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-:مشكمة الدراسة 
م والذي يمف  2002منذ أن صادقت دولة االحتالل عمى مخطط بناء الجدار العازل عام 

مدينة القدس ويهدف إلى عزلها عن باقي المدن الفمسطينية ، والسيطرة عمى أكبر مساحة 
ممكنة من األراضي وأقل عدد من السكان العرب، وبعد اإلعالن عن المخطط االستيطاني  

م الذي يهدف لمسيطرة عمى ما تبقى من األراضي في يد العرب ،  2010عام ( 2020)
وتهجير سكانها، ظهرت ممارسات االحتالل بشكل واضح الهادفة 

.إلى طمس مظاهر العربية اإلسالمية فيها 
-: وعميه تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة التالية 

ما مكونات المشهد الثقافي والحضاري في القدس ؟•
ما مظاهر استهداف المؤسسات الثقافية في مدينة القدس ؟•
ما أبرز مالمح التهويد الثقافي لمدينة القدس ؟•



:أهداف الدراسة 
-:تهدف الدراسة إلى 

.التعرف إلى مكونات المشهد الثقافي والحضاري في القدس -
.يوضح مظاهر استهداف المؤسسات الثقافية في مدينة القدس -
.تحديد أبرز مالمح التهويد الثقافي لمدينة القدس -



:أهمية الدراسة
تأأيتي هأأذد الدراسأأة فأأي الوقأأت الأأذي تتعأأرا فيأأه إلأأى سياسأأات تهويديأأه لأأم -

.تتكرر من قبل، وذلك بهدف إلغاء تاريخها
تظهأأأر أهميأأأة الدراسأأأة فأأأي تناولهأأأا الخصوصأأأية الثقافيأأأة لمدينأأأة القأأأدس فأأأي -

.الوقت الذي يهتم به أغمب الباحثين بالشين السياسي 
يمكأأأأأن أن يسأأأأأتفيد مأأأأأن هأأأأأذد الدراسأأأأأة طمبأأأأأة العمأأأأأم، والبأأأأأاحثين فأأأأأي الشأأأأأين -

.الفمسطيني أو المقدس
تبصأأأأير العأأأأرب والمسأأأأممين بحجأأأأم االنتهاكأأأأات اإلسأأأأرائيمية لمالمأأأأح التأأأأراث -

العربي اإلسالمي والمشهد الثقافي في مدينة القدس، مما يساعد فأي تيصأيل 
.عممية مقاضاته ومقاومة انتهاكاته 



 -:منهج الدراسة 
تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التاريخي، وذلك من خالل 

االعتماد عمى مراجعة األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة، 
والبحث في الحاضر وتهيئة البيانات لإلجابة عن أسئمة 

مرتت بها االنتهاكات  التىالدراسة، وتتبع االحداث التاريخية 
االسرائيمية



-:النتائج 
اشتدت وتيرة التهويد لجميع مالمح مدينأة القأدس ومحأاوالت ( 2015-2000)شهدت الفترة ما بين عام 1.

.حثيثة لمحو المالمح الثقافية اإلسالمية والمسيحية لطمس شرعية إسالمية المدينة 
سأأأمطات االحأأأتالل ماضأأأية فأأأي مخططهأأأا لتهويأأأد القأأأدس والمسأأأجد األقصأأأى بالتعأأأاون مأأأع المنظمأأأات 2.

(.المكان والتاريخ) الصهيونية الداعمة وذلك كيساس عقائدي مرتبط بيهودية الدولة 
تهدف سمطات االحأتالل إلأى ترسأيخ االعتقأاد بأين مفهأوم القأدس ال ينبغأي أن يتجأاوز األمأاكن المقدسأة 3.

فأأي البمأأدة القديمأأة، وعميأأه يجأأب أن تغمأأق أي مؤسسأأة ثقافيأأة أو اجتماعيأأة لهأأا عالقأأة بتيصأأيل الوجأأود 
.العربي في المدينة 

بحأأأق المأأأواطنين المقدسأأأين يعأأأد جريمأأأة حأأأرب، حيأأأث تحأأأرمهم أدنأأأى حقأأأوق ( إسأأأرائيل ) أن مأأأا ترتكبأأأه 4.
.المواطنة وتهميش الخدمات فيها، وتجاوزت كل القوانين الدولية في تعاممها مع أهل المدينة 



-:الخاتمة والتوصيات 
لعل استغالل االحتالل حالة الفوضى واالنقسأام الأداخمي وانشأغال القأود الدوليأة فأي محاربأة اإلرهأاب يسأاعد -

إلى حد كبير في طمس مالمح القدس الثقافيأة، ومأا لأم تجنأد السأمطة الوطنيأة اإلعأالم والثقافأة والتعمأيم لأدعم 
.المشهد الثقافي فيها، فمم يكن هناك يومًا مظهرًا ثقافيًا عربيًا داخل  أسوار القدس 

: يعاني قطاع الثقافة في القدس ممبيًا لالحتياجات الوطنية، فال بد من االعتماد عمى -
دعوة أصحاب القرار لتحمل مسؤولياتهم لتوفير كل سبل الدعم الفعمي لمحفاظ عمى التراث الحضاري وتشكيل 1.

.مرجعية لممشهد الثقافي من خالل دعم المبادرات الشبابية
مطالبة اليونسكو والمنظمة العربية لمتربية الثقافية والعموم في التدخل الجدي لحماية ودعم الحيأاة الثقافيأة فأي 2.

.القدس 
.إطالق الموقع االلكتروني الرسمي يتم من خالله نشر دوريات حول الحياة في القدس وبعدة لغات 3.














