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 50 عامًا على احتالل القد�س ال�رشقية:

�صيا�صات الق�صم والإبعاد والتهويد تتوا�صل

عبد الروؤوف اأرناوؤوط*

بعد 
�أكثر  �ل�سرقية، باتت م�ساحتها تتقل�ص  �لقد�ص  �لإ�سر�ئيلي لمدينة  مرور 50 عامًا على �لحتالل 

�سيا�سات  ف�سل  �إلى  ي�ؤ�سر  نح�  على  يزد�د  �لفل�سطينيين  عدد  �إن  �إّل  �لم�ستعمر�ت،  لح�ساب  فاأكثر 

�لته�يد �لإ�سر�ئيلية.

يها �ل�سرقي و�لغربي 
َ
مع بد�ية �لحتالل �لإ�سر�ئيلي للقد�ص �ل�سرقية في �سنة 1967 كان عدد �سكانها ب�سطر

)�أي  تقريبًا   197.700 و�ليه�د   ،)%26 )�أي  منهم   68.600 �لفل�سطيني�ن  ي�سكل  تقريبًا،  ن�سمة   266.300

�لفل�سطيني�ن  يها 849.800 تقريبًا، ي�سكل 
َ
�لمدينة ب�سطر �سنة 2014 بلغ عدد �سكان  74%(؛ لكن مع نهاية 

351.900 تقريبًا منهم )�أي 37%(، و�ليه�د 533.900 تقريبًا )�أي 63%(، وذلك بح�سب معطيات مركز �لقد�ص 

لبحث �ل�سيا�سات، �لإ�سر�ئيلي �سبه �لحك�مي.

�لمدينة  ل�سكان  �لمتاحة  �لأر��سي  م�ساحات  في  م�ستمر  تقل�ص  مع  يتر�فق  �ل�سكان  عدد  تز�يد  �أن  غير 

�سنة  منذ  �أنه  �إلى  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  في  �لمفاو�سات  �س�ؤون  د�ئرة  تقدير�ت  ت�سير  �إذ  �لفل�سطينيين، 

�سمح للفل�سطينيين �س�ى با�ستخد�م 12.1% فقط من م�ساحة �لمدينة بعد �أن جرت م�سادرة %43.5 
ُ
1967 لم ي

من �أر��سي �لمدينة لغايات �ل�ستيطان، في حين �أن 41% من م�ساحة �لمدينة م�سنفة ''مناطق خ�سر�ء'' تخ�سغ 

لقي�د بناء م�سددة و�سعتها �لحك�مة �لإ�سر�ئيلية.

يق�ل �لمهند�ص وزير �س�ؤون �لقد�ص ومحافظ �لقد�ص عدنان �لح�سيني، لـ ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية'': ''منذ 

�لحتالل �لإ�سر�ئيلي في �سنة 1967، د�أبت �لحك�مات �لإ�سر�ئيلية على م�سادرة م�ساحات و��سعة من �لأر��سي 

ته�يدية في محاولة  م�ساريع  تنفيذ  ف�ساًل عن  �لمدينة،  د�خل  في  �ل�ستيطانية  �لم�ساريع  من  �لعديد  وتنفيذ 

ومقد�ساتها  ومالمحها  �آثارها  وبقيت  عربية،  �لمدينة  ظلت  ذلك،  ومع  للمدينة.  �لح�ساري  �ل�جه  لت�س�يه 

وثقافتها، لأنها �أم�ر ل تتغير باعتبارها �أ�سل �لمدينة.''

وي�سيف: ''�سعت �لحك�مات �لإ�سر�ئيلية لتغيير �أ�سماء �ل�س��رع وتغيير مالمح �لمدينة �لأ�سلية، لكنها كلها 

ل تغير من بنية �لمدينة �لفل�سطينية �لأ�سلية، وه� �أمر يجعلنا نق�ل بثقة �إن �لم�سروع �لته�يدي ف�سل حتى �لآن 

ة �سكان �لمدينة �لذين ل يز�ل�ن يت�ق�ن �إلى، ويتمن�ن �لدعم �لعربي و�لإ�سالمي �لذي طال �نتظاره.''
ّ
بهم

ويلفت �لح�سيني �إلى �أنه على �لرغم من �ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية �لهادفة �إلى تقلي�ص عدد �ل�سكان في �لمدينة 

وهدم  �لأدنى،  بحدها  �لبناء  رخ�ص  و�إ�سد�ر  �ل�ستيطان،  لأغر��ص  �لأر��سي  من  مزيد  م�سادرة  خالل  من 

عدد  فاإن  �له�يات،  �سحب  و�سيا�سات  �لإ�سر�ئيلية،  �ل�سر�ئب  م�ؤ�س�سات  طرف  من  و�لمالحقات  �لمنازل، 

�لفل�سطينيين في �لمدينة يزد�د، كدليل و��سح على ف�سل �ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية كافة.

* �سحافي فل�سطيني.
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ويتابع �لح�سيني: ''منذ بد�ية �ل�سبعينيات كان �لقر�ر �لإ�سر�ئيلي يق�سي باأّل يزد�د عدد �لفل�سطينيين على %22 

يها �ل�سرقي و�لغربي، وتم من �أجل ذلك تطبيق كثير من �ل�سيا�سات �لتي تخطر �أو ل تخطر 
َ
من �سكان �لمدينة ب�سطر

ح�سب ل�سكان �لمدينة �لأ�سليين �لذين 
ُ
على بال ب�سر. ومع ذلك فاإن ن�سبة �ل�سكان �لآن تزيد على 37%، وهذ� �إنجاز ي

لم يتخل�� عن مدينتهم على �لرغم من جميع �لأو�ساع �ل�سعبة �لتي ل تطاق في كثير من �لأحيان.''

موؤ�رشات الفل�صطينيني ال�صكانية منذ �صنة 1967

تط�ر نم� �لفل�سطينيين على مدى �لأع��م، �إذ بلغ عددهم في �سنة 1980 نح� 114.800 )�أي 28% من عدد 

ي �لمدينة(، و�رتفع في �سنة 1990 �إلى 146.300 تقريبًا )�أي 28%(، وو�سل في �سنة 2000 
َ
�ل�سكان في �سطر

�إلى 208.700 تقريبًا )�أي 32%(، وبلغ في �سنة 2010 نح� 283.900 )�أي 36%(، وذلك بح�سب در��سة مركز 

�لد�خلية  وز�رة  معطيات  �إلى  م�ؤ�سر�ته  في  ي�ستند  �لذي  �لحك�مي  �سبه  �لإ�سر�ئيلي  �ل�سيا�سات،  لبحث  �لقد�ص 

�لإ�سر�ئيلية.

 4-0 �لعمرية  �لفئة  �سمن  يقع�ن   %12.9 �إن  �إذ   ،
ّ
فتي �ل�سرقية  �لقد�ص  مدينة  في  �لفل�سطيني  و�لمجتمع 

و%25.3  عامًا،   24-15 �لعمرية  �لفئة  �سمن  و%20.3  عامًا،   15–4 �لعمرية  �لفئة  �سمن  و%25.1  �أع��م، 

ا �لفئة �لعمرية 74-65 
ّ
�سمن �لفئة �لعمرية 25–44 عامًا، و12.6% �سمن �لفئة �لعمرية 45-65 عامًا. �أم

عامًا فت�سل �إلى 2.6% فقط، في حين �أن �لفئة �لعمرية �لتي تزيد على 75 عامًا، ل تتعدى 1.4% فقط من عدد 

�ل�سكان.

12 م�صتعمرة و13 بوؤرة

�لقد�ص  مدينة  �أر��سي  على  �لمقامة  �لم�ستعمر�ت  في  �لإ�سر�ئيليين  �لم�ست�طنين  عدد  و�سل  �لمقابل،  وفي 

�ل�سرقية �إلى 220.000، بينهم 2900 في حارة �ل�سرف �لتي باتت �إ�سر�ئيل تطلق عليها ��سم حارة �ليه�د.

ويلفت مدير د�ئرة �لخر�ئط في جمعية �لدر��سات �لعربية خليل �لتفكجي، ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية''، �إلى 

�أنه ف�ساًل عن �لم�ستعمر�ت �لكبيرة مثل �لنبي يعق�ب و�لتلة �لفرن�سية وب�سغات زئيف ور�م�ت ور�مات �سل�م� 

د�خل  في  �إ�سر�ئيلية  ��ستعمارية  ب�ؤر  �إقامة  �إلى  �لأخيرة  �لأع��م  في  �لإ�سر�ئيلية عمدت  �لحك�مة  فاإن  وغيل�، 

�لأحياء �لفل�سطينية في �لمدينة.

وي�سير في هذ� �ل�سدد �إلى �إقامة 28 وحدة ��ستعمارية في �ل�س��نة، و24 وحدة على �أنقا�ص فندق �سبرد 

في حي �ل�سيخ جر�ح، ومقر للحركة �ل�ستيطانية ''�أمانا'' �أي�سًا في �ل�سيخ جر�ح، عالوة على م�ستعمرة في حي 

ر�أ�ص �لعم�د، ف�ساًل عن مخططات لإقامة ب�ؤر ��ستعمارية في باب �ل�ساهرة و�ل�سيخ جر�ح و�سل��ن.

وي�سير �لتفكجي �إلى �أن �لجماعات �ل�ستعمارية �لإ�سر�ئيلية و�سعت يدها �أي�سًا على �لع�سر�ت من �لمنازل 

�لقان�ن وتزوير  �لتحايل على  و�لط�ر من خالل  و�ل�سيخ جر�ح  �سل��ن  و�أحياء  �لقديمة  �لبلدة  �لفل�سطينية في 

�ل�ثائق.

وفي هذ� �ل�سدد ت�سير حركة ''�ل�سالم �لآن'' �لإ�سر�ئيلية �إلى وج�د 12 م�ستعمرة في �لقد�ص �ل�سرقية، ف�ساًل 

عن 13 ب�ؤرة ��ستعمارية في د�خل �لأحياء �لفل�سطينية في �لمدينة.

�لذي يق�سي  �لمخطط 2020  ''�إ�سر�ئيل ت�سير بانتظام �سمن خطة محكمة لتنفيذ  �أن  �إلى  �لتفكجي  وي�سير 

ببناء 58.000 وحدة ��ستعمارية في مدينة �لقد�ص �ل�سرقية حتى �سنة 2020.''

�إلى  و�سل  �ل�سرقية  �لقد�ص  �أر��سي  على  �لمقامة  �لم�ستعمر�ت  في  �لم�ست�طنين  ''عدد  �أن  �إلى  ويلفت 

220.000، وهذ� �لعدد من دون �سك مر�سح لالزدياد في �لأع��م �لمقبلة مع تز�يد عدد �ل�حد�ت �ل�ستعمارية، 
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وكثرة �أحاديث �لم�س�ؤولين �لإ�سر�ئيليين عن محاولة حل �أزمة �لأزو�ج من �ل�سباب �ليه�د في م�ستعمر�ت مقامة 

على �أر��سي �لقد�ص �ل�سرقية.''

28 حيًا فل�صطينيًا

في �لقد�ص �ل�سرقية �لمحتلة 28 حيًا فل�سطينيًا تقع �سمن منطقة ما ي�سمى حدود بلدية �لقد�ص �لتي يرف�ص 

�لفل�سطيني�ن �لم�ساركة في �نتخاباتها.

ففي �لأع��م �لأخيرة بد�أت �إ�سر�ئيل، حك�مة ومعار�سة، بالتل�يح ب�سلخ بع�ص �لأحياء عن �لمدينة بهدف 

�لتخل�ص من �لزيادة �لمطردة في �أعد�د �ل�سكان �لفل�سطينيين.

ويت�سح �أن �هتمام �لحك�مة �لإ�سر�ئيلية يتركز على �لبلدة �لقديمة من �لمدينة وبع�ص �لأحياء في محيطها 

�لكثافة  ذ�ت  �لأُخرى  �لأحياء  من  �لتخل�ص  في  تفكر  لكنها  و�لط�ر،  و�سل��ن  و�ل�سيخ جر�ح  �لج�ز  و�دي  مثل 

�ل�سكانية مثل بيت حنينا و�لعي�ساوية وجبل �لمكبر بعد �أن عزلت �أحياء مثل كفر عقب ومخيم �سعفاط من خالل 

جد�ر �لف�سل �لعن�سري و�لح��جز �لتي تتخللـه.

بلغ عدد  �لتي  بلدة بيت حنينا  �لمقد�سيين ه� في  للفل�سطينيين  ع 
ّ
�أكبر تجم �سنة 2014 كان  وفي نهاية 

بينهم 27،100  تقريبًا،  �إلى 33.800  �سكانها  �لتي و�سل عدد  �لقديمة  �لبلدة  تليها  �سكانها نح� 37.300، 

تقريبًا في �لحي �لإ�سالمي، و4470 في حي �لن�سارى، و2360 في حارة �لأرمن.

يلي ذلك: حي ر�أ�ص �لعم�د )25،170 ن�سمة(؛ حي �لط�ر )بما ي�سمل حي �ل�س��نة( �لذي يقطنه 24،980 

حي  ن�سمة(؛   21.150( عقب  كفر  حي  ن�سمة(؛   21.860( �سعفاط  حي  ن�سمة(؛   23.470( �لمكبر  جبل  ن�سمة؛ 

ا و�دي �لج�ز و�ل�سيخ جر�ح )16.460 ن�سمة(.
َّ
�سل��ن )19.270 ن�سمة(؛ مخيم �سعفاط )18.230 ن�سمة(؛ حي

ويبلغ عدد �سكان حي �س�ر باهر 15.990 ن�سمة، وحي �لعي�ساوية 15.260 ن�سمة، وحي �لث�ري 13.090 

ن�سمة،   3880 ط�با  �أم  وحي  ن�سمة،   7540 �لجديدة  عناتا  وحي  ن�سمة،   12.130 �سفافا  بيت  وحي  ن�سمة، 

و�أخير�ً منطقة باب �ل�ساهرة و�سارع �لم�سع�دي �للذين يقطنهما 2590 ن�سمة.

3 موؤ�ص�صات اإ�رشائيلية لتقلي�س اأعداد الفل�صطينيني

�إلى تقلي�ص  �أ�سا�سًا  �لإ�سر�ئيلية  �لحك�مات  �ل�سرقية تعمد  �لقد�ص  �لفل�سطينيين في مدينة  �أعد�د  ولتقلي�ص 

�لد�خلية،  �لقد�ص ووز�رة  �لحتالل في  بلدية  �لمنازل، وذلك من خالل  �أو�مر هدم  �لبناء وزيادة  منح رخ�ص 

�لتاأمين  �لد�خلية وم�ؤ�س�سة  �لحياة من خالل وز�رة  �لمقد�سيين بحجة تغيير مركز  وكذلك عبر �سحب ه�يات 

�ل�طني.

ويذكر مدير مركز �لقد�ص للحق�ق �لجتماعية و�لقت�سادية زياد �لحم�ري، لـ ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية'' 

�أن �لبلدية �لإ�سر�ئيلية تمنح �لفل�سطينيين �أعد�د�ً قليلة جد�ً من رخ�ص �لبناء، فيق�ل: ''بالمعدل �لعام، يتم �إ�سد�ر 

ما يقارب 50 رخ�سة بناء �سن�يًا، وفي �سنة 2008 �أُ�سدرت 18 رخ�سة بناء فقط للفل�سطينيين في �لمدينة، 

�لتهديد�ت  من  �لرغم  على  ترخي�ص  دون  من  �لبناء  خالل  من  �ل��قع  هذ�  م��جهة  �إلى  يدفعهم  �لذي  �لأمر 

�لإ�سر�ئيلية. و�لتقدير�ت �لإ�سر�ئيلية ت�سير �إلى وج�د نح� 22.000 منزل في �لقد�ص �ل�سرقية �سمن ما ت�سميه 

�لبلدية بناء غير مرخ�ص.''

وحدة   2600 بناء  على  وحدها   2016 �سنة  في  �سادقت  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات  �إن  فيق�ل  �لتفكجي  ا 
ّ
�أم

��ستيطانية في �لقد�ص �ل�سرقية، و�إن �ل�تيرة نف�سها ��ستمرت خالل مطلع �سنة 2017.

ويق�ل مكتب تن�سيق �ل�س�ؤون �لإن�سانية �لتابع لالأمم �لمتحدة )�أوت�سا( �إن �لبلدية �لإ�سر�ئيلية هدمت 190 
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منزًل في �لقد�ص �ل�سرقية خالل �سنة 2016 وحدها، وه� ما �أدى �إلى تهجير 254 فل�سطينيًا، وفي �سنة 2017 

ُهدم 65 منزًل حتى منت�سف �أيار/ماي�، �لأمر �لذي �أدى �إلى ت�سريد 135 فل�سطينيًا.

وبح�سب مركز بيت�سيلم �لإ�سر�ئيلي فاإنه في �لفترة ما بين مطلع �سنة 2004 حتى �سباط/فبر�ير 2017، 

هدمت �لبلدية �لإ�سر�ئيلية 696 منزًل فل�سطينيًا في �لقد�ص �ل�سرقية بد�عي �لبناء غير �لمرخ�ص.

�صحب الهويات م�صتمر

من  �له�يات  �سحب  �سيا�سة  في  ما�سية  تز�ل  ل  فاإنها  ترويجه،  �لإ�سر�ئيلية  �لحك�مة  تحاول  لما  خالفًا 

�لمقد�سيين بحجة تغيير مركز �لإقامة.

ويق�ل مركز �لدفاع عن �لفرد )هم�كيد(، م�ستند�ً �إلى معطيات ح�سل عليها من وز�رة �لد�خلية �لإ�سر�ئيلية، 

�إنه خالل �سنة 2016 جرى �سطب �إقامة 95 فل�سطينيًا في �لقد�ص �ل�سرقية، بينهم 41 �مر�أة و11 قا�سر�ً، و�إنه 

في �لفترة ما بين �سنة 1967 حتى نهاية �سنة 2016، �ُسطبت �إقامة 14.595 مقد�سيًا.

ل وز�رة د�خليتها �سحب 
ّ
''مقيمين''، ولهذ� فاإنها تخ� �ل�سرقية �لفل�سطينيين  �إ�سر�ئيل �سكان �لقد�ص  وتعتبر 

''تغيير مركز  بـ  �لقد�ص، بم�جب ما ت�سفه  �أو خارج حدود مدينة  �لغربية،  �ل�سفة  ن يقيم منهم في 
َ
ه�يات م

حياتهم.''

قلّة يحملون اجلن�صية الإ�رشائيلية

ويجيز �لقان�ن �لإ�سر�ئيلي للفل�سطينيين من �سكان �لقد�ص �ل�سرقية �لح�س�ل على �لجن�سية �لإ�سر�ئيلية، غير 

�أنهم في �أغلبيتهم �لعظمى يمتنع�ن من �لتقدم للح�س�ل عليها على �لرغم من ميز�تها �لكثيرة في �ل�سفر، وذلك 

لأ�سباب وطنية ودينية، وهم ي�ستخدم�ن ج��ز�ت �ل�سفر �لأردنية ووثائق �ل�سفر �لإ�سر�ئيلية في �لتنقل.

ر �لحم�ري �أن ما يتر�وح بين 12.000 و14.000 من �سكان �لقد�ص �ل�سرقية ح�سل�� على �لجن�سية 
ّ
ويقد

�لإ�سر�ئيلية منذ �سنة 1967، بع�سهم ب�سبب �إقامته في �ل�سفة �لغربية وخ�سيته من �سحب �إقامته في �لمدينة.

وت�سير �لمعطيات �ل�سادرة عن وز�رة �لد�خلية �لإ�سر�ئيلية �إلى �نخفا�ص حاد طر�أ في �لأع��م �لأخيرة على 

م 8074 طلبًا 
ّ
�إنه في �لفترة 2003-2016 ُقد �إذ  عدد �لفل�سطينيين �لمقد�سيين �لذين ح�سل�� على �لجن�سية. 

ف�ص 2521 طلبًا، 
ُ
ر بينما  �لم�سادقة على 2897 طلبًا منها فقط،  للح�س�ل على جن�سية، فتمت  �ل�ز�رة  �إلى 

وجرى تاأجيل �لنظر في 121 طلبًا، ول يز�ل 2535 طلبًا في قيد �لنظر.

ويلفت �لحم�ري �إلى �أن �لمعطيات �لإ�سر�ئيلية كثير�ً ما تك�ن م�سللة، فـ ''على �سبيل �لمثال نعلم �أن �لآلف 

من �لم��طنين �لعرب د�خل �لخط �لأخ�سر يقيم�ن في مدينة �لقد�ص �ل�سرقية وهم �أ�ساًل ل جن�سية لهم �س�ى 

فاإنهم  مثاًل  وزوجاتهم  لأبنائهم  �لجن�سية  بطلبات  يتقدم�ن  عندما  فاإنهم  وبالتالي  �لإ�سر�ئيلية،  �لجن�سية 

�لجن�سية، وبالتالي فاإن من  �لح�س�ل على  �لمفرو�ص فيهم  �ل�سرقية غير  �لقد�ص  حت�سب�ن كاأنهم من �سكان 
ُ
ي

�ل�سعب جد�ً معرفة �لأرقام �لدقيقة، لكن بالإجمال هناك عزوف عن �لح�س�ل على �لجن�سية �لإ�سر�ئيلية.''

وينق�سم �لحا�سل�ن على �لجن�سية �لإ�سر�ئيلية بين ر�غب في �ل�ستفادة من مز�ياها، وخ�س��سًا �أنها ت�فر 

ن ياأمل باأن تجّنبه �لجن�سية 
َ
�إمكان �ل�سفر �إلى 144 دولة من دون �لحاجة �إلى �لح�س�ل على تاأ�سيرة، وبين م

ا �لق�سم �لثالث فبهدف تخلي�ص م�سالحه مع 
ّ
�سطب �إقامته في �لقد�ص في حال �إقامته في �ل�سفة �لغربية، �أم

�لم�ؤ�س�سات �لإ�سر�ئيلية.

وتزعم �إ�سر�ئيل �أن �لفل�سطينيين في �لمدينة يرغب�ن في �لح�س�ل على �لجن�سية �لإ�سر�ئيلية من �أجل بقائهم 

تحت �لحكم �لإ�سر�ئيلي، غير �أن �ل�زير عدنان �لح�سيني ي�ستهزىء بهذه �لمز�عم ويق�ل: ''ل �أحد يريد �لحتالل، 
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ما �لذي يقدمه �لحتالل للمقد�سيين �س�ى �لمخالفات و�لعتقالت وهدم �لمنازل وغيرها من �لممار�سات؟'' 

�لجتماعي،  �ل��سع  �أو  �لقت�سادي  �ل��سع  �أو  �لتعليم  �س��ء  بائ�ص،  �ل�سرقية  �لقد�ص  في  �سيء  ''كل  وي�سيف: 

وحتى �لبنية �لتحتية، �إذ يكفي �أن تق�م بج�لة ق�سيرة في �لقد�ص �لغربية، ثم في �لقد�ص �ل�سرقية، كي تكت�سف 

�لغربية،  �لقد�ص  �ل�سرقية وينفق�نها في  �لقد�ص  �سكان  �لأم��ل من  �لق�سمين، فهم يجمع�ن  �لهائل بين  �لفرق 

بينما �لقد�ص �ل�سرقية مهملة من �لن��حي كافة.''

35% �رشائب و6% من اخلدمات

ي�سير �لحم�ري �إلى �أن 35%-36% من مجم�ع مد�خيل بلدية �لحتالل في �لقد�ص تاأتي من �سكان �لقد�ص 

عتبر دفعهم �ل�سر�ئب �سرطًا �أ�سا�سيًا لالإقامة في �لمدينة وتفادي �لعتقال.
ُ
�ل�سرقية �لذين ي

ن�ن �سن�يًا 2 مليار دولر من ميز�نية �لبلدية �لإ�سر�ئيلية �لبالغة 
ّ
ويتابع قائاًل: ''�سكان �لقد�ص �ل�سرقية ي�ؤم

نح� 7 مليار�ت دولر، ويتم دفع هذه �لمبالغ على �سكل �سر�ئب على �لعقار�ت و�لأر��سي و�لأمالك ومخالفات 

�إلى ما ل يقل عن 40.000 دولر لل�سقة  �لبناء �لباهظة ومخالفات �ل�سير ور�س�م �لبناء �لباهظة �لتي ت�سل 

�لتي تبلغ م�ساحتها 100 متر مربع.'' وي�سيف: ''وفي �لمقابل، فاإن ما يح�سل عليه �لفل�سطيني�ن في �لقد�ص 

نفق في �لقد�ص �لغربية.''
ُ
ا �لباقي في

ّ
�ل�سرقية يعادل 5-6% من ميز�نية �إنفاق �لبلدية، �أم

250 حماًل اأغلقت اأبوابها يف البلدة القدمية

تجار  وخ�س��سًا  كاهلهم،  ُتثقل  و�لتي  �لفل�سطيني�ن،  �لتجار  يدفعها  �لتي  �ل�سر�ئب  �لرقم  هذ�  ي�سمل  ول 

�لبلدة �لقديمة �لذين يعان�ن �لك�ساد �لتجاري منذ �إغالق �لقد�ص �أمام �لفل�سطينيين من �سكان �ل�سفة �لغربية 

�لذين كان�� حتى �سنة 1993 م�سدر رزقهم �لأ�سا�سي.

�لق��ت  بها  تق�م  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �لغربية،  �ل�سفة  �سكان  �أمام  �لمدينة  �إغالق  وب�سبب  كله،  ذلك  �ء 
ّ
جر

عتبر �لمدخل �لأ�سا�سي 
ُ
�لإ�سر�ئيلية �سد �لفل�سطينيين على ب��بات �لبلدة �لقديمة، وخ�س��سًا باب �لعم�د �لذي ي

في  �لحركة  فاإن  �لطعن،  بد�عي محاولة  ت�سفية  وتفتي�ص وحتى  ت�قيف  �لقديمة، من عمليات  �لبلدة  لأ�س��ق 

�لبلدة �لقديمة بد�أت تخف �سيئًا ف�سيئًا.

�لك�ساد  ب�سبب  �أب��بها  �أغلقت  �لقديمة  �لبلدة  في  محاًل   250 فاإن  و�لأ�سماء  ''بالأرقام  �لحم�ري:  ويق�ل 

و�ل�سر�ئب �لباهظة. نحن نتكلم عن 22% من �لمحال �لتجارية في �لبلدة �لقديمة، و�لتي يتر�وح عددها ما بين 

1100 و1200 محل، وهذه من دون �سك كارثة بكل ما تحمله �لكلمة من معنى.''

بالن�ساطات  حافاًل  برنامجًا  �ل�سرقية  �لقد�ص  �حتالل  على  عامًا   50 بمرور  لالحتفال  �إ�سر�ئيل  �أعدت  لقد 

بعن��ن ''50 عامًا على تحرير �لقد�ص''، ومن �سمن مظاهر تلك �لحتفالت، رفع �لأعالم �لإ�سر�ئيلية في �أنحاء 

�لمدينة، بالت��زي مع ن�سر �لآلف من عنا�سر �ل�سرطة لتاأمين م�سير�ت �لم�ست�طنين في �لمدينة.

وهذ�  �حتالل،  ه�  فالحتالل  �لن�ساطات  نظم��  �أو  �لأعالم  رفع��  ''�س��ء  �لح�سيني:  يق�ل  �ل�سدد  هذ�  وفي 

�لحتالل يجب �أن ينتهي. نق�ل لهم �إن للقد�ص تاريخًا �لكل يعرفه، وكفل�سطينيين وعرب فاإن تاريخنا ر��سخ 

وثابت في �أنحاء �لمدينة كلها، ولن يك�ن في �إمكانهم �سطبه مهما يفعل��.''


