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)*( �سحافية فل�سطينية.

يعي�ش 
المقد�سيون �سراعًا ب�ساأن الوجود 

والهوية والدين في البلدة القديمة من 

القد�س في ظل ح�سار قوات الحتالل الإ�سرائيلي 

لهم في منازلهم ورزقهم باأ�سكال عدة.

ويقدَّر عدد المقد�سيين داخل البلدة القديمة 

بـ 33.000 �سخ�س، في مقابل 4000 م�ستوطن 

يعي�سون داخل اأ�سوارها، وذلك بح�سب اإح�سائية 

لمركز القد�س للحقوق الجتماعية والقت�سادية. 

وُتعتبر الكثافة ال�سكانية للبلدة القديمة مرتفعة 

بالن�سبة اإلى عدد ال�سكان ومحدودية الم�ساحة.

ويرى زياد حموري، مدير مركز القد�س للحقوق 

الجتماعية والقت�سادية، اأن العامل القت�سادي هو 

العامل الحا�سم للوجود الفل�سطيني داخل البلدة 

القديمة في القد�س. فالإح�ساءات ت�سير اإلى اإغالق 

اأكثر من 250 محاًل تجاريًا، وهو ما ن�سبته 25% من 

عدد المحال التجارية في البلدة القديمة، في الوقت 

الذي يعاني 85% منها ديونًا باهظة ل�سرائب 

الأرنونا والدخل.

اأبو عبد اللـه، مقد�سي يملك محاًل للعطارة في 

�سوق خان الزيت، ويواجه محله خطر ال�ستيالء عليه 

من �سلطات الحتالل، بعد اأن رفعت بلدية الحتالل 

ق�سية �سده، فقد و�سلت �سريبة الأرنونا حتى الآن 

1.800.000 �سيكل، ول حل لم�سكلته لأنه ل 

ي�ستطيع �سداد المبلغ.

وفي هذا ال�سياق، يوؤكد الحموري اأن الديون 

المتكد�سة لم�سلحة الحكومة الإ�سرائيلية، واأبرزها 

الأرنونا، ل تقل خطورة عن الإجراءات الأُخرى التي 

تنفذها �سلطات الحتالل من هدم للبيوت و�سحب 

للهويات، الأمر الذي �سيوؤدي اإلى ت�سريد ال�سكان 

بالو�سائل نف�سها التي اعُتمدت بعد نكبة 1948.

ا المحال التجارية المغلقة في البلدة القديمة 
ّ
اأم

فتتوزع في اأحياء الدباغة و�سارع ال�سل�سلة والواد 

و�سوق الخواجات والعطارين واللحامين والقطانين 

والبا�سورة وحارة الن�سارى ومار فرن�سي�س وطريق 

الكازانوفا وباب الخليل وعقبة الخالدي.

يقول اأبو غازي، وهو حاج جاوز الثمانين من 

العمر، ويملك بازاراً لبيع التحف ال�سرقية في �سارع 

الواد، بالقرب من باب المجل�س، اأحد اأبواب الم�سجد 

 من كل جانب، ول 
ّ
الأق�سى: ''تراكمت الديون علي

اأ�ستطيع دفع اأجرة المحامي، فهناك ق�سايا مرفوعة 

حاليًا ُتنظر في المحاكم الإ�سرائيلية، ول اأعرف متى 

�ستنتهي، اأو كم اأحتاج من ال�سنوات لت�سديد ديون 

ال�سرائب والأرنونا.'' بهذه ال�سكوى، ا�ستهل اأبو غازي 

حديثه، عندما توجهنا اإليه ب�سوؤال عن و�سعه 

القت�سادي، واأ�ساف: يو�سك قطاع ال�سياحة في 

القد�س اأن ينهار، ب�سبب ا�ستحواذ مكاتب ال�سياحة 

الإ�سرائيلية على الوفود من الخارج، والتي تحذر 

ال�سياح من القتراب من المحالت العربية ل�سراء 

التحف والأ�سغال اليدوية، كما اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

ل تدعم هذا القطاع على الرغم من الإجراءات 

الإ�سرائيلية المعقدة وال�سرائب والمنغ�سات الأُخرى 

التي تحول دون تطويره، اأو حتى ا�ستمراريته، اإذ تم 
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بال�ستيالء الق�سري على الأمالك لإقامة مدار�س 

تلمودية، اأو ب�سراء منازل اأُخرى، اأو م�سادرة 

الأرا�سي داخل الحي الإ�سالمي، والتي كانت تقوم 

عليها حارة ال�سرف واأجزاء من حارة المغاربة، وهو 

عرف بالحي اليهودي الذي يقع و�سط الحي 
ُ
ما ي

الإ�سالمي في البلدة القديمة.

قّدر عدد الكن�س والمدار�س الدينية 
ُ
هذا، وي

والمعاهد التلمودية اليهودية ومقار الجمعيات 

ال�ستيطانية المنت�سرة حول الم�سجد الأق�سى بنحو 

60 كني�سًا ومعهداً يرئ�سها حاخامات نا�سطون في 

جمعيات ا�ستيطانية تتلقى دعمًا غير محدود من 

وزارَتي البناء والإ�سكان وال�سياحة ف�ساًل عن دعم 

بلدية الحتالل.

اأبو و�سيم كا�ستيرو، يقطن في حارة القرمي، 

وق�سته تروي معاناته الكبيرة: ''تتعر�س عائلتي 

ل�ستى اأنواع الم�سايقات ب�سبب وجود قاعة اأفراح 

لليهود مال�سقة لمنزلنا. فف�ساًل عن الأ�سوات 

ال�ساخبة والمو�سيقى طوال الوقت، فاإنهم يقومون 

بالحتفال في ال�سارع، ويغلقون مدخل المنزل حتى 

�ساعات متاأخرة من الليل، وعندما ن�ستكي، تّدعي 

ال�سرطة اأن لديهم ت�ساريح رغم اأن ذلك مخالف 

للقوانين، ففي كثير من الأحيان ل ن�ستطيع العودة 

اإلى منازلنا حتى الثانية اأو الثالثة بعد منت�سف 

الليل.'' وفي ف�سل اآخر من ف�سول المعاناة، يتابع: 

لقد جرى منعنا من ا�ستخدام �سطح المنزل، لأن 

الم�ستوطنين المجاورين للجانب الخلفي من المنزل، 

رفعوا دعوى �سدنا طالبونا فيها بعدم ا�ستخدام 

ال�سطح لأنه يحجب روؤية الأق�سى عنهم، وكذلك 

دعوى اأُخرى طالبوا فيها بهدم اأجزاء من الطبقة 

الثانية لأنها تحجب نور ال�سم�س والهواء. نحن في 

عراك ق�سائي م�ستمر مع الم�ستوطنين، ودفعنا ما 

مجموعه 600.000 �سيكل م�ساريف للمحامين 

والمحاكم في �سبع ق�سايا منذ 23 عامًا، لكن في كل 

مرة يتم اإن�ساف الم�ستوطنين على ح�سابنا. وقد 

قمنا، مع عائلة ن�سيبة، بالعترا�س على فتح باب 

في اأ�سا�سات منزلنا اإّل اإن المحكمة حكمت لهم وتم 

تنفيذ مخططهم في �سنة 2007 بفتح باب اإ�سافي 

اإغالق اأكثر من �سبعة بازارات في هذا ال�سارع ب�سبب 

عدم تمّكن اأ�سحابها من دفع ما عليهم من 

م�ستحقات.

عتبر قطاع ال�سياحة اأحد اأهم القطاعات 
ُ
وي

الحيوية في المدينة، حيث تعمل اأعداد كبيرة من 

المقد�سيين، بدءاً من بائع الكعك، ومحال بيع التحف 

ال�سرقية )ال�سنتواري(، وانتهاء بالفنادق والحافالت 

ال�سياحية والبازارات.

ول تختلف حال اأبو غازي عن جاره اأبو خليل 

الذي قال اأن ل بيع ول �سراء في محله، ف�ساًل عن 

ال�سرائب الباهظة من دون تقديم خدمات في 

مقابلها. ويقول اأبو خليل: اإن الم�ستحقات تتكد�س، 

والحركة التجارية �سعيفة، وهو ما دفعني اإلى 

التفكير في اإغالق المحل بعد نفاد ب�ساعته، 

''فالهدف من هذه الإجراءات والأموال هو حمل 

ا على اإغالق محالهم اأو ترك البلد، وهو 
ّ
المقد�سيين اإم

ما لن نفعله، مهما �ساقت بنا ال�سبل.''

وفي هذا التجاه، يحذر الحموري من اأن ا�ستمرار 

تعطيل الحركة التجارية في القد�س ال�سرقية، 

وارتفاع ن�سبة الهجرة الق�سرية اإلى خارج المدينة، 

�سيوؤديان حتمًا اإلى تحقيق هدف الحتالل في 

خف�س عدد المقد�سيين داخل البلدة القديمة 

وخارجها، وبالتالي اأ�سرلتها وتهويدها.

وفي �سياق هدف اأ�سرلة المدينة، فاإن بلدية 

الحتالل ل تمنع البناء في الأحياء العربية فح�سب، 

بل الترميم اأي�سًا، في الوقت الذي تقوم بمنح 

ت�ساريح بناء لعمارات �سكنية ت�سل اإلى اأربع اأو 

خم�س طبقات في حارة اليهود وفي منازل اأُخرى تم 

نحت موؤخراً تراخي�س بناء 
ُ
ال�ستيالء عليها، اإذ م

لإقامة مجمع �سكني ا�ستيطاني �ستقطنه 300 عائلة 

يهودية بالقرب من برج اللقلق.

ولتحقيق الهدف نف�سه تعمد المنظمات 

ال�ستيطانية اإلى تزوير الوثائق وحجج المنازل 

لل�سيطرة على مزيد من المباني، في حين اأن اللجوء 

اإلى الق�ساء ل يفيد غالبًا، لأن الق�ساء �سار اأداة 

لتثبيت ال�ستيطان. وقد تركزت البوؤر ال�ستيطانية 

حول الحرم القد�سي ال�سريف لتطويقه، �سواء 
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اإلى الأماكن المقد�سة واأداء ال�سالة فيها، هي كلها 

اأمور ت�سكل انتهاكًا خطراً لحرية العبادة وحق 

ممار�سة ال�سعائر الدينية التي كفلتها جميع ال�سرائع 

والمواثيق الدولية، ول �سيما ال�سرعة الدولية لحقوق 

الإن�سان، كما اأنها تتناق�س مع المادة رقم 53 من 

بروتوكول جنيف الأول ل�سنة 1977 التي حظرت 

الأعمال العدائية الموجهة �سد اأماكن العبادة التي 

ت�سكل التراث الثقافي والروحي لل�سعوب. وقد جاء 

في المادة رقم 8، في الفقرة ب من النظام الأ�سا�سي 

د 
ّ
للمحكمة الجنائية الدولية ل�سنة 1998 اأن تعم

توجيه هجمات �سد المباني المخ�س�سة لالأغرا�س 

الدينية هو من قبيل جرائم الحرب. ووفقًا للتقرير، 

فاإن �سلطات الحتالل توا�سل عمليات هدم وتجريف 

تلة باب المغاربة ''اإحدى بوابات الم�سجد الأق�سى 

المبارك''، وتفر�س قيوداً على الم�سلين لمنعهم من 

دخول القد�س والم�سجد الأق�سى.

بالإ�سافة اإلى عمليات الحفر في اأ�سفل الم�سجد 

الأق�سى، فاإن نظمي الجعبة مدير مركز ''رواق'' يرى 

اأن الم�سهد العربي الإ�سالمي والم�سيحي للقد�س �سمد 

فترة طويلة اأمام المحاولت المتعددة للهيمنة عليه 

وتلوينه باألوان ل تتوافق مع تاريخه، فقد �سيطرت 

القباب والماآذن اإلى جانب اأبراج الكنائ�س والأجرا�س 

على م�سهد القد�س قرونًا طويلة، في حين ت�سهد 

مدينة القد�س القديمة الآن تغييرات درامية في 

م�سهدها الح�ساري، لي�س لها مثيل خالل العقود 

الأربعة الما�سية. وي�سيف: اأتمت �سلطات الحتالل 

م�سروع ''�سوق ماميال''، واأزالت الفوا�سل بين القد�س 

الغربية والقد�س ال�سرقية وحولتهما اإلى �سكل متكامل 

ا من الناحية 
ّ
ع�سويًا من الناحية الغربية. اأم

ال�سرقية، فقد قامت باإعادة كتابة م�سهد البلدة 

القديمة، وباإحداث تركيزات ب�سرية م�ستجدة، تفر�س 

ف�ساء مغايراً على زائر البلدة، في الوقت الذي ُت�سعر 

المواطن المقد�سي بالغتراب عن مدينته، وت�سكك 

الزائر الغربي في هوية القد�س كمدينة، ف�ساًل عن 

ن�سر الأعالم الإ�سرائيلية بكثافة في ف�ساء المدينة 

داخل الأ�سوار وخارجها.

ولإحكام ال�سعور بالغتراب، والت�سييق على 

لقاعة الأفراح التي تعود اإلى جمعية ''عطيرت 

ليو�سناه'' ال�ستيطانية.

علمًا باأن قاعة الأفراح هذه كانت مخزنًا منذ 

�سنة 1965 حتى �سنة 1987، وقد ا�ستاأجرته عائلة 

اأحمد كا�ستيرو من عائلة ن�سيبة.

وفي ظل ما تعانيه العائلة في دورة المحاكم 

الإ�سرائيلية، يطالب كا�ستيرو بوجود محامين 

متخ�س�سين يقومون بالدفاع عن الأمالك العربية 

في القد�س، وتغطية تكاليف المحاكم، فيقول: ''ل 

نحتاج اإلى اأموال من اأحد، واإنما نريد فريقًا 

متخ�س�سًا يقوم بالدفاع عن بيوتنا وحاراتنا في 

ظل هجمة ا�ستيطانية ت�ستهدف كل متر مربع من 

البلدة القديمة.''

ويوجد في البلدة القديمة اأكثر من �سبعين بوؤرة 

ا�ستيطانية، يقطنها اأكثر من 1000 م�ستوطن، 

وتتوزع، في معظمها، حول الم�سجد الأق�سى في 

�سارع الواد وعقبة الخالدية وعقبة ال�سرايا وحارة 

ال�سعدية وبرج اللقلق و�سارع ال�سل�سلة و�سوق الدباغة 

ومنطقة الجب�سة. ول ت�سمل هذه البوؤر ال�ستيطانية، 

الحي اليهودي الذي اأقيم على اأنقا�س حارة ال�سرف 

بعيد �سقوط المدينة في يد الحتالل في �سنة 1967، 

والذي يقطن فيه 3000 م�ستوطن تقريبًا.

وبح�سب تقارير منظمات الأمم المتحدة وحقوق 

الإن�سان، التي تقوم بر�سد النتهاكات الإ�سرائيلية 

في القد�س، ومنها مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 

التابع لالأمم المتحدة، فاإن �سلطات الحتالل تعتدي 

على المقد�سات والآثار التاريخية ب�سكل مكثف، كما 

اأنها تنتهك حرية العبادة وحق ممار�سة ال�سعائر 

الدينية في البلدة القديمة من القد�س. فقد جاء في 

اأحد هذه التقارير اأن قيام �سلطات الحتالل 

الإ�سرائيلية بعمليات الحفر في البلدة القديمة في 

القد�س، وتحت اأ�سا�سات الم�سجد الأق�سى وبالقرب 

منه، وبناء كني�س يهودي مال�سق لأ�سوار الم�سجد 

الأق�سى وتحت �ساحاته، وانتهاك حرمة المقد�سات 

الدينية في القد�س، وفي �سائر المناطق الفل�سطينية 

المحتلة والعتداء عليها وعلى الم�سلين، وقيامها 

بانتهاك حرية العبادة ومنع الم�سلين من الو�سول 
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ومعا�سي ل يكفيني، كما اأني ل اأ�ستطيع اإيجاد عمل 

في عمر ال�سابعة وال�ستين. ويتابع: دعم �سمود 

المقد�سيين الذي ياأتي من الدول العربية ل نراه اإّل 

على الف�سائيات، اأو في تزيين البلدة القديمة في 

رم�سان والأعياد.

عتبر قطاع التعليم في حال اأف�سل من باقي 
ُ
ول ي

القطاعات، اإذ ي�سل النق�س في غرف ال�سفوف اإلى 

ب اأكثر من 10.000 
ّ
2000 غرفة، ف�ساًل عن ت�سر

طالب، الأمر الذي ي�سكل تربة خ�سبة للمخدرات.

وي�سير الحموري اإلى اأن ن�سبة انت�سار المخدرات 

مرتفعة جداً، في الوقت الذي ترعى الموؤ�س�سات 

الر�سمية الإ�سرائيلية المدمنين بتوفير مخ�س�سات 

�سهرية لهم، ف�ساًل عن غ�س النظر عن تجارة 

المخدرات ب�سكل �سبه علني في البلدة القديمة.

ومع انت�سار ظاهرة تعاطي المخدرات في �سفوف 

المقد�سيين ال�سباب، تتعمق م�سكالت اجتماعية   

جادة توؤثر في تركيبة الأ�سرة التي تعاني اأي�سًا   

اء ال�سيق القت�سادي وال�سغط النف�سي في 
ّ
جر

n .مواجهة حياة عنوانها المعاناة

المقد�سيين، فاإن �سلطات الحتالل توا�سل مالحقة 

النا�س في رزقهم، فاأبو يون�س اأب لخم�سة اأطفال 

اأكبرهم في ال�سابعة واأ�سغرهم ل يتجاوز الأ�سبوعين، 

وهو من لجئي مخيم �سعفاط من حارة ال�سرف، 

حارة اليهود حاليًا، منذ �سنة 1963، وقد لجاأت 

عائلته من بيت ثول منذ نكبة 1948 اإلى القد�س، 

وهو يملك عربة يبيع عليها منا�سف هي م�سدر رزقه 

الوحيد. يقول: ''اأقف عند مدخل باب العمود، واأبقى 

متيقظًا من وجود اأفراد من البلدية الذين يالحقوننا 

با�ستمرار لفر�س مخالفة بـ 450 �سيكاًل، وهي ما 

اأجنيه خالل �ستة اأيام.'' ويتابع: ''ل اأ�ستطيع العمل 

في اأي م�سلحة اأُخرى في ال�سوق الإ�سرائيلية، لأني 

جنت اأمنيًا 15 عامًا، وحاليًا ل اأ�ستطيع الح�سول 
ُ

�س

على �سهادة بح�سن ال�سيرة وال�سلوك الالزمة لأي 

م�سلحة اأُخرى.... وحتى ب�ساعتي اأقوم باإدخالها من 

مخيم �سعفاط بالتدريج.''

اأبو ح�سن، مقد�سي من باب العمود يقول: قّدمت 

اإلى الرئا�سة ]الفل�سطينية[ طلبًا في كتاب ر�سمي 

لم�ساعدتي في دفع �سريبة الأرنونا المتكد�سة منذ 

ف�س، علمًا باأني متقاعد 
ُ
اأعوام اإّل اإن الطلب ر

.............................................
�سدر حديثًا عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

والنادي الثقافي العربي ــ بيروت

فل�سطين

و�سراعنا مع ال�سهيونية واإ�سرائيل

مجموعة مقاالت ومحا�سرات، 1957 - 2009

وليد الخالدي

479 �سفحة           15 دولراً
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