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عبد �لروؤوف �أرناوؤوط * 

 ت�سعيد �إ�رس�ئيلي على م�سار�ت متز�منة

يف �لقد�س بعد قر�ر تر�مب

قرار الرئي�س الأميركي دوالد ترامب العتراف بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل �سهية الم�س�ؤولين في فتح 

اليمين الإ�سرائيلي الحاكم للعمل على ا�ستكمال ما تبّقى من الم�سروع الإ�سرائيلي في المدينة 

بعيداً عن ال�سجيج الإعالمي.

فمنذ �سدور القرار الأميركي في 6 كان�ن الأول/دي�سمبر 2017 كان يمكن مالحظة حراك اإ�سرائيلي 

على 6 م�سارات اأ�سا�سية هي: اأوًل، منع اأي ن�ساطات فل�سطينية في مدينة القد�س؛ ثانيًا، ال�سعي لتغيير 

ال�اقع التاريخي في البلدة القديمة؛ ثالثًا، تعزيز ال�ستيطان ح�ل البلدة القديمة؛ رابعًا، ت�سعيد الهجمة 

�سد ال�سكان المقد�سيين؛ خام�سًا، تعزيز التعاون بين المتطرفين وال�سرطة خالل عمليات اقتحام الم�سجد 

م�سير  تح�سم  ق�انين  وتمرير  ل�س�غ  الحثيث  ال�سعي  �ساد�سًا،  الكن�سية؛  الم�ؤ�س�سات  وا�ستهداف  الأق�سى 

مدينة القد�س.

ع القرار الأميركي الأحزاب الإ�سرائيلية في الحك�مة والمعار�سة على 
ّ
لكن الأ�س�اأ لم ياأِت بعد، اإذ �سج

الدفع في اتجاه مخططات التخل�س من اأحياء فل�سطينية في المدينة.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدرا�سات العربية: ''اإن كثيراً من الأم�ر تغير 

لكن  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالمدينة  العتراف  الأميركي  الرئي�س  قرار  بعد  ال�سرقية  القد�س  مدينة  في 

دون  من  الخطرة،  الخط�ات  من  �سل�سلة  تطبيق  على  الإ�سرائيلية  الحك�مة  عملت  اإذ  و�سمت،  بت�سميم 

�سجيج اإعالمي.''

ويبدو اأن ثمة تطابقًا بين فريق عملية ال�سالم في البيت الأبي�س وبين الأحزاب اليمينية الإ�سرائيلية، 

على ما يحاك من مخططات لإنهاء ملف مدينة القد�س، لكن من دون �سجة اإعالمية.

ويق�ل م�س�ؤول�ن فل�سطيني�ن اإن الفريق الأميركي المك�ن من مبع�ث عملية ال�سالم جاريد ك��سنر 

ومبع�ث الرئي�س الأميركي لالتفاقات الدولية جي�س�ن غرينبالت وال�سفير الأميركي لدى تل اأبيب ديفيد 

ال�س�ت  ويرفع�ن  الإ�سرائيلية،  الإجراءات  جميع  ويغّط�ن  ترامب،  قرار  وراء  يقف�ن  ن 
َ
م هم  فريدمان، 

�ستهدف الم�ست�طن�ن من الفل�سطينيين.
ُ
عندما ي

* صحافي فلسطيني.
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وم�قف فريق ترامب هذا لي�س خافيًا على اأحد، اإذ اإن و�سائل اإعالم اأميركية تحدثت على مدى الأ�سهر 

الما�سية عن ارتباطه بالمنظ�مة ال�ستيطانية الإ�سرائيلية في ال�سفة الغربية.

وقد �ساهم هذا الفريق في ترتيب زيارة نائب الرئي�س الأميركي مايك بن�س لحائط البراق، في 23 

كان�ن الثاني/يناير الما�سي.

اإ�سرائيليين، فاإن ال�سفارة الأميركية ثبتت  واإذا كان بن�س قد زار الحائط من دون مرافقة م�س�ؤولين 

واقعًا جديداً ب��سعها للمرة الأولى منذ �سنة 1967 الترتيبات الإعالمية لهذه الزيارة.

اأبيب  الأميركية في تل  ال�سفارة  التن�سيق مع  الإعالميين  الطلب من  الزيارة، جرى  لترتيبات  فطبقًا 

ب�ساأن تغطيتها، ولي�س مع القن�سلية الأميركية العامة في القد�س التي تت�لى الم�س�ؤولية عن الن�ساطات 

الأميركية الر�سمية في جميع الأرا�سي الفل�سطينية، بما في ذلك القد�س ال�سرقية.

زيارة بن�س الذي اأعلن ا�ستكمال نقل ال�سفارة الأميركية اإلى القد�س في نهاية ال�سنة المقبلة 2019، 

لحائط البراق، د�ّسنت ''ب�سمت'' اأول ن�ساط لل�سفارة الأميركية في مدينة القد�س ال�سرقية المحتلة.

وبالتزامن مع هذه الخط�ة، �سرعت الحك�مة الإ�سرائيلية في ت��سيع منطقة ال�سالة في حائط البراق 

غطاء  تحت  ب�سمت  الت��سع  هذا  ومر  اليه�د،  والن�ساء  الرجال  بين  المختلطة  لل�سالة  منطقة  لت�سمل 

الخالف ما بين الحركتين الإ�سالحية والمحافظة اليه�ديتين.

اإلى تغيير ه�ية  اإجراءات تهدف  ''هي  ال�سيخ محمد ح�سين:  الفل�سطينية  والديار  القد�س  وقال مفتي 

المكان �سمن خط�ات بداأت بها �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي منذ �سنة 1967 ، فمعل�م اأن الحتالل دمر 

في اأيامه الأولى حارة المغاربة بحجة ت��سيع المنطقة، وما يجري الآن ل ينف�سل عن مخطط الته�يد 

وتغيير الطابع العربي والإ�سالمي للمنطقة.''

واأ�ساف المفتي اأن ''كل ما يجري ه� اإجراء تغيير في اأوقاف اإ�سالمية، والقيام بخط�ات عدوانية �سد 

حق�ق الفل�سطينيين في المنطقة، وه� اأمر مرف��س جملة وتف�سياًل، لكن هذا الحتالل الذي ي�سرب عر�س 

الحائط بالق�انين والقرارات الدولية، يق�م بهذه الأعمال ال�ستفزازية في محاولة وا�سحة لفر�س واقع 

جديد في القد�س، ومزيد من الته�يد في المدينة، م�ستمداً الت�سجيع من قرار ترامب الأخير ب�ساأن القد�س.''

وفي الطرف الآخر من البلدة القديمة اأتمت ال�سرطة الإ�سرائيلية ب�سمت، في منت�سف ليل 15 �سباط/

فبراير اإقامة نقطة مراقبة ثابتة في مدخل باب العم�د التاريخي في مدينة القد�س.

عتبر �سابقة منذ الحتالل الإ�سرائيلي في 
ُ
ال�سكل، ي الثابتة، وهي حديدية دائرية  النقطة  اإن�ساء هذه 

�سنة 1967. ويرى مدير مركز القد�س للحق�ق الجتماعية والقت�سادية زياد الحم�ري، اأن هذه النقطة 

الرئي�سي  المدخل  العم�د  القديمة باعتبار باب  البلدة  الفل�سطينيين في اتجاه  ال�سرطية ت�ستهدف حركة 

اإلى الأ�س�اق التاريخية، واإلى الأماكن الدينية الإ�سالمية والم�سيحية في مدينة القد�س القديمة.

وكانت بلدية الحتالل الإ�سرائيلي بداأت ب�سمت اأي�سًا، وللمرة الأولى منذ الحتالل في �سنة 1967، 

بفر�س �سريبة الأمالك )''الأرن�نا''( على الأمالك الكن�سية في مدينة القد�س.

اإن ما  بيان م�سترك  الجديد، وقال�ا في  الإجراء  اإلى ك�سف هذا  القد�س  الكنائ�س في  روؤ�ساء  و�سارع 

يجري ''يتعار�س مع الم�قف التاريخي للكنائ�س في المدينة المقد�سة مع ال�سلطات المدنية عبر قرون 

الكنائ�س  تقدمها  التي  الكبيرة  الم�ساهمة  واحترمت  دائمًا  المدنية  ال�سلطات  اعترفت  لقد  الزمن.  من 

المدار�س  بناء  في  وُت�سرف  بالمليارات،  تقّدر  التي  م�ساريعها  خالل  من  المجتمع  لخدمة  الم�سيحية 
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والم�ست�سفيات والمنازل، والتي كثير منها مخ�س�س لكبار ال�سن والمحرومين.''

�س للخطر قدرة الكنائ�س 
ّ
�س الطابع المقد�س لمدينة القد�س، ويعر

ّ
واأ�ساف�ا اأن ''مثل هذا التدبير يق�

على القيام بدورها في هذه الأر�س با�سم ط�ائفها وكنائ�س العالم اأجمع''، داعين البلدية اإلى ''الحفاظ 

على ال��سع القائم الم�ستمد من تاريخ المدينة المقد�س، وعدم الم�سا�س بطبيعة مدينة القد�س المقد�سة.''

وج�دنا  عن  الدفاع  في  ومتحدين  ثابتين  ''نقف  الق�ل:  اإلى  القد�س  في  الكنائ�س  روؤ�ساء  وخل�س 

واأمالكنا.''

اإن انتهاك ''ال��سع القائم'' ب�ساأن الكنائ�س رافقه ا�ستمرار انتهاك ''ال��سع القائم'' في الم�سجد الأق�سى 

عبر ت�سعيد القتحامات الإ�سرائيلية للم�سجد، وتقييد ن�ساط دائرة الأوقاف الإ�سالمية في القد�س لترميم 

الم�سجد.

وورد في درا�سة لجمعية ''عير عاميم'' الإ�سرائيلية اأن ا�ستراتيجيا المنظمات اليه�دية المت�سددة هي 

هذه  نجاح  اأن  واأ�سافت  فيه.''  القائم  ال��سع  لتغيير  كرافعة  للم�سجد(  )المقتحمين  اليه�د  عدد  ''زيادة 

المنظمات ''ينبع من تغير ملح�ظ في ت�جهات ال�سرطة الإ�سرائيلية تجاه ن�ساطاتها.''

''هناك  الخطيب:  ال�سيخ عزام  القد�س  الإ�سالمية في  الأوقاف  دائرة  قال مدير عام  ال�سدد  وفي هذا 

ذلك  في  بما  الأق�سى،  للم�سجد  المتطرفة  العنا�سر  هذه  اقتحامات  في  م�سب�ق  وغير  ملح�ظ  ت�سعيد 

ال�سرطة  من  وت�سجيع  ومراأى  م�سمع  على  القتحامات  اأثناء  في  يه�دية  دينية  طق��س  اأداء  محاولت 

الإ�سرائيلية.''

من  الأوقاف  دائرة  لمنع  ال�سبل،  وبجميع  ت�سعى  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأن  ''كما  الخطيب:  واأ�ساف 

القيام ب�اجبها في ترميم الم�سجد في محاولة ل�ستبدال الأوقاف بم�ؤ�س�سات اإ�سرائيلية.''

ول تقت�سر هذه الإجراءات على المعالم الدينية، بل تطال اأي�سًا الن�ساطات الثقافية الفل�سطينية في 

ال�سرطة  منعت  �سباط/فبراير،  منت�سف  وحتى  الجاري،  العام  مطلع  فمنذ  ال�سرقية.  القد�س  مدينة 

منظميها  ارتباط  بادعاء  القد�س  مدينة  في  فل�سطينية  ثقافية  ن�ساطات   5 على  يزيد  ما  الإ�سرائيلية 

بال�سلطة الفل�سطينية، اأو بمنظمات فل�سطينية.

ال��س�ل  خالل  من  وذلك  الثقافية،  الن�ساطات  لهذه  الخفي  المنع  اإلى  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ولجاأت 

ال�سرطة  قادة  من  م�ّقعة  قرارات  عليها  القائمين  وت�سليم  الفاعليات،  هذه  تنظيم  م�اقع  اإلى  المبكر 

الإ�سرائيلية بمنعها، وذلك من اأجل تفادي اقتحام الفاعليات في اأثناء انعقادها.

وكانت ال�سرطة الإ�سرائيلية منعت على مدى الأع�ام الما�سية العديد من الفاعليات في مدينة القد�س، 

غير اأن ت�سعيد هذا المنع منذ مطلع العام الجاري بات ملح�ظًا بالتزامن مع تجديد اأوامر اإغالق اأكثر 

من 11 م�ؤ�س�سة مقد�سية، وعلى راأ�سها ''بيت ال�سرق'' والغرفة التجارية، لـ 6 اأ�سهر اإ�سافية.

عدم  بداعي  الهدم  اأوامر  زيادة  اإلى  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  تعمد  الإجراءات،  هذه  مع  وبالت�ازي 

الترخي�س، واإلى م�ا�سلة عمليات العتقال �سد ال�سبان المقد�سيين.

في  منزًل   39 هدمت  الإ�سرائيلية  البلدية  اأن  اإلى  الإ�سرائيلية  عاميم''  ''عير  جمعية  معطيات  وت�سير 

الترخي�س، مقارنة بداعي عدم  �سباط/فبراير  الجاري حتى منت�سف  العام  بداية  ال�سرقية منذ   القد�س 

بـ 173 منزًل ط�ال �سنة 2017، و74 منزًل في �سنة 2015، الأمر الذي يعك�س الزيادة الملح�ظة في 

عمليات هدم المنازل منذ قرار ترامب.
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عامًا   12 مدى  ''على  حنينا:  بيت  في  علي  ابنه  منزل  البلدية  هدمت  الذي  حميدات  محم�د  وقال 

اأمتار، والذي يقيم  حاولنا من دون جدوى الح�س�ل على ترخي�س بناء للمنزل البالغة م�ساحته 110 

فيه ابني علي وعائلته المك�نة من 6 اأنفار.'' واأ�ساف: ''و�سلت ق�ات الحتالل الإ�سرائيلي في �ساعات 

ب�سكل  المنزل  هدمت  اأن  بعد  اإّل  تغادر  ولم  احتجاجات،  اأي  لمنع  المنطقة  وحا�سرت  الباكر،  ال�سباح 

كامل، علمًا باأن الهدم تم من دون �سابق اإنذار.''

الب�ؤر  يربط  ا�ستيطاني  لم�سار  الأخ�سر  ال�س�ء  الإ�سرائيلية  البلدية  اأعطت  ذلك  مع  وبالتزامن 

ال�ستيطانية في حي جبل الزيت�ن في المدينة، مع اإقرار ت��سعات ا�ستيطانية في عدد من الم�ستعمرات 

الإ�سرائيلية في المدينة.

وتم�سي ال�سلطات الإ�سرائيلية قدمًا في تنفيذ المخطط ال�ستيطاني ''E1'' الذي يربط م�ستعمرة معاليه 

اأدوميم في القد�س الغربية على ح�ساب اأرا�ٍس تقيم على جزء منها تجمعات بدوية فل�سطينية مثل قرية 

اأب� الن�ار التي هدمت هذه ال�سلطات مدر�ستها ال�حيدة.

في  ال�سريعة  القطارات  محطة  لربط  الإعداد  في  �سرعت  اأنها  الإ�سرائيلية  الم�ا�سالت  وزارة  وقالت 

القد�س الغربية مع محطة في �ساحة البراق تحمل ا�سم الرئي�س الأميركي دونالد ترامب. وبذلك �سيك�ن 

كانت  اأن  بعد  دقيقة   30 غ�س�ن  في  البراق  حائط  اإلى  ال��س�ل  اأبيب  تل  في  الإ�سرائيلي  اإمكان  في 

ت�ستغرقه الم�سافة في اأف�سل الأح�ال اأكثر من �ساعة.

وقال التفكجي: ''التغييرات الجارية في القد�س منذ اإعالن ترامب ت�سمل جميع المجالت، فالإ�سرائيلي�ن 

اإلى  القد�س  في محيط  الم�ستعمرات  ل�سم  عّدون 
ُ
وي لها،  التحتية  البنى  ويقيم�ن  الم�ستعمرات،  ي��سع�ن 

المدينة، وي�ستعدون لتد�سين القطار ال�سريع في حائط البراق، ويمنع�ن الن�ساطات الثقافية، ويفر�س�ن 

اإعالمي. وعليه، فاإن  اأي �سجيج  ــ وذلك كله من دون  ــ مثلما يجري في باب العم�د  ال�قائع الجديدة 

ردات الفعل العربية والإ�سالمية والدولية على هذه الخط�ات، على الرغم من خط�رتها، كانت �سعيفة 

جداً.''

على اأن الأخطر، ربما، ه� ما يجري الإعداد له لف�سل اأحياء فل�سطينية عن مدينة القد�س. فبعد اإقرار 

الكني�ست الإ�سرائيلي ''قان�ن القد�س الم�حدة'' في 2 كان�ن الثاني/يناير، ت�جهت الأنظار في الأحزاب 

اليمينية الإ�سرائيلية اإلى قان�ن القد�س الكبرى بعد اأن تجاوزت م��س�ع هل �سيتم اإقراره، واإلى متى.

من  اأكثر  يقطنها  مقد�سية  اأحياء  ف�سل  �سيتم  فاإنه  المطروحة  الإ�سرائيلية  الق�انين  �سيغ  وبم�جب 

150.000 عن القد�س، و�سم م�ستعمرات يه�دية يقطنها اأكثر من 150.000 م�ست�طن اإلى المدينة، بما 

يعزز ب�سكل كبير الميزان الديم�غرافي في المدينة لم�سلحة اإ�سرائيل.

وقال وزير �س�ؤون القد�س ومحافظ المدينة عدنان الح�سيني: ''اإ�سرائيل ت�ستغل الزمن من اأجل ته�يد 

مدينة  في  المتعددة  الته�يدية  الم�ساريع  وتنفيذ  الأرا�سي  وم�سادرة  الم�ستعمرات  بناء  وا�ستكمال 

اإلى  اإ�سرائيلية  م�ستعمرات  و�سم  القد�س  مدينة  عن  مقد�سية  اأحياء  ف�سل  ''يريدون  واأ�ساف:  القد�س.'' 

المدينة لتك�ن القد�س الكبرى، وبالتالي فاإن عدد الفل�سطينيين فيها �سيقل كثيراً، وهذا ما يطمح�ن اإليه 

الرئي�س  قرار  ''منذ  الح�سيني:  وتابع  خط�ة.''  الخط�ة  باأ�سل�ب  متدرجة،  بطريقة  يعمل�ن  هم  �سيا�سيًا. 

عدة  وعلى  القد�س  مدينة  في  وا�سح  اإ�سرائيلي  ت�سعيد  هناك  القد�س  ب�ساأن  ترامب  دونالد  الأميركي 

م�سارات متزامنة.''  


