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 جامعة فمسطين المفتوحة 
 

 : صــــملخ
ـ, وتـ ٕٙٔٓ- ٜٚٙٔمف عاـ س دتناولت ىذه الدراسة التحديات التي واجيت الق

تقسيـ ىذه الدراسة إلى خمسة مباحث وىي: المبحث األوؿ ويتناوؿ التحديات 
السكانية, وما حصؿ لمقدس مف تضييؽ واستيطاف واسع اعتمد عمى الفصؿ والوصؿ, 

 والزيادة والنقصاف, والتفريغ واإلحبلؿ .
مى ما يخص األمور وتناوؿ المبحث الثاني وىو التحديات االقتصادية, فاحتوى ع

 االقتصادية مف ضرائب بأنواعيا, وتجارة, وصناعة, وزراعة, وسياحة, وعمؿ.
وتناولت الباحثة في المبحث الثالث التحديات االجتماعية وما ارتكبو االحتبلؿ  
فساد أخبلؽ  مف انتياكات, فمف  سحب لميويات, ومنع جمع شمؿ العائبلت, وا 

 اف ليا تدخؿ في دفنيـ .الشباب بالمخدرات,حتى األموات ك
واحتوى المبحث الرابع عمى التحديات الثقافية وما واجو القدس مف تغيرات أصابت 
كؿ حارة وبيت ومسجد فييا, لتغيير معالمو, وما واجو التعميـ, والمدارس بمختمؼ 

 أنواعيا, وما أصاب المؤسسات الفمسطينية.
ة وما أصاب المقدسات وأما المبحث الخامس األخير, فيو التحديات الديني

اإلسبلمية مف انتياكات, مف مساجد وغيرىا, وتـ اختتاـ الدراسة بخاتمة ونتائج 
 وتوصيات توصمت الباحثة إلييا.             
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Abstract 
We can say that the occupation authorities created a new 

demographic reality in Jerusalem at the expense of Palestinian 
geography by confiscating land, encircling Jerusalem with 
settlements and green areas, following the policy of demolishing 
homes, refusing to grant building permits to Jerusalemites, 
preventing family reunification and registering children, The 
occupation tried to change the cultural, historical and urban 
landmarks, and broke into the Hebrew scene as Jerusalem is the 
eternal capital and cultural center of the Jews, in addition to the 
result of the construction of the apartheid Wall . 

The occupation had its interest in emptying Jerusalem and 
making the majority Jewish through demographic, economic, 
social, cultural and religious violations.This study concluded that 
there are many important results that the future of Jerusalem 
entails. 

Extending the occupation to all areas, including population, 
economic, social, cultural and religious, in order to empty the 
city of its legitimate owners. The settlement invasion targeted 
Jerusalem so that the settlements formed the backbone of the 
Zionist settlement. The conquest of Jerusalem became the focus 
of the occupation, and the holy city became the focus of world 
Jewry. 

The plan aims to make the majority Jews in Jerusalem 
confiscate land and build settlements to pressure the residents 
to emigrate. 

The settlement of the city was a great danger to the 
Jerusalemites. The settlements formed a Jewish urban 
expansion and narrowed the Jerusalemites. The Zionist 



 

 ازدهار محمد رابـيد.  ـــــــــــــــ م6102( اجلسء الثاني: 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - ٗٙٚ - 

 
settlement of Jerusalem depended on the strategy of separation 
and separation, separating the city from its suburbs. 

The settlement formed a settlement in order to control the 
land and man, and the occupation created changes and 
expansions in the city in favor of him, seized the real estate and 
houses in the old town, and pressured the people to leave their 
homes, but this attempt failed. 

This idea was supported by the decisions of the occupation 
regarding Jerusalem, foremost of which is (Jerusalem the capital 
of Israel). This law was issued on 29/7/1980, which defines the 
relationship unilaterally. 

Jerusalem faces great economic challenges, from agriculture, 
industry, trade, work and tourism, all in favor of the occupation. 
This has negatively affected Maqdisi and led to the decline of 
the Arab economy and the revival of the Zionist economy. 

The comunity faces a social challenge, from cutting social ties 
to a reluctance to marry and rising divorce rates, and then to 
corrupting Jerusalemites by providing them with drugs and the 
resulting addiction and deaths, and targeting the occupation so 
that young people do not care about Jerusalem and al-Aqsa and 
its reality. 

The cultural challenges were a challenge to education, 
changing the Jordanian curriculum to Israeli, excavations in 
Jerusalem day and night to change the history of the city, and 
trying to blur and obscure the building of an Israeli identity. 
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ّ
قذ

ُ
 :امل
تحتؿ القدس المكانة األولى في فمسطيف؛ ألىميتيا الدينية والتاريخية والحضارية,     

الثبلثة, تنفرُد بذلؾ عما سواىا مف المدف الفمسطينية  وليا أىميٌة عند الديانات السماويةَ 
اأُلخرى, ولقد واجيت القدُس تحدياٍت عدة في النواحي السكانيِة, واالقتصاديِة, 

جتماعيِة, والثقافيِة, والدينيِة عبر تاريخيا, إال إف البحث يكتفي بدراسة التحديات واال
 ـ. ٕٙٔٓ-ـٜٚٙٔفي القدس مف 

ـ؛ أي منذ سقوِطيا بيد االحتبلؿ ٕٙٔٓ-ٜٚٙٔوتبدأ الفترُة الزمنيُة لمبحث مف 
 ـ والتي تمثؿ اليجمة الشرسة لبلستيطاف في القدس.ٕٙٔٓاإلسرائيمي, وحتى عاـ 

 بد مف وقفة لمحديث عف أىمية البحث, حيث تأتي أىميتُو نظًرا لما يجري وىنا ال
في القدس يوميًّا مف تحدياٍت, فجاءت الدراسُة لكي تمقي الضوَء عمى التحدياِت 

 السكانية, واالقتصادية, واالجتماعية, والثقافية والدينية.
ء الفمسطيني, وقد اعتمدت الدراسُة عمى اإلحصائيات التي أجراىا مركز اإلحصا

وعمى الصحؼ العربية والعبرية, وبعض المجبلت العربية المختمفة, وبعض البرامج 
التميفزيونية التي كنت ُأسجميا سابًقا, باإلضافة إلى عدد مف المواقع اإللكترونية, وعدد 
مف المراجع العربية والعبرية واإلنجميزية والمقاببلت لشخصيات ليا عمـ أو تجربة عف 

 , التي أثرت البحث بالمعمومات المفيدة.الموضوع
والدراسة مكونة مف خمسة مباحث: تناوؿ المبحث األوؿ التحديات السكانيَة منذ 
احتبلؿ القدس؛ إذ بدأ االحتبلؿ باقتحاـ المسجد األقصى, ونيب األراضي بحجج 

ووسع  حدود القدس ثـ تراجع بعد ذلؾ, وأخرج عدًدا مف  مختمفة كاألرض الخضراء,
قرى والبمدات مف حدود القدس؛ ليحصؿ عمى أرض أكثر, وعرب أقؿ, وأضافوا ال

فأقاـ  المستوطنات إلى القدس, وأضفى االحتبلؿ الّصفة اإلسرائيمية عمى القدس,
المقابؿ سعى إلى تفريغ األحياء الفمسطينية المحيطة  الوحدات االستيطانية, وفي

رائيؿ ببناء عدٍد مف الوحدات بالمسجد األقصى, وبيف الفينة والفينة تقوـ إس
االستيطانية, وفي الوقت نفسو تمنع رخص البناء لمعرب, حتى أصبحت أعدادىا 

 متدنية جدًّا.
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تناوؿ المبحُث الثاني التحديات االقتصادية؛ ألف االقتصاد عصب الحياة, فأعاؽ 
 االحتبلؿ تقدـ اقتصاد القدس, فأفرط في فرض الضرائب, إلرىاؽ المقّدَسي وتركو
غبلْؽ مِحمو, ففرض عميو ضريبة القيمة المضافة والدخؿ واالرنونا )ضريبة  تجارَتو وا 
المسقفات(, أضؼ إلى ذلؾ أف التاجر المقدَسّي ينافس األسعار في الضفة الغربية, 
وينافس التاجر الييودي, وأما الصناعة, فمـ تكف أحسِف حااًل, فمنع المنتج الفمسطيني 

المؤسسات الصناعية العربية, وازدياد عدد المناطؽ  مف دخوؿ القدس ونقص عدد
الصناعية الييودية التي تـ اغتصابيا مف أراضي العرب, وتدىورت الزراعُة حتى 
أضحت لبلستيبلؾ الشخصي,ووصمت البطالة أعمى مستوياتيا, وتراجعت السياحة, 

 وبنى االحتبلؿ الفنادؽ الييودية, وعارض بناء الفنادؽ العربية .
المبحُث الثالث التحديات االجتماعيَة؛ قاـ االحتبلؿ بعدة أعماؿ مف أجؿ  وتناوؿ

التضييؽ عمى المقدسييف وىجرتيـ, فصادروا ىويات المقدسييف التي ال تتعدى عف 
كونيا إقامة فقط, ومنعت جمع شمؿ العائبلت, وتسجيؿ األطفاؿ, وقمت حاالت 

 ب عمى المخدرات.الزواج, وازدادت حاالت الطبلؽ, وسيموا حصوؿ الشبا
وتناوؿ المبحث, الرابع التحديات  الثقافية,  فاقترفت إسرائيؿ حقوؽ اإلنساف مف 
تسجيؿ األسماء لبلنتخابات, وعندما سجمت القدس ضمف التراث العالمي الميدد 
بالخطر رفض االحتبلؿ التوقيع عمى ذلؾ, وعندما ُأعمنت القدس  عاصمة الثقافة 

امة االحتفاالت الرسمية فييا, فُأقيمت في بيت لحـ, ولـ يتواف العربية منع االحتبلؿ إق
االحتبلؿ في استمراره في الحفريات, فالحفر والبناء مستمراف, ولـ يسمـ التعميـ مف 
تعديات االحتبلؿ, فغيرت المنياج األردني إلى إسرائيمي, عانت القدس مف نقٍص في 

جامعي باإلسرائيمي, وأغمؽ المعمميف, وفي الغرؼ الصفية, وربطت التعميـ ال
 المؤسسات العربية,وأقامت المؤسسات الييودية .

وأرخ المبحُث الخامس األخُير التحديات الدينية, وحصمت االنتياكات منذ المحظة 
األولى, واقتحامات متكررة لممسجد األقصى لـ تتوقؼ نيائيًّا, فطالبوا بحقيـ بالصبلة 

ا بالقبور التي ىي أرض وقفية, كما طالت في األقصى, وخفض صوت اآلذاف, وعبثو 
 أيدييـ حرؽ المسجد األقصى.
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واعتمدت الباحثة في الدراسِة عمى المنيج الوصفي التحميمي, وجزء قميؿ ميداني, 
 فقامت بمقابمة شخصيات أثرت معموماتيـ البحث.

 وأما الصعوبات تتمثؿ في صعوبة دخوؿ الباحثة إلى القدس.
   

 التحذيات السكانية:
منذ احتبلؿ القدس, كاف برنامج االحتبلؿ الصييوني إحبللي واحتبللي مستيدًفا 
الوجود اإلسبلمي والمسيحي, ألسرة المدينة عمى حساب أىميا, وىدموا حي المغاربة 

ـ وزير الحرب اإلسرائيمي, قاؿ: ٜٚٙٔ/ٙ/ٚبالكامؿ. ومنذ دخوؿ موشيو دياف في 
(, ٔا توحيد المدينة الممّزقو عاصمة اسرائيؿ )"لقد حررت قوات الدفاع اإلسرائيمي وأعدن

صوًتا مقابؿ  ٜٙـ بأغمبية ٜٓٛٔتموز)يوليو( عاـ  ٜٕوأقر الكنيست في جمسة 
, والكنيست, والحكومة, الدولةصوًتا القدس الكاممة الموحدة, وىي مقر رئيس ٘ٔ

 ـ الذي عدٜٓٛٔ/ٛ/ٕٓفي  ٛٚٗوالمحكمة اإلسرائيمية, وأصدر مجمس األمف القرار 
القرار مخالًفا لمقانوف الدولي, وضـ القدس باطؿ والٍغ, وعمى الدوؿ سحب بعثاتيا 

ف وزارة الداخمية األمريكية أعمنت أنيا ال  تشعر بالقمؽ ٕالدبموماسية مف القدس ) (, وا 
إزاء مشروع  قانوف القدس الكبرى الذي سيضـ  مستوطنات  تقع  وراء الخط  

 (. ٖاألخضر لمقدس )
ؿ بقضايا نيب األراضي إلى مناطؽ خضراء )خدمات عامة( لمنع قاـ االحتبل

المواطنيف مف استخداميا, وتضييؽ القوانيف لمنح رخص البناء, ولـ يكتؼ االحتبلؿ 
بذلؾ, بؿ قاـ سماسرتو بتزييؼ صفقات عقارات في القدس, تـ خبلليا بيع أراٍض 

ماؿ غرب بممكية فمسطينية خاصة إلى حرديـ في مستوطنة جفعات زئيؼ ش
ـ, وَرَسـَ رحبعاـ زئيفي حدود ٜٚٙٔتـ توسيع حدود بمدية القدس عاـ   (,ٗالقدس)

قرية ومدينة عربية, وأخرج االحتبلؿ التجمعات السكانية العربية ٕٛالبمدية فضمت 
,  ٕكـ٘,ٛٓٔوأصبحت المساحة  ٕكـ٘,ٓٚإلى  ٕكـ٘,ٙمنيا, فزادت مساحتيا مف 

ـ قررت المجنُة الوزاريُة اإلسرائيمية ٕٜٚٔ, وفي عاـ ٕكـٕٙٔـ ٜٓٚٔلتصؿ عاـ 
حزيراف  ٖ – ٜٜٙٔآذار)مارس( ٚٔرئيس وزراء إسرائيؿ مف -بقيادة جولدا مائير
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%, ٕٕـ الحد مف النمو السكاني العربي في القدس, ليبقى فقط ٜٗٚٔ)يونيو(
واستخدمت القوانيف لضبط النسبة, ومف المبلحظ أف العرب كانوا يسيطروف عمى مائة 

 (.   ٘% )ٗٔـ, ليبقى فقط ٜٚٙٔالمائة مف شرقي القدس في عاـ في 
مف أجؿ الحصوؿ عمى أرض أكثر, وعرب أقؿ, فقد أصدر االحتبلؿ أمرًا لكثير 
مف العرب الذيف يعيشوف في الحي الييودي بأف يغادروه ..., وشوىد كثيٌر مف النساء 

ـ وأثاثيـ, ومعظميـ واألطفاؿ يخرجوف مف الحي, وىـ يحمموف عمى أكتافيـ مبلبسي
 (.ٙـ أو ذوييـ )ٜٛٗٔمف الجئي 

وما يسمى بالقدس الموحدة فيي األراضي التي استولى عمييا االحتبلؿ بالقوة في 
%مف ٔٙ%الحي الييودي وٖ%منيا تابعة لبمدية األردف و ٘ـ, وكانت ٜٚٙٔحرب 

القدس ـ باإليجار, ومعظـ ريع ٜٛٗٔأراضي الضفة الغربية, وسكف الييود قبؿ عاـ 
%, والباقي ممؾ ٕٓتممكو عائبلت مقدسية, ولـ تتجاوز ممكية الييود غربي القدس 

لممسمميف والمسيحييف, وشماؿ غربي القدس أراضي القرى العربية المدمرة,, مثؿ دير 
,ومميحة, ورميمة, ودحمة طرحة, وفي غربي القدس معظـ  ياسيف, ولفتا, وعيف كاـر

, وحدود القدس اليوـ ىي طموحات إسرائيؿ لمقدس؛ المؤسسات الحكومية اإلسرائيمية
فحاصروىا بالمستوطنات, ودمجيا فييا, في حيف أف غربي القدس ال يشكؿ سوى 

إلى حدود بمدية  (, وتـ إضافة حي  النبي صموئيؿٚ%مف مساحة القدس الموحدة )ٔ
ف, القدس بعد إبعاد السكاف, ومنذ منتصؼ  العقد األوؿ مف القرف الحادي والعشري

أصبح النبي صموئيؿ باستثناء الضريح جزًءا مف منطقة التماس, التي تشير إلى 
(, وتـ توسيع حدود القدس بحوالي ٛاألرض الواقعة بيف الجدار وحدود بمدية القدس )

 (.ٜـ )ٜٚٙٔضعفيف عمى ما كانت عميو قبؿ عاـ 
رى,  وعزؿ االحتبلؿ قرى عربية مف حدود بمدية القدس, وضـ أحياء ييودية أخ

, ٕكـٖٕٔ% مف أراضي القدس, البالغ مساحتيا ٗٔوقمص المساحة الممنوحة لمبناء 
وسيضـ الجدار إلى القدس مستوطنات ييودية, وسيقمؿ مف حجـ شرقي القدس أو 

%, وضـ تجمعات استيطانيو)تجمع غفعوف, معاليو أدوميـ, ٘األحياء الفمسطينية 
عقب, ومخيـ شعفاط, والراـ,وأجزاء مف وعتصيوف(, ويعزؿ األحياء العربية مثؿ)كفر 
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خراج التجمعات مثؿ: شعفاط, وكفر  (,ٓٔالعيزرية, وأبو ديس, والسواحره) وا 
عقب,والسواحره خارج القدس سيحوؿ القدس إلى سجف عسكري ضخـ,بؿ ويمارس 

 (.ٔٔالتطيير العرقي في القدس)
تبرىا المشكمة وسعى االحتبلؿ إلى إحداث خمؿ في الديمغرافيا الفمسطينية التي يع

الكبرى, وقاـ بتوزيع البمدات المحيطة بالمدينة بيف محافظات الوطف, مثؿ بيت لحـ, 
ألؼ نسمة, وازداد حتى  ٘ٚـ ٜٚٙٔوأريحا, وراـ اهلل, كاف تعداد سكاف القدس عاـ 

قرية وبمدة,  ٕٛألؼ, وتضـ  ٓ٘٘ألؼ, وأما تعداد سكاف المحافظة فيوٖٓٓبمغ 
منديا(, إضافة إلى تجمعات البلجئييف في العيزرية ومخيميف ىما )شعفاط, وق

 (. ٕٔوبدو)
أما الباحث اإلسرائيمي, فقد كتب عف توسيع المدينة جغرافيًّا وديموغرافيًّا عمى مر 

, إلى ٜٚٙٔ% عاـ ٖٚالسنيف, وشدد عمى تراجع األغمبية الييودية في القدس مف 
ف األحياء الييودية ـ, وأكدت الفجوة بيف الظروؼ المعيشية بيٕ٘ٔٓ%عاـ ٖٙ

والعربية, وأشار إلى أف حقيقة القدس أفقر مدينٍة في إسرائيؿ تدعو إلى جيد وطني 
(, وأتى بيذه اإلحصائيات الخاطئة مف أجؿ تزوير التاريخ ٖٔلمحفاظ عمى المدينة)

بالسيطرة عمى األرض,  وذكر أنيا أفقر مدينة في إسرائيؿ, والحقيقة أنيا مف فمسطيف 
رائيؿ, وأف الواقع غير ذلؾ, فقد استحدث االحتبلؿ قوانيف وأنظمة لجعؿ وليس مف إس

الغالبية  العظمى في المدينة المقدسة مف الييود, وكاف أىؿ  القدس العرب يشكموف 
ـ لـ يعرؼ السائقوف الييود ٖٜٚٔتسعة أعشار السكاف في شرقي القدس, وحتى عاـ 

(, فكيؼ مف لـ يعرؼ ٗٔؽ واألبواب )شوارع القدس العربية, ولـ يعرفوا أيف الفناد
الطرؽ واألماكف أف يكوف مف القدس ؟ والصحيح أنو جاء حديثًا جدًّا إلى المدينة 
المقدسة, وقاـ االحتبلؿ بمصادرة األراضي بادعاء أنيا لممصمحة العامة, فمف ىنا 

%مف مساحة شرقي القدس أقاموا ٖ٘أي ما يعادؿ  ٕكـٕٗأصبحت القدس نحو 
ـ أصبح يعيش ٕٕٔٓعشرة مستوطنة تحتوي عمى ستيف ألؼ وحدة سكنية عمييا خمس 

ألؼ ييودي في المستوطنات في األجزاء التي ُأقيمت, وتـ االستيبلُء عميياعاـ ٓٚٔ
 (.٘ٔـ ثبلثة آالؼ ييودي فقط )ٜٛٗٔـ في حيف كاف يعيش قبؿ عاـ ٜٚٙٔ
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قصى, فمنذ سعى االحتبلؿ إلى تفريغ األحياء الفمسطينية المحيطة بالمسجد األ
األميف العاـ -السنوات األولى لبلحتبلؿ قاـ بالبناء في شرقي القدس, وقاـ اوثانت

كانوف األوؿ  ٖٔمإلى ٜٔٙٔتشريف الثاني )نوفمبر( ٖٓلييئة األمـ المتحدة مف 
بتقديـ تقرير إلى مجمس األمف عف جيوده لوقؼ البناء اإلسرائيمي -ـ ٜٔٚٔ)ديسمبر(
أف الواليات المتحدة ستستعمؿ نفوذىا عمى إصرار الدوؿ شرقي القدس, و  الجديد في

(, إال إننا نشاىد الواقع المغاير لما ذكر وكؿ يوـ يزداد ٙٔالعربية في إثارة الموضوع )
 البناء عف اليـو الذي سبقو.  

ـ, شيدت القدس عممية إضفاء الصفة اإلسرائيمية التي أفضت ٜٛٗٔومنذ عاـ 
المسمميف والمسيحييف, وقد تحقؽ ذلؾ باستخداـ حممة إلى اقتبلع وتجريد األىالي  

ـ, فتمت مصادرة ٜٚٙٔـ, وعممية قانونية وضعت بعد عاـ ٜٛٗٔإرىابية عاـ 
األراضي الممموكة لمقطاع الخاص, واليدؼ مف ذلؾ إنشاء مستوطنات الحصار 

وكانت سياسة  (,ٚٔلشرقي القدس التي جرى ويجري بناؤىا في شرقي القدس )
اإلسرائيمية موجية نحو ىدؼ واحد, وىو تعزيز السيطرة عمى القدس, االستيطاف 

عبلف القدس الموحدة باعتبارىا العاصمة  لمحيمولة دوف تشكيؿ المدينة في المستقبؿ, وا 
 (.ٛٔالموحدة إلسرائيؿ )

وحدة سكنية في جبؿ  ٓٓٙتـ الطمب مف بمدية االحتبلؿ المصادقة عمى بناء 
ؿ, وعارضت ذلؾ بعض األصوات؛ ألف المشروع المكبر وشرفات, والنبي صموئي

رئيس )  Tidy Colikيتعارض مع المخطط العاـ لبناء المدينة وقاؿ تيدي كوليؾ)
(, وصادرت ٜٔالبمدية:"إف المباني تتألؼ مف أربعة طوابؽ ال تؤثر عمى الطابع العاـ")

شخًصا عف  ٘ٓٔمنزاَل ومتجًرا في منطقة باب السمسمة, وجبلء  ٚٔالسمطات 
(, وأصبح النساء والشيوخ واألطفاؿ في الشوارع, واألمتعة في الطرقات, ٕٓنازليـ)م

(, ولـ يتوقؼ األمر عمى طرد األىالي, ومف بقي ٕٔومنامات في األزقة الضيقة )
عاش في مكاف ال تتوفر فيو أقؿ الخدمات,فثمة في القدس مساكف مراحيضيا غير 

, ٖٜٚٗٔالمرتبطة مراحيضيا بالمياه مرتبطة بشبكة المياه, حيث بمغ عدد المساكف 
 (.ٕٕ) ٕٖٖوغير المرتبطة 
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 ٕٖٗوحدة استيطانية عمى مساحة  ٖٗٚومف المشاريع الخطيرة في القدس إقامة 
وحدة أخرى في الموقع نفسو, ومشروع مستقبمي  ٚ٘دونًما في مستوطنة "راموت", و

 ٕٓٓٔ وحدة مف مجموع ٜٔٛدونًما, وفي "غيمو"  ٜٔٗوحدة عمى مساحة ٖ٘ٗٔ
وحدة استيطانية في "النبي يعقوب"شماؿ  ٖٓٙدونًما, و ٕٓٚوحدة عمى مساحة 

وحدة في جبؿ أبو غنيـ  ٖٓٔوحدة في "بسجات زئيؼ"قيد اإلنشاء, و ٖٙالقدس, و
وحدة استيطانية في "جفعات ٕٓٓٙتحت االنشاء, وتمت المصادقة عمى بناء 

الحكومة اإلسرائيمية بناء  وحدة في" رمات شمومو ",  واعتزمت ٓٓ٘(, وٖٕىمطوس")
(, واعتـز االحتبلؿ المصادقة عمى بناء ٕٗألؼ وحدة استيطانية في القدس ) ٖٓ

(, وأف التوسع ٕ٘وحدة استيطانية, وستضـ مستوطنة "معاليو أدوميـ"السرائيؿ )ٓٓ٘ٙ
قامة المستوطنات تعني قطع التواصؿ  االستيطاني غير مسبوؽ  في القدس, وا 

منازؿ في  ٘اعتدًاء عمى القدس, وتـ ىدـ  ٜٜات االحتبلؿ الجغرافي, ونفذت سمط
 (. ٕٙفي القدس وحدىا ) ٕٓٓالقدس القديمة وبيت حنينا, وعدد اإلخطارات 

منح االحتبلؿ البناء لمييود في األراضي المصادرة, في حيف ضيؽ القوانيف لمنح 
 ٛٔؿ رخص البناء لمعرب, ليصؿ عدد المساكف غير المرّخصو حسب ادعاء االحتبل

% مف مجمؿ المساكف, وجميعيا ممفات في محاكـ ٖ٘ألؼ مسكف, أي ما نسبتو 
االحتبلؿ بغرض فرض غرامات ومخالفات عمى أصحابيا الستنفاذىـ ماديًّا, ليأتي بعد 
ذلؾ قرار اليدـ دوف أف يكوف مف البمدية سؤاؿ حوؿ مصير األطفاؿ والقاصريف مف 

 (.ٕٚتقبؿ المجيوؿ )أبناء األسرة في الشارع يواجيوف المس
ضيؽ االحتبلؿ عمى رخص البناء مف أجؿ تيجير األىالي,وعدد الرخص 
الممنوحة في القدس أعدادىا متدنية جدَّا إذا ما قيست بالنسبة لمزيادة الطبيعية 
لؤلىالي, ويوضح الجدوؿ التالي  رخص األبنية الجديدة حسب المساحة المرخصة في 

 (.ٕٛـ)ٕٙٔٓالربع األوؿ  مف عاـ 
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عدد رخص  2المساحة م
 األبنية السكنية

مجموع عدد 
الوحدات 
 السكنية

متوسط عدد 
 الوحدات السكنية

متوسط عدد 
 الطوابؽ

أبنية غير 
 سكنية

 6 6 6 6 6 66أقل من 

 6 6 6 6 6 119-66من

126-199 5 5 16 12 6 

266-499 19 29 15 26 2 

566-1999 16 45 4,5 37 5 

 - - - - - فأكثر  2666

مف المبلحظ أف الرخص الممنوحة لؤلىالي في القدس لممساحات الصغيرة والتي 
ـ معدومة, وفي اعتقادي, إف ىذه المساحات الصغيرة ربما تكوف ٜٔٔتقؿ عف 

إلضافة لممنزؿ أو المحؿ التجاري, وىذا يوجد في البمدة القديمة, أو نواحييا,وكذلؾ 
يمة جدًّا؛ ألف االحتبلؿ الصييوني  يحارب الرخص الممنوحة لؤلبنية غير السكنية ضئ

التجارة والصناعة العربية في القدس, وكذلؾ البنايات السكنية محدودة العدد بسبب 
 العراقيؿ اإلسرائيمية, والتكاليؼ الباىظة لمرخصة .

وكاف االستيطاف في النبي صموئيؿ مؤجبًل إال إنو ساري المفعوؿ, وقالت جولدا 
: إنو طرأت تأجيبلت عمى تنفيذ القرار  -رائيؿ في ذلؾ الوقت رئيس وزراء إس -مئير

الخاص باالستيطاف الييودي في النبي صموئيؿ, إال إنو مازاؿ ساري المفعوؿ وسينفذ, 
عائمة ييودية في أربع ضواحي حوؿ القدس وىي: النبي يعقوب, ٖٓٓوتـ استيطاف 

ألوالد, وتزداد ىذه العائبلت رمات, تؿ بيوت الشرقية, غيتو, وىي مف العائبلت كثيرة ا
(, وىدؼ االحتبلؿ مف شراء ٜٕعائمو) ٓٓٛحتى تصبح في نياية شير آب)أغسطس(
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األراضي ىو تفريغ األرض مف أصحابيا, وبذؿ جيود مضنية لبناء المساكف وتشجيع 
(, واحتؿ المستوطنوف منزاًل في ٖٓوجود اإلسرائيمييف في األجزاء العربية مف القدس )

مميوف شيكؿ, ومنزاًل جديًدا في حي بطف اليوى في سمواف  ٕٓٙصد لو سمواف؛ إذ ر 
ويعود لممرحوـ الدكتور سرحاف, فكسروا الباب واستولوا عمى المنزؿ فاندلعت 

 (.ٖٔالمواجيات )
أحكمت إسرائيؿ قبضتيا عمى القدس, وىدفيا مف ذلؾ تحقيؽ ثبلثة أىداؼ وىي: 

ور لبمدة سمواف, وتقطيع جذور جبؿ تقطيع الجذور لمبمدة القديمة, وتقطيع الجذ
ألؼ نسمة في البمدة القديمة,  ٓٗالزيتوف, والشيخ جراح, وأف يقطعوا جذور التواجد ؿ 

ألؼ في حي الشيخ جراح, ويريدوف أف يقطعوا شجرة ٖٓألؼ نسمو في سمواف, و ٓٗو
الصمود, فالمسجد األقصى ال يصمو إال كبار السف, وبعد قطع الجذور, يريدوف 

 (.ٕٖفيؼ, ثـ قطع الشجرة, وزرع شجرة أخرى, وبعد ذلؾ زرع ييودية الييكؿ )التج
 ومف أجؿ ذلؾ أنشأ االحتبلؿ عدًدا مف المستوطنات ومنيا:

ـ لتطويؽ شماؿ غرب القدس, ٜٛٙٔمستوطنة رامات اشكوؿ: ُأنشئت عاـ  -1
ـ ٜٛٙٔ/ٜ/ٔدونًما صادرىا االحتبلؿ في  ٖٖ٘ٗدونًما مف أصؿ ٜٚٙعمى مساحة 

نسمة يقطنوف في  ٓٓٓٚٔـ ٕ٘ٓٓ, وأصبح عدد سكانيا عاـ ٕ٘ٗٔالقرار بموجب 
 (.ٖٖوحدة سكنية ) ٕٕٓٓ
دونـ, وتعداد ٕٓٓـ ومساحتيا ٜٓٚٔمستوطنة راموت ألوف: ُأنشئت في عاـ  -2

سكانيا تسع وثبلثوف ألفًا, ومقامة عمى أراضي بيت إكسا, بيت حنينا, والنبي 
 (.ٖٗصموئيؿ)

تعداد سكانيا ثبلثوف ألفًا, وُأقيمت عمى ـ و ٜٓٚٔمستوطنة جيمو في عاـ  -3
أراضي بيت جاال, وبيت صفافا, وتـ دمجيا مع مستعمرة ىار حومة لفصؿ القدس 

 (.ٖ٘عف الضفة الغربية )
ـ, وخرؽ االحتبلؿ اليدنة ٜٓٚٔمستوطنة تؿ بيوت الشرقية: وتـ بناؤىا عاـ   -4

 (. ٖٙنسمة ) ٓٓٓ٘ٔوبنى ىذه المستعمرة, وبمغ تعداد سكانيا 
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 ٕٓٓٔـ حيث تبمغ مساحتيا ٜ٘ٚٔتوطنة معاليو أدوميـ: ُأنشئت عاـ مس -5
دونـ لتوسيع  ٖٓٓٓ٘نسمة, وصادر االحتبلؿ  ٕٓٓٓ٘دونـ ويبمغ عدد سكانيا 

دونـ مف  ٕٓٗٗٔالمستوطنة مف أراضي الضفة الغربية, وطرد عرب الجياليف, و
 (.ٖٚاتا(. )أراضي تابعة لقرى )أبو ديس, والعيزرية, والعيسوية, والزعيـ, وعن

دونـ  ٓ٘ٚٔـ عمى مساحة قدرىا ٜٓٚٔمستوطنة النبي يعقوب: ُأنشئت عاـ  -6
نسمة  ٓٓٓٛٔمف أراضي تابعة لقرى )بيت حنينا, حزما, جبع(, وتعداد سكانيا 

وتتوسع نحو الشرؽ لتتصؿ مع مستوطنة أدـ لتمنع أي توسع لمقدس وقراىا 
 (.ٖٛالمجاورة)
دونـ  ٖٓٓـ, وتمتد عمى نحو ٜٔٛٔمستوطنة جفعات زئيؼ: ُأنشئت عاـ  -7

مستوطف عمماني,  ٓٓٓٛمف أراضي الجيب وبتونيا, ويبمغ تعداد سكانيا حوالي 
 (.ٜٖوسعى االحتبلؿ وما زاؿ إلى جعميا أكبر مستوطنة في شماؿ غرب القدس )

 ٖٔـ وىي خرؽ التفاقية أوسمو ٜٜٗٔمستوطنة ريختس شعفاط: ُأنشئت عاـ  -8
ـ,  ٜٓٚٔدونـ, وتـ مصادرتيا منذ عاـ  ٕٓٓٓـ مساحتيا ٖٜٜٔأيموؿ )سبتمبر(

أعمنيا االحتبلؿ منطقة خضراء وزرعيا بأشجار حرجيو في ذلؾ الوقت, ويسكنيا اآلف 
وحدة سكنية مقامة عمى أراضي  ٕ٘ٙٔثمانية آالؼ مستوطف متديف يقيموف في 

 (.ٓٗشعفاط وبيت حنينا )
الحؿ النيائي,  مطار القدس: أراد االحتبلؿ فرض أمر واقع ُقبيؿ محادثات -9

وحّضر الخطط لتوسيع مطار القدس بزيادة أربعة كيمومتًرا لمدرج المطار عمى أراضي 
 (.ٔٗزراعية مف )بيت نباال, والجيب( )

ـ عمى ٜ٘ٛٔمستوطنة بزغات زئيؼ وبزغات ُأومر: تـ انشاؤىا عاـ  -11
نسمة,  ٜٕٓٓٓدونـ يسكنيا ٓٓٗٗأراضي بيت حنينا وشعفاط عمى مساحة قدرىا 

 (. ٕٗخطة ىيكمية لربطيما مًعا )وضمف 
مستوطنة البوابة الشرقية: تـ إقامتيا عمى أراضي شعفاط بغرض ربط  -ٔٔ

 (. ٖٗمستوطنة التمة الفرنسية في الجنوب مع بسغات أومر )
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ـ عمى أراضي قرية ٕٜٛٔمستوطنة عمموف: تـ إنشاء ىذه المستوطنة عاـ  -ٕٔ
ييوديًّا عممانًيا, وصادر  ٖٓ٘يا دونـ, ويقيـ في ٖٓٓعناتا, وقامت عمى مساحة 

 (.ٗٗدونـ مف أراضي حزما لتوسيع المستوطنة ) ٖٓ٘ٔاالحتبلؿ 
مستوطنة رأس العامود: وتقع وسط التجمع الفمسطيني لرأس العامود, ومف  -ٖٔ

وحدة سكنية ومجمع تجاري, وببنائيا يتـ تطويؽ الجية  ٕٖٔالمقرر احتواؤىا عمى 
 (.٘ٗالشرقية لمقدس )

ىأربع: تقع إلى الجنوب مف رامات راحيؿ, وىي بمثابة حائط يحجز  جفعات-ٗٔ
غبلؽ الجية الجنوبية لحدود شرقي القدس ويفصميا في الوقت ذاتو عف  المستوطنات وا 

 (.ٙٗبيت لحـ )
ىار حومة أو جبؿ أبو غنيـ: وتضـ ىذه الغابة أكثر مف ستيف ألؼ شجرة -٘ٔ

وحدة سكنية, وتتسع  ٓٓ٘ٙعمييا دونـ, ٕٓٓٚصنوبر, وىي منطقة حرجية ومساحتو 
الغابة لثبلثيف ألؼ وحدة سكنية, يسكنيا المتدينوف, وتضع حدًّا ألي تطور ديموغرافي 

 (.ٚٗوعمراني لقرية أـ طوبا, ومدينة بيت ساحور وبيت لحـ )
ـ عمى أراضي تابعة ٕٜٜٔجفعات ىامتوس )التمة الطائرة(: تأسست سنة -ٙٔ

بيتًا متنقبًل الستيعاب القادميف األثيوبييف الجدد,  ٕٓٛ لمكنيسة األرثوذكسية, يوجد بيا
وحدة استيطانية, وبيذا  ٖٓٓٙدونًما إلى  ٜٓٛدونًما, زيدت إلى  ٕٙ٘ومساحتيا 

تحاصر جيمو وجفعات ىاموس بيت صفافا, وتفصؿ القدس عف بيت لحـ )حيث أشار 
قدوا ذوييـ وعمى شفاىيـ نتنياىو إلى ىؤالء األثيوبييف أنيـ جاؤوا مشًيا عمى األقداـ, وف

أورشميـ إف أورشميـ ىي عاصمة الشعب الييودي منذ ثبلث آالؼ سنة, وىي لـ تكف 
(. وكيؼ يجرؤ عمى ذلؾ وكؿ ذرة تراب ومعمـ ومسجد ٛٗقط عاصمة ألي شعب آخر)

نساف يشيد عمى أف القدس عربية إسبلمية منذ عيد  ومسكف وعمود وحجر وشجر وا 
 اليبوسييف.
دي: ويتربع ىذا الحي في أحضاف القدس في داخؿ السور, بنى الحي الييو -ٚٔ

االحتبلؿ ىذا الحي عمى أنقاض األحياء العربية التي ىدميا وىي المغاربة, والشرؼ 
مواطف  ٖٓٓ٘ـ تـ إخبلء  ٜٔٚٔبعد أف أجبرت األىالي عمى مغادرتو, وحتى عاـ 
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مف ٕٓٓٓ ييودي, منيـ ٖٓٓٓكاف ىدؼ المشروع إسكاف  ٜٓٛٔفمسطيني, وفي 
 (.ٜٗالمدارس الدينية )

ـ فصادر االحتبلؿ مساحات مف ٜٜٙٔالجامعة العبرية: تـ توسيعيا عاـ -ٛٔ
ـّ  أراضي العيسوية, ولفتا, وأقاـ االحتبلؿ البيوت الخشبية ليرى ردة فعؿ العرب, ومف ث

 (.       ٓ٘أقامت البنايات الضخمة )
دس وعمى أراضي عربية كاف وبعد التطرؽ لعدد مف المستوطنات المقامة حوؿ الق

اليدؼ منيا تطويؽ القرى والبمدات التابعة لمقدس وعدـ التوسع حوليا بأية وسيمة, 
وفصؿ القدس عف البمدات, وفصميا أيًضا عف الضفة الغربية, وفي المقابؿ توصيؿ 
المستوطنات ببعضيا, بيذا الحصار المحكـ سيزيد عدد الييود, ولكف أىؿ القدس 

 التضيقات عمييـ. صامدوف رغـ كؿ
     

 التحديات االقتصادية:
يشكؿ المجاؿ االقتصادي في القدس عصب الحياة, إال إف االحتبلؿ حاوؿ أف 
يعيؽ النمو االقتصادي وضرب البنية االقتصادية, وىو أحد أبرز زعزعة أىداؼ ثبات 
رغاميـ عمى الرحيؿ, فضرب قطاع  المقدسي عمى أرضو, لمضغط عمى المقدسييف وا 

زراعة والصناعة والتجارة والسياحة مستخدًما وسائؿ متعددة, ىذا باإلضافة إلى ال
التفنف في أنواع الضرائب ومقدارىا مف أرنونا, وضريبة الدخؿ, وضريبة القيمة 

 المضافة وغيرىا, والتحدي االقتصادي مف أخطر التحديات.
 
دد المنشآت تمثؿ التجارة في القدس العمود الفقري لبلقتصاد, فقد تراجع ع 

منشأة, وتراجعت  ٜ٘ٗٙـ ٜٚٙٔالتجارية,  وكاف عدد المنشآت التجارية فييا عاـ 
(, ونتج ىذا عف عدة عوامؿ ٔ٘ـ )ٕٚٓٓ-ٖٕٓٓإلى المائة منشأة تقريًبا بيف عامي 

طالب االحتبلؿ المواطنيف المقدسييف بضرائب باىظة جدًّا مف أجؿ إجبارىـ    منيا:
ليرة إسرائيمية عف شركة تؤكد  ٜٓٚٗطالب مواطف بمبمغ  عمى اليجرة مف المدينة,  ف

في  ٕٙٚٓ٘ٔميزانيتيا وقوع خسائر  وال تعمؿ, وطالب أيًضا مقدسي آخر بدفع  ليرة
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(, ٕ٘ليرة يعني أف الضريبة أعمى مف رأس الماؿ ) ٓٓٓٓٓٔحيف أف رأسمالو يبمغ 
, وصاحب عمؿ, تاجًرا, وطبيًبا, وميندًسا, ومقاوالً  ٓٗٗوجرت عممية مسح ضرائبية 

ولـ تعد المدينة قادرة عمى مواجية التقديرات المذىمة في ضريبة الدخؿ, في حيف 
(, واحتج أصحاب ٖ٘أصّر المقدسيوف عمى دفع عجمة النمو االقتصادي في المدينة )

الفنادؽ العربية عمى ضريبة الدخؿ, وطمبوا االجتماع بوزير المالية في مدينة القدس, 
الدخؿ, وباحثًا عف األساليب التي يمكف بواسطتيا وضع حد  مركًزا عمى قضايا

 (. ٗ٘لمحالة)
 

وتفنف االحتبلؿ في أنواع الضرائب المفروضة عمى المقدسّي, وترىؽ المواطف 
%مف قيمة المبيعات, وضريبة الدخؿ وىي ٘,ٙٔوأبرزىا ضريبة القيمة المضافة وتبمغ 

ضع ليا, وأما ضريبة المحبلت %ولؤلفراد حسب الشريحة التي يخٖٛلمشركات بنسبة 
فتدفع حسب المساحة, وضريبة األمبلؾ فيي لمف يممؾ محبًل أو مبنى أو متجًرا, 
وضريبة الرفاة وتقدر براتب نصؼ شير, والتأميف الوطني حصة صاحب العمؿ, 
والتأميف الصحي, وصندوؽ التقاعد والتوفير, وىي إجبارية حصة صاحب العمؿ عف 

 (.٘٘%مف الراتب )ٛؿ وقيمتياالعمؿ, وضريبة المشغ
 

%, وتصؿ الغرامة ٘ٙ%وقد تصؿ إلى ٖ٘وتذكر مراجع أخرى أف ضريبة الدخؿ 
%, وتزيد قيمة الضرائب التي يدفعيا المقدسي عف أربعة أضعاؼ ما ٓٙووحدىا إلى 

ـ ٜٜٓٔيدفعو الصييوني, وضريبة األرنونا )المسقفات( فيي عالية أيًضا, وفي عاـ 
(. وأرى أف ىذه المبالغ المرتفعة ٙ٘لؤلرنونا عشريف ألؼ دوالر )وصؿ الحد المتوسط 

وفوائدىا ما ىي إال لجعؿ المقدسي عاجًزا عف التسديد, ميما كاف نوع العقار, ويقـو 
االحتبلؿ بقراراتو الجائرة )قرار الحجز(. لذا لجأ العرب إلى سحب ودائعيـ مف البنوؾ 

لى اتباع الحجز عمى أمواؿ العرب في في القدس بعد أف لجأ مأمور ضريبة الدخؿ إ
 (.ٚ٘تمؾ البنوؾ )
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وكانت قوانيف الضرائب بشتى أنواعيا تفرض عمى تجار القدس إلرىاقيـ ماديًّا 
جبارىـ عمى إغبلؽ محبلتيـ, فاختفت بعض األسواؽ مثؿ سوؽ المحاميف,  وا 

لغرفة (. وشرحت اٛ٘والعطاريف, ومف يسير في أزقة القدس ال يرى منيا إال القميؿ )
التجارية موقفيا مف الضرائب, وتابعت باىتماـ اآلراء والمواقؼ حوؿ تقديرات ضريبة 

وصؿ  ٕٜٚٔ-ٜٚٙٔالدخؿ, وطالبت بمندوبيف لمدفاع عف الفنادؽ, وما بيف عامي 
الغرفة التجارية خمٌس وسبعوف مذكرة اعتراض عمى الضريبة الخيالية في تقديراتيا, 

ئيمييف تـ فييا شرح ظروؼ عرب القدس وأوضاعيـ وأجروا عدة مقاببلت مع اإلسرا
االقتصادية, واعترضت الغرفة التجارية اعتراًضا شديًدا مف حيث المبدأ, ومف الناحية 
القانونية لفرض الضرائب, وأيقنت بوعي السكاف إلفشاؿ جميع المخططات 

ف في محبًل تجاريًّا في سوؽ المحامي ٓٚٔولغاية اآلف تـ إغبلؽ  (.ٜ٘اإلسرائيمية)
 (.ٓٙالقدس؛ وذلؾ بسبب عدـ استطاعة التاجر دفع األرنونا)

وفي اعتقادي, نافس التاجر المقدسي األسعار في الضفة الغربية, حيث يقـو 
المواطف بشراء مستمزماتو مف الضفة, ألنيا أقؿ سعًرا, ونافس كذلؾ التاجر الييودي 

 الذي يعتمد عمى حجـ مبيعاتو الكبير.
شباب ال يتناولوف إال المنتجات اإلسرائيمية, مع العمـ أف فئة وأصبح العديد مف ال

(, ىذا باإلضافة إلى ىدـ المنشآت التجارية ففي ٔٙالشباب ىي أكثر المتسوقييف )
ـ, قامت جرافات االحتبلؿ بيدـ مطعـ البحر المتوسط في قرية بيت ٕٙٔٓ/ٜ/ٕٚ

ة, وأجبرت كذلؾ صفافا جنوب القدس, بحجة البناء دوف ترخيص لمطعـ يعيؿ عائم
المواطنة سيير أبو ارميمة مف بمدة سمواف عمى ىدـ محميا"دكاف" بشكؿ ذاتي, تحت 
التيديد بالحبس الفعمي, ودفع غرامات مالية, وتكاليؼ آليات اليدـ, وتبمغ مساحة 

(. وفي ٕٙمترًا, كانت قد شيدتو إلعالة ُأسرتيا المكونة مف تسعة أفراد ) ٖ٘البناء 
المتوقع بناء منشآػت عامة, ومؤسسات دينية, ومحاؿ تجارية, ومناطؽ المقابؿ أنو مف 

(. وأرى ٖٙ% مف المخطط المقترح لممنشآت العامو )ٓٗعامة مفتوحة, وستخصص 
أف ذلؾ ال يجوز إطبلًقا محتؿ يبني لو ما يشاء في األراضي المحتمة التي يغتصبيا 

 مف أىميا, وييدـ ويحـر أىميا كما يشاء.
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اعة فمـ يكف أحسف حااًل, واقترح يعقوب شابيرا وزير العدؿ أما قطاع الصن
اإلسرائيمي ضـ مساحات مف المنطقة المغمقة قرب الخاف األحمر وعناتا, بغرض 

دونـ, والثاني شرؽ عناتا,  ٕٓٓٛإنشاء مركزيف صناعييف قرب عناتا عمى مساحة 
تقاـ عمييا  وكاف اقتراحو ضـ المنطقة لتجنب المشاكؿ؛ ألف األرض عربية, فكيؼ

مراكز صناعية إسرائيمية ؟!, وفي الوقت نفسو ال يوجد مراكز صناعية فمسطينية, التي 
يمكف أف تمبي احتياجات التجارة المقدسية, مف أجؿ النيوض بيا, فأصاب الكساد 
القطاع االقتصادي الذي يواجو التحدي األكبر مف خبلؿ ابتبلعو في اقتصاد 

 (.ٗٙالمحتؿ)
أُقيمت المستوطنات الصناعية في القدس, والتي تبمغ مساحة ـ, ٜٚٙٔوفي عاـ 

دونـ, وبيا  ٕٓٓٔدونـ, عمى أراض تـ مصادرتيا, ومساحتيا  ٖٓٙٔمخططيا الييكمي 
صناعة األثاث, والصناعات المعدنية, ونقؿ عدد كبير مف المصانع  مف غربي القدس إلييا؛ 

وسيع مدرج المطار لنقؿ البضائع بسبب قربيا مف المطار, والذي يرى المحتؿ أف ىدفو ت
ـ تمت الموافقة عمى المشروع ٜٜٗٔلمعالـ الخارجي في حاؿ نقؿ المطار, وفي عاـ 

دونـ مف األراضي العربية في القدس  ٖٕٗٗٔوالذي تـ بموجبو مصادرة   E1االستيطاني,
أىدافو ـ, والذي مف ٜٜٚٔ)الطور, وعناتا, والعيزرية, وأبو ديس( وتمت المصادقة عميو عاـ 

قامة عشرة فنادؽ ) ٕكـٔإقامة منطقة صناعية عمى   (. ٘ٙوا 
غبلؽ البنوؾ  ومف التحديات االقتصادية, منع المنتج الصناعي الفمسطيني, وا 
القائمة في القدس, مثؿ: "العربي, والقاىرة عماف, والعقاري, واألردني" وغيرىا, 

 (. ٙٙؽ بالصناعات اإلسرائيمية )واستبدلت العممة اإلسرائيمية باألردنية, وُأغرقت األسوا
مؤسسة,  ٜٔٔٔـ ٖٕٔٓوبمغ عدد المؤسسات العاممة في أنشطة الصناعة خبلؿ عاـ 

نتاجيا ٓٛٓٗيعمؿ بيا  (, إال إف المنشآت الصناعية في ٚٙمميوف دوالر )4401 عامؿ وا 
الذي ال يدخمو أحد غير  -تناقص مستمر, فتـ ىدـ ثبلث منشآت صناعية في حي الخبليمو 

انو في بمدة الجيب _شمالي غرب القدس بحجة البناء دوف ترخيص, وىي محددة تعود سك
لعائمة الكسواني والتي ىدمت لممرة الرابعة, وكراجيف األوؿ لنور المطري ويعيؿ أكثر مف 

 (. ٛٙعشريف شخًصا, وكراج منصور يعيؿ ثبلث عائبلت)
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ـ مف ٕٓٔٓعية لعاـ فكانت النتائج الزراعي لمزيادة الزرا, أما بخصوص الزراعة
حيازة, وكانت النباتية فييا أكثر  ٖٜٕٛالحيازات الزراعية في القدس, والتي بمغت 

%, ُأدير معظميا مف قبؿ حائزىا, والغرض منو االستيبلؾ, ٖ,ٜ٘شيوًعا بنسبة 
دونمًا وجميعيا زراعة بعمية عدا ثبلث دونمات مزروعة  ٗٔٚٔوالمحاصيؿ الحقمية 

تقد أف الزراعة البعمية ما ىي إال لشح المياه بسبب سيطرة (. وأعٜٙزراعة مروية)
االحتبلؿ عمى مصادر المياه, والحيازة لبلستيبلؾ؛ بسبب مصادرة األراضي, فمـ تعد 
األراضي بمساحات واسعة لئلنتاج؛ وبسبب الجدار الذي يمنع المزارع مف الوصوؿ 

 إلى مزرعتو وممارسة نشاطو الزراعي .
وتدىورت األحواؿ  (,ٓٚعية منع وصوؿ المنتج الزراعي إلى القدس )ومف التحديات الزرا

االقتصادية؛ بسبب الجدار فانخفض دخؿ األسرة, حيث بمغ نسبة عدد األسر التي انخفض دخميا 
ٖ غراؽ ٔٚ%)ٓٔ%, وتدىورت الزراعة ٘ٔ, (. وترتب عمى ذلؾ قمة المنتج الزراعي الفمسطيني, وا 

 القدس مستيمكة وليست منتجة. األسواؽ بالمنتج اإلسرائيمي فأصبح
ـ ٕٗٔٓحتى عاـ  وما يخص العمؿ, فبمغت نسبة القوى العاممة في القدس

%, وىي تتناقص تدريجيًّا, مع العمـ أنيا يجب أف تتزايد بسبب الزيادة الطبيعية ٖٔ
 (:ٕٚلمسكاف, والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ )

 
 2614 2613 2612 2611 2616 2669 السنة
  %31 %36,5 %32,7 %37,8 %38,9 %46 النسبة

وىذا التناقص في أعداد العامميف يدؿ داللة واضحة, إما عمى استبداليـ بالييود 
 الذيف ازداد عددىـ, أو إقالتيـ بسبب األوضاع السياسية.

%, والميف ٚ,ٕٛومف الميف الرئيسة في القدس, الحرؼ وعمؿ بيا ما نسبتو 
%, ٖ,٘ٔمات والباعة في األسواؽ %, ومنيـ مف عمؿ في الخدٛ,ٕٕاألولية 

%, وأما ٘ٔ%, ومشغمو اآلالت ٔ,٘ٔوالعامموف كفنييف ومتخصصيف وكتبو 
%, وبمغت 5%, ولـ تتعد نسبة العماؿ الميرة, ٙ,ٕالمشرعوف وموظفو اإلدارة العميا

 (.ٖٚساعة أسبوعيًّا ) ٚ,ٕٗعدد ساعات العمؿ في إسرائيؿ والمستعمرات
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مختمفة مف رب عمؿ, إلى آخر يعمؿ لحسابو إلى وعمؿ المقدسيوف في مجاالت 
مستخدـ بأجر, وعضو في أسرة غير مدفوع األجر, ويوضح الجدوؿ التالي العممية 

 (:ٗٚـ )ٕ٘ٔٓ-ٕٔٔٓوالنسب مف 
 2615 2614 2613 2612 2611 الحالة العممية

 %3,8 %4,3 %5,4 %6,4 %5,9 رب عمل 
 %14,9 %13,7 %11,6 %11,6 %11,2 يعمل لحسابو 
 86,6% %86,1 %81,9 %86,5 %86,9 مستخدم بأجر 

 %6,7 1,9% %1,1 %1,5 %2,6 عضو ُأسره غير مدفوع األجر 
 %166 %166 %166 %166 %166 المجموع

ويحصؿ المقدسيوف عمى مصادر الدخؿ مف األجور والرواتب, فبمغت نسبة الدخؿ 
%, ٛ,ٚكومة %, ومف الحٖٓ%, ومف القطاع الخاص 4مف العمؿ في إسرائيؿ, 

%, ومتوسطة الحاؿ ٖٔوبمغت نسبة األسر العربية التي تقي وضعيا المعيشي بالجيد 
%, وحصمت بعض األسر عمى قروض لتغطية النفقات 4%, والفقيرة جدًّا, ٖ,ٗٙ

(. ومف يحصؿ عمى القروض ال بد أف يكوف وضعو المادي ٘ٚـ )ٖٕٔٓخبلؿ عاـ 
 ف متوسطي الحاؿ.سيًئا لمغاية. وأف النسبة المرتفعة ىي م

%, وفي الفئة ٜٔـ, بمغت البطالة أعمى معدالتيا؛ إذ بمغت ٕٗٔٓوفي عاـ 
ـ بمغت النسبة ٕ٘ٔٓوفي عاـ  (,%)ٕ,ٕٚالمتعممة مف سنة إلى ست سنوات 

 (.ٙٚ%)٘,٘ٔسنوات, فكانت البطالة  ٜ-ٚ%, ومف درس مف ٜ,ٖٔ
بلت تجارة اليدايا وأما السياح ممف يدخؿ البمدة القديمة في القدس, فإنو يرى مح

مف التحؼ والمبلبس وغيرىا, إال إف ىذا تأثر بشكؿ كبير؛ ألف االحتبلؿ روج لمقدس 
عمى أنيا مدينة ييودية, ونظـ الجوالت السياحية متجاىبًل المقدسات اإلسبلمية,  
محاواًل ربط اآلثار والمقدسات المسيحية بالمدينة الييودية التاريخية, وجعؿ وجود 

ييا كوجود طارئ, ولـ يقتصر إقامتو لمميرجانات واالحتفاالت بالمناسبات المسمميف ف
أعمف روبف  ٜٕٓٓ/ٖ/ٚواألعياد الييودية والدينية والقومية, بؿ عمى مدار العاـ, ففي 
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عف عـز البمدية إقامة  –مدير قسـ تطوير البمدة القديمة في بمدية االحتبلؿ –فينسكي 
السنة لجذب السياح, ويستثمر ىذا المخطط ثمانية  الميرجانات واالحتفاالت طوؿ أياـ

 (.ٚٚمبلييف شيكؿ لمترويج لممدينة )
عارضت لجنة الداخمية بالكنيست بناء فندؽ ىايت بموجب تصميمو الحالي, 
وبعث الميندس سوركيس رئيس المجنة ببرقيات إلى وزير الداخمية ورئيس البمدية, 

في خطة إنشاء الفندؽ نظًرا لتعارضو مع ولجنة التخطيط والبناء وطمب إعادة النظر 
(, وأثار موضوع بناء فندؽ الببلزا في شارع الممؾ ٛٚالمحافظة عمى طابع المدينة)

طابًقا, وسيحجب أحد المناظر الجميمة التي تطؿ عمى البمدة  ٕٕجورج, ويتكوف مف 
و, رغـ القديمة, وعارض ذلؾ أعضاء المجنة الثانوية لمتخطيط, وأعادوا النظر في بنائ

(, وبمغ عدد الفنادؽ في القدس حتى عاـ ٜٚأف جميع المجاف وافقت عمى بنائو )
فندقًا, وتوقؼ العديد منيا عف العمؿ؛ بسبب األحداث التي تشيدىا  ٕٗـ ٕٗٔٓ

فمسطيف مف الحصار واإلغبلؽ اإلسرائيمي منذ اندالع انتفاضة األقصى عاـ 
عقود الثبلثة الماضية, فقد تـ إغبلؽ (, وخبلؿ الفترة السابقة أي الٓٛـ )ٕٓٓٓ/ٜ/ٕٛ

عدد مف الفنادؽ, والمطاعـ, ودور السينما, مما انعكس سمًبا عمى المواطنيف 
 (.ٔٛالمقدسييف بالذات المسيحييف, مما أدى إلى سوء الحالة السياسية )

وأقاـ االحتبلؿ المناطؽ السياحية, فباشر في مشروع إقامة حديقة في وادي الصرار 
قامة حديقة أثرية في وادي الربابة)بالقرب مف ا (, وحذر المفتي محمد حسيف مف ٕٛلولجو, وا 

نفؽ يمتد مف مجمع الحفريات في وادي حموه ببمدة سمواف جنوبي األقصى, والمعروؼ لدى 
االحتبلؿ بموقؼ جفعاتي,  وىذه الشبكة تتيح لممستوطنيف الييود والسياح األجانب السير 

متًرا,َ وَموَؿ ٓ٘ٙاف وأسفؿ البيوت, وباب المغاربو مسافة عمى األقداـ أسفؿ أحياء سمو 
(, ومف المشاريع ٖٛالمشروع جمعية العاد االستيطانية بواسطة سمطة اآلثار وبمدية القدس)

ـ أعمف عف استمبلؾ مساحة مف األرض ٜٓٚٔمشروع ماميبل "قرية داوود", ففي عاـ 
تيا دمج غرب القدس بشرقيا عمًما دونًما في حي السماعة, واليدؼ مف إقام ٖٓٔمساحتيا 

أف األجزاء المصادرة ىي عربية الممكية, وتـ بناء ىذه القرية بيدؼ السياحة والتجارة, وتحولت 
باشرت شركة حكومية إسرائيمية ببناء جسر  ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٕٓ(, وفي ٗٛالمنطقة إلى سياحية)
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نب والييود إلى جديد في منطقة حائط البراؽ بيدؼ إدخاؿ أكبر عدد مف السياح واألجا
المسجد األقصى, وعممت مؤسسة األقصى أف السمطات ستباشر بعد البناء بيدـ الجسر, 

(,  وتُمّقُف منظمة العاد السياح الرواية ٘ٛالذي يحوي الطريؽ المؤدي إلى األقصى)
 (.ٙٛالييودية)

ولعبت الحواجز العسكرية والحصار وجدار الفصؿ وحالة عدـ االطمئناف الناتجة 
(, وزيادة عمى ٚٛحتبلؿ اإلسرائيمي دوًرا بارًزا في تردي األحواؿ االقتصادية )عف اال

ذلؾ يرى الزائر إلى القدس األسواؽ كما كانت عميو في عشرينات القرف الماضي, 
وفي المقابؿ يرى السائح األسواؽ الييودية المتطورة, فمو دخمت شارع يافا, ترى 

عمى التسوؽ, وكذلؾ في تؿ بيوت, فتسيؿ الُمجمعات التجارية الكبيرة التي تشجع 
  عمى السائح التسوؽ دوف أزمة, ودوف حواجز إسرائيمية.                

                            
 لتحذيات االجتماعية:ا

رغاميـ  قاـ االحتبلؿ الصييوني بعدة أعماؿ مف أجؿ التضييؽ عمى المقدسييف, وا 
ب اليويات, ومنعت جمع شمؿ العائبلت وعدـ عمى اليجرة, ومف أجؿ ذلؾ قامت بسح

تسجيؿ أسماء األوالد, ىذا باإلضافة إلى تدني الخدمات الصحية, والبنية التحتية, 
لى إفساد الشباب بالمخدرات.  وا 

كاف االحتبلؿ ينظر إلى المقدسييف عمى أنيـ مواطنوف أردنيوف يعيشوف في 
األردني, وتـ إحصاء أىؿ المدينة إسرائيؿ, وما زاؿ أىؿ القدس يحمموف جواز السفر 

مف أجؿ إصدار بطاقة اليوية الزرقاء, واعتبرت أف ىذا التعداد الذي حمؿ في طياتو 
(؛ ألف أعداًدا كبيرة مف األىالي كانت ٛٛظمًما كبيًرا لممقدسييف, وتيديًدا اجتماعيًّا ليـ )

(, ٜٛمواطنيف )نسمة, والذيف تـ اعتبارىـ غير  ٖٓٙٚخارج القدس, وُقدر تعدادىـ ب 
وتـ منح اليوية اإلسرائيمية لمف كاف في القدس وقت اإلحصاء, وىي بطاقة إقامة 

 (.ٜٓفقط, وتجدد كؿ خمسة أعواـ )
وقامت سمطات االحتبلؿ, وما زالت, بمصادرة عدد مف ىويات المقدسييف, ففقد آالؼ 

ف وجية نظر منيـ حؽ اإلقامة في بمدىـ ووطنيـ, بناًء عمى الحدود اإلدارية لمقدس م
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االحتبلؿ, الذيف يعتبروف القدس جزًءا مف إسرائيؿ, ويعتبروف المقدسيوف المقيموف في 
ضواحي القدس فاقدي اليوية, مثميـ مثؿ باقي الفمسطينييف في الضفة الغربية, وفقد الطبلب 

ـ بمصادرة ٕٗٔٓ-ٜٚٙٔالمقدسيوف الموجودوف خارج القدس لتمقي تعميميـ بيف عامي 
بما في ذلؾ أرباب اأُلسر, وما ىو مسجؿ معيـ, وسقط حؽ اإلقامة عف  ىوية ٔٛٗٗٔ

مقدسي حؽ إقامتيـ في القدس,  ٓٓٓٚـ, فقد ٜٜٙٔ(, وفي عاـ ٜٔمواطًنا مقدسي ) ٚٓٔ
آخروف, وداىـ االحتبلؿ القرى المحيطة بالقدس, وسحب اليويات  ٖٛ٘ـ فقدٜٜٚٔوفي عاـ 

اخمية اإلسرائيمية مع المواطف المقدسي المقيـ (, وتعاممت الدٕٜبحجة عدـ اإلقامة في القدس)
في ضواحي القدس عمى أنو خارج الببلد, باإلضافة إلى الضغوط التي مارسيا االحتبلؿ 

(.ويوضح الجدوؿ التالي عدد بطاقات ٖٜعمى المقدسي مف أجؿ إجباره لئلقامة خارجيا )
 ( :ٜٗ)ٕٗٔٓ-ٜٚٙٔاليوية المصادرة مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقانوف بطاقة اليوية مف أخطر القوانيف التي وضعيا االحتبلؿ, والتي تيدؼ إلى 
ا, فإذا فقدىا المواطف يصبح دوف مواطنة, إذا سافر لخارج تفريغ المدينة مف أىمي

(, في حيف عاد آخروف إلى القدس ٜ٘الوطف لمدة ثبلث سنوات حتى لو سكف راـ اهلل)
لمحفاظ عمى ىويتيـ المقدسية, وغير عدد مف المقدسييف مكاف إقامتيـ مف أجؿ 

 (.ٜٙ% )ٕ,ٙالحفاظ عمى اليوية, بما نسبتو 

 عدد الحاالت  السنة  عدد الحاالت السنة
1967-1976 1442 2669 191 
1977-1986 1466 2616 191 
1987-1996 1661 2611 161 
1997-2666 4367 2612 116 
2667 4577 2613 166 
2668 725 2614 167 
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عمى العبلقات اأُلسرية واالجتماعية, الوضع االقتصادي,  َوأَثرَّ سحب اليويات
وقدـ االحتبلؿ الخدمات االجتماعية كاممة لممستوطنيف في حيف تيربت مف تأدية أي 

 (.ٜٚمنيا لمعرب )
ولـ يقتصر سحب اليويات المقدسية مف أعضاء المجمس التشريعي الذيف تـ  

(, ٜٛدىـ, وكأنيـ غائبوف عنيا )انتخابيـ, وسيصبحوف فاقدي حقيـ في اإلقامة في بم
ليذا نجد وضع المواطف المقدسي مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بالوضع السياسي, وفي حيف 
نجد المقدسي مقيًدا بقيود ظالمة, ونجد المستوطف الييودي قد أخذ كامؿ الحرية يغادر 

 (.ٜٜويعود متى شاء )
توافرىا لممصادقة عمى قررت وزارة الداخمية اإلسرائيمية توحيد الشروط الواجب 

طمبات جمع الشمؿ في القدس"وانو سيصبح اآلف في استطاعة مواطنة مف القدس 
(,  ٓٓٔتزوجت شخصًا مف إحدى الببلد العربية أف تقدـ طمبًا لجمع شمؿ عائمتيا")

وتعطؿ القرار, ومنذ أكثر مف اثني عشر سنة لـ يتـ النظر في جمع شمؿ العائبلت, 
سرة يعيشوف االغتراب, وواجيوا المصير المجيوؿ في التعميـ حتى أصبح األطفاؿ واألُ 

(, وبسبب منع جمع الشمؿ غير الكثير مف المقدسييف مكاف ٔٓٔوالحياة اليومية )
 (.ٕٓٔ%)ٖ,ٕٚإقامتيـ بسبب الزواج وما نسبتو 

طمٍب, تـ  ٜٓٔٗٔـ حوالي ٜٜ٘ٔ-ٜٜٔٔوبمغ عدد الطمبات المقدمة في الفتره 
%فقط, وىناؾ عدد آخر ما زاؿ عالًقا منذ ٕٔط بنسبة طمب فق ٓٚٚٔالموافقة عمى

حسب  –(, بينما بمغ عدد طمبات جمع شمؿ العائبلت لؤلزواج واألوالد ٖٓٔـ )ٜٚٙٔ
 -ٕٕٔٓوقد يشمؿ الطمب الواحد عدة أفراد  –بيانات مؤسسة الميثاؽ لحقوؽ اإلنساف 

, و ٗٛ, وتجميد ٗٚٔ, ورفض ٘ٓٗطمًبا, تمت الموافقة عمى  ٖٕ٘ٔـ إلى  ٖٕٔٓ
قيد المعالجة, وأما تسجيؿ األوالد الذي يحمؿ أحد والديو ىوية القدس, فتـ تقديـ  ٕٜ٘

 (. ٗٓٔ)ٓٓ٘طمٍب ورفض  ٕٗٗٗ, تمت الموافقة عمى ٜٕٗٗ
وتبيف اإلحصائيات أف األعداد المرفوضة والمجمدة ليست بسيطة, مما يترؾ أسوأ األثر 

لتحاؽ بالمدارس, والتأميف الصحي؛ مما عمى أصحابيا. وأدى ىذا إلى حرماف األطفاؿ مف اال
أدى إلى مغادرة عدد مف المقدسييف القدس, والسكف في ضواحييا, باحثيف عف سكف, وعف 
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ىروب مف عدـ قانونية وجودىـ في القدس, وأدى ذلؾ إلى عدـ زواج أي مقدسي مف فمسطينية 
ذلؾ ما يتعرض لو (, أضؼ إلى ٘ٓٔمف خارج القدس, مما كاف لو أسوأ اآلثار االجتماعية )

أحد الزوجيف مف القمؽ النفسي, في عدـ قانونية وجود أحدىما في القدس, فإما أف يمقى القبض 
 (. ٙٓٔعميو ويسجف, أو يرفض طمب جمع شممو )

مف أىـ المواضيع تسجيؿ األطفاؿ مع والدييـ, فإذا كانت األـ مقدسية واألب غير 
خرى سجمت األـ عدًدا مف أطفاليا, مقدسي ال تستطيع تسجيؿ أطفاليا, وفي أحياف أ

ولـ يسجؿ الباقي؛ ألنيا ال تقيـ حاليًّا في القدس, وتقيـ في راـ اهلل؛ بسبب عدـ تسجيؿ 
(. ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ أكثر مف عشرة آالؼ طفؿ ٚٓٔعدد مف أوالدىا )

ذيف (, وىذا العمؿ إساءة في حؽ األوالد الٛٓٔفمسطيني لـ يسجموا في ىويات والدييـ )
لـ يستطيعوا أف يواصموا التعميـ, مما يجبر األىؿ عمى تسجيميـ في مدارس خارج 

 القدس, مما يزيد الضائقة المالية خاصة, إذا كاف وضعيـ االقتصادي متديًنا.
وتـ رفض تسجيؿ األوالد نيائيًا, إذا كاف الوالد متزوجًا مف زوجة ثانية, وذلؾ 

عمى انتياؾ حقوؽ الطفؿ المقدسي, في  (. وىذا دليؿ واضحٜٓٔبسبب منع العدد )
 حيف أف حقوؽ الطفؿ الييودي في القدس كاممة.

%, ٘ٗوعف الزواج والطبلؽ في القدس, فقد بمغ عدد غير المتزوجيف مف الذكور 
 (ٓٔٔ%فقط )ٜ,ٔ٘%, أما المتزوجوف فكانت نسبتيـ ٛ,ٖٗومف اإلناث

 وضح ذلؾ:( ئٔٔ) التالي وازدادت حاالت الطبلؽ بشكؿ واضح, والجدوؿ
 2614 2613 2612 2611 2616 2669 2668 2667 2666 السنة

حاالت  عدد
 الطالؽ 

291 333 438 557 316 445 492 527 615 

وىذه النسبة المتدنية لمزواج, ال بد أف ىناؾ عوامؿ ميمة أثرت عمييـ, فمف وضع 
ي اقتصادي صعب, إلى عدـ توفر المسكف. ومف الجدوؿ يتضح أف نسبة الطبلؽ ف

ازدياد مستمر, وال بد أف تكوف األسباب قاىرة, وأوؿ ىذه األسباب عدـ توفر السكف 
ذا أقاـ المقدسي خارج القدس تسحب منو ىوية اإلقامة,  في القدس ألعداد كبيرة, وا 

 وعدـ توفر فرص العمؿ لممقدسي.
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منذ األياـ األولى لبلحتبلؿ, أراد إفساد أىـ شريحة في المجتمع أال وىي فئة 
%مف اأُلسر يعتقد بوجود أشخاص يتعاطوف  المخدرات ٗ,ٜ٘شباب, حيث يعتقد أف ال

(,  ٕٔٔ%مف اأُلسر تعرض أفرادىا إلى مضايقات )ٚ,ٗفي البيئة المحيطة,  وأف 
(, ووقع عدد مف ٖٔٔوبرزت ظاىرة المخدرات وتعاطييا وانتشارىا في القدس القديمة)

غاب سميماف بدوي البشيتي  الشباب فريسة في يد عصابات المخدرات,  فبعد أف
والبالغ مف العمر ثمانية عشر عاًما أكثر مف أربعة أياـ, فسمعت والدتو صوت سيارة 
مسرعة بعد الساعة الثالثة صباًحا استيقظت, وبعد لحظات, وجدت ابنيا الغائب 

(, ويقدر عدد متعاطي المخدرات ٗٔٔاألطرش موثوًقا بالحباؿ وآثار جروح عمى وجيو )
وحدىا ثمث عدد الحاالت؛ وأرى أف ذلؾ بسبب تسييؿ الييود حصوؿ مف القدس 

 ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓ, وفي عاـ ٓٓٓٓٙ-ٓٓٓ٘ٗالشباب في القدس عمييا,  والتي تقدر 
حالة متعمقة بتعاطي المخدرات, وتحتؿ القدس المرتبة اأُلولى لعدد  ٖٓٔتـ وفاة 

ة لتسييؿ (, وأرى أف ىذا العدد الضخـ نتيج٘ٔٔمتعاطي المخدرات في فمسطيف)
االحتبلؿ اإلسرائيمي لمشباب المقدسي الحصوؿ عمى المخدرات . ويعاني المقدسيوف 
مف القمؽ واالكتئاب, ومحاوالت االنتحار, نتيجة لمتعاطي الزائد الذي يؤدي إلى 

(, وأف أوكار ٙٔٔاليموسة واألوىاـ, إلى جانب التأثيرات االجتماعية والسموكية )
نما معروفة لدى الجميع, حتى األطفاؿ ال تخفى عمييـ,  المدمنيف ليست مخفية, وا 

 (. ٚٔٔوىي قريبة مف الحواجز العسكرية وعند نقاط التماس )
وأصبح العديد مف الشباب يقضوف وقتيـ غربي القدس, واالستماع إلى األغاني 

وسرقة  .%ٔ.ٔ(, ومف اأُلسر التي تعرضت ممتمكاتيا لمسرقة بما نسبتوٛٔٔالعبرية )
%, ونسبة األسر التي ٖ,ٓ.%, ومحاولة سطو أو سرقة ٔحتوياتياسيارة أو بعض م

(, وأعتقد أف األسباب التي أدت إلى ذلؾ ىي ٜٔٔ%ذ)  ٓ,ٖتعرضت لفعؿ إجرامي 
 عدـ مراقبة األىؿ, والصعوبات االقتصادية واالجتماعية, وغياب األمف والمتابعة 

داخؿ الجدار وتقطعت أوصاؿ  العبلقات االجتماعية, فنجد قسًما مف اأُلسرة 
وقسًما خارجو, وأصبح مف المتعذر عمى األسرة أف تمتقي في المناسبات السارة 

(,وكانت نسبة ٕٓٔوالحزينة, وىناؾ مف لـ يستطع الوصوؿ بسبب ىوية أحد الزوجيف )
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%,وكانت نسبة مف وجد صعوبة بممارسة ٕ,ٖ٘مف واجو صعوبة في زيارة األقارب 
ف وجد صعوبة في متابعة شؤوف اأُلسرة مع %, وىناؾ مٗ,ٕٙنشاطاتو الترفييية 

(. وأرى أف ىذه النسبة عالية جدًّا حتى أف ٕٔٔ%) ٜٔالدوائر الخدماتية المختمفة 
االحتبلؿ اإلسرائيمي قد حدد العبلقات اأُلسرية واالجتماعية, فبل يستطيع أف يصؿ 

نما ألنو ال يقيـ في القد س ربما يكوف رحمو أو يشاركيا أفراحيا وأحزانيا ال لشيء, وا 
ابف, أو أخ, أو أب, وحّد كذلؾ مف النشاط الترفييي, وأما مراجعة الدوائر الرسمية فبل 
يعطي مجااًل لممراجعات ومف يراجع ىو مف يحمؿ ىوية القدس, ىذا باإلضافة إلى أف 

 االحتبلؿ ىو مف يحدد موعد المراجعة كما يراه مناسًبا. 
 

 التحذيات الثقافية:
تحدياٍت كثيرًة منيا التحدي الثقافي, وحصمت انتياكات  واجيت القدس كما

إسرائيمية لحقوؽ اإلنساف, وتـ شرح مخالفات اقترفتيا إسرائيؿ منيا: إدخاؿ أسماء 
العرب في سجؿ ناخبي البمدية بغية الدمج, وتوزيع الصحؼ اإلسرائيمية في األراضي 

لتغيير أوضاعيـ, العربية داخؿ السور وخارجو, واف العرب في القدس معرضوف 
 (.ٕٕٔوقانوف التنظيمات اإلدارية والقانونية )

ومف االنتياكات الثقافية أيًضا ما أصاب القدس مف تغيير, وما تـ مف إىماؿ لمغة 
العربية في المراسبلت, ومف التغيرات أيًضا, أف حّؿ العمـ اإلسرائيمي محؿ العمـ 

مية, ونجمة داوود محؿ شعار عماف, واآلرمات بالمغة األردني عمى الدوائر الحكو 
العبرية, وتغيرت الشوارع واألحياء في القدس, وتعمؿ الجرافات عمى توسيع الشوارع 

قامة االحياء عمى أراضي عربية َوْقفية )  (.ٖٕٔإلقامة بيوت وأحياء جديدة, وا 
نة تحت ـ, سجمت لجنة التراث العالمي أف مدينة القدس   المديٕٜٛٔوفي عاـ 

االحتبلؿ ميددة بالخطر اإلسرائيمي وتراثيا, وما زالت إسرائيؿ تتحدى المجنة الدولية 
(, وكاف اليدؼ مف ذلؾ صياغة ادعاءات عدد مف اإلسرائيمييف التي ٕٗٔبشأف القدس )

(, وعزفت إسرائيؿ عف التوقيع عمى اتفاقية الحفاظ عمى ٕ٘ٔتدمج الخرافة والحقيقة )
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القدس في قائمة التراث العالمي لما ليذه المدينة المقدسة مف (, وتسجيؿ ٕٙٔالتراث ؛ )
 قيمة, وأىمية كبيرة مف النواحي الدينية والتاريخية والحضارية .

ـ, تـ إعبلف القدس عاصمة  الثقافة العربية, وقبوؿ القرار مف ٜٕٓٓوفي عاـ  
جيود العظمة بمكاف؛ ألف االحتفاؿ في ظؿ االحتبلؿ مف الصعوبة بمكاف, وبذلت 

قامة االحتفاؿ في القدس يختمؼ عف أية  جبارة مف أجؿ منع صيينة القدس, وا 
عاصمة في العالـ؛ألف االحتبلؿ عمؿ عمى طمس معالـ المدينة كافة, والقصد مف 
وراء االحتفاؿ خدمة القدس, وبعد تشكيؿ المجاف وتحديد موعد االحتفاؿ 

بلؿ منع احتفاؿ انطبلقة ـ إال إف االحتٜٕٓٓ/ٖ/ٕٔـ, وتـ عقده في ٜٕٓٓ/ٔ/ٕٔ
شعار الميرجاف الذي كاف مف المفترض أف يجري في القدس في نيساف)ابريؿ( 

ـ, فُأقيـ االحتفاؿ الرسمي في بيت لحـ, والحفؿ الشعبي في القدس في صباح ٕٛٓٓ
ـ, وكاف ىذا االحتفاؿ بمثابة شيادة عمى ىوية القدس, االحتبلؿ ٜٕٓٓ/ٖ/ٕٔ

(, وشارؾ في االحتفاؿ ٕٚٔموقع, وصادروا الممتمكات )المحتفميف فاقتحـ جنوده ال
الشباب والنساء واألطفاؿ والرجاؿ, فشارؾ األطفاؿ ببرامج ثقافية عف القدس,  وجابت 
الكشافة شوارع المدينة, فبلحقيـ جنود االحتبلؿ,  واجتاحوا النوادي والمراكز, وأغمقوا 

 (.ٕٛٔعدًدا منيا )
ة التي تفصؿ شطري المدينة وىدـ عدد مف وتـ إزالة األبنية واألسبلؾ الشائك

(, وطالبت الييئة العممية اإلسبلمية بإيقاؼ العبث ٜٕٔالبيوت أماـ حائط البراؽ )
بالتاريخ, واالجتراء عمى الحضارات, والسعي الحثيث لفرض سياسة األمر الواقع  

ات (, ومف دوافع الحفريٖٓٔ) وتقريرىا, وتبديؿ التاريخ وطمسو والقضاء عمى الحضارة
يجاد صورة مخالفة  والتنقيبات الصييونيو محاولة كتابة تاريخ جديد لممواقع األثرية, وا 
لمواقع جديدة ليا, ومرتبطة بالتاريخ الييودي, ويستطيع االحتبلؿ فعؿ ذلؾ, إذا  بقيت 
الدالئؿ األثرية  العائدة لمفترات السابقة والثقافات األخرى, ومحاولة كتابة تاريخ القدس 

(,  وحذر مفتي فمسطيف الشيخ ٖٔٔسب المخططات االستيطانية الصييونية)بما ينا
محمد حسيف  مف خطر األنفاؽ في القدس منيا نفؽ سمواف, وما لو مف أثر عمى 
األىالي والمقدسات,  وتمادى االحتبلؿ في حفر األنفاؽ أسفؿ البمدة القديمة, قامت 
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ـ حتى اآلف, بافتتاح ٕ٘ٔٓايو( أيار )مٗٔوزير الثقافة اإلسرائيمي )ميري ريغيؼ(مف 
نفؽ جديد يمر أسفؿ األقصى في حي وادي حموه ببمدة سمواف, رغـ جميع القرارات 

سبلميتيما ) (, ويدعي االحتبلؿ أف ٕٖٔالدولية التي تؤكد عروبة القدس واألقصى وا 
الحفريات تحت المسجد األقصى, وقبة الصخرة المشرفة مف أجؿ إكماؿ أنفاقيـ تحت 

ال إف ىناؾ مف يقوؿ أف الييكؿ تحت قبة األرواح أو األلواح, وذلؾ األقصى, إ
 (.ٖٖٔالعتقادىـ أف ألواح التوراة ة تحت ىذه القبة )

ومف التحديات الثقافية ما قاـ بو االحتبلؿ مف أجؿ تغيير معالـ القدس, فقد  فتح 
قرار ٘ٔ حكومة  موقًعا أماـ الزوار, والبناء والحفر مستمر في عشرة مواقع أخرى, وا 

مميوف لتصبح قريبة مف الطراز  ٘ٗٔاالحتبلؿ إعمار أبواب القدس التي تبمغ تكمفتيا 
ـ افتتحت سمطة اآلثار بعد عشر سنوات مف ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕٕالمعماري الييودي, وفي 

الحفر في النفؽ الذي يمتد تحت البراؽ كامبلً اسمو "سمسمة األجياؿ " وأدى ذلؾ إلى  
ـ انيار جزء مف الطريؽ المؤدي ٕٗٓٓ/ٕ/٘ٔسبلمية, ففي انييار عدد مف األبنية اإل
ـ ٕٚٓٓـ ُأزيمت طريؽ المغاربة, وشيد عاـ ٕٚٓٓ/ٕ/ٙإلى باب المغاربة, وفي 

افتتاح أكثر مف خمسة مواقع جديدة لمحفريات أسفؿ األقصى حتى إنيا وصمت إلى 
ية والسياسية (, ورغـ أىمية القدس الدينية والتاريخية والحضار ٖٗٔموقًعا) ٕ٘أكثر مف 

 (.ٖ٘ٔواالقتصادية, إال إف االحتبلؿ حاوؿ تزوير معالـ المدينة بالحفريات واقتحاماتو )
ـ تنقيبات في األراضي الفمسطينية, قدرت بألؼ تنقيب منيا ٜٚٙٔوجرت منذ عاـ 

(, وأرى أف التنقيبات والحفريات التي يقوـ بيا االحتبلؿ ما ٖٙٔمائتا حفرية في القدس)
تاريخ مزور, وربطو بالتاريخ الييودي, مع العمـ أف ىذا مخالؼ لجميع  ىي اال لكتابة

القوانيف الدولية وأعرافيا, وواصؿ االحتبلؿ تدمير آثار إسبلمية عريقة في ساحة 
(, وحضرت ٖٛٔ(, وجرت الحفريات في باب المغاربة بالذات )ٖٚٔالبراؽ غربي القدس )

غية تقصي الحقائؽ في تغيير ـ بٖٕٔٓ/٘/ٜٔبعثة خبراء اليونسكو إلى القدس في 
 معالـ التراث.

وواجو التعميـ في القدس تحديات جمو, فكاف في القدس عدد مف المدارس 
الحكومية والوكالة والخاصة, منيا عشروف مدرسة لمذكور, وخمس وعشروف مدرسة 
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عدادية,  لئلناث, وثبلث وثبلثوف مدرسة مختمطة, وىي مدارس أساسية, وا 
لتعميـ فييا تابع لممنياج اإلسرائيمي, ولـ يكتؼ االحتبلؿ بأسرلة (, وجعؿ أٜٖوثانوية)

المناىج, بؿ تعدى ذلؾ إلى منح الجنسية اإلسرائيمية لمعممي مدارس القدس الرسمية 
ومعمماتيا, وتجنس أفراد الييئة التدريسية بالجنسية اإلسرائيمية ضماًنا لحقوقيـ, 

معمًما ومعممة ممف التحقوا بخدمة  ٜٚف واستغنت وزارة التربية والتعميـ األردنية ع
ـ .وتـ نشر األسماء في ٜٚٙٔجياز التربية والتعميـ اإلسرائيمي بعد حرب 

(, وحاوؿ االحتبلؿ تغيير بعض المحتويات مف الكتب وىذا يؤدي إلى ٓٗٔالصحؼ)
خمؿ كبير في األىداؼ العامة لمتربية الفمسطينية, وقمؿ مف  االىتماـ واالعتزاز 

 (.ٔٗٔلفمسطينية)باليوية ا
وبسبب المناىج اإلسرائيمية, فقد أصبحت مدرسة الرشيدية مدرسة ميجورة صامتة, 

(, وألغى االحتبلؿ المدارس ٕٗٔثبلثة عشر طالًبا وأربعة معمميف )ال تضـ أكثر مف 
العربية واألردنية, إال إف ىناؾ نخبة مف رجاؿ العمـ والفكر, وفي مقدمتيـ حسني أبو 

 (.ٖٗٔ)قاء التعميـ العربي, وقاطعوا المناىج اإلسرائيميةغربية أصروا عمى ب
وفيما يخص تبعية مدارس القدس اإلدارية, فإف مدارس األوقاؼ تتبع لمسمطة 
الفمسطينية, وتعمؿ تحت األوقاؼ األردنية, وأما المدارس الخاصة, فتتبع لمكنائس 

, UNRWAاألنروا والجمعيات الخيرية واألفراد, ومدارس الوكالة تتبع لوكالة الغوث 
ومناىجيا فمسطينية, وما يخص مدارس المعارؼ, فتتبع لحكومة االحتبلؿ وغير 
ممتزمة بالمنياج الفمسطيني, وتعمؿ عمى طباعتو محرًفا, وما يخص مدارس شبو 
المعارؼ )المقاوالت( فيديرىا أفراد نيابة عف المعارؼ اإلسرائيمية ومستواىا متدف مف 

الصفية, وىذا النوع مف المدارس يفتقر إلى الحد األدنى أجؿ سد العجز في الغرؼ 
طالٍب وطالبة,   ٗٓٗمف مواصفات األمف والسبلمة, وتدرس مدرستا ريناس التي تضـ 

طالٍب وطالبة المنياج اإلسرائيمي, وفي العاـ  ٖٗٔومدرسة اكسبلنس 
طالٍب وطالبة  ٜٛ٘ٔٛمدرسة تضـ  ٕ٘ٔبمغ عدد المدارس  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسي

 (.ٗٗٔشعبة) ٕٜٖٖزعيف في مو 
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ومف التحديات التعميمية األخرى نقص عدد المعمميف؛ ألف عدد المعمميف يعتمد 
عمى المقيميف في ضواحي المدينة, أو األماكف القريبة منيا, وبسبب بناء جدار 
الفصؿ العنصري, وقد واجيت المدارس نقص عدد الكوادر التعميمية, فبل يوجد في 

ات, فيناؾ نقص في مادة الرياضيات, والمغة اإلنجميزية, المدينة جميع التخصص
والفيزياء, ويوجد ىذا النقص الحاد في مدارس الذكور, وتعاني مدارس القدس مف 
اكتظاظ في الصفوؼ ذات المساحات الصغيرة, ونقص في الساحات والمبلعب, 
وصعوبة الحصوؿ عمى رخص البناء, التي قد تصؿ مدة الحصوؿ عمييا ثماني 

(, وتـ ٘ٗٔوات, وتـ مبلحقة المدارس بمخالفات األبنية بحجة عدـ الترخيص )سن
مخالفة مدرسة )الفتاة األساسية ج( بسبب إقامة مظمة حديد ووحدات صحية, عمى 
سطح المدرسة, وكاف القرار مخالفة مالية وىدـ, وكذلؾ مدرسة )الفتاة األساسية( تـ 

في مدرسة األيتاـ في الثوري,  بناء طابقيف فيدمت, وتـ بناء ثبلث غرؼ صفية
فقررت المحكمة مخالفة مالية وىدـ, حتى إقامة مظمة حديد في مدرسة في جبؿ 

(, ولـ تسمـ المدارس مف عبث االحتبلؿ فقد تـ حرؽ مدرسة في ٙٗٔالمكبر تـ ىدميا)
ـ تعرضت المدرسة لحرؽ متعمد مف ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٓبيت صفافا )ثنائية المغة(, وفي 

فا العنصرية" وكتب عمى جدرانيا الموت لمعرب وال تعايش مع قبؿ جماعة "لبيا
(, ىذه ىي إحدى الحقائؽ في القدس فكيؼ يأمف األىؿ عمى أوالدىـ ٚٗٔالسرطاف )

في المدارس؟! وأستطيع أف أقوؿ ىنا: لقد فقد المواطف المقدسي األمف واألماف عمى 
 لمطفؿ . أطفالو في مدارسيـ, ويعيش األطفاؿ في رعب, ويفقدوف أقؿ حؽ

وحذر المفتي العاـ الشيخ محمد حسيف مف فرض إجازات المدارس العبرية عمى 
(, حيث تقسـ المدارس ٛٗٔالمدارس العربية مؤكًدا أف ذلؾ ييدؼ إلى عبرنة التعميـ)

اإلسرائيمية العاـ الدراسي إلى ثبلثة فصوؿ,أما المدارس الفمسطينية فعاميا الدراسي 
 فصبلف فقط .

الغرؼ الصفّيو, التي ال يسمح االحتبلؿ بزيادتيا, التسرب مف وأضيؼ إلى نقص 
المدارس؛ بسبب الظروؼ التي تعيشيا القدس, وعدـ االىتماـ باألطفاؿ في المدارس, 

قدر  ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓوىناؾ عدد ال يستياف بو مف المشرديف في القدس, وحتى عاـ 
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مف مدارس طالب وطالبة, و  ٕٓ٘٘عدد المتسربيف حسب  مصادر إسرائيمية  ب
%مف الصفوؼ الثانوية,  ولـ يقتصر ٗ%مف الصفوؼ األساسية و٘ٛ,ٔاألوقاؼ 

ذلؾ عمى مدارس الذكور,  بؿ تعداه إلى مدارس اإلناث األساسية, والثانوية, أما 
المدارس الخاصة سواء كانت األساسية أو الثانوية فكانت متدنية جدًّا, وأما نسبة 

(, وىي نسبة عالية جدًّا إذا ما ٜٗٔ% )ٓ٘كانت المتسربيف في المرحمة الثانوية ف
 قورنت مع الطمبة الييود.

ولـ تقتصر التحديات الصييونيو القاسية عمى المدارس اإلسبلمية, بؿ تعدتو إلى 
المدارس المسيحية, فذكرت إحدى المشرفات " نعمؿ جاىديف المتبلؾ طبلبنا وطالباتنا 

قنا ما يناسبنا مف فكر ونظريات عممية أسس التفكير العممي, متخذيف مف منابع أخبل
 (. ٓ٘ٔوتربوية نبراًسا نيتدي لموصوؿ لتطمعاتنا وأىدافنا)

وواجيت المدارس المينية تحدياٍت,  ولـ تكف أحسَف حااًل مف سابقتيا, وواجيت 
نقًصا في عدد المدربييف الفنييف, وعدـ مبلءمة الرواتب, ونتيجة لصعوبة المباحث 

قباؿ عمييا كما يجب, وأدى ذلؾ إلى نقص في تمبية احتياجات النظرية, فمـ يكف اال
طالب وطالبة, وعدد المدارس  ٕٗٚالسوؽ, فبمغ عدد الممتحقييف في التدريب الميني

ست وىي: مدرسة دار األيتاـ اإلسبلمية, ومدرسة اليتيـ العربي, ومدرسة الفرير 
الثانوية, ومدرسة الحياة الثانوية, واالتحاد الموثري, ومدرسة عبد اهلل بف الحسيف 

 (.ٔ٘ٔالثانوية التكنولوجية  )
وأما التعميـ الجامعي, فقد ُأقيمت الجامعة العبرية عمى أراضي "العيسوية", "وِلْفتا" 
العربيتيف, وتوسعت حدودىا عمى حساب األراضي العربية, وليا مف المخطط 

 االستراتيجي, إذ تسيطر عمى شماؿ القدس,
(, وتـ ربط التعميـ ٕ٘ٔاألردف, وجباؿ األردف الغربية )وتشرؼ كذلؾ عمى وادي 

الجامعي الفمسطيني في القدس بالجامعة العبرية عف بدء التسجيؿ لمعاـ الدراسي 
ـ لمطبلب الجدد بما في ذلؾ طبلب القدس,يبدأ التسجيؿ لجميع كميات ٕٜٚٔ/ٜٔٚٔ

جتماعية, ـ, وبيا سبع كميات وىي: اآلداب, والعموـ االٜٔٚٔ/ٔ/ٚٔالجامعة في 
 (.ٖ٘ٔوالحقوؽ, والعمـو الطبيعية, والزراعة, والطب, وطب األسناف )
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افتتح االحتبلؿ مؤسساتو عمى أرض القدس, وقاـ بإغبلؽ عشرات المؤسسات مثؿ 
بيت الشرؽ ىذا المركز الفمسطيني الميـ برمزيتو وحضوره التاريخي في مدينة القدس, 

ديد مف المراكز الثقافية منذ أكثر مف  كما تـ إغبلؽ الصحؼ والغرفة التجارية والع
(, وبمغت المراكز الثقافية في محافظة القدس ٗ٘ٔاثنتي عشرة  سنة بقرار عسكري )

ـ, وأما ٕٗٓٓأربعة وستيف مركزًا, والمتاحؼ واحد فقط, وآخر قيد الترميـ منذ عاـ 
, (, وأصبح التواصؿ صعًبا بيف مراكز الثقافة في المدينة٘٘ٔالمسارح فيي مسرحاف)

وباقي المراكز في المدف األخرى, فضعؼ مسرح الحكواتي, وُأغمؽ المسرح الثقافي 
األوؿ, وأصبح النشاط الثقافي المتبادؿ بيف اتحادات الوطف والقدس ضيقًا لعدـ التمكف 

(, وتعمد االحتبلؿ في تقطيع األوصاؿ, فالضفة وغزة مغمقة ٙ٘ٔمف الوصوؿ إلييا )
ًئا عمى ثقافة متماسكة مترابطة, فالصراع الثقافي أماـ القدس وىذا يترؾ أثًرا سي

الفمسطيني مف أجؿ إقامة الكياف الوطني ما ىو إال صراع مف أجؿ الذات 
(, وتأخرت الحالة الثقافية في القدس, فالحاجة ماسة إلى مراكز الثقافة, ٚ٘ٔوالمستقبؿ)

ت تخطط لو لوجود أعداد مف الشباب يجب أف تنيؿ مف الثقافة العربية, بعكس ما كان
(, ولمجدار ٛ٘ٔإسرائيؿ مف دمجيـ ضمف ثقافتيا وسياستيا,فتطمس الثقافة العربية)

الفاصؿ دوٌر في عزؿ المثقفيف المقدسييف," وعميو فطيمة القرنيف الثامف عشر والتاسع 
عشر الميبلدييف لـ يكف عندنا مركز مدني واحد يراكـ االنجازات الثقافية, عمى الرغـ 

 (.ٜ٘ٔنسبي" )مف تميز القدس ال
كاف في القدس ثبلث دور لمسينما وىي: الحمراء, والنزىة, والقدس, وتشكؿ 
مصدًرا مف مصادر الثقافة, وتحولت سينما النزىة إلى مقر لممسرح الوطني 

(, وتعرض األفبلـ المصرية واألجنبية بانتظاـ, وكانت المؤسسات ٓٙٔالحكواتي)
د االحتبلؿ, فسيطر عمى مباني الثقافية نشيطة في المدينة, وتعرضت لتطاوؿ ي

(, وقاـ االحتبلؿ ٔٙٔالبريد,والمحكمة, والمحافظة,  )وزارة العدؿ اإلسرائيمية حاليًّا()
بطرؽ مباشرة أو غير مباشرة إلعاقة انتشار الثقافة العربية, فقامت بإغبلؽ المسرح 

 (.ٕٙٔالوطني ست مرات, وأقيمت احتفاالت القدس خارجيا)
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في القدس "الدفاع"و"فمسطيف"و"الجياد" وأصبحت اآلف كانت الصحؼ التي تصدر 
تـ إغبلؽ  مكتبة المحتسب, وأحرقت  ٖٜٛٔتصدر فييا جريدة "القدس", وفي عاـ 

(, وطالت يد االختبلؿ دور النشر منيا: دار ٖٙٔالسمطات جميع محتويات مخازنيا)
كتاب  ٓٔٗ٘صبلح الديف لمنشر, ومنع تداوؿ الكتب واستيرادىا, حتى شمؿ اإلجراء  

ـ, وخاصة الكتب التي تتحدث عف اإلسبلـ والقضايا العربية ٜٚٙٔمنذ عاـ 
(, مف أجؿ إبعاد الفمسطيني مف كؿ ما يربطو بالعرب ٗٙٔواإلسبلمية والفمسطينية)

 والمسمميف. 
وفي مناطؽ جبؿ المكبر والسواحرة, ال يتمكف أبناء العائمة الواحدة  مف دفف 

عة في جبؿ المكبر لوجودىا داخؿ الجدار, وعند حصوؿ موتاىـ في مقبرة البمدة الواق
حالة وفاة تتـ إجراءات التنسيؽ  لمحصوؿ عمى تصاريح لدخوؿ أعداد محددة 

(, وىذا ما حصؿ أيًضا في مقبرة بمدة العيزرية, ومقبرة الشيداء ٘ٙٔلممشاركة في الدفف)
تشريف األوؿ  ٕالقديمة التي تعود لعيد صبلح الديف األيوبي الذي دخؿ القدس في 

ف الجدار يمنع نقؿ موتاىـ إلى مدافنيـ )ٚٛٔٔ)أكتوبر(   (.ٙٙٔـ, وا 
 التحذيات الذينية :

حزيراف  ٖـ إلى ٜٜٙٔآذار )مارس( ٚٔذكرت جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيؿ مف 
ـ أف القدس ستظؿ عاصمة موحدة إلسرائيؿ ال يمكف تقسيميا, وأنيا عمى ٜٗٚٔ)يونيو(

(, وىؿ المسمموف ٚٙٔات إلدارة األماكف الدينية مف قبؿ  الفئات الدينية)استعداد ألية ترتيب
 والمسيحيوف في القدس )ىـ فئات(؟!, فكيؼ يكوف ذلؾ وىـ األغمبية فييا .

رفضت األردف تدويؿ القدس, والسيطرة عمى األماكف المقدسة, وأكد الممؾ فيصؿ 
 ٕ٘إلى  ـٜٗٙٔتشريف الثاني  ٕممؾ المممكة العربية السعودية  مف

ـ  ذلؾ"ال يمكننا أف نتخمى عف عروبة القدس, وأف  القدس مدينة ٜ٘ٚٔآذار)مارس(
(, وعندما ٛٙٔالمقدسات لئلسبلـ والمسيحية وليس لمييود فييا أي مكاف مقدس ")

ـ إلى ٜٔٚٔتشريف الثاني )نوفمبر(  ٜٕاستقبؿ أحمد الموزي رئيس وزراء األردف مف 
تمسؾ   –األميف العاـ لبلتحاد البرلماني -رنزو ـ, كارلوس تيٖٜٚٔأيار )مايو( ٕ٘

األردف بكافة الحقوؽ في األراضي العربية المحتمة, وفي مقدمتيا القدس, وأشار إلى 
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مخططات إسرائيؿ لتدويؿ المدينة, ضاربًة بُعرِض الحائط قرارات مجمس األمف وىيئة 
ماكف (, وكما دعت السعودية ولبناف عمى ضرورة الحفاظ عمى األٜٙٔاألمـ)

المقدسة,وعدـ تغيير معالـ المدينة, وأعمنتا عف وقوفيما إلى جانب الشعب الفمسطيني 
 (, وما ىذه إال ألىمية األماكف المقدسة .ٓٚٔفي استرداد حقوقو)

ومنذ المحظة األولى لسقوط القدس, سارع الييود فدخموا المسجد األقصى وىـ 
خيبر أي أنيـ انتقموا "يصرخوف بكؿ صبلفة ووقاحة وغرور, ويصرخوف خيبر 

 (.ٔٚٔألنفسيـ )
ـ ومنذ المحظة األولى لسقوط القدس, حصمت االنتياكات بحؽ ٜٚٙٔ/ٙ/ٚفي 

آذار )مارس(  ٖٔالقدس, فمنذ دخوؿ الجنراؿ مردخاي رئيس األركاف اإلسرائيمي مف 
ـ في سيارة نصؼ مجنزرة المسجد األقصى, ٜٛٚٔآذار )مارس  ٖٔمإلى ٜٗٚٔ
مردخاي شمومو جورف ومجموعة مف أتباعو صبلة دينية في  ـ أقاـٜٚٙٔ/ٙ/٘ٔوفي 

, وكؿ ذلؾ مف أجؿ تحويؿ المدينة إلى عاصمة لمجماعات الصييونية,  ساحة الحـر
وأرادوا بذلؾ خمؽ مدينة ييودية موازية لممقدسات اإلسبلمية والمسيحية فييا,  وفي 

ألبواب مغمقة, ـ تـ حرؽ المسجد األقصى, ودمر جانًبا منو, وكانت اٜٜٙٔ/ٛ/ٕٔ
وتدفؽ المسمـ والمسيحي الشباب والشيوخ النساء والرجاؿ النقاذه, فوجدوا المياه 

(, واستنكرت مدف فمسطيف مثؿ ٕٚٔمقطوعة فنشموا المياه مف اآلبار إلطفاء الحريؽ)
(, وشعر أىالي محافظة ٖٚٔخاف يونس, ونابمس, وأريحا وغيرىا العمؿ اإلجرامي )

يؽ عمى إحراؽ المسجد وأعمنوا تأييدىـ لقرارات الييئة نابمس باأللـ والحزف العم
(, أصاب الحريؽ ٗٚٔاإلسبلمية العميا, واستنكر الحادث كذلؾ قناصؿ الدوؿ األوروبية)

منبر صبلح الديف والزخارؼ الخشبية, والسجاد, وكادت النيراف تصؿ قبة المسجد لوال 
االحتبلؿ أف الذي قاـ استماتة المسمميف في إنقاذه وساعدىـ المسيحيوف, وادعى 

بالعمؿ ىو مايكؿ روىاف وىو معتوه لذا أطمؽ سراحو,  ومحراب زكريا,وعمى ثبلثة 
 (. ٘ٚٔأروقة مف األعمدة والزخارؼ واألقواس,وسقط جزء مف السقؼ )
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, اقتحـ جندي إسرائيمي مف باب الغوانمو, باتجاه قبة ٕٜٛٔ/ٗ/ٔٔوفي يـو 
حراس األقصى وعدًدا مف المصميف, وعمت الصخرة المشرفة أطمؽ النار, فقتؿ أحد 

 (.ٙٚٔالمظاىرات مساجد فمسطيف احتجاًجا عمى الحادث)
ـ, تـ افتتاح قاعة لمصبلة تحت مبنى المحكمة ٕٙٓٓ/ٖ/ٖٔوفي 
ـ اعترفت ىيئة آثار االحتبلؿ أف ٕ٘ٓٓ|ٔٔ|ٛٔ(.وأدت الحفريات ٚٚٔاإلسبلمية)

كانوف األوؿ  ٘ٔوط, وفي متًرا في الجدار الشرقي لممسجد األقصى آيمة لمسق ٖٓٛ
مف حركة السبلـ مف انييار طريؽ المغاربة,ولـ تتوقؼ الحفريات  ٕٙٓٓ)ديسمبر(

تـ التخطيط لحفر نفؽ يبمغ عدة كيمو  ٜٕٓٓ|ٗ|ٕٔتحت المسجد األقصى, ففي 
مترات, تكوف بدايتو بناية الّسبع في شارع يافا ويصؿ إلى باب الخميؿ, ويمتؼ ىذا 

ـ الغربي والجنوبي, ويتوجو لمساحة مف خبلؿ االقتحامات النفؽ تحت جدار الحر 
المتكررة لؤلقصى لمجموعات ييودية متطرفة "تثبيت حؽ الييود بالصبلة وجعؿ 

 (.ٛٚٔاألقصى منطقة يدخميا الييود والسواح متى شاؤوا )
حتى اآلف لـ تتوقؼ  ٜٚٙٔومنذ اليوـ األوؿ لبلحتبلؿ اإلسرائيمي لمقدس عاـ 

ـ اقتحـ شاروف األقصى وبحماية رسمية, وىذا ٕٓٓٓ|ٜ|ٕٛ, ففي اقتحامات األقصى
إىانة كبيرة لكؿ العرب في كؿ مكاف, َفّيّب مف في األقصى لمدفاع عنو فاستشيد 

ـ اقتحـ االحتبلؿ األقصى مف بابي المغاربو  ٕٗٔٓ|ٗ|ٙٔ(, وفي ٜٚٔخمسة رجاؿ )
مرابطيف والمعتكفيف, والسمسة, وانتشروا بشكؿ استفزازي في ساحاتو, واعتدوا عمى ال

وطالبت الييئة اإلسبلمية الجمعية العامة ومجمس األمف بالضغط عمى االحتبلؿ 
بوقؼ ىذه االنتياكات, وعممت أف االقتحاـ بدعوة مف الجماعات الييودية لممشاركة 

 (.ٓٛٔبالحج الجماعي وتأدية صبلة الشكر داخؿ األقصى)
بمناسية بداية الشير العبري,  ـ دعت منظمة نساء مف أجؿ الييكؿٕٜٙٔٓ|ٗ|وفي 

حياء مقتؿ ىاليؿ يافا أريئيؿ في مستوطنة قريات أريع بالخميؿ, واقتحـ ستوف مستوطًنا  وا 
األقصى مف باب المغاربو بحراسة القوات الخاصة والشرطة اإلسرائيميو  وغادروا مف باب 

المسجد األقصى, السمسمة, وشددوا عمى دخوؿ المسمميف, وتـ إبعاد رامي الخطيب مف حراس 
(, ولـ يقتصر اقتحاـ األقصى عمى الجماعات ٔٛٔوتمى ذلؾ اقتحامات متكررة لؤلقصى )
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ـ تتجدد ٕٙٔٓ|ٓٔ|ٕٚ(, وفي ٕٛٔالدينية, بؿ أصبح اقتحامو مف الشرطة والمستوطنيف مًعا)
طالًبا المسجد األقصى بحراسة  ٖٙمستوطًنا مف بينيـ  ٛ٘االقتحامات مرات ومرات, فاقتحـ 

 (.ٖٛٔف الجيش اإلسرائيمي)مشددة م
وتعتبر اقتحامات األقصى مف ضمف مشروع التيويد, ويحتفؿ االحتبلؿ بذكرى 
"توحيد القدس" وتجوب المنظمات الييودية شوارع القدس منيا:"اتحاد منظمات 
المعبد,ومنظمة نساء مف أجؿ المعبد", ىذا باإلضافة إلى منع التجار مف فتح متاجرىـ 

(, وىذا غريب جدًّا فيؿ يعيؽ المتجر المفتوح ٗٛٔيرات )خوًفا مف عرقمة المس
 مسيرتيـ,ال بؿ يريدوف أف يستفزوا العرب ويتجاوزوا في احتفاالتيـ  كما يريدوف .

ولـ يتوقؼ الييود عند االحتفاالت والمسيرات, بؿ رأوا أف مف حؽ المستوطنيف 
التعميـ  وزير Neftaly Benet)الصبلة في جبؿ المعبد حتى أف نفتالي بينت)

اإلسرائيمي قاؿ: "احتفالية احتبلؿ شرقي القدس والمسجد األقصى, وأف الييود 
سيتمكنوف خبلؿ الفترة القادمة مف الصعود إلى جبؿ المعبد والصبلة فيو", وصرح 

أنو سيقوـ بترتيبات "تسمح Yaron Yaven ) وزير السياحة اإلسرائيمي يروف يفيف )
(, وكما أقرت محكمة ٘ٛٔضمنيـ أعضاء الكنيست")لكؿ ييودي باقتحاـ األقصى ومف 

(, وما ىذه التصريحات إال ٙٛٔإسرائيمية حؽ الييود  بالصبلة في ساحات األقصى)
 لتكريس  الوجود الييودي في المسجد األقصى المبارؾ, وفي القدس العتيقة .

نع دخؿ االحتبلؿ في كؿ تفاصيؿ الحياة حتى وصؿ إلى الحد مف حرية العبادة, إذ يتـ م
أبناء المحافظات في الضفة الغربية وغزة مف  الوصوؿ لمصبلة في المسجد األقصى, واشترط 
في الراغبيف في الصبلة أال يقؿ عمر عف خمسيف سنة لمنساء, وخمس وخمسيف سنة لمرجاؿ, 
ذا أراد االحتبلؿ أغمؽ عمى جميع األعمار. ومنع االحتبلؿ المصميف الغزييف مف الوصوؿ  وا 

(, وأف حرماف المصميف مف الوصوؿ إلى ٚٛٔعبر حاجز بيت حانوف )ايرز()إلى األقصى 
األقصى ألداء الصموات, يتنافى مع كؿ القوانيف الدولية وأعرافيا التي تنادي بحرية التنقؿ 

(, ومف تجاوزات  االحتبلؿ ما تقـو بو المنظمات الييودية برعاية حفبلت تطمؽ ٛٛٔوالعبادة )
مغ األربعة عشر عاًما, وربطيـ بالمعتقدات الدينية الييودية, وتقاـ عمييا "عيد الميبلد " لمف ب

 (.ٜٛٔفي ساحة البراؽ )
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وتجاوز االحتبلؿ كؿ الحدود في مخطط خفض صوت اآلذاف يتضمف فحوصات 
شاممة لنحو مئتي مسجد منتشًرا في شرقي القدس, فكانت البداية بتخفيض صوت اآلذاف 

وات رصدت ليا مائتا ألؼ شيكؿ بيدؼ قياس في مسجديف جنوب المدينة, في إطار خط
مكبرات الصوت, وىو ما تطمؽ عميو البمدية "منظومات االستماع", وفحص شامؿ لـ 
يحصؿ مثمو مف قبؿ قياس الصوت المتصاعد في الصباح الباكر,وستدخؿ المساجد التي 
تكوف قوة مكبرات الصوت عالية ضمف القائمة السوداء وستطمؽ البمدية حبًل 

ف قرار خفض اآلذاف يرتبط بسمسمة إجراءات تيويدية لمقدس؛ألنو ال ٜٓٔلوجيًّا)تكنو  (. وا 
قانوف دولي أو سماوي يمنع رفع اآلذاف أو قرع األجراس, واليدؼ مف ذلؾ طمس معالـ 
القدس الدينية, وتضييؽ الخناؽ عمى المساجد فييا, وتفريغيا تمييًدا لطرد أىميا األصمييف,  

 ـ يؤدوف شعائرىـ التوراتية.واحبلؿ الييود مكاني
 ٖٓ   -ٜٕوصرح المؤتمروف في المؤتمر األوؿ لرابطة البرلمانييف ألجؿ القدس مف 

(, وكما ٜٔٔ)توا عمى منع اآلذاف وتيويد القدسـ أنيـ لف يصمٕٙٔٓتشريف الثاني )نوفمبر(
عة استنكر الشيخ عكرمة صبري المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية خبلؿ خطبة الجم

ـ ما تقـو بو سمطات االحتبلؿ مف التحريض لمنع اآلذاف عمى مآذف ٕٔٓٓ/ٔٔ/ٖٕبتاريخ 
ف اآلذاف سيرفع  عمى األقصى الشريؼ ولف يتوقؼ,  فيو يرفع  الحـر القدسي الشريؼ, وا 
منذ خمسة عشر قرًنا, وقاؿ:"إف الذيف يحتجوف عمى  رفع  اآلذاف ىـ أناس طارئوف ال 

ى ضجيج الطائرات,أو القنابؿ التي تقصؼ البيوت وتقتؿ األطفاؿ نسمع منيـ احتجاًجا عم
(, ولـ تسمـ المساجد مف اليدـ, فقد تـ ىدـ مسجد قيد اإلنشاء في )صور باه(, ٕٜٔوالنساء")

(, ووصؿ التعدي عمى األماكف الدينية مف إقامة الكنس الييودية ٖٜٔوآخر في )سمواف()
تطويؽ المسجد, وتحويؿ القسـ الذي يحتوي  عمى المقامات اإلسبلمية, فالنبي صموئيؿ تـ
(. عممًا أف األوقاؼ ال يجوز مسيا بأي ٜٗٔعمى قبر النبي صموئيؿ إلى كنيس ييودي )

 شكؿ مف األشكاؿ.
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 اخلامتة والنتائج:
يمكننا القوؿ أف سمطات االحتبلؿ خمقت واقًعا سكانًيا جديًدا في القدس عمى 

مصادرة األراضي, وتطويؽ القدس حساب الجغرافية الفمسطينية مف خبلؿ 
بالمستوطنات,  والمناطؽ الخضراء, واتبعت سياسة ىدـ البيوت, ورفض منح رخص 
البناء لممقدسييف, ومنع جمع شمؿ العائبلت, وتسجيؿ األوالد, وأدت االنتياكات بحؽ 
حبلؿ  األرض واإلنساف إلى خمؽ اختبلؿ سكاني, مف أجؿ اقتبلع األىالي وا 

 منيـ, وحاوؿ االحتبلؿ تغيير المعالـ الثقافية والتاريخية والعمرانية, المستوطنيف بدالً 
واقتحـ المشيد العبري باعتبار أف القدس ىي العاصمة األبدية ومركز حضاري 

 لمييود, أضؼ إلى ذلؾ ما نتج عف بناء الجدار.
وكاف لبلحتبلؿ اىتماماتو بتفريغ القدس, وجعؿ األغمبية ييودية مف خبلؿ 

 كات السكانية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية.االنتيا
وخمصت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج الميمة التي يترتب عمييا مستقبؿ     

 :ومنياالقدس الشريؼ 
امتداد يد االحتبلؿ إلى جميع المجاالت منيا السكانية, واالقتصادية, واالجتماعية, 

وقد استيدفت الغزوة فريغ المدينة مف أصحابيا الشرعييف, والثقافية والدينية, بغرض ت
 االستيطانية لمقدس بحيث شكؿ االستيطاف العمود الفقري لبلستيطاف الصييوني,

, فأضحت المدينة المقدسة محط محط أنظار االحتبلؿ القدس وأصبح االستيبلء عمى
ا بمصادرة وييدؼ المخطط إلى  جعؿ الييود األكثرية فيي أنظار ييود العالـ,

األراضي, وبناء المستوطنات لمضغط عمى األىالي لميجرة, وشكؿ تيويد المدينة 
ديمغرافًيا خطًرا كبيًرا عمى المقدسييف, وشكمت المستوطنات توسعًا عمرانًيا ييودًيا 

واعتمد االستيطاف الصييوني لمقدس عمى إستراتيجية وتضييًقا عمى المقدسييف, 
ينة عف ضواحييا, ووصمت المستوطنات عمى شكؿ الفصؿ والوصؿ, ففصمت المد

 مجموعات.
وشكؿ االستيطاف استيطاًنا إحبلليًّا بيدؼ السيطرة عمى األرض واإلنساف, وأوجد 
االحتبلؿ تغييرات وتوسعات عمرانية في المدينة لصالحو, فاستولى عمى عقارات 



 

 ازدهار محمد رابـيد.  ـــــــــــــــ م6102( اجلسء الثاني: 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - ٘ٓٗ - 

 

كف ىذه المحاولة ومنازؿ في البمدة القديمة, وضغطت عمى األىالي في ترؾ منازليـ, ل
باءت بالفشؿ, وقد دعـ تمؾ الفكرة قرارات االحتبلؿ بخصوص القدس وفي مقدمتيا أف 

ـ, حيث يحدد ٜٓٛٔ/ٚ/ٜٕ)القدس عاصمة  إسرائيؿ (, وصدر ىذا القانوف بتاريخ 
 العبلقة مف طرؼ واحد .

وتواجو القدس تحديات اقتصادية كبيرة, مف زراعة, ووصناعة, وتجارة, وعمؿ, 
حة, كؿ ذلؾ كاف في صالح االحتبلؿ, وأثر سمًبا عمى المقدسي, وأدى إلى تراجع وسيا

 االقتصاد العربي, وانتعاش االقتصاد الصييوني.
ويواجو المقدسي تحدًيا اجتماعيًّا, فمف قطع لمروابط االجتماعية إلى عزوؼ عف 

فير المخدرات الزواج وارتفاع نسبة الطبلؽ, ثـ بعد ذلؾ إلى إفساد الشباب المقدسي بتو 
ليـ, وما نتج عف ذلؾ مف إدماف, وحاالت وفاة, واستيدؼ االحتبلؿ مف ذلؾ حتى ال 

 ييتـ الشباب بالقدس واألقصى وواقعيا.
وأما التحديات  الثقافية, فكانت تحدًيا لمتعميـ,وتغيير المناىج األردنية إلى 

ومحاولة الطمس إسرائيمية, وحفريات في القدس ليؿ نيار لتغيير تاريخ المدينة, 
زالة صفة العروبة عنيا, وىدـ المباني القديمة واألثرية  والتعتيـ لبناء ىوية إسرائيمية وا 
ما ىو إال لتغيير التراث الفمسطيني المادي وغير المادي, ولما ليذه المدينة مف أىمية 

ـ تـ اختيارىا عاصمة الثقافة ٜٕٓٓدينية وتاريخية وحضارية وثقافية, ففي عاـ 
بية لمحفاظ عمى ىوينيا العربية اإلسبلمية, وما يجري في القدس مف تغيير لممعالـ العر 

زالة لآلثار مثؿ حي المغاربة, والشرؼ في  بأسرىا, وما قاـ بو االحتبلؿ مف تدمير وا 
 البمدة القديمة, وىدـ القبور اإلسبلمية ما ىو إال لتغير صفتيا العربية اإلسبلمية. 

نيًّا فمف سيطرة عمى حائط البراؽ إلى إحراؽ لؤلقصى, إلى ويواجو القدس تحدًيا دي
 عدـ السماح لمعرب مف الصبلة فيو إال إلعمار محددة, وبناء الكنيس الييودية.
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 التىصيات 
كؿ التطورات ومشاريع االحتبلؿ مف أجؿ السيطرة عمى القدس وتيويدىا, فبل يمكف 

 مة, وخطوات عممية عبر اآلتي:مواجيتيا أو تعطيميا إال مف خبلؿ مواجيات صار 
اعتبار قضية فمسطيف القضية األولى لمعرب والمسمميف بشكؿ عاـ, والقدس بشكؿ 
خاص, وحشد كؿ الطاقات مف أجؿ نصرتيا, وتوفير الدعـ المادي والموجستي لممقدسييف؛ 
مف أجؿ الصمود والثبات لمتغمب عمى السياسة التيويدية السكانية, وحث عرب فمسطيف عمى 

 الزواح واإلنجاب مف خبلؿ دعميـ ماديًّا, وتشجيعيـ عمى اإلقامة داخؿ القدس .
دعـ الصمود الفمسطيني  أماـ تعاظـ االقتصاد اإلسرائيمي ماديًّا, ونشر التوعية 
بيف صفوؼ المقدسييف عمى  ممارسة أدوارىـ الزراعية والصناعية والتجارية,وتشجيع 

الدينية والتاريخية مف  استطاع الوصوؿ إلييا. السياحة والعمؿ عمى زيارة األماكف 
 التعريؼ بالنشرات والندوات. 

ودبموماسيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا أف ىذه اآلثار عربية إسبلمية ينطؽ تراثيا 
عادة ما اختفى مف األسواؽ, وتشجيع  بذلؾ,وتطوير األسواؽ لجذب السياحة, وا 

 لتي تـ إغبلقيا بسبب الديوف .الصناعات الحرفية, ومساعدة أصحاب المحبلت ا
االىتماـ بالشباب المقدسي مف جميع النواحي, ودعـ التعميـ في جميع مراحمو, 

 .وتكثيؼ االىتماـ اإلعبلمي وتغطية األحداث بدقة متناىية دوف زيادة أو نقصاف 
أف يتحمؿ العرب والمسمموف في كؿ مكاف مسؤولياتيـ تجاه القدس,ومساعدة 

ودعوة القطاع الخاص إلى االستثمار  كومية لتحافظ عمى األجياؿ.المؤسسات غير الح
 في القدس ببناء مساكف مرخصة وبيعيا .

حث الباحثوف عمى الكتابة عف القدس في جميع مواضيعيا, وكتابة المواضيع التي لـ 
تبحث بعد.المحافظة عمى األسماء العربية لممواقع ونقميا كما ىي لؤلجياؿ الشابة, وحماية 

راث لما لو مف أىمية   في حياة الشعوب,والعمؿ عمى بناء الذات المقدسية التي تواجو الت
 .أخطر التحديات خبلؿ مشاركتيـ في ندوات, انتخابات, وجمسات وغيرىا
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 اهلىامش واملصادر واملراجع :
                                                           

, بيػػت المقػػدس ٔ, طم1993 -1967االسػػتيطان الصػػييون  فػػ  ال ػػد   ( محمػػد رشػػيد عنػػاب,ٔ
 .ٙٙـ, صٕٔٓٓلمنشر والتوزيع, راـ اهلل, 

 ـ .ٕٙٔـ,صٕٚٓٓ, دار الشروؽ, عماف,ال د  بوابة الشرؽ األوسط لمسالم( عادؿ العضايمو, ٕ

 ـ .ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٕٚىآرتس العبرية , بتاريخ         7102  \10\ 72  האךיז(  ٖ

 .ٔـ, صٕ٘ٔٓ/ٙ/ٜٕ,بتاريخ ٜٜٗٙ( جريدة األياـ,عدد ٗ

القػدس واقػع وتحػديات مجموعػة  الصراع الجغراف  الديموغراف  ف  مدينة ال ػد ,( خميؿ التفكجي, ٘
 .  ٖٜـ, صٕٙٔٓأوراؽ بحثية, مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية, آذار )مارس(

 ـ,ٜٚٙٔ/ٙ/ٛٔالعبرية , ىآرتس     ٜٚٙٔ\ٙ\ٛٔ האךיז(   ٙ

7( Walid Khalidi,Israel,s 1967 Annexation of Arab Jerusalem Walid Khalidi, 
nsaddress to the Un General Assembly Special Emergency session 14 july 
1967,Journal of Palestine Studies, nVol 42, No1,Autuman 2012.p.p .71-82.    
8( Mahmoud Yazbak .Holy shirnes(magamat)iin modren palestine lIsrael 
and the policitics memory in Marsal Jbregar,yitzhak Reiter,leonardHammer 
leds Holy Placesin the Israeli-Palestinian Conflict and Co –exitence  
Routeledge 2010,p.37     . 

, حزيػراف 17,2615كتػاب ال ػد  اصحصػال السػنوي رقػم ( الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني,ٜ
 .ٚٔ. سيشار لو فيما بعد كتاب القدس  ٕٛ,صٕ٘ٔٓ

جػدار الفصػػل العنصػري واالسػػتيطان السػياح  فػ  المخططػػات المسػت بمية لتيويػػد ( جمػاؿ جمعػو,ٓٔ
 .ٕٔ-ٔٔ,صٕٓٔٓ,صيؼ ٜ, حوليات القدس ال د 

ـ,السػػاعة السادسػػة ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٙ, فضػػائية القػػدس, بتػػاريخ برنػػامن ن طػػة ارتكػػا ( نػػاجي البطػػو, ٔٔ
 صباحًا, إعاده. 

 ـ. ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمو مع عبد اهلل صياـ, بتاريخ ٕٔ

13  ( Israel KIMICHI,Jerusalem1967-2016: Faacts and Trends,,Director of 
TGE Jerusalem StudiesDesk at the Jerusalem Institutefor Israel Stufies        

 .٘ـ,صٕٜٚٔ/ٕٔ/ٔ, بتاريخ ٜ٘٘ٔ( جريدة القدس,عدد ٗٔ
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15) Walid Khalidi, es address to the Un General Assembly Special 
Emergency Session 14 julay 1967,Journal of Palestine Studies, Vol 
.42,No 1,Autaman 2012, p.71-82           

  ٔـ,صٜٔٚٔ/ٕٔ/ٜٔ, بتاريخ ٖٜٙ( جريدة القدس,عدد ٙٔ

17) Ibrahim Matter, From Palestinian to Israeli Jerusalem 1948-
1982,Journal of Palestine Studies, Vol 12,Sammer 1982,pp57-63.       

18) Michael Dumper, Israeli settlement in the old city of Jerusalem, Journal 
of Palestine Studies, Vol 211,No 4 Summer 1992,pp. 32-53.       
Dumper  سيرمز لو فيا بػ . 

 . ٔـ,صٜٔٚٔ/ٔ/ٕٔ, بتاريخ ٔٙٙ( جريدة القدس, عددٜٔ
 .ٔـ,صٜٜٙٔ/ٙ/ٕ٘,بتاريخ ٖٛٔ( المصدر السابؽ,عدد ٕٓ
 .ٔـ,صٜٜٙٔ/ٙ/ٕٙ,بتاريخ ٗٛٔ( المصدر السابؽ,عددٕٔ
م, النتػػػا ن 2667التعػػػداد العػػػام لمسػػػكان والمسػػػاكن  الفمسػػػطيني,( الجيػػػاز المركػػػزي لبلحصػػػاء ٕٕ

 . ٛٚـ, صٜٕٓٓ, آب )أغسطس( .  النيا ية ت رير المسكن, محافظات ال د 
, جريػػدة القػػدس, م2616ال ػػد  تعرضػػت ألكبػػر حممػػة اسػػتيطانية خػػالل عػػام ( خميػػؿ التفكجػػي, ٖٕ

 .ٕـ, صٕٙٔٓ/ٕٔ/ٖٓ,بتاريخ ٖٛٗٔعدد
 .ٔ,صٕٙٔٓ/ٓٔ/ٕٗ, بتااليخ ٜ٘ٛٙٔ( جريدة القدس,عدد ٕٗ
 ٔـ,صٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٙ,بتاريخ ٚٔٓٚٔ( المصدر السابؽ, عدد ٕ٘
, الدراسػػػػػػات مػػػػػػأ ؽ تفاوضػػػػػػ  لفػػػػػػتر األبػػػػػػواب أمػػػػػػام سػػػػػػيناريوىات خطيػػػػػػره( خميػػػػػػؿ شػػػػػػاىيف, ٕٙ

 . ٕٔٓ-ٕٓٓـ,صٕٗٔٓ, شتاء ٜٚالفمسطينية,عدد

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمة مع عبد اهلل صياـ . بتاريخ ٕٚ

إحصػػػػػالات رخػػػػػص األبنيػػػػػة, الربػػػػػ  األول ح يػػػػػران  صػػػػػاء الفمسػػػػطيني,( الجيػػػػاز المركػػػػػزي لئلحٕٛ
 .ٖٛـ صٕٙٔٓ)يونيو(

 .ٔـ,صٕٜٚٔ/ٚ/٘, بتاريخ ٕٗٗٔ( جريدة القدس, عددٜٕ

30) Dumper, op cit. P. 49 

 .ٔـ,صٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕ, بتاريخ ٙ٘ٓٚ( جريدة األياـ,عددٖٔ



 

 ازدهار محمد رابـيد.  ـــــــــــــــ م6102( اجلسء الثاني: 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - ٘ٓٛ - 

 
                                                                                                                                                    

ـ, السػػاعة السادسػػة ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٙ, فضػػائية القػػدس, بتػػاريخ برنػػامن ن طػػة ارتكػػا ( نػاجح بكيػػرات, ٕٖ
 صباحًا, إعادة.

 ٖ٘ـ,صٜٜٗٔ,جمعية الدراسات العربية, القدس ,المستعمرات اصسرا يمية( خميؿ التفكجي, ٖٖ

34) https:// WWW.OZZO,COM .p.5 . 
35) https:// www.kolshi.info.p.4. 

36) https:// WWW.OZZO,COM .p.1   
نظػػػرة عمػػػا األحػػػ اب والحركػػػات السياسػػػية اصسػػػرا يمية, جمعيػػػة الدراسػػػات (  بػػدر كاميميػػػا عػػراؼ,ٖٚ

 .226, ص1995,العربية, ال د 

, دار مجػػدالنب لمنشػػر ال ػػد  العربيػػة ثالثػػون عاًمػػا مػػن مػػن التيديػػد والتحػػدي( شػػذا الخطيػػب,ٖٛ
 .ٔٙـ,,صٕٔٓٓوالتوزيع,

,, جامعػة الخميػؿ مجمػة م1993 1967تيطان الصػييون  فػ  ال ػد  االسػ( محمد رشيد عنػاب, ٜٖ
 .ٕٓٔ,, صٔـ  مجمدٖٕٓٓالبحث العممي  

 . ٓٙ( خميؿ التفكجي, المستعمرات الييودية,, صٓٗ

 .ٕٙ( شذا الخطيب, مرجع سابؽ, صٔٗ

, م1977-1967المسػػتوطنات اصسػػرا يمية فػػ  ال ػػد  والضػػفة الغربيػػة ( ميػػدي عبػػد اليػػادي, ٕٗ
 .ٛٛـ,صٜٚٚٔقى الفكري, القدس,جمعية الممت

 .ٓٙ( شذا الخطيب, مرجع سابؽ,صٖٗ

 .ٕٕٔ( محمد رشيد عناب , مرجع سابؽ,صٗٗ

 .ٓٙ, صالمستعمرات الييودية( التفكجي, ٘ٗ

 .٘٘( المرجع السابؽ, صٙٗ

 .ٗٔٔ( محمد رشيد  عناب, مرجع سابؽ,صٚٗ

زيتونػػة لمدراسػػات ,مركػػز ال2616الوثػػا ؽ الفمسػػطينية لسػػنة ( محسػػف محمػػد صػػالح,و وائػػؿ سػػعد,ٛٗ
, كممػػػػة نتنيػػػػاىو أمػػػػاـ مػػػػؤتمر أورشػػػػميـ القػػػػدس ٛٙٔـ, صٕ٘ٔٓواالستشػػػػارات,آب )أغسػػػػطس(

 . ٚ٘ـ, وثيقة رقـ ٕٓٔٓفبراير  ٚٔالسنوي بعنواف "أورشميـ القدس" 

 .ٓٙ, صالمستعمرات الييودية( التفكجي, ٜٗ

 .ٖٓٔ(  محمد رشيد عناب,مرجع سابؽ,صٓ٘

http://www.ozzo/
http://www.ozzo/


 

 ازدهار محمد رابـيد.  ـــــــــــــــ م6102( اجلسء الثاني: 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - ٜ٘ٓ - 

 
                                                                                                                                                    

  .ٖٔ, رـا اهلل .صم2612ين , كتاب ال د  اصحصا   السنوي الجيا  المرك ي لإلحصال الفمسط (ٔ٘

 .ٔـ, صٕٜٚٔ/ٗ/ٜ, بتاريخٖٗ٘ٔ( جريدة القدس, عددٕ٘

 .ٔـ, صٕٜٚٔ/ٗ/ٓٔ, بتاريخ ٖ٘٘ٔ( جريدة القدس, عدد ٖ٘

 .ٔـ, صٕٜٚٔ/ٗ/ٙ, بتاريخ ٕٖ٘ٔ( المصدر السابؽ, عدد ٗ٘

ت االقتصػػادية فػػ  ال ػػد , دراسػػة أثػػر الجػػدار عمػػا ال طاعػػا( عػزاـ أبػػو السػػعود, ونائمػػو جػػويمس, ٘٘
 .ٕ٘, صصادرة عن الغرفة التجارية, ال د 

 . WWW.Palestine.info ٜٚ( أبو حسنو, بيت المقدس رقـ ٙ٘

 .ٔـ,صٕٜٚٔ/ٗ/ٙ, بتاريخ ٕٖ٘ٔ( جريدة القدس, عدد ٚ٘

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمة مع عبداهلل صياـ,بتاريخ ٛ٘

 .ٕـ,صٕٜٚٔ/ٗ/ٜ, بتاريخ ٖٗ٘ٔريدة القدس, عدد ( جٜ٘

 ـ,أخبار الساعة السابعة صباحاً ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٕ( فضائية فمسطيف, بتاريخ ٓٙ

61) Nazmi jubeh,Jerusalem Fire Decades of Subjection and Marginalization, 
Jerusalem Qaurterty62,p.7. 

62  ( www.almaqdese.Org  . 
 . ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٕٚ, بتاريخ العبريةجريدة إسرائيؿ ىايـو   7102\01\72  היום ישךאל( ٖٙ

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمة مع عبد اهلل صياـ, ٗٙ

 .ٙٓٔالقدس واقع وتحديات,  الصراع الجغراف  الديموغراف  ف  مدينة ال د ,( خميؿ التفكجي, ٘ٙ

 .ٕٛ, صا من التيويد والتحديال د  العربية ثالثون عامً ( شذا الخطيب, ٙٙ

 .ٔٙٔ, صٚٔ( كتاب القدس ٚٙ

 ٔـ, صٕ٘ٔٓ/ٙ/ٓٔ, بتاريخ ٜ٘ٚٙ( جريدة األياـ, عدد ٛٙ

,النتػا ن النيا يػة 2616, و ارة ال راعػة, التعػداد ال راعػ  ( الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطينيٜٙ
 .   ٕٛ, صٕٙ -ٕٗ, صم2612بمحافظة ال د , أيار )مايو(

 .ٕٛمرجع سابؽ,ص ( شذا الخطيب, ٓٚ

 .ٖٜٔ,صٚٔ( كتاب القدس ٔٚ

 .ٚٔٔ,صٚٔ( كتاب القدس ٕٚ

 .ٕٙٔ-ٕٗٔ( نفسو, ص.,صٖٚ

http://www.palestine.info/
http://www.almaqdese.org/
http://www.almaqdese.org/
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 ( نفسو.ٗٚ

 .ٖٓٔ,ٛٓٔ( نفسو, ص ص٘ٚ

 .ٜٔٔ,صم2616كتاب ال د  اصحصا   السنوي ح يران )يونيو(( جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني, ٙٚ

 . ٖٓص.33ي كتاب ال د  ( جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيفٚٚ

  ٕـ,صٕٜٚٔ/٘/ٕ٘, بتاريخ ٘ٛٓٔ( جريدة القدس, عددٛٚ

 ٕـ,صٕٜٚٔ/ٚ/ٓٔ, بتاريخ ٕٗٔٔ( نفسو, عددٜٚ

 . ٛٙٔ,ص17كتاب ال د  ( ٓٛ

 .ٖٚ( محمود شقير,, صٔٛ

جريػػػدة القػػػدس,  ,2616ال ػػػد  تعرضػػػت ألكبػػػر حممػػػة اسػػػتيطانية خػػػالل عػػػام ( خميػػؿ التفكجػػػي,ٕٛ
 .ٕـ, صٕٙٔٓ/ٕٔ/ٖٓ, بتاريخ ٖٛٗٔعدد

 . ٖـ,صٕٙٔٓ, بتاريخ ٕٓٓٚٔعدد ( جريدة القدس,ٖٛ

القػػػػدس واقػػػػع  الصػػػػراع الجغرافػػػػ  الػػػػديموغراف  فػػػػ  مدينػػػػة ال ػػػػد ,( خميػػػػؿ التفكجػػػػي, ٗٛ
 .ٚٓٔوتحديات,,ص

شركة إسرا يمية حكوميػة تباشػر ببنػال جسػر جديػد عمػا أرا البػراؽ ( عدناف الحسيني,٘ٛ
 مؤسسة األقصى .  ومخطط ليدم اآلثار اصسالمية,

 .ٔٓٔ( نفسو, صٙٛ

 .ٗٙمود شقير, ص( محٚٛ

, مركػػز االسػػتيطان الييػػودي وأثػػره عمػػا مسػػت بل الشػػعب الفمسػػطين ( ذيػػاب مخادمػػو وآخػػروف, ٛٛ
 .ٜٔٔـ,  صٕ٘٘ٓاألردف, –دراسات الشرؽ األوسط, عماف 

)وفػػػػػا(  السياسػػػػػة اصسػػػػػرا يمية إ ال أىػػػػػال  ال ػػػػػد , مركػػػػػ  المعمومػػػػػات الػػػػػوطن  الفمسػػػػػطين ( ٜٛ
www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id3578:/ .   

التيويػػد ... الواقػػ  الحيػػات  والسياسػػ  لمشػػعب الفمسػػطين  وحػػدة الدراسػػات والبحػػوث سمسػػمة  ٜٓ)
 . ٕٖـ, صٕٕٓٓلبناف,  -مؤسسة القدس الدولية  بيروت "1أبحاث ال د  "

, كتػػاب  2615, ح يػػران2615ال ػػد  االحصػػا   السػػنوي  كتػػاب( الجيػػاز المركػػزي لئلحصػػاء الفمسػػطيني, ٜٔ
 . ٚٔ. سيشار لو فيما بعد كتاب القدس رقـ  ٘ٛٔ,ص17ال د  اصحصال السنوي رقم 

 ـ .ٜٜٚٔ,كانوف أوؿ ٗ,ٖ( البيادر السياسي, عددٕٜ

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id
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 .ٖٗـ,صٜٜٚٔ,كانوف أوؿ,ٗ,ٖعددمجمة السبيل,( ميا عبد اليادي, ٖٜ

 .ٙٛٔ(  نفسو, صٜٗ

 ـ .ٕٚٔٓ/ٚ/ٖاهلل صياـ, بتاريخ  ( مقابمو مع عبدٜ٘

 .ٖٜٔ, صٚٔ( كتاب القدس رقـ ٜٙ

 .ٚٗٗـ,صٖٕٓٓاالردف  -, دار الصفاء لمنشر والتوزيع,عمافموسوعة ال د ( فاطمو جوابره,ٜٚ

 ـ. ٕٔٔٓتشريف الثاني )نوفمبر( ٕ, التيديد بسحب اليويات من نواب ال د ( ابراىيـ شعباف, ٜٛ
free opinion Palestine .blogspot .com   

,بيػػػت المقػػػدس لمنشػػػر ٖٜٜٔ-1967االسػػػتيطان الصػػػييون  فػػػ  ال ػػػد  مػػػن ( محمػػػد عنػػػاب, ٜٜ
 .ٖٗٔـ, صٕٔٓٓفمسطيف,  –القدس  والتوزيع,

 . ٔـ, صٖٜٚٔ/ٖ/ٕٓ, بتاريخ ٕٖٚٔ( جريدة القدس, عدد ٓٓٔ

ـ, ومقابمػػػػػػػة مػػػػػػػع جػػػػػػػورج عػػػػػػػارؼ بتػػػػػػػاريخ ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمػػػػػػػة مػػػػػػػع عبػػػػػػػد اهلل صػػػػػػػياـ, بتػػػػػػػاريخ ٔٓٔ
ٕٜ/ٖ/ٕٓٔٚ . 

 . ٖٜٔ, صٚٔ( كتاب القدس ٕٓٔ

جرالات االحتالل اصسػرا يم  منػح ح يػران ( ٖٓٔ , سمسػمة أوراؽ ال ػد  2669-1967ممارسات وا 
 .ٓ٘,صٕٓٔٓفمسطيف,–, دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية, القدس 1

 . ٙٛٔ, صٚٔ( كتاب  القدس ٗٓٔ

الواقػػػػػ  الحػػػػػال  و فػػػػػػاؽ  البمػػػػػدة ال ديمػػػػػة فػػػػػ  ال ػػػػػد  ( نجػػػػػوى رزؽ اهلل  وسػػػػػامي خضػػػػػر,٘ٓٔ
 .ٜ٘ـ, صٕٔٓٓ,مركز دراسات القدس التابع لجامعة القدس, ٔطالتنمية,

, مركػز الزيتونػة لمدراسػات معاناة ال د  والم دسػات تحػت االحػتالل اصسػرا يم  ( محسف صالح,ٙٓٔ
 . ٜٗـ, صٕٔٔٓواالستشارات, بيروت, 

 ـ.ٕٚٔٓ/ٖ/ٜٕ( مقابمة مع جورج معروؼ, بتاريخ ٚٓٔ

, المجتمػػػػع, االنتياكػػػػات اصسػػػػرا يمية فػػػػ  ال ػػػػد  عمميػػػػة تطييػػػػر عرقػػػػ خطيػػػػب, ( محمػػػػود الٛٓٔ
 .ٖ٘, صٜٜٚٔ, حزيراف)يونيو( ٕٓٙٔعدد

 .ٓٔ,صٕٕٔٓ,ٖٔ, حوليات القدس, عددالتطيير العرق  ف  ال د ( نزار أيوب, ٜٓٔ

 .ٔٗ,صٚٔ( كتاب القدس رقـ ٓٔٔ

 .٘ٗ( نفسو,صٔٔٔ
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 .ٓٔٔ.ص م2616السنوي,كتاب اصحصال ( الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني,ٕٔٔ

, كػانوف أوؿ ٔطالبمدة ال ديمة ف  ال د , الواق  الحال  و فػاؽ التنميػة, ( نجوى رزؽ اهلل, وسامي خضر, ٖٔٔ
 .ٔٗٔـ, مركز دراسات القدس التابع لجامعة القدس, سوؽ القطانيف, البمدة, القديمة, صٕٔٓٓ

 .  ٔ,صٕٜٚٔ/ٔ/٘ٔ( جريدة القدس, العدد غيمر واضح في الجريدة, بتاريخ ٗٔٔ

, دائػرة شػؤوف 6اصيد  والمخدرات وجيان لعدوى واحدة, سمسمة أوراؽ ال د ( عصاـ جويحػاف, ٘ٔٔ
 .٘ٔٔ,ٙٔٔالقدس, منظمة التحرير الفمسطينية, ص ص

( عبلء خػروب, تػأثير تعػاطي وادمػاف المخػدرات عمػى الوضػع الصػحي فػي القػدس, سمسػمة أوراؽ ٙٔٔ
 .ٗٔٔر الفمسطينية  صدائرة شؤوف القدس, منظمة التحريٙالقدس 

117) WWW.alquds-on line.org    
118) Nazmi  Jubeh,Jerusalem Five Decades of Subjection and 

Marginazation, Jerusalem Qaurtery62, p . 7. 

119) Nazmi  Jubeh op cit p. .ٔٔٔ   
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٜٕ( مقابمة مع جورج معروؼ, بتاريخ ٕٓٔ

 . ٖٜٔ, صٚٔ( كتاب القدس السنوي ٕٔٔ

, بتػػػػاريخ ٖٕٓجريػػػػدة القػػػػدس, عػػػػدد شػػػػيادة روحػػػػ  الخالػػػػدي أمػػػػام لجنػػػػة التح يػػػػؽ الدوليػػػػة, (ٕٕٔ
 .ٕـ, صٜٜٙٔ/ٛ/ٛٔ

 ٔـ,صٜٓٚٔ/٘/ٕ٘,بتاريخٜٙٗ( جريدة القدس,عدد ٖٕٔ

, ٜٗ, مجمػػة الدراسػػات الفمسػػطينية,عددال ػػد  فػػ  لجنػػة اليونسػػكو لمتػػراث العػػالم ( رتيػا عػػوض,ٕٗٔ
 .ٕٖـ, صٖٕٔٓربيع 

125) H.Watzman Mizrachi, Between Holiness and Propaganda; Archa 
eology and Political claimms over the old city of Jerusalem .December 
2011.p. 4   .                                                                         

126) world Heitage in Israel –The Ten tative List –Preparation and Process, 
Ariel The Israel Review of Arts and Letters,no 115(May 2003), p. 7.        

, صيؼ ٚحوليات القدس عدد م,2669ال د  عاصمة الث افة العربية لعام  ( فارس اغبيكاف,ٕٚٔ
 .ٖٔ-ٓٔـ, صٜٕٓٓ
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 .ٗٔ( نفسو, صٕٛٔ

 .٘ـ, صٖٜٚٔ/ٕٔ/ٔ, بتاريخٜ٘٘ٔ( جريدة القدس, عددٜٕٔ

 .ٔـ, صٕٜٚٔ/ٕ/ٚ, بتاريخ ٕٖٓٔعدد  ( نفسو,ٖٓٔ

, ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى المؤسسػػات الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية العاممػػة فػػ  ال ػػد ( نائمػة الػػرزاـ, ٖٔٔ
ـ, ص ص ٕٗٔٓالمػػػؤتمر السػػػنوي لمؤسسػػػة مسػػػارات بعنػػػواف )اسػػػتراتيجيات المقاومػػػة( راـ اهلل,

ٙ,٘. 

 .٘ـ,صٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٕ,بتاريخ ٕٓٓٚٔجريدة القدس, عدد( ٕٖٔ

 יךןשלים  יךאה הך הןצי ביךןשלים  הטקדש חעך על  העךןת  א   פמוקאן(  ٖٖٔ
 . ٓ٘,   ٜ٘ٚٔ   התשגייד

, 33كتاب ال د  المسػجد األقصػا أربعػون عامػًا مػن االحػتالل  رقػم  ( مركز اإلعبلـ العربي ,ٖٗٔ
 .ٔٔ,صٕٓٔٓ, ٕمركز اإلعبلـ العربي,القاىرة, ط

135) Michael Dump, op,cit.p. 50-53r   . 
136( http/alquds gate way .ps /wp/wp/. 

 صباحًا. ٛٗ,ٚـ, الساعة ٖٕٔٓ/*ٗ/ٕٔ( فضائية معًا االخبارية, بتاريخ ٖٚٔ

 صباحًا. ٚ,ٚـ, الساعة ٖٕٔٓ/ٗ/ٕ٘( فضائية فمسطيف, بتاريخ ٖٛٔ

الفمسطينية و ارة التربية والتعميم العال ,سمسمة اصحصالات التربوية, ( دائرة اإلحصاء المركزيػة ٜٖٔ
 .ٔ,صٜٜ٘ٔ, أيموؿ 1994/1995صا   التربوي السنوي الكتاب االح

 .ٔـ,صٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ,بتاريخ ٖ٘ٓٔ( جريدة القدس,عدد ٓٗٔ

)المنػػاىج الفمسػػطينية ودورىػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة فػػ  ال ػػد  واقػػ  وتحػػديات,( راسػػـ عبيػػدات, ٔٗٔ
 ترسػػيخ مفيػػومي الحقػػوؽ والمواطنػػة لػػدى طمبػػة القػػدس المحتمػػو نحػػو تعمػػيـ عصػػري فػػي فمسػػطيف,

 .ٖٚـ, صٕٚٔٓالحوار المتمدف, القدس, 

 .ٔـ,صٜٓٚٔ/٘/ٕ٘, بتاريخ ٗٙٗ( نفسو,عدد ٕٗٔ

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمة مع عبد اهلل صياـ,بتاريخ ٖٗٔ

, ال ػػد  واقػػ  وتحػػديات مجموعػػة أوراؽ بحثيػػة( محمػػد خضػػر قرش,وخميػػؿ التفكجػػي وآخػػروف,ٗٗٔ
 . ٕٚٔ,ٖٚٔـ, ص ص ٕٙٔٓمركز أبحاث منظمة التحرير الفمسطينية, راـ اهلل آذار )مارس(

 .ٖـ,صٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٕ, بتاريخ ٕٓٓٚٔ( جريدة القدس, عدد ٘ٗٔ
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 . ٚٚٔصمحمد خضر قرش,وآخروف  (ٙٗٔ

147(Nazmi Jubeh,Jerusalem five Decades of Subjektion and 
Marginalzation,Jerusalem Qaurtertly,62,p.8.  

 .ٖـ,صٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٕ, بتاريخ ٕٓٓٚٔ( جريدة القدس, عدد ٛٗٔ

 . ٖٜٔ,ٜٗٔص ص   و خرون خضر قرش,محمد ( ٜٗٔ

( األخػػت سػػير أرطػػاس نخمػػة,واقع وتحػػديات التعمػػيـ فػػي المػػدارس األىميػػة المسػػيحية فػػي القػػدس, ٓ٘ٔ
 .ٖٕ٘القدس حاضر ومستقبؿ, ص

 .ٛٛٔ,ٜٛٔ, ص ص ٙٛٔ,ٚٛٔص ص محمد خضر قرش,آخروف ( ٔ٘ٔ

  .٘ٓٔ, صنفسو (ٕ٘ٔ

 .ٕـ,صٜٔٚٔ/ٕ/ٕٔ, بتاريخ ٚٛٙ( جريدة القدس, عددٖ٘ٔ

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖبمة مع عبد اهلل صياـ, بتاريخ ( مقاٗ٘ٔ

 .٘ٛ,صٚٔ( كتاب القدس ٘٘ٔ

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمة مع عبد اهلل صياـ, بتاريخ ٙ٘ٔ

, مػػػػػػواطف المؤسسػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية لدراسػػػػػػة فػػػػػػ  قضػػػػػػايا الث افػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية( زكريػػػػػػا محمػػػػػػد,ٚ٘ٔ
 .ٓٓٔـ,صٕٕٓٓ, ٔالديمقراطية,ط

, تقريػر م2616 ػد  المحاصػرة خػالل العػام ت رير حول المشيد الث اف  فػ  ال( سمير الجندي,ٛ٘ٔ
 .ٛٙ, المجمس األعمى لمثقافة, راـ اهلل,صٕٓٔٓالتنمية الثقافية في القدس 

 .٘ٙ,صمرج  سايؽ( زكريا محمد, ٜ٘ٔ

 .ٛ٘ٔـ, صٕٓٔٓ, دار الشرؽ لمطباعة والنشر,  , ال د  ودرة ال مب السميبة( محمد مرواف مرادٓٙٔ

مجموعػػة أوراؽ   ل ػػد  ث افػػة وطنيػػة ضػػد ث افػػة الغػػ وتجميػػات الث افػػة فػػ  ا ( محمػػود شػػقير,ٔٙٔ
 .ٕ٘ـ,,صٕٙٔٓ, مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطيني, ٔبحثية, ط

, مػػؤتمر القػػدس حاضػػر ومسػػتقبؿ, واقػػ  المؤسسػػات الث افيػػة فػػ  مدينػػة ال ػػد  ( جمػػاؿ غوشػػو,ٕٙٔ
 .ٙٙٔـ, صٕٙٔٓجامعة القدس أبو ديس, 

 .ٖ٘( المرجع السابؽ, صٖٙٔ

  .ٛ٘ٔ,مرجع سابؽ,ص( محمد مروافٗٙٔ

 ـ.ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( مقابمة مع عبد اهلل صياـ, بتاريخ ٘ٙٔ
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فمسػطيف,  -, أرقػاـ وحقػائؽ, راـ اهللجػدار الفصػل العنصػري وضػم األراضػ ( أحمد محمود قاسػـ, ٙٙٔ
 .ٜٗـ, صٕٗٓٓ

 ٔـ,صٕٜٚٔ|ٛ|ٙٔ, بتاريخ ٘ٙٗٔ( جريدة القدس, عدد ٚٙٔ

, القػاىرة السػعودية تحػت تصػرؼ مصػر ال د  لممسممين والمسيحيين إمكانيات ( الممؾ فيصػؿ,ٛٙٔ
 .ٔـ, صٕٜٚٔ|ٓٔ|ٕٕ, بتاريخ ٓ٘٘ٔيونايتد برس ورويتر, جرية القدس, عدد 

جريػػػدة القػػػدس,  ال ػػػد  عربيػػػة وال سػػػالم بػػػدونيا فػػػ  الشػػػرؽ األوسػػػط,( المػػػوزي وأبػػػو عػػػوده, ٜٙٔ
 .ٔـ, صٕٜٚٔ|ٗ|٘, بتاريخ ٖٔ٘ٔعدد

 . ٔـ, صٕٜٚٔ|ٖ|ٕٔ, بتاريخ ٕٖٓٔ( جريدة القدس, عددٓٚٔ

 ٖٓٓ, صٕـ, طٕٗٓٓ, اإلبداع الفكري, الكويت, فمسطين التاريخ المصور( طارؽ سويداف, ٔٚٔ

 .ٔـ, صٜٜٙٔ/ٛ/ٕٕ, بتاريخ ٖٕٗ( جريدة القدس عدد ٕٚٔ

 .ٖـ, صٜٜٙٔ/ٛ/ٕ٘, بتاريخ ٖٕٙ( نفسو, عدد ٖٚٔ

, منشػػػورات مكتبػػػة بمديػػػة 2613- 1869الػػػدور الػػػوطن  لبمديػػػة نػػػابم  ( معػػػيف؟ أبػػػو غػػػزاؿ, ٗٚٔ
 .ٗٗـ, صٕٗٔٓس, نابمس, نابم

, دار الفرقػػػاف, , دور الحركػػػات اصسػػػالمية فػػػ  االنتفاضػػػة الفمسػػػطينية المباركػػػة( تيسػػػير جبػػػارة٘ٚٔ
 .ٖٚ, صٜ٘ٛٔعماف, 

 ( نفسو .ٙٚٔ

, 33كتػػاب ال ػػد  المسػػجد األقصػػا أربعػػون عاًمػػا مػػن االحػػتالل رقػػم  ( مركػػز اإلعػػبلـ العربػػي,ٚٚٔ
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