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القدس :2016

إجراءات تهويدية تُ بقي عوامل االنفجار قائمة

عبد الرؤوف أرناؤوط*

ضمها
تمارس إسرائيل منذ احتاللها القدس الشرقية يف سنة  ،1967وخصوص ًا منذ
ّ
يف سنة  ،1980وإعالنها عاصمة موحدة لها ،سياسات تقضي بتفريغها من سكانها
الفلسطينيين ،وهي تستخدم كل طريقة ممكنة لتحقيق هدفها هذا .وهذا التقرير يرصد
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد سكان القدس الشرقية الفلسطينيين منذ مطلع السنة
احلالية .2016

ما

إن ينخرط الفلسطينيون يف مدينة القدس الشرقية احملتلة يف مواجهة إجراء
احتاليل إسرائيلي حتى يجدوا أنفسهم مهددين بإجراء جديد ،وال ُيخفي
املسؤولون اإلسرائيليون أن الهدف الدائم هو تقليل عدد الفلسطينيين يف املدينة كي
تكون مدينة يهودية.
فمع تكشّ ف اتفاق اليمين مع اليسار اإلسرائيلي يف املوقف اخلاص بالتخلص من
عشرات آالف املقدسيين عبر سلخ أحياء بأكملها عن املدينة [القدس الكبرى] ،تتضح
معامل تنفيذ أكبر خمطط استيطاين لعزل ما سيتبقى منها عن حميطها الفلسطيني وسط
جهود ال تنضب يف طمس ثقافتها وهويتها الوطنية الفلسطينية .وقد تزامن ذلك مع
تصعيد استهداف مقدساتها اإلسالمية املتمثلة يف املسجد األقصى وق ّبة الصخرة،
وتصاعد الهجمة اليهودية على املسيحيين وكنائسهم.
بشطريها الشرقي والغربي
القدس،
ومع مطلع السنة اجلارية ( )2016بلغ عدد سكان
َ
 ،829,000بينهم  307,000فلسطيني تشكل نسبتهم نحو  ،%39وذلك بحسب مركز
القدس لدراسات إسرائيل ،األمر الذي يشير إىل أنهم تع ّدوا نسبة اخلطر التي حددتها
إسرائيل بعد وقت قصير من احتاللها املدينة بـ  .%22وهذه األرقام تشكل معامل التحرك

* صحايف مقيم يف القدس.
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اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين يف املدينة ،والذي يستند إىل سياسة تمييز وإقصاء منهجية
متصاعدة.
تقول رونيت سيلع يف مقالة يف صحيفة "معاريف" ( )2016/2/24وعنوانها" :عن
أي قدس موحدة يتحدثون؟" ]....[" :بحسب معطيات التأمين الوطني ،فإن  %75من سكان
البنى التحتية
املدينة الفلسطينيين يعيشون حتت خط الفقر ،كما أن ثمة فجوة هائلة بين ُ
ال%64 ،
الفلسطينية واإلسرائيلية ،إذ ُتركت األحياء الشرقية متخلفة بصورة كبيرة جداً .فمث ً
فقط من املنازل مرتبطة بشكل مرتب بشبكة املياه ،بينما يضطر الفلسطينيون الباقون إىل
شراء مضخات مياه وخزانات مياه كي يؤمنوا املياه ملنازلهم".
ويلفت تقرير ملنظمة عير عاميم (مدينة لشعبين) اإلسرائيلية ،صدر مطلع شباط  /فبراير
 2016إىل أنه "خالل فترة املفاوضات التي استمرت  9أشهر ،من تموز  /يوليو  2013حتى
نيسان  /أبريل  ،2014والتي رعاها وزير اخلارجية األميركي جون كيري ،نشرت إسرائيل
مناقصات لبناء  3020وحدة استيطانية يف القدس الشرقية ،ثم مل تنشر مناقصات ُتذكر
منذ نيسان  /أبريل  2014حتى تشرين الثاين  /نوفمبر  2015بعد توقف هذه املفاوضات".
لكن عدم نشر عطاءات ال يعني عدم البناء ،إذ أشارت املنظمة اإلسرائيلية إىل أن عمليات
البناء مل تتوقف ،فـ "عالوة على بناء مئات الوحدات االستيطانية يف مستوطنة راموت
(شمايل القدس) ،والتحضيرات لبناء  708وحدة يف مستوطنة غيلو (جنوبي القدس) ،تسارع
البناء يف هار حوما (جبل أبو غنيم) جنوبي املدينة".

التخلص من املقدسيين هدف مشترك
يف السياق احلزبي ،تناغم يمين الوسط مع اليمين اإلسرائيلي بشأن القدس من خالل
إعالن رئيس املعارضة الرسمية ضد حكومة بنيامين نتنياهو ،زعيم حزب "املعسكر
الصهيوين" يتسحاق هيرتسوغ ،مطلع شباط  /فبراير ،خطة االنفصال عن الفلسطينيين.
وقال يف مؤتمر املعسكر الصهيوين الذي تب ّنى اخلطة باعتبارها خطة عمل سياسية" :فقط
االنفصال بيننا وبينهم (أي الفلسطينيين) ،وفصل القرى الفلسطينية عن القدس ،سيحافظان
على القدس يهودية ".وأضاف" :الحظوا أن الوزير الفلسطيني لشؤون القدس عدنان احلسيني
أعلن معارضته خطتي التي تدعو إىل فصل القرى الفلسطينية عن القدس ألن من شأنها
إيجاد أغلبية يهودية يف املدينة".
ويف توضيحه لعناصر خطته ،قال" :نحن ملتزمون بوحدة القدس ،وبتعزيز القدس
كعاصمة إلسرائيل ،واحلفاظ على األغلبية اليهودية فيها ألجيال [ ]....سنعزل عشرات القرى
الفلسطينية يف حميط املدينة عن حدود البلدية "،يف إشارة إىل احلدود املصطنعة لبلدية
القدس الغربية ما بعد سنة ( ،1967وهذا) بحسب نص اخلطاب.
وأوضح هيرتسوغ أنه يتحدث عن عزل  28حي ًا فلسطيني ًا عن مدينة القدس ،األمر الذي
يعني عملي ًا اقتصار القدس على البلدة القديمة وما تسميه إسرائيل "احلوض املقدس" الذي
يضم أجزاء من سلوان واملقبرة اليهودية يف جبل الزيتون ومقاطع من وادي اجلوز والشيخ
جراح.
ّ
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تصريحات هيرتسوغ كانت صدى لتصريحات مشابهة أدىل بها رئيس بلدية القدس الغربية
املنتمي إىل معسكر اليمين نير بركات ،والتي كان قد طرحها يف األعوام األخيرة ،ودعا فيها
إىل ضم أحياء يف القدس الشرقية ،مثل بيت حنينا وكفر عقب وسميراميس (شمايل املدينة)،
وخميم شعفاط وراس خميس والعيسوية (شرق ًا) ،وجبل املك ّبر وصور باهر وأم طوبا (جنوبي
شرقي املدينة) ،إىل السلطة الفلسطينية ،أو وضعها حتت سيطرة اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.
وغ ّلف كل من هيرتسوغ وبركات هذه اخلطط بمسألة األمن ،لكنها يف حقيقة األمر ترمي
إىل ما أعلنه هيرتسوغ صراحة وهو أن "القدس يهودية" ،بما يتضمنه ذلك من إخراج عشرات
آالف الفلسطينيين من املدينة [النطاق اإلداري للقدس الكبرى] ،وشطب إقاماتهم فيها.
ويقول خليل التفكجي مدير دائرة اخلرائط يف "جمعية الدراسات العربية" ،لـ "جملة
الدراسات الفلسطينية" ،إنه يف حال تنفيذ هذا اخملطط ،فسيكون من شأنه إخراج ما يزيد
على  200,000مقدسي من املدينة [النطاق اإلداري للقدس الكبرى].

تنفيذ مشروع ( )E1االستيطاين بصمت
بالتزامن مع طرح املشاريع واخلطط السياسية ،كشفت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية،
اخملتصة بمراقبة االستيطان يف األراضي الفلسطينية ،النقاب عن الصمت بشأن جبهة
املشروع االستيطاين ( )E1للربط ما بين مستعمرة معاليه أدوميم شرق القدس ،والقدس
الغربية ،واصفة ذلك بأنه "صمت كاذب".
وبحسب تقرير أصدرته احلركة يف كانون الثاين  /يناير  ،2016فإن "وزارة البناء
واإلسكان اإلسرائيلية تعمل بصمت على إعداد خطط لبناء  8372وحدة استيطانية يف
منطقة ' 'E1تشمل  1262وحدة يف املنطقة اجلنوبية من اخملطط ،و 2340وحدة يف املنطقة
الشرقية ،و 1000وحدة يف املنطقة الشمالية ،و 270وحدة يف املنطقة الغربية".
ويقول تقرير "السالم اآلن"" :إن منطقة معاليه أدوميم و' 'E1هي من أكثر املناطق حساسية
عندما يتعلق األمر ب ُفرص حل الدولتين ،فهي املنطقة املتاحة لتطور الفلسطينيين بين رام
سيقسم
الله وبيت حلم وترتبط بالقدس الشرقية "،موضح ًا أن "االستيطان اإلسرائيلي يف E1
ّ
الضفة الغربية إىل قسمين ،وسيمنع التواصل اجلغرايف للدولة الفلسطينية املستقبلية".
ويضيف التقرير" :لهذه األسباب ،فإن أي مسؤول إسرائيلي يحاول دفع اخملططات يف E1
يحظى باإلدانة الدولية الواسعة".
صحيح أن اجملتمع الدويل يراقب عن كثب سير األمور فيما يزيد عن  12,000دونم
من األراضي الفلسطينية التي تخطط إسرائيل إلقامة هذا املشروع االستيطاين عليها ،إ ّ
ال إن
ردات فعله ـ الباردة ـ على ما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي للبدو يف أجزاء واسعة
من هذه األراضي ربما يشجع احلكومة اإلسرائيلية على املضي قدم ًا يف مشروعها.
ويمتد مشروع " "E1الذي ُأعلن يف سنة  1994إىل مساحة تبلغ  12,443دونم ًا من
أراضي قرى الطور وعناتا والعيزرية وأبو ديس ،ويشمل إقامة آالف الوحدات االستيطانية
ومنطقة صناعية و 10فنادق.
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وقد أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية عشوائية يف املنطقة التي تنشط
احلكومة اإلسرائيلية يف إخالء التجمعات السكنية البدوية منها يف الطريق املؤدي إىل أريحا.
ويقول مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة (بيتسيلم) يف
تقرير صدر مطلع شباط  /فبراير" :إن  1400من السكان البدو يواجهون خطر الترحيل من
املنوي تنفيذ خمطط ' 'E1عليها" ،ويضيف" :تنوي إسرائيل بناء مستعمرة جديدة
املنطقة
ّ
تسمى ميفاسيرت أدوميم ،خللق تواصل جغرايف بين كتلة معاليه أدوميم والقدس".

تنكيل غير مسبوق باملقدسيين
ال تكتفي إسرائيل بإجراءاتها على األرض واحلجر يف مدينة القدس ،بل تتعداها إىل
البشر الذين يقولون إنهم باتوا مستهدفين أكثر من أي وقت مضى ،باإلجراءات اإلسرائيلية.
ففي سنة  ،2015ص ّعدت السلطات اإلسرائيلية عمليات اعتقال الفلسطينيين يف مدينة
القدس على نحو غير مسبوق ،بحيث وصل عدد املعتقلين خالل تلك السنة إىل  ،2260بينهم
 904أطفال ،و 212فتاة ،و 1144شاب ًا ،بحسب معطيات جلنة أهايل األسرى املقدسيين يف
تقرير وصل إىل "جملة الدراسات الفلسطينية".
وطبق ًا لهذه املعطيات ،كان للبلدة القديمة يف القدس نصيب األسد من هذه األرقام ،وذلك
باعتقال  446فلسطيني ًا منها ،تليها :العيساوية 315؛ سلوان 248؛ الطور201؛ راس العمود
182؛ الثوري 112؛ جبل املك ّبر 111؛ بيت حنينا 89؛ خميم شعفاط وعناتا 79؛ وادي اجلوز
جراح
69؛ صور باهر وأم طوبا 69؛ شعفاط 49؛ قلنديا وكفر عقب 29؛ الصوانة 27؛ الشيخ ّ
ال عن  206فلسطينيين من مناطق متفرقة ُأخرى يف املدينة.
23؛ بيت صفافا 5؛ فض ً
وقد تواصلت الوتيرة العالية لالعتقاالت يف كانون الثاين  /يناير وشباط  /فبراير
 ،2016وخصوص ًا يف صفوف األطفال والفتية.
عقابي من السلطات
وكان للشهداء الفلسطينيين وذويهم من سكان املدينة نصيب
ّ
اإلسرائيلية التي ال تزال ترفض اإلفراج عن جثامين  10شهداء من سكان املدينة ،وذلك
حتول جنازاتهم إىل تظاهرات ضد االحتالل.
بادعاء اخلشية من ّ
لذلك ،نشط ذوو الشهداء يف تنظيم اعتصامات ،بينما نشطت السلطة الفلسطينية يف
إجراء اتصاالت مع العديد من األطراف الدولية للضغط على السلطات اإلسرائيلية لإلفراج
عن اجلثامين التي حتتجزها تلك األخيرة منذ تشرين األول  /أكتوبر  ،2015لكن من دون
جدوى .وكان االستثناء الوحيد هو إفراج السلطات اإلسرائيلية يف منتصف شباط  /فبراير
عن جثمان الشهيد أحمد أبو شعبان بعد احتجاز دام  124يوم ًا ،لكنها مل تفرج عنه إ ّ
ال بعد
ليوارى يف الثرى بمشاركة  14شخص ًا فقط من ذويه ،يف املقبرة اليوسفية
منتصف الليل ُ
يف باب األسباط املالصقة للسور الشرقي للبلدة القديمة.

انتزاع ح ّيز يف باب العمود

أرادت السلطات اإلسرائيلية استهداف عنوان اله ّبة اجلماهيرية يف القدس ،فتطاولت على
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الرمزية التاريخية والثقافية التي يمثلها باب العمود التاريخي يف مدينة القدس الشرقية.
بمدرج يشبه املدرج
ومعروف أن باب العمود يمتاز من باقي بوابات البلدة القديمة السبع
ّ
الروماين ،األمر الذي جعله على مدى أعوام متنفس ًا للمئات من الشبان يف البلدة وحميطها.
ومن اجلدير ذكره أن انطالق اله ّبة اجلماهيرية الفلسطينية احلالية كان من مكان قريب
من باب العمود ،إذ هاجم الشهيد مهند احللبي ،يف مطلع تشرين األول  /أكتوبر ،2015
مستوطنين يف طريق بين باب العمود واملسجد األقصى ،األمر الذي أدى إىل مقتل مستوط َنين
إسرائيل َّيين اثنين قبل استشهاد احللبي.
وبحسب إحصاءات فلسطينية ،فإن قوات االحتالل اإلسرائيلي زعمت أن  12عملية
طعن وإطالق نار ُنفّذت يف باب العمود منذ مطلع تشرين األول  /أكتوبر املاضي ،وانتهت
باستشهاد أو إصابة واعتقال فلسطينيين يزعم االحتالل أنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات
ضد مستوطنين وعناصر شرطة إسرائيليين.
وقصها يف جنبات
وعمدت القوات اإلسرائيلية إىل قطع العشرات من أشجار الزيتون
ّ
مدرج باب العمود ،وتثبيت العديد من كاميرات املراقبة على أعمدة اإلنارة فيه ،كما الحقت
الشبان وأخضعتهم لعمليات تفتيش مذلة من أجل منعهم من اجللوس على املدرج ،وإحباط
حماوالتهم الدؤوبة الحتالل ح ّيز يف هذا املكان االستراتيجي (مركز املدينة).

حماولة فرض املنهاج اإلسرائيلي
ُتهمل احلكومة اإلسرائيلية كثيراً ،وبشكل متعمد ،اجلانب املتعلق بالفلسطينيين يف
املدارس الفلسطينية ،وتقول رونيت سيلع يف مقالتها التي أشير إليها أعاله ]....[" :يبرز
اإلهمال أيض ًا يف جمال التعليم ،فاملدارس الرسمية يمكنها أن تستوعب  %41فقط من
إجمايل التالميذ .وقد أدى غياب االستثمار املالئم يف التعليم إىل أ ّ
ال ينهي  %33من التالميذ
ال يف
أما الذين يبقون فع ً
الفلسطينيين يف القدس  12عام ًا دراسي ًا ،وهذا الرقم ليس له مثيلّ ،
مبان سكنية جرى حتويلها كي تصبح مدارس.
جهاز التعليم فيتعلمون يف أحيان عديدة يف
ٍ
وأدت هذه الظاهرة إىل أن يكون  %43من الصفوف البلدية الرسمية ال تتمتع باملواصفات
السليمة .ومع أن التالميذ الفلسطينيين يشكلون نحو  %40من جممل تالميذ املدينة ،فان
نحو  %12فقط من الوظائف يف اجملال النفسي التربوي يف القدس تخصص له".
ومل تيأس احلكومة اإلسرائيلية أيض ًا من حماولة فرض املنهاج اإلسرائيلي يف املدارس
الفلسطينية يف مدينة القدس الشرقية ،وإلجناح األمر جلأت إىل أسلوب الترغيب من خالل
األموال ،فقد طرح وزير التعليم اإلسرائيلي من حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتايل بينت
مبادرة تقوم على أساس تقديم الدعم املايل إىل املدارس الفلسطينية يف املدينة التي توافق
على تدريس املنهاج اإلسرائيلي ،على أن يبدأ تطبيق هذه املبادرة يف املدارس التابعة لبلدية
القدس الغربية ،والحق ًا يف املدارس اخلاصة.
ونتيجة هذه اخلطوة ،بدأت  8مدارس يف املدينة ،حديث ًا ،بتدريس املنهاج اإلسرائيلي،
وكانت البلدية شرعت يف سنة  2011يف توفير كتب املنهاج الفلسطيني للمدارس بعد شطب
كثير من مضامينها متوعدة َمن يحصل على الكتب من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
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باملساءلة.
ويقول االئتالف األهلي حلقوق الفلسطينيين يف القدس" :يف بداية العام الدراسي
 2012/2011قامت بلدية االحتالل بتزويد املدارس اخلاصة بالكتب املدرسية احملرفة،
إذ قامت بشطب األجزاء والفقرات ذات العالقة باملفاهيم والتاريخ واجلغرافيا والرواية
الفلسطينية ،وشمل التحريف كل ما له عالقة بتعزيز الهوية والقيم والثقافة الوطنية".
وتشرف بلدية القدس الغربية على  52مدرسة يف القدس الشرقية وهي األكثر استيعاب ًا
للطالب ،إذ يدرس فيها ما يزيد على  40,000طالب ،يليها املدارس اخلاصة وعددها 69
مدرسة ،ثم مدارس األوقاف اإلسالمية وعددها  39مدرسة ،تليها املدارس شبه احلكومية
(سخنين) وعددها  13مدرسة ،وأخيراً املدارس التابعة لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى (األونروا) وعددها .8
وبموجب القانون اإلسرائيلي فإن الدولة ملزمة بتوفير التعليم ،لكن نظراً إىل قلة عدد
املدارس فإن سلطة املعارف اإلسرائيلية تقدم املساعدات املالية إىل املدارس اخلاصة وشبه
الرسمية (سخنين) ،األمر الذي يجعلها تعتمد شيئ ًا فشيئ ًا على هذه املساعدات بما ال يمكّنها
ال يف حال عدم احلصول عليها.
من العمل مستقب ً
ويف هذا الصدد يقول وزير شؤون القدس وحمافظ املدينة عدنان احلسيني" :بعد أن
اعتمدت بعض املدارس يف القدس على املساعدات التي هي يف األصل واجب على احلكومة
دفعها لها ،فإنها تريد أن تبتزها اآلن بتعليم املنهاج اإلسرائيلي أو قطع املساعدات".
ويضيف" :هذه املساعدات هي جزء من الضرائب التي يدفعها سكان القدس ،وإذا ما كانت
احلكومة اإلسرائيلية تريد حجب احلقوق عن السكان ،فعندها ما املبرر لدفع الضرائب؟
فلتوقف جباية الضرائب وعندها سيكون بإمكان سكان القدس تدبير أمورهم".
أما االئتالف األهلي حلقوق الفلسطينيين يف القدس فأدان "إقدام سلطات االحتالل على
ّ
ابتزاز املدارس يف القدس الشرقية بفرض املناهج اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني حتت
االحتالل" ،مشيراً إىل أن "تلك السياسات واإلجراءات تتنافى مع أبسط قواعد وقوانين حقوق
تقر بحرية التعليم جلميع األفراد أينما كانوا".
اإلنسان واملواثيق الدولية التي ّ

حرب التقاسم املكاين والزماين لألقصى
لقد كان املسجد األقصى شرارة اله ّبة اجلماهيرية التي انطلقت يف تشرين األول  /أكتوبر
 2015بعد تصاعد االقتحامات اإلسرائيلية لساحاته ،والتي مل تهدأ منذ ذلك احلين.
وقد أفادت معطيات حصلت عليها "جملة الدراسات الفلسطينية" من إدارة األوقاف
اإلسالمية يف القدس ،بأن  14,064مستوطن ًا إسرائيلي ًا اقتحموا ساحات املسجد خالل سنة
 ،2015وأن الوتيرة املرتفعة استمرت خالل السنة اجلديدة ( )2016باقتحام  472مستوطن ًا
الساحات خالل كانون الثاين  /يناير.
غير أن التصريحات اإلسرائيلية العلنية بشأن تقسيم املسجد زماني ًا ومكاني ًا بين
املسلمين واليهود ،خبت جزئي ًا من دون إعالن التراجع عنها.
وأطلق الفلسطينيون لقب "القائمة الذهبية" على قائمة تضم أسماء نحو  80فلسطيني ًا،
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 60منهم من النساء ،ممنوعون من دخول املسجد األقصى بقرار من الشرطة اإلسرائيلية،
العتراضهم على اقتحامات اليهود ساحات املسجد.
وطالت االعتداءات اإلسرائيلية أماكن دينية مسيحية يف املدينة من دون إجراءات
ملموسة إللقاء القبض على املستوطنين منفذي هذه االعتداءات.
ووجدت التطورات تعبيراً لها يف البيان الذي أصدره جملس رؤساء الكنائس الكاثوليكية
يف األرض املقدسة يف  18شباط  /فبراير ،والذي قال فيه" :الوضع احلايل للفلسطينيين هو
وضع ال إنساين .هو وضع مستوطنين يحتلون األراضي الفلسطينية يوم ًا بعد يوم .هو حصار
منذ أعوام يف غزة ،حصار ملليون ونصف من البشر ،حصار فقر ومهانة لإلنسان الفلسطيني
هناك .وهو حصار يف سائر أنحاء فلسطين وصعوبة احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وهدم البيوت فيها .هو احلواجز العسكرية حيث يتحكم اجلندي اإلسرائيلي
وي ِذ ّله .احلواجز مكان إذالل ال داعي لها على اإلطالق .وإنما سببها
باإلنسان الفلسطيني ُ
منطق احلرب الذي يزداد يف كل يوم ،وتزداد أيض ًا الكراهية واملوت .هو حصار القدس
وتهويد املدينة وإبعاد أهلها الفلسطينيين عنها ،وهو تهمة اإلرهاب الشاملة للفلسطينيين
وما يتبعها من عقاب جماعي ،حتى أصبحت املرحلة اليوم مرحلة انتفاضة يموت فيها
الفلسطينيون ،بل ُيقبلون على املوت من يأس يف حياة أصبحت ذليلة وغير آمنة وال أمل
فيها".
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