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االأر�س واملقد�سات

فعله  على  يجروؤ  يكن  مل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أجنز  �لزمن  من  عقدٍ  مدى  على 

�أربعٍ طويلة من �حتالل �ملدينة، �إذ على �لرغم من هدمه حلارة �ملغاربة  طو�ل عقودٍ 

�صنة 1967، وللخانقاة �لفخرية �صنة 1969، وت�صببه بتدمري ممنهج يف حميط �لق�صور �الأموية، �إال 

�أنه على مدى تلك �لعقود كان قد دخل يف مرحلة �لهدم يف حميط �مل�صجد، ومل يدخل مرحلة �لبناء 

�رتفاعها  يزد  مل  �لقناطر  من  مبجموعة  بد�أ   1996 �صنة  دخلها  عندما  وحتى  �الإن�صاء�ت،  وت�صييد 

عن طابق و�حد، �أما �لعقد �خلام�ص لالحتالل فقد �صهد تد�صيناً ملرحلة �الإن�صاء�ت �لقريبة للم�صجد، 

و�لتي ال يبعد بع�صها �أكرث من ع�رشين مرت�ً عن �صوره، وي�صل �رتفاع بع�صها �إىل �أربعة طو�بق، 

وتتجه الأن تاأخذ �صكلها �لكامل يف �حتفالية تخطط “�إ�رش�ئيل” الإعالنها يف ذكرى �حتاللها �خلم�صني 

لل�صطر �ل�رشقي للمدينة.

اأواًل: املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية:

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

اأ. تطور املوقف ال�شيا�شي والديني والقانوين من امل�شجد الأق�شى: 

د�خل  �صغريًة  كتلًة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  مكان  يف  “�ملعبد”  بناء  بفكرة  �ملوؤمنون  �صكل 

و�حلكم  �ل�صيا�صة  منظومة  يف  ي�صارك  باأكمله  �لتيار  كان  و�إذ  �ل�صهيوين،  �لديني   - �لقومي  �لتيار 

 طو�ل عقود قبل تاأ�صي�ص �لدولة وبعدها، فقد كانت جمعيات “�ملعبد” تلك هام�صية �لوزن و�لتاأثري

�ل�صيا�صي.

�صهدت فكرة بناء “�ملعبد” �صعود�ً تدريجياً بطيئاً، و�أخذ �أن�صارها بت�صكيل �أوىل جمعياتهم خالل 

2003 قر�ر�ً ي�صمح بدخول �ليهود �إىل �مل�صجد  عقد �لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين، ثم �نتزعو� يف 

�مل�صلمني”،  �صالة  وقت  غري  “يف  كجماعات  بدخولهم  ي�صمح  قر�ر�ً  �نتزعو�   2005 ويف  �الأق�صى، 

مدخلني بذلك تعديالً جوهرياً على قو�عد �لدخول �إىل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ومف�صحني عن �أجندة 

. ومع 
1
للم�صجد �لزماين  �لتق�صيم  �ملطرد لقدر�تهم، كان �صقفها يف حينه  تدريجية تتنا�صب و�لنمو 

�ملزيد من �ل�صعود لهذ� �لتيار، متكن يف �صنة 2003 من �إي�صال �أول نائبني منتميني له �إىل �لكني�صت، 

و�زد�دت تلك �لكتلة تدريجياً �إىل 3 �أع�صاء يف �نتخابات 2006، فـ 7 �أع�صاء يف �نتخابات 2009 و�صوالً 

، وباتو� يتمثلون يف �ئتالفاٍت �أكب 
�إىل 13 ع�صو�ً يف �نتخابات 2013، و13 ع�صو�ً يف �نتخابات 22015

�لليكود، ومتخ�ص عن ذلك م�صاركتهم �حلكومية �الأوىل  تاأثري�ً مثل حزب �لبيت �ليهودي، والحقاً 

مقدمة
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يف حكومة بنيامني نتنياهو �لثالثة �مل�صكلّة �صنة 2013 بح�صولهم على وزيرين تقلدو� �أربع حقائب 

وز�رية، �إ�صافة �إىل خم�صة مو�قع كنو�ب وزر�ء، وهي مو�قع ذ�ت طبيعة رمزية يف �لغالب.

�أ�صا�صها  على  ت�صكلت  �لتي  و�حلكومة   ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �لكني�صت  �نتخابات  جاءت 

يف �أيار/ مايو 2015 لت�صهد �صعود�ً �إ�صافياً جلمعيات “�ملعبد” على �مل�صتوى �حلكومي، �إذ ح�صلو� 

و�ل�صياحة،  و�لتعليم،  و�لزر�عة،  �لعدل،  بينها  حقيبة،   32 �أ�صل  من  وز�رية  حقائب  ثماين  على 

�صوؤون  وحقيبة  و�ال�صتيعاب،  و�لهجرة،  و�ال�صتيطان،  و�لريا�صة،  و�لثقافة،  �لد�خلي،  و�الأمن 

�لوز�ري �ملجل�ص  يف  مقعٍد  وعلى  �حلكومة  هذه  حقائب  ربع  نحو  على  بذلك  لي�صتحوذو�   �لقد�ص؛ 

�صاكيد  �أييلت  �لعدل  وزيرة  عب   Israel’s Security Cabinet �الإ�رش�ئيلي  �الأمني   – �ل�صيا�صي 

Ayelet Shaked، وهو �لنفوذ �ل�صيا�صي �الأكب �لذي يعرفونه يف تاريخ “�إ�رش�ئيل” منذ تاأ�صي�صها.

جدول 6/1: تطور متثيل جمعيات “املعبد” يف الكني�شت الإ�رسائيلي

ن�شبتهم من مقاعد الكني�شت )%(عدد النوابالكني�شتالفرتة

2003-194815-100

2006-20031621.7

2009-20061732.5

2013-20091875.8

2015-2013191310.8

2015201310.8 )الكني�شت احلايل( 

تطور متثيل جمعيات “املعبد” يف الكني�شت الإ�رسائيلي

�نطالقاً من هذ� �مل�صار �لتاريخي و�لقفزة �جلديدة �لتي ��صتجدت فيه مع ت�صكيل حكومة نتنياهو 

�لر�بعة يف �أيار/ مايو 2015، يكن ��صتنتاج:

كامل  وعلى  �الأق�صى  �مل�صجد  مكان  يف  “�ملعبد”  بناء  لفكرة  �لتدريجي  �ل�صيا�صي  �ل�صعود  �أن   .1

م�صاحته جاء يف �صياق �جتاٍه �جتماعي و�صيا�صي �أكب منه هو �لتوجه عموماً نحو �ليمني، وهو ما 



273

 االأر�س واملقد�شات

يف�رش �لهوة بني �لتاأييد �لنظري �لتي حتظى به �لفكرة يف ��صتطالعات �لر�أي، و�الأعد�د �ملحدودة 

�لتي تلبي دعو�ت �القتحام فعلياً و�لتي ال تزيد عن ع�رش�ت يف �أّي �قتحام، ويكن �لقول �إن فكرة 

“�ملعبد” حتظى بـ“�الحت�صان” لكن �ملوؤمنني بها كاأولوية ما يز�لون قلة. 
�إىل  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �ل�رش�ع  تاأخذ  �صوف  ت�صكيلها  منذ  نتنياهو  حكومة  �أن  مقروء�ً  كان   .2

حدوٍد �أبعد بغ�ص �لنظر عن �لت�صخي�ص �الأمني، وباأنها �صتاأخذ �أجندة �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين 

�إىل حيّز �لتطبيق مبختلف �لو�صائل �ملمكنة، وال يبدو �أنها �صتتخلى عن هذه �الأجندة �أو ترت�جع 

عنها ب�صهولة.

�إذ متكنو� من حتقيق تقدمٍ  “�ملعبد” فاعالً وم�صتمر�ً،  �ل�صاعد �صيا�صياً جلمعيات  يبدو �الجتاه   .3

وحتى   2002 منذ  الحقاً،  �حلكومة  �أم  �لكني�صت  م�صتوى  على  �صو�ء  �نتخابات،  كل  يف  �إ�صايف 

2015، وهو مر�صٌح للتطور، و�إن بوتريٍة �أبطاأ لكونه بلغ م�صتوياٍت متقدمة، ما د�م �الجتاه نحو 

�ليمني م�صتمر�ً.

ثمة �جتاه �صاعٌد يف �لنفوذ و�لتاأثري ال تقل �آثاره �مليد�نية �ل�صيا�صية و�مليد�نية �أهمية، وهو �لتعاظم 

“�ئتالف  يجمعها  وبات  حجماً  و�أكب  عدد�ً  �أكرث  باتت  و�لتي  “�ملعبد”،  جمعيات  لقدر�ت  �ملتز�يد 

حتقيق  يف  �لتقدم  ملناق�صة  �صنوياً  موؤمتر�ً  يعقد  وهو   .
32013 �صنة  ت�صكل  �لذي  �ملعبد”  جمعيات 

. مبوجب هذ� �لتطور توزع هذه �جلمعيات �الأدو�ر و�لتخ�ص�صات فيما 
4
�الأجندة �مل�صرتكة الأع�صائه

بينها، ويبدو �أنها متفاهمة �إىل حدٍّ بعيد على �حليِّز �لذي يجب �أن ت�صغله كلٌّ منها يف طريق حتقيق 

هدفها �مل�صرتك.

للم�صجد  �جلنوبية  �حلفريات  وتطوير  تاأهيل  عن  �مل�صوؤولية  �ليوم   Elad �إلعاد  جمعية  تتوىل 

�الأق�صى و�فتتاحها للزو�ر، بينما تتوىل عطريت كوهانيم Ateret Cohanim مهمة �ال�صتحو�ذ على 

�إىل  �أكب قدٍر ممكن من �لعقار�ت يف حميط �مل�صجد، وت�صارك يف متويل �حلفريات يف جهته �لغربية 

جانب “�صندوق تر�ث حائط �ملبكى Western Wall Heritage Fund” �جلزء �حلكومي �الأ�صا�صي 

يف  “�ملعبد”  لفكرة  �لرتويج   The Temple Institute �ملعبد  معهد  يتوىل  فيما  �ملنظومة،  هذه  يف 

�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي و�الأو�صاط �ل�صهيونية �لعاملية على م�صتوى �لثقافة و�ملعرفة، �أما حركة هاليبا 

HaLiba فتتوىل جهود �لدعوة �إىل “حّق �ليهود” بال�صالة يف �مل�صجد، وحرية دخولهم �إليه يف جميع 

فجمعية  و�الإد�رية،  �ملالية  قدر�تها  يف  م�صبوق  غري  م�صتوًى  بلغت  �جلمعيات  هذه  بع�ص  �الأوقات. 

�إلعاد باتت ت�صدد �لديون �ملرت�كمة على �رشكات حكومية، �إذ �أقرت حمكمة �الحتالل يف 2014/3/2 

�الأق�صى الإلعاد مقابل  للم�صجد  �لغربية  �لز�وية �جلنوبية  �إد�رة �حلفريات يف  �تفاقاً حتال مبوجبه 

. �أما 
5
ت�صديدها لديون مرتتبة على “�رشكة تطوير �رشق �لقد�ص” �حلكومية �لتي كانت تدير �ملوقع

جمعية عطريت كوهانيم فقد �ت�صعت قدر�تها لت�صمح لها بالعمل خالل عامني على جبهات متعددة: 

فا�صتحوذت على جزء من مبنى �لبيد �ملركزي، و��صتحوذت على عقار�ت يف عقبة �خلالدية، وعلى 
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�أكرث من 47 وحدة �صكنية يف حي بطن �لهوى ب�صلو�ن، ومولت �أعمال تاأهيل و�فتتاح حفريات جارية 

يف �جلهة �لغربية للم�صجد �الأق�صى �ملبارك. 

جدول 6/2: اأبرز جمعيات “املعبد”6

نطاق عملهاطبيعتهااجلمعية

حكومية�شندوق تراث حائط املبكى

تاأهيل وتطوير حفريات �جلهة �لغربي للم�صجد �الأق�صى/ 

�فتتاح مر�كز تهويدية يف �ملحيط نف�صه.

اإلعاد
�أهلية/ متويل حكومي 

جزئي

�ل�صعي نحو بناء مدينة د�ود يف مكان �أحياء �صلو�ن �لقريبة 

من �الأق�صى، وتاأهيل وتطوير حفريات �جلهة �جلنوبية 

للم�صجد �الأق�صى، و�فتتاح مر�كز تهويدية يف �ملحيط 

نف�صه.

�أهليةعطريت كوهانيم

“�إعادة” ��صتمالك كل ما كان يلكه �أو ي�صتاأجره �ليهود 
من عقار�ت يف �لبلدة �لقدية وحميطها قبل �صنة 1948، 

�مل�صهمة يف تاأهيل وتطوير �حلفريات، �فتتاح مر�كز 

تهويدية يف �لبلدة �لقدية وحميطها.

معهد املعبد
�أهلية/ متويل حكومي 

جزئي

�لرتويج لفكرة �إز�لة �مل�صجد �الأق�صى وبناء “�ملعبد” على 

�مل�صتوى �لثقايف و�ملعريف، وتنظيم �جلوالت �ل�صياحية 

و�لتعريفية، و��صتكمال �لت�صور�ت و�ال�صتعد�د�ت لبناء 

“�ملعبد”.

موؤ�ش�شة تراث املعبد

 Temple Mount Heritage
Foundation

م�صابهة ملهمات معهد �ملعبد�أهلية

�أهليةجماعة اأمناء املعبد

�ل�صعي لو�صع حجر �الأ�صا�ص لبناء “�ملعبد”، وو�صع 

�لت�صور�ت �لهند�صية و�لتعبدية �لتف�صيلية لبناء “�ملعبد”.

�أهليةحركة هاليبا

�ل�صعي من �أجل “حرية دخول” �ليهود �إىل �مل�صجد �الأق�صى 

يف كل �الأوقات، وحرية جتولهم فيه و�أد�ء طقو�صهم 

�لتعبدية فيه، وحتويل �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين �إىل مطلب 

�صعبي �إ�رش�ئيلي.

�أهليةحركة ن�شاء من اأجل املعبد

حركة �صقيقة لهاليبا ومتفرعة عنها تن�صط يف �لقطاع 

�لن�صوي بالذ�ت يف �أو�صاط �ملتدينني - �لقوميني.

�أهليةحركة طالب من اأجل املعبد

حركة �صقيقة لهاليبا ومتفرعة عنها، تن�صط يف �ملجال 

�لطالبي وحتاول تاأ�صي�ص فروع لها يف كل �جلامعات 

�لعبية.

Yishai أهليةجمعية ي�شاي�

�أحدث تلك �جلمعيات ن�صاأة، وتركز على ��صتهد�ف 

�ل�صاحات �ل�رشقية للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، وت�صعى 

لبناء كني�ص يهودي فيها.
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قو�عد  لتعديل  �لقانوين  ن�صاطها  ��صتثمار  “�ملعبد”  جمعيات  و��صلت  �لقانوين،  �مل�صتوى  على 

 Miri Regev لدخول �إىل �مل�صجد م�صتفيدة من جلنة �لد�خلية و�الأمن �لتي كانت تر�أ�صها مريي ريغف�

)�إحدى ممثالت جمعيات “�ملعبد” يف �لكني�صت( وقد قررت �للجنة خالل مد�والتها يف �آذ�ر/ مار�ص 

“ت�صهيالت  David Tsur لبحث  2014 ت�صكيل جلنة خا�صة برئا�صة ع�صو �لكني�صت د�فيد ت�صور 

دخول �ليهود لالأق�صى”. وجاءت تو�صيات جلنة ت�صور بعد لقاء�ت وزيار�ت متعددة باإبقاء �إد�رة 

�مل�صجد �الق�صى بيد �الأوقاف كما هي، و�إغالق �مل�صجد يف وجه �مل�صلمني عند ح�صول مو�جهات، 

من  قوة  لتعزيز  �الأردن  مع  حو�ر  قناة  بفتح  �أو�صت  كما  �ل�صبت،  �أيام  �ليهود  �قتحامات  وت�صهيل 

. وقد ��صتبقت مريي ريغف تو�صيات �للجنة بتقدمي م�رشوع قانون 
�أ�صمتهم بـ“�لعنا�رش �ملعتدلة”7

دخول  يعيق  من  كل  ومبعاقبة  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  غر�ر  على  �ملبارك  �الق�صى  �مل�صجد  لتق�صيم 

. وبالرغم من �أن م�رشوع �لقانون مل يناق�ص يف جل�صة عامة، �إال 
�ليهود �إليه ولو “برفع �ل�صوت”8

�أن مقرتحاته نزلت حيِّز �لتطبيق، خ�صو�صاً فيما يتعلق بفر�ص عقوبة على جمرد �لتكبري يف وجه 

�القتحامات �ليهودية.

�نتفا�صة  �نطالق  قبيل  �لقد�ص  �صهدتها  �لتي  �لعمليات  �صل�صلة  �أحدثت  �لديني،  �مل�صتوى  على 

�لقد�ص، وخ�صو�صاً حماولة �غتيال �حلاخام �لبارز يف جمعيات “�ملعبد” يهود� غليك على يد �ل�صهيد 

�لر�صمية  �حلاخاميات  فاأعادت  �لدينية،  �الأو�صاط  حقيقيًة يف  هزًة   ،2014/10/29 يف  حجازي  معتز 

�ليهود لدخول  �لر�ف�ص  �لتاأكيد على موقفها   Sephardim و�ل�صفاردمي   Ashkenazem  لالأ�صكناز 

.
، و102015/10/23

�إىل �مل�صجد �الأق�صى )الأ�صباٍب تتعلق بالطهارة( مرتني: يف 92014/11/7

ب. احلفريات والإن�شاءات حتت امل�شجد ويف حميطه: 

احلفريات:

بالرغم  تغريه  �إىل  ي�صري  ما  يوجد  وال  حفرية،   47 على   2012 �صنة  منذ  �حلفريات  عدد  ��صتقر 

من �إ�رش�ر �مل�صادر �ل�صحفية �لعربية و�لفل�صطينية على عنَونة كل خٍب لها عن �حلفريات ب�صيغة 

“�لك�صف” عن حفرياتٍ جديدة، وو�قع �الأمر �أن كل �ملو�قع �لتي جرى تاأهيلها و�فتتاحها و�الإعالن 
�نتقلت من كونها حفريات  لكنها  2014–2015 كانت مو�قع م�صّخ�صًة م�صبقاً،  عنها خالل �صنتي 

قيد �الإن�صاء و�لتاأهيل �إىل كونها مفتوحًة للزو�ر الأغر��ٍص متعددة، وفيما يلي �أبرز �حلفريات �لتي مّت 

�فتتاحها خالل �لفرتة �لتي يغطيها هذ� �لتقرير.

�إذ  �لعني”،  حمام  بـ“حفريات  �صابقاً  �ملعروف  �ملوقع  يف  وتقع  جد�رنا”:  “خلف  قاعة   .1

تهيِّئ  كانت  �لعني،  حمام  كني�ص  د�خل  من  تتم  كانت  �لتي  و�الأتربة  �لردم  تفريغ  �أعمال  �أن  �ت�صح 

فوقها  ُبني  مملوكية  مقنطرة  قاعة  �الأ�صل  يف  وهي  وتدعيمها،  �لكبرية  �لقاعة  هذه  الفتتاح 

�لقاعة م�صاحة  قّدر   ،2015/7/16 يف  عنها  تقرير  ن�رش  وقد  به.  �ملحيطة  و�لعقار�ت  �لعني   حمام 
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. وت�صري �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن �لقاعة �صت�صتخدم كمركز لتعليم �لتاريخ 
11

باأربعمئة مرت مربع

و�لرت�ث �ليهودي، وقد بلغت تكلفة تاأهيلها 20 مليون دوالر �أمريكي ممولة بالكامل من �مللياردير 

 .
12Zvi Hirsch ليهودي �الأوكر�ين ت�صفي هري�ص�

قاعة “خلف جدارنا” كما ن�رسها كيوبر�س

2. مركز “من �لقد�ص �إىل �لقد�ص”: و�فتتح يف حفريات �جلهة �لغربية للم�صجد �الأق�صى وُيدَخل �إليه 

من قنطرة يف �جلهة �ل�صمالية من �صاحة �لب�ق، حيث يجد �لد�خل قاعة �إ�صالمية �لعمر�ن وبد�خلها 

م�صار�ت  من  م�صار�ً  �لز�ئر  يختار  حيث  �الآيباد؛  و�أجهزة  �لكمبيوتر  �أجهزة  بع�رش�ت  جمهزة  قاعة 

.
13

تاريخ �ليهود يف �لقد�ص ح�صب �لرو�ية �لتور�تية مرور�ً ب�صتاتهم ثم عودتهم �إليها مرًة �أخرى

الإن�شاءات يف حميط امل�شجد14:

ت�صتثمر  “�ملعبد”  جمعيات  �أن  يبدو  �إذ  ملحوظاً،  ت�صاعد�ً  �مل�صجد  حميط  يف  �الإن�صاء�ت  ت�صهد 

�مل�صجد حميط  يف  �الأر�ص  فوق  �مل�صهد  لتغيري  �ملالية،  قدر�تها  وتعاظم  �ل�صيا�صي   نفوذها 

يف  �جلارية  �لتق�صيم  وحماوالت  �الأر�ص،  حتت  �جلارية  �الأعمال  يكّمل  ب�صكٍل  �ملبارك،  �الأق�صى 

)كيدم  �لقدية  �لقد�ص  م�رشوع  على  �إ�صافاتٍ  �صهدتا  قد   2013–2012 �صنتا  كانت  نف�صه.  �مل�صجد 

ومن�صة  �جلوهر،  وبيت   ،Strauss House �صرت�و�ص  بيت  بناء  م�رشوع  �صملت  يرو�صالمي(، 

)كيدم( �لِقدم  ومركز   ،Natan Sharansky �صار�ن�صكي  مبخطط  �ملعروفة  �جلديدة   �ل�صالة 

Kedem Center، وقد م�صت هذه �مل�صاريع جميعاً �إىل �الأمام يف مر�حل �لتخطيط و�الإقر�ر و�لتنفيذ، 

مع تفاوٍت يف تقدمها:

1. بيت �صرت�و�ص: وكانت خمططاته قد �أقرت �صنة 2010، بينما بد�أ �لعمل به يف 2013/2/6 بهدم 

تتاألف من ثالثة طو�بق،  �ملجاور  �ململوكي  للبناء  لتاأ�صي�ص تو�صعة  ، متهيد�ً 
15

�لبناء �لقناطر حديثة 

و�إ�صافة طابق خام�ص على �لبناء نف�صه، وقد باتت �لتو�صعة �جلديدة مكتملة، �إذ �فتتحت �حلمامات 
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، وبقيت �الإ�صافات على 
، فيما �فتتح مركز �ل�رشطة فيها يف 172015/5/19

�لعامة فيها يف 162015/2/9

�ملبنى �ململوكي �الأ�صلي.

مبنى بيت �شرتاو�س من اخلارج بعد اكتماله

عنها  ك�صفت  �لتي  �الآثار  من  جمموعة  فوق  بناوؤه  يجري  للزو�ر  مركز  وهو   :
18

�لعني بيت   .2

، ومر�فق يتوقع �أن ت�صل 
2
�حلفريات يف منطقة و�دي حلوة ب�صلو�ن مب�صاحة بناء مقد�رها 1,200م

 وهو يتخذ مدخالً الأعمال �حلفريات �لن�صطة. وقد �صلمت بلدية �الحتالل 
2
مب�صاحة �ملوقع �إىل 5,000م

�إخطار�ً يف 2014/2/18 لل�صكان �ملجاورين له )و�لذين �صتقام مر�فق �مل�رشوع على �أر��صيهم( بتقدمي 

�عرت��صاتهم على �مل�رشوع خالل �صتني يوماً متهيد�ً لتنفيذه، علماً �أن جمعية �إلعاد �لتي تتوىل �ملوقع 

، و�أعلنت موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف �لرت�ث �أن “نفق قلعة �لعني” �لذي ُيدخل 
19

قطعت �صوطاً يف �لبناء

.
20ً

له من هذ� �ملركز قد مّت �فتتاحه ر�صميا

بيت العني من الداخل والأجزاء املكتملة منه من اخلارج

: كان �حلديث عن �إعادة �إعمار كني�ص “مفخرة 
21Tif’eret Yisrael ”3. كني�ص “مفخرة �إ�رش�ئيل

�صمن   ،Hurva Synagogue �خلر�ب  كني�ص  �فتتاح  �أعقاب  يف   ،2010 �صنة  يف  بد�أ  قد  �إ�رش�ئيل” 

وجود�ً  ثمة  �أن  ت�صتبطن  �أن  حتاول  �لتي  �لقدية،  �لبلدة  يف  �لتاريخية  �لُكنُ�ص  �إعمار  �إعادة  �صيا�صة 



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

278

يهودياً قدياً كان فيها، و�أن �جليو�ص �لعربية دمرته يف حرب �صنة 1948، وهو ما ينطبق على كن�ص 

�خلر�ب و“مفخرة �إ�رش�ئيل”، وخيمة �إ�صحاق �إىل حدٍّ ما، وهو �لذي �فتتح فوق �أوقاف حمام �لعني 

قبالة باب �ل�صل�صلة.

هذ�  م�رشوع  توؤرجح  بقيت  �ل�صيا�صية  �العتبار�ت  فاإن  �خلر�ب،  كني�ص  مع  �حلال  كان  وكما 

�لكني�ص بني تقدمٍ حذر وتعطيل، خوفاً من ردود �لفعل �ل�صعبية �لفل�صطينية �ملرتقبة، ومن �ل�صغوط 

�خلارجية؛ �إال �أن �ل�صعود �ل�صيا�صي �ملت�صل جلمعيات “�ملعبد” يبدو �أنه رّجح �ندفاع هذ� �ملخطط، 

فاأعلنت بلدية �الحتالل يف 2012/11/29 �إقر�ر خمطط �لكني�ص �لذي ي�صري �إىل �أنه �صيتاألف من ثالثة 

به  �أر�ص ملحقة  �إىل  �إ�صافة   ،
22

مرت  23 275 مرت مربع وبارتفاع  �أر�ص  طو�بق وقبة على م�صاحة 

�أريل  �أوري  “�ملعبد”،  جمعيات  رموز  و�أحد  �الإ�رش�ئيلي،  �الإ�صكان  وزير  و�صع  وقد  كمنافع. 

دهان بن  �إيلي  مثل  �لتيار  هذ�  رموز  ح�رشه  حفٍل  يف   2014/5/27 يف  �لكني�ص  لبناء  �الأ�صا�ص   حجر 

ح�رشه كما  �ملعبد،  معهد  مدير  �أريل  �إ�رش�ئيل  و�حلاخام  �الأديان  وزير  نائب   Eli Ben–Dahan 

 .
23

رئي�ص بلدية �الحتالل يف �لقد�ص نري بركات

بقايا كني�س “مفخرة اإ�رسائيل” الذي بني �شنة 1872 وهدم �شنة 1948

: وي�صكل �أكب �ملباين �لتهويدية �ملعلن عنها حتى كتابة هذ� �لتقرير يف حميط 
24

4. بيت �جلوهر

�الإ�رش�ئيلية  �لتخطيط  جلان  لكن  طو�بق،  �أربعة  بارتفاع  له  �الأويل  �ملخطط  كان  �إذ  �لب�ق،  �صاحة 

جتاهه،  �لفل�صطيني  �لغ�صب  المت�صا�ص  تهدف  �أنها  يظهر  خطوةٍ  يف  �ملخطط  تعديل  طلبت 

وم�صاحة  4.7م(،  منهما  كل  )�رتفاع  طابقني  �إىل  �رتفاعه  تخف�ص  �لتي  �ملعدلة  �لبد�ئل  فناق�صت 

وقف نتنياهو  �إعالن  من  �لرغم  وعلى  �لت�صويات.  ويف  �الأر�ص  فوق  موزعة   ،
2
2,800م �إىل   �لبناء 
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�لعمل يف هذ� �ملخطط يف 2015/10/12 �صمن حزمة �إجر�ء�ت �أعلنها المت�صا�ص �نتفا�صة �لقد�ص يف 

، ما ي�صري �إىل �أن 
262015/11/30 ، �إال �أن �للجنة �للو�ئية عادت و�صادقت على �ملخطط يف 

25
بد�ياتها

خطو�ت ترخي�ص �ملبنى ما تز�ل ت�صري بوتريتها �لعادية.

�لتي يرت�أ�صها �حلاخام يهود� غليك )هاليبا(  �أن هذ� �ملبنى يحمل ��صم �حلركة  �لرغم من  وعلى 

و�إد�رته  �إن�صاءه  �صيتوىل  �ملبنى  هذ�  فاإن  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �ليهود  عبادة  حرية  �إىل  و�لد�عية 

“�صندوق تر�ث حائط �ملبكى”، ليكون مركز�ً للتعليم و�الإر�صاد، ي�صم قاعًة للمعرو�صات �لتاريخية 
ومركز�ً لل�صياح للرتويج لـ“�إرث حائط �ملبكى”، �أو بلغٍة �أخرى للرتويج لفكرة “�ملعبد”. 

مقطع جانبي ملخطط بيت اجلوهر املقّر

: وي�صكل �جلزء �ملكمل لبيت �جلوهر من جهة �صلو�ن، �إذ �إنه يقوم على �أر�ص 
27

5. مركز �لِقَدم

ُتعرف بـ“موقف جفعاتي” �لتي متت م�صادرتها من �أ�صحابها �صنة 2003، 
 2

تبلغ م�صاحتها 5,420م

و�ُتخذت مدخالً �أ�صا�صياً لتطوير وتاأهيل �حلفريات يف و�دي حلوة، وكان خمططه �الأويل مكوناً من 

�أ�صخم معلم تهويدي خمطط  ، ما يجعله 
2
16,032م �إىل  �إجمالية ت�صل  �أربعة طو�بق مب�صاحة بناء 

.
28

حتى �الآن يف حميط �مل�صجد �الأق�صى من �جلهات �الأربع

وكما ح�صل مع بيت �جلوهر، فقد حاولت جلان �لتخطيط �الإ�رش�ئيلية �إ�صفاء �ل�رشعية على هذ� 

�ملخطط باأن تبدَو وكاأنها �أخذت باآر�ء �ل�صكان و�عرت��صاتهم، فبعد �مل�صادقة على �ملخطط �الأ�صلي يف 

، قبِلت ��صتئنافات �ل�صكان و�جلمعيات �لي�صارية يف 2015/6/7، وطلب �ملجل�ص �لقطري 
292014/4/4

�إعادة �لنظر فيه وتقدمي تعديالتٍ له على �أن يبقى �أقل �رتفاعاً من �صور �لبلدة �لقدية، و�أن ال يزيد 

، وقد قامت جلان �لتخطيط 
30

�رتفاعه عن �صارع و�دي حلوة )�لو�قع فوقه( باأكرث من طابٍق و�حد

�الإ�رش�ئيلية باعتماد �ملخطط ب�صكله �ملعّدل يف 2016/3/23. 
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ر�شم تخيلي للمخطط املعدل ملركز الِقَدم

مبخطط  )�ملعروفة  �لب�ق  حائط  عند   The Upper Plaza �لعلوية”  �ل�صالة  “�صاحة   .6

�إذ  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �ملعامل  تغيري  م�رشوعات  �أقرب  �ملخطط  هذ�  ي�صكل  �صار�ن�صكي(: 

تنوي �صلطات �الحتالل مبوجبه بناء تو�صعٍة ل�صاحة �صالة �ليهود �أمام حائط �لب�ق متتد من باب 

�ل�صاحات  م�صتوى  فوق  مرتفعًة  لتكون  للم�صجد،  �لغربية  �جلنوبية  �لز�وية  نهاية  وحتى  �ملغاربة 

�ل�صمالية، مبجموعة قناطر ي�صعد �إليها بدرٍج حجري، بناء على �لتخيل �لتور�تي ملا كانت �ملنطقة 

عليه. وقد خرج هذ� �مل�رشوع �إىل �لعلن من �صياق ما ي�صمى “ن�صاالً حقوقياً” للطو�ئف �ليهودية غري 

�إذ تفر�ص �حلاخاميات  �لتقليدية �لتي تطالب باإتاحة م�صاحة �صالٍة خمتلطة بني �لرجال و�لن�صاء. 

�لتقليدية �لف�صل بني �جلن�صني يف �ل�صالة يف �صاحة �لب�ق، وتفر�ص �لدولة غر�مة مالية باهظة على 

من يخالف ذلك. وقد �أحال نتنياهو در��صة “حّل” لهذ� �خلالف �إىل ناتان �صار�ن�صكي رئي�ص �لوكالة 

�صالٍة  �صاحات  بناء   2013/4/30 يف  بدوره  �قرتح  �لذي   ،Jewish Agency for Israel �ليهودية 

�أن حكومة �الحتالل دفعت باجتاه بروز هذ� �ملخطط  �مل�صكلة. ويبدو  كـ“حلٍّ خالق” لهذه  جديدة 

�حلكومة  �أقّرت  وقد  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  و�الأقرب  �الأخطر  لكونه  نظر�ً  يبره،  �صياٍق  يف 

 ،
31

�الأرثوذك�ص �ملتدينيني من  �لوزر�ء  2016/1/30 يف جّو من �عرت��ص  �الإ�رش�ئيلية هذ� �ملخطط يف 

�ل�رشوع يف تنفيذ هذ� �ملخطط  �اللتفات لهذ� �ملخطط وخطورته. ويف حال  ب�صكٍل خّف�ص كثري�ً من 

ف�صتكون له تد�عيات كبرية على و�صع ق�صية “تلة �ملغاربة”، �إذ �صتتاأ�ص�ص مبوجبه �صاحة خ�صبية 

، يو�صل �إليها من خالل �أدر�ٍج و��صعة وم�صاطب، �صتن�صب 
32

�أو حجرية مب�صاحة 900 مرت مربع

فوق تلة �ملغاربة ومنطقة �لق�صور �الأموية �ملجاورة لها.

�الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  �لتهويدية  باملر�كز  �لعمل  ت�رشيع  حتاول  �الحتالل  بلدية  �أن  ويبدو 

�حتفاًء  �لقد�ص”،  لتوحيد  �خلم�صني  “�لذكرى  �حتفالية  �صمن  �فتتاحها  ليجري  �لقد�ص،  عموم  ويف 

وهذ�  تنظيمها،  نيتها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعلنت  و�لتي  للمدينة  �ل�صهيوين  �الحتالل  با�صتكمال 
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لفتح  ورمبا  بالكامل،  الإجنازها  كبرية  �صيا�صية  دفعات  ي�صهد  قد  �ملر�كز  بهذه  �لعمل  �أن  يعني 

م�رشوعات �أخرى �إىل جانبها خالل �لعامني �لقادمني. و�إن مّت لبلدية �لقد�ص ما تخطط له فاإن �مل�صهد 

�لعام ملدينة �لقد�ص، وللبلدة �لقدية بالذ�ت، يكون قد �صهد تغيري�ً كبري�ً خالل �لعقد �ملا�صي؛ فبعد 

�أن كان �لناظر �إليه بالكاد يلمح �أّي معلمٍ يدل على هويٍة يهودية �أو وجوٍد يهودي تاريخي �أو ديني يف 

�لبلدة �لقدية، �صتم�صي �صماوؤها حتمل عدد�ً من �ملعامل �لتي جنحت يف �إقحاِم وجوٍد يهوديٍّ فيها.

ق�شية تلة املغاربة:

�جلنوب،  �إىل  �لفخرية  و�خلانقاة  منها،  �ل�صمال  �إىل  �ملغاربة  حارة  هدم  عن  �ملغاربة  تلة  ن�صاأت 

فبقي �ملمر �لو��صل بني باب �ملغاربة يف �صور �ملدينة وباب �ملغاربة �لو�قع �إىل �أعاله يف �صور �مل�صجد 

�أدت  باالأتربة  �أن تغطيته  �إال  �أنه ممرٌّ يقوم فوق قناطر مبنية مملوكية و�أيوبية،  يقف وحيد�ً، ومع 

ال�صتهاره با�صم “تلة �ملغاربة”. وكانت �صلطات �الحتالل قد رّكبت يف �صنة 2003 مظالٍت حديدية 

فوق هذه �لتلة �لتي ت�صكل �ملدخل �الأ�صا�صي لليهود �ملقتحمني للم�صجد، و�صبّت �أ�صا�صاتٍ �إ�صمنتية 

�إ�صافية،  �أحماالً  �لتلة  عليه  تقوم  �لذي  �الأثري  �لبناء  حتميل  �إىل  �أدى  ما  �حلديدية،  �ملظالت  لهذه 

فانهارت حتت �صغط �لثلوج يف عا�صفة هبّت على �لقد�ص يف 2004/2/15، فاأغلقتها بلدية �الحتالل 

�أمام �لزو�ر و�صيّجت حميطها، ثم �أن�صاأت يف 2005/4/20 ج�رش�ً خ�صبياً بديالً عنها من �صاحة �لب�ق 

�إىل باب �ملغاربة يف �صور �مل�صجد.

يف 2007/2/6 بد�أت بلدية �الحتالل �أعمال هدمٍ باالآليات للتلة، متهيد�ً الإز�لتها من �لوجود وفتح 

�لغربية—  �جلنوبية  �جلهة  من  �الأق�صى  ت�صويات  —�إحدى  �لب�ق  مل�صجد  �ملو�صل  �ل�صفلي  �لباب 

وذلك مبوجب �خلطة �لتي �أعدها مهند�ص �لبلدية، و�ملعروفة بـ“كيدم يرو�صالمي”. وعقب �حتجاجاتٍ 

 2011/11/28 ويف  باالآليات.  �لهدم  �أعمال  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أوقفت  ور�صمية،  �صعبية  متتالية 

لال�صتعال،  قابٌل  �ملوؤقت  �خل�صبي  �جل�رش  باأن  متذرعًة  �لتلة،  �إز�لة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  حاولت 

جبت على �لرت�جع حتت �صغط حتركاتٍ �صعبية كبى يف م�رش و�الأردن يف بيئة �لثور�ت 
ُ
�أ لكنها 

 .
33

�لعربية �لتي كانت �صائدًة حينئذٍ، و�لتي �نتهت �إىل �صغوطٍ ر�صمية من تلك �لدول لوقف �ملخطط

.
و��صتاأنفت �صلطات �الحتالل �أعمال �لهدم يف �لتلة بالفوؤو�ص و�ملعاول بدء�ً من �أيار/ مايو 342012

�الأقو��ص  بقايا  فوق  �إ�صايف  جديد  خ�صبي  ج�رٍش  ن�صب   2014/8/12 يف  “�إ�رش�ئيل”  حاولت 

، �إال �أنها عادت يف 2014/9/3 و�أعلنت عن �إز�لته “بناًء على طلب �الأردن” 
35

�ململوكية يف طريق �ملغاربة

 ،
36

مو�صحًة باأن �جلهة �لتي قامت بن�صب �جل�رش غري خمولة ومل تن�صق مع مكتب رئي�ص �لوزر�ء

ت�صل مرت�ً  �أربعني  بطول  خ�صبية  �إ�صافٍة  ن�صب   2015/6/25 يف  ر�صدت  �صحفية  م�صادر   لكن 

، وقد بقيت تلك �لتو�صعة موجودة، 
372005 باب �ملغاربة يف �صور �ملدينة ببد�ية �جل�رش �ملقام �صنة 

وهي بطبيعة �حلال ت�صمح بزيادة �أعد�د �ملقتحمني �ليهود للم�صجد �الأق�صى عب باب �ملغاربة. 
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ج. التواجد اليهودي داخل امل�شجد والتدخل يف اإدارته: 

الت�شعيد املنهجي ملطالب دخول اليهود اإىل امل�شجد:

تزعمت حركة �القتحام �ليهودي للم�صجد �الأق�صى خالل �صنة 2014 ثالث �صخ�صيات رئي�صية: 

�لكني�صت،  رئي�ص  نائب   Moshe Feiglin فيجلني  مو�صيه  و�حلاخام  �الإ�صكان،  وزير  �أريل  �أوري 

و�حلاخام يهود� غليك رئي�ص حركة هاليبا. وقد عمل �لثالثة مع غريهم من قياد�ت جمعيات “�ملعبد” 

�إذ  م�صبوقة،  غري  مب�صتوياتٍ  �الأق�صى  للم�صجد  �ليهود  �قتحام  فكرة  ت�صعيد  على  م�صرتك  ب�صكٍل 

“�ملعبد” على مد�ر �ل�صنة،  �أ�صبوعية ��صتنفرت جمهور جمعيات  كّر�ص �حلاخامان �قتحاماٍت �صبه 

�القتحامات، وبقي  �قتحاٍم من  �أّي  �ملقتحمني الأكرث من مئتني يف  �أنهم مل يتمكنو� من رفع كتلة  �إال 

�حل�صور �الأمني لقو�ت �الحتالل طاغياً على �حل�صور �ملدين للمقتحمني �ليهود، وحاولو� دخول 

م�صاحاتٍ ما تز�ل حرمتها غري مك�صورة باالقتحام، �إذ حاول مو�صيه فيجلني دخول قبة �ل�صخرة 

. �أما �لوزير �أريل فقد حافظ على ح�صور متكرر و��صتفاد من �حلماية �الأمنية �لتي 
يف 382014/4/7

يتمتع بها لتمكني مر�فقيه من �أد�ء طقو�ٍص يهودية يف �مل�صجد، وهو �الأمر �لذي كان ممنوعاً من قبل، 

كما كان ملحوظاً تركيزه ومر�فقيه على �لتجول يف �ل�صاحات �ل�رشقية للم�صجد، و�لتم�صح بالردم 

�ملكد�ص فيها و�لناجت عن فتح بو�بات �مل�صلى �ملرو�ين �لعمالقة وكاأنها �أتربة مقد�صة ذ�ت مكانة دينية 

يهودية. 

باخت�صار، وبعيد�ً عن و�صف حيثيات كل �قتحام، فالهدف �لو��صح �لذي كانت حركة �القتحام 

�أعد�د �القتحامات و�أعد�د �مل�صاركني فيها  �لنوع و�لكم، من حيث  �إليه هو حتقيق قفز�ٍت يف  ت�صعى 

و�الأماكن �لتي ي�صلون �إليها و�لطقو�ص �لتي يوؤدونها، �صمن ��صرت�تيجية متدحرجة ت�صع �لتق�صيم 

�لزماين هدفاً قريباً لها، لكنها ال تقف عنده، ومتهد للخطوة �لتالية له وهي �لتق�صيم �ملكاين مبحاولة 

ي�صتمر  مل  �لغربية.  �جلنوبية  و�ل�صاحات  �ل�رشقية  �ل�صاحات  هما  �مل�صجد  يف  نقطتني  على  �لرتكيز 

�حلاخامان فيجلني وغليك بدورهما يف �صنة 2015، �إذ غيبت حماولة �الغتيال يهود� غليك بدء�ً من 

2014/10/29 ومل يعد �إىل �قتحام �الأق�صى �إال يف 2016/3/2، بينما غيبت �النتخابات مو�صيه فيجلني 

بدء�ً من �آذ�ر/ مار�ص 2015 وف�صل يف �حتالل مركز متقدٍم يف �النتخابات �لتمهيدية حلزب �لليكود، 

بينما بقي دور �لوزير �أوري �أريل م�صتمر�ً مع �حتفاظه مبوقع وز�ري يف �حلكومة �لتالية النتخابات 

.2015

�ملالحظ عند در��صة �لتوثيق �ملتوفر على مدى عقٍد من �لزمن، و�لذي تن�رشه موؤ�ص�صة �لقد�ص 

ت�صعيد  مو��صم  �أن   ،2005 �صنة  منذ  �الأق�صى”  على  “عني  بعنو�ن  �صنويٍّ  تقريٍر  �صمن  �لدولية 

�القتحام باتت معّرفة، وبات باالإمكان �لتنبوؤ بها و��صتباقها و�ال�صتعد�د لها بحر�كٍ �صعبي و�صغطٍ 

“�لف�صح �ليهودي”، و“ذكرى خر�ب  �أ�صا�صية هي  �أعياد  �إعالمي، وهي متز�منة مع ذرو�ت ثالثة 
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�لت�صعيد  مو��صم  �أن  يعني  ما  “�لُعُر�ص”،  ثم  ومن  �لعبية”،  �ل�صنة  “ر�أ�ص  �أعياد  ومو�صم  �ملعبد”، 

�أغ�صط�ص، �أو �آب/  �أبريل من كل �صنة ميالدية، ومتوز/ يوليو  �أو ني�صان/  �آذ�ر/ مار�ص   �ملتكررة هي 

ملحوظاً  وبات  �لعبي.  �لتقومي  تقلبات  على  �عتماد�ً  �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين  �أو  �صبتمب  و�أيلول/ 

�أن رئي�ص وزر�ء �الحتالل بنيامني نتنياهو ي�صتثمر فرتة �لتهدئة �لطبيعية �لتي حت�صل بني  كذلك 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من كل �صنة و�آذ�ر/ مار�ص من �ل�صنة �لتي تليها ب�صبب تباعد �الأعياد �ليهودية 

�لتي تتخذها جمعيات “�ملعبد” ر�فعًة القتحاماتها، ليعلن عن كبح جماح �القتحامات، وعن �لتز�م 

“�إ�رش�ئيل” بعدم تغيري �لو�صع �لقائم المت�صا�ص �لغ�صب �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي، وهو 
�أمر تكرر على مدى ثالث �صنو�ت منذ �صنة 2013، فيما تكّرر �إعالنه منع �أع�صاء �لكني�صت من دخول 

 .
�مل�صجد �الأق�صى بحلول نهاية مو��صم �الأعياد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر ل�صنتي 2014 و392015

الت�شييق امل�شتمر على دخول امل�شلني:

�لتق�صيم  لتحقيق  �أ�صا�صياً  �ملبارك متطلباً  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �مل�صلمني  ي�صكل �حلد من دخول 

ويف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صلوك  يف  معلناً  هدفاً  بات  و�لذي  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لزماين 

ت�رشيحات وزر�ئها من جمعيات “�ملعبد”. وخالل �صنة 2014، وبالتز�من مع �لهبة �ل�صعبية �لتالية 

جلرية �إحر�ق �لطفل حممد �أبو خ�صري وحلرب غزة من بعدها، فر�صت قو�ت �الحتالل �إجر�ء�ٍت 

�لتدفق  مو�جهة  من  مرة  والأول  خاللها  متكنت  �لقدية  و�لبلدة  �الأق�صى  �مل�صجد  حول  م�صددة 

�لب�رشي للم�صلني، ومن �حلد من �أعد�د �مل�صلني يف �مل�صجد مل�صتويات مل ي�صهدها يف �صهور رم�صان 

. وقد 
40 �إذ مل يزد عدد �مل�صلني يف �جلمعة �الأوىل من رم�صان عن ع�رشة �آالف م�صلٍّ منذ �حتالله، 

وّثق تقرير ملكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

 United Nations Office for the Coordination of Huminitarian Affairs–occupied

�لعدد وكان  خارجها،  من  �لقد�ص  �إىل  �لو�فدين  �أعد�د   Palestinian territories (OCHA–oPt) 

�لقد�ص  8% من زو�ر  ن�صبته  ما  �أنهم �صكلو�  �أي   ،2014 يف  �ألفاً   45 �إىل  �نخف�ص   ،2013 يف  �ألفاً   545

 .
41

مقارنة بـال�صنة �ل�صابقة

�ملبارك على مد�ر  �لتو�جد يف �مل�صجد �الأق�صى  �لن�صائية ملهمة  �لرباط  ويف مقابل ت�صدي حركة 

�ل�صاعة، ُر�صد ت�صكيل وحدة خا�صة ن�صائية ملالحقة �ملر�بطات و�العتد�ء عليهن و�لتنكيل بهن، وقد 

. كما بد�أ �الحتالل ي�صدد �إجر�ء�ت �لدخول على �لن�صاء �أكرث من 
لوحظ ن�صاطها بدء�ً من 422015/5/5

�لرجال بدء�ً من �أيلول/ �صبتمب 2015، و�أعلن يف 2015/8/10 ما �عتبها “قائمة �صود�ء” ت�صم نحو 

بـ“�لقائمة  �أو�صاطهن  باتت تعرف يف  �لتي  �مل�صجد، وهي  مئة �صيدٍة فل�صطينية ممنوعة من دخول 

�لذهبية”، وما يز�ل �ملنع �صارياً بحقهن )حتى كتابة هذ� �لتقرير يف �آذ�ر/ مار�ص 2016(. وقد عملت 

�صلطات �الحتالل على ��صتثمار بد�ية �نتفا�صة �لقد�ص فركبت يف 2015/10/7 بو�بًة �إلكرتونية على 

.
43

�لطريق �ملوؤدي �إىل باب �ل�صل�صلة يف �ل�صور �لغربي للم�صجد �الق�صى �ملبارك
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حماولة اإنفاذ التق�شيم الزماين والتمهيد للتق�شيم املكاين:

�الحتالل  �أن حكومة  بدى  �إذ   ،2015/9/15–13 �الأق�صى ذروته يف  �مل�صجد  �الحتقان حول  بلغ 

ر�أت فر�صًة �إقليمية وحمليًة �صانحة لفر�ص �لتق�صيم �لزماين وبدء �لتمهيد للتق�صيم �ملكاين، فاأعلنت 

�إغالق �مل�صجد نهائياً �أمام �مل�صلني �مل�صلمني، وفتحه �أمام �ليهود، على �أ�صا�ص �أن �مل�صجد يفتح الأتباع 

�ل�صباب  فا�صتبق  �الأخرى.  �لديانة  �أتباع  �أمام  ويغلق  بها  �خلا�صة  �ملنا�صبات  يف  �لديانتني  من  كلٍّ 

�صباح  �الأق�صى  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  فاقتحمت  �لقبلي.  �مل�صجد  يف  باعتكاٍف  �الإعالن  هذ�  �ملقد�صي 

2015/9/13 و�أطلقت قنابل �ل�صوت و�لدخان، و��صتعلت �لنري�ن يف �حلاكورة �ملجاورة للم�صجد من 

�لنري�ن يف �صجاد  �لتاريخية، وك�رش زجاجها، و��صتعلت  �لنو�فذ �جلب�صية  جهة �جلنوب، وك�رشت 

مقبة  �إغالق  نتنياهو  �أعلن  فيما  �الأبو�ب،  على  باملر�بطات  �الحتالل  قو�ت  ونكلت  �لقبلي.  �مل�صجد 

�لرحمة �رشقي �مل�صجد �أمام �لدفن يف ر�صالةٍ متعمدةٍ تهدف لالإعالن باأن �لتق�صيم �لزماين بات هدفاً 

حجري  ببناء  �ملغلق  �لرحمة  باب  وفتح  لليهود  �ل�رشقية  �ل�صاحات  �قتطاع  لفكرة  ومتهيد�ً  منجز�ً. 

�صبق  �لذي  �ملخطط  �لرحمة،  مقبة  عب  �لقدية  �لبلدة  خارج  من  �مل�صجد  �إىل  لهم  مدخالً  لي�صكل 

. وقد عاد نتنياهو ليعيد �ملحاولة يف 27–2015/9/30 بعد �أ�صبوعني 
�لك�صف عنه يف 442013/10/11

من �لتجربة �الأوىل، يف قر�ءٍة خمتلٍة مليز�ن �لقوى ولقدرته على مترير قر�ٍر كهذ� يف �لبيئة �حلالية، 

وهو ما �صّكل �صبباً مبا�رش�ً لتو�صع �ملقاومة باجتاه ما �أ�صبح يعرف بـ“�نتفا�صة �لقد�ص”، �إىل جانب 

�لتق�صيم  عن  تر�جٍع  م�صهد  تقدمي  ملحاولة  و��صطره  لها،  مّهدت  قد  كانت  مرت�كمة  �أخرى  �أ�صباٍب 

 �أخرى مو�تية.
ٍ
�لزماين، �لذي ما ز�ل هدفاً �أ�صا�صياً حتمله حكومته بانتظار فر�صة

�أ�صا�صي  �لرباط كعائٍق  لق�صم ظهر حركة  �إجر�ء�ت منهجية  �لتق�صيم ور�فقتها  �صبقت حماولة 

يقف يف وجهه، فاأعلنت �صلطات �الحتالل يف 2014/9/3 حظر موؤ�ص�صة عمارة �الأق�صى �لتي كانت 

ترعى حركة �ملر�بطات. ثم �أعلن يف 2015/1/13 حظر موؤ�ص�صات �أبطال �الأق�صى، وم�صلمات من �أجل 

�الأق�صى يف  لتحل حمل عمارة  �الإ�صالمية  �أ�ص�صتها �حلركة  �لتي  للثقافة و�الأدب  �الأق�صى، و�لفجر 

رعاية حركة �لرباط، و�صوالً �إىل �إعالن �ملر�بطني و�ملر�بطات تنظيماً حمظور�ً يف 2015/9/9، وحتى 

�إىل حظر �حلركة �الإ�صالمية باأ�رشها يف 2015/11/17، لوقف دورها يف رعاية طوق �حلماية �لب�رشي 

من حول �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. لقد �أدت هذه �لتحركات �إىل �إرباٍك يف حركة �لرباط وتر�جٍع يف عدد 

�مل�صاركني و�مل�صاركات فيها ويف فعاليتها، ويكن �لقول �ليوم �أن �مل�صجد �الأق�صى يقف �أمام �إمكانيٍة 

حقيقية لتمرير �لتق�صيم �لزماين وفر�صه كاأمٍر و�قع كما كان �حلال يف نهاية 2010 قبل �أن تبز �إىل 

�لو�جهة حركة �ملر�بطات، وت�صكل طوق حمايٍة جديٍد له، وهذ� يعني �أن حماية �مل�صجد �ليوم تتطلب 

بروز بديٍل خالق وفّعال يجيب على هذ� �لتحدي �ملحدق. 

وهناك تطور جديد ال يكن �إغفاله هنا هو بروز جمعية ي�صاي �ملتطرفة �إىل �لوجود، و�لتي كّر�صت 

نف�صها لتطبيق �لتق�صيم �ملكاين، على �أ�صا�ص �أن فر�ص �لتق�صيم �لزماين م�صاألة وقٍت يف نظر جمعيات 

يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  ت�صجيل   2015/1/13 يف  �جلمعية  هذه  حاولت  وقد  “�ملعبد”. 
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لـ“تطويرها” و�لبناء فيها.  ، متهيد�ً لو�صع خمططاٍت 
45

�إ�رش�ئيلية عامة �لطابو �الإ�رش�ئيلي كملكيٍة 

وكانت ي�صاي قد ن�رشت ت�صور�ً �أولياً لبناء كني�ص يف �ل�صاحات �ل�رشقية لالأق�صى �إبان تاأ�صي�صها يف 

�آب/ �أغ�صط�ص 2013، ثم عادت يف 2014/4/7 و�أر�صلت ر�صالة لرئي�ص �لوزر�ء للمطالبة ببناء كني�ص 

يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من �مل�صجد.

الت�شور الأويل الذي قدمته جمعية ي�شاي لبناء كني�س يف ال�شاحات ال�رسقية للم�شجد الأق�شى

املخطط املرفق بالر�شالة لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي من جمعية ي�شاي

للمطالبة بتاأ�شي�س كني�س جنوب غرب امل�شجد
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2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

ت�صكل �ملقابر بطبيعتها �ملمتدة على م�صاحاٍت جغر�فية مفتوحة حمّل طمٍع لالحتالل لال�صتحو�ذ 

�هلل  ماأمن  فمقبة  �أهميًة،  �أكرث  لتجعلها  �لقد�ص  يف  �ملهمة  مو�قعها  وجاءت  �الأر�ص،  من  �ملزيد  على 

ت�صكل �حلو�ص �لو��صل بني �ملركز �ليهودي يف غرب �لقد�ص و�لبلدة �لقدية �إىل �ل�رشق، فيما �صكلت 

مقابر �لرحمة و�ليو�صفية �المتد�د �ل�رشقي لباب �الأ�صباط، �لباب �الأ�صا�صي للبلدة �لقدية من جهة 

�ل�رشق. 

اأ. مقربة ماأمن اهلل:

�أقل  م�صاحتها  من  ترك  طويل  زمنيٍّ  مدًى  على  تدريجي  لق�صمٍ  �هلل  ماأمن  مقبة  تعّر�صت 

مركز  م�رشوع  تقدم   ،2014 �صنة  خالل  �لق�صم.  �أعمال  من  مزيد�ً  حالياً  فيه  جتري  �لُع�رش،  من 

 Center for Human Dignity–Museum of Tolerance لكر�مة �الإن�صاين - متحف �لت�صامح�

Jerusalem (MOTJ)، �لذي يقيمه مركز �صيمون فيزنتال Simon Wiesenthal Center ومقره 

�الأوىل،  �لتنفيذ  مر�حل  �إىل  و�الإقر�ر  �لتخطيط  مر�حل  من  �ملقبة  �أر��صي  فوق  �ملتحدة،  �لواليات 

حيث وثقت موؤ�ص�صة �الأق�صى يف 2014/1/22 بدء بناء قو�عد �إ�صمنتية �صخمة الإقامة �ملتحف، فيما 

و�أعلنت  �ملتبقية،  �أر��صيها  �إطالق م�رشوع حديقٍة ترفيهية على جزء من  2014/4/17 عن  �أعلن يف 

�صبكة مقاهي الندفر �الإ�رش�ئيلية Landwer Cafe يف 2015/7/23 �أنها �صتفتتح فرعاً لها على �أر�ص 

�ملقبة، و�فتتحته بالفعل يف 2015/8/2.

ب. مقابر �رسق البلدة القدمية:

من  و�ليو�صفية  �لرحمة  باب  مقبتي  منع  �الحتالل  �صلطات  حتاول  �هلل،  ماأمن  مقبة  بخالف 

�لتو�صع، ومل تبد�أ باأي �أعماٍل فعلية لق�صم �أر�صيهما، على �لرغم من �أنها �أعلنت خمططاتٍ تقت�صي 

 2014/9/22 ففي  يرو�صالمي.  كيدم  م�رشوع  عليه  ن�ّص  �لذي  �الأ�صباط  مدرج  خمطط  مثل  ذلك، 

�أنها  بزعم  �ليو�صفية  �لرتبة  �صمن  �ل�صهد�ء  مقبة  يف  قب�ً  ع�رشين  �الحتالل  �صلطات  هدمت 

دومنات �صبعة  مب�صاحة  �أر�صٍ  قطعة   2015/8/16 يف  �صادرت  بينما  م�صادرة،  �أر�ٍص  على   �أقيمت 

)�صبعة �آالف مرت مربع( جماورٍة ملقبة �لرحمة، ملنع متدد �ملقبة باجتاهها.

3. املقد�شات امل�شيحية يف القد�س:

اأ. اجلدار يف حميط دير الكرمييزان: 

�لفا�صل  للجد�ر  �لنهائي  للم�صار  �الإ�رش�ئيلي  ن�صاأت بن�رش �جلي�ص  �لكرييز�ن قد  كانت ق�صية 

 Etzion عت�صيون  كتلة  حول  خا�صاً  جد�ر�ً  �صيبني  �أنه  �أظهر  حيث   ،2007/4/30 يف  موقعه  على 

�ال�صتيطانية غرب بيت حلم ليلحقها بالقد�ص، و�أنه �صيلحق بالقد�ص كذلك �أر��صي و�دي �لكرييز�ن 
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�جلد�ر،  من  حلم  بيت  جهة  يف  �ل�صالي�صية  �لرهبانية  دير  لي�صبح  و�لوجلة،  جاال  بيت  بني  �لو�قعة 

بينما ت�صبح رهبانية �الأخو�ت �ل�صالي�صيات و�ملدر�صة �مللحقة بها و�الأر��صي �لزر�عية �لعائدة للدير 

وللمو�طنني معزولًة يف �جلهة �مللحقة بالقد�ص. تلقت بلدية بيت جاال �أمر�ً من قائد �ملنطقة �لو�صطى 

( ل�صالح �جلد�ر يف �مل�صار �ملعلن عنه يف و�دي 
2
يف 2011/10/13 مب�صادرة 373 دومناً )373 �ألف م

�لكرييز�ن، فتوجهت �لبلدية و�لدير و�ملو�طنون �ملت�رشرون �إىل �ملحكمة على �أمل وقف بناء �جلد�ر 

يف �ملنطقة، فرف�ص �جلي�ص �إلغاء �لبناء �أو حتى تعديل م�صار �جلد�ر، ويف 2014/2/4 طلبت �ملحكمة 

من �جلي�ص تو�صيح �صبب �متناعه عن تعديل م�صار �جلد�ر، ثم حكمت يف 2014/8/4 باإلز�م �جلي�ص 

�مللحق  �جلانب  يف  �ملو�طنني  ومنازل  و�ملدر�صة  �لر�هبات  و�أخوية  �لدير  ُيبقي  بديل  م�صاٍر  بتقدمي 

ببيت حلم، فقّدم �جلي�ص يف 2014/9/4 خمططاً معدالً �صمن هذه �ل�رشوط مع فتح بو�بات زر�عية 

لل�صكان و�لرهبان باجتاه �الأر�ص �لتي �صتلحق بالقد�ص، ولن يتمكن �أ�صحابها من �ال�صتفادة منها 

يف �لغالب، ويف 2016/1/29 ق�صت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا Israeli Supreme Court برّد جميع 

�ال�صتئنافات، ممهدًة للجي�ص بدء �أعمال تنفيذ �جلد�ر يف �ملوقع، ليخ�رش �لدير �ت�صاله �جلغر�يف مع 

.
46

�أر��صيه �لو�قعة خلف هذ� �جلد�ر

بلدية تولتها  م�صاره  تعديل  وحماولة  �جلد�ر  بناء  تاأجيل  حتركات  معظم  �أن  للنظر   �لالفت 

بيت جاال و�ملو�طنون �ملت�رشرون، وبا�صتثناء بيان جمل�ص روؤ�صاء �لكنائ�ص �لكاثوليكية يف �الأر��صي 

�ملقد�صة �لذي �صدر يف 2014/12/5 منا�صد�ً �لعامل �لتدخل حلماية �أر��صي دير �لكرييز�ن، مل ُير�صد 

�أّي ن�صاط �إعالمي �أو جماهريي قام به �لدير �أو �لرهبانية �ل�صالي�صية ب�صكٍل مبا�رش لوقف ما �صيلحق 

بالدير من خ�صارة. 

ب. العتداء على الكنائ�س والأديرة:

2012–2013 قد �صهدتا ثالثة �عتد�ء�ت حرق وكتابة �صعار�ت م�صيئة على كنائ�ص  كانت �صنتا 

و�أديرٍة يف �لقد�ص، وقد �صهدت �صنتا 2014–2015 �لعدد ذ�ته من �العتد�ء�ت، ففي 2014/5/5 كتبت 

2014/6/9 طرد  عبار�ت معادية للم�صيحية على جممع �الأ�صاقفة يف كني�صة �لعذر�ء يف �لقد�ص، ويف 

يف  �أما  �صهيون،  جبل  يف  �الأخري”  “�لع�صاء  قاعة  من  �مل�صيحيني  و�مل�صلني  �لرهبان  يهود  متدينون 

2015/2/26 فقد �أحرقت غرفة �لكهنة يف دير يف جبل �صهيون يف �لقد�ص. 

ج. ق�شية بيع كني�شة بيت الربكة امل�شيخية يف بيت حلم:

�ل�صويدي  �ل�صفري  �إىل  ر�صالة  غطا�ص  با�صل  �لكني�صت  يف  �لعربي  �لنائب  وّجه   2015/6/11 يف 

�لبكة  بيت  كني�صة  لتحويل  �لرتميم  عمليات  �مل�صتوطنني  ��صتئناف  عقب   ،
47

�حتجاجية ر�صالة 
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يف  �لو�قعة   )
2
م �ألف   40( دومناً  �أربعني  مب�صاحة  بها  �مللحقة  و�الأر�ص  مباٍن  ثمانية  من  �ملكونة 

عت�صيون.  غو�ص  بكتلة  تلحق  �صكنية  منطقة  �إىل  و�خلليل  حلم  بيت  بني  �لعروب  خميم  حميط 

يف �مل�صيخية  للكني�صة  نف�صها  قّدمت  �صويدية  �رشكة  �أن  الحقاً  ن�رشت  �لتي  �لتفا�صيل  يف  تبني   وقد 

�لواليات �ملتحدة مدعيًة �أنها �رشكة تابعة ملوؤ�ص�صة كن�صية، وعر�صت �رش�ء كني�صة بيت �لبكة و�الأر�ص 

�مللحقة بها، و�لتي عر�صتها �لكني�صة �مل�صيخية للبيع نتيجة �أزمتها �ملالية، وبعد �إمتام �ل�صفقة جرى 

 حتويل ممتلكات �ل�رشكة �ل�صويدية �إىل موؤ�ص�صة يرعاها �الأمريكي �ليهودي �إيرفينغ مو�صكوفيت�ص

.
48Irving Moskowitz

و��صتخدمت  �أمريكي  مب�رٍش  يد  على  �لع�رشين  �لقرن  �أربعينيات  يف  بنيت  قد  �لكني�صة  وكانت 

�لدفاع وزير  �أعلن  وقد  ل،  �ل�صِّ مر�ص  ولعالج  �ل�صدرية  لالأمر��ص  كم�صت�صفًى  بها  �مللحقة   �ملباين 

لكتلة �لبكة  بيت  ومباين  �أر��صي  �صم  على  �لنهائية  �مل�صادقة  يعلون  مو�صيه   �الإ�رش�ئيلي 

 .
غو�ص عت�صيون ر�صمياً يف 492016/1/6

وكان جورج عو�ص ر�عي �لكني�صة �مل�صيخية يف فل�صطني قد �أعلن يف 2015/6/26 رف�ص كني�صته 

هذه  ��صرتد�د  يف  مل�صاندته  �لفل�صطيني  �ملجتمع  ودعا  �لبيع،  بهذ�  لها  �صلة  ال  و�أنها  �ل�صفقة،  لهذه 

من  بالفعل  مّتت  قد  �لبيع  �صفقة  �أن  ينِف  مل  �أنه  �إال  عو�ص،  �أعلنه  مما  �لرغم  وعلى   .
50

�لعقار�ت

طرف �لكني�صة �مل�صيخية يف �لواليات �ملتحدة، و�أن تلك �لكني�صة �أمام �إغر�ء �لنقود مل تقم بالتحري 

فل�صطني  يف  �لكني�صة  ت�صت�رِش  ومل  �حل�صا�صية،  وهذه  �حلجم  بهذ�  لعقاٍر  �مل�صرتي  هوية  عن  �لكايف 

وال ر�عيها. وهذ� ُيذكرنا بتجربة رجال �لدين �ليونان و�صفقات بيعهم �ملتكررة الأمالك بطريركية 

�لروم �الأرثوذك�ص يف �لقد�ص، وتقاع�ص رجال �لدين �الإيطاليني يف �لرهبانية �ل�صالي�صية يف �لدفاع عن 

�أر��صي دير �لكرييز�ن يف وجه �جلد�ر؛ ويعيد من جديد طرح مع�صلٍة فل�صطينية مزمنة حول دور 

رجال �لدين �الأجانب �لذين يتحكمون مب�صري ملكياٍت كن�صية �صخمة، يف مو�قع مهمة وح�صا�صة، 

�الأر�ص  على  مبا�رش�ً  �رش�عاً  تخو�ص  �لتي  رعيتهم  مل�صالح  �عتبار  �أدنى  دون  بها  ويت�رشفون 

و�لوجود مع �ملحتل �لذي تبيعه هذه �لكنائ�ص �أر�صهم، ويطرح من جديد �رشورة تبني ��صرت�تيجيٍة 

وطنيٍة موحدة جتاه �الأمالك �لكن�صية، ال ت�صمح بالتعامل معها وكاأنها �صاأن د�خلي بحت لكل كني�صة 

من �لكنائ�ص، وال ي�صمح با�صتمر�ر ��صتفر�د طبقٍة حمدودة من رجال �لدين �الأجانب برعيتهم من 

�لوطنيني، وبهذه �مل�صاحات �ل�صا�صعة من �الأر��صي.
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املبنى الأ�شا�شي لكني�شة بيت الربكة املباعة للم�شتوطنني

4. املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف بقية اأنحاء فل�شطني:

كان هذ� �لعنو�ن يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة يعود �إىل تقرير �صنوي ت�صدره موؤ�ص�صة �لت�صامن حلقوق 

 �الإن�صان ومقرها يف نابل�ص، وقد تعر�صت تلك �ملوؤ�ص�صة حلملة �عتقاٍل جماعي �صملت جميع موظفيها

�الأق�صى  موؤ�ص�صة  وقامت  �الإنرتنت.  �صبكة  على  متوفر�ً  موقعها  يعد  ومل   ،2014/2/25 يف  تقريباً 

للوقف و�لرت�ث بتوفري �إح�صاء بديل لالنتهاكات �صّد �ملقد�صات يف فل�صطني، با�صتثناء �العتد�ء�ت 

على �مل�صجد �الأق�صى، وقد �صدر �لتقرير ل�صنة 2014 بالنتائج �الآتية:

51
جدول 6/3: انتهاكات املقد�شات ل�شنة 2014 يف فل�شطني التاريخية

انتهاكات حرب غزةانتهاكات خارج اإطار احلرب

30ً�عتد�ء على م�صاجد 73م�صاجد دمرت كليا
21ً�عتد�ء على مقابر �إ�صالمية 197م�صاجد دمرت جزئيا

6ً�عتد�ء على مقد�صات م�صيحية 0كني�صة دمرت كليا
29ً�عتد�ء�ت متفرقة 1كني�صة دّمرت جزئيا

271املجموع86املجموع

ومل تتمكن موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث من �إ�صد�ر تقرير �نتهاكات �ملقد�صات ل�صنة 2015، 

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  موؤ�ص�صات  بقية  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون  عن  �أخرجت   �إذ 

�صنة 1948، وذلك يف 2015/11/17.

�الإجمال يف  وّثق  فقد  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �ال�صتعمارية  �الأن�صطة  مر�قبة  م�رشوع   �أما 

226 �عتد�ء نفذه م�صتوطنون يف �صنة 2014 على �مل�صاجد و�لكنائ�ص و�الأديرة ومن بينها �العتد�ء�ت 

على �مل�صجد �الأق�صى، �أما يف �صنة 2015 فقد بلغ عددها 265 �عتد�ًء.
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نحو  بلغ  قد  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  عدد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�صري 

“�إ�رش�ئيل”  2015. وقد و��صلت  تقريباً يف نهاية �صنة  �ألفاً   324

منازل  م�صادرة  عمليات  وتابعت  �لفل�صطينيني،  الأهلها  طاردة  بيئة  �لقد�ص  جعل  يف  �صيا�صتها 

على �مل�صتوطنني  �صيطرة   2015–2014 �صنتا  �صهدت  فقد  �أحيائها.  وعزل  وهدمها   �ملقد�صيني 

54 �صقة �صكنية وقطعتي �أر�ص كانت كلها مملوكة لفل�صطينيني، تركزت 53 �صقة منها يف حي �صلو�ن 

�صمن كتلتني �أ�صا�صيتني: حي و�دي حلوة و��صتولت فيه جمعية �إلعاد على 32 �صقة وقطعتي �أر�ص، 

وحي بطن �لهوى يف �حلارة �لو�صطى و��صتولت فيه جمعية عطريت كوهانيم �ملتطرفة على 21 �صقة.

عالوة على ذلك، ��صتمرت بوؤر �ملو�جهة مع عطريت كوهانيم �لتي حتاول �ال�صتيالء على عدد من 

�لعقار�ت يف �لبلدة �لقدية، وكانت �أبرز نقاط �ملو�جهة يف عقار �ملو�طنة نور� غيث يف عقبة �خلالدية، 

�لعقار�ت  تلك  و�صهدت  �ل�رش�يا،  عقبة  يف  �لعائالت  من  �أخرى  وجمموعة  �ل�صيد�وي  عائلة  وعقار 

حماوالت ��صتيالء من �مل�صتوطنني وتقدماً ق�صائياً ل�صاحلهم �إال �أنها مل ت�صل ملرحلة �الإخالء حتى 

�صهر �آذ�ر/ مار�ص 2016.

 2015 �صنة  يف  عقار�ً   98 هدمت  بينما   ،2014 �صنة  عقار�ً   96 �الحتالل  �صلطات  هدمت  كما 

�الأرقام �صوى يف  �لهدم من هذه  �إذ مل يقرتب معدل   ،2000 �صنة  �لهدم  عمليات  �إىل ذروة  يف عودٍة 

�الحتالل �صلطات  هدمتها  �لتي  �ملنازل  جمموع  يبلغ  وبذلك   ،2003 �صنة  �الأق�صى  �نتفا�صة   ذروة 

. و�جلدول �لتايل يو�صح 
52ً

1,085 منزالً يف �لفرتة 2000–2015، وت�رشر من ذلك 5,637 مقد�صيا

تطور عمليات �لهدم لهذه �لفرتة:

جدول 6/4: عمليات هدم املنازل يف القد�س يف الفرتة 2000–532015

20002001200220032004200520062007ال�شنة

2151639480784459العدد

املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ال�شنة

1,084  98  96  95  61  41  39  81  83 العدد

ونقاط  �حلو�جز  من  مبجموعة  �لعربية  �لقد�ص  �أحياء  لعزل  �الجتاه  بد�أ  �أخرى،  جهة  من 

نهاية �النتفا�صة  بد�ية  ومع  خ�صري،  �أبو  حممد  �لطفل  �إحر�ق  تلت  �لتي  �لهبة  منذ  يتعزز   �لتفتي�ص 

�أيلول/ �صبتمب 2015 بد�أت �صلطات �الحتالل ت�صتخدمه كاأحد �أدو�تها �الأ�صا�صية يف منع �لعمليات من 

خالل عزل �لكتلة �ل�صكانية �لعربية عن �ملدينة �لتي بقيت متو��صلة ومفتوحة �أمام �لكتلة �ل�صكانية 

يف  عائقاً  ثالثني  �الحتالل  قو�ت  ن�صب  بينت  خريطة   2015/11/5 يف  �أوت�صا  ن�رشت  وقد  �ليهودية، 

.
54

حميط �أحياء �لقد�ص �لعربية ب�صكٍل قلّ�ص كثري�ً من حركة �ملو�طنني وقدرتهم على �لتو��صل

ثانيًا: �شكان القد�س
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خريطة 6/1: حواجز التفتي�س والعوائق الإ�شمنتية اجلديدة 

يف مدينة القد�س بحلول 552015/11/5
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�أما بالن�صبة لالأو�صاع �مليد�نية يف �لقد�ص، فقد فر�صت �تفاقية �أو�صلو و�قعاً جغر�فياً حيّد معظم 

�لكتلة �ل�صكانية �لفل�صطينية عن �الحتكاك �ملبا�رش عن �الحتالل، وبقي هذ� �الحتكاك حم�صور�ً يف 

�أر��صي  �أ�صا�صية: مدينة �لقد�ص، ومركز مدينة �خلليل، و�ملناطق ج �لتي �صملت معظم  ثالث نقاط 

�ل�صفة �لغربية لكن مع عدٍد حمدوٍد من �صكان �لقرى �ل�صغرية و�لبدو. كان هذ� يعني �أن �أكب كتلٍة 

�إىل جانب  �لقد�ص �ملحتلة، ولعل هذ�،  فل�صطينية ب�رشية بقيت على متا�ٍص مبا�رش مع �الحتالل هي 

�حتد�م �ل�رش�ع على �مل�صجد �الأق�صى، �أ�صهم يف �نطالق �ملو�جهات �ل�صعبية �لثالثة �الأخرية يف تاريخ 

�ل�رش�ع مع �مل�رشوع �ل�صهيوين من مدينة �لقد�ص، �صنو�ت 1996 و2000 و2015.

�ص �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني �ل�صابق �أن �لقد�ص كانت يف حالة ��صتعاٍل م�صتمر،  لقد �صخَّ

لكنه كان معزوالً وينتهي عند حدودها، �إذ �إنها يف �صنة 2012 �صهدت 78 مو�جهة و6 عمليات طعٍن 

، و�صهدت �صنة 2013 حاالت ��صتعاٍل م�صتمرة تفاعلت مع �قتحامات 
56

بال�صكني و21 عملية �أخرى

�نطالق  �صهدت  فقد   2014 �صنة  �أما  �الأ�صرية،  �حلركة  �إ�رش�بات  ومع  وح�صاره  �الأق�صى  �مل�صجد 

“هبة رم�صان” بعد �إحر�ق �لفتى حممد �أبو خ�صري يف 2014/7/4 و�لتي ما لبثت �أن �نتقلت �إىل جبهة 
غزة يف حرب �صارية ��صتمرت 52 يوماً، و�صهدت �نطالق عمليات �ملقاومة �لفردية كعملية �لده�ص 

�لتي  جليك  يهود�  �غتيال  وحماولة   ،2014/10/22 يف  �ل�صلودي  �لرحمن  عبد  �ل�صهيد  نفذها  �لتي 

نفذها �ل�صهيد معتز حجازي يف 2014/10/29، وعملية �لده�ص �لتي نفذها �ل�صهيد �إبر�هيم �لعكاري 

يف 2014/11/5، وعملية �إطالق �لنار �لتي نفذها �ل�صهيد�ن عدي وغ�صان �أبو جمل يف 2014/11/18. 

كان �لتحدي �أمام حالة �ملو�جهة �مل�صتمرة يف �لقد�ص خالل تلك �ل�صنو�ت �لثالث يكمن يف �إمكانية 

ن�رش هذه �ملو�جهة �إىل خارج حدود �لقد�ص لت�صكل حالًة وطنية �صاملة على �لرغم من وجود �إر�دة 

�صيا�صية مبنع ذلك لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية و��صتمر�رها يف �لتن�صيق �الأمني �ملكثف، وقد لعب عامال 

�ال�صتمر�ر وتقدمي حاالت مبادرة فردية خالقة دور�ً مهماً يف �لتغلب على ذلك �لتحدي و�صوالً �إىل 

�نطالق �نتفا�صة �لقد�ص نهاية �أيلول/ �صبتمب 2015، بعملياٍت تركزت يف �لقد�ص، مثل عملية �لطعن 

�لتي نفذها �ل�صهيد مهند �حللبي يف 2015/10/3، وعملية �إطالق �لنار يف حافلة �إ�رش�ئيلية �لتي نفذها 

�ل�صهيد بهاء عليان و�الأ�صري بالل غامن يف 2015/10/13، و�ملو�جهات �لتي تركزت يف �لقد�ص خالل 

�ل�صهور �الأوىل لالنتفا�صة.

وال بّد هنا من مالحظة بروز دور �مل�صتوطنني كاأد�ة ��صتعمارية كانت ت�صبق �لدولة وجي�صها 

�أبو خ�صري نفذها م�صتوطنون وقادت �إىل  �إىل �ملو�جهة يف �ل�صنتني �ملا�صيتني، فعملية �إحر�ق �لفتى 

هبة رم�صان يف �لقد�ص �لتي تدحرجت �إىل حرب �صاملة على قطاع غزة �صنة 2014، وعملية �إحر�ق 

�أيلول/ �صهر  يف  �الأق�صى  للم�صجد  �ملتتالية  و�القتحامات   2015 يوليو  متوز/  يف  �لدو�ب�صة   عائلة 

�صبتمب 2015 و�لتي �نتهت �إىل �نطالق �نتفا�صة �لقد�ص كلها جاءت مببادرٍة ودفٍع من �مل�صتوطنني، 

وتر�وح دور �لدولة هنا بني �حلماية و�النخر�ط �لالحق يف �ملو�جهة. 
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ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

1. تطور العمل باجلدار حول القد�س:

�جلد�ر،  بناء  يف  �لتطور  حلجم  موثوق  حتديث   )2015–2014( �ملا�صية  �لفرتة  خالل  ين�رش  مل 

�آخر  �أن  �إال  �الإن�صانية،  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �صدرت  كهذه  تقارير  كانت  وقد 

 حتديٍث من�صور لها كان يف �صنة 2013. وقد حتدثت �لتقارير �مليد�نية عن �أن تطور �لعمل يف �جلد�ر

�صنة 2014 كان يف ثالث نقاط �أ�صا�صية ترتكز كلها يف �جلنوب: �الأوىل يف حميط بيت جاال، و�لثانية 

لكتلة  �ل�رشقي  �حلد  يف  و�لثالثة  بينهما،  �لو��صل  �لكرييز�ن  دير  ومقطع  �لوجلة  قرية  حميط  يف 

 .
57

عت�صيون �ال�صتيطانية جنوب غرب بلدة �إرطا�ص يف بيت حلم

2. تعزيز ال�شتيطان: 

�لفرتة خالل  �الأولويات  متاثلت  �إذ  وتريتها،  على  �ال�صتيطانية  �ل�صيا�صات   ��صتمرت 

2014–2015، فكانت �لقد�ص يف �ملرتبة �الأوىل وخ�ص�صت لها �أكرث من ن�صف �لوحد�ت �ال�صتيطانية، 

تليها �صلفيت �لتي يجري �لرتكيز فيها على ما يعرف بـ“جيب �أريل Ariel Finger” و�لذي ي�صمل 

كتلة م�صتوطناٍت يلحقها �جلد�ر بحدود �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، وتقطع �ل�صفة �لغربية �أفقياً 

حتى �ل�صمال �ل�رشقي ملدينة �صلفيت، ومن ثم ر�م �هلل حيث �لرتكيز على قاطع �مل�صتوطنات �جلنوبي 

�لذي يعزز �نف�صالها عن �لقد�ص وعن جنوب �ل�صفة �لغربية عموماً. 

وكان تعزيز �لقاطع �جلنوبي من �مل�صتوطنات قد جنح يف ��صتقطاب �أعد�ٍد كبرية من �مل�صتوطنني 

نظر�ً الت�صاله باملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص وقلة �الأحياء �لعربية �ملحتكة به، وقد �صجع 

ذلك دولة �الحتالل على حماولة �لتاأ�صي�ص لقاطٍع مماثل يف �ل�صمال بد�أت تدفع باجتاهه بقوة بدء�ً 

ٍع �أكرث و�قعية وحتفظاً، و�أكرث قابلية جلذب �ل�صكان �ليهود من  من 2012، لتتبنى بذلك مقاربة تو�صُّ

مقاربة �أطو�ق �ال�صتيطان �ملتعددة �لتي كانت �صائدة قبل ذلك.

جدول 6/5: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات القد�س 2014–2015 

الن�شبة )%(العددالفئة
الطاقة ال�شتيعابية املتوقعة58

7,89055.326,826الوحدات املقرة يف القاطع اجلنوبي

4,09828.713,933الوحدات املقرة يف القاطع ال�شمايل

2,282167,759الوحدات املقرة يف بقية م�شتوطنات القد�س

14,27010048,518اإجمايل الوحدات املقرة
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جدول 6/6: الوحدات ال�شكنية املقرة اأو املطروحة للبناء يف م�شتوطنات القد�س 2014–592015

امل�شتوطنةاملنطقة

2014 2015 

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

القد�س

ر�مات �صلومو 

Ramat Shlomo
1,000

10,848

1,531

3,42214,270

Ramot 1,249318ر�موت

Gilo 708691جيلو

جفعات هماتو�ص 

Givat HaMatos
2,561 

هار حوما 

Harhoma
1,76119

Talpiot 1,800تلبيوت 

 350تلبيوت �ل�رشقية

معاليه �أدوميم 

Ma‘ale Adumim
 112

كفار �أدوميم

Kfar Adumim
19 

نويف بر�ت

Nofei Prat
256 

ب�صجات زئيف 

Pisgat Ze’ev
259115

نيفيه يعقوب

Neve Yaakov
23826

حي ��صتيطاين قرب 

باب �ل�صاهرة

 12

جفعات زئيف 

Giv‘at Ze’ev
647576

 غيفون هاهاد��صا 

 Giv’on

HaHadasha

 22

5,8566,2454,1515,01611,261باقي مناطق ال�شفة الغربية

17,0938,43825,531املجموع
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خريطة 6/2: م�شتوطنات القاطع اجلنوبي وتظهر فيها تو�شعات م�شتوطنات 

60
جبل اأبو غنيم )هار حوما(

خريطة 6/3: م�شتوطنات القاطع ال�شمايل وتظهر فيها تو�شعات م�شتوطنة 

61
راموت باجتاه غربي القد�س
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بوؤر تهويد يف الأحياء الفل�شطينية:

عززت �صلطات �الحتالل �صيا�صة �ال�صتيطان و�الأحياء �جلديدة ب�صيا�صة مو�زية تعمدت تغيري 

طابع �الأحياء �لفل�صطينية و�إيجاد مر�كز تهويدية فيها، وبالذ�ت يف �الأحياء �ملركزية �ملحيطة بالبلدة 

�لتهويد خالل  للمنظمات �ال�صتيطانية؛ وقد تركزت م�رشوعات  �لقدية، معتمدًة على دوٍر متقّدٍم 

�صنة 2014–2015 يف ثالث مناطق �أ�صا�صية هي �صارع �صالح �لدين و�ل�صيخ جر�ح و�صلو�ن.

يف  �ال�صتيطانية  كوهانيم  عطريت  منظمة  �أعلنت  �ملركزي:  �لبيد  مبنى  يف  �لتور�تية  �ملدر�صة  �أ. 

2014/3/13 �أنها ��صتملكت جزء�ً تزيد م�صاحته عن �ألف مرت مربع يف مبنى �لبيد �ملركزي �لذي 

، و��صتولت عليه �حلكومة �ل�صهيونية 
62

كانت �حلكومة �الأردنية قد �أن�صاأته يف �صارع �صالح �لدين

وحولت جزء�ً منه �إىل مركز لل�رشطة. وقد �أعلنت عطريت كوهانيم يف 2014/9/3 �فتتاح مدر�صة 

 .
63Otzmat Yerushalayim دينية يف �ملكان �أ�صمتها عزية �لقد�ص

مدر�صة �أور �صيمح يف �ل�صيخ جر�ح: يف �صباط/ فب�ير 2014 �صادقت جلان �لتخطيط يف �الحتالل  ب. 

ب�صكٍل �أويل على م�رشوع بناء مدر�صة دينية يف حي �ل�صيخ جر�ح �صتخ�ص�ص لها �أر�ص م�صتوىل 

، وت�صم بناء 13 طابقاً بينها 8 طو�بق فوق �الأر�ص، وقد تقدم �مل�رشوع 
2
عليها مب�صاحة 9,600م

.
ليحظى مب�صادقة بلدية �الحتالل عليه يف 642014/8/28

�صفح ويف  �صلو�ن  يف  �لوهمية  �لقبور  زر�عة  عمليات  ن�صطت  وقد  �لوهمية:  �لقبور  من  مزيد   ج. 

�أمام تو�صع  �مل�صاحة  �إغالق  �إىل  �لعمود، يف تو�صٍع مبالٍغ فيه يهدف  لر�أ�ص  �ملقابل  �لزيتون  جبل 

�حلي �الأكرث �كتظاظاً يف مدينة �لقد�ص. 

3. بنى حتتية تعزز التواجد اليهودي:

كما تركز �لتو�صع �ال�صتيطاين يف �لقاطعني �ل�صمايل و�جلنوبي، فاإن �أعمال �لبنى �لتحتية ترتكز 

ب�صكٍل �أ�صا�صي يف تعزيز هذين �لقاطعني وتعزيز تو��صل م�صتوطنات كل منهما مع بع�صها �لبع�ص، 

وتعزيز �ت�صالها باملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص. وعلى م�صتوى بناء تر�بط بني �مل�صتوطنات 

�لتنفيذ  �إىل  �لقد�ص �خلفيف  �لثاين من قطار  �أحالت حكومة �الحتالل �خلط  �لقد�ص عموماً،  وغربي 

تعطله  من  �لرغم  وعلى  منه،  �الأوىل  �ملرحلة  عن  �حلقيقية  �جلدوى  حول  �لد�ئر  �جلدل  من  بالرغم 

�أكب على  بد� تعويالً  �لقد�ص بفعل تعر�صه لهجماٍت متتالية، فيما  �نتفا�صة  �ملتكرر خالل  وتوقفه 

�جلدوى �ل�صيا�صية للم�رشوع.

ال�شارع رقم 4 لتعزيز القاطع اجلنوبي:

عت�صيون،  م�صتوطنات  بكتلة  حوما(  )هار  غنيم  �أبو  جبل  م�صتوطنة  ي�صل  طريق  وهو 

للمدينة �ليهودي  بالو�صط  �لقاطع �جلنوبي  �لذي ي�صل م�صتوطنات   50 �ل�صارع رقم  مع   متقاطعاً 

غربي �لقد�ص، وي�صكل فا�صالً �إ�صافياً الأحياء بيت �صفافا عن بع�صها �لبع�ص، ول�صاحية �رشفات 
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�لتي باتت مطوقة بامل�صتوطنات و�لطرق �ال�صتيطانية من جميع �جلهات؛ وقد بد�أ تنفيذ هذ� �ل�صارع 

.
65

�إثر م�صادقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية على خمططه ورّد جميع �العرت��صات �لتي كانت مقّدمة �صده

تطورات ال�شارع رقم 21 )طريق بيغن ال�رسيع(:

يف 2013/1/21 بد�أت �جلر�فات �الإ�رش�ئيلية بالعمل على �صّق طريق 21 �لذي يربط م�صتوطنات 

�لقاطع �ل�صمايل ببع�صها �لبع�ص ويو��صل طريقه نحو غربي �لقد�ص، وقد مّت جتريف عدة ب�صاتني 

2014، خالل �أعمال تاأ�صي�ص هذ�  2014 و�آب/ �أغ�صط�ص  �أبريل  زيتوٍن يف حميط �صعفاط يف ني�صان/ 

�لطريق.






