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املسجد األقصى
نظمي اجلعبة

يقع املسجد األقصي ،ببعديه الديني والوطني ،يف قلب الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،وقد تنامت
باطراد مركزية هذا املسـجد يف الصـراع منـذ نةايـة األلفيـة الثانيـة ،يـيا انطلقـت انضفااـة األقصـى
األوىل ســنة  ،0222وذلــع ىلــى ةلفيــة أيــال الينيــئ ســالوم ،لئــيئ ايةومــة اإلســرائيلية األســب ،
للمســجد ب ــةئ اس ــضفزاأ  ،م ــدىيايف ي ـ الية ــود يف الســيطر ىلي ــه ،و ــو يف ي ــا ىل ق ــية م ــزاود
سياسية يف السياسة الداةلية ايزبيـة اإلسـرائيليةو ومنـذ ذلـع ايـيا ا ـبص الصـراع ب ـقم مسـضقبئ
املسجد مفضويايف ،يخبو او ي ضد تبعايف لضطول األوااع داةئ سرائيئو
بـد مــا الضطـرم ليةــا لفةـع مــا يـدول ا م يعضبــر

هنـا ةلفيــاا تاليخيـة للصــراع ايـاج املضــقن

املس ــلموم املس ــجد األقص ــى اوىل القبلض ــيا واال ــي اي ــرميا ال ــريفيا ومس ــر النب ــي
وبوابــة الســما وال

م ــد

امل ــر واملن ــر ،وهــو ي ــع انمــئ واقــدز املبــا اإلس ـ مية الضــي مــا أالــت

قائمــة مــا دوم ت ييــر قبــة الصــخر  ،كمــا كــام لقــروم طويلــة اكبــر مســاند اإلس ـ ز ىلــى اإلط ـ مو
ويُعضقــد انــه بُــدع ببنائــه ىلــى يــد اينليفــة الراســد الثــا ىمــر بــا اينطــا قبــئ البعــة ى ــر قرن ـايف،
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وبعدها مل تمر سـ لة سـ مية مـا دوم ام تضـر ااـرايف يف هـذا املوقـع ،ب يـي دـول املسـجد األقصـى
ىل ةــزام للعمــال والفــا والضــالي .اإلسـ ميو ويف الضــراُ اليةــود  ،يُعضبــر املســجد األقصــى املةــام
الذ بنى فيه امللع سـليمام الةيةـئ األول الـذ دمـر نبوةـذ نصـر البـابلي ،وهـو املوقـع نفسـه الـذ
سيّد ىليه امللع هيرودس الةيةئ الثا  ،الذ دُمر سـنة  02للمـي د ىلـى يـد القائـد الرومـا تـيطئ،
وبقي موقعه مةجولايف وةرابايف ىل ييا سقوط القدس بيد املسلميا ن و سنة  536مي ديةو
1و يائط البرام بداياا الصراع ب قم املسجد
األقصى
ويف ايقيقة ،نملع معلوماا تاليخية ىا كيفية
بد اليةود بضقديئ اجلدال ال ربي لل رز ال ريف
قبئ القرم السادس ى ر املي د و وتض دُ اغلبية
الرواياا ىا ممالسة اليةود طقوسةع الدينية ما
ىلى نبئ الزيضوم يف اجتا املدينة ،لةا هذا
يعني ام ى قضةع باجلدال بداا فع يف يف القرم
السادس ى رو ويبدو ام ممثليةع تطلعوا ىل الص
يف اجتا ايائط ال ربي لل رز ال ريف يف الفضر
العثمانيةو وبسبب الضسامص العثما  ،سُمص لةع
بممالسة طقوسةع الدينية يف ساية ايقة،
تضجاوأ ةمسة امضال ىراايف ،وبطول ن و  02مضرايفو
وقد ا طلص ىلى تسمية هذا اجلدال ىربيايف "يائط البرام" ،نسبة ىل لبطه ب اداة اإلسرا واملعراج،
ذ يؤما املسلموم بقم الرسول
ايرز ال ريف للص

مد

قد لبط براقه [فرسه] ،بةذا اجلدال قبئ دةوله ساياا

ىلى األنبيا ليلة معرانه ىل السما و امّا ا

ط ح ال ربي املسضخدز فةو

يائط املبةى  ، The Wailing Wallيف ييا يطل ىليه اليةود ،واإلسرائيليوم ا م ،ا ط ح

ايائط ال ربي 1 The Western Wallو
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نر لبئ يف ال الب مقصود يف املفاوااا اإلسرائيلية  -الفلسطينية الضي ىقدا يف كامب ديفيد وطابا سنة
 ،0222وات ص اين ف يف اسضعمال املصطل اا ييا قدز الرئيئ األميركي األسب بيئ كلينضوم معايير
لل ئ ،وامنةا مسضقبئ القدسو فقد اسضعمئ اجلانب اإلسرائيلي ا ط ح اجلدال ال ربي (The Western
) ،Wallوهو ا ط ح نفسه الذ اسضعمله كلينضومو واجلدير بالذكر ام هذا ا ط ح قد يعني كئ اجلدال
ال ربي لل رز ال ريف ،يف ييا ام ا ط ح "يائط املبةى" او "يائط البرام" يُقصد منه نز ما ايائط
ال ربي لل رز يضجاوأ  02مضرايف طو يف و 6 - 3ز ىراايف ،وهو املضعالف ىليه منذ القرم السادس ى ر يضى
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اسضخدز اليةود هذا اجلز ما ايائط ،ما دوم ملةية ،وما دوم مةام واع اسيا اابضة فيه يضى
س ــنة 1206ز ،ومـ ــا دوم ةـ ــول ا م ـ ــةلة تُـ ــذكر ،ذ كان ــت ملةيضـ ــه
ممالسـ ــة الطقـ ــوس اليةوديـ ــة فيـ ــه ب ـ ـ ذم م ـ ــا

سـ ــومة للمسـ ــلميا ،وكانـ ــت

ا طلص ىلى تسمية هذا اجلدال
ىربيايف "يائط البرام" ،نسبة ىل
لبطه ب اداة اإلسرا واملعراج

املسلميا الذيا اىضبروا ايائط نز ايف يضجـزا
مــا ايــرز ال ــريف ،ىــدا اهميضــه بالنســبة ىل
ذكر اإلسرا واملعراجو

يف ايلول/ســبضمبر  ،1206يــاول اليةــود ادىــا يقةــع يف دويــئ الســاية ،الضــي ســمص لةــع بالصـ
فيةــا ،ىل كنــيئ ىبــر ي ــال بعــو الطــاو ا والةضــب والةراســي ،يف

اولــة لضثبيــت "يقةــع" يف

املوقع ،ىلى اىضبال ام هذا اجلدال هو ما تبقى مـا الةيةـئ الثـا الـذ دمـر القائـد الرومـا تـيطئ
سنة 02زو وكاد اين ف مع املسلميا يض ول ىل معركة ،تخفـي ولا هـا قصصـايف اُةـر تضعلـ بنمـو
اىداد اليةود يف القدس ب ةئ كبير ،وات اح طبيعة امل روع الصةيو  ،لو تدةئ قـواا ا نضـدا

البريطـا الضـي ف ـت النـزاع بـيا الطـرفيا ،مضمسـةة بقـوانيا الواـع الـراها  status quoالضـي
وا ــعةا العثم ــانيوم يف منضص ــف الق ــرم الضاس ــع ى ــر ،وبقي ــت نظريـ ـايف ىل ذل ــع اي ــيا الفا ــئ يف

اين ف ــاا الضـ ـي تن ــق ب ــيا رضل ــف األط ــراف يف األم ــاكا املقدس ــة و س ــيما األم ــاكا املس ــي ية
املقدسة و
بعد ا ُ سنواا سنة  1202جتدد اين ف ىنـدما طالـب اليةـود ب ل ـا القـرال البريطـا القااـي
بايفــاع ىلــى الواــع الــراها ،وقــاموا ب ي ــال ســضال وتثبيضةــا يف املوقــع ،وذلــع يــوز ال فــرام 2
آ /اغســطئ  1202ىيــد دمــال الةيةــئ الثــا ب ســب الضقــويع العبــر  ،األمــر الــذ دفــع يــالس
املوقع البريطا

ىل أالضةا ،ىلى اىضبال انةا ت ةئ دديايف للقـرال السـاب  ،وقـد تقـود ىل م ـةلة مـع

املســلمياو ويــذكر ام املــؤتمر اإلس ـ مي األول الــذ ىقــد يف القــدس يف ت ــريا الثــا /نوفمبر مــا
الس ــنة نفس ــةا ،اك ــد ،باإلا ــافة ىل معاجلض ــه الق ــايا األُة ــر املدلن ــة يف ن ــدول اىمال ــه ،لف ــو
املسلميا يف كئ بقاع األل

يداُ ا ت يير يف الواع الـراها السـائد يف يـائط البـرامو ىلـى ا

يــال ،فقــد توالــت األيــداُ الضــي التبطــت نزئي ـايف بالصــراع ب ــقم هــذا اجلــدال ،واةــذا ،يف
ال ــاملة ،ســةئ مناه ــة الصــةيونية والةجــر اليةوديــة وسياســة نقــئ ملةيــاا األل

ــولتةا

 ،لضنــدلع يف

نةايــة املطــاف يف آ /اغســطئ  1202ىلــى ســةئ اــول  ،ىرفــت يف القــاموس السياســي الفلســطيني
سنة 1250و وقد نر توسيعه ىقب تدمير يال امل البة يف السنة نفسةا ليصئ يف واعه اياج ىل ن و
 52ز ،يف ييا ام طول اجلدال ال ربي لل رز ال ريف بما فيه يائط البرام ،يبلغ ن و  002زو
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بـ"اول البرام" ،والضي سُةلت يف ارها جلنة سو  Sir Walter Shawالضـي قامـت بدلاسـة اسـبا
الثول و
يف نةايــة املطــاف ،مل تض يــر الع قــة املةومــة ب ــ"الواع الــراها" بــيا املســلميا واليةــود يف هــذ
املنطقة ،ذ اكد ا نضدا البريطـا اكثـر مـا مـر امللةيـة اإلسـ مية لل ـائط ال ربـي لل ـرز ال ـريف
اليةـود

بةئ مةوناته ،لةنه اىضرف اي ايف ب

اكد ا نضدا البريطا اكثر ما مر
امللةية اإلس مية لل ائط ال ربي
لل رز ال ريف بةئ مةوناته

يف قامة سعائرهع الدينيـة هنـا  ،كمـا نـرا
ىلي ـ ــه الع ـ ــاد والضقلي ـ ــد ،م ـ ــا دوم دة ـ ــال ا
تعـدي ا ىليـهو وطــوا يـر  1202امل ــةلة،
ىلـى الــرغع مــا ةولهــا يف

اداــاا الةدنــة

اإلسرائيلية  -األلدنية ،ذ اقر األلدم ب

اليةود يف الو ول ىل يائط البرام ،األمر الذ مل يضسا

دقيقــه بســبب يالــة ايــر الضــي ســادا بــيا الطــرفيا ،وىــدز قــدل  ،او لبمــا ىــدز لغبــة األلدم يف
تنفيذ مثئ هذا ال رطو
0و ير يزيرام/يونيو 1250
مل تضوامَ سرائيئ ،بعد انضصـالها يف ايـر  ،ىـا ت ييـر كـئ اتفاقيـاا "الواـع الـراها" ،ذ ا ـب ت،
بمون ــب الق ــوانيا اإلس ــرائيلية ويف ــئ لف ــو دوج" ،الدول ــة

ــايبة الس ــياد " ،فقام ــت بضطبيـ ـ

الق ــانوم اإلس ــرائيلي م ــا دوم ىـ ـ م الس ــياد  ،وم ــا دوم اس ــضخداز ا ــط ح ال ــع ىل ــى الق ــدس
العربية الضي ايضلضةا نضيجة اير  ،وفرات ىليةا و يضةا القانونيةو
بضالي ،1250/5/00 .اقـر الةنيسـت اإلسـرائيلي ا اـة قـوانيا

اقر الةنيست اإلسرائيلي
ا اة قوانيا اارا يف
ـ ــالةايف ىلـ ــى القـ ــوانيا واألىـ ــراف الدوليـ ــة ،كمـ ــا اىضُبـ ــرا يف
مةانة القدس واألماكا
الوقــت نفســه ل ــا للواــع الــراها مــا طــرف وايــدو ويف الوقــت
املقدسة
ذاتــه ،اطلقــت ســرائيئ يــدها يف القــدس العربيــة ،لضخل ـ واقع ـايف ندي ـدايف ،ىلــى لغــع مــا ىــدز ســرىيضه،
اا ــرا يف مةان ــة الق ــدس واألم ــاكا املقدس ــة ،واىضُب ــرا تع ــديايف

ا بص ي ةئ قاىد ملفاوااا الس ز الضي نرا منذ سنة 1221و وهذ القوانيا هي
او تطبي القانوم اإلسرائيلي ىلى القدس "بةاملةا"و
و دمـ منطقـة القـدس "املويـد " ،مـا ايــدود اجلنوبيـة لبلديـة البيـر ويضـى ايـدود ال ــمالية
لبلدي ــة بي ــت ي ــع ،ا ــما بلدي ــة الق ــدس ،وي ــئ اعل ــئ العرب ــي للبلدي ــة ،و ة ــاع الق ــدس
"املويد " واملوسعة للبلدية اإلسرائيليةو
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جو

ــدال ق ــانوم يماي ــة األم ــاكا املقدس ــة ،ال ــذ يق ــر ب ري ــة العب ــاد ويري ــة الو ــول ىل
األمــاكا املقدســة لةــئ ا ـ ا الــدياناا ،واوكــئ ىل وأيــر األديــام اإلســرائيلي تنفيــذ هــذا
القانومو

هـذ القـوانيا نعلـت مـا سـرائيئ ،ب ةـع األمـر الواقـع )،(de facto

ـايبة السـياد ىلـى املدينـة،

ىلى الرغع ما ىدز سال هذ القوانيا ىل مسقلة السياد و
ونــا ا الضعبيــراا اإلســرائيلية األوىل ىــا الض ييــر الــذ طــرا ىلــى الواــع الــراها ىبــر تــدمير يــال
امل البــة ،وتســوية ســاية اــخمة امــاز يــائط البــرام ســضخدامةا ألغــرا

دينيــة ومدنيــة يةوديــة

سرائيلية ايضفا ا ىسةرية تةـدف ىل تعزيـز الع قـة "القوميـة" بـيا اإلسـرائيلييا ويـائط البـرام،
ييي يُقسِع اجلنود اإلسرائيليوم يميا الو

لدولضةع ،وذلع بعد انضةائةع ما الضدليباا العسةرية ،

ىـدا واــع اليــد ىلـى يــائط البــرام بعـد توســيعه وتســجيله سـنة  1220يف دائــر األمـ
ملةايف للدولة العبريةو

اإلســرائيلية

0

كذلع قامت السـلطاا اإلسـرائيلية ،يف سـنة ،1252
بمصــادل املدلســة الضنةزيــة بنيــت ســنة 1302ز ،
وه ــي مدلس ــة مملوكي ــة م ــا اس ــةر م ــدالس الق ــدس
كانــت قــد اســضعملت اي ـايف مقــرايف للمجلــئ اإلس ـ مي

تسجيئ يائط البرام سنة
 1220يف دائر األم
اإلسرائيلية ملةايف للدولة العبرية

األىلــى برئاســة ايــاج امــيا ايســيني ،و ةمــة ســرىيةو وتقــع هــذ املدلســة مباســر ىلــى اجلــدال
ال ربي لل رز ال ريف ،وت ـضر معـه يف اجلـدال ،وي ـةئ سـط ةا مُطَـ ّيف م ـرفايف ىلـى سـاياا ايـرزو
وقــد نــر دويلةــا ىل مقــر يــرس ايــدود ،وطاملــا اس ـضُعمئ ســط ةا لقمــع املصــليا يف ســاياا
ايرز و ط م النال ىليةعو

0

نــر تســجيئ مــا طولــه 166ز مــا اجلــدال ال ربــي لل ــرز ال ــريف  ،وبعــر 1.6ز ىلــى التفــاع اجلــدال كلــه ،بعــد
القيــاز بـ نرا اا املصــادل الرســمية بمونــب القــوانيا اإلســرائيلية ،كمُلــع لدولــة ســرائيئ ،ىلــى اىضبــال ام اجلــدال
كام مسج يف يف سج ا ا نضدا البريطا ملةايف للمسلميا ،كما اكدا ذلع قرالاا املاكع ا نضدابية املضعدد و
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3و با امل البة بداية السيطر الفعلية و ةول م ةلة

ايب الو ية

يف آ /اغس ـ ــطئ  ،1250وقب ـ ــئ م ـ ــرول س ـ ــةر ىل ـ ــى
ا يض ل اإلسرائيلي للقدس العربية ،وقبئ ا نضةا
مــا تــدمير يــال امل البــة وتســويضةا بــاألل

 ،امــر

وأير الـدفاع اإلسـرائيلي آنـذا موسـيه دايـام ،مـدير
اوقـ ــاف القـ ــدس ،املريـ ــوز يسـ ــا طةبـ ــو  ،بضسـ ــليع
مفضـ ــاح بـ ــا امل البـ ــة بـ ــا ايـ ــرز ال ـ ــريف ىل
القـ ــواا اإلسـ ــرائيليةو لةـ ــا طةبـ ــو  ،بالض ـ ــاول مـ ــع
اى ــا الةينــة اإلس ـ مية امل ــةلة يــديثايف  ،لفــو
ه ــذا الطل ــب ،ىل ــى اىضب ــال ام اب ــوا اي ــرز القدس ــي
ال ريف نز

يضجزا ما ايرز ،الذ هو ملةية س مية ةالصة ،وام السياد اإلس مية ىليه غير

قابلــة للنقــاض وت ــمنةا كــئ القــوانيا الدوليــة ،ومنةــا الضــالي .اإلس ـ مي الطويــئ للموقــعو ويف 31
آ /اغسـ ــطئ مـ ــا السـ ــنة نفسـ ــةا ،ي ـ ــرا قـ ــو مـ ــا اجلـ ــي اإلسـ ــرائيلي ىل مقـ ــر دائـ ــر األوقـ ــاف
اإلس مية املدلسة املنجةية الواقعة يف با اعلئ وانضزىت مفضاح با امل البة بقو الس حو
وهةــذا ،ا ــبص مفضــاح البــا والبــا ذاتــه دــت ســيطر القــواا اإلســرائيلية الضــي واــعت ىليــه يف
البداي ــة ق ــو م ــا ال ــرطة العس ــةرية اإلس ــرائيلية ،يولضة ــا يقـ ـايف ىل س ــرطة وي ــرس ي ــدودو ولاا
األوقــاف اإلس ـ مية منــذ البدايــة ام هــذا اإلنــرا يةــدف ىل كســر الســيطر اإلس ـ مية املطلقــة ىلــى
املوقع ،وبداية الضدةئ اإلسرائيلي بالضدلي  ،يف دال املوقع ف سب ،بـئ اي ـايف يف يريـة العبـاد
وامنةا يرية الو ول ىل األماكا املقدسة ،األمر الذ ابضت

ضه يقاويف

يري املسجد األقصى
 01آ /اغسطئ 1252
ب ـ ــداا معرك ـ ــة س ـ ــد ايب ـ ــال ب ـ ــيا دائ ـ ــر األوق ـ ــاف
اإلس ـ ـ ـ مية وايةوم ـ ــة اإلس ـ ــرائيلية ،ب ـ ــقم بـ ـ ــا
امل البة ،تقةـذ اسـةا يف مضعـدد  ،تصـاىدا ب ريـ
املس ـ ـ ــجد األقص ـ ـ ــى  01آ /اغس ـ ـ ــطئ  ، 1252ذ
لبطــت األوقــاف اإلسـ مية هــذا ايريـ بالســيطر
اإلس ــرائيلية ىل ــى ب ــا امل الب ــة ،ىل ــى اىضب ــال ام
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مســببه اس ـ ضخدز ذلــع البــا

دــت نظــر القــواا اإلســرائيلية وســمعةا لضةريــب املــواد ايالقــة الضــي

اسضعملةا يف سعال السقف اين ـبي لسـطص املسـجد وقبضـهو لـذا طالبـت األوقـاف باسـضرداد سـيطرتةا
ىلى البا  ،فسالىت سرائيئ ىل غ قه ة ية دةـول سـرائيلييا ىل ايـرز والـدةام يضصـاىد مـا
املســجد ،كمــا ســالىت األوقــاف ىل غـ م كــئ بوابــاا ايــرز امــاز املصــليا والــزوال غيــر املســلميا،
ولبطت ىاد فضص ايرز امامةع ب ىاد سيطرتةا ىلى با امل البةو
ة ــيت س ــرائيئ م ــا ام تة ــوم األوق ــاف اإلس ـ ـ مية ق ــد اس ــضطاىت ،ب ة ــع األم ــر الواق ــع ،اس ــضعاد
س ــيطرتةا ىل ــى اي ــرز مضذلى ــة ب ريـ ـ املس ــجد ال ــذ الة ــب م ــاىر املس ــلميا يف ان ــا املعم ــول و
وو لت اهمية األمر ىل يد دىا ايةومة اإلسرائيلية ىل ىقد نلسة علئ وألائةا يف  12ت ريا
األول/اكضــوبر  1252ملناق ــة األمــر ب ــةئ مطــول ،واتخــذا قــرالايف بفــر

فــضص ايــرز امــاز الــزوال

"إلىاد اييا الطبيعية ىل هذ املنطقةو" وفعـ يف ،يف اليـوز الضـاج ،قامـت القـواا اإلسـرائيلية بفـضص
با امل البة اماز الزوال غير املسلميا مض دية بذلع قرال األوقاف اإلس مية ،ومؤكد ام السيطر
ىلى ايرز ال ريف ليست س مية ةالصة ،او ىلى األقئ انةـا تعضـرف بسـيطر األوقـاف املطلقـةو
ومـا انــئ ا ّ يظةــر األمــر كقنـه قــرال ســرائيلي ب ــت ،ســالىت األوقـاف ىل فــضص ســائر بوابــاا ايــرز
بعــد ســةر مــا القــرال اإلســرائيلي ،لةنةــا ابقــت ىلــى غـ م املســاند امــاز الــزوال؛ ا ا ــبص يف مةــام
الزائـ ــر الـ ــدةول ىل بايـ ــاا ايـ ــرز القدسـ ــي ال ـ ــريف فقـ ــط ،األمـ ــر الـ ــذ اسـ ــضمر يضـ ــى  00ت ـ ــريا
األول/اكضــوبر  ،1200يــيا قــرلا األوقــاف اإلسـ مية ىــاد فــضص املســاند قبــة الصــخر واملســجد
األقصى اماز الزوالو
ويف ا ـ ـ ــر مةانم ـ ـ ــة نن ـ ـ ــد س ـ ـ ــرائيلي
برساسه قبة الصخر امل رفة ،وقيامـه
ب ـ ـ ط م النـ ــال داةـ ــئ القبـ ــة وةالنةـ ــا
بضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي 02 .نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام/ابريئ ،1220

يف  02نيسام/ابريئ  1220دةئ نند
سرائيلي بس يه ىل ايرز واطل النال
داةئ قبة الصخر وةالنةا

اغلقت األوقاف اإلس مية ايرز اماز الزوال ما غير املسلميا ،ىلى اىضبال ام هـذا اجلنـد قـد دةـئ
بس يه ىل ايرز ما با امل البةو وتبـع هـذا ى ـراا ا ىضـدا اا ىلـى ايـرز ال ـريف ،وةصو ـايف
ألع املضفجراا وا ىضدا ىلى ايراس و او ا قامة الصلواا اليةودية ،ل.و
اسضخدمت سرائيئ هذ ايوادُ إليةاز السيطر ىلى سائر األبوا  ،وذلع بضثبيت ىنا ر ال ـرطة
ويــرس ايــدود ىلــى كــئ بوابــاا ايــرز ال ــريف ،الــذيا ا ــب وا يض ةمــوم يف الــدةول ىل ايــرز
واينـ ــروج منـ ــهو كمـ ــا ا ـ ــب ت ال ـ ــرطة اإلسـ ــرائيلية تـ ــض ةع يف فـ ــضص ا بوابـ ــة مـ ــا بوابـ ــاا ايـ ــرز
و غ قةا  ،ب جة الضرتيباا األمنية يمايضه ما املضطرفيا ،األمر الذ ىةئ نفسه ب د ىلى يرية
الو ــول ىل األمــاكا املقدســة ،ونعــئ املســلميا يقفــوم يف مواىيــد الص ـ
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طــوابير امــاز البوابــاا،

وبص ــول ةا ــة اي ــاز اجلُم ــع واألىي ــاد وس ــةر لم ــام ،بانضظ ــال ام تفض ــةع ال ــرطة اإلس ــرائيلية
املض ةم ــة فية ــاو لق ــد انضقل ــت فة ــر يماي ــة بواب ــاا اي ــرز بالض ــدلي ىل طـ ـ م ي ــد ي ــرس اي ــدود
وىنا ر ال ـرطة اإلسـرائيلييا داةـئ سـاياته ،ييـي بـداوا يضجولـوم فيةـا وهـع مـدنجوم بالسـ حو
وىلــى الــرغع مــا ةــاح الةينــة اإلس ـ مية يف ايــد
مـ ــا جتـ ــوال ننـ ــود يـ ــرس ايـ ــدود وهـ ــع مـ ــدنجوم
بالس ـ ـ ـ ح داةـ ـ ــئ باي ـ ــاا ايـ ـ ــرز ال ـ ــريف ،وذلـ ـ ــع
بضـ ــالي ،1220/6/02 .ف ـ ـ م ذلـ ــع مل يـ ــدز طـ ــوي يف،
وى ـ ـ ــاد ه ـ ـ ــؤ

ىل الظة ـ ـ ــول ،معلن ـ ـ ــيا

م ـ ـ ــر اُة ـ ـ ــر

باملمالسـ ــة العمليـ ــة ام "السـ ــياد " يف املوقـ ــع هـ ــي
سرائيليةو
بقي ــت مس ــائئ الص ــراع ب ــقم الس ــياد ىل ــى اي ــرز
ال ريف

ـولايف اساسـيايف يف تـالي .القـدس منـذ سـنة

 ،1250تخب ـ ــو وت ـ ــضعئ ،تبع ـ ـايف لضط ـ ــولاا األي ـ ــداُ
واألواـ ـ ـ ــاع العامـ ـ ـ ــة يف املنطقـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــدل
ايةوم ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــرائيلية ىل ـ ـ ــى مراكم ـ ـ ــة مزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــا
املةاسب "السيادية" الضي بداتةا يف با امل البةو
وكم ـا هــو معلــوز ،ف ـ م

ــاو ا ســرائيئ توســيع ســيطرتةا ىلــى مدينــة القــدس كلةــا اأدادا ىقــب

اتف ــام اوس ــلو س ــنة ،1223
ومنةا الضفـاو

اول ــة ب ــذلع ف ــر

ام ــر واق ــع واس ــضبام نض ــائ املفاوا ــاا النةائي ــة

يف مسـضقبئ القـدس  ،ىبـر أيـاد ل ـيدها بالسـيطر ىلـى األلااـي وفـر

مزيـد

ما لموأ السياد اإلسرائيليةو وىلى الرغع ما موافقـة سـرائيئ يف كـئ مـا مفاواـاا كامـب ديفيـد
الثانية وما تبعةا ما مفاواـاا يف سـرز ال ـي .ومعـايير الـرئيئ األميركـي السـاب بيـئ كلينضـوم،
ىلى الضفاو

يف سقم مسضقبئ القدس ىبر تقسـيع املدينـة ىل منطقضـي سـياد يـداهما سـرائيلية

واألُةــر فلســطينية ،ف نــه يــرنص ا ىضقــاد ام هــذ املوافقــة مل تةــا نديــة ،و نمــا كانــت ىلــى ســبيئ
املماطلة ل نضةا ما رططةا الضةويد  ،لضصئ باملدينة ىل يالة يصعب تقسيمةاو
ويف س ـ ـ ـ ـ ــنة  ،1220ب ـ ـ ـ ـ ــداا دائ ـ ـ ـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ـ ــاف

او ا سرائيئ توسيع سيطرتةا
ىلى مدينة القدس كلةا اأدادا
ىقب اتفام اوسلو سنة 1223
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اإلس ـ مية ،بــدىع مــا مبــادلاا ســعبية ،بعمليــة
نرينـ ــة لضـ ــرميع سـ ــطب ا سـ ــليمام 3ا ـ ــب ت
تع ــرف ا م باملص ــلى امل ــروا  ،وه ــي تس ــوية

يف ال الب ةرا هذ الضسمية ة ل السيطر اإلفرةية ىلى بيت املقدس 1120-1222ز  ،واسضمرا يف اانا
الفضراا ال يقة ،ليضع ت ييرها بمبادل مقدسية يف منضصف الضسعينياا لضصبص "املصلى املروا "و
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تقــع يف الزاويــة اجلنوبيــة ال ــرقية ملنطقــة ايــرز ال ــريف ،وتبلــغ مســايضةا ن ــو  0622مضــر مربــع،
كلة ــا دوم مس ــضو املس ــجد األقص ــى ،وبالض ــاج ايص ــول ب ــذلع ىل ــى مس ــجد اال ــي تف ــوم مس ــايضه
املســجد األقصــى وقبــة الصــخر اضمعــيا ،األمــر الــذ يــوفر مةانـايف اــخمايف اــافيايف للمصــليا ن ــو
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 ،ويقطــع الطري ـ امــاز اإلســرائيلييا لضنفيــذ ةططةــع للــدةول ىل ايــرز ال ــريف

ودويئ نز منه ىل كنيئ يةود  ،و سيما ام اإلسطب ا ترتبط مع ةالج القدس مباسر بعـد
بواباا م لقة ،ما السةئ فض ةا ،ولبطةا بساية البرامو
نضيجــة هــذا العمــئ ،جتــدد الصــراع الســياد ب ــقم ايــرز ال ــريف ،وكــام املــدةئ اإلســرائيلي ،هــذ
املر  ،هو سلطة ا اال اإلسرائيلية ،الضي مل توافـ دائـر األوقـاف اإلسـ مية ىلـى تـدةلةا يف اىمـال
الضــرميع وفــضص البوابــاا إلســطب ا ســليمام منــذ بــد العمــئو وتمســةت األوقــاف ب قةــا املطل ـ يف
القيــاز بةــئ اىمــال الضــرميع واإلىمــال لل ــرز ال ــريف ،ىلــى اىضبــال انةــا
وىل ــى اىضب ــال ام ق ــوانيا ا ا ــال ا نضدابي ــة واأللدني ــة الس ــائد
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ــايبة الســياد املطلقــة،

تب ــيص لس ــلطة ا ا ــال اإلس ــرائيلية

الضــدةئ يف ســؤوم األمــاكا املقدســة ،والضــي هــي ي ـ مطل ـ للجةــة الدينيــة املالةــة لةــا ،وه ــي يف
يالضنا هذ دائر األوقافو
اا ــالا س ــرائيئ أوبع ــة كبي ــر  ،س ــملت ايةوم ــة واى ــا الةنيس ــت و"ةب ــرا ا ا ــال" ولن ــال ال ــدنيا
والــديا ،يــول املواــوع ،وذهبــت يف ذلــع مــذاهب ســضى ،منةــا ام األوقــاف اإلس ـ مية تقــوز بضــدمير
بقايا "الةيةئ الثا " ،ىند قيامةا يف ايلول/سبضمبر  1222بفضص بوابضيا تقودام ما باياا ايرز
ىل داةــئ املصــلى املــروا  ،ىلــى الــرغع مــا ام كــئ البقايــا الضــي تمــت أالضةــا مــا املوقــع ىبــال ىــا
طمع وتربة تع لقاؤها يف املوقع ة ل القروم السابقة ،و دمئ ا قيمة اارية او معمالية نديةو
فاملسقلة يف يقيقة األمر ى قة لةا بال ةئ العلمي او غير العلمي لل فريااو
ويف اكضوبر/ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريا األول
 ،0222بعد أيال لينيئ سالوم
ا سـ ـ ـ ـ ــضفزاأية لل ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـ ـ ــريف
و ـ ـ ـ ـ ــو يف ىل بوابـ ـ ـ ـ ــاا املصـ ـ ـ ـ ــلى
املــروا  ،كضعبيــر ايضجــاني ىلــى

بعد أيال لينيئ سالوم ا سضفزاأية لل رز
ال ريف يف اكضوبر/ت ريا األول ،0222
ايةع اجلنود اإلسرائيليوم سيطرتةع ىلى
بواباا ايرز واأدادا اىمال تفضي املصليا

ةاح األوقـاف اإلسـ مية يف ترميمـه ،ذ اسـضخدز بـا امل البـة لـدةول ايـرز ال ـريف ،ومـا تبعةـا
ما قضئ العديد ما املصليا يف بايضه يوز اجلمعة الضاج للزيال  ،واند ع انضفااة األقصى ،قامت
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تعضــرف دائــر األوقــاف اإلسـ مية يف القــدس بــالقوانيا اإلســرائيلية الضــي طبقــت مــا نانــب وايــد ىلــى املدينــة،
والقانوم الذ تضعامـئ معـه يضـى ا م هـو القـانوم األلد فقـط ،لـذلع نراهـا تضعامـئ مـع املـاكع اإلسـرائيلية،
و م ااطرا ىل هذا فيضع ب ةئ غير مباسرو
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األوقـاف اإلسـ مية ب غ قـه امــاز الــزوال مـا غيــر املسـلميا ،مثبضــة يقةــا يف السـيطر ىلــى املةــام،
والســماح بالــدةول ىل املوقــع ملــا تريــد هــي مــا الــزوالو ويف ايقيقــة ،ف ـ م ســرائيئ مل تس ـلّع بةــذا
األمــر ،بــئ أادا يف ا ـ طةا ىلــى دائــر األوقــاف ىبــر يةــاز ســيطر ننودهــا ىلــى بوابــاا ايــرز
وأياد اىمال تفضي املصليا ،وىدز السماح ملا تقئ اىمـالهع ىـا  06ىامـايف بدةولـه ،وةصو ـايف
اياز اجلُمعةو لةـا اةطـر القـرالاا اإلسـرائيلية ذاا الع قـة كـام ،ومـا أال يضـى ا م ،منـع دةـال ا
مواد بنا ارولية ألىمال الضرميع ىل منطقة ايرز ،األمر الذ اوقف كئ اىمال الصيانة ،وا ـبص
دةــال ا ســي ليــه ،يضــى لــو كــام كضابـايف ،يضطلــب ذنـايف مــا ال ــرطة اإلســرائيلية ،كمــا ا ــبص دةــول
فري تصوير ىل باياته يضطلب اي ايف ذنايف ما ال رطة ذاتةا ،يضى لو يصئ الفريـ ىلـى اإلذم مـا
األوقاف اإلس ميةو
كما يمةا النظر ىل قصة اجلدال اجلنوبي ،الذ ي ةّئ هو نفسه نز ايف ما سـول القـدس 6،مـا املـدةئ
نفســه ال ــذ د ــدانا ىن ــه ب ــقم ب ــا امل الب ــة ،وذلــع بع ــد ام ة ــرا ت ــققاا يف ه ــذا اجل ــدالو وق ــد
ياولت دائر األوقاف اإلس مية ترميمه ّ ،م السلطاا اإلسرائيلية لف ـت ذلـع قطعيـايف ،وياولـت
هــي القيــاز بــذلع ب جــة انــه يةــدد امــا اجلمةــول واألمــاكا األاريــة ،لةــا األوقــاف اإلسـ مية لف ــت
ذلــع ب ــد  ،يف ــئ تقــالير مبــالغ فيةــا بثةــا اإلســرائيليوم ىــا ةطــول الواــع وقــر انةيــال الســولو
ويف نةاية املطاف" ،اتف " اجلانبام ،بعد تدةئ العديد ما األطراف ،ىلى ام تقوز ايةومة األلدنية
بضرميع السول/اإلسراف ىلى ترميمهو
0و الضنقيب يف

5

يط ايرز القدسي ال ريف ما الضنقيب يف األل

ىل األنفام

بعد ايض ل القدس مباسر سنة  ،1250باسر اإلسرائيليوم ايفر بصول غير قانونية يف املنطقة
اجلنوبية وال ربية املاذية لل رز ال ريف ،وهي ايفرياا الضي قاز بةا كئ ما ي ائيئ ياديا
وبنياميا ماأال ومنير با دوف ،لية فوا ىا سلسلة ما القصول األموية ،باإلاافة ىل مةوناا
اارية تعود ىل الفضرتيا الرومانية والبيزنطيةو
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ي ــضر ايــرز ال ــريف ،الــذ يقــع يف الزاويــة اجلنوبيــة ال ــرقية ملدينــة القــدس القديمــة ،مــع املدينــة يف الســول،
ب يي ي ةئ سول املدينة يف منطقة ايرز سولايف له يف الوقت نفسهو
يمةــا م يظــة الفةــر نفســةا لــد يةــود بــالا لئــيئ ايةومــة اإلســرائيلية الســاب الــذ قــاد اداــاا كامــب
ديفيد وطابا  ،وكـذلع لـد اوسـاط معينـة مـا يـز العمـئ ،ذ طريـت فةـر نقـئ السـياد ىلـى ايـرز ال ـريف ىل
طرف االي فلسطيني و سرائيلي  ،ونر تـداول اسـع األلدم بةـذا ال ـقمو كمـا يجـدل م يظـة ولود "ايضـراز
مصالص األلدم يف ايرز ال ريف" اما اتفاقية الس ز اإلسرائيلية  -األلدنية اتفاقيـة واد ىربـة و كـذلع مـا
املفي ــد الض ــذكير ب ــقم األلدم مل يضخ ــئ ى ــا اي ــرز ال ــريف بع ـد ف ــع التباطــه بال ــفة ال ربيــة ،وي ــاف ىلــى ه ــذ
الع قة ىبر دائر األوقاف اإلس مية املسؤولة ىنهو
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لقد يُولت هذ ا اال ىل يديقة اارية اخمة ،تةدف ىل قناع الزوال بالضالي .اليةود للموقع،
وةصو ايف ىاد تخيئ الةيةئ الثا و كما تع تةمي

اغلبية مةوناا القصول األموية وجتريفةا،

وتع تسليع كئ هذا املوقع ،ى و ىلى تلة ال ةول القدس اليبوسية الواقعة ىلى بعد ى راا
األمضال ما اسوال البلد القديمة ،ىل نمعية اسضيطانية مضطرفة تسمى " لعاد" إلدال املوقع،
وتقديع لواية تولاتية مضطرفة ىا تالي .القدسو

وييا مل تقاِ هذ الضنقيباا بالثمال املرنو  ،ا

ةال مةوناا ما الةيةئ الثا  ،بدا

اإلسرائيليوم يف ىقد الثمانينياا ،وسرايف ،با ندفاع ىل منطقة ايرز نفسةا وتضبُّع النف األلاي
الواقع ىلى امضداد السول ال ربي ملنطقة ايرز ،واملمضد ما يائط البرام دت املدلسة الضنةزية
ىل با ال وانمة الواقع يف الزاوية ال مالية ال ربية لل رز ال ريف و وقد ادا هذ ايفرياا يف
يينةا ىل تصدع يف املبا الواقعة فوقه ،والضي تعود نميعةا ىل الفضر اململوكية مثئ املدلسة
العثمانية ،ولباط الةرد ،واينانقا اجلوهرية ،واملدلسة املنجةية  ،كما ادا ىل اند ع
"انضفااة/هبّة النف " يف ايلول/سبضمبر  ،1225بعد ام قاز بنياميا نضنياهو بافضضاح هذا النف
لسميايف وب ةئ ايضفاج اماز الزوال ،وكانت نضيجضةا اسض ةاد  53فلسطينيايف ،باإلاافة ىل مناا
اجلريىو
بيد ام هذا النف الذ تسوّقه املؤسسة اإلسرائيلية باسع "نف اي مونائيع" وهو يعود يف معظمه
ىل الفضراا الرومانية واألموية والفرةية واأليوبية واململوكية والعثمانية  ،ويمضد بطول يبلغ
ن و  026مضرايف ،ليئ بالنف الوييد الذ نر يفر  ،بئ قاز اإلسرائيليوم ىبر نف دت  -الاي
آةر بالضسلئ سرقايف يف اجتا قبة الصخر يضى و لوا ىل مدةئ بنر سبيئ قايضبا الواقع داةئ
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ساياا ايرز ال ريف ،األمر الذ يؤكد ام يجع العمئ والضسلئ داةئ منطقة ايرز غير معروف
األبعاد تمامايف بسبب الطابع السر لةذا العمئو
يضى اليوز
للجام

يمةا اجلزز تمامايف م كام هنا يفرياا دت ايرز ال ريف از  ،ذ مل يسمص

لية و دولية بالدةول ىل كئ ان ا األنفام امليطة به سضط ع األمر ،والضقكد ما

مسالاا األنفام الضي اسضد ايفر فيةا ة ل العقد األةيرو ىلى كئ يال ،هنا انفام معروفة،
واُةر غير معروفة ،وبع ةا يمةا الضةةا بونود  ،لةنةا نميعايف ترتبط ب ةئ مباسر ،او غير
مباسر ،باملنطقة امليطة بايرز ال ريفو ويبدو ام رطط األنفام ،بما ينضجه ما مساياا
واسعة وقاىاا دت البلد القديمة ،وةصو ايف يف

يط ايرز ،يةدف

ىل ىاد ت ةيئ الرواية

الضاليخية وتسويقةا ف سب ،بئ اي ايف ىل توفير فراغاا سضعمالةا كُنسايف ،وامض

ما دت

املدينة والض ةع فيه ،بعدما ا ب ت السيطر ىلى العقالاا داةئ البلد القديمة سبه مسض يلةو
وبعد البعيا ىامايف تقريبايف ما تدمير يي امل البة كليايف وت ريد سةانه ،ب جة توسيع ساية البرام
اماز يائط املبةى  ،سرىت السلطاا اإلسرائيلية

بي ة يوز ا انيا املواف فيه 0220/0/5

يف أالة آةر معامل هذا ايي ،املضمثلة يف الضلة امل ةلة للطري الضاليخي القديع الوا ئ بيا يي
امل البة وساية ايرز ال ريف ،وذلع ب جة الضرميع وبنا نسر بديئ ،وهي ما نوع األىذال الضي
دلج اجلانب اإلسرائيلي ىلى يرادها مع كئ ىملية ت يير يف الطابع الضاليخي للمدينة املقدسة منذ
ايض لةا سنة 1250و وتعضبر هذ الضلة ال اهد األةير ىلى هذا ايي الذ كام ينبو باييا
واأيئ بةامله بما يزيد ىلى  136مسةنايف ومسجديا وأاويضيا

وفيضيا ومدلسة ايوبية املدلسة

األف لية ومقامااو
لقد ا بص الطري الضاليخي املؤد

ىل ايرز ال ريف ما ساية البرام ،مع مرول الزما ،ىراة

للضةديد مع اسضمرال الضنقيبا ا يف املنطقة ال ربية لل رز ما ك اجلانبيا يف طال الب ي املموز
ىا بقايا الةيةئو وقد نر

اعافه ن ائيايف بصول مضوا لةو ومنعت السلطاا اإلسرائيلية

املسيطر ىلى املةام األوقاف اإلس مية ما نرا اىمال الضدىيع للطري األار و ويف سنة
 ،0220وقع انةيال نزئي أليد نوانب الضلة بسبب األمطال والثلوج ،وبد يف ما نرا اىمال الضدىيع
والضرميع ل نةيالاا تركت ىلى يالةا لضضفاقع ،ونر

بنا نسر ة بي موقت سنة 0226

ليسضعمئ بدي يف ما الطري و وقد افص ت السلطاا اإلسرائيلية ىا نيضةا نرا ت ييراا سةلية يف
املةام ب جة الضرميع و أالة اينطرو
وت ير اخملططاا اإلسرائيلية ىل بنا نسر نديد اخع يف هذا املةام البالغ ايساسيةو ففي ييا
كام طول املمر الضرابي ن و  60مضرايف ،سيةوم طول اجلسر اجلديد املقضرح  130مضرايف تقريبايف،
وسينطل ما منطقة ا اال املةض فة ىند السول اجلنوبي بالقر ما با امل البة با املدينة و
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وسي ير هذا اخملطط الواع الراها القائع منذ سنة  1250كليايف ،ويخل وقائع نديد  ،ى و ىلى
ت يير امل ةد الضاليخيو
ويذلا نةاا دولية ،ومنةا اليونسةو ،ما ام ا سضمرال يف الضنقيب ىلى مسضوياا ىميقة ما
مسضو األساساا ،وتفريغ األل

دت املبا الضاليخية القديمة ،سيُ عفام اساساتةا وي م م

اةطالايف ن ائية كبير ىلى هذ املبا ىلى املد القريب واملضوسط ،األمر الذ ينطب اساسايف ىلى
ايرز ال ريف ،وكذلع ىلى كئ املناط الضي يجر يفر األنفام فيةاو
وبسبب ال جة الدولية الضي اايرا والضدةئ
املباسر لليونسةو واأللدم ومصر وتركيا،
نمدا سرائيئ اىمالةا يف الضلة ،واسضةملت
ايفرياا األارية فيةا بالضدلي  ،ومل تسضطع
جلنة م ةّلة ما اليونسةو و سرائيئ وفلسطيا

رطط هيةلي سرائيلي سامئ
لساية البرام ي مئ اافة مبنى
ىل اجلةة ال ربية للساية وآةر
ىل اجلةة ال مالية منةا

واأللدم الضو ئ ىل يلول ن ائية مضف ىليةاو ففي الوقت الذ داول سرائيئ توسيع يائط
البرام والساية الضي تقع امامه وت يير امل ةد يف تلع املنطقة ،ياولت األطراف األُةر
الواع ىل ما كام ىليه قبئ ىملية جتريف الضلةو ويدل ىلى هذا األمر قياز اسرائيئ بض

ىاد
ير

رطط هيةلي سامئ لساية البرام ي مئ اافة مبنى ىل اجلةة ال ربية للساية وآةر ىل اجلةة
ال مالية منةا سُرع يف ت ييد سنة  ، 0210ى و ىلى قامة مبام دت األل

و وي مئ اخملطط

اي ايف نسرايف يربط ننوبي الساية ببا امل البةو وفيما يضعل باملبنى الذ يقع يف اجلةة ال ربية
ويسمى "بيت هليبه" بيت اجلوهر  ،فقد تمت مناق ة ن ائه يف جلنة الضخطيط والبنا الضابعة
للوا القدس وأال الداةلية  ،وذلع بضالي0210/0/3 .و ويضةوم املبنى ما ا ُ طبقاا وي ةئ
ما اموىه  3022ز ،0ويقع يف منضصف الطرف ال ربي لساية البرام ،وسيضع ن اؤ بمبادل ما
"جلنة تراُ ايائط ال ربيو" ويُذكر انه سي يد فوم ال الع الروما املعمد السفلي مل يُباسر البنا
بعد  ،وسيخفي دضه نز ايف مةمايف ما تالي .القدس بقايا ما يال امل البة املدمر ؛ بقايا ما
القصول األموية؛ ال الع الروما

املعمد؛ بقايا ما القرم السابع قبئ املي دو ى و ىلى انه

سي ير املعلع اي ال للمنطقة ويخئ بالضواأم الدقي وايساس لوايد ما اكثر مناط البلد
القديمة يساسيةو وما املضوقع ام يبدا البنا ة ل السنة ايالية  0216و
امّا املبنى ا ةر فيسمى "بيت سضرواس" ،وكانت اموىة ما املؤسساا تقدمت باسضنناف اد
ت ييد  ّ ،م جلنة الضخطيط والبنا اللوائية لف ت ا ىضرا

و ويضع ياليايف ت ييد  ،وانضةي ما

بنا اغلبية هيةله ىلى اجلدال ال ماج لساية البرام ،وسضبلغ مسايضه  1015مضرايف ،ىلمايف بقم
الرةصة األ لية كانت ت مئ  000مضرايف ،اايف ليةا يقايف  200مضرايف مربعايف لضصبص مركزايف
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لل رطة اإلسرائيلية ،الضي سضةوم مسؤولة ىا ساية البرام ،ومركزايف للضدةئ السريع يف ايرز
ال ريفو كما سي ع املبنى مركزايف للزوال ويماماا ومركزايف تثقيفيايفو ويجب النظر ىل هذا املبنى
بالضةامئ مع املبنى املذكول اى

هليبه  ،وكذلع ىبر اخملطط ال امئ للساية دلج با

امل البة؛ ايديقة األارية؛ األنفامو
وما اجلدير بالذكر ،ام البلد القديمة واسوالها مسجلة يف قائمة الضراُ العاملي ،وكذلع يف قائمة
الضراُ العاملي املةدد ،وبالضاج ما املفضر
ةا

ام ا ت يير ،يفرايف او بنا او ترميمايف ،ي ضاج ىل ذم

ما اليونسةو ،لةا سرائيئ مل تضقدز قط ىل جلنة الضراُ العاملي بقةذ املوافقة ىلى ا ىمئ

قامت به ،او تخطط للقياز به يف البلد القديمة ،ىلى الرغع ما ونود ى راا اإلداناا والقرالاا
الضي اتخذتةا اليونسةوو

ت ييد مبنى اخع ةالج السول
اجلنوبي للبلد القديمة،
ا يف قبلة املسجد األقصى

وآةر امل اليع اإلسرائيلية الضي سضؤار يف امل ةد
الضاليخي للمسجد األقصى والبلد القديمة هو
ت ييد مبنى اخع ةالج السول اجلنوبي للبلد
القديمة ،ا

يف قبلة املسجد األقصىو ويسمى

امل روع "بيت كيدز"  ، Kedemوهو ىبال ىا امع اخع سيةوم مركزايف للزوال والن اطاا
الدينية واملدنية ،تبلغ مسايضه  15.222مضر مربع ،ويضةوم ما سبع طبقاا ،ويصئ التفاىه ىل
مسضو اسوال املدينةو وقد اةذ امل روع املوافقاا املضعدد ما جلنة الضخطيط والبنا و وسيسد هذا
املبنى اف املدينة القديمة ما النايية اجلنوبية ،ويخل ف ا منافسايف لقبة املسجد األقصى،
وبالضاج سي ير امل ةد الضاليخي يف هذا اجلز ما البلد القديمةو
6و ىل مزيد ما ال

ط

ةـ ـ ل الس ــنضيا األةي ــرتيا  ، 0210-0213اأداد ال ـ ـ ط اإلس ــرائيلي ىل ــى اي ــرز ال ــريفو فق ــد
انضقلت ال رطة اإلسرائيلية ما مبدا منع مـا هـو دوم  06ىامـايف ،واييانـايف مـا هـو دوم  62ىامـايف مـا
ىم ــر  ،م ــا الصـ ـ

يف املس ــجد األقص ــى ،وةصو ـ ـايف يف اي ــاز اجلُم ــع وىل ــى امض ــداد س ــةر لم ــام

املبــال  ،ىل املنــع ســبه الــدائع ألىــداد مضزايــد مــا املصــليا ،وذلــع ملــدد مضفاوتــة تمضــد مــا ســةر ىل
ا اة سةول ،جتدَّد بقرال ما قائد ال رطة يف البلد القديمةو
ومنذ ا اة اىواز ،مل تعد "أيال " اليةود لل رز دمئ طابعايف سياييايف ،و نما تعدته ىل اسضفزاأ
م اىر املسلميا يف املوقع و اولة قامة الصلواا يف ننباته ،مع ط م تصري اا معادية
لونود ايرزو ومما أاد الطيا بلة الزيالاا املضةرل لوألا يف ايةومة واى ا كنيست يقوموم
ب ط م الضصري اا النالية ىا مسضقبئ ايرز ال ريف وي اليةود يف العود ىل "نبئ الةيةئ"و
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وقد لاف هذا فضاو ما العديد ما اياةاميا الذيا يجيزوم هذ الن اطاا وتلع الضطلعااو
وا بص هنا اموىاا مضخصصة ،ليست بعيد ىا ايةومة اإلسرائيلية وائض فةا ،بئ تمثلةا،
تنظع "الزيالاا" املدىومة بانضظاز ،بئ م بعو اعموىاا كام يزول ايرز اكثر ما مر يف
اليوز ،وذلع ما انئ ةل انطباع ب

ول يةود دائع ومضوا ئ 0،وهذا كله كام يضع دت يراسة

م دد ما افراد ال رطة ويرس ايدود املدنجيا بالس ح ،الذيا يسضمروم يف اسضفزاأ املصليا
وطلبة العلع يف باياا ايرز ال ريفو واجلديد يف األمر ،ام هنا انند واا ة املعامل ا ب ت
ايةومة اإلسرائيلية تدىمةا ب ةئ لسمي ومة وف ،تض دُ ىا تقسيع أما

ومةا

لل رز

القدسي ىلى ساكلة ما يدُ لل رز اإلبراهيمي يف اينليئو
منذ سنة  0221اىلنت سرائيئ انةا سضعامئ باياا ايرز ال ريف مثئ "ايدائ القومية" ،ا انةا
مفضوية للزيال اماز اجلميع ،وليئ لألوقاف اإلس مية سلطة ىلى الساياا ،وتقضصر سلطضةا
ىلى امل طياا ،ا

ىلى املبا

املسقوفة ،وذلع بضعال

كامئ مع الواع املضعالف ىليه

تاليخيايف ،وهو ام ايرز ال ريف املسجد األقصى يض ةئ ما  100دونمايف ،ت ع ندلانه اينالنية
وبواباته وكئ املبا املونود داةله ودت الاه ،وكئ ساياته ويدائقه ،واملبا املطلة ىليه
ما اجلةضيا ال ربية وال مالية ،ألنةا نميعايف تمثّئ وقفايف س ميايف

ي ايفو

توّنت هذ األىمال باقض از املسجد األقصى املسجد اجلنوبي/امل طى يوز األلبعا يف
 ،0210/11/6و ط م قنابئ الدةام والصوا والقنابئ املسيلة للدموع داةله ،األمر الذ مل
ي دُ بةذا ال ةئ ما قبئ ،وأاد يف اسضفزاأ م اىر املواطنيا الفلسطينيياو
لقد اسا ا سرائيئ تقدير املوقف يف ايرز ال ريف ،ومل تسضطع فةع تقاير هذا يف الفلسطينييا
والعر بصول ىامة ،لذلع اسضةانت بامل اىرو وبالضقكيد ،هنا ى قة وطيد بيا ايرا ال عبي
ا يضجاني يف القدس النصف الثا ما سنة  0210وبيا ما يجر يف ايرز ال ريف ،وسيبقى
ايرز ال ريف املوقع الذ سي ةد يف املسضقبئ مزيدايف ما املوانةاا ،ما دامت سرائيئ مصر
ىلى سياسضةا اياليةو

0

يبلغ ىدد ايركاا الفعالة يف تنظيع الزيالاا لل رز ال ريف  00يركة مسجلة لسميايف ىند مسجئ اجلمعياا،
وترتبط نميعةا بع قاا بايةومة واأليزا  ،وبالضاج دمئ مبالكة ايةومة اإلسرائيلية ،وبع ةا ،يضلقى
دىمايف ماليايف يةوميايف ب ةئ مباسر ،وبع ةا ا ةر يضلقى الدىع ب ةئ غير مباسر ،باإلاافة ىل ونود 12
منظماا غير مسجلة لسميايفو كما ام هنا ىددايف كبيرايف ما اياةاميا الذيا ا دلوا فضاو ب باية قامة
ال عائر الدينية اليةودية يف ايرز وارولتةاو ويُذكر ام هذ ايركاا ت ل لت يف النظاز الضعليمي ،وهي ىلى
ى قة بعدد غير قليئ ما اى ا الةنيستو وقاز بع ةا ب ىداد الضفصي ا املعمالية للةيةئ الثالي ،وكذلع
ب ىداد سةئ امل بئ الضي سيلبسةا كةنة الةيةئ ،وقد و ئ األمر ىل يد ن ا مزلىة يف سرائيئ تقوز بضربية
اينراف امل ئمة لقرابيا الةيةئو
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هدّاا سرائيئ يد ال

ط فضر بعد

اولة اغضيال املضطرف غليع يف  ،0210/12/02والةجوز

ىلى كنيئ يةود يف مسضوطنة هالنوف يف  11/12ما السنة نفسةاو وكام ما األ واا الضي
طالبت بضةدئة الواع لئيئ ايةومة بنياميا نضنياهو الذ تعر

ل

ط ما ا داد األولوبي،

ب يي جتاوأا لد الفعئ األولوبية هذ املر لداا الفعئ الضقليدية الضي اىضدنا ىليةا يف الساب و

2

كذلع يمةا تلمّئ يدوُ ا ط ما الو ياا املض د األميركيةو وكام األلدم قد قاز ،بدول ،
بس ب سفير ما تئ ابيب ايضجانايف ىلى املمالساا اإلسرائيلية أا ايرز ال ريف ،وةصو ايف
بعد ا قض از املذكول اى  ،وقدز سةو

ىل الئ األما الدوجو وتبع ذلع سماح سرائيئ

للمصليا ،ب و النظر ىا اىمالهع ،بالدةول ىل ايرز ال ريفو
يبقى الصراع ب قم ايرز ال ريف مفضويايف ىلى مصراىيه ،فاجلانب اإلسرائيلي ما ىاد يخفي
مآلبه جتاهه ،وير فيه لمزايف دينيايف وقوميايف لليةود ،يف سرائيئ ف سب ،بئ يف العامل اي ايف ،ولا
يضر فر ة ما انئ أياد سيطرته ىلى املوقع ،كما لا يضردد يف السماح لليةود بالص

فيه ،ذا

وند ذلع ممةنايفو
وىلى اجلةة األُةر  ،ير الفلسطينيوم ام ايرز ال ريف هو ما املعاقئ األةير الضي تعبر ىا
ونودهع وتاليخةع ومسضقبلةع ،لذلع لا يضركوا فر ة ما دوم الضمسع به و يباط ا

اولة

لإلة ل ب قةع املطل يف املسجد األقصىو

2

ألول مر يجر تسريب وايقة اولوبية ىبر الص افة اإلسرائيلية تض ما واع ةطوط يمرا إلسرائيئ،
وامنةا املسضوطناا يف القدس و يطةاو ويبدو ام العمئ ىلى هذ الوايقة قد بدا بعد ى م سرائيئ
مصادل  0222دونع ما األلااي الضي تقع ىل ال ر ما بيت يع ،وذلع لضوسيع الةضلة ا سضيطانية غوض
ىضسيوم ،وهو ما يعني ةن اموىة ما القر الفلسطينية الواقعة ىل ال ر ما بيت يع ،وكذلع قطع
الضوا ئ اجل رايف بيا منطقة بيت يع واينليئ ،وت ةيئ كضلة اسضيطانية اخمة يف نةاية األمرو كما ت منت
الوايقة ىدز املساس بمةانة ايرز ال ريفو
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