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رسالة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، اىل الشيخ أحمد الكحيمي، سفير اململكة 
 يةسرائيلاإلالعربية السعودية يف عمان، حول احلفريات التي جتريها السلطات 

   يف مدينة القدس القديمة
  

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(           5/12/1970عمان، 
  

   

  وبركاته وبعد،السالم عليكم ورحمة الله 

، 14/11/1970املوافق . هـ 14/9/1390املؤرخ يف  61/1/742أشير إىل كتابكم رقم   
طلبون فيه تزويدكم بما لدي من معلومات مدعومة بخرائط أو مستندات فيما يتعلق تالذي 

  .ي حول مدينة القدس القديمةت التي جتريها سلطات االحتالل اإلسرائيلباحلفريا

  :يضاحية، أجيب بما يليالتأخير بسبب إعداد اخملططات اإل ذار عنوإين، بعد االعت  

 احلفريات - 1

ي حول احلرم الشريف بالقدس، هي سرائيلإن احلفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإل  
، إسرائيلحلقة إجرامية خطيرة من حلقات اخملططات اليهودية العاملية ووليدتيها الصهيونية و

ىل جنب مع سلسلة من حلقات أخرى اسمها االستمالكات واالغتصابات يجري تنفيذها، جنباً إ
يف املدينة املقدسة، وللضغط  اإلسالميةزالة، للعقارات واملعاهد واملقدسات رهاب والهدم واإلواإل

احلرم الشريف وإزالة املسجدين والتشريد لسكانها املسلمين، ولوضع اليد اليهودية على 
ا موإزالة ما حولهما وما يجاوره –الصخرة املشرفة واألقصى املبارك  –يين الكبيرين فيه اإلسالم

وحضارته، واستبدال اجلميع بهيكل جديد لليهودية العاملية، وهو يف خمططاتهم  اإلسالممن تراث 
 إسرائيليف مكان القمة من خمطط تهويد القدس، ويف مركز الصدارة من مطامع الصهيونية و

  .الكبرى

 أهداف احلفريات - 2

دد علماء اآلثار ورجال الدين اليهود أهداف احلفريات اجلارية حول احلرم الشريف بما ح  
  :يلي

طوله  دللحرم الشريف وعلى امتدا –اجلنوبي والغربي  –الكشف األثري على احلائطين   -  أ
 .ما يسمونه بحائط املبكى وما يزعمون بأنه مقدس عندهممتراً توطئة لشكف ) 485(
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من معاهد ومساجد وأسواق ومساكن قائمة فوق منطقة  اإلسالميةهدم وإزالة جميع املباين   - ب
 .احلفريات ومالصقة أو جماورة لهذا احلائط وعلى طول امتداده

  .الهيكل الكبير الذي يحلمون به منذ ألفي عاماالستيالء بعدها على احلرم الشريف وإنشاء   - ج

من وراء حملة احلفريات هذه، بأوضح مما  رائيلإسوليس أدل على أهداف الصهيونية و  
زيراح "على لسان  28/10/1970اليهودية يف عددها الصادر بتاريخ " يديعوت"نقلته صحيفة 

ية تسعى بواسطة سرائيلإن وزارة األديان اإل"حيث قال  –ي سرائيلوزير األديان اإل –" فارهافتيغ
حائط املبكى، بهدف إعادة هذه الدرة الثمينة  عمليات احلفريات التي جتريها، للكشف الكامل عن

بأن هذه العمليات، هي عمليات تاريخية "ثم يستطرد الوزير موضحاً ومؤكداً ". إىل سابق عهدها
مقدسة، تهدف للكشف عن احلائط وهدم وإزالة املباين املالصقة له رغم كل العراقيل التي كانت و

  ".تقف يف الطريق

  

 مواقع احلفريات - 3

ي يف القدس كانت ومل تزل سرائيلريات التي قامت بها سلطات االحتالل العسكري اإلإن احلف  
حول احلرم الشريف، وليس حول مدينة القدس القديمة، كما  1967سنة ) يونيو(جتري منذ حزيران 

 ).1(يتضح من اخلارطة املرفقة والتي أشير إليها باسم امللحق رقم 

األقسام املالصقة ألسوار احلرم الشريف من اجلهتين وقد شملت هذه احلفريات حتى اآلن، 
اجلنوبية والغربية، مبتدئة من نقطة تقع يف أسفل احلائط اجلنوبي للمسجد األقصى، وتسير 

على  مالصقة للحائط حتى الزاوية اجلنوبية الغربية للحرم الشريف من اخلارج، ومنها تتجه شماالً
الشريف من باب املغاربة، وتنقطع عند موقع البراق حماذاة احلائط حتى تصل إىل مدخل احلرم 

الشريف لتعود إىل االستئناف من بقعة على حماذاة احلائط الغربي للحرم، تقع أسفل عمارة 
بأسفل مدخل احلرم الثاين عند باب السلسلة، وتسير حتت  احملكمة الشرعية القديمة، ثم تمر شماالً

املطهرة  –اخل أخرى للحرم الشريف هي أبواب السلسلة مئات من األبنية الوقفية مارة بخمسة مد
  .احلديد وأخيراً باب عالء الدين البصيري املعروف بباب الناظر أو باب احلبس –القطانين  –

اليهودية يف عددها " معاريف"يون، كما جاء يف صحيفة سرائيلوقد حدد علماء اآلثار اإل
متراً، تم منها حتى تاريخ ) 485(فريات بـ ، حددوا طول هذه احل14/10/1971الصادر بتاريخ 

كما تقول (ية سرائيلمتراً، وما زال موظفو وزارة األديان اإل) 230(نشر اخلبر كما يقولون، حفر 
يواصلون حفرياتهم حتت املباين التي تقطنها العائالت العربية، وقد أعرب ) الصحيفة ذاتها

تؤدي هذه احلفريات إىل تشعث املباين القائمة  املنقبون عن اآلثار باملنطقة عن خماوفهم من أن
  .فوقها
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  : مرت هذه احلفريات، حتى اليوم، بثالث مراحل هي
التي حتمل اسم امللحق رقم على اخلارطة   وقد أشير إليها باللون األحمر: املرحلة األوىل

اخلالية من األبنية واملمتدة من  اإلسالميةهذه املرحلة استهدفت احلفر على األراضي الوقفية ) .1(
واملنارة ي اإلسالماملتحف  اجلهة اجلنوبية حلائط املسجد األقصى املبارك ولكل من حائطي أبينة

  .الفخرية حتى الزاوية اجلنوبية الغربية للحرم الشريف، وبلغت يف عمقها عشرة أمتار
، يف مذكرة رفعها ملمثل حكومته بالقدس "الب"ولقد ذكر العامل األثري األميركي األستاذ 

يف هذه املرحلة قام بها فئة من العمال املأجورين ، أن احلفريات التي تمت 7/4/1968بتاريخ 
ن اجلميع وأ، ومعهم عدد من املتطوعين والطالب من اجلامعة العبرية، 25 – 20بلغ عددهم ما بين 

، يف مذكرته، قائًال "الب"وأضاف األستاذ . اموا بأعمال احلفر حتت إشراف مراقبين غير مؤهلينق
يف اجلامعة العبرية، بأن املسؤول عن هذه احلفريات ال يملك اخلبرة للحفر اعترف مدير اآلثار "

وهو هنا يشير إىل  –ن عمله قد يسفر عن تدمير موجودات أثرية عظيمة القيمة أحتت اجلدران، و
  ".ي واملنارة الفخريةاإلسالماألقصى املبارك وأبنية املتحف  دتهديد هذه احلفريات إىل املسج

، استهدفت احلفر حتت على نفس اخلارطة ون البنفسجيلوقد أشير إليها بال: املرحلة الثانية
  ".باب املغاربة"ملسمى بـ الزاوية الفخرية ومدخل احلرم الشريف ا ناألمالك الوقفية الواقعة ما بي

العسكرية  إسرائيلفعند احتالل سلطات ). 2(وأين أرفق صور لها وأرمز إليها بامللحق رقم 
متراً، وهو القسم املشهور ) 50(من حائط املبكى املزعوم، سوى ما طوله  للقدس، مل يكن مكشوفاً

ويشكل جزءاً من حائط احلرم الشريف، ويعتبر وقفاً " حائط البراق الشريف"عند املسلمين باسم 
ي لهذا احلائط يف تقريرها اإلسالماسالمياً، وقد أيدت اللجنة البريطانية الدولية ملكية الوقف 

ن الدويل طبعه ونشرة كوثيقة والذي أعاد جملس األم 1930) سمبردي(ون األول املنشور يف كان
، ومل يكن لليهود يف هذا احلائط 23/2/1968بتاريخ  10او/8427/دولية رسمية حتت رقم س

ي أباح لهم البكاء وقوفاً خلفه، ومن هنا أطلقوا عليه اسم اإلسالمأي حق تملك، لكن التسامح 
  ".حائط املبكى"

بنشر خبر " اجلروزاليم بوست"ية جلريدة سرائيل، سمحت السلطات اإل8/8/1967ويف 
  ".متراً من حائط املبكى، أي حائط البراق الشريف 82احلاجة إىل تخلية "عنوانه 

يف القدس إىل دراسة ما ينطوي مثل  اإلسالميةومل يكد هذا اخلبر يظهر حتى سارعت الهيئة 
أحد (تطلب هدم األبنية العربية القائمة بين باب املغاربة هذا اخلبر، وتكشف لها أن تنفيذه سي

والزاوية اجلنوبية الغربية للحرم واملالصقة للمسجد األقصى من جهة ) أبواب احلرم الشريف
ولدى تأكد الهيئة . اجلنوب، وكذلك عمارة احملكمة الشرعية القديمة، وباب السلسلة من جهة الشمال

بتقديم مذكرة إىل  9/8/1967ية اجلديدة سارعت بتاريخ سرائيلإلمن هذه التخطيطات ا اإلسالمية
  .جديد يالسلطات احملتلة طالبت فيها بإيقاف أي إجراء توسع

                                                            
   بأنواع خمتلفة من الظالل، وهي مبينة يف أسفل اخلريطة بحيث يسهل تمييز حدود كل استعضنا عن األلوان

  .مرحلة
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وسمحت لعدد من  اإلسالميةية احملتلة ملطالب الهيئة سرائيلومل تستجب السلطات اإل
تمعن يف تشعيث ودك هيئاتها املباشرة بحفريات واسعة تستهدف االستكشافات األثرية ظاهراً، و

  .أساسات األبنية القائمة باطناً
، وصلت احلفريات إىل أعماق تسببت يف تصدع العقارات التي تعلوها، 14/6/1969ويف 

ومسجداً صغيراً تابعاً لها، كما تضم جمموعة من  –قصر مفتي الشوافعة  –وتضم الزاوية الفخرية 
، تقطنها بعض العائالت املقدسية القديمة التي تقوم على خدمة )14(األبنية الوقفية يبلغ عددها 

ومل تكد بوادر التصدع تظهر للعيان، حتى سارعت سلطات . الزاوية واملسجد األقصى املبارك
عة عن حلقة من أطماعها، فأصدرت أوامراها بتخلية ي العسكري وكشفت األقنسرائيلاالحتالل اإل

زالتها باجلرافات كما يظهر من الصور بقوة البوليس واجليش، وهدمتها وأ ة من سكانهاهذه األبني
  .5و 4و 3الثالث املرفقة والتي أشير إليها كمالحق رقم 

ي العسكري هدم سرائيلوبإزالة هذه اجملموعة من العقارات الوقفية، تم لسلطات االحتالل اإل
ي يف القدس، كما أتاح اإلسالماملقترنة بالعهد سالمية لها تاريخها ولها حضارتها إوإزالة منطقة 

لنفس السلطات اجملال لتشريد عدد آخر من السكان املسلمين من املدينة املقدسة، وهيأ لليهودية 
  .حرية تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل تهويد القدس سرائيلوللصهيونية وإل

، وتستهدف كشف ما طوله على اخلارطة ذاتها وقد أشير إليها باللون البني: املرحلة الثالثة
مائتي متر من احلائط الغربي للحرم الشريف، مبتدئة من حائط البراق الشريف ومنتهية يف باب 

احلرم املسمى بباب الناظر أو باب احلبس، وتعتبر أخطر مرحلة من مراحل احلفريات وأكثرها 
  .ي يف املدينة املقدسةاإلسالمتهديداً للحرم الشريف وللكيان 

، "رويتر"بنشر خبر عنها نقلته وكالة أخبار لتنفيذ هذه املرحلة،  إسرائيلسلطات  وقد مهدت
هرالد "و " لنانترنش"خبراً، نشرته كل من صحفيتي  15/7/1969فقد أذاع مراسلها بالقدس يوم 

  :وهذه ترجمته كاملة ،"حائط املبكى يجب أن يكشف"حتت عنوان " تربيون
ألول  وكامالً سيظهر عارياً) حائط البراق الشريف(ملبكى ن امتداد حائط اأ أعلن يف القدس، 

ويعتبر هذا احلائط أقدس مكان لدى اليهودية وهذا احلائط هو جزء من بقايا . مرة بعد ألفي سنة
احلائط الغربي لساحة الهيكل الذي بني يف حكم امللك هيرودس ودمر من قبل الكتائب الرومانية 

سنة ) يونيو(القدس بعد حرب اخلامس من حزيران  إسرائيلحتلت بعد امليالد، وعندما ا) 70(سنة 
) 50(بعد ذلك، ما مساحته  إسرائيلياردة ثم أظهرت سلطات ) 30(، مل يكن ظاهراً منه سوى 1967

انتهى " وعندما تنتهي العملية اخملطط لها، سيكشف ويظهر منه مائتي ياردة أو أكثر. ياردة أخرى
  .اخلبر

الوحيدة التي علقت على هذا اخلبر يف حينه، هي جريدة الدفاع يف عددها واجلريدة العربية 
  :، وقد جاء يف تعليقها ما يلي20/7/1969الصادر بتاريخ 

                                                            
   استعضنا عن األلوان بأنواع خمتلفة من الظالل، وهي مبينة يف أسفل اخلريطة بحيث يسهل تمييز حدود كل

  .مرحلة
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حتى العدوان كان الظاهر من حائط  –ية سائرة نحو اخلطيئة اخلطرة سرائيلالسلطات اإل"
، باملصادرة والهدم، تطمع ياردة) 50(ياردة، القسم الظاهر منه اآلن ) 30(املبكى ما طوله 

هنالك من يتحدث عن الهيكل الذي هدمه . ياردة الباقية) 200(ية يف إظهار سرائيلالسلطات اإل
ال تتم هذه . بل هنالك حمقى يتحدثون يف إعادة بناء الهيكل. قبل امليالد) 70(الرومان عام 

  .انتهى التعليق" برىألجل ذلك قلنا اخلطيئة الك. اإلعادة إال على حساب املسجد األقصى
، قلت 23/7/1970ويف مذكرة مكتومة يل، رفعتها لدولة رئيس الوزراء األردين بتاريخ 

ما أذاعته رويتر ببساطة، يخفي بين طياته، مرحلة جديدة من مراحل تهويد : "باحلرف الواحد
ار بعملية ي عنها، وتشريد قسم جديد من عربها واالستمراإلسالمالقدس وإزالة التراث العربي و

صرخة أخرى من صرخات االستغاثة  التصفية، وما علقت عليه الدفاع، هو أكثر من تنبيه، أنه
  ".سالمية القدسعروبة القدس وإنقاذ من تبقى وما تبقى من عرب القدس وإل

خالل العامين املاضيين، خمسين ياردة من هذا احلائط اضطرت إىل  إسرائيلفعندما كشفت 
  :اتخاذ اخلطوات املفجعة التالية

 .عقاراً عربياً يف األسبوع األول من االحتالل 135هدم   -  أ

 .عربية وعربياً سكان هذه العقارات) 650(تشريد   - ب

بموجب أمر إداري عقاراً جديداً يف األحياء اجملاورة ) 595(إعالن مصادرة واستمالك  - ج
  .14/4/1968بتاريخ 

تعريض سكان العقارات املصادرة إىل سلسلة من الضغوط لتخليتها وهدمها أدت حتى -د
عائلة عربية واالستيالء على مساكنها وهدمها، كما ) 93(إىل إخراج وتشريد  30/11/1968

) 17(ومصادرة  14/6/1969استهدفت التعجيل باستعمال اجلرافات لهدم أربعة عشر عقاراً يف 
وهي التي أثارت املزيد من النقمة وعجلت برفع شكوى األردن  20/6/1969عقاراً أخرى يوم 

  .جمللس األمن مؤخراً

من كشف هذا احلائط يف االمتداد اجلنوبي، بعد أن أزالت األربعة عشر  إسرائيللقد انتهت 
أو أكثر، واملسلط عليه أضواء السلطات  ملائتي ياردة اًواخملطط اجلديد يكشف امتداد. عقاراً األخيرة

  .ية منذ أكثر من عام ونصف، هو االمتداد الشمايل حملاذاة حائط احلرم الشريفسرائيلاإل

وتشمل منطقة االمتداد اجلديدة، واملعرضة للمصادرة وللهدم، ولتشريد املزيد من السكان، 
  :التالية اإلسالميةاألحياء العربية و

 .من حي باب السلسلة القسم الشمايل الغربي  -  أ

 .سالمي يف املدينةإسوق القطانين، وهو أقدم سوق عربي أثري   - ب

  .قسماً من حي الواد وهو القسم املعروف بحمام العين- ج
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  .حي باب اجلديد-د

ي أو حي عالء الدين البصيري أو حي اإلسالمحي باب احلبس املعروف بحي اجمللس - هـ
  .باب الناظر

 سالمي وديني تاريخي وأثري،إداً ال يقل عن ثالثمائة عقار عربي وتضم األحياء اجلديدة عد
  :يسكنها ال أقل من ثالثة آالف عربي آخرين، ومن أبرز هذه العقارات ما يلي

ويقع يف حي . املسجد األثري الذي يرقد يف جواره جاللة املغفور له امللك حسين بن علي  -  أ
 .باب اجلديد

املغفور له موالنا حممد علي الباكستاين، ويقع هذا املسجد األثري الذي يرقد يف جواره   - ب
 .املسجد ما بين باب القطانين وباب احلديد

يرانية املشهورة بأعمال اخلير يف القدس واسمها أنشأته األميرة اإلاملسجد األثري الذي - ج
  ".األميرة خاتون"

حول احلرم  ماإلسالواألثرية التي بناها حكام العرب و اإلسالميةعدد من املدارس -د
  .الشريف، وتقع ما بين باب السلسلة وباب القطانين، وبين األخير وبين باب احلديد

اثنان من احلمامات الشرقية واألثرية النادرة املثال يف الفن الهندسي والتقاليد املتبعة - هـ
  .فيها

رية، سوق القطانين، ويضارع سوق احلميدية يف دمشق من ناحية الهندسة والقيمة األث-و
وقد اهتمت احلكومة األردنية يف السنين اخليرة يف صيانته هو واحلمامات املشار إليها آنفاً، 

، وفاجأنا االحتالل دون واستقدمت لهم بعض اخلبراء العامليين وباشرت عمليات الصيانة
  .اتمامها

السكن  زاوية قايتباي، وهي اجملاورة ملئذنة باب السلسلة، وتضم مسجداً وعدداً من دور-ز
  .األثرية

احملكمة الشرعية القديمة واملعروفة تاريخياً وأثرياً باسم املدرسة التنكيزية، وتضم - ح
  .يف القدس اإلسالميةكلية الشريعة 

وإن . داخل السور ياإلسالمهاماً ومليئاً بالتراث العربي و هذه األحياء العربية، تشكل جزءاٍ ً
ضعاف اجلانب العربي فيها، إإزالتها وتشريد أهلها، ستزيد يف نسبة تغيير معامل املدينة، ويف 

حول احلرم الشريف، ويف النهاية االستيالء على هذا  إسرائيلالطوق الذي تضربه وتزيد يف طول 



7 
 

ي مل يخفه رجال الدين النهائي وهو الذ إسرائيلي يف املدينة املقدسة، وهو هدف اإلسالمالصرح 
  .يين منذ األسبوع األول من احتاللهم املدينةسرائيلوالسياسة وكافة الزعماء اإل

الدعوة  إن هذه املرحلة اجلديدة، دولة الرئيس، تستدعي االهتمام البالغ، ولعلها تعجل يف
  .25/6/1969الذي دعوت إليه يف برقياتي بتاريخ  ياإلسالمو إىل اجتماع القمة العربي

ول العربية الشقيقة بعمان، ولقد أرسلت نسخاً من هذه املذكرة يف حينه جلميع سفراء الد
عالم دولهم بهذا اخملطط اخلطير، والتعاون مع احلكومة األردنية الهاشمية التخاذ موقف بقصد إ

  .يةسرائيلدويل موحد لدرء اخلطر ووضع حد للتحديات اإل

بتقديم عدد من الشكاوى حول هذه احلفريات إىل وقد سارعت احلكومة األردنية الهاشمية 
منظمة اليونسكو التي قامت بدورها وعرضتها للنقاش يف عدد من اجتماعاتها، كان آخرها يف 

  .10/10/1969و  6اجتماع جملسها التنفيذي املنعقد يف باريس ما بين 

والصديقة،  ةاإلسالميوكان من نتيجة املناقشة التي دعمها جميع ممثلي الدول العربية و
على خمالفاتها  إسرائيل، أدان فيه سلطات 10/10/1969صدور قرار من اليونسكو بتاريخ 

املتكررة ضد احلفريات، وطالبها باالمتناع كلية عن أية حفريات أثرية أو إحداث أيه تغييرات 
  .ملعامل القدس احلضارية والتاريخية

ويشكل . اليونسكو بهذا اخلصوصواين أرفق نسخة عن قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة 
  ).6(امللحق رقم 

ي مل تتقيد بهذا القرار، وواصلت حفرياتها فقد جاء يف سرائيلن سلطات االحتالل اإلإإال 
بأن " 23/7/1970و  25/11/1969اليهودية يف عدديها الصادرين بتاريخ " هآرتس"صحيفة 

، وأفادت بأن رئيس الهيئة "بة السلسلةاحلرم القدسي، جنوبي بوا راحلفريات ما زالت مستمرة بجوا
قوس (ية بحفريات جديدة يف سرائيليف القدس، احتج بشدة على قيام وزارة األديان اإل اإلسالمية

وقد استطردت اجلريدة موضحة بأن . إىل أسفل احلرم الشريف هوهذا القوس يؤدي باجتاه) ويلسون
ا القوس إىل كنيس يهودي للصالة فيه، ية قد حولت حفريات داخل هذسرائيلوزارة األديان اإل

ي التبأن موظفي الوزارة يواصلون حفرياتهم باجتاه الشمال للقدس، حتت املباين "وأضافت 
وقد أعرب املنقبون عن اآلثار يف املنطقة عن خماوفهم بأن تؤدي هذه ". تقطنها العائالت العربية

  .احلفريات إىل تشعث املباين القائمة فوقها

أن أعمال :"اليهودية خبراً آخر قالت فيه" معاريف"، نشرت صحيفة 14/10/1970وبتاريخ 
يين قد تمكنوا، حتى اآلن، من إجراء حفريات سرائيلاحلفر مازالت مستمرة، وأن علماء اآلثار اإل

متراً وعلى أمل االستمرار يف احلفر لها، وهي تشكل حسب ) 485(متراً من أصل ) 230(طولها 
أن هذه احلفريات "وتستطرد الصحيفة لتقول ". جمايل حلائط املبكىالطول اإل م،اعتقادهم وتصوره
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بأن أكبر حجر، من بين حجارة حائط املبكى، كان يف الطرف  13/10/1970كشفت لهم بتاريخ 
سنتمتراً، ) 20(متراً و) 11(الشمايل، وحتت احملكمة الشرعية القديمة، وبأن طول هذا احلجر هو 

  ".طن 400 300التقدير ما بين  بسنتمتراً، ووزنه حس) 40(و  أمتار) 3(وارتفاعه 

، جاء فيه 28/10/1970ية أيضا بتاريخ سرائيلاإل" يديعوت"ويف خبر آخر نشرته صحيفة 
يين بجولة داخل سراديب وأقواس حائط املبكى سرائيلقام أمس وكالء الوزارات من اإل: "ما يلي

وزير  –بالقرب من باب السلسلة وقال زيراح فارهافتيغ ) احملكمة الشرعية القديمة(الواقعة حتت 
بأن وزارته تسعى للكشف الكامل عن حائط املبكى بهدف إعادة هذه الدرة (ي سرائيلاألديان اإل

واستطرد الوزير واصفا هذا العمل بأنه عملية تاريخية كبرى ومقدسة، . الثمينة إىل سابق عهدها
شف عن احلائط وهدم وإزالة املباين املالصقة له رغم كل العراقيل التي كانت تقف يف تهدف للك

  )".الطريق

وقد حدثني القادمون من القدس، واملتابعون لهذه العملية اخلطيرة من احلفريات، بأن احلفر 
قد وصل حتى اليوم إىل منطقة قريبة من باب احلرم املسمى  –أي احلفر  –ما زال متواصال، وبأنه 

  .والذي بقوم بجانبه املسجد الذي يضم ضريح املغفور له املللك حسين بن علي" باب احلديد"بـ 

، عندماتصدعت بفعل 14/6/1969وكما حصل جملموعة أبنية الزاوية الفخرية يف 
عالن عن لإل ها، فاخلطر أصبح قريباًاحلفريات التي جرت حتتها، وجرى هدمها وتشريد سكان

تصدعات مماثلة لألبنية التي جتري حتتها املرحلة الثالثة، وسوف تتعرض هي وسكانها لنفس 
حداً  ع، وتتخذ موقفاً دولياً موحداً يضاإلسالميةاملصير، إن مل تتدارك األمر احلكومات العربية و

  .وللسكان املسلمين فيها وحولها اإلسالميةلهذه التهديدات اخلطيرة والسريعة للقدس وللمقدسات 

 يف القدس بين احلفريات واالستمالكات واالغتصابات اإلسالميةاملقدسات  - 5

، توضح الفارق الكبير للنتائج اخلطيرة )7(والتي حتمل اسم ملحق رقم إن اخلارطة املرفقة 
ستملكتها وصادرتها التي تمخضت عنها عملية احلفر حتى اآلن، وتكشف املساحات الواسعة التي ا

 هحول احلرم، وما تهدد باستمالك اإلسالميةي العسكري لألمالك سرائيلسلطات االحتالل اإل
  .ت أخرى منها، مواصلة تطويق احلرم الشريف وتنفيذ خمططاتها لالستيالء عليه كلياً املساح

  :ن بست مراحل أوجزها بما يليوقد مرت هذه العمليات حتى اآل
 اإلسالمية، وتؤلف جمموعة من األبنية وأشير إليها باللون البرتقايل  :املرحلة األوىل

 وقفياً عقاراً) 135(، وتضم "أبي مدين الغوث"اخلاصة بالوقف املغربي الشهير املسمى بوقف 
سالم شمايل إمن سالالت إخواننا حجاج  شخصاً)650(ومسجدين صغيرين، وكان يسكنها 

رم القدسي ومسرى الرسول حممد، عليه الصالة والسالم، مكان أفريقيا، الذين اختاروا جوار احل
                                                            

  طة بحيث يسهل تمييز حدود كل استعضنا عن األلوان بأنواع خمتلفة من الظالل، وهي مبينة يف أسفل اخلري
  .مرحلة
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هذه اجملموعة من األبنية األثرية والتاريخية، جرفتها . إقامة وتعبد لهم ولذراريهم من بعدهم
، أي بعد مضي أربعة أيام على احتاللهم 11/6/1967ي يف سرائيلجرارات سلطات االحتالل اإل

وكان السبب املباشر لهذه العملية هو . ذار ودون رحمةللقدس، وشردت سكانها بدون سابق ان
يجاد ساحة واسعة للمصلين اليهود ليؤدوا طقوسهم الدينية أمام حائط املبكى، الذي تسامح إ

  .وهكذا يكون ثمن التسامح وهكذا يكون الوفاء. املسلمون يف املاضي وأجازوا لهم البكاء بقربه
، وتشمل منطقة سكنية واسعة من داخل ون األحمر وقد أشير إليها بالل :املرحلة الثانية

عقاراً اسالمياً تضم ) 595(فيها ) الدونم ألف متر مربع( دونماً 116سور القدس تبلغ مساحتها 
ويبلغ عدد . جوامع وثالثة أسواق جتارية) 5(مدارس و) 4(خمزناً و) 437(شقة سكن و 1048

سكان هذه املنطقة حوايل ستة آالف مسلم ومسلمة، وهي مالصقة وجماورة للحرم الشريف، وقد 
مالك صدر بتاريخ تي بموجب أمر اسي العسكرسرائيلسلطات االحتالل اإلصادرتها 

، وقد احتجت األردن جمللس األمن وقدمت شكوى سريعة بخصوصها وبخصوص 14/4/1968
مصادرات أخرى ملساحات واسعة من األراضي العربية خارج سور القدس، وجرى حولها نقاشات 

الب األردن، وعلى والصديقة مقدمين الدعم ملط اإلسالميةحادة، اشترك فيها ممثلو الدول العربية و
ين رقم والثا 12/5/1968بتاريخ ) 252(من جملس األمن، األول رقم  رارينالرغم من صدور ق

بجرم االعتداءات، وبمطالبتها إلغاء جميع  إسرائيلدانة سلطات ، بإ3/7/1969بتاريخ ) 267(
ذه القرارات وما احملتلة، مل تذعن له إسرائيلإجراءاتها والتوقف عن أعمال مماثلة، إال أن سلطات 

، تضغط على سكان هذه املنطقة بشتى الطرق، ومنها قطع املياه وإجراء ازالت سادرة يف غيه
 هحفريات يف األزقة والشوارع وفتح جماريها بحجة التصليح وإبقائها مفتوحة لتسبب املكار

جبارهم احلاالت تخلق املسببات للسكان إل للسكان، أو التعمق باحلفر لتحدث تصدعات، ويف كل
  .طوعاً أو كرهًا على التخلية والتشرد

أن : "19/10/1970اليهودية يف عددها الصادر بتاريخ " هآرتس" وقد نشرت جريدة
مسلم ومسلمة من سكان هذه املنطقة على تخلية ) 3000(رغمت حوايل أعمليات الضغط هذه، قد 

قسماً آخر ن مساكنهم، وحولت م ي العسكري هدمت قسماًسرائيلوإن سلطات االحتالل اإل مساكنهم،
ها نفراً، وأن) 350( 1970سنة ) اكتوبر(سكنت منهم حتى تشرين األول لسكنى عائالت يهودية، أ

على أنقاض ما " (ومدرستين، وعدد من الكنس اليهودية جديدة، وحدة سكن) 600(جادة يف بناء 
جديدة يف قلب القدس  تهدمه من بيوت املسلمين يف املنطقة، لتشكل نواة ملستعمرة يهودية

  ).ي وتعمل على إذابته بأقصى ما يمكن من السرعةاإلسالمالقديمة، تهدد باستمرار الكيان 
خبراً  5/10/1970ية يف عددها الصادر بتاريخ سرائيلاإل" معاريف"وقد نشرت جريدة 

يقع على سالمي آخر إي قررت هدم وإزالة مركز ثقايف عربي سرائيلبأن سلطات االحتالل اإل"يقول 
هذا املعهد هو مدرسة إناث األقصى، وهو إحدى ". من املسجد األقصى املبارك متراً) 20(بعد 

، وكان يستعمل إىل ما قبل اإلسالميةالتابعة لدائرة أوقاف القدس  اإلسالميةالعمارات الوقفية 
 –ى أي على املبن –وقد استولت عليه . تلميذة عربية) 300(كمدرسة عربية تضم  5/6/1967
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وأغلقت مدرسته وشردت تلميذاته وحولته  7/6/1967ي يف سرائيلسلطات االحتالل العسكري اإل
  ".يسرائيلمبنى بيت الدين اإل"ي أطلقت عليه اسم إسرائيلإىل مركز ديني 

ي بدون هدم من جمموعة سرائيل، هو الوحيد الذي أبقته سلطات االحتالل اإلهذا املبنى
،والتي شملتها املرحلة األوىل، وكان إبقاء هذه السلطات 11/6/1967األبنية التي هدمتها يف 

  .عليه جملرد خدمة مؤقتة، يظهر أنها استنفدت أغراضها اآلن بتوفير مكان مناسب وجماور أفضل
ي يف اإلسالمي بقاء هذا البناء كرمز للوقف سرائيلوقد استكثرت سلطات االحتالل اإل

من جهة، وبين مسلمي املغرب من جهة أخرى،  اإلسالميةاملنطقة، يربط بين األقصى واحلضارة 
حلفريات التي جرت بجواره، أحلقت تصدعات يف بنيانه، أن ا –كعادتهم  –فقرروا هدمه، مدعين 

  .وهذه التصدعات أصبحت تشكل خطراً على بقائه، ولذلك يجب هدمه وإزالته
ديدة يف سلسلة القدس وعملية ج وهذا بمثابة حلقة أخرى من حلقات تغيير معامل

  .جراءات لتهويد املدينة املقدسةاإل
، وقد بدأت )7(ملحق ) 2(اخلارطة رقم  على  وقد أشير إليها باللون البني: الثالثةاملرحلة 

من مراحل احلفريات، وانتهت  باحلفريات حتت الزاوية الفخرية، كما ذكرت يف املرحلة الثانية
، وبتشريد سكانها، وبمصادرة األرض 14/6/1969بتاريخ بهدم جميع األبنية املقامة عليها 

ي، مكملة بذلك ثغرة التطويق للحريم الشريف سرائيلاملقامة عليها وضمها إىل سلطات االحتالل اإل
  .من الزاوية الغربية اجلنوبية حلائط احلرم

وتشمل ، )7(ملحق ) 2(على اخلارطة رقم  وقد أشير إليها باللون األزرق: املرحلة الرابعة
املعروفة باحملكمة الشرعية القديمة، " املدرسة التنكيزية"، من ضمنها وقفياً  سالمياًإعقاراً ) 17(

 ي العام، وتقع وسطاًاإلسالمي، ومكتب املؤتمر اإلسالموالتي كان يشغلها مؤخراً كل من املعهد 
بين حائط البراق الشريف وباب السلسلة، الباب الرئيسي للحرم الشريف من الغرب، وتطل على 

وقفية،  عمارة أخرى) 16(هذه العمارة و . احلرم، ولها مدخل خاص يصلها باحلرم الشريف
ي العام للضفة الغربية بموجب أمر أصدره بتاريخ سرائيلصادرها احلاكم العسكري اإل

ي ثغرة سرائيلرة هذه العقارات الوقفية، استكملت سلطات االحتالل اإل، وبمصاد23/6/1969
أخرى من عملية تطويق احلرم الشريف، ووضعت لنفسها املراكز يف عملية تطويق أخرى، هي 

  .موضوع بحث املرحلة اخلامسة
). 7(ملحق رقم ) 2(على اخلارطة رقم   وقد أشير إليها باللون األخضر :املرحلة اخلامسة

رد مقارنة بسيطة بين هذه اخلارطة واخلارطة األوىل، تكشف للمتابع بتمعن، اخلطر الكبير إن جم
الذي يهدد منطقة السكن اخلضراء من جراء احلفريات التي جتري حتتها، والتي أوردت تفاصيلها 

                                                            
   استعضنا عن األلوان بأنواع خمتلفة من الظالل، وهي مبينة يف أسفل اخلريطة بحيث يسهل تمييز حدود كل

  .مرحلة
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من برنامج حفرياته يف %  60لقد أتم العدو ). 8-4صفحة ( –من مراحل احلفريات ) 3(يف املرحلة 
  .سالم ولليونسكو وللعامل أجمعذه املنطقة، وهو يواصل احلفريات والتحديات للعرب ولإله

عالن عن األوامر صدع بنيان عقاراتها، وبالتايل لإلهذه املنطقة معرضة يف كل حلظة لت
ال عمليات تغيير ي، وذلك الستكمسرائيلبهدمها ومصادرة أرضها، وضمها لسلطات االحتالل اإل

حكام ها، ولتشريد املزيد من أهلها، وإلمن تدريجياً اإلسالميةزالة احلضارة وإلمعامل القدس، 
  .الطوق حول احلرم الشريف
اين من األراضي ثوتشمل النصف ال، وقد أشير إليها باللون البنفسجي :املرحلة السادسة

الوقفية املالصقة حلائطي األقصى واحلرم الشريف من اجلنوب، كما تشمل جميع األراضي 
األوىل يف  اإلسالميةهذه األراضي هي منطقة املقابر . احمليطة باحلرم، وبسور القدس من الشرق

ومنها ي وحتى اليوم، اإلسالماملدنية املقدسة، وتضم مئات األلوف من رفاة املسلمين منذ فتح 
العمري  –قبور عدد من الصحابة واجملاهدين الذين اشتركوا يف فتح بيت املقدس يف العهدين 

كما جاء يف كتاب املفصل يف تاريخ القدس ملؤلفه األستاذ عارف  –ومنهم  –وصالح الدين 
 -هـ  34 نصاري البدري تويف سنةاملغفور لهما عبادة بن الصامت األمنهم الصحابيان  –العارف 

  . م 677 - هـ  58نصاري، تويف سنة م، وشداد بن أوس األ 654
للمسلمين ومن أراض وقفية، هي اآلن منطقة مهددة هذه املنطقة، بما فيها من مقابر 

اليهودية بتاريخ " هآرتس"فقد جاء يف صحيفة . يسرائيلباملصادرة من قبل سلطات االحتالل اإل
وحتويلها إىل  إسرائيل، حول موضوع ضم مقابر املسلمين يف القدس لسلطات 26/2/1970

  :حدائق، ما يلي
تنظيم املدن يف القدس، موضوع ضم مساحات من  بحثت اللجنة الثنائية التابعة للجنة"

أخذ . األراضي التي تعود ملكيتها للمسلمين والواقعة حول أسوار مدينة القدس إلقامة حدائق عليها
ية ليس لديها مانع قانوين لشمل مناطق مثل املقابر سرائيلبأن وزارة العدل اإل أعضاء اللجنة علماً

وتشمل هذه األراضي مقبرتين للمسلمين هما .  سلطة احلدائقحياء سكنية وضمها إىلأ، واإلسالمية
، وكلتاهما تالصقان سور احلرم الشريف واملسجد )مقبرة اليوسفية(و ) مقبرة باب الرحمة(

  ".األقصى من اجلهة الشرقية
 –ربية يف القدس صحيفة القدس التي تصدر باللغة الع، نشرت 20/8/1970وبتاريخ 

  :نشرت خبراً حتت عنوان
  "تصميم جديد للقدس القديمة"

  :وقد جاء فيه ما يلي وباحلرف الواحد

                                                            
   استعضنا عن األلوان بأنواع خمتلفة من الظالل، وهي مبينة يف أسفل اخلريطة بحيث يسهل تمييز حدود كل

  .مرحلة
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ي ملنطقة سرائيلصادقت اللجنة املركزية للبناء والتخطيط التابعة لسلطات االحتالل اإل"
صادقت اللجنة على خمطط تصميم للبلدة القديمة وضواحيها، وسيدخل هذا اخملطط حيز  –القدس 

  .20/12/1970التنفيذ بعد أربعة أشهر، أي يف 
  :ويشمل هذا اخملطط مرحلتين

  .حتدد تخطيط البلدية داخل السور، وهي مرحلة مفصلة: األوىل
جماع املوافقة على هذا باإل وقد تم. حتدد تخطيط املنطقة املوجودة خارج السور: والثانية

  .ة عشرة آالف دونم ويسكنها حوايل خمسون ألف نسمةحالتخطيط الذي سيشمل مسا
حول ) ويسمونه باملنتزه الوطني(اللجنة يف نفس اجللسة على خطة املنتزه  كما صادقت

  ".السور
وهذا املنتزه حول السور، يستهدف ضم منطقة مقابر املسلمين حول السور، كما يستهدف 

ي على أقسام كبيرة أخرى من املناطق التي تطوق املسجد سرائيلوضع أيدي سلطات االحتالل اإل
  .فاألقصى واحلرم الشري

% 70، وبتهويدها، يصبح ال أقل من 20/8/1970إن هذه املناطق معرضة للتهويد يف 
من األمالك حول احلرم الشريف واملسجد األقصى املبارك ومسجد الصخرة املشرفة، ومسرى 

  .يسرائيلالرسول عليه الصالة والسالم، يف أيدي سلطات االحتالل اإل
عمليات هدم واستمالك ومصادرة، وكلها هذه بعض أبعاد احلفريات وما يتابعها من 

لتغيير معامل القدس  إسرائيلحلقات من خمطط اليهودية العاملية ووليدتيها الصهيونية و
إىل املصادر املتعددة املتوفرة لدي،  واستناداً وتهويدها، أنقلها إليكم كما تابعتها شخصياً

  .بالغ امتناين واحتراماتيية، أقدمها لكم مع إسرائيلومعظمها، كما الحظتم، مصادر 
  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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