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 50عام ًا على احتالل القد�س ال�رشقية:
�سيا�سات الق�ضم والإبعاد والتهويد تتوا�صل
عبد الر�ؤوف �أرنا�ؤوط*

بعد

مرور  50عام ًا على االحتالل ا إل�سرائيلي لمدينة القد�س ال�شرقية ،باتت م�ساحتها تتقل�ص �أكثر
ف�أكثر لح�ساب الم�ستعمرات� ،إ ّال �إن عدد الفل�سطينيين يزداد على نحو ي�ؤ�شر �إلى ف�شل �سيا�سات
التهويد الإ�سرائيلية.
ب�شطريها ال�شرقي والغربي
مع بداية االحتالل الإ�سرائيلي للقد�س ال�شرقية في �سنة  1967كان عدد �سكانها
َ
 266.300ن�سمة تقريب ًا ،ي�شكل الفل�سطينيون  68.600منهم (�أي  ،)%26واليهود  197.700تقريب ًا (�أي
ب�شطريها  849.800تقريب ًا ،ي�شكل الفل�سطينيون
)%74؛ لكن مع نهاية �سنة  2014بلغ عدد �سكان المدينة
َ
 351.900تقريب ًا منهم (�أي  ،)%37واليهود  533.900تقريب ًا (�أي  ،)%63وذلك بح�سب معطيات مركز القد�س
لبحث ال�سيا�سات ،الإ�سرائيلي �شبه الحكومي.
غير �أن تزايد عدد ال�سكان يترافق مع تقل�ص م�ستمر في م�ساحات الأرا�ضي المتاحة ل�سكان المدينة
الفل�سطينيين� ،إذ ت�شير تقديرات دائرة �ش�ؤون المفاو�ضات في منظمة التحرير الفل�سطينية �إلى �أنه منذ �سنة
 1967لم ُي�سمح للفل�سطينيين �سوى با�ستخدام  %12.1فقط من م�ساحة المدينة بعد �أن جرت م�صادرة %43.5
من �أرا�ضي المدينة لغايات اال�ستيطان ،في حين �أن  %41من م�ساحة المدينة م�صنفة ''مناطق خ�ضراء'' تخ�ضغ
لقيود بناء م�شددة و�ضعتها الحكومة الإ�سرائيلية.
يقول المهند�س وزير �ش�ؤون القد�س ومحافظ القد�س عدنان الح�سيني ،لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'''' :منذ
االحتالل الإ�سرائيلي في �سنة  ،1967د�أبت الحكومات الإ�سرائيلية على م�صادرة م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي
ال عن تنفيذ م�شاريع تهويدية في محاولة
وتنفيذ العديد من الم�شاريع اال�ستيطانية في داخل المدينة ،ف�ض ً
لت�شويه الوجه الح�صاري للمدينة .ومع ذلك ،ظلت المدينة عربية ،وبقيت �آثارها ومالمحها ومقد�ساتها
وثقافتها ،لأنها �أمور ال تتغير باعتبارها �أ�صل المدينة''.
وي�ضيف�'' :سعت الحكومات الإ�سرائيلية لتغيير �أ�سماء ال�شوارع وتغيير مالمح المدينة الأ�صلية ،لكنها كلها
ال تغير من بنية المدينة الفل�سطينية الأ�صلية ،وهو �أمر يجعلنا نقول بثقة �إن الم�شروع التهويدي ف�شل حتى الآن
بهمة �سكان المدينة الذين ال يزالون يتوقون �إلى ،ويتمنون الدعم العربي والإ�سالمي الذي طال انتظاره''.
ّ
ويلفت الح�سيني �إلى �أنه على الرغم من ال�سيا�سات ا إل�سرائيلية الهادفة �إلى تقلي�ص عدد ال�سكان في المدينة
من خالل م�صادرة مزيد من الأرا�ضي لأغرا�ض اال�ستيطان ،و�إ�صدار رخ�ص البناء بحدها الأدنى ،وهدم
المنازل ،والمالحقات من طرف م�ؤ�س�سات ال�ضرائب الإ�سرائيلية ،و�سيا�سات �سحب الهويات ،ف�إن عدد
الفل�سطينيين في المدينة يزداد ،كدليل وا�ضح على ف�شل ال�سيا�سات الإ�سرائيلية كافة.
* �صحافي فل�سطيني.
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ويتابع الح�سيني'' :منذ بداية ال�سبعينيات كان القرار الإ�سرائيلي يق�ضي ب�أ ّال يزداد عدد الفل�سطينيين على %22
ب�شطريها ال�شرقي والغربي ،وتم من �أجل ذلك تطبيق كثير من ال�سيا�سات التي تخطر �أو ال تخطر
من �سكان المدينة
َ
على بال ب�شر .ومع ذلك ف�إن ن�سبة ال�سكان الآن تزيد على  ،%37وهذا �إنجاز ُيح�سب ل�سكان المدينة الأ�صليين الذين
لم يتخلوا عن مدينتهم على الرغم من جميع الأو�ضاع ال�صعبة التي ال تطاق في كثير من الأحيان''.

م�ؤ�رشات الفل�سطينيني ال�سكانية منذ �سنة 1967
تطور نمو الفل�سطينيين على مدى الأعوام� ،إذ بلغ عددهم في �سنة  1980نحو �( 114.800أي  %28من عدد
�شطري المدينة) ،وارتفع في �سنة � 1990إلى  146.300تقريب ًا (�أي  ،)%28وو�صل في �سنة 2000
ال�سكان في َ
�إلى  208.700تقريب ًا (�أي  ،)%32وبلغ في �سنة  2010نحو �( 283.900أي  ،)%36وذلك بح�سب درا�سة مركز
القد�س لبحث ال�سيا�سات ،الإ�سرائيلي �شبه الحكومي الذي ي�ستند في م�ؤ�شراته �إلى معطيات وزارة الداخلية
الإ�سرائيلية.
فتي� ،إذ �إن  %12.9يقعون �ضمن الفئة العمرية 4-0
والمجتمع الفل�سطيني في مدينة القد�س ال�شرقية ّ
�أعوام ،و� %25.1ضمن الفئة العمرية  15–4عام ًا ،و� %20.3ضمن الفئة العمرية  24-15عام ًا ،و%25.3
�ضمن الفئة العمرية  44–25عام ًا ،و� %12.6ضمن الفئة العمرية  65-45عام ًاّ � .أما الفئة العمرية 74-65
عام ًا فت�صل �إلى  %2.6فقط ،في حين �أن الفئة العمرية التي تزيد على  75عام ًا ،ال تتعدى  %1.4فقط من عدد
ال�سكان.

 12م�ستعمرة و 13ب�ؤرة
وفي المقابل ،و�صل عدد الم�ستوطنين الإ�سرائيليين في الم�ستعمرات المقامة على �أرا�ضي مدينة القد�س
ال�شرقية �إلى  ،220.000بينهم  2900في حارة ال�شرف التي باتت �إ�سرائيل تطلق عليها ا�سم حارة اليهود.
ويلفت مدير دائرة الخرائط في جمعية الدرا�سات العربية خليل التفكجي'' ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''� ،إلى
ال عن الم�ستعمرات الكبيرة مثل النبي يعقوب والتلة الفرن�سية وب�سغات زئيف وراموت ورامات �شلومو
�أنه ف�ض ً
وغيلو ،ف�إن الحكومة الإ�سرائيلية عمدت في الأعوام الأخيرة �إلى �إقامة ب�ؤر ا�ستعمارية �إ�سرائيلية في داخل
الأحياء الفل�سطينية في المدينة.
وي�شير في هذا ال�صدد �إلى �إقامة  28وحدة ا�ستعمارية في ال�صوانة ،و 24وحدة على �أنقا�ض فندق �شبرد
في حي ال�شيخ جراح ،ومقر للحركة اال�ستيطانية ''�أمانا'' �أي�ض ًا في ال�شيخ جراح ،عالوة على م�ستعمرة في حي
ال عن مخططات إلقامة ب�ؤر ا�ستعمارية في باب ال�ساهرة وال�شيخ جراح و�سلوان.
ر�أ�س العمود ،ف�ض ً
وي�شير التفكجي �إلى �أن الجماعات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية و�ضعت يدها �أي�ض ًا على الع�شرات من المنازل
الفل�سطينية في البلدة القديمة و�أحياء �سلوان وال�شيخ جراح والطور من خالل التحايل على القانون وتزوير
الوثائق.
ال
وفي هذا ال�صدد ت�شير حركة ''ال�سالم الآن'' الإ�سرائيلية �إلى وجود  12م�ستعمرة في القد�س ال�شرقية ،ف�ض ً
عن  13ب�ؤرة ا�ستعمارية في داخل الأحياء الفل�سطينية في المدينة.
وي�شير التفكجي �إلى �أن ''�إ�سرائيل ت�سير بانتظام �ضمن خطة محكمة لتنفيذ المخطط  2020الذي يق�ضي
ببناء  58.000وحدة ا�ستعمارية في مدينة القد�س ال�شرقية حتى �سنة ''.2020
ويلفت �إلى �أن ''عدد الم�ستوطنين في الم�ستعمرات المقامة على �أرا�ضي القد�س ال�شرقية و�صل �إلى
 ،220.000وهذا العدد من دون �شك مر�شح لالزدياد في الأعوام المقبلة مع تزايد عدد الوحدات اال�ستعمارية،
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وكثرة �أحاديث الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين عن محاولة حل �أزمة الأزواج من ال�شباب اليهود في م�ستعمرات مقامة
على �أرا�ضي القد�س ال�شرقية''.

 28حي ًا فل�سطيني ًا
في القد�س ال�شرقية المحتلة  28حي ًا فل�سطيني ًا تقع �ضمن منطقة ما ي�سمى حدود بلدية القد�س التي يرف�ض
الفل�سطينيون الم�شاركة في انتخاباتها.
ففي الأعوام الأخيرة بد�أت �إ�سرائيل ،حكومة ومعار�ضة ،بالتلويح ب�سلخ بع�ض الأحياء عن المدينة بهدف
التخل�ص من الزيادة المطردة في �أعداد ال�سكان الفل�سطينيين.
ويت�ضح �أن اهتمام الحكومة ا إل�سرائيلية يتركز على البلدة القديمة من المدينة وبع�ض الأحياء في محيطها
مثل وادي الجوز وال�شيخ جراح و�سلوان والطور ،لكنها تفكر في التخل�ص من الأحياء الأُخرى ذات الكثافة
ال�سكانية مثل بيت حنينا والعي�ساوية وجبل المكبر بعد �أن عزلت �أحياء مثل كفر عقب ومخيم �شعفاط من خالل
جدار الف�صل العن�صري والحواجز التي تتخللـه.
تجمع للفل�سطينيين المقد�سيين هو في بلدة بيت حنينا التي بلغ عدد
وفي نهاية �سنة  2014كان �أكبر ّ
�سكانها نحو  ،37.300تليها البلدة القديمة التي و�صل عدد �سكانها �إلى  33.800تقريب ًا ،بينهم 27,100
تقريب ًا في الحي ا إل�سالمي ،و 4470في حي الن�صارى ،و 2360في حارة الأرمن.
يلي ذلك :حي ر�أ�س العمود ( 25,170ن�سمة)؛ حي الطور (بما ي�شمل حي ال�صوانة) الذي يقطنه 24,980
ن�سمة؛ جبل المكبر ( 23.470ن�سمة)؛ حي �شعفاط ( 21.860ن�سمة)؛ حي كفر عقب ( 21.150ن�سمة)؛ حي
حيا وادي الجوز وال�شيخ جراح ( 16.460ن�سمة).
�سلوان ( 19.270ن�سمة)؛ مخيم �شعفاط ( 18.230ن�سمة)؛ َّ
ويبلغ عدد �سكان حي �صور باهر  15.990ن�سمة ،وحي العي�ساوية  15.260ن�سمة ،وحي الثوري 13.090
ن�سمة ،وحي بيت �صفافا  12.130ن�سمة ،وحي عناتا الجديدة  7540ن�سمة ،وحي �أم طوبا  3880ن�سمة،
و�أخيراً منطقة باب ال�ساهرة و�شارع الم�سعودي اللذين يقطنهما  2590ن�سمة.

 3م�ؤ�س�سات �إ�رسائيلية لتقلي�ص �أعداد الفل�سطينيني
ولتقلي�ص �أعداد الفل�سطينيين في مدينة القد�س ال�شرقية تعمد الحكومات الإ�سرائيلية �أ�سا�س ًا �إلى تقلي�ص
منح رخ�ص البناء وزيادة �أوامر هدم المنازل ،وذلك من خالل بلدية االحتالل في القد�س ووزارة الداخلية،
وكذلك عبر �سحب هويات المقد�سيين بحجة تغيير مركز الحياة من خالل وزارة الداخلية وم�ؤ�س�سة الت�أمين
الوطني.
ويذكر مدير مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية زياد الحموري ،لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''
�أن البلدية الإ�سرائيلية تمنح الفل�سطينيين �أعداداً قليلة جداً من رخ�ص البناء ،فيقول'' :بالمعدل العام ،يتم �إ�صدار
ما يقارب  50رخ�صة بناء �سنوي ًا ،وفي �سنة � 2008أُ�صدرت  18رخ�صة بناء فقط للفل�سطينيين في المدينة،
الأمر الذي يدفعهم �إلى مواجهة هذا الواقع من خالل البناء من دون ترخي�ص على الرغم من التهديدات
الإ�سرائيلية .والتقديرات الإ�سرائيلية ت�شير �إلى وجود نحو  22.000منزل في القد�س ال�شرقية �ضمن ما ت�سميه
البلدية بناء غير مرخ�ص''.
� ّأما التفكجي فيقول �إن ال�سلطات الإ�سرائيلية �صادقت في �سنة  2016وحدها على بناء  2600وحدة
ا�ستيطانية في القد�س ال�شرقية ،و�إن الوتيرة نف�سها ا�ستمرت خالل مطلع �سنة .2017
ويقول مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم المتحدة (�أوت�شا) �إن البلدية الإ�سرائيلية هدمت 190
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منز ًال في القد�س ال�شرقية خالل �سنة  2016وحدها ،وهو ما �أدى �إلى تهجير  254فل�سطيني ًا ،وفي �سنة 2017
ُهدم  65منز ًال حتى منت�صف �أيار/مايو ،الأمر الذي �أدى �إلى ت�شريد  135فل�سطيني ًا.
وبح�سب مركز بيت�سيلم ا إل�سرائيلي ف�إنه في الفترة ما بين مطلع �سنة  2004حتى �شباط/فبراير ،2017
هدمت البلدية الإ�سرائيلية  696منز ًال فل�سطيني ًا في القد�س ال�شرقية بداعي البناء غير المرخ�ص.

�سحب الهويات م�ستمر
خالف ًا لما تحاول الحكومة الإ�سرائيلية ترويجه ،ف�إنها ال تزال ما�ضية في �سيا�سة �سحب الهويات من
المقد�سيين بحجة تغيير مركز الإقامة.
ويقول مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) ،م�ستنداً �إلى معطيات ح�صل عليها من وزارة الداخلية ا إل�سرائيلية،
�إنه خالل �سنة  2016جرى �شطب �إقامة  95فل�سطيني ًا في القد�س ال�شرقية ،بينهم  41امر�أة و 11قا�صراً ،و�إنه
في الفترة ما بين �سنة  1967حتى نهاية �سنة �ُ ،2016شطبت �إقامة  14.595مقد�سي ًا.
تخول وزارة داخليتها �سحب
وتعتبر �إ�سرائيل �سكان القد�س ال�شرقية الفل�سطينيين ''مقيمين'' ،ولهذا ف�إنها ّ
هويات َمن يقيم منهم في ال�ضفة الغربية� ،أو خارج حدود مدينة القد�س ،بموجب ما ت�صفه بـ ''تغيير مركز
حياتهم''.

قلّة يحملون اجلن�سية الإ�رسائيلية

ويجيز القانون الإ�سرائيلي للفل�سطينيين من �سكان القد�س ال�شرقية الح�صول على الجن�سية الإ�سرائيلية ،غير
�أنهم في �أغلبيتهم العظمى يمتنعون من التقدم للح�صول عليها على الرغم من ميزاتها الكثيرة في ال�سفر ،وذلك
لأ�سباب وطنية ودينية ،وهم ي�ستخدمون جوازات ال�سفر الأردنية ووثائق ال�سفر الإ�سرائيلية في التنقل.
ويقدر الحموري �أن ما يتراوح بين  12.000و 14.000من �سكان القد�س ال�شرقية ح�صلوا على الجن�سية
ّ
ا إل�سرائيلية منذ �سنة  ،1967بع�ضهم ب�سبب �إقامته في ال�ضفة الغربية وخ�شيته من �سحب �إقامته في المدينة.
وت�شير المعطيات ال�صادرة عن وزارة الداخلية الإ�سرائيلية �إلى انخفا�ض حاد طر�أ في الأعوام الأخيرة على
عدد الفل�سطينيين المقد�سيين الذين ح�صلوا على الجن�سية� .إذ �إنه في الفترة ُ 2016-2003ق ّدم  8074طلب ًا
�إلى الوزارة للح�صول على جن�سية ،فتمت الم�صادقة على  2897طلب ًا منها فقط ،بينما ُرف�ض  2521طلب ًا،
وجرى ت�أجيل النظر في  121طلب ًا ،وال يزال  2535طلب ًا في قيد النظر.
ويلفت الحموري �إلى �أن المعطيات الإ�سرائيلية كثيراً ما تكون م�ضللة ،فـ ''على �سبيل المثال نعلم �أن الآالف
ال ال جن�سية لهم �سوى
من المواطنين العرب داخل الخط الأخ�ضر يقيمون في مدينة القد�س ال�شرقية وهم �أ�ص ً
ال ف�إنهم
الجن�سية الإ�سرائيلية ،وبالتالي ف�إنهم عندما يتقدمون بطلبات الجن�سية لأبنائهم وزوجاتهم مث ً
ُيحت�سبون ك�أنهم من �سكان القد�س ال�شرقية غير المفرو�ض فيهم الح�صول على الجن�سية ،وبالتالي ف�إن من
ال�صعب جداً معرفة الأرقام الدقيقة ،لكن بالإجمال هناك عزوف عن الح�صول على الجن�سية الإ�سرائيلية''.
وينق�سم الحا�صلون على الجن�سية الإ�سرائيلية بين راغب في اال�ستفادة من مزاياها ،وخ�صو�ص ًا �أنها توفر
�إمكان ال�سفر �إلى  144دولة من دون الحاجة �إلى الح�صول على ت�أ�شيرة ،وبين َمن ي�أمل ب�أن تج ّنبه الجن�سية
�شطب �إقامته في القد�س في حال �إقامته في ال�ضفة الغربيةّ � ،أما الق�سم الثالث فبهدف تخلي�ص م�صالحه مع
الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية.
وتزعم �إ�سرائيل �أن الفل�سطينيين في المدينة يرغبون في الح�صول على الجن�سية الإ�سرائيلية من �أجل بقائهم
تحت الحكم الإ�سرائيلي ،غير �أن الوزير عدنان الح�سيني ي�ستهزىء بهذه المزاعم ويقول'' :ال �أحد يريد االحتالل،
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ما الذي يقدمه االحتالل للمقد�سيين �سوى المخالفات واالعتقاالت وهدم المنازل وغيرها من الممار�سات؟''
وي�ضيف'' :كل �شيء في القد�س ال�شرقية بائ�س� ،سواء التعليم �أو الو�ضع االقت�صادي �أو الو�ضع االجتماعي،
وحتى البنية التحتية� ،إذ يكفي �أن تقوم بجولة ق�صيرة في القد�س الغربية ،ثم في القد�س ال�شرقية ،كي تكت�شف
الفرق الهائل بين الق�سمين ،فهم يجمعون الأموال من �سكان القد�س ال�شرقية وينفقونها في القد�س الغربية،
بينما القد�س ال�شرقية مهملة من النواحي كافة''.

� %35رضائب و %6من اخلدمات
ي�شير الحموري �إلى �أن  %36-%35من مجموع مداخيل بلدية االحتالل في القد�س ت�أتي من �سكان القد�س
ال�شرقية الذين ُيعتبر دفعهم ال�ضرائب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للإقامة في المدينة وتفادي االعتقال.
ال�'' :سكان القد�س ال�شرقية ي� ّؤمنون �سنوي ًا  2مليار دوالر من ميزانية البلدية الإ�سرائيلية البالغة
ويتابع قائ ً
نحو  7مليارات دوالر ،ويتم دفع هذه المبالغ على �شكل �ضرائب على العقارات والأرا�ضي والأمالك ومخالفات
البناء الباهظة ومخالفات ال�سير ور�سوم البناء الباهظة التي ت�صل �إلى ما ال يقل عن  40.000دوالر لل�شقة
التي تبلغ م�ساحتها  100متر مربع ''.وي�ضيف'' :وفي المقابل ،ف�إن ما يح�صل عليه الفل�سطينيون في القد�س
فينفق في القد�س الغربية''.
ال�شرقية يعادل  %6-5من ميزانية �إنفاق البلديةّ � ،أما الباقي ُ

 250حم ًال �أغلقت �أبوابها يف البلدة القدمية
وال ي�شمل هذا الرقم ال�ضرائب التي يدفعها التجار الفل�سطينيون ،والتي ُتثقل كاهلهم ،وخ�صو�ص ًا تجار
البلدة القديمة الذين يعانون الك�ساد التجاري منذ �إغالق القد�س �أمام الفل�سطينيين من �سكان ال�ضفة الغربية
الذين كانوا حتى �سنة  1993م�صدر رزقهم الأ�سا�سي.
جراء ذلك كله ،وب�سبب �إغالق المدينة �أمام �سكان ال�ضفة الغربية ،والإجراءات التي تقوم بها القوات
ّ
الإ�سرائيلية �ضد الفل�سطينيين على بوابات البلدة القديمة ،وخ�صو�ص ًا باب العمود الذي ُيعتبر المدخل الأ�سا�سي
لأ�سواق البلدة القديمة ،من عمليات توقيف وتفتي�ش وحتى ت�صفية بداعي محاولة الطعن ،ف�إن الحركة في
البلدة القديمة بد�أت تخف �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
ال في البلدة القديمة �أغلقت �أبوابها ب�سبب الك�ساد
مح
250
إن
�
ف
أ�سماء
ويقول الحموري'' :بالأرقام وال
ً
وال�ضرائب الباهظة .نحن نتكلم عن  %22من المحال التجارية في البلدة القديمة ،والتي يتراوح عددها ما بين
 1100و 1200محل ،وهذه من دون �شك كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى''.
ال بالن�شاطات
لقد �أعدت �إ�سرائيل لالحتفال بمرور  50عام ًا على احتالل القد�س ال�شرقية برنامج ًا حاف ً
بعنوان '' 50عام ًا على تحرير القد�س'' ،ومن �ضمن مظاهر تلك االحتفاالت ،رفع الأعالم الإ�سرائيلية في �أنحاء
المدينة ،بالتوازي مع ن�شر الآالف من عنا�صر ال�شرطة لت�أمين م�سيرات الم�ستوطنين في المدينة.
وفي هذا ال�صدد يقول الح�سيني�'' :سواء رفعوا الأعالم �أو نظموا الن�شاطات فاالحتالل هو احتالل ،وهذا
االحتالل يجب �أن ينتهي .نقول لهم �إن للقد�س تاريخ ًا الكل يعرفه ،وكفل�سطينيين وعرب ف�إن تاريخنا را�سخ
وثابت في �أنحاء المدينة كلها ،ولن يكون في �إمكانهم �شطبه مهما يفعلوا''.

