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 االأر�س واملقد�شات

االأر�س واملقد�سات

يف  �لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  �صكل 

نحو  بعد  �لقد�ص  م�صري  على  حا�صمة  معركة  فاحتة   ،2017 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�مل�صبوق  غري  �الأمريكي  �لغطاء  وجاء  �حلديث.  �لغربي  �ال�صتعمار  يد  على  �حتاللها  من  عام  مئة 

ليمنح �الحتالل �ل�صهيوين فر�صة حل�صم هوية �ملدينة عب �ملزيد من �لعدو�ن وفر�ص �حلقائق على 

�الأر�ص وطرد �ملقد�صيني، فما مل يكن ممكناً قبله بات ممكناً بعده، وما كان ُيخ�صى رد �لفعل �لدويل 

عليه بات �ليوم متاحاً، �أو على �الأقل هكذ� كان �لتعويل.

و��صطبغت �ل�صنتان �لتاليتان لقر�ر تر�مب مبحاولة �حل�صم �ل�صهيوين حتت �لغطاء �الأمريكي 

من جهة، وجمابهتها �ل�صعبية بدعم ر�صمي حمدود �لتاأثري من �جلهة �الأخرى، وكانت حم�صلة هذ� 

�لتد�فع فر�ص �لرت�جع على �ل�صهاينة يف بع�ص �جلبهات، ومتكنهم من حتقيق �خرت�قات يف جبهات 

�أخرى.

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

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

اأ. ال�شيطرة على اإدارة امل�شجد: 

�صكلت حماولة �ل�صيطرة على �إد�رة �مل�صجد �الأق�صى خطاً عاماً لل�صيا�صية �ل�صهيونية منذ �صنة 

2000، بد�أت بانتز�ع �صالحية �إدخال �ل�صياح من �الأوقاف �الإ�صالمية �لتابعة لالأردن يف �صنة 2001، 

�إذ �صكل رئي�ص �لوزر�ء �ل�صهيوين يف حينه �أريل �صارون Ariel Sharon جلنة وز�رية لدر��صة �إعادة 

 
1
�ل�صهيونية، لل�رشطة  �ملبا�رشة  �الإد�رة  حتت  بهم  �ل�صهاينة  �مل�صتوطنني  و�إحلاق  �ل�صياح  �إدخال 

�ل�صياح  �إدخال  �إىل جانب بدء  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  باقتحام م�صتوطنني �صهاينة  بال�صماح  ثم 

للتحكم  و�لكامري�ت  �حلر�رية  �ملج�صات  من  �صبكة  وتركيب   
2
،2003/8/20 يف  �ل�رشطة  باإ�رش�ف 

 و�لقر�ر �لق�صائي بال�صماح باالقتحامات �جلماعية للمتطرفني �ل�صهاينة 
3
مبحيط �مل�صجد يف 2005،

ب�رشط �أال تكون يف وقت �صالة �مل�صلمني يف �ل�صنة نف�صها، وت�صكيل قوة للتدخل �ل�رشيع يف �مل�صجد 

 و�صوالً �إىل عرقلة �أعمال �الإعمار ومنع 
4
�الأق�صى “قوة جبل �ملعبد” و�إجر�ئها �لتدريبات يف 2010،

دخول مو�د �لبناء �إال مبو�فقة م�صبقة من بلدية �الحتالل، عمالً بتو�صيات تقرير مر�قب عام “�لدولة 

مقدمة
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 وحماولة فر�ص �لتق�صيم �لزمني �لتام مبنع �مل�صلمني من 
5
�ل�صهيونية” �لتي قدمها يف �صنة 2010،

�الإلكرتونية  �لبو�بات  فر�ص  وحماولة   ،2015 �صبتمب  �أيلول/  يف  �ليهودية  �الأعياد  �أيام  يف  �لدخول 

لل�صيطرة على عملية �لدخول و�خلروج من و�إىل �الأق�صى يف متوز/ يوليو 2017.

يف  لالأوقاف  �حل�رشية  �ل�صالحية  �غت�صاب  ف�صهد  �خلط  هذ�  ��صتمر   2019-2018 �صنتي  يف 

ترميم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك الأول مرة منذ �حتالله، كما �صهد حماوالت �أخرى ال�صتكمال م�صرية 

�ل�صيطرة على �إد�رته وذلك بال�صكل �لتايل:

1. حماولة ال�شتيالء على باب الرحمة:6

يف 2019/2/17 و�صعت �رشطة �الحتالل قفالً جديد�ً على �لبو�بة �خلارجية ملبنى باب �لرحمة، 

وقد جاءت خطوتها تلك تتويجاً مل�صار عمره 16 عاماً لعزل باب �لرحمة وحميطه يف �جلهة �ل�رشقية 

من �مل�صجد �الأق�صى عن بقية �أجز�ء �مل�صجد، �إذ �أ�صدرت يف 2003/2/9 قر�ر�ً يق�صي بتجرمي جلنة 

لها  مقر�ً  �لرحمة  باب  مبنى  من  تتخذ  كانت  و�لتي  �الإ�صالمية،  لالأوقاف  �لتابعة  �الإ�صالمي  �لرت�ث 

وكانت تعمل يف م�رشوعات �لرتميم و�لوقف، وقررت بالتايل �إغالق مقرها �لو�قع يف �مل�صجد �الأق�صى 

 وكاأنها تغلق �أي مبنى يف �صارع �أو زقاق.
7
�ملبارك،

حتت �صغط هذ� �لقر�ر تعاملت �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص مع مبنى باب �لرحمة، و�لذي يعود 

بناوؤه للع�رش �الأموي، باعتباره “�صالة �رشف” كي ال يتكر�ص �إغالقه �لكامل، وحتى ال تقع يف ز�وية 

مو�جهة �رشطة �الحتالل يف �لوقت عينه، فبات يفتح مرتني يف �ل�صنة لتقدم فيه �الختبار�ت �لف�صلية 

8
ملد�ر�ص �الأق�صى �ل�رشعية، ويفتح ال�صتقبال �لوفود �لر�صمية �لقادمة من �الأردن ووفود �لزو�ر.

�جتماع  عليه،  �الأقفال  �الحتالل  �رشطة  ت�صع  �أن  قبل  �لرحمة  باب  ملبنى  ��صتخد�م  �آخر  وكان 

جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمية �جلديد، و�لذي كان قد مت �إعادة ت�صكيله وتو�صيعه يف 2019/2/14 لي�صم 

�صخ�صيات فل�صطينية مثل �ل�صيخ عكرمة �صبي رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا يف �لقد�ص، وحامت 

�لذي  �حل�صيني  وعدنان  فتح،  حركة  يف  �لقد�ص  ملف  وم�صوؤول  �ل�صابق  �لقد�ص  وزير  �لقادر  عبد 

كان ما ز�ل على ر�أ�ص عمله وزير�ً ل�صوؤون �لقد�ص، ومازن �صنقرط رجل �الأعمال �ملقد�صي ووزير 

 ،2006/3/29 يف  هنية  �إ�صماعيل  برئا�صة  �صُكلت  �لتي  �الأوىل  حما�ص  حكومة  يف  �لوطني  �القت�صاد 

�الحتالل  �صلطات  �أن  ويبدو   
9
�لفل�صطينية. �ل�صلطة  من  �ملعني  �لقد�ص  مفتي  ح�صني  حممد  و�ل�صيخ 

قر�أت خطوة تو�صيع جمل�ص �الأوقاف لي�صم �صخ�صيات فل�صطينية بهذ� �لوزن و�الت�صاع باعتبارها 

تلك  على  ردها  فجاء  �لقد�ص،  جتاه  موحد  وفل�صطيني  �أردين  موقف  ببناء  وذلك  �صدها  موجهة 

�لذي  �لهدف  وهو  عليه،  �الإ�صتيالء  �إعالن  يعني  ما  �لرحمة  باب  بو�بة  على  �لقفل  بو�صع  �خلطوة 

كانت ترتقب �لفر�صة لتحقيقه.
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10

مبا�رشة، �لرحمة  باب  الإغالق  �لتايل  �ليوم  يف  �أي   2019/2/18 يف  �ملقد�صي  �ل�صعبي  �لرد  جاء 

�جلمعة         يوم  يف  �جلماهري  بقوة  �لرحمة  باب  مبنى  فتح  من  وتتمكن  �لرحمة  باب  هبة  لتنطلق 

2019/2/22، وهي �لهبة �لتي �صيجري تناولها بالتف�صيل يف ثنايا هذ� �لف�صل.

بد�أ  �لذي  �لنف�ص  �ملكاين يف مقتل، فالتخطيط طويل  �لتق�صيم  �لرحمة م�رشوع  �رشبت هبة باب 

لالقتحامات  قبلة  �الأق�صى  من  �ل�رشقية  �جلهة  بجعل  و��صتمر   ،2003 �صنة  يف  �أمني  �إغالق  بقر�ر 

�ل�صهيونية وملحاوالت �أد�ء �لطقو�ص �لتلمودية يف �الأق�صى، ومن ثم م�رشوع �لتق�صيم �ملكاين �لذي 

�إىل �قتطاع مبنى باب �لرحمة وحميطه  2013، و�أ�صار �رش�حة  قدمه حزب �لليكود �حلاكم يف �صنة 

�لقريب لي�صبح مركز �لوجود �ليهودي يف �الأق�صى، و�إغالق م�صاحة جماورة له يف �الأعياد �ليهودية 

 و�صوالً �إىل �مل�رشوع �لذي قدمته منظمة ي�صاي 
11

لتخ�ص�ص ل�صالة وطقو�ص �ملتطرفني �ل�صهاينة؛

2013 كذلك لبناء كني�ص مقبب يف �جلهة �ل�رشقية من �الأق�صى �إىل  Yishai Organization يف �صنة 
 وحالة �حلظر �لتي فر�صتها �رشطة �الحتالل على �جلهة �ل�رشقية 

12
�جلنوب قليالً من باب �لرحمة،

 و��صتحد�ث نقطة ل�رشطة حر�ص �حلدود فوق مبنى 
13

لالأق�صى بدء�ً من �صهر متوز/ يوليو 2018،

14
باب �لرحمة رد�ً على �إعمار �ملقد�صيني ملحيطه يف رم�صان.

�الإ�صالمي  �حل�صور  با�صتعادة  �لرحمة  باب  هبة  بددته  �لنف�ص  وطويل  �لبطيء  �مل�صار  هذ�  كل 

�لرحمة وما حوله، وهو ما تعزز مع حلول �صهر رم�صان يف �صيف �صنة  باب  �لكثيف يف م�صلى 

2019 �إذ فر�ص �مل�صلى بال�صجاد، وو�صعت فيه خز�ئن �مل�صاحف، وفو��صل خ�صبية بني �صفوف 
�لرجال و�لن�صاء ما جعله م�صلى م�صرتكاً يتعزز �حل�صور و�لتو�فد �إليه، وو�صعت خز�ئن �الأحذية 

15
على �أبو�به.

مل تبتلع �صلطات �الحتالل فتح م�صلى باب �لرحمة بالقوة و�رشعت مبحاولة �لتحايل عليه لعلها 

تتمكن من عزله من جديد ومن �إعادة �إغالقه ويكن تق�صيم حماولة �اللتفاف هذه �إىل ثالثة مر�حل 

وذلك على �ل�صكل �الآتي:

م�صلى بقاء  تثبيت  منع  على  بالعمل  �الحتالل  �رشطة  بد�أت  اليومي:  فتحه  تثبيت  منع  	·	

بدء�ً  ب�صكٍل يومي  �لرحمة  باب  �لذين يفتحون  باعتقال �حلر��ص  فبد�أت  �لرحمة مفتوحاً،  باب 

2019/2/22 باعتبارهم يخالفون �أمر�ً ملحكمة �إ�رش�ئيلية، و�صعت يف �لوقت عينه �إىل �إعادة  من 

تثبيت �أمر �ملحكمة باإغالق م�صلى باب �لرحمة، وهو ما ح�صلت عليه بالفعل يف 2019/3/17 �إذ 

 
16

�أمرت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف �لقد�ص باإغالق م�صلى باب �لرحمة مدة 60 يوماً �إ�صافية،

�لتعويل  وكان   
17

�الأردنية، و�حلكومة  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  جمل�ص  رف�صه  ما  وهو 

�الأق�صى  و�إبعادهم عن  �أفر�ده  باعتقال  �الأق�صى  �مل�صجد  ��صتنز�ف جهاز حر��صة  حينها على 

ب�صكل يومي. وقد وجه حر��ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ند�ًء يف 2019/3/3 بعد �أن و�صل عدد 

�حلر��ص،  حول  بااللتفاف  �ملقد�صي  �ملجتمع  فا�صتجاب   
18

حار�صاً،  14 �إىل  �ملعتقلني  �حلر��ص 
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�صباحاً،  �لرحمة  باب  لفتح  متعددة  �أيام  يف  يح�رشون  و�لفتية  �ل�صباب  من  �ملتطوعون  وبد�أ 

 ما 
19

�أيام حمددة، �أن يتوىل �صباب كل منها فتح باب �لرحمة يف  �إىل  �إىل تعهد �لعائالت  و�صوالً 

��صطر �ل�رشطة يف نهاية �الأمر �إىل وقف هذه �ل�صيا�صة.

ل رم�صان عالمة فارقة يف �إعادة م�صلى باب �لرحمة �إىل  منع تثبيت ا�شتخدامه كم�شلى: �صكَّ 	·

�أ�صله كجزء ال يتجز�أ من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وذلك بفر�صه وجتهيزه بكل ما يتطلبه �مل�صلى 

بات هدف �صلطات  للم�صلني يف رم�صان. بعد رم�صان  �لكثيف  �لب�رشي  حتت غطاء �حل�صور 

�الحتالل منع تثبيت وجهة ��صتخد�مه كم�صلى، فباتت ت�صتهدف �لرموز �لب�صيطة لذلك بدخول 

�أفر�د �رشطتها باالأحذية فوق �ل�صجاد، و�إخر�ج خز�ئن �مل�صاحف وخز�ئن �الأحذية من �مل�صلى 

�مل�صلون  كان  ذلك،  مقابل  يف  و�لن�صاء.  �لرجال  �صفوف  بني  �ل�صاتر  و�إز�لة   
20

متكرر، ب�صكل 

يعيدون �أثاث �مل�صلى �إىل مكانه يف كل جمعة م�صتثمرين �حل�صور �لب�رشي �لكثيف.

�الحتالل  ��صتثمرت �رشطة  الرحمة قبل حلول عام على فتحه:  اإغالق باب  اإعادة  حماولة  	·

�لغفر�ن  بعيد  مرور�ً  �لعبية  �ل�صنة  بر�أ�ص  عام  كل  يبد�أ  �لذي  �لطويل  �ليهودية  �الأعياد  مو�صم 

�القرت�ب  منع  فاأعلنت  وحميطه  �لرحمة  باب  عن  �مل�صلني  �إبعاد  ملحاولة  �لعر�ص،  بعيد  و�نتهاء 

ثلة  �إ�رش�ر  و�أمام   
21

عندها. �لقائمة  �لزيتون  �صجرة  ومن  �لرحمة  لباب  �ملقابلة  �مل�صطبة  من 

حتولت  هناك،  �لقر�آن  وقر�ءة  و�ل�صالة  �لرحمة  باب  �أمام  �حل�صور  على  �ملر�بطني  من  قليلة 

مقد�صيات  �إليها  تتد�عى  باتت   
22

متكررة، مو�جهة  بوؤرة  �إىل  �لرحمة  لباب  �ملقابلة  �مل�صطبة 

�إليها  ويتد�عى  و�إبعادهن،  باعتقالهن  �الحتالل  �صلطة  فرتد  �صباحاً،  عندها  لالإفطار  م�صنات 

فرتد  و�خلمي�ص،  �الإثنني  �أيام  ل�صائمي  جماعية  �إفطار�ت  الإقامة  و�لن�صاء  و�ل�صيوخ  �ل�صباب 

فريد   
23

و�عتقالهم، بال�رشب  �ل�صباب  على  و�العتد�ء  بالقوة،  بتفريقهم  �الحتالل  �رشطة 

�ل�صطور،  هذه  كتابة  ومع  و�لع�صاء.  �ملغرب  ب�صلو�ت  بكثافة  بالتو�جد  �لتايل  باليوم  �ل�صباب 

باإعادة  �ل�صهيونية  �ملحاولة  بني  ما  لال�صتعال  مر�صحة  مو�جهة  بوؤرة  �لرحمة  باب  يز�ل  ما 

�إغالقه وبني �ملحاولة �ل�صعبية للت�صدي لها، وقد �صكلت تلك �لبوؤرة �أحد �لعنا�رش �لتي �أ�ص�صت 

�آخذ  حر�ك  وهو   
24

،2020/1/10 يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  بد�أ  �لذي  �لعظيم  �لفجر  حر�ك 

�ل�صنتني يف  �الأق�صى  هوية  عن  للدفاع  �الأ�صا�صية  �لعناوين  �أحد  ليكون  ومر�صح   بالت�صاعد 

�ملقبلتني.    

2. اغت�شاب �شالحيات الرتميم:

�صكّل �لتدخل يف ترميم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خطاً عاماً يف �ل�صيا�صة �ل�صهيونية جتاه �لقد�ص 

منذ �صنة 2000، فقد بد�أت حماوالته �الأوىل مبنع ترميم �جلد�ر �جلنوبي لالأق�صى من جهة �ملدر�صة 

�خلثنية، و�جلد�ر �جلنوبي �ل�رشقي من جهة درج �لبو�بات �لعمالقة للم�صلى �ملرو�ين �لتي كانت 

�صنة  بحلول  �لنقطتني  هاتني  يف  ظهرت  قد  �لت�صققات  وكانت  قليلة.  �صنو�ت  قبل  �فتتاحها  �أعيد  قد 

2000 �لتي �صهدت �نطالق �نتفا�صة �الأق�صى بعد �قتحام �أريل �صارون للم�صجد، فتعمدت �صلطات 
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�الإ�صالمية  �الأوقاف  �أجرت  حيث   ،2003 �صنة  حتى  �النتفا�صة  ظل  يف  �لرتميم  تاأخري  �الحتالل 

�لرتميمات  هذه  �الحتالل  عرقل  وقد  �مل�صجد،  �صور  يف  �لت�صققات  وعاجلت  �ملطلوبة  �لرتميمات 

فا�صتغرق تنفيذها �أربع �صنو�ت. 

2003، تعمدت �صلطات �الحتالل تاأ�صي�ص مظالت قائمة على �أعمدة معدنية و�أ�صا�صات  يف �صنة 

�إ�صمنتية على ممر �ملغاربة �ل�صاعد �ملعروف بتلة �ملغاربة بينما متنع �أي ترميم �أو تدعيم لها، لتنهار 

تلك �لتلة حتت وطاأة عا�صفة ثلجية يف 2004/2/15، ولتبد�أ منذ ذلك �حلني حماولة �لتدخل �ل�صهيوين 

يف �إعمار مد�خل �مل�صجد �الأق�صى و�أ�صو�ره �نطالقاً من تلة �ملغاربة. �أقامت �صلطة �الحتالل ج�رش�ً 

�أو  حديدي  ج�رش  لبناء  م�رشوعاً  وقدمت   
25

�ملغاربة، باب  تلة  من  �الأتربة  فرغت  ثم  بديالً،  خ�صبياً 

حجري يف مكانه ي�صل �صاحة �لب�ق بامل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف تطلع و��صح الإدخال �أعد�د كبرية 

بالك�صف عن قناطر حجرية  �ملحاولة  �الأق�صى. وقد ��صطدمت هذه  �إىل  �ل�صهاينة  �مل�صتوطنني  من 

�أو  �حلجري  �جل�رش  م�رشوع  فبات  �ملغاربة،  تلة  عليه  تقوم  كانت  �لذي  �الأ�صا�ص  ت�صكل  �أيوبية 

�حلديدي �صعب �ملنال الأنه يتطلب �إز�لة هذه �الآثار �ملاثلة للعيان د�خل �أ�صو�ر �لبلدة �لقدية �ملدرجة 

على الئحة �الإرث �الإن�صاين �ملهدد باخلطر؛ لكن تلك �الأزمة يف �ملح�صلة �أ�ص�صت العتبار �أن �صلطات 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي طرفاً يوؤخذ بر�أيه يف �إعمار مد�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بخروج �ليون�صكو 

الأول مرة عن �ملوقف �لدويل �لثابت من �الأق�صى كمقد�ص �إ�صالمي.

جماعات  �عرت��صات  خالل  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إعمار  يف  �لتدخل  حماوالت  تو��صلت 

�لهيكل على �إعمار قبة �ل�صل�صلة وقبة �ل�صخرة، ومطالبتها �ملتتالية من �حلكومة �ل�صهيونية بوقفه 

 �صهد �لرتميم �لد�خلي لقبة 
26

ز�عمة �أنه ي�صكل “تخريباً �إ�صالمياً لالإرث �ليهودي يف جبل �لهيكل”.

�ل�صخرة م�صار�ً م�صابهاً من �عرت��صات جماعات �لهيكل، وقد �عرت�صته �صلطات �الحتالل و�عتقلت 

�لعاملني فيه ع�رش�ت �ملر�ت، فقد حاولت �صلطات �الحتالل تتويج هذ� �مل�صار بفر�ص �إ�رش�ف بلدية 

�الحتالل على جميع �أعمال �لرتميم يف �الأق�صى، وحماولة �إلز�م �الأوقاف بتقدمي خمططات �أعمالها 

 وهي ت�صتمر حتى �ليوم بتعطيل �أعمال 
27

ب�صكل م�صبق �إىل �لبلدية و�حل�صول على مو�فقتها عليه،

�لرتميم يف �الأق�صى بكونها مل تعر�ص عليها ومل حت�صل على مو�فقتها �مل�صبقة. و�أبرز �مل�صتجد�ت 

على هذ� �مل�صار خالل هذ� �لتقرير، كانت:

وّثقت   2018/7/23 يف  اخلارج:  من  الغربي  اجلنوبي  اجلدار  ترميم  �شالحية  اغت�شاب  	·

كامري�ت �الحتالل �ملن�صوبة �إىل �جلنوب من تلة �ملغاربة �ملهدومة �صقوط حجر �صخم من و�صط 

�ل�صور �جلنوبي �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف �لنقطة �لتي �أ�ص�صت فيها �صلطات �الحتالل 

�ملعروف  �مل�رشوع  �صمن  و��صعة  حجرية  م�صطبة  لتاأ�صي�ص  متهيد�ً  موؤقتة  خ�صبية  من�صة 

مبخطط ناتان �صار�ن�صكي Natan Sharansky، و�لذي يهدف �إىل �إيجاد تلة كبرية من �مل�صلني 

28
�ليهود على جو�ر باب �ملغاربة وعلى �رتفاعه.
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��صتغلت �صلطات �الحتالل �صقوط هذ� �حلجر لتوؤ�ص�ص لتدخلها �ملبا�رش يف �إعمار �مل�صجد �الأق�صى 

ومنعت  �صقوطه،  مكان  ومعاينة  �حلجر  لنقل  مبا�رشة  �لهند�صية  طو�قمها  فتدخلت  �ملبارك، 

�لفريق �لهند�صي لالأوقاف للو�صول �إىل مكان �حلجر ومعاينته.

يف 2019/1/16، �أقامت بلدية �الحتالل �صقاالت من خم�ص طبقات و�أعادت ترميم مو�صع �صقوط 

�حلجر بنف�صها، وكان هذ� �أول عمل ترميم تنفذه �صلطة �الحتالل بنف�صها يف �مل�صجد �الأق�صى منذ 

�لرتميم، ويوؤ�ص�ص  �الأوقاف يف  �عتد�ء على �صالحيات  �أخطر  بالتايل  1967، وهو  �حتالله �صنة 

وحميط  �الأ�صو�ر  على  تقت�رش  ال  قد  �الأق�صى  �مل�صجد  ترميم  يف  �لبلدية  لتدخل  الحقة  الإمكانية 

 فاأ�صو�ر �مل�صجد �الأق�صى جزء ال يتجز�أ منه، و�ل�صكوت على �متد�د يد �الحتالل 
29

�مل�صجد فقط؛

�إد�نة من  �إىل �لد�خل. و�قت�رشت ردود فعل �الأردن على بيان  �إليها �صيغري هذه �ليد باالنتقال 

 ومن وز�رة �خلارجية.
30

وزير �الأوقاف �الأردنية عبد �لنا�رش �أبو �لب�صل،

ال�شقالت ذات امل�شتويات اخلم�شة التي ن�شبتها �شلطات الحتالل على ال�شور اجلنوبي الغربي 

للم�شجد الأق�شى من اخلارج يف 2019/1/16

�خللوة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �غت�صبت  اجلنبالطية:  اخللوة  ترميم  �شالحية  اغت�شاب  	·

�جلنبالطية �لو�قعة يف �صحن قبة �ل�صخرة، وحولتها �إىل مقرٍّ لها ي�صند قو�تها �ملقتحمة للم�صجد 

�الأق�صى، وي�صاعد يف مر�قبة حركة �ملر�بطني و�مل�صلني من �لد�خل، وقد تعر�صت تلك �خللوة �إىل 

تتمكن قو�ت �الحتالل  ومل   31
،2014/7/25 حريق كامل يف ليلة �لقدر من رم�صان �لتي و�فقت 

ذلك  يف  تولت  وقد  �حلادثة،  تلك  من  �صهر  بعد  �إال  لها  كمقر  ترميمها  و�إعادة  �إليها  �لعودة  من 
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�ل�رشطة  �أن تعيد  �الأق�صى، قبل  �مل�صجد  �الأوقاف ترميم �خللوة كونها جزء�ً من  �لوقت طو�قم 

32
�الإ�رش�ئيلية �فتتاحها كمركز �رشطٍة لها يف 2015/5/19.

�أن  ويبدو   
33

،2019/3/12 يف  جديد  من  �جلنبالطية  �خللوة  حرق  �أعيد  �لرحمة  باب  هبة  خالل 

فاأغلقت  للهبة؛  �ل�صعبي  �لزخم  هذ�  حتت  �ملقر  هذ�  من  طردها  �إمكانية  خ�صيت  �الحتالل  قو�ت 

�مل�صجد �الأق�صى �أمام �مل�صلني بعد �حلريق مبا�رشة و�أدخلت �إىل �الأق�صى �صيار�ت نقل تابعة لها، 

�لتايل،  �ليوم  �صباح  �مل�صلني  �أمام  �الأق�صى  فتح  �أعادت  ثم  باإ�رش�فها،  مبا�رشة  �خللوة  ورممت 

لت�صكل بذلك �ل�صابقة �لثانية الغت�صاب �صالحيات �لرتميم من �لناحية �لزمنية، و�ل�صابقة �الأوىل 

�أجرت   2019/5/29 ويف  عينه.  �لوقت  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  د�خل  �لرتميم  �صالحية  الغت�صاب 

م�صاد�ً  نظاماً  ركبت  �إذ   
34

�جلنبالطية، �خللوة  يف  بيدها  نفذته  ثانياً  ترميماً  �الحتالل  �رشطة 

للحريق فيها ويف غرفة �لتخزين �ل�صفلية �مللحقة به.

تكرار اغت�شاب �شالحية الرتميم يف ال�شور اجلنوبي: يف 2020/1/5 تكرر �غت�صاب �صالحية  	·

وقد  �الأق�صى،  للم�صجد  �جلنوبي  �ل�صور  على  �صقاالت  �الحتالل  �صلطات  ن�صبت  �إذ  �الإعمار، 

بقيت هذه �ل�صقاالت من�صوبة ملدة ع�رشة �أيام قبل �إز�لتها، ومل تت�صح ظروف �إز�لتها وطبيعة 

 وقد علقت �أوقاف �لقد�ص على هذ� �حلدث بخب �صحفي 
35

�الأعمال �لتي �أجنزت خالل وجودها،

ُن�رش يوم ن�صب تلك �ل�صقاالت و�أد�ن ن�صبها.

تعطيل اأعمال الرتميم يف امل�شجد الأق�شى املبارك: خالل �صنتي 2018-2019 و��صلت �صلطات  	·

�الحتالل �صيا�صتها يف تعطيل �أعمال �لرتميم وحاولت �لو�صول بها ملنع �لرتميم بالكامل، ففي 

2018/1/16 �أبلغت �رشطة �الحتالل �ل�صهيوين م�صوؤول �الإعمار طه عوي�صة مبنع كافة �أعمال 
جنوب ترميم  باأعمال  �الإ�صالمية  �الأوقاف  بد�أت   2018/11/7 ويف   

36
�ل�صخرة. قبة  يف   �لرتميم 

 وقد �أوقفت �صلطات �الحتالل 
37

باب �لرحمة مبا�رشة ملعاجلة هبوط يف بالط �ملمر يف تلك �ملنطقة،

جنز هذ� �لرتميم يف ني�صان/ 
ُ
 وقد �أ

38
هذ� �لرتميم يف �ليوم �لتايل لبد�يته ومل ت�صمح باإعادة ��صتئنافه؛

�إىل عزل قبة  �إ�صافة  �ملمر  �ملر�بطني، �صملت هذ�  2019 مببادرة �صعبية من جمموعة من  �أبريل 

م�صلى باب �لرحمة. ويف 2019/9/25 د�همت �رشطة �الحتالل جلنة �الإعمار يف �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك و�عتقلت رئي�ص �للجنة وعدد من مهند�صيها يف حماولة لوقف �أعمال ترميم قبة �ل�صخرة 

 و�أما يف 2019/6/13 فاعتقلت مدير جلنة �الإعمار وثالثة من مهند�صيها ال�صتبد�لهم 
39

من �لد�خل.

    
40

بالطة مك�صورة يف �لدرجات �ملوؤدية �إىل باب �لقطانني غرب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

3. تفريغ دور حرا�س امل�شجد الأق�شى املبارك: 

ي�صكّل جهاز حر��ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لكتلة �لب�رشية �مللت�صقة بامل�صجد و�ملتو�جدة فيه 

 1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  �الإ�صالمية يف  �لرباط و�حلركة  ب�صكل يومي، وبعد حظر موؤ�ص�صات 

به  ت�صطدم  �لذي  �ل�صد  حائط  وباتو�  �حلر��ص  الأولئك  �حليوية  �الأهمية  �زد�دت   2015/10/17 يف 
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�حلقيقة  هذه  لالأردن  �لتابعة  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �أدركت  وقد  �الأق�صى،  على  �الحتالل  �عتد�ء�ت 

عليها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  �زد�دت  �إذ  �صعب،  موقف  يف  باتت  لكنها  �حلر��ص  �أعد�د  من  فز�دت 

�لو�قع  �الحتالل. يف ظل هذ�  �أي مو�جهة مع دولة  �إىل جتنب  ت�صعى  �الأردنية  �ل�صيا�صة  كانت  فيما 

�الأق�صى  �مل�صجد  �لرت�جعات يف دور �حلر��ص يف  متكنت �صلطات �الحتالل من فر�ص جمموعة من 

�ملجموعات  بجو�ر  �ل�صري  من  �حلر��ص  لتمنع   2018 �صبتمب  �أيلول/  يف  �إجر�ء�تها  عدلت  �إذ  �ملبارك 

�لتي مت�صي خلف �ملقتحمني  �لقو�ت �خلا�صة  �أمتار عن  �ل�صري متاأخرين ع�رشة  �ملقتحمة وتلزمهم 

من  خم�صة   2019/1/20 يف  �أبعدت  �إذ  �ملتتايل؛  و�الإبعاد  باالعتقال  ��صتهدفتهم  ثم   
41

حلمايتهم،

�الإبعاد بدء�ً من   ومن ثم تو�لت �العتقالت و�أو�مر 
42

4-6 �صهور، �مل�صجد ملدة ترت�وح بني  حر��ص 

2019/2/22 باعتقال و�إبعاد �لن�صطاء �لذين فتحو� باب �لرحمة، و2019/2/23 باعتقال و�إبعاد حار�ص 

 2019/2/24  وتطور �الأمر يف 
43

�الأق�صى �صامر �لقباين �لذي توىل فتح باب �لرحمة يف �ليوم �لتايل.

ناجح  �ل�صيخ  �الأوقاف  مدير  نائب  و�إبعاد  �صلهب  �لعظيم  عبد  �الأوقاف  جمل�ص  رئي�ص  �إبعاد  �إىل 

 
45

،2019/2/26  و�عتقال و�إبعاد م�صوؤول �لوعظ و�الإر�صاد يف حينه �ل�صيخ ر�ئد دعنا يف 
44

بكري�ت،

 2019/3/4 ويف   
46

�ل�صاحلي، حممد  �حلار�ص   2019/3/3 يف  لت�صمل  �حلر��ص  �إبعاد  حملة  وتو�لت 

حتى يومي  ب�صكل  �الإبعاد�ت  و��صتمرت  غز�لة،  �أبو  �إيهاب   2019/5/5 ويف   
47

قويدر، �أبو   �صامر 

ني�صان/ �أبريل 2019.

وقد ��صتثمرت �رشطة �الحتالل مو�صم �الأعياد �ليهودي �لطويل يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019 

 
48

لتفر�ص على �حلر��ص قيود�ً جديدة، �إذ منعتهم من مر�فقة �ملجموعات �ملقتحمة ومن ت�صويرها،

�أد�ء  ��صتثمروها يف  �أعطى للمتطرفني �ملقتحمني حرية حركة غري م�صبوقة د�خل �الأق�صى  وهو ما 

�لتور�تية ب�صكل علني د�خل �الأق�صى، فيما كانت �ل�صور و�ملقاطع �مل�صورة  �لطقو�ص و�ل�صلو�ت 

�لتي َتِرد من �الأق�صى ت�صور من م�صافات بعيدة جد�ً نتيجة هذ� �ملنع.    

4. اقتحام امل�شجد الأق�شى يف الأعياد الإ�شالمية: 

�ل�صنة  �إن  �إذ  �لهجري،  و�لتقومي  �لعبي  �لتقومي  بني  نادر�ً  تاريخياً  تز�مناً   2019 �صنة  �صهدت 

كل  �صهر  باإ�صافة  نف�صها  تعدل  لذلك  وهي  �صم�صية،  و�صنو�ت  قمرية  �أ�صهر  على  تقوم  �لعبية 

�الأول/  ت�رشين  بد�ية  يف  �نق�صت  �لتي  �لعبية  لل�صنة  �صهر  �إ�صافة  وبعد  تقريباً،  �صنو�ت  ثالثة 

تتخذ  �لتي  �لكبى  �الأعياد  من  �ثنني  �إن  �إذ  �لنادر،  �لتز�من  هذ�  وجود  �ت�صح   2018 �أكتوبر 

 ،2019 �ل�صنو�ت  مدى  على  �إ�صالمية  �أعياد  مع  يتز�منان  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لتهويد   منطلقاً 

و2020، و2021.

�أو قومية  �أعياد دينية يهودية  �أربعة  د�أبت جماعات �ملعبد و�ملتطرفون �ل�صهاينة على ��صتثمار 

�صهيونية كذرو�ت لتهويد �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وهذه �الأعياد هي: عيد �لف�صح �ليهودي �لذي 



143

 االأر�س واملقد�شات

يتحرك ما بني �آذ�ر/ مار�ص وني�صان/ �أبريل من �ل�صنة �مليالدية، وذكرى �حتالل كامل �لقد�ص �صنة 

وحزير�ن/  مايو  �أيار/  بني  ما  وتتحرك  �لقد�ص”،  “توحيد  بذكرى  �صهيونياً  تعرف  و�لتي   1967

يتحرك  و�لذي  �ملعبد”  “خر�ب  ذكرى  با�صم  �ملعروف  �ليهودي  و�لعيد  �مليالدية،  �ل�صنة  من  يونيو 

ما بني متوز/ يوليو و�آب/ �أغ�صط�ص من �ل�صنة �مليالدية، و�أخري�ً مو�صم �الأعياد �لطويل �لذي يبتدئ 

بر�أ�ص �ل�صنة �لعبية وينتهي بعيد �لعر�ص مرور�ً بعيد �لغفر�ن بينهما، وهذ� �ملو�صم �لذي يبلغ طوله 

ثالثة �أ�صابيع يتحرك بني �أيلول/ �صبتمب و ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �ل�صنة �مليالدية.

خالل �صنة 2019 تز�من يوم �لقد�ص �لعبي مع يوم 28 من رم�صان �ملو�فق 2019/6/2، وعلى 

�لرغم من �حل�صور �لكثيف يف يوم �جلمعة 26 من رم�صان �ملو�فق 2019/5/31 وليلة �ل�صبت �لتي 

�أن قلة قليلة من �ملر�بطني تو�جدت يف  �إال   ،2019/6/1 27 من رم�صان �ملو�فق  و�فقت ليلة �لقدر يف 

�الحتالل من  ما مّكن �رشطة  2019/6/2؛ وهو  �ملو�فق  28 من رم�صان  �الأحد  يوم  �مل�صجد �صباح 

تاأمني �قتحام طويل للمتطرفني �ل�صهاينة، جابو� فيه �مل�صجد بكل �أرجائه، ورددو� خالله �ل�صلو�ت 

وقد   
49

و�أطفاالً. ون�صاء  رجاالً  �ملر�بطني  على  �ل�رشطة  خالله  و�عتدت  �لدينية،  و�الأنا�صيد  �لعلنية 

2019 بفتح  �صكل هذ� �القتحام �رشبة معنوية للحر�ك �ل�صعبي �ملقد�صي �لذي كان قد �فتتح �صنة 

باب �لرحمة بالقوة.

�أما �ملنا�صبة �لثانية، فكانت “ذكرى خر�ب �ملعبد” �لتي تز�منت مع �أول �أيام عيد �الأ�صحى، وعلى 

 وعلى �لرغم من 
50

�لرغم من تو�فد نحو 100 �ألف من �مل�صلني بح�صب تقدير�ت �الأوقاف �الإ�صالمية،

�لند�ء�ت �الإعالمية �ملتكررة و�لتهديد�ت �لعلنية جلماعات �ملعبد ولوزير �الأمن �لد�خلي �ل�صهيوين 

جلعاد �أرد�ن Gilad Ardan بتنفيذ هذ� �القتحام، وعلى �لرغم من قر�ر �لهيئات �الإ�صالمية يف �لقد�ص 

و�أ�صهمت  �نف�ص؛  ما  �رشعان  �جلمع  هذ�  �أن  �إال   
51

�صباحاً،  7:30 �ل�صاعة  حتى  �لعيد  �صالة  تاأخري 

نقلته خمتلف و�صائل  ر�صمياً  نتنياهو مبا�رشة حني ن�رش خب�ً  �أد�رها مكتب  نف�صية  يف ذلك حرب 

�الإعالم �لعربية مفاده �أن نتنياهو قرر منع �القتحام يف ذلك �ليوم. ويبدو �أن متطريف �ملعبد كانو� على 

علم باأن هذ� �خلب يق�صد �لتمويه؛ �إذ مل يتحركو� عن �جل�رش �خل�صبي عند باب �ملغاربة وحافظو� 

على ��صطفافهم و��صتعد�دهم لالقتحام.

يوم  �صباح  �ل�صحى  �صالة  حتى  متاأخر،  وقت  حتى  ثبتو�  �لذين  �ملر�بطني  �أعد�د  ُقدِّرت 

عند  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  قبالة  ووقفو�  جماعة،  �ل�صحى  �صالة  �أدو�  �صخ�ص   1,500 بنحو   �لعيد، 

�ل�صوتية  و�لقنابل  �لغاز  قنابل  مبئات  �الحتالل  �رشطة  هاجمتهم  ما  و�رشعان   
52

�ملغاربة، باب 

من بالدخول  �لهيكل  جماعات  ملتطريف  �أخري�ً  لت�صمح  �الإ�صابات،  من  عدد�ً  �صفوفهم  يف   و�أوقعت 

�القتحام  هذ�  كان  لقد   
53

60م. بينهما  �مل�صافة  وتبلغ  �ل�صل�صلة،  باب  من  و�خلروج  �ملغاربة  باب 

�لعزل،  �ملر�بطني  �إىل ر�صم �صورة ن�رش معنوي للحكومة و�ل�رشطة على  �ل�صغري يهدف  �لرمزي 
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1967، لكنه كان  �إ�صالمي منذ �الحتالل يف �صنة  �أول �قتحام �صهيوين لالأق�صى يف يوم عيد  فكان 

جتربة �صمود ��صطر �الحتالل خاللها �إىل ��صتخد�م مئات �لقنابل، ومل يتمكن من تاأمني �القتحام 

�إال مل�صافة 60م فقط. 

�إىل  �ل�صعبي �ملقد�صي، و�أعاد �حليوية  �صّكل �قتحام عيد �الأ�صحى �رشبة معنوية ثانية للحر�ك 

جماعات �لهيكل و�إىل حا�صنته �لر�صمية من حكومة و�رشطة بعد �خل�صارة و�لرت�جع �لنوعي �لذي 

فُر�ص عليهم يف هبة باب �لرحمة.

ُيتوقع لهذ� �مل�صار �أن ي�صتمر ل�صنة 2020 و�صنة 2021؛ ففي 2020 �صتتز�من ذكرى يوم �لقد�ص 

�ل�صهيونية مع �جلمعة �الأخرية من رم�صان �لتي يتوقع �أن ت�صادف �جلمعة 2020/5/22 وتو�فق 

ليلة 29 و�جلمعة �ليتيمة )�آخر جمعة( من رم�صان. �أما “ذكرى خر�ب �ملعبد” ف�صتاأتي يوم �خلمي�ص 

2020/7/30 و�صتتز�من مع وقفة عرفة �أو يوم �الأ�صحى، ويف 2021 �صتتز�من ذكرى يوم �لقد�ص مع 

2021/5/10 ويو�فق �الإثنني 28 رم�صان، �أما “ذكرى خر�ب �ملعبد” ف�صتاأتي يوم �الأحد 2021/7/18، 

ويتوقع �أن يو�فق يوم عرفة �أو �ليوم �ل�صابق له. 

5. اأداء الطقو�س التلمودية يف الأق�شى:

�لهيكل  وجماعات   ،2000 �صنة  لالأق�صى  �صارون  �قتحام  بعد  ما  �لتق�صيم  م�صار  �نطالق  منذ 

تتناغم مع �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية يف م�صار تدريجي لتغيري تف�صري قانون �الأماكن �ملقد�صة �لذي �صنَّه 

1967 عقب �حتالله �رشقي �لقد�ص، وجاء هذ� �لقانون بن�صٍّ ف�صفا�ص ترك  برملان �الحتالل �صنة 

للحكومة م�صاحة �لت�رشف �لتي تر�ها منا�صبة.

تغيري  كان  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لتهويد  �لعملي  �صعيها  وبدء  �ملعبد  جماعات  �صعود  مع 

تف�صري هذ� �لقانون �مل�صاحة �الأ�صا�صية لعملها. ويف �صنة 2003، �صمحت حمكمة �صلح �الحتالل يف 

لتغيري مهمة �رشطة �الحتالل  �أ�ص�ص  �الأق�صى، وهو ما  �مل�صجد  �ليهود لدخول  للم�صتوطنني  حينه 

�أن  �رشط  �ليهود  للم�صتوطنني  �جلماعية  باالقتحامات  ي�صمح  حكم  �صدر   2005 يف  �الأق�صى.  يف 

ما  �الأمر  وهذ�  �ليهودية،  �لدينية  �لرموز  �رتد�ء  ت�صمل  و�أال  �مل�صلمني،  �صالة  وقت  غري  يف  تكون 

Knesset وقيادة �ل�رشطة بطلب من جماعات �ملعبد  �أن تغري يف جل�صات بني رئا�صة �لكني�صت  لبث 

خالله  من  �ملعبد  جماعات  وحاولت  �لق�صائي،  �لنظام  عب  �لعملية  هذه  ��صتمرت   .2013 �صنة  يف 

�لق�صية  هذه  من  خ�صيت  �ملحكمة  لكن  �لف�صح،  عيد  يف  �الأق�صى  د�خل  �لقر�بني  تقدمي   �رشعنة 

54
ورّدتها.

خالل �صنة 2018 عادت �حليوية �إىل هذ� �مل�صار، �إذ تقدمت جماعات �لهيكل بق�صية لل�صماح لها 

باأد�ء �صعائر �لف�صح على �أبو�ب �الأق�صى، وقد ق�صت �ملحكمة �ل�صهيونية ل�صالح تلك �جلماعات يف 
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 فبات �ملتطرفون �ل�صهاينة يوؤدون طقو�صهم على �أبو�ب �الأق�صى يف كل عيد، وبالذ�ت 
55

،2018/3/25

على باب �لغو�منة وباب �ل�صل�صلة و�ملغاربة يف عيد �لعر�ص، وباتو� ي�صعلون �صمعد�ناً ويوؤدون حوله 

�أما يف   
56

.2018/12/4 �الأ�صباط يف عيد �حلانوكاه يف  باب  �أمام  �لغز�يل  �صاحة  طقو�صاً ورق�صات يف 

للم�صتوطنني بال�صالة ب�صوت عاٍل، و�ل�رش�خ خالل  2018/4/17، فقد �صمحت حمكمة �الحتالل 

�أبلغت �رشطة �الحتالل حر��ص  2019/10/10 حني   وقد ُترجم ذلك عملياً يف 
57

�قتحامهم لالأق�صى،

�مل�صجد �الأق�صى باأنها باتت ت�صمح للمتطرفني �ل�صهاينة باأد�ء �ل�صلو�ت �جلماعية و�لعلنية د�خل 

 وهو ما ُوثِّق بال�صوت و�ل�صورة ع�رش�ت �ملر�ت منذ ذلك �حلني، وله �صو�هد قبل ذلك 
58

�الأق�صى،

�لتاريخ كذلك.  

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

1. الإن�شاءات يف حميط امل�شجد:

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  تاأ�صي�صها  على  �الحتالل  يعمل  �لتي  �الإن�صاء�ت  تتعدد 

و�أبرزها بيت �جلوهر �لذي يجري بناوؤه يف �أق�صى غرب �صاحة �لب�ق، وقد �أقرت �إ�صافة كني�ص 

�صاحة  وم�رشوع  �الأ�صا�صات،  مرحلة  يف  ز�ل  ما  �ليوم  و�لبناء   
59

.2019/2/10 يف  �صمنه  لل�صالة 

مكانه  ير�وح  ز�ل  ما  وهو  �صار�ن�صكي،  مب�رشوع  كذلك  يعرف  و�لذي  �جلديدة  �ملختلطة  �ل�صالة 

حول  �الإ�صالحيني  و�ليهود  �الأرثوذك�ص  �ليهود  بني  �ملتو��صل  �خلالف  نتيجة  �الإقر�ر  مر�حل  يف 

�إىل  يهدف  و�لذي  �لب�ق  و�صاحة  �ليهودي  �حلي  بني  �لر�بط  و�مل�صعد   
60

�ملختلطة. �ل�صالة  جو�ز 

ت�صهيل و�صول �أكب عدد من �ليهود �إىل �ل�صاحة من د�خل �لبلدة �لقدية، وقد بد�أ �لعمل به ويتوقع 

م�صافة  على  �ليهودي”  “�حلي  يف  �لو�قع  �إ�رش�ئيل”  “مفخرة  كني�ص  �أما   
61

.2022 �صنة  �فتتاحه 

�الإ�صكان  Uri Ariel، وزير  �آرئيل  �أوري  �أن  �لرغم من  �لغرب من �الأق�صى، فعلى  �إىل  200م  نحو 

�ملتطرف من حزب �لبيت �ليهودي، قد و�صع حجر �الأ�صا�ص مل�رشوع �إعادة تاأهيله يف 2014/5/27، 

�إال �أن �حتفاالً جديد�ً بو�صع “حجر �الأ�صا�ص” لهذ� �لكني�ص �أقيم يف 2018/12/31 مب�صاركة وزير 

Ze’ev Elkin، ووزير �الإ�صكان يف حينه  �صوؤون �لقد�ص من جماعات �ملعبد �ملتطرف زئيف �ألكني 

وقد   ،Moshe Lion ليئون  مو�صيه  �جلديد  �لقد�ص  بلدية  ورئي�ص   ،Yoav Galant جالنت  يو�آف 

�أن  �لذي يتوقع  �لكني�ص  بناء  )15 مليون دوالر( الإعادة  50 مليون �صيكل  �أعلنو� تخ�صي�ص مبلغ 

و�لتنقيب  �حلفريات  يف  توجهت  �ملا�صية  �لفرتة  �أعمال  �أن  ويبدو  25م،  �إىل  �رتفاعه  �إجمايل  ي�صل 

62
�الآثاري يف موقع �لكني�ص، �إذ �إن �أعمال بنائه مل تكن قد بد�أت طو�ل 4 �صنو�ت خلت.
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تطور العمل يف جممع بيت اجلوهر التوراتي

موقع م�رشوع من�شة ال�شالة املختلطة

م�صتوى  على  �أ�صا�صية  م�صتجد�ت  ثالثة   2019-2018 �صنتا  �صهد  �لتطور�ت،  هذه  جانب  �إىل 

�الإن�صاء�ت يف حميط �الأق�صى:

اإقرار م�رشوع تلفريك البلدة القدمية:

�لذي  “�لقد�ص �لقدية”  2007 يف م�رشوع  �لهو�ئي الأول مرة �صنة  �لقد�ص  ُطرح م�رشوع قطار 

هدف �إىل حتقيق تكامل بني حكومة �الحتالل ومنظمات �ال�صتيطان �ليمينية، وُطوِّر ليعر�ص �صنة 
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باعتباره  �صمح  قانوين  تعديل  الأجله  قر 
ُ
فاأ بامل�صادقة،  يحَظ  مل  لكنه  �لتخطيط  جلان  على   2013

م�رشوعاً ذ� �أولوية وطنية لتُقر مرحلته �الأوىل يف �صهر كانون �لثاين/ يناير 2019، ثم �أقرته �للجنة 

�لوز�رية لالإ�صكان يف 2019/11/4 بعد تاأخري فر�صته �الأزمة �ل�صيا�صية �ل�صهيونية. وبح�صب �ملخطط 

�إىل  �صينطلق �لقطار �لهو�ئي يف مرحلته �الأوىل من حمطة �لقطار�ت �لعثمانية غربي �لقد�ص و�صوالً 

مركز �لِقَدم )كيدم( Kedem Center �لتهويدي �لذي ت�رشف عليه جمعية مدينة د�وود �ال�صتيطانية 

بطول �صلو�ن،  يف  م�صادرة  �أر�صٍ  على  �ليمينية   Ir David Foundation )aka Elad(  )�إلعاد( 

1.4 كم وت�صري فيه 40 عربة معلقة على 15 عمود�ً، وتنح�رش �حتماالت تنفيذه بني �رشكتَي دوبلماير 

 
63

Doppelmayr �لنم�صاوية واليترن Leitner �الإيطالية.

و�أبنيتها  �صو�رعها  يف  �ملاثل  �لتاريخ  وتهمي�ص  �لقدية،  �لبلدة  �أفق  تخريب  �إىل  �مل�رشوع  ي�صعى 

ومقد�صاتها مل�صلحة �لرو�ية �لتاريخية �ل�صهيونية �مل�صنّعة يف �ملر�كز �لتهويدية و�الأنفاق، �إ�صافة 

�إىل ت�صكيل عن�رش طردٍ الأهل �صلو�ن، وهو �أخطر م�رشوعات تغيري هوية �ملدينة منذ �حتاللها، وعلى 

�لرغم من �أنه يحظى مبعار�صة د�خلية وخارجية و��صعة، �إال �أن حكومة ت�صيري �الأعمال �لتي يقودها 

نتنياهو م�صتعيناً باأحز�ب �ليمني �ملتطرف وجماعات �لهيكل �أقّرته وتبدو ما�صية يف تنفيذه، وهو ما 

يجعل هذ� �مل�رشوع مر�صحاً الأن يكون �أحد عناوين �ملو�جهة �ل�صيا�صية و�مليد�نية �الأ�صا�صية خالل 

�ل�صنتني �لقادمتني.

خريطة 3/1: امل�شار املقرتح لقطار البلدة القدمية الهوائي مبرحلتيه
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افتتاح مركز تراث يهود اليمن يف �شلوان:

�ليمن يف �صلو�ن يف �حتفالية كبرية �صاركت فيها وزيرة  �فتتح مركز تر�ث يهود   2018/8/1 يف 

�لثقافة مريي ريغف Miri Regev ووزير �صوؤون �لقد�ص زئيف �ألكني وعدد من �لد�عمني، وقد �أقيم 

هذ� �ملركز يف عقار ��صتوىل �الحتالل عليه �صنة 2015، ويهدف �إىل تخليد �الإرث �لثقايف �ملزعوم ليهود 

�ملجتمع  نتيجة رف�ص   1929-1881 ل�صلو�ن كالجئني ما بني �صنتي   خالل فرتة �صكنهم 
64

�ليمن،

�ال�صتيطاين �لنا�صئ لهم، �إذ �إن �ملهاجرين �الأو�ئل كانو� جميعاً من �لقادمني من �أوروبا.

الإن�شاءات الأمنية يف حميط باب العامود:

�صكل باب �لعامود و�ل�صاحة �ملقابلة له من �خلارج م�صاحة عامة مهمة للقاء بالن�صبة للمقد�صيني، 

ما جعلها �إحدى �مل�صاحات �لعامة �لتي تلعب دور�ً مهماً يف تقوية �لن�صيج �ملجتمعي �ملقد�صي و�لتعبري 

عن تطلعه نحو �لتحرر. وما ز�ل �لتناف�ص عليها وحماولة تهويدها يحتل جزء�ً من �ل�رش�ع �لرمزي 

على هوية �ملدينة. فمع �إعالن تر�مب �لقد�ص عا�صمة للكيان �ل�صهيوين كانت �صاحة باب �لعامود 

رم�صان  ويف  بالقوة،  وتفريقه  �إجها�صه  على  �الحتالل  عمل  �صعبي  حترك  لبناء  مهمة  م�صاحة 

�مل�صتوطنون  يعد  باملقابل  �مل�صاء.  وقت  يف  وبالذ�ت  ذ�تها  �ل�صاحة  يف  �ملقد�صيون  يتجمع  و�الأعياد 

ي�صمى ما  يف  تقام  �لتي  �ل�صنوية  �الأعالم  مل�صري�ت  �ملركزية  �للقاء  نقطة  �لعامود  باب   �صاحة 

بـ“يوم �لقد�ص” يف ذكرى �حتاللها بالتقومي �لعبي. 

�لعامود و�ل�صاحة  2018 على تعزيز قب�صتها على باب  عملت �صلطات �الحتالل يف مطلع �صنة 

�ملقابلة له، فاأقامت ثالث من�صاآت �أمنية �أ�صا�صية: غرفة مر�قبة �أمنية قائمة على من�صات حديدية عند 

بناوؤها  �كتمل  �لعامود  لباب  �ملقابلة  �ل�صاحة  �أبر�ج مر�قبة يف  2018/2/16، وثالثة  ُن�صبت يف  �لباب 

�أعلى �لقائمة  �ملر�قبة  نقطة  �إىل  �إ�صافة   ،2018/6/19 يف  ر�بع  برج  لها  �أ�صيف  وقد   ،2018/3/16  يف 

65
باب �لعامود.
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الإن�شاءات الأمنية امل�شتجدة يف حميط باب العامود �شنة 662018

2. احلفريات:

مل تعد �الأرقام كافية للتعبري عن طبيعة �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، فمنذ �أن �نتقلت 

�أعمال �حلفريات من و�صاية �جلامعة �لعبية ك�صلطة �خت�صا�ص �رشيكة ل�صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية 

من  �حلفريات  من  �لهدف  حتول   ،2001 �صنة  �ليهودي  �حلي  تطوير  و�رشكة  �ل�صياحة  وز�رة  �إىل 

كونها نقاط ت�صتخدم للو�صول �إىل �لعمق و�لتنقيب عن �الآثار، �إىل كونها مز�ر�ت يجري �لعمل على 

�ملد�خل و�ملخارج، حتكي  �إىل �صبكة متعددة  لتتحول  �لبع�ص  تاأهيلها بحد ذ�تها وو�صلها ببع�صها 

�لرو�ية �ل�صهيونية �ملزعومة لتاريخ �ملكان م�صتخدمة �صكل �حلجارة و�الإنفاق و�إيحاء�تها �لقدية، 

�أو م�صتخدمة جمموعة معرو�صات جديدة يجري حت�صريها للعر�ص يف تلك �الأنفاق مثل معر�ص 

�لزجاج و�ل�صوء �مل�صمى “�صل�صلة �الأجيال” يف �جلهة �لغربية من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

�لتغيري �لثاين �لذي غريّ وجه توظيف تلك �حلفريات كان دخول جمعية �إلعاد �ليمينية �ملتطرفة، 

�الأذرع  كاأحد  �صلو�ن،  مكان  يف  �لتور�تي  �لت�صور  بح�صب  د�ود”  “مدينة  �إقامة  �إىل  ت�صعى  و�لتي 

�لتي  �لتهويدية  �ملر�كز  وتاأ�صي�ص  �حلفريات  تاأهيل  مناق�صات  تنفيذ  مبا�رشة  تتوىل  �لتي  �لتنفيذية 

ومقاطع  )كيدم(  �لقِدَم  مركز  تنفيذ  يف  �ليوم  مبا�رش  طرف  وهي  و�لبلدية،  �حلكومة  �أذرع  متولها 

متعددة من “�لطريق �لهريودياين Herodian Road”، �أبرزها طريق �حلجاج.
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يف �ملح�صلة هناك 47 موقع حفر معروف، بع�صها مق�صم لعدة مقاطع مثل �لطريق �لهريودياين 

و�صبكة  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربي  �جلنوبي  باجلد�ر  �صلو�ن  بركة  و�صل  �إىل  يهدف  �لذي 

�أنفاق �حلائط �لغربي �ملكونة من ثالثة طبقات وتبد�أ عند �لز�وية �ل�صمالية �ل�رشقية ل�صاحة �لب�ق 

وتنتهي يف �أق�صى �ل�صمال �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، وهي بدورها تتكون من عدة مقاطع، 

 معتبة كل مقطٍع �أعيد 
67

وهذ� ما يدعو بع�ص �مل�صادر �إىل �عتبار تلك �حلفريات تقارب 64 حفرية،

تاأهيله من تلك �الأنفاق حفرية منف�صلة، وهو تعبري �آخر عن �حلقيقة ذ�تها وهي ت�صعب تلك �الأنفاق 

وتر�بطها �صمن �صبكة متكاملة.

68
احلفريات حتت امل�شجد الأق�شى املبارك وحميطه
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�أبرز �لتطور�ت يف م�صار �حلفريات كانت �فتتاح حفرية طريق �حلجاج، �لتي ت�صكل مقطعاً من 

�لطريق �لهريودياين ي�صل بني بركة �صلو�ن جنوباً وحي و�دي حلوة �صماالً، وقد �فتتح هذ� �لنفق 

نتنياهو  �صارة  فيها  �صاركت  �إذ  �ل�صيا�صية،  �لرمزية  من  �لكثري  حملت  �حتفالية  يف   2019/6/30  يف 

 Jason غرينبالت  جاي�صون  جانب  �إىل  �ل�صهيوين  �لوزر�ء  رئي�ص  زوجة   Sara Netanyahu

�ل�صفري   David Friedman �الأو�صط وديفيد فريدمان  �ل�رشق  �إىل  �الأمريكي  �ملبعوث   Greenblatt

�الأمريكي يف �لقد�ص، و�ملليونري �الأمريكي �ليميني �صيلدون �أديل�صون Sheldon Adelson. وخالل 

69
�الحتفالية قال �ل�صفري �الأمريكي �إن هذ� �لنفق “لي�ص �إرثاً �إ�رش�ئيلياً فقط، بل هو �إرث �أمريكي”.

�ل�صهيونية  �لثقافة  لوزيرة  �صبق  �إذ  �لنفق،  هذ�  فيها  يفتتح  �لذي  �لثانية  �ملرة  هذه  كانت  وقد 

2016/12/31 موجهة �النتقاد للرئي�ص  �أن �فتتحت �ملقطع ذ�ته من �لنفق يف  �ملتطرفة مريي ريغف 

2334 يف جمل�ص �الأمن يف   بعد مترير �لقر�ر رقم 
70

،Barack Obama �أوباما  �ملنتهية واليته بار�ك 

 Veto �لفيتو  �لنق�ص  �أن ت�صتخدم �لواليات �ملتحدة حق  �أد�ن �ال�صتيطان، دون  �لذي   2016/12/23

جتاهه، وذلك بطلب من �لرئي�ص �ملو�صك على مغادرة مكتبه. ويبدو �أن جمعية �إلعاد وبلدية �لقد�ص 

ر�أو� يف �لنفق فر�صة �صيا�صية لتعزيز م�رشوعية �الأنفاق حتت �الأق�صى وحميطه بعد قر�ر تر�مب، 

فقررو� �إعادة �فتتاح �لنفق بح�صور �أمريكي عايل �مل�صتوى.

ويتطلب �لعمل ال�صتكمال نفق �لطريق �لهريودياين بكامله نحو 13 عاماً �أخرى بعد هذ� �الفتتاح، 

ويجري �لعمل حالياً على ��صتكمال مقطعه �لذي ير حتت حي و�دي حلوة وي�صل منه �إىل ما حتت 

�لعقار�ت  على  مدمرة  �آثار�ً  �لعمالق  �لنفق  هذ�  وتاأهيل  حفر  �أعمال  وترتك  �لقدية،  �لبلدة  �صور 

�لفل�صطينية فوقه، �إذ وثق مركز معلومات و�دي حلوة ت�رشر 70 منزالً يف �حلي خالل مو�صم �صتاء 

71
.2019-2018

2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

�ملبارك وذلك العتبارين  �الأق�صى  �مل�صجد  �لقد�ص بعد  �لثاين لالحتالل يف  �لهدف  �ملقابر  ت�صكل 

ما  وهذ�  �ملدن،  �أطر�ف  على  تبنى  كانت  �ملقابر  فهذه  عقارية؛  كخز�نات  مكانتها  �الأول  �أ�صا�صيني: 

�لقد�ص ومتدد  �الأربع تقريباً، ومع تو�صع حدود  للقد�ص من �جلهات  �لقدية  جعلها حتيط بالبلدة 

�لعمر�ن �حلديث من حول �لبلدة �لقدية، باتت �ملقابر �الإ�صالمية �لقدية تقع يف قلب مدينة �لقد�ص، 

وهذ� ينطبق على �أربع مقابر كبى ب�صكل �أ�صا�ص هي: مقبة ماأمن �هلل غرباً، ومقبة باب �لرحمة 

�رشقاً، و�لرتبة �ليو�صفية �إىل �ل�صمال منها، ومقبة �ملجاهدين قرب باب �ل�صاهرة �صماالً. �أما �ل�صبب 

�لتاريخ، ولذلك ي�صعى �الحتالل  �لثاين فهو كون هذه �ملقابر �صاهد�ً على هوية �صكان �ملدينة عب 

�الإ�صالمية  �ملقابر  �لزيتون مبو�ز�ة عمله على طم�ص  ��صتحد�ث مقبة يهودية كبرية على جبل  �إىل 

�ملجاورة، يف ممار�صة �إحاللية حتى على م�صتوى �لقبور و�ل�صو�هد. 
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اأ. مقربة باب الرحمة:

�صلطات  بد�أت  �إذ  �لرحمة  باب  مقبة  على   2017-2016 �ل�صنتني  خالل  �ال�صتهد�ف  تركز 

من  كبري  جزء  لق�صم   2017 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  ن�رشته  �لذي  �ملخطط  برتجمة  �الحتالل 

 
72

�ملقبة وحتويله �إىل حديقة وطنية. ففي 2018/3/15 بد�أت طو�قم �صلطة �لطبيعة باأخذ �لقيا�صات،

�ليوم   وخلعت يف 
73

�ل�صمالية من �ملقبة، �لعبا�صي يف �جلهة  لعائلة  2018/4/29 هدمت قب�ً  ثم يف 

تف�صل  حديدية  فو��صل  بو�صع  بد�أت   2018/5/2 يف  ثم   
74

�ملقبة، حميط  يف  زيتون  �أ�صجار  �لتايل 

يف  زو�رها  �أمام  �ملقبة  من  جزء  �إغالق  حماولة  �إىل  و�صوالً  �لبع�ص  بع�صها  عن  �ملقبة  �أجز�ء 

وجتديد  وتع�صيب  تنظيف  بحمالت  حتديد�ً  �صلو�ن  و�أهايل  �ملقد�صيون  ردّ  وقد   
75

.2018/5/9

 
76

،2018/5/11 �جلمعة  يوم  من  بدء�ً  جمعة  كل  يف  �حلديدية  �لفو��صل  وحتطيم  �لقبور،  ل�صو�هد 

وقد تر�جع �العتد�ء �الإ�رش�ئيلي على �ملقبة تدريجياً بعد �نطالق هذ� �لتحرك �ل�صعبي.

وللتحرك �ل�صهيوين �صدّ مقبة باب �لرحمة خ�صو�صية �إ�صافية عن بقية مقابر �ملدينة، �إذ �إن 

حماولة �ال�صتيالء عليها تاأتي يف �إطار �ملعركة على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وحماولة تق�صيمه مكانياً 

�نطالقاً من باب �لرحمة وحميطه، وقد �أ�صهم ��صتهد�ف مقبة باب �لرحمة يف لفت نظر �ملقد�صيني �إىل 

�أن �جلهة �ملقابلة لها من د�خل �الأق�صى هي حمل �ال�صتهد�ف، ويكن �أن يعد هذ� �أحد مقدمات هبة 

باب �لرحمة بعد هذه �لهجمة بت�صعة �صهور.

وقد دخل متطرفو جماعات �ملعبد على خط �ملو�جهة على باب �لرحمة وبدوؤو� يكر�صون �قتحامها 

و�أد�ء �لطقو�ص فيها كاأحد عناوين �الحتفال باأعيادهم كما ح�صل يف 2018/12/10، وتكرر الحقاً يف 

77
ني�صان/ �أبريل 2019، ويف 2019/11/29.

78
ب. مقربة ماأمن اهلل:

�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على  ون�صطاء  �إعالم  و�صائل  تد�ولت   ،2019/2/11 �الإثنني  يوم  يف 

�لقد�ص،  مدينة  يف  �هلل  ماأمن  مقبة  من  �ملتبقي  �لق�صم  يف  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  و�صعته  �إعالناً 

مدتها لالعرت��ص  مهلة  كعادتها  معلنة  �ملقبة،  د�خل  �صارع  تو�صعة  نيتها  عن  فيه  �لبلدية   تف�صح 

60 يوماً من تاريخ 2019/1/11. و�ل�صارع �ملزمع تو�صيعه وحتويله �إىل طريق لل�صيار�ت هو �ليوم 

“مركز  متحف  الفتتاح  متهيد�ً  ياأتي  لل�صيار�ت  طريقاً  لي�صبح  وتو�صيعه  �ملقبة،  يف  للم�صاة  ممر 

�لذي بني فوق �ملقبة   ”Museum of Tolerance )MOT( لكر�مة �الإن�صانية - متحف �لت�صامح�

وُيتوقع �أن ُيفتتح خالل �صنة 2020.

وعلى �لرغم من �أن �مل�صادر �لعربية تتناقل �أن �مل�صاحة �ملتبقية من �ملقبة هي 20 دومناً فقط، 

�إال �أن خا�صية ح�صاب �مل�صاحة يف تطبيق جوجل �إيرث Google Earth، وبعد حتديد دقيق لزو�يا 



153

 االأر�س واملقد�شات

 مبا ي�صمل بركة 
79

�ملقبة، تقول غري ذلك، �إذ ت�صري �إىل �أن �مل�صاحة �ملتبقية من �ملقبة تبلغ 42 دومناً،

ماميال Mamilla Pool مب�صاحة 6 دومنات وهي تقع د�خل نطاق �لوقف �ملخ�ص�ص للمقبة، هذه 

�ملقبة كخز�ٍن  �إذ ت�صتمر نظرة �الحتالل لهذه  �ملتبقية �صتكون م�صاحًة لعدو�ٍن متكرر،  �لدومنات 

و�صياحية  وحكومية  جتارية  مر�فق  فيه  توجد  الأن  ت�صعى  ��صرت�تيجي،  موقٍع  يف  موجوٍد  عقاري 

مهمة، وال بد من و�صع روؤية و��صحة لكيفية حماية ما تبقى منها.

خريطة 3/2: اجلزء املتبقي من مقربة ماأمن اهلل مبا فيها بركة ماميال
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ج. مقربة املجاهدين:

تقع مقبة �ملجاهدين يف �لعادة يف درجة �أدنى من �ال�صتهد�ف من بقية مقابر �لقد�ص خ�صو�صاً يف 

�ل�صنو�ت �الأخرية، �إال �أنها تعر�صت العتد�ء يف 2018/3/12 حيث �قتحمتها قو�ت �الحتالل وحطمت 

�صو�هد قبور �صهد�ء �نتفا�صة �ل�صكاكني 2015، �صمن حملتها ملنع ترميز �أولئك �ل�صهد�ء و�حل�صار 

 
80

�ملتو��صل على عائالتهم وحميطهم �الجتماعي.

د. العتداء على امل�شاجد:

�مل�صاجد،  �مل�صتوطنون وقو�ت �الحتالل �العتد�ء على  �لتقرير، تابع  �لتي يغطيها  �لفرتة  خالل 

�ل�صيخ مكي يف  2019 على م�صجد  نهاية �صباط/ فب�ير  �مل�صتوطنني يف  �عتد�ء  وكان من مناذجها 

�لغاز  �أطلقت قو�ت �الحتالل   2019/9/12  ويف 
81

،2019/3/11 �عتد�ءهم يف  �لقدية، وكررو�  �لبلدة 

82
�مل�صيل للدموع د�خل م�صجد �الأربعني يف �لعي�صوية، ما �أدى �إىل �ختناق عدد من �مل�صلني.

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

اأ. امل�شجد الإبراهيمي:

ينظر �الحتالل �إىل �مل�صجد �الإبر�هيمي باعتباره جتربة ناجحة للتق�صيم و�لنموذج �لذي ي�صعى 

�إىل حماكاته يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وقد �أ�صهم �تفاق �خلليل �ملوقع يف 1997/1/17 بني �لقيادة 

�لتاريخية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�الحتالل �ل�صهيوين يف و�أد روح �ملو�جهة �ل�صعبية، وق�ّصم 

�ل�صيطرة  حتت   2 �أت�ص  �مل�صماة  �ملنطقة  تقع   .H2 �أو   2 و�أت�ص   H1 �أو   1 �أت�ص  منطقتني  �إىل  �خلليل 

و�مل�صجد  �لقدية،  و�لبلدة  �لرميدة،  وتل  و�حل�صبة،  �ل�صهد�ء،  �صارع  وت�صمل  �لتامة،  �الإ�رش�ئيلية 

 و�ملنطقة 
83

،Harsina وخار�صينا Kiryat Arbaʻ الإبر�هيمي، و�صوالً �إىل م�صتوطنتي كريات �أربع�

1 تقع حتت �الإد�رة �لفل�صطينية وت�صمل بقية �أحياء �ملدينة. وقد �صّكل هذ� �التفاق يف  �أت�ص  �مل�صماة 

و�قع �الأمر مكافاأة للم�صتوطنني بعد �ملجزرة �لتي �قرتفوها حني و�صع �مل�صجد على �لطرف �مللحق 

بهم من �ملدينة.

للمو�جهة  �الأ�صا�صية  �ملحاور  �أحد  �لقدية كانا  �الإبر�هيمي و�لبلدة  �مل�صجد  �أن  �لرغم من  وعلى 

�ل�صنو�ت  �صهدت  وقد   ،2019-2006 بني  ما  طويالً  هدوء�ً  �صهد  �أنه  �إال  �الأق�صى،  �نتفا�صة  خالل 

�الأخرية وحتديد�ً 2017 وحتى 2019 ن�صاطاً �إعالمياً وتركيز�ً على ما يجري يف �مل�صجد �الإبر�هيمي، 

و�لغفر�ن  �لف�صح  مثل  �ليهودية  �الأعياد  يف  به  �ل�صهاينة  �ملتطرفني  ��صتفر�د  �أوقات  يف  وخ�صو�صاً 

و�لعر�ص، وطرحت مبادرة �صعبية عنو�نها “قاوم ب�صالتك” تقام يف �صهر رم�صان من كل �صنة منذ 

�صنة 2012، لكنها مل تتحول �إىل حالة جماهريية عامة. ويف 2018/5/31 �صارك مركز بلدية �خلليل 
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�ل�صحوة �الإعالمية ن�صاأة حر�ك �صبابي يف ت�رشين   وقد تبع تلك 
84

�ملجتمعي يف تبني هذه �حلملة،

لل�صالة  �لتجمع  �إىل  �لنا�ص  بدعوة  بد�أ  �الإبر�هبمي”،  “حماة �حلرم  ��صم  �أكتوبر2019 حتت  �الأول/ 

�صباب  بوقوف  وذلك  بحقهم،  �ملجزرة  تكر�ر  ملنع  باإجر�ء�ت  �مل�صلني  ويطمئن  �جلمعة،  �أيام  فجر 

 وقد عرفت تلك �ملبادرة 
85

ذلك �حلر�ك حول �مل�صلني د�خل �مل�صجد وخارجه خالل �أد�ئهم �ل�صالة.

 
86

مببادرة �لفجر �لعظيم �لتي يكن �لتاأريخ النطالقها �جلماهريي من فجر �جلمعة 2019/11/22.

87
،2020/1/10 �لثامنة  جمعتها  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لعظيم  �لفجر  مبادرة  �نتقلت   وقد 

2020/1/24 �إىل م�صاجد �ل�صفة �لغربية، وبد�أت تنت�رش خارج  ومن ثم �نتقلت يف جمعتها �لعا�رشة 

 وما تز�ل حملة �لفجر �لعظيم تتفاعل خالل كتابة هذه �ل�صطور.
88

حدود فل�صطني كذلك.

 1,429 �الإبر�هيمي  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  عدد  بلغ   2019-2018 �صنتي  خالل 

89
�عتد�ء، مف�صلًة كاالآتي:

جدول 3/1: العتداءات الإ�رشائيلية على امل�شجد الإبراهيمي ل�شنتي 902019-2018

20182019العتداء

5743عرقلة دخول م�شلني

2827اقتحام واأداء طقو�س داخل امل�شجد

1520ن�شب اإن�شاءات وتغيري معامل حميطه وحفريات

1716اإغالق امل�شجد

124عمليات اعتقال من داخل امل�شجد

33اعتداء بال�رشب على امل�شلني

513اعتداءات على البنية التحتية

35تدّخل يف عمل الطواقم

5–منع فعاليات �شعبية

631522منع الأذان

771658املجموع

مالحظة: بيانات �العتد�ء�ت يف �صنة 2019 لغاية مطلع �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019.

ب. العتداءات يف باقي اأنحاء فل�شطني: 

ما ز�ل توثيق �الإح�صاء�ت �الإجمالية يف هذ� �ملجال ي�صطدم بحقيقة تغييب �الحتالل للموؤ�ص�صات 

�ملتخ�ص�صة يف هذ� �ملجال، وهي موؤ�ص�صة �لت�صامن �لدويل حلقوق �الإن�صان يف نابل�ص، و�لتي �أغلقت 

يف �صنة 2014، وموؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث �لتي �أغلقت �صنة 2015. 



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

156

�إن عدد  �لفل�صطينية؛  �لبديلة �ملتوفرة �ليوم هي تلك �لتي ت�صدرها وز�رة �الأوقاف  �الإح�صائية 

�العتد�ء�ت على �ملقد�صات �الإ�صالمية يف غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص بلغ 1,300 �عتد�ء يف 

 ومل تكن �إح�صائيتها ل�صنة 2019 قد �صدرت حتى كتابة هذه �ل�صطور، وقد تركزت 
91

�صنة 2018،

�العتد�ء�ت خارج نطاق �لقد�ص و�مل�صجد �الإبر�هيمي على نقطتني �أ�صا�صيتني هما قب يو�صف �لو�قع 

يف بلدة بالطة، وقد تكرر �قتحامه و�أد�ء �لطقو�ص عنده عدة مر�ت يف كل �صنة، وم�صجد بالل بن رباح 

يف بيت حلم �لذي يزعم �ل�صهاينة �أنه قبة ر�حيل.

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

ت�صتمر �لق�صية �لتاريخية لالأرثوذك�ص �لعرب يف فل�صطني يف �لهيمنة على و�قع �لوجود �مل�صيحي 

�لدينية  وقيادتهم  �لوطنيني  �الأرثوذك�ص  بني  ما  �لقائم  �الغرت�ب  �أن  ذلك  �مل�صيحية،  و�ملقد�صات 

�الحتالل  يعتمد عليه  �لذي  �الأبرز  �لتناق�ص  ي�صكل  ما ز�ل  �ليونان  �لدين  يهيمن عليها رجال  �لتي 

�ل�صهيوين يف �حل�صول على �الأر��صي و�لعقار�ت �ملركزية من �أمالك تلك �لكني�صة يف خمتلف �أنحاء 

فل�صطني، كما �أن هذ� �لتناق�ص ي�صكل �أحد �لدو�فع �الأ�صا�صية لن�صوب �لوجود �مل�صيحي �لوطني يف 

�إىل �لهجرة هرباً من �الحتالل �ل�صهيوين  فل�صطني، فهو يدفع كثري�ً من �لفل�صطينيني �الأرثوذك�ص 

92
على �الأر�ص، و�لهيمنة �ليونانية يف �لبطركية.

اأ. احلكم النهائي يف ق�شية �شاحة عمر: 

يف 2019/5/29 و�صل �مل�صار �لق�صائي يف ق�صية ت�رشيب فندقي برت� Petra Hotel  و�الإمبرييال  

وجمموعة  �لقدية،  �لبلدة  غرب  �خلليل  باب  مقابل  عمر  �صاحة  يف  �لو�قعني   Imperial Hotel 

�لق�صية  �أور�ق  يف  �إليها  ي�صار  و�لتي  �لقدية،  �لبلدة  �صمال  عي�صى  �ملعظم  �مللك  �صارع  يف  �ملحالت 

با�صم “ق�رش �ملعظمية”، �إىل حمطته �لنهائية، وذلك ب�صدور قر�ر نهائي عن �ملحكمة �لعليا لالحتالل 

93
باأحقية �مل�صرتين �مل�صتوطنني بتلك �لعقار�ت.

�لثالث  ثيوفيلو�ص  و�لبطريرك  �لبطركية  جدية  حول  كثرية  �صكوكاً  �حلكم  هذ�  �أثار  وقد 

Theophilos III يف �إبطال تلك �ل�صفقة، �إذ �إن �حلر�ك �الأرثوذك�صي �لوطني لطاملا كان ي�صكك يف تلك 

�جلدية ويقول �إن �مل�صار �لق�صائي بالطريقة �لتي مت�صي بها �لبطركية حمكوم بالف�صل، يف ما كانت 

�لبطركية ترد بالنفي و�لت�صكيك بذلك �حلر�ك ونو�يا �أ�صحابه، حتى �أنها وظفت �رشكة عالقات عامة 

   
94

�إ�رش�ئيلية لتتوىل �لدفاع عنها �إعالمياً يف مو�جهة ذلك �حلر�ك.

يحذرون  �لوطنيني  �الأرثوذك�ص  �لن�صطاء  كان  �لتي  �لنهاية  �إىل  �الأمور  و�صلت  �ملح�صلة،  يف 

��صتغر�به  عن  �رش�حًة  عّب  باحلكم  نطق  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لقا�صي  �أن  و�لغريب  منها، 

وكيلها  توقيعات  يف  تطعن  مل  �أنها  �أو�صح  �إذ  �لق�صية،  هذه  �لبطركية  بها  �أد�رت  �لتي   للطريقة 
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نيكوال�ص باباديو�ص Nikolas Papadimos على �لرغم من �أنها تتهمه بتوقيع �ل�صفقة دون علمها 

�أو مو�فقتها، ومل تبادر �إىل �إعادة �ملبالغ �لتي ��صتلمتها من �ل�رشكات �لو�صيطة �لتي متثل �جلمعيات 

�ال�صتيطانية لقاء تاأجري هذه �لعقار�ت ملدة 99 �صنة. وهنا يت�صائل �لقا�صي يف ن�ّص قر�ره “ال ت�صتطيع 

�لبطريركية �أن مت�صك �حلبل بطرفيه فتدعي، من جهة، ببطالن �ل�صفقات، ومن جهة �أخرى حتتفظ 

  
95

لنف�صها باالأمو�ل”.

�لبطريرك ثيوفيلو�ص قد وقع على تعهد الإبطال �صفقة باب �خلليل ك�رشط لتوليه �صدة  وكان 

�لبطركية خلفاً للبطريرك �إرينيو�ص �الأول Irenaios I �لذي ُعزل على خلفية �لك�صف عن تلك �ل�صفقة 

يف �صنة 2005، وب�صدور �حلكم �لنهائي يف ق�صية باب �خلليل يكون ثيوفيلو�ص قد �أخفق يف �لوفاء 

�أمام �حلكومة �الأردنية، وهو ما يعني �إخالله بال�رشط �لذي  14 عاماً من توقيعه  بذلك �لتعهد بعد 

  
96

�أهله لتويل �صدة �لبطركية.

�شورة الوثيقة التي وقعها ثيوفيلو�س
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يقودهما  �للذ�ن  �حلقيقة  وحر�ك  �ملوحدة  �الأرثوذك�صية  �ملنظمة  �أ�صدرت  �لقر�ر،  وعقب 

نا�صطون وطنيون �أرثوذك�ص بياناً قالتا فيه: “لقد �َصَدقت خماوف �جلمهور �الأرثوذك�صّي من كل 

�لذي �رّشب  14 عاماً. فثيوفيلو�ص  �لق�صية و�لتي ��صتمرت قر�بة  ت�رشفات ثيوفيلو�ص خالل هذه 

�ل�رش�ع لّب  يف  تقع  �لتي  �خلليل  باب  �أوقاف  على  �أميناً  يكون  �أن  يكنه  ال   ]...[ �لدومنات   �آالف 

– �الإ�رش�ئيلي”. وقد حاول ثيوفيلو�ص وفريقه �لقانوين تقدمي م�صار ي�صمح باإعادة �لنظر  �لعربي 

�إال  �مل�صار   ولن تت�صح جدوى هذ� 
97

�أدلة جديدة، �لعليا �نطالقاً من تقدمي  �لق�صية لدى �ملحكمة  يف 

مبرور �لزمن، وتبقى �لنتيجة �ملعلومة حتى �الآن هي �حلكم �لقطعي للجمعيات �ال�صتيطانية لتلك 

�لعقار�ت و�صعيها �لقائم على �الأر�ص لتنفيذه.   

ب. العتداءات على الكنائ�س والأديرة:

ق�شية دير ال�شلطان:

�أعمال  تنفيذ  �الحتالل  �رشطة  ملحاولة  ر�ف�صاً  �عت�صاماً  �الأقباط  �لرهبان  نفذ   2018/10/23 يف 

�لتايل  �ليوم  ويف  �لقيامة.  كني�صة  يف  لالأقباط  �لتاريخية  �حل�صة  يعد  �لذي  �ل�صلطان  دير  يف  ترميم 

 
98

�ل�صلمي و�عتقلت عدد�ً منهم، �لقوة لقمع �عت�صام �لرهبان �الأقباط  ��صتخدمت �رشطة �الحتالل 

وبد�أت بتنفيذ �لرتميمات بنف�صها يف �لدير من�صبة نف�صها �صلطة عليا على �لكني�صة، �أو و�صية على 

�صلطة  باعتبارها  �لقد�ص  على  �صيادتها  على  لتاأكيد  م�صعاها  �صمن  �لقد�ص  يف  �مل�صيحية  �ملقد�صات 

�أ�صيلة.

 وقد تكّر�ص �عتباره من ح�صة �الأقباط مبوجب 
99

ويقع دير �ل�صلطان على �صطح كني�صة �لقيامة،

�لو�صع �لقائم �لذي �أر�صته �تفاقية برلني Treaty of Berlin بني �لدولة �لعثمانية و�لقوى �الأوروبية 

�ملوقعة عقب �حلرب �لرو�صية �لعثمانية �صنة 1878، وهو ي�صمى عند �الأقباط دير �ملالك ميخائيل، 

100
وير�أ�صه يف �لعادة رجل دين برتبة مطر�ن يعرف مبطر�ن �لكر�صي �الأور�صليمي.

�ن�صقت  �لتي  �حلب�صية  و�لكني�صة  �لقبطية  �لكني�صة  بني  باالأ�صا�ص  هو  �لدير  هذ�  على  و�ل�رش�ع 

عنها �صنة 1959. وكان �خلالف بني �الأحبا�ص و�الأقباط قد بد�أ على ملكية �لدير 1820 حني �قت�صت 

�أن ال ي�صمح لهم �الأقباط بالعودة. وعلى   فخاف �لرهبان �الأحبا�ص 
101

�إخالء �لدير، �أعمال �لرتميم 

 
102

�لقد�ص، يف  �ملحدود  وجودهم  على  ق�صى   1837 طاعون  �أن  �إال  بالعودة  لهم  �ل�صماح  من  �لرغم 

يف �الأحقية  �دعاء  عب  �لقيامة  كني�صة  يف  د�ئم  وجود  على  للحفاظ  يتطلعون  �لنقطة  تلك  من   وباتو� 

و�لتي  �لكني�صة  �إد�رة  ترتيبات  لتغيري  منا�صباً  مدخالً  ذلك  يف  بريطانيا  وجدت  وقد  �ل�صلطان.  دير 

كانت حم�صورة يف يد �لطو�ئف �الأرثوذك�صية �لثالث: �لروم و�الأرمن و�الأقباط، وبد�أ من ذلك �لوقت 

م�صار طويل من �ل�رش�ع تعزز مع �نف�صال �لكني�صة �حلب�صية عن �لكني�صة �لقبطية.
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�لعربي  �مل�صيحي  �حل�صور  حتجيم  يف  مهمة  فر�صة  �لنز�ع  هذ�  يف  �الحتالل  �صلطات  ر�أت  وقد 

�ملوؤمتنة تاريخياً  �لثالث  �مل�رشقية  �إحدى كنائ�ص  �لقبطية كانت  �لكني�صة  �أن  �لقد�ص، وخ�صو�صاً  يف 

على �إد�رة كني�صة �لقيامة، فمالت للطرف �حلب�صي و�قتحمت �لدير يف �صنة 1970، وركبت مفاتيح 

على  �خلالف  هذ�  �إىل  تنظر  �ليوم  حتى  تز�ل  ما  وهي   
103

�الأحبا�ص. للرهبان  و�صلمتها  له  جديدة 

�لقيامة  كني�صة  �إد�رة  يف  �ملبا�رش  �لتدخل  �إىل  منها  تنفذ  �أن  يكن  �لتي  �الأ�صا�صية  �ل�صقوق  �أحد  �أنه 

�إ�صافية يف عالقتها مع �لغرب و�لعامل �مل�صيحي �أور�ق قوة   و�صيانتها و�إعمارها، وهو ما ينحها 

عموماً.

اأزمة اإغالق كني�شة القيامة:

�إىل جانب �أزمة دير �ل�صلطان، ن�صبت �أزمة �أعلن على �أثرها قادة �لكنائ�ص �لثالث: �لروم و�الأرمن 

�الأرثوذك�ص و�لرت��صنطة �إغالق كني�صة �لقيامة يف 2019/2/25 �حتجاجاً على فر�ص �رشيبة �الأمالك 

وفر�ص  تر�مب  قر�ر  لرتجمة  م�صعاها  �صمن  وذلك  �لكن�صية،  �الأمالك  على   ”Arnona “�الأرنونا 
�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صطرت  وقد  �مل�صيحية،  مبقد�صاتها  �لقد�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 
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�لرت�جع عن هذ� �لقر�ر بعد ذلك بثالثة �أيام.

�إ�صافة �إىل ذلك �صهدت �صنة 2019 عدو�نني على �لكنائ�ص؛ �الأول يف 2019/5/14 على كني�صة �هلل 

 و�لثاين يف يوم 2019/12/25 حني �قتحم 
105

ٍ منها، يف عابود �إذ �قتحمها جمهولون و�رشقو� مقتنيات

خالل  فيها  �مل�صلني  على  �ل�صالح  و�أ�صهر  �مليالد  قد��ص  �أثناء  يف  �لقيامة  كني�صة  متطرف  م�صتوطن 

106
قد��صهم.

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

بحلول نهاية �صنة 2017 كان عدد �مل�صيحيني �لعرب يف �لقد�ص 12,600 مو�طناً، �أي �أنهم �صكلو� 

لهم �أ�صفنا  ما  و�إذ�  �لقد�ص،  ملدينة  �ل�رشقي  �ل�صطر  �صكان  من  و%2.2  �ملقد�صيني،  عدد  من   %4 

3,200 م�صيحي غري عربي يعي�صون يف �ملدينة، فاإن �لعدد ي�صبح 15,800، و�إذ� ما قي�ص هذ� �لعدد �إىل 

�إجمايل �صكان �ملدينة ب�صطريها، فاإن ن�صبة �مل�صيحيني يف �ملدينة �ليوم تكون 1.8%، وهي �أدنى ن�صبة 

 
107

ي�صلها �لوجود �مل�صيحي يف �لقد�ص منذ بد�ية �لكني�صة على �أر�صها قبل �ألفي عام.
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ثانيًا: ال�شكان يف ظّل االحتالل: 

1. واقع املعركة ال�شكانية:

بحلول نهاية �صنة 2017 كان و�قع �لتو�زن �ل�صكاين يف �لقد�ص على �ل�صكل �الآتي:

جدول 3/2: التوازن ال�شكاين يف القد�س بحلول 1082017

النطاق

املواطنون العرب
*

امل�شتوطنون اليهود

**
الإجمايل

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

337,40061215,90039553,300�رشقي القد�س )املحتل �شنة 1967(

3,9001343,90099347,800غربي القد�س )املحتل �شنة 1948( 

341,30038559,80062901,100الإجمايل ل�شطري القد�س

 هذ� �لرقم يحمل ت�صنيف “يهود و�آخرون” يف �لت�صنيفات �الإح�صائية �الإ�رش�ئيلية بدء�ً من �صنة 1995، وهو ي�صمل �مل�صيحيني 
*

غري �لعرب، وغري �مل�صنفني من حيث �لدين كالعمال �لبوذيني و�لهندو�ص و�ملهاجرون غري �ليهود، �إ�صافة �إىل عمالء جي�ص 

حلد �لذين هربو� �إىل �لكيان �ل�صهيوين بعد حترير جنوب لبنان �صنة 2000. 

 كما ورد يف �مل�صدر، قد تكون هناك فو�رق ب�صيطة يف جماميع خانة �ملئات نتيجة �لتقريب.
**

ت�صكيل  منذ  �ل�صهيوين  �لطرد  �صيا�صات  لت�صكيل  �أ�صا�صياً  عنو�ناً  �لديوجر�يف  �لهاج�ص  �صكل 

�للجنة �لوز�رية ملر�قبة �لتو�زن �ل�صكاين يف �لقد�ص وتقديها لتو�صياتها يف �صنة 1972، �إذ �أو�صت 

باحلفاظ على �لن�صب �لتي كانت قائمة يف حينها عند م�صتوى 30% عرب و70% يهود، لكن �لو��صح 

�لديوجر�فيا  عامل  �أجرى  �حلالية،  �الألفية  يدي  وبني  �لتحقيق.  ممكنة  تكن  مل  �الأهد�ف  تلك  �أن 

�ليهودية �صريجيو ديال بريجوال Sergio Della Pergola در��صات م�صتقبلية للتو�زن �ل�صكاين يف 

2020، وقد توقع ديالبريجوال  �لهيكلي �ملعروف باملخطط  �لقد�ص باتت جزء�ً ر�صمياً من �ملخطط 

بات  وقد  يهود،   %60 عرب   %40 نقطة  �إىل  �ل�صكاين  �لتو�زن  ي�صل  �أن  �الإح�صائية  �لنماذج  عب 

م�صتخدماً   2020 بحلول  �لن�صبة  تلك  �إىل  �لو�صول  منع  �إىل  يتطلع  �خلطة  تلك  يف  �لتخطيط  �صقف 

�الأعباء  وزيادة  �جلماعي،  و�لتهجري  و�لبناء،  �لتنظيم،  حيث  من   
109

�ملمكنة، �لتخطيط  و�صائل  كل 

�ملالية، و�ل�صغوط �ملكانية، و�ل�صيطرة على �حليز �لعام ل�صالح �مل�صتوطنات، و�لطرق �ال�صتيطانية، 

وم�رشوعات �ملو��صالت، لكن �لو��صح على �لرغم من ذلك �أن هذه �لن�صبة تتجه �إىل �لتحقق، و�إن مل 

تتحقق بالكامل، فاإن �الإخالل بها ل�صالح �مل�صتوطنني �ليهود �صيقا�ص يف �لغالب باالأع�صار �ملئوية، �إال 

�إذ� ما تبنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تغيري�ً حلدود �لقد�ص قبل �صنة 2020.
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2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:

تركزت �ملحاوالت �جلماعية لطرد �ملو�طنني �لفل�صطينيني خالل فرتة �لتقرير على �خلان �الأحمر 

وعلى حي بطن �لهوى يف �صلو�ن، كما �صهدت تلك �لفرتة �ال�صتيالء على عقار�ت يف مناطق �أخرى من 

�صلو�ن ويف �لبلدة �لقدية. �أما على م�صتوى �صحب �لهويات فقد �صهد يوم 2018/4/29 قر�ر�ً نهائياً 

ب�صحب بطاقات �الإقامة �لزرقاء من نو�ب �لقد�ص ووزيرها �الأ�صبق؛ حممد �أبو طري، و�أحمد عطون، 

وحممد طوطح، وخالد �أبو عرفة، وذلك بعد �أن �أجرى �لكني�صت تعديالً قانونياً فو�ص وزير �لد�خلية 

 وكانت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قد نق�صت يف 2017/9/13 
110

ب�صحب �الإقامات �لد�ئمة بقر�رٍ منه،

�لقر�ر �ل�صابق عن وزير �لد�خلية ب�صحب بطاقات �الإقامة �لد�ئمة من نو�ب �لقد�ص ووزيرها �ل�صابق 

111
لعدم �أهليته التخاذ هذ� �لقر�ر.

اأ. حماولة اإخالء اخلان الأحمر:

2012، ��صطدم باإر�دة �صمود  �إخالء �خلان �الأحمر �صنة  منذ بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مبحاولة 

�صعبية يف عدد من �لتجمعات �لتي كان �أ�صحابها يعيدون �إن�صاءها يف كل مرة تتعر�ص للهدم، وعلى 

�لرغم من هدمه عدد�ً من �لتجمعات �لعائدة �أ�صا�صاً لع�صرية �جلهالني �لتي ت�صكن �ملنطقة بعد رحلة 

�ملت�صامنني  بع�ص  دعم  من  تلك  �صمودهم  م�صرية  يف  �جلهالني  �أبناء  ��صتفاد  وقد  �صابقة.  تهجري 

�الأجانب ومن �لتعاطف �ل�صعبي �ملقد�صي مع ق�صيتهم، وقد �أ�صهم هذ� �ل�صمود يف تعطيل ��صتكمال 

�جلد�ر من �جلهة �ل�رشقية للقد�ص.

مو�تية  �لفر�صة  �أن  �الحتالل  ظّن  �ل�صهيوين،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  تر�مب  �عرت�ف  بعد 

ي�صتكمل  لعله  �الأحمر  �خلان  �إخالء  فحاول  �لقر�ر،  هذ�  ي�صملها  �لتي  �جلغر�فية  �لد�ئرة  لتو�صيع 

Adumim �ال�صتيطانية �رشقي �لقد�ص، ويعلن �حلدود �ملو�صعة للمدينة  �جلد�ر حول كتلة �أدوميم 

، فيكون تر�مب بذلك قد �عرتف لي�ص بالقد�ص فقط 
2
مبا يطابق م�صار �جلد�ر مب�صاحة تقارب 290 كم

بل “بالقد�ص �لكبى”.

باملوقف  �أ�صا�صاً  �ملتمثل  �لدويل  �لرف�ص  هي  �الأوىل  مركزيتني:  �صعوبتني  �ملحاولة  تلك  و�جهت 

يف  �الأطر�ف  هذه  ترى  �إذ  �الأمريكي،  �لديوقر�طي  �حلزب  موقف  حتى  بل  و�الأوروبي،  �لرو�صي 

عملية  والأي  �لدولتني،  حلل  �صامالً  عملياً  �إنهاًء  �الأردن  و�دي  حتى  �رشقاً  �لقد�ص  تو�صيع  حماولة 

�صيا�صية ت�صتند �إليه بالتايل، خ�صو�صاً و�أن هذ� �لتعديل ي�صتند �إىل حاجز جغر�يف هو �جلد�ر. 

�ل�صعبي  �حلر�ك  فكانت  �الأحمر  �خلان  �إخالء  حماولة  بها  ��صطدمت  �لتي  �لثانية  �لعقبة  �أما 

حمدودة،  ب�رشية  كتلة  �إىل  �حلر�ك  هذ�  ��صتند  وقد  وحميطه،  نو�ر  �أبو  جتمع  يف  خ�صو�صاً  الأهله، 
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 �أما �إجمايل 
112

180 مو�طناً فقط، �إذ �إن �صكان جتمع �أبو نو�ر �لذي كان مركز هذه �ملو�جهة كانو� 

من  ��صتفاد  �حلر�ك  هذ�  لكن  �صخ�ص،   2,400 بنحو  �صكانها  فيقدر  باالإخالء  �ملهددة  �ملنطقة 

�أوالً موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية �لذي ر�أى يف �إخالء �خلان �الأحمر تهديد�ً  عن�رشين د�عمني هما؛ 

وجودياً فتبنى هذ� �حلر�ك �ل�صعبي، ما �أدى �إىل �إ�صهام ن�صطاء حركة فتح فيه ب�صكل و��صع، وما 

فتح �لباب �أمام بقية �ملت�صامنني من خمتلف �لتيار�ت باالإ�صهام فيه، �أما عن�رش �لقوة �لثاين �لذي 

�الأحمر  �خلان  على  �هتمامهم  ين�صب  و�لذين  �الأجانب،  �ملت�صامنني  فكان  �حلر�ك  هذ�  �إليه  ��صتند 

منذ بدء م�رشوع �إخالئه يف �صنة 2012.
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،2018/5/24 يف  �الأحمر  �خلان  جتمعات  هدم  على  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �صادقت  وقد 

على  رد�ً  �جلماهرية  �لفعاليات  فبد�أت   ،2018/6/23 يف  للهدم  ��صتعد�دها  �الحتالل  قو�ت  و�أعلنت 

 2018/7/3 يف  ومد�خله  �الأحمر  �خلان  طرقات  باإغالق  �أمر�ً  �الحتالل  �صلطات  �أ�صدرت  وقد  ذلك، 

يف  �القتحام  وعاودت  �إ�صابة.   35 موقعني  �ملحتجني  مع  و��صطدمت   ،2018/7/4 يف  و�قتحمته 

2018/7/15 و�صعت قو�ت �الحتالل  �أن تتمكن من �لهدم. ويف  2018/7/11 بالطريقة نف�صها دون 

بو�بات حديدية على مدخل جتمع �أبو نو�ر، وبد� �أنها تعول على ح�صاره، وعادت �إىل حماولة هدمه 

بعد �صهرين من �حل�صار يف 2018/9/16 لكنها و�جهت �الحتجاجات ذ�تها. وتكررت �ملحاوالت يف 

 ويف 2018/10/17،
114

 2018/9/23 بتوزيع �إخطار�ت هدم على �أبناء جتمع �أبو نو�ر يف �خلان �الأحمر،

ويف 2018/10/19.

�لعامة  �ملدعية  �أعلنت  �إذ  جديد،  دويل  م�صتجد  �الأحمر  �خلان  خط  على  دخل   2018/10/17 ويف 

للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن �صودة Fatou Bensouda �أنها �صتنظر يف كون هدم �خلان �الأحمر 

 وكان هذ� �الإعالن �لنقطة �لتي فر�صت 
115

جرية حرب، و�أنها لن ترتدد باتخاذ �الإجر�ء �ملنا�صب،

�خلان  هدم  م�رشوع  تاأجيل   2018/10/20 يف  نتنياهو  فاأعلن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  على  �لرت�جع 

116
�الأحمر �إىل �أجل غري م�صمى.

ل هذ� �لتاأجيل �إحدى �ل�رشبات �الأ�صا�صية �لتي تلقتها �ملحاولة �الإ�رش�ئيلية لرتجمة �العرت�ف  �صكَّ

�الأمريكي بالقد�ص عا�صمة للكيان �ل�صهيوين، وكان م�صار تعديل حدود �لقد�ص �أول �مل�صار�ت �لتي 

فيه  �لرت�جع  �صّكل  وقد  �الأر�ص،  على  �الأمريكي  �العرت�ف  لرتجمة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  فعّلتها 

�أن ي�صت�صلم �ل�صهاينة لها ب�صهولة، و�نطالقاً من ذلك يجب عدم �الطمئنان  نك�صة مهمة ال يتوقع 

الإغالق ملف �خلان �الأحمر فهو مر�صح للعودة �إىل �لو�جهة يف �أقرب فر�صة مو�تية، وقد تكون هذه 

�لعودة مباغتة وخاطفة حتى ال ت�صمح برت�كم زخم �صعبي، و�ال�صتعد�د لذلك يتطلب �حلفاظ على 

عنا�رش �لقوة �لتي �أدت �إىل �لرت�جع �الإ�رش�ئيلي و�أهمها �حل�صور �لدويل لهذه �لق�صية، وح�صورها 
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�الإعالمي مبا يتيح عودة �لتفاعل معها ب�صكل �رشيع، وتوفري �أ�صباب �لبقاء الأبناء جتمعات �خلان 

�الأحمر �لذين يعتمدون على �لرعي و�إنتاج �الألبان، مبا يف�صل �لتعويل على هجرتهم �لبطيئة، ولعل 

هذ� �لعن�رش �الأخري كان �الأكرث �إهماالً يف �مل�صهد.       

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

�صلو�ن  حي  يف  تركزت  �ملقد�صيني  لعقار�ت  كبى  ت�رشيبات  عن  �الإعالن   2018 �صنة  �صهدت 

و�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص وهي �لو�قعة حتت جمهر �لتهويد �ل�صهيوين منذ بد�ية �لقرن �لع�رشين. 

وقد تعمد �الحتالل هذه �ملرة تركيز �لك�صف عن هذه �لعقار�ت يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018:

علن يف 2018/10/3 عن ت�رشيب قطعة �أر�ص تعود لعائلة فتيحة قرب 
ُ
عقار فتيحة يف �شلوان: �أ  •

117
عني �صلو�ن وعليها �صقتان �صكنيتان.

عقار جودة احل�شيني يف عقبة دروي�س: يف 2018/10/4 �أعلن عن ت�رشيب عقار جودة �حل�صيني   •
�أهم  �أحد  �إىل باب �مللك في�صل  3 طبقات، و�لو�قع يف عقبة دروي�ص يف �لطريق �ملوؤدي  �ملكون من 

�أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. و�مللفت يف مالب�صات ت�رشيب جودة �حل�صيني هو دور �خلالف 

�لد�خلي يف حركة فتح يف �لت�صبب يف هذه �خل�صارة، �إذ �إن �لنا�صط �ملقيم يف �لواليات �ملتحدة فادي 

�ل�صالمني و�ملقرب من �لقيادي �ملف�صول من حركة فتح حممد دحالن، �لذي يناف�ص حممود عبا�ص 

على �الأحقية يف قيادة �حلركة، كان قد حاول �رش�ء عقار جودة �صنة 2015 ووقع عقد�ً �أولياً مع 

مالك �لعقار، قبل �أن تتدخل خمابر�ت �ل�صلطة بقيادة ماجد فرج، بح�صب رو�ية �ل�صالمني، ومتنع 

�إمتام �لتحويالت �ملالية، ليتقدم بعدها ب�صنة رجل �أعمال يدعى حممد �لعطاري تقول �ملوؤ�رش�ت 

�أنه قريب من ماجد فرج لي�صرتي �لعقار، وينقل بعد ذلك ملكيته ل�رشكة مملوكة للم�صتوطنني 

م�صجلة يف �أحد �ملالذ�ت �ل�رشيبية �لدولية؛ و�لعطاري ينفي بدوره �صلوعه يف �لت�رشيب ويتهم 

 
118

�أ�صحاب �لعقار باأنهم هم من قامو� به.

�لعلمي  عائلة  متلك  عقار  ت�رشيب  عن  �أعلن   2018/10/24 يف  دروي�س:  عقبة  يف  العلمي  عقار   •
بيع  توىل  و�صيط  دخول  وتبني  �ملتبقية،   %40 �لـ  �حللبي  عائلة  متلك  فيما  ح�ص�صه،  من   %60

�حلكم  وز�رة  يف  �ملحلية  �لهيئات  �حتاد  مدير  عقل  ع�صام  وهو  �لفل�صطينية،  للمنظمات  �لعقار 

ت�رشيب  يف  حتقيق  جلنة  و�ُصكلت  عقل،  على  �الأمنية  �الأجهزة  قب�صت  وقد  �لفل�صطينية،  �ملحلي 

بال�صجن   2018/12/31 يف  عليه  حكمت  �لتي  �ملحكمة  �إىل  وقدمته  عقل  �إد�نة  �إىل  تو�صلت  �لعقار 

�صغوطاً  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�صهيوين  �لكيان  مار�ص  عقل  �حتجاز  فرتة  وخالل   
119

�ملوؤبد.

�إذ �عتقلت قو�ت �الحتالل عدد�ً من قادة �ل�صلطة بينهم حمافظ �لقد�ص عدنان  كبرية لتحريره، 

و�صحبت  �أ�صهر،  ثالثة  مدة  �ل�صفر  من  �حل�صيني  عدنان  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  ومنعت  غيث، 

�لفل�صطيني �لذي �لعام  �أحمد �لب�ك �ملدعي  VIP من  �آي بي )�صخ�صية مهمة جد�ً(  �لـ يف   بطاقة 
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يف  �ملتحدة  للواليات  عقل  ت�صليم  �إىل  �الأمريكية  �ل�صغوط  �نتهت  وقد   
120

عقل. بتوقيف  �أمر 

 ويف 2019/3/5 �أ�صدل 
121

2019/1/17، �أي بعد 17 يوماً فقط من �صدور حكم �ل�صجن �ملوؤبد عليه.

 
122

�ل�صتار على ق�صية عقار �لعلمي، �إذ ��صتوىل �مل�صتوطنون على �لعقار بحر��صة �ل�رشطة.

�الحتالل  �رشطة  �قتحمت   2018/10/22 ليل  من  متاأخر  وقت  يف  �شلوان:  يف  �شبيح  اأبو  عقار   •
بناية �صكنية من ثالثة طو�بق يف حي بطن �لهوى يف �صلو�ن متهيد�ً لال�صتيالء عليها، وقد تبني 

الحقاً �أن �ل�صالع يف ت�رشيبها هو يو�صف �أبو �صبيح، وهو �صم�صار �صبق له ت�رشيب عقار لعائلة 

يف باب �حلديد يف �لبلدة �لقدية للقد�ص، وقد �أ�صدرت عائلته يف �ليوم �لتايل بياناً يتب�أ منه ويوؤكد 

  
123

�أن �أي عملية بيع الأي من �أفر�د �الأ�رشة ال بّد �أن تعر�ص على جمل�ص �لعائلة.

من  طويلة  �صنو�ت  منها  كل  ي�صتغرق  �لذي  �لت�رشيب  �صفقات  عن  �الإعالن  يف  �لتز�من  وهذ� 

�ملقد�صية  �ملعنوية  �لروح  �رشب  ي�صتهدف  بل  عر�صياً،  لي�ص  �أنه  �لظن  يغلب  و�الإعد�د  �لتح�صري 

و�إ�صعار �أهل �ملدينة بعبثية �ل�صمود وعدم جدو�ه، و�أن ح�صونهم تنهار من �لد�خل على يد متو�طئني 

يف ت�رشيب تلك �لعقار�ت.

�صملت �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  كبى  خ�صار�ت  �إىل  �أدت  �لت�رشيبات  �أن  من  �لرغم   وعلى 

53 وحدة �صكنية يف بطن �لهوى يف �صلو�ن، و21 وحدة �صكنية يف �حلارة �لو�صطى �صنة 2014، كما 

�صمل عقار�ت ��صرت�تيجية يف �لبلدة �لقدية مثل عقار �ليوزبا�صي يف حارة �ل�صعدية يف 2016، وعقار 

73 وحدة  بـ  تقدر  �إذ  تز�ل حمدودة جد�ً  ما  للت�رشيب  �لعددية  �لن�صبة  �أن  �إال  �لذكر،  �آنف  �حل�صيني 

�صكنية يف �لبلدة �لقدية، ونحو 114 وحدة �صكنية يف �صلو�ن.

3. هدم املنازل واملن�شاآت:

بعد   ،2019-2000 �صنتي  بني  ما  �لقد�ص  يف  للمن�صاآت  �الحتالل  �صلطات  هدم  ح�صيلة  بلغت 

�إ�صافة ح�صيلة �ل�صنتني 2018-2019 �إىل ما هدم من من�صاآت يف �لفرتة ما بني 2000-2017 وهي 

 1,668 من�صاأة، تتكون يف معظمها من �ملن�صاآت �ل�صكنية.
124

تبلغ 1,352 من�صاأة �صكنية،

جدول 3/3: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 1252018

املجموع باقي الأحياءجبل املكربالعي�شويةبيت حنينا خميم �شعفاط�شلواناحلي

302119181738143عدد املن�شاآت

جدول 3/4: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 1262019

املجموعباقي الأحياء�شعفاط واملخيمبيت حنينا�شور باهر�شلوانجبل املكرباحلي

47422923239173عدد املن�شاآت
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�نتفا�صة  منذ  �ملدينة  ت�صهدها  مل  و��صعة  هدٍم  جمازر  تر�مب،  لقر�ر  �لتالية  �لفرتة  �صهدت  وقد 

�صت  و�أدخلت  كبرية  بقو�تٍ  �صعفاط  خميم  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت   2018/11/20 ففي  �الأق�صى، 

 
127

جر�فات نفذت عمليات هدٍم على مدى يومني، دمرت خاللها 16 حمالً جتارياً بكامل حمتوياتها.

�أما يف 2019/7/22 فقد هدمت 100 �صقة �صكنية موزعة على 6 بنايات يف منطقة و�دي �حلم�ص �رشق 

مقد�صياً،   350 نحو  فيه  �ل�صكن  وينتظر  �لبناء  قيد  كان  �ملنازل  تلك  من  �الأكب  �لق�صم  باهر،  �صور 

وعدة وحد�ٍت منها كانت ماأهولة وتوؤوي 24 مقد�صياً، لتكون هذه �أكب عملية هدم يف �لقد�ص منذ هدم 

128
حارة �ملغاربة �صنة 1967.

4. الأو�شاع امليدانية يف القد�س: 

ت�صهد �لقد�ص منذ �صنة 2013 حالة مو�جهة م�صتمرة تت�صاعد لت�صل �إىل ذرو�ت لها ثم ترت�جع 

قليالً لكنها ال تتوقف. وقد �صكلت هبة �أبو خ�صري يف متوز/ يوليو 2014 �لذروة �الأوىل، ثم �صكلت 

يف  �الأ�صباط  باب  هبة  و�أما  �لثانية،  �لذروة   2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صكاكني  �نتفا�صة 

�لرحمة،  باب  هبة   2019 فب�ير  �صباط/  يف  وتلتها  �لثالثة،  �لذروة  ف�صكلت   2017 يوليو  متوز/ 

 و�صكلت �لذروة �لر�بعة، ومع دخول �صنة 2020 يبدو �أن �مليد�ن يتجه نحو ذروة خام�صة مع حملة

�لفجر �لعظيم. 

�لن�صق �لعام لهذه �لذرو�ت يظهر حالة هي �أكرث من �لهدوء لكنها دون �النتفا�صة �ل�صاملة، ويبلغ 

متو�صط �لفارق بني ذرو�تها 18 �صهر�ً، وهي يف جمملها حركات منع �ندلعت �إما رد�ً على عدو�ن على 

�الأفر�د �أو رد�ً على عدو�ن على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ويف حالة �لعدو�ن جنحت �لتحركات �لثالثة 

يف دفع �ل�صهاينة �إىل �لرت�جع عن �لقر�ر.

من �لناحية �جلغر�فية تركزت �لهبات يف �أحياء �ملركز: �لبلدة �لقدية، و�صلو�ن، و�لطور، �إ�صافة 

�أنه وخميم  �لرغم من  �أقل، على  �إىل حّد  �ملكب جنوباً  �لعي�صاوية وخميم �صعفاط �صماالً، وجبل  �إىل 

�صعفاط قد �صكال مركز �ال�صتعال يف �ل�صنو�ت �الأوىل لهذه �لهبات ما بني 2013-2015 �إال �أنهما عاد� 

�أحياء �ملركز و�لعي�صوية م�صتعلًة ب�صكل م�صتمر  �لن�صبي لل�صنو�ت �لالحقة، فيما بقيت  �لهدوء  �إىل 

�أن �لعزلة �جلغر�فية �لتي فر�صت على بيت �صفافا و�صور باهر  2020. ويبدو  حتى دخول �صنة 

جنوباً وكفر عقب �إىل �ل�صمال، قد �أثرت ب�صكل فعلي على �ت�صالهم بن�صيج �ملدينة، وعلى تفاعلهم 

بالتايل مع حالة �ملو�جهة �لتي ت�صهدها. �أما بيت حنينا، �ل�صاحية �لتي ت�صم �لطبقات �الأكرث ي�رش�ً 

من �ملقد�صيني، فاإنها على �لرغم من كونها �حلي �لو��صل بني خمتلف �الأحياء �ل�صمالية للقد�ص، �إال 

�أنها بقيت �ل�صاحية �الأكرث هدوء�ً على مد�ر تلك �ل�صنو�ت.
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�أما على م�صتوى �لعمليات فقد �صهدت �لقد�ص خالل �صنتي 2018-2019 �لعمليات �لتالية:    

جدول 3/5: عمليات املقاومة يف القد�س �شنتي 1292019-2018

املجموععبوات نا�شفة واأكواعاإطالق ناردع�سطعن وحماولة طعنال�شنة

20181704728

201913121531

130
وقد �صهدت �لقد�ص �رتقاء 5 �صهد�ء يف �صنة 2018 و6 �صهد�ء يف �صنة 2019.

5. بوؤرة ال�شتعال يف العي�شوية:
�صكلت �جلامعة �لعبية �إىل جانب وظيفتها �الأكاديية نقطة �النطالق �ملركزية يف �صمال �رشقي 

�لقد�ص، �إذ بنيت م�صتوطنات �ل�صمال من حولها بعد �صنة 1967، فجاءت �لتلة �لفرن�صية �إىل �صمالها، 

�أدوميم  معاليه  �أما  �لغربي،  �صمالها  �إىل   Ramat Eshkol �أ�صكول  ر�مات  م�صتوطنة  جاءت  فيما 

Ma‘ale Adumim فقد بنيت على مو�ز�تها من �ل�رشق وهذ� ما جعل �لعي�صوية تقع يف نقطة و�صطى 

بني تلك �مل�صتوطنات، وبات قدرها �أن تكون �صوكة يف �حللق و�أن تقع عليها بالتايل �رشيبة ثقيلة من 

�لعدو�ن يف كل �النتفا�صات ومن �صيا�صات ق�صم �الأر��صي ومنع �لبناء وهدم �لبيوت. وقد ز�د بناء 

كلية �لتدريب �لتابعة حلر�ص �حلدود يف �أق�صى �صمال �ل�صيخ جر�ح من تعر�ص �لعي�صوية للق�صم، �إذ 

�أنها باتت �أقرب �إىل �الأحياء �لعربية لتلك �لكلية، وبات قمع �صكانها �أحد �جلوالت �لتدريبية �الأ�صا�صية 

�لتي يخو�صها منت�صبوها.

 2018/1/24 يف  �صهدت  �إنها  �إذ  متو��صلة،  قمع  حالة  ت�صهد  و�لعي�صوية   2018 �صنة  دخلت 

 �قتحاماً لقو�ت �الحتالل مدعوماً باملروحيات، كما �صهدت يف 1/27/ 2018 �إغالقاً ��صتمر عدة �أيام.

1-2018/2/2 �صهدت مو�جهات على خلفية  6 خمازن جتارية، ويف  2018 هدمت فيها   /1/30 ويف 

2018/2/13 �صهدت هدم حملني جتاريني، ويف  �أما يف  20 مو�طناً،  ��صتمر�ر ح�صارها، �أ�صيب فيها 

2018/2/18 كان �حل�صار ما ز�ل م�صتمر�ً وجرت �عتقاالت طالت 4 �صبان، ويف 2018/3/9 رد �أهايل 

�الأ�صبوع  �ملو�جهات من جديد خالل  �ل�رشقي، فعادت  باإقامة �صالة �جلمعة يف مدخلها  �لعي�صوية 

�لتايل و�عتقل خاللها 15 �صاباً.

مع  �لبلدة  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت  �إذ   2018/4/15 يف  �لعي�صوية  �إىل  �ال�صتعال  حالة  عادت  وقد 

ت�صتهدفه يف ذلك  �لذي كانت  �لهدم  تنفذ  �أنها مل  لتنفيذ عمليات هدم جديدة، ويبدو  �لبلدية  طو�قم 

�حلني لتعود يف 2018/5/8 لتزيل حمطة للوقود يف �لبلدة، وقد هد�أت قو�ت �الحتالل من ��صتهد�فها 

للعي�صوية ن�صبياً خالل فرتة حماولة �إخالء �خلان �الأحمر نظر�ً لقربهما �جلغر�يف، لكنها ما لبثت �أن 

عادت لها بعد �إعالن تاأجيل هدم �خلان �الأحمر، �إذ �قتحمت �لبلدة يف 2018/11/6 منذرة بهدم ملعب 
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من  طفلني  �مل�صتعربني  وحد�ت  خالله  �عتقلت  �إذ   ،2018/11/13-12 يف  القتحامها  عادت  ثم  فيها، 

�لبلدة، وعادت القتحامها يف 2018/11/20 و2018/12/7 لت�صهد �لبلدة مو�جهات خاللهما. 

و�صهدت �لعي�صوية ذروة ��صتهد�ف �رشطة �الحتالل لها خالل �لفرتة �أيار/ مايو - �آب/ �أغ�صط�ص 

بالهدم، وفر�صت  �إخطار�ً   20 2019/5/15 و�صلمت  �لبلدة يف  2019 حيث �قتحمت قو�ت �الحتالل 

�لطوق،  ذلك  ��صتمر�ر  مع  تت�صاعد  �ملو�جهات  فبد�أت  �لتايل،  �ليوم  يف  �لعي�صوية  على  �أمنياً  طوقاً 

�لر�أ�ص من م�صافة �صفر يف  �إىل قتل �رشطة �الحتالل لل�صاب حممد �صمري عبيد بطلقات يف  و�صوالً 

و�صيعت  جثمانه  و��صتلمت  جثمانه،  ت�صيلم  لفر�ص  بعدها  �لعي�صوية  ��صتعلت  وقد   .2019/6/27

�لتايل،  �ليوم  يف  �آخرين  و80  �لت�صييع،  يوم  خالل  مقد�صياً   56 �أ�صيب  وقد   .2019/7/1 يف  �صهيدها 

مع بقاء �لطوق �الأمني مفرو�صاً عليها، وقد عادت قو�ت �الحتالل القتحام �لبلدة فيما خا�ص معه 

�ل�صهيد  و�لد  و�عتقلت   ،2019 �أغ�صط�ص  و�آب/  يوليو  متوز/  �صهري  مدى  على  مو�جهات  �ل�صباب 

حممد �صمري عبيد يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2019.       

6. �رشب رموز الوجود ال�شيادي الفل�شطيني يف املدينة:
على مدى �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير حافظت قو�ت �الحتالل على تعطيل عمل حمافظ �لقد�ص 

مع  �الأمر  وكذلك  �لقد�ص،  مدينة  عن  و�إبعاده  �جلبية  �الإقامة  حتت  وو�صعه  باعتقاله  غيث  عدنان 

 .2019/4/13 يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  مع  عني  �لذي  �لقد�ص،  �صوؤون  وزير  �لهدمي  فادي 

تعمل  �لتي  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  مقر  �أغلق  �إذ   2019/11/20 يف  ��صتهد�فه  �الحتالل  �صعد  وقد 

حتت مظلة مديرية �أوقاف �لقد�ص، كما �أغلق مقر�ت �ملركز �ل�صحي �لعربي، و�أغلق مكتب تلفزيون 

�ملرتبطة  للموؤ�ص�صات  �ل�صيا�صي و�لتعليمي و�الإعالمي  �لوجود   فعطل بذلك 
131

�ملدينة، فل�صطني يف 

بال�صلطة �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص، على �لرغم من �لفعالية �ملحدودة لذلك �لوجود، وقد �صكل هذ� 

�مل�صار �أحد �مل�صار�ت �لثابتة خالل �صنتي 2018-2019، و�لتي حاول �الحتالل ترجمة قر�ر تر�مب 

من خاللها.  

ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

العودة اإىل التو�شع على اأ�شا�س الوظيفة اجليو�شيا�شية للم�شتوطنات:

وظيفتها  من  �نطالقاً  �ملا�صي،  �لعقد  خالل  �مل�صتوطنات  لتو�صيع  �ل�صائد  �الجتاه  بخالف 

قر�ر  �أن  يبدو  �لقد�ص،  �رشقي  �إىل  �مل�صتوطنني  من  �أكب  �أعد�د  جذب  على  وقدرتها  �لديوجر�فية 

تر�مب �أعاد �العتبار�ت �جليو�صيا�صية �إىل �لو�جهة، فجاء معظم �لتو�صع يف �جتاهني مدفوعني بفكرة 

ر�صم حدود �ملدينة: 
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ي�صمل  وهو  و�ل�صمالية،  �ل�رشقية  تلك  وبالذ�ت  للم�صتوطنات  �خلارجي  �لطوق  يف   �الأول 

 ،)Neve Ya‘akov يعقوب  )نيفيه  يعقوب  و�لنبي   ،Givʻat Ze’ev زئيف  جفعات  م�صتوطنات 

�إىل جانب  �أدوميم، و�إذ� ما و�صع هذ� �لتوجه  Pisgat Ze’ev، وم�صتوطنات كتلة  وب�صجات زئيف 

عزم  عن  يف�صح  فاإنه  �هلل،  ر�م  �رشق  م�صتوطنات  تعزيز  وتوجه  �الأحمر،  �خلان  �إخالء  توجه 

�صهيوين و��صح لو�صل �لقد�ص مبنحدر�ت غور �الأردن ومنع �صو�حي ر�م �هلل �جلنوبية و�ل�رشقية 

�إىل كتلتني �صمالية  بالكامل  �لغربية  �ل�صفة  �الأ�صكال، وف�صل  باأي �صكل من  �لتو�صع باجتاهها  من 

وجنوبية )�نظر �خلريطة رقم 3/3(.

خريطة 3/3: م�شتوطنات �رشقي القد�س والتجمعات البدوية املهددة بالإخالء

و�لثاين يف تعزيز �حل�صور �ال�صتيطاين �الأ�صا�صي يف و�صط �ملدينة بتو�صيع كتلة �لطالبية “تلبيوت 

East Talpiot وو�صلها مب�صتوطنة  �ل�رشقية  �ملكونة من م�صتوطنتي تلبيوت وتلبيوت   ”Talpiot

ن�صيج  عن  باهر  �صور  �صيعزل  �أنه  كما  �ملكب،  جبل  �أر��صي  على  �ملقامة   Nof Zion زيون  نوف 

 �ملدينة �لعربي ويحولها �إىل �صاحية طرفية حما�رشة على غر�ر �رشفات وبيت �صفافا جنوب �لقد�ص

)�نظر �خلريطة رقم 3/4(.
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خريطة 3/4: اجتاه تو�شيع كتلة الطالبية - نوف زيون لتعزيز احل�شور ال�شهيوين يف مركز املدينة

م�صتوطنة  يف  �أقل  حّد  و�إىل  �صماالً،   Ramot ر�موت  كتلة  يف  جاء  فمعظمه  �لتو�صع  بقية   �أما 

�صكانياً  منو�ً  ت�صهد  �لتي  �لكتل  هذه  يف  ديوجر�فية  جاذبية  لتحقيق  وذلك  جنوباً،   Gilo جيلو 

�إيجابياً ل�صالح �مل�صتوطنني، بخالف �لكتل �لتي تبنى على �أ�ص�ص جيو�صيا�صية، و�لتي كانت تنجح 

تاريخياً يف ق�صم �حليز �ملكاين، �إال �أنها كانت ت�صطدم مبحدودية جاذبيتها للم�صتوطنني. و�جلد�ول 

�الإح�صائية �أدناه تو�صح �الجتاهني �ملركزيني �مل�صتجدين خالل �صنتي 2019-2018:

 جدول 3/6: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات الطوق اخلارجي

 
وكتلة الطالبية - نوف زيون مقارنة ببقية املدينة 1322019-2018

*الفئة
الطاقة ال�شتيعابية املتوقعةالن�شبة )%(العدد

4,61052.515,670الوحدات املقرة يف الطوق اخلارجي

2,10322.57,150الوحدات املقرة يف كتلة الطالبية - نوف زيون

2,36425.18,020الوحدات املقرة يف بقية م�شتوطنات القد�س

9,07710030,840اإجمايل الوحدات املقرة

فهي  وبالتايل  مناق�صًة،  �أو  ترخي�صاً  �أو  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.

     مالحظة: �حت�صبت �الأرقام �عتماد�ً على �جلدول 3/7 �أدناه.
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جدول 3/7: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات القد�س 1332019-2018

امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

املجموع

 عدد الوحدات

)مقرة/ مطروحة للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية 

 عدد الوحدات

)مقرة/ مطروحة للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية

القد�س

رامات �شلومو 

Ramat Shlomo1,243

3,357

 

5,7209,077

1,303 معاليه اأدوميم 

2501,070ب�شجات زئيف 

196110جفعات زئيف 

Alon  325325األون

 بيت اأوروت 

Beit Orot 36

جيفا بنيامني )اأدم(

 Geva Binyamin
)Adam(

370180

235 نيفيه يعقوب 

Har Adar 70هار اآدار 

 كفار اأدوميم

 Kfar Adumim92 

معاليه خمما�س 

 Ma‘ale Mikhmas48 

711603تلبيوت ال�رشقية 

641 تلبيوت  

48100جبل املكرب

فندق �شربد 

 Shepherd Hotel
)ال�شيخ جراح(

 13

640 راموت 

4464جيلو 
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خالل  بناءها  �أو  لها  �لتخطيط  يف  �لعمل  تقدم  �لتي  �لوحد�ت  عدد  �أن  حال،  �أي  على  �ملالحظ 

لقر�ر  مبا�رشة  �لتالية   2018 �صنة  و�أن  �ل�صابقة،  معدالته  من  �أدنى  كان   2019-2018 �صنتي 

�أدنى عدد من �لوحد�ت �ال�صتيطانية �لتي �صهدت تقدماً يف مر�حل �الإقر�ر و�لبناء  تر�مب �صجلت 

)�نظر جدول 3/8(. 

جدول 3/8: اأعداد الوحدات ال�شتيطانية املقرَّة خالل الفرتة 1342019-2014

عدد الوحدات ال�شتيطانيةال�شنة

201417,093

20158,438

201612,432

201715,702

20183,357

20195,720

اأعداد الوحدات ال�شتيطانية املقرَّة خالل الفرتة 2019-2014

م�رشوع م�شتوطنة عطاروت Atarot يف مكان مطار قلنديا:

لبناء م�صتوطنة جديدة يف مكان  �لقد�ص خمططاً  لبلدية  �الإ�صكان  2020/2/11 قدمت وز�رة  يف 

مطار قلنديا �ملغلق كي تبد�أ عملية در��صته و�عتماده يف �للجان �ملحلية و�لبلدية، وبذلك تكون هذه 

�لقد�ص  م�صتوطنات  �إىل  بالكامل  جديدة  م�صتوطنة  فيها  ت�صاف  �لتي  قرن  ربع  خالل  �الأوىل  �ملرة 

كانت  و�إن   ،1996 �صنة  يف  غنيم  �أبو  جبل  مكان  يف   Har Homa هارحوما  م�صتوطنة  بناء  منذ 

م�صتوطنة جفعات حماتو�ص Giv‘at HaMatos �صكلت �صابقة م�صابهة لكنها كانت تو�صعة لنو�ة 
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9,000 وحدة ��صتيطانية  �أن ت�صم  �صغرية قائمة. وياأتي �قرت�ح بناء هذه �مل�صتوطنة �لتي يتوقع 

�إىل  �إ�صايف  حاجز  ت�صكيل  ي�صتهدف  وهو   
135

نهائي، ب�صكٍل  �ملدينة  حدود  لتثبيت  �ل�صعي  �إطار  يف 

�لتو��صل  منع  يوؤكد  وبالتايل  حنينا،  بيت  مع  لتلتقيا  و�لر�م  عقب  كفر  متدد  ينع  �جلد�ر  جانب 

�ل�صكني بني ر�م �هلل و�ل�صو�حي �خلر�جية للقد�ص مع �صو�حيها �خلارجية.

خريطة 3/5: املوقع املقرتح مل�شتوطنة عطاروت و�شط اأحياء عربية مر�شحة للتوا�شل الطبيعي

رابعًا: التو�شع اال�شتيطاين ال�شهيوين يف ال�شفة الغربية:

1. تطور التو�شع ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية:
�صهدت �صنة 2018 تقدماً يف تخطيط وبناء 9,426 وحدة �صكنية يف �ل�صفة �لغربية دون �حت�صاب 

9,413 وحدة  لـ  2019 ف�صهدت تقدماً  �أما �صنة  �ل�صابق بتحليٍل مف�صل.  �لعنو�ن  �إذ تناولها  �لقد�ص 

�صكنية، ما يجعل �ملجموع 18,839 وحدة ��صتيطانية، و�إذ� ما �أ�صفنا له �أعد�د �لوحد�ت �ال�صتيطانية 

�صكنية  وحدة  �ألف   30 �إىل  ي�صل  �ملجموع  فاإن  نف�صها  �لفرتة  خالل  �لقد�ص  يف  ُقُدماً  بها  ُدفع  �لتي 

�رتفاع  يظهر  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خالل  �أقرت  �لتي  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  عدد  ومبقارنة  تقريباً. 

�صنة  بد�ية  مع  لواليته  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  بدء  منذ  �ملقرة،  �لوحد�ت  عدد  يف  كبري 

�لذي �مل�صتوى  من  قريب  ذ�ته  �لوقت  يف  ولكنه  �أوباما،  الإد�رة  �الأخريتني  بال�صنتني  مقارنة   ،2017 
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كان عليه يف �صنة 2014. وهنا ال بّد من �لتوقف قليالً عند �لدالالت �لرقمية، و�ل�صياق �لذي يحيط بها 

عموماً، �إ�صافة للم�صادر �لتي توفر هذه �الأرقام وكيفية �حت�صابها، وذلك لتكوين فهم �أقرب للو�قع 

حول �لتطور يف تو�صيع �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية. 

 جدول 3/9: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية 

)بدون القد�س( 1362019-2014

عدد الوحدات ال�شتيطانيةال�شنة

20148,688

20152,292

20162,655

20179,896

20189,426

20199,413

وبني يدي �لقر�ءة �لرقمية للتو�صع �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية ال بد �أن نلحظ �الآتي: 

Peace Now �الإ�رش�ئيلية  تُعد �الأرقام �لتي توفرها �لتقارير �ل�صادرة عن حركة �ل�صالم �الآن   •
�ملتعلقة  �ل�صحفية  و�لتغطية  �لدولية  �لتقارير  غالبية  عليه  تعتمد  �لذي  �لرئي�صي،  �مل�صدر 

دولة  تن�رشها  �لتي  و�ملناق�صات  �ملخططات  على  تعتمد  بدورها  �الأرقام  وهذه  باال�صتيطان؛ 

من  فقط  م�صتوطنة   13 �أن  مالحظة  من  بّد  ال  وهنا   
137

لديها. �ملعتمدة  �ل�صحف  يف  �الحتالل 

�أن  كما   
138

جديدة، �صكنية  وحد�ت  لبناء  مناق�صات  بن�رش  ملزمة  �لغربية  �ل�صفة  م�صتوطنات 

�لطريقة �ملعتمدة لعدِّ �لوحد�ت �ل�صكنية ينتج عنها ت�صخيم يف �لرقم �الإجمايل يف بع�ص �الأحيان 

�العتماد  �أم عند  �الأويل،  �عتمادها  �صو�ء عند  �أكرث من مرة،  �ل�صكنية  �لوحد�ت  نتيجة عد بع�ص 

�ملحلي، ثم �لوز�ري لالإن�صاء، ثم عند طرحها يف مناق�صات �لبناء. 

يف  �ل�صكنية،  للوحد�ت  �جلغر�يف  �لتوزيع  حول  تف�صيلية  �إح�صاء�ت  تقدم  �لتي  �مل�صادر  تغيب   •
�ل�صالم  حركة  �إح�صاء�ت  وهو  �لرئي�صي،  �مل�صدر  �إن  �إذ  �لغربية،  �ل�صفة  م�صتوطنات  خمتلف 

�الآن، يعتمد �ملخططات �لتي تن�رشها جمال�ص �مل�صتوطنات �لتي ال تقدم معلومات تف�صيلية، حيث 

�إنها تخ�صع الحقاً ملر�حل من �لتعديل و�ملر�جعة، ويف بع�ص �الأحيان الإعادة �لتوزيع قبل �إقر�رها 

فعلياً. كما تعتمد �لكثري من م�صاريع تو�صعة �مل�صتوطنات على خطط مقرة �صابقاً، تتعدى �لفرتة 

�لتي ُيغطيها �لتقرير. و�صيظهر �نعكا�ص هذ� �لنق�ص يف �مل�صادر، من خالل عدم تطابق �الأرقام 

بني �جلد�ول �الإجمالية و�جلد�ول �لتف�صيلية، �لتي �صرتد الحقاً يف هذ� �لتقرير، لكون �الأخرية 

تعتمد ب�صكل �صبه كامل على �لتغطية �الإعالمية لتو�صع �مل�صتوطنات، للتعوي�ص عن غياب �لر�صد 

�لعلمي �لدقيق لهذ� �لتو�صع.    
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على �لرغم من �لتذبذب �صعود�ً وهبوطاً يف عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �ملعتمدة؛ �إال �أن �أرقام �لبناء   •
 
139

�لفعلي للوحد�ت �ل�صكنية يف �ل�صفة �لغربية بقيت ثابتًة �إىل حّد بعيد خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية.

وقد يكون ذلك �نعكا�صاً لعدد من �لعو�مل �لتي يجب توفرها لبدء �لبناء لناحية �للو�زم �للوج�صتية، 

وتو�فر �ملو�زنات و��صتثمار �لقطاع �خلا�ص �لذي يعتمد بدوره على وجود طلب على �لوحد�ت 

�ل�صكنية؛ و�إن كانت بع�ص �مل�صاريع مت�صي قدماً، نتيجة لتو�فر �لتمويل من �جلمعيات �لدينية، 

بعيد�ً عن قو�نني �ل�صوق �ملعتادة. 

، خالل �ل�صنو�ت �لقليلة  ال ُيرتجم ن�رش خطط لبناء �لوحد�ت �ل�صكنية بال�رشورة �إىل بناء ِفعليٍّ  •
يف  �صكنية  وحدة   215 بناء  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  �صهدت  �ملثال  �صبيل  فعلى  تليه.  �لتي 

Alei Zahav يف �صلفيت  Avnei Hefetz يف طولكرم وعلي زهاف  �آفني حيفت�ص  م�صتوطنتي 

�لتنفيذ  �إىل  �لتخطيط  من  �لوحد�ت  تلك  �نتقال  �أن  �أي   
140

1998؛ �صنة  �أقرت  خمططات  على  بناًء 

��صتغرق 22 عاماً.

حتيُّز  �إىل  جزئياً  �صنتي2019-2018  خالل  �ملعتمدة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  عدد  يف  �الرتفاع  يعود   •
�الإد�رة �الأمريكية ل�صيا�صات دولة �الحتالل، وتبنيها للن�صاط �ال�صتيطاين؛ و�لذي �نعك�ص خالل 

نهاية �صنة 2019 باإعالن وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو Mike Pompeo �أن بالده مل 

 كما يعك�ص �أي�صاً �لتو�زنات �ل�صيا�صية 
141

تعد ترى �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية غري �رشعية.

و�ليمني  �لليكود  على  تقوم  �أعمال  ت�صيري  حكومة  وجود  لناحية  �صو�ءً  �الحتالل  دولة  د�خل 

�ملتطرف، ما �صمح لالأحز�ب �ل�صغرية بفر�ص �أجند�تها على �مل�صهد �لعام، وعّزز �صعي رئي�ص 

وزر�ء �الحتالل لزيادة �صعبيته من خالل �إبد�ء دعم غري حمدود للن�صاط �ال�صتيطاين. وذلك قد 

يعني �أن �إقر�ر �ملخططات �لتو�صعية قد ال ُيرتجم بال�رشورة على �أر�ص �لو�قع يف �ملدى �لقريب، 

نتيجة كونه مرتبطاً باملناخ �ل�صيا�صي �أكرث من �رتباطه بو�قع �لن�صاط �ال�صتيطاين على �الأر�ص. 

النمو ال�شكاين للم�شتوطنني وعالقته بالتو�شع ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية:  .2
على �لرغم من بقاء �لزيادة يف عدد �لوحد�ت �ل�صكانية عند م�صتوى 9 �آالف وحدة �صكنية �صنوياً 

�نخف�صت من  �مل�صتوطنات  �ل�صكاين يف  �لنمو  ن�صبة  �أن  �إال  �ملا�صية،  �لثالث  �ل�صنو�ت  تقريباً خالل 

�لعقد  خالل  ُت�صجل  منو  ن�صبة  �أقل  عموماً  وهي   ،2019 �صنة  خالل   %3.1 �إىل   2017 �صنة   %4.8

�لتو�صعات  هذه  �أن  يوؤكد  ما  وهو   ،%2.1 بلغت  ن�صبة  �صجلت  �لتي   2016 �صنة  با�صتثناء  �الأخري 

�ل�صكاين، وهذ� ما يظهر يف  �أكرث مما هي مدفوعة بالنمو  �ل�صيطرة على �جلغر�فيا  حمكومٌة بفكرة 

�جلدول 3/10 �أدناه.

�ل�صنو�ت  �لزيادة يف  �أن درجة  �ل�صكاين للم�صتوطنني ب�صكل عام بالت�صاعد، غري  �لنمو  ويت�صم 

�خلم�ص �ملا�صية �ت�صمت بالتذبذب بني 4.8% و2.1%، ويعتمد هذ� �لنمو ب�صكل �أ�صا�صي على �لزيادة 
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حني  يف  �مل�صتوطنات،  بني  �لد�خلية  �لهجرة  وعلى  �ملتدينني،  �ليهود  �أو�صاط  يف  خ�صو�صاً  �لطبيعية 

 وذلك بطبيعة �حلال يطرح ت�صاوؤالً حول قدرة 
142

�لثالثة، �أعد�د �مل�صتوطنني �جلدد يف �ملرتبة  تاأتي 

دولة �الحتالل �لفعلية على بناء و�إ�صغال كل �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي �أقرت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية.   

جدول 3/10: النمو ال�شكاين لأعداد امل�شتوطنني يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية 1432019-2010

ن�شبة الزيادة )%(الزيادةعدد امل�شتوطننيال�شنة

2010311,100––

2011325,50014,4004.6

2012341,40015,9004.8

2013356,50015,1004.4

2014370,70014,2003.9

2015385,90015,2004.1

2016394,3008,4002.1

2017413,40019,1004.8

2018427,80014,4003.4

2019441,10013,3003.1

3. قراءة الجتاهات الأ�شا�شية للتو�شع ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية:
خالل  �لبناء  �أو  �لتخطيط  م�صتوى  على  تو�صعاً  �صهدت  �لتي  للم�صتوطنات  �لتف�صيلية  �لقر�ءة 

�الجتاهات  ��صتنتاج  �إىل  تقود  �أدناه،  و3/12   3/11 �جلدولني  يف  تظهر  كما   2019-2018 �صنتي 

�الأ�صا�صية �لتالية: 

م�صار عزل ر�م �هلل عن �لقد�ص ب�صكٍل نهائي: وذلك من خالل تركيز �لبناء يف م�صتوطنات �رشق   •
وجنوب �رشق ر�م �هلل، ويف �لطوق �خلارجي �ل�رشقي و�ل�صمايل للقد�ص من �جلهة �ملقابلة.

تعزيز �أ�صابع �ال�صتيطان �لعميقة: و�لتي تنطلق من �خلط �الأخ�رش باجتاه عمق �ل�صفة �لغربية،   •
Ari’el يف �صلفيت، وقد ُخ�ص�صت  �أريل  Kedumim يف قلقيلية و�إ�صبع  �إ�صبع كيدوميم  وهي 

�أكرث من �ألفي وحدة �صكنية للدفع بهذ� �الجتاه.

ظلت  م�صتوطنات  وهي  �خلليل،  �رشق  م�صتوطنات  يف  عقائدي  �أ�صا�ص  على  �ال�صتيطان  تعزيز   •
م�صتقرة يف �حلجم ل�صنو�ت طويلة، لكنها باتت ت�صكل طليعة ح�صم �لهوية �ل�صهيونية �إىل جانب 

�لقد�ص، بح�صب روؤية �لدولة �ل�صهيونية؛ وهو ما بات و��صحاً يف زيار�ت نتنياهو �ملتكررة �إىل 

�خلليل، و�قتحامه �مل�صجد �الإبر�هيمي يف �صنتَي 2019 و2020، وقد خ�ص�صت لهذه �لغاية نحو 

600 وحدة ��صتيطانية.
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�لو��صل  �لطريق  على  �مل�صيطرة  �مل�صتوطنات  وتعزيز  �ل�صمالية،  �الأغو�ر  على  �ل�صيطرة  تعزيز   •
 Ma‘ale �إفر�مي  ومعاليه   Petza’el وف�صايل   Tomer وتومر  جلجال  يف  و�الأغو�ر  نابل�ص  بني 

Efraim، على ح�صاب دوما وف�صايل و�لعوجا.

�لوحد�ت  من  كبري  عدد  تخ�صي�ص  ملحوظاً  كان  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  خالل  �لعميق:  �الخرت�ق   •
�لكيان  يكن  ومل  م�صتوطنون،  �أ�ص�صها  �لتي  و�لبوؤر  �ل�صغرية  �مل�صتوطنات  لت�صمني  �ل�صكنية 

�ل�صهيوين يعرتف بها من قبل. ففي ر�م �هلل مثالً خ�ص�صت �أكرث من �ألف وحدة �صكنية لتعزيز 

 Zayit رعنان  وزيت   Talmon وتلمون   Dolev دوليف  وت�صمل  غربها،  �ملتناثرة  �مل�صتوطنات 

تلك  لتتو��صل   ،Halamish حلمي�ص  �إىل  و�صوالً   3/11 �جلدول  يف  و��صح  هو  كما   ،Ra‘anan

�لكتلة فيما يبدو تعويالً عليها ككتلة �صاغطة تو�زي بيت �إيل Beit El �لو�قعة �إىل �ل�رشق. و�إذ� 

ما �أ�صفنا �إىل ذلك �جتاه تطويق ر�م �هلل من �جلنوب مب�صتوطنات غالف �لقد�ص، وحاجز عطارة 

Ateret �لتي تقطع طريق تو��صلها مع �صلفيت �صماالً، فالتف�صري �ملنطقي  وم�صتوطنة عطريت 

�لوحيد �ملتبقي لهذ� �ل�صلوك هو منع ر�م �هلل من �لتو�صع �أ�صا�صاً، و�حلفاظ على كتلتها �ل�صكانية 

�صمن حيزها �جلغر�يف �حلايل.

خريطة 3/6: م�شتوطنات غرب رام اهلل التي جتري حماولة ربطها يف كتلة واحدة
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�ل�صلوك ذ�ته جنده حا�رش�ً يف بيت حلم، �إذ على �لرغم من وجود كتلة متما�صكة يعزلها �جلد�ر 

ويحاول �إحلاقها يف �لقد�ص يف غرب �ملدينة، �إال �أن حتليل �الأرقام �لو�ردة يف �جلدول 3/12 يظهر 

�صاحور  بيت  �رشق   Nikodim نيكودمي  مل�صتوطنتي  ذهب  لها  �ملخ�ص�ص  �لتو�صع  ن�صف  �أن 

�ل�رشق  جهة  من  حلم  بيت  بلد�ت  على  ت�صغطان  و�للتان  منها،  �جلنوب  �إىل   Asfar و�أ�صفار 

ومتنعان يف �لوقت نف�صه تو��صلهما مع بلد�ت �صمال �خلليل. كما �أقرت حكومة دولة �الحتالل 

يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018 تخ�صي�ص 1,200 دومن من �أر��صي قرية خربة �لنحلة لوز�رة 

 
144

،Givat Eitam الإ�صكان يف دولة �الحتالل الإن�صاء م�صتوطنة جديدة حتت ��صم جفعات �إيتام�

م�رشوع �صمن  �لغربية،  �ل�صفة  جنوب  عن  كامل  ب�صكل  حلم  بيت  مدينة  عزل  بذلك   مكملة 

�ملدينة، ومنحها طابعاً  �لفل�صطيني ب�صكل كامل يف  �لوجود  �لذي يهدف ملحا�رشة   ،E2أو�  2 �إي 

1.5 مليون  �أكرث من   يهودياً كوجهة �صياحية �صمن دولة �الحتالل، وهي �ملدينة �لتي ت�صتقبل 

�صائح �صنوياً.  

فيها  �لتي ي�صعب  �ملناطق  �مل�صتوطنات يف  �أنو�ع جديدة من  بناء  �إىل  �ل�صهيونية  تلجاأ �حلكومة   •
تاأ�صي�ص جتمعات �صكانية كبرية، خ�صو�صاً يف مناطق �الأغو�ر و�رشق �ل�صفة �لغربية. وتت�صمن 

“كروم  �أو مز�رع خيول لال�صتجمام، وقد وّثقت موؤ�ص�صة  هذه �مل�صتوطنات بناء مدن جامعية 

�أقيمت يف غور �الأردن منذ  �إ�صطبالً ومزرعة خيول �صياحية،   37 �لعنب” �لي�صارية �ل�صهيونية 

 �أو بناء مر�كز �صناعية و�صياحية، كمتنزه ريا�صة �ل�صيار�ت �لذي �أقر بناوؤه بني 
145

�صنة 2000؛

146
�الأغو�ر �لو�صطى وحمافظة ر�م �هلل، و�لذي �صي�صم 120 وحدة فندقية.

كل  ترتبط  بحيث  �لغربية،  �ل�صفة  مل�صتوطنات  عمر�ين  مركز  �إىل  �لقد�ص  حتويل  نحو  �لتوجه   •
�لغربية،  �ل�صفة  م�صتوطنات  كل  عليه  تعتمد  �لذي  �ملدين  �ملركز  وي�صبح  به،  مو��صالتها  ُعُقد 

Bezalel Smotrich حلقيبة �ملتطرف بز�ليل �صموتريت�ص  �ليميني   وهذ� ما مهّد لتطبيقه تويل 

يف  قدمت  و�لتي  �ل�صهيوين  �لكيان  يف  للمو��صالت  �ل�صاملة  �خلطة  رف�ص  �إذ  �ملو��صالت. 

2019/6/27 الأنها “متار�ص �لتفرقة” بحق م�صتوطني �ل�صفة �لغربية، وتهمل تطوير �ملو��صالت 

يف  طرح  ثم  ومن   
147

�ل�صهيونية. باملدن  ربطها  على  يكفي  ما  تنفق  وال  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

60 يربط م�صتوطنات  �ل�صارع �ال�صتيطاين رقم  لبناء مقطع جديد من  2019/11/29 م�رشوعاً 

�أن  �أوىل �صمن جمموعة �صو�رع ال بّد  �إياها خطوة  Gush Etzion به، معتب�ً  غو�ص عت�صيون 

148
ُتبنى، وتتطلب �ملال و�لزمن لتتحول �إىل �صبكة مو��صالت متكاملة.
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 جدول 3/11: تف�شيل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات �شمال 

ال�شفة الغربية 1492019-2018

امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عددالوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

رام اهلل

Ofarim 583عوفارمي 

1,645

 

6782,323

189296بيت اإيل 

 503زيت رعنان 

 بيت اأرييه

Beit Aryeh8 

 60حلمي�س 

 180تلمون 

Psagot 9ب�شاغوت 

28382دوليف

جفعات اآ�شاف 

 Givat Assaf
85 

�شلفيت

Peduel 107بدوئيل

1,099

 

1481,247

16640علي زهاف

عيت�س اإفرامي

 Etz Efraim
108108

كفار تفوح

Kfar Tapuach
26 

بروخني 

Bruchin
71 

Revava 27رففاه 

غاين موديعني

 Ganei
 Modi‘in

194  

 400اأريل
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امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عددالوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

الأغوار 

واأريحا

Gilgal 234جلجال

764

98

2801,044

جفعات �شلعيت

 Givat Sal‘it
94 

ما�شكيوت 

Maskiot
27 

 55تومر

 55ف�شايل

 299معاليه اإفرامي 

فرييد يريحو

Vered Yeriho
 182

قلقيلية

كارين �شمرون

 Karnei
Shomron

85

1,554

 

1301,684

كريات نيتافيم

 Kiryat
Netafim

84 

عمانوئيل 

Imanuel
20860

Nofim 278نوفيم

Tzofim 435تي�شوفيم 

46470كيدوميم 

نابل�س

األون �شيفوت 

Allon Shevut
15

71

 

207278
Barakha 207 براخا

Itamar 56اإيتمار 

جنني

 تل مان�شيه

Tal Menashe
79

159
 

0159
Hinanit 80حنانيت 

طولكرم

Einav 81عيناف
211

 

0211
 130اآفني حيفت�س 
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 جدول 3/12: تف�شيل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات جنوب 

ال�شفة الغربية  1502019-2018

امل�شتوطنةاملنطقة

20182019

اإجمايل
عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

اإجمايل الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

بيت حلم

 اإيبي هناحل

Ibei HaNahal 

841

98

1,5022,343

Efrat  106300اإفرات
كفار عت�شيون 

Kfar Etzion464 

 كفار اإلداد

Kfar Eldad84105

4770نيكودمي 
Elazar 68اإيلعيزر 

اأ�شفار 

)Metzad متزاد(
100207

1522األون �شيفوت

اخلليل

Adora 60اأدورا

1,523

 

1521,675

Ma‘on 27ماعون 

Sansana 128�شن�شانا 

Otniel 128عنتائيل 

 بني حافر

Pnei Hever2476

تينيه عومارمي 

Tene Omarim135 

Hagai 13576حاجاي
نوغوهوت 

Negohot102 

Metsada 61مت�شادا 

النبي دانيال  

Neve Daniel180 

 30البلدة القدمية

Carmel 156كرمل 

كرمي ت�شور 

Karmei Tzur120 

Sosia 81�شو�شيا 

 156كريات اأربع 
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خام�شاً: اجلدار واحلواجز يف ال�شفة الغربية:

1. جدار الف�شل:

مل ي�صهد �لبناء يف جد�ر �لف�صل �لعن�رشي تطور�ً كبري�ً خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير �إذ مل يزد 

 وذلك ال يعود لتخلي دولة 
151

�لتقدم يف �إجناز �مل�صار �لكلي للجد�ر و�لذي يبلغ 708 كم عن %0.3،

�الحتالل عن م�رشوع �جلد�ر، و�إمنا يعود الكتمال �أجز�ئه �الأ�صا�صية �لتي تف�صل �ملدن �لفل�صطينية 

عن حدود �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، و�كتمال عزل م�صتوطنات �ل�صفة �لغربية �إىل حٍد كبري، كما 

يكن �إرجاع �لبطء يف تقدم �لعمل يف �جلد�ر �أي�صاً �إىل تغري روؤية �لكيان �ل�صهيوين حلدوده �لنهائية. 

�إذ تز�يد خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية �إقر�ر �إن�صاء م�صتوطنات وبوؤر ��صتيطانية �رشق �جلد�ر ما يعني �أن 

�حلدود �الأ�صلية للجد�ر مل تعد ت�صمن �لعزل �لتام للتجمعات �ال�صتيطانية، وباتت حكومة �الحتالل 

�لفل�صطينية ل�صمان  تلجاأ لتعزيز �صبكة �لطرق �اللتفافية و�إغالق �لطرق �لتي تربط �لقرى و�ملدن 

عدم و�صول �لفل�صطينيني للتجمعات �ال�صتيطانية. 

�لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  �إجنازها  يف  �لعمل  تقدم  �لتي  �جلد�ر  مقاطع  �أبرز  كانت  وقد 

باالإ�صافة  �هلل،  ر�م  حمافظة  يف  �جللزون  بلدة  �أر��صي  على  �إيل  بيت  مب�صتوطنة  �ملحيط  �ملقطع 

وقد  جنني.  يف  �ملالح  ظهر  قرية  �أر��صي  على  و�ملقام   Shaked �صاكيد  مب�صتوطنة  �ملحيط  للجد�ر 

123 نقطًة �لتقرير  �لتفتي�ص و�حلو�جز على طول �جلد�ر خالل �لفرتة �لتي يغطيها   بلغ عدد نقاط 

 
152

وحاجز�ً.

2. احلواجز:153

يف �صنة 2019، بلغ عدد �حلو�جز، �لتي تقطع �أو�صال �لعمق �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية، ومتنع 

�لتو��صل بني �ملحافظات �لفل�صطينية من جهة وبني �ملر�كز �ملدنية و�لقرى و�لبلد�ت �لفل�صطينية من 

جهة �أخرى؛ 777 حاجز�ً تنوعت بني: بو�بات حديدية، وحو�جز �إ�صمنتية، و�صو�تر تر�بية، ونقاط 

تفتي�ص موؤقتة ود�ئمة. وترتكز �حلو�جز يف حمافظة �خلليل �لتي ت�صم لوحدها 320 حاجز�ً، تليها 

حمافظة ر�م �هلل �لتي ت�صم 114 حاجز�ً، تليها حمافظة نابل�ص بـ 76 حاجز�ً.

وخالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير، ن�صب جي�ص �الحتالل 15 حاجز�ً جديد�ً يف حمافظة �خلليل 

تركزت يف معظمها يف قرى جنوب �خلليل، و14 حاجز�ً يف حمافظة ر�م �هلل تركزت يف معظمها �صمال 

مدينة ر�م �هلل لف�صلها عن بلد�ت �ملحافظة �ل�صمالية. 
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�شاد�شًا: هدم املنازل واملن�شاآت وم�شادرة االأرا�شي:

1. هدم املنازل واملن�شاآت: 
�صهد هدم �ملنازل و�ملن�صاآت يف �ل�صفة �لغربية �نخفا�صاً خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير عن 

�صنتي 2016 و2017، �إذ �صهدت �صنة 2018 هدم 244 م�صكناً ومن�صاأة دون �حت�صاب �لقد�ص حيث 

 وقد �أدت عمليات �لهدم تلك �إىل تهجري 246 �صخ�صاً، وقد تركز 
154

ناق�صناها ب�صكل مف�صل �صابقاً.

384 م�صكن  2019 هدم  �صنة  فيما �صهدت   .(35) (35)، و�صلفيت  �هلل  (72)، ور�م  �لهدم يف �خلليل 

ومن�صاأة، �أدت �إىل تهجري 811 �صخ�صاً، وتركزت ب�صكل كبري يف بيت حلم (123)، و�خلليل (123)، 

155
وطوبا�ص (58).

وقد �أظهر �لتوثيق �مليد�ين �لذي يقوم به مركز �أبحاث �الأر��صي - �لقد�ص ومكتب �الأمم �ملتحدة 

 United Nations Office �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق 

  for the Coordination of Huminitarian Affairs–occupied Palestinian territory

)OCHA-opt( تفاوتاً ملحوظاً يف عدد حاالت هدم �مل�صاكن و�ملن�صاآت �لتي يتم ر�صدها، وقد يعود 

ذلك بطبيعة �حلال للمنهجية �لتي يتبعها كل طرف من �الأطر�ف، لكنه يف �لوقت ذ�ته ُيظهر �حلاجة 

لدعم جهود توثيق حاالت هدم �مل�صاكن و�ملن�صاآت، لتكون �أكرث �صموالً وفعالية لتبنى عليه مقاربة 

�لتايل �حلاالت  �ملهدومة. ونورد يف �جلدول  �ملنازل و�ملن�صاآت  تلك  تعزيز ودعم منا�صبة الأ�صحاب 

�لتي مّت توثيقها من كل طرف من �الأطر�ف، مع �رشورة �الإ�صارة �إىل �أن �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير 

�صو�ًء  تاأ�صي�صها،  منذ  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لعاملة  �حلقوقية  للموؤ�ص�صات  �لتمويل  تر�جع  �صهدت 
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�ملختلفة. وهيئاتها  �ملتحدة  لالأمم  تابعة  �أممية  مكاتب  �أم  �أهلية  موؤ�ص�صات  �جلهات  هذه  �أكانت 

ويطرح ذلك �صكاً مهماً حول جناح �صيا�صة �خلارجية �ل�صهيونية يف تقوي�ص جهود مر�قبة عدو�نها 

على �لفل�صطينيني. 

جدول 3/13: هدم امل�شاكن واملن�شاآت يف ال�شفة الغربية 1572019-2018

20182019

 ح�شب مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية 

يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة
244384

317171ح�شب مركز اأبحاث الأرا�شي - القد�س
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2. م�شادرة الأرا�شي:

�صهدت �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير م�صادرة �أكرث من 23,197 دومناً من �الأر�ص لغايات �أمنية، 

�أو لغايات �إن�صاء م�صتوطنات جديدة �أو تو�صيع م�صتوطنات قائمة، �أو لغر�ص �صق �لطرق �اللتفافية 

�إذ  �الأر��صي؛  م�صادرة  حاالت  �أكب  �هلل  ر�م  حمافظة  �صهدت  وقد   
158

�مل�صتوطنات. بني  ت�صل  �لتي 

دومناً،   2,444 م�صادرة  �صجلت  �لتي  طوبا�ص  حمافظة  تلتها   
159

دومناً،  5,965 م�صادرة  �صجلت 

ومن ثم حمافظة �صلفيت 2,081 دومناً، وحمافظة �خلليل 1,518 دومناً. وتت�صق هذه �لن�صب �إىل حد 

بعيد مع �لن�صاط �ال�صتيطاين �لذي ت�صهده حمافظة ر�م �هلل، و�الأغو�ر �ل�صمالية )حمافظة طوبا�ص(، 

ر �ملو�رد �ملائية  وحمافظة �صلفيت �لتي متتاز بانخفا�ص كثافتها �ل�صكانية، وخ�صوبة �أر�صها، وتوفُّ

فيها. 
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ت�صيطر دولة �الحتالل على نحو 80% من مو�رد �ملياه يف �ل�صفة �لغربية،

وهي تتعامل مع كامل �ملو�رد �ملائية يف �ل�صفة �لغربية بو�صفها تابعًة لها، 

وتفر�ص على �لفل�صطينيني �حل�صول على مو�فقة م�صبقة منها ال�صتغالل �ملياه يف �ل�صفة �لغربية باأي 

�صكل كان، حتى من خالل جتميع مياه �الأمطار �أو �إقامة خز�نات للمياه. وهي بذلك ال ت�صمن �لتحكم 

با�صتغالل �ملو�رد �ملائية فح�صب، بل تتحكم �أي�صاً باجتاهات منو �لتجمعات �ل�صكانية، و��صتغالل 

�الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة. وقد جتاهلت خطة �إد�رة تر�مب “لل�صالم” و�ملعروفة بـ“�صفقة �لقرن” 

�الإ�صارة لتوزيع �ملو�رد �ملائية يف �ل�صفة �لغربية، وذلك بعد �أن كانت بند�ً �أ�صا�صياً يف �تفاقيات �أو�صلو، 

�ملائية،  ��صتغالل مو�ردهم  �لفل�صطينيني من  �لقائم كما هو وحرمان  �لو�صع  �الإبقاء على  ما يعني 

وهو ما يقطع �لطريق حتى على روؤية �خلطة نف�صها لوجود “�قت�صاد فل�صطيني مزدهر” يف �ل�صفة 

�لغربية، كما تدَّعي �خلطة. 

خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير دمرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 82 بئر�ً وبركة زر�عية يف 

�ل�صفة �لغربية تركزت معظمها يف طوبا�ص و�خلليل، كما دمر جي�ص �الحتالل �أكرث من 50 �صبكة رّي 

161
يف ر�م �هلل ونابل�ص وطوبا�ص و�صلفيت و�أريحا.

عا�صمًة  بالقد�ص  �عرت�فه   2017/12/6 يف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  مع 

�لتعويل  �أن  وبد�  �حل�صم،  مرحلة  �إىل  �ملدينة  على  �ل�رش�ع  دخل  �ل�صهيوين،  للكيان 

بح�صٍم  �ال�صتعمار  من  عاٍم  مئة  تتويج  عن  يبحث  وتهويدها  �ملدينة  هوية  طم�ص  على  �ل�صهيوين 

نهائي حتت مظلة �لتاأييد �الأمريكي غري �مل�صبوق. متيزت هذه �ملرحلة بحالة من �ملغالبة؛ مبحاوالت 

�شابعًا: املياه

خال�شة
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�أ�صا�صاً، وحتركات فل�صطينية،  �صهيونية لفر�ص تغيري�ت كبى تقابلها حتركات �صعبية مقد�صية 

وعربية و�إ�صالمية �أقل ح�صور�ً، ملغالبة هذه �ملحاوالت ومنعها من �لتحقق.

يف  �لفل�صطيني  �لوجود  رموز  �رشب  جبهة  على  �لتقدم  من  �ل�صهاينة  متكن  �لعام،  �مل�صار  يف 

�لقد�ص، فاأغلقو� مقر مديرية �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�ص و�ملركز �ل�صحي �لعربي، كما عطلو� عمل 

حمافظ �لقد�ص ووزير �لقد�ص باالعتقال �ملتكرر و�ملنع من ممار�صة �أي ن�صاط، ونفذو� عمليات هدم 

كبى يف خميم �صعفاط ويف و�دي �حلم�ص ويف �لعيزرية، كما �أنهم �أقرو� حزمة من �مل�رشوعات �لتي 

�لبلدة  حميط  يف  �لهو�ئي  �لقد�ص  قطار  مثل  تتم،  �أن  لها  ُقيِّ�ص  �إن  �ملدينة،  وجه  تغرّي  �أن  �صاأنها  من 

�لقدية، وم�رشوع م�صتوطنة كبى جديدة يف مكان مطار قلنديا �صماالً.

�صنتي خالل  كبريين  برت�جعني  �ل�صهيونية  �لتقدم  حماوالت  ُمنيت  عينه،  �لوقت   يف 

�خلان  جتمع  هدم  تاأجيل  الإعالن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صطر�ر  كان  �الأول   ،2019-2018

�الأحمر �لبدوي �رشقي �لقد�ص نتيجة �ل�صغط �لدويل و�ل�صعبي، و�لثاين كان فتح م�صلى باب �لرحمة 

يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بعد 16 عاماً من �الإغالق �الإ�رش�ئيلي، �إثر �لهبة �ل�صعبية �لتي جاءت لتبدِّد 

�جلهود �لتدريجية �ل�صهيونية الإخالء �ملنطقة وق�صمها خطوة خطوة.

على �مل�صتوى �مليد�ين، كانت م�صار�ت �لعدو�ن على �الأق�صى ت�صري يف ثالثة �جتاهات متو�زية: 

م�صار �لتق�صيم �لزماين و�القتحامات، مع �لرتكيز على فر�ص �أد�ء �لطقو�ص �لتلمودية �لعلنية د�خل 

�الأق�صى ب�صكٍل تدريجي و�صل ذروته يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، وم�صار تفريغ دور 

2019 ب�صلب �صالحية  �الأوىل مطلع  �الأردنية من م�صمونه وكانت له حمطتان فارقتان:  �الأوقاف 

ترميماً  �الحتالل  بلدية  لتنفذ  �الأوقاف،  من  �خلارج  من  لالأق�صى  �لغربي  �جلنوبي  �جلد�ر  ترميم 

2019 مبنع  �أكتوبر  يف �الأق�صى الأول مرة يف تاريخه منذ �حتالله، و�لثاين يف �صهر ت�رشين �الأول/ 

فهو  �لثالث  �مل�صار  �أما  ت�صويرهم،  من  �أو  �الأعياد  خالل  �ل�صهاينة  �ملقتحمني  مو�كبة  من  �حلر��ص 

عند  و�خلارجية  �لد�خلية  �جلهتني  من  �لرحمة  باب  ي�صتهدف  كان  و�لذي  �ملكاين  �لتق�صيم  م�صار 

�ملقبة �لتاريخية �ملجاورة له. وقد �صهدت �صنة 2019 بد�ية تز�من ��صتثنائي بني �الأعياد �ليهودية، 

�صي�صتمر  �جتاه  وهو  مركزية،  �إ�صالمية  و�أعياد  �الأق�صى،  على  �لعدو�ن  الأجندة  ر�فعة  تتخذ  �لتي 

لثالث �صنو�ت، لياأتي ب�صببه �قتحام �الأق�صى يف 28 رم�صان، و�قتحام �الأق�صى يف يوم عيد �الأ�صحى 

و�لذي كان �أول �قتحامٍ يتم يف يوم عيدٍ �إ�صالمي يف تاريخ �الأق�صى.

�أما على م�صتوى �الأوقاف �مل�صيحية، فقد �أ�صدرت �ملحكمة �لعليا �ل�صهيونية قر�ر�ً نهائياً ب�صاأن 

عقار�ت �صاحة عمر �لتي �رشُبت عب بطركية �لروم �الأرثوذك�ص �صنة 2005، وكان �لبطريرك �حلايل 

ثيوفيلو�ص قد توىل من�صبه على �أ�صا�ص �إبطال هذه �ل�صفقة، لكن �لعك�ص هو ما حتقق يف �صنة 2019؛ 
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وقد ُمني �حلر�ك �لعروبي و�لوطني �الأرثوذك�صي حلماية �لعقار�ت ب�رشباٍت موجعة نتيجة �نحياز 

�جلهود  �أن  من  �لرغم  على  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  جانب  �إىل  �الأردنية  و�لدولة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�لقانونية �لتي قادها قد و�صلت �إىل ف�صٍل كامٍل حتى �الآن.

و�صلو�ن  �لقدية  �لبلدة  ويف  �ملركز،  �أحياء  يف   2019-2018 �صنتي  طو�ل  �ملو�جهة  تركزت 

للعام  �مل�صتمرة  �ملحلية  �نتفا�صاتها  تخو�ص  �الأحياء  هذه  �أن  وبد�  �لتحديد،  وجه  على  و�لعي�صوية 

للمقد�صيني  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�رشبات”  كانت  باملقابل   .2013 �صنة  �صيف  منذ  �لتو�يل  على  �ل�صاد�ص 

تركز على جانب �حلرب �لنف�صية، وبد� ذلك و��صحاً يف تعمد ح�صد �الإعالن عن جمموعة ت�رشيباتٍ 

و�حد كل  �أن  من  �لرغم  على  و�صلو�ن،  �لقدية  �لبلدة  يف   2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف   للعقار�ت 

�أما �لنموذج �لثاين فكان تعمد تنفيذ عمليات هدمٍ كبى  من تلك �لت�رشيبات ��صتغرق �أعو�ماً ليتّم، 

يف  �صعفاط  خميم  يف  وذلك  �الأق�صى،  �نتفا�صة  منذ  �ملدينة  ت�صهدها  مل  حا�صدة  ع�صكرية   ٍ بتعزيز�ت

�آذ�ر/ مار�ص 2018 ويف و�دي �حلم�ص �رشق �صور باهر يف متوز/ يوليو 2019.

�أربعة  على   2019-2018 �صنتي  خالل  ركز  �لغربية  �ل�صفة  وعموم  �لقد�ص  يف  �ال�صتيطان 

�لقد�ص عب م�صاريع بنًى حتتية مثل  �ليهودي يف مركز  �جتاهاتٍ مركزية: �الأول تعزيز �حل�صور 

�لقطار �لهو�ئي يف حميط �لبلدة �لقدية، و�لثاين و�صل طوق م�صتوطنات �رشقي �لقد�ص مبنحدر�ت 

غور �الأردن وعزل �لقد�ص عن ر�م �هلل ل�صمان عدم �ت�صالهما، وهو ما �صينتهي عب �لزمن �إىل ف�صل 

تام لل�صفة �لغربية �إىل جزيرتني �صمالية وجنوبية يطوقهما نهر �الأردن، وهي �لروؤية �ال�صرت�تيجية 

�ل�صهيونية �الأ�صيلة لل�صفة �لغربية كما عبّت عنها خطة �ألون Allon Plan �صنة 1967. �أما �الجتاه 

يف  عليه  يعتمدون  �لغربية،  �ل�صفة  عمق  مل�صتوطني  عمر�ين  مركز  �إىل  �لقد�ص  حتويل  فهو  �لثالث 

حمدودية  يف  �ملزمنة  �مل�صكلة  ملغالبة  �لعامة،  و�ملو��صالت  �ل�صو�رع  خطوط  به  وترتبط  �خلدمات 

�لديوجر�يف  �لرتكز  نقاط  عن  ن�صبياً  و�لبعيد  �لقد�ص،  يف  �ملتقدم  �ليهودي  للمركز  �جلغر�يف  �لعمق 

م�صتوطنات  كتلة  تعزيز  �إىل  �لر�بع  �الجتاه  ي�صعى  و�أخري�ً  �ل�صاحلي؛  �ل�صهل  على  �ليهودي  �ملدين 

يف  و�أحيائها،  �ملدينة  �صدر  على  وجتثم  �ل�رشق  جهة  من  �لقدية  بلدتها  تطوق  �لتي  �خلليل  �رشق 

حماول تاأكيٍد للهوية �لتور�تية للدولة �ل�صهيونية.

تقدمٍ  مبحاوالت  �ملدينة،  م�صري  على  �ملغالبة  مرحلة  �صت�صتمر   2021-2020 �صنتي  خالل 

حمدود،  و�إ�صالمي  عربي  بدعمٍ  وفل�صطيني  مقد�صي  �صعبي  رد  يقابلها  �أمريكي  بغطاء  �صهيونية 

هذه  حدة  يف  تاأثري�ً  �الأكرث  �لعن�رش  هو  �ملتحدة  للواليات  رئي�صاً  تر�مب  لدونالد  �لتجديد  و�صيكون 

�ملو�جهة، ففي ظّل �أزمة �صيا�صية �صهيونية يتوقع لها �أن ت�صتحكم، يبقى �لغطاء �الأمريكي �ملفتوح 

�الأق�صى يف دوره  �مل�صجد  �ملقابل، �صي�صتمر  �ملدينة. يف  �الأ�صا�صي ملحاولة ح�صم م�صري  �لد�فع  هو 

�إىل  1996 �صنة  �لنفق  هبة  من  �ل�صعبية،  لالنفجار�ت  رمزي  كعنو�نٍ  عقود  ثالثة  منذ  يتجدد   �لذي 
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عنو�ناً  �لرحمة  باب  �إغالق  ملعاودة  �ل�صهيونية  �ملحاولة  و�صتكون   ،2019 �صنة  �لرحمة  باب  هبة 

�أ�صا�صياً مر�صحاً للت�صعيد، فافتتاح �مل�صلى بقوة �جلماهري ما يز�ل غري مقبوٍل يف �لعقل �ال�صتعماري 

�أما  �مل�صلى،  فتح  منذ  تتجدد  �ملقد�صي  �الإجناز  هذ�  مر�رة  على  �لتحايل  وحماوالت  �ل�صهيوين، 

�لعنو�ن �ملركزي �لثاين لل�صد�م ف�صيكون �القتحامات وما يجري فيها من عدو�ن خ�صو�صاً يف ظّل 

تز�من �الأعياد �الإ�صالمية و�ليهودية �ملركزية على مدى �ل�صنتني �لقادمتني، ما يجعل تكر�ر �لهبات 

�ل�صعبية يف �لقد�ص �أمر�ً مرجحاً.

�لرمزي  �لوجود  رموز  على  �حلرب  �جتاهات:  ثالثة  يف  تتعزز  �أن  للمو�جهة  يتوقع  ميد�نياً، 

�ملو�فقة  يجعل  ما  وهو  وتهمي�صها،  لتعطيلها  يوؤدي  مبا  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لر�صمي 

�ل�صابقة �لتجارب  غر�ر  على  �لقد�ص  يف  �لبيد  مر�كز  يف  رمزية  �نتخاباتٍ  على   �ل�صهيونية 

�أطر�ف  على  �لرتكيز  مع  �جلماعية  �لهدم  جمازر  وترية  وت�صاعد  �مل�صتحيل،  �إىل  �أقرب  �أمر�ً 

جبهة  على  �ملو�جهة  وجتدد  و�صلو�ن،  حنينا  وبيت  �صعفاط  خميم  يف  �لكبى  �لفل�صطينية   �الأحياء 

�خلان �الأحمر.

�ال�صتيطاين  �لتو�صع  �لنا�صئ يف �خلليل و�إىل حدٍّ كبري م�صري حماولة  �ل�صعبي  �صيحدد �حلر�ك 

��صرت�صادياً  �إنهاء جتربة تق�صيم �حلرم �الإبر�هيمي �لتي تتخذ منوذجاً  �إنه قد يتمكن من  فيها، بل 

مل�صار تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وقد تتمكن حماولة تطويق �لقد�ص ور�م �هلل من جهة �ل�رشق 

من �لتطور �إىل حّد يقطع بالفعل كل �إمكانات �لتو��صل �جلغر�يف بني �صمال �ل�صفة �لغربية وجنوبها، 

�إال �أن م�صار �ملو�جهة �ل�صعبية �صي�صكل عامالً مفتاحياً يف حتديد مدى تقدم تلك �ملحاولة.
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ِعّد هذ� �جلدول لتعوي�ص غياب جد�ول مف�صلة تو�صح �الإح�صاء�ت �الإجمالية �لتي ت�صدرها حركة �ل�صالم �الآن �أو تلك 
ُ
�أ  

149

�لتي ت�صدرها ممثلية مفو�صية �الحتاد �الأوروبي European Commission يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وذلك ملحاولة 

ر�صد ما هو معلوم �ملوقع من �لتو�صعات �ال�صتيطانية، وذلك بالعد �ليدوي �عتماد�ً على:

1. مركز �أبحاث �الأر��صي – �لقد�ص، �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الأر�ص و�ل�صكن 2018. 
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