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الفصــل الثانــي :المشــاريع التهويد ّيــة فــي المســجد
األقصــى ومحيطــه
السمات العامة للمشاريع التهويديّة يف املسجد األقصى وحميطه يف أثناء مدة الرصد هي
ِّ
مراوحتها يف مراحل التخطيط واالعرتاض واملصادقة ،وجنوحها حنو خمططات تهويدية
ترسخ يف ختطيط مؤسسات االحتالل ّ
أن احلفريات واملشاريع التهويديّة
فوق األرض بعدما ّ
أسفل األرض ال حتقق هدف تزوير فضاء القدس ،ومشهدها الذي ينطبع يف خم ّيلة الناظر يف
فضائها؛ فمهما اجتهد االحتالل يف سبك أساطريه املزعومة وب ّثها للمجموعات السياح ّية يف
َ
املشاهد عيا ًنا يف املسجد
احلقيقي العربي واإلسالمي
األنفاق ،فإ ّنها تسقط أمام مشهد البناء
ّ
األقصى والبلدة القدمية؛ فتلك أساطري دينية وتارخيية مضطربة وغري مرئية ،وهذه معامل
واقع ّية واضحة اهلوية وشاهدة على أصالة الوجود العربي واإلسالمي.
ُج ّل املشاريع اليت رصدناها يف تقرير هذا العام ليست جديدةْ ،
وإن اف ُت ِتح بعضها يف أثناء مدة
الرصدْ ،
ولكن ميكن احلديث عن ثالث مسائل رمبا كانت األكثر خطورة:
األوىل :تركيز استهداف االحتالل على سور املسجد األقصى ،وسور البلدة القدمية من
مجيع اجلهات ،فوق األرض وحتتها ،مبا يف ذلك املطالبة بهدم أجزاء من سور البلدة
القدمية؛ لفرض "توحيد" شطري القدس الغربي والشرقي ،وإزالة أحد أبرز مك ّونات
هوية املكان العربية واإلسالمية.
الثانية :سعي االحتالل إىل تنفيذ مشاريع تهويدية تهدف إىل جتاوز الوجود السكاني
والعمراني العربي واإلسالمي ،وتوفري ممرات حتت األرض وفوقها ويف الفضاء ،تنقل
وسياحيا من دون
دينيا
ًّ
املستوطنني والسياح إىل األماكن املهمة بالنسبة إىل اليهود ًّ
احلاجة إىل املرور وسط هذا الوجود .ويف سياق هذه النقطة واليت سبقتها تأتي مشاريع
"التلفريك" ،وممر املشاة اهلوائي ،وإحداث فتحات يف أسوار البلدة القدمية ،والتخطيط
لبناء أبراج للسيارات ،وغري ذلك.
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احلجاج" ،أحد
الثالثة :املشاركة األمريك ّية الرمسية املباشرة يف افتتاح نفق "طريق
ّ
أخطر األنفاق املمتدة من سلوان باجتاه منطقة باب املغاربة يف السور الغربي لألقصى،
وهي مشاركة هلا سياقاتها ودالالتها يف ّ
ظل الرتويج للخطة األمريكية للسالم املعروفة
بصفقة القرن ،اليت تتبنى املزاعم اإلسرائيلية حسب تصرحيات ع ّرابيها ،وإعطاء الضوء
األمريكي يف تشريع
األمريكي األخضر لالحتالل لفرض مزاعمه ورؤيته؛ ليأتي الدور
ّ
ّ

هذه املزاعمّ ،
وتبن هذه الرؤية.

 -1افتتاح "مركز تراث يهود اليمن" جنوب األقصى
ّ
حي بطن اهلوى على بعد
عام من افتتاح كنيس
يهودي يف عقار عائلة أبو ناب يف ّ
بعد حنو ٍ

اجلنوبي ،افتتحت سلطات االحتالل يف " 2018/8/1مركز
مئات األمتار من سور األقصى
ّ
تراث يهود اليمن" داخل العقار الذي سيطرت عليه منظمة "عطريت كوهنيم" االستيطان ّية
ّ
التهويدي وزير شؤون البيئة
عام  2015مبساعدة قوات االحتالل .وشارك يف افتتاح املركز
والقدس زئيف إلكني ،ووزيرة الثقافة مريي ريغيف ،ورئيس جملس إدارة "عطريت كوهنيم"
ماتي دان ،وكبري حاخامات السفارديم يف القدس ،ومايك هاكابي املرشح للرئاسة
األمريكية عن احلزب اجلمهوري عام  ،2008وممثلون عن عائلة املليونري املعروف بدعمه
لالستيطان موسكوفيتش ،ومسؤولون آخرون.
والطرقات ،واعتقلت قبل موعد االفتتاح زهري الرجيب رئيس جلنة حي بطن اهلوى -احلارة
الوسطى ،وجواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة ،واحتجزتهما عدة ساعات يف
مركز تابع لشرطة االحتالل بتهمة حماولة تنظيم مظاهرة ضد افتتاح املركز التهويدي.
ٍ

عين على األقصى

وح ّولت قوات االحتالل منطقة املركز إىل ثكنة عسكرية يوم االفتتاح فأغلقت بعض الشوارع

وأخلت قوات االحتالل شوارع احلي من السكان وأجربتهم على الدخول إىل منازهلم ،وطاردت
األطفال ومنعتهم من اللعب أو الوجود يف شارع احلي الرئيس .واعتقلت نشطاء مقدس ّيني
وأبعدت نشطاء أجانب وصحفيني من حميط املركز.
www.alquds-online.org
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وكانت وزارتا القدس والثقافة يف حكومة االحتالل قد رصدتا مبل ًغا قدره  4.5مليون شيكل
(ما يعادل حنو مليون و 200ألف دوالر أمريكي) الفتتاح "مركز تراث يهود اليمن"؛ وستقدم
وزارة شؤون القدس  3ماليني شيكل ،وتقدم وزارة الثقافة والرياضة  1.5مليون شيكل .ويدّعي
كنيسا ليهود
االحتالل أن عقار أبو ناب املقام على أرض مساحتها حنو  700مرت مربع كان
ً

اليمن يف أواخر القرن التاسع عشر .وسيحتوي املركز على عرض تقدميي حيكي "هجرة
اليهود اليمنيني إىل إسرائيل يف عام  ،1881واملستوطنة اليهودية اليمنية اليت كانت موجودة
يف سلوان حتى أوائل القرن العشرين" حسب ادعاء وسائل اإلعالم العربية.

وقالت ريغيف يف افتتاح املركز "إنها ترى أهمية كبرية يف إنشاء مركز تراث لليهود الذين
وتفان هلدف
هاجروا إىل إسرائيل يف القرن التاسع عشر ،واستقروا يف املدينة بنا ًء على رؤية
ٍ
بناء القدس .لقد عادوا إىل األرض اليت تركوها قبل  2000عام ،وأنشأوا جمتم ًعا قويًّا

وحيويًّا يف ظروف مروعة ،مع صورة احلائط الغربي وجبل املعبد أمام أعينهم وصالة واحدة
يف قلوبهم :القدس إىل األبد وإىل األبد" ،وتابعت ريغيف "أنظر حولي ،حنن حماطون بالرتاث
اليهودي ،لن جيد علماء اآلثار عملة فلسطينية واحدة هنا ،لقد عدنا إىل املنزل".
ويف إشارة إىل الرعاية الرمسية اليت
حتظى بها املشاريع التهويدية اليت
تنفذها مجعيتا "إلعاد" و"عطريت
كوهنيم" االستيطانيتان يف سلوان
"متاما كما نفخر
قال زئيف إلكني:
ً
باالتصال بكل شيء حيدث يف مدينة
داود [جزء من سلوان] ،حنن فخورون بأن
نتواصل مع تاريخ اهلجرة اليمنية هنا...
هذا هو التاريخ احلقيقي للقدس ،إنها مظاهر احتفالية بافتتاح "مركز تراث يهود اليمن" حبضور
احلقيقة وال يستطيع أحد حموها".1

مسؤولني إسرائيليني وحاخامات وممثلي مجعيات تهويدية

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y6mhr2kj .2018/8/1 ،
هآرتسhttps://tinyurl.com/y2f659ww .2018/8/1 ،
مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/yyt5rg3w .2018/8/1 ،
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والسياسي والدي ّ
سلوك االحتالل األم ّ
ّ
التهويدي ،والتصرحيات
ن الذي رافق افتتاح املركز
ن
ّ

اليت ألقيت آنذاك ،حتمل إشارات واضحة إىل سعي االحتالل إىل إنشاء بنية حتتية تتشكل
حتمل عبء األساطري واملزاعم ،إذ ُت ّ
ستغل هذه
من مجلة مشاريع تهويدية قادرة على ّ
املشاريع لصياغة الروايات املكذوبة فيها وحوهلا ،وجوه ُر هذه املزاعم يتمحور حول "السيادة"
اإلسرائيل ّية القدمية على القدس ،واملستعادَة بطريقة "طبيعية مشروعة" بعد احتالل املدينة.

 -2المصادقة على بناء منصة صالة اليهود المختلطة جنوب
تلة المغاربة
بعد عاصفة املواقف احملتدمة بني مؤيد ومعارضّ ،
منصة الصالة املختلطة
شق خمطط بناء ّ
بني النساء والرجال اليهود عند احلائط الغربي لألقصى طريقه إىل املصادقة؛ فقد صدّقت

جلنة "األماكن املقدسة اليهودية" على أعمال بناء يف املنطقة اليت س ُتبنى فيها .وذكر موقع

أن املصادقة ّ
"والال" اإلخباري العربي يف ّ 2018/8/3
متت بهدوء يف حماولة إلنهاء اخلالف
احلاد الذي برز بني مك ّونات االحتالل السياسية والدينية على خلفية هذه القضية .1تقع
هذه املنصة مبحاذاة القسم اجلنوبي من سور األقصى الغربي جنوب تلة باب املغاربة (يطلق
االحتالل على املنطقة اسم "حديقة دافيدسون األثرية" ،وحتاذي املنصة ما يسميه االحتالل
"قوس روبنسون" يف السور الغربي).
وكانت وسائل إعالم عربية قد ذكرت ّ
أن االتفاق الذي أبرم عام  2016بني مكونات االحتالل
املختلطة بني الرجال والنساء من  4800قدم مربع ( 445م ً
رتا مرب ًعا) إىل  9700قدم مربع
(حنو  900مرت مربع).2

عين على األقصى

تضمن توسيع املنطقة اليت ستخصص لصالة اليهود
املختلفة يف مواقفها حول املشروعّ ،

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/241734 .2018/8/3 ،
https://tinyurl.com/y2nam7lg .2016/2/1 ، The New York Jewish Weak 2
www.alquds-online.org
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(حيرمون الصالة املختلطة عند حائط الرباق)
الصراع بني املتطرفني اليهود األرثوذكس
ِّ
واليهود اإلصالحيني أو الليرباليني (يدعون إىل السماح بأن تكون الصالة خمتلطة) يعود إىل
سنوات طويلةّ ،
ولكن أبرز حمطاته كانت اآلتية:1
ْ
الطرفي ،وكان لكل منهما داعمون على مستوى األحزاب
عام  2012اشت ّد الصراع بني

والشخصيات السياسية اإلسرائيلية (وقف من َّ
يصنفون على أنهم يف معسكر اليمني

إىل جانب اليهود األرثوذكس بالعموم ،بينما وقف من ي َّ
ُصنفون على أنهم علمانيون،
أو ّ
أقل تشددًا ،ومعهم يهود الشتات  -خاصة يف أمريكا  -إىل جانب اليهود اإلصالحيني
بالعموم) .وبقي الصراع يتفاعل إىل بدايات عام .2016
بعد حنو أربع سنوات من اخلالف احلاد توصل الطرفان إىل اتفاق ،وأق ّرت احلكومة
رمسيا يف  2016/1/31بناء منصة صالة اليهود املختلطة عند حائط الرباق،
اإلسرائيلية
ًّ

وش ّك ْ
وتضمن
لت لذلك جلنة برئاسة مريي ريغيف ،وزيرة الثقافة والرياضة (ليكود).
ّ
االتفاق آنذاك إنشاء مدخل مشرتك لساحة الرباق (حيث صالة اليهود املتشددون

األرثوذكس) ومنصة الصالة املختلطة (حيث صالة اليهود "اإلصالحيني") ،وتطوير
عمرانيا ،وتشكيل جلنة إلدارة قسم الصالة املختلطة.
منطقة املنصة
ًّ
عمليا ،مل يتقدّم العمل يف مشروع بناء املنصة على الرغم من موافقة احلكومة
ًّ
اإلسرائيلية؛ بسبب ضغط اليهود األرثوذكس املتشددين الذين رفضوا املشروع من
جديد ،وخضوع عدد من السياسيني هلذا الضغط ،وعلى رأسهم رئيسة اللجنة احلكومية

مريي ريغيف اليت أيّدت عام  2013بناء املنصة ،ولك ّنها تراجعت عن ذلك واستقالت
قدما يف رئاسة اللجنة
من رئاسة اللجنة يف  ،2018/6/27وقالت إ ّنها ال تستطيع
املضي ً
َّ

املكلفة مبتابعة املشروع؛ ّ
ألن "ضمريها وتقاليدها اليهودية مينعانها من ذلك" .وكتبت

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/yyyawzta .2017/7/4 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y5cpugrz .2018/7/3 ،
جيروزاليم بوستhttps://tinyurl.com/yxq6qxfs .2018/7/3 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y5r79894 .2018/8/27 ،
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ريغيف على صفحتها على فيسبوك "إن مطالبة حركة اإلصالح بتحويل اجلدار إىل
إلي أو إىل التقاليد اليهودية .مل
مكان يصلي فيه الرجال والنساء غري مقبول بالنسبة ّ
نعد إىل أكثر مواقعنا قدسية من أجل اخلزي" .وقد نشر حنو  100من نشطاء الليكود
خطابًا يف  2018/7/1يدعمون فيه استقالة ريغيف من رئاسة اللجنة.
يف  2017/6/25قرر نتنياهو ،رئيس حكومة االحتالل ،جتميد العمل يف االتفاق الذي

أبرم يف  2016/1/31بعد ضغوط املتشددين األرثوذكس ،ولك ّنه تعهّد مبواصلة العمل
ِ

لبناء منصة دائمة.

بعد استقالة مريي ريغيف من رئاسة اللجنة نقلت وسائل إعالم عربية عن نتنياهو
األسبوعي أن يتط ّوع أحد وزراء احلزب بتو ّلي
أ ّنه طلب يف أثناء اجتماع حزبه الليكود
ّ
لكن اجلميع صمتوا ،فتوالها نتنياهو ً
رئاسة اللجنةّ ،
قائل" :سأتعامل مع اتفاق احلائط

الغربي بنفسي".
َ
استبدل
يف  2018/7/3وافق "الكنيست" على اللجنة اجلديدة برئاسة نتنياهو ،بعدما
يوفال شتاينتس ،وزير الطاقة ،بآيليت شاكيد ،وزيرة القضاء ،اليت كانت عقب ًة أمام
تنفيذ املشروع .وأصبحت اللجنة اجلديدة مكونة من نتنياهو وشتاينتس اللذين يؤيدان
بناء املنصة ،وديفيد أزوالي ،وزير اخلدمات الدينية ،الذي يعارضها.

ّ
سقاالت يف املكان ووجود أكياس كبرية من لوازم البناء ،وشروع العمال
نصب
العربي َ
ٍ
بالبناء.

يف  2018/4/26قدم عضو بلدية االحتالل يف القدس اليميين املتطرف أرييه كينغ
ً
اعرتاضا يف اجمللس البلدي ،مدع ًيا ّ
أن األعمال اليت جتري يف منطقة املنصة مل حتصل

عين على األقصى

يف شباط/فرباير  2018بدأت سلطة اآلثار اإلسرائيلية تنفيذ فحوصات أثرية قريبة من
املنصة بتكليف من حكومة االحتالل ،ويف  2018/2/5و ّثق موقع "تاميز أوف إسرائيل"

على تصاريح من البلدية؛ فر ّد املستشار القانوني للبلدية بأن "العمل املخطط له تقوم
به سلطة اآلثار؛ ما يعين أنه ال يتطلب احلصول على تصاريح بناء".
www.alquds-online.org
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يف  2018/8/3صدّقت "جلنة األماكن املقدسة اليهودية" على أعمال بناء يف املنطقة

اليت س ُتبنى فيها املنصة .ويبدو ّ
أن نتنياهو قد قرر العمل بصمت يف املشروع ،ومن دون
عبت عنه شخصيات
مشاورة واسعة ألطراف اخلالف كما كان حيصل ساب ًقا ،وهو أمر ّ
من الطرفني مستهجن ًة بدء العمل يف املشروع من دون مشاورتها.
وسبق هذه املصادقة متهيد من بلدية االحتالل يف القدس اليت تصدّت الدعاءات
املعارضني للمشروع ّ
بأن خطوات البناء يف املنصة مل حتصل على التصاريح املطلوبة من
البلدية .خمطط لتوسعة ساحة الرباق.
أن سري العمل يف هذا املشروع كان بطي ًئا طوال مدة الرصد ،بل ميكن القول ّ
والواقع ّ
إن العمل
احلقيقي فيه مل يبدأ ،وبعض اإلجراءات التنفيذية البسيطة كانت يف إطار فحص املكان
من جهة "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ،وقد أشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إىل توقف العمل
يف املشروع ،وامتعاض اليهود "اإلصالحيني" من ذلك .1وجاء سقوط حجر كبري من سور
األقصى
الغربي فوق موقع املنصة احلالية املؤقتة يف  2018/7/23ليؤدي إىل إغالق املنطقة
ّ

ُسمح لليهود بالوصول إىل اجلدار
أمام اليهود "اإلصالحيني" ،وبقيت املنطقة مغلقة ،ال ي َ
الغربي من األقصى حيث املنصة احلالية حتى صدور هذا التقرير.2
ّ
والالفت ّ
ّ
التهويدي شغل أوساط االحتالل الرمسية وغري الرمسية ،من
أن هذا املشروع
احلكومة و"الكنيست" ،وبلدية االحتالل يف القدس ،إىل األحزاب واملؤسسات واملرجعيات
قحم يف جتاذبات انتخابات "الكنيست" اليت أجريت يف 2019/4/9؛
الدينية اإلسرائيلية ،بل أُ ِ
فإضافة إىل مواقف األطراف املعروفة ذات الصلة بالقضية ،دخل حزب أزرق  -أبيض على
ّ
الغربي ،وسيسعى
اخلط ،وأعلن أنه سيدعم إنشاء منصة خمتلطة لصالة اليهود عند السور
ّ

إىل تطبيق االتفاق الذي أقرته احلكومة اإلسرائيلية يف  ،2016/1/31ووفق مصدر يف احلزب
فإ ّنه سيدعم إنشاء مدخل مشرتك لساحة السور الغربي الرئيسة ،ومساحة للصالة باملساواة

 1جيروزاليم بوستhttps://tinyurl.com/yytfrn5y .2018/12/19 ،
 2جيروزاليم بوستhttps://tinyurl.com/yygc8sdb .2019/7/3 ،
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بعد توسعة دائمة جلناح الصالة املختلطة ،وتشكيل جملس مشرتك مؤلف من ممثلني عن
تيارات يهودية ليربالية وممثلي احلكومة لإلشراف على املوقع.1

املساحة اليت باللون األزرق حيث السهم هي املنطقة املستهدفة إلنشاء املنصة

 -3مخطط لتوسعة ساحة البراق
كشفت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" يف  2018/8/27النقاب عن إقرار بلدية
املنطقة املخصصة لصالة اليهود املختلطة جنوب تلة املغاربة ،وتوسعة الطريق املؤدي إليها،
وتركيب لوازم عبور مبا يتالءم مع ذوي االحتياجات اخلاصة ،وإنشاء ممرات خاصة بهم.
وذكرت الصحيفتان أن املستشار القضائي لبلدية االحتالل يف القدس عارض التوسعة أول

عين على األقصى

االحتالل خطة لتوسعة ساحة الرباق احملاذية للسور الغربي لألقصى .وتشمل اخلطة توسعة

األمر ،إال أنه تراجع عن معارضته بعد ضغوط من مكتب نتنياهو؛ بذريعة أن هناك بندًا يتيح
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/yxz2oxbe .2019/3/5 ،
www.alquds-online.org
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مبان لتالئم ذوي االحتياجات اخلاصة من دون احلصول على
للسلطات اإلسرائيلية توسيع ٍ
موافقات بناء.1

التماسا للمحكمة العليا
موقف املستشار القضائي جاء بعدما قدم علماء آثار إسرائيليون
ً
اإلسرائيلية ،قالوا فيه إن "أعمال الرتميم يف املوقع األثري ]ساحة الرباق[ غري قانونية"؛ ّ
ولكن
معلومات صحفية أشارت إىل ّ
أن مكتب نتنياهو ضغط بقوة إلقرار التوسعة خلوف األخري من

ْ
قدم احملكمة العليا على إقرار الصالة املختلطة يف ساحة الرباق؛ األمر الذي سيؤدي إىل
أن ُت ِ

أزمة بني نتنياهو والتيارات اليهودية املتشددة وأحزابها يف احلكومة.2
ويبدو أن نتنياهو أراد من وراء الضغط
لتسريع إقرار التوسعة إرضا َء اليهود
ّ
بأن
"اإلصالحيني" الذين يشعرون
احلكومة مل تلتزم بتعهداتها لبناء
منصة دائمة لصالتهم عند السور
الغربي ،فقد حاول امتصاص غضبهم
ّ

عرب السعي إىل جتاوز الروتني الذي

يعرقل التوسعة؛ وذلك عرب إقرارها
يف سياق احلاجات الضرورية لذوي
االحتياجات اخلاصة .وأشارت صحيفة
"هآرتس" يف  2018/8/27إىل ّ
أن جملس
بلدية االحتالل يف القدس ناقش يف أوائل
شهر آب/أغسطس  2018خطة التوسعة

بعض التغيريات التهويدية املقرتحة يف ساحة الرباق

يف اجتماع شارك فيه ثالثة مسؤولني من مكتب رئيس احلكومة برئاسة دروريت شتاينمتز،
مدير قسم امليزانية واملشاريع يف املكتب .وقالت مصادر متابعة ملا حدث يف االجتماع إنه من
 1صحيفة القدس المقدسيةhttps://tinyurl.com/y5hz5r7m .2018/8/27 ،
 2صحيفة األخبارhttps://al-akhbar.com/Palestine/256759 .2018/8/27،
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أجل القضاء على الروتني ضغط شتاينمتز إلقرار خطة التوسعة كاملة جلعل املواقع متاحة
قانونيا لبدء العمل
لذوي االحتياجات اخلاصة حبيث تصبح موافقة مهندس البلدية كافية
ًّ
من دون احلاجة إىل أي موافقة من أي جهة أخرى

.1

الجنوبي
 -4مصادرات في سلوان ومخططات لتشويه الحزام
ّ
المحيط باألقصى
شهدت مدة الرصد تطورات خطرية على صعيد تهويد منطقة سلوان اليت تشكل احلزام
اإلسرائيلي قلب ما يط ِلق عليه "مدينة
اجلنوبي للمسجد األقصى ،وهي بالنسبة إىل االحتالل
ّ
ّ

داود" .يف  2018/8/10نشرت بلدية االحتالل يف القدس إعال ًنا يتضمن قرا ًرا مبصادرة عشرات
الدومنات من أراضي سلوان حتت ادعاء "البستنة" اليت تشمل زراعة أشجار ،وتركيب شبكة
قنوات لل ّري ،وتأهيل طرقات للسري ،وتطوير مناظر الطبيعة ،وتركيب أماكن للجلوس.
ُ
خرائط ُمرقمة تظهر األراضي اليت تنوي بلدية االحتالل مصادرتها
وأُر ِفقت مع اإلعالنات
"أراض خالية" ،وتقع يف أحياء :وادي الربابة ،والعباسية ،ووادي حلوة ،وبئر أيوب،
وتزعم أنها
ٍ

والنيب داود .وتعود ملكية هذه األراضي إىل سكان هذه األحياء وبعضها يعود إىل كنيسة
الروم األرثوذكس .وجاء يف إعالن االحتالل ّ
أن رئيس البلدية يرغب باستعمال صالحيته
الستخدام األراضي اخلالية املذكورة ملدة مؤقتة هي  5سنوات.
ويدحض أهالي األحياء املستهدفة ادعاء االحتالل بأن األراضي خالية ،فقد أوضح جواد

ويتعرضون لالعتقال والتهديد من ما يسمى "سلطة الطبيعة" عند حماولتهم حتسني
البنية التحتية يف أراضيهم ،وتتعمد جرافات االحتالل جتريف األراضي وهدم املنشات يف
هذه األحياء خاصة يف أراضي حي وادي الربابة اليت تعدّها سلطات االحتالل "حدائق عامة".

عين على األقصى

صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أن األراضي مجيعها مزروعة بأشجار الزيتون والتني
ُ
االحتالل األهالي منذ سنوات من زراعتها بأشجار جديدة،
والتوت منذ عشرات السنني ،ومينع

وأكد صيام أن األراضي اليت ينوي االحتالل مصادرتها ملا يسمى "أعمال بستنة" هي األراضي
 1هآرتسhttps://tinyurl.com/y9ub6kal .2018/8/27،
www.alquds-online.org
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املتبقية ألهالي األحياء املذكورة لبناء املنازل السكنية واملدارس والساحات العامة ،إال أن
بلدية االحتالل يف القدس ترفض منح الرتاخيص لذلك وتهدم أي منشآت جديدة حبجة
البناء من دون ترخيص.1
ويف تقرير ملنظمة "عري عميم" احلقوقية اإلسرائيلية صدر بعد حنو أسبوعني من قرار مصادرة
األراضي الفلسطينية ألعمال "البستنة" ،كشفت املنظمة عن أبرز املشاريع التهويدية اليت
تستهدف األحياء املقدسية الواقعة جنوب املسجد األقصى ،ووصفت كثافتها بأنها أشبه
بانفجار استيطاني يف حميط البلدة القدمية ،وال سيما سلوان .ونشرت املنظمة خريطة

ظهر فيها هذه املشاريع ،ومن ضمنها األراضي املستهدفة باملصادرة اليت تبلغ مساحتها حنو
ُت ِ
 40دو ً
ّ
منا ،وهي متامخة ملركز
تهودي أنشأته مجعية "إلعاد" االستيطانية حدي ًثا.2
أما منظمة "عمق شبيه" املهتمة بالرتاث واآلثار فقد أشارت إىل ّ
أن عدد األراضي اليت مشلها
ّ

قرار "البستنة" هو  27قطعة أرض ،وتبلغ مساحتها  60دو ً
منا .وكشفت املنظمة اخلداع
الذي متارسه سلطات االحتالل؛ إذ ورد يف قرار املصادرة أنه "سيتم السماح للمالكني باملطالبة
مبلكية قطع األراضي اخلاصة بهم مبجرد حصوهلم على تصاريح البناء" ،يف حني أنه من
املعروف يف الواقع أن مالكي األراضي ال ميكنهم احلصول على تصاريح بناء؛ ألن أراضيهم
تقع داخل "حديقة وطنية" ُينع البناء فيها .وقالت املنظمة ّ
ّ
املنوي
إن املشاريع التهويدية
بناؤها يف األراضي املصادرة ستتكامل مع املشاريع التهويدية و"السياحية" اليت نفذتها وال
تزال مجعية "إلعاد" يف سلوان .واستهجنت املنظمة ادعاء سلطات االحتالل أن األعمال اليت

نجز يف األراضي ستخلق "شرائط جيوتقنية وتنمية املناظر الطبيعية ،ومسارات مشي
س ُت َ
واضحة ومناطق جلوس" ،مفضل ًة األعمال التحسينية التجميلية على تلبية احتياجات
السكان املقدسيني يف املنطقة ،وهذا يعين ّ
أن بلدية االحتالل يف القدس تنوي استخدام

املنطقة "لتوسيع السياحة وحتصني قبضة إسرائيل على املنطقة".3
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y3g3mdm2 .2018/8/10 ،
" 2عير عميم"https://tinyurl.com/y67t58jr ،
 3منظمة "عمق شبيه"https://tinyurl.com/y4auhygn .2018/8/23 ،
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أعمال احلفر واهلدم والتجريف مل تتوقف يف أحياء احلزام اجلنوبي
لألقصى؛ ففي  2018/11/27و ّثقت وسائل إعالمية قيام آليات تابعة لسلطات
االحتالل بأعمال حفر يف حي واد الربابة ببلدة سلوان إلنشاء بنى حتتية للمشاريع التهويدية
احلي وما حوله.1
اليت تستهدف ّ

عين على األقصى

خريطة نشرتها منظمة "عري عميم" تبني أبرز املشاريع التهويدية جنوب األقصى
واألراضي املصادرة ألعمال "البستنة"
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/u1y .2019/11/27 ،
www.alquds-online.org

91

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2018/8/1و 2019/8/1

ويفيد أهالي سلوان ّ
أن تنفيذ املشاريع التهويدية ال يتوقف يف منطقتهم ،ومنها حفريات
"السياحي" الذي سريبط بني حي الثوري ومنطقة النيب
مستمرة إلقامة جسر املشاة
ّ

داود مرو ًرا حبي وادي الربابة ،وكذلك تتواصل أعمال بناء مطعم ،وأعمال شق مسارات
للمستوطنني والسياح ،وزرع القبور الوهمية.

 -5استهداف منطقة باب العمود المؤدي إلى األقصى
يقع باب العمود يف وسط السور الشمالي للبلدة القدمية ،وهو من أه ّم أبواب البلدة املؤدية
إىل املسجد األقصى .يف  2017/6/22أعلن غلعاد إردان وزير األمن الداخلي خطة لتغيري
برمته يف منطقة باب العمود بعد تنفيذ العديد من العمليات ضد جنود االحتالل
الوضع ّ
ومستوطنيه يف املنطقة .وتضمنت اخلطة استحداث نقاط تفتيش ،وتركيب  40كامريا
للمراقبة ،وإجراء تغيريات يف حميط الباب على مستوى البناء والبنية التحتية ،ورفع عدد
القوات األمنية واجلهود االستخبارية .وبالفعل ،ن ّفذ االحتالل الكثري من بنود هذه اخلطة،

وأنهى حبلول  2018/6/19تركيب أربعة أبراج مراقبة حول الباب.1
يف مدة الرصد هلذا التقرير ،واصل االحتالل تهويد منطقة باب العمود؛ ففي آب/أغسطس
 2018فتحت وحدات هندسية تابعة لبلدية االحتالل يف القدس حترسها قوة عسكرية
معززة بوابة يف سور القدس الشمالي من ساحة أبو الضبعات يف منطقة باب العمود إىل
املسيحي داخل القدس القدمية ،وذلك بعد سلسلة تغيريات يف ساحة داخلية قرب باب
احلي
ّ
ّ

العمود نفذتها سلطات االحتالل على مدار األيام القليلة اليت سبقت فتح البوابة .2وأكد
احلي املسيحيّ ،
أن سلطات شرعت بتنفيذ أعمال اهلدم واجلرف
باسم سعيد وجيه خمتار
ّ

احلي بأي تغيريات أو طرق وشوارع جديدة تنوي بلدية
وفتح البوابة من دون إعالم سكان
ّ

االحتالل يف القدس القيام بها.3

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :عين على األقصى ،التقرير الثاني عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1
 ،2018ص .95
 2موقع عرب https://tinyurl.com/y585f3r6 .2018/8/30 ،48
 3وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://tinyurl.com/y45775er .2018/8/30 ،
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ويف  2019/4/1أغلقت بلدية
االحتالل يف القدس موقف
سيارات مقابل سور القدس
التارخيي من جهة باب العمود
ألصحابه

عائلة

السالمية

عمال البلدية
املقدسية .وأخلى ّ
املوقف من مجيع السيارات،
وأغلقوا

املنطقة

وصادروا

حمتويات املوقف وأبلغوا أصحاب
املوقف مبصادرة أرضه حبجة
ترميم املكان ،والبنية التحتية،
وحتسني منظر املوقف واملنطقة.1

احلي املسيحي قرب باب العمود
االحتالل يفتح بوابة باجتاه ّ

 -6القطار الهوائي (التلفريك) حول األقصى
تفاعلت قضية القطار اهلوائي (التلفريك) الذي ينوي االحتالل بناءه يف حميط املسجد

يوما؛ وذلك بالنظر إىل وجود معارضة كبرية من جهات فلسطينية
االعرتاضات مدة ستني ً
وإسرائيلية .وعند االنتهاء من بناء "التلفريك" سيكون قاد ًرا على نقل  3000شخص يف
الساعة ،باستخدام  72عربة تتسع كل واحدة منها لعشرة أشخاص ،وسيكلف املشروع الذي
سيبدأ العمل به عام  2021حنو  200مليون شيكل ( 55.2مليون دوالر).2

عين على األقصى

األقصى والبلدة القدمية؛ فقد وافقت "اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف القدس"
على خطة بنائه ،ونشرت يف  2019/2/1موافقتها يف الصحف الرمسية فاحت ًة اجملال أمام

 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v8w .2019/4/1 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y7rhy6ng .2019/1/29 ،
www.alquds-online.org

93

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2018/8/1و 2019/8/1

وتتبنى املشروع وزارة السياحة اإلسرائيلية و"هيئة تطوير القدس" ،ويبلغ طوله  197م ً
رتا،

بارتفاع  30م ً
رتا ،وتشمل املرحلة األوىل من اخلطة ثالث حمطات :األوىل يف حمطة القطار

القديم يف حي البقعة الكائن يف الشطر الغربي من القدس ،ثم مير "التلفريك" فوق حي
الثوري حنو احملطة الثانية بالقرب من موقف السيارات عند جبل صهيون ،ثم يسري على
ّ
التهويدي) لتسهيل
طول جدار القدس حنو حمطته الثالثة يف سلوان (عند "مركز كيدم"
وصول الركاب إىل منطقة الرباق عرب أحد طريقني :فوق األرض عرب باب املغاربة يف سور
القدس القدمية ،أو حتت األرض عرب أحد األنفاق اليت متت ّد من سلوان حتى ساحة الرباق

.1

ّ
التهويدي اعرتاضات عديدة من جهات فلسطينية وإسرائيلية؛ فقد قدم
واجهت هذا املشروع
ً
اعرتاضا عليه باسم عشرات السكان من بلدة سلوان ،خاصة سكان
احملامي سامي ارشيد

البيوت اليت مير املشروع من فوقها ،وأصحاب األراضي واملنازل اليت تنوي سلطات االحتالل
مصادرتها ،وكذلك باسم عشرات التجار من البلدة القدمية؛ ّ
ألن املشروع يؤثر سل ًبا يف
احلركة التجارية داخل البلدة.2
ويف  2019/6/3ذكرت قناة "كان" العربية ،وصحيفة "هآرتس" ّ
أن "اللجنة الوطنية لتطوير
البنية التحتية يف القدس" رفضت مجيع االعرتاضات على مشروع "التلفريك" ،واجتازت
بذلك مرحلة مهمة باجتاه بدء تنفيذ املشروع ،ووصفت اللجنة املشروع بأنه يوفر ًّ
"حل
حقيقيا ملشكلة الوصول إىل احلوض اجلنوبي الشرقي من البلدة القدمية".3
ًّ
حسب زعم خمططي املشروع؛ فإن اهلدف منه هو التخفيف من حدة االزدحام يف مدينة
الغربيّ ،
ولكن معارضني
القدس ،وخاص ًة ازدحام احلافالت السياحية يف منطقة سور األقصى
ّ
للمشروع ّ
يوضحون ّ
أن وزارة النقل اإلسرائيلية ليست شري ًكا يف اخلطة؛ ما يعين أن اهلدف
منها ليس التقليل من احلاجة إىل وسائل النقل العامة .وتؤكد صحيفة "هآرتس" أن اهلدف
 1هآرتسhttps://tinyurl.com/y827pxqt .2019/1/30 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v9w .2019/4/4 ،
 3هآرتسhttps://tinyurl.com/y6g3no4p .2019/6/3 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/vrk .2019/6/7 ،
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من املشروع هو تعميق السيطرة اإلسرائيلية على حميط البلدة القدمية ،وتعزيز مشاريع
مجعية "إلعاد" االستيطانية اليت تسعى إىل تهويد منطقة سلوان .1ويف إشارة إىل خطورة
تفاصيل املشروع تعمد مهندسوه اإلحياء ّ
ريا خبالف
بأن حجم العربات الناقلة سيكون صغ ً
احلقيقة ،ورفضت بلدية االحتالل يف القدس طل ًبا قدمته منظمة "عمق شبيه" لالطالع على
بأن كشف املعلومات من شأنه أن ّ
جدوى املشروع االقتصادية متذرعة ّ
يعطل تقدم املشروع؛

وهذا يؤكد أ ّنه ينطوي على خماطر حياول االحتالل إخفاءها سع ًيا إىل االلتفاف على
االعرتاضات املقدمة على املشروع.2
ويف تقرير لـ"عمق شبيه" ،ترى املنظمة ّ
أن "التلفريك مدفوع باملصاحل السياسية يف أهم موقع
يف القدس .وعلى الرغم من أن هذا املشروع معروض على اجلمهور كاستجابة الحتياجات
النقل والسياحة ،إال أن هدفه سياسي  -تعزيز قبضة إسرائيل على القدس الشرقية من خالل
سرد وطين ديين وإنشاء حقائق على األرض من شأنها أن تقوض فرص حل وسط تارخيي
يف احلوض املقدس ويقوض التنوع الثقايف الغين للمدينة .وسيؤدي التلفريك إىل إحلاق
أضرار جسيمة بالطبيعة التارخيية للمدينة القدمية وإفساد األفق الشهري الذي جيذب الزوار

من مجيع أحناء العامل" .وتؤكد املنظمة ّ
أن سكان سلوان هم الضحايا املباشرون للمشروع؛
ألن عشرات العربات ستم ّر كل ساعة على ارتفاع  5إىل  9أمتار فوق بيوتهم؛ ً
فضل عن ّ
أن
املشروع يتطلب هدم العديد من الطبقات العليا للبيوت يف سلوان.3
عين على األقصى

 1هآرتسhttps://tinyurl.com/y827pxqt .2019/1/30 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y7rhy6ng .2019/1/29 ،
 3منظمة عمق شبيهhttps://tinyurl.com/y2skq6b8 .2019/1/17 ،
www.alquds-online.org
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مسار "التلفريك" يف مرحلت ْيه األوىل والثانية

 -7مخطط لبناء عشرات أبراج السيارات في محيط البلدة القديمة
الشمالي
وبناء جدار حديدي عند سورها
ّ
يف سياق استهداف الفضاء العمراني التارخيي للبلدة القدمية ،أصدرت بلدية االحتالل يف
القدس تراخيص بناء عشرة أبراج للسيارات يف حميط البلدة القدمية ،وستنفذ املشروع
شركة "عدن" (شركة تطوير مركز القدس) اليت متلكها بلدية االحتالل يف القدس
بالكامل .وذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية يف ّ 2018/10/11
أن ستة أبراج

س ُتبنى قرب باب العمود يف سور البلدة القدمية الشمالي ،وأربعة قرب باب النيب داود يف
اجلنوبي .واستنادًا إىل الصحيفة يبلغ طول الربج الواحد من  15إىل  17م ً
سورها
رتا وميكنه
ّ

استيعاب  12سيارة .ولفتت الصحيفة إىل ّ
أن البلدية ختطط لبناء عشرات األبراج اإلضافية
يف مجيع أحناء املدينة.
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يأتي هذا القرار يف ّ
ظل معارضة شديدة أبداها مهندسون معماريون وخمططون إسرائيليون
حسب ما أوردته "هآرتس"؛ فقد ّ
أكد هؤالء للصحيفة ّ
أن األبراج ستفسد املناظر الطبيعية

جلدران املدينة القدمية ،وهي تتعارض مع سياسة احلد من وسائل النقل العام يف وسط
املدينة ،وال تتناسب مع طبيعة املدينة التارخيية.1
وعلى صعيد متصل باالعتداءات واملخططات التهويدية اليت تستهدف سور البلدة القدمية
التارخيي ،دعا أرييه كينغ عضو بلدية االحتالل يف القدس يف  2019/1/4إىل هدم أجزاء
ّ

من السور ،وقال يف تصريح على مواقع التواصل االجتماعي ّ
ثقافيا
إن السور يش ّكل خط ًرا
ًّ

وبيئيا على القدس .وهاجم كينغ السلطان العثماني سليمان القانوني جمدِّد
واجتماعيا
ًّ
ًّ
يوحد شطري القدس،
بناء السور ووصفه بـ "الطاغية" ،وزعم أن هدم أسوار البلدة القدمية ّ
داع ًيا إىل "رفع حصار املواصالت املفروض على البلدة القدمية ومواقعها التارخيية" ،ويشغل
كينغ منصب رئيس الصندوق اليهودي يف بلدية االحتالل يف القدس ،إضافة إىل نشاطه يف
مجعييت "إلعاد" و"عطريت كوهنيم" االستيطانيتني ،وله دور يف صفقات شراء عقارات يف
القدس احملتلة.2
ّ
حديدي بارتفاع
وبعد هذه التصرحيات بأيام قليلة أقدمت سلطات االحتالل على بناء جدار
الشمالي الذي يشكل جدار برج اللقلق .وأعربت إدارة
حنو ثالثة أمتار على سور القدس
ّ
مقرا هلا ،عن استهجانها هذه
مجعية مركز برج اللقلق اجملتمعي اليت تتخذ من الربج ًّ
اخلطوة ،خاصة ّ
أن املئات من مشجعي دوري العائالت املقدسية واألنشطة الرياضية األخرى

ّ
لسور القدس التارخيي حيتشدون يف املكان الذي وضع فيه االحتالل اجلدار
احلديدي.3

عين على األقصى

اليت تنظمها اجلمعية على امللعب املعشب التابع هلا وعلى ملعب كرة السلة ً
أيضا ،املالصقني

" 1هآرتس"https://tinyurl.com/yc36v3t7 .2019/10/11 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y2dhfpkl .2019/1/6 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/uf2 .2019/1/15 ،
 3المكتب الوطني للدفاع عن األرضhttps://tinyurl.com/y5f298ux .2019/1/14 ،
www.alquds-online.org
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وقد أشار مراقبون خمتصون إىل خمطط خطري يسعى االحتالل إىل تنفيذه يف منطقة برج
اللقلق؛ إذ ينوي االحتالل استخدام هذه املنطقة يف تفويج اجملموعات السياحية ،وترويج
الرواية التلمودية.1

منوذج مواقف السيارات حسب "هآرتس"

 -8كنيس في مشروع "بيت هليبا" في ساحة البراق
يف شباط/فرباير  ،2019أكدت مصادر حكومية إسرائيلية ّ
ّ
التهويدي
أن مشروع "بيت هليبا"
كنيسا يهوديًّا ،ولن يقتصر على مكاتب خدمات ومرافق عامة ومحامات وغرف
سيتضمن
ً

ظهر اخلريطة املنشورة واملعلقة قرب املبنى
دراسية كما أعلنت سلطات االحتالل ساب ًقا .و ُت ِ

املقرر إنشاؤه أن املشروع جزء من عدة مشاريع قيد اإلنشاء يف البلدة القدمية ،وأنه سريتبط
بأبنية قدمية وتارخيية ،مثل املدرسة التنكزية اليت استولت عليها قوات االحتالل وحولتها

إىل مقر للقوات اخلاصة وحرس احلدود .2وكانت منظمة "عمق شبيه" قد أشارت يف تقريرها
ّ
السنوي الصادر مطلع عام  2019إىل جتاهل سلطات االحتالل االعرتاضات اليت ُقدمت على
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/vve .2019/6/23 ،
 2صحيفة الدستورhttps://tinyurl.com/y4xnwlba .2019/2/10 ،
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مشروع "بيت هليبا"

على بعد حنو  100مرت من حائط الرباق ،ويتك ّون من عدة طبقات ،تض ّم مرافق متعددة
االستعماالت.2

عين على األقصى

التهويدي ،وأكدت ّ
ّ
فعليا
مشروع "بيت هليبا"
أن "مؤسسة تراث احلائط الغربي" بدأت بناءه ًّ
ً
منذ شباط/فرباير  ،2018ثم شهد العمل فيه بعد ذلك تطو ًرا
ملحوظا .1ويقع هذا املشروع

 1منظمة عمق شبيهhttps://tinyurl.com/y33vjsqn .2019/1/5 ،
 2لالطالع على تفاصيل مشروع "بيت هليبا" واستخداماته المتوقعة ،انظر:
هشام يعقوب (محرر) وآخرون :عين على األقصى ،التقرير العاشر ،مؤسسة القدس الدولية ،ط  ،2016 ،1ص .116-114
www.alquds-online.org
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 -9مجموعة مشاريع تهويدية في حار َتي المغاربة والشرف غرب
األقصى
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العربيّة يف ّ 2019/2/17
أن "شركة تطوير وترميم احلي

اليهودي" تعتزم تنفيذ عدة مشاريع تهويديّة يف مكان حارتي املغاربة والشرف (يطلق عليه
ّ
"احلي
االحتالل اسم
أمريكي).
اليهودي") بقيمة  200مليون شكيل (حنو  55مليون دوالر
ّ
ّ

وتشمل املشاريع:1

 مصعد "حائط املبكى".اهلريودياني".
"احلي
 متحفّ
ّ
 فسيسفاء أورشليم. قرية مجيلة مالئمة لألساطري التوراتية. ترميم موقع يدّعي االحتالل أنه كان من بيوت األثرياء اليهود يف احلقبة الرومانية،وتطويره الستقبال السياح.
 إعادة بناء كنيس "جوهرة إسرائيل" املهجور منذ  1948حسب زعم االحتالل ،وسيصلارتفاعه إىل  25م ً
رتا.

ويزعم االحتالل ّ
أن اهلدف من هذه املشاريع حتسني األماكن العامة يف ما يسمى "احلي
اليهودي" ،وتكييفها مع احتياجات السكان والسياح .وأوضحت الصحيفة ّ
أن تنفيذ هذه املشارع
يستلزم تطوير البنية التحتية ،وإنشاء مناطق ترفيهية ،ووضع إضاءة متقدمة ،وتأهيل طرق
سياحية واضحة املعامل ،ووضع عالمات توضيحية يف نقاط مهمة وعالمات تؤدي إىل حائط
الرباق ("حائط املبكى" حسب تسمية االحتالل).
 1يسرائيل هيومhttps://tinyurl.com/y46pynuc .2019/2/17 ،
جيروزاليم بوستhttps://tinyurl.com/y53fhup2 .2019/2/17 ،
المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/251740 .2019/2/17 ،
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وأشارت الصحيفة إىل ّ
أن العمل يف هذه املشاريع قد بدأ
بالفعل ،وقدّمت بعض التفاصيل حوهلا؛ فقد افتتح
زئيف إلكني ،وزير القدس يف حكومة االحتالل ،وموشيه
ليون رئيس بلدية االحتالل يف القدس ،يف ،2019/2/17
"شارع اليهود" املؤدي من "احلي اليهودي" إىل ساحة
الرباق .وافتتحا كذلك ما يسمى "البيت احملروق"،
وهو موقع تزعم الرواية اليهودية أنه بيت ّ
لثري يهودي
عاش يف حقبة "املعبد الثاني" املزعوم ،وقد أجرى
املستوطنون فيه ترميمات لتحويله إىل مزار.
ويف سياق هذه املشاريع ،بدأت الشركة املذكورة
"جتديد" كنيس "جوهرة إسرائيل" ("تيفئرييت
إسرائيل") ،وسيستم ّر العمل عدة سنوات .ويبعد هذا
الكنيس حنو  200مرت عن األقصى.

تصميم كنيس "جوهرة إسرائيل" حسب
بلدية االحتالل يف القدس

وممر ينقل "الز ّوار" من "احلي اليهودي" إىل ساحة
وبدأت الشركة كذلك بناء مصعد
ٍّ
الرباق مباشرة ،وقد بُين هذا املصعد ّ
حلل مشكلة السالمل اليت ال يستطيع ذوو االحتياجات
اخلاصة استعماهلا .ويشكل املصعد واملمر ما جمموعه  2000مرت مربع ،وتبلغ تكلفة هذا
ثان/
املشروع  57مليون شيكل ( حنو  16مليون دوالر) ،ومن املتوقع تشغيل املصعد يف كانون ٍ
ويف تعليقه على هذه املشاريع قال زئيف إلكني" :حنن نفخر باملشاركة يف عملية جتديد احلي
اليهودي .إننا نعمل يف مجيع أحناء املدينة القدمية إلتاحة الطرق للسياح ،وحتسني الشوارع
وتعزيز السيادة اإلسرائيلية ،واآلن وصلنا إىل جوهرة التاج أي احلي اليهودي" .أما هرتزل بن

عين على األقصى

يناير .2022

آري الرئيس التنفيذي للشركة فقد قال" :آمل أن يشعر كل من يأتي إىل احلي اليهودي يف
حلما هلم ،وأن كل الضيوف والسياح الذين سيصلون من مجيع أحناء
القدس بأننا حققنا ً
العامل سيشعرون بقيم عاصمة إسرائيل".
www.alquds-online.org
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زئيف إلكني وموشيه ليون يفتتاح مشاريع تهويدية يف "احلي اليهودي"

 -10الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
أ -حفريات الجهة الجنوبية:

نفق كبري متشعب من سلوان إىل ساحة الرباق
كشفت جولة ميدانية نفذتها شخصيات فلسطينية يف األنفاق اليت ُتفر أسفل البلدة
القدمية وحميطها ضخامة نفق ميتد من عني سلوان جنوب األقصى ،باجتاه السور الغربي
للمسجد ومنطقة ساحة الرباق .ونقلت وسائل إعالمية يف  2018/11/11عن الشخصيات
املشاركة يف اجلولة أن هذا النفق خمتلف من حيث الشكل والتصميم ،ويضم ثالثة أنفاق
بعضها فوق بعض بشكل مستطيل ومبلط ،ويتضمن العمل فيه زرع أعمدة وبناء قواعد،
باستخدام معدات ضخمة ذات قدرة على إخراج األتربة والصخور من باطن النفق إىل اخلارج،
عمال أجانب ومستوطنون يف حاويات تنقلها إىل
عرب ناقل معلق يف سقف النفق ،ثم يف ّرغها ّ
غرب القدس لغربلتها.
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وحبسب إفادة شخصيات شاركت
يف اجلولة" ،فإن شبكة األنفاق
متشعبة وال يستطيع املشاهد
معرفة العمق واالجتاه بعد دخول
النفق من منطقة العني ،فالسري
يتم بشكل مستقيم ملسافة تزيد
عن  600مرت ،ثم االحندار أسفل
بعمق  20م ً
رتا ،وبعد ذلك بعمق

 13م ً
رتا ،ثم مفرتق طرق داخل

جانب من النفق املتشعب املمتد من سلوان إىل ساحة الرباق

النفق بعرض  10أمتار ،ويسري املتجول يف النفق مسافة تزيد عن  200مرت ثم يبدأ اهلبوط
التدرجيي يف عمق األرض بشكل غري واضح وسط ضجيج املعدات وعمليات احلفر املستمرة
أسفل البلدة القدمية".1
وأشار خمتصون متابعون لشؤون احلفريات إىل أن هناك مناطق مغلقة يف هذه األنفاق
املتشعبة باألبواب والسواتر الرتابية وبألواح ال يعلم ما يوجد خلفها.2

نفق من سلوان إىل الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى خيرتق سور القدس اجلنوبي
كشفت صحيفة "هآرتس" العربية يف  2019/3/20عن أعمال حفر حديثة ومتواصلة ،تهدف
داود" يف سلوان جنوب املسجد األقصى إىل منطقة "احلديقة األثرية أو حديقة دافيدسون"
عند الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى .ووفق الصحيفة ّ
فإن احلفريات اليت تنفذها مجعية
"إلعاد" االستيطانية و"سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ،ستؤدي إىل تدمري جزء من مبنى إسالمي

عين على األقصى

إىل فتح ثغرة حتت سور القدس القدمية اجلنوبي؛ لتمكني السائحني من العبور من "مدينة

 1وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاhttps://tinyurl.com/y6ftymry .2018/11/12 ،
لالطالع على فيديو النفقhttps://tinyurl.com/y63ngotw :
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/246988 .2018/11/11 ،
www.alquds-online.org
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ّ
امليالدي أي العصر األموي .وحبسب "هآرتس" ،فإن
أثري يعود تارخيه إىل القرن السابع
مجعية "إلعاد" و"سلطة اآلثار اإلسرائيلية" قامتا حبفر الشارع البيزنطي القديم املوجود يف
املكان ،ووصلتا إىل املبنى األموي املذكور الذي يقع حتت سور البلدة القدمية ،وبهدف متكني
السائحني من العبور من سلوان إىل زاوية األقصى اجلنوبية الغربية؛ فإنه ال ب ّد من فتح ثغرة
التارخيي.
كبرية يف املبنى
ّ
ويف التفاصيل اليت أوردتها "هآرتس" ّ
أن عدة أنفاق حتت األرض يفرتض أن ترتبط مبشروع
احلجاج" ،بينها النفق الذي يطلق عليه اسم "الشارع
سياحي كبري يُطلق عليه اسم "طريق
ّ
املدرج" ،ويبدأ من عني أم الدرج يف سلوان ،وينتهي قرب باب املغاربة إىل املكان الذي جيري
التخطيط لبناء "مركز للزوار" فيه .وحيث ينتهي النفق يفرتض أن يتشعب منه نفقان
آخران :األول كان عبارة عن قناة تصريف يعود تارخيها إىل عدة قرون قبل امليالد وتصل إىل
حائط الرباق ،وتتيح اجملال لدخول البلدة القدمية عربها ،لكنها ضيقة وتتسع جملموعات
صغرية فقط .أما النفق الثاني فيتسع جملموعات أكرب ،ويصل إىل ما يسمى "احلديقة
األثرية" قرب حائط الرباق ،وقد ُح ِفر يف مسار شارع يعود إىل العهد البيزنطي.
وأشارت "هآرتس" إىل انهيار جدار يف أحد مواقع احلفر الكبرية اليت جتريها مجعية "إلعاد"
االستيطانية يف سلوان بسبب األمطار الغزيرة ،وهو موقع قريب من املدخل الذي يدخل عربه
عمال احلفر يف نفق "الشارع املدرج" ،وحصل ذلك االنهيار قبل أسابيع قليلة من كشف
الصحيفة عن هذه احلفريات يف .1 2019/3/20
وأصدرت منظمة "عمق شبيه" بيا ًنا حول هذا النفق قالت فيه ّ
إن "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"
تعمل يف السنوات الثالث األخرية على حفر نفق على مسار شارع قديم يعود تارخيه إىل
العصر البيزنطي بتمويل من مجع ّية "إلعاد" االستيطانية ،وبدعم من حكومة االحتالل،
كجزء من خمطط للربط بني سلوان والبلدة القدمية عرب مسارات "سياحية" حتت األرض.
 1هآرتسhttps://tinyurl.com/yxpudxyc .2019/3/20 ،
وكالة شهاب لألنباءhttps://tinyurl.com/yyvytvau .2019/3/21 ،
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وقالت املنظمة إنه ّ
مت ّ
شق الشارع القديم من موقف "جفعاتي" الواقع على مدخل قرية
سلوان ،بالتوازي مع مسار نفق آخر امسه "طريق احلجاج" ،الواقع على بعد حنو مخسة

أمتار من اجلهة الغربية .وأوضحت ّ
أن احلائط الذي اك ُتشف يقع فوق الشارع البيزنطي
القديم ،ويف حال عدم تفكيك احلائط ال ميكن االستمرار حبفر النفق إىل منطقة "مركز
دافيدسون" .وأكدت املنظمة ّ
أن "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ترتكب خطيئة بالنظر إىل طريقة

عين على األقصى

خريطة ّ
تبي مسار النفق من سلوان إىل الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى ،وحيمل
النفق رقم  10يف اخلريطة
www.alquds-online.org
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احلفر اليت اندثرت من البحوث األثرية يف العامل قبل مئة سنة ،وب ّينت أن األضرار الذي
تسببها األنفاق كبرية على مستوى إمكانية عرض الثقافات العديدة وتاريخ القدس بصورة
متوازنة؛ "فاحلديث ليس عن مشكلة مهنية سياحية ،بل مشكلة سياسية من التجاهل ،بل
َمو طبقات تارخيية معينة من أجل عرض القدس بشكل خيدم مشروع املستوطنات يف
حوض البلدة القدمية".1

احلجاج"
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يفتتحون نفق "طريق
ّ
ت ّوجت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ومجعية "إلعاد" االستيطانية جهود احلفريات اليت قامتا

بها على مدار حنو ست سنوات بافتتاح ّ
احلجاج" يف 2019/6/30
الشق األول من نفق "طريق
ّ
مبشاركة مسؤولني أمريكيني وإسرائيليني ،وميت ّد هذا الشق على طول  300مرت وعرض 7

ً
وحتديدا حتت ملعب
أمتار ،من عني سلوان جنوب األقصى إىل منتصف طريق وادي حلوة،
وادي حلوة .وهذا ّ
الشق هو جزء من النفق الكامل الذي سينتهي عند منطقة باب املغاربة يف
سور األقصى الغربي ،بعد حنو عام من العمل حسب املتوقع وسيفتتح لعامة الناس بعد ذلك.
وشارك يف افتتاح النفق دافيد فريدمان ،سفري الواليات املتحدة األمريكية يف دولة االحتالل،
وجيسون غرينبالت مبعوث البيت األبيض للشرق األوسط ،وسارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء
االحتالل ،ورجل األعمال األمريكي امللياردير شيلدون أديلسون ،وغريهم .وتدّعي مجعية
"إلعاد" االستيطانية ّ
أن النفق جزء من مسار احلجاج إىل "املعبد الثاني" من القرن األول
امليالدي .2وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة فريدمان وغرينبالت وأيدلسون وسارة نتنياهو
يصا لغرض
خص ً
ُن ِّ
يف اهلدم؛ إذ تعاقبوا على محل مطرقة ثقيلة هلدم حائط داخل النفق ب ِ

هدمه يف سياق االفتتاح.3

 1منظمة عمق شبيهhttps://tinyurl.com/yyeqs7fa .2019/3/26 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y5ytw5lo .2019/6/30 ،
منظمة "عمق شبيه"https://tinyurl.com/yxnwu8yn .2019/6/28 ،
 3الميادينhttps://tinyurl.com/y556d4pr .2019/7/1 ،

106

تصدره مؤسسة القدس الدولية يف الذكرى السنوية إلحراق املسجد األقصى – التقرير الثالث عشر

ويبلغ الطول اإلمجالي للنفق  600مرت وعرضه بني  7و 8أمتار ،وعلى عمق متدرج يصل إىل
 15م ً
رتا .وقد ُرصفت أرضيته بألواح حجرية كبرية قبل االفتتاح .وتشري املعطيات إىل أن

هذا النفق هو يف األصل قناة مياه معطلة حتت األرض كانت خمفية ،واكتشف مصادفة يف
أثناء عملية تنقيب قبل عدة سنوات.1
وتفيد مصادر حقوقية أن تكلفة احلفر يف نفق "طريق احلجاج" تبلغ  40مليون شيكل (حنو
 11.5مليون دوالر) .وقد توقف متابعون عند املشاركة األمريكية املباشرة يف افتتاح النفق
بوصفها مساندة أمريكية غري مشروعة لفرض السيادة اإلسرائيلية الباطلة على الشطر
الشرقي من القدس .وكانت تصرحيات فريدمان اليت رافقت افتتاح النفق الفتة إذ قال يف
معرض حديثه عن كيفية تأثري هذه اخلطوة على "اتفاق سالم" يف املستقبل" :ال أعتقد أن
أساسيا يف الرتاث الوطين لدولة
إسرائيل ستدرس مثل هذا التفكري .مدينة داود تع ّد عنص ًرا
ًّ
إسرائيل" .2ووصف فريدمان النفق بأنه "يعيد الكتاب املقدّس إىل احلياة" ،يف داللة واضحة
على توضيف علم اآلثار خلدمة املزاعم التوراتية .وأضاف فريدمان "هذا املوقع هو موقع
تراثي ألمريكا وإسرائيل .إنه أحد أفضل األمثلة على هذه الرابطة غري القابلة للكسر ،تلك
ّ

الرابطة القدمية بني شعب الواليات املتحدة وشعب إسرائيل".3

وأوضح فريدمان يف كلمته اليت ألقاها يف أثناء االفتتاح أن قراره حبضور حفل افتتاح النفق
كسفري للواليات املتحدة نابع من األهمية البالغة اليت تتسم بها "عاصمة إسرائيل" يف ما
يتعلق بالتاريخ األمريكي .وقال :األسس الروحية جملتمعنا ،حجر األساس ملبادئنا اليت حنرتم
ما هو تراث "إسرائيل" اليت تقع القدس يف مركز اهتمام شعبها اليهودي.4

عين على األقصى

فيها كرامة كل حياة إنسانية جاءت من القدس...هذا املكان هو تراث الواليات املتحدة بقدر

 1عروتس شيفعhttps://tinyurl.com/y5zptaff .2019/6/30 ،
الجزيرة مباشرhttps://tinyurl.com/y58lmdwg .2019/7/1 ،
 2السالم اآلنhttps://tinyurl.com/yywwjp53 .2019/6/30 ،
 3فوكس نيوزhttps://tinyurl.com/y3l9z7gf .2019/7/4 ،
 4تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y3sz9qlg .2019/6/30 ،
www.alquds-online.org
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فريدمان يشارك يف هدم حائط يف أثناء افتتاح نفق
"طريق احلجاج"

احلجاج" من داخله
نفق "طريق
ّ

حفريات متواصلة يف "موقف جفعاتي"
تواصلت أعمال احلفر يف
منطقة

"موقف

جفعاتي"

على بعد عشرات األمتار من
سور األقصى اجلنوبي .ففي
 2019/3/20ذكرت صحف
عربيّة ودولية ّ
أن علماء من
"سلطة اآلثار اإلسرائيل ّية"
و"جامعة تل أبيب" يدّعون
العثور على قطعة من جرة
مصنوعة من الطني القديم
تعود إىل حقبة احلكم الفارسي

قطعة الفخار املكتشفة

القديم للقدس ،أي إىل القرن الرابع أو اخلامس قبل امليالد .وتص ّور القطعة املكتشفة يف
منطقة املوقف أحد اآلهلة املوكل إليه مهمة طرد األرواح الشريرة حسب معتقدات املصريني
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القدامىّ ،
ولكن هذا اإلله صار جز ًءا من الثقافة الفارس ّية؛ إذ تعامل معه الفرس على أ ّنه
املدافع عن ّ
كل شيء ج ّيد ،حسب زعم هؤالء العلماء.1

آثار احلفريات تظهر يف االنهيارات والتشققات الكثرية يف بيوت سلوان وشوارعها
تواترت مشاهد االنهيارات األرضية والتصدعات اليت أصابت بيوت املقدسيني يف سلوان
وعقاراتهم وأراضيهم ،وهي يف الواقع نتائج مباشرة للحفريات املتواصلة أسفل سلوان ،2وقد
أشارت منظمة "عمق شبيه" إىل ّ
خياليا
أن "حكومة االحتالل خصصت يف عام  2018مبل ًغا
ًّ

بقيمة حنو  47مليون شيكل (حنو  13.5مليون دوالر
أمريكي) من أجل احلفريات يف سلوان".3
ّ
ورمبا كانت مدة الرصد من أكثر احلقب اليت شهدت تشققات وانهيارات منذ سنوات طويلة؛
ما يشري إىل تط ّور العمل يف األنفاق ً
ً
وعرضا وعم ًقا .وعادة ما تظهر هذه التشققات
طول
واالنهيارات بكثافة يف فصل الشتاء بسبب األمطار والسيول والعواصف ،وقد رصدنا عشرات
ْ
التشققات واالنهيارات خاصة بني
ثان/نوفمرب  2018وشباط/فرباير ،2019
شهري تشرين ٍ

وتضر َر ج ّراء ذلك حنو  70بي ًتا 4لريتفع عدد البيوت املتضررة من التشققات إىل  170بي ًتا
َّ

يقطنها مئات العائالت املقدسية 5اليت تعيش يف قلق انهيار البيوت عليها .ويف ما يأتي أبرز
األخبار اليت و ّث ْ
قت حدوث انهيارات وتشققات يف مدة الرصد:
يف  2018/12/9أوضح مركز معلومات وادي حلوة ّ
أن تشققات وانهيارات حصلت يف
األسبوع األول من شهر كانون أول/ديسمرب  2018يف أرض خاصة تابعة لكنيسة الروم
وادي حلوة والسكان فحصوا التشققات اليت ظهرت يف منطقتني باألرض ،وتبني وجود
 1فوكس نيوزhttps://tinyurl.com/y3gggwvv .2019/3/20 ،
هآرتسhttps://tinyurl.com/y696slbw .2019/3/21 ،
 2منظمة عمق شبيهhttps://tinyurl.com/yxhxh5ex .2019/5/21 ،
 3منظمة عمق شبيهhttps://tinyurl.com/yyeqs7fa .2019/3/26 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y4jzmhyw .2018/12/9 ،
 5موقع مدينة القدسhttp://quds.be/u8f .2018/12/23 ،
www.alquds-online.org
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أعمال حفر أسفلها بعمق  4أمتار ،ويف منطقة أخرى بعمق  6أمتار ،ووجدت أسفلها
أكياس أمسنتية ومواد وأعمدة تؤكد وجود نفق يف املكان.1
يف  2018/12/21أصدرت بلدية االحتالل يف القدس قرا ًرا يقضي بإخالء منزل وغرفة
لعائلة أبو ارميلة يف حي وادي حلوة يف سلوان ،بعد انهيار أحد األسوار اخلارجية احمليطة
باملنزل بارتفاع أربعة أمتار بشكل كامل وإغالق املدخل الرئيس املؤدي له.2
يف  2018/12/28وقع انهيار أرضي يف جزء من أرض بالقرب من جامع العني وسط حي
وادي حلوة بسلوان.3
يف  2019/2/28حصلت انهيارات يف سور ملعب وموقف للمركبات يف حي وادي حلوة،
أراض يف املكان ،وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مؤسسات
إضافة إىل هبوط ٍ
االحتالل تنفذ حفريات يف املنطقة اليت حصلت فيها االنهيارات مستخدمة آليات ثقيلة
وأدوات يدوية ،ويسمع سكان املنطقة بوضوح أصوات احلفر على مدار الساعة ،وأفاد
املركز ّ
أكياسا من األتربة املستخرجة من األنفاق.
أن سكان احلي يشاهدون باستمرار
ً
وذكر املركز أن انهيارات جديدة شهدتها األرض التابعة لكنيسة الروم األرثوذكس
واملالصقة ملسجد عني سلوان.4
يف  2019/3/2وقع انهيار أرضي يف أرضية ملعب حي وادي حلوة ،إضافة إىل هبوط أرضي
يف املكان ذاته ،وظهرت تشققات وتصدعات واسعة باألسوار احمليطة به.5

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y4jzmhyw .2018/12/9 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y3okgo4q .2018/12/21 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/u9l .2018/12/28 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y35usddp .2019/2/28 ،
 5مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y5v7vao9 .2019/3/2 ،
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انهيار سور ملعب يف وادي حلوة

ب -حفريات الجهة الغربية

الغربي
منصات حديديّة ضخمة على سور األقصى
ّ
ّ
ثان/يناير  2019نصبت سلطات االحتالل دعامات وسقاالت ومنصات
يف منتصف كانون ٍ
مدعمة فوالذيًّا ومستندة إىل
من خارج املسجد .وتك ّونت هذه املنصات من ممرات وسالمل ّ
جدار املسجد األقصى الغربي ،بارتفاع يبلغ حنو مخس طبقات ،وطول  20م ً
رتا تقري ًبا .وقال
مسؤولون يف دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ّ
إن اهلدف من هذه املنصات احلديديّة مل
يتضح بصورة جل ّيةّ ،إل أن الراجح هو ن ّية االحتالل تقليص االرتفاع بني أرضية املسجد

عين على األقصى

الغربي ،مبحاذاة تلة باب املغاربة جنوبًا ،ومقابل املتحف اإلسالمي
حديديّة على سور األقصى
ّ

األقصى من جهة الزاوية الفخرية ،واألرضية احملتلة من جهة حارة املغاربة ،وهو االرتفاع
الذي كان حيول دون وصول االحتالل إىل املسجد .وكانت هذه املنطقة قد شهدت يف
www.alquds-online.org
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الغربي ،وهو أمر عدّه خمتصون نتيجة
 2018/7/23سقوط حجر ضخم من سور األقصى
ّ

طبيع ّية للحفريات اليت ين ّفذها االحتالل يف تلك املنطقة.1

السقاالت اليت نصبها االحتالل على سور األقصى الغربي

ت -حفريات الجهة الشمال ّية

حفريات املقربة اليوسف ّية
يف تشرين أول/أكتوبر ُ 2018
كشف عن حفريات تهويدية يف أرض املقربة اليوسفية
اإلسالمية مشال شرق املسجد األقصى باستخدام آليات ثقيلة (بلدوزرات) .وتسببت هذه
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/ufy .2019/1/18 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/uh8 .2019/1/22 ،
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احلفريات باقتالع أشجار وقبور تارخيية ،وتدمري آثار إسالمية ،والكشف عن أساسات سور
القدس .وتهدف هذه احلفريات إىل إكمال املسار السياحي التهويدي حول أسوار القدس
القدمية ،وتسهيل وصول املستوطنني إىل بابَي األسباط والرمحة

.1

صب قواعد ضخمة من َ
اخل َرسانة املسلحة،
ويف  2019/2/11أقدمت سلطات االحتالل على ّ
فوق أرض املقربة باستخدام مضخات كبرية ،ومل يعلن االحتالل عن اهلدف من هذه
ّ
ولكن مراقبني يرجحون سعي االحتالل إىل إقامة حمطة للقطار
القواعد اخلرسان ّية،
اهلوائي (التلفريك) على أراضي املقربة ،أو بناء قاعدة ومركز مراقبة لشرطة االحتالل.2

عين على األقصى

مضخة إسرائيلية تصب قواعد من اخلرسانة املسلحة يف أرض املقربة اليوسفية

 1عرب https://tinyurl.com/y4w4onxu .2018/10/21 ،48
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/uo6 .2019/2/12 ،
www.alquds-online.org
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