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الفصل الثاني :المشاريع التهويدية في المسجد األقصى
ومحيطه
ّ
حتتل
غابت عن مشهد تطورات التهويد حول األقصى وأسفله املشاري ُع التهويدية اليت كانت
ّ
التهويدي ،ومشروع "بيت
صفحات التقارير السابقة تقليديًّا ،كمشروع "مركز كيدم"

ّ
ّ
مبان ومنشآت،
التهويدي ،وغريهما .وح ّلت
هليبا"
حمل تلك املشاريع اليت هي عبارة عن ٍ

مشاري ُع أخرى أخطرها تلك اليت تسعى إىل ربط حميط األقصى بشبكة مواصالت بريّة،
اهلوائي (التلفريك) .وإذا
وجويّة ،كمشاريع القطار السريع ،والقطار اخلفيف ،والقطار
ّ
حتديداّ ،
ً
فإن
أضفنا األنفاق اليت تصل إىل املسجد األقصى من جهت ْيه اجلنوبية والغربية
املراقب سيلحظ سعي االحتالل إىل إغراق منطقة املسجد األقصى باملستوطنني و"السياح"،
ً
موجهة ،وثقافية تبتغي إسقاط هيمنة
فضل عن حتقيق مكاسب أخرى منها سياح ّية ّ

األقصى برمزيته التارخيية واألثرية والعمرانية اليت مل تنجح كل خمططات االحتالل إىل

اآلن بإزاحتها من ذهن أي مشاهد لفضاء القدس ،ومعاملها؛ إذ ال تقوى ّ
كل مشاريع التهويد
املختلقة حدي ًثا على منافسة جتذر املسجد األقصى يف عمق التاريخ ،وصميم هوية القدس
العربية واإلسالمية.
تلقائيا هو :هل
يف كل مراحل كتابة هذا الفصل ،كان السؤال الذي يتبادر إىل الذهن
ًّ
أوقف االحتالل حفرياته ومشاريعه التهويدية أسفل األقصى ويف حميطه ج ّراء ّ
تفشي
انسجاما مع حالة الطوارئ اليت أعلنتها سلطات االحتالل ملواجهة الفريوس؟
فريوس كورونا
ً
جتيبنا على هذا السؤال التواريخ اليت وثقت تطور العمل يف األنفاق واحلفريات واملشاريع

التهويدية يف الصفحات أدناه ،وهي تشري إىل أعمال تهويدية جرت يف ّ
جل أشهر الرصد.
ولكن الذي تأثر مشاركة الوفود الكبرية وخاصة من الطالب يف هذه احلفريات ،فقد ذكرت
صحيفة جريوزاليم بوست اإلسرائيلية يف ّ 2020/7/23
أن برنامج الصيف الذي يتضمن
استقبال آالف الطالب من خارج كيان االحتالل للمشاركة يف أعمال احلفر والتنقيب
سيتوقف مؤق ًتا بسبب كورونا ،كما أوضح جدعون أفين ،رئيس قسم اآلثار يف "سلطة اآلثار
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اإلسرائيلية" ،واملسؤول عن الرتخيص واإلشراف على أي حفر أثري يف كيان االحتالل إذ
قال" :عادة يف هذا الوقت تقري ًبا ،كان لدينا حوالي  50تنقي ًبا تنظمها جامعات من اخلارج،
معظمها من الواليات املتحدة وأوروبا ،مع حوالي  2000طالب ومتطوع...هذا العام أل ِغي كل
شيء ،إنه االنهيار الكامل لكل شيء .كنا نأمل أن تكون بعض احلفريات قادرة على الفتح يف

نهاية الصيف أو يف اخلريف ،ولكن بعد أن بدأت حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف االرتفاع
مرة أخرى ،أدركنا أنه لن حيدث" .وذكرت الصحيفة ّ
أن العديد من احلفريات اليت أجرتها
"سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ،مبا يف ذلك احلفريات "اإلنقاذية" ،ال تزال حتدث على الرغم من
حالة الطوارئ الصحية حسب تأكيد جدعون أفين.1
كما االستيطان ،تتمركز احلفريات واملشاريع التهويدية يف حميط األقصى وأسفله يف
الصهيوني ،فهو عصب رئيس يف كيان االحتالل .وقد ّ
بي تقرير صادر عن
صميم املشروع
ّ

اإلسرائيلي الرمسي و"غري
منظمة "عمق شبيه" اإلسرائيلية يف  2020/4/28حجم التبين
ّ

الرمسي" ملخططات التهويد واحلفر يف حميط األقصى؛ إذ خصص القرار احلكومي رقم
 4090لعام  2005ميزانية سنوية قدرها  50مليون شيكل "لتطوير وإعادة تأهيل احلوض
التارخيي" خالل املدة بني  2006و .2013وحدد القرار كذلك أنه خالل هذه املدة ،ستخصص
وزارة السياحة  10ماليني شيكل للسياحة يف البلدة القدمية .بعد هذا القرار ،يف عام ،2012
خصص القرار احلكومي  4651للمدة املمتدة بني  2013و 2019ميزانية سنوية قدرها

50

مليون شيكل "لتطوير املواقع السياحية العامة يف القدس" .يف اجملموع ،على مدى السنوات
دوالر أمريكي) يف تطوير السياحة يف احلوض التارخيي يف القدس .ويرصد تقرير "عمق
شبيه" مساهمة منظمات استيطانية كـ "إلعاد" مببالغ ضخمة إىل جانب احلكومة ووزاراتها
لتنفيذ مشاريع احلفر والتهويد.2

عين على األقصى

الـ  14بني  2006و ،2019استثمرت دولة االحتالل أكثر من مليار شيكل (حنو  300مليون

 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/31dFIKb .2020/7/23 ،
 2منظمة "عمق شبيه"/https://alt-arch.org/en/shalem-plan .2020/4/28 ،
www.alquds-online.org
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ويف ما يأتي أبرز املشاريع التهويدية واحلفريات اليت رصدناها يف مدة الرصد:

ً
شرقا
 -1مقبرة يهود ّية بجوار األقصى
على امتداد سفوح جبل الزيتون شرق املسجد األقصى ،متت ّد أقدم وأكرب مقربة يهودية يف
القدس ،على مساحة أرض ُتقدر بنحو  250دو ً
منا ،وهي قائمة على أرض وقف إسالمي منذ
عاما ،إلحدى املؤسسات اليهودية
ً 130
عاما ،وسبق أن جرى "حتكريها" وتأجريها مدة ً 99

لدفن املوتى اليهود فيها ،وقد انتهت مدة تأجريها منذ سبعينيات القرن املاضي تقري ًبا .ومنذ

ريا ،وعزز سيطرته على
وسع االحتالل املقربة كث ً
احتالل كامل مدينة القدس عام ّ ،1967

األرض الوقفية ملئات الدومنات.

وبادعاء "امتالء املقربة ،والتغلب على نقص قبور اليهود بالقدس" ،أقامت سلطات االحتالل
مقربة يهودية ضخمة ابتدا ًء من نهاية أسفل املقربة القدمية يف جبل الزيتون حتى وادي
رتا حتت األرض ،وقد ّ
سلوان على مساحة تبلغ  16دو ً
منا ،وبعمق  16م ً
مت حفر أنفاق بطول
 1.6كيلومرت للمقربة .وسيتم وصلها مبا يسمى "املسارات التلمودية" يف حميط البلدة

القدمية واملسجد األقصى لتتسع ألكثر من  24ألف قرب يهودي .وقد أغلق االحتالل الشارع
الرئيس الذي مير عرب املقربة القدمية يف جبل الزيتون حتى منطقة عني سلوان ،وصادر
األراضي باملنطقة ،من أجل إقامة املقربة اجلديدة اليت رصد هلا االحتالل مبلغ  90مليون
دوالر إلنشائها .وقد بدأ االحتالل تنفيذ خمطط املقربة اجلديدة على أرض الواقع ،وأنهى
جتهيز ما ال يقل عن  8آالف قرب يهودي.

ويرى متابعون مقدسيون أن هدف االحتالل من بناء هذه املقربة تعزيز الوجود اليهودي يف
املدينة املقدسة ،وغسل أدمغة الزوار والرتويج للرواية التلمودية املزورة على حساب الرواية
الفلسطينية ،بزعم أن "املنطقة حتاكي حضارة يهودية منذ آالف السنني" .وهي تشكل خط ًرا

ريا على املسجد األقصى واملقدسيني ،كونها تسهم يف إغالق أفق األقصى وإبعاد
مباش ًرا وكب ً
املقدسيني عن املنطقة ،ووضع اليد على مساحات شاسعة من أراضيهم.1
 1وكالة صفاhttps://safa.news/p/273304 .2019/12/18 ،
هآرتس/https://bit.ly/2Y7rmsL .2020/1/23 ،
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عمال يعملون يف بناء مقربة يهودية ضخمة حتت األرض شرق األقصى

توراتي في سلوان جنوب األقصى
 -2متحف
ّ
نشر عضو جلنة الدفاع عن أراضي سلوان األستاذ فخري أبو دياب يف  2019/12/30على

توراتيا
صفحته على الفيس بوك تفاصيل عن إنشاء مجعيات استيطانية إسرائيلية متح ًفا
ًّ
يف سلوان جنوب املسجد األقصى.
أن املتحف مؤلف من "ثالث طبقات مبساحة  1390م ً
وذكر أبو دياب ّ
رتا مرب ًعا يف منطقة العني
وبي أبو دياب ّ
الشرقية" ّ .
ّ
اليهودي املزعوم ،وخيدم
أن "هذا املتحف يهدف إىل الرتويج للتاريخ

الرواية التلمودية على حساب الروايات التارخيية العربية اإلسالمية واملسيحية والتاريخ
احلقيقي هلذه املنطقة" .وأوضح أبو دياب ّ
أن املتحف ُشيد يف منطقة متنع بلدية االحتالل

عين على األقصى

الفوقا بسلوان ،اليت ال تبعد سوى عشرات األمتار عن املسجد األقصى من الناحية اجلنوبية

يف القدس وسلطة اآلثار اإلسرائيلية البناء فيها بدعوى أنها منطقة تارخيية حتوي آثا ًرا من
حقب خمتلفة من عمر مدينة القدس ،ولكنها رغم ذلك مل متنع اجلمعيات االستيطانية
من إقامة هذا البناء.
www.alquds-online.org
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وأشار أبو دياب إىل ّ
أن "سلطات االحتالل اإلسرائيلية وأذرعها التهويدية أقدمت على نقل
كمية كبرية من احلجارة الضخمة والتارخيية من هذه املنطقة ،لطمس معاملها ولتغيريها
كي حتاكي أسطورة ورواية تناسب روايات تارخيية يهودية".1

سلطات االحتالل تنقل حجارة ضخمة من سلوان ألهداف تهويدية

متحف توراتي يف سلوان
 1صفحة فخري أبو دياب على الفيس بوك.2019/12/30 ،
https://www.facebook.com/fakhri.diab/posts/10218096183289348
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حــي
"الســياحي" بيــن
 -3خطــوات حثيثــة لبنــاء جســر المشــاة
ّ
ّ
"النبــي داود"
الثــوري ومنطقــة
ّ
واصلت سلطات االحتالل حماوالت السيطرة على أراضي املقدسيني يف منطقة وادي الربابة
يف سلوان جنوب املسجد األقصى؛ بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية من ضمنها جسر املشاة
ّ
الثوري إىل منطقة النيب داود
حي
"السياحي" الذي سيمت ّد فوق أراضي وادي الربابة من ّ

بطول  197م ً
رتا ،وارتفاع  30م ً
املقدسي حممد العباسي
رتا .ويف هذا السياق كانت أرض
ّ
عاما) حمل استهداف مباشر يف أثناء مدة الرصد ،وتبلغ مساحتها حنو  4دومنات من
(ً 92

أصل  60دو ً
منا هي مساحة األراضي املهددة باملصادرة يف حي وادي الربابة ،وفيها أشجار زيتون
متجذرة فيها منذ حنو  400عام.1
يف  2020/3/8اقتحمت طواقم "سلطة الطبيعة" يف بلدية االحتالل بالقدس حبماية شرطة
االحتالل أرض املواطن املقدسي حممد العباسي بهدف تنفيذ أعمال وحفريات ،إال ّ
أن احلاج
حي وادي الربابة وأفرادًا من عائالت العباسي ومسرين
أراض يف ّ
العباسي وأوالده وأصحاب ٍ

وحجاج وأبو سنينة تصدّوا هلم ،ومنعوهم من العمل حتى استصدار قرار يقضي باملنع

من حمكمة االحتالل خالل األيام املقبلة.2
ويف  2020/3/13أقام أهالي بلدة سلوان صالة اجلمعة يف أرض حممد العباسي ً
رفضا حملاوالت
"سياحي" للمشاة فوقها ،أو حتويلها إىل "حدائق عامة" .وحاول
مصادرتها لبناء جسر
ّ

املشاركون يف الصالة زرع أشتال شجر الزيتون يف األرض؛ إال أن شرطة االحتالل االسرائيلي
ويف  2020/3/15أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس ،قرا ًرا مبنع طواقم "سلطة
الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلسرائيلية" من الدخول والعمل يف أرض عائلة العباسي يف وادي
بيان ،أنه جنح
الربابة يف بلدة سلوان ،جنوب املسجد األقصى .وأوضح احملامي مهند جبارة يف ٍ

عين على األقصى

منعتهم من استكمال احلفر وزراعة األشتال ،واعتقلت السيد خالد الزير مدة ساعة.3

 1دنيا الوطنhttp://bit.ly/2QdnUZR .2020/3/13 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33872 .2020/3/10 ،
 3وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"https://safa.news/p/278847 .2020/3/13 ،
www.alquds-online.org
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ﺟﺴﺮ
اﻟﻤﺸﺎة

جسر املشاة "السياحي" حيمل الرقم  30يف خريطة أبرز املشاريع التهويدية
حول البلدة القدمية
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يف استصدار أمر منع احرتازي من قبل احملكمة موجه إىل "سلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية
اإلسرائيلية" مينعهم من دخول أراضي السكان الفلسطينيني يف منطقة وادي الربابة والقيام
بأعمال اقتالع األشجار وأي أعمال أخرى يف املنطقة ،حتى إشعار آخرّ .
وبي احملامي جبارة ،أن
"سلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية" كانت قد اعتمدت يف قرارها الدخول إىل هذه األراضي
على موافقة غري قانونية من ما يسمى "حارس أمالك الغائبني" اإلسرائيلي الذي ادعى أن
هذه األراضي تعود ملكيتها لغائبني من الفلسطينيني ،من دون أن يربز أي مستند قانوني
يؤكد ادعاءاته.1

 -4قطار سريع من "تل أبيب" إلى "محطة ترامب" بجوار األقصى
اإلسرائيلي السابق يسرائيل كاتس إىل "جلنة البنية
يف حزيران/يونيو  2019قدّم وزير النقل
ّ

ً
وحتديدا إىل
التحتية الوطنية" اإلسرائيلية خطة لتمديد مسار قطار "تل أبيب" إىل القدس،
الغربي" عند االحتالل)،
الغربي (ما يسمى "حائط املبكى" أو "احلائط
سور املسجد األقصى
ّ
ّ

وذلك من ضمن اخلطة اإلسرتاتيجية لوزارة النقل اإلسرائيلية لعام  ،2040وتذ ّرع كاتس
بأن مشروع متديد القطار ليصل إىل القدس هدفه إجياد ّ
ّ
"حل ملستخدمي النقل العام
القادمني من خارج القدس املهتمني بزيارة احلائط الغربي" .و ّ
متت املوافقة على جزء من هذه

اخلطة ،يف حني ُرفض طلب متديد مسار القطار حتت األرض عرب وادي جه ّنم (وادي هنوم)
إىل سور األقصى
الغربي بأغلبية مثانية أعضاء ضد ممثل واحد من وزارة النقل.2
ّ

الغربي ،جنحت ضغوط املنظمات االستيطانية يف إعادة طرح اخلطة
القطار إىل سور األقصى
ّ

للنقاش ،وأعلنت اللجنة املذكورة يف  2020/2/17عن مسار القطار الذي سينتهي عند نقطة
الغربي حتت اسم "حمطة ترامب" ،يف إشارة إىل تقدير جهود
س ُتستحدث عند سور األقصى
ّ

األمريكي يف دعمه املفتوح لالحتالل ومشاريعه التهويدية .وذكرت منظمة "عمق
الرئيس
ّ

عين على األقصى

بعد حنو مثانية أشهر من رفض "اللجنة الوطنية للبنية التحتية" اإلسرائيلية متديد مسار

 1فلسطين https://bit.ly/2Yc09FD .2020/3/16 ، ULTRA
 2منظمة "عمق شبيه"/https://alt-arch.org/en/train-to-the-western-wall .2020/2/16 ،
www.alquds-online.org

11

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2019/8/1و 2020/8/1

شبيه" ّ
أن اجمللس الوطين لالستثمار صادق على املسار املقرتح؛ بسبب الضغوط السياسية اليت
مارستها منظمات املستوطنني الذين يعدّون القطار وسيلة أخرى لربط املستوطنات واملواقع
السياحية يف الشطر الشرقي من القدس مباشرة باملستوطنات واملواقع املهمة يف الشطر
ً
شريطا ميتد حتت عشرات املنازل الفلسطينية يف
الغربي من القدس .ويشمل مسار القطار
حي وادي حلوة يف سلوان جنوب األقصى ،مبوازاة اجلدار اجلنوبي للمدينة القدمية .وحبسب
منظمة "عمق شبيه"؛ فإن مرور القطار فوق سطح األرض إىل "حمطة ترامب" سيستلزم
تدمري الطبقات األثرية يف املكانً ،
فضل عن إحلاق الضرر بعني سلوان التارخيية وتلويثها.1
اإلسرائيلي بيزاليل
وقد احتفت وزارة النقل اإلسرائيلية بقرار اللجنة ،ووصفه وزير النقل
ّ

مسوتريتش بأنه "تارخيي” ،وأشار إىل ّ
أن تقدم "األيديولوجية الصهيونية واليهودية" كان "ال
يقل أهمية" يف وزارته عن ّ
حل مشاكل النقل يف البالد .ويذكر أن حمطة القطار اجلديدة
هي امتداد خلط القطار السريع الذي بدأ العمل به يف أواخر ديسمرب/كانون األول 2019

بني "تل أبيب" والقدس ،بعد موافقة احلكومة اإلسرائيلية على الشروع بالتخطيط للمشروع

يف تشرين الثاني/نوفمرب  ،2019وسيستغرق العمل يف هذا املشروع حنو  4سنوات ،وأوضحت
وسائل إعالم إسرائيلية أن العمل على إطالق القطار السريع يبدأ من حمطة يتسحاق نافون
عند مدخل املدينة احملتلة إىل حائط الرباق ،يف مسار سيمر كله حتت األرض .وميتد املسار
ً
من حتت شارع يافا بالقدس ،على عمق حنو  80م ً
وصول إىل
رتا من حمطة يتسحاق نافون

عمق  50م ً
رتا عند وصوله حمطة حائط الرباق اليت سيطلق عليها "حمطة دونالد ترامب".2
ويف هذا السياق كشف املركز العربي للتخطيط البديل أن "اللجنة القطرية للبنى
التحتية" اإلسرائيلية قررت يف جلستها املنعقدة يف  ،2020/3/17أي إبّان حقبة الطوارئ اليت
أعلنت عنها حكومة االحتالل ملواجهة فريوس كورونا ،املباشرة بتحضري املخططات اليت
حتمل أمساء تاتال ( 108أ) وتاتال  ،108وكالهما يتمتع بوضعية مفضلة تسمى "خمطط
 1منظمة "عمق شبيه"/https://alt-arch.org/en/train-to-western-wall .2020/2/18 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/272664 .2020/2/20 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3g22ZTF .2020/5/11 ،
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بنية حتتية قطرية" ،ويتعلق املشروع األول ببناء نفق سكة حديد حتت األرض يصل ما بني
ً
وصول إىل ختوم املسجد األقصى ،بينما
الشطر الغربي من القدس ومنطقة باب املغاربة
يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق األرض جتوب أحياء القدس املختلفة .وبناء على هذه
وتنص على
القرارات فرضت اللجنة قيودًا حبسب بنود  77و 78لقانون التنظيم والبناء،
ّ
جتميد إمكانية استصدار رخص بناء وتنفيذ أي أعمال ضمن حدود هذه املخططات خشية
أن تعرقل تنفيذ املخططات الح ًقا.1
ويف أيار/مايو  2020ذكرت وسائل إعالم
إسرائيلية ّ
أن سلطات االحتالل شرعت بإجراء
عمليات حفر جتريب ّية استكشافية خارج البلدة

القدمية مباشرة يف سياق مشروع القطار السريع
الذي سيصل إىل حميط األقصى ،وحتديدًا عند
باب املغاربة يف اجلدار اجلنوبي للبلدة القدمية
ً
رئيسا يؤدي إىل ساحة الرباق
الذي يش ّكل
مدخل ً

واجلدار الغربي لألقصى الذي يزعم اليهود أنه
جزء من "املعبد" املزعوم ،وسيشمل املشروع بناء
حمطتني حتت األرض وحفر أكثر من ميلني
(ثالثة كيلومرتات) من النفق يف األساس
الصخري أسفل وسط مدينة القدس وبالقرب
تصريح ملتحدث باسم وزارة النقل اإلسرائيلية يف
كانون األول/ديسمرب  2017حنو  700مليون
دوالر
أمريكي.2
ّ

عين على األقصى

من البلدة القدمية .وتبلغ كلفة املشروع حسب

حفريات جتريبية قرب سور البلدة
القدمية لتمديد القطار السريع
(تاريخ الصورة)2020/5/9 :

 1المركز العربي للتخطيط البديلhttps://bit.ly/3g8a4SQ .2020/4/5 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3g22ZTF .2020/5/11 ،
www.alquds-online.org
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مسار القطار السريع

ً
وصول إىل
إذا قار ّنا مسار القطار السريع املقرتح ،وال سيما املقطع احمليط بالبلدة القدمية
اهلوائي (التلفريك)
سور املسجد األقصى الغربي (عند حائط الرباق) ،مع مسار القطار
ّ
ْ
س َيظهر ّ
املشروعي التهويديني يتقاطعان يف مقطع طويل جنوب املسجد األقصى؛ ما يعين
أن
ّ
أن أحدهما قد يغين عن اآلخر حسب األهداف اإلسرائيلية املعلنة اليت تتحدث عن تسهيل
وصول الس ّياح واملستوطنني ملنطقة األقصى .وإذا أضفنا مسار القطار اخلفيف الذي يصل إىل
فإن الشكوك تصبح يقين ّية من ّ
حميط املسجد األقصى؛ ّ
أن االحتالل ال يبحث عن وسائل نقل
ختفف من االزدحام ،وتتيح الوصول بسهولة إىل منطقة األقصى؛ ّ
ألن واحدًا من هذه املشايع
أن ّ
الثالثة يفي بالغرض إذا س ّلمنا بضرورته ،والواضح ّ
مثة أهدا ًفا أخرى غري تلك املعلنة،
واإلسالمي بالكامل.
العربي
تغي وجهها
ومنها إغراق املدينة باملشاريع التهويدية اليت ّ
ّ
ّ
أن مسؤولي وزارة النقل اإلسرائيلية يزعمون ّ
وجتدر اإلشارة إىل ّ
اهلوائي (التلفريك)
أن القطار
ّ

ً
حلول ألولئك الذين يصلون إىل حوض البلدة القدمية من داخل القدس؛ وعليه
يقدم
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ال بد من حلول لنقل أولئك الراغبني بالوصول إىل البلدة القدمية واملسجد األقصى من
خارج القدس .وقد ع ّقبت منظمة "عمق شبيه" على مشاريع النقل الثالثة :القطار اخلفيف،
والتلفريك ،والقطار السريع ،بالقول" :يف غياب خطة واحدة شاملة للمنطقة حتت هيئة
واحدة ،يستطيع املستوطنون ممارسة الضغط السياسي بكفاءة ،ودفع املبادرات اليت ختدم
قضيتهم .ونتيجة لذلكُ ،ينح حائط املبكى وحوض املدينة القدمية حلول نقل متنوعة
أكثر تكلفة وابتكا ًرا من تلك املوجودة يف املواقع األخرى اليت من الواضح أنها حباجة إىل
مثل هذه احللول".1

عين على األقصى

خريطة جتمع بني القطار السريع والقطار اهلوائي

 1منظمة "عمق شبيه"/https://alt-arch.org/en/train-to-the-western-wall .2020/2/16 ،
www.alquds-online.org
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 -5مشروع تهويدي كبير عند باب العمود شمال األقصى
صادقت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل بالقدس ،بصورة نهائية ،على املخطط
ً
وحتديدا
اهليكلي ملشروع استيطاني ضخم يف منطقة املصرارة وباب الساهرة وباب العمود،
يف حميط باب العمود وشارع صالح الدين وصو ً
ال إىل وادي اجلوز ،وفق ما أفادت به
اإلذاعة العربية العامة .وحبسب ما نشرت اإلذاعة ،فإن املشروع الذي متت املصادقة عليه
ومبان جتارية ،وتشغيلية،
يف  ،2020/5/11يتضمن إنشاء مركز جتاري استيطاني ضخم،
ٍ

وفنادق ،ووحدات استيطانية ،إضافة إىل مرافق لبلدية االحتالل .وتتوقع بلدية االحتالل
يف القدس أن جيلب املشروع االستيطاني اجلديد خلزينتها عشرات املاليني من الدوالرات،
مصدرها ضرائب التطوير وضرائب األمالك ،وسيوفر  10آالف فرصة عمل.1

حي املصرارة الذي يسمى نفق "تساهل" مشال البلدة القدمية؛ إذ
ويستهدف توسيع نفق ّ
سيتم توسيعه على حساب شريط واسع من األراضي الفلسطينية شر ًقا ،من موقف السيارات
واحلافالت باجتاه حي الشيخ جراح ،ليبلغ طوله  800مرت؛ حبجة ختفيف أزمة السري.
وحبسب خرباء فلسطينيني فإن املشروع سيبتلع مساحة واسعة من األراضي الفلسطينية
على طول الشارع رقم واحد الذي يفصل شطري القدس الشرقي والغربي ،وما هو إال حماولة
لتغيري وجه املدينة وطابعها ببنية حتتية ختدم حركة تدفق السيارات من غرب القدس إىل
شرقها ،ومشاهلا ،ضمن منظوم ٍة من الطرق والبنى التحتية ذات التشعبات االستيطانية
املرتبطة بالقطار واالستيطان ومنطقة .E1
ويشمل املشروع كل املنطقة الشمالية للبلدة القدمية من باب العمود وشارع نابلس حتى
شارع النفق أسفل اجلامعة العربية إىل شعفاط مشال املدينة والعيسوية وشر ًقا حتى وادي
اجلوز ،ويلتف إىل الشيخ جراح .ويف التفاصيل ً
أيضا ،فإن املشروع يتضمن بناء نفق يتفرع عن

النفق احلالي يف باب العمود ،ويوازيه ليمتد على مدى  1300مرت على طول الشارع رقم واحد
من جهة الشرق ،وخيرج من نقطة موازية للفندق على أراضي األوقاف اإلسالمية يف الشيخ
جراح .ويبلغ عمق النفق حتى  24م ً
رتا ،ويستوعب حركة سري يف مسلك واحد ،وباجتاه
 1فلسطين https://bit.ly/3g5oweb .2020/5/12 ، ULTRA
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واحد حنو مشال املدينة بعرض  11م ً
رتا ،وسيكون توسيع النفق احلالي يف باب العمود على
حي املصرارة ،إضاف ًة إىل
حساب حمطة الباصات ،واملوقف الوحيد لسكان البلدة القدمية يف ّ

ابتالع مساحة واسعة من األراضي احملاذية ألسوار القدس القدمية قرب دير الالتني.

وحيتوي املشروع على الكثري من التفرعات ،وتوسيع كل الشوارع من غرب املدينة باجتاه
شرقها ،وإعادة توزيع األشجار املمتدة على طول الطريق ،وغرس أشجار جديدة على طول
خمرج النفق ليتناسب واملوقع قرب الفندق واملركز التجاري املنوي إقامته .وقد اعرتضت
حي املصرارة،
األوقاف اإلسالمية يف القدس ،والبطريركية الالتينية ،والعديد من جتار ّ

وأصحاب األراضي يف منطقة املصرارة على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف بلدية
االحتالل بالقدس القاضي بتنفيذ هذا املشروع اخلطري.1

عين على األقصى

حي املصرارة وباب الساهرة وباب العمود
تظهر باللون األزرق املناطق اليت سيشملها املشروع التهويدي يف ّ

 1صحيفة القدس/http://www.alquds.com/articles/1589408680348800700 .2020/5/14 ،
www.alquds-online.org
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 -6وضع مجسم "المعبد" المزعوم عند باب المغاربة
يف  2020/7/9وضعت "مجاعات املعبد"
جمسما لـ "املعبد" املزعوم عند مدخل باب
ً
املغاربة يف السور الغربي لألقصى ،وهو الباب
املخصص القتحامات املستوطنني اليهود

"والسياح" .و ُنصب اجملسم جبانب العريشة
الدائمة اليت ُوضعت يف "عيد ال ُعرش"
ّ
اليهودي عام " ،2018واليت باتت اليوم
أقرب إىل اسرتاحة ونقطة خدمات وضيافة
للمقتحمني عند باب املغاربة" .1تع ّول
"مجاعات املعبد" على هذا اجملسم وغريه
لتعبئة مجهور املقتحمني بأفكار "إعادة بناء
املعبد" ،وإزالة املسجد األقصى من الوجود.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشر حول اجملسم

"ترفيهي" ضخم وجملة مراكز ومشاريع تهويدية
 -7دوالب
ّ
ّ
تطل على األقصى من جبل المك ّبر
أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية أن بلدية االحتالل يف القدس تنوي إنشاء دوالب ضخم يف

االستيطاني الذي يقع
القسم الغربي من متن ّزه "ارمون هنتسيف" (قصر املندوب السامي)
ّ
ّ
املطل على البلدة القدمية واملسجد األقصى من اجلنوب ،وسيكون
املكرب
على طرف جبل ّ

ِّ
بارتفاع  40إىل  60م ً
وستنفذ البلدية هذا املشروع بالتعاون مع "سلطة تطوير القدس"
رتا.

يف إطار خطة شاملة لرتميم املتنزه املذكور .اخلطة تشمل إقامة مطاعم ،وحديقة متاثيل،
ومسارات للدراجات ،ومرك ًزا للموسيقى ،وأمام املتنزه على الطرف الثاني للشارع ُخيطط
لبناء ستة فنادق .وقالت املصادر اإلعالمية اإلسرائيلية إن هناك معارضة شديدة هلذا
 1صفحة الجزيرة – القدسhttps://bit.ly/3aCb1BB .2020/7/15 ،
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املخطط من ورثة عائليت غولدمان وهاس الذين ساهموا باألموال من أجل إقامة املتنزه يف
الثمانينيات ،وكذلك مجعيات خمتصة باآلثار ،وعلماء آثار إسرائيليني ،وأعضاء يف بلدية
االحتالل ،وقد أصدر ورثة غولدمان وهاس بيا ًنا قالوا فيه" :حنن متفاجئون وحمبطون جدًّا

من معرفتنا عن املخططات لتجديد املتنزه وحميطه .هذه املشاريع غري املناسبة تشمل دوالبًا
ُ
هجوما على املشهد الذي صممه مهندسون معماريون مشهورون
يشكل
ضخما...كل ذلك
ً
ً
عامليا".
ًّ

1

صورة أرشيفية توضح إطاللة متنزه ارمون هنتسيف على األقصى

يف  2019/2/1وافقت "اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف القدس" على خطة بناء
القطار اهلوائي (التلفريك) يف حميط املسجد األقصى والبلدة القدمية ،ونشرت موافقتها
يوما؛ وذلك بالنظر إىل
يف الصحف الرمسية فاحت ًة اجملال أمام االعرتاضات مدة ستني ً

عين على األقصى

 -8مشروع القطار الخفيف (التلفريك)

وجود معارضة كبرية من جهات فلسطينية وإسرائيلية .وعند االنتهاء من بناء "التلفريك"
 1هآرتسhttps://bit.ly/3iNOogo .2020/7/18 ،
www.alquds-online.org
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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).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.2
ّ
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.3
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".4
ًّ

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2yfC7PK .2019/1/29 ،
 2هآرتسhttps://bit.ly/2UrRIEG .2019/1/30 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v9w .2019/4/4 ،
 4هآرتسhttps://bit.ly/39pHJ6R .2019/6/3 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/vrk .2019/6/7 ،
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ويف  2019/11/4صادقت "اهليئة الوزارية لشؤون السكن" اإلسرائيلية ،على خطة القطار
اهلوائي .وقال موشيه كاحلون ،رئيس اهليئة الوزارية املذكورة اليت تض ّم  9وزراء ،بعد
املصادقة عليه" :انتظرنا ألفي عام حلائط املبكى ،ومن غري املمكن بسبب االزدحامات يف
حركة السري أال يتمكن عشرات اآلالف من الوصول إليه للصالة والتنزه واملشاركة يف
االحتفاالت العسكرية والقومية".1
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
من املشروع هو تعميق السيطرة اإلسرائيلية على حميط البلدة القدمية ،وتعزيز مشاريع
مجعية "إلعاد" االستيطانية اليت تسعى إىل تهويد منطقة سلوان .2ويف 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.3
ويف تقرير لـعمق شبيه ،ترى املنظمة ّ
أن التلفريك مدفوع باملصاحل السياسية يف أهم موقع
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

عين على األقصى

يف القدس .وعلى الرغم من أن هذا املشروع معروض على اجلمهور كاستجابة الحتياجات

 1عرب https://bit.ly/33UaXtE .2019/11/4 ،48
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/30WW0Hm .2019/11/27 ،
 2هآرتسhttps://bit.ly/3dINVdu .2019/1/30 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2Uwuj54 .2019/1/29 ،
www.alquds-online.org
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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.1
ً
وذكرت منظمة "عمق شبيه" يف ّ 2019/11/27
أن
اعرتاضا و ّقع عليه  520شخصية من
كبار املهندسني املعماريني والتخطيط العمراني وعلماء اآلثار واملثقفني واألكادمييني
وغريهم من الشخصيات العامة ناشدوا فيه حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية سحب خطة
بناء التلفريك يف املدينة القدمية؛ على اعتبار ّ
أن خطة املشروع قد متت املوافقة عليها من
حكومة انتقالية غري خمولة بذلكً ،
قيم خطة النقل هذه وفق معايري وزارة
فضل عن أنه مل ُت َّ

وأن القرار ُّ
النقل املقبولةّ ،
اتذ بنا ًء على معطيات مض ّللة.2

تطورات قضية التلفريك وصلت إىل حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية اليت عقدت جلسة
ْ
ملناقشتها يف  ،2020/6/29ثم
طلبت يف  2020/7/26من دولة االحتالل تقديم دليل على أن
مشروع التلفريك سيشجع السياحة يف املنطقة اليت س ُيبنى فيها ،وحددت موعد 2020/9/6

لتل ّقي اإلجابات .ويشري خمتصون إسرائيليون متابعون للقض ّية إىل ّ
أن احملكمة قررت إعطاء

مهلة طويلة للجهات املعنية يف دولة االحتالل لتقديم إجابات مقنعة ّ
ألن هذه اجلهات
فشلت يف إقناع قضاة احملكمة بإجاباتها يف جلسة النقاش واالستماع ،وإذا ما كررت فشلها

يف اجللسة احملددة يف األسبوع األول من أيلول/سبتمرب  2020فإن احملكمة بإمكانها إلغاء
قرار املوافقة على بناء التلفريك بسبب عدم موافقته ألسس احلكم السليم .ويضيف هؤالء
املتابعون ّ
ضارا للغاية
مشروعا
أن التلفريك ليس
ً
سياحيا ،ولكنه خمطط ِّ
ًّ
مدمر سيكون ًّ
بالقدس ومناظرها الطبيعية؛ ولذلك لن تنجح اجلهات املعنية يف دولة االحتالل يف تقديم
إجابة مرضية.3
 1منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en .2019/1/17 ،
 2منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/cable-car-appeal .2019/11/27 ،
 3منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/high-court-about-cable-car .2020/7/27 ،
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وكان وزير املواصالت احلالي ،بيزاليل مسوتريتش ،ممثل اليمني الديين ،قد أعرب عن دعمه
الغربي ،وقال" :حنن نر ّوج ّ
حلل للسكك احلديدية ،لكن
خلطة التلفريك إىل سور األقصى
ّ

األمر يستغرق وق ًتا .سوف ينقل التلفريك املوجود يف متناول اليد  3000شخص يف الساعة،
وهو بالتأكيد استجابة فعالة".1

 -9محاوالت اختراق األقصى بذريعة ترميم أسواره
الجنوبي
التدخل في ترميم سور األقصى
ّ

استكملت جمموعة من العمال اإلسرائيليني يف  2020/1/5العمل يف احلائط اجلنوبي
لألقصى (سور املدرسة اخلتنية) مبنطقة القصور األموية ،بزعم ترميمه وفق ما أفادت به

عين على األقصى

املرحلتان األوىل والثانية من "التلفريك"

دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس اليت طالبت شرطة االحتالل بالوقف الفوري هلذه
 1منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/train-to-the-western-wall .2020/2/16 ،
www.alquds-online.org
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األعمال ،وإزالة مجيع معدات البناء ،اليت نصبتها على حائط املسجد ،وإعادة األحجار
املسروقة إىل موقعها يف سور املسجد األقصى الغربي.1
الغربي
اختراق سور األقصى
ّ
كشف الباحث املقدسي إيهاب ّ
اجللد ّ
الغربي
أن هناك فتحات مريبة يف سور األقصى
ّ

تتوارى خلف سقاالت الرتميم احلديدية املنصوبة عليه .وكان االحتالل قد نصب مثاني
عامي على عل ّو يقارب  20م ً
ْ
سقاالت منذ
رتا ،حتت مستوى سطح أرض مسجد النساء

حاليا) ،واملتحف اإلسالمي وحتديدًا أسفل مكاتب موظفي املتحف،
(مكتبة األقصى
ًّ

وتعلو السقاالت أعالم "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" .وتتذرع سلطات االحتالل ّ
أن هدف هذه
السقاالت ترميم املنطقة اليت سقط منها حجر ضخم يف 2018/7/23؛ ّ
ولكن طول مدة
الرتميم ،وغموض طريقة العمل ،واكتشاف فتحات يف السور خلف السقاالت تنبئ ّ
بأن

ريا ّ
حيضره االحتالل لألقصى ،قد يكون حماولة اخرتاق سوره .وح ّذر اجلالد
شي ًئا ما خط ً
من أن االحتالل "قد يدخل أو أدخل عربها أجهزة متطورة لالخرتاق واحلفر والتصوير،
ًّ
مستغل غطاء الرتميم وظروف اإلغالق والتهميش اليت م ّر بها األقصى ،خالل اجلائحة

العاملية كورونا" .ون ّبه من ّ
أن حجارة أساسات السور يف منطقة الرتميمات متينة ،وكلما

ارتفعنا قل حجمها وزادت إمكانية التغلغل من خالهلا...وهناك إمكانية الخرتاق آلي أو
ّ
بشري لألقصى ،عرب هذه الفتحات اليت ال يتأتى ألي جهة -عدا سلطة اآلثار -قياسها
ومعرفة ماهيتها ،ومل تصدر األخرية أي قرار مفصل خبصوص عمليات الرتميم يف السور.
وأوضح املختصون أن الفتحات تشكلت بفعل عوامل الزمن اليت أتت على بعض حجارة
السور ،ولكن االحتالل عبث بها وبقياساتها.
وتكمن خطورة ما يقوم به االحتالل يف ّ
أن وراء سور الزاوية اجلنوبية الغربية ،وأسفل
مسجد النساء ،واملتحف اإلسالمي ،وساحة قبة يوسف آغا ،تقع تسوية كبرية جمهولة

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/270634 .2020/1/5 ،
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الطبيعة بالنسبة إىل علماء اآلثار املسلمني ،وهي املنطقة اليت يستهدفها االخرتاق ،لكرب
مساحتها وعدم إمكانية وصول األوقاف اإلسالمية إليها من داخل األقصى؛ األمر الذي
يرسم عالمات استفهام كبرية.1
وص ّرح املهندس بسام احلالق مدير جلنة إعمار املسجد االقصى يف دائرة االوقاف االسالمية
أن هناك العديد من الفتحات أسفل اجلدار ،وقد يتسرب منها العمال وموظفو "سلطة
اآلثار اإلسرائيلية" الذين حفروا عمي ًقا يف تلك املنطقة .وأوضح احلالق أن املشكلة
تكمن يف أن ّ
كل هذه احلفريات والتغلغل يف هذه املنطقة والعمل فيها منذ سنوات طويلة
سرا؛ فالعمال يعملون طوال األسبوع خلف شوادر حتجب الرؤية ،وال يُسمح لغري
جيري ًّ
اإلسرائيليني بالدخول إليها ،وأكد أنه ال يوجد أي سبيل من داخل املسجد للوصول إىل
التسوية اجلنوبية الغربية على غرار املصلى املرواني واملسجد القديم .وأضاف احلالق
أن معظم العمل جيري
أسفل املتحف اإلسالمي يف
الزاوية اجلنوبية الغربية،
وهو عمل مكثف ومستمر
منذ سنوات وجيري على
مستوى كل حائط الرباق
وباب املغاربة ،مع تركيز
وجنوب املسجد األقصى
املبارك من جانب القصور
األموية.2

سقاالت احلديد اليت تنصبها سلطات االحتالل على سور األقصى
الغربي منذ سنتني

عين على األقصى

واضح

أسفل

املتحف

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/34dIVv9 .2020/7/17 ،
 2صحيفة الرأيhttp://alrai.com/article/10545108 .2020/7/19 ،
www.alquds-online.org
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 -10الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
أ -حفريات الجهة الجنوب ّية
الجنوبي
حفريات في منطقة القصور األموية المالصقة لسور األقصى
ّ

أشار تقرير صادر عن املكتب الوط ّ
ين للدفاع عن األرض ،يرصد االستيطان والتهويد بني
 24و 2019/8/30إىل ّ
أن مجعية "العاد" االستيطانية و"سلطة اآلثار اإلسرائيلية" تعمالن
على توسيع احلفريات وتعميقها يف منطقة القصور األموية املالصقة للسور اجلنوبي
للمسجد األقصى .وقال التقرير ّ
إن "سلطة اآلثار" تن ّفذ أوسع عملية حفر وتنقيب
واستهداف ألساسات املسجد األقصى ،وتنقل كميات كبرية من األتربة حباويات
مشابهة لتلك احلاويات اليت تنقل األوزان الثقيلة ،وخترجها من باب املغاربة ،حيث
تقف عند مدخل ساحة الرباق حاويات مغطاة ،وتستمر هذه العملية حتى ساعات الليل،

ورجح التقرير ْ
أن تكون
و ُتسمع أصوات حفر ونقل األتربة من املنطقة الغربية اجلنوبيةّ .
ً
استكمال للحفريات اليت جتريها "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ،مع مجعية
هذه احلفريات

"العاد" االستيطانية يف النفق اجلنوبي الذي ميت ّد من نقطة "مركز الزوار" التهويدية يف
وادي حلوة ("مدينة داود" حسب زعم االحتالل وتسميته") باجتاه ساحة الرباق ،خمرت ًقا
أسوار البلدة القدمية التارخيية.1
وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس قد أشارت يف  2020/1/5إىل استمرار أعمال
احلفريات املشبوهة يف حميط املسجد األقصى املبارك ،خاصة يف منطقة القصور
األموية.2

ي بين  24و.2019/8/30
ي للدفاع عن األرض ،تقرير االستيطان األسبوع ّ
 1المكتب الوطن ّ
https://bit.ly/3aFDlmL
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/270634 .2020/1/5 ،
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نفق ضخم من وادي حلوة إلى ساحة البراق

نشر موقع ما يسمى "شبيبة التالل" املتطرف مقاطع فيديو لدقائق ،ثم ُحذفتُ ،تصور

عملية حفر نفق ومشاركة عدد كبري من املستوطنني ،كانوا حيملون الرتاب ،ويتبادلون
معدات احلفر ويلتقطون صو ًرا لبعضهم وهم يف حال ٍة من النشوة والفرح يف إضاء ٍة خافتة.

وكما يبدو من التسجيل احملذوف ،يقع املوقع أسفل باب املغاربة يف سور البلدة القدمية
اجلنوبي ،قرب "مركز الزوار" التهويدي يف مدخل وادي حلوة ومنطقة القصور األموية
املالصقة للجدار اجلنوبي للمسجد األقصى ،عند الباب الثالثي للمصلى املرواني من
أكياس بيضاء
اخلارج .وحسب الفيديو ،هناك كمية كبرية من األتربة ُوضعت يف
ٍ
صغرية على جانيب النفق ،ومعدات حفر ذات آلية جيري فيها نقل ما خيرج من احلفر
بدالء إىل خارج النفق.
ِ
ويُظهر التسجيل ثالثة مستويات من احلفر أسفل بعضها؛ ما يشري إىل أن هذه احلفريات
واألنفاق جزء منها قنوات مياه قدمية جرى توسيعها وتفريعها ،إضافة إىل استخدام
مواد كيماوية يف تذويب الصخور يف باطن األرض ،وفق مطلعني وخرباء .وحبسب عضو
جلنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب فإن جمموعة من املستوطنني املتطرفني
يعملون متطوعني يف حفر النفق الذي يقع ما بني منطقة باب املغاربة من اخلارج بالقرب
من القصور األموية ،باجتاه حائط الرباق ،ويستخرجون كميات كبرية من األتربة
والصخور وبعض احلجارة واآلثار العربية اإلسالمية من املنطقة وينقلونها إىل مناطق
جمهولة بهدف جتيريها وتزويرها وطمسها حتى ُيتلق تاريخ مش ّوه ،وموجودات أثرية

ويبدو ّ
أن هذا النفق املتشعب واملتعدد الطبقات هو نفسه النفق الذي كشف جان ًبا من
تفاصيله يف تشرين الثاني/نوفمرب  2018عدد من الشخصيات املقدسية ممن دخلوا يف

النفق وص ّوروا فيه.2

عين على األقصى

مزورة تعرض يف املتاحف واملعارض اإلسرائيلية.1

 1وكالة صفاhttps://safa.news/p/285011 .2020/6/13 ،
 2هشام يعقوب (محرر) وآخرون :تقرير عين على األقصى الثالث عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1
 ،2019ص .103 – 102
www.alquds-online.org
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صورة أرشيفية للنفق املتشعب من وادي حلوة إىل ساحة الرباق

حفريات متواصلة في نفق "طريق الحجاج" من سلوان إلى ساحة البراق

أظهرت جولة قام بها مراسل موقع "تاميز أوف إسرائيل" يف نفق "طريق احلجاج" املمتد
من سلوان جنوب األقصى إىل ساحة الرباقّ ،
أن العمل يف هذا النفق متواصل بوترية
عالية .وحبسب تصرحيات ملدير عمليات احلفر يف النفق ،عامل اآلثار اليهودي آري ليفي،
موضحا ّ
ّ
أن
فإن النفق مل يفتح بالكامل للجمهور ،ولن يكون كذلك لبضع سنوات،
ً

ْ
صباحا حتى الساعة  10مسا ًء،
يوميا ،من الساعة 7
احلفر ال يزال جاريًا على
ً
مرحلتي ًّ
وهذه الوترية العالية يف العمل دفعت مراسل املوقع يصف اتساع نطاق التنقيب بأنه مثري
لإلعجاب .وقال ليفي إن دراسة حديثة لـ  100قطعة نقدية ُجعت حتت الرصيف يف
أن الطريق بُين بداية من عام  20م على يد الرومان ،و ّ
النفق من املوقع تؤكد ّ
مت االنتهاء

منه حتت حكم بيالطس البنطي يف حوالي  30م .ويف جواب ليفي على سؤال حول اهلدف
من احلفريات يف هذا النفق ،قال :لدينا هدفان رئيسان ،األول هو هدف سياحي ،الوصول
إىل موقف جفعاتي وإنشاء ممر من بركة سلوان إىل جفعاتي ،ومن هناك إىل مركز
ديفيدسون .اهلدف الثاني ،كعلماء آثار ،نريد أن نفهم ما حدث هنا ،هذا يعطينا حملة
عما حدث هنا بعد  70م.
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يذكر ّ
قسما من هذا النفق قد افتتح يف  2019/6/30مبشاركة فعلية من سفري
أن ً
الواليات املتحدة األمريكية لدى االحتالل ،ديفيد فريدمان الذي محل مطرقة وهدم جز ًءا
من حائط يف املكان .وكان فريدمان قد أدىل بتصرحيات يف  2019/10/6أمام جمموعة من
املسيحيني اإلجنيليني املوالني لالحتالل الذين يزورون القدس ،قدّم فيها روايته املزعومة
عن سبب أهمية هذا النفق "ليس إلسرائيل فقط ،بل للعامل الغربي بأسره".1

صورة توثق مواصلة احلفريات يف نفق "طريق احلجاج" يف 2019/9/24

ويف سياق متصل باستمرار احلفريات يف "نفق احلجاج" ،زعم علماء آثار يهود أنهم
اكتشفوا سو ًقا تارخيية تشري إىل ّ
أن هذه املنطقة من القدس كانت سو ًقا مركزية.
أحجام السوائل ،وأوزان السلع املتداولة.2

عين على األقصى

وعرض هؤالء العلماء قطعة آثار هي حسب زعمهم سطح طاولة حجري يُستخدم لقياس

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2YiUUUs .2019/10/17 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/34dH3CN .2020/1/6 ،
www.alquds-online.org

29

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2019/8/1و 2020/8/1

بقايا سطح طاولة حجري زعم االحتالل اكتشافها جنوب األقصى

واصل االحتالل حفرياته
يف منطقة سلوان ،وحتديدًا
يف املنطقة اليت يسميها
االحتالل "موقف جفعاتي"
على بعد عشرات األمتار
جنوب األقصى .وذكرت
صحيفة جريوزاليم بوست
اإلسرائيلية يف
ّ
أن "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"

2020/7/1

اخلتم املزعوم املكتشف يف "موقف جفعاتي"

باالشرتاك مع "جامعة تل أبيب" نفذتا حفريات مشرتكة يف هذه املنطقة حيث اك ُتشف

ختم من فخار يعود إىل حقبة احلكم الفارسي ،أي قبل حنو  2500عام .وأفادت شهادات
بعض علماء اآلثار اإلسرائيليني حول االكتشاف املزعوم ّ
أن احلفريات كانت حثيثة
ومتواصلة يف تلك املنطقة قبل اإلعالن عن هذا االكتشاف بأشهر قليلة.1
 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/2YhSNk2 .2020/7/1 ،
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ب -حفريات الجهة الغربية
حفريات تحت سور األقصى الغربي ومجمع "بيت شتراوس" التهويدي
وأسفل ساحة البراق

تكثف مؤسسات االحتالل التهويدية حفرياتها أسفل األرض يف منطقة حائط الرباق،
ّ
التهويدي "بيت شرتاوس" الواقع يف ساحة الرباق ،على بعد أمتار
وحتديدًا أسفل اجملمع
الغربي.
قليلة من سور األقصى
ّ
يف  ،2020/5/19وقبيل ما يسمى "يوم القدس" الذي أكمل فيه الصهاينة احتالل كامل
القدس ،أعلنت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" اكتشاف نظام غرف غامض حتت األرض،
بالقرب من مدخل النفق أسفل احلائط الغربي ،يعود إىل احلقبة الرومانية املبكرة منذ
حوالي  2000عام حسب مزاعم السلطة .وقالت "سلطة اآلثار" إن النظام يتألف من فناء
مفتوح وغرفتني مرتبة على ثالثة مستويات ،واحدة فوق األخرى ،متصلة بواسطة سالمل
حمفورة .وأشارت صحيفة "هآرتس" إىل أن أعمال التنقيب تسارعت يف املوقع قبل عام
مبساعدة طالب من أكادمييات ما قبل اخلدمة العسكرية يف القدس ،يف مشروع مشرتك
بني "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" و"مؤسسة تراث حائط املبكى".
وزعم املنقبون أنهم عثروا يف املكان على جمموعة من األشياء اليت تلقي الضوء "على
احلياة اليومية لسكان املدينة القدمية :أواني الطهي املصنوعة من الطني ،ومصابيح
ً
ريا يستخدم حلفظ املياه ،ويعتقد أنه مرتبط مبمارسات
املعبد الثاني،
وحوضا حجريًّا كب ً

الطهارة اليهودية".1

عين على األقصى

الزيت املستخدمة لإلضاءة ،وكوبًا حجريًّا فريدًا من نوعه يف املواقع اليهودية يف حقبة

" 1هآرتس"https://bit.ly/34dAj81 .2020/5/21 ،
www.alquds-online.org
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حفريات أسفل جممع "بيت شرتاوس" التهويدي

وأظهرت صور نشرها موقع "تاميز أوف إسرائيل" يف ّ 2020/7/1
أن حفريات ضخمة جتريها
"سلطة اآلثار اإلسرائيلية" و"مؤسسة تراث احلائط الغربي" حتت سور املسجد األقصى
ّ
التهويدي الذي يبعد عشرات
جممع "بيت شرتاوس"
الغربي ،وأسفل ساحة الرباق ،وحتت ّ
ّ

األمتار من سور األقصى
الغربي ،وهذه احلفريات بعمق  10 - 7أمتار .وحتدث املوقع
ّ

عن منصة خشبية يقف عليها الداخل إىل احلفريات ،بالقرب من سقف غرفة ضخمة
حمفورة كانت مليئة باألوساخ واحلطامّ ،
وأن هناك جمموعة غامضة من ثالث غرف مت

حفرها يف الصخر .وذكر املوقع أنه "من األعلى ميكن أن ُترى سجادة فسيفساء بيضاء

يرتكز إليها هيكل شاسع من العصر البيزنطي/األموي مع أعمدة حجرية وجدران عالية

وأقواس ُشيدت منذ حوالي  1400عام" .وكل هذه األمور يزعم االحتالل أنه اكتشفها
حتت جممع "بيت شرتاوس" التهويدي .أما حتت سور األقصى الغربي ،فقد زعم االحتالل
العثور على ذخرية تعود للجيش األردني على األغلب ،وذلك إبان حرب عام .1 1967

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2E7bpvW .2020/7/1 ،
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تؤكد هذه احلفريات ّ
أن االحتالل
ّ
يستغل املراكز التهويدية اليت
يبنيها ألهداف كثرية ،ومن ذلك
النفاذ منها إىل عمق األرض للبحث
عن آثار ،وتعزيز احلفريات اليت
تشكل هذه املراكز غطاء وسات ًرا هلا.
ويف السياق نفسه ،ادعى االحتالل
ختم طيين من القرن
العثور على ٍ
السابع قبل امليالد اك ُتشف يف

حفريات أسفل سور األقصى الغربي حيث زعم االحتالل
العثور على ذخرية أردنية تعود حلرب 1967

األرض اليت ُن ِّقب فيها مبحاذاة
أساسات احلائط الغربي ،وقد عثر
عليه أحد املتطوعني العاملني يف
مشروع غربلة الرتاب للبحث عن آثار

حسب زعم االحتالل .1وهذا يؤكد
ّ
أن أعمال احلفر والتنقيب حتت سور
األقصى الغربي ال تتوقف.

اخلتم الطيين الذي ادعى االحتالل اكتشافه حتت
احلائط الغربي لألقصى

اإلسرائيلي حفريات قرب باب اخلليل الواقع يف سور البلدة
نفذت سلطات االحتالل
ّ
الغربي ،وأسفل السور يف املنطقة نفسها حبجة الرتميمّ .
ولكن شبا ًنا مقدسيني
القدمية
ّ

اكتشفوا ّ
أن عمال االحتالل حياولون إخفاء آثار إسالمية موجودة يف املكان؛ فعمدوا إىل

عين على األقصى

حفريات عند باب الخليل في البلدة القديمة

إزالة ألواح خشبية وضعت يف املنطقة ،والتقطوا صو ًرا للمكان.2
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/32n5WcP .2019/9/9 ،
 2صفحة شبكة قدس برس اإلخبارية على الفيس بوكhttps://bit.ly/3iXfqlG .2020/7/21 ،
www.alquds-online.org
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ويف تعليق على احلادث ،رأى النائب املقدسي
يف اجمللس التشريعي أمحد عطون" ،أن هذا
االنتهاك اإلسرائيلي يأتي يف سياق سرقة اآلثار
الفلسطينية العربية املوجودةّ ،
وأن ما كشف
جزء يسري من اجلرائم اليت ترتكب حبق تراثنا
اإلسالمي العريق املمتد إىل قرون ماضية".
ّ
وبي أن "هذه احلجارة يتم اقتالعها ووضعها يف
مناطق أخرى الختالق رواية صهيونية تتناسب
مع كذب االحتالل ومزاعمه اليت ال أصل هلا
على األرض".1

ت -حفريات الجهة الشمالية

احلفريات يف منطقة باب اخلليل

حفر ّيات قرب مغارة القطن

أفادت معلومات صحفية ّ
اإلسرائيلي واصلت حفرياتها يف املنطقة
أن سلطات االحتالل
ّ

املتامخة ملغارة القطن حتت األرض قرب باب العمود وأسفل سور البلدة القدمية .وتعرف
هذه املغارة أو الكهف كذلك باسم "مغارة الكتان" أو "مغارة سليمان" ،أو كهف "صدقيا"
عند اليهود .2ومل ترد معلومات تفصيلية حول هذه احلفريات اجلديدةّ ،
ولكن صحيفة
جريوزاليم بوست اإلسرائيلية ذكرت يف ّ 2019/9/5
أن احلفالت الفنية والعروض
املوسيقية ال تتوقف يف املغارة على مدار العامّ ،
وأن "شركة تطوير القدس الشرقية أضافت
حمسن ،وعتبات مطورة،
مؤخ ًرا العديد من التحسينات إىل الكهف ،مبا يف ذلك مدخل
ّ
وإضاءة داخلية جديدة ،ودرابزين ،وهي جزء من برنامج حتسني بقيمة  20مليون شيكل
(حنو  6مليون دوالر) تقدمه سلطة تنمية القدس...وستضاف يف املستقبل القريب أفالم
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/278301 .2020/7/21 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://www.wattan.net/ar/news/291277.html .2019/9/22 ،
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ومعروضات توضيحية إىل كهف صدقيا ،حتى يتمكن الزوار من التعرف على تارخيه
بشكل مستقل".1

جانب من احلفالت املوسيقية اليت تنظمها املؤسسات اإلسرائيلية يف مغارة القطن

افتتاح ساحة تاريخية كبيرة أسفل باب العمود

افتتحت "شركة تطوير القدس الشرقية" ووزارة القدس والرتاث اإلسرائيليتان يف
 2020/2/9ما يدّعي االحتالل أنها الساحة الرومانية املوجودة حتت باب العمود يف السور
الشمالي للبلدة القدمية ،وأحد أبرز األبواب املؤدية إىل املسجد األقصى ،وذلك حبضور
حسب الروايات اليهودية إىل عام  135م أي قبل حنو  2000عام .وزعم غورا بريغر ،املتحدث

باسم "شركة تطوير القدس الشرقية" أنه ّ
مت الكشف عن البوابة الرومانية والساحة يف
ثالثينيات القرن املاضي ،وأن احلفريات أجريت يف الستينيات مع وجود بقايا وحفريات
أخرى يف الثمانينيات.

عين على األقصى

عدد من اإلعالميني الذين جتولوا يف املكانَّ ،
وتلقوا شروحات عنه .ويعود تاريخ هذا املعلم

 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/2EeWtMe .2019/9/5 ،
www.alquds-online.org
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وحتدث علماء آثار من "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" عن "وجود برجني على جانيب البوابة
ال يزاالن قائمني حتى اليوم بعد احتفاظ العثمانيني بهما عندما بنوا باب العمود يف
وادعوا "أن بوابة النصر الرومانية
القرن السادس عشر يف عهد السلطان سليمان الكبري"َ ،
بناها اإلمرباطور هادريان أوغسطس الستعراض انتصار جيشه على اليهود خالل ثورة بار
كوخبا اليت استمرت حنو ثالث سنوات".
وتدعي السلطات اإلسرائيلية وجود بقايا باب أمامي جديد يف املكان ،وبئر ماءّ ،
وأن كنيسة
يب .ويزعم علماء آثار يهود ّ
أن املكان فيه أحجار
صغرية بنيت يف املكان إبان االحتالل الصلي ّ
من العصر اهلريودي القديم ،وهي كبرية ومسطحة وناعمة ،وهي تعود إىل عصر "املعبد
الثاني" ،وأعيد استخدامها يف بعض منشآت اإلمرباطور الروماني ،وأن "السور العثماني

حجما قد بين فوق هذه األسس القدمية”.
الذي كان يستخدم حج ًرا خمتل ًفا وأصغر
ً

وحسب املصادر اإلسرائيلية فإن البوابة الرومانية ال تزال حتتوي على قاعدتني من
األقواس على جانبيها ،وعلى نقش روماني يف اجلزء العلوي متكن علماء اآلثار من فك
تسمت القدس
رموزه
ّ
وينص على أن هذه البوابة كانت مدخل إيليا كابيتولينا ،الذي ّ

بامسه بعد سحق ثورة بار كوخبا .ويبلغ عرض القوس املركزي حوالي  40م ً
رتا ،بينما

يبلغ ارتفاع البوابة نفسها حوالي  20م ً
رتا ،ويف ذلك الوقت مت تزيينها بشكل مجيل مع
وجود بقايا من هذا ال تزال مرئية حتى اليوم فقط.
عب رئيس بلدية االحتالل يف القدس موشيه ليون خالل حفل االفتتاح عن فخره
وقد ّ
ومحاسته لوجوده يف هذا املوقع ،وقال" :هذا جمرد جزء من تاريخ الشعب اليهودي يف

القدس" ،مضي ًفا أن تاريخ هذه البوابة "مهم بالنسبة إلينا...جيب أن نفخر بهذا التاريخ".1

استعراض هذه التفاصيل اليت أوردتها املصادر اإلسرائيلية مهم لعدة أسباب ،منها معرفة
توراتيا جيعل اليهود ومعبدهم املزعوم حمور التاريخ
كيفية تزوير اآلثار ،وإلباسها ثوبًا
ًّ
واآلثار والشرائع .وكذلك من أجل االطالع على اجلهود الكبرية اليت تبذهلا مؤسسات
 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/34eSgmw .2020/2/10 ،
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االحتالل الستغالل األنفاق واحلفريات واآلثار التارخيية املوجودة يف القدس للرتويج
لرواية مشكوك فيها ،وال ميكن الوثوق بها.

غرفة املدخل املؤدية إىل سالمل برج حييط بالبوابة الرومانية حتت باب العمود حسب زعم االحتالل

 -11تشققات وانهيارات نتيجة حفريات االحتالل
ضربت معاول االحتالل يف ّ
كل اجلهات احمليطة باملسجد األقصى عرب سنوات طويلة،
فتخلخلت أساسات البيوت واملباني يف املنطقة احمليطة باملسجد ،وظهرت آثار حفريات
االحتالل جل ّي ًة على صورة تشققات ،وانهيارات ،وأضرار ماثلة للعيان .ونورد يف ما يأتي مناذج
يف  2019/9/26انهار جزء من اجلدار اجلنوبي ملقربة باب الرمحة املالصقة للسور
اجلنوبي الشرقي للمسجد األقصى.1
يف  2019/10/9سقط غصن شجرة ضخمة يف املسجد األقصى؛ نتيجة تفريغ األتربة

عين على األقصى

من هذه االنهيارات والتشققات يف مدة التقرير:

أسفل األقصى حسب اعتقاد خمتصني.2
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3gfBXbw .2019/11/30 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3aHw0mn .2019/10/9 ،
www.alquds-online.org
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أخطرت بلدية االحتالل يف القدس أصحاب ً 22
منزال يف حي باب السلسلة املالصق
الغربي ،بإخالء منازهلم نتيجة تشققها بفعل احلفريات التهويدية
لسور األقصى
ّ
أسفلها ،وتشري املعلومات إىل أن تلك احلفريات اليت تنفذها مؤسسات االحتالل

أسفل املنطقة تهدد  200مقدسي باإلخالء من منازهلم.1
أصدرت منظمة "عمق شبيه" تقري ًرا يوثق األضرار اليت حلقت بـً 38
منزال يف سلوان،
ً
وحتديدا يف حي وادي حلوة جنوب األقصى ،يف عام  .2019وقال املنظمة يف التقرير
ّ
إن "العديد من املساكن هي وحدات فرعية داخل جممع سكن ،أو منزل به فناء
مركزي .ما هو مشرتك يف مجيع املباني اليت مت فحصها هو أنها تعرضت مجيعها
للتلف بدرجات متفاوتة :هناك شقق يف الطبقة األرضية حيث يكون نطاق الضرر
واسع النطاق ومباش ًرا ،مبا يف ذلك تدمري كبري جلزء من املنزل ،إىل جانب الشقق
املوجودة يف الطبقات العليا اليت تعرضت ألضرار ثانوية ،ومن الواضح أن بعضها جيعل
املنزل غري صاحل للسكن .من بني

38

وحدة سكنية ،ميكن حتديد األضرار
اجلسيمة بني  10وحدات أرضية ،مبا
يف ذلك الشقوق العريضة واألرضيات
الغارقة .مت جتديد بعض هذه الشقق،
ولكن بعد بضعة أشهر تكررت املشكالت
نفسها .يعيش أكثر من  200شخص
يف  38شقة متضررة ،مبا يف ذلك
النساء وكبار السن واألطفال .مت
أحد املنازل املتضررة لعائلة عويضة وسط وادي حلوة
حسب توثيق "عمق شبيه"

نسبيا
حتديد شقوق وأضرار طفيفة
ًّ
باجلدران يف مثاني شقق".2

 1صحيفة القدسhttps://bit.ly/3l5tOKa .2020/1/20 ،
 2منظمة "عمق شبيه"/https://alt-arch.org/en/fissures-and-cracks .2020/3/18 ،
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انهيار أرضية منزل من عائلة الشرباتي بالبلدة
القدمية

انهيار يف أرضية أحد منازل املقدسيني يف البلدة القدمية

يف  2020/1/29انهارت أرضية منزل فلسطيين يف البلدة القدمية تعود ملكيته
ُ
ألسرة من عائلة الشرباتي .وقد سقط البالط وظهر الرتاب حتت أساسات املنزل؛
بسبب حفريات االحتالل أسفل منازل املواطنني يف البلدة القدمية .وظهرت تشققات
وتصدعات جديدة يف املنزل؛ ما أدى إىل إخالء العائلة فو ًرا وتعليق الفتة متنع الدخول

للمنزل.1

تسكن يف البلدة القدمية.2
انهار جزء من منزل يف البلدة القدمية بالقدس احملتلة احملتلة يعود للمواطن ظاهر
الشرباتي .وقال الشرباتي يف تصريح له "إن مدخل املنزل واحلمام انهارا لألسفل بفعل

عين على األقصى

يف  2020/2/13انتشرت صور توثق حدوث انهيار كبري يف أرضية منزل لعائلة مقدسية

حفريات االحتالل واالهتزازات اليت تسببها حفريات االحتالل".3
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iT932s .2020/1/30 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2Q9MNVV .2020/2/13 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3ggB2ra .2020/2/16 ،
www.alquds-online.org
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يف  2020/3/7أفاد مركز معلومات وادي حلوة حبدوث انهيار سور استنادي على منزل
بعد إخالء قاطنيه حبي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى.1
أوقفت سلطة اآلثار اإلسرائيلية لفرتة وجيزة حفريات حتت األرض يف حي سلوان يف
القدس الشرقية بسبب خماوف من انهيار هيكلي يف املنطقة ،وفقا لتقرير صدر يوم
اإلثنني يف صحيفة هآرتس .وف ًقا للتقرير ،اختذت السلطة القرار بعد اكتشاف أن
األرض احمليطة باحلفر كانت تغرق.
قالت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ملوقع "تاميز أوف إسرائيل" يف  2020/6/16إن توق ًفا
ريا عن العمل قد حدث قبل عدة أشهر يف موقع حفريات مثري للجدل يف حي سلوان؛
قص ً

بسبب خماوف من انهيار هيكلي يف املنطقة ،وبعد اكتشاف أن األرض احمليطة باحلفر

كانت تغرق  ،وأنها غري مستقرة .جاء قرار الوقف املؤقت للحفر بعد تزايد شكاوى
سكان سلوان املقدسيني من حدوث تشققات وانهيارات يف منازهلم .ولكن "سلطة اآلثار"
أشارت إىل أن احلفريات مستمرة يف طريق "مدينة داود" الذي يبلغ عمره  2000عام،
على بعد حوالي مخسة أمتار حتت احلي.2

حي سلوان حيث تنفذ "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" حفرياتها حتته ،وتدعي أ ّنه ال بيوت فوق هذه احلفريات
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/34iA2jW .2020/3/7 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2CHVXWq .2020/6/16 ،
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عين على األقصى
www.alquds-online.org
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عين على األقصى
www.alquds-online.org
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