعبارة “��صتيطان �لت�صلل، ثّم �لتغلغل، 

.
ثّم �لغزو، فالتو�ّصع”44

1. دوائر ال�شتيطان داخل املدينة وحولها:

�لبوؤرة  حول  رئي�صيني  طوقني  �إىل  �لقد�ص  مدينة  يف  �ال�صتيطان  دو�ئر  تنق�صم 

�ال�صتيطانية �ملتمركزة يف �لبلدة �لقدية، �إ�صافة �إىل قاطع ��صتيطاين ُي�صمى �إي و�حد �إىل 

.
45

�ل�رشق من �ملدينة

اأ. ال�شتيطان يف البلدة القدمية:

�إىل �إخ�صاع �صكان �لبلدة �لفل�صطينيني  يهدف �ال�صتيطان �ملتمركز يف �لبلدة �لقدية، 

لل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية، ومن ثم تهجريهم �إىل خارج �ملدينة، وي�صمل �ال�صتيطان ما يقرب 

�ل�رشف  �ليهود وحّي  �لذي حّل حمل حارة  �ال�صتيطاين  �لتجمع  بوؤرة، عد� عن  من مئة 

.
46

�ملغت�صبني

ب. الطوق ال�شتيطاين الأول:

وهو عبارة عن تكتالت ��صتيطانية متتالية، ت�صكل هيئة �لقو�ص، وقد �أقيمت �أغلبيتها 

�الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  خلطة  تطبيقاً  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �لفل�صطينية  �الأحياء  و�صط 

و�ملق�صود  �لقد�ص”،  حول  بو�بة   26“ و�مل�صّماة   ،1990 �صنة  �صارون  �أريل  �الأ�صبق 

وتهجري  منّوها  �إعاقة  بهدف  �لعربية  �الأحياء  د�خل  يهودية  ��صتيطانية  �أحياء  بناء  منها 

�صكانها، وتبعد هذه �مل�صتوطنات عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بني 2–4 كم هو�ئي، وهي 

�للتان   ،French Hill �لفرن�صية  و�لتلة   Ramat Eshkol �أ�صكول  ر�مات  م�صتوطنات: 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 21.  
43

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، �ص 149.  
44

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 22.  
45

املرجع نف�شه.  
46
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هد��صا،  وم�صت�صفى  �لعبية  و�جلامعة  و�صعفاط،  جر�ح  �ل�صيخ  �أر��صي  على  �أقيمتا 

هزيتيم  ومعاليه  �جلوز،  وو�دي  و�لعي�صوية  �لطور  �أحياء  �أر��صي  على  �أقيما  وقد 

�صلو�ن �أر��صي  على  �أقيما  وقد   ،Ma‘ale David د�فيد  ومعاليه   Ma‘ale ha-Zeitim 

ور�أ�ص �لعمود، ونوف ت�صيون Nof Zion على �أر��صي جبل �ملكب، و�آرمون هانت�صيف 

على �أر��صي جبل �ملكب و�صور باهر، �إ�صافة �إىل عددٍ �آخر من �مل�صتوطنات �ملكملة للهدف 

.
47ٍ

�ملذكور. ويبلغ عدد �مل�صتوطنني يف هذ� �لطوق ما يقرب من 150 �ألف م�صتوطن

ج. الطوق ال�شتيطاين الثاين:

يف  �ال�صتيطان  ل�صالح  �لغربية  �ل�صفة  من  ممكنة  م�صاحة  �أكب  ق�صم  �أهد�فه،  ومن 

�لغربية  �ل�صفة  �صمال  بني  ما  �جلغر�يف  �لتو��صل  قطع  وكذلك  �لكبى،  �لقد�ص  م�رشوع 

وجنوبها، وما بينهما وبني �ملقد�صيني. وي�صمل هذ� �لطوق م�صتوطنات مركزية كبرية، 

كفار  �لكبرية  �مل�صتوطنات  هذه  و�أول  �أ�صغر،  حجٍم  ذ�ت  �مل�صتوطنات  من  عدٌد  بينها 

ع�صيون Kfar Etzion، �لقائمة على �أر��صي بلد�ت �خل�رش وبيت فجار جنوباً، مرور�ً 

Alon Shvut، ورو�ص  �آلون �صفوت  �ل�صمايل، وهي:  �ل�رشق  باأربع م�صتوطنات باجتاه 

 Tko’a ثّم م�صتوطنة تكو�ع ،Efrat و�أفر�ت ،Elazar و�أليعيزر Rosh Tzurim ت�صورمي

 ،Hadasha حد��صا  هي:  �أخرى  م�صتوطنات  �أربع  يليها  حلم،  بيت  �أر��صي  على  �لقائمة 

على  �مل�صتوطنات  هذه  �أقيمت  وقد  حوماه،  وهار   ،Almog و�أملوغ   ،Giv‘on وجفعون 

من  متاماً  �ل�رشق  �إىل  �أدوميم  معاليه  م�صتوطنة  ثم  �لقد�ص،  وجنوب  حلم  بيت  �أر��صي 

مدينة �لقد�ص، وتبعد عنها 11 كم، وهي عبارة عن تكتل لعددٍ من �مل�صتوطنات �الأخرى. 

 Giv‘at Ze’ev زئيف  جفعات  مب�صتوطنتي  �لقد�ص  غرب  �صمال  �لطوق  هذ�  ويكتمل 

�لقريبة  و�لقرى  بيتونيا  بلدة  �أر��صي  على  �لو�قعتني   ،Beit Horon حورون  وبيت 

 منها، ومب�صتوطنتي هار جيلو Har Gilo وجفعات هماتو�ص Givat HaMatos جنوب

.
48

غرب �لقد�ص، �لو�قعتني على �أر��صي بلد�ت بيت �صفافا، وبيت جاال، و�رشفات

املرجع نف�شه، �ص 23.  
47

املرجع نف�شه، �ص 24.  
48
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د. امل�رضوع ال�شتيطاين اإي واحد:

وهو حالة خا�صة يف �ال�صتيطان، حيث يعدُّ هذ� �مل�رشوع �أحد �أخطر م�صاريع �ال�صتيطان 

دولية  تدخالت  �أن  �إال   ،1994 �صنة  عنه  �الإعالن  مّت  وقد  �ملدينة،  و�إ�صالمية  عروبة  على 

�أن يقام على �الأر��صي �ل�رشقية ملدينة  �إقامة هذ� �مل�رشوع موؤقتاً، ومن �ملفرت�ص  �أعاقت 

�لقد�ص، و�لتي �صبق �أن �صادرها �الحتالل من �أر��صي قرى �لطور، وعناتا، و�لعيزرية، 

�مل�رشوع  من  �الأوىل  �ملرحلة  ت�صييد  من  فعلياً  �الحتالل  �صلطات  �نتهت  وقد  دي�ص.  و�أبو 

و�ملتكونة من مقر قيادة لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية. ويهدف هذ� �مل�رشوع �إىل تو�صيع م�صتوطنة 

معاليه �أدوميم �لتي تعزل �ملقد�صيني عن �أر��صيهم وحميطهم من �لناحية �ل�رشقية، بحيث 

تت�صل �مل�صتوطنة بباقي �مل�صتوطنات �لو�صطى، و�صوالً �إىل د�خل �لقد�ص �لغربية. كذلك 

من �ملتوقع �أن ين�صئ �الحتالل على �الأر��صي �مل�صادرة منطقة �صناعية كبرية، �إ�صافة 

من  �لتابعة،  �ملر�فق  ع�رش�ت  عدى  هذ�  فنادق،  وع�رشة  ��صتيطانية  �صقة  �آالف  �أربعة  �إىل 

موؤ�ص�صات �أمنية و�قت�صادية وخدماتية وغري ذلك. ويهدف م�رشوع �إي و�حد �إىل وقف 

متدد �الأحياء و�لقرى �لعربية �لتي �صيقام �مل�رشوع على �أر��صيها �مل�صادرة، و�إىل �رشب 

و�أحياء بلد�ت  من  حميطها  وبني  �ملقد�صية  و�الأحياء  �لبلد�ت  بني  �جلغر�يف   �لتو��صل 

.
49

�ل�صفة �لغربية، وبالتايل �صطب �إمكانية قيام عا�صمة فل�صطينية يف مدينة �لقد�ص

2. الأهداف التف�شيلية لال�شتيطان يف القد�س:

بعزل  لتقوم  �لقائمة،  �مل�صتوطنات  وتو�صيع  جديدة  م�صتوطنات  بناء  يف  �ال�صتمر�ر   •

�رشقي �لقد�ص، �صمن مفهوم حدود بلدية �لقد�ص، وقد مّت ربط �مل�صتوطنات ببع�صها، 

وربطها بامل�صتوطنات �لو�قعة �رشق و�صمال �رشق �ملدينة، وربط كل هذه �مل�صتوطنات 

.
50

بغربي �لقد�ص، وذلك من خالل �صبكة طرق �رشيعة ومريحة وجذ�بة لال�صتيطان

تفتيت �الأحياء �لعربية وعزلها عن بع�صها �لبع�ص، وح�رش ما تبقى منها وعدم �ل�صماح   •

�لطرد  عو�مل  تعزيز  �إىل  �صيوؤدي  ما  و�لتطور،  �لنمو  الأغر��ص  �لطبيعي  بالتمدد  لها 

�إىل خارج فل�صطني.  �أو حتى  �لغربية،  �ل�صفة  �لفل�صطينيني باجتاه  لل�صكان  �لتدريجي 

وظيفتها  على  �لق�صاء  يف  �إمعاناً  �لقد�ص،  غرب  �إىل  �لعربي  �ملدينة  مركز  نقل  ثم  ومن 

.
51

�مل�صتقبلية كعا�صمة للدولة �لفل�صطينية �لعتيدة

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 50.  
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نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 21.  
50

املرجع نف�شه.  
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�لعاملة  �الأيدي  وحتويل  �ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  �صناعية  مناطق  �أّي  بقاء  دون  �حليلولة   •

�لعربية �إىل عمال خدمات �أولية يف �لقد�ص �لغربية وباقي “�إ�رش�ئيل”، بحيث ين�صاأ جيل 

.
52

غري موؤهل �إال للعمل �لذي ال يحتاج �صوى �لكفاءة �جل�صدية

ت�صميم �ل�صو�حي �ال�صتيطانية باأ�صاليب بناء فا�صلة تخدم �لغر�صني، �ملدين يف حالة   •

�ل�صالم، و�لع�صكري يف حالة �حلرب. 

3. واقع ال�شتيطان يف مدينة القد�س:

ت�صنف �صلطات �الحتالل م�صتوطنات منطقة �لقد�ص من ناحية �إد�رية �إىل ق�صمني: 

�لق�صم �الأول: يت�صكل من �مل�صتوطنات �لتي تقع د�خل حدود �لبلدية و�لتي يبلغ عددها 

،)
2
كم  19.83 )قر�بة  دومناً   19,834 نحو  �الإجمالية  م�صاحتها  وتبلغ  م�صتوطنة،   18 

وحتوي نحو 195 �ألف م�صتوطٍن. 

�لق�صم �لثاين: �مل�صتوطنات �لتي تقع خارج حدود بلدية �لقد�ص ود�خل حدود )حمافظة 

�لقد�ص(، ويبلغ عددها 17 م�صتوطنة حتتل م�صاحة مقد�رها نحو 24,090 دومناً )قر�بة 

(، وحتوي نحو 84 �ألف م�صتوطٍن، باالإ�صافة �إىل 18 بوؤرة ��صتيطانية مّت بناوؤها 
2
24.1 كم

.
53

ما بني 1996 و2005 وهدفت �إىل ملء �الأحياء �لعربية �ملقد�صية ذ�تها بالوجود �ليهودي

وت�صتمر �صلطات �الحتالل يف ت�صييد �لوحد�ت �ال�صتيطانية دون توقف، ففي تقرير 

�صنة  من  دي�صمب  �الأول/  كانون  �أو�خر  �الإ�رش�ئيلية   Peace Now �الآن  �ل�صالم  حلركة 

2015، ك�صف �لتقرير �أن �ل�صلطات تنوي �إقامة 12 �ألف وحدة ��صتيطانية يف مدينة �لقد�ص 

و�لْزَعيّم  �لطور  �أحياء  بني  �لو�قعة  �الأر��صي  يف  وحدة   8,378 منها  �لقدية،  وبلدتها 

.
54

وعناتا، و�لتي ت�صّميها �صلطات �الحتالل �إي و�حد

2015، بدعم وغطاء من  وقد كثفت �جلمعيات �ال�صتيطانية من ن�صاطها خالل �صنة 

حّي يف  عقار�ت  على  �ال�صتيطانية  �إلعاد  جمعية  ��صتولت  حيث  �الإ�رش�ئيلية،   �حلكومة 

وتزوير  �لت�رشيب  طريق  عن  �الق�صى،  �مل�صجد  جنوب  �صلو�ن،  ببلدة  حلوة  و�دي 

املرجع نف�شه.  
52

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 17.  
53

 ،2015/12/29 �لفل�صطيني لالإعالم،  “�لقد�ص �لكبى”، �ملركز  �إقامة  �لتفكجي: حكومة �الحتالل م�صتمرة يف   
54
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من  �لعديد  على  ��صتولت  قد  �ال�صتيطانية  كوهانيم  عطريت  جميعة  وكانت  �الأور�ق. 

�أذرعها �ملختلفة �مل�صوؤولة  �لعقار�ت. وقامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومن خالل 

عن �لبناء يف �مل�صتوطنات، باملو�فقة على خطط وطرح عطاء�ت و�إ�صد�ر تر�خي�ص بناء يف 

�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص لنحو 17,376 وحدة �صكنية منها 72% يف منطقة �لقد�ص، 

، يف حني بلغت حتى �أو�خر �صنة 
55

)
2
و�صادرت ما جمموعه 3,670 دومناً )نحو 3.67 كم

�لتنفيذ  قيد  وبع�صها  ُنفِّذ  بع�صها  ��صتيطانية،  �صكنية  وحدة   19,822 عدده  ما   2015

.
56

و�لبع�ص �الآخر يف �نتظار �إمتام �إجر�ء�ت �لبناء

وذكر تقرير �أعده مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق �لتابع ملنظمة �لتحرير 

وعطاء�ت،  خمططات،  من  عنه  �الإعالن  مّت  ما  �أن   ،2017/1/3 يف  ون�رشه  �لفل�صطينية، 

27,335 وحدة ��صتيطانية جديدة يف مر�حل �لبناء و�لتخطيط  ومنح تر�خي�ص بلغ نحو 

و�مل�صادقة يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة خالل �صنة 2016. و�أو�صح 

�ملركز يف تقريره، �أن عمليات �لبناء �ال�صتيطانية تركزت يف حمافظات �لقد�ص، و�صلفيت، 

وبيت حلم، و�خلليل، ور�م �هلل. وقال مدير �ملركز �صليمان �لوعري �إن �رتفاعاً حاد�ً طر�أ 

�لبناء  وترية  �رتفعت  فيما   ،2015 ب�صنة  مقارنة   %127 بلغ  �الأر��صي  م�صادرة  على 

يف  �جلديدة  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  وتركزت   .2015 �صنة  عن   %57 بن�صبة  �ال�صتيطاين 

�الإ�صالمي  �لوحد�ت �جلديدة، بهدف تغيري طابعها  70% من عدد  �لقد�ص بن�صبة  مدينة 

.
57

�مل�صيحي �لعربي وتهويدها

4. اعتداءات امل�شتوطنني:

عديدة،  باأ�صكال  �لفل�صطينيني  على  �العتد�ء  �لقد�ص  مدينة  يف  �مل�صتوطنون  �عتاد 

وترية  �رتفعت  وقد  خمتلفة.  باأدو�ت  �لقتل  وبني  و�ل�صتم،  �ل�صخرية  بني  تر�وحت 

�لبلدة  د�خل  �ال�صتيطانية،  �لبوؤر  �أعد�د  �زدياد  مع  طردياً  �لفل�صطينيني  على  �العتد�ء�ت 

 ARIJ, The Israeli Violations in the Occupied Palestinian Territories - Annual Report 2015, Minitoring  
55

Israeli Colonization Activities, (POICA), http://www.poica.org/preview.php?Article=8887

الد�شتور،  دومناً،   ”5416“ وم�صادرة  بالقد�ص  �أغلبها  ��صتيطانية  وحدة   ”17376“ لبناء  وخطط  تر�خي�ص   
56

http://bit.ly/1WeHXoy :2016/1/4، �نظر

نقالً عن مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق يف تقريره �ل�صنوي حول �أبرز �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية 

بحق �ل�صعب �لفل�صطيني خالل �لعام 2015.

127% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية مّت �ال�صتيالء عليها خالل 2016، موقع ر�م �هلل �الإخباري، 2017/1/3، �نظر:   
57

http://ramallah.news/index.php?ajax=preview&id=72039
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�لعبادة،  وبيوت  �ملمتلكات  على  كذلك  �العتد�ء�ت  �أ�صكال  وتنوعت  وخارجها،  �لقدية 

وجدر�نها  �أبو�بها  على  وخطو�  �مل�صيحية،  �لكنائ�ص  من  �أجز�ء  �مل�صتوطنون  فاأحرق 

�صعار�ت �ل�صخرية و�ال�صتهز�ء.

و�صهدت �لفرتة 1993–2000 �أ�صو�أ عمليات �العتد�ء على فل�صطينيني يعملون غربي 

�ملدينة �أو قريباً من �أحياء �مل�صتوطنني. وي�صري �جلدول رقم )5/ب( �ملثبت �صمن مالحق 

�لكتاب �إىل تعّر�ص 14 مو�طناً مقد�صياً لالعتد�ء بالطعن من قبل م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني.

وقد �أح�صى مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن يف �صنة 2015 ع�رش�ت �العتد�ء�ت 

�أبو خ�صري،  �لطفل حممد  �لفل�صطينيني، تخللها خطف وحرق  من قبل م�صتوطنني على 

�إ�صافة �إىل ف�صل حماوالت �أخرى م�صابهة، وقد �أح�صى �ملركز كذلك ثالث حاالت �إطالق 

نار نحو فل�صطينيني، وحماولتي طعن و�أربع حاالت دع�ص، وتعر�ص ع�رشون مقد�صياً 

.
58

لل�رشب بالع�صي و�الأدو�ت �حلديدية، وتخريب وحرق ع�رش�ت �ل�صيار�ت �لعربية

رابعًا: م�ضادرة االأرا�ضي واملمتلكات:

يفيدها  مبا  و�لبيطانية،  �الأردنية  �لقو�نني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  ��صتغلت 

يف م�صادرة �الأر��صي و�قتالعها من �أيدي �لفل�صطينيني، كما �أ�صدرت يف �أعقاب �حتالل 

لـ“قانون �أمالك �لغائبني”، حيث �أعطت لنف�صها على �أ�صا�صه  �لقد�ص �صنة 1967، تعديالً 

�أثناء  يف  �ملدينة  خارج  كانو�  �لذين  �لفل�صطينيني  من  �لغائبني  �أمالك  حر��صة  �صالحية 

لت�صتغلها  و�أمو�ل،  وعقار�ت  �أر��صي  من  �الأمالك،  هذه  مب�صادرة  قامت  ثم  �حتاللها، 

�الأمالك الإ�صكان  �أو حتويل بع�ص هذه  �ملدينة،  �لتي تخدم فيها تهويد  بال�صورة  الحقاً 

.
59

�مل�صتوطنني

وقد با�رشت بلدية �الحتالل يف ت�صنيف �الأر��صي يف مدينة �لقد�ص على �أنها �أر��صي 

خ�رش�ء، مبعنى عدم جو�ز �لبناء عليها، بهدف “�صبط �لتز�يد �ل�صكاين للفل�صطينيني”، 

�صلطات  و��صتغلت  �ال�صتيطانية،  للمنظمات  وحتويلها  م�صتقبالً  م�صادرتها  وبهدف 

مقد�صياً،  2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
58 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 18.  
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�مللكيات  ذ�ت  �الأر��صي  بع�ص  وتق�صيم  فرز  عن  �أحياناً،  �لفل�صطينيني  �متناع  �الحتالل 

بال�صلطات  يدفع  مّما  �الأر��صي،  بع�ص  �أ�صحاب  غياب  ك�صف  من  خوفاً  �ملتعددة، 

�الإ�رش�ئيلية لو�صع �ليد عليها بذريعة قانون �أمالك �لغائبني، عد� عن خوف �لفل�صطينيني 

�صلطات  تبادر  �الأحيان  بع�ص  ويف  باهظة.  ملكية”  “�رش�ئب  لدفع  ��صطر�رهم  من 

متلكهم  ن�صب  ح�صب  �ملالكني  على  وتق�صيمها  �الأر��صي  هذه  وفرز  بالتدخل  �الحتالل 

لها، بعد �أن تكون �ل�صلطات قد �قت�صمت من هذه �الأر��صي ما ت�صاء، حتت م�صّمى �لطرق 

.
60

و�حلد�ئق و�ملنافع و�ملر�فق �لعامة، و�أقل ذلك 40% من م�صاحة �الأر�ص

ومن مناذج و�أ�صاليب م�صادرة �الأر��صي و�ملمتلكات:

1967، باال�صتيالء على جميع  59 ل�صنة  �أقدمت �صلطات �الحتالل مبوجب �الأمر رقم   •

�أر��صٍ  �أو با�صم �مللك، وعدَّتها  �لتي كانت م�صجلة با�صم �حلكومة �الأردنية،  �الأر��صي 

.
61

حكومية �إ�رش�ئيلية

�الأمالك  بو��صطته  ��صرتجعت   ،1968/8/24 يف  قانوناً  �الحتالل  �صلطات  �أ�صدرت   •

“حار�ص �أمالك �لعدو”، باأ�صماء يهود كانو�  �مل�صجلة لدى �حلكومة �الأردنية يف �صجل 

 يقطنون �رشقي �ملدينة ع�صية �حتالل �صقها �لغربي �صنة 1948. كما حدث يف حّي �لو�د،

�أمالك  �إرجاع  �الحتالل  �صلطات  رف�صت  فيما  �لقطانني،  و�صوق  �ل�صل�صلة،  وباب 

على  و�أبقت   ،1948 �صنة  ع�صية  �ملدينة  غربي  يقطنون  كانو�  �لذين  �ملقد�صيني 

.
62

م�صادرتها

م�صادرة �أر��صي و�أحر��ص جبل �أبو غنيم جنوب �لقد�ص، حيث كانت �صلطات �الحتالل   •

قد �أعلنت عنها �صنة 1968 “منطقة خ�رش�ء” ال يجوز �لبناء عليها، و�أعلنت عنها “منفعة 

1996 عن هذه �الأحر��ص و�الأر��صي منطقة �صكن  عامة”، ثم �أعلنت �ل�صلطات يف �صنة 

وتطوير، ثم �رشعت وبالتن�صيق مع منظمات ��صتيطانية بـ“تطوير” �ملنطقة و�إقامة بنية 

.
63

حتتية لـ 6,500 وحدة �صكنية ��صتيطانية

عديدة،  �صنو�ت  �ملقد�صيون  �أ�صحابها  عنها  غاب  وممتلكات  عقار�ت  على  �ال�صتيالء   •

لغاية �لعمل يف �خلارج �أو لكونهم �صارو� الجئني، ومثال ذلك م�صادرة �الحتالل �أر�صاً 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 46.  
60

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 18.  
61

�ملرجع نف�صه، �ص 19.  
62

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 46.  
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(، �إ�صافة �إىل عقار كرم �ملفتي �حلاج �أمني �حل�صيني، 
2
م�صاحتها 30 دومناً )30 �ألف م

عطريت  جمعية  ل�صالح  و�لعقار  �الأر�ص  �ل�صلطات  حولت  وقد   ،2007 �صنة  وذلك 

.
64

كوهانيم �ال�صتيطانية

وم�صميات  هيئات  بني  ملكيتها  على  “متنازع”  ممتلكات  على  �مل�صتوطنني  ��صتيالء   •

خمتلفة، فيف�صل �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي ل�صالح �مل�صتوطنني، ويعطيهم �صالحية �ل�صكن 

�ملوؤقت حلني بيان �حلقائق، ومع مرور �ل�صنني يتم �لف�صل �لنهائي ل�صالح �مل�صتوطنني 

�إذ متكن  �ل�صيخ جر�ح،  28 منزالً يف حّي  �ال�صتيالء على  عنوة. ومثال ذلك حماوالت 

هذه  من  عددٍ  على  باال�صتيالء  �إ�رش�ئيلي،  ق�صائي  قر�ر  ��صت�صد�ر  من  �مل�صتوطنون 

�ملنازل من عائالت: �لكرد، وحنون، و�لغاوي، وطرد �أ�صحابها يف 2008/11/9، بالرغم 

من �متالك هذه �لعائالت لكافة �لوثائق و�حلجج �لعثمانية �لر�صمية، ومل تكتفِ �صلطات 

ن�صبتها  �لتي  �الحتجاج  خيمة  بهدم  قامت  بل  منازلهم،  خارج  بطردهم  �الحتالل 

�لعائالت �ملطرودة، خلم�ص مر�ت متتالية. ويتوقع �أ�صحاب باقي �ملنازل �لـ 28 �مل�صري 

.
65

نف�صه

وطريقة �مل�صتوطنني يف �ال�صتيالء على هذه �ملنازل، تبد�أ من خالل �دعائهم �أنهم ��صرتو� 

�الأر��صي من عائالت يهودية كانت متلك �الأر��صي �لتي بنيت عليها هذه �ملنازل، وذلك 

وكالة  بو��صطة   ،1954 �صنة  �لعربية  �ملنازل  هذه  �أقيمت  بينما   .19 �لـ  �لقرن  �أو�ئل  يف 

�ملقد�صية كانت قد طردت  �لفل�صطينية  �لعائالت  �لالجئني الإ�صكان جمموعة من  غوث 

.
من منازلها يف غرب �ملدينة �إبان �حتاللها يف �صنة 661948

خالل  من  لالأذى  �لعقار  هذ�  تعري�ص  خالل  من  �لفل�صطيني  �لعقار  على  �ال�صتيالء   •

�حلفريات �لتي تتم �أ�صفله، �أو بدعوى حاجته للرتميم و�ل�صيانة، �أو بدعوى عدم قدرة 

�مل�صتاأجرين على دفع �لتكاليف �مل�صتحقة، وغري ذلك، ثم تتدخل جمعيات ��صتيطانية 

�أو بالتزوير، ومثال ذلك ما  �ل�صكن باالإيجار  فتعر�ص خدماتها مقابل �حل�صول على 

.
67

ح�صل للعقار�ت يف �صارع �أر�ر�ت يف �حلّي �الأرمني من �لبلدة �لقدية

املرجع نف�شه، �ص 28.  
64

املرجع نف�شه.  
65

املرجع نف�شه.  
66

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 19.  
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يف  �لب�صتان  حي  مثل  فل�صطينية،  وممتلكات  �صا�صعة  �أر��ص  على  �الحتالل  ��صتيالء   •

و�لعي�صوية،  �لطور  وبني  و�لطور،  �الأق�صى  �مل�صجد  بني  �لو�قعة  و�الأر��صي  �صلو�ن، 

م�رشوع  خلدمة  بتحويلها  �ل�صلطات  تقوم  ثم  ومن  دولة”،  “�أر��صي  كونها  بذريعة 

�أو  �لتور�تية”،  “�حلد�ئق  م�رشوع  ل�صالح  ت�صنيفها  ثم  ومن  �ملقد�ص”،  “�حلو�ص 
.
68

للجمعيات �ال�صتيطانية

يف مثال حديث وتو�صيحي الأ�صلوب �مل�صادرة: �صلمت حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية يف   •

2015/12/17، �أربع عائالت تقيم يف عقبة �خلالدية يف �لبلدة �لقدية، دعو�ت ق�صائية 

ل�صخ�ص  ملك  هي  �مل�صاكن  �أن  بدعوى  ��صتيطانية،  جمعية  قبل  من  �صدها  مرفوعة 

.
69ً

يهودي منذ �صنة 1948. ويبلغ عدد �أفر�د �لعائالت �الأربع 41 نفر�

خام�ضًا: انتهاك املقد�ضات االإ�ضالمية وامل�ضيحية:

خمطط  �صمن  �لوقفية،  �ملوؤ�ص�صة  ��صتهد�ف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  و��صلت 

�الأر��صي  ثم   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  باالأر��صي  يتعلق  وزماين،  مكاين 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، و�صوالً ملا �آلت �إليه �الأمور يف مدينة �لقد�ص، من �صيطرة 

�إ�رش�ئيلية على �لبلدة �لقدية ومقد�صاتها، و�إق�صاٍء لدور �الأوقاف ب�صكل جاد، يف حماولة 

�الإ�صالمية يف مدينة  �الأوقاف  �ملبارك. وقد جنت  �الأق�صى  �مل�صجد  لل�صيطرة على  حثيثة 

�الأر��صي  له مثيلتها يف  �الأمر، مّما تعر�صت  �أّول  �ل�صهيوين  �أيدي �الحتالل  �لقد�ص من 

�ملحتلة �صنة 1948 عند �حتاللها، �لتي �صودرت ممتلكاتها ��صتناد�ً �إىل ما ي�صّمى “قانون 

على  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  �أوقاف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  تركت  فقد  �لغائبني”.  �أمالك 

�الأردنية  للمملكة  �إد�رياً  تتبع  كونها   ،1967 �صنة  �حتاللها  عقب  �ل�صيء،  بع�ص  حالها 

على  و�العتد�ء  �لوقفية  �الأر��صي  مب�صادرة  ف�صيئاً  �صيئاً  �لقو�ت  قامت  ثم  �لها�صمية، 

�مل�صاجد و�لوقفيات �ملختلفة.

ع�رش�ت  مل�صادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني  من  بعدد  �الحتالل  �صلطات  ��صتعانت  وقد 

 �لوقفيات يف فل�صطني عامة ومدينة �لقد�ص خ�صو�صاً، وقد بلغت هذه �لقو�نني 16 قانوناً،

املرجع نف�شه.  
68

�لقد�ص �ملحتلة: �إخطار 4 عائالت بالبلدة �لقدية لالإ�صتيالء على منازلها، عرب 48، 2015/12/17.  
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وقانون  و�ل�صالحيات،  �الأر��صي  م�صاحة  وقانون  �لغائبني،  �أمالك  قانون  �أهمها: 

 .70
�الأر��صي �ملهجورة، وقانون ترتيب �ل�صلطة و�لقانون

1. �شور واأ�شكال انتهاك الوقف الإ�شالمي:

�ال�صتيالء على حّي �ملغاربة وهدمه بالكامل، وت�صييد م�صتوطنة بدالً منه.  •

�ال�صتيالء على �صاحة �لب�ق غربي �مل�صجد �الأق�صى، و�إقامة “حائط �ملبكى” يف مكانها.  •

من  وتهويدها،  عنها  و�لتاريخية  �الإ�صالمية  �ملعامل  و�إز�لة  �هلل  ماأمن  مقبة  م�صادرة   •

.”Museum of Tolerance خالل �إقامة ما �صّمي بـ“متحف �لت�صامح

هدم قرية عني كارم �لتي كانت قد �أوقفت بالكامل ل�صالح حّي �ملغاربة و�صاكنيه.   •

�ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية �حلثيثة يف تنفيذ �حلفريات �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى ويف حميطه،   •

.
71ً

وكذلك �ملحاوالت �ملتكررة باقتحامه وتدني�صه وحماوالت تق�صيمه زمانياً ومكانيا

ويفرد �لباحث هنا �نتهاكات �الحتالل للم�صجد �الأق�صى �ملبارك مبزيد من �لتف�صيل، 

ب�صبب خ�صو�صيته ومكانته �لكبرية.

اأ. �شيا�شة الحتالل جتاه امل�شجد الأق�شى املبارك:

ت�صتهدف �صلطات �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى دون توقف، لي�ص فقط ملكانته �لدينية 

ومن  للمقد�صيني،  �الجتماعية  �حلياة  حماور  �أحد  �أي�صاً  يثل  كونه  و�إمنا  و�لتاريخية، 

�ل�صيا�صة �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، فهو  هنا تظهر �ملكانة �ملعقدة للم�صجد �الأق�صى يف 

�ال�صتعمارية، وعنو�ٌن  لالأيديولوجيا  �ليهودي  �لديني  �لبعد  �أ�صا�صي يف  من جهة مكوٌن 

ذ�ته  �لوقت  ويف  موحدة”،  كـ“عا�صمة  �لقد�ص  مدينة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  الكتمال 

“نافذة مهمة للتطبيع” مع �ملحيط �لعربي و�الإ�صالمي حتت عنو�ن “�لزيار�ت و�ل�صياحة 
�لفل�صطيني عب جمموعة من  �ل�صارع  �أد�ة ل�صبط وتهدئة  �إىل كونه  �لدينية”، باالإ�صافة 

�صهر  ويف  �لدينية،  �ملنا�صبات  يف  و�لت�صديد�ت  و�لت�صهيالت  و�ملنع،  �ل�ّصماح  �إجر�ء�ت 

.
72ً

رم�صان و�صلو�ت �جُلَمع خ�صو�صا

�صامي �ل�صالحات، مرجع �شابق.  
70

جملة �شوؤون تنموية، �مللتقى �لفكري �لعربي، �لقد�ص، �ملجلد 5، �لعددين 2 و3، �صتاء 1995–1996.  
71

د�ئرة �صليمان �حللبي للدر��صات �ال�صتعمارية و�لتحرر �ملعريف، “�لهبة �لفل�صطينية... حتديات وفر�ص”.  
72
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تن�ص  �لتي  �لدولية،  و�لقر�ر�ت  و�ملعاهد�ت  للمو�ثيق  باالً  �الحتالل  �صلطات  تلقِ  وال 

على �أن لكل �صخ�ص �حلق يف حرية �لفكر و�لوجد�ن و�لدين، وي�صمل هذ� �حلق حريته يف 

دينه �أو معتقده، وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد وممار�صة �صعائره و�لتعليم، 

مبفرده �أو مع جماعة، و�أمام �ملالأ �أو على ِحدة.

ومع تعاظم قوة �ليمني �ملت�صدد يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، و�نح�صار دور جناحي “�ملركز 

و�لي�صار” �ليهوديني ل�صالح �ل�صهيونية �لقومية �ملتطرفة، بات �الإجماع متحققاً بني كافة 

�الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية يف �أنه ال يوجد خالف حول حّق �ليهود بال�صعود �إىل “جبل �لهيكل” 

من حيث �ملبد�أ، من �صالة و�أد�ء �صعائر وبناء معبد يهودي مكانه، و�إنكار ملكية �مل�صلمني 

غلوؤون  زهافا   Meretz مريت�ص  حزب  رئي�صة  ت�رشيح  ح�صب  فيه،  �خلال�ص  وحقهم 

Zehava Gal-On يف جل�صة �لكني�صت يف 2014/2/25، مع �ختالف �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية 

حول �قتحام �مل�صجد: بني جو�ز �القتحام يف “حالة �لطهارة �مل�صتوفاة ل�رشوطها” فقط، 

.
�أم “جو�ز �القتحام دون طهارة لل�رشورة”73

يف  متثلت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  خطرية  تطور�ت   2014 �صنة  �صهدت  وقد 

�مل�صتوطنني و�ل�صالة فيه، وجترمي كل من يعرت�ص على  �رشعنة �الحتالل القتحامات 

�لد�فع �إىل �ل�صيطرة على �مل�صجد �الأق�صى ديني بقدر ما هو  �القتحامات. ومل يكن يوماً 

“تعزيز  و�إمنا  �هلل،  �إىل  �لتقرب  �أو  فر�ئ�ص  �أد�ء  �القتحامات  هدف  كذلك  يكن  ومل  قومي، 

 .
�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف �ملكان”74

ب. النتهاكات يف الفرتة 1967–1987 )ملحة تاريخية(:

�صلطات  قبل  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  بحق  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  تنوعت 

�الحتالل قبل �صنة 1967، حيث �هتمت �حلركة �ل�صهيونية باحلفريات حتت ويف حميط 

�لب�ق  �صاحة  على  �ل�صيطرة  وحاولت  �أجنبي.  بغطاء  �أثرية  جمعيات  خالل  من  �مل�صجد 

مر�ت عديدة، بالرغم من �لبت يف ملكيتها ل�صالح �مل�صلمني و�أحقيتهم فيها.

عزمي دريني، مو�قف �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية من �مل�صجد �الأق�صى، �إجماع على حّق �ليهود فيه، وجد�ل حول �آلية   
73

http://akkanet.net/Article-Mobile.php?ID=38635 :وتوقيت �لتطبيق، موقع عكانت، 2015/3/21، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
74
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ملحق  وي�صري  و�العتد�ء�ت.  �النتهاكات  مرحلة  �نطالق   ،1967 �صنة  �صهدت  وقد 

�النتهاكات  �أهم  �إىل  �لكتاب  هذ�  مالحق  �صمن  �ملوجود   )1( رقم  �لد�عمة  �ملعلومات 

و�الإرهابيني  �مل�صتوطنني  عنا�رش  وكذلك  �الحتالل،  قو�ت  بها  قامت  �لتي  و�العتد�ء�ت 

حيث   .1987 �صنة  وحتى  �ملدينة  �حتالل  عقب  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صّد  �ليهود 

19 �عتد�ء كبري�ً  بـ  �أن �صلطات �الحتالل و�الإرهابيني �مل�صتوطنني، قامو�  يو�صح �مللحق 

�لفرتة  يف  ح�صلت  منها  �عتد�ء�ت  ثالثة  و�أن  �ملذكورة.  �لفرتة  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �صّد 

عقد  يف  �عتد�ء  و14  �ل�صبعينيات،  عقد  يف  رئي�صيان  �عتد�ء�ن  حدث  فيما   ،1970–1967

.
75

�لثمانينيات

كما يلفت �مللحق �لنظر �إىل �أن هذه �العتد�ء�ت �صملت �صبعة �قتحامات ب�صكل جماعي 

و�إن�صائية، ب�رشية  خ�صائر  و�إحلاق  �لتدمري  بهدف  م�صلحة  �قتحامات  و�صتة   منظم، 

وثالثة �نتهاكات متعلقة ب�صل�صلة �أعمال حفر �أ�صفل ويف حميط �مل�صجد، �إ�صافة �إىل �عتد�ء 

و�حد يف �صيغة قر�ر ق�صائي، و�عتد�ء و�حد ��صتهدف �مل�صجد �لقبلي بحريق كبري.

ج. مذبحة الأق�شى �شنة 1990:

عن  للدفاع   ،1990/10/8 �الإثنني  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ملقد�صيون  �حت�صد 

“�أمناء �لهيكل” �ال�صتيطانية �ملتطرفة بزعامة غر�صون �صلمون  حرمته يف وجه ع�صابة 

وظهر  تلمودية.  �صعائر  و�إقامة  �قتحامه  نيتها  عن  �أعلنت  �لتي   ،Gershon Salomon

حيث  �القتحام،  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  باإ�رش�ف  مّت  قد  م�صبقاً  ترتيباً  �أن 

على  �صغري  حجر  قذف  مّت  “�إذ�  مهدد�ً  قوله  �إ�رش�ئيلي  �صابط  عن  فل�صطينيون  نقل 

.
�الإ�رش�ئيليني، فاإننا �صنطلق �لر�صا�ص، ولن يكفيني قتل �ألف م�صلم”76

و�نتهاك  �مل�صجد  �قتحام  على  �ملختلفة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  �أقدمت  وفعالً 

حرمته، ومن ثّم �إطالق قنابل �لغاز فجاأة ودون �صابق �إنذ�ر على �مل�صلني �لعزل، ثم تبع 

ذلك هجوم ملا يزيد عن مئتني من جنود �الحتالل، �لذين �أطلقو� �لذخرية �حلية و�ملطاطية 

فقتلو� 23 فل�صطينياً، وجرحو� و�أ�صابو� 850 �آخرين، مّمن كانو� يوؤدون و�جب �ل�صالة 

 .
77

وحماية �مل�صجد من �مل�صتوطنني

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 66–75.  
75

�إبر�هيم �صعبان، جمزرة الأق�شى وجلنة زامري، �ص 14.  
76

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 117.  
77
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�صاحات  د�خل  جديدة  �إجر�ء�ت  �الحتالل  �صلطات  �أقرت  �النتهاكات  لهذه  وتعزيز�ً 

�ل�صيطرة  �صالحيات  ومنحته  �الإ�رش�ئيلية،  لل�رشطة  خمفر�ً  فاأن�صاأت  �الأق�صى،  �مل�صجد 

�إقامة  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  �إقر�ر جمل�ص  على �الأحد�ث و�العتد�ء على �مل�صلني. تبع ذلك 

�لتعامل  �الإ�رش�ئيلية، بهدف  �لقد�ص  لتكون وز�رة �صوؤون  جلنة وز�رية، تطورت الحقاً 

�ل�رشطة  ت�صكيل  �إىل  �إ�صافة  ق�صوى.  �إ�رش�ئيلية  كاأولوية  �الأق�صى  �مل�صجد  منطقة  مع 

�الإ�رش�ئيلية وحدة �جلدعونيم Gideonim، و�لتي �صار يطلق عليها الحقاً “�مل�صتعربني”، 

وهم جنود �الحتالل �لذين يتنكرون بالزّي �لعربي بغية �الختالط يف �ملظاهر�ت �لعربية 

 .
78

و�عتقال ن�صطائها

د. احلفريات وهدم الآثار:

�الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  ويف  حتت  �حلفر  عمليات  عن  �الحتالل  �صلطات  تتوقف  مل 

منذ �حتالل �ملدينة �صنة 1967. وتهدف �ل�صلطات من عمليات �حلفر �إىل �إز�لة �الآثار �لتي 

�إىل تهويد �ملدينة ومقد�صاتها، عد�  تعيق تو�صعة �ملن�صاآت �لتور�تية و�ل�صياحية، و�صوالً 

عن حتقيق �أهد�ف �أمنية و��صرت�تيجية خمتلفة. وتتنوع �أعمال �حلفريات تنوعاً كبري�ً من 

حيث �ملو�قع و�الأعماق و�الأهد�ف، �إال �أنها تق�صم �إىل ميد�نني �ثنني:

�مليد�ن �الأول: حفريات د�خل �لبلدة �لقدية، ومنها حفريات تلة باب �ملغاربة، و�صاحة 

�لب�ق، وحفريات �لنفق �لغربي، وكني�ص �أوهل يت�صحاق، وبيت هت�صاليم - بيت �صارون. 

�صاحة حفريات  و�أهمها  �لقدية،  �لبلدة  �أ�صو�ر  خارج  حفريات  �لثاين:   �مليد�ن 

باب �ملغاربة )�صاحة جفعاتي Givati(، و�أر�ص �صيام، وعني �صلو�ن، �إ�صافة �إىل حفريات 

تلة �لظهور - مدينة د�ود.

تنفيذ  مو��صلة   ،2016/1/5 يف  تقريرها  يف  �لدولية”  “�لقد�ص  موؤ�ص�صة  ر�صدت  وقد 

�أ�صفل حفرية  خم�صني  �إىل  و�صلت  حيث  �ملدينة،  �صهدتها  �لتي  للحفر  عمليات   �أو�صع 

.
�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وحميطه يف �صنة 792015

املرجع نف�شه، �ص 149.  
78

ه�صام يعقوب )حمرر(، “تقرير حال �لقد�ص )3( من متوز/ يوليو �إىل �أيلول/ �صبتمب 2016،” موؤ�ص�صة �لقد�ص   
79

http://alquds-online.org/items/717 :لدولية، بريوت، موقع مدينة �لقد�ص، �نظر�
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هـ. اقتحامات امل�شجد الأق�شى و�شاحاته:

�لعقدين  خالل  عدة  �أ�صكاالً  �ملتطرفني،  �ليهود  قبل  من  �القتحامات  ظاهرة  �أخذت 

�الأخريين، ت�صاندهم �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �ملتنوعة، وجتاوزت هذه �القتحامات 

�حلظر �لذي كانت تفر�صه �حلاخامية �ليهودية على “زيارة جبل �لهيكل” بدعوى عدم 

توفر “�لتطهر �ل�رشعي” يف �أثناء �لزيارة. حيث تاأ�ص�صت منظمات يهودية عديدة تتبنى 

ت�صاعفت  �أثره  وعلى  و�ل�رشورة”.  “�ال�صطر�ر  بدعوى  �لهيكل”  “جبل  زيارة  جو�ز 

�أعد�د �ملقتحمني �ليهود وتنوعت �أ�صاليب ��صتفز�زهم مل�صاعر �مل�صلمني د�خل ويف حميط 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

من  مدعومة  حرمته  و�نتهاك  �مل�صجد  القتحام  نف�صها  يهودية  منظمات  كر�صت  وقد 

 قبل قو�ت �الحتالل. ومن هذه �ملنظمات: �أمناء جبل �لهيكل، ومعهد �لهيكل، وحاي فكيام،

ومنتدى �لهيكل،  �أجل  من  ون�صاء  �لهيكل،  و�أن�صار  �لهيكل،  �أجل  من   و�حلركة 

.
80

يرو�صليم

ب�صكل  ذلك  برز  حيث  �لكني�صت،  ملر�صحي  دعائية  مادة  �الأق�صى  �مل�صجد  �صكل  وقد 

خا�ص مع �أع�صاء �لكني�صت �ليهود، �أمثال مريي ريغف رئي�صة جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت، 

ورونني �صوفال Ronen Shoval �ملر�صح النتخابات �لكني�صت على قائمة �لبيت �ليهودي 

)The Jewish Home )HaBayit HaYehudi. حيث �أقرت ريغف �أنها عملت جاهدة يف 

�صنتي 2014 و2015 ل�صمان �صعود �ليهود على جبل �ملعبد، �أما �صوفال فقد دعا �إىل رفع 

.
81

�لعلم �الإ�رش�ئيلي على “جبل �لهيكل” بهدف تعزيز �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليه

نحو �أن  حلوة،  و�دي  معلومات  مركز  �أعدها  توثيقية  �إح�صائية   و�أظهرت 

11,307 م�صتوطنني وعنا�رش من �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك خالل �صنة 2015، �أغلبهم من �مل�صتوطنني و�أفر�د �جلماعات و�ملنظمات �ليهودية 

�لنا�صطة يف �صوؤون �قتحام �الأق�صى وت�رشيع خمططات بناء �لهيكل �ملزعوم.

�صالح �لنعامي، منظمات يهودية ت�صعى لتدمري �مل�صجد �الأق�صى، 2015/6/2.  
80

 ”،2014 �أول/ دي�صمب  �إىل كانون  �أكتوبر  �أول/  )4( من ت�رشين  �لقد�ص  “تقرير حال  ه�صام يعقوب )حمرر(،   
81

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، موقع مدينة �لقد�ص، �نظر:

http://www.alquds-online.org/userfiles/File/hal_alquds/Season/20150124_95755.pdf
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وقد �صهد �أيلول/ �صبتمب �أعلى وترية لالقتحامات �إذ بلغت 1,575 متطرفاً، خالل ما 

.
ي�صمى “ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية وعيد �ملظلة �ل�ّصوكوت”82

و. حما�رضة امل�شجد الأق�شى واإعاقة الو�شول اإليه:

وبو�بات  �الأق�صى  للم�صجد  �خلارجية  �الأبو�ب  حما�رشة  �الحتالل  �صلطات  �عتادت 

و�ملنا�صبات  �جلمع  �أيام  يف  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيليني،  �جلنود  من  كبرية  باأعد�د  �الأ�صو�ر، 

�ملقيمني خارج حدود  �لفل�صطينيني  �مل�صلني من  �أن متنع  �عتادت  �لدينية و�لوطنية. كما 

بلدية �لقد�ص، ممن تقل �أعمارهم عن �أربعني عاماً، و�أحياناً عن خم�صني عاماً، من �لو�صول 

�ل�صو�رع  يف  �ل�صالة  �صعرية  �إقامة  �مل�صلون  هوؤالء  ي�صطر  حيث  �الأق�صى.  �مل�صجد  �إىل 

و�لطرقات و�ل�صاحات �لعامة �ملحيطة باأ�صو�ر �لبلدة �لقدية.

وقد �أ�صارت �لتقارير �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية فر�صت قيودها على دخول �مل�صلمني 

و�أغلقت خالل  �جُلمع(،  �أيام  18 مرة )ال ت�صمل   ،2015 �الأق�صى خالل �صنة  �مل�صجد  �إىل 

من  �ملو�طنني  وحرمت  و�ملجل�ص،  و�ل�صل�صلة،  حطة،  �أبو�ب:  با�صتثناء  �أبو�به  معظم  ذلك 

�لدخول و�خلروج �إىل �مل�صجد بحرية كاملة. كما فر�صت �صلطات �الحتالل قيودها �أيام 

�جُلمع 5 مر�ت، ومنعت �لرجال �لذين تقل �أعمارهم عن 45 من دخول �مل�صجد �الأق�صى، 

.
83

حيث �صملت �لقيود �أي�صاً �مل�صلني يف �أوقات �صالة �لفجر

ز. الإبعاد عن امل�شجد الأق�شى املبارك:

�رشعت �صلطات �الحتالل بتنفيذ �صيا�صة �إبعاد �لفل�صطينيني عن �مل�صجد �الأق�صى، منذ 

�أو��صط �لت�صعينيات من �لقرن �لع�رشين. فاأبعدت �ل�صلطات �لنا�صطني �لفل�صطينيني بقر�ر 

 2015–2014 ع�صكري لعدة �أ�صهر متتد �أحياناً لت�صل �إىل عدة �صنو�ت. و�صهدت �صنتي 

�إبعاد  �إىل  �لتقارير  �أ�صارت  حيث   ،2015 �صنة  ذروتها  كانت  �الإبعاد،  من  كبرية  حمالت 

للتمديد،  قابلة  �أ�صهر  و�صتة  �أيام  ع�رشة  بني  تر�وحت  لفرت�ت  فل�صطينياً   297 �ل�صلطات 

.
84

ومن بينهم 126 �صيدة، و9 فتيات قا�رش�ت، و18 قا�رش�ً، و12 موظَف �أوقاف

مقد�صياً،  2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
82 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

�ملرجع نف�صه.  
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�ملرجع نف�صه.  
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�الإ�صالمي وتقييدهم  �لدين  �إبعاد رجال  �لدو�م  حتاول �صلطات �الحتالل على  كذلك 

باالإجر�ء�ت �ملختلفة، فت�صتدعيهم لال�صتجو�ب متهمة �إياهم بالتحري�ص، ثم متنعهم من 

�ل�صفر �أو حتظر عليهم دخول �مل�صجد لب�صعة �أ�صهر يف �أحيان كثرية.

ح. تطور النتهاكات يف �شنة 2015:

وم�صتوى  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  �صعيد  على  كبري  بتطور   2015 �صنة  متيّزت 

خطورتها، وقد �صملت هذه �النتهاكات �عتد�ء�ت حتدث للمرة �الأوىل، ومنها: 

�أقرت بلدية �الحتالل يف �صباط/ فب�ير من �صنة 2015، حتويل معامل وعقار�ت �إ�صالمية   •

يف �صاحة �لب�ق، �إىل حمامات عامة، وعبنة �لالفتات و�الأ�صماء يف �لقد�ص �لقدية ويف 

 .
85

حميط �مل�صجد �الأق�صى وحتويلها �إىل �أ�صماء تلمودية

�مل�صجد  �أ�صفل  �ملو�قع  �إحدى  يف  �حلفريات  �إنهاء  عن   2015/7/15 يف  �الحتالل  �إعالن   •

وجتهيز قاعة ومركز با�صم “�لرحلة من �أور�صليم �إىل �أور�صليم”، لعقد �الحتفاالت يف 

�ملنا�صبات �ليهودية.

حظر م�صاطب �لعلم يف �مل�صجد و�صاحاته يف 2015/9/8.  •

�قتحام �أكرث من مئتني من عنا�رش �الأمن �الإ�رش�ئيلي و�لوحد�ت �خلا�صة و�مل�صتعربني،   •

باحات �مل�صجد �صباح �الإثنني 2015/9/14، و�قتحام �جلامع �لقبلي باالأحذية، ومن ثم 

�العتد�ء على �ملعتكفني د�خله.

 [ حممد  �لنبي  �صتم  وكذلك   ،2015/9/15 يف  �لقبلي  للم�صجد  �لرئي�صية  �لبو�بة  خلع   •

ونعته باألفاظ م�صيئة.

تر�صاً  �الحتالل  قو�ت  �أدخلت  حيث   ،2015/9/28 يف  �مل�صجد  �صاحات  حرمة  �نتهاك   •

حديدياً على عجالت من باب �ملغاربة ل�صّد �حلجارة �مللقاة عليها. 

��صماً من  �ل�صود�ء”، ت�صم �صبعني  “�لقائمة  �إعد�د قو�ت �الحتالل قائمة عرفت با�صم   •

�لن�صاء �مل�صلمات �مل�صرتكات يف درو�ص م�صاطب �لعلم، و�ملد�فعات عن حرمة �مل�صجد يف 

 .
86

وجه �القتحامات، و�لالتي �رشن يعرفن باملر�بطات

�حلركة  يحظر  و�الحتالل  �لقد�ص،  �نتفا�صة  �ندالع  �الأق�صى..  للم�صجد  م�صبوق  غري  وتخريب  �قتحامات   
85
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يف  تهويدي  �أ�صخم م�رشوع ��صتيطاين  �إقر�ر  عن   ،2015/12/1 يف  �ل�صلطات  �إعالن   •

.
87

�صاحة �لب�ق با�صم بيت هليبا

2. مقاومة املقد�شيني لنتهاكات امل�شجد الأق�شى:

�مل�صتمرة  لالنتهاكات  رف�صهم  عن  �لتعبري  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينيون  �عتاد 

خطيب  خالل  من  و�ال�صتنكار  بالتنديد  بدء�ً  عديدة،  بو�صائل  �الأق�صى  �مل�صجد  حّق  يف 

�جلمعة و�لبيان و�ملن�صور، وكذلك عقد �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ل�صحفية، �إ�صافة �إىل ت�صيري 

�ملظاهر�ت وح�صد �العت�صامات.

على  �لت�صييق  �إىل  �لهادفة  �ملتكررة  �الأ�صبوعية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  مقابل  ويف 

�مل�صلني، درج �مل�صلون يف �مل�صجد �الأق�صى مقاومة هذه �الإجر�ء�ت باأ�صكال متنوعة من 

تندد  حا�صدة  م�صرية  يف  �ل�صالة  �نتهاء  فور  منهم  �لنا�صطون  يخرج  حيث  �لن�صاطات، 

للمقاومة  تاأييد�ً  وتهتف  وحرمته،  �مل�صجد  عن  للدفاع  وتنادي  و�إجر�ء�ته،  باالحتالل 

و��صتنكار�ً لالحتالل و�أمريكا، ورمبا حرق �ملتظاهرون �أعالماً �إ�رش�ئيلية و�أمريكية، ثم 

يعرج بع�صهم جتاه �ل�صور �لغربي حيث تقع خلفه �صاحة �لب�ق �ملحتلة، ويحت�صد فيها 

عادة مئات من �جلنود �الإ�رش�ئيليني بهدف �قتحام �مل�صجد متى ي�صاءون.

�أو  م�صرية  جمرد  فاإن  و�لعرب،  �مل�صلمني  �أفئدة  مهوى  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن  وحيث 

�حتجاج د�خل �صاحاته، �رشيعاً ما جتد �صد�ها يف �الأر��صي �لفل�صطينية ويف �ل�صتات. وقد 

ت�صاعف �لتاأثري مئات �ملر�ت يف �أعقاب تطّور و�صائل �الإعالم و�خرت�ع �صبكات �لتو��صل 

�الجتماعي.

اأ. �شور من مقاومة انتهاك حرمة امل�شجد الأق�شى )1967–2004(:

رف�صت حمكمة �ال�صتئناف �ل�رشعية �الإ�صالمية يف 1967/7/15 طلباً ملوؤ�ص�صة ما�صونية   •

�أمريكية من �أجل بناء ما �أ�صمته �ملوؤ�ص�صة “هيكل �صليمان” يف �صاحة �مل�صجد �الأق�صى 

.
88

�ملبارك بقيمة 100 مليون دوالر

�حلركة  يحظر  و�الحتالل  �لقد�ص،  �نتفا�صة  �ندالع  �الأق�صى..  للم�صجد  م�صبوق  غري  وتخريب  �قتحامات   
87

�الإ�صالمية ويغلق 20 موؤ�ص�صة �أهلية، كيوبر�ص، 2015/12/31.

�لوطني �ملعلومات  مركز  موقع   ،2000-1967 �الأق�صى  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أبرز   
88 
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هبت �جلماهري �ملقد�صية يف 1969/8/21 ومعها �ملئات من �لفل�صطينيني من مدن ر�م �هلل   •

وبيت حلم و�خلليل، الإطفاء �حلريق �لذي ��صتعل يف �مل�صجد �الأق�صى، باأيدي �صهيوين 

مت�صّدد �أقدم على و�صع مو�د �صديدة �الحرت�ق يف حمر�ب �مل�صجد. و�ندلعت على �إثر 

�الحتالل، ور�فق ذلك  ��صتباك مع قو�ت  �ملدينة، ووقع  �مل�صري�ت و�ملظاهر�ت يف  ذلك 

ذكرى  �حلريق  تاريخ  و�صار  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  عّمت  �صخمة  تظاهر�ت 

 .
89

�صنوية وطنية ي�صتثمرها �لفل�صطينيون يف �لتعبئة و�لتثقيف �ملقاوم

نفق  د�خل  خر��صاين  حائط  ببناء   1981/9/3 يف  تقوم  �الأق�صى  �مل�صجد  �إعمار  جلنة   •

حفرته �صلطات �الحتالل ما بني باب �ملطهرة و�صبيل قايتباي.

مزودين  �إرهابيني  م�صتوطنني  مع   1982/3/2 يف  ي�صتبكون  �الأق�صى  �مل�صجد  حر��ص   •

بال�صالح، بعدما �قتحم �مل�صتوطنون �صاحة �مل�صجد بغر�ص تدني�صه و�صقوط جرحى 

.
90

من �حلر��ص

خالل  من  �ملقد�صيني  بدعوة   1988/7/3 �صباح  يقوم  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  موؤذن   •

�فتتاح  عن  �الحتالل  �صلطات  �إعالن  فور  �مل�صجد،  حرمة  عن  للدفاع  �ل�صوت  مكب 

قو�ت  مع  ذلك  �إثر  على  ي�صتبكون  و�ملقد�صيون  للم�صجد،  �ملحاذي  �حل�صمونئيم  نفق 

.
91

�الحتالل

�إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية ترف�ص وتعرت�ص على م�رشوعني ل�صلطات �الحتالل تعزم   •

.
�ل�صلطات تنفيذهما يف باب �الأ�صباط يف 921989/5/19

جلهات  �للهجة  �صديدة  مذكرة  يرفعان  �لعليا،  �الإ�صالمية  و�لهيئة  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر   •

و�صاحاته،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صوؤون  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتدخل  حول   ،1989 �صنة  دولية 

�لقد�ص  �أور�صليم  بلدية  رئي�ص  “منح  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صائي  �مل�صت�صار  قر�ر  �أعقاب  يف 

و�أن  �لقد�ص  من  جزء  �مل�صجد  �أن  بحجة  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ف  �صالحية 

�لقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، و�أنه يجوز لرئي�ص �لبلدية �الإ�رش�ئيلي �ل�صماح للمتطرفني 

 .
�ليهود باإقامة معابد لهم د�خل �مل�صجد �الأق�صى”93

�صامي �ل�صالحات، مرجع �شابق.  
89

املرجع نف�شه.  
90

جادي فارن و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 32.  
91

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 75.  
92

املرجع نف�شه، �ص 73.  
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قاوم �لفل�صطينيون قو�ت �الحتالل يف �أعقاب جمزرة �الأق�صى �صنة 1990، حيث �نتظم   •

�ملئات من �ل�صبان �مللثمني �صّد قو�ت �ل�رشطة وحر�ص �حلدود �الإ�رش�ئيليني، يف عمليات 

�ل�رشطة  �أفر�د  م�صتهدفة  �لفد�ئية  �لعمليات  وت�صاعدت  �ل�صو�رع،  بحرب  �صبيهة 

و�مل�صتوطنني وطعنهم باخلناجر، وقذف �ملركبات و�حلافالت �الإ�رش�ئيلية بالزجاجات 

�حلارقة و�الأ�صلحة �لنارية. و�صاد �لرعب و�لفزع �أو�صاط �ليهود �مل�صتوطنني. وكتبت 

�أ�صبحت مدينة   1990 �صنة  “�لقد�ص   :1990/10/26 �لعبية يف  �صحيفة عل هم�صمار 

مليئة بالرعب و�لعنف”.

�أعقاب  يف  حتّولت  “�لقد�ص  �أن   ،1990/11/16 يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  كتبت   •

�الإ�رش�ئيلي  و�لنز�ع  لالنتفا�صة  معاً:  و�ل�صيا�صة  �لعنف  مركز  �إىل  �حلرم،  �أحد�ث 

.
�لفل�صطيني”94

�إثر  �لنفق”،  “�نتفا�صة  بات ي�صمى  �لفل�صطينيون ينطلقون يف هبّة �صعبية قوية، فيما   •

�لهبة  1996/9/24، و�نطلقت  �الأق�صى يف  �مل�صجد  �أ�صفل  �إعالن �الحتالل عن فتح نفق 

نقاط  معظم  يف  �الحتالل  قو�ت  وو�جهت  �لقد�ص،  مدينة  و�أحياء  �مل�صجد  �صاحات  من 

�لتما�ص، و�صقط على �أثرها يف عموم �الأر��صي �لفل�صطينية 62 �صهيد�ً، �إ�صافة �إىل مئات 

�جلرحى.

وقو�ت  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صد�مات  نتيجة  د�مية،  �أياماً  �مل�صجد  �صاحات  �صهدت  كما   •

�إليها يف باب �النتهاكات، ��صطدم  �أ�رشنا  �إىل جمزرة �الأق�صى �لتي  �الحتالل، فاإ�صافة 

�لفل�صطينيون بجنود �الحتالل يف 2000/9/29 و�أ�صابو� منهم 7 جنود بجروح، قبل �أن 

.
95ً

ي�صقط من �لفل�صطينيني 7 �صهد�ء و250 م�صابا

تظاهر �ملئات من �مل�صلني يف �صاحات �مل�صجد ويف �أحياء �لبلدة �لقدية يف 2001/7/29،   •

�حتجاجاً على �إعالن متطرفني يهود و�صع ما �أ�صموه “حجر �الأ�صا�ص” للهيكل �ملزعوم 

بجروح، فيما  40 مقد�صياً  �إ�صابة  �أ�صفرت �الحتجاجات عن  �مل�صجد، وقد  يف �صاحات 

 .
96ً

�أ�صاب �ملتظاهرون 15 �رشطياً �إ�رش�ئيليا

املرجع نف�شه، �ص 152.  
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�ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1، �ص 39.  
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املرجع نف�شه، �ص 83.  
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�حت�صد �ملقد�صيون يف 2002/8/24، يوؤ�زرهم 40 �ألفاً من فل�صطينيي �لد�خل، تلبية لدعوة   •

�حلركة �الإ�صالمية بهدف �لدعوة �إىل “�صيانة وحماية �مل�صجد �الأق�صى” �حتجاجاً على 

 .
97

�النتهاكات

تظاهر �ملئات من �مل�صلني يف باحات �مل�صجد يف 2004/4/3، �حتجاجاً على نية منظمات   •

قنابل  وتطلق  وباحاته،  �مل�صجد  تقتحم  �الحتالل  وقو�ت  �مل�صجد.  �قتحام  يهودية 

�ل�صوت و�لقنابل �مل�صيلة للدموع، وت�صيب 89 مر�بطاً بجروح و�ختناقات، �إ�صافة �إىل 

.
98

�عتقال 14 �آخرين

ب. فعاليات احلركة الإ�شالمية يف الداخل الفل�شطيني دفاعاً عن الأق�شى:

مقاومة  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  من  �لفل�صطينيون  �عتاد 

 �قتحامات �مل�صتوطنني وعنا�رش �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية من خالل �إعمار �مل�صجد �الأق�صى

و�صاحاته بالفعاليات �ملتكررة و�ملتنوعة، حيث بادرت �حلركة �إىل �إ�صغال �صاعات �لنهار 

“م�صرية  و�أن�صاأت  و�ملتنوعة.  �لن�صطة  �لفعاليات  من  بعدد  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  يف 

�لبيارق”، حيث يتم نقل �لذين يرغبون ب�صّد �لرحال من فل�صطينيي �لد�خل باحلافالت 

�أ�صبوعياً �إىل �مل�صجد �الأق�صى، وقد بلغ �حلّد �الأق�صى من �حلافالت يف �أحد �الأ�صابيع 457 

م�صاطب  با�صم  �مل�صجد  �صاحات  يف  تنقطع  ال  وفقهية  علمية  حلقات  �صيدت  كما  حافلة. 

�لعلم، �صارك فيها �ل�صبان و�ل�صيوخ و�لن�صاء. وعقدت مهرجاناً �صنوياً با�صم “�صندوق 

طفل �الأق�صى”، و�صجعت �لذين يخرجون الأد�ء �لعمرة باالنطالق من �صاحات �مل�صجد 

�مل�صجد  د�خل  قر�نهم  لعقد  �ل�صبان  �صجعت  كما  �حلجازية.  �الأر��صي  باجتاه  �الأق�صى 

رباط  لفكرة  �الإ�صالمية  �حلركة  ت�صجيع  �إىل  �إ�صافة  �الأقارب.  من  لفيف  وبح�صور 

�مل�صتوطنني  �صّد  يف  �ملر�بطة  هذه  جنحت  وقد  �ملتنوعة،  �القتحامات  وجه  يف  �مل�صلني 

وعنا�رش �الحتالل، كما جنحت يف �حلد من خمطط تق�صيم �مل�صجد زمانياً. وقامت �لن�صاء 

.
99

�لفل�صطينيات �ملر�بطات بدور كبري يف هذ� �ل�صياق

املرجع نف�شه، �ص 173.  
97

املرجع نف�شه، �ص 71.  
98

ماذ� تعرف عن �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �ملحتل، �لر�صالة.نت، 2015/2/12.  
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3. الأوقاف واملقد�شات امل�شيحية:

مل تقت�رش �النتهاكات و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �الأوقاف و�ملقد�صات �الإ�صالمية، 

�إىل �الأوقاف و�ملقد�صات �مل�صيحية كذلك. وقد تنوعت تلك �العتد�ء�ت لت�صمل  بل تعدتها 

حتقري �ملقد�صات، و�ل�صغوط �ل�صديدة على رجاالت �لطو�ئف �مل�صيحية، الإجبارهم على 

�لتنازل عن م�صاحات كبرية من �أر��صي وعقار�ت هذه �لطو�ئف يف منطقة �لقد�ص، �صو�ء 

بالبيع �ملبا�رش �أم �لتاأجري لفرتة طويلة �الأمد.

اأ. مناذج عن اأهم النتهاكات:

�رشقة تاج �لعذر�ء �أو�خر �صنة 1967 من قبل �إ�رش�ئيليني.  •

�الأرثوذك�ص  �الأقباط  بطريركية  �الإ�رش�ئيليني  �ل�رشطة  رجال  من  مئات  �حتالل   •

��صطر  مّما  �ملجيد،  �لقيامة  عيد  ليلة   1970/4/25 يف  وذلك  �الأقباط،  بدير  وكني�صتهم 

�ملطر�ن �إىل �إلغاء �الحتفاالت.

1970، قامت �صلطات �الحتالل عن طريق �رشكة هيمانوتا  يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر   •

 Jewish National Fund كييمت(  )�لكرين  �ليهودي  �لقومي  لل�صندوق  �لتابعة 

بالنوترد�م،  �ملعروف  �لفرن�صي  �لدير  ب�رش�ء   ،)Keren Kayemeth LeIsrael(

وذلك بعد ت�رشيبه عن طريق موؤ�ص�صة �لرهبنة �لكاثوليكية �لفرن�صية.

�لروم  بطريركية  الأر�ص   1973–1971 �لفرتة  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  م�صادرة   •

�الأرثوذك�ص �لو�قعة بني فندق �مللك د�ود وحمطة �صكة حديد �لقد�ص. 

الأمالك  �لتابع  فا�صت  فندق  عمارة  على   1972 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ��صتيالء   •

بطريركية �الأرمن، ثم هدمه و�إز�لته وبيع قطعة �الأر�ص ل�رشكة �إ�رش�ئيلية.

��صتيالء �ل�صلطات خالل �لفرتة 1971–1973 على جميع �أبنية مدر�صة �صنللر �الأملانية،   •

�صكن،  و�أبنية  و�ملقد�صيني،  �لعرب  الأيتام  ومهنية  لوثرية  مدر�صة  �أكب  ت�صم  و�لتي 

وكني�صة، وم�صاحة و��صعة من �الأر�ص.

�ملقد�ص  للكتاب  �لدويل  �ملركز  �إحر�ق  على   1973/2/6 يف  �الإ�رش�ئيليني  من  عدد  �إقد�م   •

�أربعة مر�كز  �إحر�ق  �آخر على  �أقدم عدد   ،1974/2/11 �لزيتون. ويف  �لو�قع على جبل 

.
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م�صيحية

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 79.  
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وخالل �صنتي 1979 و1980 ح�صلت �نتهاكات عديدة، �صملت ر�صائل تهديد لكني�صة   •

جبل �صهيون، �إ�صافة �إىل �قتحام غرفة “�لروح �ملقد�ص” فيها وحتطيم بع�ص ممتلكاتها. 

كذلك حتطيم نو�فذ �لكني�صة �ملعمد�نية يف �صارع نركي�ص غرب �لقد�ص. وحتطيم نو�فذ 

جدر�ن  من  عدد  على  نازية  �صعار�ت  كتابة  �إىل  �إ�صافة  �مل�صيحي.  �ملعلومات  مركز 

�لكنائ�ص ع�رش�ت �ملر�ت. 

فندق باقتحام   ،1990/4/11 يف  يهودياً  م�صتوطناً   150 قيام  �النتهاكات،  �أبرز  ولعل   • 

مار يوحنا و�ل�صيطرة عليه، ويقع �لفندق يف قلب �حلي �مل�صيحي يف �لبلدة �لقدية من 

.
101

�لقد�ص و�لعائد لبطريركية �لروم �الأرثوذك�ص

حماولة م�صتوطنني يهود �إ�رش�م �لنار يف د�خل كني�صة �جلثمانية يف 1995/5/18، وتبع   •

ذلك �رشقة متثال �مل�صيح من دير �لطليان يف حّي �ل�صياح. 

هدم بلدية �لقد�ص �الإ�رش�ئيلية كني�صة تابعة للروم �الأرثوذك�ص، وهي قيد �الإن�صاء على   •

.
102

�صفح جبل �لزيتون �صنة 1992، بحجة عدم �حل�صول على رخ�صة بناء

�أو  �إقامة  �إعاقة �صلطات �الحتالل لرجال �لدين �مل�صيحيني يف �حل�صول على تاأ�صري�ت   •

جتديدها، �الأمر �لذي ي�صّو�ص �أد�ء �لكنائ�ص.

مالحقة �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �الإد�ر�ت �لكن�صية فيما يتعلق بال�رش�ئب على �الأمالك،   •

و�أحياناً باأثر رجعي، وكذلك مالحقة �ملر�صدين �لدينيني يف �لكنائ�ص �لتي يحج �إليها �أو 

.
103

يزورها �ل�ّصياح، بحجة عدم �متالكهم تر�خي�ص من وز�رة �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلية

ب. النتهاكات بحق كني�شة القيامة: 

باعتد�ء�ت  �لقيامة  كني�صة  �مل�صتوطنني  وع�صابات  �الحتالل  �صلطات  ��صتهدفت 

متو��صلة، كان �أهمها:

وطرد  �لقيامة،  لكني�صة  �ملال�صق  �ل�صلطان  دير  ملفاتيح  �الحتالل  �صلطات  م�صادرة   •

�لرهبان �الأقباط منه.

املرجع نف�شه.  
101

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 43.  
102

�لفل�صطينية،  �لدر��صات  )بريوت: موؤ�ص�صة  ال�رضقية  القد�س  الأوروبي عن  تقرير روؤ�شاء بعثات الحتاد   
103
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�ل�رشطة  حاولت  كما  �لقيامة،  كني�صة  د�خل  خمفر  �إقامة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  حماولة   •

قادة  عن  رغماً  للكني�صة،  جديد  باب  فتح  �لع�رشين  �لقرن  من  �لت�صعينيات  �أو��صط  يف 

�لكني�صة.

يف  �ملغلق  مرمي  باب  �أمام  �ملو�صوعة  �حلديدية  �ل�صبكة  باإز�لة  �الحتالل  �صلطات  قيام   •

.
104

�أو�خر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2009، ثم حماولة فتح �لباب عنوة

�الأعياد  فرتة  يف  �لقيامة،  كني�صة  حميط  على  كبري�ً  طوقاً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  فر�ص   •

عن  �صادر  بت�رشيح  �إال  �لدخول  من  �مل�صيحيني  و�مل�صلني  �لزو�ر  ومنع  �لرئي�صية، 

�ل�رشطة. 

“تعر�ص طالب �ملعاهد �لدينية �مل�صيحية يف �لبلدة �لقدية لل�صتائم، منذ �أكرث من ع�رشين   •

.
�صنة، فقط لكونهم م�صيحيني، وذلك من قبل �حلاخامات �ليهود �ملتدينني”105

�ضاد�ضًا: التهجري واالإبعاد:

�صياق  �صمن  مدينتهم،  عن  �ملقد�صيني  باإبعاد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �صيا�صة  تاأتي 

ورثت  حيث  �أ�صيل،   ٍ �صعب مكان  غا�صب   ٍ �صعب باإحالل  �لقا�صي  �ال�صرت�تيجي  �لهدف 

�صلطات �الحتالل �أ�صاليب �النتد�ب �لبيطاين يف �إبعاد �لفل�صطينيني عن مدنهم وقر�هم، 

تطبيق  يف  م�صتمرة  ز�لت  وما  �لبيطانية،  �لطو�رئ  �أنظمة  من   112 �ملادة  �إىل  م�صتندة 

�صيا�صات �الإبعاد.

�لفل�صطينيني  �آالف  ع�رش�ت  بحق  �الحتالل  �صلطات  نفذتها  �إبعاد  عملية  �أول  وكانت 

يف  �ملوجودين  للفل�صطينيني  �صكاين  �إح�صاء  عملية  �أجرت  عندما  �ملدينة،  �حتالل  عقب 

�ملدينة، ومنعت �لذين غادروها ب�صبب �حلرب من �لعودة �إليها. ثم �أعقبت ذلك بعمليات 

�لفردي  �الإبعاد  عمليات  و�صملت  مقد�صية.  ووطنية  �صيا�صية  لقياد�ت  ممنهجة  �إبعاد 

�ملهنية و�لنقابية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية و�لتعليمية و�لدينية،  �ل�صخ�صيات  �لكثري من 

للفرتة  �ملقد�صة  �مل�صيحية  �الأماكن  وتدمري  تدني�ص  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة   
104

�لو�قعة بني 1948–2012، �لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية لن�رشة �لقد�ص و�ملقد�صات، ر�م �هلل، 2012، �نظر:

http://info.wafa.ps/pdf/Desecration_and_destruction_of_Christian_holy_places_

between_1967_and_2012.pdf

�صاق �خلو�رنة يف �لقد�ص ذرعا، القد�س العربي، 2016/1/18، �نظر:  
105

http://www.alquds.co.uk/?p=467269



207

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

حيث يقدمون يف �لعادة �إىل حماكمة �صورية، وقد ي�صمح لهم باال�صتئناف �أمام �ملحكمة 

�لعليا �الإ�رش�ئيلية، �لتي تقوم بامل�صادقة على �الإبعاد.

وقد �صّن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1973، قانوناً ُيحّدد ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة 

بـ 22% من جمموع �ل�صكان، �إال �أن �الحتالل مل يتمكن من حتقيق هذه �لن�صبة بتاتاً. ويف 

35%، ومن �ملتوقع �أن ت�صل  2007 بلغت ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة نحو  نهاية �صنة 

�صنة 2020 �إىل 40%، لذ� فاإن عامل تعديل �لتو�زن �لديوجر�يف يحتل ر�أ�ص �صلّم �أولويات 

�الإ�رش�ئيلية، وذلك من خالل  �لبلدية  �ملدينة، ويقف خلف معظم خمططات  �الحتالل يف 

�صكني،  كمركز  �ليهود  و�صط  للمدينة  و�لرتويج  �ال�صتيطان،  تكثيف  م�صار�ت:  �أربعة 

و�إقامة �جلد�ر �لفا�صل �لذي يت�صبب بالنتيجة باإبعاد �لفل�صطينيني بعد �صحب �إقاماتهم، 

�إىل ��صتمر�ر �صيا�صة هدم �لبيوت و�الأحياء )مثال ذلك حّي �لب�صتان يف �صلو�ن(،  �إ�صافة 

.
106

بحجة عدم ح�صولها على �لرتخي�ص �الإ�رش�ئيلي �لالزم

�قتالع  �إىل  �لهادفة  �الحتالل  جر�ئم  و�حلقوقية  �لقانونية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صف  وبينما 

بـ“�لتطهري  مكانهم،  �ليهود  �مل�صتوطنني  و�إحالل  و�إبعادهم  �أر��صيهم  من  �لفل�صطينيني 

هذه  �إ�صفاء  يرف�صون  �لقانون  وفقهاء  �لقر�ر  �صناع  من  �الإ�رش�ئيليني  فاإن  �لعرقي”، 

�ل�صفة على جر�ئم �الحتالل، ويرون فيها �تهاماً خطري�ً “ي�صعب �لتحقق منه و�إثباته”، 

ملفهوم  قانوين  تعريف  تبني  �إىل  بعد  يتو�صل  مل  �ملعا�رش  �لدويل  �لقانون  �أن  ويّدعون 

.
107

�لتطهري �لعرقي

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �إبعاد  �لقادمة بعون �هلل طبيعة و�أ�صكال  �الأبو�ب  و�صنف�ّصل يف 

للمقد�صيني خارج �لوطن عموماً، وعن حدود مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى على وجه 

�خل�صو�ص. 

1. م�شادرة “الإقامة” متهيداً لالإبعاد:

�حلكومات  �صيا�صات  �أبرز  �إحدى  �لقد�ص،  من  �لفل�صطينيني  و�إبعاد  تهجري  يعدُّ 

يف  �لغالبة  �لن�صبة  �ليهود  فيه  يكون  جديد،  و�قع  الإيجاد  �لهادفة  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية 

تقدير �صل�صلة  �لتهويد،  �إجر�ء�ت  ظّل  يف  �لقد�ص  م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
106 

��صرت�تيجي )16(، �آب/ �أغ�صط�ص 2009.

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 64.  
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لل�صكان،  �لعام  �ملجموع  من   %22 �لفل�صطينيني  عدد  يتجاوز  ال  وبحيث  �لقد�ص،  مدينة 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  بنود  �أهم  �أحد  كان  لذ�  �ال�صرت�تيجي.   2020 ملخطط  تطبيقاً 

�رشقي �لقد�ص يتجلى يف م�صاألة �صحب �الإقامة، �أو بطاقات �لهوية �لزرقاء من �ملو�طنني 

�ملقد�صيني.

قو�ت وت�صتند  �صتى،  بذر�ئع  �إقاماتهم  �صحب  �صيا�صة  من  �ملقد�صيون   ويعاين 

�الحتالل —فيما ت�صتند— على �لفقرة 1 من �ملادة 11 من قانون �لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل” 

�ملعدل، �ل�صادر �صنة 1974 و�لذي يح�رش �حلاالت �لتي يجوز فيها �صحب بطاقة �لهوية 

على  �أعو�م  �صبعة  فرتة  “�إ�رش�ئيل”  خارج  �ل�صخ�ص  تو�جد  �إذ�  �الأوىل  حاالت:  ثالث  يف 

�الأقل، و�لثانية �إذ� ح�صل �لفرد على �إقامة يف دولة �أخرى، و�لثالثة �إذ� ح�صل على جن�صية 

دولة �أخرى. �إال �أن �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية قد �أح�صت حاالت م�صادرة لالإقامات من عدد 

من �ملقد�صيني، خارج �حلاالت �ملذكورة، والأ�صباب غري مفهومة.

الإك�صاب  �لقانونية،  و�لذر�ئع  �لتف�صري�ت  �إيجاد  �لدو�م  على  “�إ�رش�ئيل”  وحتاول 

عمليات �الإبعاد �لق�رشي “�ل�رشعية �لالزمة”، وذلك عب �لتفريق بني �الإبعادين �لفردي 

و�جلماعي، و�الدعاء �أن �الإبعاد �جلماعي فقط هو �لذي ُيعّد �نتهاكاً التفاقية جنيف. �أما 

من  �لق�صد  �أن  ز�عمة  تنتهكها،  وال  �التفاقية  لروح  منافية  غري  فهي  �لفردية  �الإبعاد�ت 

�لنازيون  مار�صه  �لذي  �جلماعي  �لتهجري  تكر�ر  منع  هو  جنيف،  �تفاقية  من   49 �ملادة 

بكافة  تندد  �أنها  يجد  �ملذكورة  �ملادة  لن�ّص  �ملدقق  �أن  �إال  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  خالل 

كافياً ال�صتبعاد  مّما ي�صكل �صبباً  �أم جماعياً،  �لق�رشي، �صو�ء كان فردياً  �الإبعاد  �أ�صكال 

�الدعاء �الإ�رش�ئيلي يف تف�صريها. �إ�صافة �إىل �أن �صلطات �الحتالل ال حتتاج �إىل �أّي ذر�ئع 

لطرد �ملقد�صيني و�إبعادهم عن بيوتهم، فقد طالب حزب موليدت Moledet �الإ�رش�ئيلي 

يف جل�صة للكني�صت يف 2003/7/27 �إقر�ر م�رشوع يق�صي بطرد 200 �ألف فل�صطيني من 

.
108

�لقد�ص �ل�رشقية

اأ. ذريعة “مركز احلياة”:

�ل�صامت على  �لرت�ن�صفري  �صيا�صة  �ملتعاقبة يف تطبيق  �الإ�رش�ئيلية  تعتمد �حلكومات 

�أي و�صع �ملقد�صيني ما بني  �ملدينة،  �لد�ئمة” يف  “�الإقامة  “ثغر�ت” حّق  �ملقد�صيني، على 

�رشكة  دم�صق:   - )بريوت   3 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   
108

�لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2004(، �ص 145.
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كمو�طنني  ولي�صو�   ،Residents كمقيمني  في�صنفون  �لكاملة،  و�ملو�طنة  �لالمو�طنة 

�إليه  �الحتالل  �صلطات  ت�صتند  �لذي  �حلياة”  “مركز  معيار  على  ويرتتب   .Citizens

�ل�صكان  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لد�خلية  وز�رة  تطالب  �أن  �ملقد�صي،  مو�طنة  على  �حلكم  يف 

كافة  وتقدمي  حياتهم”،  “مركز  الإثبات  ر�صمية،  وم�صتند�ٍت  وثائق  بتقدمي  �ملقد�صيني، 

�لثبوتات من فو�تري �ملياه، و�لكهرباء، و�الأرنونة )�رشيبة �مل�صقفات(، و�صهاد�ت �الأوالد 

�الإ�رش�ئيلية  �لوطني  �لتاأمني  موؤ�ص�صة  من  �لر�صمية  و�الأور�ق  و�مليالدية،  �لتعليمية 

)National Insurance Institute of Israel )NII، وكذلك عقود �الإيجار، وغريها من 

.
109

�لوثائق

ما  فكثري�ً  �لعك�ص،  �إثبات  وعليه  متهٌم  باأنه  �صاعر�ً  م�صتنفر�ً  �ملقد�صي  �ملو�طن  ويظل 

ح�صل �أن ووجه بع�ص �ملقد�صيني ب�صوؤ�ل ��صتنكاري مفاجئ �صيغته: �أنت ل�صت �ليوم يف 

“مركز �حلياة” �ملذكور، قامت �صلطات �الحتالل ب�صحب  �إىل معيار  . و��صتناد�ً 
110

�لبالد

هوية ب�صحب  فقامت  م�صبق.  �إخطار  دون  غالباً  �ملقد�صيني،  من  كبرية  �أعد�دٍ   هويات 

. ثم قامت �ل�صلطات 
1111998 1997، و788 �صنة  1996، و606 �صنة  689 مقد�صياً �صنة 

�لعدد  ن�صف  يعادل  ما  �أي  وحدها،   2008 �صنة  خالل  مقد�صياً   4,577 هويات  ب�صحب 

 �لذي �صحبته خالل 40 عاماً، وقد ز�د �لعدد �الإجمايل لالأفر�د �لذين �صحبت هوياتهم عن

. ويجدر �لتنويه �أن هذه �الأرقام تعني �أحد �لو�لدين فقط، ويلحق بهما 
112ً

14 �ألف مقد�صيا

 .
113

تلقائياً جمموع �أفر�د �لعائلة

وكان رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، قد �قرتح خالل لقائه مع �ملجل�ص 

�ملقد�صيني  �ل�صكان  من  �ملقد�صية  �لهوية  �صحب   ،2015/10/12 يف  �مل�صغر  �لوز�ري 

�الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  بد�أت  �لذي  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  خلف  �لو�قعة  �ملناطق  يف 

مدينة  �رشق  �صمال  يقع  �لذي  �صعفاط  خميم  منطقتي  يف  وحتديد�ً   ،2002 �صنة  ببنائه 

من �أكرث  بحرمان  تطبيقه  حال  يف  �القرت�ح  ويت�صبب  �ملدينة،  �صمال  عقب  وكفر   �لقد�ص، 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.   
109

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 11.  
110

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 64–65.  
111

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.  
112

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 65-64.  
113
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هوؤالء  �أن  نتنياهو  ويدعي  �لقد�ص.  مدينة  يف  وم�صكنهم  �إقاماتهم  من  مقد�صي  �ألف   100

�ملقد�صيني ي�صتفيدون مّما �أ�صماه “حقوقهم يف �لدولة”، و�أنهم بح�صب ر�أيه “ال يلتزمون 

.
بو�جباتهم جتاهها”114

ب. منع جمع ال�شمل:

وقد �صّن �لكني�صت �الإ�رش�ئيلية �صنة 2003، قانوناً جتّمد مبوجبه �إجر�ء�ت جمع �صمل 

�لعائالت عندما يكون �أحد �لزوجني يحمل �الإقامة �ملقد�صية �أو �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية، بينما 

باإ�صافة   2007 �لكني�صت �صنة  �أو قطاع غزة. كما وقام  �لغربية  �ل�صفة  يكون �الآخر من 

عائالت  �صمل  مّل  ملنع  و�إير�ن،  و�لعر�ق  و�صورية  لبنان  مثل  �حلظر،  هذ�  �إىل  عدة  دول 

فل�صطينية �أحد �رشكائها من فل�صطينيي �ل�صتات.

وفيما ت�صمح “�إ�رش�ئيل” الأي يهودي يف �لعامل على �لهجرة �إىل فل�صطني و�حل�صول 

على كافة �حلقوق �لتي يكن لدولة �أن متنحها ملو�طنيها، فاإنها متنع �لفل�صطيني من �حلق 

نف�صه. و��صتناد�ً �إىل قاعدة معلومات �ل�صلطة �لفل�صطينية، فاإن “�إ�رش�ئيل” رف�صت حتى 

�ل�صمل. ولكن �الإح�صائيات  �أيار/ مايو 2011 �الإجابة على 5,061 طلباً من طلبات جمع 

بتقدير بع�ص �ملوؤ�ص�صات ت�صري �إىل �أن �أكرث من �صبعة �آالف طلب قد رف�صت. �إ�صافة �إىل 

�إليها  �الحتالل  �نتباه  من  تخّوفاً  �لت�صجيل  تتجنب  و�الأزو�ج  �لعائالت  من  فالعديد  ذلك 

.
115

وتعر�صها للت�صتت

ج. خدعة البطاقة املمغنطة:

عن  �الحتالل  حكومة  �إعالن  ياأتي  �ملقد�صيني،  من  �ملزيد  وتهجري  �إبعاد  �صياق  ويف 

“�لبطاقات  ��صم  عليها  �أطلقت  �لقد�ص  ل�صكان  جديدة  هوية  بطاقات  جتربة  يف  �ل�رشوع 

و�القت�صادية،  �الجتماعية  للحقوق  �لقد�ص  مركز  عن  �صادرة  در��صة  �أن  �إال  �لذكية”. 

خاللها  من  يكن  خا�صة،  �أجهزة  �إىل  ت�صتند  �ملمغنطة  �جلديدة  �لبطاقات  �أن  �إىل  �أ�صارت 

��صتعر��ص كافة �ملعلومات عن �أ�صحابها ومالمح وجوههم وب�صماتهم و�أماكن �إقاماتهم 

هذه  �أ�صحاب  تنقالت  طبيعة  حتديد  يكن  خاللها  ومن  ذلك.  وغري  �ملالية  و�لتز�ماتهم 

�لذين يتو�جدون  �إقاماتهم �مل�صتجدة، وبالتايل يكن لل�صلطات ح�رش  �لبطاقات و�أماكن 

�متلك �صقة �صكنية بقيمة 50 �ألف دوالر يف �لقد�ص، احلياة اجلديدة، 2015/11/1.  
114

http://bit.ly/2srQID1 :مقد�صيون غري مرئيني، موقع قد�صكم، 2015/9/22، �نظر  
115
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ب�صكل د�ئم د�خل مدينة �لقد�ص، من �أولئك �لذين ي�صكنون خارجها، يف حماولة لالإيقاع 

باملقد�صيني و�صحب �إقاماتهم وحرمان ع�رش�ت �الألوف منهم من حقهم باالإقامة يف �ملدينة 

.
116

�ملقد�صة

2. الإبعاد عن مدينة القد�س:

�لق�رشية،  �الإبعاد�ت  �ل�صهيوين موجاٍت من  �لكيان  ن�صاأة  �لقد�ص منذ  �صهدت مدينة 

فت�صببت �لع�صابات �ل�صهيونية يف نزوح �أفو�ج من �ملقد�صيني �صنة 1948، و�أفو�ج �أكب 

�صنة 1967، ثّم �أبطاأت �ل�صلطات يف �لفرتة 1971–1974 يف �إبعاد �ملقد�صيني على �أثر ردود 

فعل عربية ودولية خمتلفة، ثّم عادت �صنة 1975 �إىل �صيا�صتها فاأبعدت �لع�رش�ت. كذلك 

يف  ع�صكرية  بقر�ر�ت  �ملقد�صية  �لوطنية  �ل�صخ�صيات  ع�رش�ت  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت 

�لفرتة 1967–1992، و�أبعدت بع�صهم �إىل مرج �لزهور جنوب لبنان �صنة 1992. و�أبعدت 

. و�أبعدت ثالثة نو�ب يف �ملجل�ص 
117

كذلك جمموعة �أخرى �إبان �النتفا�صتني �الأوىل و�لثانية

�لت�رشيعي �لفل�صطيني �إ�صافة �إىل وزير �صابق. ثم جاءت موجة �إبعاد �الأ�رشى �ملقد�صيني 

�ملفرج عنهم �إىل قطاع غزة و�إىل خارج فل�صطني �صنة 2011. وما يز�ل قائد �جلبهة �لد�خلية 

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ي�صدر قر�ر�ت باإبعاد �ملقد�صيني عن �لقد�ص �أو �مل�صجد �الأق�صى، 

.
��صتناد�ً للبنود 6، و108، و109 من “قانون �لدفاع �صاعة �لطو�رئ 1945”118

مناذج عن حالت الإبعاد عن مدينة القد�س:

�أوالها  كانت  و�عتبارية،  قيادية  هيئات  �لقد�ص  مدينة  عن  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت 

�أع�صاء من �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، �لتي تولّت �أمر �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية عقب �الحتالل 

.
�صنة 1967. كما �أبعدت �ل�صلطات 60 �صخ�صية وطنية خالل �لفرتة 1967–1191987

�صلطات  �أبعدت  فقد  �لدر��صة،  مالحق  �صمن  �ملثبت   )15( رقم  �جلدول  وبح�صب   •

�الحتالل 7 من حمافظة �لقد�ص يف �صنة 1992 �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان ملدة عام 

كامل، الحقاً �صار �ثنان منهما ع�صوين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006. 

�أ�صعد عبد �لرحمن، �لهوية �ملقد�صية: جمزرة �صحب �لبطاقات، الحتاد، 2012/4/6، �نظر:   
116

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=65105

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.  
117

�ص 65.
 
جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س،  

118

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.  
119
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�إىل منتخبني  مقد�صيني  �أربعة   2010 �صنة  منذ  تبعد  �الحتالل  �صلطات  ز�لت  ما   • 

يف  �لثالثة  �لنو�ب  وهم  �إ�رش�ئيل”،  لـ“دولة  والئهم  عدم  بحجة  وذلك  �لغربية  �ل�صفة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني: �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�أحمد عطون، وحممد طوطح، 

�إ�صافة �إىل �لوزير �ل�صابق خالد �أبو عرفة.

�صلطات  �أبعدت  فقد  �لدر��صة،  مالحق  �صمن  �ملثبت   )16( رقم  �جلدول  وبح�صب   •

�الحتالل 29 �أ�صري�ً مقد�صياً من �أ�صل 45 �أ�صري�ً مّت �الإفر�ج عنهم �صمن �صفقة “وفاء 

�الأحر�ر” يف 2011/10/18، بني حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، وقد �أبعدت �ل�صلطات 14 

منهم �إىل قطاع غزة، بينما �أبعدت 10 �أ�رشى �إىل دولة تركيا، و5 �أ�رشى �إىل دولة قطر.

قررت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا �إبعاد زوجة �ل�صهيد �ملقد�صي غ�صان �أبو جمل و�أطفاله   •

�لثالثة من مدينة �لقد�ص، وذلك بعد م�صادقة �ملحكمة على قر�ر وزير �لد�خلية �لقا�صي 

و�إلغاء  �ل�صهد�ء،  �أهايل  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  �صمن  �ملدينة،  من  �لزوجة  برتحيل 

.
120

معاملة جمع �ل�صمل �لتي ت�صتند �إليها زوجة �ل�صهيد �أبو جمل يف بقائها يف �ملدينة

3. الإبعاد عن امل�شجد الأق�شى املبارك: 

مّمن  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  عن  �ملقد�صني  باإبعاد  �الحتالل  �صلطات  �رشعت 

�نتقائية  ظروف  يف  �خلم�صني،  �أو  �الأربعني  دون  وتارة  عاماً،  �لثالثني  دون  �أعمارهم 

وبذريعة “�حلفاظ على �الأمن و�حلّد من �ل�صغب”، بهدف �ل�صيطرة �ملطلقة على �مل�صجد 

وو�صعه حتت ت�رشف �مل�صتوطنني �ليهود. 

ثم يف تطّور الحق، �صارت �صلطات �الحتالل ت�صدر قر�ر�ت ق�صائية و�أخرى ع�صكرية، 

�إىل مدينة  �لدخول  �أو  �مل�صجد  �إىل  �لدخول  بعينهم متنعهم من خاللها من  �أ�صخا�ص  �صّد 

�لقد�ص نف�صها. وقد طالت هذه �لقر�ر�ت �صخ�صيات مقد�صية بارزة، �إ�صافة �إىل �ملئات من 

�لقر�ر�ت موظفون يعملون يف دو�ئر  �لرجال و�لن�صاء وحتى �الأطفال. ومل ينج من هذه 

�لقر�ر�ت  هذه  وحلق  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  د�خل  و�حلر��ص  �الإد�ريني  من  �الأوقاف 

�أو�مر باحلب�ص �أو �لتغرمي �أو متديد فرتة �الإبعاد ملن خالف �لقر�ر�ت �لق�صائية و�لع�صكرية، 

ثم �صدرت قر�ر�ت �أخرى تعدُّ �ملر�بطني و�ملر�بطات تنظيمات حمظورة، مّما ترتب على 

ذلك �إبعاد كل من ينتمي �إليها مّمن يثبت عليه �لتو�جد د�خل �مل�صجد بني �ل�صلو�ت.

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
120

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.
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وتزد�د وترية �الإبعاد يف فرتة �الأعياد �ليهودية، و�لتي �أ�صبحت مو�صماً الإغالق معظم 

�أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أو يف �أعقاب حدوث مو�جهات ت�صميها �صلطات �الحتالل 

“�إخالل باالأمن �لعام”، حيث ترت�وح فرتة �الإبعاد من �أ�صبوعني وحتى عدة �أ�صهر قابلة 
.
121

للتمديد

�ل�صابع برفقة و�لدتها  �ل�صف  �إحدى �حلاالت منعت �صلطات �الحتالل طالبة يف  ويف 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �لدخول لالأق�صى، و�عتدو� بال�رشب على و�لدتها، كما منعت  من 

عدد�ً من �ملعلمات من �لدخول عب باب �لناظر مما ��صطرهن �إىل �لتوجه �إىل باب �ل�صل�صلة 

.
122

و�لدخول منه

�صنة  من  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  بد�ية  و�لرت�ث  للوقف  �الأق�صى  موؤ�ص�صة  و�أ�صارت 

�ل�صنة  من  �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �ملبعدين  عدد  بلغ  قد  �أنه  �إىل   ،2014

ذ�تها ما بني 70–80 مقد�صياً. وكان بع�ص هوؤالء قد �صدر بحقه �إبعاد يف �أول �صنة 2014. 

منهم 25 �صيدة، �إ�صافة �إىل 9 حر��ص يعملون يف د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، وموظفني يف 

د�ئرة �الإعمار، كما طالت قر�ر�ت �الإبعاد �صخ�صيات �عتبارية من فل�صطينيي �لد�خل، ويف 

.
123

مقدمتهم �ل�صيخ ر�ئد �صالح رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية

خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �أبعدت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �إىل  �الإح�صاء�ت  وت�صري 

�صنة 2015 وحدها، 297 فل�صطينياً لفرت�ت تر�وحت بني ع�رشة �أيام و�صتة �أ�صهر قابلة 

للتمديد، باأو�مر من �رشطة �الحتالل، ومن بني �ملبعدين 126 �صيدة، و9 فتيات قا�رش�ت، 

124. بينما �أح�صى �أحد �لتقارير �إبعاد 323 مقد�صياً عن 
و18 قا�رش�ً، و12 موظف �أوقاف

.
125

�مل�صجد �الأق�صى، منهم 144 من �لرجال، و126 من �لن�صاء، و18 فتى و8 فتيات

�صيا�صة �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى، موقع وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، 2015، �نظر:  
121

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9562

�الحتالل ينع ويعرقل دخول طالب مد�ر�ص �الأق�صى، وكالة �صفا، 2015/8/24، �نظر:  
122

http://bit.ly/2mXclFv

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014.  
123

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
124

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

موؤ�ص�صة همة نيوز، �لقد�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014.  
125
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4. مقاومة املقد�شيني ل�شيا�شة الإبعاد:

اأ. املبعدون من الهيئة الإ�شالمية العليا:

�لعليا �الإ�صالمية  �لهيئة  من  �ملبعدين  �ملقد�صيني  من  �الأوىل  �لطائفة  مقاومة   متثلت 

لالإبعاد،  رف�صها  �أعلنت  حيث  �لوطن،  خارج  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  بعقد   ،1968 �صنة 

وح�صدت �لتاأييد يف �صبيل �لعودة للمدينة، كما �أعلن �ملبعدون ومعهم من �صبقهم يف �الإبعاد 

عن تاأ�صي�ص جلنة �إنقاذ �لقد�ص برئا�صة �ملبعد �ل�صابق �صليمان �لنابل�صي، ثّم تاله يف رئا�صة 

�للجنة ف�صيلة �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح. وقامت هذه �للجنة بكافة �الإجر�ء�ت و�خلطو�ت 

�الإعالمية و�لتثقيفية و�لتنظيمية �لالزمة يف �صبيل �ل�صغط على قو�ت �الحتالل و�إجباره 

.
126

بالعودة عن قر�ره باإبعاد �ملو�طنني

ب. املبعدون اإىل مرج الزهور:

�صمن  و�ملثبت  �لدر��صة  لغر�ص  �لباحث  �أعده  �لذي   )15( رقم  �جلدول  وبح�صب 

�صمن  لبنان،  �إىل  �لقد�ص  حمافظة  �صكان  من  فل�صطينيني   7 ْبِعَد 
ُ
�أ فقد  �لدر��صة،  مالحق 

�إىل �الحتالل  �صلطات  �أبعدتهم  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  فل�صطينياً   416 

مرج �لزهور يف جنوب لبنان، يف 1992/12/17، وقد قاوم �ملبعدون قر�ر �إبعادهم مقاومة 

�لقا�صية  �لطق�ص  �أجو�ء  من  بالرغم  �لزهور  مرج  جبل  يف  مر�بطني  و��صتمرو�  �صلبة، 

على  منازلهم  �إىل  �لعودة  من  جميعاً  �ملبعدون  متكن  حتى  �ل�صعبة،  �لبيئة  وظروف 

مرحلتني �آخرهما نهاية �صنة 1993. وُي�صّجل لهم �إ�صهامهم يف �إعادة تنفيذ �لقر�ر �الأممّي 

.
127

رقم 799 �صّد �الإبعاد عن فل�صطني عامة مبا فيها �رشقي �لقد�ص

ج. املبعدون عن امل�شجد الأق�شى:

�الأوقاف،  وموظفي  و�حلر��ص  �ملر�بطني  من  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �ملبعدون  و�عتاد 

�لتي  �لالفتات  برفع  �مل�صجد،  بو�بات  �أمام  و�عت�صاماتهم  �حتجاجاتهم  يو��صلو�  �أن 

�عتاد  كذلك  �الأق�صى،  �مل�صجد  وعن  حقوقهم  عن  �لدفاع  يف  وبالهتاف  باإبعادهم،  تندد 

ً  �ملبعدون ومبوؤ�زرة �لهيئات و�جلمعيات �ملقد�صية وهيئات فل�صطينيي �لد�خل، وحتديد�

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق، �ص 14–15.  
126

�لزيتونة  مركز  )بريوت:  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  تاريخ  يف  حمطة  �لزهور:  مرج  �لبوريني،  ح�صني   
127

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(.



215

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

�حلركة �الإ�صالمية، يف عقد �للقاء�ت و�لندو�ت �لتي تعزز مقاومتهم لالحتالل، وت�صحذ 

هممهم يف �ال�صتمر�ر يف �ملطالبة بالعودة لوظائفهم و�صلو�تهم يف �مل�صجد �الأق�صى.

د. املبعدون من اأع�شاء املجل�س الت�رضيعي:

 )15( رقم  �جلدول  يف  مثبتة  و�أ�صماوؤهم  مقد�صيني  �أربعة  رف�ص   2010/7/1 ويف 

مدينة  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نو�ب  ثالثة  وهم  �لكتاب،  مالحق  �صمن 

�الن�صياع  رف�صو�  �لعا�رشة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �صابق  وزير  �إىل  �إ�صافة  �لقد�ص، 

�لوز�رة  �صحب  �أعقاب  يف  �لقد�ص  مدينة  مبغادرة  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  لقر�ر 

�لدولية  �ملنظمة  مقر  �إىل  �الأربعة  �ملقد�صيون  وجلاأ  للمغادرة،  �صهر�ً  و�إمهالهم  الإقاماتهم 

قر�ر  على  �حتجاجاً  �عت�صام  خيمة  ون�صبو�  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �الأحمر  لل�صليب 

�خليمة  يف  معت�صمني  �الأربعة  �ملقد�صيون  و��صتمر  �ملدينة.  خارج  باإبعادهم  �الحتالل 

�لدولية �ملنظمة  باقتحام مقر   2012/1/21 �الحتالل ظهر  قيام قو�ت  �إىل حني  �صهر�ً   19 

و�عتقالهم.

وقد تكّرر �أ�صلوب �للجوء �إىل مقر �ل�صليب �الأحمر، حني �أعلن نا�صطان مقد�صيان يف 

2015/12/25 رف�صهما �الن�صياع لقر�ر �إبعادهما، ون�صبا خيمة لالحتجاج ومكثا فيها 

و��صرتطت   ،
128

و�عتقلتهما  2016/1/6 فجر  �الحتالل  قو�ت  باغتتهما  حيث  يوماً،   11

�أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  نحو  و�إبعادهما  عنهما  لالإفر�ج  مالية  كفالة  دفع  ذويهما  على 

كما  د�فعني”،  “م�ص  �صعار  �صريفعون  باأنهم  و�رشحو�  �لكفالة  دفع  رف�صو�  ذويهما 

�صبق وت�صامنو� مع �بنيهما �للذين رفعا �صعار “م�ص طالعني”، ملّا رف�صا مغادرة �لقد�ص 

طو�عية.

�ضابعًا: هدم البيوت واملن�ضاآت:

تعدُّ �صيا�صة �لهدم �لتي تتبعها �صلطات �الحتالل �إحدى �أهم �أدو�تها يف �حلّد من �لتز�يد 

باجتاه �أر��صيهم  لهجرة  ي�صطرو�  حتى  �ل�صكان  ترهيب  ويف  �لفل�صطيني،   �ل�صكاين 

و�ملن�صاآت  �لبيوت  هدم  يف  �ل�صلطات  �رشعت  وقد  فل�صطني.  خارج  و�إىل  �لغربية  �ل�صفة 

ب�صيا�صات  و��صتعانت   ،1967 �صنة  للمدينة  �حتاللها  فور  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينية 

نو�ب �لتجمع يزورون مبعدي �لقد�ص يف مقر �ل�صليب �الأحمر، عرب 48، 2015/12/28.  
128
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لزوم  يف  �لبلدية  و�إجر�ء�ت  قو�نني  �أهمها:  �لهدم،  عمليات  لت�صهيل  خمتلفة  وقو�نني 

من  متكنها  �لتي  �لقو�نني  وكذلك  �لغائبني،  �أمالك  وقانون  �لبناء،  تر�خي�ص  ��صت�صد�ر 

م�صادرة �الأر��صي و�لعقار�ت بذر�ئع خمتلفة.

�تفاقية  �لدولية، وحتديد�ً  �لقو�نني  �لبيوت و�ملن�صاآت ب�صكل ينايف  وتتم عمليات هدم 

1949. حيث  1907، و�تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة  Hague Convention ل�صنة  الهاي 

�أو  ثابتة  خا�صة،  ممتلكات  �أية  تدمر  �أن  �الحتالل  دولة  على  “يحظر  �أنه  على  تن�صان 

منقولة، تتعلق باأفر�د �أو جماعات، �أو بالدولة �أو بال�صلطة �لعامة، �أو �ملنظمات �الجتماعية 

 .
�أو �لتعاونية، �إلخ”129

1. مناذج من �شيا�شة الهدم:

 ،2015–1967 �لفرتة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �الحتالل  �صلطات  هدمته  ما  جمموع  بلغ 

1,911 من�صاأة �صكنية وغري �صكنية، نتج عنها ت�رشيد 8,519 فل�صطينياً. 

ففي �صنة �الحتالل ذ�تها )1967(، هدمت �ل�صلطات 135 منزالً يف حّي �ملغاربة �لقريب   •

من  يقرب  ما  هدمت  كذلك  فل�صطينياً.   650 ت�رشيد  يف  وت�صببت  �الأق�صى،  �مل�صجد  من 

200 من�صاأة متنوعة نتج عنها نزوح مئات �ملو�طنني عن �أماكن �صكناهم.

�عتمدت �ل�صلطات �صيا�صة هدم بيوت �ملقاومني �لفل�صطينيني �أو تخريبها، وذلك بقر�ر   •

ع�صكري يف �أعقاب �لعملية �لفد�ئية يف �صوق حمنيه يهود� غرب �لقد�ص يف 1967/1/30، 

وقد ��صتمرت �ل�صلطات باتباع هذه �ل�صيا�صة حتى �صنة 2015.

بينما هدمت يف فرتة 1968–1987، 66 من�صاأة، و�رّشدت 294 فل�صطينياً.   •

و�رّشدت من�صاأة،   134  )1993–1988( �الأوىل  �النتفا�صة  �صنو�ت  يف  وهدمت   • 

660 فل�صطينياً. 

و�رّشدت  من�صاأة،   215  )2000–1994( �أو�صلو  التفاقية  �الأوىل  �ل�صنو�ت  يف  وهدمت   •

1,444 فل�صطينياً. 

و�رشدت من�صاأة،   390  )2004–2001( �لثانية  �النتفا�صة  �صنو�ت  يف  وهدمت   • 

 .130ً
2,063 فل�صطينيا

هنادي �لزغري، هدم املنازل يف القد�س 1967-2007: تقرير متهيدي )�لقد�ص: �الئتالف �الأهلي للدفاع عن   
129

حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، �أيار/ مايو 2007(، �ص 4.

املرجع نف�شه، �ص 5.  
130
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و�رشدت  من�صاأة،   201  )2015–2014( �لثالثة  �النتفا�صة  �صنتي  يف  هدمت  وكذلك   •

.
131420

وهدمت يف �صنو�ت “ما بني” �النتفا�صتني �لثانية و�لثالثة )2005–2013( 767 من�صاأة،   •

و�رشدت 2,988 فل�صطينياً. 

�أ�صارت “موؤ�ص�صة �ملقد�صي” يف در��صة لها �إىل �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية هدمت يف �لفرتة   •

486 من�صاأة �صكنية وغري �صكنية، و�أ�صفرت عمليات �لهدم عن ت�رشيد   ،2015–2010

�أربعة  293 �مر�أة و389 طفالً. وقد �صدرت قر�ر�ت �لهدم عن  901 فل�صطينياً، بينهم 

موؤ�ص�صات �إ�رش�ئيلية وهي: وز�رة �لد�خلية، وبلدية �لقد�ص، و�صلطة �لطبيعة، و�الإد�رة 

�ملدنية.

�أما يف �صنة 2015 حتديد�ً، فقد هدمت �صلطات �الحتالل 89 من�صاأة �صكنية وغري �صكنية،   •

.
132

وت�صببت يف ت�رشيد 79 فل�صطينياً، بينهم 41 طفالً و22 �مر�أة

2. التمييز بني ال�شكان )عن�رضية الحتالل(:

و�لهدم،  �لبناء  �صيا�صة  يف  كذلك  �ملدينة  غرب  �ليهود  ل�صالح  �لعن�رشية  مبد�أ  يتحكم 

ومن مظاهر هذه �ل�صيا�صة �لعن�رشية:

�الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  مركز  �أعدها  در��صة  �أ�صارت   •

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human يف �الأر��صي �ملحتلة

Rights in the Occupied Territories �إىل �أن بلدية �الحتالل �صيدت 38,500 �صقة 

�صكنية، على �أر��صٍ يف �رشقي �لقد�ص، و�أ�صكنت فيها �مل�صتوطنني �ليهود. وت�صمح لهم 

يف �لعادة �لبناء بن�صبة 90–120% من م�صاحة �الأر�ص. ومتنحهم �متياز�ت وت�صهيالت 

.
133

كثرية

يقابل ذلك �نعد�م �إ�صد�ر خمططات لالأحياء �لعربية، وت�صدر �لرت�خي�ص فقط ب�صكل   •

�ل�صقة  كلفة  وت�صل  �ملنال،  و�صعبة  �لتكاليف  وباهظة  ع�صو�ئي،  وباأ�صلوب  فردي 

�ملتعددة �ل�صقق  ذ�ت  �لبناية  ترخي�ص  كلفة  ت�صل  بينما  دوالر،  �ألف   50  �لو�حدة 

هدم �ملباين يف مدينة �لقد�ص منذ عام 1967 حتى 2015، وكالة وفا، 2016/3/22.  
131

�صكنية  من�صاأة   89 تهدم  �الحتالل  �صلطات  �ملقد�صي:  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لهدم  لعمليات  �ل�صنوي  تقريرها  يف   
132

وغري �صكنية خالل �لعام 2015، موؤ�ص�صة �ملقد�صي لتنمية وتطوير �ملجتمع – فل�صطني �ملحتلة، 2015/12/31، 

http://bit.ly/2hWpoFw :نظر�

هنادي �لزغري، مرجع �شابق، �ص 25.  
133
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25–75% من م�صاحة  �إال بن�صبة ترت�وح بني  بالبناء  �ل�صماح  �ألف دوالر، وعدم   300

.
134

�الأر�ص

يكن  وعندها  مدنية،  كمخالفة  حت�صب  �مل�صتوطن  قبل  من  �لبناء  خمالفة  فاإن  كذلك   •

�إد�رية، يتم عقبها  باإجر�ء تعديالت  �لبناء، ومن ثم منحها ترخي�صاً  تعديل خمططات 

�إمتام عملية �لبناء دون م�صاريف باهظة، ودون هدم، �أما يف حالة �ملخالفة �لفل�صطينية 

غر�مات  فر�ص  خالل  من  �صاحبها  معاقبة  ويتم  �أمنية،  خمالفة  �أحياناً  حت�صب  فهي 

.
135

باهظة و�إ�صد�ر �أو�مر هدم من �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية

3. مقاومة الفل�شطينيني ل�شيا�شة الهدم:

�ملقد�صيني  مقاومة  عو�مل  �أهم  �أحد  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �ملقد�صيني  �إ�صكان  عامل  يعدُّ 

لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أحد مفاتيح �ل�صمود و�لثبات يف �ملدينة، حيث �إن قطاع �الإ�صكان 

يتعلق باالأر�ص و�الإن�صان، وهما جوهر �ل�رش�ع مع �الحتالل، و�ال�صتثمار يف �الإ�صكان 

هو ��صتثمار يف �حلفاظ على �حلقوق �لوطنية يف �ملدينة، و�مل�صتثمر �لفل�صطيني يف قطاع 

مزودة  �صخمة  �إ�رش�ئيلية  �آلة  ور�ءها  تقف  كبرية  حتديات  يو�جه  �لقد�ص  يف  �الإ�صكان 

 .
136

بقو�نني منحازة وعن�رشية، و�إمكانات هائلة

ويقاوم �لفل�صطينيون �صيا�صة �لهدم �لتي يتبعها �الحتالل، بالبناء �ملكثف و�مل�صتمر، 

وقد يهدم �لبيت ثم يبنى مرة ثانية وثالثة. ويحاول �لفل�صطينيون بعفوية وطنية مو�جهة 

�الأحياء  �لفر�غات ما بني  �لبناء يف  �لفل�صطينية من خالل  �الأحياء  �ملتف�صي يف  �ال�صتيطان 

�لفل�صطينية، بالرغم من �متناع �ل�صلطات عن منح تر�خي�ص �لبناء.

 وت�صعى �أحياناً �رشكات فل�صطينية خا�صة، الإعادة �لنظر يف �آلية �لتعامل مع �ملخططات 

�لهيكلية �ل�صادرة عن بلدية �الحتالل، بهدف حتويل �أر��صي خ�رش�ء �إىل �أر��صي تطوير 

و�صكن، وقد �أ�صهمت هذه �ل�رشكات ببناء �إ�صكانات متعددة يف مو�قع خمتلفة من مدينة 

�لقد�ص.

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 38.  
134

املرجع نف�شه، �ص 89.  
135

املرجع نف�شه، �ص 62.  
136
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كذلك �نطلقت مبادر�ت من قبل موؤ�ص�صات غري ربحية، كالنقابات �ملهنية، و�الأطباء، 

�ملجل�ص  �إىل  �إ�صافة  �ملختلفة،  و�لكنائ�ص  �الإ�صالمية،  و�الأوقاف  و�ملعلمني،  و�ملهند�صني، 

�لفل�صطيني لالإ�صكان، �لذي يعدُّ �أكب موؤ�ص�صة متويلية وتنفيذية يف قطاع �الإ�صكان، حيث 

.
مّول بناء �ألفي �صقة مقد�صية يف �لفرتة 1991–1372009

ثامنًا: اإقامة جدار ال�ضّم والتو�ضع:

�لتحرير  ومنظمة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �أو�صلو  يف  �ملبادئ”  “�إعالن  �تفاقية  توقيع  بعد 

�لفل�صطينية، قّرر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني يف 1995/1/25 �إعد�د خطتني؛ 

تق�صي �الأوىل باقتحام �ملدن �لفل�صطينية يف حال ف�صلت مفاو�صات �لت�صوية �لنهائية مع 

باإعد�د خريطة للم�صالح �حليوية و�الأمنية  �لثانية  �لفل�صطيني، وتق�صي �خلطة  �جلانب 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية، بهدف �صّم ما يلزم من �الأر��صي و�ملو�قع �ال�صرت�تيجية، 

.
138

خ�صو�صاً ما يتعلق بامل�صتوطنات و�ملياه، وهو ما يعني �إقامة جد�ر فا�صل

وقد �صادق جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي يف 2002/4/14، على بناء جد�ر يحيط باملدن 

يف�صلها  بحيث  �الأمنية”،  “�لدعاوى  بذريعة  وذلك  �لفل�صطينية،  و�ملخيمات  و�لقرى 

يف �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قائد  �إ�صد�ر  �لقر�ر  هذ�  �أعقب  وقد  �ليهودية.  �لتجمعات   عن 

�ل�صفة �لغربية �جلرن�ل يت�صحاق �إيتان Yitzhak Eitan، �أو�مر ع�صكرية يف 2002/3/29، 

تق�صي مب�صادرة م�صاحات �صا�صعة من �الأر��صي �لفل�صطينية لغر�ص �إقامة �جلد�ر. 

�ألف   135 طرد  من  �الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  �إليه  هدفت  ما  �جلد�ر  لبناء  الحقاً  وحتقق 

�ملعادلة  قلب  بهدف  وذلك  د�خله،  م�صتوطن  �ألف   120 و�صّم  �جلد�ر،  خارج  فل�صطيني 

ن�صبتهم  ت�صبح  بحيث  �مل�صتوطنني،  �ليهود  ل�صالح  �لقد�ص  مدينة  يف  �لديوجر�فية 

�الأر��صي  من  قدر  �أكب  �صّم  �إىل  �إ�صافة   .
139%65 بدل   %85 قر�بة  �ملوحدة  �لقد�ص  يف 

.
140

�لفل�صطينية، و�ال�صتيالء على م�صادر �ملياه �جلوفية

املرجع نف�شه.  
137

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 214.  
138

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 14.  
139

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 30.  
140
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1. ادعاءات الحتالل والرّد عليها:

�جلد�ر،  بناء  ور�ء  �ل�صبب  هي  �الأمنية”  “�لدعاوى  �أن  �الحتالل  �صلطات  تدعي 

عنه  غنى  ال  �إنذ�ر  مبثابة  و�أنه  �إرهابية،  عمليات  تنفيذ  “دون  �صيحول  �جلد�ر  و�أن 

تنفيذ  �أن يتمكنو� من  �جتياز �جلد�ر، وذلك قبل  �لذين ينجحون يف  �الإرهابيني  ل�رشب 

 .
هجماتهم”141

�إال �أن �ملر�قبني �صككو� يف م�صاألة �لدعاوى �الأمنية، و�أكدو� �أن 86% من طول �جلد�ر 

على  ولي�ص  �لقد�ص،  مدينة  �رشقي  ذلك  يف  مبا  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  د�خل  �صيّد  قد 

و�لقرى  �ملدن  “حميط”  يف  ومتعرج  �لتفايف  باأ�صلوب  ُبني  و�أنه  �الأخ�رش،  �خلط  حدود 

�جلد�ر  ملر�قبة  مكثف  �إ�رش�ئيلي  �أمني  تو�جد  يتبعه  وهذ�  �لفل�صطينية،  و�ملخيمات 

�الأمر  و�لتوتر،  �الحتكاك  دو�م  بال�رشورة  يعني  مّما  �ل�صكان،  على  �ل�صيطرة  ولدو�م 

�لذي ينفي �لدعاوى �الأمنية يف بناء �جلد�ر. 

Avraham Shalom، �ملدير �ل�صابق جلهاز �الأمن �لعام  �أفر�هام �صالوم  وقد �أجمل 

)�ل�صاباك(، �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية وغري �الإ�رش�ئيلية لبناء �جلد�ر قائالً: “�جلد�ر يخلق 

دولة  �إىل  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  �آالف  مئات  وي�صم  �الأر�ص  على  وي�صتويل  �لكر�هية 

.
�إ�رش�ئيل، و�لنتيجة �أن هذ� �ل�صياج يحقق عك�ص ما نبتغيه متاماً”142

2. طبيعة اجلدار وخمطط �شريه:

قدره �إجمايل  بطول  و�لتفايف  ملتٍو  ب�صكٍل  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  يف  �جلد�ر   يتد 

1967، فيما  86% من هذ� �لطول يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  723 كم، ويقع 

يتد حول مدينة �لقد�ص و�أحيائها بطول قدره 133 كم، طارد�ً �أحياء خارج حدود بلدية 

�مل�صلح،  �الإ�صمنت  من  �جلد�ر  �أغلب  �ُصنع  وقد  د�خلها.  �أخرى  �أحياًء  و�صاماً  �لقد�ص، 

�أجز�ئه فقد �ُصنعت من �ل�صلك �ل�صائك وعلى  �أما باقي  �أمتار،   9–6 بارتفاع تر�وح بني 

.
143

جانبيه طريقان �أمنيان ُيحظر �ل�صري فيهما �أو �القرت�ب منهما

�حلق،  موؤ�ص�صة  �هلل:  )ر�م  به  املرتبط  والنظام  والتو�شع  ال�شم  جدار  كاري�صيا،  وغر�زيا  موناغان  ليز�   
141

2009(، �ص 2، �نظر:

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=106&Itemid=218

املرجع نف�شه.  
142

املرجع نف�شه.  
143
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�الإ�رش�ئيلية  �لقد�ص  بلدية  حدود  �صمن  و�قعة  فل�صطينية  بلد�ت  �جلد�ُر  ويعزل 

ويجعلها خارج �ملدينة، مثل كفر عقب، وخميم قلنديا، و�لر�م، وخميم �صعفاط، وبلد�ت 

�أبو دي�ص، و�لعيزرية، و�ل�صو�حرة، عد� عن عزل بلد�ت حمافظة �لقد�ص، مثل  �أحياء  من 

 �لقرى �لو�قعة �صمال غرب �لقد�ص، و�صمال و�رشق �لقد�ص، ويبلغ جمموع هذه �لتجمعات

22 جتّمعاً فل�صطينياً، وهو ما يو�فق 225 �ألف فل�صطيني، ن�صفهم تقريباً من حملة هويات 

.
144

�لقد�ص، مّما �صيخف�ص تلقائياً عدد �لفل�صطينني مقابل �ليهود

وي�صم �جلد�ر �إىل د�خل �لقد�ص ثالث كتل ��صتيطانية، ي�صكل تو��صلها حدود �لقد�ص 

�لكبى، فيما يعمل �جلد�ر يف �لوقت ذ�ته على قطع تو��صل �لتجمعات �لعربية �ملحيطة 

باملدينة، و�لتي ت�صكل ما جمموعه 27 قرية، وي�صكنها نحو 100 �ألف فل�صطيني ويحولها 

�إىل خم�صة “معازل” حماطة باجلدر�ن و�لطرق �اللتفافية و�مل�صتوطنات �ليهودية، وذلك 

على �لنحو �لتايل:

�جليب، قرى  وي�صمالن  للقد�ص،  �ل�صمالية  �جلهة  يف  يقعان  �ملعازل  هذه  من  �ثنان   • 

وبري نباال وقلنديا، وبيت حنينا، ومعزل ثالث يف �جلهة �ل�صمالية �لغربية، وي�صم قرى 

�إك�صا، وبّدو، وبيت �صوريك، و�لقبيبة، وقطنة، و�أم �للحم،  �لطرية، وبيت دقو، وبيت 

وبيت عنان، �إ�صافة �إىل بيت لقيا، وبيت �صري�، وخربثا �مل�صباح.

�ل�صالم  و�صاحية  �صعفاط،  وخميم  عناتا،  وي�صم  �ل�رشق،  �إىل  وهو  �لر�بع  �ملعزل  �أما   •

�لعيزرية، وي�صم  �لقد�ص،  �رشقي  جنوب  يقع  �خلام�ص  �ملعزل  �أن  حني  يف   و�لْزَعيّم، 

و�أبو دي�ص، و�ل�صو�حرة �ل�رشقية، و�ل�صيخ �صعد. 

وقد �أن�صاأت �صلطات �الحتالل يف �جلد�ر معابر وبو�بات، �أهمها: معب قلنديا يف �ل�صمال، 

و�لزيتونة،  و�لْزَعيّم،  وعناتا،  حزما،  ومعابر:  �لغربي،  �ل�صمال  يف  �إك�صا  بيت  ومعب 

.
145

و�ل�صيخ �صعد يف �ل�رشق، ومعابر: قبة ر�حيل، و�لوجلة، و�لنفق يف �جلنوب

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق.  
144

ليز� موناغان وغر�زيا كاري�صيا، مرجع �شابق، �ص 6.   
145

وهناك �صبعة �أنو�ع من �لبو�بات، وت�صنفها �صلطات �الحتالل ح�صب عملها، فهناك بو�بات زر�عية، وحو�جز 

ع�صكرية، وبو�بات ع�صكرية، وبو�بات تو�صل �إىل �لطرق �ملحاذية، وبو�بات خم�ص�صة لعبور طلبة �ملد�ر�ص، 

من  �لبو�بات  هذه  يدخل  ملن  بّد  وال  فقط.  للم�صتوطنني  خم�ص�صة  وبو�بات  �ملو��صم،  خالل  تفتح  وبو�بات 

�حل�صول على �لت�صاريح �لالزمة. 
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3. الآثار الكارثية لبناء اجلدار:

يت�صبّب �جلد�ر بع�رش�ت �جلر�ئم �الإن�صانية يف حّق �لفل�صطينيني، ومن ذلك:

من   %90 و�صّم  �جلد�ر،  �إقامة  بهدف  �صا�صعة  الأر��ص  �الحتالل  �صلطات  م�صادرة   •

�أر��صي حمافظة �لقد�ص ل�صالح حدود بلدية �الحتالل. 

�نتهاك �جلد�ر حلرية �حلركة و�لتنقل، و�إكمال �لتحكم باالقت�صاد �لفل�صطيني �ملقد�صي،   •

طرحت  وقد  �لفا�صل.  و�ل�صياج  �جلد�ر  طول  على  باملعابر  �لتام  �لتحكم  خالل  من 

�ل�صلطات م�رشوعاً بديالً لتنقل �لفل�صطينيني يف حميط �لقد�ص �أ�صمته “�رشيان �حلياة”، 

بحيث يتنع على �لفل�صطينيني ب�صببه من دخول �لقد�ص.

وقل�ّص  حياتها،  و�أ�صلوب  باأرز�قها  و�أ�رّش  �لفل�صطينية،  �لعو�ئل  مئات  �جلد�ُر  �صتت   •

�لتو��صل �لعائلي لع�رش�ت �الألوف من �ملقد�صيني، فعزل �أحياء فل�صطينية و�قعة �صمن 

و�لر�م،  قلنديا،  وخميم  عقب،  كفر  مثل  �ملدينة،  خارج  وجعلها  �لقد�ص  بلدية  حدود 

وخميم �صعفاط، و�أجز�ء من �أحياء �أبو دي�ص، و�لعيزرية، و�ل�صو�حرة، كما عزل �لقرى 

�لو�قعة �صمال غرب �لقد�ص، و�صمال �رشقها، ويبلغ جمموع هذه �لتجمعات 22 جتّمعاً 

من  تقريباً  ن�صفهم  فل�صطيني،  �ألف   225 بنحو  قدر  �صكاين  تعد�د  وفق  فل�صطينياً، 

حملة هويات �لقد�ص، مما يخف�ص تلقائياً عدد �لفل�صطينني يف مدينة �لقد�ص مقابل عدد 

.
146

�ليهود

مئات  من  �الإقامات  �صحب  وترية  من  �جلد�ر  �إقامة  �أعقاب  يف  �ل�صلطات  �رّشعت   •

�ملقد�صيني، و�ألغت طلبات جمع �ل�صمل ملئات �آخرين. وعرقلت م�صرية �لتعليم و�ل�صحة 

.
147

و�لتجارة

عزلت �صلطات �الحتالل من خالل �إحكام �جلد�ر على �ملدينة، 617 موقعاً مقد�صاً و�أثر�ً   •

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  ر�أ�صها  وعلى  و�الإ�صالمي،  �لعربي  حميطها  عن  ح�صارياً، 

.
148

بهدف �لتمكن من �إ�رش�ع عملية تهويدها و�أ�رشلتها

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق.  
146

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 216.  
147

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 29–31.  
148
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4. انتهاك جدار ال�شم والتو�شع للقانون الدويل:

د�نت حمكمة �لعدل �لدولية )International Court of Justice )ICJ يف 2004/6/9 

��صتيالء  �لقر�ر  جملة  يف  كذلك  ود�نت  قانوين،  غري  وعدَّته  و�لتو�صع،  �ل�صم  جد�ر  بناء 

“�إ�رش�ئيل” على �الأر�ص بالقوة، حيث ق�صت �ملحكمة �أن ت�صييد �جلد�ر يف �الأر�ص �ملحتلة 
على  د�ئماً  و�صعاً  ي�صكل  �أن  ممكن  و�قعاً،  �أمر�ً  يوجد�ن  �جلد�ر  بهذ�  �ملرتبط  و�لنظام 

�الأر�ص، وهو ما ُيعّد من قبيل �ل�صّم �لفعلي، �لذي ياثل �ال�صتيالء على �الأر�ص با�صتخد�م 

�لقوة. كما د�ن �لقر�ر �إعاقة �لفل�صطينيني من حقهم يف تقرير م�صريهم. �إ�صافة �إىل �إد�نة 

.
149

�لقر�ر تدمري ممتلكات �لفل�صطينيني و�ال�صتيالء عليها، ب�صبب بناء �جلد�ر يف مكانها

�إقامة �صلطات �الحتالل جد�ر �ل�صم و�لتو�صع خمالفة  وقد عّدت �ملوؤ�ص�صات �لدولية 

�رشيحة للعديد من �التفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية، ومن ذلك:

خمالفة �تفاقية جنيف �لر�بعة و�ملتمثلة باملادة 27، �لقا�صية باحرت�م �صخ�ص �الإن�صان   •

وحقوقه �الأ�صا�صية. 

خمالفة �ملادة 33 من �التفاقية �لر�بعة �لتي حتظر �لعقوبات �جلماعية، وحتظر معاقبة   •

�أي �صخ�ص على خمالفة مل يقرتفها هو �صخ�صياً. 

�لتي تن�ص  1/12 من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية،  خمالفة �ملادة   •

على حرية �الأفر�د يف �حلركة و�لتنقل وحرية �ختيار �أماكن �إقاماتهم. 

4/2 من ميثاق هيئة �الأمم �ملتحدة، �لتي تن�ص على حظر �صّم �الأر��صي  خمالفة �ملادة   •

�أو  �لقوة  ��صتعمال  “�المتناع عن  4/2 حيث تن�ص على  �ملادة  بالقوة. كما توؤكد حظره 

��صتخد�مها �صّد �صالمة �الأر��صي �أو �ال�صتقالل �ل�صيا�صي الأية دولة �أو على �أي وجه ال 

.
يتفق ومقا�صد �الأمم �ملتحدة” 150

�لعديد  تفر�صه،  �لذي  �لت�صاريح  وبنظام  �جلد�ر  ببنائها  �الحتالل  �صلطات  تنتهك   •

�لدويل  �لعهد  وين�ص  للفل�صطينيني.  و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�صادية  �حلقوق  من 

 �خلا�ص على �لكثري من هذه �حلقوق خ�صو�صاً: �حلق يف �لعمل �ملادة 6، و�حلق يف �لغذ�ء

 �ملادة 1/11، و�حلق يف �أعلى م�صتوى من �ل�صحة �جل�صمية و�لعقلية يكن بلوغه �ملادة 12،

.
151

و�حلق يف �لتعليم �ملادة 13، و�حلق يف �مل�صاركة يف �حلياة �لثقافية �ملادة 1/15/�أ

ليز� موناغان وغر�زيا كاري�صيا، مرجع �شابق، �ص 35.  
149

املرجع نف�شه، �ص 30.  
150

املرجع نف�شه، �ص 28.  
151
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خا�صة  ت�صاريح  ��صت�صد�ر  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  على  �الحتالل  �صلطات  تفر�ص   •

�مل�صتوطنني  على  �ل�رشط  هذ�  تفر�ص  ال  بينما  �لعن�رشي،  �جلد�ر  بو�بات  الجتياز 

�ليهود، يف حني يوؤكد �لقانون �لدويل على عدم جو�ز �رتباط �لقيود �الأمنية �لتي تفر�صها 

�صلطات �الحتالل بالتمييز �لقائم على �أ�صا�ص �لعرق، �أو �لدين، �أو �جلن�ص، �أو �للغة، �أو 

�لر�أي �ل�صيا�صي، �أو غري ذلك من �العتبار�ت. كما يوؤكد �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان 

�أ�صكال �لتمييز  وعموم �التفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�صاأن، على لزوم �لق�صاء على جميع 

 .
152

�لعن�رشي

5. مقاومة الفل�شطينيني جلدار ال�شّم والتو�شع:

حترك �لفل�صطينيون منذ �ليوم �الأول �صّد خمطط �جلد�ر. و�لتقو� يف مقاومة �صعبية 

وحر�ك �صبابي وجهد قانوين، بهدف �إعاقة تنفيذ �ملخطط و�صوالً �إىل �إلغائه. ويف �صبيل 

مو��صلة �ملقاومة �أ�ص�ص �لفل�صطينيون “�حلملة �ل�صعبية �لفل�صطينية ملقاومة جد�ر �لف�صل 

�لعن�رشي”، �لتي قادت الحقاً �لن�صال باأ�صكاله �ملختلفة. وتركزت �أوجه مقاومة �جلد�ر 

يف �الأ�صكال �لتالية:

جلاأ �لفل�صطينيون وعدد من �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية �ملناه�صة للجد�ر �إىل رفع �اللتما�صات   •

�أمام �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية، بالرغم من موقف  و�لدعاوى و��صتخد�م �الأور�ق �لقانونية 

�لهام�ص  بناء �جلد�ر، وذلك لال�صتفادة من  �ملتحيز ل�صالح  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة 

�ل�صئيل �لذي تتيحه �صلطات �الحتالل، من حماولتها تقدمي نف�صها للر�أي �لعام �لعاملي 

�حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  ومندوبو  �لفل�صطينيون  فاأقام  �لديوقر�طية،  �لدولة  ب�صورة 

من  �حلاالت  من  عدد  يف  ومتكنو�  �الإ�رش�ئيلية،  �ملحاكم  �أمام  �الحتجاجية  �لتظاهر�ت 

من  مقاطع  بناء  توقيف  �أو  تفكيك،  �أو  بتعديل،  �لعليا  �ملحكمة  من  قر�ر�ت  ��صت�صد�ر 

�جلد�ر �لعازل.

بادر �آالف �لفل�صطينيني �ملقد�صيني من حملة هوية �لقد�ص —ويف وقت مبكر من �إعالن   •

منازل  �إىل  �جلد�ر  خارج  منازلهم  من  باالنتقال  �جلد�ر—  خمطط  �الحتالل  �صلطات 

�ملقد�صيون  هوؤالء  ترك  وقد  �ملدينة.  يف  حلقوقهم  حماية  وذلك  �جلد�ر،  د�خل  �أخرى 

�ملدينة،  خارج  وليلة  يوم  بني  �جلد�ر  فجعلها  مدخر�تهم  فيها  ��صتثمرو�  �لتي  بيوتهم 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 32.  
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�لبلدة  و�صهدت  �ملدينة.  د�خل  �صعبة  ظروف  ويف  عاجل  ب�صكل  لي�صكنو�  وتوجهو� 

�لقدية  �ملباين  �أقبية  وحتّولت  هائالً،  �زدحاماً  لذلك  نتيجة  �ملثال  �صبيل  على  �لقدية 

ح�رشت  كما  �ل�صكن.  �رشوط  �أقل  فيها  تتوفر  ال  م�صاكن  �إىل  للحيو�نات،  �أ�صالً  �ملعدة 

�لعائالت ت�صكن يف جمرد  و�أ�صبحت بع�ص  نف�صها �صمن م�صاحات �صيقة،  �لعائالت 

�إىل �ألفاً   25 من  �لفل�صطينيني  من  �لقدية  �لبلدة  �صكان  عدد  وقفز  فقط.  و�حدة   غرفة 

37 �ألف ن�صمة خالل عدة �أ�صهر من �صنة 2002. 

و�لالجئني  �ملو�طنة  حقوق  مل�صادر  �لفل�صطيني  �ملركز  به  قام  م�صرتك  م�صح  ويف 

 ،2006/6/10–5/15 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية،  �ملركزية  �الإح�صاء�ت  ود�ئرة  )بديل( 

توؤلف مقد�صية،  عائلة   981 �مل�صح  عينة  و�صملت   ،2006/7/4 يف  نتائجه   ون�رشت 

5,148 �صخ�صاً، تبني �أن 17.3% من �الأ�صخا�ص قامو� بتغيري مكان �صكناهم �ل�صابق، 

و�أن 63.8% من �الأفر�د من جيل 16 عاماً فاأكرث، يفكرون يف تغيري مكان �ل�صكن �حلايل، 

.
153

نتيجة ملوقعه من �جلد�ر، �أو ل�صبب �آخر له عالقة باجلد�ر

قام �ملقد�صيون مبحاوالت ناجحة يف تدمري رمزي الأجز�ء متفرقة من �جلد�ر �لعازل،   •

�أو �إحد�ث ثقوب فيه، و�لتمكن من �خرت�قه و�لدخول �إىل �ملدينة من خالله، �أو �لتوجه �إىل 

�مل�صجد �الأق�صى لل�صالة فيه �أيام �جلمع. حيث �أحدث �ل�صبان ثغرتني يف 2013/7/8، يف 

2013/10/21، فهدمو� مقطعاً يف �جلد�ر �ملحاذي  �جلد�ر �ملحاذي لبلدة �لعيزرية، ويف 

حلي ر�أ�ص قب�صة، ويف 2013/12/19، ثقبو� �جلد�ر �ملحاذي جلامعة �لقد�ص، ثم تابعو� 

.
154

ثقبه يف �ملنا�صبات �لوطنية و�أيام �ملو�جهات مع �الحتالل

تا�ضعًا: حما�ضرة االقت�ضاد وفر�س ال�ضرائب:

بد�أت �صلطات �الحتالل ح�صارها ملدينة �لقد�ص فور �حتالل �ملدينة �صنة 1967، وذلك 

�الإد�رية و�لقانونية  �لتنظيمات  �ملختلفة، و�أهمها �صّن قانون  �لت�رشيعات  من خالل �صّن 

و�ملحال  و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  على  يتوجب  مبوجبه  �لذي   ،1968 ل�صنة   5728 رقم 

خالل  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات  من  للعمل  تر�خي�ص  ��صت�صد�ر  �إعادة  �لفل�صطينية  �لتجارية 

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 23.  
153

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
154

�صل�صلة تقرير معلومات )26(.
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�صتة �أ�صهر. وقد تقدم لهذه �جلهات حتت �صغط �حلياة 20 موؤ�ص�صة فل�صطينية من �أ�صل 

 .
155

120 موؤ�ص�صة و600 حمل جتاري

وعانى �لفل�صطينيون من ت�صييق كبري على �حلركة �لتجارية و�القت�صادية �ملقد�صية، 

يف �لعقود �لتي �أعقبت �حتالل �ملدينة، متثل يف ت�صديد �صيا�صة جبي �ل�رش�ئب و�لغر�مات 

�لتو��صل مع �ل�صفة �لغربية، مقابل ت�صهيالت و�إعفاء�ت كبرية ل�صالح �ليهود،  و�إعاقة 

مما �أوجد ظروفاً طاردة للتجار نحو �الأ�صو�ق �الإ�رش�ئيلية، ونحو مدينتي ر�م �هلل حتديد�ً، 

.
156

ب�صبب ت�صكل موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و�لبنوك و�لقطاع �خلا�ص فيها

�لبطالة  �ملقد�صي، فقد جتاوزت  �القت�صاد  ل�صيا�صات �الحتالل يف حما�رشة  ونتيجة 

بني �لفل�صطينيني 40% �صنة 2007، يف حني �أن ن�صبة �لفقر جتاوزت 50%، ثم ��صتمرت 

جمموع  من   %75–70 �إىل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  و�صلت  حتى  �الرتفاع  يف  �لفقر  ن�صبة 

 .
157

�ملقد�صيني

تنمية  حول  �لقد�ص،  حمافظة  يف  �لتجارية  �لغرفة  �أعدتها  �صابقة  در��صة  و�أكدت 

—وحتى  2010–2013، يف �أن مدينة �لقد�ص  �القت�صاد �ملقد�صي خالل �ل�صنو�ت �لثالثة 

مليون   150 تقارب  فورية  ��صتثمار�ت  �إىل  بحاجة  �قت�صادياً—  عافيتها  بع�ص  ت�صتعيد 

دوالر، وت�صمل قطاعات �الإ�صكان و�ل�صياحة وترميم �لبلدة �لقدية، وتطوير �ل�صناعات 

.
158

�حلرفية يف �ملدينة

1. اأ�شباب تدهور القت�شاد الفل�شطيني املقد�شي:

باأ�صكال  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتهدف 

مبا�رشة و�أخرى غري مبا�رشة، مما �أدى �إىل تدمريه بدرجة كبرية، ومن �أهم �أ�صباب هذ� 

�لتدهور:

�نح�صار تو��صل �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مع مدينة �لقد�ص، حتديد�ً   •

عقب توقيع �تفاقية �أو�صلو �صنة 1993، وذلك ب�صبب �صيا�صات �الحتالل و�إجر�ء�ته.

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 30.  
155

املرجع نف�شه.  
156

املرجع نف�شه.  
157

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 116.  
158
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�لقد�ص، ب�صبب  �ملدينة وحمافظة  �ألف فل�صطيني من �صو�حي   120 �إعاقة دخول نحو   •

دخول  منع  يف  و�لت�صّدد  �لع�صكرية.  �حلو�جز  و�صبكة  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  �إقامة 

�ملنتجات �لفل�صطينية ذ�ت �الأ�صعار �ملناف�صة، من �ل�صفة �لغربية �إىل مدينة �لقد�ص.

عزل قطاع غزة عن �ل�صفة �لغربية بالكامل، مّما �أدى �إىل �نقطاع تدفق �لزو�ر و�ملت�صوقني   •

و�لب�صائع من و�إىل �لقطاع، و�لذي كان ي�صكل م�صدر�ً مهماً يف �لتبادل �لتجاري �ملحلي 

�لفل�صطيني ملدينة �لقد�ص.

�ملتكررة،  و�الإغالقات  �لع�صكرية  �حلو�جز  كرثة  نتيجة  �لب�صائع  نقل  تكلفة  �رتفاع   •

و�لعن�رشية  �الأمنية  لالإجر�ء�ت  نتيجة  �ملو�نئ  من  �لب�صائع  تخلي�ص  كلفة  و�رتفاع 

�ملختلفة.

�ل�صناعية  �لتنمية  و�إعاقة  �ملتكررة،  و�لغر�مات  �ملتعددة  بال�رش�ئب  �ملقد�صيني  �إرهاق   •

17 نوعاً من �ل�رش�ئب  و�لتجارية. حيث تفر�ص �صلطات �الحتالل على �لفل�صطينيني 

بلدية  جتبيه  ما  وكذلك  �ملختلفة.  �الإ�رش�ئيلية  باملوؤ�ص�صات  �لعالقة  ذ�ت  �ملتنوعة، 

�إىل  �إ�صافة  �ل�صحي،  و�ل�رشف  و�ملياه،  و�الإنارة،  بالبيئة،  �لعناية  بدعوى  �الحتالل 

.
159

�لغر�مات �لباهظة و�مل�صاعفة يف كل �صاأن من �صوؤون �حلياة

�لتوقف �صبه �لتام لقطاع �ل�صياحة �ملقد�صي عن �لن�صاط، يف �لفرتة 2001–2004، نتيجة   •

�الأجانب  �ل�صياح  �إعاقة �صلطات �الحتالل زيارة  �إىل  �إ�صافة  �لثانية.  �النتفا�صة  �أحد�ث 

.
160

للمقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

تر�جع عدد �ملت�صوقني �ليهود، وخ�صو�صاً يهود غربي �لقد�ص، ثم �نقطاعهم �لتام يف   •

�لفرتة 2001–2004.

�نخفا�ص  بدعوى  �الإ�رش�ئيلية  �ملحال  من  للت�صوق  �ملقد�صيني  من  كبرية  �أعد�د  توجه   •

�الأ�صعار.

2. املالحقات ال�رضيبية وفر�س الغرامات:

قلنا �إن �صلطات �الحتالل تفر�ص على �ملقد�صيني 17 نوعاً من �ل�رش�ئب، عد� عن �أنو�ع 

�لغر�مات و�ملخالفات، ونتناول هنا �أحد �أنو�ع هذه �ل�رش�ئب و�آخر للغر�مات: 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 54.  
159

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 105.  
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اأ. �رضيبة ال�شكن )الأرنونا(:

تعدُّ �صيا�صة فر�ص �رشيبة �ل�صكن )�الأرنونا(، من �أخطر �ل�صيا�صات �ملتبعة �ليوم من 

قبل بلدية �الحتالل، حيث يعاين فل�صطينيو �لقد�ص من تردٍّ م�صتمر يف م�صتوى دخل �لفرد، 

�ل�رشيبة  من  �ملقد�صي  ويدفع  �الإ�رش�ئيلي،  �لفرد  دخل  م�صتوى  يف  كبري  �رتفاع  مقابل 

�أكرث مما يدفعه �الإ�رش�ئيلي �لذي يعفى �أحياناً كثرية والأ�صباب عن�رشية. وهي �رشيبة 

ال  فل�صطينية  �أحياء  على  �ل�رشيبة  هذه  تفر�ص  كما  �الجتماعية،  �لناحية  من  عادلة  غري 

 تتمتع بخدمات بلدية، �أو �أنها ال ترقى �إىل م�صتوى �ل�رشيبة �ملدفوعة. ويدفع �لفل�صطيني

ما بني 100–200 دوالرٍ �صهرياً مقابل �رشيبة �الأرنونا، ويدفع �أ�صحاب �لفنادق و�ملحال 

.
161

�لتجارية و�حلرفية �أ�صعاف ذلك

ويعدُّ �لفل�صطينيون �رشيبة �الأرنونا، ك�رشيبة �إقامة، ولي�صت �رشيبة من �أجل تقدمي 

�خلدمات لل�صكان، حيث ال خدمات �إال بالنذر �لي�صري. وكثري�ً ما يعجز �لفل�صطينيون عن 

.
162

دفع هذه �ل�رشيبة، مما يوؤدي �إىل تر�كمها، �الأمر �لذي يتبعه �عتقال �أو �إفال�ص وهجرة

ب. غرامة خمالفة قوانني البناء:

رخ�ص  �إ�صد�ر  مقابل  باهظة  ر�صوم  دفع  �ملقد�صيني  على  �الحتالل  �صلطات  تفر�ص 

�لبناء، يف حال �صمحت �ل�صلطات بالبناء �ملرخ�ص. وتفر�ص غر�مات باهظة جد�ً على �لبناء 

. وال يعني دفع �ملقد�صيني لهذه �لغر�مات 
163

غري �ملرخ�ص �أو �ملخالف لتعليمات �لرخ�صة

�إبطال �أّي �أو�مر ت�صدر بالهدم، و�إمنا ينح �ملقد�صي عادة فرتة يلتزم خاللها با�صت�صد�ر 

رخ�صة للبناء، فاإذ� �نتهت هذه �لفرتة �ملمنوحة من قبل �ملحكمة دون ��صت�صد�ر رخ�صة 

ما  حا�صل  فيكون  �لبناء.  بهدم  �الحتالل  �صلطات  تقوم  يح�صل،  ما  كثري�ً  وهذ�  �لبناء، 

يتكبده �لفل�صطيني لبناء �صقة �صكنية توؤويه و�أفر�د عائلته على �لنحو �لتايل:

تكاليف �لبناء �الأولية �لباهظة.  •

غر�مات مرتتبة بدعوى عدم ��صت�صد�ر رخ�صة بناء، عد� عن تهديد �لبناء بالهدم.  •

بناء وتفادي  ��صت�صد�ر رخ�صة  �أجل  �ملحاماة و�ملهند�صني من  تكاليف جديدة ملكاتب   •

�لهدم.

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 54.  
161

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 33.  
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املرجع نف�شه، �ص 49.  
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حتددها  �لتي  �لفرتة  يف  �لبناء،  رخ�صة  ��صت�صد�ر  من  �ل�صخ�ص  متكن  عدم  حالة  يف   •

�ملحكمة، ُيهدم �لبيت ويتكلف �لفل�صطيني من جديد دفع �أتعاب هدم �لبيت و�أتعاب �إز�لة 

�آثاره.

وقد بلغ �إجمايل �لغر�مات �لتي تكبدها �لفل�صطينيون يف مدينة �لقد�ص ب�صبب �لبناء غري 

.
164

�ملرخ�ص يف �لفرتة 2001–2005، نحو 134 مليون �صيكل )نحو 35 مليون دوالر(

عا�ضرًا: التوقيف واالعتقال:

و�لقد�ص،  لفل�صطني  �حتاللها  �صنو�ت  مد�ر  وعلى  تز�ل،  وما  “�إ�رش�ئيل”  مار�صت 

�لفل�صطيني وقمع  �ل�صعب  لقمع  �الأ�صا�صية  �الأ�صاليب و�لو�صائل  كاأحد  �العتقال  �صيا�صة 

مقاومته، وقد طالت هذه �العتقاالت مئات �ألوف �لفل�صطينيني، وجتاوزت حاالت �العتقال 

�لـ 800 �ألف حالة يف �لفرتة 1967–2015 على �صعيد فل�صطني عامة، و�الأغلبية �ل�صاحقة 

من هوؤالء �ملعتقلني خ�صعو� للتحقيق و�الأ�صاليب �لوح�صية، وقد �صدرت يف حقهم �أحكاماً 

من  �لكثري  �العتقاالت  طالت  كما 
 
.
165

و�الإن�صاين �لدويل  �لقانون  الأحكام  منافية  جائرة 

�أفر�د ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، وكذلك خمتلف �رش�ئح �ملجتمع من عّمال، وفالحني، 

�ملعتقلني كذلك  �أعمال، و�صخ�صيات وطنية و�عتبارية، وكان يف مقدمة  وجتار، ورجال 

�لطلبة و�الأكادييني و�لكتاب و�ل�صحفيني، وخمتلف �لفئات �لعمرية �إناثاً وذكور�ً، مبا يف 

ذلك �الأطفال وطالب �ملد�ر�ص �البتد�ئية. 

ويتنقل �الأ�صري �لفل�صطيني بني مر�حل عدة منذ حلظة �لقب�ص عليه، وهي: �لتوقيف، 

و�لتحقيق، وتقدمي الئحة �التهام، وتثبيت �حلكم، ثم مرحلة ق�صاء فرتة �ملحكومية، ومن 

.
166

ثّم �خلروج من �ل�صجن

وقد تنكرت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة، حلقوق �الأ�رشى و�ملعتقلني �الأ�صا�صية، 

�ل�صاأن،  �لدولية يف هذ�  �لدويل وميثاق �الأمم �ملتحدة و�التفاقات  و�أد�رت ظهرها للقانون 

كاأ�رشى حرب ومقاتلي حرية، ومار�صت  �ملنا�صلني  باالأ�رشى  حيث رف�صت �العرت�ف 

املرجع نف�شه، �ص 54.  
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من  وحيل  �أ�صاليب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �بتدعت  كما  �لتعذيب،  �أنو�ع  �أق�صى  �صدهم 

�لفل�صطينية و�حلّد من  �لتعذيب، باأ�صكاٍل متنوعة وخمتلفة بهدف �لق�صاء على �ملقاومة 

و�لقانونية،  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  �نتقاد�ت  �الإفالت من  �ملتنامي، وبحيث ت�صمن  تاأثريها 

.
167

ومن مر�قبة �ملوؤ�ص�صات �لقانونية �ملناه�صة لالحتالل

1. �شيا�شة اعتقال املقد�شيني: اأهداف، واإجراءات، واأ�شاليب:

�عتادت قو�ت �الحتالل �أن ت�صن حمالت �عتقال كبرية يف مدينة �لقد�ص عقب �أي هبة 

�العتقاالت  �أبرز  �إىل  �لكتاب،  مالحق  �صمن  �ملثبت   )3( رقم  �جلدول  وي�صري  فل�صطينية. 

�لفرتة يف  فل�صطيني،  مئة  �صّد  �الحتالل  �صلطات  نفذتها  �لتي  �لعالية،  �الأحكام   ذ�ت 

ي�صري  كما  �ملوؤبد.  �إىل  وت�صل  �أعو�م  ع�رشة  عن  �الأحكام  هذه  تزيد  حيث   ،2015–1987

د�خل  �أ�صري�ً   13 ��صت�صهاد  �إىل  كذلك،  �لكتاب  مالحق  �صمن  �ملثبت   )4( رقم  �جلدول 

�ملعتقالت يف �لفرتة �ملذكورة نف�صها، �إ�صافة �إىل 4 �آخرين ��صت�صهدو� يف �لفرتة 1967–1987.

وفيما يخ�ص �العتقاالت يف �النتفا�صة �لثالثة وخالل فرتة �لهبة �الأوىل 2014 و�لهبة 

بعمليات  ملحوظاً  �رتفاعاً  �النتفا�صة  �صجلت  فقد  �لتحديد،  وجه  على   2015 �لثانية 

�العتقال �لتي طالت 2,250 مقد�صياً، و�صكلت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية وحدة خا�صة لتنفيذ 

�لوحدة  �لقد�ص، وقامت هذه  �العتقاالت وللحد من ظاهرة �الحتجاجات و�ملو�جهات يف 

�قتحام  �إىل  �إ�صافة  �صابقة،  �أحد�ث  يف  �عتقالهم  �صبق  �لذين  �ملقد�صيني  معظم  باعتقال 

�أعمارهم  ترت�وح  مو�طناً   15 �العتقاالت  و�صملت  وتخريب.  بعنف  وتفتي�صها  منازلهم 

، و12 طفالً �أعمارهم دون 12 عاماً، 
168

بني 45–73 عاماً، و69 �صيدة، و700 طفٍل وقا�رٍش

�حلاالت  هذه  �ل�صلطات  وت�صمي  مغلقة،  موؤ�ص�صات  يف  �الحتالل  �صلطات  حجزتهم  وقد 

�إىل  لالأطفال،  دماغ  غ�صيل  عمل  خاللها  من  وتهدف  د�خلية”،  موؤ�ص�صة  يف  بـ“�لرعاية 

. كما كان 
169

حني بلوغ �الأطفال �ل�صن �لذي ي�صمح لل�صلطات تقدمي لو�ئح �تهام �صدهم

بذريعة  �عتقلو�  �آخر  مقد�صياً  و50  خطرية،  بجروح  م�صاباً  مقد�صياً   25 �ملعتقلني  بني 

.
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�لتحري�ص عب �صبكات �لتو��صل �الجتماعي

املرجع نف�شه، �ص 112.  
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و�رتقاء �مل�صجد..  يف  مرة   ”17“ �جلمعة  �صالة  منع  �الأق�صى..  يقتحمون  �مل�صتوطنني  �آالف   :2014 ح�صاد   
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10 �صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقـد�صــياً، مركز معلومات و�دي حلوة، 2015/1/5.
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�ملنزيل  و�حلب�ص  و�الإد�ري،  �لتقليدي  كاالعتقال  عدة،  �أ�صكال  �إىل  �العتقال  تنوع  وقد 

و�الإقامة �جلبية، و�الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى �أو �لبلدة �لقدية، �أو �الإبعاد عن عموم 

.
171

مدينة �لقد�ص

ومل ت�صتثنِ �صلطات �الحتالل �أياً من �الأحياء �ملقد�صية من حاالت �العتقال، فقد كانت 

يف �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية من �صنة 2015 على �لنحو �لتايل: �لبلدة �لقدية 108 معتقلني، 

 ،43 �لثوري   ،63 �لطور   ،63 �ملكب  64، جبل  �لعمود  ر�أ�ص   ،69 107، �صلو�ن  �لعي�صوية 

 ،26 28، بيت حنينا  32، و�دي �جلوز  21، �صور باهر  34، حّي �صعفاط  خميم �صعفاط 

.
�ل�صو�نة 18، كفر عقب 11، �ل�صيخ جر�ح 5، �أحياء متفرقة 17237

اأ. اأهداف الحتالل من �شيا�شة العتقال:

تهدف �صلطات �الحتالل من �صيا�صة �العتقال حتقيق �لعديد من مر�ميها، �لتي ت�صب 

�أهد�ف  ومن  �صكانها.  ن�صيج  وحتطيم  �ملقد�صة  �ملدينة  تفريغ  يف  �ملتمثل  �الأكب  هدفها  يف 

�ل�صلطات كذلك:

�ملقاومة  �لبيئة  وجتفيف  منها،  و�حلّد  لالحتالل  �لفل�صطينيني  مقاومة  ت�صفية   •

و�ملجاهدين،  �ملنا�صلني  من  �لبيئة  هذه  حرمان  خالل  من  وذلك  �جلماهري،  و�صط 

�لعالية  �الأحكام  �إ�صد�ر  يتم  حيث  و�ملقاومة،  �لنه�صة  يف  خبة  �أ�صحاب  كونهم 

�أهاليهم �صفوف  يف  �لرعب  بّث  ثّم  ومن  �إ�صقاطهم،  ورمبا  �إ�صعافهم  بهدف   بحقهم، 

و�أقربائهم.

�حل�صول على �ملعلومات �لالزمة يف كبح �ملقاومة و�حلّد من جناح خططها.  •

و�لثقافية  �الجتماعية  حياتهم  جمرى  وحتطيم  ومعاقبتهم  �ملعتقلني  من  �النتقام   •

هدم  ذلك  وي�صمل  �لعقوبات،  باأق�صى  �ملعتقلني  ذوي  من  كذلك  و�النتقام  و�لن�صالية، 

�لبيوت، و�لطرد و�ال�صتبعاد من �لوظائف �حلكومية، ومنع �ل�صفر، وغري ذلك.

�الأعد�د  �عتقال  خالل  من  و�ل�صكان،  �ملقاومة  و�صط  و�الإحباط  �لياأ�ص  من  حالة  بّث   •

�العتقاالت  �إن  حيث  منهم.  و�لن�صطاء  �لقياد�ت  خ�صو�صاً  �ملقاومة،  �أبناء  من  �لكبرية 

�لو��صعة تعني �صدة �الحتالل وق�صوته، وتعني كذلك فر�غ �ل�صاحة من �ملقاومة.

�ملرجع نف�صه.   
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لغريهم،  وجتنيد�ً  لهم  حماية  عمالئها  بع�ص  باعتقال  �أحياناً  �الحتالل  �صلطات  تقوم   •

.
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والإظهارهم مبظهر �ملقاومني

ب. اإجراءات الحتالل يف اأثناء عملية العتقال:

�إحدى  �أو  �لنا�ص  �أحد  باعتقال  قيامها  �أثناء  يف  قا�صية  و�صائل  �الحتالل  �صلطات  تنتهج   •

و�لرعب  �الإرهاب  من  جّو  يف  وتطوقها  و�لعمار�ت  �لبيوت  تقتحم  فهي  �ملجموعات، 

�ل�صديدين، حيث ت�صارك �أعد�د كبرية من �جلنود و�الآليات �لع�صكرية و�ل�صباط يف عملية 

من  متاأخرة  �صاعات  ويف  ليالً  ذلك  يتم  ما  وغالباً  و�لعتاد،  بال�صالح  �ملدججة  �العتقال 

�لليل. و�أحياناً كثرية ت�صارك فيها عنا�رش من �لوحد�ت �خلا�صة ذ�ت �لوجوه �ملقنعة.

�الأحيان،  معظم  يف  �صيء  كّل  ت�صمل  دقيقة  تفتي�ص  بعمليات  �الحتالل  وحد�ت  تقوم   •

وخلطٍ  و�لوثائق،  �لبيتية  و�الأجهزة  للمتلكات  مق�صودة  تخريب  عمليات  ذلك  ير�فق 

متعّمد للمو�د �لغذ�ئية. �إ�صافة �إىل م�صادرة �لقو�ت لكميات كبرية من حمتويات �لبيت، 

كاأجهزة �حلا�صوب و�أجهزة �الت�صال و�لكتب و�مللفات، �إ�صافة �إىل �لوثائق و�لدر��صات 

و�الأور�ق �خلا�صة.

و�لن�صاء  �الأطفال  نفو�ص  يف  �لرعب  و�إدخال  �لرتهيب  �إىل  �الإ�رش�ئيليون  �ل�صباط  يعمد   •

حتديد�ً، و�إذاللهم وجتميعهم يف غرفة من غرف �لبيت، وينعونهم يف كثري من �الأحيان 

�أو  �لبيت،  د�خل  �أحياناً  لال�صتجو�ب  ويخ�صعونهم  �ل�رشورية،  باحلاجات  �لقيام  من 

يخرجونهم خارج �لبيت مبالب�ص �لنوم، �أحياناً يكون ذلك يف �الأجو�ء �لباردة ول�صاعات 

طويلة، ورمبا �أع�صبو� �أعينهم وقيدو� �أيديهم و�أرجلهم باالأ�صفاد �أي�صاً.

�ليدين  مقيد  �لع�صكرية،  �ملركبة  �إىل  �ل�صعود  على  �ملعتقل  �الحتالل  قو�ت  وجتب   •

ومع�صوب �لعينني، وجتبه كذلك على �إبقاء ر�أ�صه منخف�صاً باجتاه قاع �ملركبة، و�إذ� 

ما همهم �أو �أر�د �ل�صوؤ�ل كال �جلنود له �للكمات ودقوه باأعقاب �لبنادق.

�أو �رش�ع عنيف مع جنود �الحتالل، فاإن �جلنود  �إثر ��صتباك  يف حالة �عتقال مو�طن   •

يحر�صون على �إذالله ب�صتى �لطرق، فيجبونه على �لتعري و�لتخل�ص من مالب�صه، 

�ملركبة  �إىل  جر�ً  يجرونه  ثم  ر�أ�صه،  خلف  يديه  وو�صع  �الأر�ص  على  �ال�صتلقاء  ثم 

�إنهاكه وت�صوي�ص تفكريه، وال  و�للكم بهدف  بال�رشب  يتناوبون عليه  ثم  �لع�صكرية، 

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 15.  
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�أن يكون �الأ�صري جريحاً نتيجة �ال�صتباك، بل ي�صتغلون  ياأخذ �ل�صباط بعني �الإعتبار 

جر�حه، وي�صتدعون طو�قم �لتحقيق فور�ً ال�صتجو�به يف �أثناء معاناته.

و�لظروف،  �الأحو�ل  كافة  يف  �ملقد�صيني  �ملو�طنني  باعتقال  �الحتالل  �صلطات  وتقوم   •

وذلك بهدف �إبقائهم يف حالة د�ئمة من �لتوتر و�لع�صبية وعدم �ال�صتقر�ر، مّم يدفعهم 

تقوم  ذلك  �أجل  من  �لقد�ص،  مدينة  خارج  �ل�صكن  �أو  �لهجرة  يف  �لر�حة  عن  �لبحث  �إىل 

�ل�صلطات باعتقال �مل�صتهدفني يف �أثناء �صفرهم �أو عودتهم، �أو يف �ل�صارع �لعام يف �أثناء 

توجههم �إىل �أعمالهم �أو در��صاتهم، ورمبا �قتحمت قو�ت �الحتالل، لغر�ص �العتقال، 

.
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�الأماكن �لتي يفرت�ص فيها �الأمان، كامل�صت�صفيات و�أماكن �لعبادة

ج. اأ�شاليب التحقيق مع الأ�رضى:

تنتهج قو�ت �الحتالل يف �لتحقيق مع �ملقاومني عدد�ً من �الإجر�ء�ت، بغر�ص �الإ�صفاء   •

على عملية �لتحقيق رهبة ورعباً، فمنذ �للحظة �الأوىل يتعر�ص �ملعتقل للتفتي�ص �لعاري، 

�خلا�صة،  �ملقتنيات  وكافة  �لبنطال،  وحز�م  �حلذ�ء،  ورباط  �ليد،  �صاعة  منه  وتنزع 

عن  عبارة   1998 �صنة  حتى  �لع�صابة  )وكانت  �صود�ء،  ع�صابة  عينيه  على  ويو�صع 

�لوقوف  على  �ملعتقل  يجب  ثم  كريهة(،  ر�ئحة  ذي  �لو�صخ  �لثقيل  �لقما�ص  من  كي�ص 

�صاعات طويلة، �أو �جللو�ص على كر�صي �صغري رجاله �الأماميتني ق�صريتني. 

�لنف�صي و�لبدين بحق �ملعتقلني، وكذلك  �لتعذيب و�ل�صغط  �أ�صاليب  �ل�صلطات  متار�ص   •

�أو  �لتحقيق،  حالة  يف  �إال  للعينني  د�ئم  و�إغما�ص  و�صبٍح  �رشٍب  من  و�الإذالل،  �الإهانة 

ق�صاء �حلاجة  من  منع  �أو  مق�صود،  ب�صكل  للغرفة  تبيد  �أو  �لنوم،  من  ومنع  جتويع 

على  و�لقيود  لالأ�صفاد  ز�ئد  �صّد  �أو  و�الأغطية،  للفر��ص  منع  �أو  �حلمام،  و��صتخد�م 

�لتهديد  �أو  قا�صية،  ريا�صية  حركات  �أد�ء  على  �ملعتقل  �إجبار  �أو  و�الأرجل،  �الأيدي 

باعتقال بع�ص �أفر�د �لعائلة �أو جميعهم، �أو �لنيل من عر�صهم و�رشفهم، �أو ��صتعمال 

�ل�صالة، �أد�ء  من  �ملنع  �أو  �الإلهية،  �لذ�ت  و�صّب  �لنابية  �الألفاظ  ومعاونيهم   �ل�صباط 

�أو  �لذهن و�ل�صد�ع،  �لهذيان وت�صوي�ص  �لتي ت�صبّب  �ل�صاخبة  ��صتخد�م �الأ�صو�ت  �أو 

�ملنع من �لتنف�ص بق�صد �إ�صعار �ملعتقل �أنه قريب من �ملوت.

حتر�ص �ل�صلطات على تنويع �أ�صاليبها مع �الأ�رشى، وتبد�أ �لتحقيق بالرتغيب و�الإغو�ء   •

و�إثارة �مل�صاعر، مقابل تعاون �ملعتقل يف �أثناء �لتحقيق و�الإدالء بـ“معلومات ب�صيطة” 

املرجع نف�شه، �ص 48.  
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عن رفاقه، كاأن يعد �ل�صابط �ملعتقل بتح�صني و�صعه يف �لزنازين من ماأكل وم�رشب 

و�صجائر، ور�حة وكرثة نوم، �أو �إطالق �رش�حه مبكر�ً، �أو منحه بع�ص �المتياز�ت �لتي 

منعته �إياها موؤ�ص�صات �الحتالل، �أو من خالل �إثارة �لنو�حي �جلن�صية عنده، �إذ� ما علم 

�ل�صابط �أن ذلك يعني للمعتقل �صيئاً.

��صتدر�ج �ملحققني �الأ�صري للح�صول على �ملعلومة، كاأن يبد�أ �ملحقق حديثه ب�صيٍل من   •

و�صالبته،  وثقافته  �ملعتقل  �صخ�صية  على  �لتعرف  بق�صد  �لعادية،  �لناعمة  �الأ�صئلة 

ومن ثّم �ال�صتخفاف بدور �ملعتقل �لوطني و�ملبدئي بق�صد �إحباطه وتثبيطه، �أو �ملبالغة 

بخطورة  يخوفه  �أو  باأعماله،  ويفتخر  ويزهو  يتباهى  جلعله  وتعظيمه،  �لدور  هذ�  يف 

“دولة �إ�رش�ئيل” و�صيطرتها على �لقادة �لفل�صطينيني و�لعرب �أجمعني، �أو يحدثه عن 
�صخ�صيات وقياد�ت وطنية، ويقارن و�صعهم و�أوالدهم مع حالة �ملعتقل “�لبائ�صة”، 

�أو �أن ي�رشك �ملحقق معه �صابطاً �آخر�ً، فيتبادل و�إياه دورّي �لطيب و�ل�رشير، �أو ي�رشك 

معه عدد�ً من �ل�صباط، بهدف �لتناوب يف �إلقاء �أ�صئلة منوعة متباعدة �لغر�ص، بق�صد 

ت�صتيت ذهن �ملعتقل و�إرباكه ومن ثّم �لت�صبب يف �نهياره، �أو �إ�رش�ك غرفته بعميل من 

.
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�أبناء جلدته ولغته، بهدف ��صتدر�جه باملعلومات، وغري ذلك من �أ�صاليب �لرتهيب

د. ا�شتهداف م�شلحة ال�شجون الإ�رضائيلية للمعتقلني املقد�شيني:

�لفل�صطيني لدو�ٍع  �ملقاوم  �أنها تقوم باحتجاز  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  تّدعي �صلطات 

�لفل�صطيني  �ل�صارع  يف  �آمنة  حياة  �أجل  ومن  وعنفه،  �ملقاوم  خطر  من  وللحّد  �أمنية، 

تدل  بينما  �الدعاء.  هذ�  حتقيق  �صبيل  يف  طائلة  �أمو�الً  �ل�صلطات  وتنفق  و�الإ�رش�ئيلي. 

مقدمتها  ويف  وعن�رشية،  �نتقامية  �أهد�ف  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة  �صيا�صة 

و�جل�صدية  �لنف�صية  �لنو�حي  من  وذلك  �ملقاوم،  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �الإن�صان  حتطيم 

.
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و�لفكرية، بحيث ال يكون �صاحلاً الإكمال م�صرية �ملقاومة عند خروجه

�الأ�صري  “�إذالل  خاللها  من  تهدف  عديدة،  و�صائل  �ل�صجون  م�صلحة  وت�صتخدم 

و�إهانته وك�رش نف�صيته”، يف �أثناء حب�صه وتنقله بني �ل�صجون �أو تنقله بني �لعياد�ت �لطبية 

�لع�صكرية، �أو عزله ومعاقبته، ومن هذه �لو�صائل:

املرجع نف�شه، �ص 126.  
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�خلام�صة  �ل�صاعة  �أولها  يومياً،  مر�ت  خم�ص  �أو  �أربع  �ليومي  �لتعد�د  نظام  ��صتخد�م   •

فجر�ً، ويقوم بالعّد �صباط وجنود مدججون بالهر�و�ت و�أ�صلحة �لغاز، حيث يثريون 

على  يجبونهم  ثم  نائمون،  �الأ�رشى  بينما  �الأنو�ر  و�إ�صاءة  بالع�صي  مفتعلة  �صجة 

�لنزول،  فعليه  �ل�رشير  من  �لثانية  �لطبقة  يف  نائماً  �الأ�رشى  من  كان  ومن  �لوقوف، 

ويعاقب كل من يخالف هذه �لتوجيهات.

�ملدججون  �جلنود  وع�رش�ت  �ل�صباط  فيقوم  �ليومي،  �صبه  �لتفتي�ص  نظام  ��صتخد�م   •

ما يحدث هجوم  بالتفتي�ص، وغالباً  �ملق�صودة  �لغرفة  بالهجوم على  باأ�صلحة خا�صة، 

�لتفتي�ص نهار�ً �أو ليالً، �أو يف �أثناء تناول �الأ�رشى لوجبات �لطعام �أو �أد�ئهم لل�صلو�ت. 

�أيديهم فوق روؤو�صهم، وقد  �أر�صاً، و��صعني  �النبطاح  �الأ�رشى على  وعادة ما يجب 

دقيق  ب�صكٍل  وحاجياتهم  �الأ�رشى  بتفتي�ص  �جلنود  يقوم  ثم  �لتعري،  على  يجبون 

عقب،  على  ر�أ�صاً  �لغرفة  فيقلبون  ممنوعة،  و�صائل  عن  �لبحث  بدعوى  ومزعج، 

ويحطمون ممتلكات �الأ�رشى و�أجهزتهم يف كثري من �الأحيان، وقد ي�صادرون �لكتب 

و�لكر�ري�ص �ملكتوبة.

��صتخد�م نظام �لتنقالت بني �ل�صجون و�ملحاكم و�لعياد�ت )�لبو�صطات(، حيث يف كثري   •

من �الأحيان يجب �الأ�رشى على �لتهيوؤ فجر�ً، ثم يحتجز يف زنز�نة �النتظار �إىل �صاعة 

و�أحياناً  حديد،  من  كر�صي  على  جال�صاً  و�لرجلني،  �ليدين  مقيد  للبو�صطة،  �صعوده 

ت�صتمر �لبو�صطة يف �ل�صفر 12 �صاعة، يعطى �الأ�صري خاللها وجبة و�حدة من �لطعام، 

وينع عادة من ق�صاء حاجته، ويالقي �الأ�صري خالل ذلك �الأمل �ل�صديد و�لذل �لكبري، 

وكثري�ً ما ت�صببت هذه �لظروف باأمر��ص م�صتع�صية لالأ�رشى، خ�صو�صاً كبار �ل�صن 

منهم و�ملر�صى �أ�صالً.

�أياماً  ��صتخد�م �صيا�صة �لعقاب و�النتقام، فتعاقب م�صلحة �ل�صجون �الأ�رشى بالعزل   •

12 عاماً،  �ملقد�صيني  �الأ�رشى  �لعزل ببع�ص  بلغ  �أ�صهر�ً طويلة، وقد  و�أ�صابيعاً، ورمبا 

�الحتالل  �صلطات  تتهمه  �لذي  عي�صى،  حممود  �ملقد�صي  �الأ�صري  مع  ح�صل  ما  وهو 

بامل�صاركة يف �ختطاف �جلندي �الإ�رش�ئيلي طوليد�نو �صنة 1992، كما تعاقب م�صلحة 

خرق  وبحجة  خمتلفة،  بذر�ئع  �ل�صو�كل  مئات  من  غر�ماٍت  بدفع  �الأ�رشى  �ل�صجون 

�أو  �أ�رشهم،  �أفر�د  �أو بع�ص  لقاء ذويهم  �أو تعاقبهم مبنعهم من  �الأمن،  �لنظام وتهديد 

يف  �الأ�صقاء  �الأ�رشى  جتعل  �أو  �أهاليهم،  عن  جد�ً  بعيدة  �صجون  يف  بو�صعهم  تعاقبهم 

�صجون خمتلفة بدل �ل�صجن �لو�حد، فتنتقم بهذ� �الأ�صلوب من �الأ�رشى ومن �أهاليهم، 
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بالهجوم �ملفاجئ على  �أحياناً  �أو تقوم  �أو متنعهم من �اللتحاق بالدر��صات �جلامعية، 

منهم  يو�جهها  من  وت�رشب  �لغاز،  قنابل  �الأ�رشى  على  وتطلق  �الأق�صام،  من  ق�صم 

بالهر�و�ت. 

فاالأ�صري  �ليهود،  و�ل�صجناء  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بني  �لعن�رشي  �لتمييز  ��صتخد�م   •

�أ�صا�ص  على  ويحاكم  �إرهابية”،  بـ“عملية  قائماً  يعدُّ  يهودي،  بقتل  �ملتهم  �لفل�صطيني 

�النتماء �إىل “منظمة �إرهابية”، بينما �ل�صجني �ليهودي �ملتهم بقتل عربّي، يعدُّ �أنه قام 

�المتياز�ت  من  جمموعة  �ليهودي  �ل�صجني  ينح  �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى  جنائية،  بعملية 

:
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�لتي يحرم منها �الأ�صري �لفل�صطيني، ومن بني هذه �المتياز�ت

�أعو�م، ورمبا يفرج عنه بعد  �ليهودي بب�صعة  �لقتل ل�صالح �ل�صجني  حتديد حكم   .1

نائل  �الأ�صري  ق�صى  وقد  باملوؤبد،  �لفل�صطيني  يحكم  بينما  �أعو�م،  �صبعة  �أو  خم�صة 

�لبغوثي، من ر�م �هلل، 34 عاماً قبل �الإفر�ج عنه، وما يز�ل �الأ�صري كرمي يون�ص، من 

بلدة عارة يف �لد�خل �لفل�صطيني، يف �ل�صجن �أي�صاً للعام �لـ 34.

ومثل  �صهرية،  عطلة  يف  باخلروج  عربي  بقتل  �ملتهم  �ليهودي  لل�صجني  �ل�صماح   .2

1990 يف  �لذي قتل �صبعة عمال فل�صطينيني �صنة   Ami Popper ذلك عامي بوبر 

منطقة عيون قارة �مل�صّماة ري�صون لت�صيون Rishon LeZion. بينما يحرم �الأ�صري 

�لفل�صطيني من هذه �لعطلة �أبد�ً.

�ل�صماح لل�صجني �ليهودي بالتو��صل تلفونياً مع �أهله، و��صتقبالهم يف غرفة �لزيارة   .3

 Yigal دون حو�جز وال منغ�صات، مثال على ذلك: �ل�صجني �ليهودي يغئال عامري

بينما   .1995 �صنة  ر�بني  �إ�صحق  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قاتل   ،Amir

ينع �الأ�صري �لفل�صطيني من ذلك كله.

�خلا�صة،  بر�جمهم  وعرقلة  �الأ�رشى  �إ�صغال  �صيا�صة  �ل�صجون  م�صلحة  ��صتخد�م   .4

بحيث يبقى �الأ�رشى من�صغلني ببع�ص �الأمور �ل�صطحية، وتتطّور �الأمور وي�صود 

.
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جّو �لتوتر بني �الأ�رشى و�ل�صجان، وهذ� هو مق�صد �صلطات �ل�صجون

�إىل  فتعمد  ت�صد،  فرِّق  �صيا�صة  �ل�صجون  مل�صلحة  �لتابعة  �ال�صتخبار�ت  ��صتخد�م   .5

ومتناق�صة،  خمتلفة  �صيا�صات  فيها  وتنتهج  عديدة،  �أق�صامٍ  �إىل  �ل�صجن  تق�صيم 
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م�صتغلة نز�عات حا�صلة بني بع�ص �لتنظيمات �لفل�صطينية، فتعمل على تاأجيجها، 

.
179

بهدف �إ�صاعة �لفرقة بني �الأ�رشى

هـ. طبيعة ال�شجون واملعتقالت الإ�رضائيلية:

�ل�صجون  م�صلحة  مديرية  تتحمل  �أن  �الحتالل،  �صلطات  لدى  �الأ�صا�صية  �لقاعدة 

يف  �الأمن  �إد�رة  عن  �مل�صوؤول  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أن  �إال  �ل�صجون،  �إد�رة  م�صوؤولية 

�ل�صفة �لغربي وقطاع غزة، �صنع �صجوناً خا�صة به، وكان ذلك مع بد�يات �النتفا�صة 

�لفارعة،  �ل�صجون:  هذه  �أبرز  من  وكان  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثمانينيات  �أو�خر  �الأوىل 

ِقبَل  من  �ل�صجون  هذه  �إد�رة  ��صتمرت  وقد  وجمدو.  و�لنقب،  و�أن�صار،  و�لظاهرية، 

م�صلحة  ملديرية  م�صوؤوليتها  �نتقلت  ذلك  وبعد   ،2005 �صنة  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�ل�صجون. ويتنقل �لفل�صطينيون يف مدينة �لقد�ص عب ما يزيد عن 15 �صجناً، �أهمها �صجن 

�مل�صكوبية حيث يتم �لتحقيق معهم، ثم �صجن �لرملة، وعوفر، وجلبوع، وجمدو، و�صطا، 

 و�جللمة، و�لتلموند، و�لد�مون، وهد�رمي، وه�صارون، ونفحة، ور�مون، وهويل كيد�ر،

.
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و�إي�صيل

2. �شور مقاومة املقد�شيني ل�شيا�شة التوقيف والعتقال:

وهي  �الحتالل،  جر�ئم  من  كجرية  �العتقال  �إىل  �لفل�صطينيون  �ملقاومون  ينظر 

ت�صاف �إىل جملة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية. ويقر �لفل�صطينيون باأن �صيا�صة �العتقال تنجح 

و�أن  ب�صكٍل موؤقت،  فعاليتها ولو  �لفل�صطينية و�حلّد من  �ملقاومة  �أحياناً يف �رشب و�قع 

بل  مطلق،  ب�صكٍل  �إيقافها  تعني  �أن  يكن  ال  �العتقاالت،  ل�صيا�صة  �لفل�صطينيني  مو�جهة 

�العتقاالت  مو�جهة  �أن  كذلك  �لفل�صطينيون  ويرى  �الإمكان.  بقدر  منها  �لتخفيف  تعني 

�ملقاومة  �أولويات  �صلّم  على  د�ئماً  تكون  �أن  ويجب  نف�صه،  �لوقت  يف  وو�جب  ممكن  �أمٌر 

�لفل�صطينية، الأن �ملقاومني هم ر�صيد �ملقاومة وذخريتها.

�ملو�طن  حت�صني  و�العتقال،  �لتوقيف  �صيا�صة  مبقاومة  �ملعنية  �لهيئات  ر�عت  وقد 

“منع  �أهمها  �لفل�صطيني فيما يتعلق بعدد من �ملو�صوعات �لرئي�صية �ملتعلقة باالعتقال، 
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الأ�صاليب  و“�لوعي  �ملقاومة”،  �أدو�ت  �أهم  و“�ل�رّشّية:  �أمكن”،  ما  �العتقال  ح�صول 

�لتحقيق”، و“مقاومة م�صلحة �ل�صجون”، و“م�صاندة �أهايل �الأ�رشى وذويهم يف مو�جهة 

.
�ل�صجان”181

اأ. مقاومة العتقال مبنع ح�شوله من خالل:

�لكتمان و�ل�رشية.  �لوقوع باخلطاأ، ور�أ�ص ذلك  �ملقاومة على عدم  �لعاملني يف  حر�ص   •

حيناً،  بالتنكر  �الحتالل  قو�ت  من  للتخفي  �أحياناً  و�ملنا�صلون  �ملجاهدون  ويعمد 

�آخر. كذلك �لتغيّب عن �لبيت يف حاالت �العتقاالت �لتع�صفية، �أو كما  وباالختباء حيناً 

��صتهرت ت�صميتها بـ“�الحرت�زية”، فهذ� يخفف من عدد حاالت �العتقال.

من  ومنعها  �الحتالل  قو�ت  وجه  يف  �لطريق  ب�صّد  �ملتظاهرين  من  �لغفري  �لعدد  قيام   •

�عتقال �أحدهم، وبالرغم من �صيا�صة �الحتالل بتكثيف �العتقاالت، �إال �أنها ال ت�صتطيع 

يف  م�صاعفة  باأعد�د  للخروج  �ل�صكان  بدوره  ي�صجع  وهذ�  �ملتظاهرين،  جميع  �عتقال 

.
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وجه �الحتالل

ت�صوي�ص �الأعد�د �لكبرية من �ملعتقلني على �الأجهزة �الأمنية، وهذ� بدوره قد يحّد من   •

حجم �العتقاالت ونوعيتها. وقد دفع ذلك �أجهزة �الحتالل �الأمنية للتوقف �أحياناً عن 

�إجر�ء عمليات �لتحقيق مع �ملعتقلني وحتويلهم �إىل �العتقال �الإد�ري دون حتقيق.

نفاد  �أو  �ال�صتباك  ف�صل  حال  يف  �ل�رشورية،  �لوقائية  �الإجر�ء�ت  �ملقاومة  �أفر�د  �تخاذ   •

�إىل  �ملقاومة  عن  و�لتوقف  �العتقال،  من  لالإفالت  �ملحكم  �الختباء  ذلك  ومن  �لذخرية، 

حني، �أو �لفر�ر و�لتعر�ص للمطاردة، بهدف دو�م مقاومة �الحتالل.

ب. التزام املقاومني مببداأ ال�رّضية والكتمان:

�إن مقاومة �العتقال حجر �لز�وية يف م�رشوع �إنهاء �الحتالل، ففيما حتر�ص �صلطات 

�الحتالل على ��صتمر�ر �العتقاالت وتكثيفها، ل�صمان كبح �أيدي �ملقاومة وتقييدها، فاإن 

�ملقاومة باملقابل، حتر�ص على �إف�صال هذه �ل�صيا�صة بحفظ �لل�صان و�إخفاء �ملعلومات.

بها  يت�صلح  و�صيلة  �أول  و�إن  وعميق،  وثيق  ر�بط  و�العتقال،  �ل�رشية  بني  و�لّر�بط 

�أو  �ملعلومة  فاإن  و�لكتمان،  �ل�رّشية  و�صيلة  هي  �الحتالل،  وجه  يف  �ملنا�صل  �أو  �ملجاهد 
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ٍ وب�صاطة.  �خلب �صالُح �ملقاوم، وال ينبغي �أن ينتقل هذ� �ل�صالح الأيدي �الحتالل بي�رش

وبالتايل فهي �أمانة وطنية و�أخالقية. و�رشّية �ملقاوم مبثابة �حل�صن من تعدي �الحتالل 

على  �ل�رش�ع  يف  يتمثل  و�ملقاومة،  �الحتالل  بني  �ل�رش�ع  وحقيقة  �حل�صون.  و�خرت�ق 

�ملعلومة، ويف وقتٍ ينفق فيه �الحتالل �لكثري من �ملال و�لتاأهيل للح�صول على �ملعلومة، 

فاإن �ملقاوم يلزمه �لتمر�ص و�لتدرب على �الحتفاظ بهذه �ملعلومة، حتى ال تقع بني يدي 

�الحتالل، حتى ي�صبح �حلذر و�حليطة جزء�ً ال يتجز�أ من حياته �لطبيعية.

ويدرك �الحتالل �أن �صالح �ل�رشية �لذي يتحلى به �ملقاوم �صالح منيع، يّكن �ملقاومة 

من  بعدد  يت�صلح  �ملقاوم  فاإن  باملقابل  تعرث.  ودون  بنجاح  �ملقاومة  �أهد�ف  حتقيق  من 

�أنه من ملك �ملعلومة ملك �لقوة، و�لعك�ص �صحيح، و�أنه  �ملفاهيم يف هذ� �ل�صياق، ومنها: 

من خفيت عليه �ملعلومة �صار �صعيفاً، و�أن �ملعلومة على قدر �حلاجة، و�أن �لثقة ال تلغي 

.
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�حلذر، فاالحتياط و�جب و�حلذر �صمام �الأمان

ج. مقاومة اأ�شاليب التحقيق:

يتح�صن �لكثري من �ملقاومني �لفل�صطينيني بالوعي �لتام لكل ما يتعلق باأمور �لتحقيق، 

يتفاجاأون  فال  معنوياتهم،  من  ويرفع  �لتحقيق  �صباط  مع  �لتعامل  عليهم  ي�صّهل  فهذ� 

باأ�صاليب وحيل �أق�صام �لتحقيق، ومن ذلك:

يعطيها  فال  روتينية،  �أنها  �عتبار  على  �لتحقيق  ت�صبق  �لتي  �الإجر�ء�ت  مع  �لتعامل   •

يدور ملا  ومتنبهاً  مرتفعة،  معنوياته  على  �حلفاظ  يف  تركيزه  جّل  ويجعل  �هتمام،   �أّي 

حوله.

�مل�صاق  با�صتمر�ر  ومقارنتها  �لتحقيق،  �أثناء  يف  �ملختلفة  لل�صغوطات  �لنف�صي  �لتحّمل   •

خارج �ملعتقل، حتى تهون عليه. �أّما ظاهرياً، فاإنه ي�صتخدم �أ�صلوب �ل�صكوى �مل�صتمرة 

على  و�الأرجل  باالأيدي  و�لطْرَق  �ملفتعلة  و�ل�صجة  و�ل�صياح  ب�صيطة،  م�صكلة  �أّي  من 

�الأبو�ب عند �أّي �إهانة �أو �صيق ي�صعر به، حتى ي�صّو�ص على جّو �لتحقيق وينع �ملحقق 

من فر�ص �ملزيد من �ل�صغوطات.

�الحتجاج على �العتد�ء �لذي يتعر�ص له، و�المتناع عن تنفيذ طلبات �ملحقق با�صتمر�ر،   •

�حلديث  حتى  �أو  �الأ�صئلة  على  �الإجابة  عن  لالمتناع  ذريعة  �ملحققني  عنف  و�تخاذ 
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معهم. و�ل�صكوى �لر�صمية �مل�صتمرة، لدى �جلهات �ملعنية، كال�صليب �الأحمر �أو حتى 

 م�صوؤويل �لتحقيق، على �أّي خروقات ير�ها �ملعتقل تتناق�ص و�لقانون �لدويل وحقوق

�الإن�صان.

�لطويلة،  و�لعزلة  �ملوؤمل  �ل�صبح  مو�قف  يف  �الإر�دة،  وقوة  �ل�صب  بفو�ئد  �لنف�ص  تذكري   •

وتكر�ر �ملقاوم للماأثور�ت �لتي تقوي نف�صه وتخفف عنه �آالم �لتعذيب، كتالوة �الآيات 

�لكرية و�الأحاديث �لنبوية، و�إن�صاد �الأ�صعار �لوطنية، وترديد �الأمثلة �ل�صعبية، �لتي 

ترفع �لهمم وتزجر �ل�صعف و�لهو�ن، وكذلك �ملمار�صة �مل�صتمرة للتمارين �لريا�صية، 

و�لتذكر دوماً �أن �لن�رش �صب �صاعة.

�إهماله  فاإّما  و�لتهديد،  و�ل�صّب  �ل�صتم  ��صتخد�مه  حالة  يف  �ل�صابط  مع  �لتهاون  عدم   •

يخ�صى  ال  �ملقاوم  �أن  و�إ�صعاره  و�صتائمه،  �ألفاظه  على  بالرد  و�إما  منه،  و�ل�صخرية 

�لتهديد و�أنه منت�رش ال حمالة.

�ملقاوم  ي�صك  �أن  �لتحقيق،  ق�صم  د�خل  فاالأ�صل  �حل�صنة”،  “�لنو�يا  �إىل  �الرتكان  عدم   •

وي�صيء �لظن يف كل �صيء حوله. ففكرة �ل�صابط �لطيب و�ل�صابط �ل�رشير مثالً، يقاومها 

�لفل�صطيني من  �إىل �رشير، ويخل�ص  “�ل�صابط �لطيب” فينقلب  �لفل�صطيني با�صتفز�ز 

مكره و�رشه �ملخبوء. 

ذلك:  ومن  �لتحقيق،  �صباط  على  �ملنطقية  �لعلمية  و�لردود  �لغنية  باالأفكار  �لت�صلح   •

�لرد على �دعاء �ل�صابط �أن م�صاألة �ملقاومة تافهة، بالقول: �إذ� كانت ق�صيتنا تافهة كما 

؟
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تدعون، فلماذ� كل هذه �الأجهزة �الأمنية و�لتحالفات �لدولية

د. مقاومة �شيا�شات م�شلحة ال�شجون الإ�رضائيلية:

�ل�صجون،  م�صلحة  ل�صيا�صات  مقاومته  يف  �لفل�صطيني  �الأ�صري  جناح  دالالت  تكمن 

وموؤ�ص�صاته،  و�أجهزته  �الحتالل  الأ�صاليب  ووعياً  ن�صجاً  �أكرث  �ل�صجن  من  خروجه  يف 

وبحيث يكون �أقدر على �لعودة ملقاومة �الحتالل. 

باملعنويات  بالتحلي  ذلك  �لفل�صطيني  �الأ�صري  يقاوم  �حلكم”،  “تثبيت  مرحلة  ففي 

 �لعالية، و�ل�رشوع بالبناء �لذ�تي ثقافياً و�أمنياً. ويف مرحلة “ما بعد �حلكم” يحر�ص �الأ�صري
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184



241

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

�لف�صائية  �لقنو�ت  كتوفري  مطالبه  حتقيق  على  و�إجباره  �ل�صجان،  �إمالء�ت  رف�ص  على 

�الإيجابية، وزيار�ت �الأهل، و�لرعاية �ل�صحية �جليدة، �إ�صافة �إىل �لتعليم �جلامعي، وغري 

.
185

ذلك

و�أ�صاليب  بو�صائل  �ل�صجون،  م�صلحة  �صيا�صات  �لفل�صطينيون  �الأ�رشى  قاوم  وقد 

�أما على  متنوعة وخمتلفة، منها ما هو باأ�صلوب جماعي، ومنها ما هو باأ�صلوب فردي. 

�صعيد �الأ�صلوب �جلماعي فقد �نتهج �الأ�رشى عدة �أ�صاليب، �أولها: تقوية �جلبهة �لد�خلية 

�لهادفة  �ل�صجون  �صيا�صة  مو�جهة  يف  و�لفكري،  �لنف�صي  و�لتثقيف  بالتعبئة  لالأ�رشى 

�لطعام  عن  �الإ�رش�ب  �صالح  ��صتخد�م  ثانيها  عليهم.  و�لت�صوي�ص  �الأ�رشى  جتهيل  �إىل 

لاللتما�صات  �الأ�رشى  رفع  ثالثها  �الأ�رشى.  حلقوق  �ل�صجون  م�صلحة  تنكر  مو�جهة  يف 

�لقانونية �صّد م�صلحة �ل�صجون. ر�بعها دو�م �لتو��صل مع �لعامل �خلارجي، ملا ي�صكله 

خام�صها  �ملتبادلة.  للمعلومات  مهماً  وم�صدر�ً  ومادية،  معنوية  قوة  من  �لتو��صل  هذ� 

.
186

حماوالت �لهروب �جلماعي من �ل�صجون

�أما على �مل�صتوى �لفردي، فقد قاوم �الأ�صري م�صلحة �ل�صجون بو�صائل عدة، �أوالها 

�لت�صلح  ثانيها  �لتجهيل.  �صيا�صة  مقابل  يف  �لوطنية،  و�لثقافة  �لعاّمة،  و�لقر�ءة  �لتعلم، 

�لثائرين و�الأبطال، يف مقابل  �أعمال  �لذكر، ومطالعة  و�لتالوة، وكرثة  تعاىل،  بالتعبد هلل 

ر�بعها  و�لت�صامن.  و�لتكافل،  �الجتماعي،  �لتفاعل  ثالثها  و�لتيئي�ص.  �الإحباط  �صيا�صة 

�الإ�رش�ب  ومنها  لل�صجان،  �لعنيفة  �لفردية  �ملو�جهة  خام�صها  �أنو�عها.  على  �لريا�صة 

.
187

�لفردي عن �لطعام، و�آخرها حماولة �لهروب �لفردي من �ل�صجن

هـ. مقاومة اأهايل الأ�رضى:

�أبدى �أهايل �الأ�رشى وذويهم على �لدو�م رباطة جاأ�ص يف �لعامل مع �صيا�صات م�صلحة 

�ل�صجون، و�أعرب 92% من جمهور �أهايل �الأ�رشى �مل�صتطلعة �آر�وؤهم من قبل موؤ�ص�صة 

��صتعد�دهم لل�صب و�ل�صمود يف مو�جهة قر�ر�ت  �الأ�رشى عن  �ل�صمري لرعاية �صوؤون 

�الحتالل بعدم �الإفر�ج عن �أبنائهم، خ�صو�صاً يف عمليات �لتبادل �أو مبادر�ت �الحتالل 

مل  �لوطنية  بالق�صية  �إيانهم  �أن  منهم   %85 �أفاد  فيما  �الأ�رشى.  بع�ص  عن  باالإفر�ج 

املرجع نف�شه، �ص 160.  
185

املرجع نف�شه، �ص 186.  
186

املرجع نف�شه، �ص 188.  
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مدينة  يف  �الإقامة  عن  �لتخلي  �أو  باالإبعاد  يقبلو�  لن  �أنهم  منهم   %85 �أكد  وقد  يرت�جع، 

�لقد�ص مقابل �الإفر�ج عنهم، فيما �أكد 100% منهم �أنهم ال يقبلون باالإفر�ج مقابل جتريد 

.
188

�أ�رشهم من حّق �الإقامة

�إىل حّد ما، بالتغلب  �لفل�صطينيني و�أهاليهم قد جنحو�  �إن �الأ�رشى  �لقول،  ون�صتطيع 

على �صيا�صات �ل�صجان �الإ�رش�ئيلي، و�إن �أهد�ف �الحتالل �ملركزية يف حتطيم �ملقاومني 

قد ف�صلت، ودليلنا على ذلك، �أن ن�صبة عالية من �لفل�صطينيني �ملحّررين، قد عادو� للعمل 

�ملقاوم كلما �أفرج عنهم، و�أنه مّت �عتقالهم مّر�ت عديدة.

حادي ع�ضر: اأجهزة االحتالل يف تنفيذ االنتهاكات:

و�لتنفيذية،  )�لت�رشيعية،  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  �صيا�صة  �نتهاج  “�إ�رش�ئيل”  تزعم 

�لطبقات  وجتاه  �لفل�صطينيني،  جتاه  بال�صكلية  يتاز  �لف�صل  هذ�  �أن  �إال  و�لق�صائية(، 

�الإ�رش�ئيلية �مل�صت�صعفة، حيث يتجلى �لتمييز �لعن�رشي و�لكيل مبكيالني. حيث تعدُّ كافة 

�أجهزة دولة �الحتالل وموؤ�ص�صاتها �ملختلفة جمندة لتحقيق �أهد�ف �لدولة �ال�صرت�تيجية 

مدينة  على  بال�صيطرة  يتعلق  فيما  بو�صوح  ذلك  ويتج�صد  �ال�صتعمارية.  وتطلعاتها 

�ملتنوعة  �أذرعها  �لدولة  وت�صخر  �الأ�صليني.  �صكانها  من  وتفريغها  وتهويدها  �لقد�ص 

�ل�صيطرة و�لتهويد للمدينة �ملقد�صة. لذ� فقد متكن �الحتالل من م�صادرة  للقيام مبهام 

�الأر��صي �لفل�صطينية و�صلب �ملمتلكات و�لعقار�ت، من خالل قو�نني و�إجر�ء�ت خمتلفة، 

با�صم “حار�ص �أمالك �لغائبني” �أو بذريعة ��صتخد�مها ل�صالح �حلد�ئق �لوطنية �أو لكونها 

�ملدنية  �حلقوق  و�غت�صاب  �لتهويد  �إجر�ء�ت  عموم  يف  يقال  ذلك  ومثل  �لدولة.  �أر��صي 

للمو�طنني، �أو �لت�صرت على جر�ئم �مل�صتوطنني و�عتد�ء�تهم، �أو �العتد�ء�ت �ملنظمة بحق 

. وتتعدد �أجهزة دولة �الحتالل و�أذرعها �لتي من 
189

�ملقد�صات و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

بتهجريهم.  و�لت�صبب  وحما�رشتهم  �لقد�ص،  مدينة  يف  بالفل�صطينيني  �ال�صتفر�د  �صاأنها 

ومن �أهم هذه �الأذرع:

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، و�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، وموؤ�ص�صة   
188

درا�شة  الإ�رضائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  القد�س  اأ�رضى  �الإن�صان،  وحقوق  �الأ�رشى  لرعاية  �ل�صمري 

�شيا�شية دميغرافية اجتماعية اقت�شادية.

خالد زبارقة، عندما ي�صبح �لقانون �أد�ة لتنفيذ �جلرية، فل�صطينيو 48، 2015/8/25، �نظر:  
189

http://ww.w.pls48.net/?mod=articles&ID=1202379#.WFpXwdJ97cs
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1. ال�شلطة الت�رضيعية )الكني�شت(:

تفتقر �ل�صلطات �لت�رشيعية يف “�إ�رش�ئيل” �إىل د�صتور باملعنى �ملتعارف عليه، وحتتفظ 

كلما  )�لكني�صت(  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  ت�صعها  �أ�صا�ص”،  “قو�نني  مبجموعة  �ل�صلطة 

�حتاجت �إىل �َصنها. ومنذ �حتالل �ل�صلطات ملدينة �لقد�ص يف 1967/6/7، وّظف �لكني�صت 

تلبية  �أجل  ومن  �ملدينة،  على  �ل�صيطرة  �إحكام  بهدف  �الإ�رش�ئيليني  و�لق�صاء  �لقانون 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صعبي  �الإجماع  يتحقق  بحيث  وتو�صعية،  ��صتيطانية  و�حتياجات  �أهد�ف 

�لعادة  يف  �لكني�صت  ويتجاهل  عنها.  �لرت�جع  �ل�صعوبة  من  وي�صبح  �لقو�نني،  هذه  على 

عن�رشية  جتلت  وقد   .
190

�ملحتلة �ملناطق  على  �ل�صارية  �لدولية  و�الأعر�ف  �لقو�نني 

�الأنظمة و�لقو�نني  �لفل�صطينيني عامة و�ملقد�صيني خا�صة، يف  �لكني�صت جتاه  ت�رشيعات 

�لتالية: �أنظمة �لطو�رئ ل�صنة 1945، وقانون �لعودة ل�صنة 1950، وقانون �أمالك �لغائبني 

ل�صنة 1950، وقانون �جلن�صية ل�صنة 1951، وقانون �أمالك �لدولة ل�صنة 1950، وقانون 

��صتمالك �الأر��صي ل�صنة 1953، وكذلك �لقو�نني �لتي جترم �إحياء ذكرى �لنكبة، وزيارة 

“�لدول �ملعادية”، وتهجري وطرد فل�صطينيي �لنقب، وكذلك منع �لفل�صطينيني من �ل�صكن 
.
191

يف مناطق نفوذ �ملجال�ص �ملحلية �ليهودية، وع�رش�ت �لقو�نني �لعن�رشية �الأخرى

�ملتحدة ومبادئها،  �الأمم  �أهد�ف ميثاق  �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي مع  وتتنافى ت�رشيعات 

وكذلك �لقانون �لدويل و�الإعالن �لعاملي حلقوق �الن�صان، و�التفاقية �لدولية لتحرمي �إبادة 

�جلن�ص �لب�رشي، و�إعالن �الأمم �ملتحدة بخ�صو�ص �إلغاء �لتمييز �لعن�رشي بكافة �أ�صكاله، 

�التفاقيات  من  و�لعديد  �لعن�رشي،  و�لتمييز  �لعن�رشية  مكافحة  ب�صاأن  �لدويل  و�لعقد 

�لدولية �الأخرى. 

بني  �صاوى  �لذي   1975 �صنة  يف   3379 رقم  �تخذت �لقر�ر  قد  �ملتحدة  �الأمم  وكانت 

�ل�صهيونية و�لعن�رشية، ولكنها عادت فاألغته نهاية �صنة 1991 ت�صجيعاً لـ“�إ�رش�ئيل” يف 

.
192

�مل�صاركة يف حمادثات مدريد �لتي �نتهت بتوقيع �تفاقية �أو�صلو

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 12.   
190

غازي ح�صني، عن�رشية �ل�صهيونية و�لكيان �ل�صهيوين، موقع �لعهد �الإخباري، 2012/4/14، �نظر:  
191

http://bit.ly/2nqRIo4

�ملرجع نف�صه.  
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2. ال�شلطة الق�شائية:

تتكون �ل�صلطة �لق�صائية يف “�إ�رش�ئيل” من وز�رة �لعدل وتفرعاتها �ملتنوعة، �إ�صافة 

�ل�صلح و�ملركزية و�لعدل  �أنو�عها، وحتديد�ً حماكم  �ملدنية و�لع�صكرية على  �ملحاكم  �إىل 

�لعيا. وقد ��صتغلت �ل�صلطة �لق�صائية �الإ�رش�ئيلية قو�نني و�أنظمة �لطو�رئ و�الأمن �لعام 

ل�صنة 1945، فيما يخ�ص �لفل�صطينيني ومدينة �لقد�ص حتديد�ً، حيث جتيز هذه �لقو�نني 

و�لت�رشيعات للحكومة �الإ�رش�ئيلية وقادتها �لع�صكريني، مب�صادرة �أر��ٍص، �أو عقار�ت، 

�أو ممتلكات بذر�ئع �أمنية �أو ع�صكرية.

ومل تفتاأ حمكمة �لعدل �لعليا �الإ�رش�ئيلية تتبنى منطاً يقوم على �نتقاء �لقو�نني، وعلى 

غ�ّص �لطرف عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية منذ �أيام �الحتالل �الأوىل لالأر��صي �لفل�صطينية. 

يلجاأ  ذلك  �صبيل  ويف  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  ورغبات  روؤى  مع  ت�صاوقاً  وذلك 

 .
193

ق�صاة �ملحكمة �لعليا بتف�صري�ت �صاذة الأحكام �لقانون �لدويل وقو�عده

به  تقوم  ما  �لدولية  و�حلقوقية  �لقانونية  �ملوؤ�ص�صات  فيه  ت�صف  �لذي  �لوقت  ويف 

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحق �لفل�صطينيني، من �قتالعهم من �أر��صيهم، وتهجريهم، 

�الإ�رش�ئيليني من �صناع  فاإن  �لعرقي”،  بـ“�لتطهري  �ليهود مكانهم  �مل�صتوطنني  و�إحالل 

�الحتالل،  �ل�صفة على قو�ت  �إ�صفاء هذه  �الإ�رش�ئيلي يرف�صون  �لقانون  �لقر�ر وفقهاء 

�لدويل  �لقانون  �أن  ويدعون  و�إثباته،  منه  �لتحقق  ي�صعب  خطري�ً  �تهاماً  فيها  ويرون 

.
194

�ملعا�رش مل يتو�صل بعد �إىل تبني تعريف قانوين ملفهوم �لتطهري �لعرقي

وفيما ت�صري �لدر��صات �إىل �أن ن�صبة �لق�صايا �لتي حكمت فيها �ملحكمة �لعليا ل�صالح 

�الإ�رش�ئيلية   Yesh Din دين  يي�ص  موؤ�ص�صة  �أكدت  فقد  فقط،   %2 بلغت  �لفل�صطينيني 

�حلقوقية، يف در��صة لها يف 2015/5/14، حتت عنو�ن “�اللتفاف على �لقانون”، �أن غالبية 

و�أن  �لفل�صطينيني،  حّق  يف  جر�ئمهم  على  �لعقاب  من  يفلتون  �الإرهابيني  �مل�صتوطنني 

بذريعة   ،2014–2005 �لفرتة  يف  �مل�صتوطنني  من   %92.6 بر�أت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاكم 

.
195

عدم كفاية �الأدلة، �أو عدم �لتمكن من �لو�صول �إىل مرتكب �جلرية

�جلامعة �لعربية: �ملحكمة �لعليا “�الإ�رش�ئيلية” غطاء قانوين للعن�رشية، اخلليج، 2015/5/7، �نظر:  
193

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ea65550b-e903-4d8a-8796-7f5412d51912

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 64.  
194

جر�ئمهم، على  �لعقاب  من  يفلتون  �مل�صتوطنني  من  �ل�صاحقة  �لغالبية  �الإ�رش�ئيلية:  دين”  “ي�ص   
195 

احلياة اجلديدة، 2015.
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3. ال�شلطة التنفيذية:

تتكون �ل�صلطة �لتنفيذية �خلا�صعة للم�صتوى �ل�صيا�صي يف “�إ�رش�ئيل”، و�لتي تعنى 

باملتابعة �ملبا�رشة للفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص من �ملوؤ�ص�صات �لتالية:

�ملقد�صيني  �صعف  نقاط  ك�صف  بدور  تقوم  وجميعها  �ملختلفة،  �الإ�رش�ئيلية  �لوز�ر�ت   •

و�إحالتهم �إىل �الأجهزة و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية، وحتديد�ً �إىل وز�رة �لد�خلية �ملهتمة ب�صحب 

من  كذلك  وحرمانهم  �لوطني،  �لتاأمني  خم�ص�صات  من  وحرمانهم  �ملقد�صيني  �إقامات 

�أنو�ع �ل�رش�ئب  �إىل حت�صيل بع�صاً من  �إ�صافة  �أو �لعودة منه،  �أو �ل�صفر  جمع �ل�صمل 

و�لغر�مات.

هدم  ومتابعة  وتو�صعته،  �ال�صتيطان  ت�صييد  عن  �ملبا�رشة  �مل�صوؤولة  �لقد�ص،  بلدية   •

�لبيوت �لعربية ومالحقة �أعمال �لتجارة و�ملهن �ملتنوعة للفل�صطينيني، وكذلك حت�صيل 

�لغر�مات و�ل�رش�ئب �ملختلفة، وحتديد�ً �رشيبة �الأرنونا.

�أجهزة �ل�رشطة ووحد�تها �ملختلفة، و�رشطة �ل�صجون، وحر�ص �حلدود.  •

�الأجهزة �الأمنية �ال�صتخبارية، ومنها: جهاز �الأمن �لعام �لد�خلي )�ل�صاباك(، وجهاز   •

.Mossad ملو�صاد�

بلدية  وهما:  �ملقد�صيني  ��صتهد�ف  يف  جهازين  �أهم  دور  تو�صيح  �رشورة  ور�أينا 

�الحتالل، وجهاز �ل�صاباك:

اأ. بلدية الحتالل “بلدية القد�س”:

فر�صت  �لتي  �الحتالل،  بلدية  مع  �لتعاون  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينيون  رف�ص 

نف�صها بقر�ر ع�صكري �إ�رش�ئيلي فور �حتالل �ملدينة �صنة 1967. وعدَّ �ملقد�صيون �لبلدية 

مدينة يف  �ال�صتعمارية  م�صاحله  وخدمة  و�أجندته  �صيطرته  لفر�ص  لالحتالل   ذر�عاً 

�لقد�ص. 

من  و�أنه  حمتلة،  مدينة  �لقد�ص  يعدُّ  �لذي  �لوطني  باملوقف  �ملقد�صيون  مت�صك  وقد 

�إد�رة �صوؤونهم �صيا�صياً وخدماتياً. و�أن  حقهم تقرير م�صريهم و�ختيار من يثلهم يف 

�أي م�صاركة من قبل �ملقد�صيني يف �نتخابات بلدية �الحتالل، يف ظّل �إجماع يهودي على 

“وحدة �ملدينة وخ�صوعها �ملطلق لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية”، يعدُّ مو�فقة �رشيحة على �صّم 
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�لقد�ص �إىل دولة �الحتالل، وخدمة جمانية ل�صالح تبيي�ص وجه �الحتالل �لعن�رشي �أمام 

.
196

�لر�أي �لعام �لعاملي

قاطعت �الأغلبية �ل�صاحقة من �ملقد�صيني �نتخابات بلدية �الحتالل، وح�صب �ملعطيات 

�الإ�رش�ئيلية فاإن ن�صبة �مل�صاركني من �ملقد�صيني يف �صنو�ت �الحتالل �الأوىل بلغت ما بني 

�إال �أن مقاطعة �ملقد�صيني لالنتخابات ��صتمرت يف  15–20% من �أ�صحاب حّق �القرت�ع. 

تعاظم، �إىل �أن و�صلت ن�صبة �مل�صاركة يف �صنة 2009 �إىل 1.7% فقط من جمموع �أ�صحاب 

. كذلك رف�ص �ملقد�صيون حماوالت �لبلدية الحتو�ئهم، 
197

حّق �القرت�ح من �لفل�صطينيني

وكانت �آخر هذه �ملحاوالت �إعالن جمموعة م�صرتكة من �لعرب و�ليهود �صنة 1993، عن 

ت�صكيل “كتلة �ل�صالم” خلو�ص �النتخابات، بذريعة حتقيق �أكب قدر ممكن من �ملكا�صب 

 .
198

و�ملنافع �حلياتية للمقد�صيني

�صيا�صتها  ب�صبب  �ملقد�صيون  �إليه  �آل  �لذي  �لكارثي  بالو�صع  �الحتالل  بلدية  تاأبه  مل 

�لعن�رشية، وبد� ذلك جلياً يف �لفارق �لكبري بني حال �رشقي �ملدينة ذي �الأغلبية �لعربية، 

�ملو�طن  يتلقاها  �لتي  �خلدمات  بني  �لن�صبة  �إن  �إذ  �ليهود.  �مل�صتوطنني  من  غربيها  وبني 

من  ترت�وح  �ليهودي  �مل�صتوطن  يتلقاها  �لتي  تلك  �إىل  �الحتالل،  بلدية  قبل  من  �ملقد�صي 

ثالثة �إىل �صبعة �أ�صعاف ل�صالح �مل�صتوطن. وذلك على �مل�صتويات �حلياتية كافة، �ل�صحية 

و�لتعليمية و�الإ�صكان، وكذلك �لبنية �لتحتية �ملتعلقة بالطرق و�لكهرباء و�صبكات �ل�رشف 

�ل�صحي، �إ�صافة �إىل �مل�صتوى �لرتفيهي.

�أن  �إال  �ملدينة،  بالبلدية و�إجر�ء�تها منذ �حتالل  �ملقد�صيني  وبالرغم من عدم �عرت�ف 

ي�صتلزم  حيث  �ملختلفة،  و�أجهزتها  بالبلدية  يومية  عالقة  �إىل  ي�صطر  �ملقد�صي  �ملو�طن 

بل  �لفل�صطينيني،  م�صالح  من  �أياً  تلبي  ال  �لتي  �لبلدية،  خمططات  على  �العرت��ص  غالباً 

وتتق�صد �الإ�صاءة �إليهم يف كل ما يتعلق بوجودهم وهويتهم، ويتحرج �ملقد�صيون عادة 

من �العرت��ص على �ملخططات، حتى ال ُي�صتدرجو� �إىل �ملزيد من �الإجر�ء�ت �لتي ُتك�صب 

.
199

�لبلدية �أّي �رشعية

�لدولية  لل�صوؤون  �الأكاديية  �لفل�صطينية  �جلمعية  )�لقد�ص:  ط2  العربية،  القد�س  بلدية  حلبي،  �أ�صامة   
196

)موؤ�ص�صة با�صيا(، 2000(، �ص 57.

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 33.  
197

�أ�صامة حلبي، مرجع �شابق، �ص57.  
198

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 54.  
199
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�لبلدي  �ملجل�ص  ت�صكيل  �إعادة  �إىل  ودعو�  �الحتالل،  بلدية  �صلطة  �ملقد�صيون  قاوم 

�ملقد�صيني  �ملو�طنني  ورغبات  حقوق  عن  تعّب  عربية،  بلدية  �نتخاب  �إىل  �أو  �لعربي، 

يف  “بلدية  تكون  قد  �حلالية  �الحتالل  ظروف  بحكم  كانت  و�إن  وتطلعاتهم،  و�ل�صكان 

�لظل”. كما جرت عدة حماوالت لت�صكيل هيئات وطنية �أهلية تغطي بع�ص �الحتياجات 

�حلياتية و�الجتماعية و�ل�صحية و�لتعليمية وكذلك �ل�صيا�صية. �إال �أن حكومات �الحتالل 

.
200

كانت ت�صارع �إىل �إحباط هذه �جلهود �أوالً باأول

ب. جهاز الأمن العام )ال�شاباك(:

�لفل�صطينيني.  �صّد  كبرية  مبهام  �لقد�ص  مدينة  �حتالل  منذ  �ل�صاباك  جهاز  يقوم 

“�إ�رش�ئيل”،  لدولة  �الأمن  توفري  �إىل  تهدف  كلها  عديدة،  �أق�صاٍم  �إىل  �جلهاز  هذ�  ويتفرع 

وتعدُّ �صعبة �ملخابر�ت �مل�صّماة “�صعبة �لعاملني يف �لق�صم �لعربي” �لعمود �لفقري للجهاز، 

ويتمتع �صابط هذه �ل�صعبة مبو��صفات خا�صة، الأنه ي�صطر يف �أغلب �الأحيان للقاء منفرد 

بالعمالء �لذين يجندهم للح�صول منهم على �ملعلومات، وهذ� ي�صتلزم منه قدرة كبرية 

على �لتمثيل، قادر على �الإقناع وله �صخ�صية جذ�بة، و�أن يظهر ك�صخ�ص �جتماعي، و�إال 

فاإنه �صي�صعب عليه �أن يقنع �لعمالء بخيانة �أبناء �صعبهم عدى عن خيانة �ملقربني منهم 

.
201

و�أقربائهم

خاللها  يخالطون  �الأقل،  على  �صهر  ملدة  تدريبية  دورة  �ملخابر�ت  �صباط  وينجز 

�ملحكية،  �لعربية  و�الأمثال  و�للهجة  �لعاد�ت  منها  يتعلم  لكي  فل�صطينية،  عربية  عائالت 

عد� عن �لتدريب على حفظ �آيات و�أحاديث �رشيفة، لكي يبدو �لو�حد منهم مقتدر�ً ذكياً 

�أو  �أو باحث �جتماعي،  �أليفاً. ويقدم �ل�صابط نف�صه لهذه �لعائالت كطالب در��صات عليا 

�لتحقيق  �أثناء  �لعادة يف  �أو ما �صابه. وينتحل �ل�صابط يف  �لتاريخ،  �أجنبي يعنى بدر��صة 

مع �ملعتقلني لنف�صه ��صماً عربياً د�رجاً، �أو كنية عربية، بهدف تعزيز �الألفة مع �ملعتقلني 

وك�رش �حلاجز �لنف�صي يف �أثناء �لتحقيق، وحتى ال يظهر �أنه غريب على �لبيئة، عد� عن 

.
202

�إخفاء �ل�صابط ال�صمه �حلقيقي لل�رشورة �الأمنية

املرجع نف�شه، �ص 5.  
200

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 20.  
201

املرجع نف�شه، �ص 23.  
202
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�الأول، و�ملتمثلة بالعمليات  �مل�صلحة عدّوه  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �ل�صاباك  ويعدُّ جهاز 

يف  تنطلق  و�لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �الأهد�ف  وعموم  و�مل�صتوطنني  �جلنود  ت�صتهدف  �لتي 

�صورة عمليات ��صت�صهادية وعمليات فد�ئية وهجمات م�صلحة، ثّم تاأتي يف �ملرتبة �لثانية 

يف �لعد�ء عمليات �ملقاومة �ل�صعبية، و�لتي ي�صتخدم فيها �ملقاومون �لزجاجات �حلارقة 

ممتلكات  وتخريب  �لدع�ص  عمليات  �إىل  �إ�صافة  و�حلجارة،  و�ل�صكاكني  )�ملولوتوف( 

ظروفٍ  يف  خ�صو�صاً  و�عت�صامات،  ومظاهرت  م�صري�ت  يف  �خلروج  وكذلك  �لعدو، 

و�ملمتلكات و�مل�صتوطنني  �الحتالل  بقو�ت  �ل�رشر  ن�صبة  فيها  يكون  ح�صا�صة،   ومو�قع 

 .
203

كبرية

خال�ضة:

�لقد�ص  مدينة  بحق  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �عتمدت 

�ليهود  �مل�صتوطنني  و�إحالل  �ملدينة  بتهويد  �ملتمثلة  �أهد�فها  لتحقيق  �صبيالً  ومو�طنيها، 

يف  �الحتالل  �صلطات  ونفذت  و�مل�صلمني.  �لعرب  من  �الأ�صليني  �ملدينة  �صكان  بدل 

بذلت  ثم  و�لتهجري،  و�الإ�صكان  باالأر�ص  تتعلق  عامة  وم�صاريع  خمططات  ذلك  �صبيل 

�ملقد�صي �ملجتمع  وعموم  و�الأثرية  �ملعمارية  �مل�صاهد  وتهويد  �أ�رشلة  يف  كبرية   جهود�ً 

ومظاهره.

وقد �أجنزت �صلطات �الحتالل مر�حل متقدمة من خمططاتها و�أهد�فها، و��صتخدمت 

�ملئات  و�إبعاد  و�عتقالهم،  منهم  �الآالف  توقيف  �صملت  �ل�صكان،  �صّد  قا�صية  �صيا�صات 

م�رشوعاتها  �ل�صلطات  دعمت  متاأخرة،  مرحلة  ويف  وحرياتهم.  �أرز�قهم  يف  وتهديدهم 

�ال�صتيطانية باإقامة جد�ر �ل�صم و�لتو�صع حول �ملدينة وبني �أحيائها، الإمتام ما حتتاجه 

عمليات �لتهويد عامة وتهويد �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات خا�صة.

�النتهاكات  يف  �الحتالل  �أ�صاليب  كافة  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لفل�صطينيون  قاوم  ولقد 

�لتحمل يف مو�جهة و�صائل �الحتالل  بثبات و�صمود، و�أظهرو� قدرة على  و�العتد�ء�ت 

�ل�صنني  مع  و�زد�دو�  للمدينة،  وحبهم  �نتمائهم  �صدق  �لفل�صطينيون  �أثبت  كما  �لعنيفة، 

عدد�ً وثقافة و�صالبة.

املرجع نف�شه، �ص 2.  
203



249

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

وكانت جمموعة �لنخبة �ملقد�صية �لتي وجه لها �لباحث ��صتبياناً لغر�ص هذه �لدر��صة 

، قد �أجملت 
204ً

حول �نتهاكات �الحتالل و�صبل مقاومتها، وي�صمل �ال�صتبيان 18 �صوؤ�ال

و�جلماعية،  �لفردية  �ملقاومة  �أ�صلوب  �أهمها:  �الأ�صاليب  من  جملة  يف  �ملقد�صيني  مقاومة 

ون�صب خيام �العت�صام، و�ملر�بطة، وكذلك:

�لت�صلح بال�صب و�لثبات و�تباع �صيا�صة طول �لنف�ص بالرغم من �خل�صائر �لعظيمة.  •

�إقامة �لفعاليات و�لن�صاطات �ملختلفة يف مو�قع �النتهاكات.   •

�نتهاج �أ�صاليب �ملقاومة �ل�صلمية �أحياناً و�مل�صلحة، �لبي�صاء و�لنارية، �أحياناً �أخرى.  •

�لتوجه �إىل �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية بهدف ك�صب �لوقت، بالرغم من �صلبية �لنتائج يف �لعادة.  •

�إثارة �لق�صايا �إعالمياً ولدى �ملوؤ�ص�صات �ملحلية و�لدولية ذ�ت �لعالقة.  •

تلو  �ملرة  �ملهدوم  بناء  و�إعادة  �لهدم،  �صيا�صة  من  بالرغم  �ملرخ�ص  غري  �لبناء  تكثيف   •

�ملرة. 

�نظر ملحق معلومات د�عمة، رقم )3(، �ص 301.  
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