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 االأر�س واملقد�شات

االأر�س واملقد�سات

جلمعيات  �ملت�صل  �ل�صعود  عملية   2015–2014 ل�صنتي  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  قر�أ 

مركزه،  �إىل  �ل�صهيوين  �ل�صيا�صي  �لنظام  هام�ص  من  �ملتطرفة  �ل�صهيونية  “�ملعبد” 
و�صوالً �إىل ��صتحو�ذها على ربع مقاعد �حلكومة �حلالية، وهو ما كان يوؤ�رش بو�صوح �إىل �أن �مل�صجد 

غري م�صبوقة لتغيري هويته، وقد جاءت معركة تنفيذ 
ٍ
�الأق�صى حتديد�ً �صيكون معر�صاً �إىل حماوالت 

�لتق�صيم �لزماين يف �أيلول/ �صبتمب 2015 لت�صكل �ملحاولة �الأوىل من جمعيات “�ملعبد” و�حلكومة 

من  مبوجة  �لقد�ص”  “�نتفا�صة  �نطالق  �إىل  �نتهت  لكنها  �جلديد،  نفوذها  ال�صتثمار  لها  �حلا�صنة 

�لعمليات �لفردية �ملوؤثرة على خلفية م�صهد �لتنكيل باملر�بطات و�لعدو�ن عليهن على �أبو�ب �الأق�صى، 

�ل�صهيونية  �حلكومة  قناعة  �مل�صهد  هذ�  عّزز  �لتق�صيم.  ملحاولة  و�إ�رش�ر   
ٍ
بعزية  ت�صّدين  �أن  بعد 

�ملر�بطات،  جتربة  تقوي�ص  ي�صبقها  �أن  بّد  ال  �الأق�صى  �مل�صجد  هوية  تغيري  حماولة  �إىل  �لعودة  باأن 

و�إنهاء �ملدد �لو��صل �إليهن، ف�رشبت موؤ�ص�صات �لرباط و�صّد �لرحال �لتي كانت تقوم عليها �حلركة 

عليها،  �لقائمني  و�عتقلت  لها،  بد�ئل  تاأ�صي�ص  ومنعت   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية 

وحاولت حظر فعل �لرباط نف�صه، ثم حظرت �حلركة �الإ�صالمية بذ�تها يف 2015/11/17.

كانت خال�صة تلك �الإجر�ء�ت �أن �مل�صجد عاد مع نهاية 2015 جمرد�ً من طوق �حلماية �ل�صعبية 

لتعيد تفعيل  �لعلم و�لرباط  2010، حني برزت جتربة م�صاطب  من حوله كما كان �حلال يف �صنة 

طوق �حلماية �ل�صعبية. ومع �صباح يوم 2017/7/14 كانت �لقر�ءة �ل�صهيونية باأن عملية �جلبارين 

�لثالثة ت�صكل ذريعة منا�صبة لتغيري هوية �مل�صجد ب�رشبة و�حدة، فجاء �لتجمهر �ل�صعبي �لو��صع 

ليقدم �حلل من جديد، ولي�صتعيد طوق �حلماية من  �لقدية  �الأق�صى و�لبلدة  �أبو�ب  و�لرباط على 

ع هبّة باب �الأ�صباط �إىل �نتفا�صة �صعبية  حوله بقوة وفاعلية كبريتني، و�أمام �لتهديد باإمكانية تو�صُّ

مرة  فر�صها  حاولت  كما  و�حدة  مرة  �إجر�ء�تها  كل  عن  �ل�صهيونية  �حلكومة  تر�جعت  �صاملة، 

�لقوى ال ي�صمح لها بفر�ص تغيرٍي على هوية  باأن ميز�ن  �لثانية خالل عامني  و�حدة؛ وثبت للمرة 

�مل�صجد �الأق�صى �صو�ء كان جزئياً �أم كلياً، و�أنها مل تتمكن �صوى من �ملناورة على �إجر�ء�ت �لدخول 

متطرفة  باأيديولوجية  مدفوعة  حكومة  بني  مفتوحاً:  �لرهان  هذ�  ز�ل  ما  �ليوم  مو�صمي.  وب�صكل 

�أنه فر�صتها �ل�صانحة، وترى  ترى يف تهويد �الأق�صى �أجندتها �ملركزية، وترى يف �لفر�غ �الإقليمي 

�أن �إجر�ء�تها قادرة على تكبيل �لفعل �ل�صعبي، وبني فعل ٍ�صعبي قادر ٍعلى �ملبادرة و�جرت�ح �حللول 

ومو��صلة معركة حماية هوية �الأق�صى. 

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

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

اأ. ال�شيطرة على اإدارة امل�شجد: 

على مدى �صنتي 2016–2017 كانت �ملحاولة �ل�صهيونية النتز�ع �إد�رة �مل�صجد �أو �لتدخل فيها 

�الأوىل كانت حماولة  �ملحاولة تنقلت بني مقاربتني:  �إن هذه  �لقول  �الأكرث �صخونة، ويكن  �لعنو�ن 

�إخ�صاع �إد�رة �الأوقاف �الأردنية ملمار�صة دور �لوكيل يف �إد�رة �مل�صجد ليمرر رغبات و�أو�مر �ملحتل 

و��صتمرت   ،l2015 John Kerry كريي  جون  تفاهمات  مع  �ملحاولة  تلك  بد�أت  وقد  �ل�صهيوين، 

مب�رشوع تاأ�صي�ص �صبكة كامري�ت ٍ �أردنية يف �الأق�صى تكون حمل تو�فق بني �لطرفني ملر�قبة كل ما 

يجري د�خل �الأق�صى مببانيه و�صحنه �ملفتوح وت�صوياته، وكانت تتعزز مع حماولة �إخ�صاع �أعمال 

�ل�صيانة و�لرتميم �لتي تقوم بها �الأوقاف �الأردنية ل�صلطة �الآثار و�لبلدية �ل�صهيونيتني، وقد ��صتمر 

�لطرفان با�صتك�صاف هذ� �مل�صار حتى متوز/ يوليو 2017. 

�أثناء يف  و�حدة  ب�رشبة  �أوالً  بالقوة،  �الإد�رة  �صلطات  �نتز�ع  مرحلة  كانت  �لثانية   �ملرحلة 

ومع  �لهبّة.  فر�صته  �لذي  �النك�صار  بعد  �نتقامية   ٍ
�إجر�ء�ت  خالل  من  وثانياً  �الأ�صباط،  باب  هبّة 

�ملحاولة �ل�صهيوينة النتز�ع كامل �صلطات �الإد�رة من �الأوقاف �الأردنية خالل متوز/ يوليو 2017، 

بات رف�ص هذه �الإجر�ء�ت ومو�جهتها هو �خليار �لوحيد �ملتبقي �أمام �الأردن، �إذ� ما �أر�د �أن يحافظ 

على دوره وم�صد�قيته. 

الكامريات:

�أيام  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  تام  ٍ زماين  تق�صيم  فر�ص  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  حاولت 

باإغالق   2015/10/6–9/29 �ليهودي  �لُعُر�ص  وعيد   ،2015/9/16–13 �لعبية  �ل�صنة  ر�أ�ص  عيد 

�نطالق �إىل  �أدى  ما  �ل�صهاينة؛  �ملقتحمني  �أمام  وفتحه  �الأيام،  تلك  يف  متاماً  �مل�صلمني  �أمام   �الأق�صى 

تلك  عن  للرت�جع  �صبيل  عن  للبحث  �ل�صهيونية  �حلكومة  بالتايل  و��صطرت  �لقد�ص،  �نتفا�صة 

�الإجر�ء�ت، فكانت تفاهمات كريي �لتي �أعلنها من عّمان يف 2015/10/24، و�لتي حاول خاللها منح 

�إجناز�ت لل�صهاينة على �لرغم من �أنهم كانو� �لطرف �ملاأزوم �مل�صطر للرت�جع، وكان من بني تلك 

�الإجناز�ت �عتبار “�لزيارة” “حقاً �أ�صيالً” لليهود، يف مقابل �أن �ل�صالة حٌق �أ�صيل للم�صلمني. �أما 

�الإجناز �لثاين فكان �إلز�م �الأردن برتكيب �صبكة كامري�ت ت�صور كل ما يح�صل د�خل �الأق�صى على 

مد�ر �ل�صاعة. تبنى �الأردن ر�صمياً م�رشوع �صبكة كامري�ت �ملر�قبة، وقدمها باعتبارها �أد�ًة �أ�صا�صيًة 

ملر�قبة �النتهاكات �ل�صهيونية يف �الأق�صى وف�صحها؛ ويف �ملقابل كان �الإعالم �ل�صهيوين و�أو�صاط 

�صلوك  لل�صهاينة  تر�صد  �أمنية،  مر�قبة  �صبكة  باعتبارها  �لكامري�ت  تلك  تقدم  “�ملعبد”  جمعيات 

�مل�صلني و�عرت��صهم على �القتحام، ب�صكل ٍ يّكنها من حما�صبتهم �إذ� ما خرجو� من �الأق�صى؛ وتتبُُّع 
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�الأخبار و�لتقارير يدل على حر�ص ٍ �صهيوين على تركيب �صبكة �لكامري�ت �الأردنية قبل بدء �الأعياد 

.
�ليهودية يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص وني�صان/ �أبريل 2016 لت�صاعدهم على مر�قبة “مثريي �ل�صغب”1

�صمنياً  تفوي�صاً  تكون  الأن  تتجه  �لكامري�ت  تلك  �أن  و��صحاً  كان  �ملو�صوعية  �لناحية  من 

لل�صهاينة مبر�قبة �مل�صلني وحما�صبتهم، ُيرَّر حتت مظلة �الإد�رة �الأردنية لالأق�صى، وهو �جتاٌه 

خطرٌي كان يهدد بنقل �ل�رش�ع على �مل�صجد �إىل �لد�خل �لعربي و�الأردين حتديد�ً، و�أمام �لت�رشيحات 

�ملتتالية للدولة �الأردنية بعزمها على تركيب �لكامري�ت )و�آخرها على ل�صان �لناطق �لر�صمي با�صمها 

( ردت �لقياد�ت �ل�صعبية وعلى ر�أ�صها �ل�صيخ عكرمة �صبي رئي�ص
 حممد �ملومني يف 22016/3/16

ن�صيحة بتوجيه  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص  �صالح  ر�ئد  و�ل�صيخ  �لعليا،  �الإ�صالمية   �لهيئة 

. وقد تز�من ذلك مع رف�ص ٍ �صعبي 
3
للحكومة �الأردنية يف 2016/3/22 بعدم تركيب تلك �لكامري�ت

ما  �إذ�  �لكامري�ت  تلك  بتك�صري  هددت  �لقد�ص  يف   �صبابية 

ٍ حملة  �نطالق  ومع  �لقد�ص،  يف  وف�صائلي 

 �أطلقتها موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية وموؤ�ص�صاٌت �صعبية �أردنية، نا�صدت 
ٍ
 وند�ء�ت 

ٍ ُرّكبت، ومبر��صالت 

�حلكومة �الأردنية �أن ُتقدِّر �خلطورة �ملرتتبة على تركيب تلك �لكامري�ت، مبا فيها نقُل �ل�رش�ع �إىل 

د�خل �الأردن وتفّجره بوجه �حلكومة �الأردنية. وقد ��صتجابت �حلكومة �الأردنية لكل تلك �ملوؤ�رش�ت 

�الأردن عن م�رشوع تركيب  2016/4/18 توقف  �لن�صور يف  �هلل  �الأردين عبد  �لوزر�ء  فاأعلن رئي�ص 

�لكامري�ت. �لالفت للنظر هنا �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تبنّت موقفاً مغاير�ً لهذ� �الإجماع �ل�صعبي، فقد 

�أنها كانت  2016/3/23 تاأييدها للم�رشوع �الأردين برتكيب �لكامري�ت، يف توقيت ٍ بد� منه  �أعلنت يف 

تق�صد �لرد على �ملوقف �ل�صعبي �لذي جاء يف �ليوم �ل�صابق. 

برتكيب �لكامري�ت،  تركيب  م�رشوع  عن  �الأردن  توقف  على  �ل�صهيونية  �ل�صلطات   ردَّت 

�لرو�ق  يف  �لو�قعة  �لتنكزية  �ملدر�صة  وفوق  و�ملغاربة،  �لغو�منة  �أبو�ب  عند  �لدقة   عالية 

ٍ كامري�ت 

 ،
�لغربي للم�صجد، وعند باب �الأ�صباط يف �ل�صمال �ل�رشقي لالأق�صى، وجاء هذ� �لرد يف 42016/5/9

�أي بعد ع�رشين يوماً من توقف �الأردن عن �مل�رشوع، ما يوؤكد �أن �ل�صلطات �ل�صهيونية مل تكن ترى 

ب بالوكالة.  ُتركَّ
ٍ يف م�رشوع �لكامري�ت �الأردنية �أكرث من �صبكة مر�قبة 

التدخل يف اأعمال الرتميم:

حتاول �ل�صلطات �ل�صهيونية منذ نهاية �لعقد �ل�صابق �أن ُتخ�ِصع �أعمال �لرتميم �الأردنية ل�صلطة 

طو�قم  فيه  تكون  و�قعاً  �أمر�ً  لتفر�ص  �ل�صهيونية،  �الآثار  ول�صلطة  �ل�صهيونية  �لبلدية  يف  �لتخطيط 

 لتكر�ر 
ٍ �الأوقاف �الأردنية جزء�ً من نظام �إجمايل يتحكم �ل�صهاينة مبفا�صل �لقر�ر فيه، يف حماولة 

منوذج �الحتالل �لنظيف �ملطبق يف �ل�صفة �لغربية.

خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير، منعت �صلطات �الحتالل �فتتاح ثمانني وحدة �صحية كانت 

�الأوقاف �الأردنية قد �أّهلتها عند باب �لغو�منة، وكانت ت�صعى لفتحها قبيل �صهر رم�صان )1438هـ(، 
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�أوقفت   2016/8/8 يف  وحتديد�ً  ذلك،  على  �صهرين  وبعد   .2016/6/3 يف  �فتتاحها  من  ُمنعت  لكنها 

�ل�صهيونية  �الآثار  �صلطة  �ل�صخرة، وجاءت بخبري من  قبة  �لرتميم يف  �أعمال  �ل�صهيونية  �ل�رشطة 

عن  �مل�صوؤول  �ملهند�ص  و�عتقلت  متتالية،  الأيام  تعطيلها  وو��صلت  �الأردنية،  �لرتميم  �أعمال  ليُقيّم 

عادت   2017/2/9 ويف   .2016/8/16 ويف  �الأق�صى  �صيانة  الأعمال  وقف  ذلك  تال  �لرتميم،  �أعمال 

��صتئنافها بفرتة ق�صرية، ويف  بعد  �ل�صخرة  قبة  �لرتميم يف  �أعمال  �إىل وقف  �ل�صهيوينة  �ل�صلطات 

د�ئرة  مدير  �عتقال  وعاودت  �لقبلي،  للم�صجد  �خل�صبية  �الأبو�ب  �أحد  �إ�صالح  منعت   2017/3/8

�الإعمار. �أما يف 2017/5/24 فقد عمدت �إىل �إتالف �صماعات مئذنة باب �ملغاربة، حتى ال ي�صمع �أذ�َنها 

.
5ً
�لرئي�ُص �الأمريكي دونالد تر�مب خالل زيارته حلائط �لب�ق باعتباره مقد�صاً يهوديا

�الأردن،  �إقناع  �إىل  �ل�صهيونية ت�صعى  �ل�صلطات  �أن  �الإجر�ء�ت، هو  ��صتنتاجه من هذه  ما يكن 

�أن �لطريق �لوحيد ملو��صلة دوره يف �مل�صجد هو �لتن�صيق �ملبا�رش مع دو�ئرها يف �لقد�ص، و�إال فاإنه 

ذر�ئع  لت�صكل  عليها  ُتر�هن  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  �أن  يبدو  �الإعمار،  يف  منفذة  غري  ثغر�ت  �صيرتك 

لتدخل ٍ�صهيوين مبا�رش يف �صيانة �مل�صجد وترميمه.

العدوان على الأق�شى خالل هّبة باب الأ�شباط:

يف 2017/8/9، وبعد �أ�صبوعني من فتح �أبو�ب �مل�صجد حتت �صغط �لقوة �جلماهريية، �أعلنت جلنة 

نتائج  �الأق�صى  على  �أ�صبوعني  ملدة  ��صتمر  �لذي  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  �آثار  مبعاينة  �ملكلفة  �الأوقاف 

، ويف 2017/11/26 �أعلنت تقريرها �لنهائي يف �لذكرى �ل�صهرية �لر�بعة النتهاء ذلك 
6
 ملا عاينته

ٍ �أولية 

�الأق�صى وجدية  �ملاثل على  �لتحدي  �الأوقاف مع  �إىل جدية تعامل  ، وهي تطور�ت ت�صري 
7
�لعدو�ن

تعاملها مع حماولة �إلغاء دورها فيه. وحتليل ما جاء يف �لتقريرين من �صلوك �صهيوين يقودنا �إىل 

خم�صة �جتاهات �أ�صا�صية يبدو �أنها باتت حتكم �ل�صلوك �ل�صهيوين �حلكومي جتاه �الأق�صى:

الأول: حماولة اإثبات رواية “املعبد )الهيكل(”: كانت قبة �ل�صخرة مركز �لعدو�ن �ل�صهيوين 

على مدى 14 يوماً، �إذ ثبّتت جلنة �الأوقاف يف تقريرها �أن �صلطات �الحتالل �أخذت عينتني من ج�صم 

�لتقرير  يو�صح  مل  بي�صاء  مادة  �ل�صخرة  على  ور�ّصت  للفح�ص،  خمتلفني  موقعني  من  �ل�صخرة 

ماهيتها، و�أجرت ��صتك�صافات على قو�عد �لبو�ئك، �أي �أنها كانت تبحث عن وجود بناء �صابق حتت 

�ل�صخرة  حول  �ملوجود  �لبالط  من  قطعاً  خلعت  �أنها  كما  �لقبة،  مبنى  عليها  يرتكز  �لتي  �الأعمدة 

جمعيات  لرو�ية  �ل�صهيونية  �حلكومة  تبني  على  يدل  لل�صخرة  �ملكثف  �ال�صتهد�ف  هذ�  مبا�رشة. 

“�ملعبد” �ملتطرفة، و�لتي تزعم �أن �ل�صخرة هي مو�صع “قد�ص �الأقد��ص”، وعلى �أنها حتاول تعزيز 
 �آثاري مل تكن �الأوقاف تتيحه لها يف يوم من �الأيام.

ٍ هذه �لرو�ية ببحث 

�حلجارة  خلع  عمليات  تركزت  فقد  �مل�صجد،  ت�صويات  على  �ملر�فق  �لرتكيز  يعززه  �الجتاه  هذ� 

�صوره  �إىل  يف�صي  �لقبلي  �مل�صلى  حتت  و�قع  طويل  ممرٌّ  وهو  �لقدمي،  �الأق�صى  يف  �لرخام  وقطع 
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للم�صجد  �ل�رشقي  �ل�صور  على  و�لو�قعة  عي�صى  مبهد  �ملعروفة  �ل�صغرية  �لقبة  وحتت  �جلنوبي، 

�لت�صوية ي�صكل  �لذي  ذ�ته  �ملرو�ين  �مل�صلى  ويف  �ملرو�ين،  �مل�صلى  �إىل  �لهابطة  �الأدر�ج   عند 

�جلنوبية �ل�رشقية لالأق�صى.

 يف م�صاءلة �لرو�ية �لتاريخية �الإ�صالمية لالأق�صى، 
ٍ �إن �لبحث يف هذه �لت�صويات، يك�صف عن رغبة 

ويف �لبحث عن �آثار مبان ٍ قدية، يكن ��صتناد�ً عليها �لتاأ�صي�ص مل�رشوعية تاريخية للمعبد �ملزعوم.

يف �خلال�صة ت�صري �ملمار�صة �ل�صهيوينة يف �الأق�صى على مدى �أ�صبوَعي �لعدو�ن �إىل �أن �إحالل 

“�ملعبد” يف حمله هو هدٌف مركزي للكيان �ل�صهيوين باأ�رشه، وباأن �صائر �أجهزته تعمل حتت هذ� 
2000، وهو ما يوؤكد  �ل�صقف، وهو لي�ص �أجندًة تتبناها جمعيات هام�صية كما كان يظهر قبل �صنة 

�صيا�صي  �أد�ء  ُيقدَّم  �أن  ذلك  مقابل  يف  بّد  وال  و�لت�صاعد،  للتكر�ر  مر�صح  �الأق�صى  على  �لعدو�ن  �أن 

�أدو�ت  �لوجودي، وعلى تقدمي  �إدر�ك هذ� �خلطر  وميد�ين فل�صطيني وعربي و�إ�صالمي قائم على 

فاعلة ل�صده و�إنهائه. 

�ل�رشقي  �ل�صور  يف  عمالقان  بابان  وهما  والرحمة:  التوبة  بابي  فتح  ا�شتك�شاف  الثاين: 

يف �ل�صهيوين  �لعدو�ن  خالل  �أ�صله.  حول  �لرو�يات  تتفاوت  حجري  ببناء  مغلقان   لالأق�صى، 

�صيف 2017 ر�صد تقرير �الأوقاف حفر�ً كامالً يف �حلجارة �لتي تغلق هذين �لبابني نفذ �إىل �ل�صور 

�الأبو�ب  هذه  يغلق  �لذي  �لبناء  عمق  قيا�ص  تريد  �الحتالل  �صلطة  �أن  يعني  ما  لالأق�صى،  �خلارجي 

و��صتك�صاف نوعية �ملو�د و�صالبتها، ورمبا تكون قد �صحبت عينًة ملحاولة حتليل عمر هذ� �الإغالق 

لعله يكون عن�رش�ً م�صاعد�ً للهاج�ص �الأول وهو رو�ية بناء “�ملعبد”. 

�ل�رشقي من �صحن  للجزء  �ل�صهيوين  �لفعل يكن تف�صريه من خالل در��صة �ال�صتهد�ف  هذ� 

�الحتالل  �صلطات  منعت   ،1999 �صنة  �ملرو�ين  للم�صلى  �لعمالقة  �لبو�بات  فتح  فبعد  �الأق�صى: 

�إخر�ج �لردم �ملكون من �أتربة وحجارة كبرية وقطع معدنية، فلجاأت �الأوقاف �إىل تكويه يف �ل�صطر 

�الإمام  �ملرو�ين جنوباً وحتى م�صطبة  �مل�صلى  �أبو�ب  �أمام  من  بدء�ً  �الأق�صى،  �ل�رشقي من �صحن 

�أهليتها، ومع  �إهماالً لل�صالة يف هذه �مل�صاحة �لو��صعة نتيجة لعدم  �أنتج  �لغز�يل �صماالً. هذ� �لو�قع 

ت�صاعد �قتحامات �ملتطرفني �ل�صهاينة بدء�ً من �صنة 2010، بد�أت م�صار�ت �القتحام تعتب �لو�صول 

�إىل �رشق �الأق�صى غايتَها �الأ�صا�صية، وبد�أت يف �لوقت عينه حماولة “�آثارية” للتنقيب يف هذ� �لردم 

و�لزعم باأنه يعود �إىل عهد “�ملعبد �لثاين”، فيما ركز �ملقتحمون �ملتطرفون على �لتم�صح باأتربة �لردم 

لتاأ�صي�ص �لزعم �أنها مقد�صة. 

�لزماين  �لتق�صيم  حتقيق  من  قريبني  باتو�  �أنهم  “�ملعبد”  �أو�صاط  �صعور  ومع   ،2013 �صنة  ويف 

لالأق�صى، بد�أو� بطرح خمططات للتق�صيم �ملكاين فُطرحت يف �أو�صاط �لليكود Likud حينها خريطة 

�قرتحت �قتطاع �ل�صطر �ل�رشقي من �صحن �الأق�صى، م�صتثمرًة يف كونه مهمالً نتيجة �لردم، وهذ� 
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�القرت�ح ��صتبطن �ال�صتفادة من كون �ل�صور �ل�رشقي لالأق�صى ُمطالً على م�صاحة غري م�صكونة، 

�ليهود عبه  �ملقتحمني  ��صتجالب  �أن  �لقدية، ما يعني  للبلدة  �ل�رشقي  �ل�صور  �لوقت عينه  فهو يف 

�صيكون من �ل�صعب على �ملقد�صيني �عرت��صه. وقد �صبق مل�رشوع �لقد�ص �لقدية )كيدم يرو�صالمي( 

�لذي قدمه مهند�ص �لبلدية يف �صنة 2007 �أن �قرتح تاأ�صي�ص مركز كبري جللب �لزو�ر ل�رشق �مل�صجد 

�أ�صماه “مدّرج �الأ�صباط” وبناء قطار ٍ هو�ئي ي�صله بجبل �لزيتون، بق�صد حتويل �ل�صمال �ل�رشقي 

للم�صجد �إىل نقطة جذب لليهود تو�زي وتكمل جنوبه �لغربي. 

جمُع هذه �ملقدمات �ل�صابقة �إىل حتركات ٍ حالية و�صابقة الإغالق مقبة باب �لرحمة وباب �الأ�صباط 

�رشق �لبلدة �لقدية و�ال�صتيالء عليهما، يكمل �أجز�ء �ل�صورة �ملبعرثة؛ فاحلكومة �ل�صهيونية باتت 

تتبنى �لتق�صيم �ملكاين لالأق�صى كهدف ٍ وعينها على �قتطاع �ل�صطر �ل�رشقي منه لتخ�ص�صه لليهود، 

مع تاأ�صي�ص بنية حتتية خارجية فوق �ملقابر �الإ�صالمية �لثالث جلذب �أعد�د كبرية من �مل�صتوطنني، 

وهي هنا ت�صتك�صف �إمكانية فتح بابي �لرحمة و�لتوبة ليكونا �ملدخل �الأ�صا�صي للمقتحمني �ليهود 

�إىل د�خل �الأق�صى. 

�ملو�صوَع  �الأق�صى  على  �الأمنية  �ل�صيطرة  كانت  لقد  ومراقبة:  جت�ش�س  بدائل  اإيجاد  الثالث: 

�الأ�صا�صي لهبّة باب �الأ�صباط، وقد �نتهت �لهبّة با�صطر�ر �الحتالل �إىل تفكيك �لكامري�ت و�لبو�بات 

�الأمنية و�جل�صور و�ملمر�ت �حلديدية، ويبدو �أن �صلطة �الحتالل حاولت �حل�صول على �حلد �الأدنى 

من �ملر�قبة من خالل زر�عة �أدو�ت ت�صوير دقيقة د�خل مباين �الأق�صى، وبالذ�ت يف �مل�صلى �لقبلي 

وقبة �ل�صخرة، وهي �أجز�ء مل ي�صبق �ال�صتفر�د بها منذ �صنة 1967، وقد �أّكد تقرير جلنة �الأوقاف 

زر�عة بر�غ ٍ حديدية ُرّجح �أنها �أجهزة ت�صوير وتن�صت فائقة �لدقة. ومل ُي�رِش تقرير �الأوقاف �إىل 

من  بّد  وال  مكانها،  يف  تركتها  �أم  فككتها  قد  �الأوقاف  كانت  ما  و�إذ�  �حلديدية،  �لب�غي  تلك  م�صري 

متابعة هذ� �لتطور للتاأكد من تفكيك تلك �ملعد�ت.

الحتكار  معركًة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  يخو�ص  والبيانات:  الأر�شيف  على  ال�شيطرة  الرابع: 

�لرو�ية، �رشق من �أجل حتقيقها عدد�ً من �ملكتبات �لتاريخية، ومن �أر�صيفات �ل�صحف �لتي كانت 

�إىل �أر�صيفات �ملحاكم �ل�رشعية و�ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى،  ت�صدر يف حيفا ويافا و�لقد�ص، �إ�صافة 

 

�

ٍ وقد بقي �الأر�صيف �ملحفوظ يف �الأق�صى خارج تناوله حتى هبّة باب �الأ�صباط، مبا فيه من �أر�صيف 

لالإد�رة و�الإعمار ومبا فيه من مكتبات ٍ وخمطوطات ٍ؛ وقد وثَّق تقرير �الأوقاف �أن ن�صخًة من �صائر 

خذت من �الأق�صى مع بقاء �الأ�صول فيه، وهو ما يعني �أن �لهبّة �ل�صعبية يف 
ُ
�الأور�ق و�لبيانات قد �أ

�الحتالل  ح�صول  متنع  مل  لكنها  و�رشقتها،  �لبيانات  هذه  �حتكار  على  �لباب  �صدَّت  �الأ�صباط  باب 

عليها ل�صد فر�غات مهمة يف �أر�صيفه.
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�الأوقاف  موؤ�ص�صات  ت�صكل  الأق�شى:  داخل  العاملة  املوؤ�ش�شات  جترمي  حماولة  اخلام�س: 

�إىل  و�أق�صامها  �الأوقاف  د�ئرة  �لوجود فيه، من  ��صتد�مة  يف  �الأق�صى عن�رش�ً مركزياً  �لعاملة د�خل 

�حلر��ص و�الأئمة و�لوعاظ وحتى ق�صم �ملخطوطات و�صوالً �إىل �ملدر�صة �ل�رشعية، و�حلدُّ من طوق 

�أن  و�لو��صح  �لعمل،  على  قدرتها  ومن  �ملوؤ�ص�صات  تلك  تو�جد  من  �حلد  يتطلب  �ل�صعبية  �حلماية 

 

ٍ �صلطات �الحتالل مل توفر �لفر�صة �لتي �أتيحت لذلك خالل ��صتفر�دها باالأق�صى ف�صادرت كميات 

كانت  �أنها  و�لر�جح  �ل�رشعية،  �ملدر�صة  خمتب�ت  ومن  �ملخطوطات  ق�صم  من  �لكيماوية  �ملو�د  من 

�أدلة لتجريهما �نطالقاً من تلك �ملو�د، ونتيجة هذ� �لبحث مل ُت�صتخدم بعد وهي تبقى  تبحث عن 

�حتماالً م�صتقبلياً ينبغي �لتنبه من �إمكانية توظيفه يف �مل�صتقبل �لقريب. 

اإجراءات ما بعد هّبة باب الأ�شباط:

تركزت �إجر�ء�ت �الحتالل ما بعد هبّة باب �الأ�صباط على حتقيق هدفني �أ�صا�صيني: �الأول تفريغ 

�فتعال  �الحتالل  تعمد  �لباب  هذ�  وحتت  حمتو�ه،  من  �الأ�صباط  باب  هبّة  يف  حتقق  �لذي  �النت�صار 

�لتفتي�ص  تعّمد  كما   ،2017/7/27 �خلمي�ص  م�صاء  لالأق�صى  �لد�خلني  �أفو�ج  مع  دموية  مو�جهة 

�ل�صخ�صي �لدقيق الأفر�د ٍ يتم �نتقاوؤهم للقول �إن �صيطرته �الأمنية حا�رشة ب�صكل ٍ �أو باآخر، و�أعاد 

منع قو�ئم �ملر�بطات، وبالذ�ت �أولئك �لالتي كّن على قائمة �ملنع �ملعروفة �صعبياً بالقائمة �لذهبية، 

و�عتقال بع�صهن ب�صكل متكرر ٍ وبالذ�ت �ملر�بطات هنادي حلو�ين وخديجة خوي�ص و�صحر �لنت�صة، 

كما �أنها منعت عدد�ً من م�صوؤويل �الأوقاف وحر��ص �الأق�صى من دخول �مل�صجد. 

�ل�صلطات  �لدر��صي، حيث منعت  �لعام  2017/8/22 مع بد�ية  �ملحاوالت جاء يف  �أهم هذه  ولعل 

�الإ�رش�ئيلية دخول �لكتب �ملدر�صية �إىل مد�ر�ص �الأق�صى حتت ذريعة �أنها مطبوعة يف مطابع �ل�صلطة 

، ثم فر�صت يف 2017/10/2 حظر�ً 
8
�لفل�صطينة �ملمنوعة من �لتو�جد يف �لقد�ص بح�صب �تفاق �أو�صلو

وفق  ُتفر�ص  �الأق�صى  قد��صة  طبيعة  باأن  للقول  حماولة  يف   ،
9
�مل�صجد يف  �ملدر�صة  تلك  طالب  للَعب 

�ملفاهيم �ليهودية للمقّد�ص، وهي حماولٌة �صمنية للتذ�كي وفر�ص �ل�صلطة �ل�صهيونية على �لتقدي�ص 

�الإ�صالمي للم�صجد ب�صكل ٍ غري مبا�رش، وهنا ُي�صي لعب �لطالب و�الأطفال يف �مل�صجد و�صحنه فعالً 

�أ�صا�صياً من �أفعال �لدفاع عن �لهوية �الإ�صالمية لالأق�صى. فاملقد�ص يف �الإ�صالم لي�ص حمكوماً بثنائية 

�ملقّد�ص - �لدنيوي �لتي حتكم �لتعريف �لتور�تي للمقّد�ص، و�لتي ترى يف كل فعل ٍ دنيوي تدني�صاً 

�أو  �لنا�ص فيه فطورهم  ياأكل  �أن  �الإ�صالم مركُز حياة يكن  �ملقّد�ص، فامل�صجد يف  لطهارة  وت�صويهاً 

حتى  ويكن  �جتماعاتهم،  فيه  يعقدو�  �أن  ويكن  يتعلمو�،  �أو  فيه  يدر�صو�  �أن  ويكن  �صحورهم، 

�أن ينامو� فيه، ويكن للمرء يف �مل�صجد �أن يلعب �أو يت�صلى مع �أطفاله �أو �أقر�نه مبا ال يخل ب�صالة 

 Israeli Supreme Court �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  قر�ر�ت  فاإن  �لفهم  هذ�  �إطار  ويف  �جلماعة، 

�لتور�تية  �ل�صو�بط  وفق  للم�صلمني  �الأق�صى  �مل�صجد  تعريف  �إعادة  �إىل  ت�صعى  “�ملعبد”  و�رشطة 

للتقدي�ص.
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 2003 �صنة  يف  �الإ�صالمي  �لرت�ث  للجنة  �الأمني  �حلظر  ��صتدعاء  كانت  �ملهمة  �لثانية  �ملحاولة 

 2017/9/11 يف  �ملحكمة  �إىل  بطلب  عليه  بناًء  �ل�صهيونية  “�ملعبد”  �رشطة  تقدمت  �أ�صا�صاً  العتباره 

، باعتبارها كانت مقر�ً لتلك �لبنية �لتي ُحظرت قبل
10

ٍ على مباين باب �لرحمة ٍ د�ئم   لفر�ص �إغالق 

13 عاماً، وبناًء على ما �صبق من حتليل �جتاهات �لعدو�ن على �الأق�صى فاإن هذ� �لطلب ياأتي يف �إطار 

تفريغ �ل�صطر �ل�رشقي من �صحن �الأق�صى من �أي موؤ�ص�صات لالأوقاف لتح�صني فر�صة �قتطاعه، 

�أن  كما  لالأوقاف،  �لتابع  �لغز�يل  �الإمام  لكر�صي  مقر�ً  �ليوم  ي�صكل  �لرحمة  باب  بناء  �أن  خ�صو�صاً 

ٍ من �أق�صامها �لعاملة �إليه، لكن �إغالق �ل�رشطة �ل�صهيونية له كان 
�الأوقاف كانت تخطط لنقل جزء 

يدفعها �إىل �لرتدد وما يز�ل. 

�لروح  ��صتعادة  حماولة  كان  �الأ�صباط  باب  هبّة  بعد  ما  �ل�صهيونية  لالإجر�ء�ت  �لثاين  �الجتاه 

يف “�ملعبد”  جمعيات  حاولت  �الإطار  هذ�  ويف  “�ملعبد”،  وجلمعيات  �لتق�صيم  مل�رشوع   �ملعنوية 

�أن  �ليهودي،  �لرت�ث  يف   ”Tisha B’Av �ملعبد  خر�ب  بـ“ذكرى  يعرف  ما  يو�فق  �لذي   ،2017/8/1

و�أغلقت  لها  �لتامة  �حلماية  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  وفرت  وقد  تاريخها،  يف   ٍ �قتحام  �أكب  ت�صجل 

�لنقل  �أّمنت   ”Egged “�إيغد  �الإ�رش�ئيلية  �حلافالت  �رشكة  �أن  كما  �مل�صلمني،  وجه  يف  متاماً  �مل�صجد 

�أن عدد  �لتايل  “�ملعبد” يف �ليوم  �أعلن �ئتالف جمعيات  للمقتحمني، وعلى �لرغم من ذلك كله  جماناً 

، علماً �أن �لر�صد �الإعالمي �صجل تكر�ر دخول وخروج �ملجموعات بق�صد 
�ملقتحمني كان 111,300

عددهم جتاوز  �لذين  �الأ�صباط  باب  عند  �ملر�بطني  مبو�ز�ة  �لرقم  هذ�  ُو�صع  ما  و�إذ�  �لرقم،   زيادة 

�أجندة  �أن  وهي  تتك�صف  مهمة  حقيقًة  فاإن  �لغاز،  وقنابل  للقمع  تعّر�صهم  من  بالرغم  �ألفاً   35 �لـ 

�أنها  �إال  �ل�صهيوين  �لكيان  �لو��صع يف  �لر�صمي وقبولها  بالرغم من �صعودها  �ل�صهيونية  “�ملعبد” 
“�ملعبد”، بينما  �إجماع ٍ خارج طيف جمعيات  للجمهور، وال ت�صكل حمل  ال ت�صكل عن�رش�ً حمركاً 

لالنتفا�ص  جلمهورهم  حمركاً  ود�فعاً  للفل�صطينيني  �إجماع  عن�رش  �الأق�صى  �مل�صجد  هوية  ت�صكل 

و�لت�صحية، وهذ� �لتفاوت �ملهم يعني �أن تبنّي �أجندة “�ملعبد” يخدم وظيفياً هاج�ص �لهوية �ليهودية 

�لطرف  على  هو  بينما  �أجله،  من   للت�صحية 

ٍ ��صتعد�د  دون  لكن  �ل�صهيوين  و�ملجتمع  �لدولة  لدى 

�لفل�صطيني ركيزة �أ�صا�صية من ركائز �لهوية. 

ب. الإن�شاءات واحلفريات حتت امل�شجد ويف حميطه: 

الإن�شاءات يف حميط امل�شجد:

حميط  يف  �الأفق  تغيري  تريد   مركزية 
ٍ �إن�صاء�ت  �صتة  �لتقرير  وّثق   2015–2014 �صنتي  خالل 

هذه  من  �أربعة  فيها  وتقع  لالأق�صى  �لغربية  �جلنوبية  �جلهة  هي  �الأوىل  جهتني:  من  �الأق�صى 

 �الإن�صاء�ت هي: بيت �صرت�و�ص Strauss House �إىل �ل�صمال من �صاحة �لب�ق وقد �نتهى �لعمل به،

وبيت �جلوهر Beit Moreshet HaKotel �إىل �لغرب من �صاحة �لب�ق وقد �نتهت مر�حل �إقر�ره 
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 ،2017/4/6 يف  �لتحتية  بنيته  تنفيذ  مناق�صة  طرح  �حلالية  �لفرتة  و�صهدت   2015 �صنة  نهاية 

�الأ�صا�صي  حجره  ُو�صع  �لذي   ”Glory of Israel (Tiferet Yisrael)l �إ�رش�ئيل  “مفخرة  وكني�ص 

�لعلوية  �ل�صالة  �صاحة  و�أخري�ً   ،2016/10/3 يف  وتخطيطه  �إقر�ره  مر�حل  و�نتهت   2015/5/27 يف 

�إىل �جلنوب من باب �ملغاربة و�ملعروفة مبخطط �صار�ن�صكي Natan Sharansky، وكانت �حلكومة 

، وتقف ق�صية تلة �ملغاربة �لتي يجري بحثها يف منظمة 
2
قد �أقرتها يف 2016/1/30 مب�صاحة 900م

 United Nations Educational, Scientific )�ليون�صكو(  للرتبية و�لعلم و�لثقافة  �ملتحدة  �الأمم 

and Cultural Organization (UNESCO)l حائالً �أمام تقدمها، ويبدو �أن �أعمال تاأ�صي�صها حتاط 

�أ�صفل تتم  بناٍء  �أعمال  من  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  حذرت   2016/1/4 ففي  �ل�رشية،  من   ٍ  بطوق 

باب �ملغاربة مل تت�صح طبيعتها.

نفق فوق  �لقائم  �لعني  بيت  مركز  ت�صم  وكانت  �صلو�ن  يف  �جلنوبية  �جلهة  هي  �لثانية   �جلهة 

قلعة �لعني وقد �نتهى �لعمل بت�صييده، ومركز �لِقَدم )كيدم( Kedem Center �لذي �صي�صكل �أبرز 

نقطة جذب للزو�ر �إىل �صلو�ن مقابل �ل�صور �جلنوبي للبلدة �لقدية، وهو ما يز�ل يف مر�حل �الإقر�ر 

ومن  �لعربية،  �ملوؤ�ص�صات  وبع�ص  �صهيونية  ي�صارية  منظمات  قدمتها  �عرت��صاٌت  توؤخرها  �لتي 

�ملتوقع �أن تنتهي مرحلة �الإقر�ر و�أن يحال �إىل �لتنفيذ خالل �صنة 2018.

خالل �ل�صنتني 2016–2017 ��صتجد م�رشوعان لالإن�صاء�ت:

الأول: م�رشوع القطار الهوائي: �لذي ظهر �حلديث عنه يف �صنة 2007 لكن خمططاته �لتف�صيلية 

روؤيته   Nir Barkat بركات  نري  �الحتالل  بلدية  رئي�ص  قّدم  �إذ   ،2016 �صنة  خالل  �أن�صجت 

�لقطار من فندق 2016/8/30، ويتد  �لليكود يف  ٍ د�خلي حلزب  �لهو�ئي يف �جتماع  �لقطار   ملخطط 

�الأقو��ص �ل�صبعة Seven Arches Hotel على جبل �لزيتون �رشقاً �إىل �ل�صفح �لغربي جلبل �صهيون 

يف �جلنوب �لغربي، مار�ً باأربع حمطات �أ�صا�صية: �الأوىل هي حمطة �لكني�صة �جلثمانية على �ل�صفح 

�لغربي جلبل �لزيتون مقابل باب �لرحمة، و�لثانية عند باب �ملغاربة جنوب �لبلدة �لقدية، و�لثالثة 

�ل�صطر  يف  �صهيون  جلبل  �لغربي  �ل�صفح  على  و�الأخرية  �صلو�ن،  منطقة  قلب  يف  �صلو�ن  عني  عند 

26م، و�صيكون  15 عمود �إ�صمنتي عمالق، ي�صل �رتفاع بع�صها �إىل  1948، يقام على  �ملحتل �صنة 

�لقطار �لهو�ئي قادر�ً على نقل ثالثة �آالف ز�ئر يف �ل�صاعة خالل وقت �لذروة، بح�صب توقع رئي�ص 

.
12

بلدية �الحتالل
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خمطط �شري القطار الهوائي

خريطة 3/1: خمطط �شري القطار الهوائي

Source: http://poica.org/2016/02/israeli-authorities-revived-the-cable-car-project-in-jerusalem-city/
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الثاين: م�رشوع م�شعد حائط املبكى: �لذي ي�صل بني “حارة �ليهود” و�صاحة �لب�ق من جهتها 

 �لغربية، وهو عبارة عن نفق �صاعد ٍ للم�صاة خال ٍ من �الأدر�ج، لت�صهيل و�صول �لقادمني ل�صاحة �لب�ق

من حارة �ليهود دون �أن ي�صطرو� �إىل �صعود �لدرج �حلايل، ومن خالل نفق ملتو ٍ �صاعد يحقق �لغاية 

، وقد 
13

نف�صها، ويهدف �مل�رشوع �إىل ت�صهيل و�صول �مل�صتوطنني من حارة �ليهود �إىل �صاحة �لب�ق

 .
�أقره ق�صم �لتخطيط و�لبناء يف بلدية �الحتالل يف 2016/11/30، و�أقرته �حلكومة يف 142017/5/28

احلفريات:

ب�صيغة  �حلفريات   عن 

ٍ جديد   ٍ خب  كل  عنَوَنة  على  �الإعالم  و�صائل  �إ�رش�ر  من  �لرغم  على 

معروفة  حلفريات  �فتتاٌح  هو  يجري  ما  �أن  توؤكد  �حلفريات  خريطة  مر�جعة  �أن  �إال  “�لك�صف”، 
فيها  ت�صتحدث  �لزو�ر، وكانت  لت�صبح �صاحلة ال�صتقبال  وتاأهيلها  تو�صيعها  م�صبقاً، كان يجري 

معامل جذب ٍ للزو�ر الأن �حلفريات �ل�صماء بذ�تها ال ت�صكل عنو�ناً جاذباً للجمهور، و�نطالقاً من ذلك 

يجري جتهيز بع�ص �حلفريات كُكنُ�ص �أو كقاعات للمنا�صبات و�الجتماعات، �أو كمز�ر�ت ٍ تاريخية 

ت�صتحدث فيها عرو�ص �ل�صوت و�ل�صوء وُتوظف فيها �أدو�ت �لتقنية �حلديثة لت�صلية �لزو�ر.

خالل �صنتي 2016–2017 طر�أت م�صتجد�ت يف مو�صعني �ثنني من �حلفريات: 

معروفة  حفرية  وهي  الأق�شى:  ل�شور  الغربية  اجلنوبية  الزاوية  حفريات  الأول:  املو�شع 

�حلائط  ب�صبكة  �صلو�ن،  عني  �إىل  و�ملمتد  جنوباً،  �لهريودياين  �لطريق  و�صل  �إىل  وتهدف  م�صبقاً 

�لغربي �صماالً، وكان �لعمل على تو�صيعها وتاأهيلها يجري منذ �أكرث من خم�ص �صنو�ت، وقد و�صل 

عمقها �إىل �أكرث من ثمانني مرت�ً. يف 2016/8/3 �ّدَعت �صلطة �الآثار وجمعية مدينة د�وود �ال�صتيطانية 

.
15

)�إلعاد( Elad Association �لعثور على خم�صة مد�ميك �أثرية خالل تاأهيلها لتلك �حلفريات

يف  �إعالمية  م�صادر  ر�صدت  لقد   :Herodian road الهريودياين  الطريق  الثاين:  املو�شع 

2016/8/16 �إخر�ج كميات ٍ من �لردم منه، ويبدو �أنها نتجت عن عمليات تاأهيله و�مل�صي به قدماً 

. وقد �أعلنت �صلطة �الآثار يف 2016/8/23 �أن 
16

نحو �ل�صمال عند مدخل حي و�دي حلوة يف �صلو�ن

هذه �حلفريات جزٌء من نفق ٍ بطول 580م، ي�صل بني بركة �صلو�ن و�صور �لبلدة �لقدية، وهو ما 

�أن هذه �لتو�صعة قد �نتهى �لعمل  . ويبدو 
17

�أن �حلديث يدور عن �لطريق �لهريودياين ذ�ته يوؤكد 

ريغف  مريي  �ل�صهيوين  �لثقافة  وزيرة  بح�صور  �لزو�ر  �أمام   2016/12/28 يف  و�فتتحت  بها 

.
18

Miri Regev ورئي�ص بلدية �الحتالل نري بركات. وقد مولت هذه �حلفرية جمعية �إلعاد

قبل من  للحفريات  �ل�صيا�صي  �الحت�صان  كان  �لتقرير  فرتة  خالل  �الأهم  �مل�صتجد   ولعل 

جد�رنا “خلف  قاعة  يف   
192017/5/28 يف  جل�صتها  عقدت  �لتي  �ل�صهيونية،   �حلكومة 

�ليهودي  �ملليونري  ٍ من  �لتي رممت و�فتتحت بتمويل   ”lBehind our Walll (Ahar Kotlenu)

.
202015 Zvi Hirsch �صنة  �الأوكر�ين ت�صفي هري�ص 
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2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

ُتبنى  �ملقابر كانت  �إن  �إذ  �ملقابر،  �الأق�صى على  �مل�صجد  �ل�صهيوين خارج نطاق  �لعدو�ن  يرتكز 

على �أطر�ف �ملدن، ومبا �أن تعريف مدينة �لقد�ص يف �لعهود �الإ�صالمية �ملتتالية مل يكن يتجاوز �صور 

�لبلدة �لقدية، فاإن �لكتلة �الأ�صا�صية من مقابر �لقد�ص موجودة حولها �رشقاً وغرباً. ومع تو�صيع 

حدود مدينة �لقد�ص ب�صكل متتال ٍ يف عهد �الحتالل �لبيطاين ثم �ل�صهيوين، باتت تلك �ملقابر تقع 

يف قلب �ملدينة، ما جعل �الحتالل �ل�صهيوين ينظر �إليها كخز�نات ٍ عقارية ي�صعى لال�صتحو�ذ عليها 

�إذ كانت  �ل�صيا�صة،  لهذه  �الأ�صا�صية  �ل�صحية  �هلل هي  ماأمن  لبناء مر�فق مركزية. وقد كانت مقبة 

( ما تز�ل معر�صة 
2
( تبّقى منها �ليوم نحو 15 دومناً )15 �ألف م

2
م�صاحتها 200 دومن ٍ )200 �ألف م

للتجريف و�الإز�لة، وقد �أقيمت فوق �ملقبة مقر�ت وز�ر�ت وفنادق وحد�ئق، وكان متحف “مركز 

�لتي  �ملن�صاآت  �أحدث   ”Museum of Tolerance (MOT)l �لت�صامح  متحف   – �الإن�صانية  �لكر�مة 

�ال�صتفر�د  1948 على ت�صهيل  �هلل �صنة  �أر�ص مقبة ماأمن  �أر�صها. وقد �صاعد �حتالل  قامت على 

�ل�صهيوين بها.

وتتاألف  �ل�رشق  جهة  من  �لقدية  �لبلدة  ل�صور  مال�صقة  فهي  �ملقابر  من  �ل�رشقية  �لكتلة  �أما 

قبور�ً  ت�صم  �ملقابر  هذه  �ل�صهد�ء.  ومقبة  �ليو�صفية  و�ملقبة  �لرحمة  باب  مقبة  من  �أ�صا�صاً 

تز�ل  ما  مقابر  وهي  �لرحمة،  باب  مقبة  يف  كما  �ل�صحابة،  عهد  �إىل  يعود  بع�صها  تاريخية 

م�صتخدمة وفيها قبور حديثة ما جعل �ل�صيطرة عليها و�لعدو�ن على �أر��صيها �أ�صعب بكثري.

اأ. مقربة باب الرحمة:

تركز �ال�صتهد�ف خالل �صنتي 2016–2017 على مقبة باب �لرحمة بالدرجة �الأوىل وال ينف�صل 

ذلك عن م�رشوع �لتق�صيم �ملكاين و�قتطاع �الأجز�ء �ل�رشقية من �صحن �الأق�صى، �إذ �إن �ال�صتحو�ذ 

�لرغم  وعلى  ال�صتخد�مهما.  و�لتوبة  �لرحمة  بابي  لفتح  �أ�صا�صي  متطلب  �لرحمة  باب  مقبة  على 

�أنها تعمل على  �إال  �ملقبة،  �لتام على هذه  �ال�صتحو�ذ  �أن �صلطات �الحتالل ما تز�ل بعيدة عن  من 

�إقفالها �أمام �أي دفن جديد، وحتاول ق�صمها ب�صكل تدريجي، و��صتمّر �صعيها لتحقيق ذلك خالل 

يف  وعادت   ،
21

 فيها
ٍ قبور  ثالثة  �ل�صهيوينة  �الآثار  �صلطة  هدمت   2016/7/19 ففي  �حلالية،  �لفرتة 

ثمانية  �ل�صهيوينة  �الآثار  �صلطة  ردمت   2016/11/1 ويف   ،
22

�إ�صافيني قبين  لتهدم   2016/10/23

، �أما يف 2016/12/18 فقد �صيَّجت �صلطة �لطبيعة �ل�صهيونية جزء�ً 
23

قبور جهزت لدفن �ملوتى فيها

�صيّجت   2017/12/10 يف  و�أخري�ً  وطنية”،  “حديقة  باعتبارها  فيها  �لدفن  منع  و�أعلنت  �ملقبة  من 

�ل�صلطات �ل�صهيوينة كامل �ملقبة، و�أعلنت �عتبارها “حديقة وطنية” يف حماولة كما يبدو ال�صتثمار 

�الأق�صى تق�صيم  مب�رشوع  للقفز  �ل�صهيوين  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  �الأمريكي   �لقر�ر 

�إىل �الأمام.
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خريطة 3/2: خريطة البلدية املن�شورة يف 2017/12/12 التي ت�شري اإىل اعتبار كامل م�شاحة

مقربة باب الرحمة “حديقة وطنية” �شهيونية، والكتابة باللغة العربية ت�شري اإىل مكان املقربة
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ب. الرتبة اليو�شفية ومقربة ال�شهداء:

�صمن �لروؤية �ل�صهيونية �لتي ت�صعى ال�صتجالب �أكب عدد ٍ من �لزو�ر �ليهود �إىل �صمال �رشق 

�الأق�صى، فاإن باب �الأ�صباط يحتل مكانًة مركزية، باعتباره �لباب �لوحيد �ملفتوح يف �ل�صور �ل�رشقي 

للمدينة، و�نطالقاً من ذلك فهو �ملر�صح الأن ي�صكل نقطة �جلذب �الأ�صا�صية للزو�ر �ليهود. يكن تتبع 

هذه �لروؤية بدء�ً من م�رشوع �لقد�ص �لقدية �لذي �قرتح يف �صنة 2007 بناء نقطة جذب ٍ للزو�ر �رشق 

، لي�صمل مركز ت�صوق وترفيه، 
2
�الأق�صى با�صم “مدّرج �الأ�صباط” مب�صاحة بناٍء تزيد عن 15 �ألف م

و�صينما، ومتحفاً تاريخياً، وحمطة تلفريك.

ت�صكل �لرتبُة �ليو�صفية معظم �الأر�ص �ملحيطة بباب �الأ�صباط يف �صور �ملدينة، و�أي م�رشوع بناٍء 

يف �ملنطقة يتطلب �ال�صتحو�ذ عليها كاملة، �أو على جزٍء منها يف �أقل تقدير. ما ز�ل �ل�صعي �ل�صهيوين 

�قتطاع  �لدفن �جلديدة، وحماولة  �أمام عمليات  �ليو�صفية  �ملقبة  �إغالق  �حلايل يرتكز على حماولة 

حول  �صائكة  �أ�صالكاً  �الحتالل  و�صع   2017/7/3 ويف  جهنم،  و�دي  ل�صارع  منها  �ملتاخمة  �الأجز�ء 

. ويف 2017/8/21 حاولت جر�فات بلدية 
جزٍء من �ملقبة ملنع �لدفن فيه، و�أعلنه “حديقة وطنية”24

�الحتالل هدم جزء من �صور �ملقبة �ليو�صفية لت�صم م�صاحة جديدة ملا تر�ه “حديقة وطنية”، لكن 

، وعادت قو�ت �الحتالل يف 2017/9/11 
25

جلنة رعاية �ملقابر �الإ�صالمية متكنت من منع هذه �الأعمال

.
26

لتهدم جد�ر�ً وجترف جزء�ً من مقبة �ل�صهد�ء، �لتي ت�صكل �متد�د�ً للمقبة �ليو�صفية

ج. مقربة ماأمن اهلل:

خالل �صنتي 2016–2017 تعر�صت مقبة ماأمن �هلل لثالثة �عتد�ء�ت: �الأول كان �إقامة مهرجان 

، كما تعر�صت �ملقبة للتجريف ونب�ص �لقبور مرتني، 
�خلمور على �أر�صها �أيام 272016/9/1-8/31

 .
، و�لثانية يف 292017/10/26

28
�الأوىل يف 2017/9/24 و�أدت �إىل ك�صف ثماِن جماجم وهياكل عظمية

د. هدم م�شليات وم�شاجد:

حي  يف  �الأنبياء  �صارع  م�صلى  �الحتالل  �صلطات  هدمت  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل 

�أ�صا�صات م�صجد �ملنطار يف �صور باهر  ، كما هدمت 
302016/5/23 �مل�رش�رة مقابل باب �لعمود يف 

.
جنوبي �لقد�ص يف 312016/11/15

3. املقد�شات الإ�شالمية يف بقية اأنحاء فل�شطني:

اأ. تقييد الأذان:

�أ�صكال ح�صور  �أحد  2016 و�حلكومة �ل�صهيونية ت�صن حرباً على �الأذ�ن بو�صفه  دخلت �صنة 

تاأكيد  مبحاولة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  فيها  ين�صغل  فرتة ٍ  يف  �لعامة،  �مل�صاحة  يف  �الإ�صالمية  �لهوية 
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 نقاء هويته �ليهودية، بينما �حل�صور �لعربي و�الإ�صالمي �ملتز�يد عدد�ً ونوعاً يف �الأر��صي �ملحتلة

�صنة 1948 ويف �لقد�ص يجعله �أبعد عن حتقيق هذ� “�لنقاء”.

يف حالة �رش�ع وجودي على �لهوية ي�صي لالأذ�ن معنى جديد�ً ي�صعب �كت�صافه يف زمن �ل�صلم، 

�لعربية  باللغة  و�إعالناً  �ملكان،  يف  �الإ�صالمية  �لهوية  ح�صور  عن  م�صتمر�ً  يومياً  �إعالناً  ي�صكل  فهو 

حتديد�ً. ويف �ل�رش�ع مع م�صتعمر ٍ �إحاليل كامل�صتعمر �ل�صهيوين فاإن ح�صور �الأذ�ن ي�صي بنظره 

حتدياً مركباً، فهو ال يريد للهوية �لعربية و�الإ�صالمية �أن تكون موجودة �أ�صالً على هذه �الأر�ص، 

�إ�صافة �إىل �أن ُتعلن ح�صورها يف �مل�صاحة �لعامة ب�صكل ٍ يومي متو��صل.

�إلغاء  �إذ يعمل على  �أ�صكال �ال�صتعمار،  قد ي�صكل �ال�صتعمار �الإحاليل �صكالً هجومياً عنيفاً من 

�مل�صتعمر  وثقافة  وجود  وتاأ�صي�ص  وثقافتهم،  �لفيزيائي  بوجودهم  �الأ�صليني  �الأر�ص  �أ�صحاب 

مكانهم، لكن هذ� �لت�صور �لعقلي قد يتحول �إىل نقطة �صعف �إذ� ما متكن �صاحب �الأر�ص من �لبقاء 

ومن �إعالن �حل�صور، فالعقلية �الإحاللية ال تتقبل تعاي�ص �لطرفني، و�إذ� ما ف�صلت يف �إلغاء �صاحب 

�لتي  �ملدنية  �ملر�كز  �أن كل  لهذ� هو  �لعملية  �لرتجمة  �إن  �أن تن�صحب.  �إىل  تلقائياً  فاإنها متيل  �الأر�ص 

�إىل خارجها كما يف  لل�صهاينة   وهجرة 
ٍ نقاط طرد  ت�صكل  �لعربية و�الإ�صالمية  �لهوية  فيها  حت�رش 

�لقد�ص ومنطقة �ملثلث ويف �لنا�رشة. �نطالقاً من هذ� �لت�صخي�ص، فاإن �ل�صلطات �ل�صهيوينة ت�صعى 

�إىل تخفي�ص �حل�صور �لعربي و�الإ�صالمي يف �مل�صاحة �لعامة، وهنا يغدو هجومها على �الأذ�ن مف�رش�ً، 

ه�صا�صة ملعاجلة  مو�صوعية  حاجة  هو  �إمنا  �الإ�صالمي،  ٍللدين  مف�رّش  غري   
ٍ
عد�ء جمرد  لي�ص   فهو 

�لفكرة �الإحاللية حني ُتقاَبل ب�صموِد وح�صوِر �لهوية �مل�صادة. 

يف 2016/1/4، �أعلن نتنياهو �أنه حري�ص على منع “�الإزعاج” �لذي ت�صدره �مل�صاجد يف �الأر��صي 

، ويف 2016/1/15 دعى نتنياهو يف جل�صة لكتلة �لليكود يف �لكني�صت �إىل تطبيق 
�ملحتلة �صنة 321948

. وقد ُطبّق هذ� �لقانون 
قانون �ل�صجيج على �مل�صاجد يف �لقد�ص ويف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 331948

بالفعل على م�صاجد بيت �صفافا، �إذ عِمدت �صلطة �لطبيعة �ل�صهيوينة �إىل �إز�لة مكّب�ت �ل�صوت يف 

، و�لو��صح �أن 
34

م�صاجدها، و�إلز�م تلك �مل�صاجد برتكيب �صماعات ٍ مبو��صفات و�إمكانات حمدودة

هذ� �الإجر�ء ياأتي لتعزيز قدرة �ال�صتيعاب �ل�صكاين لكتلة جيلو Gilo �ملجاورة، و�لتي ت�صكل ركيزًة 

 2016/11/6 يف   .
35

�لقد�ص م�صتوطنات  من  �جلنوبي  �لديوجر�يف  �لقاطع  يف  �ال�صتيعاب  ركائز  من 

�لرحمن، وطيبة، وجامعة  �لفجر لكل من م�صاجد  �أذ�ن  �أ�صدرت �صلطات �الحتالل بالغات بحظر 

. وهنا ال بّد من �لتوقف عند �لرتكيز �ل�صهيوين على �أذ�ن �لفجر حتديد�ً، فهذ� 
36

�لقد�ص يف �أبو دي�ص

فيه  �لذي ال جتاريه  �لوقت  �إ�صالمي يف  �إعالن ح�صوٍر  ي�صكل  �ل�صم�ص  قبل �رشوق  ياأتي  �إذ  �الأذ�ن 

ً خمرتقا �ل�صوت  فيه  فيَ�ِصل  �الإن�صانية،  �حلياة  �أن�صطة  عن  ناجتة  �أخرى  �صو�صاء  �أو  �أ�صو�ٍت   �أي 

�مل�صافات �لطويلة، وعلى �لرغم من �لبعد �لن�صبي للم�صافة �إال �أن �ختيار هذه �مل�صاجد حتديد�ً رمبا 
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جاء حماولًة لتح�صني قدرة م�صتوطني تلبيوت �ل�رشقية على �لبقاء دون ح�صور �الأذ�ن يف �صمائهم. 

�لنيابية  �للجنة  �إليه  �صتتو�صل  كانت  ما  ��صتنتاج  �ل�صعب  من  فلي�ص  �لتف�صري  هذ�  با�صتح�صار 

�لد�خل  ويف  �لقد�ص  يف  �الأذ�ن  رفع  ينع  لقانون  خا�ص  م�رشوع  بدر��صة  ُكلفت  �لتي  �ل�صهيوينة 

.
�لفل�صطيني، فقد �أقرته يف 372016/11/13

ب. اإح�شاءات العتداءات: 

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

�الإن�صان ومقرها يف نابل�ص، وقد �أغلقت �صنة 2014، وكانت موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث توفر 

�إح�صاًء بديالً لالنتهاكات �صّد �ملقد�صات يف فل�صطني وقد توقفت تقاريرها عن �ل�صدور منذ نهاية 

مركز  عن  �ل�صادر  ذ�ك  هو  �إليه  �لو�صول  من  �لباحث  متكن  �لذي  �لوحيد  و�الإح�صاء   ،2015 �صنة 

�أبحاث �الأر��صي ل�صنة 2016، و�لذي قال �إن �الأماكن �لدينية يف فل�صطني �ملحتلة قد تعّر�صت �إىل 195 

�عتد�ء خالل �ل�صنة، ومل يكن تقرير �صنة 2017 قد �صدر مع �إعد�د هذه �ل�صطور. �لتوثيق �جلزئي 

فيه  وقال  �دعي�ص،  يو�صف  �لفل�صطيني  �الأوقاف  لوزير  كان  �لفرتة  هذه  خالل  �صدر  �لذي  �الآخر 

65 مرة،  �الإبر�هيمي  �الأذ�ن يف �حلرم  2017 �صِهدت منع رفع  �الأوىل من �صنة  �لت�صعة  �ل�صهور  �إن 

يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  �لتايل  �جلدول  ويو�صح   .
38

مرة  36 �مل�صلمني  �أمام  و�إغالقه 

�خلليل خالل �صنتي 2016–2017.

جدول 3/1: العتداءات على امل�شجد الإبراهيمي يف اخلليل خالل �شنتي 2016–392017

20162017العتداء

3727عرقلة دخول امل�شلني

1722اقتحام

2517ن�شب اإن�شاءات وتغيري معامل حميطه

31حفريات حتت امل�شجد

2015اإغالق امل�شجد

813عمليات اعتقال من داخل امل�شجد

24اعتداء بال�رشب على امل�شلني داخل امل�شجد

11اإطالق نار اأو قنابل غاز داخل امل�شجد

546591منع الأذان

659691املجموع
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4. املقد�شات امل�شيحية يف القد�س وفل�شطني:

مع بد�ية �لقرن �لع�رشين كانت �لكني�صة �الأرثوذك�صية يف �لقد�ص متتلك 18l% من م�صاحة �لقد�ص 

�أر��ص ٍو��صعًة يف �لنا�رشة وحيفا ويافا، وهذ� ما جعل �ال�صتعمار  �النتد�بية، عالوًة على �متالكها 

�لبيطاين، و�ل�صهيوين من بعده، ينظر �إليها كـ“دجاجة تبي�ص ذهباً”، �نطالقاً مما يكن �ال�صتحو�ذ 

عليه من �أر��صيها وعقار�تها. وقد �صاعده على ذلك �ل�رشخ �لقائم بني نخبة من رجال �لدين �ليونان 

�لذين �حتكر �أ�صالفهم مقاليد �لكني�صة كتعوي�ص ٍديني عن �صقوط �لنفوذ �ل�صيا�صي �ليوناين على يد 

�لدولة �لعثمانية، و��صتمرو� بعد ذلك باال�صتئثار بالكني�صة حتقيقاً مل�صالح �صخ�صية وفئوية �صيقة، 

يف مقابل �أغلبية �صاحقة من �أبناء �لطائفة �لعرب �لوطنيني �لذين تطلعو� لفرتة طويلة من �لزمن �إىل 

�لت�صالح مع نخبتهم �لدينية، لكنهم غالباً ما كانو� ُي�صدمون باأن م�صاحلهم وتطلعاتهم �لكلِّية هي 

�أول ما كانت تلك �لنخبة تفرط به. 

وعلى مدى قرن ٍمن �لزمن ��صتحوذ �مل�رشوع �ل�صهيوين، قبل �لدولة وبعدها، على كتلة كبرية 

تلك  ف�صملت  �الأرثوذك�صية،  �لكني�صة  الأمالك  وت�رشيب  بيع ٍ �تفاقات  عب  �ملركزية  �لعقار�ت  من 

�ل�صفقات �أر��صي �لطالبية ودير �مل�صلبة، �لتي يقوم عليها مبنى �لكني�صت ومقر �حلكومة، و�أر��صي 

على  تتو�صعان   Giv‘at HaMatos هماتو�ص  وجفعات  تلبيوت  م�صتوطنتا  تز�ل  ما  �لتي  طور  �أبو 

ح�صابها، وقد عرفت يف �الإعالم با�صم �أر��صي “دير مار �إليا�ص” ن�صبًة �إىل �لدير �لو�قع �إىل جنوبها، 

 �إ�صافًة �إىل �أر��صي جبل �أبو غنيم �لتي �أقيمت عليها م�صتوطنة هار حوما Har Homa، وهي �أر��ص ٍ

�أخرى  ٍ و�أر��ص  �ل�صماعة  �أر��صي  على  عالوة  �الإ�صالمية،  �الأوقاف  من  ت�صتاأجرها  �لكني�صة  كانت   

ال يتّ�صع �ملجال حل�رشها. لكن �ل�صاهد �لتاريخي يقول باأنه مل ير بطريرك منذ تيموثاو�ص �الأول 

l)1939(� Timotheus I وحتى �إيرينيو�ص �الأول Irenaios I �لذي ُعزل �صنة 2005 مل يكن �صالعاً يف 

لتلك �ل�صفقات، ويبدو �أن كرييو�ص ثيوفيلو�ص �لثالث 
ٍ
�صفقات من هذ� �لنوع، �أو مل يوقع على جتديد 

�لقاعدة،  لهذه  ��صتثناًء  لي�ص  �لقد�ص  �الأرثوذك�صية يف  للكني�صة  �لبطريرك �حلايل   ،Theophilos III

وهذ� ما �أعاد ق�صية �ملقد�صات �مل�صيحية �إىل �لو�جهة خالل �صنة 2017. 

اأ. ت�رشيب اأمالك الكني�شة الأرثوذك�شية يعود اإىل الواجهة: 

يف 2017/10/1 �نعقد �ملوؤمتر �لوطني لدعم �لق�صية �لعربية �الأرثوذك�صية يف فندق ق�رش جا�رش 

يف بيت حلم، و�أعلن هذ� �ملوؤمتر �ملقاطعة �لدينية للبطريرك ثيوفيلو�ص على خلفية ك�صف �ل�صحف 

جلمعيات  مملوكة  �رشكات  مع  ثيوفيلو�ص  وقعها  جديدة   
40

ت�رشيب �صفقات  عن  �ل�صهيونية 

�لعقار�ت يف عهد ثيوفيلو�ص،  �أنباء عن �صبعة تطور�ت يف ت�رشيب  �لقر�ر جاء بعد  ��صتيطانية، هذ� 

بينها �أربعة يف �لقد�ص وذلك على �ل�صكل �الآتي: 
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1. �شفقة دير مار اإليا�س )2009(: يف هذه �ل�صفقة تعاقدت �لكني�صة مع �رشكة تطويٍر عقاري 
�إيرينيو�ص  �أر�ص ٍكان  على   ،Shraga Biran بري�ن  ل�رش�غا  مملوكٍة  �ل�صهيوين  �لي�صار  من  قريبة 

�الأول قد تعاقد مع �رشكة بار� Bara �ال�صتيطانية �ليمينية لبيعها لها قبل �صنة 2005 ليبد�أ تو�صيع 

. ويف تو�صيحها الأ�صباب 
41

م�صتوطنة تلبيوت �ل�رشقية وتاأ�صي�ص م�صتوطنة جفعات هماتو�ص عليها

“م�صادرة  فر�صة  لتفويت  �جلديدة  �التفاقية  وّقعت  �أنها  �لبطريركية  زعمت  ذلك،  على  �الإقد�م 

�الأر�ص” من قبل بلدية �الحتالل، وذلك من خالل �الإ�رش�ع يف حتويل ت�صنيف �الأر�ص و�لبناء عليها 

لفر�ص �أمٍر و�قع جديد، ز�عمًة باأن ح�صة �لبطريركية من �ل�صقق �ل�صكنية يف �لعقد �جلديد �أعلى منها 

يف �لعقد �لذي كان �إيرينيو�ص قد �أبرمه، ولي�ص خافياً �أن هذ� �الإجر�ء ال ي�صكل �إلغاًء ل�صفقة �إيرينيو�ص، 

و�إمنا ُي�صّكل حت�صيناً ل�رشوطها وتغيري�ً لهوية �مل�صتفيد من �ليمني �إىل �لي�صار �ل�صهيوين، خ�صو�صاً 

و�أن �لتطوير يتم يف حميط م�صتوطنات، و�صيكون من �ل�صعب على �لبطريركية �أن توؤجر ح�صتها 

من �ل�صقق الأبناء �لطائفة �لعرب، و�صتوؤجرها للم�صتوطنني �ل�صهاينة لال�صتفادة من �الإير�د.

2017/10/14 ك�صفت �صحيفة  ا)l)2012: يف   Giv‘at Oranim اأورانيم  2. �شفقة جفعات 
( يف �ملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص ت�صم

2
�ألف م  27( 27 دومناً   هاآرت�ص عن �صفقة لتاأجري 

وذلك  دوالر  ماليني   3.65 بقيمة  �إيجاٍر  مقابل  عاماً   52 ملدة  جتارياً  وجممعاً  �صكنية  �صقة   240

 Virgin مل�صجلة يف مالذ �رشيبي هو �جلزر �لعذر�ء� Kronti Investments ل�صالح �رشكة كرونتي

 .
42

�ملالك �ل�صحيفة من �حل�صول عن معلوماٍت عن هوية  �لكاريبي، ومل تتمكن  �لبحر  Islands يف 

وهذه �ل�صفقة هي كذلك �إعادة تاأجري عقاٍر موؤجٍر �أ�صالً، بحيث توؤول تلك �لعقار�ت ل�رشكة كرونتي 

ملدة 52 عاماً �إ�صافية بعد �نتهاء �لعقد �حلايل �لذي مل يت�صح وقت �نتهائه.

تاريخ يف  �ل�صفقات  �أخطر  �لطالبية  �صفقة  كانت   :)2016 ( الطالبية  �شفقة  جتديد   .3 
( من �الأر�ص 

2
�لكني�صة �الأرثوذك�صية من حيث �لنوع، �إذ �رُشَّبت مبوجبها 570 دومناً )570 �ألف م

�لتي ُترجم فوَقها قر�ُر  �مل�صاحة  �لقد�ص، وهي  �ملر�كز �حلكومية يف غرب مدينة  �ليوم  تقوم فوقها 

قيم فوقها مبنى �لكني�صت 
ُ
�عتبار �لقد�ص عا�صمًة للكيان �ل�صهيوين بعد �صدوره �صنة 1950، وقد �أ

�صكانها عدد  يقارب  �صكنية  �صاحية  �إىل  �إ�صافة  �ملركزية  �حلكومية  �ملباين  من  وعدٌد   و�حلكومة 

�أن  دون  للتجديد  قابلة  عاماً  خم�صني  ملدة   1950 يف  برمت 
ُ
�أ قد  �ل�صفقة  هذه  كانت  �صخ�ص.  �ألف 

لذلك  و��صتباقاً   ،2000 �صنة  بحلول  �صتنتهي  كانت  �أنها  يعني  ما  �لتلقائي،  �لتجديد  على  تن�ص 

�لكني�صة  ح�صاب  يف  �لتالية  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  عن  �الإيجار  �إيد�ع  �إىل  �ل�صهيونية  �حلكومة  بادرت 

باأنها  �لكني�صة  �لعقد ملدة خم�صني عاماً جديدة، ويقول حمامو  1988، معتبًة نف�صها جّددت  �صنة 

مالية  �إد�رٍة  بطريرك ٍوكّل  كل  �إن  �إذ  بتتبعها،  ت�صمح  ال  �لبنكية  �حل�صابات  يف  فو�صى  حالة  ت�صهد 

كل  تتبّع  على  قادرة  غري  �لبطركية  جعل  ما  �أعمالها،  لت�صرّي  جديدة  بنكية  ح�صابات  تفتح  جديدة 

�إال بعد �نق�صاء فرتة طويلة، وكانت �لنتيجة �أن �إيد�ع ذلك �ملبلغ   ح�صاباتها، فلم تدرك �لبطريركية 
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�حلكومة �ل�صهيونية �عتبت �ل�صفقة قد ُجددت، و�أن �لبطريركية قد قبلت ذلك �صمنياً دون �حلاجة 

 .
43ً

�إىل بيان ذلك حترير�

�أن هذه �ل�صفقة مل جتدد،  ظلت �ملنازعة على هذه �الأر�ص قائمًة، ور�أت �لبطريركية من طرفها 

ووقع �لبطريرك ثيوفيلو�ص عقد�ً جديد�ً مع �رشكة �صهيونية خا�صة ليوؤول �إليها �إيجار هذه �الأر�ص، 

 Jewish فباتت بذلك موؤجرًة ل�رشكة خا�صة �صهيونية �إ�صافة الدعاء �ل�صندوق �لقومي �ليهودي 

�إعادة  تكتيك  فيها  ُي�صتخدم  �لتي  �لثانية  �ملرة  ، وهذه هي 
44

�لتاأجري بتجديد عقد   National Fund

�لتاأجري الإحد�ث �ملنازعة، لكن هذ� ال ينفي �أن �مل�صتاأِجَرين �الأول و�لثاين �صهاينة. 

�ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  �أثار  جديد  مل�صتفيٍد  �لعقار�ت  هذه  تاأجري  �إعادة  عن  �الأنباء  �إثر 

�لق�صية �إعالمياً و�صيا�صياً، معتب�ً �أن �لبطريركية و�صعت �الأر�ص و�ل�صكان حتت رحمة �ال�صتثمار 

من   Rachel Azaria عز�ريا  ر�حيل  �ليميني  �لكني�صت  ع�صو  حركت  ذلك  من  و�نطالقاً  �خلا�ص، 

م�صادرة  �ل�صهيوين  لالحتالل  يجيز  قانوٍن  بت�رشيع  للمطالبة  نيابية  عري�صًة   Kulanu ُكلنا  كتلة 

كل �الأر��صي �لتي باعتها �لكني�صة مل�صتثمري �لقطاع �خلا�ص �ملجهولني لقاء دفع تعوي�صات اٍلأولئك 

�ل�صطور  هذه  كتابة  ومع   ،
45

�لكني�صت �أع�صاء  من  �أربعني  تاأييد  �لعري�صة  تلك  ونالت  �مل�صتثمرين، 

كانت تلك �لعري�صة ما تز�ل يف طريقها للتحول �إىل ت�رشيع.

4. حكم ق�شية �شاحة عمر: يف 2017/7/31 �أ�صدرت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا يف �لقد�ص حكمها 
Imperial Hotel وبرت�  ، �لتي بيعت مبوجبها فنادق �الإمبرييال 

46
�البتد�ئي يف �صفقة �صاحة عمر

�إىل  �لو��صل  بالطريق  �خلليل  باب  تربط  �لتي  �ل�صاحة  يف  �لتجارية  �ملحال  من  و27   Petra Hotel

�إيرينيو�ص وُعزل من موقعه  �لبطريركية �الأرثوذك�صية �صماالً، وهي �ل�صفقة �لتي ُطرد �لبطريرك 

من  �ل�صهيونية  �جلمعيات  بتمكني  �ملحكمة  تلك  ُحكم  ق�صى  وقد  �أثرها.  على  �لكني�صة  يف  وُحب�ص 

موؤمتر  بعقد  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  رّد  �رش�ئها.  �صفقة  ب�صحة  زعمها  وتاأييد  عمر  �صاحة  عقار�ت 

�صحفي يف 2017/8/12 يف د�ر �لبطريركية �الأرثوذك�صية يف عّمان، يف خطوٍة رمزية �صكلت �ل�صابقة 

�إىل  “ظاملاً وال ي�صتند  �أعلن فيه رف�ص هذ� �لقر�ر �لذي عدَّه  �الأوىل لعقد موؤمتر �صحفي للبطريرك، 

. وعلى �لرغم من �أن 
47

�لوقائع”، و�أعلن �أنه �صيتوجه �إىل �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا للطعن يف �لقر�ر

�إال  �إبطال �صفقة �صاحة عمر،  �لبطريركية ملحاولة  �أمام  �ملتاحة  �أحد �خليار�ت  �لق�صائي هو  �مل�صار 

�أن �لتعويل على عد�لة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا يبقى حمدود�ً، و�حلكم �ل�صيا�صي �لذي �صدر عن 

�ملحكمة �البتد�ئية يف �لقد�ص من �ملحتمل له �أن يتكرر على م�صتوى �ملحكمة �لعليا لكن بعد فرتٍة �أطول 

من �لزمن.

تاأكيد�ً   48 عرب  موقع  ن�رش   2017/7/10 يف   :)2013( يافا  يف  ال�شاعة  برج  اأرا�شي  بيع   .5

�ل�صاعة برج  قرب  �لو�قعة  �لدير  �أر��صي  باعت  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  باأن  مطلعة  م�صادر   عن 
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مليون   1.5 مقابل  وذلك  �لقدية  يافا  مدينة  قلب  يف   )
2
م �آالف   6( دومنات   6 وم�صاحتها  يافا  يف 

جزر  يف  م�صجلة   ،Bona Trading للتجارة  بونا  ��صم  حتمل  خا�صة  ل�رشكة  وذلك  فقط،  دوالر 

وقد  �لكاريبي،  �لبحر  يف   Saint Vincent and the Grenadines و�جلر�ندين  فين�صنت  �صانت 

عن  و�آخر  �صاحور،  بيت  يف  �الأرثوذك�صية  �لهيئات  من  لعدد  بياٍن  عن  �مل�صتجد�ت  هذه  �ملوقع  نقل 

�لعقارية   Calcalist كليكلي�صت  �صحيفة  عادت  وقد   ،
48

يافا  - �الأرثوذك�صية  �خلريية  �جلمعية 

�صدور من  �أياٍم  بعد  �ملباعة  �لعقار�ت  موقع  حمِددًة  �ل�صفقة،  هذه  تفا�صيل  لن�رش   �ل�صهيونية 

هذه �لبيانات. 

تفوقاً  �ل�صهاينة  متنح  الأنها  ثيوفيلو�ص  �صّد  �ل�صعبي  �الحتجاج  �رش�رة  �ل�صفقة  هذه  �أ�صعلت 

لت�صفية  و�أ�صمل  �أكب  حرٍب  �صمن  ليافا،  �لعربي  �لتاريخي  �لو�صط  لت�صفية  معركتهم  قي  مطلقاً 

�لبلد�ت �لقدية يف حيفا ويافا وعكا و�لنا�رشة. وقد حمل �لتقرير ذ�ته رّد �لكني�صة على هذه �الأخبار 

1997 يف عهد  �أنها بعد در��صة عقد �لتاأجري �ل�صابق لهذه �الأر�ص، و�ملبم �صنة  �لذي �أو�صحت فيه 

�لبطريرك ثيوذور�ص �الأول Diodorus I مقابل �إيجاٍر جمحف، فقد �رتاأت �إعادة تاأجري هذه �الأوقاف 

ل�رشكة �أجنبية للفرتة �لتالية للـ 99 عاماً �لتي ينتهي فيها عقد �مل�صتاأجر �حلايل، حلماية �لعقار�ت من 

�إمكانية �دعاء �حلق �ملتبقي للبطريركية يف ملكيتها، وملعاجلة �الإيجار �لزهيد �لذي ن�صت تلك �ل�صفقة 

 .
49

�ملذكورة

�صبق  �لتي   99 �لـ  �الأعو�م  بعد  ما  �إىل  �لعقار�ت  تاأجري  تعني  �ل�صفقة  هذه  فاإن  �ملح�صلة،  يف 

لثيوذور�ص �أن �أّجرها، بثمٍن مقبو�ص مقدماً وقبل 79 عاماً من بدء �رشيان �لعقد، ول�صالح �رشكٍة 

جمهولة �لهوية يف �أحد �ملالذ�ت �ل�رشيبية �الآمنة، �أي �أنها يف �لغالب مملوكة مل�صتثمرين �صهاينة ال 

يريدون �الإف�صاح عن هويتهم، ما يجعلها تثبيتاً مللكية �ل�صهاينة لكامل منفعة هذه �الأر�ص لفرتة قد 

متتد حتى �صنة 2196.

ت�رشبت  باأيام،  يافا  يف  �ل�صاعة  برج  �صفقة  عن  �الإعالن  بعد   :2015 قي�شارية  اأرا�شي  بيع   .6

�أنباء عن تاأجري �لكني�صة الأر��ص يٍف قي�صارية، وعادت �صحيفة هاآرت�ص لتن�رش تفا�صيل هذه �ل�صفقة 

( قرب 
2
�ألف م 430 دومناً )430  2015 تاأجري  �أعادت يف �صنة  �أن �لكني�صة  2017/10/14 ليت�صح  يف 

 ،50
فقط �أمريكي  دوالٍر  مليون  مبلغ  مبقابل  �إ�صافية  عاماً   124 ملدة  لقي�صارية  �لتاريخي  �ملركز 

و�جلر�ندين،  فين�صنت  �صانت  جزر  يف  �مل�صجلة   Senet Ventures �صينيت  �رشكة  ل�صالح  وذلك 

وبالطريقة  �لثالث،  ثيوفيلو�ص  حقبة  خالل  بيعها  عن  �أنباء  حتدثت  �لتي  �الأر��صي  �أكب  هذه  وتعد 

�أعمال �إ�صالحية �أنها  �إعادة تاأجري عقار�ت موؤجرة �صابقاً، و�لتي تقدمها �لبطريركية على   نف�صها، 

ل�صفقات �صابقة. 
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�ل�صهيونية  �ل�صحف  �أعلنت  قي�صارية،  �صفقة  عن  لالإعالن  مز�مٍن  وقٍت  يف  طربيا:  �شفقة   .7
( على �صاطئ بحرية طبيا ل�رشكة 

2
عن �صفقة �أخرى وقَّعها ثيوفيلو�ص لبيع 11 دومناً )11 �ألف م

.
51

كرونتي ذ�تها �لتي ��صرتت عقار�ت جفعات �أور�نيم

ب. البطريرك ثيوفيلو�س ومعركة ال�رشعية:

قدية،  لعقوٍد  �إ�صالحاً  باعتبارها  وتقديها  لل�صفقات  �لكني�صة  تبير  حماولة  من  �لرغم  على 

�إال �أن �حلقيقة �لتي ال يكن �إغفالها هو �أن هذه �ل�صفقات رتبت �إعادة تاأجري �صتة عقار�ٍت مركزية 

ل�رشكات �صهيونية �أو �أجنبية يف مالذ�ت �رشيبية لفرت�ت جديدة بع�صها يزيد عن قرٍن من �لزمن 

�رشية  من  �ال�صتفادة  �لبطريركية  حماولة  نقد�ً.  �لبطريركية  قب�صتها  بخ�صة  عاجلة  �أثماٍن  مقابل 

هوية مالكي �ل�رشكات �الأجنبية مل ت�صتمر طويالً، �إذ �إن �ل�صغوط �ملتنامية مل�صادرة �الأر��صي من 

 The Times of مل�صرتين �جلدد دفعتهم لالإف�صاح عن هويتهم فن�رش موقع “تايز �أوف �إ�رش�ئيل�

Israel” يف 2017/11/22 تقرير�ً ك�صف فيه �أن مالك �رشكة كرونتي لال�صتثمار�ت يف جزر �لعذر�ء، 

و�لتي ��صرتت عقار�ٍت يف �لقد�ص وطبيا هو ديفيد �صوفر David Sofer، وهو مليونري �إ�رش�ئيلي 

مقيم يف لندن، ومايكل �صتاينهارت Michael Steinhardt، وهو مليونري �صهيوين �أمريكي مقيم 

يف نيويورك، وهما ي�صرتكان معاً يف ملكية �أر��صي �أبو طور �لتي يجري تو�صيع م�صتوطنة جفعات 

 .
52

هماتو�ص فوقها

هذه �لرت�كمات مل تُعد تتيح م�صاحًة حل�صن �لنية جتاه �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث، خ�صو�صاً 

�أنه توىل كر�صي �لبطريركية بتعّهٍد باإبطال �صفقة �صاحة عمر، وهو ما ف�صل يف حتقيقه حتى �الآن، 

�ملجاورة  و�ملحالت  وبرت�  �الإمبرييال  بفندقي  �لت�رشف  من  �ل�صهيونية  �جلمعيات  ُمّكنت  ما  و�إذ� 

�لذي توىل �صدة  بالتعهد  بالوفاء  لف�صله  لل�رشعية كبطريرك؛ وذلك  فاإن ثيوفيلو�ص �صيم�صي فاقد�ً 

مل  �لذين  قبله،  من  �ليونان  للبطاركة  �متد�د�ً  ي�صكل  عينه  �لوقت  يف  و�أنه  �أ�صا�صه،  على  �لبطريركية 

�حلر�ك  دفعت  �لتي  هي  جمتمعة  �العتبار�ت  هذه  ولعل  ت�رشيب،  �صفقة  من  منهم  �أيٍّ  حقبة  تخُل 

د�عيٍة مت�صاعدٍة  وب�صقوٍف  متتالية  �صهوٍر  خم�صة  مدى  على  �صده  �الأرثوذك�صي   �جلماهريي 

�إىل عزله. 

يف 2017/9/9 بد�أ حر�ك جماهريي �أرثوذك�صي و��صع �صّد �لبطريرك يف �لقد�ص مبظاهرٍة دعت لها 

، ثم يف 2017/9/16 خرجت مظاهرٌة يف �لنا�رشة �أّكدت على رف�ِص �ل�صفقاِت، 
53

جلنة �ملتابعة �لعربية

�لذكر  �ل�صابق  �لوطني  �ملوؤمتر  �نعقد   2017/10/1 ويف   .
54

�لكني�صة بقر�ر  ثيوفيلو�ص  تفّرد  ورف�ِص 

2017/10/8 �صهدت حيفا مظاهرة حملت  . ويف 
55

يف بيت حلم وقّرر مقاطعة �لبطريرك ثيوفيلو�ص

. ويف 2017/11/16 خرجت مظاهرة يف �للد طالبت 
56

�لعناوين ذ�تها �لتي حملتها مظاهرة �لنا�رشة

. وقد جاء �إعالن قر�ر تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمًة للكيان 
57

بعزل �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث
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�ل�صهيوين ليخرج �لبطريرك من د�ئرة �حلر�ك �ل�صعبي، لكنه ما لبث �أن عاد �إىل �لو�جهة يف 2018/1/6 

بقذف موكبه بالبي�ص و�الأحذية بينما كان يف طريقه �إىل كني�صة �ملهد يف بيت حلم للم�صاركة يف قد��ص 

.
58

عيد �مليالد بح�صب �لتقومي �ل�رشقي

، خ�صو�صاً �أنه �صهد ما 
59

��صت�صعر �لبطريرك ثيوفيلو�ص �خلطر �لكامن يف هذ� �لت�صعيد �ل�صعبي

ح�صل مع �إيرينيو�ص �الأول من قبله، وهو ما يز�ل يو��صل �صجنه يف �لكني�صة حماية له من �ل�صارع، 

�صهيونية  �رشكة  وهي   Debby Communications Group لالت�صاالت  ديبي  وكالة  فا�صتاأجر 

، و�لذي عمل ناطقاً با�صم وز�رة �خلارجية 
60Moshe Debby للعالقات �لعامة يلكها مو�صيه ديبي

تو��صل  ح�صابات   2017 �صبتمب  �أيلول/  نهاية  يف  �ل�رشكة  ففتحت   ،
612000 �صنة  �ل�صهيونية 

فيها  �لدين  �لتي ال يكرتث رجال  ذ�تها  �لكني�صة  �لكني�صة،  �لعربية حل�صاب  باللغة  ناطقٍة  �جتماعي 

�أنهم ي�صون فيها عمرهم كله. رّتب �لبطريرك يف �لوقت عينه  لتعلم �للغة �لعربية على �لرغم من 

بالتعاون مع م�صاعديه تو��صالً مع �لديو�ن �مللكي �الأردين، ومع ديو�ن �لرئا�صة �لفل�صطيني �أقنعهما 

يف  �لتدخل  �ملمكن  قدر  يتجنبان  �لطرفني  هذين  �إن  تقول  �لتاريخة  و�لتجربة  نظره،  بوجهة  خالله 

�صوؤون �لكني�صة ويتخوفان من حر�ك �ل�صارع �الأرثوذك�صي �لر�ف�ص ل�صلوكها، كما ح�صل يف جتربة 

 �صفقة �صاحة عمر �إذ �أيد� �لبطريرك �إيرينيو�ص �الأول، قبل �أن يعود� لال�صتجابة ملطالب تنحيته بعد

فر�صها �صعبياً. 

ز�ر وفٌد من �الأوقاف �الأردنية يف �لقد�ص �لبطريرك ثيوفيلو�ص، �صارك فيه عز�م �خلطيب مدير 

�لتعليم  مدير  بكري�ت  ناجح  و�ل�صيخ  �الأق�صى،  �مل�صجد  مدير  �لك�صو�ين  عمر  و�ل�صيخ  �الأوقاف، 

�صياٍق  2017/10/3؛ يف  با�صتنكاٍر �صعبي و��صع الأنها جاءت يف  �لزيارة  �ل�رشعي. وقد قوبلت هذه 

جعلها ت�صّكل تقوي�صاً ملقرر�ت �ملوؤمتر �لوطني لدعم �لق�صية �الأرثوذك�صية �لتي كانت ن�ّصت على 

بيانات  الإ�صد�ر  وبكري�ت  �لك�صو�ين  �ل�صيخني  دفع  ما  فقط،  بيومني  ذلك  قبل  ثيوفيلو�ص  مقاطعة 

لكن  �لت�رشيبات،  �أخبار  حول  حقائق  ��صتجالء  زيارة  كانت  �لزيارة  تلك  �إن  فيها  قالو�  تو�صيحية 

�ل�صورة �لتذكارية �لتي ُن�رشت للقاء تو�صح �حتفاًء بروتوكولياً بالبطريرك ال يتنا�صب مع جل�صة 

متهيد�ً  �صّكلت  �لزيارة  تلك  �أن  بعد  فيما  تبنّي  فقد  �لتو�صيح،  كان  و�أياً   .
62

حقائق وتق�صي  حتقيق 

، وكان �لرئي�ص 
�رشورياً ال�صتقبال �مللك عبد �هلل �لثاين للبطريرك يف عّمان، وذلك يف 632017/10/18

يف  ذلك  قبل  �لبطريرك  ��صتقبال  قد  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لوزر�ء  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

.
642017/10/15

ما حتّقق للبطريرك خالل هذ� �حلر�ك هو ر�صم �صورة م�رشوعية ر�صمية فل�صطينية و�أردنية 

بني  نف�صه  لل�رشخ  ��صتمر�ر  يف  �لنهر،  طريف  على  طائفته  �أبناء  من  له  �صعبي  رف�ٍص  مقابل  يف  له، 

�لنخبة �ليونانية وجمهور �لطائفة �لوطني، ويبقى �ل�صوؤ�ل �مل�رشوع هنا: �إذ� كانت �صلطتا �الحتالل 



171

 االأر�س واملقد�شات

�لعربي  �لوجود  ت�صفية  يف  ملاآربها  حتقيقاً  �ل�رشخ  هذ�  يف  ��صتثمرتا  قد  و�ل�صهيوين  �لبيطاين 

�مل�صيحي و�ال�صتحو�ذ على �أمالك �لكني�صة �الأرثوذك�صية؛ فلماذ� ال تقوم �لدولة �الأردنية و�ل�صلطة 

�لفل�صطينية بدورهما يف مو�جهة هذ� �ل�رشخ؟

ج. مبادرة اإعمار القرب املقد�س:

�الإعمار  يف  لالإ�صهام  �لثاين  �هلل  عبد  للملك  مبادرة  �الأردين  �مللكي  �لديو�ن  �أعلن   2016/4/11 يف 

�ملقرر لـ“�لقب �ملقد�ص” يف كني�صة �لقيامة، وقد رّد �لبطريرك ثيوفيلو�ص مبا�رشة بر�صالة ثّمَن فيها 

هذه �ملبادرة، و�أعلن قبول �لبطريركية بها. وتد�ر كني�صة �لقيامة من قبل هيئات م�صيحية ثالث: هي 

�لروم �الأرثوذك�ص، و�الأرمن، و�لالتني ممثلون باالآباء �لفرن�صي�صكان، وذلك مبوجب �لو�صع �لقائم 

 
65

�لذي �أقرته �ملادة 57 من �تفاقية برلني �صنة 1878 بني �لقوى �الأوروبية �لكبى و�لدولة �لعثمانية

عقب �حلرب �لرو�صية - �لعثمانية 1877–1878. وكانت هذه �الإد�رة �مل�صرتكة بني �أطر�ٍف متعار�صة 

تعطل �لتفاهم على �إعمار �لقب �ملقد�ص �لذي كان قد ت�صّدع يف �أربعينيات �لقرن �لع�رشين، فاأقامت 

بريطانيا من حوله حمايات حديدية ��صتنادية يف �صنة 1947 لتخفيف �ل�صغط على جدر�نه ومنعها 

 ،2016 �أبريل  ني�صان/  يف  �إال  �تفاٍق  �إىل  �لو�صول  من  �لثالث  �لهيئات  تتمكن  ومل  �أكرث،  �لت�صقق  من 

فوّقع �لبطريرك مع ممثلني من �الأرمن و�لفرن�صي�صكان �تفاقاً باإعمار كني�صة �لقيامة، بالتعاون مع 

. بد�أ �لعمل فعلياً مببادرة �الإعمار 
66

�جلامعة �لوطنية �لتقنية يف �أثينا ح�رشه �ل�صفري �الأردين هناك

يف حزير�ن/ يونيو 2016، و�أزيل �لقف�ص �حلديدي من حول مبنى �لقب �لرخامي يف �صباط/ فب�ير 

، وقد �نتهت �أعمال �لرتميم، وُد�ّصن مبنى �لقب بعد ترميمه يف 2017/3/22 بح�صور ممثلني 
672017

عن �لهيئات �مل�صيحية �لثالث و�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أعلن حينها باأن كلفة �لرتميم و�صلت 

�لفل�صطينية، وعدد �الأردن، و�ل�صلطة  �لثالث، وملك  �لكنائ�ص  �أ�صهمت فيها  3.5 ماليني دوالر،   �إىل 

.
68

من �ملح�صنني

فل�صطني،  يف  �الأرثوذك�ص  �مل�صيحيني  عروبة  تكري�ص  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �الأردن  جنح  لقد 

ودور �ل�صلطات �لوطنية �لتي متثلهم يف �إعمار كني�صتهم، و�إن كانت تلك �ل�صلطات متثل �صعوباً ذ�ت 

غالبية م�صلمة، وباملقابل متكن �لبطريرك ثيوفيلو�ص من تكري�ص �رتباط كني�صته باليونان من خالل 

توقيع �تفاقية �لرتميم مع جامعة يونانية، كما �أن تفاهمه مع �لكاثوليك �لفرن�صي�صكان على �الإعمار 

�صكل �خرت�قاً يف �لعالقات عزز م�رشوعيته.

د. العتداءات على الكنائ�س والأديرة:

رئي�ص   Benzi Gopstein جوب�صتاين  بنت�صي  �ل�صهيوين  �حلاخام  كان   2016 �صنة  بد�ية  مع 

�لوجود  �أن  معتب�ً  �ملحتلة،  �لقد�ص  كنائ�ص  حلرق  �لدعوة  يجدد  �ملتطرفة   Lehava لهافا  منظمة 

على �عتد�ٌء  �لدعوة  تلك  تلى  وقد   .
69

فيها �ليهودي  للنقاء  تهديد�ً  ي�صكل  �لقد�ص  يف   �مل�صيحي 
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يف  ثم   ،
70

�لقبور نب�ص  وحماولة  �ل�صلبان  تك�صري  �صمل  �لقد�ص،  غرب  جمال  بيت  دير  مقبة 

 2016/1/17 كتبت عبار�ت م�صيئة على جد�ر كني�صة “رقاد �لعذر�ء” على جبل �صهيون جنوب غرب

. �أخري�ً، و��صلت �صلطات �الحتالل بناء �جلد�ر 
�لقد�ص �لقدية، مع �لتوقيع باإ�صارة “دفع �لثمن”71

.
72

�ملحيط بالوجلة من جهة دير �لكرييز�ن، لتعزله متاماً عن �الأر��صي �لتابعة له

هـ. تراجع اأعداد امل�شيحيني العرب يف القد�س:

خالل عقود �الحتالل �ل�صهيوين للمدينة ب�صطريها، كانت هجرة �مل�صيحيني �إىل خارج فل�صطني 

جتري بوتريٍة �أ�رشع بكثري من وترية هجرة �مل�صلمني، على �لرغم من ت�صاويهما يف حمنة �للجوء، 

و�حلرية �حلركة  وتقييد  �ملبا�رش،  و�الحتالل   ،1948 �صنة  �الأر�ص  من  �القتالع  �آثار   ومو�جهة 

�صنة 1967. ويكن تف�صري �جتاه �لهجرة �مل�صيحية �ملت�صارع بعاملني مركزيني: �الأول هو فتح �أبو�ب 

�لهجرة �أمامهم من قبل �ل�صفار�ت �لغربية، وبالذ�ت �صفار�ت �لواليات �ملتحدة وكند� وغرب �أوروبا، 

وحتى �صفار�ت �أمريكا �لالتينية، ب�صكٍل �أوجد لهم خمرجاً مغرياً وجاذباً من �لبوؤ�ص �لذي يعي�صونه 

بني  �لعميق  �ل�رشخ  هو  �ملهم  �لثاين  �لعامل  �أعد�دهم.  يف  متو��صٍل  نزيٍف  �إىل  �أدى  �الحتالل،  ظّل  يف 

�لنخبة �ليونانية و�أبناء �لطائفة �لعرب �لفل�صطينيني، و�لذين باتو� عملياً يعانون من �حتالٍل مركب؛ 

�حتالٌل �صهيوين ي�صتحوذ على �جلغر�فيا وي�صلب �حلرية، و“�حتالل” ديني ي�صتويل على �لكني�صة 

و�لعبادة ب�صكٍل جعل �لبقاء يف فل�صطني حالًة ميئو�صاً منها لدى �لكثري من �مل�صيحيني، فال ��صتعادة 

�حلرية قريبة، وال �حلفاظ على �لهوية ممكن.

، وهو ما 
73ً

12,420 �صخ�صا �لقد�ص  �أعد�د �مل�صيحيني �لعرب يف  2015 كانت  بحلول نهاية �صنة 

يعني �أنهم �صكلو� 3.8l% من �ملقد�صيني �لعرب، و1.4l% من �صكان �لقد�ص ب�صطريها وبكل �صكانها 

وهي  لن�صاأتها،  �الأوىل  �لقرون  منذ  �ملدينة  يف  للم�صيحية  ن�صبة  �أقل  وهي  وم�صتوطنني،  مقد�صيني 

ن�صبٌة �آخذة بالتاآكل يف �لوقت عينه. على �ملدى �لبعيد، ي�صكل ن�صوب �مل�صيحية �مل�رشقية من �لقد�ص 

خطر�ً جوهرياً، الأنه ُيعيد �ملز�عم بغياب �مل�صيحية منها �إىل �لو�جهة، وي�صلح �أر�صيًة الإطالق �ملز�عم 

�مل�صيحية �لغربية �ل�صاعية ملا تعتبه “��صرتد�د �لقد�ص”، وهي مز�عم �صبق لها �أن كانت �أ�صا�صاً يف 

�نطالق �حلروب �ل�صليبية.
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ثانيًا: ال�شكان يف ظّل االحتالل: 

1. واقع املعركة ال�شكانية:

بحلول نهاية �صنة 2015 كان و�قع �لتو�زن �ل�صكاين يف �لقد�ص على �ل�صكل �الآتي:

جدول 3/2: التوازن ال�شكاين يف القد�س بحلول نهاية �شنة 742015

الإجمايلامل�شتوطنون اليهوداملواطنون العرب

القد�س ب�شطريها
323,70075542,000865,700العدد

37.263.2100الن�شبة )%(

�رشقي القد�س املحتلة

�شنة 1967

320,000212,000532,000العدد

6040100الن�شبة )%(

 %37.2l �إىل  �أبطاأ من �ل�صابق، لت�صل  و��صلت ن�صبة �ملقد�صيني يف �ملدينة �رتفاعها ولكن بوترية 

�ل�رشقي.  60l% من �صكان �صطرها  ت�صكل  2015، ولتظل  �صنة  نهاية  ب�صطريها بحلول  �ملدينة  من 

ت�صري  �إذ  �ملدينة،  يف  �ليهود  �ل�صكان  ال�صتنز�ف  �الأول  �مل�صدر  ت�صكل  �لد�خلية  �لهجرة  تز�ل  وما 

�الإح�صاء�ت �ل�صهيونية �إىل �أن �صنة 2015 �صهدت قدوم 10,300 مهاجر يهودي د�خلي �إىل �ملدينة، 

وخروج 18,100 منهم يف �لوقت عينه، لت�صبح حم�صلة �لهجرة �ل�صلبية 7,800 مهاجر يهودي غادر 

، وهو ما 
، وهو رقٌم يتجه �إىل �لت�صاعد، فقد كان 7,400 ل�صنة 2014 و6,700 ل�صنة 772013

76
�لقد�ص

يعزز �ملع�صلة �لثابتة �لتي مل تتمكن �صلطات �الحتالل من جتاوزها �إىل �ليوم، وهي �أن مدينة �لقد�ص 

طاردة بطبيعتها للم�صتوطنني �ليهود.

وعلى �لرغم من �أن �مل�صادر �ل�صهيونية متيل �إىل عزو هذ� �الأثر �لطارد �إىل �خلالف بني �ملتدينني 

�ملدينة  م�صتوطني  من   %34l ي�صكل �حلريدمي  �إذ  �حلياة،  منط  يف  و�لعلمانيني   Haredim �حلريدمي 

�لطارد  �أثرهم  من  نظرياً  يزيد  مما   ،
78

�أبيب تل  يف  فقط   %2lو �لدولة  عموم  يف   %9l ي�صكلون  بينما 

�أنف�صهم  �حلريدمي  باأن  �الإح�صاء�ت  تتبع منط حياٍة علماين، تو�صح  �لتي  �ليهودية  �لعائالت  على 

 ييلون �إىل مغادرة �ملدينة مبعدل مغادرة �لعلمانيني �ليهود نف�صه، حيث كان من بني مغادري �ملدينة

�ملتدينني  �ملهاجرين  �أن  يعني  ما   ،
79

خارجها للمتدينني  �أحياء  �إىل  ذهبو�   5,900 نحو   2015 �صنة 

ي�صكلون ن�صبة تطابق تقريباً ن�صبتهم بني �ل�صكان.

ولعل هذ� يوؤكد �أن ح�صور �لهوية �لعربية و�الإ�صالمية وح�صور �ملقاومة هي �لعنا�رش �الأ�صا�صية 

بتاأمل  ذلك  يو�صح  �الآتي  �جلدول  ولعل  �ليهود،  �جتذ�ب  على  �مل�صتوطنات  قدرة  تثبط  كانت  �لتي 

 Neve )نيفيه يعقوب  2000–2006 على م�صتوطنات جيلو و�لنبي يعقوب  �لو�قعة بني  �لفرتة  �أثر 

Ya‘akov( وتلبيوت �ل�رشقية:
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جدول 3/3: تطور �شكان املراكز ال�شتيطانية الأ�شا�شية �رشقي القد�س80

19851992200020062015امل�شتوطنة

20,10038,10037,90041,40045,000راموت األون

Pisgat Ze’ev 14,80029,40036,50041,90041,200ب�شجات زئيف

23,90030,40027,60027,10030,800جيلو

20,30020,20021,800––النبي يعقوب

5,70019,900–––جبل اأبو غنيم )هار حوما(

رامات �شلومو

Ramat Shlomo
––11,30014,70015,100

11,80015,20012,80012,20014,400تلبيوت ال�رشقية

مل�صتوطنة منو  طفرة   2015–2006 بني  ما  �لقد�ص  يف  �لن�صبي  �لهدوء  فرتة  �صكلت  �ملقابل،   يف 

جبل �أبو غنيم )هار حوما( ور�موت �ألون Ramot Alon، بينما متكنت جيلو وتلبيوت �ل�رشقية من 

��صتعادة عافيتهما خالل �لفرتة نف�صها.

و�إذ� ما قورن �لعمود �الأخري من �جلدول 3/3 مع �لكثافة �ل�صكانية للمر�كز �لعربية �رشقي �لقد�ص 

�ملتفاوتة يف كثافتها، وهذ� ما  �مل�صتوطنات  �لكثافة بخالف  �أنها متيل الأن تكون متقاربة يف  يت�صح 

يو�صحه �جلدول �لتايل:

جدول 3/4: املراكز ال�شكانية للمواطنني العرب �رشقي القد�س 812015

جبل املكربكفر عقبالطورراأ�س العموداحلي الإ�شالمي – البلدة القدميةبيت حنينااملركز

38,10026,10025,90025,40023,60022,300ال�شكان

ي�صكل  بينما  �لطبيعي،  تطورها  عن  تعبري  هو  �لفل�صطينية  �الأحياء  �أحجام  يف  �لتقارب  وهذ� 

لطابعها �ملخطط �صلفاً كم�رشوعات نقل �صكان، تتفاوت  �نعكا�صاً  �مل�صتوطنات،  �أحجام  �لتفاوت يف 

يف قدرتها على �جلذب و�لنجاح. وهناك خا�صية �أخرى ت�صتحق �لتوقف عندها يف �الأحياء �لعربية 

هي �أنها ت�صكل ن�صيجاً مركزياً متما�صكاً مع �نقطاعني فقط متكنت �مل�صتوطنات من فر�صهما، �الأول 

هو �نقطاع �صعفاط عن �ل�صيخ جر�ح �لذي ت�صكله �جلامعة �لعبية و�لتلة �لفرن�صية ور�مات �أ�صكول 

Ramat Eshkol جمتمعني، و�لثاين هو �النقطاع �لذي ت�صكله م�صتوطنة جبل �أبو غنيم )هار حوما( 

باملحافظة  �لعربية  لالأحياء  ي�صمح  ما  وهو  �صفافا،  وبيت  باهر  �صور  بني  ما  هماتو�ص  وجفعات 

على ن�صيجها �ملوحد كمدينة متما�صكة بالرغم من مرور خم�صني عاماً على �حتاللها وحماولة زرع 

طاردة  بيئٍة  �إىل  وحتويلها  وتو�صعها  منوها  خنق  وحماولة  حولها،  ومن  �أحيائها  بني  �مل�صتوطنات 

الأهلها، ولعل �خلريطة �لتالية تو�صح ذلك:
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خريطة 3/3: الن�شيج ال�شكاين للقد�س 2015

 Source: Maya Choshen and Michal Korach, Jerusalem: Facts and Trends 2017 (Jerusalem: JIIS,

2017), p. 23.l

2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:
اأ. تفريغ التجمعات البدوية �رشق القد�س:

�ال�صتيطانية �أدوميم  كتلة  حميط  تفريغ  �إىل  ت�صعى  �الحتالل  و�صلطات   2012 �صنة   منذ 

مطاردة  �إىل  �نتقلت  ثم  �الأحمر  خان  يف  �الأبعد  بالتجمعات  فبد�أت  �لبدوية،  �لتجمعات  من 

�أ�صدرها �لتي  �خلر�ئط  وكانت  �لعيزرية.  �رشق  �صمال  �لبابا  وجبل  هندي  �أبو  و�دي  يف   جتمعات 
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�جلي�ص �ل�صهيوين يف �صنة 2012 تو�صح باأنه ي�صعى �إىل �إجالء 2,300 من �لبدو من كتلة �أدوميم، 

بحيث يخلي جميع جتمعاتهم �لو�قعة فيها �إىل خارج �مل�صار �ملقرر للجد�ر من حولها، ليبقي فقط 

على بلدة عربية و�حدة د�خل هذه �لكتلة هي بلدة �لزعيِّم. وخالل �صنة 2017 تركزت عمليات �الإجالء 

تهجري  عمليات  �أن  ويبدو  منه.  �لقريبة  �لتجمعات  وعلى  �لبابا  جبل  منطقة  يف  �جلهالني  عرب  على 

�لبدو تاأخرت عن موعدها �لذي �أعلنه �جلي�ص �ل�صهيوين، كما تاأخر �لعمل يف ��صتكمال مقاطع �جلد�ر 

حول كتلة �أدوميم، نتيجة �العرت��ص �الأمريكي �ملتكرر عليه، باعتباره يقطع �لتو��صل �جلغر�يف بني 

�أمّتت مقاطع �جلد�ر �ملحيطة ببلدة �لعيزرية  �صمال �ل�صفة وجنوبها. وكانت �صلطات �الحتالل قد 

يكون  الأن  مر�صٌح  �أدوميم  م�صتوطنة  حول  �جلد�ر  ��صتكمال  �أن  ويبدو  �أمنية.  ذر�ئع  �إىل  مرتكزة 

�إن ح�صل  �ل�صهيوين، وهذ�  للكيان  بالقد�ص عا�صمة  لقر�ر تر�مب باالعرت�ف  �لتطبيقات  �أول  �أحد 

�صي�رشع بطبيعة �حلال عملية تهجري بدو �ملنطقة. 

ب. عمليات ال�شتيالء على بيوت املقد�شيني:

كان �لتقرير �ل�صابق خالل �صنتي 2014–2015 قد غطى عمليات ��صتيالء كبرية وغري م�صبوقة 

يف �صلو�ن �صملت 53 �صقة يف حي �صلو�ن، �إىل جانب ��صتمر�ر �ملو�جهة مع جمعية عطريت كوهانيم 

�لتهديد يف بلدة  �ل�صنة عاد  �ل�رش�يا و�خلالدية �ملتجاورتني. ويف هذه  Ateret Kohanim يف عقبتي 

عقار  �أبرزها  �لعقار�ت،  من  عدد  على  كوهانيم  عطريت  جمعية  ��صتولت  حيث  �لقدية،  �لقد�ص 

�ليوزبا�صي يف حارة �ل�صعدية.

3. هدم املنازل واملن�شاآت:
جدول 3/5: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 822016

�شلواناحلي
جبل 

املكرب
العي�شوية

بيت 

حنينا 

�شور 

باهر
ال�شوانةالطور

ال�شيخ 

جراح

باقي 

الأحياء
املجموع 

عدد 

املن�شاآت
4523181813105424158

جدول 3/6: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 832017

املجموعباقي الأحياءبيت حنيناجبل املكربالعي�شويةاحلي

27241921116عدد املن�شاآت

وهي   2015–2000 بني  ما  �لفرتة  يف  من�صاآت  من  هدم  ما  �إىل  �ل�صنتني  هاتني  ح�صيلة  باإ�صافة 

1,084 من�صاأة �صكنية، فاإن ح�صيلة هدم �صلطات �الحتالل للمن�صاآت يف �لقد�ص ما بني �صنتي  تبلغ 

2000–2017 تكون 1,352 من�صاأة يف معظمها من�صاآت �صكنية.
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4. الأو�شاع امليدانية يف القد�س:

كان  لكنه  م�صتمرة،  ��صتعاٍل  حالة  يف  كانت  �لقد�ص  �أن   2012 �صنة  منذ  �لتقرير  �صّخ�ص  لقد 

 معزوالً وينتهي عند حدودها، �إذ �صهدت �صنة 2012 وحدها 78 مو�جهة و6 عمليات طعٍن بال�صكني

�قتحامات  مع  تفاعلت  م�صتمرة،  ��صتعاٍل  حاالت  �أي�صاً   2013 �صنة  و�صهدت   ،
84

�أخرى عملية  و21 

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

“هبّة 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 �لدع�ص 

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

�ل�صهيد  نفذها  �لتي  �لدع�ص  وعملية   ،2014/10/29 يف  حجازي  معتز  �ل�صهيد  نفذها  �لتي   Glick

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

على  جاءت  �لتي  �لفردية  �لطعن  بعمليات  �لقد�ص  �نتفا�صة  �نطالق  �إىل  و�صوالً   ،2014/11/18 يف 

خلفية حماولة فر�ص �لتق�صيم �لزماين لالأق�صى، وبد�أت على يد �ل�صهيد مهند �حللبي يف 2015/10/3 

لتتبعه �صل�صلة من �لعمليات.

�ملقاوم  �ال�صتعال  مركز  كانت  فالقد�ص  ذ�تها،  �ملعادلة  تو��صلت   2017–2016 �صنتي  خالل 

�الأ�صباط باب  هبّة  هما  فقط  فرتتني  خال  ما  �لتجاوب  قليل  حميطها  كان  فيما   و�جلماهريي، 

14–2017/7/27، وهبّة �لعا�صمة �لتي تلت �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �لقد�ص عا�صمة 

للكيان �ل�صهيوين يف 2017/12/6. و�إح�صاء �لعمليات خالل هاتني �ل�صنتني يو�صح �الآتي:

جدول 3/7: نتائج عمليات املقاومة يف القد�س خالل الفرتة 2016/1/1 – 852017/9/30

العددالفئةالعددالفئة

17عمليات ارتقى خاللها �شهداء24عمليات طعن

33�شهداء العمليات12عمليات اإطالق نار

554جرحى العمليات واملواجهات13عمليات اإحراق وزجاجات حارقة

10القتلى الإ�رشائيليون5عمليات دع�س

100اجلرحى الإ�رشائيليون6اأكواع متفجرة



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

178

ولعل �لتطور �مليد�ين �الأبرز خالل هذه �لفرتة كان هبّة باب �الأ�صباط �لتي جاءت رد�ً على تركيب 

فرف�صت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  على  �إلكرتونية  لبو�بات  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات 

�جلماهري دخول �مل�صجد وفق هذه �ل�رشوط وجتمعت ور�بطت على �أبو�به حتى و�صل عدد �ملر�بطني 

�ل�صهيونية  �ل�صلطات  ��صطر  مما  للت�صاعد،  مر�صحاً  وكان  �ألفاً   35 �إىل  للهبّة  �الأخرية  �الأيام  خالل 

للبحث عن خمرج مبا�رش قبل حلول �جلمعة �لثانية و�لتي كانت مر�صحة الأن ت�صهد �نفجار�ً ي�صعب 

�صبط �الأحد�ث من بعده.

�إىل جانب �حل�صد �جلماهريي �صهدت �لهبّة عملية فردية يف جمعتها �الأوىل، بادر �إليها �الأ�صري عمر 

 Halamish �قتحام م�صتوطنة حلمي�ص  �إذ خطط ونّفذ بنف�صه  �لعبد من قرية كوبر �صمال ر�م �هلل، 

ودخل �إىل �أحد بيوتها وقتل �صكانه �لبالغني )وعددهم ثالثة( بال�صالح �الأبي�ص. كما �صهدت حتركاً 

جماهريياً عربياً و�إ�صالمياً كانت مر�كزه �الأ�صا�صية عّمان و�إ�صطنبول، حتى �إن �لعا�صمة �الأردنية 

عّمان �صهدت عملية فردية م�صابهة يف �لنوع و�لتنفيذ حاول خاللها �لفتى �الأردين حممد �جلو�ودة 

طعن �صابط �صهيوين من �صباط �صفارة �لكيان �ل�صهيوين يف عّمان، قبل �أن يرتقي �صهيد�ً، ليتعزز 

ماأزق �لدولة �الأردنية كطرف مبا�رش يف تلك �لهبّة، لكنه غري م�صتعد وغري ر�غب يف توتري عالقته مع 

“�إ�رش�ئيل” �أو يف تكبد �أي �أثمان.

حر�ك  عنا�رش:  ثالثة  �إىل  �رتكزت  معادلة  �ل�صامل  �ل�صهيوين  �لرت�جع  �إىل  �لو�صول  تطلب  لقد 

هذه  ��صتمرت  ومتفاعل،  حا�رش  وخارٌج  موجعة،  فردية  وعلميات  �لد�خل،  يف  فاعل  جماهريي 

�ملعادلة يف �لفعل لـ 14 يوماً، �رتقى خاللها ثمانية �صهد�ء لت�صل بعد ذلك �إىل تر�جع �صهيوين �صامل 

دون قيد �أو �رشط. ولعل �أبرز تطور ميد�ين خالل �لعقد �ل�صابق باأ�رشه هو �لتو�صل �إىل هذه �ملعادلة، 

�لتي �ل�صيا�صية  �لروؤية  وجدت  �إن  �الإجناز�ت،  من  مزيد  نحو  عليها،  للبناء  منطلقاً  ت�صلح   �لتي 

تتبناها.

ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

1. ا�شتمرار التو�شع على اأ�شا�س الوظيفة الدميوجرافية للم�شتوطنات:

كان بناء �مل�صتوطنات يف �لقد�ص منذ �صنة 1967 يتم �نطالقاً من حتقيق وظائف جيو-�صيا�صية 

�إىل ثالثة  �لقد�ص تلك �مل�صتوطنات  �أ�صا�صي، و�نطالقاً من ذلك �صنف د�ر�صو �ال�صتيطان يف  ب�صكل 

�أطو�ق؛ فامل�صتوطنات �لتي تعزز �لوجود �ليهودي يف مركز �ملدينة �صنفت على �أنها �لطوق �الأول، 

�أما �مل�صتوطنات �لتي تقطع �لتو��صل بني �الأحياء �لعربية يف �لقد�ص �صنفت على �أنها �لطوق �لثاين، 

فيما �صنفت �مل�صتوطنات �لتي تقطع تو��صل �لقد�ص مع �ملدن �ملحيطة بها على �أنها �لطوق �لثالث. 
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�إال �أن هذ� �ال�صتيطان �لقائم على حتقيق �أهد�ف جغر�فية كان يف�صل يف �ال�صتقطاب �ل�صكاين، ومع 

ت�صاعد هاج�ص �ل�صيطرة �ل�صكانية على �لقد�ص بد�أت م�صتوطنات �لقد�ص تتو�صع على �أ�صا�ص حتقيق 

�الأغر��ص �ل�صكانية، ويكن للد�ر�ص �أن يلم�ص ذلك �لتحول بدء�ً من �صنة 2010.

لقد �أثبتت �مل�صتوطنات �الأقرب �إىل �ملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص قدرة عالية على جذب 

�مل�صتوطنني �ليهود، باعتبارها مت�صلة ب�صكل مبا�رش باملركز �ليهودي للمدينة، و�صاكنها ال ي�صطر 

من  �نطالقاً  �لقد�ص.  غربي  عمله  نقطة  �إىل  للو�صول  �لعربية  �الأحياء  يف  للمرور  �الأحيان  معظم  يف 

�الأول  �أ�صا�صيني:  �ل�صهيونية تركز على تو�صيع قاطعني �صكانيني  �ل�صلطات  بد�أت  �لت�صخي�ص  هذ� 

وهي  �أ�صكول،  ور�مات  �صلومو  ور�مات  �ألون  ر�موت  م�صتوطنات  من  ويتكون  �ملدينة  �صمال  يف 

 ،Ramot ر�موت  با�صم  تعرف  باتت  كتلة  لت�صكل  �لبع�ص  بع�صها  باجتاه  تتو�صع  م�صتوطنات 

�أما   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �لقد�ص  يف  �ملعلنة  �لتو�صع  عمليات  من   %28l �لقاطع  هذ�  و��صتقبل 

�لقد�ص ويتكون من م�صتوطنات جيلو وهار حوما وجفعات هماتو�ص،  �لثاين ففي جنوب  �لقاطع 

و��صتقبل هذ� �لقاطع 40l% من ذلك �لتو�صع.

جدول 3/8: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف القواطع ال�شكانية 2016–2017 

الطاقة ال�شتيعابية املتوقعة**الن�شبة )%(العدد*الفئة

11,29840l36,154الوحدات املقرة يف القاطع اجلنوبي

7,82228l25,030الوحدات املقرة يف القاطع ال�شمايل

الوحدات املقرة يف بقية م�شتوطنات 

القد�س
9,01432l28,845

28,134100l90,029اإجمايل الوحدات املقرة

مالحظة: �حت�صبت �الأرقام �عتماد�ً على �جلدول 3/9.

فهي  وبالتايل  مناق�صًة،  �أم  ترخي�صاً  �أم  تخطيطاً  كانت  �صو�ء  �ل�صكنية  �لوحد�ت  على  �لتطور�ت  �الإح�صاء�ت  هذه  ت�صجل   *

معر�صة للتد�خل بني �صنة و�أخرى وح�صابها �لرت�كمي يتطلب تدقيقاً.

وت�صاوي  2011 ل�صنة  �لقد�ص  يف  �ليهودية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  على  بناء  لل�صكان  �ال�صتيعابية  �لطاقة  �حت�صاب  مّت   ** 

3.4 �أفر�د، �نظر:

Maya Chochen and others, Jerusalem: Facts and Trends 2013 (Jerusalem: JIIS, 2013), p. 26,

http://en.jerusaleminstitute.org.il/.upload/facts-2013-engl%20(1).pdf
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جدول 3/9: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات القد�س 2016–862017

امل�شتوطنةاملنطقة

املجموع20162017

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

القد�س

2,494ر�مات �صلومو 

12,432

572

15,70228,134

3,956800ر�موت 

67بيت حنينا 

2,3301,600جفعات هماتو�ص

7252هار حوما 

279تلبيوت 

27ر�أ�ص �لعمود

1,1371,905معاليه �أدوميم 

12حي �ل�صيخ جر�ح 

7706,339جيلو 

1,0412,066ب�صجات زئيف 

114624نيفيه يعقوب

187جبل �ملكب 

4بيت �صفافا

جفعات زئيف

Giv‘at Ze’ev209832

معاليه د�ود

Ma‘ale David17

معاليه خمما�ص

Ma‘ale Mikhmas4175

كفار �أدوميم

Kfar Adumim323

�لنبي �صموئيل

Shmuel HaNavi22

نوف زيون

Nof Zion176

جفعات هاهاد��صا 

Giv‘at HaHadasha22

14و�دي �جلوز
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خريطة 3/4: ال�شتيطان الإ�رشائيلي �رشقي القد�س مع �شورة تو�شيحية للبلدة القدمية

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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2. خمطط عزل القد�س عن رام اهلل:

�ل�صهيونية  �حلكومة  �أعلنتها  �لتي  �الأرقام  يف  يقر�أ  توجه  ��صتجد   2017–2016 �صنتي  خالل 

ولتو�صيع  �صكنية،  وحد�ت   3,107 بـ  يعقوب  و�لنبي  زئيف  ب�صجات  م�صتوطنتي  �ت�صال  لتعزيز 

هذه  بعد  الت�صالها  يهد  ما  �صكنية،  وحدة   738 باإ�صافة  �ل�رشق  باجتاه  يعقوب  �لنبي  م�صتوطنة 

�لتو�صعة مب�صتوطنة جيفا بنيامني Geva Benjamin �لقائمة على �لطرف �الآخر من �جلد�ر. وعلى 

�أن �الجتاه �لذي ُيقر�أ هنا هو حماولة  �إال  �أن �جلد�ر �لذي يف�صل �مل�صتوطنتني بات مبنياً  �لرغم من 

�لبيد، ولعل �صلطات �الحتالل �صتلجاأ الحقاً  �لر�م و�صاحية  تاأ�صي�ص قاطع عر�صي ينع تو�صع 

لهدم هذ� �ملقطع من �جلد�ر و�إعادة تو�صيعه.

خريطة 3/5: تو�شيع م�شتوطنة النبي يعقوب، يف منطقة الدائرة الزرقاء

3. بنى حتتية تعزز الطابع اليهودي للمدينة:

خالل �صنتي 2016–2017 و��صلت م�رشوعات �لبنى �لتحتية �جلديدة �صعيها �مل�صتمر الإ�صفاء 

هوية حديثة على �لقد�ص، علها ت�صكل م�صدر جذب للم�صتوطنني �ليهود �لذين �أثبتت �لتجربة �ل�صابقة 

�أن �لقد�ص ب�صكلها �لرت�ثي و�لتاريخي ال ت�صكل عن�رش جذب بالن�صبة لهم، فان�صبت �الأعمال �نطالقاً 

�لقد�ص مبركزها �لتجاري  من ذلك على تعزيز �لطابع �لتجاري للمدينة بربط م�صتوطنات �رشقي 

يوؤهلها  ب�صكٍل  �لبع�ص من خالل �صبكة مو��صالت حديثة  �مل�صتوطنات ببع�صها  تلك  غرباً، وربط 

الأن ت�صبح هي �لن�صيج �ملركزي للمدينة م�صتقبالً. يف هذ� �الإطار �صهدت هذه �لفرتة �لتطور�ت �الآتية 

يف �لبنية �لتحتية:
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متديد �مل�صار �الأول �ملبني للقطار �خلفيف �إىل �لتلة �لفرن�صية لريبطها بغرب �لقد�ص على �لرغم    �أ. 

و�لتعر�ص  باحلجارة  رجمه  نتيجة  متتالية  لتعطيالت  يتعر�ص  �لقطار  من  �مل�صار  هذ�  �أن  من 

�إذ  للمقد�صيني،  �جلماهريية  �ملقاومة  �إطار  يف  �صعفاط  مبحطة  مروره  عند  �الأدو�ت  مبختلف  له 

تعر�ص يف �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2016 لوحده لتغيري يف جدول رحالته 13 مرة نتيجة هذه �ملقاومة.

�لديوجر�فية  �لوظائف  لتعزيز  ي�صعى  م�صار  وهو  �خلفيف:  للقطار  �لثاين  �مل�صار  بناء  ب. 

�ل�صمايل  �ل�صكاين  �لقاطع  ربط  على  ويتوقف  وحمدود  ب�صيط  م�صاره  �إن  �إذ  للم�صتوطنات، 

�ليهودي �لتجاري  باملركز  مرور�ً  جيلو(  )قاطع  �جلنوبي  �ل�صكاين  بالقاطع  ر�موت(   )قاطع 

غربي �لقد�ص، و�لو��صح �أن هذ� �لقطار ي�صعى �إىل تعزيز نوعية �حلياة و�لقدرة على �لرت�بط بني 

هذين �لقاطعني �ل�صكانيني و�ملركز �ليهودي للمدينة غرباً.

خريطة 3/6: امل�شار الثاين للقطار اخلفيف

Source: http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-
approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
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تعزيز  �إىل  ي�صعى  طريق  وهو  �ل�رشيع(:  بيغن  )طريق   21 �ل�رشيع  بالطريق  �لعمل  مو��صلة  ج. 

 �رتباط �لقاطع �جلنوبي مل�صتوطنات �لقد�ص مبركزها �ليهودي غرباً ويف�صل يف م�صاره بلدتي

بيت �صفافا و�رشفات عن بع�صهما �لبع�ص.

�لطريق  بد�ية  حتى  �لقد�ص  لغربي  �لتجاري  �لو�صط  من  يبد�أ  نفق  وهو  �أبيب:  تل  �لقد�ص  نفق  د. 

�حليوية  �لرهانات  �أحد  �لطريق  هذ�  وي�صكل  �لغربي،  �جلنوب  يف  �أبيب  تل  �إىل  �ملو�صل  �ل�رشيع 

للحكومة �ل�صهيونية لوقف ظاهرة �لهجرة �لد�خلية لليهود من �لقد�ص، �إذ ت�صري �الإح�صاء�ت �إىل 

�أكرث من ن�صف �ملهاجرين �لذين يغادرون �لقد�ص يتوجهون نحو �ملركز �ليهودي �خلال�ص  �أن 

تريد  �أبيب  وتل  �لقد�ص  بني  �لرت�بط  وبتعزيز  وحميطها.  �أبيب  تل  هو  �لذي  �ل�صهيوين  للكيان 

�أي  يف  �إليها  و�صولهم  وباإمكانية  �أبيب،  تل  من  بقربهم  �لقد�ص  م�صتوطني  ُت�صِعر  �أن  �حلكومة 

حلظة، ما ينفي حاجتهم للهجرة �إليها و�ل�صكن فيها.

خريطة 3/7: �شبكة تطوير املوا�شالت خالل �شنة 2017

Source: http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-
the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
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مل ي�صبق للقد�ص �أن كانت يف و�جهة �الأحد�ث �ل�صيا�صية 

 منذ بدء �ل�رش�ع يف �صنة 1917، كما كانت يف �صنة 2017.

كريي  تفاهمات  �صهدت  قد   2015 �صنة  كانت  و�إذ� 

 ملحاولة �إخر�ج �لكيان �ل�صهيوين من ماأزقه �مليد�ين بعد �نطالق �نتفا�صة �لقد�ص، فاإن �صنة 2017

عا�صمة بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  و�صهدت  �الأ�صباط  باب  عند  �جلماهريية  �لهبّة   �صهدت 

من  مزيد  وق�صم  للقد�ص  �ل�صيا�صية  �حلدود  تعديل  م�رشوع  طرح  �صهدت  كما  �ل�صهيوين،  للكيان 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية �إليها، وهو �مل�رشوع �لذي خيم على تطور�ت �الأيام �الأوىل من �صنة 2018. 

1. مفاعيل تفاهمات كريي:

يف  �الأردين  �لدور  تدجني  حماولة  من  مرحلة  د�صنت  قد   2015/10/24 كريي  تفاهمات  كانت 

�لقد�ص ليتحول �إىل �إد�رة للمقد�صات بالوكالة نيابة عن �ل�صلطات �ل�صهيونية، وقد قاد هذ� �مل�صار �إىل 

�ملحاولة �الأردنية لرتكيب �صبكة �لكامري�ت يف �مل�صجد �الأق�صى قبل �أن تعود �حلكومة للعدول عنها، 

�إىل خيار حماية دوره ووجوده حتت �صغط �ل�صارع  وقد فر�صت عليه هبّة باب �الأ�صباط �لذهاب 

�ملو�جهات  �إىل  �النتقال  �أن  الأنها تو�صح  بعدها  ما  لفهم  �ملقدمة �رشورية  �ملقد�صي و�الأردين. هذه 

�لتالية كان خيار�ً �صعبياً يعاك�ص �الجتاه �لر�صمي، وجاء كخيار �رشورة، دون ��صتعد�د م�صبق له، 

�لغاز،  �لبحرين، و�تفاقية  �تفاقية ناقل  بل جاء يف غمرة �ال�صتعد�د لنقي�صه. فاالأردن كان قد وقع 

�أوتو�صرت�د  �ل�صهيوين، وفكرة  �لكيان  �مل�صرتكة مع  �لتجارة �حلرة  وكان ي�صتك�صف فكرة منطقة 

�لقر�ءة  �لبي مع �صورية، وكانت  �لطريق  �إغالق  �مليناء بعد  �الأردن على هذ�  �عتماد  لتعزيز  حيفا 

�الأردنية ت�صري �إىل رغبته يف تعزيز �لتقارب مع �لكيان �ل�صهيوين، باعتباره �لثابت �لوحيد يف �ملنطقة 

�لتي �صهدت زلز�الً كبري�ً مدى �ل�صنو�ت �ل�صبع �ل�صابقة. لكن هذ� �الجتاه �أغفل ميل ق�صية �لقد�ص 

لالنفجار كمركز لل�رش�ع، و�أهمل كذلك �لتحدي �لتي ت�صكله مقوالت �لتهجري �ملت�صاعدة عند �ليمني 

�ل�صهيوين، و�لو��صح �أنه مل يكن يلك �أي �إجابة حول كيفية �لتوفيق بني �الجتاهني.

2. هّبة باب الأ�شباط:

يف و�حدة من �أبرز �لعمليات �لنوعية يف �نتفا�صة �لقد�ص، نفذ ثالثة من فل�صطينيي 1948 من مدينة 

�أم �لفحم، يف 2017/7/14، عملية عند باب �الأ�صباط �أدت �إىل قتل �ثنني من جنود �الحتالل �ملتمركزين 

عند �لباب، و��صت�صهاد �ملنفذين. �تخذت �ل�صلطات �ل�صهيونية قر�ر�ً باإغالق �مل�صجد �إغالقاً تاماً يف 

وجه �مل�صلمني وحاولت فر�ص �إد�رتها �الأمنية �ملبا�رشة يف �الأق�صى، و�إخ�صاع دور �الأوقاف لعملية 

�لغرف  مفاتيح  على  و�صيطرت  �الأق�صى،  �أبو�ب  على  �إلكرتونية  بو�بات  بت  فركَّ و��صعة،  تقلي�ص 

و�ملكاتب �لتي كانت ت�صغلها �الأوقاف. وقد قوبل ذلك باحتجاج �جلماهري �لفل�صطينية وقياد�تها من 

�لعلماء، على مدى �أ�صبوعني، �إىل �أن متكنو� من �إجبار �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لرت�جع عن كافة 

ال�شيا�شية  التطورات   رابعًا: 

             املتـعلقــة بالقــد�س
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�إجر�ء�تها يوم �خلمي�ص 2017/7/27، كما �أعادت �صلطات �الحتالل فتح باب �ملطهرة يف 2017/7/30. 

)يرجى �الطالع على �لتفا�صيل و�لدالالت يف �لف�صل �لر�بع، �ص 211–214( 

يف �ل�صهور �لتالية ركزت �صلطات �الحتالل �ل�صهيوين على حماولة �إفر�غ هذ� �لن�رش من معناه، 

�أن  �الأ�صباط يكن  باب  باأن ما حتقق يف  للقول  �الأق�صى،  �إجر�ء�ت جديدة يف  وعلى حماولة فر�ص 

يتغري. وعلى �لرغم من �أن هذه �الإجر�ء�ت بقيت حتوم حول ما كان قائماً �صابقاً من ت�صييق على 

�مل�صلني وتدخل جزئي يف �الإد�رة، �إال �أن ��صتمر�رها يعني �أن �مل�صهد مر�صح لتكر�ر �ملو�جهة على 

هوية �مل�صجد خالل �لعامني �لقادمني.

3. العرتاف الأمريكي بالقد�س عا�شمًة للكيان ال�شهيوين:

يف 2017/12/6 �أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب قر�ره �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة للكيان 

وقد  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  لنقل  حت�صري�ً  �لتنفيذية  �الإجر�ء�ت  يف  و�ل�رشوع  �ل�صهيوين، 

بعد  به  �لوفاء  �نتخابه وقد حاول  قد قطعه عند  تر�مب  �نتخابي كان  لوعد  �لقر�ر حتقيقاً  جاء هذ� 

�صهور من تولّيه �ل�صلطة ولكنه تر�جع وقتها. وعلى �لرغم من �أن كل �لروؤ�صاء �الأمريكان �ل�صابقني 

قد تعهدو� بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص منذ �صدور قر�ر قانون نقل �ل�صفارة عن �لكوجنر�ص 

مقد�ر  من  تنطلق  خ�صو�صية  حتمل  كانت  تر�مب  حالة  �أن  �إال   ،1995 �صنة   Congress �الأمريكي 

�عتماده على �أ�صو�ت �لناخبني �الإجنيليني �ملتع�صبني، وعلى رغبته يف ��صتعادة تاأييد تلك �ل�رشيحة 

له يف مو�جهة �حتماالت عزله �لتي كانت تلوح يف �الأفق، من خالل حتقيقات خمتلفة وحمالت �إعالنية 

نهاية �صنة 2017. هذه �خل�صو�صية ينبغي �أال تلفت �النتباه عن �أن فكرة �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة 

�إليها كانت مو�صوع �تفاق يف �لكوجنر�ص، ومو�صوعاً مطروحاً  للكيان �ل�صهيوين ونقل �ل�صفارة 

�لتوقيت و�جلدوى، ويف  �لتنفيذية ب�صكل د�ئم، ولكن �خلالف كان ينح�رش يف  �ل�صلطة  �أجندة  على 

�مل�صالح �ملرتتبة على �لقر�ر.

لقد جاء هذ� �لقر�ر يف ذكرى مئوية �الحتالل �لبيطاين للقد�ص ليوؤكد على �أن �ل�رش�ع على هوية 

�ملدينة ما ز�ل مفتوحاً على �الحتماالت ذ�تها يف 1917/12/9، و�أن �ال�صتعمار �لبيطاين �ملبا�رش ومن 

بعده �ل�صهيوين �ملدعوم من �لغرب مل يتمكن من �لو�صول حل�صم نهائي لهوية �ملدينة، فال�صمود 

�لرغم من تقدم �ال�صتيطان و�لتهويد،  �أبنائها يف �حلفاظ على هويتها ومقد�صاتها على  كان �صالح 

و�لقر�ر �الأمريكي يعلن دخول �ملركز �لغربي طرفاً مبا�رش�ً يف �ل�رش�ع على �ملدينة، لعله يتمكن من 

ح�صم ما مل يح�صم على مدى مئة عام.

ولعل �أبرز تد�عيات هذ� �لقر�ر تقر�أ يف �جتاهات ثالثة �أ�صا�صية:

 United Nations �ملتحدة  �الأمم  �إطار  �ل�صهيوين من خارج  للكيان  �أنه ي�صكل تفوي�صاً  الأول: 

باأن ي�صتخدم قدر�ً �أعلى من �لقوة، و�أن يفر�ص وترية �أ�رشع للتهويد و�ال�صتيطان، دون �أن يخ�صى 
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يرتكز  حيث  �لتنفيذ  حيّز  �إىل  �لقر�ر  هذ�  �صتاأخذ  �الحتالل  �صلطات  �أن  يعني  وهذ�  �لدولية.  �الإد�نة 

�هتمامها يف �مل�صجد �الأق�صى وحميطه، ويف �صلو�ن، ويف حتقيق �الأغلبية �ل�صكانية، ويف �إنهاء �جلد�ر 

من حول �لقد�ص. بلغة �أخرى، فاإن هذ� �لقر�ر �صيفتح �لباب �أمام مو�جهات ميد�نية جديدة يف �لقد�ص، 

�صت�صكل �ملركز �مل�صتعل لل�رش�ع مع �لكيان �ل�صهيوين على مدى �ل�صنو�ت �ملقبلة.

�إىل  �لعامل  دول  بقية  يدفع  قاطرة  ر�أ�ص  �لقر�ر  يكون  �أن  على  �الأمريكي  �لتعويل  هو  الثاين: 

�الأمن  باالإجماع يف جمل�ص  �إذ ووجه برف�ص  ذلك  يتمكن من  �الأوىل مل  �ملرحلة  �أثره، وهو يف  �قتفاء 

 General وباأغلبية �صاحقة يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ،United Nations Security Council
Assembly of the United Nations، ومل تلحق بالواليات �ملتحدة فعلياً �صوى غو�تيماال. من هذه 
�لز�وية، فتح هذ� �لقر�ر �لباب لفر�ص عزلة دولية على �لواليات �ملتحدة و�لكيان �ل�صهيوين، لكن ما 

منع حتققها ب�صكل فعال هو ترهل �لنظام �لر�صمي �لعربي، ورغبته يف جتديد �ملظلة �الأمريكية �لتي 

�لواليات �ملتحدة، وباالأخ�ص رو�صيا  �إ�صعاف  �أو  �لدويل لعزل  �لد�فع  �لرغم من توفر  حتميه، على 

و�ل�صني.

و�إ�صالمية حمدودة وموؤقتة، يكن جتاوزها  �الأمريكي على ردة فعل عربية  �لتعويل  الثالث: 

وحا�صد�ً  و��صعاً  �ل�صعبي  �لفعل  رّد  جاء  وقد  يكن.  مل  �صيئاً  وكاأن  بعدها  من  �لعالقات  و��صتئناف 

�إىل  ب�صكل يوؤكد �ملخاوف �ل�صابقة من �تخاذ �لقر�ر. ولعل هذ� �لرد هو �لذي دفع �لواليات �ملتحدة 

ت�رشيب ت�صجيالت مل�صوؤولني عرب تظهر مو�فقتهم على قر�ر تر�مب يف حماولة لت�صدير �الأزمة �إىل 

�لد�خل �لعربي و�الإ�صالمي، وجتنب ��صتمر�ر �لفعل �ل�صعبي �ملوجه �صدها، �إال �أن هذ� ال ينفي على 

ً  �أّي حال على �أن �لتعويل على رّد فعل موؤقت تزول مفاعيله ما يز�ل قائماً، وهذ� ما ي�صع حتدياً حيويا

�أمام �حلر�كات �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية، ال�صتد�مة هذ� �حلر�ك، وحتويله �إىل موقف د�ئم.

4. م�رشوع تعديل حدود القد�س:

�إىل  تتطلع  �الحتالل  �صلطات  �أن  و��صحاً  بد�   2002 �صنة  �لقد�ص  حول  �جلد�ر  م�صار  ر�صم  منذ 

تغيري حدود �ملدينة على �أ�ص�ص ديوجر�فية لتخرج منها ثالثة �أحياء مقد�صية، هي كفر عقب وخميم 

 Giv‘on Bloc جفعون  كتلة  هي  ��صتيطانية  كتل  ثالث  �إليها  ولتدخل  �جلديدة،  وعناتا  �صعفاط 

�صماالً، وكتلة �أدوميم �رشقاً، و�جلزء �لغربي من كتلة عت�صيون Etzion Bloc جنوباً، وقد م�صى 

�ل�صمال و�جلنوب،  باثنني من هذه �الجتاهات هي  �ملا�صية   15 �لـ  �ل�صنو�ت  بناء �جلد�ر على مدى 

�جلد�ر م�صار  على  �لديوقر�طية  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  �عرت��صات  نتيجة  �ل�رشق  �جتاه  يف   وتعرث 

�رشق �لقد�ص لكونه يقطع �لتو��صل �جلغر�يف بني �صمال �ل�صفة �لغربية وجنوبها منهياً فر�صة �إقامة 

دولة فل�صطينية، ومنهياً بالتايل �لقدرة على جّر �لفل�صطينيني �إىل مفاو�صات متتالية.

تعديل  يف  �لتفكري  بد�أ  ب�صيطة،  ��صتثناء�ت  مع  و�جلنوبية  �ل�صمالية  �جلد�ر  مقاطع  �نتهاء  ومع 

�حلدود �ل�صهيونية ملدينة �لقد�ص لتتطابق مع م�صار �جلد�ر، خ�صو�صاً و�أن �لتاأجيل كان ي�صتخدم 
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لدفع �أكب عدد من �ملقد�صيني نحو �الأحياء �لثالثة �لتي �صتف�صل عن �لقد�ص بالت�صاهل �ملزمن يف �لبناء 

غري �ملرخ�ص فيها، لتخرج منها �أكب عدد من �ل�صكان عند ف�صلها. لقد بد�أ �حلديث �ل�صيا�صي على 

2014 وبات حمل بحث حكومي  م�صتوى رئي�ص �لبلدية نري بركات عن تعديل حدود �لقد�ص �صنة 

خالل �صنة 2016، و�صوالً �إىل قانون �لقد�ص �ملوحدة �لذي �صنه �لكني�صت يف 2018/1/2، و�لذي مهد 

.
87

الإ�صافة م�صاحات جديدة �إىل �لقد�ص، وحظر �الن�صحاب منها �إال بتوفر ثلثي �أ�صو�ته

للكيان  عا�صمة  باملدينة  �الأمريكي  �العرت�ف  ظّل  يف  �لقد�ص  حدود  تعديل  نقا�ص  ياأتي  و�إذ 

�ل�صهيوين، ومبا �أن حتديد م�صاحة �لعا�صمة يعدُّ عمالً من �أعمال �ل�صيادة، فاإن �حلكومة �ل�صهيونية 

قر�ر  يف  �لقد�ص  �إىل  و�صّمها  �أدوميم  كتلة  حول  �رشقاً  �جلد�ر  ال�صتكمال  منا�صبة  �لفر�صة  ترى  قد 

ت�صطر  و�قعاً  �أمر�ً  لتفر�ص  �لدولتني”،  “حل  قر�ر  على  ذلك  �أثر  على  �لنظر  بغ�ص  �حلدود،  تعديل 

�الإد�ر�ت �الأمريكية �لالحقة �إىل �لقبول به.

، �صيكون �صحب بطاقات 
88

�لتعديل �ملقرتح يف �حلدود من �ملتوقع �أن يخرج معه 51 �ألف مقد�صي

من  �أعد�د�ً  وي�صيف  �ملقبلة،  �الأعو�م  خالل  و�ملو�جهة  لل�صد�م  مهماً  عنو�ناً  منهم  �لزرقاء  �الإقامة 

�أن يخف�ص ن�صبة  �لثالث، وهذ� من �صاأنه  �لكتل  �إذ� ما �صمت   ،
89ً

�ألفا  121 �مل�صتوطنني قد تزيد عن 

.%31l لعرب يف �ملدينة �إىل نحو�

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  روؤية  تبلورت 

على مر�حل متعددة، �إذ تركزت يف �لبد�ية على 

�مل�صار �لذي خّطه وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي 

Yigal Allon يف خمططه �ل�صلمي  �ألون  يغئال 

�لذي �قرتحه يف متوز/ يوليو 1967، وحدد �مل�صالح �حليوية �ل�صهيونية يف و�دي �الأردن مع ل�صان 

�لتطور  معظم  تركز  وقد  وجنوبية،  �صمالية  �صطرين  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يقطع  �لقد�ص  نحو  متقدم 

تلك  تطورت  ثم  �الجتاهني،  هذين  على   Labor Party �لعمل  حزب  حكومات  خالل  �ال�صتيطاين 

�لروؤية للتطلع �إىل ق�صم �أطر�ف �ل�صفة �لغربية �ملتاخمة للخط �الأخ�رش وبالذ�ت يف �ملنطقة �ل�صمالية. 

�الإ�صافة �ملهمة �لثانية جاءت على يدي �أريل �صارون �لذي �أ�ص�ص م�صتوطنات حميط نابل�ص و�خلليل 

�ملحافظات  تو��صل  منع  على  و�لرتكيز  بال�صكان،  �لكثيفني  �ملركزين  هذين  تطويق  �أ�صا�ص  على 

�لفل�صطينية مع بع�صها �لبع�ص و�ل�صيطرة على �لطرق �حليوية وم�صادر �ملياه.

بناء على هذه �الجتاهات �لعامة فاإن �لد�ر�ص خلريطة �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية يجده مركز�ً 

يف �أربعة �جتاهات �أ�صا�صية:

غور الأردن: وهي م�صتوطنات ذ�ت مهمة جيو-�صيا�صية ت�صعى لتعميق �ملدى �جلغر�يف �حليوي   .1
للدولة، وهذ� ما يعّب عنه �ل�صا�صة �ل�صهاينة مبقولة “�حلدود �لقابلة للدفاع عنها”، على �عتبار 

 خام�شًا: التـو�شـع اال�شـتـيـطـانـي 

               ال�شــــهيــــونــــي فــــي 

             ال�شــفـــــة الغـــربــيــــــة
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�أن نهر �الأردن هو �حلدود �ملق�صودة بذلك، وهذه �مل�صتوطنات قليلة �لن�صاط �ل�صكاين يف �لعموم، 

وهذ� ما ��صتمر خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني.

م�شتوطنات القد�س: وقد �صبق �حلديث عنها �أعاله.  .2
امل�شتوطنات املحاذية للخط الأخ�رش: وتتكون من ثالثة جيوب و�إ�صبعني، وهي من �ل�صمال   .3

�إىل �جلنوب على �ل�صكل �الآتي:

بقية  عن  �جليب  هذ�  م�صتوطنات  ليعزل  �جلد�ر  وجاء  يعبد:  �صمال   ،Shaked �صاكيد  جيب    �أ. 

�ل�صفة وليبقي معها قرية فل�صطينية و�حدة هي برطعة �ل�رشقية، ومل ي�صهد هذ� �جليب �أي 

تطور على مدى �ل�صنو�ت �ل�صت �ملا�صية.

�إ�صبع كدوميم Kedumim: �لذي يدخل من جنوب قلقيلية ويتوغل عميقاً ليطوقها من جهة  ب. 

�ل�صمال �ل�رشقي ويف�صلها عن نابل�ص.

�أكب  لنابل�ص وهو  �لغربي  �لريف �جلنوبي  بلدة �صلفيت عن  Ari’el: ويف�صل  �أرئيل  �إ�صبع  ج. 

حجماً و�أكرث كثافة من �إ�صبع كدوميم.

كامل ويبتلع  �هلل  لر�م  �لغربي  للريف  مو�ٍز  وهو   :Modi‘in Ilit عيليت  موديعني  جيب   د. 

�ملنطقة �حلر�م �لتي كانت قائمة بني �ل�صفة �لغربية و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، وتتعامل 

�ل�صلطات �ل�صهيونية معه تنظيمياً و�صكانياً باعتباره جزء�ً من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 

و�إن كانت مل تعلن �صمه �إليها، وهو �جليب �الأكرث كثافة بامل�صتوطنني بعد م�صتوطنات �لقد�ص.

جيب عت�صيون: وتنق�صم كتلة عت�صيون باالأ�صا�ص �إىل مركزين، �رشقي وغربي، ومركزها  هـ. 

وحمدود  �ل�صكان  حمدود  وهو  و�خلليل،  حلم  بيت  بني  �لطريق  يتو�صط  �لعميق  �ل�رشقي 

�لقد�ص من جهة  لتو�صيع  �الأخ�رش في�صكل حماولة  للخط  �ملو�زي  �لغربي  �ملركز  �أما  �لنمو. 

�جلنوب، وينبغي �أن ُيقر�أ �لتو�صع فيه بالغالب من ز�وية فهم �ال�صتيطان يف �لقد�ص على وجه 

�خل�صو�ص.

م�شتوطنات عمق ال�شفة الغربية: وترتكز ب�صكل �أ�صا�صي حول مدينتني هما �خلليل ونابل�ص،   .4
بقيت  �خلليل  �رشق  م�صتوطنات  كتلة  �أن  �إال  ديني  دفع  من  �خلليل  مل�صتوطنات  مما  وبالرغم 

مهمة  توؤدي  لكنها  حميطها،  يف  �لكبري  �الأمني  �لتعزيز  من  �لرغم  على  و�ل�صكان  �لنمو  حمدودة 

حيوية وهي خنق �ملركز �لتاريخي ملدينة �خلليل. ما خال ذلك، فاإن م�صتوطنات نابل�ص و�خلليل 

ولعبها  ريفها  مع  تو��صلها  تعطيل  حُماولًة  مدينة،  بكل  �ملحيطة  �الأربعة  �الجتاهات  يف  موزعة 

لدور �ملركز �لذي ترتكز �إليه هذه �لكثافة �ل�صكانية. لقد لعبت م�صتوطنات �لعمق دور�ً مهماً يف 

�العتد�ء �مل�صلح على �لقرى �ملحيطة بها، فعززت توجه �لهجرة من �لريف �إىل �ملدينة �لذي عززه 

وهذه  باملخاطر،  وحمفوفة  �قت�صادياً  �جلدوى  حمدودة  باتت  �لريف  يف  فاحلياة  �أو�صلو.  �تفاق 

يتم  م�صاحة  يف  �لنمو  على  قادرة  ريفية  مر�كز  �إىل  �لتحول  من  �لزمن  مع  نت  متكَّ �مل�صتوطنات 

تفريغ �أ�صحابها منها �صيئاً ف�صيئاً.
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خريطة 3/8: مقطع لال�شتيطان الإ�رشائيلي �رشقي قلقيلية )اإ�شبع كدوميم( 

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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1. �شمال ال�شفة الغربية:

عدد  يف  �لثاين  �ملركز  حتتل  �صلفيت  كانت   2015–2012 للفرتة  �ل�صابقني  �لتقريرين  مدى  على 

�لتي  �لفرتة  يف  �الأهم  �مل�صتجد  لكن  وقلقيلية.  حلم  بيت  وتليها  �لقد�ص،  بعد  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت 

�إذ  �جلديدة،  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  �عتماد  يف  �لرتكيز  نقطة  كانت  �هلل  ر�م  �أن  هو  �لتقرير  ير�صدها 

للنظر  و�لالفت   .2017-2016 �ل�صنتني  خالل  ��صتيطانية  وحدة  �ألف   11 يقارب  ما  ح�صتها  بلغت 

�أن هذ� �لتو�صع مل يرتكز يف موديعني عيليت غرباً وحدها كما هو معتاد، بل ت�صمن م�صاعفة حجم 

��صتيطانية  4,836 وحدة  نالتا وحدهما  �إذ   Beit El �إيل  م�صتوطنة كوخاف يعقوب وتو�صيع بيت 

خالل �صنة 2016. و�إذ� ما �أ�صفنا لهذ� �الجتاه �لتو�صعة �ل�رشقية مل�صتوطنة �لنبي يعقوب يف �لقد�ص 

وتعزيز �ت�صالها بب�صجات زئيف و�لتو�صيع يف كتلة معاليه �أدوميم �رشق �لقد�ص، يكن �ال�صتنتاج 

�جلغر�يف  �الت�صال  الإجناز  فر�صة  تر�مب  �نتخاب  يف  ترى  يبدو  ما  على  �ل�صهيونية  �حلكومة  باأن 

مل  �لذي  �ألون  خطة  من  �ملتبقي  �جلزء  وهو  و�لقد�ص  �الأردن  و�دي  كتلتي  بني  ما  للم�صتوطنات 

 9,754 �الجتاه  هذ�  يف  �ملقرة  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  عدد  يبلغ  �إذ  �الآن،  حتى  للتطبيق  طريقه  يجد 

35l% من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية �ملقرة 2017 وحدها، وهو ما ي�صكل   وحدة �صكنية خالل �صنة 

خالل �ل�صنة.

�أمام  �لقادم  �لتحدي  فاإن   )2019-2018( �لقادمتني  �ل�صنتني  خالل  �لتوجه  هذ�  ��صتمر  ما  �إذ� 

�لغربية  �ل�صفة  �صمال  ف�صل  �صيكون  �جلغر�فيا،  على  �ملعركة  م�صتوى  على  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

عن جنوبها ف�صالً جيو-�صيا�صياً تاماً، لت�صبح �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مكّونة من ثالث كتل 

�لغربية  �ل�صفة  جنوب  وكتلة  �هلل،  ر�م  ومركزها  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  وكتلة  غزة،  هي  جغر�فية 

�إىل �صمها متاماً. وتبقى  ي�صعى �الحتالل  �الأردن كتالً  �لقد�ص وغور  �عتبار  ومركزها �خلليل، مع 

يجعل  ب�صكل  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  تعزيز  هي  �مل�صعى  هذ�  الإف�صال  �الأ�صا�صية  �لفر�صة 

�ل�صفة  �صمال  �الت�صال بني  �ال�صتد�مة، ويحافظ على فر�صة  على  �لف�صل م�صتع�صياً  حتقيق هذ� 

�لغربية وجنوبها.

يف �ملر�تب �لتالية بعد ر�م �هلل جاءت �صلفيت بـ 1,603 وحد�ت �صكنية، حيث ترّكز �ل�صطر �الأكب 

تو�صعت  وقد  ��صمها،  يحمل  �لذي  �ال�صتيطان  الإ�صبع  �ملتقدمة  �لطليعة  ت�صكل  �لتي  �أرئيل  يف  منها 

بنحو �ألفي وحدة ��صتيطانية يف �ل�صنو�ت �ل�صت �ملا�صية، تليها قلقيلية، وتركزت �لزيادة فيها على 

�أخرى، كان �لن�صاط  Alfei Menashe وكارين �صمرون ونوفيم. بلغة  �ألفي مينا�صي  م�صتوطنات 

�إ�صبع  Modi‘in، ثم  يليه جيب موديعني  �الأكرث ن�صاطاً،  �ال�صتيطاين جتاه �رشق ر�م �هلل و�لقد�ص 

�أرئيل، و�أخري�ً �إ�صبع كدوميم، �أما جيب �صاكيد فكان خامالً خالل فرتة هذ� �لتقرير.
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جدول 3/10: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات �شمال ال�شفة 2016–902017

امل�شتوطنةاملنطقة

20162017

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية 

يف املنطقة

�شلفيت

 Etz Efraim 34عيت�ص �إفر�مي

563

92

1,0401,603

Elkana 324�إلكانا 

Rechalim 31ريخاليم 

 Revava 1768ريفافا

157880�أرئيل 

رام اهلل

كوخاف يعقوب

Kokhav Ya‘akov
 

5,193

3,860

5,80610,999

4,416100موديعني

Shilo 9898�صيلو

 Ofarim 209عوفارمي 

Nirya 98نرييا 

 Talmon 50353تلمون

 Ofra �60 عوفر

 Matityahu 2 متيتياهو

كوخاف ه�صاحر 

Kokhav HaShahar
292 

Migron 86 ميغرون

56 حلمي�ص

976 بيت �إيل

Amona 42 عمونا

Beit Aryeh 30164بيت �أرييه

Psagot 9 ب�صجوت
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امل�شتوطنةاملنطقة

20162017

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية 

يف املنطقة

نابل�س

Rehalim 97ريحاليم

566

106

5981,164

 Kfar كفار طوبا

Tapuach 13

Amichai 102 عميخاي

�إيلون موريه

Elon Moreh 60

Alei Zahav 317317علي زهاف

Har Brakha 54 هار بر�خا 

 98�صيلو 

 طوبا�س 

والأغوار

Rotem 164رومت

242

 

13255

�صدموت ميحوال 

Shadmot Mehola 3

 78حمد�ت

1 �لنويعمة

Yafit 9 يفيت

طولكرم

Tzofim 42تي�صوفيم
42

260
273315

Enav 13 عيناف

قلقيلية

Oranit 14�أور�نيت

92

365

1,0301,122

�صايف �صمرون

Shavei Shomron 69

24314�ألفي مينا�صي

Nofim 48228نوفيم

�صعاري تكفا

Sha‘arei Tikva62

كارين �صمرون

Karnei Shomron 52
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خريطة 3/9: ال�شتيطان الإ�رشائيلي �رشقي القد�س باجتاه غور الأردن 

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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2. جنوب ال�شفة الغربية:

تق�صم كتلة عت�صيون يف بيت حلم �إىل جهتني؛ غربية مبو�ز�ة �خلط �الأخ�رش ومركزها م�صتوطنة 

بيتار عيليت Beitar Ilit، و�رشقية �أ�صغر منها بكثري ومركزها م�صتوطنة تكو�ع، وقد تركز �لتطور 

�ال�صتيطاين خالل �صنتي 2016–2017 على �ملركز �لغربي لكتلة عت�صيون �إذ منت بـ 2,941 وحدة 

�صكنية، بينما منا �ملركز �ل�رشقي لكتلة عت�صيون بـ 549 وحدة ��صتيطانية. 

فيها  �ال�صتيطاين  �لتطور  �أن  �إال  حلم،  بيت  حمافظة  يف  تقع  عت�صيون  كتلة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

ُيقر�أ مت�صالً مع �ملعركة على �الأغلبية �ل�صكانية يف �لقد�ص، �إذ ت�صكل كتلة عت�صيون مع كتلة جفعون 

�صماالً خز�نني ��صتيطانيني ي�صعى �الحتالل ل�صمهما �إىل �لقد�ص يف �لتعديل �ملرتقب حلدودها، ليحقق 

�أ�صا�صيني: �الأول هو تو�صيع �لعمق �جليو-�صيا�صي �ملحدود للمركز �ليهودي  من خاللهما هدفني 

عيليت بيتار  م�صتوطنة  ت�صكل  و�لتي  �ل�صكانية  �الأغلبية  حتقيق  و�لثاين  �ملدينة،  غربي   للقد�ص 

�إنها تتمتع باملو��صفات ذ�تها �لتي تتمتع بها �صقيقتها موديعني  �إذ  فر�ص �لرهان �ل�صهيوين فيها، 

عيليت يف ر�م �هلل، لكونها مفتوحة على عمق �صكاين مال�صق لها د�خل �خلط �الأخ�رش.

يف �خلليل كان �لتو�صع �ال�صتيطاين على مدى �صنتني 806 وحد�ت ��صتيطانية، بينها 254 وحدة 

يف م�صتوطنة بيت ياتري Beit Yatir �إىل �جلنوب �ل�رشقي من بلدة �ل�صموع، وهي ت�صكل مركز�ً جليب 

��صتيطاين �صغري يق�صم جزء�ً من �ل�صفة �لغربية، وُيلحقه باخلط �الأخ�رش، من خالل �جلد�ر، على 

غر�ر جيوب مثل موديعني عيليت وغرب عت�صيون. ولعل �مل�صتجد �الأهم من حيث �لنوع هو �إ�صافة 

 H2 163 وحدة ��صتيطانية �إىل �صارع �ل�صهد�ء يف قلب مدينة �خلليل �صمن �ملنطقة �مل�صنفة �أت�ص 2 �أو

�أنها كانت  �لرغم من  ل�صيطرة �صهيونية مطلقة، على  �لذي جعلها خا�صعة  �تفاق �خلليل،  بح�صب 

حماطة بكثافة �صكانية فل�صطينية عالية.
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جدول 3/11: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات جنوب ال�شفة 2016–912017

امل�شتوطنةاملنطقة

20162017

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

اخلليل

كريات �أربع

Kiryat Arba
66

157649806

28كرمل 

تيني

Tene/ Teneh Omarim
35

163�صارع �ل�صهد�ء

5بني حفار

258بيت ياتري 

ناتيف هابوت

Netiv Ha’avot
17

Negohot 102نيجوهوت

Adora �18�أدور

Petza’el 55بيت�صال

2831قلب �خلليل

بيت حلم

Tko’a 234تكو�ع

4053,0853,490

22,514بيتار عيليت

Efrat 3233�إفر�ت

كفار عت�صيون

Kfar Etzion
300

Nokdim 77238نوكدمي

�ألون �صفوت

Alon Shvut
60
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�ل�صفة  يف  �حلو�جز  عدد  كان   2016 �صنة  نهاية  مع 

حاجز  100 لها  ي�صاف  حاجز�ً،   572 و�لقد�ص   �لغربية 

 وعائق �آخر تقطع �أو�صال مدينة �خلليل، و107 حو�جز

مدى  على  متقاربة  بقيت  �أرقام  وهي  �ل�صهيوين.  �جلي�ص  يرتئيه  ما  وفق  تتنقل  �أنها  �أي   ،
92

طيارة

ناحية  من  بالنوع  تتعلق  �حلو�جز  هذه  �صهدتها  �لتي  �لتغري�ت  معظم  وكانت  �ل�صابقة؛  �ل�صنو�ت 

تثبيتها وتدعيمها �أمنياً، ومل تكن ترتكز على زيادة عددها؛ فهي بكثافتها �لبالغة حاجز�ً و�حد�ً لكل 

ع�رشة كيلومرت�ت مربعة كافية لتقييد حركة مو�طني �ل�صفة �لغربية ومر�قبتها ب�صكٍل و��صع.

�الأجز�ء  وكانت  كبري�ً،  تطور�ً  به  �لعمل  ي�صهد  فلم  كم   712 �لبالغ  �الإجمايل  بطوله  �جلد�ر  �أما 

 ،%65l لن�صطة فيه هي حميط كتلتي عت�صيون و�أدوميم يف �لقد�ص، وتبلغ ن�صبة ما �كتمل من بنائه�

، �أما �الأجز�ء غري �ملكتملة فهي تلك �لد�خلة 
93

ُت�صكل حّده �خلارجي كامالً من جهة �ل�صمال و�لو�صط

�أدوميم  وبكتلة  �صلفيت  يف  و�أرئيل  قلقيلية  يف  كدوميم  باأ�صابع  لالإحاطة  �لغربية  �ل�صفة  عمق  يف 

�رشق �لقد�ص، �إ�صافة �إىل �جلزء �جلنوبي �ل�رشقي �ملحيط بقرى �خلليل. وتعطيل �الأجز�ء �لد�خلة 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملتتايل  �العرت��ص  من  ونابٌع  �الأ�صا�ص  يف  �صيا�صٌي  �لغربية  �ل�صفة  عمق  �إىل 

�لغربية  �ملقاطع متنع �الت�صال �جلغر�يف لل�صفة  �ملتحدة و�الأوروبيني، باعتبار تلك  �لواليات  عند 

لـ“حل �لدولتني”. وتنهي بالتايل �لفر�صة عملياً 

كان  �أن  فبعد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للهدم  ذروًة   2016 �صنة  �صكلت  �ملن�صاآت،  هدم  م�صتوى  على 

�ملهدومة  �ملن�صاآت  عدد  بلغ  2012؛  �صنة  منذ  من�صاأة   600 نحو  �صنوياً  �ملهدومة  �ملن�صاآت  متو�صط 

�لفل�صطينيني،  1,601 من  �إىل تهجري  �أدت  �أغر��ص �ال�صتخد�م،  2016 مبختلف  1,094 من�صاأة �صنة 

بينما بلغ عدد �ملن�صاآت �ملهدومة 411 من�صاأة، حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017، �أدى هدمها 

.
94ً

�إىل تهجري 654 فل�صطينيا

 �شاد�شًا: اجلدار واحلواجز يف 

              ال�شفــة الغــربيــة
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خريطة 3/10: تطور ال�شتيطان الإ�رشائيلي واجلدار العن�رشي العازل يف ال�شفة الغربية 2017 

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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مع  �ل�رش�ع  يف  �لقد�ص  الأهمية  �ل�صاعد  �الجتاه  و2017   2016 �صنتي  خالل  ��صتمّر 

�ل�صعبية  �ملو�جهات  حوله  من  تنطلق  كمركز  �لقد�ص  مكانة  تعززت  كما  �ل�صهيونية، 

�متد�د�ً لهبّة �لنفق 1996، و�نتفا�صة �الأق�صى 2000، و�نتفا�صة �لقد�ص 2015، �صهدت �صنة 2017 

وهبّة  �الأق�صى،  على  �ملبا�رشة  �إد�رته  فر�ص  �ل�صهيوين  �لكيان  ملحاولة  رف�صاً  �الأ�صباط  باب  هبّة 

بالقد�ص  �العرت�ف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  على  رد�ً   2017 �صنة  نهاية  �لعا�صمة 

عا�صمًة للكيان �ل�صهيوين.

هدفاً  �الأق�صى  �مل�صجد  �إد�رة  على  �ل�صيطرة  حماولة  كانت  �الإ�صالمية  �ملقّد�صات  م�صتوى  على 

�أ�صا�صياً خالل �ملدة �لتي وّثقها �لتقرير، بدء�ً من حماولة فر�ص دور �الإد�رة �لو�صيطة على �الأوقاف 

مرور�ً   ،2016 �أبريل  ني�صان/  يف  �الأردن  عنه  تر�جع  �لذي  �لكامري�ت  م�رشوع  خالل  من  �الأردنية 

برتكيب �الحتالل كامري�ت بديلة عند �أبو�ب �ملغاربة، و�لغو�منة، و�الأ�صباط، وفوق �ملدر�صة �لتنكزية 

يف  �لثالثة  �جلبارين  عملية  عقب  متاماً  �مل�صلني  �أمام  �مل�صجد  باإغالق  و�نتهاًء   ،2016 مايو  �أيار/  يف 

2017/7/14 وتركيب بو�بات �إلكرتونية لتفتي�ص �لد�خلني �إىل �مل�صجد. 

�أفق  لتغيري  حميطه،  يف  �لتهويدية  �الأبنية  كان  لالأق�صى  �ل�صهيوين  لال�صتهد�ف  �لثاين  �خلط 

�لتهويدية  �الأبنية  خمططات  عمل  يف  �لتقدم  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  و��صلت  �إذ  حوله،  من  �ملدينة 

 �الأ�صا�صية �لتي �أعلنتها خالل �صنتي 2014 و2015 يف حميط �مل�صجد: بيت �لعني ومركز �لِقدم جنوباً،

�جلنوبية  �جلهة  من  �لب�ق  ل�صاحة  �لعلوية  و�لتو�صعة  �إ�رش�ئيل”  “مفخرة  وكني�ص  �جلوهر  وبيت 

�لقطار  هو  �الأول  جديد�ن  م�رشوعان   2017–2016 �صنتي  خالل  ��صتجد  وقد  لالأق�صى.  �لغربية 

�لهو�ئي �لذي �صيمتد من جبل �لزيتون �إىل جبل �صهيون مرور�ً ب�صلو�ن جنوب �الأق�صى، و�لثاين 

�ليهود” ب�صاحة �لب�ق لتعزيز ح�صور  “حارة  هو م�صعد �لب�ق وهو ممر حجري �صاعد ي�صل 

�لزو�ر �ليهود �إليها.

�خلط �لثالث ال�صتهد�ف �الأق�صى هو �حلفريات، �لتي بقيت عند حّد 47 حفرية من حيث �لعدد، 

لكن �أعمال تاأهيلها للزو�ر و�فتتاحها وو�صلها ببع�صها �لبع�ص ما تز�ل م�صتمرة. �إىل جانب �الأق�صى 

مورد�ً  باعتبارها  �لثاين  �لهدف  �الإ�صالمية  �ملقابر  كانت  �لقد�ص  يف  �ل�صهيوين  كمركز ٍلال�صتهد�ف 

مهماً لالأر��صي.    

على م�صتوى �ملقد�صات �مل�صيحية، �صهدت �صنة 2017 عودة ق�صية �أمالك �لكني�صة �الأرثوذك�صية 

�إىل �لو�جهة، �إذ ُك�صف خاللها عن �صبعة تطور�ت لت�رشيب عقار�ت �إىل جهات �صهيونية. لقد �أعادت 

تلك �لت�رشيبات �لتاأكيد على عمق �أزمة �لبطريركية �الأرثوذك�صية بنخبتها �ليونانية �ملنبتة يف �مل�صالح 

�إىل حدٍّ بعيد عن �أبناء �لطائفة �لوطنيني. 

خال�شة
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�ال�صتيطان يف مدينة �لقد�ص ��صتمّر يف �لتو�صع على �أ�صا�ص �الأدو�ر �لديوجر�فية للم�صتوطنات، 

وعلى ربطها بع�صها ببع�ص وباملركز �ليهودي غربي �لقد�ص �صمن قاطعني؛ جنوبي نال 40l% من 

28l% من �إجمايل �لتو�صع. وهذ� ي�صبُّ يف م�رشوع تعديل  �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكانية، و�صمايل نال 

نهاية مع  �لتنفيذ  و�صيك  وبات   ،2014 �صنة  منذ  �ل�صهيونية  �الأو�صاط  تتد�وله  �لذي  �ملدينة   حدود 

�صنة 2017، ومن �ملتوقع �أن يخرج معه 51 �ألف مو�طٍن مقد�صٍي من �أ�صل 324 �ألف مقد�صي يحملون 

بطاقات �الإقامة �لزرقاء.

على  �ال�صتيطان  تركيز   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �لغربية،  �ل�صفة  م�صتوى  على  الفتاً  كان 

تكون  �أن  �صبقتها  �لتي  �خلم�ص  لل�صنو�ت  �ملعتاد  �الجتاه  كان  �أن  بعد  مبا�رشًة،  �لقد�ص  بعد  �هلل  ر�م 

م�صتوطنات  كتلة  تعزيز  مع  �لقر�ءة  هذه  ُقرنت  ما  و�إذ�  �لقد�ص.  بعد  �لثانية  �لرتكيز  نقطة  �صلفيت 

�رشقي �لقد�ص، ي�صي و��صحاً باأن �صلطات �الحتالل ت�صع ف�صل �صمال �ل�صفة �لغربية عن جنوبها 

كاأولويٍة تتطلع �إىل حتقيقها على �الأر�ص. 

�إد�رة هو  �الأول  للتفاعل:  مر�صحان  كبري�ن  عنو�نان  هناك  �لقادمتني  �ل�صنتني  مدى   على 

�مل�صجد �الأق�صى، مع ��صتمر�ر �ملحاولة �ل�صهيونية لفر�ص �صيطرة �إد�رية مبا�رشة على �الأق�صى �أو 

�إمكانية �لتقدم يف م�صار �لتق�صيم �لزماين با�صتهد�ف �ل�صطر  �أجز�ء منه، مع موؤ�رش�ت ٍترجح  على 

�لرحمة معر�صًة خلطر  �الأق�صى، و�لتمهيد القتطاعها مبا يجعل مقبة باب  �ل�رشقي من �صاحات 

�الإز�لة. و�لثاين هو تغيري حدود �ملدينة وحماولة �إخر�ج خميم �صعفاط وعناتا �جلديدة وكفر عقب 

�ملدينة ب�صحب  �لتو��صل مع  �ملدينة، وحماولة جتريد مو�طنيها من قدرتهم على  �إىل خارج حدود 

بطاقات �الإقامة �لزرقاء منهم، مع �صّم �لكتل �ال�صتيطانية �لثالث �لتي طوقها �جلد�ر �أو �ثنتني منها 

على �الأقل. �ال�صتيطان يف �لقد�ص مر�صٌح لال�صتمر�ر على �أ�ص�ص �لوظيفة �لديوجر�فية للم�صتوطنات 

يف �لقاطعني �ل�صمايل و�جلنوبي ويف كتلة م�صتوطنات �أدوميم، م�صتفيد�ً من قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي 

�لتهويد  ت�صعيد  �حتماالت  �صيعزز  �لذي  �لقر�ر  وهو  لل�صهاينة،  عا�صمًة  بالقد�ص  �العرت�ف 

و�لعدو�ن و�ملو�جهة على كافة �مل�صتويات يف �لقد�ص. �أما �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، فاإن �صحت 

�رشق م�صتوطنات  يف  يرتكز  الأن  مر�صٌح  فهو  �ل�صنتني،  هاتني  خالل  �ل�صهيوين  �ل�صلوك   قر�ءة 

جنوبها،  عن  �لغربية  �ل�صفة  ل�صمال  �جلغر�يف  �لف�صل  ليكّر�ص  للقد�ص،  �خلارجي  و�ملحيط  �هلل  ر�م 

ورمبا يّهد ذلك �لطريق نحو ف�صٍل �صيا�صي ٍبينهما على �ملدى �الأبعد.




