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 االأر�س واملقد�شات

االأر�س واملقد�سات

د�صن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب معركة ح�صم هوية �لقد�ص باإعالنه �العرت�ف 

على  عاٍم  مئة  مرور  مع  متز�مناً  جاء  و�لذي  �ل�صهيوين،  للكيان  عا�صمًة  بالقد�ص 

�الحتالل �لبيطاين للقد�ص، وعلى فتح باب �ل�رش�ع على �أر�ص فل�صطني، وعلى هوية مدينة �لقد�ص 

�ل�صنو�ت �الأربع �ملا�صية، �صهدت  �لديني و�حل�صاري لهذ� �ل�رش�ع. وعلى مدى  باعتبارها �ملركز 

معركة �حل�صم م�صار�ً متعرجاً، �إذ متكَّن �الحتالل من �لتقدم يف جبهاتٍ حمددة، و��صطر باملقابل �إىل 

�لرت�جع يف جبهاتٍ �أخرى.

تقدم  �لقد�ص  �صهدت  �ل�صابق،  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  غطاها  �لتي   2019-2018 �صنتي  خالل 

�مل�رشوع �ل�صهيوين لتهويدها على ثالث جبهات هي: �رشب رموز �لوجود �ل�صيادي �لفل�صطيني 

يف �لقد�ص، وتنفيذ جمازر هدٍم كبى يف و�دي �حلم�ص وخميم �صعفاط، و�إقر�ر م�رشوعاٍت تهويدية 

كبى مثل م�رشوع �لتلفريك �ملحيط بالبلدة �لقدية للقد�ص، قابلها تر�جع �صهيوين ُفر�ص على ثالثة 

�ملدينة  �رشقي  �الأحمر  �خلان  �إخالء  يف  �لف�صل  مع  �لقد�ص  حدود  تعديل  عن  �لرت�جع  هي:  م�صار�ت 

حتت �ل�صغط �لدويل و�ل�صعبي، و�لف�صل يف ق�صم مبنى باب �لرحمة وفر�ص �لتق�صيم �ملكاين للم�صجد 

�الأق�صى �ملبارك �أمام �لهبّة �ل�صعبية �لتي متكنت من �إعادته �إىل �أ�صله �لتاريخي كم�صلى، و�لرت�جع 

عن م�رشوع �ل�صيطرة على مقبة باب �لرحمة �لتي ت�صكل �لبو�بة �ل�رشورية لل�صيطرة على �مل�صلى 

و�لتمهيد لفتح �الأبو�ب �ملغلقة باحلجارة.

��صتمرَّ هذ� �مل�صار �ملتعرج ما بني �لتقدم و�لرت�جع يف �صنتي 2020 و2021، حيث متكَّن �الحتالل 

�لتجمع  ومنع  �ل�صعبية  �الإر�دة  لو�أد  كورونا  جائحة  توظيف  هي:  جبهات  خم�ص  على  �لتقّدم  من 

 ،2019 �صنة  يف  بلغته  عما  ن�صبياً  تر�جعت  و�إن  مرتفعة  بوترية  �لهدم  و��صتمر�ر  �الأدنى،  حّده  يف 

و�مل�صي يف فر�ص �لطقو�ص �لتور�تية يف �الأق�صى و�إ�صفاء �صكل من �مل�رشوعية �لقانونية عليها عب 

�ملحاكم، وفر�ص م�رشوع “ت�صوية �الأمالك” و�لبدء بتطبيقه، وهو م�رشوع من �صاأنه �أن يجعل بلدية 

�الحتالل �رشيكة يف معظم �مللكيات �ملقد�صية حتت �صيف “قانون �أمالك �لغائبني”، و�ل�صيطرة على 

مدخل �ملقبة �ليو�صفية وجتريف قبور �مل�صلمني وحتويلها �إىل حديقة. يف �ملقابل، ��صطر �الحتالل 

�أمام  �لعامود  باب  �صاحة  �إغالق  حماولة  عن  �لرت�جع  هي:  كبى  م�صار�ت  ثالثة  على  �لرت�جع  �إىل 

�الإر�دة �ل�صعبية، و�لرت�جع عن تهجري عائالت حي كرم �جلاعوين يف �ل�صيخ جر�ح، وف�صل �ملحاولة 

�لكبى القتحام �الأق�صى يف يوم 28 رم�صان 1442هـ �ملو�فق 2021/5/10.

مقدمة
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�صتة،  على  وتر�جعاً  جبهات  ثماين  على  �صهيونياً  تقدماً  كانت  �الأربع  �ل�صنو�ت  حم�صلة 

و��صتع�صاء للح�صم يف �مللفات �الأهم وهي: هوية �مل�صجد �الأق�صى، وتهجري �أحياء �لن�صيج �ملركزي، 

وتعديل حدود �لقد�ص، مع �لتقدم على �جلبهات �لتي تتعلق بتكبيد �ملقد�صيني �أثماناً �أكب للمو�جهة 

�لبيوت، وت�صوية �الأمالك. لقد كانت �ملعركة على مدى �ل�صنو�ت �الأربع بني حماوالت  وهي: هدم 

معه  وت�صافرت  �أ�صا�صاً،  �ل�صعبي  �لفعل  حملها  �لتي  �حل�صم  منع  و�إر�دة  جهة،  من  �لهوية  ح�صم 

�ملقاومة �مل�صلحة و�لتحركات �لدولية يف بع�ص �ملحطات، و�ل�صفحات �لتالية ت�صتعر�ص وقائع هذه 

�ملو�جهة ب�صكل تف�صيلي.

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

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

ي�صتهدف �ليمني �ل�صهيوين و“جماعات �ملعبد” �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك باأجندة �إحالل ديني، 

كامل  وعلى  مكانه  يف  �ملزعوم  �ملعبد  و�إقامة  �لوجود،  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إز�لة  �إىل  تتطلع 

 ومع 
1
Temple Institute ور�صوماته وجم�صماته. �أدبيات معهد �ملعبد  م�صاحته، كما هو ظاهر يف 

�الأن�صطة  �ملا�صية  �صنة  �لع�رشين  يف  خ�صو�صاً  ت�صاعدت  �حلكم،  على  وهيمنته  �ليمني  ت�صاعد 

و�لب�مج و�ل�صغوط من “جماعات �ملعبد” لتحقيق �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين على �الأق�صى، وفر�ص 

�ل�صيطرة عليه؛ و��صتفادت من �لدعم �الأمريكي خ�صو�صاً يف عهد تر�مب. غري �أنها ُووجهت مبقاومة 

بطولية من �أبناء �لقد�ص، �أف�صلت �أو َعوَّقت �لكثري من خمططاتها.

ز على �لتاأ�صي�ص �ملعنوي  ومنذ �صنة 2019، �صعت “جماعات �ملعبد” �إىل بلورة خطة مرحلية ُتركِّ

�ملبارك وكاأنه  �الأق�صى  �مل�صجد  �الأق�صى، و�لتعامل مع  �لتور�تية يف  �لطقو�ص  للمعبد بفر�ص كامل 

�إن كان  �إ�صالمية، وحتى  �أبنيته ما تز�ل  قد بات �ملعبد �ل�صهيوين �ملزعوم بالفعل، حتى و�إن كانت 

نة الأد�ء تلك  �لتق�صيم �ملكاين قد ُمني ب�رشبة موجعة مل ت�صمح له بتخ�صي�ص م�صاحة خا�صة موؤمَّ

�لطقو�ص �لتور�تية، وما تبلور بو�صوح كم�صار خالل �صلوك “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة على مدى 

�صنتي 2021-2020.

اأ. ال�شيطرة على اإدارة امل�شجد: 

• تعزيز م�شار ال�شعود ال�شيا�شي لـ“جماعات املعبد”:

 2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف  كانت  �الأوىل  �نتخابيتني،  حمطتني  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  �صهدت 

وح�صلت “جماعات �ملعبد” خاللها على كتلة و�زنة بو�قع 21 مقعد�ً يف �لكني�صت Knesset، �أي �أنها 
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��صتحوذت على 17.5% من مقاعده، و29% من �ملقاعد �لـ 73، �لتي تاأ�ص�ص عليها �الئتالف �حلكومي 

 ونظر�ً للطبيعة �الئتالفية للحكومة و�ت�صاع قاعدتها �لبملانية 
2
بني نتنياهو وجانت�ص يف 2020/5/17.

فقد تر�جعت �لكتلة �حلكومية لـ“جماعات �ملعبد” �ملتطرفة من 19 وزير�ً يف حكومة ت�صيري �الأعمال 

3
�لثانية لنتنياهو �إىل 13 وزير�ً يف هذه �حلكومة �الئتالفية.

�حلكومي  �لتحالف  عقد  �نفر�ط  �إثر   2021 مار�ص  �آذ�ر/  يف  جاءت  فقد  �لثانية،  �النتخابات  �أما 

�لكني�صت،  25 مقعد�ً يف  �ملتطرفة على  �لهيكل  بني نتنياهو وجانت�ص، ونتج عنها ح�صول جماعات 

ملا  2022/6/13 وفقاً  ت�صكيل �حلكومة يف  لكن   
4
تاريخها. لتلك �جلماعات يف  نيابية  كتلة  �أكب  وهي 

يعرف بـ“�لقانون �لرنويجي” �أدى �إىل تر�جع تلك �لكتلة �إىل 23 مقعد�ً، بعد �أن ��صتقال بع�ص �أع�صاء 

“جماعات  �أحز�بهم جاوؤو� من خارج  لبد�ئل من  �ملجال  ليف�صحو�  �لذين دخلو� �حلكومة  �لكني�صت 

�لناجت   22 �لـ  �لكني�صت  يف  �صابقاً  �مل�صجل  �الأكب  للرقم  م�صاوية  لت�صبح  �لكتلة  تلك  فعادت  �ملعبد”، 

 �لتغيري �الأهم هنا هو �أن كتلة �ملعبد )�لهيكل( عاد معظمها �إىل 
5
عن �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019.

لة  مقاعد �ملعار�صة الأول مرة منذ دخولها الأول مرة �إىل �حلكومة يف �حلكومة �ل�صهيونية 33 �مل�صكَّ

�لدينية  و�ل�صهيونية   Likud �لليكود  حزَبي  يف  �أع�صائها  من   19 بات  �إذ   ،2013 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

�الئتالفية  �حلكومة  يف  �حلكم  �إىل  �أع�صائها  من   4 دخل  فيما  �ملعار�صة،  يف   Religious Zionism

�أع�صاء  �أحد   ،Naftali Bennett بينيت  نفتايل  برئا�صة   Yamina يينا  حزب  هما  بحزَبني  ممثلنَي 

�صاعر  جدعون  قيادة  حتت  �لليكود  عن  �ملن�صق   New Hope جديد  �أمل  وحزب  �جلماعات،   تلك 

 .Gideon Sa'ar

ببنية  تتعلق  �الأوىل  مفارقتان؛  تبز  �ملتطرفة  �ملعبد”  لـ“جماعات  �حلكومي  �لنفوذ  حتليل  ويف 

ل رئي�صها بينيت �صابقة باعتباره رئي�ص �لوزر�ء ذو �لكتلة �الأ�صغر يف تاريخ  �حلكومة ذ�تها، �إذ �صجَّ

يف  ت�صكَّل  �لذي   
6
�حلكومي، �الئتالف  حجم  من   %10 عن  يزد  مل  كتلته  فحجم  �ل�صهيوين،  �لكيان 

معظمه من قوى �ملركز �لقومية �ل�صهيونية مع ر�أ�ص ييني �صغري، يقع على يني �لليكود من حيث 

تطرفه، وهو ما يجعلها مهياأة لالنحالل �ل�رشيع، وما يجعل �لعدو�ن على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

�لكم و�لنوع؛  �لثانية فهي مفارقة  �ملفارقة  �أما  �أن تفجر تناق�صاتها.  �لتي يكن  �لعناوين  �أبرز  �أحد 

فهذه �حلكومة �صهدت �لتطور �لنوعي �الأهم لـ“جماعات �ملعبد” يف تاريخها �ل�صيا�صي بو�صول �أحد 

تلك  ممثلي  معظم  بر�صى  يحَظ  مل  �ئتالٍف  خالل  من  ذلك  فعل  لكنه  �لوزر�ء،  رئا�صة  �إىل  �أع�صائها 

�جلماعات، �لتي ما تز�ل ترى يف نتنياهو حليفها �الأهم ور�عي �صعودها �ل�صيا�صي، فكان ح�صورها 

من حيث �لعدد مقت�رش�ً على خم�ص حقائب فقط.
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7
جدول 3/1: م�شار ال�شعود ال�شيا�شي لـ“جماعات املعبد” املتطرفة يف الكني�شت واحلكومة

الن�شبة )%(حقائب كتلة املعبداحلكومةالن�شبة )%(كتلة املعبدالكني�شتالتاريخ

20031621.730--

20061732.531--

20091875.832--

2013191310.833517

341547 - �أ�صا�ص2015201714.2

211310.8ني�شان/ اأبريل 2019
34 - فرتة ت�صيري 

�الأعمال �الأوىل
1650

222319.2اأيلول/ �شبتمرب 2019
34 - فرتة ت�صيري 

�الأعمال �لثانية
1960

232117.5351335اآذار/ مار�س 2020

242319.236515اآذار/ مار�س 2021

• التاأ�شي�س املعنوي للمعبد: اخلطة املرحلية الثالثة:

�أحاط �الحتالل �قتحام �الأ�صحى يف 2019/8/11 مبو�قف �صيا�صية عديدة، تركز على �أد�ء �ليهود 

 Gilad Ardan للطقو�ص �لدينية يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �إذ دعا وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن

يف لقاٍء مع حمطٍة �إذ�عية حملية �إىل تغيري يف �ل�صيا�صة �لعامة جتاه �مل�صجد �الأق�صى “لتحقيق �مل�صاو�ة 

م�صيفاً   
8
للقوة”، �للجوء  دون  �صيا�صي  �تفاٍق  خالل  من  وذلك  و�مل�صلمني...  �ليهود  �مل�صلني  بني 

�أتبع   وقد 
9
�أو مغلق”. �أو جماعية، �صو�ء يف مكان مفتوح  �أن ت�صمح فردية  “�صالة �ليهود يجب  �أن 

نتنياهو ذلك بر�صالة تطميناٍت �أر�صلها ليهود� عت�صيون Yehuda Etzion، موؤ�ص�ص جمعية “�أحياء 

بـ“��صتعادة  معنية  �صغط  كجماعة  تعمل  �لتي   ،”Alive and Well )Chai V’Kayam) وبخري 

حقوق �ليهود” يف �مل�صجد �الأق�صى، قال فيها:

�إن حق �ليهود يف مكانهم �ملقد�ص )�مل�صجد �الأق�صى( غري قابٍل للنقا�ص... و�أعتقد �أن حقهم 

يف �ل�صالة هو �أمر يجب حتقيقه، بل علينا �أن ن�صمن حرية �لعبادة يف �مل�صجد �الأق�صى الأتباع 

كافة �لديانات يف �لقد�ص... لكن تطبيق هذ� �الأمر على �الأر�ص ال بّد �أن يتم بحذر، و�أعتقد �أننا 

10
قادرون على حتقيق ذلك �إذ� ما عدنا الإد�رة �لدولة يف �النتخابات �لقادمة.

ويف ردٍّ على �صوؤ�ٍل حول �ل�صماح لليهود بال�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، خالل زيارته الأوكر�نيا يف 

11
نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2019، قال: “ال تقلقو�، �صيحدث ذلك قبل و�صول �مل�صيح”.

كانت �ملحطة �الأوىل �لتي جتلى فيها هذ� �النتقال �إىل فر�ص �لطقو�ص كاأولوية مرحلية �بتد�ء من 

�أبلغ  حيث   ،2019 �صنة  من   Feast of Tabernacles )Sukkot( �لُعر�ص  وعيد  �لعبية  �ل�صنة  ر�أ�ص 
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باأن  تهديد  ب�صيغة   2019/10/10 يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  حّر��ص  �الحتالل  �رشطة  من  �صابط 

 وقد �صهد 
12

�صالة �ليهود يف �الأق�صى باتت مقبولة، و�أن �عرت��صات �حلر��ص عليها لن ي�صتجاب لها،

ذلك �ملو�صم �صلو�ت علنية جماعية بالع�رش�ت، ووثِّقت بال�صوت و�ل�صورة.

2020-2021 �صّكلَت �الأعياد �ليهودية ذرو�ت �لت�صعيد نحو فر�ص �لطقو�ص  على مدى �صنتي 

�لطقو�ص  تفر�ص  �أن  عيد  كل  يف  حتاول  �ملتطرفة  �ملعبد”  “جماعات  وكانت  �الأق�صى،  يف  �لتور�تية 

لكن  �لتالية،  �ل�صنو�ت  لفر�صها يف  لعلها متّهد  �أن تدعو الأد�ئها  �أو  �لعيد،  لذلك  �ملو�صوفة  �لتور�تية 

فر�ص  ر حماوالت  �أخَّ ما  وهو  جائحة كورونا،  �لوقاية من  باإغالقات  قوطعت  �ملرحلية  �خلطة  تلك 

�لطقو�ص، ور�كم �إحباطاً كان �ملتطرفون يحاولون تفريغه بت�صعيد �لعدو�ن على �الأق�صى مبجرد 

رفع تلك �لقيود، وقد جاءت تلك �لفعاليات خالل �صنة 2020 على �ل�صكل �الآتي:

 :)2020/5/22( العربية  القد�س  احتالل  وذكرى   ،)2020/4/15-8( اليهودي  الف�شح  عيد 

جاءت فرتة �الإغالق �ل�صامل ب�صبب جائحة كورونا لت�صملهما، وكان �مل�صجد �الأق�صى مغلقاً خاللهما 

�أمام �أ�صحابه �مل�صلمني. 

�الإغالقات،  موجة  بعد  يهودي  عيد  �أول  لتكون  جاءت   :)2020/7/30( املعبد”  “خراب  ذكرى 

وقد تو�فقت مع يوم عرفة بالتقومي �لهجري. ون�رشت “جماعات �ملعبد” �أن ع�صو �لكني�صت �أريل 

كيلرن Ariel Kallner �ت�صل قبيل هذ� �لعيد بوزير �الأمن �لد�خلي �أمري �أوحانا Amir Ohana مطالباً 

�َصِهَد   وقد 
14

�الأق�صى. ب�صكٍل علني جماعي يف   
13Shema �ل�صماع  باأد�ء دعاء  للمقتحمني  بال�صماح 

�قتحام يوم عرفة دخول �ملقتحمني يف جمموعات من ع�رشين ز�دت عن خم�صني جمموعة، �أدت كلها 

تقريباً �صالة �ل�صماع ب�صكٍل علني جماعي، كما �صهد �نبطاحاً كامالً، �أو �صجود�ً ملحمياً، لع�رش�ت 

 ولعل هذ� عائد �إىل تعميم 
15

من �ملتطرفني خالل ذلك �لنهار، وقد ُوثِّق �لقليل فقط من ذلك �لعدو�ن.

حر��ص  على  فيه  منع  �خلطيب،  عز�م  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  عام  مدير  من  بيومني  �صبقه 

�الأق�صى وموظفي �الأوقاف ن�رش �أخبار �مل�صجد �الأق�صى على و�صائل �لتو��صل �أو �الإعالم �إال باإذن 

 وهو تعميم ما ز�ل �صاري �ملفعول حتى كتابة هذه �ل�صطور.
16

ر�صمي منه،

حدَّدت   :)2020 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين   - �شبتمرب  )اأيلول/  والُعر�س  العربية  ال�شنة  راأ�س 

هذ�  يف  فر�صها  ير�د  �لتي  �لطقو�ص  من  �لتايل  �لهدف  باعتباره  �لبوق  يف  �لنفخ  �ملعبد”  “جماعات 
�ملو�صم؛ وبد�أ �حلاخام �ملتطرف يهود� جليك Yehudah Glick ينفخ يف �لبوق �أمام �أبو�ب �الأق�صى 

�لثانية للجائحة   لكن رياح �ملوجة 
17

�لهدف. 2020/8/25 لتعبئة �ملتطرفني �ل�صهاينة نحو هذ�  منذ 

و�الإغالق �ملر�فق لها هبَّت بعك�ص ما ت�صتهي تلك �جلماعات، �إذ �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �الإغالق 

 فجاء مو�صم �الأعياد �الأطول كامالً و�صط 
18

�لثاين بدء�ً من �جلمعة 2020/9/18 وملدة ثالثة �أ�صابيع،

هذ� �الإغالق من ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية �إىل نهاية �ليوم �لثامن من عيد �لعر�ص.
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�أن هذ� �لعيد  Hanukkah” )10-2020/12/18(: على �لرغم من  “الأنوار - احلانوكاه  عيد 

فته كبديل  ثانوي يف �ملكانة �لدينية، ويف �ملمار�صة �ملر�صودة لـ“جماعات �ملعبد”، �إال �أنها عباأت له ووظَّ

 Jewish عن مو�صم �الأعياد �الأهم �لذي فاتها، و�أطلقت “جماعات �ملعبد” حملة بعنو�ن “�صتاء يهودي

 وهي 
19

Winter” يف �الأق�صى، وخ�ص�صت يوماً لكل و�حد من حاخاماتها ليقود خالله �القتحامات،

�أع�صاوؤها  و�أدى   ،2021 �صنة  �لتالية على مدى  �القتحامات  لكل  �لتي �صتكر�صها يف دعوتها  �ل�صنّة 

�جلزئي  �لرفع  حالة  يف  جاء  كذلك  �لعيد  هذ�  لكن  ��صتطاعو�،  ما  بقدر  �الأق�صى  يف  �لدينية  �لطقو�ص 

للقيود، وقبيل عودة موجة �الإغالقات �لثالثة �لتي بد�أت يف 2020/12/27 و��صتمرت حتى 2021/2/7، 

�صقف  �الأق�صى  �إىل  �ل�صمعد�ن  �إدخال  �ملعبد”  “جماعات  عدَّت  وقد  �الإغالق.  موجات  �أطول  وكانت 

�صنة  منذ  �الأ�صباط  باب  من  قريباً  �لغز�يل  �صاحة  يف  �إ�صعاله  بد�أت  �لتي  وهي  �لعيد،  لهذ�  �أهد�فها 

ه منتدى �ملعبد Temple Forum ر�صالة �إىل رئي�ص �لوزر�ء �ل�صهيوين بنيامني نتنياهو  2018، فوجَّ

 يطالبه برعاية طقو�ص �إ�صعال �ل�صمعد�ن د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ثم �أ�صعلت �ل�صمعد�ن �أمام

 وهذه 
20

،2020/12/14 2020/12/13، و�لثانية م�صاء  �الأ�صباط مبا�رشة مرتني؛ و�حدة م�صاء  باب 

�أقرب نقطة يبلغها طق�ص �إ�صعال “�صمعد�ن �الأنو�ر” من �مل�صجد �الأق�صى منذ �حتالله.

اإ�شعال “�شمعدان الأنوار” على باب الأ�شباط م�شاء يوم 2020/12/14
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�أما يف �صنة 2021، فقد كانت �الإغالقات �أقل عدد�ً وحّدة، ومل ت�صل �إىل �الإغالق �ل�صامل يف �أي مرة، 

وهو ما �صمح بت�صعيد �أجندة فر�ص �لطقو�ص �ليهودية يف �الأق�صى ب�صكٍل �أكب:

عيد الف�شح العربي )2021/3/28-2021/4/1(: جاء هذ� �لعيد �لذي عادة ما ي�صكل �نطالقة 

بني  ما  �الإغالق  الإجر�ء�ت  �لن�صبي  �لتخفيف  مرحلة  خالل  �ملتتالية،  �لعبية  �الأعياد  مو��صم 

2021/3/7 وحتى 2021/4/18، وذلك بعد موجة �الإغالقات �لثالثة، وكانت �لقيود حت�رش �لتجمع 

�ملعبد” على �ال�صتفادة من  “جماعات   حر�صت 
21

50 �صخ�صاً. �لعامة بعدد ال يزيد عن  �الأماكن  يف 

�لتاريخيني  وقادتها  حاخاماتها  بقيادة  لالقتحام  جدوالً  و�أعلنت  �ملمكن،  قدر  �الإجر�ء�ت  تخفيف 

لتعبئة جمهورها، وحر�صت على �أد�ء �لطقو�ص �جلماعية �لعلنية يف �الأق�صى �صمن هذه �ملجموعات، 

بل �إن �أفر�دها وحاخاماتها �حتفو� بقدرتهم على �أد�ء هذه �ل�صلو�ت �جلماعية �لعلنية دون �عرت��ص 

22
�ل�رشطة �أو �الأوقاف على حّد زعمهم.

ذكرى احتالل القد�س بالتقومي العربي )2021/5/10(: اقتحام 28 رم�شان 1442هـ املوافق 

2021/5/10، وتداعيات اأحداث رم�شان ومعركة “�شيف القد�س”: بحلول ني�صان/ �أبريل 2021، 

بد� و��صحاً �أن �لكيان �ل�صهيوين يتجه نحو ��صتعادة �حلياة �لطبيعية، �إذ بد� �لتعويل و��صحاً على 

�أن حملة �لتطعيم �لو��صعة �ملبكرة ت�صمح بالعودة لفتح كل �ملر�فق و��صتعادة �حلياة �لطبيعية ب�صكٍل 

 ولذلك، تعاملت “جماعات �ملعبد” مع �قتحام “يوم �لقد�ص” 
23

كامل، وهو ما مّت فعلياً يف 2021/4/18.

فيها  ت�صتعيد  �لتي  �لفارقة  �ملحطة  باعتباره  1442هـ،  رم�صان   28 �ملو�فق   2021/5/10 يف  �لو�قع 

�لزخم �لد�فع الأجندة فر�ص �لطقو�ص �لتور�تية يف �الأق�صى، وُتعّو�ص فيه كل ما �أ�صابها من �إحباط 

�لتاأ�صي�ص  م�رشوع  زخم  فقطعت  �الإغالق،  �أجو�ء  عليها  خيمت  �لتي  �ل�صابقة  �لدينية  �ملنا�صبات  يف 

�ملعنوي للمعبد وهو ما يز�ل يف بد�ياته.

�نطالقاً من ذلك؛ نظمت “جماعات �ملعبد” يف 2021/4/4 موؤمتر�ً حت�صريياً لال�صتعد�د القتحام 

 
24

2021/5/10، وهذه �ملرة �الأوىل �لتي ُتعقد فيها هذه �جلماعات “موؤمتر�ً حت�صريياً” القتحاماتها،

�أكده  ما  وهذ�  للمعبد،  �ملعنوي  �لتاأ�صي�ص  الأجندة  فارقة  كمحطة  عليه  �لتعويل  مدى  يو�صح  ما 

جهود  وح�صد  �إليه،  ودعوتهم  فيه  �لتاريخيني  وقادتها  حاخاماتها  كبار  وجود  عن  �إعالنها  الحقاً 

وبت�صلئيل   Itamar Ben-Gvir جفري  بن  �إيتمار  �أمثال  ع�صوياً  �إليها  �ملنتمني  �ل�صيا�صيني  قادتها 

Bezalel Smotrich يف �لدعوة و�لتعبئة، و�لتن�صيق �ملبا�رش مع وزير �الأمن �لد�خلي  �صموتريت�ص 

�أمري �أوحانا لت�صهيل هذ� �القتحام، وبناء على ذلك �أّكدو� �لدعو�ت جلمهورهم باأن �القتحام قائم يف 

 وحر�صها على 
26

 و�لعد�د �لتنازيل �لذي كانت ت�صدره يومياً مع �قرت�ب موعد �القتحام،
25

موعده،

�إىل �الأيام �الأوىل من �لع�رش   ��صتعر��ص ح�صورها يف �الأق�صى يف �قتحامات مطلع رم�صان و�صوالً 

27
�الأو�خر.



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

150

1442هـ،  رم�صان   28 �قتحام  فر�ص  حماولة  يف  كامالً  �رشيكاً  �ل�صهيونية  �حلكومة  كانت 

بني مر�تٍ  ثالث  بالقوة  وفّرقتهم  �مل�صلني  وهاجمت  �الأق�صى  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �قتحمت   �إذ 

25-27 رم�صان 1442هـ �ملو�فق 7-2021/5/9، وحاولت على مدى �صاعات فر�ص �القتحام يوم 

28 رم�صان 1442هـ �ملو�فق 2021/5/10، ثم �أ�رشت على عقد م�صرية �الأعالم مب�صارها �ملحدد من 

�ل�صارع، ولتتفرق  �أن ت�صطر لتغيريه حتت �صغط  �لقدية ع�رش يوم �القتحام، قبل  �لبلدة  د�خل 

�ملظاهرة مع دوي �صفار�ت �الإنذ�ر يف �لقد�ص و�نخر�ط �ملقاومة �مل�صلحة يف �ملو�جهة من قطاع غزة.

مع �إخفاق �القتحام وتر�كم �الإحباط لدى “جماعات �ملعبد” وجمهورها، قامت هي بنقل �رش�رة 

�أهلها من فل�صطينيي  لتفريغ هذ� �الإحباط و�لغ�صب يف  �للد لعلها ت�صكل مكاناً منا�صباً  �إىل  �ملو�جهة 

 Yair �ملتطرف يائري رفيفو  �ل�رش�رة رئي�ص بلديتها  1948، و�صارك يف نقل  �ملحتلة �صنة  �الأر��صي 

 
28

Ravivo �ملقرَّب من بن جفري، و�رشطة �الحتالل �لتي قتلت �ل�صهيد مو�صى ح�صونة يف 2021/5/11،

يف  �ل�صالح  حامالً  له  �صورة   Asaf Farid فريد  �آ�صاف  �ملعبد”  “جماعات  با�صم  �لناطق  ن�رش  فيما 

 ومرًة جديدة 
29

�للد مع رفاقه، يف دعوة جلمهور “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة لالنخر�ط يف �ملو�جهة.

جاءت نتيجة �لت�صعيد يف �للد على عك�ص ما ��صتهت “جماعات �ملعبد”، �إذ هبَّ �أهل �ملدينة للدفاع عن 

�ملقاومة  �نتفا�صة عارمة ز�دت يف ترجيح كفة  باأ�رشه يف  �ملحتل  �لد�خل  وجودهم وحياتهم، وهّب 

�لغ�صب  1442هـ، وتفريغ خمزون  �الأق�صى يف رم�صان  �لعدو�ن على  �ملو�جهة، فكانت حماولة  يف 

و�الإحباط عند “جماعات �ملعبد” مت�صي بالكيان �ل�صهيوين من تر�جٍع �إىل �آخر.

�لثالثاء  من  �ليهود  وجه  يف  �الأق�صى  القتحامات  �ملعلن  �الإغالق  متديد  �إىل  �الأحد�ث  هذه  �أدت 

 و�لذي حاول �الحتالل �أن ي�صتثني منه يوم 2021/5/10 وف�صل، حتى 2021/5/23؛ 
30

،2021/5/4

تفريغ  ليحاول   
31

�لنار، �إطالق  وقف  من  يومني  بعد  �القتحامات  �أمام  �لباب  فتح  نتنياهو  �أعاد  �إذ 

معركة �صيف �لقد�ص من �إجناز�تها، لكن فرتة �الإغالق �ملمتدة لـ 19 يوماً كانت وحتت �صغط �ل�صارع 

�لباب يف حزير�ن/  �ل�صهاينة منذ فتح هذ�  �ملقتحمني  �إغالق لالأق�صى يف وجه  �أكب فرتة  و�ملقاومة 

يونيو 2003.

بالتقومي  عرفة(  يوم  ي�صبق  )�لذي  �لرتوية  يوم  و�فق   :)2021/7/18( املعبد  خراب  ذكرى 

�لهجري، وقد بقي �لتاأ�صي�ص �ملعنوي للمعبد هدفاً مركزياً خالل هذ� �لعيد، على �لرغم من �لت�صظي 

�لذي �أ�صاب �لكتلة �ل�صيا�صية �ملنا�رشة لـ“جماعات �ملعبد”، بانتقال معظم �أع�صائها ملقاعد �ملعار�صة 

مقابل ت�صلّم نفتايل بينيت لرئا�صة �لوزر�ء، وهو من �أقرب �ل�صيا�صيني �ل�صهاينة لتلك �جلماعات. كان 

هذ� �القتحام �أقرب �إىل “�قتحام تعوي�صي” عن 28 رم�صان 1442هـ يف �ملمار�صة �ل�صهيونية، فاأّدت 

خالله “جماعات �ملعبد” �لطقو�ص �لدينية �جلماعية يف �الأق�صى بقيادة حاخاماتها وكبار ن�صطائها، 

 فيما �حتفت و�صائل 
32

�لذين ر�أو� ما ح�صل يومها تغيري�ً غري م�صبوق يف �صالة �ليهود يف �الأق�صى،

33
�الإعالم �ل�صهيونية بـ“�لتغيري �لكبري” �لذي مّت يف �الأق�صى.
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�لنية  ع�صية هذ� �القتحام �رّشح بينيت، وللمرة �الأوىل على ل�صان رئي�ص وزر�ئه، مف�صحاً عن 

قال  و�الإجنليزية  بالعبية  بياناً  مكتبه  �أ�صدر  �إذ  �الأق�صى،  يف  �لتور�تية  �لطقو�ص  لفر�ص  �مل�صمرة 

�إد�رتهم  على  �ل�رشطة  ومفو�ص  �لد�خلي  �الأمن  وزير  “ي�صكر  بينيت  نفتايل  �لوزر�ء  رئي�ص  �إن  فيه 

 وهو ت�رشيح 
34

لالأحد�ث يف جبل �ملعبد مب�صوؤولية وعناية، مع توفري حرية �لعبادة لليهود فيه”،

يخالف �ملعمول به �إ�رش�ئيلياً منذ �صنو�ت بالعمل �لفعلي على فر�ص تغيري�ت يف �الأق�صى، مع �لتاأكيد 

يجنّب  دخاين  كغطاء  �لتكتيك  هذ�  و��صتخد�م  تغيري،  كّل  بعد  �لقائم  �لو�صع  �حرت�م  على  �للفظي 

�لكيان �ل�صهيوين ردود �لفعل. وقد جلب هذ� �لت�رشيح �حتجاجاً من �الأردن وتهديد�ً من �ملقاومة، 

ولقَي كذلك معار�صة د�خلية من �أقطاب �الئتالف �حلكومي �ل�صهيوين؛ �إذ �أو�صح وزير �خلارجية 

يائري البيد مبا�رشة �أن “ال تغيري للو�صع �لقائم يف �لقد�ص”، وقد �أ�صدر مكتب بينيت بياناً تو�صيحياً 

 
35

بحيث �ملق�صود حرية �لزيارة لغري �مل�صلمني ولي�ص �ل�صالة”.

و2021/9/16،  ،2021/9/8-7( والُعر�س  والغفران  العربية  ال�شنة  راأ�س  اأعياد   مو�شم 

وت�صري  �الأق�صى،  �صّد  �لت�صعيد  مو��صم  �أطول  هذ�  �الأعياد  مو�صم  ُي�صكِّل  و2021/9/28-21(: 

 وقد �َصِهد هذ� �ملو�صم تكري�صاً غري م�صبوق 
36

�ملالحظة �لتاريخية لوقائعه باأنه يكون �الأعتى و�الأ�صد.

للطقو�ص �لتور�تية يف �مل�صجد �الأق�صى، �إذ �َصِهد حّر��ص �مل�صجد �الأق�صى و�ملر�بطون على �صماع نفخ 

�لبوق د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وبعد �نتهاء عطلة ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية، �أّكدت منظمة “�لعودة 

 �ملتطرفة �أن �أع�صاءها نفخو� �لبوق خالل �ليومني، و�حتفى بذلك قادة “جماعات 
�إىل جبل �ملعبد”37

 وُتعّد هذه 
38

.Tom Nissani وتوم ني�صاين Arnon Segal ملعبد” �ملتطرفة من �أمثال �أرنون �صيجال�

�ملرة �الأوىل �لتي ينفخ فيها �لبوق يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يف �صياق �مل�صار �حلايل لتهويده وتغيري 

ويف  �حتالله،  عند  فيه  �لبوق  لنفخ  هي  عملياً  �صابقاً  �ملُ�صّجلة  و�ملر�ت   ،1996 �صنة  من  بدء�ً  هويته 

 حيث نفخ حاخام جي�ص 
39

�أثناء �لوجود �لع�صكري �ل�صهيوين فيه ما بني 6/7 وحتى 1967/6/15،

40
�الحتالل �صلومو جورين Shlomo Goren وعدد من �جلنود بالبوق فيه حينها �أكرث من مرة.

�َصِهَد مو�صم �الأعياد هذ� �أد�ء حماكاة لتقدمي “قربان �لغفر�ن” يف 2021/9/16، ونفخ �لبوق مرة 

وُيطّل  �الحتالل،  �صلطات  عليه  ت�صتويل  �لذي  �لتنكزية،  �ملدر�صة  مبنى  يف  �ملقام  �لكني�ص  يف  �أخرى 

 ثم �صهد �إدخال ما ُيعرف 
41

مبا�رشة على �صاحة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك من جهة �لرو�ق �لغربي،

بـ“�لقر�بني �لنباتية”، �لتي تتكّون من �صعف �لنخل وجذوع �ل�صف�صاف وثمار �الأُترّج، خالل �أيام 

 
42

“عيد �لُعر�ص” �لعبي، حيث و�صل جمموع �ملقتحمني خالل يوَمي �لذروة فيه �إىل 2,400 مقتحم.
�الأعياد  �مل�صبوقة خالل مو�صم  �لطريقة غري  �الأق�صى بهذه  �لتور�تية يف  �لطقو�ص  �إىل جانب فر�ص 

هذ�، كان الفتاً غياب قدرة حر��ص �مل�صجد �الأق�صى و�ملر�بطني على توثيقها، وحتى ما مّت ت�صويره 

منها مّت من م�صافات بعيدة، وهو ما يو�ّصح مدى تر�جع دور �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص، وتقدم 

43
�رشطة �الحتالل يف �مل�صجد، وهو ما وثَّقته موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية يف بيان مف�ّصل.
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�نطالقاً من هذه �لتطور�ت على م�صتوى �ملو�قف �ملعلنة وعلى م�صتوى �ملمار�صة، ُيكن �ال�صتنتاج 

�إىل �عتبار فر�ص �لطقو�ص �لتور�تية  “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة و�ليمني �ل�صهيوين قد �نتقلو�  باأن 

�لقربانية يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خطتهم �ملرحلية �لثالثة بعد �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين، وباتو� 

مرحلية  �أهد�فاً  و�لزماين  �ملكاين  �لتق�صيم  �إبقاء  مع  منها،  �نطالقاً  �الأق�صى  على  عدو�نهم  يديرون 

يف  �الجتاه  هذ�  �لقد�ص  يف  �ل�صلح”  “حمكمة  قر�ر  �أّكد  وقد  فيها.  �لتقدم  ��صتطاعو�  حيثما  حا�رشة، 

2021/10/5، �إذ ر�أى �أن “�ل�صالة �ل�صامتة” حقٌّ لليهود يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وجاء ذلك يف 

�صياق حكمها بوقف �إبعاد �حلاخام �أرييه ليبو Aryeh Lipo، �ل�صكرتري �لعام ملنظمة “�ل�صنهدرين 

�جلديد The New Sanhedrin” �لدينية �ملتطرفة، على �عتبار �أنه مل يك�رش هذه �لقاعدة حني دخل 

�لقاعدة  هذه  �لقد�ص  يف  �ال�صتئناف  حمكمة  �أيَّدت  �ملقابل،  يف  ولكن   
44

�الأق�صى. �مل�صجد  يف  لل�صالة 

“�لقاعدة”، و�أن �صالته كانت  لهذه  حني طبقتها على فعل �حلاخام ليبو من جديد، وعّدته خمالفاً 

45
ملحوظة.

• التناظر الهجري - العربي:

ينبني �لتقومي �لعبي على �صنو�ٍت �صم�صية و�صهوٍر قمرية، وهو ما يقت�صي �إعادة �لتو�فق بني 

�ل�صهور و�ل�صنو�ت وفق �لتقومي �ل�صم�صي، وهو ما يتم عب دور�ٍت تعرف بالـ“�لدور�ت �مليتونية 

ل�صبع  �إ�صايف  �صهر  فيها  ي�صاف  عاماً   19 من  �لو�حدة  �لدورة  تت�صكل  حيث   ،”Metonic cycles

�لتطابق  ويتحقق  �حلو�مل”،  بـ“�ل�صنو�ت  بالعبية  وت�صمى  �لكبي�صة،  �ل�صنو�ت  هي  منها  �صنو�ت 

 وهذ� 
46

�صبه �لتام ما بني �ل�صهور �لقمرية و�لتقومي �ل�صم�صي يف �ل�صنة �لتا�صعة ع�رشة من كل دورة.

لته �إىل حركة �ملنا�صبات �لعبية يف نطاق 33 يوماً من �لتقدم و�لتاأخر مقارنة بالتقومي  يوؤدي يف حم�صِّ

�ل�صم�صي.

باملقابل، فاإن �ل�صنة �لهجرية �الإ�صالمية �صنة قمرية �ل�صنو�ت و�ل�صهور، وهو ما يجعلها تتحرك 

َهَذْين  بني  �الختالف  عاماً.   33 كل  مرة  تكتمل  �ل�صم�صي،  �لتقومي  مقابل  يف  كاملة  د�ئرية  حركة 

�لتقويني يوؤدي �إىل تناظر متكرر يف �ملنا�صبات فيما بينهما، مع كون هذه �لتناظر�ت �صعبة �حل�صاب 

2018/9/10، بد�  5779 يف  و�لتوقع نظر�ً للطبيعة �لهجينة للتقومي �لعبي. مع بد�ية �لعام �لعبي 

�أن تناظر�ً هجرياً - عبياً �صين�صاأ يف نقطتني حمددتني؛ �الأوىل تناظر يوم 28 رم�صان مع  و��صحاً 

 �لذكرى �لعبية ال�صتكمال �حتالل �لقد�ص و�مل�صماة بذكرى “توحيد �لقد�ص”، وقد �أدت �إىل �قتحام

ويوم  عرفة  يوم  ثم  �الأ�صحى  يوم  تناظر  و�لثانية   ،2021 يف  ثم   2019 �صنة  خالل  رم�صان   28

�الأ�صحى يف  �قتحام  �ملعبد”، وقد وقع ب�صببها  “ذكرى خر�ب  �مل�صماة  �لدينية  �لذكرى  �لرتوية مع 

2019/8/11، ثم �قتحام عرفة يف 2020/7/30، و�قتحام يوم �لرتوية يف 2021/7/18.
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5782 يف 2021/8/7، ي�صاف �صهر لل�صنة �لعبية �حلالية، ما ين�صئ  ومع دخول �لعام �لعبي 

جانبَي  على  مهمة  منا�صبات  �أربع  ي�صمل  و2023   2022 �صنتي  مدى  على  ي�صتمر  جديد�ً  تناظر�ً 

�لتناظر هي:

جدول 3/2: التناظر الهجري العربي على مدى �شنتي 2023-2022

نقطة التناظر امليالديةاملنا�شبة العربيةتاريخها الهجرياملنا�شبة الإ�شالمية

عيد �مل�صاخر15 �صعبانالن�شف من �شعبان

2022/3/18–17
2023/3/8–7

�شهر رم�شان
1–30 رم�صان

)�لتقاطع: �الأ�صبوع �لثالث(
عيد �لف�صح

2022/4/22–16
2023/4/12–6

خر�ب �ملعبد10 حمرمعا�شوراء

2022/8/7
2023/7/27

12 ربيع �الأولاملولد النبوي
ما بني �لغفر�ن و�لعر�ص من 

مو�صم �الأعياد �لطويل

2022/10/8
2023/9/27

وبدر��صة �لتناظر �لهجري - �لعبي �ملتوقع على مدى 2022-2023 يكن ��صتنتاج �لتايل:

�أن نقاط �لتقاطع �صتكون �أكرث كثافة، �إذ �صت�صمل 4 نقاط تقاطع �صنوية بدالً من �ثنتني، لكن هذه   .1

�لتقاطعات �صتاأتي يف منا�صبات �إ�صالمية �أقل مركزية من عيد �الأ�صحى �لذي مل يُعد نقطة تقاطع.

�أن �لتقاطع خالل رم�صان بات �أ�صد حدة بفارق، �إذ يحّل �لف�صح �لعبي باأيامه �ل�صبعة متقاطعاً   .2

مع �الأ�صبوع �لثالث من �صهر رم�صان، و�إذ� كان يوُم تناظٍر و�حٍد على مدى �صنتي 2019 و2021 

رمبا  �لرم�صاين  للتقاطع  �ل�صبعة  �الأيام  فاإن  عنا�رشها،  توفرت  �صاملة  مو�جهة  بتفجري  كفيالً 

تكون كفيلة بتجديد �ملو�جهة من �لعام �الأول، خ�صو�صاً و�أن عو�مل �لدفع نحو �النفجار تتز�يد 

فر�صها  �لتي  �جلغر�فية  �لوقائع  تفاوت  من  �لرغم  على  �لتاريخية  فل�صطني  �أنحاء  خمتلف  يف 

�ملحتل.

1929، �لتي  وقد �صبق للتناظر �لهجري - �لعبي �أن كان له دور يف �نطالق ثورة �لب�ق �صنة 

�صهدت تقاطعاً م�صابهاً بني ذكرى خر�ب �ملعبد �لعبية وذكرى �ملولد �لنبوي �لهجرية. 

• توظيف جائحة كوفيد -19 �شّد الأق�شى:

�جتماعاً  �إنه قد عقد  فيه  قال  بياناً  �لقد�ص  �الإ�صالمية يف  �الأوقاف  �أ�صدر جمل�ص   2020/3/22 يف 

طارئاً، و�إنه بعد “�الطالع على تطور�ت �الأو�صاع �ل�صحية �لتي متر بها مدينة �لقد�ص وباقي �لبالد” 

�الأق�صى �مل�صجد  �أبو�ب  جميع  من   2020/3/23 �الإثنني  فجر  من  بدء�ً  �مل�صلني  دخول  “تعليق  ر   قرَّ
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هذ�  �تخاذ  جر�ء  باملر�رة  “ي�صعر  باأنه  موؤكد�ً  و�ملوظفني،  �حلر��ص  تو�جد  ��صتمر�ر  مع  �ملبارك” 

 وقد ��صتمر هذ� �الإغالق لالأق�صى يف وجه �مل�صلني حتى يوم �الأحد 2020/5/31، لي�صفر 
47

�لقر�ر”.

�حلروب  نهاية  منذ  �مل�صلني  وجه  يف  �الأق�صى  للم�صجد  �إغالق  �أطول  عن  �ملح�ّصلة  يف  �لقر�ر  هذ� 

�ل�صليبية، وقد تك�صفت يف حم�ّصلة هذ� �الإغالق �لرت�جعات �لتالية:

التفاو�س على اإدارة الأق�شى: مبا يت�صمنه من �إقر�ر �صمني مب�رشوعية �الحتالل عليه، �إذ وقد   .1

�إد�رة �الأوقاف و�صلطات �الحتالل  2020/3/22 وجود حمادثات بني  نقلت �صحيفة هاآرت�ص يف 

�ليهودية  �لوقت ذ�ته منع �القتحامات  �أمام �مل�صلني، ويف  �الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  لالتفاق على 

 فيما ن�رش موقع �ملونيتور
48

 من خالل �إغالق باب �ملغاربة �لذي ت�صيطر عليه �صلطات �الحتالل،

لالتفاق  رف�صهم  �ملعبد  جمعيات  يف  ن�صطاء  عن  فيه  نقل  مقاالً   2020/4/29 يف   Al-Monitor

�مل�صجد  دخول  من  �ليهود  منع  مبوجبه  مّت  و�لذي  و�الأردن،  �الحتالل  دولة  بني  �ل�صيا�صّي 

 وقد ك�صف موقع عربي 
49

�الأق�صى، معتبين ذلك طعنًة لهم من قبل حكومة بنيامني نتنياهو.

�إغالق �مل�صجد  �أن هناك �تفاقاً على  2020/5/11، عن م�صدر رفيع يف �حلكومة �الأردنية،  21 يف 

ذلك  مبر�ً  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  ووز�رة  �الأردنية  �خلارجية  وز�رة  بني  �ملبارك  �الأق�صى 

حكومة  جو�ب  جاء  وقد   
50

�الإ�رش�ئيليني”. من  �إليهم  �لفريو�ص  �نتقال  من  �مل�صلني  بـ“حماية 

�الحتالل للمحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية يف 2020/5/13 حول وجود هذ� �التفاق ليعزز �صحة هذه 

حل�صا�صية  “نظر�ً  مغلقة  �ال�صتماع  جل�صة  تكون  �أن  �الحتالل  حكومة  طلبت  �إذ  �لت�رشيحات، 

51
]�ملو�صوع[... و�لذي له �نعكا�صات على �الأمن �لقومي و�لعالقات �خلارجية”.

قيود م�شتجدة على الأوقاف: ��صتغلت �رشطة �الحتالل قر�ر �إغالق �مل�صجد �الأق�صى لفر�ص   .2

و�إغالقها  �الأبو�ب  فانتزعت �صالحية فتح  �لقد�ص؛  �الإ�صالمية يف  �الأوقاف   م�صتجدة على 
ٍ
قيود

من �الأوقاف متاماً، و�صمحت بالدخول و�خلروج عب باَبني فقط طو�ل فرتة �الإغالق، هما بابا 

�الأ�صباط و�ل�صل�صلة �ملعززين بح�صور ل�رشطة �الحتالل يف حميطهما، و�أغلقت باب �ملجل�ص �لذي 

يوؤدي �إىل مقر د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص �لقائم يف �ملدر�صة �ملنجكية، و�ألزمت �الأوقاف 

مقام  يف  بذلك  فباتت  لالأق�صى،  بالدخول  لهم  لت�صمح  عملهم  وقو�ئم  مبوظفيها  قائمة  بت�صليم 

“�الإد�رة �الأ�صيلة” للم�صجد، و�لتي ت�صع �الأوقاف حتت �إ�رش�فها، وقد �ُصلّمت لها هذه �لقائمة 
52

بالفعل من قبل �إد�رة �الأوقاف.

�ملبارك حمل  �الأق�صى  للم�صجد  �لطويل  �الإغالق  لقد كان  املتزامن عند فتحه:  الدخول  م�شهد   .3

م�صاحته،  معظم  يف  مفتوح  مكان  �الأق�صى  �مل�صجد  و�أن  خ�صو�صاً  و��صعة،  ومعار�صة  جدٍل 

مببادرة  تباعد  �صالة  �صهد  �لعامل  يف  م�صجد  �أول  �إنه  بل  ومتي�رش،  ممكن  فيه  �لتباعد  وحتقيق 

من م�صليه بدء�ً من يوم 2020/3/18، ومع ذلك فقد بقي مغلقاً حتت �صغط �صهيوين حتى ما 
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بعد �لعيد و�صهر رم�صان �ملبارك، على �لرغم من �أن بلدية �الحتالل رفعت جميع قيود �لتنقل 

 وجاء �ختيار فتح �الأق�صى يف يوم �الأحد لي�صّكل 
53

يف جميع �أ�صو�ق �لقد�ص بدء�ً من 2020/5/10.

�إنفاذ�ً عملياً لوعٍد قطعته �رشطة �الحتالل الإيتمار بن جفري، بعد رّد �اللتما�ص �لذي قدَّمه ملحكمة 

“توحيد  ذكرى  يو�فق  باعتباره   2020/5/22 يف  لليهود  �الأق�صى  بفتح  مطالباً  �لعليا،  �الحتالل 

�لقد�ص” بالتقومي �لعبي. وقد تعهدت �رشطة �الحتالل خالل �لرد عليه “بفتح جبل �ملعبد لليهود 

 وهذ� ما ح�صل بالفعل �إذ ُفتح �الأق�صى �أمام �مل�صلني عند �صالة فجر 
54

فور فتحه للم�صلمني”،

يهود�  �حلاخام  قاد  حيث  ب�صاعتني،  بعدها  للمقتحمني  �ملغاربة  باب  لِيُفتح   ،2020/5/31 �الأحد 

55
جليك �قتحاماً للم�صجد �الأق�صى على ر�أ�ص 150 مقتحماً فور �إعادة �إعالن �فتتاحه.

ومع بدء موجة �الإغالق �لثانية، حاولت �صلطات �الحتالل �أن تفر�ص هذ� �الإغالق على �الأق�صى، 

�الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  ليعلن  �الأوقاف  جمل�ص  على  �ل�صغط  فحاولت  �الإغالق،  جتربة  تكّرر  و�أن 

�ملبارك يف 2020/9/16، لتكرِّ�ص بذلك قاعدة فتح و�إغالق �الأق�صى مبا يتو�فق مع قر�ر�ت �حلكومة 

�ل�صهيونية، ولتوؤكد خ�صوعه ل�صيادتها، ولتحاول �مت�صا�ص �صغوط “جماعات �ملعبد” �ملتطرفة، 

�لتي كانت تعار�ص تز�من هذ� �الإغالق مع مو�صم �الأعياد �ليهودية �لطويل، فجاءت حماولة �إغالق 

�أمام  �صيُقَفل  �الأق�صى  باأن  �ملتطرفة،  لتلك �جلماعات  “تعوي�ص”  �مل�صلمني مبثابة  �الأق�صى يف وجه 

�مل�صلني �مل�صلمني كذلك. وقد �أعلن حامت عبد �لقادر بالفعل قر�ر جمل�ص �الأوقاف بـ“تعليق” دخول 

هذ�  لقيها  �لتي  �ل�صديدة  �ملعار�صة  لكن   
56

�أ�صابيع، ثالثة  ملدة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �مل�صلني 

 
57

�لقر�ر �صعبياً و�إعالمياً �أّدت �إىل �لرت�جع عنه.

بعد ف�صلها يف فر�ص �إغالق �الأق�صى على �مل�صلمني، كثَّفت �رشطة �الحتالل من توظيف �إجر�ء�ت 

�الإغالق �صّد �مل�صلني مبخالفات �البتعاد عن مكان �ل�صكن �أكرث من �مل�صاحة �مل�صموحة، وخمالفات 

�لكمامات و�لتباعد و�لتجّمع، طو�ل موجتي �الإغالق �لثانية، حيث �أدى �جلمعة 1,200 من �مل�صلني 

59
 وكذلك خالل موجة �الإغالقات �لثالثة.

58
يف 2020/9/25،

• اغت�شاب �شالحيات الرتميم ونظام ال�شماعات املوازي:

تو��صل حماكم �الحتالل متديد قر�ر �إغالق م�صلى باب �لرحمة �لذي يجدد منذ 2003، وي�صّكل 

�الأر�صية �لتي ت�صتند �إليها �رشطة �الحتالل يف عدو�نها على �مل�صلّى، وقد ك�صفت موؤ�ص�صة �لقد�ص 

ل  �لدولية يف 2021/1/26، ��صتناد�ً �إىل م�صادر خا�صة من د�خل �الأوقاف، باأن �رشطة �الحتالل ُتعطِّ

 
60

عمل فرق �الإعمار يف قبة �ل�صخرة ولعدة �أيام ملقاي�صة �الإعمار باإعادة �إغالق م�صلّى باب �لرحمة.

�ملر�بط  �لرحمة؛ وكان  �لتو�جد يف م�صلّى باب  وو��صلت �صيا�صة �عتقال و�إبعاد من ي�رّشون على 

�ملقد�صي نظام �أبو رموز �أحد �أبرز �مل�صتهدفني لهذ� �ل�صبب، �إذ �عتقلته �صلطات �الحتالل من م�صلّى 

�عتقاله  �أعادت  باأيام  �الأق�صى  �إىل   وبعد عودته 
61

�أ�صهر. �أبعدته �صتة  2021/2/7 ثم  �لرحمة يف  باب 
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 ويبدو �أن �صلطات �الحتالل مل ت�صلّم َبعُد بالفتح �لنهائي 
62

من م�صلّى باب �لرحمة يف 2021/8/17.

مل�صلّى باب �لرحمة، وحتافظ على خّط حماولة �إغالقه لعل �لفر�صة تلوح لذلك الحقاً.

وما تز�ل بلدية �الحتالل يف �لقد�ص، يف �لوقت عينه، تو��صل �حتكار �لرتميمات يف �ل�صور �جلنوبي 

�لغربي لالأق�صى للعام �لثالث على �لتو�يل، دون �إطالع �الأوقاف على ما يجري من �أعمال، و�لتي هي 

باالأ�صل �أعمال ح�رشية لها لي�ص ل�صلطات �الحتالل �أي �صلةٍ بها.

يوؤهل  لل�صماعات  نظام  تركيب  كان  �لتقرير  ر�صدها  �لتي  �لفرتة  خالل  �الأخطر  �لتطور  ولعل 

للم�صجد؛  �الأ�صلي  �ل�صماعات  �الأق�صى مبو�ز�ة نظام  �مل�صلني يف  لتوجيه ح�صود  �رشطة �الحتالل 

بت �رشطة �الحتالل �صماعة فوق �صطح ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية غرب مئذنة  2020/9/6 ركَّ ففي 

بت �صماعة ثانيًة فوق �صطح باب �ملطهرة فوق �لرو�ق �لغربي   ثم يف 2020/9/9 ركَّ
63

باب �الأ�صباط،

 وهي �أُ�صيفت ل�صماعة �صبق تركيبها على �صطح �ملدر�صة �لعمرية �صمال �الأق�صى يف 
64

يف �الأق�صى،

�آب/ �أغ�صط�ص 2017. وبذلك بات لالحتالل نظام �صوتي قادر على �لو�صول �إىل �جلهات �ل�صمالية 

و�لغربية لالأق�صى.

و�أعطت  كورونا،  جائحة  حجة  حتت   2021/2/19 يف  �لنظام  هذ�  �الحتالل  �صلطات  فّعلت 

معاً،  مربوطة  �لثالثة  �ل�صماعات  هذه  �أن  ليت�صح  �الجتماعي،  �لتباعد  حول  للم�صلني  “�إر�صاد�ت” 
و�أنها مرتبطة مبركز �ل�رشطة يف �ملدر�صة �لتنكزية على ما يبدو. وقد تعّمدت �ل�رشطة توجيه هذه 

 باملقابل، ومع 
65

�الإر�صاد�ت يف وقتٍ َتقاطَع مع �آذ�ن �صالة �جلمعة ومع �لركعة �لثانية من �ل�صالة.

من  �الأوىل  �لليلة  يف  �لرت�ويح  �صالة  مع  �لب�ق  �صاحة  يف  �لعبي  �ال�صتقالل”  “عيد  �حتفال  تقاطع 

رم�صان 1442هـ، �قتحمت قو�ت �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى يف 2021/4/13 وك�رشت باَبي مئذنتي 

يف  ُم�صيّها  �إىل  ُي�صري  ما  وهو   
66

فيها، و�لكهرباء  �ل�صوتيات  �أ�صالك  قطعت  ثم  و�ل�صل�صلة،  �ملغاربة 

�لتعامل باعتبارها هي من تدير �مل�صجد �الأق�صى كمكان.

• تفريغ دور حرا�س امل�شجد الأق�شى املبارك: 

�الأوقاف  �إد�رة  يقو�ص  لكونه  لالحتالل  ثابت  خط  هو  �الأق�صى  حر��ص  دور  ��صتهد�ف  �إّن 

حظر  بعد  خ�صو�صاً  فيه،  �الإ�صالمي  �حل�صور  وي�صعف  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �الإ�صالمية 

�الإ�صالمية  2013-2014 ثم حظر �حلركة  �ملنظم يف �صنتي  �لرباط  �لتي تبنّت م�رشوع  �ملوؤ�ص�صات 

بالكامل يف �صنة 2015، وهو ما �أدى �إىل تر�جع �أعد�د �ملر�بطني نتيجة غياب �ملر�بطني �ملتفرغني، فبات 

�لب�رشية  �لكتلة  �الأردنية،  �لر�صمية  �لبيانات  بح�صب   
67

حار�صاً،  283 نحو  �لبالغ  بعددهم  �حلر��ص 

�ملتفرغة �لوحيدة يف �الأق�صى تقريباً، وهذ� ما ز�د من �صغوط �الحتالل عليهم منذ ذلك �حلني.

حر��ص  بحقِّ  �جل�صدي  و�العتد�ء  �الإبعاد  �إجر�ء�ت  تو��صلت   2021-2020 �صنتي  مدى  على 

�مل�صجد �الأق�صى، وتو��صل �إلز�م �رشطة �الحتالل لهم باالبتعاد عن �ملجموعات �ملقتحمة مب�صافات 
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تزيد عن 60م يف بع�ص �الأحيان، وهو ما ينعهم من توثيق ما تفعله تلك �جلماعات يف �الأق�صى، لكن 

تغيري�ت مهمة يف و�صع �حلر��ص ��صتجدت خالل هذه �لفرتة:

تقدمي لوائح التهام وال�شجن الطويل: حيث تعر�ص �حلار�صان فادي عليان ولوؤي �أبو �ل�صعد   .1

 وكان �عتقال �حلار�ص لوؤي �أبو �ل�صعد على 
68

لالعتقال و�لتحويل �إىل �لزنازين، ثم ُقدِّما للمحكمة،

 
69

�ملبارك، �الأق�صى  للم�صجد  متطرفة  جمموعة  �قتحام  خالل  �الحتالل  ل�رشطة  ت�صديه  خلفية 

و�إن كان هذ� �لتعامل لي�ص م�صتجد�ً، �إال �أن �ملالحظ �أنه هناك ميالً لزيادته خالل 2021-2020.

هدم البيوت: خالل فرتة �لر�صد هدمت �صلطات �الحتالل منزلني حلر��ص يف �مل�صجد �الأق�صى   .2

�إال  �لرتخي�ص”،  “عدم  �ملعتادة  بالذريعة  تذرعت  �أنها  من  بالرغم  عملهما،  خلفية  على  �ملبارك 

يف  مو�قفه  لقاء  قبل  من  بيته  بهدم  عليان  فادي  �حلار�ص  هدَّد  �الحتالل  خمابر�ت  �صابط  �أن 

 ثم �عتقل عليان 
71

بعد عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك،
ُ
 وبعد هدم منزله بثالثة �أ�صهر �أ

70
�الأق�صى؛

ل يف حي �الأ�صقرية يف  وُحوِّل للمحكمة. كما جرى ت�رشيع ملف هدم منزل �حلار�ص �أحمد �لدالَّ

“موؤ�ص�صة   و�أوقفت 
73

�ملبارك، �الأق�صى  �مل�صجد  بِعد عن 
ُ
و�أ �عتقل   وبعد هدم بيته 

72
بيت حنينا،

ممنهجاً  ��صتهد�فاً  يوؤكد  ما  وهو  �ملري�ص،  �بنه  خم�ص�صات  لالحتالل  �لتابعة  �لوطني”  �لتاأمني 

ل بق�صد ك�رش �إر�دته. للدالَّ

يو�جهون  فاإنهم  �حلر��ص،  على  �ملت�صاعدة  �ل�صغوط  هذه  مو�جهة  يف  احلرا�س:  اأعداد  تراجع   .3

باملقابل مع�صالتٍ معي�صية، تفاقمت مع �رتفاع �صعر �رشف �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي مقابل �لدينار 

بن�صبة تقارب 20% خالل خم�ص �صنو�ت، وهو ما �أدى �إىل تاآكل رو�تبهم �لتي تقع يف خانة �حلدِّ 

�الأدنى قبل هذ� �الرتفاع، حيث ي�صطر معظمهم للعمل بوظيفة �أخرى �إىل جانب عمله حار�صاً يف 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وهو ما �أدى مع �لزمن للجوئهم لالإجاز�ت �لطويلة بدون ر�تب ليتمكنو� 

من �لعمل خارج �الأق�صى وتوفري �لدخل، ما يجعل عدد �حلر��ص يف بع�ص فرت�ت �ملناوبة بالكاد 

 وقد قررت �حلكومة �الأردنية رفع رو�تبهم، �إال �أن �لتعليمات �لنهائية 
74

20 �صخ�صاً، ي�صل �إىل 

 وهو ما يجعلها حمدودة جد�ً 
75

لهذه �لزيادة وزعتها على عامني، وح�رشتها بالر�تب �الأ�صا�صي،

بالن�صبة للحر��ص لكون رو�تبهم �الأ�صا�صية متدنية جد�ً.

�لفعلية  �الأعد�د  يف  �لنق�ص  هذ�  لتعوي�ص  جديد�ً  حار�صاً   50 تعيني  �لقد�ص  �أوقاف  حاولت  وقد 

 وقد �أدى هذ� �إىل �لك�صف عن حقيقة 
76

للحر��ص، لكن �رشطة �الحتالل منعتهم من مبا�رشة عملهم.

�أخرى كان م�صكوتاً عنها على �لرغم من �أنها كانت معروفة للمتابعني، وهي �أن �صلطات �الحتالل 

  
77

متنع �أوقاف �لقد�ص من تعيني �أي حار�ص جديد منذ �صنة 2017.
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ب. الإن�شاءات واحلفريات حتت امل�شجد الأق�شىويف حميطه: 

• الإن�شاءات يف حميط امل�شجد:

و�إيجاد موطئ  للقد�ص  �لقدية  �لبلدة  �أفق  لتغيري  متتالية  2007 خططاً  قدم �الحتالل منذ �صنة 

قدمٍ �أو �صهادة ميالدٍ يهودية فيها، وقدم يف �صبيل ذلك عدة م�رشوعات م�صت يف �جتاهني؛ �الجتاه 

مثل  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  �لكبى  و�لثقافية  �لدينية  �ليهودية  �ملر�كز  �إن�صاء  �الأول 

�صرت�و�ص بيت  م�رشوع  بهما  وحلق   ،”Burnt House �لتور�ة  “نار  ومتحف  �ملعبد  معهد   مقر 

مببنى تعزيزها  على  جاٍر  و�لعمل  للزو�ر،  ومفتوحة  قائمة  �ملباين  هذه  وكل   ،Strauss House 

�ملر�كز  هذه  عقد  ليُكِمَل  �لب�ق  �صاحة  غرب  �ل�صخم   Beit Haliba )Core House( �جلوهر  بيت 

�ملخططات.  يف  �الأ�صخم  �ملركز  وهو  جنوباً،   Kedem Center )كيدم(  �لِقَدم  ومبركز  �لتهويدية؛ 

تاأ�ص�صت يف �ملوجات  �لتي  �لكن�ص  �إحياء  �أّي  �لتاريخية”،  �لكن�ص  “�إحياء  �لثاين كان حماولة  �الجتاه 

بد�أ  م�رشوع  وهو   ،19 �لـ  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  للقد�ص  �لدينية  �ل�صهيونية  للهجرة  �ملبكرة 

بكني�ص “خيمة �إ�صحق Isaac’s tent” �لقائم فوق وقف حمام �لعني، وهو �أ�صغر هذه �لكن�ص و�فتُتح 

 ،2010 �صنة  يف  و�فتتح  �لكبري  �لعمري  �مل�صجد  �أوقاف  فوق  �لقائم  �خلر�ب  كني�ص  ثم   ،2009 �صنة 

.”Glory of Israel ليبقى �لكني�ص �الأكب و�الأهم، كني�ص “جمد �إ�رش�ئيل

غرب  �إ�رش�ئيل”  “جمد  وكني�ص  �جلوهر  بيت  م�رشوعات  عن  �الإعالن  �أن  من  وبالرغم  �ليوم، 

�الأق�صى، ومركز كيدم جنوب �الأق�صى، قد مّت خالل �لفرتة 2010-2013، �إال �أن هذه �ملباين ما تز�ل 

حتى �ليوم يف مر�حل �حلفر �أو �صّب �الأ�صا�صات يف �أح�صن �الأحو�ل، وهو ما ُيف�صح عن تعرث حقيقي 

فيها،  �لعاملة  �الأطر�ف  وحدة  عدم  بينها  من  كثرية؛  �عتبار�ت  تفر�صه  �مل�رشوعات  هذه  تقدم  يف 

�مل�صهد فيه، و�ملعار�صة �خلارجية  �لذي حتاول تلك �مل�رشوعات تغيري  �ملكان  وح�صا�صية وقد��صة 

و�لد�خلية �لتي تو�جهها مثل هذه �مل�رشوعات.

ويبدو �أن هذ� �لتعرث و�لبطء يف حتقيق �لغايات قد قاد حكومة �الحتالل نحو ��صتك�صاف مقاربة 

خمتلفة، وهي �ملجيء بكثافة ب�رشية يهودية �إىل حميط �مل�صجد �الأق�صى و�لبلدة �لقدية للقد�ص من 

 لعل هذ� ي�صفي �مل�رشوعية الحقاً على م�رشوعات ومر�كز �أكب 
78

خالل تعزيز �صبكة �ملو��صالت،

تخ�صهم، بالرغم من �أن هذه �ملقاربة حتمل بذور �صعفها �أي�صاً، مع بقاء �لبلدة �لقدية وحميطها ذ� 

�أغلبية �صكانية عربية مقد�صية، و�قت�صار �حل�صور �لعددي فيه على �حلي �ليهودي يف �لبلدة �لقدية 

فقط، وبقاء �ليهود يف خانة �لزو�ر ولي�ص �ل�صكان.

 �نطالقاً من ذلك، وحتديد�ً من نقطة تويل �ملتطرف بت�صلئيل �صموتريت�ص حلقيبة �ملو��صالت يف

�صنة 2019، �أخذت م�رشوعات تغيري حميط �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ترتكز على �لبنى �لتحتية:
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1. م�رشوع قطار القد�س ال�رشيع و“حمطة ترامب”: 

حزير�ن/  �صهر  يف  قدم  قد   Yisrael Katz كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملو��صالت  وزير  كان 

يونيو 2019 خطة لربط قطار �لقد�ص �ل�رشيع من حمطته �لقائمة يف �صارع يافا غربي �لقد�ص بال�صور 

هذ�  باأن  متذرعاً  �لب�ق،  �صاحة  عند  جديدة  حمطة  و��صتحد�ث  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربي 

ي�صّكل حالًّ يف �لنقل �لعام ُي�صهل �لو�صول �إىل “حائط �ملبكى”، لكن “جلنة �لبنى �لتحتية �لوطنية” 

رف�صت �ملقرتح بعد مناق�صته بثمانية �أ�صو�ت �صد و�حد، نتيجة لعدم وجود �صغط حقيقي يتطلب 

خط مو��صالت كهذ�.

�ل�صفة  �ملو��صالت يف  لتطوير  ��صرت�تيجية  �لنقل، وو�صعه خطة  مع تويل �صموتريت�ص لوز�رة 

�لغربية لتعزيز �ال�صتيطان وحتويل �لقد�ص �إىل مركز مدين جلميع م�صتوطني �ل�صفة �لغربية، جنح 

يف �إعادة طرح �مل�رشوع �أعاله على جلنة �لبنى �لتحتية من جديد وجنح يف متريره يف 2020/2/17، 

و�أقّرت  �لقرن”،  “�صفقة  �أ�صماها  �لتي  تر�مب  �لرئي�ص  خطة  طرح  من  بال�صبط  �صهر  نحو  بعد  �أي 

�للجنة ��صتحد�ث حمطة قرب �صاحة �لب�ق با�صم “حمطة تر�مب” تقدير�ً جلهود �لرئي�ص �الأمريكي 

 وقد بد�أت �أعمال حفرٍ ��صتك�صافية 
79

دونالد تر�مب يف دعمه لالحتالل ولتغيري هوية مدينة �لقد�ص.

 وقدمت �خلريطة �لتالية مل�صار 
80

ل�صالح �مل�رشوع يف حميط �لبلدة �لقدية يف �صهر �أيار/ مايو 2020،

�لقطار، وتظهر تقاطعاً كبري�ً ما بني م�صار �لقطار و�لتلفريك، وتظهر بالتايل �أن تكر�ر �مل�رشوعات 

بهذه �الجتاهات دون وجود حاجة مو�صوعية ياأتي الأغر��ص تهويدية حم�صة.

81
خريطة 3/1: تقاطع م�شار التلفريك والقطار ال�رشيع املقرتحان جنوب البلدة القدمية
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2. تطورات م�رشوع تلفريك البلدة القدمية:

للبنى  �لوطنية  “�للجنة  باإقر�ر  كبرية  بدفعة  �لقدية  �لبلدة  حميط  يف  �لتلفريك  م�رشوع  حظي 

يف  ثم   ،2019/6/3 يف  عليه  �العرت��صات  جميع  برف�صها  ثم   ،2019/2/1 يف  مل�صاره  �لتحتية” 

2019/11/4 �صادقت عليه �للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �ل�صكن، ما جعل �لطريق ممهد�ً لتنفيذه. ونظر�ً 

و�نعد�م  �لتاريخي،  و�إرثها  �لقدية  �لبلدة  باأفق  ُيلِْحقه  �لذي  �ملتعمد  و�لتخريب  �مل�رشوع  خلطورة 

�حلاجة �ملو�صوعية له، فقد تقدمت منظمة “عمق �صبيه Emek Shaveh” �لي�صارية يف 2019/11/27 

وعلماء  �ملعماريني  من   520 مع  باال�صرت�ك  �لعليا،  �الحتالل  حمكمة  �إىل  �مل�رشوع  �صد  �لتما�صاً 

 وقد عقدت �ملحكمة جل�صة ملناق�صة �لق�صية يف 2020/6/29، ثم يف 2020/7/26، 
82

�الآثار �ل�صهاينة.

حكومة  قدمت  �لتاريخ  ذلك  وبحلول   
83

�إجاباتها، لتقدمي   2020/9/6 حتى  للحكومة  مهلة  ومنحت 

�الحتالل وثيقة من 81 �صفحة يبدو �أن �ملحكمة مل تقتنع بها، فاأعادت منح �حلكومة مهلة جديدة يف 

2020/10/1، ثم منحت �ملعرت�صني مهلة حتى 2020/11/22 للرد على مبر�ت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

 
84

للم�رشوع.

بدت �رشكة تطوير �رشقي �لقد�ص The East Jerusalem Development Company، �لذر�ع 

�حلكومية �مل�صوؤولة عن تنفيذ �مل�رشوع، غري �آبهة بهذ� �مل�صار �لق�صائي، فاأعلنت يف 2020/11/4 �أنها 

�صتبد�أ �أعمال حفريات تاأ�صي�صية للتفريك، لكن �ملحكمة �لعليا عادت و�أ�صدرت �أمر�ً �حرت�زياً بوقف 

    
85

�لعمل بامل�رشوع يف 2021/2/23، مما �أعاد وقف �لعمل به من جديد.

• احلفريات:

مل تُعد �الأرقام كافية للتعبري عن حجم �لتطور يف و�صل �صبكة �الأنفاق �ملحيطة بامل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك بالبلدة �لقدية للقد�ص، خ�صو�صاً و�أن هذه �الأنفاق و�حلفريات �آخذة بالتمدد و�لتو��صل بعد 

�أن دخلت منذ �صنة 2001 مرحلة تاأهيلها، لتتحول من حفريات تنقيب �إىل مز�ر�ت ال�صتقبال �لزو�ر 

و�ل�صيطرة على �لف�صاء �لتحتي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، وخالل 2020-2021 تو��صل �لعمل يف 

�جتاهني مركزيني، مع ��صتمر�ر �لن�صاط يف خمتلف مو�قع �حلفر �الأخرى:

�لغربية  �الأنفاق  ب�صبكة  �جلنوبية  �الأنفاق  و�صبكة  �لهريودياين  �لطريق  و�صل  الأول:  الجتاه 

حكومة  لدى  �أولوية  حمل  هو  �الجتاه  وهذ�  �لقدية،  �لبلدة  �صور  حتت  من  ير  طويل  نفق  عب 

ي�صمونه  ما  بني  �الأر�ص  حتت  �جلغر�يف  �لتو��صل  يحقق  لكونه  �ملتطرفة،  و�جلماعات  �الحتالل 

“مدينة د�وود”، �لتي يزعمون وجودها حتت حي و�دي حلوة يف �صلو�ن، وبني �صبكة �الأنفاق حتت 
�لقدية. وقد �رّشح مدير عمليات  �لبلدة  �ملبارك و�لو�قعة حتت  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربي  �ل�صور 

�إ�رش�ئيل �آثار  لـ“�صلطة  �لتابع   ،Ari Levy ليفي  �آري  �ل�صهيوين  “�الآثاري”  �ملنطقة  هذه  يف   �حلفر 
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Israel Antiquities Authority” باأن عمليات �حلفر جتري على فرتتني يومياً، وهي م�صتمرة من 
86

�ل�صاعة 7 �صباحاً وحتى 10 م�صاء من كل يوم، بو�قع 15 �صاعة عمل يومياً.

�إذ  �الجتاهات،  جميع  يف  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �لغربية  �حلفريات  تو�صيع  الثاين:  الجتاه 

تو�صعت �حلفريات من م�صارها �ملال�صق لل�صور �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك نحو �لغرب �أكرث 

�إىل عمق  تلك �حلفريات  �لتنكزية، وقد و�صلت  �ملدر�صة  �لغرب من  �إىل  �لو�قع  حتت بيت �صرت�و�ص 

يرت�وح ما بني 7-10 �أمتار، وهو ما يعني تعزيز م�صار�ت �حلفريات �ل�صابقة يف “قنطرة ويل�صون 

حتت  �أخرى  مب�صاحة   ”Chain of Generation Center �الأجيال  و“�صل�صلة   ”Wilson's Arch

 وقد بد�أت �صلطات �الحتالل حفريات عميقة يف �أق�صى �لطرف �لغربي 
87

�الأر�ص حتت بيت �صرت�و�ص،

با�صتحد�ث  مرتبطة  �حلفريات  تلك  �أن  ويبدو   ،2021 �صنة  من  متقطعة  فرت�ت  على  �لب�ق  حلائط 

م�صاحات و��صعة حتت �الأر�ص ل�صالح جممع بيت �جلوهر �لذي �صيُ�صكِّل �ملعلم �ملركزي يف �لطرف 

�لغربي ل�صاحة �لب�ق.

احلفريات حتت جممع بيت �شرتاو�س اإىل الغرب من �شور امل�شجد الأق�شى املبارك

2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

و��صل �الحتالل �خلط �لعام با�صتهد�ف �ملقابر �الإ�صالمية �ملحيطة بالبلدة �لقدية، و�لتي يكن 

�لقول �إنها م�صتهدفة باإحالٍل ديني م�صابه يف �ملبد�أ لالإحالل �لذي ي�صتهدف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، 

�أن مقابر  ب�صيط هو  و�إز�لته، وتاأ�صي�ص معلم يهودي يف مكانه، مع فارق  �الإ�صالمي  �ملعلم  بطم�ص 

جو�ر �لبلدة �لقدية للقد�ص م�صتهدفة بالطم�ص ل�صالح مقبة يهودية �آخذة بالتو�صع على �ل�صفح 

�صنتي  خالل  تغري  ما  تاريخياً.  يهودية  كانت  �ملدينة  هذه  باأن  لالإيحاء  �لزيتون،  جلبل  �جلنوبي 

2020-2021 هو �نتقال ��صتهد�ف �الحتالل من مقبة باب �لرحمة �إىل �ملقبة �ليو�صفية �ملقابلة لها 

من جهة �ل�صمال.
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اأ. املقربة اليو�شفية:

�لبلدة  �صور  يجاور  تاريخي  درٍج  هدم  يف  �الحتالل  بلدية  جر�فات  �رشعت   2020/11/29 يف 

�لتي  �ليو�صفية  �ملقبة  نحو  جنوباً  ويتجه  �للقلق،  برج  قرب  �ل�صمالية  جهته  من  للقد�ص  �لقدية 

�إىل م�صاحةٍ  �أوالً  �لز�ئر  1467م، حيث يدخل  �ململوكي، وحتديد�ً يف �صنة  �لعهد  تاأ�ص�صت يف نهايات 

ملحقة باملقبة ُتعرف بـ“�رشح �ل�صهد�ء”، وهي منطقة م�صجرة فيها �رشٌح حجري �أبي�ص �للون 

�لتي  �ل�صجة  من  وبالرغم   .1967 حرب  يف  ��صت�صهدو�  �لذين  �الأردين  �جلي�ص  �صهد�ء  لذكرى  �أقيم 

عاماً   553 عمرها  تاريخية  مقبة  منافع  و�صمن  وقفية،  �أر�ص  على  وقع  �لذي  �لهدم  حول  ثريت 
ُ
�أ

لتو��صل جتريف   2020/12/14 �الحتالل يف  بلدية  �لقدية، عادت جر�فات  �لبلدة  ل�صور  مال�صقةٍ 

�لدرج و�ملمر حتى باب �ملقبة، وهدم �صور �ملقبة من جهة �ل�رشق، ُمدّمرًة معه جمموعة من �صو�هد 

�لقبور �ملال�صقة لل�صور. 

 ،
2
4,200 م Google Earth؛ فاإن م�صاحة �الأر�ص �مل�صتهدفة تبلغ  �إيرث  بح�صب تطبيق جوجل 

، بلغة 
2
وهو ما يجعلها م�صاحة مهمة يف موقع حيوي، بينما تبلغ م�صاحة �ملقبة �ليو�صفية 36,700 م

10% من �الأر�ص  �ليد على  �أن بلدية �الحتالل حتاول بهذ� �مل�رشوع و�صع  �الأرقام فاإن هذ� يعني 

�لوقفية للمقبة �ليو�صفية. 

88
خريطة 3/2: املقربة اليو�شفية وعليها منطقة �رشح ال�شهيد التي ا�شتهدفت بالتجريف
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�أعمال �لتجريف �الأولية بقر�ر  بالرغم من جناح �ملحاميني مهند جبارة وحمزة قطينة يف وقف 

 Israel Nature إال �أن “�صلطة �لطبيعة� 
89

�حرت�زي من حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية يف 2020/12/24،

and Parks Authority” �ل�صهيونية جنحت يف تاأمني مو�فقة �ملحكمة على ��صتئناف �أعمال �لتجريف 

من  وبالرغم   
91

.2021/10/10 يف  �لتجريف  �أعمال  و��صتاأنفت   
90

،2021/7/25 يف  بالفعل  �ملقبة  يف 

�ال�صتجابة �ل�صعبية �لفورية باأد�ء �ل�صلو�ت �أمام �ملقبة، و��صتجابة �أهايل �ملدفونني يف ذلك �جلزء من 

�ملقبة، وحماولتهم �لدفاع عن قبورهم، وبلوغ هذ� �حلر�ك ذروته يف �لليلة ذ�تها باإحر�ق كار�فان 

 �إال �أن هذ� �حلر�ك مل ينجح يف �لتحول 
92

)بيت متنقل( للعاملني يف جتريف �ملقبة و�إتالف �أدو�تهم،

�إىل بوؤرة جتمع �صعبي، ما �صمح لطو�قم �صلطة �لطبيعة باال�صتفر�د به ومو��صلة �لتجريف، ليحيط 

2021/10/25، ويتمكن من عزلها ومنع �ملحتجني من �لو�صول  �الحتالل �ملقبة ب�صياج معدين يف 

 وينجز جتريفه لهذ� �جلزء من �ملقبة يف 2021/11/3. 
93

�إليها،

�الحتالل  حماكم  �أمام  �ملقبة  جتريف  �صد  �ال�صتئناف  وقطينة  جبارة  �ملحاميان  حاول  وقد 

�إثارة  يجدد  ما  وهو  �ل�صابق،  موقفها  بخالف  �ال�صتئناف  رف�صت  �ملحكمة  لكن   ،2021/10/17 يف 

�ملوقف  كان  �إذ  �الأوقاف؛  ق�صايا  يخ�ّص  فيما  �الحتالل  حماكم  �إىل  �لتوجه  جدوى  حول  �ل�صوؤ�ل 

هذه  �إد�رة  تتوىل  �لتي  �الأردنية  و�حلكومة  �الإ�صالمية  �الأوقاف  عليه  حافظت  لطاملا  �لذي  �الأ�صيل 

�أو ب�صلطتها على �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية يف �لقد�ص  �الأوقاف، باأنها ال تعرتف بهذه �ملحاكم 

�ملحتلة. وهذ� �ملوقف كان �أحد ركائز �ملو�جهة ال�صتعادة باب �لرحمة، ولرف�ص قر�ر�ت �ملحاكم فيما 

“�ل�صالة �ل�صامتة”  �أو من  يخ�ّص متكني �ملتطرفني �ل�صهاينة من �قتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

فيه، لكنها تخالفه يف مو�صوع �ملقابر باعتبارها حتت �إ�رش�ف جلنة تابعة لالأوقاف، وهو ما يجب �أن 

يكون حمل مر�جعة يف �صوء وقائع ��صتهد�ف �ملقابر يف �ل�صنو�ت �ملا�صية.  

ب. ا�شتهداف امل�شاجد بالهدم:

2021/12/16 هددت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �لقائمني على م�صجد �لرحمن يف بيت �صفافا  يف 

بهدم �لقبة �لذهبية للم�صجد �لتي ُجددت خالل عمليات ترميمه وتو�صيعه قبل �أربع �صنو�ت، وذلك 

على خلفية �صكاوى �مل�صتوطنني �ملجاورين على م�صهد �لقبة، وهو ما قوبل مبوقف ر�ف�ص لتغيري 

 ويف 2022/1/3 �أخطرت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �لقائمني على 
94

حالة �لقبة �ملذهبة من �أهل �لبلدة.

 
95

بناء م�صجد �لتقوى يف �لعي�صوية بنيّتها هدم �مل�صجد يف �أثناء بنائه.
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م�شجد الرحمن املهدد بهدم قبته يف بيت �شفافا

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

اأ. امل�شجد الإبراهيمي:

 ،1967 �صنة  �حتالله  فور  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  تق�صيم  ت�صتهدف  �لتي  �إجر�ء�ته  �الحتالل  بد�أ 

وقد تعززت تلك �الإجر�ء�ت برتكيز �ال�صتيطان �لديني �ل�صهيوين يف �جلهة �ل�رشقية للبلدة �لقدية 

�لدينية يف حميط �مل�صجد �الإبر�هيمي. وبعد  �لبوؤر �ال�صتيطانية و�ملد�ر�ص  للقد�ص، ما عزز ح�صور 

ل�صالح  ع�صكرية  �إجر�ء�ت  �الحتالل  �صلطات  فر�صت   1994/2/25 يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  جمزرة 

�مل�صتوطنني وتعزيز ح�صورهم يف �مل�صجد �الإبر�هيمي حتت ذريعة �الأمن. وقد �أ�صهم �تفاق �خلليل 

�ل�صهيوين  و�الحتالل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتاريخية  �لقيادة  بني   1997/1/17 يف  �ملوقع 

تقّدم يف  باعتبارها ر�فعة  لها  �الإ�رش�ئيلي  �الإبر�هيمي و�لتوظيف  �مل�صجد  نتائج جمزرة  يف تكري�ص 

�ملدينة، فق�صم �خلليل �إىل منطقتني �أت�ص 1 �أو H1 و�أت�ص 2 �أو H2؛ تقع �ملنطقة �مل�صماة �أت�ص 2 حتت 

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

خار�صينا  وجفعات   Kiryat Arbaʻ �أربع  كريات  م�صتوطنتي  �إىل  و�صوالً  �الإبر�هيمي  و�مل�صجد 

 و�ملنطقة �مل�صماة �أت�ص 1 تقع حتت �الإد�رة �لفل�صطينية وت�صمل بقية �أحياء �ملدينة. 
96

،Givat Harsina

�الإبر�هيمي �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  عدد  بلغ   2021-2020 �صنتي   خالل 

97
1,358 �عتد�ء، مف�صلة كاالآتي:
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جدول 3/3: العتداءات الإ�رشائيلية على امل�شجد الإبراهيمي ل�شنتي 982021-2020

9920211002020العتداء

2828اقتحام وتاأدية طقو�س يهودية داخل امل�شجد

1816حفريات ون�شب اإن�شاءات وتغيري معامل حميطه

1336اإغالق امل�شجد

57عمليات اعتقال من حميط امل�شجد

52اعتداء بال�رشب على امل�شلني واملرابطني

84اعتداءات على البنية التحتية

239تدخل يف عمل الطواقم

32منع فعاليات �شعبية ومنا�شبات دينية

581453منع الآذان

4166عرقلة ومنع و�شول امل�شلني

725633املجموع

�الإبر�هيمي  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  طبيعة  يف  نوعياً  ت�صعيد�ً   2021-2020 �ل�صنتان  �صهدت 

�حلرب  وزير  �أعطى  و�لذي  للم�صتوطنني،  �لكهربائي  �مل�صعد  م�رشوع  �إقر�ر  �الأول  �جتاهني؛  يف 

 وقد فتحت �صلطات 
101

،2020/2/24 �الإ�رش�ئيلي حينها نفتايل بينيت �ل�صوء �الأخ�رش للعمل به يف 

�لي�صارية  �صبيه”  “عمق  منظمة  �ملقابل  يف  فقدمت   
102

،2020/7/15 يف  به  �لعمل  مناق�صة  �الحتالل 

2020/6/18 �عرت��صاً �صّد م�رشوع �مل�صعد، بالتن�صيق مع بلدية �خلليل و�صكان �لبلدة �لقدية  يف 

 وقد رف�صت جلنة �لتخطيط يف �الإد�رة �ملدنية هذ� �العرت��ص يف 2020/11/19، و�أجازت 
103

للخليل.

يف  للم�صعد  �لتاأ�صي�صية  باحلفريات  �الحتالل  �صلطات  و�رشعت   
104

�مل�صعد، بتنفيذ  �لعمل  م�صي 

�مل�صجد،  حيز  من   
2
91م �خلليل  �إعمار  جلنة  بح�صب  �مل�صعد  م�رشوع  �صيقتطع   

105
.2021/8/10

 �ملالحظ �أنه على غر�ر �صاحة �ل�صالة 
106

 ك�صاحات خارجية وممر�ت موؤدية �إليه.
2
�إ�صافة �إىل 300م

�ملختلطة بجانب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك و�ملمر �ل�صاعد من �حلي �ليهودي �إىل �صاحة �لب�ق، فاإن 

�صلطات �الحتالل تلجاأ �إىل تغليف هذه �مل�رشوعات �لتهويدية بغالف �إن�صاين باعتبارها خم�ص�صة 

لكبار �ل�صن وذوي �الحتياجات �خلا�صة. 
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خمطط م�رشوع م�شعد امل�شجد الإبراهيمي كما ن�رشته �شلطات الحتالل

مركز�ً  �تخاذه  تعمد  فهو  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  على  �لعدو�ن  يف  �لثاين  �خلطري  �لتطور  �أما 

عن  يعّب  �ل�صهيوين  و�ل�صيا�صي  �لديني  �مل�صهد  بني  تد�خل  يف  �ل�صهيوين،  �ل�صيادي  للح�صور 

�أيلول/  �لهيمنة �الجتماعية و�ل�صيا�صية للتيار �لقومي - �لديني �ل�صهيوين؛ فقبيل �نتخابات �صهر 

 وبعده بثالثة 
107

�صبتمب 2019 �قتحم  رئي�ص �لوزر�ء يف حينه بنيامني نتنياهو �مل�صجد �الإبر�هيمي،

“عيد  يف  �صمعة  �آخر  حينه،  يف  �حلرب  وزير  بينيت،  نفتايل  �أ�صعل  حتديد�ً،   2019/12/29 يف  �أ�صهر، 

 وقد عاد نتنياهو �إىل توظيف �قتحامه للم�صجد �الإبر�هيمي 
108

�الأنو�ر” �لعبي يف �مل�صجد �الإبر�هيمي.

يف �صياق �نتخابي، �إذ �قتحمه يف 2020/2/23 قبيل �النتخابات �لتي كانت و�صيكة، موؤكد�ً باأنه يف حال 

 ثم يف 2021/11/28 �نتقلت 
109

فوزه �صيعلن �ل�صيادة �ل�صهيونية على �خلليل يف �إطار �صفقة �لقرن.

�ل�صهيوين  �لرئي�ص  �قتحم  �إذ  �لو�صط؛  تيار  على  �ملح�صوبني  �ل�صهاينة  �لقادة  �إىل  �القتحامات  هذه 

�حتفاالت ليطلق   ،2021/11/28 يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد   Yitzhak Herzog هريتزوج   �إ�صحق 

  
110

“عيد �الأنو�ر” �لعبي منه.

ب. مقربة الإ�شعاف يف يافا: 

�لتاريخية،  يافا  ملدينة  �لبحرية  �لو�جهة  يف  منها  �أجز�ء  بقيت  �لتي  �لقليلة  �الأوقاف  من  وهي 

يافا  يف  �ملتبقية  �لقليلة  �مل�صاجد  �أحد  بيك،  ح�صن  م�صجد  من  1,100م  م�صافة  على  تقع  وهي 

ميد�ن  من  �ل�صمال  �إىل  300م  من  �أقل  م�صافة  وعلى  �لع�رشين،  �لقرن  مطلع  �إىل  بناوؤه  ويعود 

بح�صب  �ملقبة  من  �ملتبقية  �مل�صاحة  وتبلغ  �لتاريخية.  يافا  مدينة  و�صط  يف  �لو�قع  �ل�صاعة  برج 

�آخر  من  و�حدة  كونها  من  �أهميتها  تكت�صب  لكنها  فقط،   
2
670م نحو  �إيرث  جوجل  تطبيق 

خولت  قد  �إ�رش�ئيل”  �أر��صي  “�صلطة  وكانت  ليافا.  �لتاريخي  �ملركز  يف  �ملتبقية  �لوقفية  �الأر��صي 

باعتها  ثم  �الأوقاف،  �أر��صي  مل�صادرة  تاريخي  نهج  �صمن  �صابقاً،  �الأر�ص  هذه  ملكية  نف�صها 
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�صيُ�صتخدم �إنه  �ل�صهيونية  �لبلدية  تقول  فوقها،  �صكني  م�رشوع  لتاأ�صي�ص  عقارية   ل�رشكة 

لـ“�إيو�ء �مل�رشدين”. وجتري حماولة لتجريف هذ� �جلزء من �ملقبة منذ �صنو�ت، �إذ حاولت �ل�رشكة 

لها  2019/4/16، حيث ت�صدى  للمحاولة يف  2018/4/25، ثم عادت  �ل�رشوع يف جتريفها يف  �ملالكة 

 وعادت 
111

�أهل يافا ومن �ن�صم �إليهم من فل�صطينيي �لد�خل �ملحتل باأد�ء �ل�صلو�ت �أمامها و�لتظاهر.

قبل  �ملقبة  �أر�ص  من  كبري�ً  جزء�ً  وجرفت   ،2020/6/8 يوم  �صباح  �أكب  بزخم  �لتجريف  حماولة 

�لهيئة  تقدمت  وقد   
112

�ملقبة. �أمام  و�لتظاهر  �ل�صلو�ت  باأد�ء  ويبدوؤو�  يافا  فل�صطينيو  يتجمع  �أن 

�الإ�صالمية �لعليا يف يافا، وهي هيئة �أهلية منتخبة للدفاع عن �الأوقاف و�ملقد�صات يف �ملدينة، مع مركز 

�مليز�ن حلقوق �الإن�صان، بالتما�ص لوقف �أعمال �لتجريف �أمام �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يف يافا، 

 
113

وح�صلت على قر�ر بتجميد �أعمال �لتجريف و�إلز�م �لبلدية با�صت�صد�ر قر�ر ترخي�ص جديد.

ج. مقربة ال�شتقالل يف حيفا: 

�ل�صهيد �ل�صيخ  فيها  ُدفن  �إذ  �لفل�صطينيني،  لدى  رمزياً  بعد�ً  حتمل  حيفا  يف  �ال�صتقالل   مقبة 

عز �لدين �لق�صام، وهذ� ما يجعلها عر�صة للعدو�ن �مل�صتمر من �ملتطرفني �ل�صهاينة، كان �آخرها يف 

 وخالل هبة �لكر�مة الأهل �لد�خل 
114

2019/8/23، حيث حلق باملقبة و�صو�هد قبورها تخريب كبري.

�ملحتل بالتز�من مع معركة �صيف �لقد�ص، �أ�رشم م�صتوطنون �صهاينة �لنار يف مقبة �ال�صتقالل، يف 

 وقد �أقامت �حلركة �الإ�صالمية �جلنوبية يف �ملقابل، بالتعاون مع جلنة 
115

يوم �الإثنني 2021/5/17،

حتديد  خاللها  �ملتطوعون  �أعاد  حيث  �ملقبة،  �إعمار  الإعادة  تطوعياً  يوماً  �ال�صتقالل  وقف  متويل 

�لقبور وجتديد �ل�صو�هد وطالءها.

مقربة ال�شتقالل بعد حريق �شنة 2019
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مقربة ال�شتقالل بعد ترميمها �شنة 2021

د. املقد�شات يف قطاع غزة خالل حرب 2021: 

يف 2021/5/21، وبعد وقف �إطالق �لنار مبا�رشة، �أعلنت �جلهات �لر�صمية يف قطاع غزة ح�صيلة 

3 م�صاجد تدمري�ً  �خل�صائر �لناجتة عن �لق�صف �ل�صهيوين �ملكثف للقطاع، وكان من بينها تدمري 

116
كامالً، وَتعرُّ�ص 40 م�صجد�ً للهدم �جلزئي، وت�رشر كني�صة و�حدة ب�صكٍل بليغ.

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

مع تر�جع �أعد�د �مل�صيحيني �لفل�صطينيني ب�صكٍل مطرد، وهيمنة طبقة من رجال �لدين �الأجانب 

�الأكب،  �لطائفة  ي�صكلون  �لذين  �الأرثوذك�ص  على  �ليونان  �لكبى؛  �لثالث  �مل�صيحية  �لطو�ئف  على 

رهبان بعثة حر��صة �الأماكن �ملقد�صة “تري� �صانتا Terra Santa”، ومعظمهم �إيطاليون وفرن�صيون، 

على متثيل قطاع من �لكاثوليك، و�الأرمن �الأرثوذك�ص و�لكاثوليك، فاإن �الأمالك �لكن�صية �لتي ت�صكل 

م�صاحة  مُت�صي  �لبيطاين،  �النتد�ب  �إبان  م�صاحتها  من   %17 تقارب  �لقد�ص  من  كبرية  م�صاحة 

للمقاي�صة وتبادل �مل�صالح لطبقة من �الإكلريو�ص غري �ملنتمني وطنياً �إىل فل�صطني، وال منتمني عربياً 

�إىل ثقافة �الأمة �لعربية و�ل�صعب �لفل�صطيني، ويجد قطاع منهم م�صلحته مع حكومة �الحتالل �لتي 

�الجتاه  وهذ�  طويلة.  لعقوٍد  �لكن�صية  �الأمالك  تلك  منفعة  �رش�ء  �أو  ال�صتئجار  �صخياً  مقابالً  تدفع 

بقي م�صتمر�ً خالل �لفرتة 2020-2021، و�إن كان �الهتمام قد �نتقل هذه �ملرة �إىل بطركية �الأرمن 

�الأرثوذك�ص:
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اأ. ق�شية مدخل دير الأرمن: 

يف 2020/12/20 ك�صف �لكاتب د�وود كتاب عن �صفقة تاأجري متت بني بطرك �الأرمن �الأرثوذك�ص 

نورهان مانوجيان Nourhan Manougian، عب حماميه مازن قبطي، وبلدية �الحتالل يف �لقد�ص. 

�أر�ص  وتاأهيل  �لردم  رفع  �لقد�ص  يف  �الحتالل  لبلدية  تابعة  �رشكة  تتوىل  �أن  على  �التفاقية  وتن�ص 

�لبطركية �لو�قعة خارج �صور �لبلدة �لقدية �ملحاذية لباب �خلليل مبا�رشة من جهة �جلنوب، و�أن 

�لبطركية مبنح  �أن تتعهد  180 �صيارة، مقابل  لـ  يت�صع  لل�صيار�ت  تتوىل متهيدها وحتويلها ملوقف 

 Jerusalem Development حقوق ��صطفاف لـ 90 �صيارة تابعة للبلدية �أو ل�صلطة تطوير �لقد�ص

مليوين  بنحو  و�ملقدرة  ومتهيدها،  �الأر�ص  تنظيف  لقيمة  ك�صد�د  �صنو�ت،  ع�رش  ملدة   Authority

 ب�صيغة �أو�صح، فاإن هذ� �لعقد ين�ص على تاأجري ن�صف �الأر�ص ملدة ع�رش �صنو�ت 
دوالر �أمريكي.117

لبلدية �الحتالل و�صلطة تطوير �لقد�ص، مقابل رفع �لردم منها وتاأهيلها كموقف، و�الأخطر يف هذ� 

رت  جَّ
َ
�لتاأجري �أنه ي�صكل ��صتكماالً الإ�صقاط باب �خلليل، �إذ �أن بطركية �لروم �الأرثوذك�ص كانت قد �أ

من قبل �صاحة عمر، �لتي يطل عليها باب �خلليل د�خل �ل�صور، ومبوجب هذه �التفاقية فقد �أّجرت 

بطركية �الأرمن �الأرثوذك�ص �الأر�ص �ملقابلة �لتي يطل عليها باب �خلليل من خارج �ل�صور.

�لكنائ�ص ب�صاأن  �لعليا ملتابعة �صوؤون  �لرئا�صية  �للجنة  �لوثائق نف�صها عن معرفة  وقد ُك�ِصف يف 

هذه �التفاقية يف �ملر�حل �الأخرية من �لتفاو�ص عليها وقبل دخولها حيز �لتنفيذ، �إذ ر��صل د. رمزي 

خوري رئي�ص �للجنة �لعليا بطريرك �الأرمن مطالباً و�صائر قادة �لكنائ�ص يف 2020/7/7 بعدم �إبر�م 

م�صت  �الأرثوذك�ص  �الأرمن  بطركية  لكن   
118

�لدويل، �لقانون  مبوقف  �لبطركية  و�لتز�م  �ل�صفقة 

“�صد�د  تاأجري، و�عتبته جمرد  �أو  بيع  �أن يكون هذ� عقد  �التفاق وتنفيذه، ونفت الحقاً  يف توقيع 

  
119

لقر�ص” لبلدية �الحتالل مقابل كلفة تنظيف �الأر�ص وجتهيزها.

ب. العتداءات على الكنائ�س والأديرة:

على  �لقائمة  �جلثمانية  �لكني�صة  يف  �ملقام  �لقدَّ��ص  �إىل  �صهيوين  متطرف  ت�صلل   2020/12/4 يف 

�صفح جبل �لزيتون، حامالً معه زجاجة ظّن �حلار�ص �أن فيها ماء، ليت�صح �أنها حتوي مادة �رشيعة 

�ال�صتعال، و�أ�رشم �مل�صتوطن �لنار يف �لكني�صة لكن �حلريق �حتُوي قبل �أن ينت�رش، ومتكن �صابان 

 ويف 2021/2/4 �أقدم متطرف �صهيوين على تك�صري 
120

من جري�ن �لكني�صة من توقيف �مل�صتوطن.

ويف 2021/5/19 
121

باب �لكني�صة �الأرثوذك�صية �لرومانية، وقد �صجلت كامري�ت �ملر�قبة هذ� �العتد�ء.

�عتدى م�صتوطنون متطرفون على ثالثة رجال دين �أرثوذك�ص بال�رشب �ملبح، وقد �أ�صيب �أحدهم 

 ويف �العتد�ء�ت �لثالث، يعتقد باأن منظمة “الهافا Lehava” �ملتطرفة 
122

يف عينه ونقل �إىل �مل�صت�صفى.

وجماعات دفع �لثمن �ال�صتيطانية هي من تقف خلفه يف نهج م�صتمر، ال�صتهد�ف �ملقد�صات و�لرموز 

�مل�صيحية يف �لقد�ص.
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ج. تراجع اأعداد امل�شيحيني العرب يف القد�س:

بحلول نهاية �صنة 2020 كان عدد �مل�صيحيني �لعرب يف �لقد�ص 12,900 مو�طناً، �أي �أنهم �صكلو� 

لهم  �أ�صفنا  ما  و�إذ�  �لقد�ص،  ملدينة  �ل�رشقي  �ل�صطر  �صكان  من  و%2.1  �ملقد�صيني،  عدد  من   %3.4

3,400 م�صيحي غري عربي يعي�صون يف �ملدينة فاإن �لعدد ي�صبح 16,300 )�نظر جدول 3/4(، و�إذ� 

ما ِقي�ص هذ� �لعدد �إىل �إجمايل �صكان �ملدينة ب�صطريها، فاإن ن�صبة �مل�صيحيني يف �ملدينة يف �صنة 2020 

تكون 1.7%، وهي �أدنى ن�صبة ي�صلها �لوجود �مل�صيحي يف �لقد�ص منذ بد�ية �لكني�صة على �أر�صها 

قبل �ألفي عام.

جدول 3/4: الجتاه العام لن�شبة امل�شيحيني اإىل �شكان املدينة 1232020-2010

ن�شبتهم للمدينة ب�شطريها )%(امل�شيحيون عموماًن�شبتهم من املقد�شيني )%(امل�شيحيون العربال�شنة

201011,3564

201111,7204

201212,0084

201312,3004

201412,3003.915,6001.8

201512,6003.915,8001.8

201612,6003.815,8001.8

201712,6003.715,8001.8

201912,9003.616,2001.7

202012,9003.416,3001.7

ثانيًا: ال�شكان يف ظّل االحتالل: 

1. واقع املعركة ال�شكانية:

يف  �ملخت�صني  �أ�صهر   ،Sergio DellaPergola بريجوال  ديال  ن�رش �رشجيو   ، 2001 �صنة  يف 

�لديوجر�فيا �ليهودية حول �لعامل، در��صة مرجعية حول �صكل �لتو�زن �ل�صكاين �ملتوقع يف �لقد�ص 

�ل�صابق،  �ل�صلوك  من  �نطالقاً  �ملتوقع  �ل�صكاين  �لنمو  فيها  ��صتقر�أ   
124

،2020-1995 �لفرتة  خالل 

و�صكلت توقعاته تلك �الأر�صية �لتي بني عليها “خمطط �لقد�ص �لهيكلي 2020”، و�لذي �أعدته بلدية 

�الحتالل يف �لقد�ص يف حينه لي�صّكل خال�صة ت�صورها ل�صكل �لقد�ص بحلول 2020، وقدمت �لن�صخة 

�الأخرية منه يف �صنة 2004.



171

 االأر�س واملقد�شات

�لعرب  �ملقد�صيني  �إن  �لتي كانت تقول  �لهيكلي على توقعات ديال بريجوال  �لقد�ص  ُبنِي خمطط 

�صي�صكلون 40% من �صكان مدينة �لقد�ص ب�صطريها يف �صنة 2020، ومتحور �لتخطيط حول كيفية 

على  مبنية  �ل�صابقة  �خلطط  كانت  �أن  بعد  يهود،   %60  - عرب   %40 ن�صبة  �إىل  �لو�صول  جتنب 

تو�صية �للجنة �لوز�رية ملر�قبة �ل�صكان يف �رشقي �لقد�ص، و�لتي و�صعت �صيا�صة ملزمة للحكومة 

للم�صتوطنني   %70 مقابل   %30 عن  �ملقد�صيني  ن�صبة  زيادة  مبنع  �لكني�صت،  �أقرها  �الإ�رش�ئيلية 

�ليهود، وقد ن�ّصت �خلطة يف �لف�صل �ل�صابع منها �ملعنَون “�ل�صكان و�ملجتمع” على �عتبار “�حلفاظ 

على �أغلبية �صكانية متما�صكة لليهود” باعتباره �لهدف �الأول لل�صيا�صات، و�لذي متحورت عملياً من 

125
حوله معظم مقرتحات �لتطوير يف خمتلف �لف�صول.

يف �ملح�صلة، و�صع ديال بريجوال خم�صة �صيناريوهات، توقع تعد�د �صكان �لقد�ص على �أ�صا�صها، 

حمدودة  يهودية  هجرة  وجود  يفرت�ص  �لذي  �خلام�ص؛  �ل�صيناريو  حينها  �ملح�صلة  يف  ح  رجَّ حيث 

قادمة من �خلارج، مع ��صتمر�ر �لهجرة �لد�خلية يف ��صتنز�ف �مل�صتوطنني �ليهود، وتر�جع �خل�صوبة 

 2021-2019 لل�صنو�ت  بالفعل  �الأرقام  و�صلته  ما  �أما  و�مل�صتوطنني.  �لفل�صطينيني  �لطرفني؛  لدى 

فكانت على �ل�صكل �الآتي:

جدول 3/5: التوازن ال�شكاين يف القد�س 2019–1262021

�رشقي القد�س

)املحتل عام 1967(

غربي القد�س

)املحتل عام 1948(
الإجمايل ل�شطري القد�س

اليهودالعرباليهودالعرباليهودالعرب

2019
354,000227,1004,800350,500358,800577,600العدد

61391.498.638.361.7الن�شبة )%(

581,100355,300936,400الإجمايل

2020
4,900354,600366,800584,400**361,900229,800العدد

61.238.81.498.638.661.4الن�شبة )%(

591,700359,500951,200الإجمايل

*2021
5,000358,850374,900591,400**369,900232,550العدد

61.438.61.498.638.861.2الن�شبة )%(

602,450363,850966,300الإجمايل

2021 باالعتماد على ن�صب �لنمو يف �لقد�ص �لتي ن�رشتها د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية، و�لتي بلغت  * مّت �حت�صاب �أرقام �صنة 

2.2% للعرب، و1.2% لليهود.

** عدد تقريبي.
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ويظهر مما و�صلت �إليه �الأرقام �لفعلية بنهاية 2019 �أن توقعات ديال بريجوال كانت يف مكانها 

تقريباً فيما َيخ�صُّ �ملو�طنني �لعرب، �إال �أن خ�صوبتهم مل ترت�جع بالقدر �لذي توقعه، فالرقم �لذي 

توقعه يف �صنة 2020 حتقق يف �صنة 2019 عملياً. �أما توقعاته لليهود فجاءت �أخف�ص مما توقع بنحو 

26 �ألفاً، �أي �أن �لهجرة �خلارجية كانت �أقل من �الفرت��ص ن�صبياً، حتى مع �إ�صافة �لنمو �ملتوقع ل�صنة 

2020، لكن �الأرقام يف �لعموم جاءت �أقرب �إىل �ل�صيناريو �خلام�ص من توقعاته، و�لذي ر�أى يف حينه 
�أنها �الأرجح.

�لن�صبة  �إىل هذه  �لو�صول  �لتي ُو�صعت ملنع  �لعزل و�لطرد  يف �ملح�صلة، مل تنجح كل �صيا�صات 

�إذ� ما �أخذت حرفياً باعتبارها كانت حتاول منع و�صول �ملو�طنني  �أثر عملياً، وحتى  يف حتقيق �أي 

فقط،  �لن�صبة  هذه  من   %1 باإبطاء  جنحت  فاإنها   ،2020 بحلول  �ملدينة  �صكان  من   %40 �إىل  �لعرب 

ومبوجب معدل �لتغري يف �لن�صبة ل�صالح �لعرب، فاإنه �صيتحقق مع نهاية �صنة 2022.

�لذين  �مل�صلمني  عدد  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشته  �صحفي  لتقرير  ووفقاً 

ي�صكنون �لقد�ص بلغ نحو 354 �ألفاً، �أي 37.1% من �صكان �ملدينة ب�صقيها �ل�رشقي و�لغربي. و�أ�صار 

�إىل �أنهم جمتمع فتي، حيث �إن 32.9% منهم تقل �أعمارهم عن 14 عاماً، بينما بلغت ن�صبة كبار �ل�صن 

 
127

)65 عاماً فاأكرث( نحو %4.5.

2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:

اأ. حي ال�شيخ جراح:

كان حي �ل�صيخ جر�ح �أول �أحياء �لقد�ص �جلديدة ن�صاأة، �إذ بد�أت عائالت �لنخبة بتاأ�صي�ص �أحياء 

�ل�صيخ  حي  وكان  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �حلديث  �ملعماري  �لطر�ز  على  مدنية 

جر�ح هو �حلي �لذي �أ�ص�صته �لعائلة �حل�صينية، ثم �ن�صمت لها عائلة �لن�صا�صيبي، وعائلة جار �هلل، 

وبع�ص عائالت �لنخبة �الأخرى يف �لقد�ص، وهذ� ما جعل منه �ملركز �ل�صيا�صي �ملركزي يف �لقد�ص، 

فهو �لذي كان ي�صهد �الجتماعات �لعامة، �أو حتى �نطالق �ملظاهر�ت و�مل�صري�ت يف بع�ص �الأحيان، 

ن�صاأته بعد  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  �ليهودي  �لوجود  بد�أ  وقد  فيه.  �لقد�ص  مفتي  د�رة  لوجود   نظر�ً 

بعقدين تقريباً. 

جغر�فية  مطابقة  حتاول   1870 �صنة  بعد  ما  �ملبكرة  �لدينية  �ل�صهيونية  �لهجر�ت  �أخذت  لقد 

مّعوه  حممد  �ل�صيخ  قب  �أن  حينه  يف  �ملهاجرين  من  طائفة  فزعمت  �لتور�تي،  �لو�صف  مع  �لقد�ص 

�ل�صعدي، جد عائلة حجازي �ل�صعدي �ملقد�صية، و�ملغارة �مللحقة به و�لتي حتوي قب�ً يعود للعهد 

�لروماين، ُتطابق �لو�صف �لتور�تي لقب �ل�صديق �صمعون، و�لذي تزعم �ملرويات �أنه كان �آخر كهنة 

�ملعبد �لثاين �ملزعوم، فبد�أت بتقدي�ص هذ� �لقب وخ�ّصته بالتقدي�ص يف عيدها �لربيعي �مل�صمى عيد 

�ل�صعلة “الج باعومري Lag BaOmer”، و�لذي يقع عادة يف �صهر �أيار/ مايو من كل عام. وقد كان 
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تلف  �إىل  يوؤدي  �ل�صعدي  حجازي  وقف  يف  �ملزروعة  �الأر��صي  من  �ليهود  �ملهاجرين  هوؤالء  مرور 

�ملح�صول �ل�صيفي للفالحني �لذين يزرعونه، ففر�صو� على هوؤالء �ملهاجرين �ليهود دفع بدل مرور 

لتعوي�صهم عن تلف �ملح�صول، ثم طورت قادة �مل�صتوطنني �لعر�ص ليتحول �إىل �إيجار �صنوي.

بعد حرب 1948 وتوحيد �ل�صفتني ودخول �لقد�ص حتت �حلكم �الأردين، �صنّت �لدولة �الأردنية 

قانوناً قررت مبوجبه حتويل ملكيات �مل�صتوطنني �ليهود �إىل جهاز خا�ص تابع لها �أ�صمته “حار�ص 

�أمالك �لعدو”، ومبوجب ذلك �أخذ وزر�ء �لد�خلية يح�رشون �جلهات و�الأفر�د �ليهود �لذين غادرو� 

�لعدو”  �أمالك  “حار�ص  �إىل  �أمالك  من  بحوزتهم  كان  ما  ويحّولون  �حلرب،  خالل  �لغربية  �ل�صفة 

مبوجب “�أو�مر �إناطة”. ومبر�جعة هذه �الأو�مر تك�صف �أنها كانت قائمة على ح�رش �الأفر�د و�جلهات 

و�ل�صحيحة  �لذرية  �الأوقاف  من  كثري�ً  فاإن  ذلك  ومبوجب  �مللكيات،  �أ�صل  يف  �لتدقيق  على  ولي�ص 

�إىل  تُعد  ومل  ي�صتاأجرونها  بيهود  م�صغولة  كانت  الأنها  �لعدو”  �أمالك  “حار�ص  ت�رشف  �إىل  �أحيلت 

�ل�رشقيني  �ليهود  جلنة  بحوزة  كان  ما  كل  �مللكيات  تلك  بني  ومن  و�جباً.  كان  كما  �الأوقاف  حوزة 

وجلنة �ليهود �لغربيني مبوجب �أمر �الإناطة �ل�صادر �صنة 1954 عن وزير �لد�خلية �الأردين و�صفي 

�ل�صيخ جر�ح، و�ملعروفة با�صم كرم  �ملقد�صية يف  �ل�صعدي  �أر�ص عائلة حجازي  مريز�، ومن بينها 

�جلاعوين، ن�صبة �إىل �لعائلة �لتي تتوىل زر�عتها.

وجتمعات  مبخيمات  عملياتها  نطاق  حتديد  حتاول  �الأونرو�  وكالة  كانت   ،1956 �صنة  بحلول 

�الأردنية، بحيث تخ�ص�ص �حلكومة  بالتعاون مع �حلكومة  28 عائلة  ت�صوية مع  فاأبرمت  حمددة، 

�إيجار�ً  �الأونرو� وحد�ت �صكنية يدفعون مقابلها  لهم  �لعائالت، وتبني  لتلك  �الأر�ص  �الأردنية هذه 

رمزياً، مع وعد بتملكها م�صتقبالً، مقابل �لتنازل عن بطاقات �الأونرو� �لزرقاء و�الحتفاظ بحقهم 

بالعودة. بنت �الأونرو� �لوحد�ت �ل�صكنية، و�نق�صت فرتة �الإيجار �الأويل، لكن بريوقر�طية �حلكومة 

�الأردنية �أدت �إىل عدم �إجناز �لوعد بنقل �مللكيات بحلول �صنة 1967. بعد �الحتالل �ل�صهيوين ل�رشق 

لها  عائدة  �أمالكاً  �لعدو”  �أمالك  “حار�ص  حتت  �مل�صنفة  �الأر��صي  �الحتالل  حكومة  عّدت  �لقد�ص، 

بال�رشورة باعرت�ف �حلكومة �الأردنية، فحولتها �إىل و�صاية “حار�ص �الأمالك �لعامة” �ل�صهيوين، 

فتقدمت  لـ“��صتعادتها”،  �الأر��صي  لتلك  �الأ�صليني  �ملالك  �عتبهم  ملن  �مل�صاحة  بدوره  فتح  �لذي 

�لهيئات �لتي ت�صمي نف�صها “جلنة يهود �لقد�ص �ل�رشقيني” و“جلنة يهود �لقد�ص �لغربيني” بطلب 

�الأمالك  “حار�ص  ف�صجلها  �الأ�صل،  يف  ت�صتاأجرها  كانت  و�لتي  �جلاعوين  كرم  �أر�ص  “��صتعادة” 
�لعامة” �ل�صهيوين با�صم هاتني �للجنتني يف �صنة 1974 دون علم �أهل �حلي، ومن هنا بد�أ ن�صالهم، 

�أهله  مع  وتتعامل  �جلاعوين،  كرم  الأر�ص  �الأ�صلية  �مللكية  نقا�ص  ترف�ص  متعاقبة  �ملحاكم  وكانت 

باعتبارهم م�صتاأجرين حمميني، مبوجب قانون �الإيجار �ملحمي لدى �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. 
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 Nahalat باعت �للجنتان �أر�ص كرم �جلاعوين ل�رشكة ��صتيطانية حتمل ��صم نحالت �صمعون 

Shimon، و�لتي رخ�صت بدورها وحد�ت ��صتيطانية مبكان �حلي، ومبا �أنها رخ�صت بناء جديد�ً، 

فقد �أخذت تطالب باإخالء �أهل �حلي مبوجب بنود “قانون �الإيجار �ملحمي”، فهّجرت يف �صنة 2008 

عائلة �أم كامل �لكرد، ثم يف �صنة 2009 عائلتَْي �لغاوي وحنّون.

�إ�صافية  عائالت  �أربع  �الحتالل  حمكمة  �أنذرت   2021 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  الإخالء:  حماولة 

�حلي  �أهل  بقية  مع  �لعائالت  تلك  �أبناء  فاأخذ  �صمعون،  نحالت  ل�رشكة  بيوتهم  وت�صليم  بالتهجري 

و�صائل  ��صتخد�م  �أجادو�  �لذين  �لكرد،  عائلة  �أبناء  بينهم  من  وبرز  مبظلمتهم،  �لتعريف  يعيدون 

�ملحتلة �الأر��صي  و�أهل  �ملقد�صيون  و��صتجاب  �الإعالم،  و�صائل  وخماطبة  �الجتماعي   �لتو��صل 

مدى  على  �حلي  فتحول  لهم،  �ملجاورة  �لعي�صوية  �صباب  ن�رشة  وتكررت  لند�ء�تهم،   1948 �صنة 

�صهرين من �لزمن �إىل بوؤرة للمو�جهة و�لدفاع عن �أهله. قدم �أهل �حلي ��صتئنافاً ملحكمة �الحتالل 

�لعليا، تطلب فيه وقف �الإخالء حلني وقف �لبت يف �أ�صل ملكية �لعقار�ت، وهو ما كانت ترف�ص حماكم 

�الحتالل مناق�صته على مدى �أربعة عقود من �لزمن، لكن هذ� �ل�صغط، �لذي �ن�صمت له �ملقاومة يف 

�أيار/ مايو 2021، بالتهديد مبنع تهجري �أهل �حلي بالقوة �مل�صلحة، �أدى �إىل مماطلة �ملحكمة وطلب 

باأن حكومة  ليقول  �نق�صاء �حلرب  بعد  �لذي عاد  �الإ�رش�ئيلية،  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  ر�أي 

�الحتالل لن تبدي ر�أياً و�صترتك �لق�صية للمحكمة.

حماولة التحايل: بعودة كرة �للهب �إليها، حاولت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �أن تلعب دور �لو�صيط، 

وقدمت مقرتحاً ل�صكان �حلي و�مل�صتوطنيني، كان �أقرب �إىل �لتحايل؛ �إذ ن�ّص على قبول �أهل �حلي 

موؤقتاً باأنهم م�صتاأجرين حمميني، وت�صديد قيمة �الإيجار ملحامي �ل�رشكة �ال�صتيطانية، حلني �لبّت 

بامللكية من قبل جلان �لت�صوية �لتابعة لوز�رة �لعدل �ل�صهيونية، وهو ما يعني �أن يثبّت �أهل �حلي 

على �أنف�صهم �أنهم م�صتاأجرون، و�أن �ل�رشكة �ال�صتيطانية هي �ملالك �الأ�صلي. وقد كادت تلك �حليلة 

�أن جتّر ق�صية �حلي �إىل تقوي�ص نتائج معركة �صيف �لقد�ص بكل ما فيها من ت�صحيات، لكن جهود�ً 

�ملقد�صيني،  �لقد�ص، وعدد من �حلقوقيني  �لوطني و�الأهلي يف  �لعمل  يد هيئة  ُبذلت على  مار�ثونية 

�لدولية بال�صغط �ملبا�رش على �ملحامني، وتاأكيد  �لقد�ص  لتفادي ذلك، ومن ثم جاء تدخل موؤ�ص�صة 

2021/11/2 حليلة �ملحكمة �ملطروحة عليهم  �أهل �حلي يف  �إىل رف�ص  �لتز�م �لقر�ر �لوطني، لينتهي 

و�إعادة كرة �للهب �إليهم.

حماولة اللتفاف: �أمام ف�صلها يف �لتهجري، كانت �صلطات �الحتالل قد �رشعت مبحاولة لتطويق 

كرم �جلاعوين بح�صم بقية �جلبهات يف حي �ل�صيخ جر�ح من حوله �رشقاً وغرباً، ثم �لعودة �إليه بعد 

�أن ي�صبح �صوكة منفردة، لعل �قتالعه يكون �أ�صهل. يف هذ� �الإطار �رّشعت �صلطات �الحتالل عملها 

على جبهات �ل�صيخ جر�ح �الأربع �الأخرى:
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�لعبية،  �جلامعة  مقابل  ويف  �جلاعوين  كرم  من  �ل�رشق  �إىل  املفتي:  وكرم  املفتي  ق�رش  جبهة   .1

�إذ �رشعت يف �لعمل على بناء �لوحد�ت �ال�صتيطانية يف ق�رش �ملفتي، ويف حتويل كرم �ملفتي �إىل 

حديقة تور�تية.

جبهة اأر�س �شاحلية: وهي �أر�ص مال�صقة لكرم �ملفتي من جهة �لغرب وتبلغ م�صاحتها �صتة   .2

(، وكان فيها منزل وم�صتل عائلة �صاحلية، �لتي هدم �الحتالل منزلها 
2
دومنات )نحو 6,000م

ودّمر �مل�صتل، بدعوى تاأ�صي�ص مدر�صة لذوي الحتياجات �خلا�صة يف كانون �لثاين/ يناير 2022. 

�لتي  �لغرب من حي كرم �جلاعوين مبا�رشة، وهي  �إىل  �لو�قعة  العائلي:  امل�شاع  اأر�س  جبهة   .3

كانت �ملر�بطة �أم كامل �لكرد قد �أقامت عليها خيمة �صمود بعد تهجريها يف �صنة 2008، وجرت 

م�صادرتها بقر�ر نهائي من حمكمة �الحتالل �لعليا يف �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021، بعد 

�إىل  و�نتهت  لل�صيار�ت،  ومغ�صالً  موقفاً  عليها  يقيم  كان  �لذي  عبيد�ت  كمال  بت�رشف  كانت  �أن 

�مل�صادرة كاأر��صٍ خ�رش�ء مقابل ح�صول م�صتثمرين فل�صطينيني يف �لطرف �لثاين من �الأر�ص 

على رخ�صة فندق.

جبهة اأر�س النقاع: وهي �جلزء �ملتمم لكرم �جلاعوين من وقف عائلة حجازي �ل�صعدي، وتقع   .4

بكبانية �ليوم  وتعرف   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  حدود  جمابهة  يف  مبا�رشة  منه  �لغرب   �إىل 

“�أم هارون” على ��صم �مر�أة يهودية ��صتاأجرتها، و�أقامت عليها وحد�ت �صكنية لعائالت �ليهود 
للحكومة  �لتابع  �لعدو”  �أمالك  لـ“حار�ص  بدورها  �آلت  وقد   ،19 �لـ  �لقرن  نهاية  يف  �ملهاجرين 

رتها بدورها لتلك �لعائالت، وتقيم فيها 40 عائلة مقد�صية، تو�جه و�قعاً قانونياً  �الأردنية �لتي �أجَّ

�الأردنية، وبعد  �لبيوت بالكامل من �حلكومة  ��صتاأجرت  خمتلفاً عن حالة كرم �جلاعوين الأنها 

�الحتالل �صجلت تلك �لبيوت با�صم جهات ��صتيطانية، وباتو� يعتبون “م�صتاأجرين حمميني”. 

وتبحث �صلطات �الحتالل و�جلمعيات �ليمينية �ملتطرفة عن �أي ثغر�ت ت�صمح باإ�صقاط �حلماية 

عنهم، وقد بد�أت بعائلة فاطمة �صامل باعتبارها مل تكن يف منزل و�لدها حممود �صامل عند وفاته 

ي�صكنون  و�أحفادها  و�أوالدها  �أنها  من  بالرغم  للحماية  م�صتحقة  غري  فاعتُبت   ،1986 �صنة 

�إىل  �لنقاع  �أر�ص  2022 حتّول منزل عائلة �صامل ومنطقة  �ملنزل. وبحلول �صهر �صباط/ فب�ير 

�صاحة جديدة للمو�جهة يف حي �ل�صيخ جر�ح.
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 خريطة 3/4: تو�شيح جبهات حي ال�شيخ جراح ما بني اجلامعة العربية �رشقاً 

128ً
وحدود الأر�س املحتلة �شنة 1948 غربا

ب. �شلوان:

�إذ� كان حي �ل�صيخ جر�ح هو �جلناح �ل�صمايل لالخرت�ق �ال�صتيطاين لن�صيج �لقد�ص �ملركزي، فاإن 

�صلو�ن ت�صكل �جلناح �جلنوبي لهذ� �الخرت�ق للن�صيج �ملركزي ملدينة �لقد�ص، و�لذي ما يز�ل عربياً 

مقد�صياً يف جوهره مع �خرت�قات ��صتيطانية حمدودة. وي�صتهدف �الحتالل �صلو�ن ��صتهد�فاً عميقاً 

لكل و�حد  للقد�ص، بذريعة ومنهج خا�ص  �لقدية  للبلدة  �ملال�صقة  �ل�صتة  �أحيائها  �إىل ق�صم  يهدف 

فيها، لكنها توؤدي يف �ملح�صلة �إىل ق�صم �جلزء �الأكب من �صلو�ن، وهي على �ل�صكل �لتايل:

حي وادي حلوة: وهو �حلي �لو�قع �إىل جنوب �لبلدة �لقدية مبا�رشة، وجتري حماولة �ال�صتيالء   .1

عليه عب تكثيف �حلفريات حتته ب�صكل �أدى �إىل ت�صققات يف عدد كبري من عقار�ته ما تركها غري 

�صاحلة لل�صكن، ومن خالل تكثيف عمليات �ل�رش�ء و�صفقات �لتحايل و�لت�رشيب.

ن �ليوم من نحو 100 عقار ي�صكنها نحو 1,500 �صخ�ص، وكان  حي الب�شتان: �لذي بات يتكوَّ  .2

 قد تلقى يف �صنة 2008 �أمر�ً جماعياً باالإخالء، الأن بلدية �الحتالل عّدت �أر�صه حديقة تاريخية

با�صم “حد�ئق �مللك”، ��صتناد�ً للرو�ية �لتور�تية �ملزعومة للمنطقة.

حي بطن الهوى: وهو �ل�صفح �لو�قع فوق حي �لب�صتان من جهة �جلنوب �ل�رشقي، وي�صتخدم   .3

�الحتالل ذريعة “�إرث يهود �ليمن” فيها. �إذ �أقنعت �ملنظمات �ل�صهيونية �لنا�صئة عدد�ً من يهود 

�ليمن بالهجرة �إىل فل�صطني يف �صنة 1882، لكن �ملجتمع �ال�صتيطاين �لنا�صئ �لذي كان �أوروبياً 

بلدة  يف  و�ملخازن  �خلانات  بع�ص  ��صتئجار  �إىل  وجلاأو�  �ل�صبل،  بهم  فتقطعت  يقبلهم  مل  �رشفاً 

�صلو�ن لل�صكن بني �لعرب �لذين ي�صّكلون عمقهم �لثقايف �لطبيعي، و�أّدت ثورة �لب�ق �صنة 1929 
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 Ateret إىل هجرتهم من �صلو�ن بعد �ال�صتقطاب �لذي ح�صل، فعادت جمعية عطريت كوهانيم�

Cohanim لتدعي ملكيتهم لهذه �لعقار�ت �لتي كانو� ي�صتاأجرونها.

�لبلدة �لقدية من جهة �جلنوب �لغربي، وهو  حي وادي الربابة: وهو �حلي �ملال�صق ل�صور   .4

�آخر �أحياء �صلو�ن قبل جبل �صهيون، �لذي ت�صكل �الأمالك �لكن�صية جزء�ً من م�صاحته �ملتبقية �إىل 

�لغرب، وَتعّد �صلطات �الحتالل جميع �أبنية و�دي �لربابة غري مرخ�صة، وحتاول حتويل مكانه 

�إىل حديقة، وهي تتعمد يف كل عام �لقيام باأعمال جتريف يف حميطه، لعلها تت�صبب يف �نهيار بع�ص 

عقار�ته ب�صبب طبيعة بنائها �لع�صو�ئي �ملكتظ بال�صكان.

حي واد يا�شول: وهو �لو�دي �ملتمم لو�دي �لربابة من جهة �جلنوب �لغربي، وتزعم �صلطات   .5

�الحتالل �أن جميع منازله غري مرخ�صة كذلك، وهي مهددة جميعاً بالهدم.

حي عني اللوزة: وهو �أبعد هذه �الأحياء من �صور �لبلدة �لقدية، ويقع �إىل �جلنوب من جبل بطن   .6

�لهوى، وهو مهدد كذلك بالهدم من �صلطة �لطبيعة �لتي تريد حتويل منازله �إىل حديقة بدعوى 

عدم �لرتخي�ص.

لعل �ملع�صلة �الأبرز يف حالة �الأحياء �ل�صتة يف �صلو�ن هو �أن كالً منها يخو�ص معركته منفرد�ً، 

دون توحيد للجبهات �أو لنقطة �الحتجاج �جلماهريي، ما يجعله �أقل ح�صور�ً من حي �ل�صيخ جر�ح، 

�صخ�ص   300 نحو  جر�ح  �ل�صيخ  يف  �جلاعوين  كرم  ف�صكان  باأ�صعاف،  �أكرث  �صكانه  �أن  من  بالرغم 

و�أر�ص �لنقاع نحو 400 �صخ�ص )700 جمتمعني(، �أما �صكان �أحياء �صلو�ن �ل�صتة �ملهددة بالتهجري 

�أهل حي �ل�صيخ جر�ح من جهة �لعدد. وما  �أ�صعاف  7,500 مقد�صي، ما يجعلهم ع�رشة  فهم نحو 

يجعل جبهتهم �أ�صعب كثري�ً على �الحتالل �إن جرى �لعمل على توحيدها، وتنظيم �ملو�جهة فيها، 

ووقف ت�صتت م�صار�تها �لقانونية �لتي تهدد باالنزالق �ملفاجئ يف �أي منها لغياب �ملرجعية �لوطنية 

يف متابعتها.

ج. جتدد حماولة اإخالء اخلان الأحمر:

تعود حماولة �إخالء �خلان �الأحمر الأمر ع�صكري �أ�صدره �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنة 2012، لكنه 

كل  يف  �إن�صاءها  يعيدون  �أ�صحابها  كان  �لتي  �لتجمعات  من  عدد  يف  �صعبية  �صمود  باإر�دة  ��صطدم 

�أن  �الحتالل  ظّن  �ل�صهيوين،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  تر�مب  �عرت�ف  بعد  للهدم.  تتعر�ص  مرة 

�الأحمر  �إخالء �خلان  �لقر�ر، فحاول  ي�صملها هذ�  �لتي  �لد�ئرة �جلغر�فية  لتو�صيع  �لفر�صة مو�تية 

�حلدود  ويعلن  �لقد�ص،  �رشقي  �ال�صتيطانية   Adumim �أدوميم  كتلة  حول  �جلد�ر  ي�صتكمل  لعله 

، فيكون تر�مب بذلك قد �عرتف 
2
�ملو�صعة للمدينة مبا يطابق م�صار �جلد�ر، مب�صاحة تقارب 290 كم

هي  �الأوىل  مركزيتني؛  �صعوبتني  �ملحاولة  تلك  و�جهت  �لكبى”.  “بالقد�ص  بل  فقط  بالقد�ص  لي�ص 
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�لرف�ص �لدويل �ملتمثل �أ�صا�صاً باملوقف �لرو�صي و�الأوروبي بل حتى موقف �حلزب �لديوقر�طي 

�إنهاًء عملياً  �الأردن  �لقد�ص �رشقاً حتى و�دي  �الأطر�ف يف حماولة تو�صيع  �إذ ترى هذه  �الأمريكي، 

فكانت  �الأحمر  �خلان  �إخالء  حماولة  بها  ��صطدمت  �لتي  �لثانية  �لعقبة  �أما  �لدولتني،  حلل  �صامالً 

�حلر�ك �ل�صعبي الأهله، خ�صو�صاً يف جتمع �أبو نو�ر وحميطه، وقد ��صتند هذ� �حلر�ك �إىل كتلة ب�رشية 

 �أما 
129

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

�إجمايل �ملنطقة �ملهددة باالإخالء فيقدر �صكانها بنحو 2,400 �صخ�صاً، لكنه كان حر�كاً مدعوماً من 

�ل�صلطة �لفل�صطينية نظر�ً للح�صا�صية �ل�صيا�صية مللف �خلان �الأحمر، ومن جمموعات من �ملت�صامنني 

�الأجانب، وهو ما �صلب موقفه.

 
130

يف 2018/5/24 �صادقت حمكمة �الحتالل �لعليا على قر�ر نهائي بهدم جتمعات �خلان �الأحمر،

-6/23 �لفرتة  خالل  مر�ت  عدة  وحميطه  نو�ر  �أبو  جتمع  �إز�لة  �الحتالل  جي�ص  جر�فات  وحاولت 

2018/10/19، لكنها مل تتمكن من ذلك حتت �ل�صغوط �ل�صعبية و�لدولية، و�صوالً �إىل �إعالن �ملدعية 

�لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن �صودة Fatou Bensouda يف 2018/10/17 �أنها �صتنظر يف 

 فاأعلنت �حلكومة 
131

كون هدم �خلان �الأحمر جرية حرب و�أنها لن ترتدد باتخاذ �الإجر�ء �ملنا�صب،

132
�الإ�رش�ئيلية تاأجيل م�رشوع هدم �خلان �الأحمر �إىل �أجل غري م�صمى.

حتول هذ� �لرت�جع �إىل عنو�ٍن م�صتمر للمعار�صة �ليمينية لنتنياهو، وكان �صوت رئي�ص �لوزر�ء 

 وهو ما ي�صعه �ليوم حتت 
133

�حلايل نفتايل بينيت هو �الأعلى يف مطالبة نتنياهو بهدم �خلان �الأحمر،

 Regavim صغوط لتفيذ ما كان يطالب به من قبل. يف 2021/7/23، وبعد جتديد منظمة ريجافيم�

�ل�صادر  �لنهائي بالهدم  �لقر�ر  �لعليا ب�رشورة تنفيذ  �لتما�صها ملحكمة �الحتالل  �ليمينية �ملتطرفة 

ردت  وقد   
134

�لهدم. قر�ر  تنفيذ  من  موقفها  لتبيان  مهلة  �الحتالل  حكومة  �ملحكمة  �أعطت  �صابقاً، 

حكومة �الحتالل يف 2022/9/5 بطلب مهلة �إ�صافية ل�صتة �أ�صهر �أخرى تنتهي يف 2022/3/5، وهو ما 

 
135

يهدد بعودة ق�صية �خلان �الأحمر �إىل �لو�جهة من جديد خالل �صنة 2022.

د. �رشوع ت�شوية الأرا�شي:136

“تقلي�ص  عنو�ن  وحمل   3790 �لرقم  حمل  قر�ر�ً  �الحتالل  حكومة  �تخذت   2018/5/13 يف 

�لفجو�ت �الجتماعية و�القت�صادية يف �رشقي �لقد�ص”، وكان �لبند �الأهم فيه هو �إعادة فرز وت�صجيل 

�الأر��صي يف �ملدينة. يف و�قع �الأمر، فاإن هذ� �لقر�ر جاء لي�صتثمر يف عقود متتالية من �صبابية �مللكية، 

وعدم �لت�صجيل، وتفتت �مللكيات بني �لورثة، �إذ �إن 10% من �أر��صي �رشقي �لقد�ص كانت م�صجلة 

يف �لطابو عند �إكمال �حتاللها �صنة 1967، و�أدى قانون “�أمالك �لغائبني” �لذي عّد كل من كان مقيماً 

�لغائبني”، فقد  �أمالك  “حار�ص  �أمالكه حتت  “غائباً” و�صعت  خارج فل�صطني �ملحتلة وقت �حلرب 
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�أحجم �ملقد�صيون عن ت�صجيل �أمالكهم حتى ال ت�صبح �حلكومة �ل�صهيونية �رشيكة فيها، ومبرور 

للتعبري عن بيع �لعقار�ت،  �أ�صلوباً متد�والً  “�لوكالة غري �لقابلة للعزل”  عقود من �لزمن فقد باتت 

كما تفتت �مللكيات بني �أعد�د كبرية من �لورثة، بع�صهم بقي يف �لقد�ص وبع�صهم هاجر، عالوة على 

وجود �لكثري من �مللكيات �لوقفية �ملحكرة �أو �ملوؤجرة �لتي يت�رشف �ملقيمون فيها وكاأنهم مالكني، 

مع �أنهم ال يلكون �أي ورقة �أو وثيقة تثبت �صلتهم بالعقار �صوى �لتقادم. 

جاء قر�ر �الحتالل هذ� ليحاول �ال�صتثمار يف �لو�قع �ملعقد �لذي �صببته �إجر�ء�ته، وهو ما �صي�صمح 

له باإحالة ملكيات كبرية �إىل خزينة �لدولة لعدم ح�صور مالكيها �أو لعدم توفر �أور�ق �الإثبات �لكافية 

معهم، كما �صيحول �ل�صهاينة �إىل �رشيك حمتمل يف حمل كل قريب م�صافر �أو الجئ خارج فل�صطني، 

وقد عملت جلان �لت�صوية �الإ�رش�ئيلية على مناطق ح�صا�صة، من بينها �أر�ص �لنقاع يف �ل�صيخ جر�ح، 

جمعي  موقف  تبني  يحتم  ما  وهو  �صفافا،  وبيت  حنينا  بيت  ويف  باهر  �صور  يف  و��صعة  ومناطق 

�لغائبني” �رشيكاً يف  �أمالك  “حار�ص  للت�صوية وللتعاون مع جلانها، حتى ال ي�صبح  وطني ر�ف�ص 

معظم عقار�ت �ملقد�صيني.

هـ. �شيا�شة الإبعاد:

�أو  �أجز�ء من �لقد�ص،  ف �الحتالل �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى، وعن �لبلدة �لقدية، وعن  ُيوظِّ

حتى عن مدينة �لقد�ص عموماً كاأد�ة �أ�صا�صية لقمع �لنا�صطني و�لقياد�ت �ملجتمعية وحماولة حرمانهم 

من �لتاأثري. �إذ ُي�َصكِّل �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى بنظر �الحتالل ر�دعاً ُيغرّي �صلوك �ملر�بطني عموماً 

وحتييد�ً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �لو�صول  على  قدرتهم  على  حر�صاً  �ملو�جهة  جتنب  �إىل  ويدفعهم 

للعنا�رش �لتي يتهمها “بالتحري�ص” عن م�صهد �مل�صجد �الأق�صى، خ�صو�صاً بعد جتربة �صنة 2015 

�إ�صافة  �لقد�ص.  يف  �لطعن  عمليات  لتنفيذ  د�فعاً  عن�رش�ً  باملر�بطات  �لتنكيل  م�صهد  فيها  كان  �لتي 

بق�صد  �صفر،  ومنع  تو��صل  منع  باأو�مر  �ملقد�صيني  �لنا�صطني  �الحتالل  �صلطات  تخ�ّص  لالإبعاد، 

�لعربي و�الإ�صالمي مبنع  �لغربية، وعن عمقهم  �ل�صفة  �لطبيعي يف  �لفل�صطيني  عزلهم عن عمقهم 

�ل�صفر من �الأ�صا�ص، يف حماولة خلف�ص م�صتوى �لتفاعل �ل�صعبي �لعربي و�الإ�صالمي مع جمريات 

�ملو�جهة يف �لقد�ص.

وينقل مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني عن مركز معلومات و�دي حلوة �الإح�صاء�ت �لتالية 

الأو�مر �الإبعاد ومنع �لتو��صل خالل �لفرتة 2020-2021، و�لتي كانت على �ل�صكل �لتايل:  
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 جدول 3/6: اأوامر الإبعاد عن القد�س وامل�شجد الأق�شى ومنع التوا�شل وال�شفر

بحق املقد�شيني 1372021-2020

الإبعاد

20202021طبيعة اأمر الإبعاد واملنع

315357اإبعاد عن امل�شجد الق�شى

33110اإبعاد عن البلدة القدمية

1531اإبعاد عن مدينة القد�س

363498املجموع

املنع

411منع دخول لل�شفة الغربية

غري متوفر8منع ال�شفر

1211املجموع

3. هدم املنازل واملن�شاآت:

�لفل�صطينية  – �الأر�ص  �أرقام مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(  مبوجب 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - �ملحتلة 

�ل�صنو�ت  مدى  على  �ملهدومة  �ملن�صاآت  فاإن   ،occupied Palestinian territory )OCHA-oPt(

�الأربع �ملا�صية كانت على �ل�صكل �لتايل:

جدول 3/7: املن�شاآت املهدَّمة يف القد�س 1382021-2018

2018201920202021ال�شنة 

178206175181العدد

�لبالغة  2017-2000 �لفرتة  خالل  من�صاآت  من  هدم  ما  �إىل  �ل�صنو�ت  هذه  ح�صيلة   باإ�صافة 

�لفرتة خالل  �لقد�ص  يف  للمن�صاآت  �الحتالل  �صلطات  هدم  ح�صيلة  فاإن   
139

من�صاأة،  1,352 

2000-2021 تكون 2,092 من�صاأة، تتكون يف معظمها من �ملن�صاآت �ل�صكنية.
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الأعد�د  دقيقة  �أرقام  حتديد  ي�صعب 

�إذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني 

�الإ�رش�ئيلية عدم ذكر  �الإح�صائيات  تتعمد 

�ل�صفة،  �الأعد�د يف  �لتحفظ عن باقي  �لقد�ص، كما يتم �حلديث ببع�ص  �مل�صتوطنني يف �رشقي  �أعد�د 

تقرير  وذكر  �ال�صتيطانية.  بر�جمها  �صّد  و�لدولية  �لفل�صطينية  �الأفعال  ردود  من  للتخفيف  رمبا 

لـ“حزب  �ل�صابق  و�لرئي�ص  �ال�صتيطان  ب�صوؤون  �ملعني   ،Ya‘akov Katz كات�ص  يعقوب  �أ�صدره 

يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  �أعد�د  �أن   ،2021 �صنة  �الإ�رش�ئيلي   ”National Union �لوطني  �الحتاد 

 %2.62 800 �ألف، حيث �زد�دت بن�صبة  �ل�صفة �لغربية �ملحتلة )مبا فيها �رشقي �لقد�ص( بلغ نحو 

�ملدير  �ملقابل، �رشَّح   يف 
140

.)2020-2016( �الأخرية  �ل�صنو�ت �خلم�ص  2020، و17% خالل  �صنة 

�لعام ملعهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( �ملخت�ص ب�صوؤون �الأر�ص و�ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، يف 

�ألف   913 نحو  بلغ  �لقد�ص(  �رشقي  فيها  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن   ،2021/11/1
141

م�صتوطن.

�إذ ت�صري  �أعد�د �مل�صتوطنات �ليهودية يف �ل�صفة �لغربية.  وتنطبق �ل�صعوبة نف�صها على حتديد 

بيانات حركة �ل�صالم �الآن Peace Now �إىل وجود 132 م�صتوطنة كبرية، و141 بوؤرة ��صتيطانية 

 غري �أن معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج(، بح�صب مديره �لعام، قال �إن عدد �مل�صتوطنات يف 
142

�أخرى.

 بينما حتدث 
143

�ل�صفة بلغ 199 م�صتوطنة، ي�صاف �إليها 220 بوؤرة ��صتيطانية يف �أو�خر �صنة 2021.

تقرير ن�رشته �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم Israel Hayom” عن وجود 150 م�صتوطنة يف �ل�صفة دون 

 وعلى �أي حال، فباالإ�صافة �إىل تعمد �لغمو�ص �لر�صمي 
144

�أن ي�صمل ذلك م�صتوطنات �رشقي �لقد�ص.

�الإ�رش�ئيلي، فثمة �إ�صكالية مرتبطة بتحديد ما ي�صمى “ر�صمياً” يف معايري �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وما 

هو “غري ر�صمي”؛ وما هو بوؤر متنقلة غري م�صتقرة، �أم �أن هذه �لبوؤر �كت�صبت طبيعة د�ئمة وتنتظر 

“�رشعنتها” من جانب �الحتالل. وب�صكل عام، فاإن تقارير �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية متيل عادة �إىل 
�لتَّحفظ وتقليل �الأرقام.

 Higher Planning و�أ�صارت تقارير جمل�ص �لتخطيط �الأعلى �الإ�رش�ئيلي �لتابع لالإد�رة �ملدنية

باجتاه تنفيذ خطط  �أن �الحتالل دفع قدماً  �إىل   Council of the Israeli Civil Administration

�الأول/  ت�رشين  منت�صف  وحتى   2020 �صنة  بد�ية  من  �لفرتة  خالل  �صكنية  وحدة   12,159 لبناء 

 �أما يف �صنة 2021، �أ�صار تقرير ملعهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( �إىل �أن 
145

�أكتوبر من �ل�صنة نف�صها.

�صلطات �الحتالل قامت باإيد�ع 113 خمططاً ��صتيطانياً يف 62 م�صتوطنة لبناء �أكرث من 17 �ألف وحدة 

�ل�صفة  �الأر��صي، يف  �أبحاث  تقرير مركز   وح�صب 
146

�ألف دومناً.  13 تتعدى  �صكنية على م�صاحة 

�لغربية، فقد مت خالل �صنة 2021 تو�صيع 55 م�صتوطنة، كما �أن�صئت 15 بوؤرة ��صتيطانية جديدة، 

147
ومّت عمل 25 طريقاً �لتفافياً �أو فرعياً جديد�ً.

 ثالثًا: تطور التو�شع اال�شتيطاين 

            فـــــي ال�شفـــــة الغــربيــــة
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وخالل �صنة 2021 تز�يد ما ُيعرف باال�صتيطان �لرعوي، حتت رعاية �الحتالل، وذلك من خالل 

�أو �الأبقار، وفر�ص �صيطرتهم على مناطق و��صعة مفتوحة  قدوم م�صتوطنني بقطعان من �الأغنام 

تتبع �لقرى �لفل�صطينية، بحجة �لرعي. وهو ما يوؤدي �إىل م�صادرة م�صاحات كبرية من �الأر��صي 

148
مقارنة بتو�صع �مل�صتوطنات؛ كما ير�فق ذلك �لكثري من �الإرهاب وتدمري �ملزروعات.

�لغربية؛  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأثرية  �ملو�قع  ��صتهد�ف  �الأر�ص  على  �لعدو�ن  ��صتمل  وقد 

موقعاً   601 ��صتهدفت  ع�صكرية  �أو�مر  �الحتالل  جي�ص  �أ�صدر   ،2021 فب�ير  �صباط/  نهاية  ففي 

�أريحا، 219 موقعاً يف حمافظة  �الإعالن  �إ�رش�ئيلية. و�صمل  �أثرية  �أنها مو�قع  بزعم  وتاريخياً   �أثرياً 

149
و117 موقعاً يف حمافظة ر�م �هلل، و117 موقعاً يف حمافظة نابل�ص، و32 موقعاً يف حمافظة �لقد�ص... .

بوؤرة اأفيتار Eviatar ال�شتيطانية املُقامة على جبل �شبيح: 

�ل�صابقة برئا�صة نتنياهو، وبدالً  �لبوؤرة �ال�صتيطانية يف عهد �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  ن�صئت هذه 
ُ
�أ

يف  �ملباين  ترك  على  و�فقت  باإخالئها،  بينيت  برئا�صة  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تقوم  �أن  من 

�إذ�  �ال�صتيطانية  �لبوؤرة  على  �ل�رشعية  باإ�صفاء  وعدت  فيما  حلر��صتها،  جنود�ً  وو�صعت  �ملنطقة 

�ت�صح �أن ذلك ممكن قانونياً. ومنذ ذلك �حلني، يتعر�ص �جلنود لهجمات يومية باحلجارة و�الألعاب 

�جلي�ص  بنري�ن  فل�صطينيني  �صبعة  عن  يقل  ال  ما  و��صت�صهد  �ملتظاهرين،  مع  وملو�جهات  �لنارية، 

150
�الإ�رش�ئيلي.

وقد ��صتغل �مل�صتوطنون “هبّة �لقد�ص” �الأخرية وحرب غزة ليعودو� بحماية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�إىل قّمة �جلبل، مبنازل متنقلة �صمن خطة لرت�صيخ وجودهم، وحتويل �ملكان �إىل م�صتوطنة د�ئمة. 

ويقع جبل �صبيح بني ثالثة قرى فل�صطينية هي: قبالن ويتما وبيتا، جنوب نابل�ص، وتعود ملكية 

�جلبل لفل�صطينيني من �لقرى �لثالث، يلكون وثائق ُتثبت ذلك، ولطاملا �أبدو� ��صتعد�دهم لتقديهما 

151
عب �ملحاميني �إىل �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية.

ال�شارع ال�شتيطاين 55:

��صتمر�ر�ً ل�صيا�صات �الحتالل �لد�عمة لالنت�صار �ال�صتيطاين يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية، �رشعت 

قو�ت �الحتالل يف 2021/8/16 بتجريف م�صاحات و��صعة من �أر��صي �ملو�طنني �لتابعة ملدينة قلقيلية 

�ل�صارع �ال�صتيطاين  �إىل تو�صيع  �إليا�ص، لتنفيذ خمطط ��صتيطاين يهدف  �لنبي  وبلدة عزون وقرية 

رقم 55، �لر�بط بني مدينتَي قلقيلية ونابل�ص. وقد �صادقت �صلطات �الحتالل على تو�صيع مقطع من 

�صارع 55 �ال�صتيطاين على ح�صاب �أر��صي �ملو�طنني �لزر�عية جنوب مدينة قلقيلية، و�لذي يربط بني 

�مل�صتوطنات �ملقامة على �أر��صي �ملو�طنني يف حمافظة قلقيلية مع �مل�صتوطنات د�خل �خلط �الأخ�رش، 

�مل�صاتل”، ومتنع مركبات  “�صارع  ��صم  لتو�صيعه  �لذي تخطط  �ملقطع  وتطلق قو�ت �الحتالل على 

 
152

�ملو�طنني �لفل�صطينيني من دخول �ل�صارع با�صتثناء �لذين يحملون ت�رشيحاً خا�صاً لذلك.
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�أن مّت �لك�صف عن وجود خمطط لتو�صيع �مل�صتوطنات �ملحاذية لل�صارع �ملذكور، يق�صي  وبعد 

35 فل�صطينياً  �ملقبلة، �عرت�ص على ذلك  �لقليلة  �ل�صنو�ت  ��صتيطانية جديدة يف  5,650 وحدة  ببناء 

يلكون م�صاتل فيه، و�أر��صيهم مهددة بامل�صاَدَرة لتو�صيع هذ� �ل�صارع. ُيذكر �أن �ل�صارع كلّه يقع 

يف �ل�صفة �لغربية، لكن قبل حاجز ع�صكري، ولذلك تتحرك فيه �صيار�ت �إ�رش�ئيلية باالأ�صا�ص. وقد 

ُرف�صت �العرت��صات �لتي قدَّمها �أ�صحاب �الأر��صي و�مل�صاتل، وذلك بعد �أن زعم ما ي�صمى “جمل�ص 

�لتخطيط �الأعلى �الإ�رش�ئيلي �لتابع لالإد�رة �ملدنية” �أن ال �صالحيات لديه لتنفيذ �أي ت�صوية تتعلق 

بامل�صاتل، وتزعم �الإد�رة �ملدنية �أن تو�صيع �ل�صارع يخدم �لفل�صطينيني �لذين ي�صريون فيه، �إال �أن 

هذ�  �أن  و�ل�صحيح  �صيارة.   250 يتجاوز  ال  �ل�صارع  هذ�  يف  ت�صري  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صيار�ت  عدد 

153
�مل�رشوع هو جزء من خمطط �أكب لتو�صيع �ل�صارع رقم 55، و�لذي ُينفذ على مر�حل.

�الأمر   ،55 �ل�صارع  جانب  �إىل  جانبية،  خدمة  �صو�رع  �صّق  من  �مل�صاتل  هذه  �أ�صحاب  ويتخوف 

�أر��صيهم، ما يعني �لق�صاء على هذه �مل�صاتل  �إىل م�صادرة م�صاحة و��صعة جد�ً من  �لذي �صيوؤدي 

منها ويعتا�ص  �لعمال،  مئات  ت�صّغل  زر�عياً،  م�صتالً   14 �ل�صارع  هذ�  جانبي  على  وينت�رش   متاماً. 
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نحو 500 �أ�رشة، باالإ�صافة �إىل وجود �أربعة �آبار �رتو�زية.

ويكن �لقول باأن �لهدف �الأ�صا�صي من هذ� �مل�رشوع �ال�صتيطاين هو �لف�صل بني قلقيلية وبلدة 

�صابا  لربط مدينة كفار  �ملجال  يفتح  بينهما، وبذلك  �لزر�عية  �الأر��صي  �ال�صتيالء على  حبلة، عب 

د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 مع م�صتوطنة �ألفي من�صيه Alfei Menashe، مبا ينعك�ص �صلباً 
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على �لوجود �لفل�صطيني فيما بينهما.

م�شادرة الأرا�شي:

�صهدت �ل�صنتان 2020-2021 م�صادرة نحو 41,095 دومناً من �أر��صي �ملو�طنني �لفل�صطينيني 

يف �ل�صفة �لغربية، لدو�عٍ �أمنية، �أو لغايات �إن�صاء م�صتوطنات جديدة �أو تو�صيع م�صتوطنات قائمة، 

�أو لتو�صيع طرق �لتفافية ل�صالح �مل�صتوطنني، �أو لربط �مل�صتوطنات ببع�صها �لبع�ص عب �صبكة من 

�لطرق �اللتفافية �خلا�صة بامل�صتوطنني، �أو لتو�صيع هذه �لطرق. 

�ملو�طنني  �أر��صي  من   
156ً

دومنا  24,750 على  يزيد  ما  م�صادرة  مّت   ،2021 �صنة  ففي 

 �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص ل�صالح �لن�صاط �ال�صتيطاين، بينما مّت م�صادرة ما يزيد عن

و�لبوؤر  �مل�صتوطنات  لتو�صيع  �لزر�عية  �الأر��صي  من  دومناً   1,650 وجتريف  دومناً   16,345
157

�ال�صتيطانية، ح�صب �إح�صائيات �صنة 2020.

ان �لتابعة  وعلى �صبيل �ملثال، جرفت قو�ت �الحتالل يف كانون �لثاين/ يناير 2021 يف خلَّة ح�صَّ

�أ�صجار  و�قتلعت  بامل�صادرة،  �ملهددة  �لزر�عية  �ملو�طنني  �أر��صي  �صلفيت م�صاحة من   – بديا  لبلدة 
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من  م�صاحة  مب�صادرة  يق�صي  ع�صكرياً  �أمر�ً  �الحتالل  قو�ت  �أ�صدرت  كما  و�لعنب.  �لزيتون 

مب�صادرة يق�صي  �آخر  ع�صكرياً  �أمر�ً  و�أ�صدرت  حلم،  بيت  حمافظة  يف  �لو�قعة  �ملو�طنني   �أر��صي 

  كما مّت يف �ل�صهر �لتايل 
158

1,008 دومنات من �أر��صي �ملو�طنني �لقريبة من م�صتوطنة �ألفي من�صيه.

تو�صعة حدود م�صتوطنة يت�صهار Yitzhar من ِقبل جمموعة من �مل�صتوطنني �لذين قامو� باأعمال بناء 

��صتيطانية على م�صاحة من �أر��صي �ملو�طنني هناك. �إ�صافة لقيام قو�ت �الحتالل يف �جلهة �جلنوبية 

 ،Emmanuel عمانوئيل  مل�صتوطنة  �ل�صناعية  �ملنطقة  قرب  و�لو�قعة  قلقيلية،   – �إماتني  قرية  من 

لتو�صيع  باالإ�صافة  �ل�صناعية،  �ملنطقة  م�صاحة  زيادة  بهدف  �ملو�طنني  �أر��صي  يف  جتريف  باأعمال 

�آخر  �أمر�ً  �الحتالل  قو�ت  و�أ�صدرت  �ل�صمالية.  �الأغو�ر  يف  �ملقامة   Maskiot م�صكيوت  م�صتوطنة 

يق�صي مب�صادرة 193 دومناً من �أر��صي بلدة دير دبو�ن وقرية رمون �لو�قعتني �رشقي حمافظة 
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ر�م �هلل و�لبرية، بهدف �إقامة مكّب نفايات ل�صالح �مل�صتوطنني.

هدم املنازل واملن�شاآت:

يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  �الحتالل  �صلطات  قبل  من  �لفل�صطينية  و�ملن�صاآت  �ملنازل  هدم  �صهد 

�لتقرير �رتفاعاً كبري�ً، مقارنًة بال�صنو�ت �لتي �صبقتها؛ فخالل �صنة 2020 قامت �صلطات �الحتالل 

تهجري عنها  نتج  فل�صطينيني،  ملو�طنني  تعود  �لتي  و�ملن�صاآت  �ملنازل  من   854 بهدم   �الإ�رش�ئيلي 

و�ملن�صاآت  �ملنازل  من   905 �ل�صلطات  هذه  هدمت  حني  يف  ماأوى،  بال  و�إبقائهم  مو�طن   1,001
160

�لفل�صطينية خالل �صنة 2021 نتج عنها تهجري 1,205 مو�طنني.

�أظهر �لتوثيق �مليد�ين �لذي يقوم به مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية “ �أوت�صا” – 

�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، �رتفاعاً ملحوظاً يف عمليات �لهدم �لتي تقوم بها دولة �الحتالل ملنازل 

�صلطات  بها  تتذرع  �لتي  �الأ�صباب  �أما عن  �لتقرير،  �لتي يغطيها  �لفرتة  فل�صطينية خالل  ومن�صاآت 

�أو منفِّذي  �أمنية، �أو هدم منازل ذوي �ل�صهد�ء  �أو الأ�صباب  �إما �لبناء دون ترخي�ص،  �الحتالل فهي 

�لعمليات �لفد�ئية كنوٍع من �لعقاب �جلماعي.

روا  جدول 3/8: هدم املنازل واملن�شاآت يف ال�شفة الغربية وعدد املواطنني الذين ُهجِّ

ب�شبب ذلك خالل ال�شنوات 1612021-2017

20172018201920202021ال�شنة

421468628854905عدد املنازل واملن�شاآت التي ُهدِّمت

روا ب�شبب عمليات الهدم 6644729071,0011,205عدد املواطنني الذين ُهجِّ
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جدار الف�شل العن�رشي:

مل ي�صهد �لبناء يف جد�ر �لف�صل �لعن�رشي يف �ل�صفة �لغربية خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير �أي 

تطوٍر ُيذكر، حيث �إن معظم مر�حل �لعمل �الأ�صا�صية كانت قد ��صتُكملت قبل عدة �صنو�ت با�صتثناء 

�أجز�ء قليلة ��صتُكملت يف �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية، ومل تتم �أي زيادة على م�صار �جلد�ر �لذي يبلغ 

�أو  �لعازل  �جلد�ر  عن  �الحتالل  دولة  تخلّي  �الأحو�ل  من  حاٍل  باأّي  يعني  ال  وهذ�  كم،   708 طوله 

عدولها عنه، �إمنا يرجع �صبب عدم حدوث تطور�ت جديدة بهذ� �خل�صو�ص ب�صبب �كتمال �الأجز�ء 

�الأ�صا�صية �لتي تف�صل مدن �ل�صفة و�لقد�ص عن �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �صنة 1948 و�صنة 1967، 

�إ�صافة الكتمال عزل م�صتوطنات �ل�صفة �لغربية �ملحتلة عن حميطها. 

بناء جد�ر  ��صتكمال  2021 عن  �الأول/ دي�صمب  كانون  �أعلنت يف �صهر  �الحتالل  �أن دولة  ُيذكر 

�لناطق با�صم  1948، وبح�صب  �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �أمني عازل على طول حدود قطاع غزة مع 

بعد   ��صتكمل  �الحتالل  فاإن جي�ص   ،Ofir Gendelman �أوفري جندملان  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

ثالث �صنو�ت ون�صف بناِء �حلاجز �الأمني �لذي يحيط بقطاع غزة، ويتد على طول 65 كم، بهدف 

162
منع عمليات �لت�صلل للد�خل �لفل�صطيني �ملحتل.

احلواجز:

2021 قفزة غري م�صبوقة يف عدد �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )مبا فيها نقاط  �صهدت �صنة 

�لتفتي�ص �لثابتة و�ملتحركة( �لتي تقطع �أو�صال �لعمق �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بحيث 

�لفل�صطينية  و�لبلد�ت  و�لقرى  �ملدن  مر�كز  وبني  جهة،  من  �ل�صفة  حمافظات  بني  �لتو��صل  متنع 

�ملحيطة بها من جهة �أخرى، فقد بلغ عدد �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 4,210 حو�جز خالل �صنة 

705 حو�جز، وترتكز معظم  2020 نحو  2021، بينما بلغ عدد �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف 

 ويقدم �جلدول 
163

�حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف مدن �خلليل ور�م �هلل ونابل�ص ب�صكل خا�ص.

�لتايل ملخ�صاً باأبرز �نتهاكات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وم�صتوطنيه:
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 جدول 3/9: انتهاكات الحتالل الإ�رشائيلي وم�شتوطنيه يف ال�شفة الغربية 

خالل الفرتة 1642021-2020

20202021ال�شنة

1,032 �عتد�ء698 �عتد�ءاإرهاب امل�شتوطنني

20,309 �صجرة10,105 �صجرةقطع اأو حرق اأو تدمري الأ�شجار

م�شادرة اأرا�شي
مّت م�صادرة 16,345 دومناً 

ً وجتريف 1,650 دومنا

24,750 دومناً

عدد املنازل واملن�شاآت التي هدمها الحتالل
854 منزالً ومن�صاأة ي�صكنها نحو 

ً 1,001 مو�طنا
905 منزل ومن�صاأة ي�صكنها 

نحو 1,205 مو�طن

4,210 حو�جز705 حو�جزاحلواجز الع�شكرية

�صعبية مو�جهات  ل�صبع  �ملبا�رش  �النفجار  عنو�ن  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد   كان 

 ،2014 يوليو  متوز/  يف  متتالية  هبات  خم�ص  بينها  من  م�صت،  عاماً   25 مدى  على 

 ،2021 2019، و�أيار/ مايو  2017، و�صباط/ فب�ير  2015، ومتوز/ يوليو  �أكتوبر  وت�رشين �الأول/ 

مبتو�صط فارق بينها 17 �صهر�ً، وهي ما�صية يف هذ� �لن�صق لتزد�د قدرة على ح�صد �لطاقات وعلى 

فر�ص �لرت�جعات يف كل حمطة من حمطاتها. وُت�صكِّل �ملحاولة �ل�صهيونية �ملتو��صلة حل�صم م�صري 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وفر�ص تغيري�ت جذرية يف هويته عنو�ن �نطالقاتها �ملتتالية. �أمام ��صتمر�ر 

هذ� �ل�صبب �ملركزي �لد�فع، فاإن �لهبّة �لقادمة، وفق هذ� �لن�صق، متوقعة تقريباً يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 

2022. لكن ومع ��صتقر�ء �لو�صع �مليد�ين و�لتناظر �لهجري �لعبي، فاإن رم�صان و�الأ�صبوع �لثالث 

منه، �ملتز�من مع �لفرتة 16-2022/4/22 قد تكون فرتة مر�صحة النفجار �لهبّة �لقادمة.

�صّكل �ل�رش�ع على �ل�صيخ جر�ح ومنع تهجريه، ومنع تهجري �صلو�ن كذلك، ومو�جهة �صيا�صات 

�لهدم، و�ل�رش�ع على �حليّز يف باب �لعامود، �لعنا�رش �لد�فعة نحو �ملو�جهة، �إىل جانب �لعقدة �ملركزية 

ما تز�ل م�صتعلة ومتفاعلة،  �لعنا�رش جميعاً  �أن هذه  �ليوم  �ملبارك. و�لو��صح  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

مع �حتمالية �أن ين�صم �إليها �خلان �الأحمر خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2022، لي�صّكلو� بالت�صافر مع 

مو�جهة �ال�صتيطان و�جلد�ر يف �ل�صفة �لغربية، و�أو�صاع �ل�صجون �مل�صتعلة، و��صتمر�ر �حل�صار 

ومنع �الإعمار يف غزة، وتهمي�ص ح�صور �لهوية �لعربية و�الإ�صالمية يف �لد�خل �ملحتل �صنة 1948، 

�لذ�هبة  �ملت�صافرة و�مل�صتبكة  �لعنا�رش  �صبكة من  ُوجوَد  �لنقب،  �أبناء  و��صتمر�ر حماوالت تهجري 

ورمبا  �النطالق،  بد�ية  يف  �الأقل  على  �أحد�ثها  وم�رشح  �رش�رتها  �لقد�ص  تكون  جديدة،  ذروة  نحو 

تتمكن هذه �لهبّات بالرت�كم وطول �لزمن �أن حتقق ما كان يكن النتفا�صة �صعبية منظمة �أن تفر�صه 

من تر�جعات �صهيونية، و�إن كانت على مدًى زمني �أطول.

خال�شة
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الهوام�س

�صكل معهد �ملعبد �ملوؤ�ص�صة �لتي �أر�صت �لقو�عد �ملعرفية لـ“جماعات �ملعبد” �ملتطرفة، �إذ يعمل منذ �صنة 1987 على ت�صور   
1

�صنة  يف  د�صن  وقد  �لكهنة.  ولبا�ص  �لدينية  �لعباد�ت  �أدو�ت  فيه،  �أد�ئها  �لو�جب  و�لطقو�ص  وبنائه  و�صكله  �ملزعوم  �ملعبد 

2008 مقر�ً جديد�ً يف �لطرف �ل�صمايل �لغربي ل�صاحة �لب�ق، وهو مكون من �أربعة طو�بق، وي�صم م�صاحة لعر�ص كل هذه 
�ملج�صمات و�ملقتنيات و�لر�صومات �لتخيلية با�صم “متحف جبل �ملعبد”، �نظر:

Holy Temple Museum, site of Temple Institute, https://templeinstitute.org/holy-temple-museum
لتو�زنات �الأحجام �لتي تاأ�ص�ص عليها �ئتالف نتنياهو - جانت�ص �حلكومي، �نظر:  

2

Ofer Kenig, Israel’s 35th Government: A Portrait, site of The Israel Democracy Institiute, 17/5/2020,
https://en.idi.org.il/articles/31613 

ه�صام يعقوب و�آخرون، عني على الأق�شى: تقرير �شنوي ي�شدر عن موؤ�ش�شة القد�س ويغطي العتداءات الإ�رشائيلية   
3

�لدولية،  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  )بريوت:  ع�رش  اخلام�س  التقرير   ،2021/8/1 وحتى   2020/8/1 بني  ما  الأق�شى  امل�شجد  على 

.)2021
�ملرجع نف�صه، �ص 64.  

4

�ملرجع نف�صه، �ص 63.  
5

Ofir Kenig, Israel’s 36th Government – By the Numbers, The Israel Democracy Institute, 9/6/2021, https://  
6

en.idi.org.il/articles/34687 
�جلدول خال�صة توثيق �لباحث. من�صور ب�صكل مف�صل باالأ�صماء و�الأحز�ب يف: ه�صام يعقوب و�آخرون، عني على الأق�شى:   

7

التقرير اخلام�س ع�رش، �ص 70-62.

Israeli Minister Calls for Allowing Jews to Pray at Temple Mount, Jewish Journal, 14/8/2019,  
8
 

https://jewishjournal.com/israel/303001/israeli-minister-calls-for-allowing-jews-to-pray-at-temple-mount/
وزير �إ�رش�ئيلي يدعو لتمكني �ليهود من “�ل�صالة” يف “�الأق�صى”، وكالة �الأنا�صول، 2019/8/13.  

9

 Netanyahu Promises Jewish Prayer on Temple Mount ”Before the Messiah Comes“ But Security Minister  
10

Says Sooner than that, site of Israel365News, 30/8/2019, https://www.israel365news.com/136305/
netanyahus-promises-jewish-prayer-on-temple-mount-before-the-messiah-comes-but-security-
minister-says-sooner-than-that

 Ibid.  
11

توثيق �لباحث نقالً عن �صهود عيان �أفادو� �أن �ل�رشطي �إبر�هيم �صعيد، من �أ�صل عربي، كان ير�فق جمموعة �ملقتحمني ما   
12

بني �ل�صاعة 7-8 �صباحاً، ولدى �عرت��ص عدد من حر��ص �الأق�صى على �أد�ء �مل�صتوطنني طقو�صاً و�صلو�ت د�خل �الأق�صى 

�أبلغهم بلهجة تهديد باأن ما فعله �مل�صتوطنون مقبول، و�أن على �حلر��ص �أن يقبلوه رغماً عنهم، و�أن �عرت��صاتهم على تلك 

�لطقو�ص لن ي�صمع لها. 

يا  “��صمع  ومطلعه  �ل�صمع،  وتعني  بالعبية  “�صماع”  من  وم�صتق  �ليهودية  يف  و�مل�صاء  �ل�صباح  �صلو�ت  به  تفتتح  دعاء   
13

�نظر: �لتثنية.  9 من �صفر  4 وحتى  �الإ�صحاحات من  �لكامل ي�صمل  6-4(، و�لدعاء  )تثنية  �إله و�حد”  �إلهنا  �لرب   ي�رش�ئيل 
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