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مالينيسنوي�االمقدّسةالمدينةيزورلها.نظريالسياحيةوجهةالقدستشّكلالرثيّني،وتراثهالتاريخهانظًرا

عاميخاللالقدسشهدتاإلرسائيليّة،لإلحصائياتوفًقاالخصوص.وجهعلىدينيّةألسبابالسيّاح،

القيايسالسيّاحعددمن%78يقاربماتوّجه1الوافدة.السياحةقطاعفي%47بنسبةنمو�ا2015-2016

2القدس.مدينةإلىسائٍحمليون3.6بلغوالذي2017عامإرسائيلإلىتدّفقالذي

ولكنالمدينة،ضخامةإلىذلكيرجعالالقدس.مناطقجميعيزورونالسيّاحهؤالءمنفقطقليلةقلّة

الزّوار.أعنيعنالمدينةمناطقمنمعيّنةمنطقة"إلخفاء"االحتاللسلطاتتضعهالذيالممنهجللجهد

فيالفلسطيّينواإلرثوالتاريخالوجودإسقاَطتتعّمداسرتاتيجيّةإعالميّةدعايةضمناإلخفاءهذايُماَرس

على أنّها "عاصمة إرسائيل".القدس من حساباتها، وفي الوقت ذاته تسّوق مدينَة القدس

إلىاإلرسائيليّة-السياحةوكاالتعربيحرضونالذينأولئكسيّما-الالسيّاحبتوجيهاالسرتاتيجيةهذهتقتضي

السوقعلىيُعرّجواأنلهميُتاحوَقلّماخاطف،بشكلالقدسمنالرشقيّالجزءفيالدينيّةالمواقعزيارة

المدينة لتناول الطعام والرشاب والتسّوق.الفلسطينيّة قبل أن يُدَفع بهم إلى الجانب الغربيّ من
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منرسميّةرخصةعلىالحصولالقدس،فيالّسياحيّاإلرشادفيالعملمتطلّباتمنذلك،إلىباإلضافة

تنّظمهااليتالتدريباتمنسلسلةيجتازونالذينألولئكالرخصةهذهتُمنحاإلرسائيليّة.السياحةوزارة

االحتاللسلطاتتنّظمهاالتدريباتهذهأنوبماوالسياّيس.والثقافيّالديّينالمكانتاريخحولالوزارة

اليهودعالقةعلىحرصي�اترّكزاليتالصهيونيّةالروايةتخدمتقدّمهااليتالمعلوماتفإّناإلرسائيليّة،

ال�شدونيمارسلذلك،نتيجًةالسياحيّون،مرشدوهايقودهااليتالجوالتأيًضاالوزارةتراقبباألرض.

للمدينة،والثقافيالديينالتاريخعلىفريّكزونالذاتيّة،الرّقابةمننوًعاالقدس،فيسيماالالفلسطينيّون،

االحتالل اإلرسائيلي في المدينة.ويُسِقطون من روايتهم المقاطع اليت قد تشري إلى وجود

الّدعاية اإلرسائيلّية

الصهيونيّةلتربيرفلسطنيفياليهوديالتاريَخاإلرسائيليّة(الربوباغندا)والدعايةالسياحيّةالصناعةتوّظف

التاريَخاإلعالميّةوالمشاريعوالمنشوراتاإلرسائيلية،السياحيّةالخرائُطتُربزعام،وبشكٍلالقدس.في

اليهودي وتُخفي التاريخ والوجود الفلسطينيّني.

المدينةمركزإلىقرًبااألكرث–الخليلباَباإلرسائيليّةالدعايُةترّوجالسياسات،هذهعلىمثالفي

للبلدةالرئيسالمدخَليشّكلالعمودبابأّنرغمالقديمة،البلدةمدخَلأنّهعلىيافا-شارععنداإلرسائيلي



سياحيّ،معلوماتمركزالخليلبابعلىالسيّاحيجدالمدينة.مركَزبهالمحيطةالمناطُقوتشّكلالقديمة،

البنيةُصّممتالرباق.حائطإلىوصوًالالقديمةالبلدةم�ّاتِعربصغًرياقطاًرايستقلّواأنالسيّاحوبإمكان

علىوذلكيافا،شارعحولالمتشّكلالمدينةل�كزطبيعي�اامتداًداكاَنلوكماالخليلبابلتُظهَرالتحتيّة

(ماميّال)المدعوهللامأمنحيّفيالتسّوقمركزيشّكلعسكريّة.ثكنةمثليظهرالذيالعمودبابخالف

والواقع خارج باب الخليل مبارشًة جزًءا آخر من هذه األحجية.

بالنشاطاتمبارشًةترتبطمشاريعإلىالسيّاَحاإلرسائيليّةالسياحيّةالدعايُةتجتذُبذلك،علىعالوًة

القدستاريختربطاليتالصهيونيّةالروايةيُقدّمونحيُثالمدينة،فيالفلسطينيّةاألحياءداخلاالستيطانيّة

حرصي�ا وانتقائي�ا بالتاريخ اليهودي.

الرباقحائطقرَبالقديمةالبلدةجنوبالواقعةواألثريةالسياحيّةالمواقُعالمشاريعهذهمقدّمةفيترتبّع

فياألثريّة(الحديقةديفيدسون"و"مركزالرباقحائطزيارةبعدسلوان.فيالحلوةواديمنطقةوفي

سيّاحمركزإلىالسيّاحيتّجهالمطروحة،الروايةعلىالقدسفياليهوديالتاريخيستحوذحيُثالقدس)

المشبوهة،االستيطانيّةإلعادجمعيةال�كزهذاتديرسلوان.فيالُمقامةاالستيطانيّداوود""مدينة

قراءة(باإلمكانبيوتهمفيالمستوطننيوتوطنيالفلسطينيّةالعائالتمنالعديدطردعنوالمسؤولة

علىالمدينةفياليهوديالتاريخبتقديمال�كزهذايكتفيالسلوان.قّصةفيالموضوعهذاحولال�يد

التاريخيّةالروايةهذهذريعةتحتللمقدسيّنيالعرقيّالتطهرييربّرأيًضاولكنّهالوحيدة،التاريخيّةالروايةأنّه

الُمنتقاة.

وزارةمعبالتعاونالقدسفياالحتاللبلديةأقرّتداوود"،"مدينةإلىالزّوارمنال�يداجتذابأجلمن

للمدينةالغربيّالجانبمنالسيّاحلنقلالكهربائيّة)(الحافلةالتلفريكمرشوع2017عاماإلرسائيليّةالسيّاحة

214تكلفتهالبالغةالمرشوعهذامناالحتاللدولةستجنيهااليتاالقتصاديّةالفائدةإّن3المغاربة.بابإلى

الوزارةلقرارنظًرااألخرىالمشاريععلىأولويّةالمرشوعأُعطَيذلكرغمتُذَكر،التكادشيكلمليون

4عادًة إلنجاز مشاريع البنية التحتيّة.بتصنيفه مرشوًعا ذا "أولويّة قوميّة"، وهي فئة تُخّصص
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بلديّةتستقطبالمدينة،تاريخعناليهوديّةالروايةتقديمعلىتقترصاليتالسيّاحمراكزتطويرإلىباإلضافة

ودوليّةمحلّيّةمهرجاناتتنظيمخاللمنالقدسإلىالسيّاَحالقدسوشؤونالسياحةووزارتااالحتالل

وإلىالدوليّة،الثقافيّةالساحةعلىالقدسمدينةحضورتقويّةإلىاألنشطةهذهتسعىرياضيّة.وأنشطة

شّكالاألحداث.منالكثريتشهدالُمحافظةمدينةباعتبارهاالقدستقدّماليتالنمطيةالصورةمواجهة

كونهاوتطبيعالقدسفياالحتاللواقعقبولتشّجعفهياألنشطة،لهذهسياسيّةأهدافوجودفي

مشاركةقبيلمنترصيحاتتكرارعلىلالحتاللالرسميّونالممثّلونيرصّذلك،عنفضًالإرسائيل"."عاصمة

من أجل خلق انطباع بحيازتهم على دعٍم شعيبّ.إرسائيليّني وفلسطينيّني من المدينة في هذه األنشطة،

يعرضاألنشطة.هذهعلىمثالأبرَز2009عاممنذصيفكليُقامالذيالقدس"أضواء"مهرجانفينجد

فنّاننيإنتاجمنرسوًماوالخليل-العمودبابيسيما-الوبّواباتهاالقديمةالبلدةأسوارعلىالمهرجان

قرابَةالوزراء،رئيسومكتباالحتاللبلديةمنبدعٍم،2018عامالمهرجاناجتذبودوليّني.إرسائيليّني

5ودوليّ.محليّزائر250,000

شخصيّاتاستقطابفينجحتاليتاألنشطةمنالنوعهذافيتزايًدااألخريةاألعوامخاللالقدسشهدت

بزنمرسيدسفيهوشاركتالقدس،فيالسالم""طريقعرض2013عام1فورموالسباقأقامهاّمة.

خاللالفزنويلي.غونزالزيورودولفاإليطاليّفزييكيالجانكارلومثلشهريونمتسابقونفيهوظهروفراري،

واليهودالمسلمنيللجميع:"مدينةالقدسإّنبركاتنرياإلرسائيليالبلديّةرئيسقالالفعاليّة،هذه

6الدوليّة لمدينة القدس".والمسيحيّني"، مضيًفا أّن السباق يساهم في تكوين "الصورة

إقامةأّول"إرسائيل"استضافتاالستقالل"،علىعاًما70"بـاحتفاالتهاوضمن،2018عاممنأيّارفي

محّطة رئيسة لهذه الفعالية.شّكلت القدس7لسباق درّاجات طواف إيطاليا خارج أوروبا.
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القدس،لزيارةالسيّاحمنال�يداستقطابفيوالسباقاتالمهرجاناتهذهتؤدّيهالذيالدورإلىباإلضافة

والرياضيّنيالفناننيهؤالءمثليوافقعندماالُمحتلّة.المدينةعلىاإلرسائيليّةالسيطرةترشيعتحاولفإنّها

بالسيطرةاعرتافهميعلنونفإنّهم–الُمقاطعةنداءاتمتجاهلني–كهذهفعالياٍتفيالمشاركةعلى

اإلرسائيليّة على المدينة وبالدعاية اليت "تبيعها" على أنّها عاصمة "إرسائيل".

تواطؤ دوليّ

يُدرجاإلرسائيليّة.السياحيّةالدعايَةالمنّصاتمنوغريهاعديدةإلكرتونيحجزومواقعبحثمحرّكاتتتبّىن

وفيإجماًالالغربيّةالّضّفةفيواإلقامةاألعمالوفرصالسياحيالجذبمعالمالمواقعهذهمنالكثري

رشقيّ القدس على وجه الخصوص ضمن "إرسائيل".

سبيلعلىالقدس""رشقيّفيحّالقعنللبحثغوغلبحثمحرّكاستخدامخاللمنذلكاختباربإمكاننا

القدس.مدينةمنالغربيّالجانبفيإرسائيليّةمهٍنعلىسنحصلتظهر.اليتالنتائجومالحظةالمثال،

"مستوطنةأنّهاعلىالسابقفيالقدسأدرَجالذي،booking.comالسفرحجزخدماتموقعأيًضافلنجرّب

ضمنالقدسبتصنيفطالبتبلجيكيّةيهوديّةلجريدةرسيعةاستجابةفيالحًقاغّريهاثّمإرسائيليّة"،

8"إرسائيل".

المقاطعة كأداة مواجهة

لماذا المقاطعة؟

تضطلعضخمة.مزيانيّاتإنفاَقفلسطنيفياالستعماريومرشوعهاإلرسائيلياالحتاللبقاُءيستلزم

9سنوي�ا)،أمريكيّدوالربليون3.8معدّله(ماتبلغالدعممنبحّصةالمرشوعهذابزتويدالمتّحدةالواليات

والّرشكات.الدّولمنغريهامعتُنشؤهااليتالتجاريّةالعالقاتمنالمزيانيةهذهبقيّة"إرسائيل"تحّصل

بواحٍديوّظفهااليتوالنّهباالضطهادأدواتوكّلفلسطنيفيالصهيونياالستعمارالرشكاتهذهتزّود

العموَد الفقريّ لالحتالل.من أسباب قدرتها على االست�ار، لتشّكل هذه الرشكاُت

9 Dorell, Oren. “U.S. $38B military aid package to Israel sends a message.” USA Today. September 14, 2016. https://bit.ly/2r9XZmg

8 JTA. “Booking.com flagged for labeling Jerusalem an “Israeli settlement”.” Times of Israel. July 31, 2018. https://bit.ly/2ORGdAl
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وأداًةاإلرسائيليالدخلمصادرأضخمبعَضاآلَنالعسكريّةوالتدريباتالصادراتتشّكلالمثال،سبيلعلى

9.2العسكريّةالصادراتمجملبلغ،2017فيالّسياسيّة.المكاسبتحقيقمنتمّكنهاقويّةديبلوماسيّة

العسكريّةوالسيطرةاالضطهادخرباءخلق10).2016عاممنذ%40مقدارهازيادٍة(فيأمريكيّدوالرٍبليون

احتاللهامرّسخًةونمّوها،بقائهافي"إرسائيل"عليهاتعو�لواستقالليّةمزتايًدااهتماًمااإلرسائيليّون

ممّكنةضخمة،مستوياتعلىالدوائيّةالتجارة"إرسائيل"تمارسالنول،ذاتعلىغزًاللفلسطني.العسكريّ

"إرسائيل" من استهداف حياة الفلسطينيّني ومعيشتهم.

التطبيع في مواجهة حركة المقاطعة

كأيّدولةهي"إرسائيل"بأّنانطباًعاتخلقفعاليّةأومرشوعأيّإلىالتطبيعيشريالفلسطيّين،السياقفي

است�ارعنالمسؤوليّةفيمتساويانالُمضَطِهدَة،وإرسائيل؛المضَطَهدين،الفلسطينيّني؛وبأّنأخرى،دولة

كونهاجانبإلىالراهن،الوضعبهيتّسمالذيالظلمتكريسفيالمشاريعهذهتساهم"الزناع".يُدعىما

يشملوإنّمافقط،االقتصاديّةالعالقاتعلىالتطبيعيقترصالُمقاطعتها.ويجبفكري�ا،ُمضلّلةمشاريع

التعاون الدولي في المجاالت الثقافية واألكاديميّة.

والمؤّسساتواالتّحاداتوالمنّظماتالجمعيّاتمنالعديدبتأييداليومإرسائيلمقاطعةحركةتحظى

نرشالرضوريّمنإرسائيل.معالصالتبقطعأخالقي�االزتاًماُمظهرًةالعالم،حولوالثقافيّةاألكاديميّة

والربامجالدوائيةالمستحرضاتمثلوبسيطة،بريئةظاهرهافيتبدواليتاألمورحقيقةحولالوعي

الالزمةوالمصادربالقّوةإيّاهامزّودًةالمبارش،بالنفععليهاوتعود"إرسائيل"معتتقاطعولكنّهاالثقافيّة

إلدامة مرشوعها االستعماري في فلسطني.

10 Kubovish, Yaniv.“Israel’s arms exports spike, hitting record $9 billion.” Haaretz. May 2, 2018. https://bit.ly/2rgIATZ
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)BDS(إرسائيلمقاطعةحركة

ما هي حركة مقاطعة إرسائيل؟

االستثماراتوسحب)Boycott(إرسائيلُمقاطعةإلى)BDS(باإلنجلزييّةالحركةاسممنالثالثةاألحرفتشري

للحرّيّةتسعىفلسطينيّةقيادةذاتحركةوهي).Sanctions(عليهاالعقوباتوفرض)Divestment(منها

نسويّةومؤّسسةالجئني،وشبكةسياسي�اوحزًبااتّحاًدا170منبدعوة2005عامالحركةأُطلقتوالعدالة.

11من األجسام األهليّة الفلسطينيّة.ومنّظمة مهنيّة ولجنة مقاومة شعبيّة، باإلضافة إلى غريها

فيالمتواطئةوالدوليةاإلرسائيليةالرشكاتيشملبما"إرسائيل"،معالتعاملوقفتشمل:المقاطعة

.12واألكاديمية اإلرسائيليةانتهاك حقوق الفلسطينيني، والمؤسسات الرياضيّة والثقافية

معوالمتعاقدينالمستث�ينعلىالضغطإلىاالستثماراتسحبحمالتتسعى:االستثماراتسحب

مناستثماراتهمبسحبالعنرصيوالفصلاالحتاللدولةجرائمفيالمتورطةوالدوليةاإلرسائيليةالرشكات

أومؤسساتأوأفراًداالمتعاقدونأوالمستث�ونيكونوقدمعها.تعاقدهمإنهاءو/أوالرشكاتهذه

أوخرييةجمعياتأوخاصةجهاتأومحليةمجالسأوبنوكأوكنائسأوتقاعدصناديقأوسياديةصناديق

جامعات.

الرسميةوالمؤسساتالحكوماتتتّخذهااليتالعقابيةاإلجراءاتبالعقوباتيُقصدالعقوبات:فرض

وتشملاالنتهاكات.هذهوقفعلىإجبارهابهدفاإلنسان،حقوقتنتهكجهةأودولةضدواألممية

المثال،سبيلعلىالعسكريالتعاونوقفطريقعنوغريهاوالثقافيةواالقتصاديةالعسكريةالعقوبات

االتحادأوالمتحدةاألمممثلالدوليةالمحافلمن"إرسائيل"طردأوالحرّة،التجارةاتفاقياتوقفأو

الربلماني الدولي أو الفيفا أو غريها.

المصدر السابق.12

اإللكرتوني:تسميّة حركة مقاطعة إرسائيل مأخوذة من موقع الحركةجميع المعلومات الواردة في هذا القسم والمتعلّقة بمضامني11

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds

