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 االحتالل الصهيوين ، التوراة، اسرائيل، العرب، اإلرهاب.القدس، احلضارة، الكلمات المفتاحّية: 

 ةالتاريخ والسمات الحضاريّ 

أقدم وأقدس املدن على  تنفرد فيها دون سواها من مدن العامل، فهي واحدة من ،فذ ة   ة  حضاري   عد  القدس ظاهرة  ت  
يف  ة   عررة مر  ما حل  هبا من حروب ونكبات أد ت إىل هدم املدينة وإعادة بنائها اثنَت  كل  رغم   ،ظهر األرض

 ،عرف مبدينة السالمحمنة أعظم وأكرب من سائر أسالفها، وكان  ت   كل  ا كان  رخر  من  . ومن الغريب أن  1التاريخ
. 2ةأنظار البرري   حمط   اليوم حت  و  ،آالف سنة مخسةقبل حنو  ،قام  ة، وهي منذ أنأو مدينة إله السالم الكنعاني  

 ة وإليها كان إسراء النب  ، وكذا بنو إسرائيل، وهي مهد املسيحي  ةالعربي  ة من اجلزيرة ه  إليها اهلجرات السامي  وتوج  
 الكرمي ومنها عروجه )ص(.

، ة  مر   680ة "يروشاليم" أكثر من لفظ بالعربي  اسم "أورشليم" الت ت   ةاألسفار العبريّ و التوراةلقد ورد يف 
املعاصر إلبراهيم  مليك صادقا مدينة تعر فها على أن   ةاألسفار العبريّ ـعلى املدينة أمساء أخرى. ف التوراةق وت طل  
ني كانوا قد أخفقوا يف سرائيلي  اإل ألن   ؛4ة  وثني   ويف عصر القضاة كان  أورشليم ما تزال مدينة   .3)ع( اخلليل

 ث  ، 8ى قلعتها مدينة داود، ومس  7 6نيمن يد اليبوسي   ، ويف آخر األمر أخذها داود النب  5حماولتهم األوىل لفتحها
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سليمان بن داود ليكمل عمل  ، وأتى النب  9نقل إليها تابوت العهد ث   ،ململكته سي ة  سيا وجعلها عاصمة   ،زهاعز  
 لتلك املدينة. الديني ةدت الوجهة ، وهكذا ح د  10اأبيه، فري د اهليكل وكر سه رمسي  

وهي ترمز  بساللة داود، اخاص   اباعتبارها ملك   ،از  مميـ   امكان   المالت هي مدينة الس ، شغل  أورشليماإذ  
"اهلل يسكن  إلسرائيل، ألن   اروحي   امركز  و  ،ة  ديني   عاصمة   عد  إىل وحدة "شعب اهلل"، وهي ت   سي ةكعاصمة سيا  اواقعي  

 ، فأخذ املؤمنون حيج ون إليها باستمرار.11له افيها" على جبل صهيون حيث اختاره مسكن  

)ع(  حصل االنرقاق بعد موت سليمان ث  ، 12سنة 73أكثر من  دسنفوذ اليهود على الق مل يستمر  
واستوىل على القدس سنة  ،البابلي   رجاء نبوخذ نص   حت  ني، ودب  الضعف هبما وقس م  اململكة إىل مملكتَ 

. وبعد أن 13ة  بابلي   ا إىل بابل، وأصبح  القدس مستعمرة  سك انونقل  ،ودم ر املدينة ،ق.م. فدم ر اهليكل586
ق.م. ملن أراد من األسرى اليهود بالرجوع إىل 538فلسطني مسح امللك "قورش" سنة ة و استوىل الفرس على سوري  

 .14وأمر بإعادة بناء اهليكل ،"أورشليم"

ق.م. وتأرجح  333سنة إىل أن فتحها اإلسكندر املقدوين    البالد حت  احلكم الفارسي  ظل  
حوايل  ،الرابع خوسأنطيو  قام امللك السلوقي   حت   نيالسيطرة على "أورشليم" يف عهد خلفائه البطالسة والسلوقي  

ة، فكان  نتيجة ذلك أن اندلع  ثورة وأرغم اليهود على اعتناق الوثني   ،بتدمري اهليكل ،ق.م.165سنة 
 ق.م.76سنة  حت  ق.م. 135من سنة  وجنحوا يف حتقيق نوع من احلكم الذات   ،ني""املكابي  
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ق.م. حني كان يهوياقيم ملك ا عليها، فسيق أسري ا  597ترري املراجع التارخيي ة إىل أن  أورشليم سقط  بيد نبوخذ نصر سنة  13
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أورشليم بومب  القائد الروماين   استوىل الرومان على سورية وفلسطني، ودخل ،من الفوضى بعد فرتة
 حت  حيكم باسم الرومان  على اجلليل وبالد "يهوذا". فظل   املك   ةيهودي  الذي اعتنق ال ونص ب هريودوس األدومي

على الرومان، فقام القائد تيتوس سنة  نريون بدأت ثورة اليهود السنة الرابعة للميالد، ويف عهد اإلمرباطور الروماين  
فأسرع  ،م132سنة  بقيادة باركوخبا م ثاروا ثانية  أن   إال  أحرق اهليكل وفتك باليهود،  ث   ،م. باحتالل أورشليم70

م، وأس س مكانا 136م، ودم ر "أورشليم" واهليكل سنة 135اإلمرباطور إيليا هادريانوس إىل إمخاد ثورهتم سنة 
حر م على اليهود دخوهلا، وأطلق عليها اسم "مدينة إيليا". ويف عهد اإلمرباطور قسطنطني، وبعد  ة  ماني  رو  مستعمرة  

، وانقطع  صلة ة  بيزنطي   ة  مسيحي   م، وجعلها مدينة  330ة، أعاد إىل املدينة اسم أورشليم سنة اعتنق املسيحي   أن
 اليهود باملدينة واألرض وباهليكل.

كسائر بالد الرام من حوزة   خرج  فلسطني ،ة الرريفة(ل للهجرة النبوي  )األو   امليالدي  ويف القرن السابع 
منذ البداية  اإلسالمي ةمدينة بي  املقدس يف الدعوة  احتل  . وقد اإلسالمي ةودخل  يف نطاق الدولة  ،الرومان
، وكان  ق بلة 16يفالرر  النبوي  ، ويف احلديث 15القرآن الكريمات يف ة مر  . فقد أشري إليها عد  اهام   امكان  

وبقي  القدس يف يد املسلمني والعرب . ، ومنها كان عروجه)ص(د حمم   املسلمني األوىل، وإليها كان إسراء النب  
ني سنة حط   وإخراجهم منها بعد معركة ،م1099هلا سنة  )باستثناء االحتالل الصليب   متواصلة   اقرن   14حنو 

يف القرن  إال  فقط(، ومل ت ثر مركلة األماكن املقد سة خالل سيادة املسلمني،  اعام   88أي لفرتة  ؛م1187
 ة.الت واألطماع األجنبي  نتيجة التدخ   ،التاسع عرر

عام  400ذي امتد  على بي  املقدس حنو ال ضي على احلكم العثماين  ق   ة األوىلومع ناية احلرب العاملي  
. ففي التاسع من 1917الثاين من عام  بسرعة يف النصف(، وأخذت األحداث تتواىل 1917 – 1517)

قائد  د الطريق بعد يومني لدخول اجلنرال اللنبلتمه   17ة مدينة القدسالربيطاني   القو اتل دخل  شهر كانون األو  
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على قدم وساق بني الساسة  كان  املفاوضات قائمة    ،. ويف الفرتة نفسها18ةة العاصمة الفلسطيني  الربيطاني   القو ات
عن صدور "وعد بلفور"  1917ة حيث متخ ض  يف الثاين من تررين الثاين صهيوني  وزعماء احلركة ال ،نيالربيطاني  

يف  يهودي  للرعب ال على تأسيس وطن قومي   والذي ينص   آنذاك( اة بريطاني)نسبة إىل بلفور وزير خارجي  
 .19فلسطني

 ،، ومل ترحللتحقيق غاية اليهود بإقامة وطنهم القومي   فلسطني تعمل جاهدة   ة يفالربيطاني   القو اتبقي  
قد زرع  يف أرض فلسطني، وما على  يهودي  ال بذرة الوطن القومي   بعد أن ضمن  أن   إال   ،14/5/1948يف 

ة املقد سة يف ملسيحي  وا اإلسالمي ةع. بقي  معظم األماكن لتنمو وتكرب وتتوس   ،و املالئمأن حييطوها باجل   إال  اليهود 
، حيث استوىل الصهاينة عليه يوم 1967حزيران سنة  حت  سة القدمية الذي يرمل املدينة املقد   العرب  القطاع 

من نر األردن لتبدأ الضف ة الغربي ة  كل  احتالل   ت   ،8/6أي اخلميس  ؛حزيران، ويف اليوم التايل 7األربعاء يف 
 .20ة والتهويدوهي مرحلة التصفية احلضاري   ،مرحلة جديدة لبي  املقدس

 للقدس صهيونيّ مراحل االحتالل ال

قال هرتزل: "إذا حصلنا  ،م1897ل سنة األو   صهيوين  ة عند اجلميع، ففي املؤمتر الة خاص  ي  وأه   زللقدس طابع ممي  
لدى  اس  شيء ليس مقد   كل  شيء، فسوف أزيل   على القيام بأي   اوقادر   ،اوكن  ال أزال حي   ،على القدس ايوم  

 ،ال معىن لفلسطني بدون القدسوقال بن غوريون: " سوف أدم ر اآلثار الت مر ت عليها القرون".اليهود فيها، و 
 أن   يقر   على العامل أن   إىل التأكيد "بأن   1967وال معىن للقدس بدون اهليكل". وعاد إيغال آلون إثر حرب سنة 

. ويد عي 21وحو لتها إىل مدينة مقد سة" ،ة الت أنرأهتايد األم   ة قد انتقل  إىلاملدينة ]يقصد القدس[ يف النهاي
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لعلم  امركز   ا"القدس مل تصبح أبد   ، أن  صهيوين  الكيان ال ة القدس يف ظل  لبلدي   االذي أصبح رئيس   ،تيدي كوليك
 .تها على املستوى اإلسالمي  ي  ، ذلك للتقليل من أه  22"الدين اإلسالمي  

 ة يف عصرها الذهب  ة فيها. فاملدينة التارخيي  صهيوني  تدعم أطماع ال يف نظر اليهود فريدة   للقدس مكانة  إن  
بعد  حت   القدمي. واهليكل سليمان( ترمز إىل وحدهتم واستقالهلم، وتذك رهم باملاضي السياسي  و )حكم داوود 
. وهذا متويه طويلة   اوالعودة من بعد الرتات قرون   ،يهودي  يرمز إىل التجم ع ال ات وحرث أرضهة مر  هدمه عد  
وغري اليهود من  ،بني اليهود الديني ةواملراعر  ،يهودي  ا تستعمل الدين الة، فهي إن  ة احلقيقي  صهيوني  ألهداف ال

ا ترحذ إن   ني ةالديوإثارة املراعر  ،العميق. وبرتكيزها على القدس والنفسي   ألثره اإلعالمي   اواعي   ني استعماال  الغربي  
املوس عة يف  24ةصهيوني  ة الاإلمرباطوري  لتصبح قلب الدولة/ 23القدس عاصمة   هم يهود العامل لدعمها بقاءَ 

او  ،حدودها من النيل إىل الفرات والت متتد   ،املستقبل  .25أكثر من ذلك رمب 

 صهيوين  وإعالن قيام الكيان ال ،الحتالل فلسطني ط عام  ة احتالل القدس ضمن خمط  لقد سارت خط  
يف أواخر سنة  ،كما مر    ،إىل القدس بركل ناجح، فبدأ بصدور تصريح "بلفور" ودخول اجليش الربيطاين  

وقد حاول  سلطة االنتداب خالل الربيطانية.  القو اتين حبماية دخول الصهاينة متسرت   ث  ، ومن 1917
 1937يف مرروع "بيل" سنة  ووضعها حت  االنتداب الربيطاين   ،تواجدها يف فلسطني فصل منطقة القدس

، وكذلك "موريسون" من 27ةاستكمال تنفيذ اخلط   1946سنة  أمريكي ة-، وحاول  اللجنة اإلنكلو26للتقسيم
من  يهودي  إىل القطاع ال يهودي  والذي يقضي بتهجري مئة ألف  ،1946خالل مرروعه للتقسيم سنة 

والقاضي بتقسيم فلسطني  ،29/11/1947الصادر بتاريخ  املت حدةلألمم  العام ةة اجلمعي  ، ويف قرار 28فلسطني

                                                           
 .40 فحةصال، (القدس الرريف) الطابع اإلسالمّي الدولّي للعلماء الذين أّموا القدس وعاشوا فيهاكامل العسلي،   22

 .(، املقد مة1964مؤس سة الدراسات الفلسطيني ة، )بريوت:  حائط المبكىوليد اخلالدي،  23

 .36 فحةصال، حدةفلسطين في األمم المتّ  ،سامي هداوي 24

 .18: 15، سفر التكوين 25

 .201و 200فحتان صال، (1946دار الكتاب، )بريوت:  قضّية فلسطينجنيب صدقة،  26

 وما بعدها. 765 فحةصال، 1949 -637وثائق فلسطين  ملف   27

 وما بعدها. 400 فحةصال، الوثائق الرئيسّية في قضّية فلسطينجامعة الدول العربي ة،  28



سة، فقد اعتربت منطقة القدس واملنطقة الت حتيط هبا وصيانة األماكن املقد  ، حت  شعار رعاية املصاحل املررتكة
 .29خاص   رخضع لنظام دويل   ،بذاهتا قائمة   )مبا فيها بي  حلم( وحدة  

 حت  الصراع املسل ح احتدم بني العرب والصهاينة  ألن   ؛املت حدةته األمم ق نظام التدويل الذي تبن  مل يتحق  
الحتالل فلسطني،  صهيوين  ط الل يف املخط  ة. وكان  القدس اهلدف األو  املسل حة الربيطاني   القو اتقبل خرو  
ات الكبرية من األسلحة الت ي  ورغم الكم  . دير ياسني إحدى اخلطوات حنو احتالل مدينة القدس وكان  مذابح

" ةاإلسرتاتيجي  جلهة تسليم املراكز " ،وتسهيل عمل أعضائها ،ةصهيوني  ال منظ ماتلل خل فها االحتالل الربيطاين  
للمجاهدين  اومعادي   ،لصاحل اليهود اللسيطرة على األراضي، ومن خالل تكتيك االنسحاب الذي كان دائم  

ات جيش اإلنقاذ" "قو  س" وون بالتعاون مع "اجلهاد املقد  دني  فقد استطاع أهل القدس امل، 30املسلمني والعرب
لوال إعالن اهلدنة األوىل الت  ااملعتدية، وكادوا يسج لون نصر   القو اتة الصمود يف وجه األردني   القو اتوقسم من 

وأعقبها  ،فأوقف  القتال ،اهلدنة الثانيةليقوم هبجوم جديد. وجاءت  من تعديل موقفه صهيوين  مك ن  اجلانب ال
كر س    ث  حة وإقامة خطوط هدنة، املسل   القو اتالذي قضى بسحب  ،1948/ 4/11قرار جملس األمن يف 

 للمدينة. اواقعي   اتقسيم   ،3/4/1949ة اهلدنة يف واتفاقي   ،30/11/1948ة وقف إطالق النار بتاريخ اتفاقي  
من الربملان  بقرار ،هلا إىل مفاجأة العامل بإعالنا القدس عاصمة   إسرائيلبادرت  ،11/12/1949وبتاريخ 
 افتتح ث  ، بأبي حكومتها من تل   منها مع سياسة األمر الواقع، ونقل  إليها مقر   اي  متر   ،"الكنيس " سرائيلي  اإل
، سع  صهيوين  للمدينة كعاصمة للكيان ال ا. وتكريس  30/8/1966"الكنيس " اجلديد فيها بتاريخ  مقر  

 املت حدة)قد م سفريا الواليات  "ةسرائيلي  اإلإسرائيل إىل أن يقد م السفراء األجانب أوراق اعتمادهم يف القدس "
ارات إليها. وقد أصر ت (، كما طلب  نقل السف1954وبريطانيا أوراق اعتمادها فيها يف تررين األول  مريكي ةاأل

. وقد 31فيها مبناسبة عيد استقالل دولة إسرائيل إقامة العرض العسكري   ة جديدة علىيف خطوة عدواني   إسرائيل
 منها: اوأرض   اسك ان   سةاملدينة املقد   من اإلجراءات ضد   اعدد   1967 حت  و  1948شهدت الفرتة ما بني 

                                                           
مؤس سة )بريوت:  1974 – 1947قرارات األمم المّتحدة بشأن فلسطين والصراع العربّي اإلسرائيلّي جور  طعمة،  29

 .4 فحةصال، (الدراسات الفلسطيني ة

 .224 فحةصال، (1975 ،دار النهضة)بريوت:  العرب الحديثتاريخ زاهية قدورة،  30
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سلطة وضع اليد  ل  مبوجبه سلطات االحتالل، خ و  31/3/1950إصدار قانون أموال الغائبني يف  .1
وغادروها بعد  احملتل ةالت كان ميلكها العرب يف املناطق  ةوغري املنقول ،على مجيع األموال املنقولة

 التقسيم.

 194)رقم  املت حدةيف األمم  العام ةة العودة رغم قرار اجلمعي   ني من حق  منع الالجئني الفلسطيني   .2
املمتلكات أو التعويض  ورد   ،العودة حق  ن مبدأ ( الذي يتضم  11/12/1948بتاريخ  3 فقرة

 .اعنها، وقد بلغ عدد الالجئني من عرب القدس خار  بلدهم حوايل سبعني ألف  

من حوايل مئة  ،اليهود يف القدس سك انإىل رفع عدد ال أد ىة، األمر الذي يهودي  فتح باب اهلجرة ال .3
 .196732يف حزيران  ،ألف مئتإىل حوايل  ،1948عام  ،ألف

 ،اجملاورة ةالعربي  على اجلبهات  اواسع   ا، شن   إسرائيل هجوم  1967اخلامس من حزيران سنة ويف 
واجلزء الثاين من مدينة القدس،  ،ةواملرتفعات السوري   ،وسيناء ،ةومنطقة غز   ،من األردنالضف ة الغربي ة  احتل  ف

سار العمل خبطوات أسرع، فسع  سلطة االحتالل إىل  صهيوين  ة الت ترغلها القدس يف التفكري الي  لأله   اونظر  
 .اواقع   ال يف املدينة أمر  خلق حقائق جديدة جلعل التحو  

 إجراءات تهويد القدس

ط الذي رسم من قبل لتعزيز الكيان ة يف القدس بعد "توحيدها" إىل تنفيذ املخط  سرائيلي  اإلعمدت السلطات 
وتفريغها  ،االقدس إلسرائيل واقعي   ضم  إلسرائيل، وذلك من خالل  وجعلها عاصمة   ،سةيف املدينة املقد   صهيوين  ال
ي القدس الذي كان يفصل بني شطرَ  "توحيد القدس" إىل هدم السور اجلديد حبج ةا العرب. فعمدت سك انمن 

ات القدس، ونقل  مقر  ة لبلدي   اات القنص(. وع ني  تيدي كوليك رئيس  لوقف عملي   ،1948)أقيم السور بعد سنة 
 سك انة إجراءاهتا الت تستهدف تصفية السرائيلي  اإلإىل القدس. وتابع  السلطات  بأبي وزارات الدولة من تل  

 ،وإذابة اقتصادهم ،ساهتمواالعتداء على مقد   ،وطمس حضارة أجدادهم ،وعقاراهتم ،ومصادرة أراضيها اتدرجيي  
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سات "احلضارة" واملقد  و سرائيلي  اإلذلك باإلنسان  كل  واستبدال   ،مدينتهموتغيري معامل البناء الذي اشتهرت به 
 .33سة بأقصى سرعةد املدينة املقد  ية، وباختصار عمدت إىل هتو سرائيلي  اإل

 ة يف القدس يف النواحي التالية:سرائيلي  اإلل الذي أحدثته السلطات وميكن رصد التحو  

 34القدس إلى إسرائيل ضمّ : اًل أوّ 

 ة:القرارات اإلداري  . 1

 ااملباشر، علم   سرائيلي  اإلإىل احلكم  ةالعربي  القدس  ضم  من القرارات هدفها  أصدرت سلطات االحتالل سلسلة  
أو فرض قوانني  ،تغيري القوانني احملتل ةر على السلطة ة الت حتظ  هذه القرارات تتعارض مع املواثيق الدولي   بأن  

أطلق عليه "أمر القانون والنظام رقم واحد  اإسرائيل أمر  أصدر سكرتري حكومة  ،28/6/1967جديدة. ففي 
ويقطنها حوايل  ،( الت تقع حت  احلكم األردين  البلدي ةأعلن فيه تنظيم أمانة مدينة القدس )أي  ،"1967لسنة 

وأصبح  مجيع األمالك ة املباشرة، سرائيلي  اإلأضحوا مبوجب التنظيم اجلديد خاضعني للسيادة  عرب  مئة ألف 
 من أراضي "دولة إسرائيل". اواألراضي الت تقع ضمن حدود القدس املوس عة جزء  

 العرب  جملس بلدية القدس  يقضي حبل   اأمر   سرائيلي  اإل، أصدر جيش الدفاع 29/6/1967وبتاريخ 
 بأمانة القسم احملتل   البلدي ةال في وعم  وإحلاق موظ   ،د روحي اخلطيب من عملهوبطرد رئيس اجمللس السي   ،املنتخب

 عملي ةة. وإلحكام سرائيلي  اإلبالدوائر  البلدي ةت تيدي كوليك، وأحلق  مجيع ممتلكات وسجال  من املدينة برئاسة 
ألزم  سلطات االحتالل الداخلني واخلارجني إىل مدينة القدس احلصول على تصريح  ،والسياسي   اإلداري   الضم  

 يلحق الضرر باملدينة والضواحي. مم اا جياورها عزل القدس عم  . وهذا يعين عسكري  
                                                           

، ذكر وزير اإلسكان اإلسرائيلي  أن  الصهيوني ة هلا االعتبار األو ل 9/3/1971عدد  الجيروشاليم بوستيف حديث جريدة  33
ال يكفي للحصول على امللكي ة، وال بد  من التحر ك بأقصى  – على حد  قوله –يف القدس وليس الدوافع الروحي ة. فاد عاء األرض 

 سرعة ممكنة، ورخطيط القدس كفيل جبعلها معرض ا صهيوني ا.
 ني:مد يف هذا املوضوع بصورة رئيسية على حبثَ اعت 34

 مصدر سابق.، "هتويد القدس يف عرر سنوات" .1

 .إجراءات تهويد القدسفهد اجلابر،  .2

والت تعتمد يف أخبارها على الصحف العربي ة الصادرة يف القدس  ،، عماناللجنة الملكّية لشؤون القرنوعلى نررة 
 (.القدس، الشعب، الفجر)



 القضاء:. 2

القائم يف القدس عن  ة يف املدينة، وفصل  القضاء النظامي  ة مجيع احملاكم النظامي  سرائيلي  اإلأغلق  السلطات 
والصلح يف القدس باحملاكم  البلدي ة، وأدجم  حماكم سرائيلي  اإلبالقضاء  اي  كل    قَ حل  وأ   ،الضف ة الغربي ةشؤون 
فني العرب تقدمي طلبات هتا وممتلكاهتا، وط لب من القضاة واملوظ  ونقل  إليها مجيع سجال   ،ة املماثلةسرائيلي  اإل

رئيس احملكمة  عمدت سلطة االحتالل إىل نفي ث   اعتربوا مفصولني. وإال   ،ةسرائيلي  اإللاللتحاق بوزارة العدل 
تلك  حت   اإلسالمي ةحكم أو قرار للمحاكم  بعدم تنفيذ أي   املختص ة، وأوعزت إىل اجلهات اإلسالمي ة الررعي ة
األمر الذي خلق التعقيدات املتتالية للقضاة  ، أو غريها،أو وصاية ،أو إرث ،من زوا  الرخصي ةقة باألحوال املتعل  
 .سك انني ولألوقاف وللالررعي  

 :ةالعربي  التعليم يف القدس  قضي ة. 3

، احلكومي ةة إىل وضع اليد على مجيع املدارس سرائيلي  اإلبادرت السلطات  ةالعربي  االستيالء على القدس  عملي ةبعد 
 ةالعربي  قة على املدارس واستبدلتها بربامج التعليم املطب   ،الت كان  معتمدة   سي ةوألغ  برامج التعليم والكتب املدر 

 التعليمي ةوطلب  من مجيع أفراد اهليئة  العرب  . وألغ  مكتب التفتيش 1948ها عام احتل تيف املناطق الت 
رغم اإلغراءات والضغوط الت مارسها  ،التعاون التعليمي  ة. وإزاء رفض اجلهاز سرائيلي  اإلااللتحاق بأجهزة التعليم 

ذلك  كل    .واخلربة التعليمي ةيفتقر إىل الرهادات  املعل منيمع كادر من  قو ةبال احلكومي ةفتح املدارس  الصهاينة، ت  
وصل عدد طالب املدرسة  حت  ة للناجحني والناجحات إىل كوارث أصاب  التعليم، فاخنفض  النسبة املئوي   أد ى
 املعل منيمن أصل مثانئة طالب، وأصبح عدد  اإىل أربعة عرر طالب   ،ةوكان  من أكرب املدارس الثانوي   ،ةالرشيدي  
والضف ة الرغل الراغل لعرب القدس  ةالعربي  التعليم يف القدس  قضي ةعة من أصل أربعني، األمر الذي جعل أرب

 .الغربي ة

 :1968ة سنة ة واإلداري  قانون التنظيمات القانوني  . 4

الطابع ة، وغرضه إضفاء ة واإلداري  ة قانون التنظيمات القانوني  يهودي  أصدرت السلطات ال ،23/8/1968بتاريخ 
اء واألطب   ،أصحاب املهن واحلرف كل  أوجه النراط يف مدينة القدس. فقد فرض على   على خمتلف صهيوين  ال

 ،)ماركة مسجلة( أو االخرتاع تجاري ةال وأصحاب االمتياز أو العالقة ،قي احلساباتومدق   ،واملهندسني واحملامني
ة، فرض عليهم وجوب إعادة التسجيل لدى السلطات تعاوني  ات الواجلمعي   ،ة واحملدودةة والعادي  والرركات اخلاص  



ة تنتهي بتاريخ واحلصول على رخص جديدة يف خالل مد   ،ةسرائيلي  اإلة مبوجب القوانني واألنظمة سرائيلي  اإل
، وإذا مل حتصل هذه الفئات الت يرملها القانون على الرتخيص اجلديد مينع أفرادها من تعاطي 22/2/1969

 ويعين ذلك احليلولة دون كسب موارد رزقهم الت يعيرون منها.أعماهلم، 

 :البلدي ةاالنتخابات . 5

دت بتاريخ الت حد   البلدي ةة عرب القدس إىل االشرتاك باالنتخابات سرائيلي  اإلدع  سلطات االحتالل 
القدس  بضم   ، وكان هدف إسرائيل من وراء جناح االنتخابات يف القدس االعرتاف الررعي  28/10/1969
وانتزاع هذا االعرتاف من أهايل القدس عن طريق مراركتهم يف االنتخابات. ورغم   ،العاملي   أمام الرأي العام   ةالعربي  
م ، ومل يتقد  البلدي ةة لرتشيح نفسه لعضوي   عرب   اجلهود الت بذل  مل تستطع سلطات االحتالل استمالة أي   كل  

انتخابات سنة  ، فباءت بالفرل، ومل حتظَ االنتخابي ةلني يف اللوائح املسج   سالقد سك انمن  %10 إال  للتصوي  
 أوفر من احملاوالت السابقة. حبظ   1977أو سنة  1973

 :العام ةاإلجراءات الت تناول  املرافق واخلدمات . 6

عرب ة القدس، وربط  ات املياه التابعة لبلدي  نقل  سلطات االحتالل مجيع "موتورات" ومضخ  أ. 
 ة االحتالل.ة ببلدي  القدس بربكة املياه اخلاص  

 ة االحتالل.وضع  شركة كهرباء حمافظة القدس حت  رعاية بلدي  ب. 

 ةالعربي  ة ي  ة أوامرها بنقل مركز اخلدمات الصح  سرائيلي  اإلأصدرت السلطات  ،1973سنة  آذاريف ت. 
اد العمل من القدس إىل رام اهلل، وهذا اإلجراء يهدف إىل إفساح اجملال أمام "اهلستدروت" )احت  

 ةحلق اة. وهو أيض  ي  ة إلرغام العرب على التعامل معه يف اخلدمات الصح  ي  اته الصح  مؤس س( و سرائيلي  اإل
 اجملاور. العرب  ارتباط القدس باحمليط  من حلقات فك  

ها ة يف القدس وأحل   حمل  دائرة الرؤون االجتماعي   احملتل ةأغلق  السلطات  16/5/1973بتاريخ ث. 
مبا فيها مسترفى ة القائمة يف املدينة ات اخلريي  مقر ه القدس لإلشراف على مجيع اجلمعي   اإسرائيلي   امكتب  

ودار  ،اهلالل األمحر ومسترفى ،األرثوذكسي  ومسترفى وملجأ العجزة  ،اإلسالمي ةة املقاصد اخلريي  
 وغريها. ،العرب  للجنة اليتيم  واملعهد املهين   ،العرب  الطفل 



 ها العربسّكان: إخالء القدس من اثانيً 

حيتدم منذ بداية  –أو يف القدس  ة  سواء يف فلسطني عام   –بني العرب واليهود  الدميوغرايف  بدأ الصراع 
والت شهدت  ،ه بلغ ذروته يف فرتتني: األوىل يف األربعينات من هذا القرنأن   إال  . االنتداب/االحتالل الربيطاين  

 ؛يهودي  و  عرب  ني وجتزئة مدينة القدس إىل قطاعَ  ،1948عام  ،على أرض فلسطني صهيوين  إنراء الكيان ال
من القدس إىل القطاع  العرب  القطاع  ضم  ، ومتخ ض عنها مباشرة   1967والثانية فقد بدأت عقب حرب سنة 

 ولتهويدها يف فرتة قصرية. اودميوغرافي   التصفيتها حضاري   امتهيد   صهيوين  ال

 ة  ي  أقل   حت  سة هو عدم وجود املدينة املقد   سك انعدد  تطو رع ل ما يلف  النظر من خالل تتب  أو   ولعل  
اليهود يف القدس منذ  سك انعدد ال تطو ر التايليف املدينة خالل حقب طويلة من الزمن. ويبني  اجلدول  ة  يهودي  

 :ناية القرن السابع عرر حت  القرن احلادي عرر و 

 )عائلة/ نسمة( سّكانعدد ال السنة القرن/

 يهودي  واحد الثاين عرر للميالد

 تانيهودي  عائلتان  الثالث عرر للميالد

 يهودي   500حنو  م1481

 عائلة 70حنو  م1491

 ايهودي   115حنو  م1572

 ايهودي   150 م1688

 مدينة القدس يف القرن السادس عرر للميالد: سك انعدد  تطو ر فيبني  التايل،  أما اجلدول

 م1597 م1549 م1539 م1526 السنة

 8431 9135 5512 2807 سّكانعدد ال



نسمة يف أواخر  8000القدس أكثر من  سك انه حني كان عدد ني أن  ني السابقَ نالحظ من اجلدولَ 
اليهود يف القدس عام  سك ان، بينما أصبح عدد ايهودي   115القرن السادس عرر مل يكن يف املدينة سوى 

 8000العرب يف الوق  نفسه حنو  سك ان، وعدد الالررعي ةنسمة بسبب اهلجرة غري  3000م حنو 1831
لريتفع  لليهود برراء األرض ،1855عام  ،تزايد عدد اليهود يف املدينة بعد أن مسح السلطان العثماين   ث  نسمة. 

يف القدس خار   يهودي  ال تبلور احلي   . يف هذه الفرتةيهودي  ألف  30مع ناية القرن التاسع عرر إىل أكثر من 
 35التايل. واجلدول لتهويدها الى املدينة الحق  لالنقضاض منها ع سي ةأسوار املدينة ليكون نقطة االرتكاز األسا

 :م1983عام  حت  و  ،م1831القدس )عرب/ يهود( منذ  سك انعدد  تطو ريبني  بوضوح 

 م1945 م1931 م1920 م1890 م1831 السنة
ناية عام 
 م1947

 م1983 م1970 م1967 م1961

 السّكان
 122500 85000 66000 60488 65100 600809 39229 31000 14800 8000 عرب

 330500 229000 200000 160630 99400 70000 51222 30000 30200 3000 يهود

 عرب   151000نسمة منها  560000 إىل 1992يف القدس عام  سك انع أن يصل عدد التوق  وي  
يف  الدميوغرايف  الوضع  نظ مة لتغيريسلسلة من اإلجراءات امل احملتل ةالسلطات  ات بع . لقد 36يهودي   409000و

 القدس لصاحل اليهود، ومن هذه اإلجراءات:

، 1967القدس عام  احتل  ة حني صهيوني  وهو أوىل الوسائل املباشرة الت استعملتها السلطات ال اإلرهاب:. 1
ة يف دير ياسني وكفر قاسم وغريها. فقد صهيوني  ال رهابي ةاإل نظ ماتوهي األساليب نفسها الت جلأت إليها امل

تدمري باإلضافة إىل  مدين   300 استرهاد ما يقاربإىل  أد ى مم اإىل قصف املدينة  ةسرائيلي  اإل القو اتت جلأ
 سي اراتنب دور السكن وال ث  واملدارس واملسترفيات،  ،وهدم الكنائس واملساجد ،تجاري ةوال السكني ةالعقارات 
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وأ خضعوا للتعذيب  ،ني إىل معتقالت جمهولةدني  املئات من املل وسيق فرض  منع التجو   ث  . 37ف القتالبعد توق  
 احملتل ةشخص. وبعد ذلك عمدت السلطات  5000. وتسب ب  هذه األعمال يف نزوح حوايل والنفسي   اجلسدي  

وأجربهتم خالل  ،ل  مبوجبه أمساء املوجودين فيهاسج   ،25/7/1967القدس يف  سك انل إىل إجراء إحصاء عام  
 –الذين هم يف اخلار   ة"، واعتربت بذلك أبناء القدسإسرائيلي  ة ثالثة أشهر على احلصول على "بطاقات هوي  

 العودة. غائبني وحرمتهم من حق   – عي العمل أو طلب العلم أو الزيارة أو النازحني بسبب احلربابد

يف  العرب  من أسبوع أ زيل من الوجود  ويف أقل   ،1967بعد حرب  :والعمرانيّ  الديموغرافيّ أعمال التغيير . 2
 املدينة:

 .650يسكنها حنو  منزال   135م املغاربة املالصق للمسجد األقصى، فه د   حي  أ. 

 املغاربة أحدها مسجد الرباق الرريف. دم مسجدان يف حي  ه  ب. 

 األرمن يعمل فيه مئتا عامل. دم مصنع بالستيك قرب حي  ه  ت. 

 خمزن ومنزل يف مناطق خمتلفة من القدس. 200ما يزيد على  مده  ث. 

نع أهلها من العودة هي قرى بي  نويا وعمواس ويالو، وم  و  ،إزالة قرى كاملة من منطقة اللطرون . 
 إليها.

البناء بدون رخصة أو  أن   حبج ةونسف منازل أشخاص مرتبه بقيامهم بأعمال مقاومة أو  مهدح. 
 شبكة ملياه اجملاري. مد   حبج ة

ة سرائيلي  اإلها السلطات ات بعتأحد األساليب غري املباشرة الت  قتصادي  كان الضغط اال  :قتصاديّ الضغط اال. 3
ذت، فقد سك انلرتحيل ال يف بوتقة  اوإذابته تدرجيي   العرب  من اإلجراءات الت تستهدف تصفية االقتصاد  اعدد   ارخ 
 ومنها: سرائيلي  اإلاالقتصاد 
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( ، وغريها، األهلي  ، األردين  ، القاهرة، عمان، العقاري  العرب  القائمة آنذاك ) ةالعربي  أغلق  البنوك أ. 
 ة.سرائيلي  اإلة بالعملة وصادرت أمواهلا واستبدل  العملة األردني  

 أو صناعي   إنتا  زراعي   فصل  القدس عن القرى واملدن احمليطة، فمنع  السلطات إدخال أي  ب. 
 أد ى مم اة إليها، سرائيلي  اإلبينما أباح  إدخال مجيع أنواع البضائع واملنتجات  ،منها إىل أسواق القدس
 من إنتاجه. اكبري    ااجملاور من أسواق كان  تستهلك قسم   العرب  إىل حرمان املنتج 

ار العرب، حيث يفرض عليهم احلصول على على التج   سرائيلي  اإلتطبيق قانون أحكام التجارة ت. 
سترياد باملوان  واملطارات وحصر اال سرائيلي  اإل التجاري   ة وتسجيلها يف السجل  إسرائيلي   جتاري ةرخصة 
 ة.سرائيلي  اإل

 افرض ضرائب مرتفعة على العرب رغم اخلسائر الت حلق  هبم بسبب اإلجراءات السابقة، وأحيان  ث. 
فة، من مصادرة حمتويات ة، يف إطار استيفائها للضرائب إىل أساليب متعس  ئيلي  سرااإلتلجأ السلطات 

اعرتاض تعتربه  ات يف املنازل إىل ختم بعض املتاجر األخرى بالرمع األمحر. وأي  تاجر والكمالي  بعض امل
ي    ي إىل احلجز أو اإلبعاد.يؤد   مم الألمن  االسلطة حتد 

حدى مصادر إبإغالق مجيع فنادق املدينة الت تعترب  ،1967عام ة بعد سرائيلي  اإلقام  السلطات  . 
لفتح مكاتب  اد رخص  ار اليهو يف اقتصادها، وباملقابل منح  سلطات االحتالل للتج   سي ةالدخل الرئي
 ث  هبدف السيطرة على قطاع السياحة واخلدمات يف املدينة،  الررقي ةللتحف  جتاري ةت ة وحمال  سياحي  

الستقبال الوفود  "اللد"من دخول مطار  ةالعربي  ة لي املكاتب السياحي  منع  سلطات االحتالل ممث  
 .38األمن حبج ةة السياحي  

تصفية قطاع املواصالت والنقل يف  ت   ،ةسرائيلي  اإلها السلطات ات بعتمن خالل سياسة املنح واملنع الت ح. 
ة على إذن يسمح سرائيلي  اإلة حصل  إحدى شركات النقل التعاوني   ،1967سة، ففي أيار املدينة املقد  

إىل مكاتب مجيع  ، إضافة  الررقي ةة يف القدس ة املركزي  هلا باحتالل نصف مواقف الباصات يف احملط  
من ممارسة نراطها السابق يف النقل مع  ةالعربي  ، وباملقابل م نع  شركات الباصات ةالعربي  الباصات 
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األجرة مصري شركات  سي اراتوواجه   ،1948عام  احملتل ةاملناطق األخرى يف الضفة أو املناطق 
 .39الباصات نفسه

ة بني إسرائيل وعرب قتصادي  العالقة اال السابق( بأن   سرائيلي  اإل اخلارجي ةلقد صر ح أبا إيبان )وزير 
ة، أي عالقة وأمريكا الالتيني   مريكي ةاأل املت حدةجيب أن تكون مثل تلك الت تسود بني الواليات  احملتل ةاألراضي 

ماملسيط ر واملسيَطر عليه،  ، وهي نوذ  العالقة الت تسود بني والفقري واملتخل ف، السي د والعبد التابع، الغين   املتقد 
 املتقد مهو  سرائيلي  اإليبقى القلب ط الصهاينة ل. لقد خط  الررقي ةند ام شركة اهلاملستعم ر واملستعَمر واملعروفة منذ أي  

 .40وصناعة القرارات نظ مةامل قو ةوميتلك عناصر اهليمنة وال اوتقني   ااقتصادي  

ة مبصادرة األراضي سرائيلي  اإل، بدأت السلطات 1967االحتالل عام  ب عيد مصادرة األمالك واألراضي:. 4
 ىلإ سك انال لضم   اوذلك جتن ب   سك انة بالتنفيذ لألراضي غري املسكونة أو القليلة الاألولوي   حق   ، وأ عطياتدرجيي  

 ة.سرائيلي  اإلإسرائيل، األمر الذي ال تريده القيادة 

خار  أسوار القدس يف  ادون   3345استمالك  ت   ،8/1/1968فبموجب القرار الصادر بتاريخ 
صدر قرار  ،14/4/1968دومن. وبتاريخ  1700ما مساحته  ،1/2/1972بتاريخ  ،الرمال، أضيف إليها

بني القدس والرمال وجزء من الررق، ويف التاريخ  اوحاجز   ادومن ترك ل مع املساحة األوىل طوق   200 بضم  
ار القدس وذلك لتطويق املدينة، ومبوجب القر  دومن تقع جنوب   300( أ علن عن استمالك 14/4/1968نفسه )

من األراضي داخل السور )املعروفة بالبلدة القدمية( باإلضافة إىل مئة دومن  ادون   116  مصادرة السابق نفسه مت  
 1048حتتوي على  اعربي   اعقار   595هذه املساحات داخل السور:  وتضم   ،صودرت على امتداد سور املدينة

يسمى "باب  اعريض   اجتاري   ارس، كما تضم شارع  ومخسة مساجد وأربع مدا اجتاري   حمال   437ة سكن، وشق  
 ة الت بناها املماليك.السلسلة" ويقع على جانبيه عدد من العمارات األثري  

منها ما هو مالصق لسور  اعربي   اعقار   17عن مصادرة  احلاكم العسكري   ، أعلن20/6/1969 بتاريخ
 للمحكمة اكان  مركز    "ةاملدرسة التنكزي  "ة امسها ة أثري  تارخيي  رة عمارة هذه األبنية املصادَ  احلرم الرريف، وتضم  
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وتقع على املدخل  ،نيإلعداد الوع اظ واملدر سني اإلسالمي   املعهد اإلسالمي   اويرغلها حالي   اإلسالمي ة الررعي ة
 للحرم الرريف. الرئيسي  

ضمن أراضي القدس. ، قسم منها يقع ادون   11680صدر أمر باستمالك  ،30/8/1970بتاريخ 
أغلق  ،1974ة شرق القدس. عام دومن من أراضي قرى عناتا والعيزري   5000مت   مصادرة  ،1972عام 

أبلغ احلاكم  1975ة. يف نيسان ألف دومن بني القدس وأرحيا إلنراء املدينة الصناعي   70حنو  احلاكم العسكري  
وطلب من  ،ةدومن ألغراض عسكري   1500طات مبصادرة للواء رام اهلل خماتري قرى عناتا قرار السل العسكري  

 اآلن. حت  بع األسلوب نفسه ة تت  سرائيلي  اإلأصحاهبا عدم دخوهلا أو حصد حماصيلها، وما زال  السلطات 

عن منازهلم، وباملقابل توطني املزيد  سك انلل إجالء   ةالعربي  لقد رافق قرارات املصادرة واستمالك األراضي 
ة هتويد القدس سائرة على قدم وساق ة، وخط  من املهاجرين اجلدد. فالبيوت جاهزة، وكذلك اخلدمات احلياتي  

سة، جديد إىل املدينة املقد   يهودي  ة لدولة إسرائيل، وذلك باإلتيان بربع مليون مهاجر لتصبح العاصمة احلقيقي  
املزيد من  سك انإل 1967ة منذ حزيران إسرائيلي  خضع هلندسة جديدة وضع  رخطيطها جلنة الت ست هذه املدينة

ط قد أعد ته هذا املخط   اجلديد للقدس حت  ستار أن   ط املعماري  اليهود. وشرع  إسرائيل يف تنفيذ املخط  
مجلة ما يهدف إليه هو  أن   ة  خاص  ة ة. وقد أثار هذا املرروع عواصف من االنتقادات العاملي  ة دولي  ات معماري  عبقري  

 سك انة بالهذه األماكن مكتظ   أن   حبج ةهدم قسم كبري من مساكن وعقارات املسلمني والعرب داخل السور 
 .والتارخيي   شيء تغيري طابع املدينة الديين   كل  ه يستهدف قبل  ة وحباجة إلعادة رخطيط، كما أن  ي  ح  وغري ص

براجمها  ،ة بإدانتهاالقرارات الدولي   كل  ، ورغم  ةالعربي  رغم االحتجاجات والركاوى  ،لقد نف ذت إسرائيل
 "لتطوير" القدس داخل السور وخارجه، ومن هذه الربامج:

 في داخل السور أو البلدة القديمة:أ. 

ة سرائيلي  اإلاملغاربة الذي هدمته السلطات  جديد على أنقاض حي   بدأ العمل بإنراء حي  . 1أ.
 ط للعرب مرروع هزيل مل يتم  ة، وباملقابل خ ط  يهودي  عائلة  600حنو  انسكويهدف إىل إ
 ة القدس.م خار  حدود بلدي  انسكإجنازه وذلك إل

 ة.يهودي  عائلة  600 ايف القدس لتسكنه أيض   يهودي  ال توسيع وتطوير احلي  . 2أ.



 سك انإلخالء ال 1970عام ط له ط  حول السور القدمي، وقد خ   مرروع احلزام األخضر. 3أ.
املرروع بتاريخ افتتاح هذا  العرب واألحياء الواقعة قرب السور حت  شعار جتميل املدينة، وت  

 ة القدس.تيدي كوليك رئيس بلدي  حبضور  1/11/1974

 خارج أسوار القدس:ب. 

حبتة،  ةسرتاتيجي  ارات ملرب   ااحتالهلا وفق   من القدس الت ت   ةجرى رخطيط األجزاء اجلديد 1967بعد سنة 
ذلك على  كل  إنراء عدد كبري من املستوطنات على رؤوس التالل واألودية الت يسهل الدفاع عنها.   وت  

صب منها يف القدس أو حوهلا، ونذكر من وعلى ما صودر أو اغت   ،ةم من أحياء وقرى عربي  ما ه د   أنقاض
 هذه األحياء:

 30 انسكة من مدينة القدس وهو نواة إلاجلهة الرمالي  اح يف يف منطقة الريخ جر   حي  . 1ب.
 .يهودي  ألف 

وحدة  3000اح، يهدف إلقامة منطقة الريخ جر   على جبل سكوبس شرقي   حي  . 2ب.
 ة.سكني  

 .يهودي  ألف مهاجر  32على جبل الزيتون إلقامة حنو  حي  . 3ب.

 )وامسه العربي   1971عام م  الت هد   ةالعربي  صموئيل  قرية النب   على أراضي حي  . 4ب.
ة سرائيلي  اإل. وتقوم احلكومة ةآالف وحد 10ط إلنرائها راموت(، ويبلغ عدد الوحدات املخط  
صموئيل وكذلك بناء مباين اإلذاعة والتلفزيون  ة يف منطقة النب  ببناء مساكن لطلبة اجلامعة العربي  

 .اقة استيطاني  طإلنعاش املن

القدس،  خر على أراضي جبل املكرب  جنوب  آ، و ةالعربي  ية الرام يقوم على أراضي قر  حي  . 5ب.
يقوم على  حي  القدس، وعلى أراضي جبل الزيتون، و  وآخر على أراضي قرية شرفات جنوب  

ة، وآخر من أراضي بي  حنينا، وآخر قرب مطار القدس إلقامة منطقة صناعي   القسم الررقي  
 على أراضي قرية شعفاط.



 ة  سكني   وحدة   12840ه قد شي دت ( أن  1976يف منطقة القدس )آب سنة  اإلسكانلقد صر ح مدير 
ه وأن   هي يف طور البناء، ة  سكني   وحدة   7220 ، وأن  1967يف األحياء اجلديدة من القدس منذ عام 

ة أخرى. كما صر ح رئيس إدارة أراضي إسرائيل وحدة سكني   2800سيجري بناء  77-76خالل 
ات التطوير يف إسرائيل. ويف القدس والطرق املؤد ية إليها تأت على رأس أولوي   ( أن  1976ل )تررين أو  
من األحياء حول  اوعدد   ،ن إقامة ثالث مستوطناتم  كرف عن مرروع يتض  ،1975أواخر عام 

خينق" القدس ويستوعب ما بني "القدس ترعاه وزارة الدفاع، ويهدف إىل إقامة سور من املستوطنات 
 .ألف نسمة 50 إىل 25

 ف النمو  ني خطرية، فهي تعين توق  سرائيلي  اإلبة على استمرار مراريع االستيطان والتخطيط النتائج املرتت   إن  
حبيث تصبح مجيع منافذها  ،يف املدينة والضواحي، واستكمال الطوق حول املدينة املقد سة واإلسالمي   العرب  

ة، وت فصل بذلك القدس عن ضواحيها مبئات األبنية سرائيلي  اإلبتحصينات من املستوطنات  ومداخلها حماطة  
ة وما يتبعها من سرائيلي  اإليف اإلنراءات  امتزايد   اويف حني ترهد املدينة نراط   ة الراهقة.يهودي  والعمارات ال

أمام الضغوط والعراقيل الت تضعها السلطات  العرب   اإلسكانخدمات وتسهيالت لالستيطان، ترتاجع حركة 
 على اجلالء. سك انإلجبار ال احملتل ة

 ةحيّ والمسي اإلسالمّيةة وانتهاك المقّدسات : العبث بالممتلكات الثقافيّ اثالثً 

للمدينة املقد سة وإحكام السيطرة عليها، قام   هتا إسرائيل للقضاء على الوضع احلايل  ة الت أعد  للخط   استكماال  
 إىل جنب مع استمالك العقارات اكان  تسري جنب    الديني ةة و ة والتارخيي  بعدد من االنتهاكات للقيم الثقافي  

ة يف ة، وال التقاليد املرعي  ات الدولي  فاقي  االت  و واألراضي وخطط البناء واالستيطان، ومل ترَع إسرائيل يف ذلك العهود 
 ة.والتارخيي   الديني ةاحلفاظ على مكانة القدس 

 عيه من حق  تدعم هبا ما تد   خذ منها وسيلة  ة لتت  ات األثري  فري  لقد حاول  سلطات االحتالل أن تستعني باحل
د علماء اآلثار ما هو "مهد م" حت  "األقصى". لقد حد   ، وباألخص  ة  ويف القدس خاص   ة  يف فلسطني عام   تارخيي  
 ات مبا يلي:فري  ل الدين اليهود يف إسرائيل أهداف احلورجا

 ، توطئة  امرت   485وعلى امتداد طوله  ،للحرم الرريف والغرب   ني اجلنوب  على احلائطَ  الكرف األثري   .1
 ونه حبائط املبكى.لكرف ما يسم  



 معاهد ومساجد وأسواق ومساكن قائمة. مناملالصقة للحائط  اإلسالمي ةهدم وإزالة مجيع املباين  .2

 .41االستيالء بعدها على احلرم الرريف وإنراء اهليكل الكبري .3

، وأبرز حمال   40ات يف أكثر من حفري  بإجراء  ،1967بعد حرب  ،ةسرائيلي  اإلة اآلثار قام  مديري   ث  
األقصى( باسم  ى جبل اهليكل )املسجدملا يسم   ات هي الت أجراها بنيامني مازار عند احلائط اجلنوب  فري  هذه احل
 :42األقسام التالية 1967ة يف القدس بعد سرائيلي  اإلات فري  ة. وقد مشل  احلسرائيلي  اإلة االستكراف مجعي  

من نقطة  ة مبتدئة  ة والغربي  ني اجلنوبي  ات يف األقسام املالصقة ألسوار احلرم الرريف يف اجلهتَ فري  احل .1
 تقع يف أسفل احلائط للمسجد األقصى.

ة حلائط املسجد ة يف اجلهة اجلنوبي  واملمتد   ،اخلالية من األبنية اإلسالمي ةة ات يف األراضي الوقفي  حفري   .2
 األقصى.

 اه أسفل احلرم الرريف.ة يف قوس ولسون باجت  سرائيلي  اإلات وزارة األديان حفري   .3

 ،امرت   35وصل  إىل عمق  ،جنوب غرب حائط احلرم الرريفات يف املنطقة الواقعة حفري   .4
 .اإلسالمي ة الررعي ةواشتمل  على الدهاليز واألقبية الواقعة حت  عمارة احملكمة 

خالهلا حفر مساحات  ، ت  1973 حت  ت واستمر   ،1969ات يف حارة الرريف بدأت عام حفري   .5
 .ااألردن غرب   وحي   اجديدة مبعثرة بني حائط الرباق الرريف شرق  

 .1970ات جبل صهيون منذ عام حفري  ات يف بستان األرمن بالقدس القدمية باإلضافة إىل حفري   .6

ة قدمية يهودي  عن قبور  ا، حبث  1967نني اليهود يف حزيران ات الت قام  هبا مجاعة من املتدي  فري  احل .7
 يف أسفل جبل الزيتون على طريق القدس رأس العمود.
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يف  ، وهي األهم  ات يف البلدة القدمية، ويف منطقة احلرم الرريف بوجه خاص  فري  احلوقام  معظم هذه 
موقع آخر يف العامل. وجرت معظمها حت  ستار البحث عن  ة بالنسبة ألي  يهودي  ة والواملسيحي   اإلسالمي ةالتقاليد 

، وترغل سليمان يف تلك املنطقةة بوجود هيكل يهودي  ات سهلة الوصول إىل حائط املبكى لتأكيد املزاعم الممر  
مبا فيها  ،سدس مساحة القدس املسو رة، وتعترب ،ة الصخرةالت ترمل املسجد األقصى وقب   ،منطقة احلرم الرريف
يف تقرير جلنة  ا، وقد جاء ذلك واضح  امقد س   اإسالمي   احرم   ،وما حييط هبا من مآذن وأسوار ،من مساجد وقباب

 .1920"شو" زمن االنتداب عام 

م ذكره، ة يف القدس العتداءات كثرية، فباإلضافة إىل ما تقد  حي  واملسي اإلسالمي ةسات لقد تعر ض  املقد  
وهو أحد أبواب احلرم الرريف املالصق للمسجد األقصى من ، ة باحتالل باب املغاربةسرائيلي  اإلقام  السلطات 

ني دون رقابة سرائيلي  اإلار الدخول إليه من قبل مجيع الزو    باحأو  ،فيه اإسرائيلي   اعسكري   امركز    قامأو  ،الغرب
ة يف ساحات احلرم يهودي  ة ة بإقامة صلوات ديني  سرائيلي  اإل. كما مسح  السلطات في الوقف اإلسالمي  موظ  

ات املالصقة فري  تعر ض له األقصى بعد احلا أخطر ما "الصخرة". أم  ين "األقصى" ووأمام مداخل املسجدَ الرريف 
 ذ شكال  وإن ارخ   ،بالدرجة األوىل اسياسي   ، وهو يعترب عمال  21/8/1969 فيه يوم احلريق الذي شب  فهو له، 
ساته وتراثه. لقد الحظ إنسان حيرتم مقد   مراعر أي   عر املسلمني والعرب فقط، بل ضد  امر ، ومل يكن ضد  اديني  

احلريق نتج عن إشعال النار بفعل  ، كما الحظوا أن  الدمار يف املسجد يكاد يكون كامال   لقدس أن  املراقبون يف ا
ة يف حني كان  مياه وهب  املسلمون إىل إمخاد النريان القوي   ،ساعات كاملة 4احلريق أكثر من  فاعل. وقد استمر  

 ظهور احلريق. طع  يف منطقة احلرم الرريف فورلدى سلطات االحتالل قد ق   البلدي ة

ة يف حي  ة، فقد تعر ض  كنيسة القيامة، الت تعترب أكرب وأقدم كنيسة مسيحي  ا بالنسبة للمقد سات املسيأم  
دة العذراء يف أواخر سنة رق تا  السي  ة انتهاكات: فقد س  القدس ويف العامل، خالل سنوات االحتالل إىل عد  

بتحطيم قناديل  أمريكي   إسرائيلي  أ عيد بعد سرقة جواهره الثمينة. وقام  ث  ني سرائيلي  اإلل بعض بَ من ق   ،1967
. وجرت حماولة سرقة إكليل 24/3/1971الزي  والرموع الت هي فوق القرب املقد س يف مدخل الكنيسة يوم 
اعتدائهم على بعد  ني ليال  إسرائيلي  ل ثالثة بَ مرص ع باألملاس قائم قرب صليب اجللجلة داخل كنيسة القيامة من ق  

 مقد سة   وضربوا الرهبان وسرقوا لوحة   ،حني باقتحام كنيسة القيامةقام بعض املسل   ،17/11/1974الراهب. ويف 
بتاريخ  ،ة بالقدس. كما تعر ض دير األقباط ليلة عيد امليالدأهتم احملكمة املركزي  ة هلا قيمة كبرية، وقد بر  من الفض  

أحرق  ،6/2/1973. وبتاريخ سرائيلي  اإلاعتداء على ممتلكاته ورهبانه من قبل البوليس  ىلإ ،25/12/1970



ة حي  س على جبل الزيتون، وتعر ض الكثري من املمتلكات املسيللكتاب املقد   ني املركز الدويل  سرائيلي  اإلبعض 
ودير  ،يف جبل صهيون، وكنيسة "نوتردام دي فرانس" جاورجيوس األورثوذكسي  س يللنهب؛ منها دير القد  

، حيث 1990يف نيسان  سي ةا التابع للكنيسة األورثوذك، ودير مار يوحن  البابوي   وقصر القاصد الرسويل   ،الراهبات
ن ، كاالعتداء على رهبااملبىن. كما تعر ض الكثري من رجال الدين لالعتداء فني اليهود باحتاللقام عدد من املتطر  

ة الرجل الثاين يف البطريركي   ،، واالعتداء بالضرب على املطران فاسيليوسادير األقباط كما أشرنا سابق  
ة الفدائي   نظ ماتاعتقل املطران إيالريون كبوشي بتهمة التعاون مع امل ،1974. ويف آب سنة سي ةاألورثوذك
، وهو حكم يعرب  عن منطق االحتالل اعام   12 ةباعتقاله ملد   1974ة، وصدر احلكم يف كانون الثاين الفلسطيني  

 ة.ة اإلنساني  حي  ة والرو وانتهاكه للقيم األخالقي  

 بفعل اإلبداع اإلنساين   اع  متنو   احضاري   اة، تعنون معاملها خمزون  القدس هي جزء مثني من تراث اإلنساني  
ل اريع االستيطان والتخطيط، حبيث تتحو   مرفيها لقرون كثرية، وهي مبا متتاز من قيم رخضع منذ االحتالل لرت  

تها، ويتجاهل طبيعة املنطقة ي  يسلبها روحان مم اس، و لوس أجنلة تربه نيويورك و ة وجيزة إىل مدينة عصري  بعد مد  
وطالب  بوقف التنفيذ  ،ة دان  العملمن االنتقادات العاملي   ات التغيري موجة  . لقد أثارت عملي  الديني ةة و التارخيي  

ة الصادرة بتاريخ اللندني   التايمز. وقد الحظ مراسل جريدة واحلضاري   واحلفاظ على طابع املدينة الديين  
وبركل  إقد غري  طبيعة املدينة حنو األسو  1967مارسته إسرائيل منذ برنامج البناء الذي  أن   ،15/6/1973

عرب آالف  هذه املدينة املقد سة الت وقف  شاخمة   تنفيذ مراريع الوحدات الضخمة "فإن   خطري، وبرأيه لو استمر  
ترق حسام أو ت   والصراع حمكوم عليها بالفناء يف أقل   السنني من احلرب طلق رصاصة من عرر سنوات دون أن مي 

 واحدة".

ة على القدس وفلسطني واألم   صهيوين  وبرؤية واعية مدركة خلطورة الكيان ال ما تقد م، كل  من   اانطالق  
َدن  َأَشد  الن اس  }ة، ة السرطاني  ، أطلق اإلمام اخلميين العظيم صرخة إنقاذ القدس باستئصال الغد  اإلسالمي ة لََتج 

رَك وا َتطَع ت م  م ن  }، 43{َعَداَوة  ل ل ذ يَن آَمن وا ال يَـه وَد َوال ذ يَن َأش  ب وَن ب ه  َعد و   قو ةَوأَع د وا هَل م  َما اس  َي ل  تـ ر ه  َوم ن  ر بَاط  اخل 
ٍء يف  َسب يل   اهلل  يـ َوف  إ لَي ك م  َوأَنـ ت م  اَل  اهلل  َوَعد و ك م  َوآَخر يَن م ن  د ون  م  اَل تـَع َلم ونـَه م  اهلل  يـَع َلم ه م  َوَما تـ ن ف ق وا م ن  َشي 

 .44{ت ظ َلم ونَ 
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