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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 ، " فوج األمل والعطاء " 2016/2017قدم هذا البحث استكماالً  لمتطلبات الحصول على دبلوم الدراسات الفلسطينية لعام 

15  /4  /2017 

 

 

 

 : إلىإهداء 

 روح أبي الغالي نبض القلب وكل الحب 

 نبع الحنان، أمي الحبيب مهجة القلب 

 صدر الحب واألمان خواتي مأأخوتي و

 صديقاتي رفيقات الدرب والقلم 

 الذين بصدقهم وهبوا العناء وبددوا ظلم الهوية 

 كل من له بصمة في حياتي 
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 

 

 

 

 ديرـــــــكر وتقــــــش
لامأرووا  الاممت  خام  ام   ،  يبقى لنا دامئا العجز يف وصف لكامت  الكام خ وصاصاما  

ودامئا  يه سطاو الك خ ت ان يف غاية الصعابة  دود الرايم والمت تتصف ابلعطاء ب  ح

يااااما  امن اامي هنديام   ام   ،  ومبا لرهنا تكامعخ  دوااما  بقصاماو ا، عند صياغهتا وعامدم اي

وحني حناو  صياغة لكت  ش خ ايىل ينباع   واليام تقف أرااانا الصعابة ذاهتا، الرسطخ 

 معامخو محمامدامتثةل ابدلكتاو  ئنيأراكدمية دواسا  ال ج لنا ايىل   عطاء تدفن ابخلري ال ثري

كت وأروام  ،اديخ الراكدميية ولاخين الراكدميية واا أرثخا  ب  اي علام ختدم دينناما ووننناما

وشاد ناماا  فام    حيىي الطخاانارشيف ادلكتاو ابلك خ  عىل اا قدا  يل اي نصح و اي

 عطاالرشخاص ا يه اساحة بس يطة خنصصهاالبحث ومل يأر  هجدا  يف تقدمي املساعد ، 

 فأر  ،  اين بلك ثبا  وعزمية وصرب حيملان بني  نااي  القايص وادلواازالاا يُعطان ال ثري

وأرسامأر    التافيامن هلامم يف ،  هلم اي وياط الكمس ال اعة لكت  ش خلرنخز  نا 

  ا الرص  العظمي اذلي حيمل عىل أركتاف  اعا   شعب اكنت واا زالت يكعخ ابلضياع 
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

ا أرن نقف شاكخيي لمك عىل لك اا تاعلان  اي أرجلنا فأرنمت ابلاعل محاماماماماما  ، فاكن  قا  علين

 الاني .

 البا ثة                                                                                

  ناء محمد ادللا           

 

 تمهيد

الااةبالبحثطاناالاىل  اا ليااةملاااالةةبلااعلبإتناال البحث االلرلحة بوااعلاالنااالكلب القلناالةلبحيلاالامااعلحثماا لبح 
ةل بألا اال لالقلناالةلبحيلاالامااعلحثماا لبح يااةم,لحلرااع لبح  طااال  اا لم اا لبإل,لاطكاا ب ل2016لااعل اال لف ساانمال ىلاا لاقل

بألقصاااا ل  اااا ل ااااةلبحساااا نلةللإحاااا ل لاااااملم اااا لبح  ل واااالةل ااااث لبحمالامااااعلبحلااااىل ل ااااط لحقااااللبح ساااا ةل بحقااااة ل بح ااااط ل
تل ثاانل,ل لمااع,ل بح  اال  ةلبح طملااعلاااالقثاانلبح ة ااةلاااالمفااطبملبح طكااعلبحصااقمالامعلبح لنطفااعمع,ل بح ؤوساالةلبحة نبحصااقمالا

حثما لبح ياةميل نثثانل اال ا بللبحيلاالاماعلحنالقلنالةلبحصاقمالامع"لااللبألر المللبحلالحى اشك علبحث للفىلبحساؤبالبحاطسم ل
لبحسؤبالبحطسم لبألوئ علبح ط معلبآلتمع 

 يةم لبح يةمفىلبحصقمالاىلاعلبحكملنلاللبح يةولةلبح شلطكعل .1
 نمفلبالقكلبحكملنلبحصقمالاىلىيال لبحش ملبح  سنمنىلفىلةم لبح يةمي .2
 القلنلةلبحكملنلبحصقمالاىلحثم لبح يةمياللبألر لملبحيلاالامعل  .3
 يبح  سنمنىلاالبحنلىمعلبحيلاالامعلنمفلل كالبح  لظل   لىيال لبحش م .4

 :لدراسةأهمية ا

نىلمعلح نلبحش ملبح  سانمالقلنلةلبحصقمالاملبحيلاالامعلحإلنلقشعلبألر لتل ثنلبأل  معلبح   معلح ث للفىلا
ل.بح  سنمنىلاالبحنلىمعلبحيلاالامعل طبءبةلبح  كنعلح   لظل   لىنلبحش مفىلةم لبح يةمل بحل طفل   لبإ
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:   -:أهداف الدراسة

 ل. لبح يةمحيلءلبحضالءل   لىيال لبحش ملبح  سنمنىلفىلةمإ .1
 ل.القلنلةلبحيلاالامعلحثم لبح يةمتالنمحلرال لب  .2
 ل. طبءبةل بح يلطىلةلبح  كنعلح   لظل   لىيال لبحش ملبح  سنمنىلاالبحنلىمعلبحيلاالامعىصطل انلقشعلبإ .3

 
 
 

  :منهج الدراسة

حلاااىلوااال ل ةلبحثلىثاااعل  ااا لبح ااانقحلبحالرااا ىلبحل  م اااىلبحيااالس ل  ااا لت  مااانلبح ضااا النلح ال ااالسنل بحكللرااالةلب
ل.تنل ح لاالنالكلبحث للىمللمنل  بلبح نقحل اللبألاسملح ثنل  بلبحنالكلاالبح البنمع

  :حدود الدراسة

مااللل ,2016الاةبالبحثطانالاىل  ا لف سانمال ىلا لاقللاعل ال للغنىلبح لطةلبح  لةةلاالةةبلاعلب ح ة بوعللبح ةلبح الاى
ل.فمش نلىة ملاة نعلبحيةملبح ةلبح كلاى

 :سابقةالدراسات ال

 .)لم.لمنط لا  ةل ة بنل(ل1967   لبح س ةلبألقص لبح ثل كلل لةبءبةلبحصقمالامع ب .1
 .فىلبحيةمل بحشط معلبحة حمعل)لمل.لمل.لاظل لا  الملةطكلةل(لولمنلنلبحصقمالاىب  .2
مل.للاسالنلبح  سانمنىلفمقالل)معلح ياال لبإصقمالاالقلنلةلبحبوعلح  طك لبحيلاالاىلح  ة نعل بإبحيةمل بحيلاالنلبحة حىل,لم ل .3

لاالو لبحيةوىلبحة اكل(ل

  :هيكلية البحث

  :أتوقع أن تكون هيكلية البحث كالتالي
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

ل
لبح يةاع

لوناىلفم بحلل اخىلبإبح نلح يةمل بح نلبحة نىل لت طافل ل لةثم لبلبح ث للبأل ا
ل

لالقلنلةلبحيلاالامعلحثم لبح يةمرال لبإلبح ث للبحثلاى
لونامعلةثم لبح يةم يةولةلبإبحبح  كنعلح   لظل   للطىلة طبءبةل بح يلبإلنلقشعالبح ث للبحثلحل

ل

 : المصادر والمراجع          

 )لم.لمنط لا  ةل ة بنل(ل1967معل   لبح س ةلبألقص لبح ثل كل لةبءبةلبحصقمالاب ر لل .1
ىلبح اؤت طلبحاة حفىلبحيةمل بحشط معلبحة حماعل)لمل.لمل.لاظال لا  االملةطكالةل(ل  قاعلايةااعلإحا للولمنلنلبحصقمالامعب ل .2

 (ل2009 منلرلحيةمل لر علبحثيلفعلبح طبمعلح ل ل)لح يةملفىل  لنلن البىل لحمعلبأل
اسالنلبح  سانمنىلفمقالل)لمل.ل لبإمعلح يااللبوعلح  طك لبحيلاالاىلح  ة نعل بإالقلنلةلبحصقمالابحيةمل بحيلاالنلبحة حى,لم لل .3

 االو لبحيةوىلبحة اكل(ل
ل.بحة حمعل)لفة ىلبح  امل( ولحعلال سلمطلبح  ك علبح نلسمعل .4

  :الخاتمة

ل, اللل اطفلفاىلةما لبح ياةمرلبح  سانمنىلشا مبحإنلبحث للفىل  بلبح النالكلل ثنلنط  ةلا  علحلال ماعل
ل.للاالم نلبح  لظل   لةم لبح يةم طبءبةل بح يلطىلةلبحلىلل ملبحيمل لةقبإلحل ة ة ل

رأااا لقااةلتنااطمل  مقااللت ااة نةلر ساامللاااعلبح  اا ل,   ماا لتن ااملبحثلىثااعلبحلكااط لريثااالالحنااعلبحث االل اا  
ل.ايلضملةلبحث ل

 وبوركتم وبوركت جهودكم ولكم جزيل الشكر مقدما  

 



   
 

 
 
 

                  

7 
 

 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 

 

 

 

 

 مقدمة:ال

ل لح ةللالةلبحس ل اع لبحط ىى لبإ  لك ل اطك  ل بحسن  لبإون  لتضطالفىللبحثنث,بحيةملاة نع اة نع
 حيةلبت ق لإحمقللل بحغ  بة,اخلحكثمطلاالبح ط ال ت طن ل ثطلاسمطةلبحلل للبحمثالومالن,م  ل لبحلل اخلةنل للبح طال

لةقل.ل ت  ي لمفئةتق لةقلل بكالبلى اللح للمح  للر ثقل, ح ي لق البق للبحسنما,ماظل لةنىلبحثشطل ثطلآ فل

مقلل انقلل طجلإح لبحس البةلاالاكعلإحملسو هيلع هللا ىلصللحيةلاشأةلبح نقعلةمالبحيةمل بإون لان لموطفلةطوالالهللا
لذحكلفىلاكلبح   , لإح لكلن ل قل ط لمن لقثن ل  ءب ل للبح ة نع,لن لبإوطبء لةق ب لبإل لن لبإونامع.لمرثح لبح يمةة اا

 ل ل  لرلح نسكعلحم علبح يةملبح فلةةملرإبح لتحلحثم للملسو هيلع هللا ىلصحيةلكلنلبحطوالاللاكع, مرث  لبحيةملقث علبح س  مالفىل
لموطفلر .

 ل ل ت طن لإح لغ  لر مثىلزبمل ل بيم لفىل  للعلبإون ل ى ل638 ال/ل16  لفل قللبح س  النلونع
ل  اةل   ل ل مب لبإ ال  لاىلى نةل ىشةلاالم   لال   اةل   للىلنالبحص مثىلالبح  مالاىل نةفلاالم   بل

بح لسعل ل لىل لىط  للرنحلبحة البأل البى.ل فىل قةلبح س  مالةةملبحمقالملرلحلس نلإح لف سنمال بحيةمل بة  لاال
لىلنالبحصقمالاى  ل ق  لبحيةملركلا قللت  لب ل 1948االبحيةمل ل للنلبحمقالمل  ءب ل بحغطال بحشط لبىةطانلاملل

ل. 1967   لم طل ة بنلى اطبنل ل ل

لزبال ة  لرطبكلوملوىلفىلبح  لفنل  االم نلبحيةملولح لبحةالءل  يةةلبح ؤت طبةل بحنة بةل ال
رلحلخ ىل اللكنلبح قالملإقنلكلبح ة لبحصقمالاىل,ل فش  لبحة حمعل م  قعلبألا لبح ل ةةلاالم نلتيطاطلاصمطلبحيةم
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

لح ل انلن البلبحش ملبح  سنمنىل بح ل 1948بحيةملبح طبمعلرلحالولسنلبحس  معلحيةلمبفعل البحيةملبح نالملبح طال ل ل
لبح مشلبل 1967وناىل فىلىطالبإ لبإقلتنلاالم  قل ل حئالوين لبحيةملفطاسع ىلنالبح سكطفلفإنلح طبى,

لذحك لاا لبحس نلةلبحصقمالالبألحنط لر  لتيال  لال لبحيةمل  ط بلقلل ال ل الاع ل    لح يضلء لبح اا لاع لوثل  لاا مع
ايلن ,لف   ملةلبحلقالاةلب إقلاعلبحقمكنلبح   ال ل   للاىل رال لإح ل ة لبح س ةلبألقص  طلر قللبح ضل فل بإون

محفل100نلزحق ل إقلاعلمنثطلاال  ة لا بح  طالةلت  لبح س ةلبألقص ل بحصنةلفىلبح س ةلبألقص ل ططملبحسكلنل
لقلم ةلل, قالمفلفىلاسل  طبةلىالالبحيةمل ىلحنالبةل   لططانلبةلن قل ل  ىلماع   ىلت ةفلىضل فلألالنل

  مال لحالةل ىنما.لل( نىلهللال ن )   لمىطلكنلبحغ بةلاث  للف   لفىلفلحلبحيةمل   ل ةفل  طلةالبحخنلال
لحم لبح طاط لبحصطبك لبحيةمل ثط لإح  لبح قلمل بحنطان ل ثط ل إا ل لبحلسالاع ل اشل اع لبح ل ةة لبألا  لانلةط ل     لاا

ل   لب لثلثلبح ة بنلبحصقمالاىبإوناىلبحيلم ل ى لإ  لكل  ىىلاث  لللة  لانل ة لبحيةملإح ل ةالبإون   إ لمة
"لحل ةنللح  حيالح لت لل   لبألاعلةؤ ةلرطبكلمبس لاصةبقل لم ةبءللبإوناىل ومثي لبحمقالملنلا لفىلكنل قالملبح ك 
 .انالبلبحمقالمل بح  الم طكالب"م ةلبحنلمل ةب ةلح   الآ

 محاور البحث:   

 : سالمي فيهلمقدس والحق الديني والتاريخي اإلتعريف عام ببيت ا -:المبحث األول  

 :يشمل هذا المبحث أربعة مطالب

 :مع المكان والمكانة لبيت المقدس وقفة -األول:المطلب 

للىعبح القعل بح س لم   ل

لاكلاعلبحيةم ل لامل ل

 :ف قبل اإلسالمالقدس الشري-:المطلب الثاني

 .بحمثالومعبحيةمل لم   ل

ل.ح يةمل بحثم انىبح ل وىل بحمالالاىل بحط الاىللبحغ   ل لامل ل
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 القدس في التاريخ اإلسالمي  المطلب الثالث:

ل. ى علبإوطبءل بح  طبجم   ل ل

ل.بح قةةلبح  طاع لامل  ل

 الصليبيون في القدس  :عالمطلب الراب

لل.ويالطلبحيةملفىل ةلبحص مثممام   ل ل

 . طاطلرنحلبحة الح يةمت ل لامل ل

ل.االبقفلبح ث لاممالاالقضمعلبحيةمل وكالبحمقالملفمقل ل لحثل ل

 وقفة مع المكان والمكانة لبيت المقدس: -ل:المطلب األو

بح س  مالم ح لبحيث لمال  لحللبح طامالت لنلبحيةملاكلاعلاطاالقعل نةلكنلمر لالبحةللالة,لفقىل نةل
 اكلنلاالحة ,ل  ىل نةلبحمقالمللل)  م لبحسن (,ل  ىل نةلبحنصل ىلاقةلبح سمحلر  لهللال  م ل و   اسطىلبحنثىل

   لل–حميالم  لإح لوملمةلبح لح لل)  م لبحسن (بح كلنلبح فل لشلفم لا كق ل بنىلفم ل مك ق ,ل إحمقللوم الملبح سمحل
ل  ىلفىلبحالق لىةلز  ق ل  كل ل ال  للن علفمقل.ل    لإطنحعل   لاكلنلذبةلطثم علت  نلكنلاال طاةلا لل ا ساا

ل. اكلاعلاة نعلبحيةم

 :الموقع والمساحة -:أول   

لبح ط ل لحط ل    لبحيةم لاة نع لل31.52"تيع لطالا لحط ل     ل  ل  , ل ط لل35.13م  ع م  ع
,لمقم  ل   لم ب عل ثلال  ىل"ل ثنلاال ال"لبحيلس ل  م لبح ط للتقال  معل قلاغطانلش...لت مطلبأل ملعلرلحيةمل

لبحالبقعل بحيةوى,ل " ثنلمنطب"لىمللتال ةلكنمسعلبحيملاعل "ل ثنلة الل"لرلحيطالاال"لرلالبحسل طةل",ل " ثنلرقمالن"
ل.()  م لبحسن   م لاس ةلبحنثىلمب مل

لب ل الونحلبحث طلبح م ...الطلل1150قةال  ل3772طل الطب ل الونحلبحث ل792قةال  ل2598تطت علبحث ةةللللللللللل
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

ر  لهللال  م للإح لبحس لء,ل إح لاس ة للموطفلرسمةاللا  ةل)  م لبحسن ( االبحيةمل فعلبح سمحللللللللللللل
ل1. و  

 م طل  بلبح القعل   لانلخلبحيةملىملللكثطلبح نطلفىلتشطاالبأل الىل لملل ,ل تلسلقطلبحث الجلاال
ىل لآذب ,ل تطت علبح طب ةلرم ل ل ا اةلاةىلبحططالبع,ل تقمل الحلبحسمطمكاللبآلتمعلاالبح ل علبح نالبمعللنلاالنلبأل ا

ل2.بحشطقمعلاالر طبءلاالآالفىلبح نالالفىلفص ىلبحطبمعل بحخطاف,ل تسالملبحطالحلبحش لحمعلبحغطبمعلبح لفع

ل3.كم اللالطب لاطب ل لل19ر البحىلل1945قة ةلاسلىعلةم لبح يةمل ل ل ل

  :مكانة القدس -:انيا  ث  

ح لت ظلاة نعلاالبح ةنلفىلبح لح لك  لر للىظم لر لاة نعلبحيةملاالبح كلاعلبحة نمعلبح لحمعلفىلا المل
لننلم نلملبحثشط,لفقىلاة نعل    لآ ل ب لايةوعلان لم ب علآ فلونعل

 :ونتناول بإيجاز مكانة القدس عند كل من المسيحيين واليهود ثم عند المسلمين

 :عند المسيحيين -:أول  

,لف نة  لالل)ل  م لبحسن ل(ب تثطلبح سم مالنلرلحيةملب تثلطل ل  ىمل لفيةل ل البلفمقللان لزاالبح سمحل
ل4.قةلرل لفم لىلان لبحص مملل)  م لبحسن (لس  لةة البآل  ل  اللايةمل نةلكنلبحنالبسفلبح سم معلمنلبح سمحل

ل) لامخلسمنلاكسىلإوكنة لفىلكللر  ل لم طاعللليالالم. ل تل اخمع لم بوعل غطبفمع ل.. بحيةمل بم لح  (
ل لت طنالب ل قة ل) لبغلصملل–ليالا  ل قة لغمط  , ل اا لبحمقالم لاا لوم ل ل   ل نلك لبحكثمطة لح  لل م لبح سم مما مف

لحق لرنحلبحة الل–فىلبحغ  لبأل   بىلحثم لبح يةملل–بحص مثمالنل ل م   قل مانكلبح سم ممالبح طال كنلسسق ,

                                           
ل248,لصل1991ك طلقطك(,لل–كلن,لمب لبحقةى,ل) لاطث عل ة ةةل, لاطبملبحةرلغ,لةنماللف سنمااصن ل1

ل2009تل اخلاة نعلبحيةملبحشطاف,ل,ل  ىىلبحخلحةفلariatalquds.wordpress.comom,لاالقعل  طاعلبحيةملةلصطف2

 .ل2009,لاط علولةنل3

  .2009، مرجع سابق، بتصرف 4
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 فل  نلفىلمالالق ل م نل  لم طلبحس نلنل,ل كلا ل ئالاق لبحط ىمعلتةب لر  طفعلبح نطبامعلبحسطالامع,لإح لبأل البى,لبح
ل1. ل(1236منلت ل ولاعلم الانطبنلقثنىلح يةمل تخالاقللونعل

 2:آثار وممتلكات المسيحيين في القدس  

 ة.م طلبحس نلنل ب لكنمسلللبح نك,ل بأل ب علكلسنلةلبحط ىمعلبحغمطلال سة .1
 م طلماثللمانالامالم,ل  لال طقىلكنمسعلبحيملاع,ل ب لكنمسللنلرلو لبحيةلسمالمانالامالمل  مناع. .2
 م طلال  ط  لر ل ةلبحالب اعلقطالرلالبحخ من. .3
 فىلىل ةلبحنصل ى.ل1829حلنلبألقثلطلح  حلان ل ل ل .4
 ننمسعلبح   بءلرلح ث لامعل)ل ثنلبح الالنل(. .5
  مكنل   ل ثنلبح الالن. .6
 ل االىنل,لحل جلكنمسعلبحيملاع.ننمسعلرلو لا .7
  مكنلرلو لبح نكلامخلسمنلانرنلح يثطلبح يةملاالبح غطا( .8
 ننمسعلبحيملاع. .9

 م طلمةمنللإةطب م . .10
 ةطكعلبحس نلنل  ثنلبح ؤباطة. .11
 م طلبحيةل لل يالالبحكثمط. .12
 ننمسعلبحثنثلاطا لة. .13
 ننمسعلبحيةل لتالال. .14
 ننمسعلبحيةلسعلىنل. .15
 م طلبحسطالن. .16
 بحط  لبأل  الذك .ايةولةل  ل عل .17
 . ولحملةلبحكل الحمكمعايةولةلبإ .18
 ايةولةلبألىثلش. .19

                                           
ل.2009,لاط علولةنل1

  2020tp://www.imcpal.ps/news/?p=htل-2014آذب ل/لل/4,لل2009 بآل ل لبح سم معلفىلبحيةم,ل بح يةولة,لاط علولةنل2

 



   
 

 
 
 

                  

12 
 

 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 (.ط لاطق لبحثشمان الال  معلرقمالن) .20
 ننمسعلىث لبح سمح. .21

  :عند اليهود -:ثانيا   

 نيس لبحمقالملفىلاشل ط  لت ل لبحيةملإح لقس ما لبأل الانق لل طىلماقللاة نعل لملعل اال ؤ ءلز م ل
لت ا.بحصقمالامعلا س لتمالم ل طل

(ل بح فلليالا ل)إنلل137/لل605بح طانلبآلحطل  لبح لة نمال الطا النلمبس ل لةنصلاالبح  بامطل)لا اال 
لللل1.اسملكللللم    م لف لشنلل منى,ل ا لصنلحسلاىلر نكىلإنلح لمذكطك,لإنلح لم فعلم    م ل   لق علبةلقل ى(

 : يهود في القدسوأما أهم مقدسات ال

للبألقةبم,قةمل)مقالملفىلبحيةملوالىلر ضلبحكن ل  ىلىة ثعلبحثنلءلاسثمل ل انقللف البحثلة لما لحم لح 

لليعلفىلبح ىلبحمقالمف,ل  خ(ا غلاللطلةمع,لاة بش,لإ ن,ةم للتالالتال بة,لإوطبسمن,طثطةل ,ل   م قل
ل لبحنثىلزكطال لقثط لفمقل  ل اال ة لةق  لحلرع لايثطة ل  م  حق  ل(ل) لبحنثىلل يالالبحسن  ل قثط لبحسن, ل  م  ل قثطل () ,

ل.مرشلحال ,ل قثطل قال لفلط

لبحثيمع ل ال لبحمقالم لرأنلىلسطلبح ثك لبح فلليةو  لبحمقالم ل نة لبحسلسة بحثلقمعلاالوال لم    م لل بإ ليلم
مت ل   لالل (,ل ل70(,ل ماطل لاثل لان لتمن ل)  ل.لل18 ما لبح لسطلبحخل  ىلح   ثةلبح فل    ل مطم مل)بحيةل ,ل

 ل(,ل ايال لبحمقالملة ال ت ل تيثم  ل قطبءةلر ضلبحنصالصلبحلال بتمعل بحل  الملعلإح ل الب  ,ل135تثي لان ل ة التالمل)ل
ل2. ك حكلبحثكلءل   لا ة  لبحضلسع

 :عند المسلمين -:ثالثا  

                                           
 .2009، جع سابقمر، بتصرف 1

 .2009,لاط علولةن,لةلصطفل2
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 ح لللر  لهللال  م ل و  ح يةملم  معلحلرعل نةلبح س  مالفقاللقث لق لبأل ح ل اسطىلاثمق لا  ةل
ر ضلس قلل ا لل  نلح يةمل   لبح كلاعللر  لهللال  م ل و   ت كمط للبحطبلطلفم ل   لر  لهللال  م ل و  بحنثىل

ل1فىلا الملبح س  مال ةةلماال لانقل 

 2ماقللم ح لبحيث لما,ل  لحللاس ةللشةلبحم لبحطىلا. .1

قلا "ل للر  لهللال  م ل و  (ل البحنثىل)ل نىلهللال ن سالمنلتشةلبحطىلالإحم ل,لف المةىل طاطةلل ل
ل3طىلالإ لإح ل ن علاسل ة لبح س ةلبح طب ل اس ةفل  بل بح س ةلبألقص "تشةلبح

"لبحصنةلفىلبح س ةل لر  لهللال  م ل و  لرنةل  للوالب لاالبح سل ةلقلال500 بحصنةلفم لت ةا
 4بح طب لر لسعلمحفلرنةل,ل بحصنةلفىلاس ةفلرأحفلرنة,ل بحصنةلفىلةم لبح يةملرخ س لسعلرنة"

,ل بحثلامعلما لفط لفمقلل  مق ل كالر  لهللال  م ل و  لإوطبءل بح  طبج,لىمللكلا لتسطاعل الاثمق ماقللم  لب .2
 5االم كلنلم نق ل  اللبحصنة,ل ح بلفقىلت ثنل  ءب لاال يمةةلبح س  ما.

 6قلالت لح "لوث لنلبح فلموطىلر ثة لحمن لاالبح س ةلبح طب لإح لبح س ةلبألقص لبح فلرل كنللىالح "

للم  لبألاثملء,ل بإون لىللبح س  مال   لمنل ؤانالبللر  معلبألاثملء,لف مطبثلبألاثملءل  م ل ل اللامطبثلحق ,لماق .3
 7 ح بلكنلايةمل نةلمفلمللاعلمحطىل اللايةملك حكل نةلبح س  ما

                                           
لWWW.paldf .net,ل ثكعللف سنمالح  الب لةلصطفل1

 49,لص 2012 لبح الالاعلح ة بولةل بإولشل بة,لونعل,لاطكحثنلنل–,لةمط ةبحنث علبحخلاسعل,سالا  ةلرلححل,لبحنطانلإح لبحيةما ةلصطف,لل2

ل403,لص6(,لج1972 لاكلن لمب لبح كط,ل)2ضلبحيةف ل طحلبح لاعلبحصغمط,لطنل ف,لفم  ب لبحثخل فل اس  ل بةالال عل لمةاللمب م,لبح ل3

 228,لصل4,لج للىسال  ب لبحنثطباى,لاط علولةنىةل4

ل.50صاط علولةن,لةلصطف,لل5

ل(1آنلبحكطا ,لوال ةلبإوطبء)آلعلبحيطلل6

ل.2009,لاط علولةنل7
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

ل  ر  لهللال  م ل ومنلةم لبح يةمل اللم  لبح  شطل بح نشط,لف ىلىة للام الاعلةن لو ةلاال ةل والالهللال .4
 1قلح ل"مفلنللفىلةم لبح يةميلقلالم  لبح  شطل بح نشط"

 2,لرأنلم  لبحيةمل ىلم  لبحطبلطلإح ل ال لبحيملاعر  لهللال  م ل و  تثشمطلبحنثىل .5

قلال ل)ل لت بالطلس علاالمالىللر  لهللال  م ل و  منل والالهللالل)ل نىلهللال ن ل(ف المةىلمالاعلبحثل  ىللل
   لك حكل,لقلحالبلللل والالل لقل طاال للضط  لاالحلح ق ,لىل للأتمق لماطلهللال  ل  نظل طاال   لبح نلح ة  

ل3هللا ل لم ال  ليلقلالةم لبح يةمل لمننلفلةم لبح يةم(

ما ل لاىلاس ةلةنىلفىلب   لر ةلبح س ةلبح طب ل المةىلذ ل نىلهللال ن لقلا لق  لللل والالهللا لمفلاس ةل .6
لقلا لك لكلنل نعلفىلبأل  لم   ي لبألقص لق    لبح س ة ل   ل والالهللال  لمفيلقلا  للل لفي    لبح طب  ل"بح س ة  

 ةمنق ليلقلا لم ب النلونع"لمحط  لبحثخل فل اس  

ل.بح س  النلرلح ة نعلبح يةوعلب تثلطل ل يلسةلل ل  ميل ل لبألاال ل غمط للكثمطلفيةلب تثطل حق 

  "أهم آثار المسلمين في القدس:

لبألقص ل  ال .1 لاسلنمن"بح س ة ل ث  لرشكن لبحيةل ع لبحث ةة لمبحن لبح سال ة لبح سلىع لكلان لل4" ل"لل144 اسلىل  م ا 
 ومن أهمها:ل5ا   ل"ل200 الكالنلبح س ةلاالا  ال علاالبألةنمعل بحيثلال بح  ل امل بحسثنل لبآلرل ل تث غل

قثعلبح  طبج,لقثعلو م لن,لقثعلبحخضط,لقثعلبحس س ع,ل,لقثعلاالو ,لقثعلبأل  بح,لبحصخطةلقثع)  تش نلبألقص لقثلا •
 .حيثعلبحن الاع,لقثعلبحشمخلبحخ م ى,لقثعلم لإ البنلبح شل ,لقثعل الوفلآغل(بقثعل الوف,لقثعلبحنثى,ل

                                           
 اللىالح ل)ل,لةم لبح يةمل,لاين ل الا  ةل ث لنل ثمط429ل/1ةالال علفىلونن ل,ل بل463ل/6ىة للىسالر محل  ب لبإال لمى ةلفىلاسنة لل1

ل24(لصل1989بحكالا  لاكلثعلبح نح,ل

ل.51,لصلاط علولةنةلصطف,للل2

  31(لصل1989 لمى ةلاين ل الا  ةل ث لنل ثمط,لةم لبح يةمل اللىالح )بحكالا  لاكلثعلبح نحل,ل  ب لبإال3

                26، ص2009ل الى دراسة المسجد االقصى، الطبعه االولى ، بيروت ، دار العلم للماليين. ، المدخعبدهللا معروف عمر4

 .28، 27، 26ص مرجع سابق، 5
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 .(رلالبحغالبا ع,لائ اعلرلالبألوثلطائ اعلرلالبح غل بع,لائ اعلرلالبحس س ع,لائ اعل) اآذنلبح س ةلبألقص ل تش ن •

لذفلح  لةلاالرلالىنعلإح لرلال طفلبألاثملءل)رلالفمصن(,لبحط ب لبح  بحط ب لب) م  قعلبح س ةلبألقص ل تش ن •
لاس ةبن,للبحط بقلنلحثلال طفلبألاثملء, لفالقق ل ل  بقلن لبحغطا, لاا لبح ط  ل  لا لبحنملرع لت  لمب  لبح  بن بحس  ملن

إح لرلالبحنلظط,لبحط ب للبحط ب لبح  لةلاالرلالبحغالبا علبأل  قعلبحغطبمعل) ت لةلاالرلالبحغالبا علإح لرلرللبح غل بع(,
الرلالبح  لةلاالرلالبحنلظطلإح لرلالبحينلاما,لبحط ب لبح  لةلاالرلالبحس س علإح لرلالبح غل بع,لبحط ب لبح  لةلا

 .(بحينلامالإح لرلالبح غل بع

منلوثمنلقلو لرل ل,لوث,لوثمنلبحكأم,لوثمنلبحش نن,لوثمنلبحثصمطف,لوثمنلقلتثلف)  تش نلموث علبح س ةبألقص  •
 .(وثمنلرلالبح غل بع,لوثمنلبحثة طف,لوثمنلرلالىنع,لبحس نلنلو م لن

بح ب اعلبح ؤحؤاع,ل,لم  مع,لزب اعلبحشمخل طبح,لبح ب اعلبحطفل مع,لبح ب اعلبألبح  بلللبحنيشثنةلع,لزب اعلبحقنالم)  تش نلبح  بلل •
 .(بح ب اعلبح مةلع,لبح ب اعلبح الحالاع,لزب اعلبحخلاكى,لبح ب اعلبحيلم اع,لبح ب اعلبحثسنلامع

لبألقص لمةالبا • لرلال)  تش نلبح س ة لبحنلظط, لرلا لبحغالبا ع, لرلا لفمصن, لبح  ك لرلا لرلالىنع, رلالبألوثلط,
لبح غل بع لرلا لبحس س ع, لرلا لبح نقطة, لرلا لبحينلاما, لرلا لبح ة ة, لبحلالبع,, لبحسكمنع,لرلا لبحثطب لرلا لرلا رلال,

ل.(بحطى ع

لبإو • ل بحلطا ل بح يلالة ل تش نبألنطىع لبحقلاع لالامن) نامع لايثطة لبحسل طة, لايثطة لبح يثطةل, لبحطى ع, لرلا ايثطة
لبحمالو مع لبحنثىلمب م, لبحثلقى ,نطاحلبألامطلا  ةل   لبحقنةف,لايثطةلبإحشمة ما,لايثطة ,لنطاحلمى ةلى  ىل ثة

لتطبعلتطكلنلحلتالنل,لىلرغلنطاحل ثةلبحيلم لبح سمنى,لنطاحلمى ةل ثةلبح  مةل الالن,لتطبعلبألامطلومفلبحة الانك 
تطبعلبألامطلقنيثلفلبألى ةف,لبحلطبعلبحس ةلع,ل,لنطاحلبح  ل ةلو ةلبحة البحطرلفى,لبحلطبعلبح لحيمع,لبحلطبعلبحنلزاع

نطاحلىسمالةال   ,لنطاحلفلط عل,لعتطبعلبحشمخلبحيطاى,لنطاحلبحشمخل ا لن,لبحلطبعلبأل ىةل,لتطبعلةطكعلحلن
,لنطاحلا  ةلةال  طلبح   ى,لل,لنطاحلبحشمخل طبح" نءلبحة الةالالرطلبحة الا  ةتطبعلبألامطل",لةن لا ل اع

 .(قثطلبحص لةممال ةبملةالم مل  ثلمةلةالبحصلا 

 .))بح س ةلبألقص لبح سيالف بح س ةلبحيث ى •
 اس ةلقثعلبحصخطة. •
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 ىلسطلبحثطب . •
 .()  م لبحسن ايل لبحنثىلمب  م •
 بح ص  لبح ط باى. •
لفىل .2 لبأل طاع ل لاعلرلالبحغالبا ع,ل ) بحيةمل تش نبح سل ة ل لاعلبح غل بع, ل لاعلكطوىلو م لن, لاعلرلالىنع,

لمب لبإال  لبحصغمط لاع لبحمقالم ل لاعلىل ة لبحكثمط, لبحمقالم ل لاعلىل ة ل لاعلحلنلبح ا , ل,  لاعلوالايعل  الن,ل,
,ل لاعل,ل لاعلةنىلىساىبح لاعلبحم يالبل,) لاعلبحي  ع,ل لاعلبحخلايلة,ل لاعلق ث ,ل لاعلبح  طفل)اس ةل  ط

لبأل اا لمب مىل ة لبحنثى لططان ل لاع ل, لبحخالبحةلع, لىل ة ل لاع لبحشمخ ل لاع لبحصغمط,, لبح لاع لبحثطب للحالحال,  لاع
,ل لاعلىل ةلبحنصل ى,ل لاعلبحثلزب ,ل لاعلبح ب اعلبحنيشنةلع,ل لاعلو ةل,ل لاعلبحيطاى,ل لاعلحلنلبحس نلنبحشطاف

ل.(,ل لاعلبح ن نع,ل لاعل كل عم,ل لاعل بمفلبح الز,ل لاعلبحنثىلمب لى لزفل,ل لاعل و مة,ل لاعلبحشمخل طبح

 .فضن ل المنلكنلم  لبحيةمل ىلايةوعل نةلبح س  ما .3

 1. ىلايةوعل نةلبح س  مالر  لهللال  م ل و   بلإنلفعلإح لمنلكنلآ ل لبألاثملءلقثنلبحنثىل .4

 

 القدس الشريف قبل اإلسالم: -:المطلب الثاني

 قدس اليبوسية:ال -أول :

,ل اط حلبحل فلبح   لءل بح ؤ حمالفىلاسأحعلبحثلاىلبأل الح  س ةلبألقص لبح ثل كل   لم ب علمقالبا
لآم  لرأن لبحسن بحيالا ل م ال()  م  لبحثشط لم ا ل ال لبح ثل كلألا  لبألقص  ل بح س ة لبح طب  لبح س ة لةن  لاا لم ا  ال

ل144ل–ل142آلنل  ىلثل كلكلنلةنلءلت ة ةلح ة م لبح  ط فعلبح  س ةلبألقص لبح ل()  م لبحسن بألاثملء,ل بنلءلآم ل
بح س ةلبألقص لبح ثل كلرأاطلهللالت لح ل بل ة ةلىة م لاال نةلهللالوث لا ,لإ لمنل  م لبحسن (ل)م لم ا ل ,لةن لآ

لإح لمنلى ظ لح لبحلأ اخلفىلت كلبح لطة, لذحكلإا ةب  لر ة لبألقص لبح ثل كلباين  لفم ل لو نةلمحثل لبح س ة نل

                                           
=444:2013http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id-02-25-16-53-ل,ل2009ل,اط علولةن1

59&catid=79:2013-02-03-17-54-49&Itemid=38ل
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

لبح كلنلبح ثل كل ب ,ل   لبحمثالومالنلاالولالطنل لح  طةلبأل ح لفىلبحلل اخبحلل اخلم الا  ال علاالبحثشطلقةا لحق ب
لل1رنالنلبح طالبأل بسن,ل ذحكلان لمنثطلاالولعلآ فل ل .

اة نعلبحيةمل"بحمثالومالنلةنلةلبحيةملبأل حالنلاشأ بلفىلبح  اطةلبح طبمعل  لا ىالبلاعلبحيثلسنلبحكن لامعلإح ل
ل. . ل3000فكلاالبلم الاالبولالطال   لبحثنمل كلنلذحكلونعل

ف نةالل ى  لبحيثلسنلبحكن لامعل البح  اطةلر ضق لىطل ى  لفىل   لبحثي علاالبأل  ل و م لر ةس ل
 بال  لرلو ق ل"م  لكن لن",لكلا ل ثالملتل لعلرلحيالةل بح ن علىمللت كنالبلاالرةلبح صطاما,ل  ل لءلبح ثطبامالنلف ل

ل.( . ل1049ونعل)لل  م لبحسن () ت كنالبلاالبىلنال ثالملفىل قةلمب مل

 قةلتل البل)  م لبحسن (ل(لب للز بلر طبءلومنلءلريملمةلاالو ل . 1250االاصط)ل(ةناللبوطبسمن)حطجل
للقالال ل ثل اا.ل(لاالبحنلىمعلبح نالبمع,لفال ة بلفمقحثنملبحلىلمو ال لل)م  لبح م لمفمقللم ب مال لال لىل حالبلمحالالب
,ل تالح لقملمتق للشالكلةالاالنلف ثطل)  م لبحسن ( ثلالاالآالتل البلفمقل,لتالفىلاالو ف  للةةحالبلططايق ل  ر البلإح ل

 . ل(ل بىلنلم ا لل ك حكلف نلفىلبح ةنلبحكن لامعلبحلىلبىل قل,ل حكن لح ل ل كالاالبىلنال1189ةق لبأل منلونعل)
لبحمثالومالن.ل ثالملألاقللكلا لا صنع,ل قل ا 

لبىلنال ثالملريملمةل قالذبلبح فلت   ق لإ لماق لمح ال للت  لنغطلبحمثالومما.ل(بوطبسمنلةنال)  ل ل مللللللللللل

ل لمب م لاسح لبحسن  ح ل لبوطبسمن)   لا كل لل()  م  لونعةنى ل( لقل ا ل . (ل1049) ل ثالم, زىفلا ال
ح لحقللذبةلىضل ةلفلقلث لبح ثطبامالنل   لبح ضل ةلاالبحمثالومالنلإ لما لت كالاالبىلنحقل,لكلا ل ثالملقثنلبىلن

)  م لمو ل لل)لاة نعلمب م(,ل  نةاللالةلمب ملل لر علا ك ل ل)  م لبحسن ( ثالمل بح ةنلبحكن لامع,ل بتخ  للمب مل
ل2. . (1007ا كل لبتس  لبحيةملفىل قة ل بزم طة,لةن لبحقمكنلونعل)لل)  م لبحسن (,لاسحلبةن لو م لنلبحسن (

للو م لنل لومةال لاالم  لةم لل)  م لبحسن (ةالفلة لىالحقل لبح   ىلح مقالملفىلبحيةمل ال بالق لبح ك 
ل ل و م لن لمب م لانقح ل ا ل بةل ة ب ل  نالح, لر نء للظقط لبح سلم لفثةم لبحسن )بح يةم, لبول يالبلل,(  مق ل  بلحللحى

                                           
 .69,ل68اط علولةن,لصةلصطفل,ل1

 .16، 15، 14، 11، صمصر، دار المعارف( -القاهرة، )2شا العارف، تاريخ القدس، الطبعةبتصرف، عارف با 2
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

ل)بح ي لقس ما  لإح  لفلايس  لم حلق  لبوطللا, ل لا  كع لبحش لا لفى ل) كم بسمن( ل ما لر لقل لالة  , ل ق ل( لر ة ط ل
قالذبلونالبةل ة ةةلر ةل لفىلبح نالال  لر لقللم    م "لبحيةم",لر ةةلا  كع(ل قالذبقصمطلبآل ال االن,ل )ا  كعل

 ماط لل مىط لبح س ةلبألقص ل( . 590)ىل لبايضل  مقللبح  كلبحثلة ىلاثالح لاصطلونع(ل)بوطبسمنحطبالا  كعل
لل1وث لبحمقالملإح لحل جلبأل  لبح يةوعل بلحل ة ةلإح لبح طب .بح ثل كل ماطلبحيةم,ل ل

 الغزو الفارسي واليوناني والروماني و البيزنطي للقدس:  -ثانيا :

ر ةلكال شلل,بحقمكن . (لو حلح مقالملرلح المةل بنلءل539ر ةلتغ ملكال شلا كلبح طمل   لبحثلة ممال)
ل لب ل  لبح طشلم ت شلل لبح  ل  ة لمنلل الالم نلل بح  الامما,حق لفىلذحكلبح مالكلح ال امالفثل لبح طال بألا  فأ بم

  لح فلم ت شلللمب بلبح فلمتلحلحق لذحكلونعللبحقمكن,فأرة لماط لةالقفلىطكعلبحثنلءلبحلىلمقلاال للفىللبحمقالم, غثلةل
 مالا لاملل(ل . ل465فىل قةلم تلنسطك لبأل ال) لل, . (515 مت البلةنلءلبحقمكنلبحثلاى)لبحسال , . (لفثنالبل519)

لولح ل و حلح لمنل ثنىلاللتقة لاالبحسال .ل-ىلن ل ل   لم   ل

. (ل نةاللزىفلبإوكنة لبت ل لبح ة نعلكلنل 332بحكثمطلإوكنة ل ط  لحم ل ل ل)لبىلنلبح لتحلبح ية اى
فىل مش ,ل نالفلتةامط للإ لمنلبحمقالمل ط البلإوليثلح لطلحثمالبح  اللفسك ل ح ل ثنشلةق ل و حلحق لمنل نخططالبل

لنلا لبحيةمل   ل قة لتة   ل ط  لحم .ل  لمرث  لتة   ل مط و م ل.

بالي  لل بلايل ال ,لإ لماق لح لل   الب,م بم . (لىك لرن م الملبحمقالمل لل32لح للالةلبإوكنة لونعل) ل
الب  ل,ل مكل ة لمول . (.ل قة168)ل نةاللبىل قللمانمالح لونعل مط و م للاالىك لبحثنلحسعلإح لىك لبحس القمما,

لىصالاقل,ل اقمل مك قللفنصملفالق لبحل ل من,ل قلنلاالبحمقالمل  لامالمح ل .

(ل ألا لكلنلرغمطب لتالح لبح طشل . 164ر ةل فلةلمانمالح لبحطبرعلتالح لبح  كلبةن لمانمالح لبحخلا ل)
 لبح ك ,لفلولغنل بحصطبكل  ل للفللاعلبحمقالم,لل  لقلا لبح النل(ل تآاطلاعلوكلن . ل162حمسململبحالرىل  م ل)

ل) ل بىلنل مط و م ل لبح طرع ل  مالموكال ملى63ةالاثىل    ل  لللن ل     . (, لرلحلطىلا, لبحمقالم لبوليث   بح ة نع,

                                           
 .76، 75مرجع سابق، صبتصرف،  1
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

باي ثالبل  م ,لفأحغ لا   ق ل فط ل  مق لتيةل لذةم علكنل ال لمال لبحقمكنلف   البلذحكلاكط ما,ل  لت ةملىكل لبح ة نعل
لم امالنلليالم  لفصل ن,ل بح ش الامالنلليالم  ل طكلا ,ل كلنلبحنصطلو ل  لةمنق .ر ةلذحكل بايس البلإح لفطايمالبآل

االإقنلكل  اللرأا لاخ صلحقل,لفنصثل لا كل ل   لبحمقالم,لب لننلبحةللاعل,ل . (37 ت كال مط ممل)ل
نلبحمقالملكط ال ,لمل (لإ  .18  غ لما ل ا ل مك ق ل)لةممالفيض ل  مق لباليلال لألةم ,بحمقالملع,ل  لحطجل   لبح كل

لفىلةم لح  .ل(بحسن   م ل) فىلآحطلونعلاالونىلىك  ل حةلبح سمحل

 . (ل قةلبحط النلرلح ك لحالحة ل)لم  من م(لفيلا لبحثال بةلفىلبحثنم,ل طغ ل4 ح للالةل مط ممل)ل
لبحط النل ب لف لء ل  الامل , لإق م ل  ل  نلةنم   لاال  ال لبألى بال ط ملبحمقالم لبنثمط نلاال ؤولء لاالىل الب حثنم

 بحلبحال ةلبحط الامالنل ل لقثالنل   لبح ك ل بالشطةلبح الن للةة  لاال مط و م ل,ل ة ة,ل بتخ  بل)قمسل اع(ل لر ع
ل ولملبح سلم.ل

ل)لللللللللل لتالح لقسنننمال طشلبألرلططة لتن س لبحنصطبامعل313 نةال لاضنقةة, كلا لقثنلذحكللبحص ةبء, (
  لتالح لبح ك لل (ل,335) بن لبح  كعل مناعلفمقللكنمسعلبحيملاعلح يسنننمنمع,نمعلتلر عل مرث  لإ  ملءلاة نعلةم ا

اضنقة القثنلذحك,ل  لتالبح لبح كل لر ةلذحكل   لبح ة نع,ل تالبح للبحص ةبء,ل كلاالبل (,لتن  لبحمقالم360 الحملن)
لايل ا للسلنم الب لح  لماق  لىل  لبحط   ل مالبحض فلفى لبح طمل بحط  , لةما لفل البلبحصطبك ل لء ب لبح  ا لبح س  ما ع

ل1.بح ة نع

فلمقطبقللإح لبح  لزل  ىلوال الل ر علبح طالر  سنمالقةل عل قةل طفلبح طالقثنلبإون لمما لبأل  ل"لملللللللل
ل. . ل850فيةل لءلمنلر ضلبحيثلسنلبح طبمعلىل ب لاعل"بح  سنمنمما"لبح  ال ل  البلم    مالفىلونعل,لف سنما()

ل.) ى علبحشللءل بحصمف(اِ  ر  لفىلبحيطآنلبحكطا لةل عل طالبح  لزلاعلبحم ال نالبل ل بحشل ل  ل  ل رللللللللللل

 "لآح لغ ث لبحط  لفىلمما لبأل  ل   ل    لبح طالةمالبح طمل بحثم انممالحقللذكطلفىلبحيطآنلبحكطا 
ل.بح طبىلفىلف سنمالةنلتأنمةب لح فلح لحلبإوناىلح للكالةةءب لح ال الملل2االر ةلغ ثق لومغ ثالنلفىلرضعلونما"

                                           
ل.40,ل39,ل38,ل31,ل30,ل29,ل28,ل27,ل26,ل25,ل23اط علولةن,لص,لةلصطفل1

ل(ل4ل-1وال ةلبحط  ل)لل2



   
 

 
 
 

                  

20 
 

 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 القدس في التاريخ اإلسالمي: -:المطلب الثالث

 رحلة اإلسراء والمعراج: -أول :

ح لتكالمامعلبح طالفىلبح  اطةلبح طبمعلحل الالم نلا طفلق لرلح لح لاالىالحق ,لفكلنل طالغطالبح  اطةل
ل ىالبنط ل,م طفلرل لبح طب  لاا ل اةاقل لاشلطلحشل  ل بحشل لبحل ل ةلفكلن لغطالبح  اطة ل  مقل,للةما لحلطمم   مم  

 طالبفق لرأا لسقل,لفكلا لقطاشلت ةلقالبفنلبحصمفلحلل  لإح لبحشل ,لف طفلكثمطلاالبحيطاشممالاةنلبحشل ,ل حلرعل
ل.ةم لبح يةم(البق علفىلبح نالا,ل انقللإ  ملءل)بح

 ثل لك للل طفقللقالا ,لحلرعلما لرلحلأنمةلل طفلإ  ملءل)بحيةم(لقثنلرلر  لهللال  م ل و   كلنلبحنثىل
ل ل كق لفىلبألو ل لبحل ل اعلبحصم معلإح لبحشل .للللللللللل

ىماللر  لهللال  م ل و   قةلىل ح لقطاشلمنلتسلخة لحثطتقلل ا طفلقللرلحيةملحلثث لك البحنثىل
ل1محثط للرإوطبءلهللالر لإح لبح س ةلبألقص ,لحكالهللالت لح لم ة ..

,ل ظ  لاالك طلم نلاكعلر  لهللال  م ل و  البحظ  لبح فل لا لان ل والالهللالفث ةلونالبةل  لفلا
زالنلح ل ؤذلقث  ل  لر ة لك للم ذفلفم ,ل  الل ل للر  لهللال  م ل و  م نلبحنلسف,ل ب ةلمنلمت ل   ل والالهللال

ر  لهللالل  ل  نللأذنلح لإذبلرلهلللاللطلحم,ةبح  نلبح فلتالفم لفم لمانللحةل عل  مقللبحسن ل بحطنالبنل,ل    لم
ل2حمنن نلاالبأل  لبحنمثعلإح لو علبحس لءلبحلىلبوليث ل لفىلحم علبإوطبءل بح  طبج.ل  م ل و  

"لح للك ةلنىلقطاشلىمالموطفلةىلإح لةم لبح يةم,لق  لفىللر  لهللال  م ل و  قلال والالهللال
ل3ماللماظطلإحم "بح  طلف نلهللالحىلةم لبح يةم,لفن ي لمحثط  ل الآللت ل ل

ل.ل نىلمنل ى علبإوطبءلبح ثل كعلت  ل بحيةملت  لومنطةلبح طملبحسلولامما,ل كأا لبولق بءلرلحال نمعل متثل قللل

                                           
 .2009، مرجع سابقصرف ، بت 1

 .84، 83مرجع سابق، ص 2

  .رواه البخاري و أحمد ، 2009لمرجع سابق، 3
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 هل كان المسجد األقصى قائما  كبناء عند اإلسراء؟

لبح فل     لبحسؤبالم  مل ,لألنلبح  ط فلبحمال ل اللمنلةم لبح ثلمة هللال الاثىل(لوطبسمنلةناللبل)لحق ب
ل(و م لنل لبحسن  لت لال لل)  م  لبحط الن لىن   للقة لونع ل( ل بألحمطة لبحثلحثع لح  طة لر ضل135) لا ة لبح يلةن ل فى , 

ل1 رفلحيطاشل"لبح س ةل"لبح فلموطفلر لإحم لر  لهللال  م ل و  بألىلم للبحص م علتط فلمنل والالهللال

افلبح ط فل المةىلذ ل نىلهللال ن لما ل ال  بلبحسؤبالل مل  منللبح المةلإح لبح ة للبحشطلل حإل لرع
 لبح س ةلبح طب ,لقلا لق  ل  لمفليلقلا لبح س ةلا,لمفلاس ةل نعلفىلبأل  لم   يلقلقلا لق  ل"لللل والالهللا

ل2يلقلال لم ب النلونعل..."لبح ة ل.بألقص ,لق  لك لكلنلةمنق لل

ح ثل كل ر  لفم لكلنلبح كلنلفل غل ل نةاللزب لبح س ةلبألقص لبلر  لهللال  م ل و  لا   لمنلبحنثى
 ل,ل قةل لسلءالبحث ضل)لكمفللص ىلفىلاس ةل الل ثل ةل ال70االبحثنلءلر ةل ة لبحط النلحألقص لبح ثل كل ل ل

ل.اكملا لللةلي(

لح للكالمرن ل لح ن لللةل,لألا  للكالاكثل  لح  لبألقص لبح ثل كلفىلت كلبح لطة لفلح س ة بح البالرسمطل,
انىل لإا للكلنلت  لبح ك لبح ل وىلبح ل لحفلاعلبحمقالملفىلةةب ل ل,ل ح ل  كطلبحلل اخلمنلبح طملت  لبح ك لبحثم ل

ل3بح  البننقة بلبحمقالملر ةلذحكل ل  البلاننيعلبح س ةلبألقص لبح ثل كلم لحال ال لل.

ةلبألقص لبح فل}وث لنلبح فلموطىلر ثةلحمن لاالبح س ةلبح طب لإح لبح س  م نحلاالذحكلقالالبحيطآنلبحكطا  لللل
ل4لرل كنللىالح لحنطا لاالآللتنللإا ل اللبحس معلبحثصمطل{

 العهدة العمرية: -ثانيا :

                                           
ل.2009,لاط علولةنل1

ل.42صاط علولةن,للل2

ل.85اط علولةن,لصل3

 (ل1,لوال ةلبإوطبءل)لآلعلبحيطآنلبحكطا ل4
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ر ةلمنلما اللر  لهللال  م ل و  ةل  ا,ل نىظلمنللر  لهللال  م ل و  لنلبحةب ملحسمطلبح صن  إ
لبحثلقملإح لبح ننيعلبحثلحثعلاالىمللبأل  معلفىلبإ ون ,لم ل  ىلبحشل ل حلرعل لاملاكعلبح كطاع,لبت  لاظط 

صل  ل   لبح طم,ل  ق لنلكل حلرعل والح لإح ل طقنلر ةلبالق ثقللبح س ةلبألقص لبح ثل ك,لفأ ونل و  ل نلل  
لل1.ر  لهللال  م ل و  ل مشلاؤت لحمطك لبح س  النلاظط  ل   ل   لر ة 

لبحللحىلحخنفعلمةاللركطل  تالح لحلحةلةالبحالحمةل مالشلةةمةلفلالىلةلبحشل ,لل) نىلهللال ن (فىلبح ل 
ل ل) لم نلم الونع ل كلا لا طكع لبحمطاالكلونعل13بحشل , لا طكع لت لقل ل   لبحلىلم ق  لبحط ملفىلا الملبحط  , ل(  ا

ل ال(,لم قعل مشلبح س  مالم ةلبحق بس لر مشلبحط  ,لح لتي لح ط  لر ة للقلس علفىلبحشل .15)

بحخنفعل ح لمةالل ثمةةلةالل) نىلهللال ن (بحخنلال تالحىل  طلةالل نىلهللال ن ()ر ةل فلةلمةاللركطل
لبحيةمل)للل) نىلهللال ن (  ط لةالبح لصللمت  لل نةلبح س  ما,ل) نىلهللال ن (بح طبحل فلحلاةنلف سنمال ةب

 قللبحص ح,ل حكالإ  ملءل(,ل ب ل علبح س  النلريملمةلمةىل ثمةةل نىلهللال ن ,ل ت لىصل لبحيةمل)لإ  ملء(,ل ط ملم 
)ل نىلهللال ن ل,لف  لل رنل  ط)ل نىلهللال ن ( يةلبحص حلمامطلبح ؤانمال  طلةالبحخنلاللالبلمنل لالح ب لطط

بحيةملط ملبحثنطاطكلان لمنل ةحنلبحكنمسعلف ث لط ث ,ل مم كل لبحصنةل  اللفمقللفيلال  ط لم المر ىيلفيلالل(
,لفيلال  طل منللص ىلفىلكنمسعلبحيملاعلفمأتىلبح س  النل لاللكلنلح  طل)ل نىلهللال ن ل(بحثنطاطك لاكلاكلرنِ 

ل2.االر ةفل ايالحالنل نللر  ل  ط,ل اثنالنل  م لاس ةب ,لفخطجلانقلل ر  ...ل  اللا ط فلر س ةل  ط

"رس لهللالبحطى البحطىم  ل  بلاللم ن ل ثةل كلملأل نلإ  ملءلبح قةل اص لك لل لءلفىلتل اخلبحنثطف ل
لإ  مل لبح ؤانمالم ن لمامط ل   للءهللال  ط لمالال  لم نل   لبألالن, لما سقاا ل ر ثلاق , ل حكنلسسق  ل ماالبحق  ويم قلل 

 بطائقلل ولسطلا لقل.لما ل لتسكالكنلسسق ل  لتقة .ل  ل نليصلانقل,ل  لاالىم  ل,ل  لاالر مثق ل  لاال ئلاال
لمىةلا لانق ,ل  للسكالإ  ملءلا ق      لم نلإ  ملءلمنللالبحمقالم.ماالبحق ,ل  للكط النل   لم نق ل  للضل لمىة

ل نالبلبح  اعلك للل نىلم نلبح ةبسا.ل   مق لمنللخط البلانقللبحط  ل بح صالص.لف الحطجلانق لفإا لآاال   لا س ل
 الح لىل ل ث غالبلاأانق ,ل االمقل لانق لفقاللآاا,ل   م لاثنلالل   لم نلإ  ملءلاالبح  اع.ل االمىملاالم نل

                                           
 .89، 88مرجع سابق، ص 1

  151، 150، 149م، ص2013دار الفقيه (،  –، ) ال مكان 2التاريخ، الطبعة قصى عبر ، القدس والمسجد األبتصرف،  محمد علي البار 2
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

الح لاعلبحط  ل اخ ىلةم ق ل ر ثق ,لفإاق لآانالنل   لما سق لىل ل ث غالبلاأانق ,ل االكلنلإ  ملءلمنللسمطلةن س ل ل
ةقللاالم نلبأل  لف ال لءلانق لق ة,ل   م لاثنلالل   لم نلإ  ملءلاالبح  اع.ل اال لءلول لاعلبحط  ,ل اال

 قةلهللال ذاعل والح ل ذاعلل لءل  علإح لم   ,ل ل ؤح لانق ل ئلىل لل صةلىصلم  .ل    لاللفىل  بلبحكللا
ل1بحخ  لءل ذاعلبح ؤانمالإذبلم نالبلبح فل  مق لاالبح  اع"

لكلنلةنلءل   لط ملبحنصل ىلبح  الح ل لرلح مشلفىلبح ة نع لبحس لحلح مقالم لر ة  إنلبحشط طلبح ل  يع
ل حكال  بلبح ظطل فع نسالبلآا بكلبحة  لبح فلح ث لبحمقالملفىلغ  لبح طملح  ة نعل تةامط ل.ل فىلا ر علبحنصل ى.ل

ونامعيلإح لمنلاسىلك مل ل مرثحلرإاكلنلبحمقالملمحالالبح ة نعلم نلىطج,لىل لإنلتة ا مل لرسثملتسلاحلبحس نلةلبإ
ت ة ةلبحلل اخلبح فلو حلر لح مقالملر  ل وعلبحنيالملبحة نمع,لحل جلبح  ءلاالبح لسطلبحغطبىلح  ط لبحشطاف,لغةبل

لءل"لىلسطلبح ثك "للتس معلىة ثع.غمطلاق .ل  لءةلتس معلذحكلبح  ل

 ا ل نلمنلتكالنلا ل وعلبحمقالملح ال ةلىلسطلبح ثك لقةلةةمةلرشكنلغمطل و ى,ل    لانل لنمنل
ونامع.ل  ب لل لملتل اخلذحكلإح لاللر ةلبولط لكلبحيةمل ت طاط لل   ل.لا لل ل    لبالثل لبحس نلةلبإا ة مل ةب ل

ل .ل1187 ةفلرنحلبحة ال ل ل

 : الصليبيون في القدس -:ب الرابعالمطل

 سقوط القدس في يد الصليبيين: -أول :

لكلا ل  م ,لنل  لبحيةم..ل نلكلبآلذبنلفىل فىلزاالنل  لفم لاالبألاعلذبنطتقل,ل اسم لال
ىلنالبحص مثىلبح فل ث ل   لق ملبألاعلبإونامعل شطبةلبحسنماللءلالسعل ل ...!!!لكلنلذحكل اللبإاآذاقللز 

لل2مضلهللالحق  لبألاعلاال فعلقة  لل م لملحقلل  تقل.ىل لق

                                           
ل609/لصل3,لجتل اخلبحنثطفلل1

 .108اط علولةن,لصل2
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

نلا لبحة حعلبإونامعلت لاىلاالبحل   ل بحض فلالم علبحصطب لةل بحخنفلةلبح لالبحمعلةمنق ,ل ت الح ل
ةنملبحشل لإح لم انةلرغمطة,ل ممىلذحكلإح لبول لالق لرلحيالبةلبحص مثمع,ل تكالا ل نثلإال بةلر مثمعلفىل ق ل

ل1 .1099 ال/ل492(ل ل ل ,ل ا  كعلم    م ل)لبحيةم1098ل/ ال491بحشل ,لإال تلل)بحط لل مانلنمع(ل ل ل بىةلفىل

م ةفلبح لط ممالإح لم ةفلبحسن يعل بلح ك ل,ل كلا للنلينلةمابحيةملفيةلكلا لفىلت كلبح لطةلتلمالل ا
لل2نلكلفمقللر ثعلةمال ؤ ءل  ؤ ء.بأل ل

بلبحكنالزل بحخ بسال كنلى معلبح س ةلبألقص ل قثعلبحصخطةلاالبح  مل قل لبحص مثمالنلر  بر ق ل غن الل
 بح ضعل بحينلم ن,ل ح ل طبكلبحص مثمالنلىطاعلبح س ةلبألقص لك لل ب  لبح س  النلىطاعلبحكنلس ,لةنلغمط بلا لح ل

لبح س  ل    الب لإح لكنمسع لبحصخطة لقثع لاس ة لوكالبحص مثالنلةمالةلبح س  مال ىالحالب لحية لبألقص , ل كنعلبح س ة ة
 لال للتس ماح طولاق ل مو   لبرنثن لحخمالحق ,ل ظنلبألاطلك حكلىل لطقط للرنحلبحة البأل البىلاال  سق لر ةل

ل3ل.االبىلنحق 

 تحرير صالح الدين للقدس: -ثانيا :

لةةمةلةالبم لبحص الةلبإونامعلرظقال لاص  مالب ل ل ممال م نممال ة النلح المةلبح س  مالإح لانلرعل

لال لمةاللىلاةلبحغ بحىل بإال ل ثةلبحيلم لبح مناى...ل ب لرشطا لق ,ل كلنلاال ؤ ءلبإح بم نق ل ل

ولطمبملبأل  لبح يةوع,لفلولغ قللا  الملقةل مألبحظط فلبح نلوثعلإل لءلرنحلبحة ال   ةلاال لبحة ا
لل4مىسالبولغنال لقنفل  ل  للبحملا علر ةلونالبةلاالىك  ل.

ل لغلم لرن567فىل ل  لبألقص ل ا لحلخ مصلبح س ة لبح ةة لإح لماشنلحم ة لالال قل  لبحة الاصط ح
 ف سنمالاالبحص مثمما...ل كلنلاعلرنحلبحة الب نلل شطلمح ل لاالبح يلت علغمطلبح لنال ع...ل بحلي لبح مشلنل نةل

                                           
ل.165,ل164صلاط علولةن,لةلصطف,لل1
ل
ل.109اط علولةن,لصلل2

ل.168,ل167اط علولةن,لصةلصطف,لل3
 108، صاط علولةنل4



   
 

 
 
 

                  

25 
 

 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

لول  لم بنىلبح ال نل بأل منل طثطاع, لمنلبوليطلبألاطلحصنحلبحة ال بول  ل  مع ل ب ة إح ل كلللقطاعلىنما...
ل فل قللر  ل ,ل  لىط ل  معلاةنلف سنمالاال   لبحص مثمما...

 ال,ل كلنل583تن   لبألاظل لإح لبحيةملفأ ةلرنحلبحة ال ةت ,ل بةملىصل  للفىلانلصفل  مل
,لبقلل البلم ةلقللال آ لبحنلم,ل ط مل محفلايلتنلر مثى,ل طةلرةبالةل ة ةةلم نلءلبح صلل60ىمبحنلبحيةملىالبح

لقثنللبح طاح لبىل ال ل لرلح س  مال نةال لف  الب لفطفضلرنحلبحة الإ لمنلل  نلةق لك ل لبح ة نع, بآلالنلايلةنلتس م 
,ل  ل لم بل ط ثالبلبألالن,ل  ةم بلإنلح لل نال لمنلليل البلموطىلبح س  مال   لمحالف,ل  لليالاالنلىالبحىلتس مال لال ل

البحق ,ل ايل النلىمالبالتق ,ل اخطبالنلبحصخطةل بألقص ,ل  لريلنلاسلسق ل ذ ب اق لاالبحنصل ى,ل ا طقالنل ا نثالنلما
لقللالبح سل م لىل لبحنقللع لفأانق ل ,ل  ل  لرنحلبحة المر لر لفأ  لخط النلحميلت الب لرلألالن, ل   لبإ ل ة  الب

ل91 ا,ل  ك بل لمةلةم لبح يةملحل ك لةطبلعلبإون لر ةل583  مل27فىلمرنحلبحة ا,ل ت لح  س  مالفلحلبحية
ل1نعل  طاع.و

  تملرنحلبحة البألاال لفىلةم لبح يةمل قةلماطلةلطام لبح س ةلبألقص ل  لءلإحم لرلح نثطلبح فلح ل
ل  نلفىلبإون لاث  "لاالى ملرنعل   لاةىلونمالرأاطلاال لبحة الزاكىلحلرعلرلو لبح س ةلبألقص "ل   بل

لل2.حصقمالاىم نلءلب ىلنالبل 1969عل اللبح نثطلبح فلمىطق لبحمقالملفىلون

ىك قللبح ث لامالنل ماطلو م لنلبحيلاالاىلرإ لمةلةنلءلوال لبحيةملبح فلبولغط لةنلؤ لح  لل 1515 فىل ل ل  
ونالبةل ب غلطالح لم بعلكم الالطبةل ب ت ل  لب نىل شطلالطب ل ح ل  لامعلمةالبال سمسمعل بول طلتية لبح ة نعل بزم ل  لل

ىلىل لبىل قللبحثطانلامالنلريملمةلبح نطبالبح نثل 1917اممالىل ل ل ل تالو  لحل جلبحسال ل بيم لت  لىك لبح ث ل
ل.ونامعلرلح طالبح لح معلبأل ح ر ةل  ا علبحة حعلبح ث لامعلبإ

لح  س   لبح   مع لبحسملمة لتنينع لبإح  لبح لح لان  لبح ة نع ل    ل    لبحيةملما لح ة نع م علطل636وناى
ل–ل 1229 ل–ل 1187ل– 1099بح  نةلبحص مثمعلمفلا اللالسعل ل ل)ولثنلءلفلطةلبأل ب عل شطلقطال لبح لنمعلرل

لل. ىل لبآلنل1967ونعلل(ل  لب ىلنالبحصقمالاىل 1948ل–ل 1917)ل,(ل ب ىلنالبحثطانلاى 1239

                                           
ل115,ل114,ل113,لصولةناط علةلصطف,للل1

ل175,ل174اط علولةن,لصلطف,لةلصل2
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 1مواقف العثمانيين من قضية القدس وسكن اليهود فيها: -ثالثا :

 ح مقالملبحسكالفىلا  كل ل ةبلبحيةمل ومنل. ا(لو حلل1073ل–ل926فىل قةلبحس نلنلو م لنلبحيلاالاىل)ل .1
الة مالنل,لفأرة لنلاللحكالبحالبحىلمى ةلبح  ب لمولنلكلرةلغ  لالة مل1799   لالة مالنل   ل كلل ىلرط للونعل .2

 ولمنلنلبحيةم,لحم مة بلا  كلق لبح   الاع.ةملال ل ة البلفم لبحمقالملإ
 . 1840ممالبولطم  لل ل لحكالبح ث لابىلنلإةطب م لرل للبحشل لحلالومعل ق علىك  لل1831فىل ل ل .3
 (اشط  ل ل قالملل لقةا ل زاطلحل  معلةطانلامللح س لحلح مقالملرلحق طةلفمقل. 1861–1839 فضلبحس نلنل ثةلبح  مة) .4
 ل.بحس نلنل ثةلبح  مةل فضلا ل حعلحلالطمالبحمقالملفىلف سنمال1850فىل ل ل .5
ل .6 لبحثلاىل) لبح  مة لبحس نلنل ثة لا ل ةلح ضغطل   لبحس نلنلح س لحل ل1909ل–ل 1876فىل قة (ل طةل ةة

 رإوكلنلبحمقالملفىلف سنمال  ى 
تية لبحمقالملرلولطىل لرأنللس حلحق لرلحق طةلإح لف سنمال بإقلاعلفمقل,لفس حلحق لرلحق طةلإح لتطكمللم لل1881 ل ل •

لف سنما,لفىل ل ل إح لف سنمال ماشأ بللتسطال ن علآ فل قالمفل 1882مفلاكلنلآحطلاالبحة حعلبح ث لامعل ةب
ل.رة لبحيلاالنلبح ث لاىلر نعلبحق طةلبحمقالملعلإح لف سنمال 1888اسل  طةل اشالن,لفىل ل ل

م ونلبحمقالملا  ال علاالبحمقالملبألح لنلىمللبوليط بل   لبحسلىنلبحشطقىلحخ محلبح يثعل ح لل   لل 1892فىل ل ل •
حسملمةلبح ث لامعل م ثطلبح سلالطنمالبحمقالملح  المةلاالىمللبحس نلنل ثةلبح  مةلمرة لفطالال لرإ لمةلبح ننيعلإح لب

 متالب,ل مرة ةلبح كالاعلبح ث لامعلقلاالنلر نعلةمعلبأل بنىلبح  سنمنمعلح مقالملغمطلبح ث لامما.
 .ىل ال طت الاؤو لبحصقمالامعلبح ة ثعلمنلليلةنلبحس نلنل ثةلبح  مةلحكالبحس نلنل فض •

اثلحغلنخ عل   لبحس نلنلحكن ل فضقلل غ لل(1897حمالالنل ط ل طت ال)بح ث لاممال ب نةاللاشث لبح طالةمال •
(لمنلبحق طةلإح لف سنمال لل كالمنلتل لإ لفىل1897) ل طت الفىلاؤت طلرلزالفىلوالاسطبىل ل لبحشة ةةلحقل,لقطل

 امع.إىةىلىلحلما لمنلتلطب علبحة حعلبح ث لامعل ال فضقللح ق طةلبحمقالملعلم لبحيضلءل   لبحة حعلبح ث ل

ل) • لبح  مة ل ثة لبحس نلن لفم 1898مرة  ل لء لقلاالال لبح نسمعلل( لغمط ل نسمع لمف لاا لبأل نثى لح مقالمف للس ح  "
(لىل ال طت الاطةلمحطىل1902بح ث لامعلة ال ةلف سنمالإ لريصةلبح ال ةلبحة نمع,ل   لم لت اةل ال ن مال الال لفىل)

لتسة ل فضل ط ل  م  لف  ل لبح  مة لبحس نلنل ثة لبحايلة ع لبحة النلبحلىل   لبحة حع ل  مع لايلةنلبحس لحل ة  ث لامع
وليطب لفىلف سنمالفطملبحس نلنل م لبح لز "لإانىل لمولنمعلمنلمتخ  ل ال ثطل بىةلاالبأل  ,لفقىلح مقالملرلإ

                                           
 .189، 188، 187، 186ص اط علولةن,ةلصطف,لل1
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 لحمس لا كلل منىلةنلا كل  ثى,لحيةلقلتنل  ثىلفىلوثمنل   لبأل  ل   ب للةةا ,لف م  ظلبحمقالملان منق "ل  غ
ت لإاشلءلم الكمثالت لل ل ةل   لبحمةلبح لا علل1907,ل فىل ل ل1903ذحكلةةمةلبحق طةلبحمقالملعلإح لف سنمال ل ل

 تأوس لاة نعلتنلمةممل  لالللفل.ل1909بحمقالملع,ل فىل ل ل

 نلنلإح لمةطلبحمقالملةالبونعلتطكمللبح للةل ى الب ت لمل بحلطقىلح علبحس نلنل ثةلبح  مة,ل  لىة  ل ال ةلم لمةلبحس •
ل لى البإ حل 1909بح ك  لىمللبولنلك لتسل ط لح  لبحس نلنلكنقل لل  ا ل من لبوللاثالا لبح ىفل    ل بحلطقى ت لم

 اس ن ,لة حكلت لتن م لبح خننلةلبحصقمالامعل لب ول  ل اعلبأل  بمعلرل لثلثلبحخنفعل ت الانلف سنمالإح لم حعل
  قالملع.

 :لبيت المقدسصور النتهاكات القانونية  -:المبحث الثاني

   اش نل  بلبح ث لل   لح سعلانلحملللللللل

  :ستيطان في مدينة القدساإل -:المطلب األول

  ل1917ل–ل1852بح صطلبح ث لاىلل بح طى علبأل ح  .1
  ل1948ل–ل1917فلطةلب ول  ل لبحثطانلاىلل بح طى علبحثلامع .2
ل ل1967ل–ل1948فلطةلب ىلنالبحصقمالاىلل بح طى علبحثلحثع .3
 . ل2016ل–ل1967فلطةلب ىلنالبحصقمالاىلل  علبحطبر عبح طى .4

ل
ل

  :الجدار العازل -:المطلب الثاني

 ت طافلبح ةب لبح لرنل .1
 ةنمعلبح ةب ل اكالالت  .2
 بح ةب لىالالاة نعلبحيةمل .3
 م بفعلبقلاعلبح ةب لبح لرنل .4
لقلاالامعل ةب لبح صنلبح نصطفل .5

  :الحفريات تحت المسجد األقصى -:المطلب الثالث 
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 بح  طالةةةبلعل .1
ل1967بح  طالةلب وطبسم معلفىلبحيةملر ةل ل ل .2
 بحقةفلاالبح  طالةل .3

 
  :طرد السكان وهدم المنازل -:المطلب الرابع

  ة لبحثمالةلفىلبحيةملبحشطقمع .1
 م طل ة لبح نلزال   لبحسكلنلبح  سنمنمما .2

ل
  :ت واألوقاف السالمية والمسيحيةالعتداء على المقدسا -:المطلب الخامس

 ةبءل   لبح يةولةل بأل قلفلبإونامعل لبإ .1
  لةبءل   لبح يةولةل بأل قلفلبح سم معلبإ .2

 
 :ستيطان في مدينة القدساإل -:المطلب األول

ولمنلنلفاىلبحياةملااالمنثاطلبح خالططلبحلاىلتقاةملبحلاطبثلبح طباىلفمقال,لإذلمنلبح سالالطنلةلتيال لل لثطلبإ
لح طبى.   لبأل  لبح يةومع,لك للماقللتن  لتل اخقللب

واالمنلنلبحكثااطىلحلكااالنلبحيااةمل ااىل لراا علم حااعلبح شااط كلإواالمنلنلفااىلبحيااةمل اا ءلاااال   مااعلبإبإنل
لحمن اااللاااعلا اااللبحكماالنلواالمنلنلبحصااقمالاىلفااىلبحيااةملاثكااطب لاااال اا  لبأل ناامعلبح كطاااع,ل االءلبإبحصااقمالاى,ل باننقاال ل

ل1ولمنلنلفىلبحيةملإح لم ب علاطبىنل  ا كالتيسم لبإ.لبحصقمالاى

  :م " 1917 – 1852" العصر العثماني -:المرحلة األولى •

إنلبحلاااأ مطلبح يمياااىلح مقاااالمل  ااا لبحياااةملةاااةملااااعلةاااةبللةلبحياااطنلبحللواااعل
 شااطل ذحااكلةلااأ طبةل  قااالملبحثمالتاالةلبح لحمااعلفااىلكاانلاااالماطاكاالل بطانلاماالل م   باالل

                                           
، 2009، فضاءات للنشر والتوزيع ، عمان ( ) دارة األولى،، الطبعي القدس ومستقبل المستوطنات فيها، االستيطان الصهيوني فمحمد محفوظ جابر 1

 2014شباط/ /1
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 ذحاكلت قماةب لإاشالءلبحاالطاللف سانما, لىمللمنل   لبحة المح ةلتش عل   لبحق طبةلبحمقالملعلبح  ل معل  ل آومل,
بحياااالاى,ل ااا لمحااا ةلبألفكااال لب وااال  ل اعل بحمقالملاااعلإحااا لباااالنكل  اااطبءلبأل بناااىلااااالحااانالبحسااا نعلبح ث لاماااعلبحااا  ال

 لرك لحاعلل1840ان ال  لبالملزبةل بو ع,ل ت ث  ل   لبألفكل لرلح صالال   لفطالالةلاالبحس نلنل ثةلبح  مةلوانعل
ماالزبتق لفاىلف ساانما.ل ب ال امل اا  لب المالزبةل اامالا ث امال االبراال لفاىلبحة حااعلبح ث لاماعلإمب ةل اائالنلىياال لبحمقاالمل بال

بحمقالملك لل اللبح لالفىلبح لحل لو ل بمفل ل اشالنلحلسمالنلبح فلانحلو نلةل بو علحإل طبفل   ل ئالنلبحمقالملفىل
ل1لبحيةم.

 ,ل1837بحثطاناالاىلاالال مااال فلفااىلبح اال لاشاالءلم الاساال  طةل قالملااعلفااىلف ساانمال  اا ل ااةلبحمقااالمفلتاا لإ
 ل ا ل1840  ت اعل اةملبح قال طاالإحا ل شاطةلآ فل قاالمفل ال  قاالمف,ل لإل1500قللفىلذحكلبحالق ل كلنل ةملوكلا

 لةااةمةلمفاالبجلبح قاال طاالبحااط ملرلحلالبفااةلإحاا لف ساانمال غاا لل1881 محاافل قااالمفل اال ل22 ل اا لل1860محافل اال لل15
ل25نلل ةلاالبحق طةل قة ل ةملبح الجلبأل الرأح ىل قالمفل ب ت عل  بلبح ةملحمصنلإح لبرةب لبحس نلةلبح ث لامعلقلاالل

ل 2 ل.1903محفل قالمفل ل ل

ل

 :م " 1948 – 1917" فترة الستعمار البريطاني  -:المرحلة الثانية •

ل (,لىطراا لفمقااللةطانلامااللركاانلااال1948ىلاا ل–ل1917ىاالنالبحثطاناالاىلاااال)ل اا لف ساانمالت اا لبإ لللللل   
لولمنلنلبحمقالمف.بحق طةلبحمقالملعلإح لف سنمال بإل,ل     الانلف سنمالإح ل طالقالاىلح مقالمت  كل   لت

نام لقال االبلرالحثال ةلت االلبألحاطىلحل ل إراطب ,قل  لم نلف سنمال   لبح ؤباطةلحنال   لبح طى علركنل   ل
ل3كلا لمنثطلانق لركثمط.ول  ل لبحثطانلاىلحكالبح ؤباطةلبإلبح شط كلبحمقالمفلبحصقمالاىل إ نء

ةااةمةل  ل االةل قالملااعلرإقلاااعلمةنمااعلحاال جلموااالب لاة نااعلبحيااةملناا البحيااطىلبح  منااعلرلألوااالب ل كاالنل
لا سقل.قطاعلت الح لر ةلذحكلبحيطىلبح طبمعلبحيطاثعلاالبحيةملإح لمنلتكالنلم  بءلاالبحيةملل35 ةم  لا الل

                                           
1 Palestinen.ahlamontada.net 

2 ionuk.comPalestinianmiss 

 ، 141، 140بتصرف، مرجع سابق، ص 3
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 منللاسالىلقل,ااالل%90ا كمعلبح طالفىلبحيةملت ااةل  ا لكلا لاسثعلل1917ىلنالبحثطانلاىل ل ل فىلةةبللةلبإ
محافلل140االا  الكلوكلاقللبحثلحغل اةم  لل%75ك لل اشكنلبحسكلنلبح طالل,فيطل%4بحمقالملح ل ل ل ز بلمنثطلاال

ل.%25علبحسكلنلبحمقالمل لت اةل   لفىلبحالق لبحلىلكلا لفم لاسثلبحالق ,اس علفىلذحكل

اسثعلبحسكلنلل1994مرث  لفىل ل للبحصقمالاى,ىلنالب بحثطانلاىل للباي ث لبحنسثعلفىلزاالبإالةبا
ل 1.%74 اسثعلبحسكلنلبحمقالملل%26بح طال

مراث  لتاة  لرلح سالالطنلةلبةلةمةلا لح لبحلقالاةلتظقطلاعلةنلءلبح سل  طبةلبأل ح ل   ل ضلالبحيةمل"ل  ىلاالل •
,لىلاا لمرااثحل ااةم للواا ل 1922للتاانلةمااالةل,لح ياا لةقاابح ساال  طةلبأل حاا  ل1921,لفكلااا ل  ام االل اال ل"فم االلر ااة

 ل1925ل–ل1921الااةبالاااللةاامال االاىلفااىل قاةلبإ.لإنلا ظاا لاااللةناا ل 1948 شاطةلاساال  طةل ناالىمعل ىماالل ال ل
ةنىلفىل قاةلبح ناة البحسالاىلبأل ال طباطةلرا السمن,ل اقةةلت اكلبح لاطةلتاةفنل ؤ ملبألااالبالبحمقالملاعل حلراعلااعل

قااالملفااىلف ساانمالحاانالبحسااانالبةللل بالحالاماال,لقااة لا  اااالكلبألاااالبالبحلااىل ظ قااللبحمبح قاال طاالبحاا  ال االء بلاااالمح لاماا
ل 1931ل–ل 1921ا مالاللتا لتالظم قاللحانالبحسانالبةلل20ا مالنلحمطةلف سنمنمعلايلةنلل31ةن الل ل1935ل– ل1932

لىسملتية طلم حالز  ف.ل

ل بحمقالملاع,ااالبح ؤوسالةلبحصاقمالامعلر مللمح لليل لفمقللتاة ا مل ل اةملكثماطللانقل,ىص  لبحيةمل   لاصممل بفطل •
 بحالكلحااعللبح لح مااع,م لااعلح  نظ ااعلبحصااقمالامعلفأرااث  لبح ة نااعلايااطب لح  نااعلبحلن ل ت  م ماال , ب لوملواامل ل إمب ااال لح   قااللاطكاا

 بح لحلامااعلبحطسمساامع.ل فااىللح مشااالف, بح   اا لبحااالطنىللبحمقااالمف, بحصاانة  لبحيااالاىللبحلأومسااى, بحصاانة  للبحمقالملااع,
مقام ل اةملااال ا  لبح ؤوسالةل  ا ل ضاثعل ثانلبح شال فلفاىللبحياةم,بفللحلة  ال لبح لا اعلبح ثطااعلفاىلل 1925ونعل

  اااللاالقااعلبواالمطبتم ىللساامنطل  اا ل اا لالبح ة نااعل اشااطفل  اا لبحيااطىللبحيةل ااع,بح قااعلبحشاا لحمعلبحشااطقمعلاااالبح ة نااعل
الىمةلبح لثيىلمال لمفلتالوعلح   ءلبح طباىلااالبح ة ناعلك للما لبإت ل لبحلبحغطبمع,بح  ل  ةل  بمفلبأل منل  ثلالبأل منل

لاالبح قعلبحغطبمع.لبحمقالمف,ولمنلنل لكلانلاعلمطالب لب لح  ة نع,ب لا لللشكنلىصل للبحش لا,الىمعل

 بحثلقىلا  الكلح  سنمنممالاسام ممالل%20ح لتل ةلفىلا  ال قلل ل1948الملفىلبح  ءلبحغطبىلقثنل ل لإنلا كمعلبحمق •
ف اىلمبحانلل اةب ,فاىلبحياةملبحشاطقمعلا اة مةلل 1948ىمالكلا لا كمعلبأل بنىلبحمقالملعلااللقثانلوانعلفىلل اس  ما,

                                           
 .136، ص ، االستيطان الصهيوني القدس أنموذجا  ، دراسات دوليةفوزي عباس فاضل 1
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 حل جلبحث ةةلبحيةل اعلنا  لاسلشا  ل ةبوالللم ا لة,ل5بحث ةةلبحيةل علن  لبح ىلبحمقالمفلبح فلح لتل ل زلاسلىل ل
ل500عل اساالالطنلىل نااط ةلاساالىل,م ااا ل100 ا  ااعلبح لا ااعلبح ثطاااعل  اا ل ثاانلبح شاال فل كن  االل ل ل اال زبنل

ل.للم ا ل489 ا ىلل يالالاسلىعل

بحا فلبتسا للبحيةم,ىلنال علبحثلامعلاالبح خنطلبحصقمالاىل ول   لبحظط فلبحسملومعلإح لىةلكثمطلفىلتن م لبح طى •
ح ة حااعل ت الا قااللإحا ل لراا عللا ل اان,ةل  اا لبحال ااالملبحمقااالمفلفمقالل إىكاال لتنالايقااللبوالمنلامللح نااعلمفلتالوااعل طباىل

 الةبا.ثمطلحنالفلطةلبإبحمقالملعلبا ك لذحكلفىلب ت لكلا ةالبحق طةلإح لف سنمالرشكنلك

,لل 1930%لوانعلل30,8,لل 1922%لوانعلل40,7نلا لاسثعلبح  البولالطنالبلبحيةملاال ؤ ءل   لبحن االلبحلالحى ل •
 . 1948%لونعلل11,6 ل ,1946%لونعلل16,7

 بحسملوااعلبحثطانلامااعلبحلااىلت خصاا لةلسااقمنلإقلاااعلبحااالطاللف ساانما,بحمقااالملإحاا لم اال ةلبأل قاال لبح لصاال ةةلح  قاال طاال •
إذلتثاامالحقاا لمنل اا  لبحق ااطةلواال  نلاااالبح  ساانمنممالمق مااعلفااىلل قملمبتاا ,اخاال فلبحشاا ملبح  ساانمنىللح مقااالم,بحيااالاىل

ق اااطةل بوااال نكلال لنااالةلناااةلوملواااعلبحملبح  سااانمنىلر اااةملااااالبحثاااال بةل بإبحشااا ل  مااا ة,لفيااال ةنم ااا لحااانالفلاااطةل
  كلا لبحيةملاطك ل   لبحثال بة.لبأل بنى,

تشاااطاالبحثااالاىلل27بحصااالم لفاااىللبحثلاماااع(ل)بحاااة  ةل181ريطب  ااالل قااا للبحخلراااع,فاااىلم  تقااالللبح لااااع,رااالمق لبح   ماااعل •
ىمللم ر لةة حعل قالملعلل  مقل,   لتالرملةلبح  نعلر ةلبمحلالت ة نةلرسمنعللبحليسم ,ريطب لل بح  ط ف,ل1947

 اظاال لحاالصلرلحيااةملفااىل اا ءلان صاانل لليااعلفااىلمفلااااللف ساانمنمع,حااطىل م
 .ت  ل رللعلبألا لبح ل ةةل–طىلمالبحة حلمالبح يل

فاإنل اةفلبحقلغلاالةلل ,1948ملال لل15الاةبالفاىلىل لقثانلبحنقللاعلبح  اةمةلحإل •
ةانلملضال للف سام,ل–بح ا ءلبحغطباىلل–ح للكالبىالنالكانلاننياعلبحياةملبحث ةلاعل

 حا لل اثطلإ لفاىلبح  ظاعللركلا ا ,بح  ءلبح ن صنلذبت للبألنثط,ننيعلبىلنالبح 
 باا حكلفااإنلبحساامنطةللبأل ماااى,بح  ساانمنمعل تااةحنلبح اامشللبألحمااطةل ثااطلبح يل اااع

 لىالنالبح ساكطفلحطقال لحياطب   لبحيةملبحغطبمعلت ييا ل ثاطلبإلبحمقالملعلبحطب نع
 .بحليسم 



   
 

 
 
 

                  

32 
 

 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 فااىلبحماال لبحلالحىلتيااةا لبح ماالشلبح طبمااعللبحصاقمالاى,مال لم حااعلبحكمالنل(لقةاالغال اااالنلل)مل ماةم  ااالل 1948 فاىلآلال ل •
ل1 ال قالكلبحيةملبحغطبمعل بيم لبحيةملبحيةل علت  لومنطةلبأل من.ل 1948ل مو طةلىطالف سنما,حل طاطل

لاى,بحثطانلالةباللىلتطوخ لمرالحقلل   لاةب ل  طلبإاالإ ننلبحة حعلبحل)بوطبسمن(ت كن لل 1948رلايضلءلبح ل ل •
لاالبحسمنطةل   لبح  ءلبحغطبىلاالاة نعلبحيةملحلثةملاطى عل ة ةةلفىلتال اخلف سانمال بحياةم.لبوطبسمن()لن للت كن 

2 

 :3م " 1967 – 1948" فترة الحتالل الصهيوني -:المرحلة الثالثة •

لبحساااكلن,ااااالا  ااانلل%97ب ت  ااا لاساااثعلبح سااالالطنمالبحمقاااالملفاااىلبحياااةملحلصاااثحلل 1948فاااىلبح ااال ل
لبولقةف لم حعلبحمقالملز كلمنثطل ةملا كالاالبح سلالطنماللبحمقالم,طلبحل ال لبحةل غطبفىلفىلبح ة نعلحصلححل بول 

مبحنلبحيةملاالم نلبحانالبح ما بنلبحاةل غطبفىلفاىلبح ة ناعلحصالححلبحمقاالمل تطتامل  ا لذحاكل اةةلالالسحل
لانقل 

 بأل بنىلبح طبمعلاالمر لةقل.منلزالمةلم ةبملبحمقالملفىلبحيةمل ال ةل بق ل ل ة ةب ل  اللاصلم ةل -
 تق مطلمر لالبأل  ل ت طاغلبح ة نعلاالالحكمقللاالم نلتالطمالبحمقالملةة  لانق . -
اااالم اانلبىكاال لتنالااانلبح ة نااعلركثلفااعلرشااطاعل قالملااعلتساالالطالبألىماالءلبحسااكنمعلبح نشااأةلىااة ثل لك اا ب لىااالالبح ة نااعل -

 ولمنلامعلح  ة نع.بحيثضعلبح سكطاعلب 
لىلنال ةةلحنالبةلحل يمنلذحكلانقل  نلةلب قةلبتث  لو 

 حفل طبىلاالبألىملءلبح خل  ع.مل18قلا لبحس نلةلبحصقمالامعلرنطملىالبحىل -
 وكلا .ل إحنس لاا ة لر ضلبألىملءلبح طبمعلاثنلىىلبح غل بعل -
 إ نءلقس لكثمطلاالوكلنلىىلبحشطف. -
   لةل قالملعلكثمطة.طبمعل الغمط للاالرلقىلانلطنلبحض علبحغطبمعلةل   البحيةملبحغ -

                                           
1 ،Info.wafa.ps2011، ، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، االستيطان اليهودي في القدس إبان االنتداب البريطاني. 

  .2011مرجع سابق،  2

 .29، 28، 27، دراسة سابقة، ص ، القدس .. االستيطان والتهويدنعيم بارود 3
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  اا  لبحنينااعل كاا ل  مقااللبحمقااالملرشااكنلكثمااطلاااالم اانلتغممااطلطاالرعلبح ة نااعلىمااللبواالنلكللبحااة ا لة,اصاالم ةلآ فل -
 كمااعلإذلكلااا لبح لح صالم تقل,بحمقاالملتغممااطلا كمالةلبأل بنااىل بح ياال بةلبح طبماعل ت الا قااللإحاا لبحساملمةلبحمقالملااعلت قمااةب ل

    لبحن اللبحللحى  ل1918بح يل اعلفىلبحيةمل ل ل
 االبح  كمعلبح يل اعلح  طا.ل94% •
 فيطلا كمعل قالملع.ل4% •
 .ا كمعلح نالبسفلبألحطىلل2% •

ماااانكلبح سااام معلل,%26الملاااعلبح  كماااعلبحمقل,%40مراااث  لبح  كماااعلبح طبماااعل لل 1948تغماااطةلبح  كماااعلبح يل ااااعلفاااىل
ااااالل%84 ل,فياااطلح  اااطال%11مل ب اااةلإ اااننلبحقةااااعلمراااث  لبح  كماااعلبح يل ااااعلفاااىلبحياااةل,%20محاااطىل لل,14%

لبح  كمعلبح يل اعلح مقالم.
ىاالنالفااىلناا لبح ة نااعل بااةمةلرلتخاالذل واال   لقااالبةلبإلكلا ااع,الملبحيااةملفااىلبحخاالا لاااالى اااطبنلبىل اا لم حااعلبحمقاا -

لواانامعملمةل تغممااطلبح  االح لبح طبمااعل بإو ساا علانظ ااعلاااالبحيااطب بةلبحلااىلبواالقةف لتقالاااةلبح ة نااعلركلا قاالل تقالاااةلبحساا
 والمصادرات على النحو التالي: و س علاالبحيطب بةلح  ة نعل ثط

رضاا لملااعلم ب لإحاا لل)إوااطبسمن(قلاالااال للخااالالىكالاااعللمرااة لبحكنمساا لبحصااقمالاىل1967 اال لفااىلبحساالرعلاااالى اااطبنل -
 .)إوطبسمن(م  ل

حاعلبحكمالنلبحصاقمالاىلمحافلم اا لحة لل70فىلبحثلاال بح شطاالاالبحشاقطلا سا لمراة ةلبح كالااعلب واطبسم معلمااطب لرضا ل -
 تض لبحيةملبحيةل علرأن  قلل انلطنل بو علتيعلفىلا منقللت لةلاالرال لرل طلفىلبح نالالىل لانل لق ناةلللفاىل

 بح طبمع.بحش لال تض لغلحثمعلنالبىىلبحيةمل
ة ةلااعللإ نااال لفااىلبح طاااةةلبحطواا معلرشااأنلتالواامعل ساا لاشااطل زاااطلبحةبح مااعلبحصااقمالاىفااىلبحثاالاال بح شااطاالاااالبحشااقطلا -

 بحيةمل
لاااال  قااعلاظااطلبحيااالبامالبحصااقمالامع بقاا بلتكااالنلبحيااةملبح طبمااعلقااةلمرااث  للبحصااقمالاى, ا لإ ااطبفلا  اا لبحث ةلااعلت

 تلر علح يةملبحغطبمع.(ل)إوطبسمن  ءلاال
إح لققاللةث ةلاعلمااطب لليضاىلر انلة ةلاعلبحياةملبح طبماعل للبحشقطلا س لمرة لبح مشلبحصاقمالاىفىلبحللوعل بح شطاالاال -

 .يةملبحغطبمعبح
ل
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 :م " 2016 – 1967" فترة الحتالل الصهيوني  -:المرحلة الرابعة •

ةلغمماطلىاة ملة اة لقل,للقلاا لبح كالااعلبحصاقمالامعل 1967ل لفال لبىلنالبح  ءلبحشاطقىلح ة ناعلبحياةمل ا
كلحل الانلبح ة نعلاالن ,ل ذح108بحغطبمعلحلصثحلاسلىعلبحيةملبح الىةةلملن لح ة ملة ةلعلبحية71اللليل اللفض  

لولمنلنلبح كثف.طبىلإح لاة نعل قالملعلاالحنالب ذبةلطلرعلىضل فل 

 ىلاا لبآلنلل 1967لمنءل  اا لم بنااىلبحيااةملبح طبمااعلاناا ل اال لوااب ل ااةةلبح كالاااعلبحصااقمالامعلفااىلب 
ح صاالم بةلىاالنالبحثطاناالاى,لىماالل ااك  ل اا  لب,لم لبحلااىلكلااا لقلس ااعلاناا ل قااةلبإ  اا لقااالبامال   اا ل  اا لواانقل

لبحيل ةةلبألولومعلح  سلالطنلةلفىلاة نعلبحيةم,لحيةلاطةل   معلبح صلم بةلر ةةلاطبىنلزانمعل   لبحن اللبحللحى 

ولمنلامعلفىلبح ة ناعلاااليةملبان ي لفىلتن م لاخننلتقللبإحشط لبحلمنلبوليطل نعلب ىلنالبحصقمالاىر ةلل-م   ل •
 . 1968حشطقمعلفىلكلاالنلبحثلاىل ل لم ا ل لاالم بنىلبحيةملبل3830حنالاصلم ةل

  مقاالل  ااىلاساالالطنعل باااالةلإ ااكالا,ل اساالالطنعل   االةل االةمطبل)بحل ااعللاشاالءلم حاا لبح ساالالطنلةلبحصااقمالامعرل ااطةلرإ -
 بح طاسمع(,ل حلالومعلبح لا علبح ثطاعل اسلش  ل ةبوللفىل ثنلبح شل ف,ل اسل  طةلا  الةلمفنل.

 مقلااااا ل  مقاااالللبحيااااةملبح طبمااااعم ا اااال لاااااالم بنااااىلل881ر صاااالم ةللقلااااا لبح كالاااااعلبحصااااقمالامعل 1968لنلفااااىلامساااا -
 اسلالطنعلا ىلل يالال بح ىلبحمقالمف.

 تطاااىل اا  لبح صاالم بةلإاشاالءلةااؤ ةلبواالمنلامعلفاااىلبح ااىلبحمقااالمفلفااىلبحيااةملبحشااطقمعلةقااةفلبحلالواااعل
 اطكعلإ  اال لبح اىلبحمقااالمفل"للاساليثن لح ساامنطةل  ا لم اا بءلبحث اةةلبحيةل ااعل تغمماطلطلر قااللبح طباى,ل قااةلماشاأةلحاا حكل"

 ستيطانية:نشاء هذه األحياء الإك هدفان من , كان هنا     ل   لططملبحسكلنلبح  سنمنممالاالةمالتق ل ا ل كلتق 

واالمنلاىل  اا ل ثاانلبح شاال فلبح كااالنلاااالاسلشاا  ل ةبوااللةاامالبحيااةملبحغطبمااعل باامالبح ااىلبإل اااللبحالراانلااال :األول
بل االملطااال لاااالبح ساالالطنلةلت صاانلبحيااةملبح طبمااعل ااالريمااعلبأل بنااىلبح طبمااعل اال لل اااللواآلخررر بح لا ااعلبح ثطاااعل,ل

 .االبحنلىمعلبحش لحمعل بحسمنطةل   لططانل ب لهللالبحيةمل1967
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معلفاىللاا لبحسا نلةلبحصاقمالاقل 1967والمنلنلبحصاقمالاىلح ياةملر اةل ال لر ةلت يمنلبح طى علبأل حا لااالبإ ثانيا : •
االقعلاال زاطللم ا ل لاالم بنىلاة نعلبحيةملبحخلرعلرلح  سنمنممالرأاطل12280صلم ةل رل 1970ال ل لم بحطلآ

ت  لةنةلبول نكلح  صا  علبح لااع,ل ذحاكلحلالوامعلاسالالطنعلا اىلل ياالا,ل بقلااعلاسالالطنعل ة اةةللبح لحمعلبحصقمالاى
,ل بقلاااعلاننياااعلراانل معل طفاا لرلوااا ل(ال) م اا(,ل اساالالطنعلمط اانل  مقااللبواا ل) بااااالة(ل اساالالطنعل)ت ثمااالةلبحشاااطقمع

معلبح صالم بةلتكاالنلبحسا نلةلبحصاقمالا(,ل بقا  لت ل ااعل طفا لرلوا لاشاط كلاالامنل)قطااعلمب م نط ة,ل إقلاعلقطاعل
نااعلبحلااىل ناا لقلل,لتنثمياال لح خ 1970اااالاساالىعلبحيااةملبحشااطقمعلىلاا لاقللااعل اال لل%30قااةلا  اا لا كمااعلىااالبحىل

إحاا لل 1980حيااةم,ل مااا لواامل لاضاال  عل ااةملبحمقااالملفااىلبحيااةملىلاا للصاانلفااىل اال لمعلح سااليثنلببحساا نلةلبحصااقمالا
ل المف.ل900000ىالبحىل

الاة نااعلبحيااةمل واالك لالبحنااال لمعلرأقلاااعلبح ساالالطنلةلبح ة ااةةلىاااللر ااةلذحااكلةااةمةلبحساا نلةلبحصااقمالا
لولمنلاىلىالالبح ة نعلر ملل ل ل  البح ة نعل الريمعلما لءلبحض علبحغطبمع.بإ

خلرلةلبحكنمس لبحصقمالاىلبحللوعلر ةةلم اقطلمراة ةلىكالااعلبح  انلبحصاقمالامعلفاىلكالاالنلبحثالاىلااالبح ال ل قثنلبال
لم ا لاالم بنىلقطاعلمةاللمل ل طقىلاة نعلبحيةم.ل700إقطب لر صلم ةلل 1977

تا لىكالاااعلكالااعلرلوالك لالااللةةم,لقلاا لبح  1977ةاةمةل ا  لبح طى اعلر اةلتاالحىلىكالااعلبح مكااالملبحسا نعل ال للثالثرا : •
 ولمنءل   لبأل  لر خل فلبحالولسن.بإولمنلنلفىلا لالبإولمنلنل بإ

م ا لاالبأل بنىلبح  ب معلل4500ةالنعلوملجلاسلىل لل 1978ةةمةلم ح لحنالبةلبح صلم ةلفىلتشطاالبأل ال ل ل -
 حيطاعل نلتللفىلبحش لالبحشطقىلح ة نعلبحيةملح   قلل  ءب لاالاسلالطنعلا لحمعلمم ام .

ل15000 ااط  لبح كالاااعلرلاشاالءلبحثنمااعلبحل لمااعلحقاا  لبح ساالالطنعل  اا لم  لاساالىلقللل1979لاالنلبحثاالاىل اال لفااىلكاا -
 م ا لاالم بنىلز ب معل   الاعلقطالمةاللمل لفىل ط لبحيةم.
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قلااا لا ك ااعلبح ااةالةااطفضلم ااالةلتيااة لةقااللمراا لالم بنااىلقطاااعل نلتااللتيااة لاساالىلقللةااالل1979فااىلكاالاالنلبحثاالاىل -
 ى.م ةلح ص  علا سكطلح  مشلبحصقمالاة الىلمنل   لبأل  لراللم ا ل لةل1740

م اا لحلالوامعلاسال  طةل   الةلزسمافلااالم بناىلقاطىلبح ماملل500فىلم بحطلتشطاالبحثلاىلااالا ا لبح ال لراالم ةل -
 ولمنلنلفىلبحيةم.بإ بة ل بم لإ  ب,ل رالم ةل   لبأل بنىلاالم نلتالومعل

فااىللم ااا لاااالم بناىلقطالااىلةماا لىنمنالل ى ااالل4400صالم ةل  مكااالملرحة ااغلم جلبح صالم ةلح كالاااعلبل 1980لفاىلآذب  -
 (.  لالبحيةملإقلاعلاسلالطنعل)رسغلةلزسمف

م ا ااال لااااالم بناااىلق ناااةلللحلالوااامعلاسااالالطنعل ناااط ةلل37صااالم ةل ىلرقااال ل زااااطلبح لحماااعلبحصاااقمالال 1982لفاااىل ااال  -
 بحصنل مع.

ال ااعل  ااطةل قالملااعلإحاا لف ساانمالاااال  قال ااالةلب ت االملةمةلاااالم بساانل يااةلبحلساا منلةلاااالبحيااطنلبح شااطاالاةاا رابعررا : •
لىااااالبحىل 1993ل–ل 1990بحسااااالفملىلبحساااالةنلىمااااللة ااااغل ااااةملبح ساااالالطنمالبح قاااال طاالإحاااا لف ساااانمالةاااامالبأل ااااالب ل

معل   ل بفنلذحكلبقثلالبح كالاعلبحصقمالااسلالطنل ل,لل37697ولمنلنلفىلبحيةمل,لتال  لانق لحإلاسلالطنل لل510635
م ا ال لل1850ىلبوا ل لااالمب ىلمااطب لر صالم ةلىمللمرة ل زاطلبح لحمعلبحصاقمالالةةلفىلبحيةمو س علاصلم بةل ة 

 الطنعل ل ىالال ل.لولىال ل قطاعلم لطالبللإقلاعلاسللاالم بنىلاة نعلةم ل 1991فىل ل ل
 م ا للاالقطاعل   لطلإقلاعلاسلالطنعل"ل بالةل  الاال".ل 2024معلحصقمالارلم ةلبح كالاعلبل 1992فىلامسلنل -
 االم بنىلقطالىلةم لىنمنلل بم لر لفل.ل535معلرلم ةلبح كالاعلبحصقمالال1995 ل لفىلبأل الاال ثلطل -
م ا اال لل25937معلبحطواا معلاساالىعلمعل ىسااملب لااطبفلبحساا نلةلبحصااقمالا ااك  لبأل بنااىلبح صاالم ةلاااالبحيااةملبحشااطق -

 1لحيةملبحك مع.االاسلىعلبل%23,9االاسلىعلبحيةملبحشطقمعل اللاسلىل لل%36,8مفلاللل لمال
  لبح  ل نالةلل1991 حا ل ال كالااؤت طلاة ااةلوانعل(ل)بواطبسمن اقةةل ا  لبح لاطةلتاةفنلبحمقاالملبحاط مل  ا ل خامسا : •

 .مح ل لل172ةملولمنلنلفالرنل ةملبح سلالطنمالفىلبحيم نلبولشطبءلبإل1993 لم و اللونعلبحلىلم يثل ل  لىل لبت ل
  على للعلبح سل  طبة. قةةلةنلءلبح ةب لبح لزالة  ال2000 ل ل -
 2مح ل ل بىل  لبح سلالطنلة.ل240فىلبحيةملل 2005ة غل ةملبح سلالطنمالونعل -
 ىااةةلوااكنمعلقااطال ثاانلبح كثااطلك االلاشااطةلل150معل ناالءلحثناالءلاشااطةلبحساا نلةلبحصااقمالال2007/ افااىلكاالاالنلبأل -

 . ىةةلوكنمعلفىلىىلآ االنل لالتسمفلبحللرعلح سل  طةلتنلةمالةل440 نلءلآحطلحثنلءل

                                           
ل.325,ل324,ل323,ل322,ل321,ل320,ل319,لصم بوعلولريع,ل1967ى  لب ولمنلنلب وطبسم ىلفىلبحيةملر ةل ل ل,لا  ةل  مةل نلال1

 .2016تموز//3، ، دراسة سابقةwww.alaraby.co.uk ،2016 لاالبحلس سنلإح لبحسمنطةل,لطلمةاللفخطل,لب ولمنلنلفىلف سنماريلل2
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كش  ل طاةةل آ ت ل الاخنطل ة ةلإقلاعلىىلبولمنلاىل   لم بنىلق ناةللل بح خناطلل 2007/فىلكلاالنلبحثلاى -
محافلاسالالطال الضا البح خناطل انلا انلل60محفل ىاةةلواكنمعلإواكلنلاالل  ااةل اا13–11ما قةفلإح لةنلءلاللة

   لم بنىلقطاعلةطقع.ت  لقطاعلك طل يملحطبطلبح ىلبح ة ةلاعلاسل  طةلكالحلفلل يالالبح يلاعل 
 ىاةةلواكنمعل ة اةةلفاىلل0 196رلمق لبح  ناعلبح   ماعلح ثنالءلفاىلة ةلاعلبحياةمل  ا لةنالءلل 2007فىلتشطاالبحثلاىل -

  بنىلقطاعل   لط.ل  طةل بالةل  الااللبح يلاعل   لمىممالان ص مالفىلاس
قلاا لبح كالااعلبحصاقمالامعلل 2020 ال للىلح ة ناعلبحياةملىلا ن البحطؤااعلبح الناال علحلناالاطلبإوالمنلنلبحصاقمالا -

م بنااىلقطاااعلبحالح ااعلإقلاااعلاساال  طةل ة ااةةلت اا لبواا ل   االةلرل اانل ىساامللاصاالم ةلمح ااىلم ااا لاااال ااال ننراالإ
 محفلاسلالطا.ل55محفل ىةةلوكنمعلتسلال ملل13بح خنطلوميل ل

  ىةةلبولمنلامعلرلحيةم.ل31,990أاقللوليال لةثنلءلرل 2008م  ن لة ةلعلبحيةملونعل -
ت ااةثلبح ط ااحلحطسلوااعلبحث ةلااعلامااطلةطكاالةل  سمسااقللبح االحىلىااالالإقلاااعلىااىل قااالمفلبواالمنلاىل ااطبطلةاامالل 2008فااىل -

ل1/لل30بحيةمل ا لحم لمم اام لرلإنالفعلإحا لةنالءلاننياعلرانل معلتكنالحال ماع,لمااللبح خناطلبح االبسىلبحا فلل  انل قا ل
 ل ل ماااعلقلصااالملعل ب ملااااالبحناااالبىىلب تناااالاطلحاااالبءلبحياااةلفمشااامطلإحااا ل 2020 بحااا فل ناااةاحلااااعلاخننقاااللح  ة ناااعل

  بحلطبالاعلاالحنالتكثمفلبحثنلءل تالومعلبحيلس عل بنلءلمىملءل ة ةةل تش معلبحق طةلإحمقل.
,لتث قااللإ ااننلل ىااةةلوااكنمعلفااىلاننيااعلمةاااللملاا ل300ن االلىصاا  ل   مااعل نمااطةلكال االام ل  اا لتااطبحمصلةناالءل -

 نلمةاللغنم . ىةبةلوكنمعلفىل ثل307معلةنلءلبحس نلةلبحصقمالا
  ىةةلوكنمعل ة ةةلفىل ثنلمةاللغنم .ل1000ن للت  لبح صلمقعل   لةنلءل -
قاطب لر صالم ةلم  لفاىلبحياةملل9883معلولمنلنلبإمب ةلبح ةاماعلبحصاقمالام مكلقس لب ل 2014ل- 2010ان لبح ل ل -

صلم ةلبأل بنىل ططى لقطب ب لر ل7500معلىمالم م  لة ةلعلبحيةملبحصقمالالقطب ب لفىل5014بحشطقمعل لرلم ل   ل
 1لاسلالطنع.ل23انلقصعلحثنلءل ىةبةلوكنمعل ط ث لتطحمصلل2997

ططىاا لل 2012 اال للواالمنلنلفااى   مااعل"ل مااطل  اام ل"لبح نل ضااعلحإللاشااطة -
ةمل ىااةةلبواالمنلامعل ة ااةةلفااىلبحياال2386معل ناالءبةلحثناالءلبح كالاااعلبحصااقمالا

نعل"لغم ااااال,لواااالمنلامعلبحضااااخ علفااااىلاساااالالطبح  ل ااااع,ل تطكاااا ةلبح خنناااالةلبإ
 ل ىالااااال ,ل   اااالةل  نااااالم,ل  نااااالبىلبحيااااةم,لفااااىلرسااااغلةلزسماااافل  باااااالةل

 2.  الاالل  لحىلبحيةم"

                                           
1 Alhadath.ps/article.php 

 2013ت الزل/ل/3,ل لب ولمنلنلفىلبحيةملو نل ق ل لقملومل ل كلحعلف سنمالبحمال ,لتيطاطل2
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ىلفاىلمحافلراقمالال300كالنلل امشلل 2012لمح ال ل,لفاىلت االزل1375لسالالطالبحياةملبحشاطقمعلل2016فىلم بسنل ال ل -
 1اسلالطنلةلفىلبحيةملبحشطقمعل.

مرااة  لاطكاا ل ثااةلهللالبح ااال باىلح ة بواالةلل 2016امااعلحاانال اال ل" اا  لبأل ااةبملىسااملتيطاااطلتااال ميىلحألىااةبثلبح مةب -
 بحلال منلبحللر علح نظ علبحل طاط"ل,لقلا لو نلةلب ىلنالرإ طبءبةلفىلاة نعلبحيةملبح  ل عل بحلاىلتقاةفلإحا لق امل

ىلمىملسقااللبح  لمحااعلبحةل غطبفمااعلمبحاانلبح ة نااعلحصاالححلبح ساالالطنمال تقالاااةلبح ة نااعلاااالحاانالإقلاااعلاشاال اعلنااخ علفاا
 تخصمصلبألاالبالحل يمنلذحكلبحقةفل,ل االمحنطلت كلبح شال اعل"لاشاط كل  ا لبحياةمل"لبحا فلواميل ل  ا لاسالىعل

م اا لقاطالبح سا ةلل1,84م ا ل لفىلاةحنلغطباىلبحياةمل كا حكلاشاط كل"لةما لبح اال ط"لبحلقالااةفل  ا لاسالىعلل211
 ع.الطب لاطبل2985بألقص لر سلىعلةنلءلتصنلإح ل

 
  :الجدار العازل -:لثانيالمطلب ا

 :تعريف الجدار الفاصل -:أول   •

ىالنالبحخطلبألحضطلر  على للاعلم حاعلبإلىل  لطالانل ثنم لبح ة لبحصقمالاىلفىلبحض علبحغطبمعلقطا
ل االبطنمقللاالبح  ل ة البح لس  مال.

بح ث اللم ل لشكنل  بلبح ل  لاالوامل لةل طاط لم  االةل,ل فاىلبح نالطنلبح أ الحاعلركثلفاعلاثانلاننياعل
ل2اننيعلبحيةملت لاصملموالب لةةالاالبحسمل لةل.

معلةطسلوعل سم لبحالز بءلم سمنل ال  نل ب صالمقعل زااطلقط ةلبح كالاعلبحصقمالال 2002طلامسلنلفىل ق
(ل قاااةل اااط  لبح كالاااااعلسمنبواااطب)ل 1948مفل ااا لةاااالمحم ااالز لةنااالءل اااةب لماناااىلل ااا البحضااا علبحغطبماااعل اااالم بناااىل

للل3.ل 2002ةب لبح لرنلفىلبحسلممل شطلاالى اطبنلاالبح ل لمعلفىلةنلءلبح بحصقمالا

                                           
 Ar.m.wikipedia.orgل1

,لح نصطفل,ل ر  ل,لمرالبح ل,ل مفلبحيلاالنلبحة حىل لمنطب  ل   لبأل  ل لبإاسلنلبح  سنمنى,لمنلمل معلم بولةلبحن ئمال,ل ةب لبح صنلبتقلاىلمةاللزاةل2
ل.11,لص2016,لم بوعلولريع

,لم بوعلولريع ، ,ل ةب لبح صنلبح نصطفل لآ ل  لب  ل ل معل   لبحش ملبح  سنمنىل,ل زب ةلب  ن ل.لف سنمال,لاكلملا لفظلبحخ من لمفلبح صطفلل3
 .14,لص2008
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  1ل:بنية الجدار ومكوناته -:ثانيا   •

 لكالنلبح ةب لاالا  ال علحنالطلر  لذبةلر ضقللاثنمعلاالاكالالةلاخل  علتس  لا  علبح ةب ,لتثن ل
الااط,لفااىلىاامالل8ل–ل2,5الااط,ل اصاانلب ت ل قااللاااللةاامالل100ل–ل40 اا  لبحخنااالطل  اا لاينااعل ث ااغل طناا لاااللةاامال

,ل ثةملبحخطلبأل الاالبح ةب لاالبح قعلبحشطقمعلةالنعلمونكل لسكعلبونالبامعلن لتيطاثل ل788طالالبح ةب لبحك ىلل ث غ
الاط,لل3الاط,ل ب ت ل ا ل االوانحلبأل  للصانلإحا لل5بحشكن,لىملل ثن لوملجل لسكلرشاكنل طااىل اط لقل ةتا ل

 الةل بآلحملةلبح سكطاعلبحخنة لططانلا ثةلاخصصلحسمطلبحة لالط,ل  ل  ىل  بلل4ل-3  م لإح لبحغطالحنة لر  نل
,ل  ااىلبحنطااانلبح  ثااةةلالااطل6  لبحنطااانل,ل اث ااغل ااط ل اا  اا لى للااعل إمب ةلك االءةلبح ااةب لمعلبحلااىلواال  نبحصااقمالا

ططانلمحطىلتطبةمعلاغنلةلرلحطاانلااالم انلكشافلملاعلآ ال لألفلكالساللسامطل  مقالل ب اةلذحاكل ال لةنالءلواملجلكقطبالسىل
الاط,ل ال لت  ااةل2,5قطبالسىلبح يال ل  مقالللصانلإحا لالاط,ل ب ت الكلبحساملجلبحك6 ةةلبو نلمعللصانلب ت ل قاللإحا  لقل  

  بلبحسملجلرلحلمال لبحكقطبالسىلةالبوانعلاالحاةبةلكقطبلسماعلا اةةلحا حك,لفاىلر اضلبح نالطنلااالبحساملجلتا لتطكمامل اشاطل
 ط  لمفل س لت لين ل ولسنلبولش ل  للاالحانالتينماعلىة ثاعلمو  علمتالالتمكمعلتن نلبحنل لذبتمل لر  طملبولش ل  للح

 لفاىلكثماطلااالم ا بءل ا بلبحخاط,ل  المةلااللتثنا لل8 ةب ,ل لخ انل ا بلبحخاطلااالبحثنالء,لإاشالءل اة بنلبوا نلمعلرل ت الكل
ت لةنلءلمةطبجللبأل  بءلب و نلمعلفىلبح نلطنلبح أ الحعلرلح البطنما,ل بح نلطنلبحلىل ل   لفمقللةنلءلكلانلحنالطلبح ةب 

 لتيطاثاال ,لتكااالنلبألةااطبجلل400اطبقثااعلا صاانعلك اا ءلاااالبح ااةب ,ل تاا لاشااط لل  اا لطااالالبح ااةب لةالبقااعلةناالءلةااطجلكاانل
اا  مةلةاة بسطلت   االاماعل م قاا ةلاطبقثاعلمحاطىلالصاا علر  سا لةلبولشا ل ل ااالر اة,ل ذحاكلحكشاافلااللل كاالمنلل ااةثل

 اال لإاشاالءلططااانلتطبةااىلآحااطلاغناا لرلحطااانلإحاا لبحغااطالاناا ,ل اا لل,لر ااةل اا بلبحخااطلبحقاال  حاانالبح ااةب لم لفااىلا مناا
ولخةب لم  الةلبح طبقثعلبح سكطاع,لر ةلذحكلتالنعلمونكل طامعلمحطىل   ل كنلوملجل طاى,لا ثةلا م جلإلططان

بحنظاال لبألانااىلبح   اانلرلح ااةب ل لضاا الماظ ااعلاطبقثااعلالنااال ة,ل اياالطلت لاامش,ل ا سااكطبةلح  اامش,ل اناالطنل سااكطاعل
حكااالل,م اانلبح ااط  غ يااعلت لااةلمبحاانلبحضاا علبحغطبمااعل ت اامطلرلح ااةب لاااال لاثماا ,لتاا لباشاالءلةالبراالةلحاانالبح ااةب لاااالا

لىل ل ك لفىلفلحل لإغن ل   لبحثالبرلة.بح مشلبحصقمالا

 

                                           
,لل2005ل,,لتأ مطبةلبح ةب لبح لرنل   لبحلن معلبحسملومعلفىلبحض علبحغطبمعك معلبحة بولةلبح  ملل– ث لنل ثط,ل لا علبحن لحلبحالطنمعال ثةلبحطىم لةنل1

ل.20,ل19,لصم بوعلولريع
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 :الجدار حول مدينة القدس -:ثالثا   •

ع,ل إغاان لكلفااعلىكاال لبحساامنطةل  اا لبح ة نااإرلحنسااثعلح يااةمل ااؤمفلبح ااةب لإحاا لل-
انلفا  للبح ؤملاعلإحاا لا منقاللبح طباىلفااىلبحضا علبحغطبماع,لاااعلإريالءلايالطل ثااال ,ل

لىلرشكنلمبس .ة ملعل لالب ةلةقللبح مشلبحصقمالا كأاقللايلطلى
 ااااطبءبةلبحلااااىلبتخاااا تقلل ااااةب لفااااىلاة نااااعلبحيااااةملكأىااااةلم اااا لبإ اااالءلةناااالءلبحل-
 لاصامط لل,ل ذحاكلةالناعلإىكال لبحسامنطةل  ا لبح ة ناعلبح يةواعل ىسا(لوطبسمنإ)

ىل  لالمفلل ص قلل الإطل  للبح  سنمنى,ل بلحللحىلحالل ةل نلكلاللل كالبحل ال  ل  ما لفاىلبح ة ناع,ل لاطب حلطاالال
كااا ,ل ا ااامطلةقاااللااااال ااانثل قااالةل اااىلبح نالبماااعل بحشاااطقمعلل50ل–ل40بح اااةب لبحااا فلل ااامطلر ة ناااعلبحياااةملااااللةااامال

 1ل. 1948بح لالا ل علان لونعلل بحش لحمع,لماللبح قعلبحغطبمعلفقىلرنثم ع
ل

 2ل:دوافع اقامة الجدار الفاصل -:رابعا   •

  :الجدار الفاصل هو استمرار للفكر الصهيوني .1

ولمنءل   ل طكعلبحصقمالامعل بحة حعلبحصقمالامعلفإنلب رلحنظطلإح لبح  ل م ل بحسملولةلبحلىلت  نلةقللبح
حااا لت اااةملمةاااةب لرياااطب لىكاااالاىل حاااالتكاااالنلالااالجلحيااالءبةل(لسمن)بواااطببأل  لوااالريل لقثااانلبحنيااالشل بحل ااال  ,ل منلىاااة مل
ل ا ل نلةلةنلمنلت ط ل   لبحنطفلبآلحطل نالة.

                                           
 .19,ل18اط علولةن,لصل1

 .24، 23مرجع سابق، ص 2
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 حاااللمقينااللبحنظااطلفااىلبحلاال اخلبحصااقمالاى,لفااإنل ي مااعلبح ااةب ل ااىلبحلااىلواالمةل تالبراا  لاناا لبحق ااطبةل
بحنيمل بح  منل بحالوطل لفىلبحيةمللبحمقالملعلبأل ح لإح لف سنما,لىمللمنلتس نلبح  سنمنممالإح لبح سل  طبةلبحمقالملع

لقلاعل ةب لحكنلاسل  طةل قطاعل اة نعل  ىلبحسملوعلبحلىل طف ل البحمقالملفىلاخل فلبحة ا.إممىلإح ل

ل    معلبح صنلةمالبحمقالمل غمط  لكلا ل اللزبح لاالم  ل كلس لبحصقمالامع.

ىالنالاالل االلإ لبوال طب لبإلىلمفلبح لاملبحلىلتيم  لىكالااع    لذحكلل كالبحيالالمنل ةب لبح صنلم
قالاااة,ل بح  اااةلاااالبحنااط لح صااطبكلبحثناالسىل حكااالةااالتمطةلمنثااطلتكثم اال ,لفلح ننيااعلتشااقةلبح  اااةلاااالى اانةلبح صاالم ةل بحل

لحل لفمع,ل بح  اةلاالبح سل  طبةلبحمقالملع,ل بح  اةلاالبألونكلبحشلسكع.بإ

  :الجدار الفاصل فكرة قديمة .2

فااااىلتيطاااااطلرااااة ل ااااالاطكاااا لمنلبح ااااةب لبح لراااانلفكااااطةلقةل ااااعل للواااالةل ة ااااةةحياااةل اااالءلفااااىلتياااال اطل م ب
ملال لااللموا ل لبحليطااطلل 1937الخصصلفىلبحكملنلبحصقمالاى,لمنلفكطةلةنالءل اةب لفلرانل اىلفكاطةلقةل اعلانا ل ال ل

 ااةب لقلاااعلةلقاال ةلبحخثمااطلبحثطاناالاىلحشااؤنلبإ  االا,لةالنااعلحنااعلإرالحل طمل بحثااال ةلبح طبمااع,لىاامالط ااملاااالتشاال ح ل
ل   لطالالا ل  لبحنط لبحطسمسعلاالبح ة ملبح ثنلامعلفىلبحش لال ىل لةئطلبحسثع.

ن لللططىا لح اطبةل ة اةةلفاىلبح لناىلف اثإذبل ىسمل  بلبحطمفلفإنلفكطةلبح صانلحمسا لفكاطةل ة اةةل إا ا
 بحخط جلاالريمعللالططفل بىةااللططى لر ضلبحمقالملر ةلىطالى اطبنلفيةلبقلطحلآنلذبكلىة مب لقلة علح ةفلكل نقلل

لبح نلطن.ل

مل ااالبحيماالمبةل حمساا ل حمااةةلبحمااال لك االل  لعل لقةل ااء ىساامل اا  لبحطؤاااعلفااإنلفكااطةل ااةب لفلراانل بنااللإذب ل
مع,ل بحلطكماا ل  مقااللبآلنل ةفاا لاصاالم ةلبح  اااةلاااالبأل بنااىل تطواام لمىاالمفلبح لاااملح ااة ملف ساانما,ل حاام لبحصااقمالا

لالىعلح لالوع.ىمللتطك لا لل 1948ن لإاشلسقلل ل ل للاح ة ملبحة حعلبح ثطاعلبحلىلح لتطو لىة م

 :قانونية جدار الفصل العنصري  -:خامسا   •

 موقف القانون الدولي من الجدار: 
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االاصلم لبحيلاالنلبحة حىلبح  ل ةبةل بح الب منلبحة حمع,ل ك حكلبح طفلبحة حىل ب ت لقملةلبحة حمع,ل بنلءل
ال ل,لإذلليااال ل  اا لا  ال ااعلكثمااطةلاااالبالقلناالةلىيااعالب ماانل بأل ااطبفلبحة حمااح  ااةب لل ثاانلبالقلناال لحكلفااعلبح (لوااطبسمنإ)

والمنءل  ا لبأل بناىل بح  كماعلبحخلراعلتلض الاثةملبح يالبعلبح  ل ماعل بإالقلنلةلبحلىلبإاسلنل بحيلاالنلبحة حى,لبإ
امعلبألولوامعلاثانلبح انلفاىلنلفعلإح لبالقلكلبح يال لبإاسلبح نلزالةقةفلةنلءلبح ةب ,لرلإلاالقثنلقالةلا ل ع,ل  ة 

لبح  نل ىطاعلبح طكع,ل فصنلبحنلمل ال لسنتق .

حقالل بالقلناال لحنصالراقلل لمىكاال لل  نالكلبت لقمالةلم حمااعلذبةلرا علرلح النااالكلل لثاطلةناالءلبح اةب لاخلح اال ل
نلسماعلبحة حماعل,لبحنظال لبحاةبح ىلح   ك اعلبح  1973 ل ةتقللاثنلبح  ل ةةلبحة حمعلناةل طا اعلبحل طقاعلبح نصاطاعل ال لا

,لكااا حكلقاااطب بةلبألاااا لبح ل اااةةلذبةلبحصااا عل قاااطب بةلا  ااا لل1990,لإنااالفعلإحااا لبت لقماااعلىياااال لبحن ااانلل1998 ااال ل
 ل1ك لمتقللرضطال   لبحيطب بةلر ط لبح لسطل.(لوطبسمنإ)بألاال بح   معلبح لاعلبح ل  يعلرلح ةب ,ل بحلىلقلا ل

 :قرارات محكمة العدل الدولية 

بحطبر اااعللشاااكنلبح اااةب لبح ااالزالب لاااةبءل بنااا ل ل  ااا لىياااال لبح  سااانمنممال ىطاااالتق للفىساااملبت لقماااعل نمااا
مق لم لتقمئعلظاط فلتشا عل ة ل البزلاينلبحسكلنلبح  البىل  لم بنبحلىلتنصل    )ل46ةمنل لبح لمةللبألولومعلك ل

علح  اااةاممالبحالبق اااعلت ااا لاناااعلتاااةامطلبح  كمااالةلبحشخصااامعلبحللر ااا)لااااالبت لقماااعل نمااافلبحطبر اااع ل53 بح ااالمةلل(.باليااالحق 
 (.ب ىلنا

بتخاا ةلبح   مااعلبح لاااعلحألااا لبح ل ااةةلقااطب ب لنااةلبح ااةب لبحصااقمالاى,ل كلااا لىصاام علل 2003فااىلواانعل
لريالبل   لبح ملم.ل12بحيطب لرلإنلفعلإح للمرالبةل ل ن ل4رالةلنةلبح ةب لل144لبحلصالا 

أل ااطبفل بحيااالبامالبحة حمااعل طلحاامللح اال لح ا لثااطلبحيااطب لبح ااةب لبحصااقمالاىل  اا لبأل بنااىلبح  ساانمنمعلاخ
   ماعلبحلاىلكلاا لتضا لفاىلبحخنلرالةلبحلاىلواثي لبحلصاالا لفاىلبحلبتا لتشاممة ,ل باةلةالقفلإاشلس ل إزبحعلاالل(وطبسمن)ب

لمعلةق بلبحخصالص.لنكل لبحالبنحلح ل ل زبةلبحصقمالاوم حعلبإل191

                                           
 ل.20,ل19,لصلم بوعلولريعل,2007,ل,لك معلبحة بولةلبح  ملبحن لحلبحالطنمعليلاالنلبحة حى,ل لا ع,ل ةب لبح صنلب وطبسم ىلفىلبح ا لتمسمطلح منلبح ل نعل1
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 ل ةةلت الاضلبح  ك علبحة حمعلرإرةب لقط ةلبح   معلبح لاعلحألا لبحل 2003فىلكلاالنلبأل الاالونعل
مرااة ةلبح  ك ااعلبحة حمااعلل 2004ت ااالزلواانعلل9حثنلسمااعلح  ااةب لبح االزا,ل فااىلبتيماام لح ل اال زبةلبحنلت ااعل ااالبأل  االال

بحلاىلماعل ا لثاطلم ا بءلبح اةب لبح الزال)معلفاىلبح نالطنلبح  ل اعلفلقاةةلح شاط معلبحيلاالاتيطاطلل لثطلبح سلالطنلةلبحصاقمالا
لت لقمعل نمفلبحطبر ع.(لاخلح علإىلتل ل زلبحخطلبألحضطم بنمقم  ل   ل

لعلقاااةلمقاااطةلاثاااةملبحل اااالاضلر اااللىاااةثماااإنلبحيالب اااةلبحة حماااعل كااا حكلبحياااطب بةلبحصااالم ةل اااالبح  ااالن لبحة ح
لح   كملةلبحخلرعلاالمنطب ل و م.

ل(ل.ت لب ولمنءل  م لرلحنيةلفال ب للمنلت ل  لو نلةلب ىلنالةةفعلقم علال)

 الجمعية العامة لألمم المتحدة:قرارات  

 تطالب الجمعية العامة الكيان الصهيوني بما يلي: .1

ةالقفل لإزبحعلبح ةب لبح يل ل  ا لبأل بناىلبح  سانمنمعل,لر اللفاىلذحاكلبأل ا بءلبحالبق اعلمبحانلبحياةمل(لبوطبسمنل)تنلحمل -
 فىلبحيلاالنلبحة حىل. تل ل  لاعلبح البملذبةلبحص علل1949بحشطقمعل ىالحقلل,لبحلىلتث ةل الحطلبحقةاعل

 تة اللبح لاثمالح الفلءلر للبحل اللر لر ال ملحل طعلبحنطانل. -
 حل ب لةق بلبحيطب ل.ةالنعلتيطاطلرشكنلم  فلىالالاةىلبإتنلحملبألامالبح ل ل -
 لرالت لبح   معلبح  الامعلحألا لبح ل ةةلحصلححلقاطب ل2003/لكلاالنلبأل ال/لل8 نمالبح البفنلفىل ق ل ىنل ال لبإ -

ا  ااعلقلاالاال لةقاة لبح اةب ل,ل راة لل(بواطبسمن)ا ك علبح ةالبحة حمعلفىل  لفلةقالحنةبلرلح صنلفم اللإذبلكلاا للنلحمل
 ااالال(بوااطبسمن)رااالتل ل,ل كلااا لبحال لاالةلبح ل ااةةل لل74رااالتل لنااةل  لامااعلمرااالبةل لبالناالكلل90 اا بلبحيااطب لرأغ ثمااعل

 ل1فكلاالبلا البالن البل البحلصالا ل.ت لملبأل   بىل ل طكلؤ لرالتالبلنةلبحيطب ل,لماللم البإ
 
 مجلس األمن : 

 إن مجلس األمن يرجع فيما يتعلق بفلسطين إلى القرارات التي تتضمن :

 ولمنءل   لبأل  لرلحيالةل. ة ل البزلبإ -

                                           
 .23، 22، 21مرجع سابق، ص 1
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 االم  لالحلغمطل نعلبحيةملل(بوطبسمن) لبح فلبولنكطلفم لا   لبألاالر للتيال لر لل 1973 ل لل267بحيطب ل -
 اس لالاالبأل بنىلبح  ل ع.رلإل242(لةلن م لبحيطب بوطبسمن)بح فللنلحملر لا   لبألاالل 1973 ل ل338بحيطب  -
معل بحااة الةلإحاا لتن ماا لا ل ااةةل نماافلح   اا لإاشاالءلبح ساالالطنلةلبحصااقمالابحاا فل ااة الراا لبل 1979 اال لل446بحيااطب ل -

 ل .1949بحطبر علح ل ل
رنااننل  مااعلبإ ااطبءبةلبحلشااطا معل بإمب اااعل بأل  االالبحلااىلبحاا فلمقااطلراا لا  اا لبألاااالل 1980 اال لل478بحيااطب ل -

 ل.مطلطثم علم ل نعلبحيةممبحلىلتغمطلم لتة اللحلغل(وطبسمنإ)بتخ تقلل
منلتليمااةلتيمااةب لراال ال لرلت لقمااعل نمااافلل(بوااطبسمن)بحاا فلط ااملاااالل446رااة لقااطب لا  اا لبألاااالل 1980فااىل اال ل -

 ل.بح ل  يعلر  للعلبح ةاممال ق لبح طا
مطلبح ظل طلبحةل غطبفمعلمحلغل(بوطبسمن)منل  معلبحلةبةمطلبحلىلبتخ تقللل 1980 ل ل465ا   لبألاالقىلقطب  للم نح -

 .رصال ةلغمطل ط معلحمس لحقللملعلر علقلاالامعل 1967 بح غطبفمعلحأل بنىلبح طبمعل بح  سنمنمعلبح  ل علان 
ل

  :الحفريات تحت المسجد األقصى -:المطلب الثالث

لوعلبحصقمالامعلت ل لاسليثنلاة نعلبحيةملرلحس ىلبح ثمللحلغممطلبأل نلكلبحيلاالامعل بحالقلسعلتل ثنلبحسمل

ىل ىشاااة للرصاااال ةلالالبرااا علحلنثميقاااللك  اااللبقلضااا لواااالبحياااالبامالااااالبحكنمسااا لبحصاااقمالابحسملوااامعل بحساااكلامعل ثاااطل
لبح ل ع.

ح ماااعلاخننااال لانااا لبح ااال لبح لل إىكااال لبحسااامنطةل  ااا لبحلااال اخل بح لناااطل بح ساااليثن,ل نااا  لبحصاااقمالامع
ى طاعلفىلاننيعلبألقص ل اللىالحقلل  ىلبح ننيعلبحلىلتس  ل"لرالح ال لبح ياةمل"ل بحلاىلل60,لحلن م لا الل 1963

لم ا ل ل ىل ةلبح س  مال ىل ةلبحمقالمل و البن.ل144تض لبح س ةلبألقص لر سلىعل

ةلح خ اعل  ماعلبألةنماعلبإوانامعلتشمطلبحكثمطلاالبحال لسنل بحة بولةلإح لمنلبحقةفلبحطسم لاالبح  طال
بح ال المةلفىل   لبح ننيعل اصلم ةلبحث ض,ل  ة لبحث ضلىل ل ل ثي ل ئلفىلبحيةم,ل  بلاالبحنلىمعلبح   مع,لمالل

لظل طال لفق لل  نالنلرأاق لل لشالنل المولولةلبحقمكنلبح   ال .
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قن ماال ل قااةلم ااةلذحااكلر ااضل   االءل  غاا لكاانلبح  طااالةلبحلااىلقاالاالبلةقااللإ لماقاا لحاا لل ااة بلمفلم ااطلح قمكاانل
ل1بآل ل لبحمقالملما سق ل انق ل ة النلمفنى,ل  اىل بلخ,ل ئمطلزبنالبملش,لالسمطلرلاة فل غمط  .

 :بداية الحفريات -أول : •

نلشاالفلآ اال لف ساانمال"لاااالحاانالر ثااعلةطانلامااعلحاانالبح لااطةلاااللةاامالب االقطل"لبحصاانة  لبحثطاناالاىلإ
ةلفااىلا ااالل شااطاالاالق اال لفااىلف ساانما,لةقااةفلبحث االل ااالريللااللبحقمكاانلبح   ااال ,لرلحيماال لر  طااالل 1970 ل 1867

لحلرعلفىلبحيةمل  الب لبح س ةلبألقص .

ح ال اااالمةل بحقمك ااامالبأل ال بحثااالاىلتطكااا ةلم ااا ل ااا  لل ااالملمحمااانلم لريللااالل  ااا لبأل  لب فاااىلا ل حاااعلإ
لنالبىلم لاللتس  لة ةةلو البن.بح  طالةلىالالبح س ةلبألقص لاالبح قعلبحغطبمع,ل بح الب لبحيطاملبح 

 اال لبحاا  القاالاالبلةل ااكلبح  طااالة,ل كاالنل ةفاا لزل   االءلبأل ا ااةلبح قنااةملبحكالحالاماانلتشاال ح ل ب نلاااالمةااطل
ر ساملااللكشاافل نا لفااىلكللرا ل"لكناالزلبحيااةمل"لفاىل اال لل–انصامل  ا لاننيااعلبح سا ةلبألقصا ,ل لم اا لااللى ااط ل

ن,ل ااا لقااال لر  طاااالةل  الملاااعل لما ااال لمفيماااعلا اااالل اااة بنلبح سااا ةلكااالنلآرااال ب لالسماااعلالصااا علفاااىلاثاااعلوااا البل–ل 1971
لبألقص لفىلبح قلةلبحشطقمعل بح نالبمعل بحغطبمع,ل قةلكشفل الا نلقطاملاالرلالبحس س علمىةلمةالبالبألقص .

ىلنالبحثطانلاى,ل ى طالةلةلحألالفنسن ,ل لمحطىلفىل قةلبإ بلإنلفعلإح لذحكلكلا ل نلكلى طال
لكلفىلبح لطةلبأل مامع,ل ب قط للى طالةلكل  مالكنمالنلفىلاننيعلت علو البن.مح لامع,ل ك ح

مع,ل بألقصا ل بحث اةةلبحيةل اعلت اا لبإىالنالبان يا لبح  طاالةلبحصااقمالالاثل اطةلر اةل قاالكل اطقىلبحيااةم
ل طايع. كلنلم حقلل ة لىىلبح غل بعلغطبىلبح س ةلبألقص ل ىلسطلبحثطب ,ل تةامطلآ ل ل  يل بةل طبمعل إونامعل

ةةمةلى طالةلكثمطةل نالالبألقص ل غطب ل ر  لإح ل  نلل 1968 بةبلعلل 1967 اال  لفىلاقللعل
ل2الطب لكش  ل الريللللبحيصال لبألاالاع,ل انقللبح  ل ةلبح  نقع.ل14

  م:1967ية في القدس بعد عام الحفريات الصهيون -ثانيا : •
                                           

 .2016/لآذب ل/لل15,لم بوعلولريعل,2016,ملعل   عل,لمو نلبألقص ل..لى طالةلحا" ة لبحلل اخ"ل لإقلاعلبحقمكنل1

 .2016/ آب /  14،  معلمو نلبحيةمل لبألقص ,لبح  طالةلبإوطبسم www.aljazeera.netل2
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 غا لقاطب بةلا  ا للإحا لبآلنلم نلتالقاف,ل  اىلاسال طةل 1967ةال طةل ا  لبح  طاالةلفاىلم بحاطلوانعل
لرإليلفقل.ل(وطبسمنإ)بألاال  مئعلبألا لبح ل ةةلبحمالاسكاللبحلىلطلحث ل

 أهم هذه الحفريات :

  :حفريات جنوبي المسجد األقصى المبارك -

  ا لبالاةبملواث مالالاطب لموا نلبح السطلل 1968 ت  لونعلل 1967ةةمةل   لبح  طالةلفىلم بحطلونعل
وناىل بح ئ اعلبح خطاع,ل قةل رنل  نل ا  لألقص ل اس ةلبحنسلءل بح ل فلبإمفلح فلب, ط لبحيةوىبح نالبىلح  

تقاةملااعلااط  لبحا االتصاةكلبح اةب لبح ناالبىل اثنا لبح سا ةلبألقصا لبح ثال كلبح نرانلل ل  ىل14بح  طالةلإح ل
 .(ل,ل آ ل ب ل  الامع,ل محطىلةم انمعل ل750ل–ل 660ونامعلماالاعل)لشلف لفىل   لبح  طالةلكلنلآ ل لإاللت لبن ح .

 

 

 

 

  :حفريات جنوب شرق األقصى المبارك -

 بالااةةل  اا لاساالفعل  االامالالااطب لح شااط لل 1974 لبواال طةلىلاا لل 1973ةااةمةل اا  لبح  طااالةلواانعل
بح ااالسطلبح ناااالبىلح  اااط لبحيةواااىلبحشاااطافل مح ااا لإحااا لبأل  قاااعلبحسااا  معلح  سااا ةلل 1974 بحلطقااا لفاااىل اااقطلت اااالزل

لقص لبح ثل كلفىلم ب علاالبقعل  ى بأل

  لإح لبحةبحن.20مو نلا طبالبح س ةلبألقص لبح ثل كلرنالال 
 .(بح نلحلبح نالبىلبحشطقىلح  س ةلبألقص لبح ثل كمو نل لاعل  طل) 
 .بحشطقمعلح  س ةلبألقص لبح ثل كلمو نلبأل  قعلبح نالبمع 
 مو نلبألةالبالبحثن علحأل  قعلبحالبق علمو نلبح س ةلبألقص . 
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قصاا لبح ثاال كلإحاا ل ل مرااث  لت ااط ل ااةب لبأل13 اال ل اا  لبح  طااالةلإحاا لمنثااطلاااال قااةل راا  لم 
ل1اقمل .حنطلبحلصةكل بإ

 :حفريات النفق الغربي -

 بول طةلىل لم بحطلل 1975  لبولؤا  لونعلل 1974 تالق  ل ل لل 1970ةةمةل   لبح  طالةلونعل
لمو نلح سعلمةالبال ى بح ط لبحشطافلبح  ك علبحشط معل اطلل غ لقطب بةلبحمالاسكال,ل بالةلبحن نلمو نل 1988 ل ل

)لرلالبحس س ع,لرلالبح نقطة,ل بلالبحينلاما,ل بلالبح ة ة,ل بلال نءلبحة البحثصطف(,ل اطلك حكلت ا لا  ال اعل
 اةملااال)لم باعلاسال ة,ل ائ ااعلقلتمثالفلبأل طااع,ل واال لبحينالاما,ل لل  انقالل,االبألةنمعلبحلل اخمعلبحة نماعل بح ضال اع

ل طبىلايةوى(.ل3000بح ةب ملبحلل اخمع,ل اسلنالليننقل

(لت  لانساالالبأل  ل,ل طاالالىاالبحىل ل14ل–ل11إح ل  نل لطب حلةمال)لل قةل ر  لى طالةلبحن ن
الطب ل,ل الحل ال   لبح  طالةلتصةكل ةملاالبألةنمعلانقلل)لبح لاعلبح ث الاىل,ل  بالطلكاطملل2,50 ل لب ت لكلل450

ل(ل.بح ب اعلبحالفلسمعل,ل بم لبحشقلةىبح ال طاعل,ل لبح ة وعلبح ن كمعل,ل ل,ل لبح ة وعل

ل2ل ا طلبحن نلرآ ل لماالاعل بم انمعل ثل ةل ال ة بنل لمقالبملى طاعل.

بحغالبا ااعلاااعلططااانلىلقاالاالبلر  طااالةل ة ااةةل نااةلا لياا لراالال ت اا لى للااعلبح اامشلبحصااقمالا1988ل/لت ااالزل/ل7فااىل -
صاةىلةقةفلى طلفل عل مومعلحمةح البلانقللإح لبحينلةلبحط الامعل لإحا لبحن انل,ل حكاالتل(ل,ططانلبآل  بح  ل ة الم ل)

 ول طب ل.حق لبح البطنالنل ان ال  لاالب 

ر االحلراالال االاىلح ن اانلاااال قااعلاة وااعلل,ل فااىل اا  لبح ااطةلا ااحلبحصااقل نع اا لم االم بلبحكااطةلفااىل قااةلىكالاااعلالنماال الل -
 ل1996الال/ل/لم  ل24بحط نعل   لططانلبح  ل ة الةلل اخل

بحي  لان لإح لبأل   لاسليثن ل,ل    ل ىلبحخنال ةلبحكثمطةلبحلاىللل ل قالملل ل,لوم ل البحصقل نعمرثحلمبحنلبحن نلكنمس -
 3.بحن نلا لالىل ل اسل  ن لح صنةلتك ال  بءلريلءل  ب

                                           
1 Alray.ps2017/ أيار /  3، ، الحفريات األثرية في القدس. 

 .2017/ أيار /  3مرجع سابق، ، 2016/ آب /  14، مرجع سابق 2

 .2017/ أيار /  3مرجع سابق،  3
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 .ب لمةلفلحلى طالةلبحكالاالحالامنل ب اا -
حن اانلبحاا فلبنلشاا  لبحكالاالحالاماانل ب اااالواانعلمعلفاالحلبم االمةلبحساا نلةلبحصااقمالال1981/لل/لآال21فااىل

واال طب لةقاا  لبح  طااالةلنلبحن اانل ان ااالبلبحساا نلةلبحصااقمالامعلاااالبإفل لصاا لبح البطنااالنلبح يةواامالنلفااىلمبحاال 1967
ل1 قةلالحل الفلحل  بلبحن نلتشييلةلفىلبحط ب لبحغطبىلح  ط لبحشطافلفال لرلالبحن ن.

 :(حفريات باب األسود )باب األسباط -

 بح القع,لمرطةلبحس نلةلبحصقمالامعل   لب طبءلى طالةلفمقللر  عل  الملةطكعل)بوطبسمن(لفىلذحكل 1982فىل ل ل -
لى. ح للكلشفلمفلم طلرقمالال 1986ل ل,ل بالق لبح  طالةل معونا غ لا ل نعلبأل قلفلبإ

القاااعلمعلفاااىلاال اااملاخناااطلم ةتااا لبحسااا نلةلبحصاااقمالاتااا لباشااالءلااااة جلى اااطفل ايل اااةلى طااااعلر ل 1988فاااىل ااال ل -
لبح  طالة,لك للت لباشلءل ةب لى طفلل صنلبحسلىعل الططانلبح  ل ة ا.

 :حفريات قلعة باب الخليل -

(ل حا لت اةلمفلبحشاططعلقسا حيشا عل)ر االب لبل 1975معلةقا  لبح  طاالةلانا ل ال للا لبحس نلةلبحصاقمالاق
لل.ىم طلرقمالا

  :حفريات منطقة النبي داود -

للالةبالبحثطانلاىل   ظطلرلح  طالةلبحلىلت  لفىل قةلبإ ىل ثل ةل الب لمةلبحنلإنل   لبح  طالة

,ل بحلاىلمط انل  مقالل 1940(لفاىل ال ل االا لك.بحنللسحلبحلىلتالرنلإحمقللبحسامةل)االلف سنما,لىل ل لأنةلبحصقل نع
ل2بو لةطجلبحنثىلمب ملفىلذحكلبحالق .

  :نفق عين الحمام -

 .  ل  مالبحل–مو نلىة ملبح س ةلبألقص لاالبح قعلبحغطبمعللل

موا نل قافلل 2005م بسنلبح ال لل ل 2004ةةملبح  نلر لاقللعلبح ل ل
ى ااال لبح ااامالاقللاااعلططاااانلرااالالبحاااالبملفاااىلبحياااةملبحيةل اااع,ل بضااا ن لى اااطلت ااا ل
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 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 باامالبحن اانلبحغطبااى,للى ط االل ىياال لبأل  لحيل االةلتل اخمااع,ل بحقااةفلبحالراانلةاامال اا  لبحيل االةلبحلااىلتاا لبحكشاافل ااال
 لالطب .ل200 اصنلطالالبحن نل

  :قاعة سلسلة األجيال -

ل ىل ثل ةل الا نل طنىلطالحىل لصنلرأا ل لبح ةب لبحغطبىلحألقص لاالبح قعلبحغطبمعلبحش لحمعلل

ح ,ل  الل ثل ةل الوثعلغطفلت  لبأل  لت كىلتل اخلبحش ملبحمقالمفل ال
لللبح م بلكططانلبحشكنل بح  طل

 بح ؤ طبةلبحصالتمع,ل تالبرنلبح  انلةقا بلبحن انلبح ل افلواثعلوانالبةلواطب لااال
ل. 2006 ىل لل 1999 ل ل

 :نفق مغارة سلوان  -

الملرلت ل لبحش لالمو نلبح لال ةل الت الافلرخطفلل لةلاالرلا ثل
بحنقللااع,ل تاا لالااط,ل  لت ااطفلاينااعلل300بحيةل ااع,ل   اا لبالااةبملا ااالللةمااالةلبحيااةم

للنالاخطجلطالب ئلقطاثل لاالرلالبحسل طة.بإىلى طلا نلب لثط 

  :نفق سلوان الجديد  -

ل اااالا ااانلقطااااملااااالا  اااعلل 2006/لى ااااطبنل/لل17نشااافلةلااال اخل
الااطب ل,ل تثاامال ىياال لمنل اا بلل12 اصاانل  اانلبحن اانلإحاا لل–بحالبق ااعل نااالالبألقصاا لل– اامالواا البنل وااطلة ااةةلواا البنل

لى الةل.ل بمفل–بحن نلى طلحالرنل  م الاالا نلو البنل

 :نفق سلوان الشرقي -

كشفل القمل ل   معلإح لملر  طلا نل ة ةللصنلةمالمو نلىىلو البنلل 2007كلاالنلبحثلاىلل28فىل
 ااقطلتاا لتالقاافلبح  طااالةلفااىل ااالل اامالبح ساا ةلبألقصاا ل ال اا لا اااللبحشاا لا,ل كشاافل ااالم جلالااة ج,لحكااالر ااةلم

للللللللل,ل ا ليةلمنل نلكلا يل لمطالالفىلبح قعلبح البزاعبح ننيع
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لمفل اللسل لبح س ةلح  ل  لا اللبحش لالرلت ل لبح س ةلبألقص .

 :نفق وادي حلوة -

ةمالةلآالرمل ,ل ال  لإحا لبح ناالالل–   لايلطع,ل انن نلاال بمفلى الةلل 2008ةةملبح  نلفم لان علبح ل لللللل
ا انلراخطفل  ل ا بالبح  انل لالبرانلفما لىلا لبآلنلااعللرلت ل ل وطلى االبن,ل  اال

ل  الملر ضلبحل طا لةلبح لاثمع.

  :وادي حلوة –نفق سلوان   -

مواا نلبح قااعلبحغطبمااعلح ساا ةل اامالواا البنلرلت اال لبحشاا لالا اااللل 2009 اااللبحن اانلبحاا فلكشاافل ناا ل اال ل
بحليا ل ا بلبحن انلةن انل بمفلى االةلاةحنلىىل بمفلى الة,ل ت لبحكشافل االاطبىانلبحن انلرلحلاة احل  ا ل اةةلوانالبة,ل ل

 (.بءلمحطىلفىلم لحىلىىل بمفلى الةل)ى طالةل   لتىالط,لتضلفلإحم لم  لل600حمشكننلا يل ل بىةب لطالح لا الل

 :الزاوية الجنوبية الغربية لألقصى –نفق وادي حلوة  -

حشاا لا,للخلااط لرلت اال لبل–ى طااالةل   االتىلل- اا بلبحن اانل اال لبحااةحالالإحماا لمواا نلاثلااةملىااىل بمفلى ااالةل
مو نلبحسال لبحلل اخىلح يةملبحيةل ع,ل اصنلإح لبح ب اعلبح نالبماعلبحغطبماعلحألقصا ,ل اال لبحخاط جلانا ل ثاطلفل اعلفاىل

لا نل بمفلى الةلللللللللللللللللللللللللللللللللل.اننياااااااااااعلبحيصاااااااااااال لبألاالااااااااااااعلبحغطبماااااااااااع

ل

موااااااا نللللللللللللللللللللللللللللل سرررررررلوان حفريررات النفررق اليبوسرري أسررفل هضرربة  -
  ضثعلو البن

                          

 اااااالل ثااااال ةل اااااالا ااااانلفاااااىل
نلااةحنلحن يمال ثةمنلااالموا بحصخطل بح  طلبح لسىلفىلبح لطةلبحمثالومعل ل طكل

(لاطكا لز ب لاة ناعلمب مل–والمنلامعلبحثاؤ ةلبإ ضثعلوا البنل ناالالبألقصا ل)

 المغاربة طوله اإلجمالي ثالثمائة متر -نفق وادي حلوة 
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لللللللللللللللل1.الطب لل350 للا اللةلو البنل,ل طالحق انلقملنلفىلاننيعلىىلبحثسللنل وطلة ة

 :حفريات حديثة -

ت طفلبآلنلى طالةل ة ةةلتثلةئلاالرلالبحغالبا اعل بلت ال لاثنا لقثاعلبحصاخطةلبح شاطفعل ت اطلفاىلةئاطاال
الء,ل بحقةفلاال   لبح  طالةل اللبحالرالالإحا لمولوالةلاثنا لقثاعلبحصاخطةلبح شاطفع,ل  نالكلى طاالةلمحاطىلتثلاةئل

ل ل لبح س ةلبألقص لبح ثل ك.االرلالبحغالبا علرلت
معلمنل   معلبح  طاالةلولسال طلت ا لبحياةملبحيةل اعلحالناعلتصاال لكلاانلحلل اخقاللبحمقاالمفلارطى لاصلم لرقمالل -

 ااطلح قمكانلبح   اال ,ل بحقاةفلبح يمياىلاااال طااعلبحلااىلحا للكلشافلبحصاقل نعلانقاللمفلمبح ا   لت ا لوالل لبح  طاالةلبأل
وانامعلفاىلبحث اةةلبحيةل اع,ل طاطملبحساكلنلبح اطالبح  الح لبحة نماعل بحلل اخماعلبإعل   لبح  طالةل اللتيالاضلم كالنل  ما

 انقلل تقالاة للرلحكلان.
 2ياسليثنلبحيةملفىلبحسنالبةلبحيلماعقلصلملعلف لل اللال ل  معلبح  ل ولةلبحسملومعل بإحيةلر ةلم لحىلبحيةملم -

  :الهدف من الحفريات -ثالثا : •

 طاااعل قالملااعلقااةلتشااكنلمحاامن لم ل اال ةب ل  اا لل ل اااللبحث االل ااالريللااللملةل بألا اارشااكنل اال ل ااةفلبح  طااا
ممحاعل  ا ل  االملبحقمكانلبأل الم لبحثالاى,ل لبحيةم,ل حكال   لبحخصالصل اللبحث لل االريللاللل  الملتل اخلح مقالملفى

لحنسحل  بلعلبول لمةلبحقمكنلبحثلحللبح   ال .
ال ل ثاطلبم الءل باطلبح ال االمبةلبأل طااعلفاىلن للتقةفلو نلةلب ىلنالإح لبول ةبثلتل اخل ثطفلاال 

ل3بح لطةلبح ثطبامعلرلحيةم.
  :طرد السكان وهدم المنازل  -:المطلب الرابع    

,لىماالل 1948معلبح ل لقثااعلوملوااعل ااة لاناالزال بمااالةلبح  ساانمنممالاناا ل اال لتناالقحلبح كالااالةلبحصااقمالا
لوقلل   لانل ل بوعل ت ة ةب لفىلاة نعلبحيةم.معلفىلاالبر علوملوعل ة لبح نلزا,ل ت ل لت  البحس نلةلبحصقمالا

                                           
 .2016/ آب /  14مرجع سابق،  1

 .2017/ أيار /  3مرجع سابق،  2

 .2016/ آب /  14مرجع سابق،  3



   
 

 
 
 

                  

52 
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ىلوملوااااعل ااااة لبح نااااالزالفااااىلبحيااااةملبح  ل ااااعلةااااة الىل ااااة لىمااااالزةلتناااالقحلواااا نلةلب ىاااالنالبحصااااقمالا
ل–ل 2003بح  سااانمنممالحلاااطبحمصلبحثنااالء,ل مىملاااال لر  اااعلبألااااا,ل قاااةلاال وااا لوملواااعل اااة لبح نااالزالحااانالبحسااانالبةل

ل1وع.فىلبحيةملبح  ل عل   لانل ل بل 2004
 :هدم البيوت في القدس الشرقية •

,ل ذحااكلةقااةفلةناالءلراالالىاال ةلبح غل بااعل ىاال ةلبحشااطفلرلحكلااان(لبوااطبسمنل) ااةا لل1967بةلااةبءلاااال اال ل
ىااىلبواالمنلاىلاكلااا ,ل تاا لتشااطاةلااالللياال ال شااطاالمحاافلايةوااىلإحاا لاخم االةل اا  لطل اناالطنلمحااطى,ل فااىلىاال ةل

لبح فلمقم ل   لمايلنقل. ىةةلوكالح  ىلبحمقالمفلل460بحشطفلت لةنلءل
مع,ل ب لح لطبثل بح ضل ةلبإاسلامعلاالوملوعلبحقة لبحصقمالا ح لتس  لمالنالبح ثلمةلبحلل اخمعلبحلىلت ثنل ا

 غل بااعلإحاا ل ااينل,لىمااللتاا لاياانلوااكلنلىااىلبح1967 ةل بحكناالس ل اال لفيااةل اا   ل اا  لبحسملوااعل ااةال لحااث ضلبح ساال
 لىنمنلل و البنل  ل كق لفمقللآ فلاالبح البطنمالبح يةوممالبح  الت ل ة لوناىل فىل   لطل بمحلحمعلفىلبح ىلبإ
لىلنالت لتن م لالل  ى انقلل فىلمقنلاالموثالكلاالةةءلبإةمالتق ل تشطاة  ل

  خصل .ل650ان   لفىلىىلبح غل بعللسكنقللل135 ة ل •
  ة لاس ة الفىلىىلبح غل بع. •
 طفلفىلبحيةم. ة لاصنعلةنولمكل الل طل اخلزنلقطالىىلبحش •
ان ال اخ نلفىلانلطنلاخل  علاالبحيةم,ل كلنلاالل200 ة لالل  اةل   ل •

  خصلاللةمالاشطمل الزح.ل7500الم عل   ملةلبحقة لتشطاةلمنثطلاال
محفلم ا لفىلبح ننيعلل30معلاصلم ةلقط ةلبح كالاعلبحصقمالال1968 ل للفى •

علبحمقالملااعل  مقالل انقاالل"لوالمنلامةملبحشاطقمعلحماال لةنالءلبألىماالءلبإبحشا لحمعلح ياا
ل.بحل علبح طاسمع,ل بس لةلزسمف,ل بحنثىلل يالا"

ل.محفلم ا لآحطل27ت لاصلم ةلل1972فىل ل ل •
معلةقاااة لآ فلبح ثااالاىلبحلاااىلل  كقاااللقلاااا لبحسااا نلةلبحصاااقمالال1967 ااال للانااا  •

ةم لفىلبحياةملل2000ن نقلللبح  سنمنمالنلفىلبح نلطنلبح  سنمنمعلبح  ل علاا
معلةقاة لاالل  ااةلصاقمالاةلبحطوا معلقلاا لبحسا نلةلبحىصالسملبإل,ل ىسمبحشطقمع
ل–ل2000اثناا لل  كاا لبح  ساانمنمالنلفااىلبحيااةملبحشااطقمعلةاامالبأل ااالب لل680  اا ل
اثناا لل90رسااثمل ااة لبح صااالال  اا لتااطحمصلرلحثناالءلاااالةمنقااللىااالبحىلل2008
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تنسامنلبحشاؤ نلبإاسالامعلوا نلاكلاملل2009ف سانمنى,ل فاىلبح ال لل400ا للممىلإح لا  حلل2008 ةا لفىل ل ل
ثمل ااة لبح صااالالاثناا لوااكنمل لاااأ ال  ل ذحااكلرساال11اثناا لل  كاا لبح  ساانمنممالفااىلبحيااةملبحشااطقمعلاااالةمنقااللل19 ااة ل

ل.ط ن لل60ف سنمنممالاال   لق لل109,لالم علح حكلبقل  البلاالةمالتق ل   لتطحمصلرلحثنلء
لتنلبح الالفاىلق يل لحلرل .لاثلاا منعلفىلبحيةمل ثمطلبحقة لبح  ل ىلبح فل لقةملانلطنل • ,لم باطلبحقة لبح   يعلفىلىى 

لبحثاال ف,لةم لىنمنل,ل ح علبح مالفىلبحنال ,ل بح ثلوامعلفاىلبحثاال ف,ل  بمفلللراالالبحالبقا ح انلعلةامال ثانلبح كث اطل ىاى 
لواا البن,ل بحلاااىلل3600بحضااط لر   ال ااعلاااالبحسااكلنل ل اال زل ااةم  ل  ااخص.لفاااىلاننيااعلبحثسااللنلبحالبق ااعلفااىلىااى 

لولينث لقة بل لرأملر لاالبإ ل ل لبح لح ى.ب
ف سنمنىل لقاةم  لحناطلفياةبنلةماالتق لفاىلىلحاعلقمال لة ةلاعلبحياةملةلن ما لحنلقاللبحطباماعلحقاة لىاالبحىلل1000منثطلاال •

لةملل ل"لغمطلقلاالاىل"لفىلاننيعلبحثسللنلفىلو البنل لبحلىلتيعل نالبىلموالب لبحث ةةلبحيةل علاثل طةل.ل90
سث منلةلقط ةلة ةلعلبحيةملمنلتصثحلاننيعلبحثسللنلبحالبق علفاىلوا البنلاننياعل"لا لالىاعل"ل ل"لحضاطبءلف ن لم بحطلبح •

"لىمااللبحثناالءلفمقااللا نااالكلك مااع.ل حكااالنل اا  لبح ننيااعلاننيااعلبحلالوااعلبحنثم ااىلحيطاااعلواا البن,لمقم اا لفمقااللبألةنمااع,ل قااةل
 ل1لبحخضطبءل"لم باطلرلحقة .ان   لبح ال المةلفىلبح ننيعل"لل90ت ي لبحغلحثمعلبح ظ  لاالبال

 ل2ب ت ل ل لكثمطب لفىلاسثعل ة لبح نلزالفىلاة نعلبحيةملر  حلاخل  ع.ل2016 قةل ل ل •
ل خصل لةنلاأ ى.ل740اسكنل ل تطك لل168 ةا لبإمب ةلبح ةامعلل2016ف ن لان عل ل ل

  خصل لةنلاأ ى.ل496ان   ل تطك لل125 ةا لبإمب ةلبح ةامعلل2015فىل ل ل •
 خصال لمراث البلةانلل2,552انا ا,لل696"ل اة لل2017 ىلا ل اثلطلل2004 لانلزالفىلبحيةملبحشطقمعلان ل ال ل ة •

 .اأ ى"
انشاااأةل اثنااا لغماااطلل59فاااىل اااطقىلبحياااةملبحصاااقمالامعل اااةا لبحسااا نلةلل2017ىلااا ل اااثلطلل2016انااا لةةبلاااعل ااال ل •

 وكنى.
اثنااا لل240 اااةا لة ةلاااعلبحياااةملل2003ل–ل1999حااانالبحسااانالبةل •

 نمما.تلرعلح  سنم
 ااة ل)ل  سااىل  االانل(لاثاالاىلوااكنمعلل2013ل–ل1999فاىلبحساانالبةل •

 3اثن .ل988 لمحطىلفىلبحيةملبحشطقمعل

                                           
 .2009، نيسان/ ، تقرير أزمة التخطيط في القدس الشرقيةانية األراضي الفلسطينية المحتلةيق الشؤون اإلنسمكتب تنس 1

  .، عينك على الوطنوكالة فلسطين اليوم 2

3 m.btselem.org لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "اإلسرائيلي"، مركز المعلومات 
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  :أثر هدم المنازل على السكان الفلسطينيين •

تسااثمل   ماالةل ااة لبح ناالزالناالسيعل ااة ةةلح  لضااط اا,ل االمةل
م ك  للاللتغط لرلحة النلر ةلحسل تقللح  ل كلتقللبألولومعل بمالتقل,ل فم للإذب

 ااا  لبح ااالسنةلا لامااال ل  مقاااللمنلتاااةفعلملضااال لبحن يااالةلبحيلاالاماااع,ل فاااىلىلحاااعل
بحيةملبحشطقمعلتالب  لت كلبألوطلملضل لغطباالةلالحماعلرل ظاعلت طناقلل  مقالل
لة ةلعلبحيةملك للتل ط لبألوطلفىلر ضلبألىملنلإح ل يالبلةلرلحس ا.ل

الاال%50فىلىمال لضط لبألط لال بح  اللشاك النلمنثاطلااال
 ااةملوااكلنلبح  ساانمنمما,لرشااكنلحاالصلاااالتق مااطلموااط  ,لفااإاق لفااىلبح لااطةل
بحلىلت ىل ة لةمالتق لاثل طةلكثمطب لالل الب قاالنلفلاطةلباينالكل االبحل  ام لك الل
ل االاالنلاااالراا البلةلفااىلت يااىلبحخااةالةلبحضااط  اعلاثاانلبحط للااعلبحصاا معل

ل بح مل لبحنظم ع.
اثنماامالل,لرااة ةلم باااطلرااإحنء2009فااىلبحخاالا لاااالآذب ل

ل1ل المبنلألوطتىلىنالنل بحغل فلفىلىىلبحشمخل طبحلفىلبحيةملبحشطقمع.

 

ات واألوقرررراف السررررالمية العتررررداء علررررى المقدسرررر) -:المطلررررب الخررررامس
 :(والمسيحية

  :العتداء على المقدسات و األوقاف السالمية -أول : •

  :العتداء على المسجد األقصى 

 .1967/لى اطبنل/لل27قطب لن لبحيةملفىل -
 قطب لل نحل زاطلبحشؤ نلبحة نمعلبحمقالمفلبإ طبفل   لبألالنالبح يةوع.ل1967آال/لل14فىل -

                                           
 .2009، نيسان/ مرجع سابق 1
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بحمقالمفلاللكنلم ن ل   الل ط لبح س ةلبألقص ل قةلمت لبحنمطبنل   لكلانلا لالالةلبح نلحلل1969/لآال/لل21 -
 البح ضعلبحخلحصعلبحنا ع.ر للفىلذحكلانثطلرنحلبحة الك لل ةملبح طانلقثعلبح س ةلبأل طاعلبح صنال علا

   

 مع.قص لى طت لو نعلبآل ل لبحصقمالابنلشلفلا نلمو نلبح س ةلبألل1981/لى اطبنل/لل28فىل -
 تصةكلبألةنمعلبح نريعلح  س ةلبألقص لرسثملبح  طالة.ل1981/لآال/لل31فىل -
ملحنسا  ل  ا ل اةلبح لحال ل اةبطبةلرالحيطالااالبح سا ةلبألقصا ل بإت لبنلشلفلاخ نلح  ل  ال1982/لآلل ل/لل11فىل -

 السمطلكل لالل بطن لبحنل ل   لبح ص مال ةةلاطبة.
 1 السمنلحمطاطلاالىطكعلكلخللخنطلحنسفلبألقص .ل1982/لت الزل/لل25فىل -
ألمبءلقمااال ل سااام لا  ال اااعلمانااالءلبحقمكااانلغط اااالنلوااا  النلرلقل ااال لوااالىعلبح سااا ةلبألقصااا لل1983/ل اااثلطلل24فاااىل -

 بحصنةل بحش لسطلبحة نمع.
قل ااال لبح اااط لبحيةواااىلااااالقثااانلالناااطفمال قاااالملم بم بلبىااالنالبألقصااا ل قثاااعل لبىثااالطلا ل حاااعل1983/لآذب لل11فاااىل -

 ل.بحصخطةل إقلاعلاطك لح ة بولةلبحة نمع
  ل ااعلاااالبح لنااطفمالبح ساا لةلماناالءل ثاانلبحقمكاانل ااؤم نلبحصاانةلمااال لراالالبح غل بااعلقااطالل1984/لملاال ل/لل13فااىل -

 بح س ةلبألقص .
قلاااعلرا البةلحقا ل  اا لمةاالبالبح اط لبحيةوااىلوا   لبحشاططعلبحصااقمالامعلح  سالالطنمالبحمقاالملرإل1989ل//لآالل9فاىل -

 2بحشطافلح  طةلبأل ح ل و مل .
آحاااطاالقااال لةقاااللل85اسااا  ل ل  اااطحلل23ا ر اااعلبح سااا ةلبألقصااا لبحلاااىلبولشاااقةلفمقاااللل1990/لتشاااطاالبأل ال/لل8فاااىل -

 3ى.بح مشلبحصقمالا

                                           
1  www.m.ahewar.org2016/ شباط /  24، حسام أبو النصر، سالمية والمسيحية في ظل االحتالل، واقع المقدسات اال، الحوار المتمدن. 

2  www.rcja.org.joسرائيلية( على المقدسات اإلسالمية.، الجرائم واالعتداءات )اإل، اللجنة الملكية لشؤون القدس 

 .2016شباط /  /24مرجع سابق،  3

http://www.m.ahewar.org/
http://www.rcja.org.jo/
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ل ح لا  ال علاالىطكعلمانلءل ثنلبحقمكنل ل   قلل سم لبح طكعلغال النلو  النلىل1990/لكلاالنلبأل ال/لل27فىل -
 بحةحالالإح لبح ط لبحيةوىل غ ل  الملقطب لاالبحشططعلر نعلبح ال ة.ل

ىل ناةاللمراطةل  ا لفالحلا انلةل   ل ةلقالبةلب ىالنالبحصاقمالاف سنمنمل ل  طحلبح ئلل62بولشقةلل1996فىل ل ل -
 ل1بألقص لت  لبح ط لبحشطاف.

 لاةبءل  ا لم ا لاكالنلاياةملحاةىل لنعلبألقص لكلنلبحساثملبحطسمساىلإااة  قلل االلبإبالل2000/لم  الال/لل28فىل -
بح ساا  ما,لىمااللبقاال  ل اال  نلرلىاالةلبح ساا ةلبألقصاا ل لا االلم اال لى مظااعلبح  ساانمنمما,ل ممةلإحاا لواايالطل ااةملاااال

ل2 طى لر ةلباة كلبال لنعلبألقص .بحشقةبءل بح
بقل  ااا لا  ال ااالةلااااالبح سااالالطنمال ااااالبح  ناااة ال بح  ناااةبةلرااالح فلبح ساااكطف,لل2014اىل/ل/لتشاااطاالبحثااالل3فاااىل -

"لااااالىااا البحثمااا لبحمقاااالمف,لبح سااا ةلبألقصااا لبح ثااال كلااااالرااالالبح غل باااعل ضااااللبحكنمسااا لبح لناااطفل" اااالحىلا  ااا  ل
لبةلبحخلرعلرشططعلب ىلنا.ةر طبولةلا  زةلاال نلرطلبحالى

,ل  ل  اا لراالالبح غل بااعل بحس ساا عل لقااالبةلب ىاالنا,لبح ساا ةلبألقصاا ل ثااطبقل  اال2014/لتشااطاالبحثاالاىل/لل5فااىل -
ل ح لبح س ةلبحيث ى.علركثلفع,لك للبقل   ل ح  طةلبألبح ص مالرلحينلةنلبحصالتمعل بأل مطةلبح نلطم

 3ىلنا.   ل كنلا  ال لةلر  للعلقالبةلبإلاسلننالنلليل  النلبألقص ل2014/لتشطاالبحثلاىل/لل5 -
وانامعلبىثالطلا ال حلمالإطان لاسالالطنمالطالسطةلراغمطةلمناةةلمبساطةلبأل قالفلبإل2015اىل/لبحثالل/لكلاالنلل18فىل -

 اال قعل الر ةلرلت ل لبح س ةلبألقص .
قل لبح سلالطنمال ل  ل لةلاالىطبملبحقمكانلبح   اال ل لل2015فىل ل ل -

رلقل ااال لبح سااا ةلبألقصااا لألمبءلناااطفمال  ااا لااااةب لبح ااال لح اااةةلااااطبةلبح ل
 .معلةقةفلتيسم  لزالامل ل اكلامل ل نطيالوق لبحة

ىالنالرل ليالالبح ة اةلااالبحط الال بحنسالءلقلاا لقاالبةلبإل2015فىل ل ل -
 4بح طبرنمالفىلبح س ةلبألقص .

 لاساااالالطالح  ساااا ةلبألقصاااال15880تاااا ل رااااةلبقل اااال لل2016فااااىل اااال ل -
حاالطنىل االااطبرنمال اطبرنالةلىلنالرينعلاخصصلةلبحلأامالب,لك للقل لبإلت لر طبفيعل ططعل  نالملبإىلنا بلى

ىااالنالبح قااالةلبحيلس اااعل بح شاااطفعل  ااا لبح سااا ةلبألقصااا لااااالبحيمااال لرأ  ااالالح سااا ةلبألقصااا ,لك اااللان ااا لقاااالبةلبإب
                                           

 مرجع سابق. 1

  .2016/ شباط /  24مرجع سابق،  2

  .2014، ، تصدر عن المؤتمر الوطني الشعبي للقدسمجلة العاصمة 3

4 Info.wafa.ps 2015ركز المعلومات الوطني الفلسسطيني، ، م. 
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االبحسل علبح لملعلل,بحصملاعل اشل اعلتطام ل تنالاطلفم ,لك للقلا لقالبةلب ىلنالر نعلبآلذبنلفىلبح س ةلبألقص 
 ل1لر  علبز لجلبحمقالملبح  منمالرلح س ة.ل شطلحمن ل ىل لبحسلر علرثلىل ل

 

  :العتداء على حارة المغاربة 

معللاا لةقاللبحياالبةلبح سا  علبحصاقمالار اةلبىالنالبح ة ناعلبحيةل اعلكالنلااالبأل  الالبأل حا لبحلاىلقل1967فىلى ااطبنل -
اال لبح السطلبحغطباىلح  اط ل ة لىل ةلبح غل بع,ل ططملوكلاقل,ل كلنلبحقةفلاالذحكلبل الملفنالءل بواعلح  صا مالبحمقاالملم

ذحاكلفاىل لما,لةما ,ل  الا ل1000 يال لبواناى,ل ل595,ل  نلبحقة لىل تىلبحشاطفل بحس ساعلر اللفامق لااالافبحشطل
 .1968/لامسلنل/لل18

ةلبح ة واااعل,لبناالفعلإحاا لى طااالم اااطلبوااناىل ااطبءلبح  طااالةل14اااعللتاا ل ةااا لرلحكلااانل1969/لى اااطبنل/لل14فااىل -
 .1968بحلنك اعل

 ساانلةناالءلبحكاان لفااىلبحيااةملكاالنلم  قااللكناام ل قااالمفلةنااىل  اا لم بنااىل قاافلبواانامعلفااىلى اال لبح اامالبواال طلاس -
,ل اشاامطل2010بحخااطبال لم  اال ناا لفاىلآذب لل,ل آحط االلكنام 2008 ساا ةلبألقصا لفااىلتشاطاالبأل الرالحيطالااالبح

 إح لةةبلعلتةامطلبألقص ل بنلءلبحقمكنلبح   ال .
  :العتداء على المقابر السالمية 

 :مقبرة مأمن هللا ) مامال (

معلةل طااافلايثااطةلاااأاالقلااا لبحساا نلةلبحصااقمالا2013اى/ناالاالنلبحثاال/21فااى -
,ل إقلااعلايقا ل  ا لل فلبحلسلاح"ات قمةب لإقلاع"الطب ل15هللالفىلبحيةملر  ن

قلناال لح طاااعلبح يثااطةل بح ثااللر ااةبفال  ل مااعل تكساامطلبحشااالب ةلبالل,م  لبح يثااطة
كلنلحلىلمفالفمقلل ةملاالبح   لءل بح يقالءل بح  ل اة ال واونامعلبح طايعلببإ

 . ل ل1400ا اللبحيةمل   لاةب 
معل انظ ااااااعلقلااااااا لبح ؤوسااااااعلبحصااااااقمالال2013اىل/ل/لكاااااالاالنلبحثاااااالل25فااااااىل -

,لك للقلا لا  لبحشطكعلةل الانل ا ءلآحاطلااالل لم ا ل25(لبألاطاكمعلةلةامطل لانلح  يثطةل   لاسلىعلا الل)فم انلا
 .خ نلح   ةبةل بح البملبإاشلسمعابح يثطةلإح ل

                                           
1  www.alwatanvoice.com  دنيا الوطن ، 

http://www.alwatanvoice.com/
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ىالنال  ا ل اطفلمقاةا لقاالبةلبإل2013االنلبحثلاىل/ل/لكلل27فىل -
,ل ىالحااا لم ا ااال لل200ىلبح يثاااطةل بحلاااىلتث اااغل تاااةامطلمغ اااملبحيثاااال لفااا

 بح قعلبح نالبمعلاالبح يثطةلإح لالن  ل ىةليعل لاع.
رلالقااالكلىطااااعلايثاااطةلقااال لالناااطفمال قاااالملل2013/ل اااثلطل/لل14فاااىل -

وااانامع,ل قااالاالبلركللراااعل ااا ل بةل نصاااطاعلر ااانلبح اااطالالهللالبإااااأا
  بحنثىلبألنط .

  :مقبرة باب الرحمة 
راا لةمل لاااالل30حاانالبحساانالبةلبحساالريعلتاا لاياانل ثاالامال  فاالةلمنثااطلاااال -

معلرن لبحصقمالال,ل ب ة للقلا لبحشلىنلة   لبح يثطةلإح ل قعلا قالحعلوطب ل
بح يثااطةلحلكااالنلىةليااعلت  الملااعل تغممااطل إ ااةبمللاكاالنلبحيثااال لراالحلطبالبألى ااط,

 بو قل.
  :العتداء على باب المغاربة وساحة البراق 
ح سا  مالح صانةلفاىلاالولننىلبحيةملبل%7نلنل لةفنلاالرلالبح غل بعل -

,لىامالباقال ل ا ءلااال2004ح ساطلبحخشاثىلبح ؤقا لإحا ل ال ل,ل ت الملقضامعلططاانلرالالبح غل باعل ببح س ةلبألقص 
 .بح لالبرنلحلطام  ل لإ لمةلةنلس لر عل   معلر  نلبح  طالةلت ل ل بح نعبحنطانلحنال ل

ىمالم  االاكلاملاقناةملة ةلاعلب ىالنالفاىلبحياةملمنلااةحنلرالالل2006/لى اطبنل/لل15بول طلبحالنعلىل ل ال ل -
وااانلمالحااااللصااا ةلفاااىلمنلبح ساااطلبحخشاااثىلبحااا فلاصاااملقثااانلقصااا ل ال اااكل  ااا لبإاقمااال ,ل لبح غل باااعلبح اااؤمفلإحااا لبأل

- ااثلطلل-6فااىل (إوااطبسمن)  ااط  ل,لح غل بااعلرلحكلااانلإقلاااعل سااطلا  اان,لمب ماال لإحاا ل ااة لططااانلببأل ااقطلبحيلماااع
 ثلا.ةقة لبحنطانلبح ؤمفلحق بلبحل2007

خ لةااة نلكث اا لواا نلةلب ىاالنالم  االالبحقااة لمواا نلت ااعلبح غل بااعلت قمااةب لحثناالءل سااطلناال2013/ل ااثلطل/لل13فااىل -
  ل نالملب ىلنالرلىلةلبألقص .ر البر لةلمانمعلتلمحلبقل ل

مغنال لةانل لإ,ل الالىفل ااطبرضلراإغن لبح ة اةلااالبح سال ةل ت الا قاللإحا لكان ل اطبفانل قالملاعلقلا لقالبةلبإىلنا 
,ل لطالبال"لبح سا ةلبح  اطفلبحياةل لفاىلقطااعلم ىلالة,ل ماس لىطاعلبح سل ةل قةوملقل,ل  اة لم ا بءلانقال,ل ااالم  قالل

 اسا ةلبحةلساىلاس ةل ثاةلهللالةاال  اطل"لبح سا ةلبح  اطفلبحصاغمطل"لطاعلبح لح ع,ل ل اس ةلق اس ةلة ةةل مالكل  ,ل
,ل اسا ةلقطاااعلبح سا ةلبألقصاا لااالبح قاعلبحغطبمااعلفاىلىال ةلبحشااطف,ل اسا ةلبحي  اعلر ننيااعلرالالبحخ مانلبح ااؤمفلإحا 

 . اس ةلبحغطبل فلفىلقطاعلبح ةلعلح لل,ل اس ةلقطاعلبحنثىلر السمن,
لءلبحكاان لفااىلبحيااةملكاالنلم  قاالل"لكناام ل قااالمفلةنااىل  اا لم  ل قاافلبواانامعلفااىلى اال لبح اامالبواال طلاس ساانلةناا 

فىلبحث ةةلبحيةل علاالبحيةملبحشطقمع,لقلا لل2010كنم لبحخطبالفىلآذب ل ل,ل2008البح س ةلبألقص لفىلرلحيطالا
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,لبفلالحلكنام ل قاالمفلفاىلومماألقص ل   لمايل لمانكلبح يةكنمسل ل قالملل لفىلا مطلبح س ةلبل65ةثنلءلل(بوطبسمن)
منثاطلكنام لل(فخاطلبواطبسمن),لةنالءلكنام لبحلنك ااعالاطلرالحيطالااالبح ة واعلل93ىىلبحالبملغطالبحصخطةلبح شطفعلةن اال

 1.ىلبح لح لفىلاننيعلىلسطلبحثطب  قالمفلف

     

 :العتداء على المقدسات و األوقاف المسيحية -ثانيا : •

فااىلبحةللاااعللالب لااةبءبةلب ىاالنالبحصااقمالاى,ل ح لراا علف ساانماحاا لتكااالبح يةواالةلبح ساام معلر نااأىل اا
,ل اكالنلمفنا ,ل فمقاللم ال(  ما لبحسان ),لفقىلىسملبح  ليةلبح سم ىلاالنعلرا ملبح سامحلبح سم معلاكلاعلحلرع

ل ا ل حعلتغممطلانا قللننمسعلتأوس لفىلبح لح ل)لكنمسعلبحيملاعل(لفنلح لىصعلبألوةلاالاخننلةلبحقة ل بحلق مط
ل2بح طبمع.

معل  ااعلرااقمالاتشااقةلبألااالنالبحة نمااعلبح ساام معلبح يةوااعلرخلرااعلبحكناالس ل ل1967اناا لبحطبرااعلاااالى اااطبنلواانعلللللل
ل:التجاهالال ةمة

,ل    ماالةلتقة ااةلالااالةلبحكناالس لبحةبح مااعل بحخل  مااع,ل  اا لا لماالةلب  لااةبءلاثل ااطةل  اا لبحكناالس    
,لبح ااطال  الااال لر ااالفاامق لبح ساام مالنلماانل كللرااعل اا ل بةل نصااطاعلت اا لالصاال ةةلحكثاال ل  االالبحااة التناالحثق لرلحطى

ل:هاصاتهم التاليةوالدليل على ذلك ار 
,ل ب يل اااعل ااةملوااكلنلبناانطب   لح ناا  حل بخلرااعل ااالبحيااةمبحضااغطل  اا ل  مااعلبح ااطالبح ساام ممالركاانلبحالواالسنل ل •

ل.%70مةل ال ةلمنلاسثعلب اخ ل لزب بمال ةم  لبحمال لال1967بحيةملبح سم ممالونعل
                                           

 .2016/ شباط /  24 مرجع سابق،  1

2  Alqudslana.com ،2011آذار/ /19،  مؤسسة القدس للثقافة والتراث. 
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ل .ل1967ت نم لمةالبالكنمسعلبحيةل ل الىنللبح   ةبامعل االبف  لل وطقعلا لالالتقللفىل مالكل  لونعل •
مليالااااعلبحسااامةةلبح ااا  بءلبحلاااىلت  ااانلراااال ةلبح سااامحلر نظاااطلىيماااطل ا ااا ل اخ ااان,للغماااطلبحصاااقل نعل1967فاااىلبح ااال ل •

لبحسن ل   لم لبح سمح".ةممل كلمل  مقلل"  طن لفىلا ط لتنلم
لل.ي بسفلا ل كلةلكنمسعلبحيةل ل ال جبحمقالملتلجلبحسمةةلبح   بءل ا  البل ن لبحآلحئلبحث منعل م لم  ,ل نطبالبلرلحلوط ل •
غاان ل اانثلكناالس لر ااةلبالقلنقاالل وااطقعلا لالالتقاال,ل بواال    لبحكنمسااعلبآل امنمااعلإل قااةلبناانطلرنطاااطكلبحنتاامالإحاا ل •

ل.ىيةل لبح خ صل كنعلح  مشلبحصقمالاح 
بح ياةمل  ا ل,ل مىاط لبحمقاالملبح طكا لبحاة حىلح كلالال1970ءل  ا لا ل كلتا ل   ثلاا ل ال ل لةبثلطلحإلت ط لم طلبألق •

ل.1973ةمل ىالح لإح لالمفلحم ىل ل ل,ل ماس لكنمسعلبحيةل ل ال ل مالملفىلةطكعلبحي1973 ثنلبح الالنل ل ل
لإح لةنللعلوكا.لكنمسعلال  طا لح ط  لبأل  الذك لفىلىىلبحش ل علفىلبحيةملىالالبحصقل نعل1967فىل •
  اا لكنمسااعلبحيملاااعلفااىلبحيااةملحاامن ل ت كنااالبلاااالوااطقعلبح  ااال طبةلبح النااال عل  اا للواانللبحصااقل نعل1968فااىلبح اال ل •

لت ثلالبح   بءلبحكلسالفىلاكلنلبح   ثعلمبحنلبحكنمسع.
بح النااالكلل  اا لكنمسااعلبحيملاااعل ت كنااالبلاااالوااطقعلبحلاالجلبح طرااعلرلألى اال لبحكطا ااعلواانللبحصااقل نعل1969فااىلبح اال ل •

ل   ل مملت ثلالبح   بءلاطا لفىلكنمسعلبح   ثعل قةل ال ةلبحللجل  اللل ط لح ثمعلفىلموالب لتنلمةمم.
ىل محا لل نا لسعلبحيملاعل ناةاللمحانل اخصلراقمالاقلا لو نلةلب ىلنالر  ل حعلىط لكنمل1971/آذب /24فىل •

لل ل مىط لبحكنمسع.بحينلم نلبأل طاعل   لبحيثطلبح يةمل حال لا ةةلبحط ثلنلح  نلف  
بحطب املبحنتمناىلفاىلكنمساعلبحشاملحل  ا ل ثانلبح الاالنللقلنلبحصقل نعل1998 ل ل •

لفىلبحيةم.
  اااا لبح صاااا مالفااااىلكنمسااااعلل مط اااانلبحناااال لمحاااانل نااااةفلرااااقمالاىل1998 اااال ل •

لبح ث لامعلحنتمالفىلبحيةم.
 بحااةةلبحطب ااملبأل  الذكسااىل ااالبنم ل ساام لم ااطلبح صاا ةللقلاانلبحصااقل نعل1999 اال ل •

ل ثنلبح الالنلفىلبحيةم.   ل
معلكنمسااعلبح صاا ةلبح شاامةةل  اا ل ثاانلبح الااالنلر  ااعلماقااللقااةل اامةةلم نل لة ةلااعلبحيااةملبحصااقمالا ااةال2000 اال ل •

لتطحمص.
معلبحنااط لبح ؤملااعلإحاا لكنمساعلبحيملاااعلفااىلبحيااةملرالح الب  ل ان اا لبح صاا مالاااالطالقاا لبحيااالبةلبحصاقمالال2002 ال ل •

ل1بأل  الذك .ل"لح  سم ممالبحط   لالبحة نىلبحكثمط,ل  اللاللل طفل"رسث لبحنالل ىلبحلال  لإح لبحكنمسعلح  شل كعلرلإ

                                           
ل,لتصة ل البح ؤت طلبحالطنىلبحش ثىلح يةما  علبح لر عل,.2011آذار/ /19اط علولةن,للل1
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ماعلفاىلبحياةملفنة لاال  لاىلطالبةنل نةلاةحنلبح اىلبألح الاىلفاىلبحياةملبحغطبماعلم ال لغضاملبحنلس اعلبأل انمقلا ل •
حخةااعل1949انا لبح ال أ طت لرنطاطكماعلبأل ااال  م لاصلم ةلىيالققللفىلاثن لكنمسعلكلا لبواللبح  ل ع,لا للوملطتم

ل1 ح لتغلم لانلزحقلل نلك.ل48 لس علاالمةنلءلبحنلس علكلا لريم لفىلبحشنطلبحغطبىلاالبح ة نعلر ةلىطال ل لل20
لنلفااىل لااةبءل  اا لكنمساعلبحيملاااع,ل تال اا لإحاا ل اةملاااالبحط ثااقاال لالناطفل قااالمفلرلإل2008أل ا/لتشااطاالب/ل31فاىل •

ق ,ل اا لقاال لةل ناام ل ااةملاااالبحصاا ثلنلبحخشااثمعلفااىلمىااةلبح  اانةلبحل ل اااعل لااةبءل  اامواالىعلبحيملاااعلفااىلا ل حااعلحإل
ل2بحسملىمعلبح نريعلحكنمسعلبحيملاع.

قاال لاساالالطنالنلر ااط لكنمسااعلفااىل اال كلبألاثماالءلفااىلل2010/تشااطاالبأل ا/30فااىل •
لاة نعلبحيةملبح  ل ع.

ت لااةفلا  ال ااعلاااالبح ساالالطنمال  اا لم ااطلبح صاا ثعلبحلاالرعلل2012 ااثلط/ل/7فااىل •
  سم ممال تقة ةبةلرالح نفلعلفىلبحيةملركللرعل  ل بةلاسمئعلحكنمسعلبأل  الذكسمح 

لن للمح ي لمنطب ب لر طكثلمالتلر لمالح ة ط.
قلا لا  ال عل قالملعلالنطفعلت  نلت  ل  ل لمفعلبحاث الركللراعل ا ل بةلاسامئعلح  سام معلل2012 ثلطل/ل/19فىل •

لحيةملبحغطبمعل بثيملبطل بةلحثنثلومل بةلتلر علح كنمسع. بح سم ممال   ل ة بنلبحكنمسعلبح   ةبامعلفىلب
عل,لا االلممىلبح ساالالطنالنللشاا  النلبحناال لر ااةحنلم ااطلبح نااط نل  اا لاشاال فلاة نااعلبحيااةملبح  ل اا2012م  ااالا//3فااىل •

لحط.آبالةبملبحنل لإح لرلال لإح لىط لرلر لك مل ل
  ا لرالالااةحنلم اطلتالرعلح ط ثالنلل م لبحسن ل()ل لكللرعل  ل بةلاسمئعلح سمةلبح سمحلل2012تشطاالبأل ا/ل/2فىل •

لبح طاسمسكلنلفىل ثنلبح الالنلفىلبحيةم.
ب لااةىل قااالملا قالحااالنل  اا لبحكنمسااعلبحط الامااعلفااىلاة نااعلبحيااةمل,لرلح  اال ةل بح  ل االةلل2012تشااطاالبأل ا//8فااىل •

لبح ل غعل,لا للممىلإح ل قالكلر ضلبألنطب لبح لملعلر ةحنلبحكنمسع.
  ا ل اة بنلم اطلبأل  االذك لرالحيطالااالىةلياعلل(  ما لبحسان ) ا ل بةلاسامئعلح  سامحلل2012 الكلاالنلبألل/11فىل •

لريطلفىلبحيةملبح  ل ع.
 ااة بنلفااىلكنمسااعلفااىل ثاانلرااقمالنلراالحيطالاااالبحسااال لبح نااالبىلل  اا ل بةلاساامئعلح  ساام ممال  اال2013/ملاال /31 •

لبح  مطلرلحث ةةلبحيةل علفىلبح ة نعلبح يةوع.

                                           
للل. ؤت طلبحالطنىلبحش ثىلح يةم,لتصة ل البحا  علبح لر عل1

 ل.2011آذار/ /19اط علولةن,للل2
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ةثيااملل– صاالرعلت لااةفل  اا لم ااطل بفاالةلبحلاالرعلح ثنطاطكمااعلبحنتمنمااعلغطبااىلبحيااةملبح  ل ااعلل2014/لامساالنل/لل1فااىل •
ل ب نلالم بعلاطكثلةل  لىنعلاطكالاعلفىلبحة طل كللرعل ثل بةل نصطاعلنةلبحسمةةلاطا لبح   بء.

حط الامااعلفااىل  اا ل ااة بنلبحكنمسااعلبل()  ماا لبحساان النطفااالنللخنااالنل اا ل بةلاساامئعلح  ساامحل2014ملاال ل/لل/ل9فااىل •
لبحيةم.

بىااطب لواا نلبحاا  ب ل  اا ءلاااالبحااعلبأل غااالفااىلكنمسااعل قاالملبحساامةةل  اا ل ثاانلرااقمالنلرلحيااةملل2014/لملاال لل2فااىل •
ل1.بح  ل ع

   

 :سالمية ببيت المقدسالممكنة للحفاظ على مقدساتنا اإل جراءات والمقترحاتمناقشة اإل -:المبحث الثالث

  :مطلبينيشمل هذا المبحث على 

 )القوانين الدولية المتعلقة بواجب سلطات الحتالل تجاه األراضي المحتلة(: -ب األول:المطل

لبحيالبامالبح ل  يعلرلألوطىل ب القلنلةلبحصقمالامعلحقل .1
لبحيالبامالبح ل  يعلرلح البطنمال ب القلنلةلبحصقمالامعلحقل .2

 :(واجبنا نحو القدس والمقدسات) -:لثانيالمطلب ا

    لبح سلالىلبح  سنمنىل .3
    لبح سلالىلبح طبىلبإوناى .4
    لبح سلالىلبحة حىل .5
    لاسلالىلف سنمنىلبحخل ج .6

 القوانين الدولية المتعلقة بواجب سلطات الحتالل تجاه األراضي المحتلة: -المطلب األول:

بحلىلت ك لب ىلنالبح طبىلاالم  لا ل ةلبحيلاالنلبحة حى,لاظطب لأل  معلبح الناال لةللبحيالب ةمرث  ل
ت لح قااللاااال قااع,ل باالحنظطلإحاا لبح يلرااةل لبأل ااةبفلبحلااىلتساا  لإحاا لت يميقااللاااال قااعلمحااطى,ل فااىلايااةالقللبحلااىل

لبألولومعلأل لحىلبألقلحم لبح  ل علفىلاالب قعلو نلةلب ىلنا.رملاعل ن لنلبح يال ل

                                           
ل,لتصة ل البح ؤت طلبحالطنىلبحش ثىلح يةملا  علبح لر عل1
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 حماطلىملل كنلب ىلنالبحصقمالاىلر  ل ولت لبت ل لبحش ملبح  سانمنىلبح اة لبأل الح ياال لبإاسالن,ل
بحصاقمالاىلفاىلىانلبحشا ملبح  سانمنى,ل بحلاىلل ل ةل   لذحكلبح  لز لبحلىلب تكثلقلل  لت بالتطتكثقاللقاالبةلب ىالنا

لت ثنلر نلاظقطب لحإلرلمةلبح  ل مع.
إنلو نعلب ىلنالحمس لان يعلبحمة الفىلبولخةب لبحيالةلم لبولخةب لبإ اطبءبةلبحسملوامعل بحيلاالاماعلفاىل

ح  سنمنمعلبح  ل ع,لألنلقلاالنلب ىلنالل ط ل  مقللى للعلبحسكلنلبح  سنمنممال ى للعلا ل كلتق ,لإمب تقللحأل بنىلب
ل1ن للل ط ل  مقللبحيلاالنلبحة حىلبإاسلاىلتالفمطلبح ة ةلاالبحض لالةلحأل خلصلبح ش الحمالرلح  للع.

ل اااع,ل كمااافلقلاااا ل ونالناااحلبحياااالبامالبحة حماااعلبح ل  ياااعلةالب اااملوااا نلةلب ىااالنالت ااال لبأل بناااىلبح  
لو نلةلب ىلنالرلالقلكل  معل   لبحيالباما.

ل
 :والنتهاكات الصهيونية لها القوانين المتعلقة باألسرى  -أول : •

(لاااااالبت لقماااعل نمااافلبحثلحثااااع"ل ل  لااا  لمفلموااامطل نااااةلبوااال البر لإ لرااالإم ءلرلواااا  لبحكلاااان,ل  تثلاااا ل17فاااىلبح ااالمةل) •
ح مشلم لبح طقاااعلم ل ق ااا لبحشخصاااىلم لبح س سااان,لفاااإذبلحااا للسااالنعلفث   الاااالةلبح ساااكطاع,ل تااال اخلاااامنم ,ل  ق ااا لرااال

 2ا ل  ع.
إنلبألوطىلبح  سنمنممالاللزبحالبل ل طنالنلحصنالفلبحل   مل بح  لا علبحيلومعل بح لطعلرلحكطباعلبإاسلامعل

صااقمالامعلىاال ةلكثمااطةلفيااةل ااقةةلبح  االينةل بحساا النلبحل3م ناالءلب  لياالال بحل يماانلةقااةفلبالاا بكلب  لطبفاالةلااانق ,
ماااللت اا  ملبح  لي اامال لبألوااطىلإراالنلل4ح ل اا  ملبحاا فل لأواا ل  اا لبحااط حلبح نصااطاعلبحساالسةةلحااةىلبح اا  ملبحصااقمالاى.
حلضالاالفم اللةمانق ,ل بحنمانلااالإ بمتقا ,لبقضلسق لفلاطبةلىك قا ,لفقاالل قاةف,لإحا لراقطل  اىلبألواطى,ل كساطلاثاةمل

ال املبحيالاالنلبحاة حىلبإاسالاى,ل بح  يالاالنلبحاة حىلح ياال لبإاسالن.لت لثاطل ا  ل مف ق لح لخ ىل الىيالقق لبح ك الحعلر 
,ل تسالالفىل اط طل لم كالنلبحل ا  مل1977الل بطتالكالحقللبإنالفىلب  لةبءبةلبالقلنلل سم عل ت لقملةل نمفلبأل ب 

بإاسلاىل بحيلاالنلبح نلسىل طق ل  لثل  ل طا علىطا,ل  طا علنةلبإاسلامع,لك لل لءةلفىلبت لقملةلبحيلاالنلبحة حىل
لل5بحة حى.

                                           
1 Jilrc.com ،2017، مركز جيل البحث العلمي 
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3  www.addameer.org ،2013، مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان 

 2017، مرجع سابق 4
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ل19491(لاالبت لقمعل نمفلبحطبر علح ل ل7ةنة)ل147بح لمةل •
إنلب حلنلفلغمطلبحيلاالاىلحنحالةلبحالز بءل بحنالبالل ةلبالقلنل لرل حل لح  الب منل ب  طبفلبحة حمعل نمافل

ل–بح  سنمنمعلبح طى معللصقمالامع ت لقمعلبحىكل ل اصالصلببحطبر علب   ل بحلنلفق لكنالبالفىلبحلشطا ىل  ز بءللخلحفلب
اااالبح االمةلب  حاا للبح صاانلب  الاااالب ت لقمااع لىساام,ل1955/لب  ااالالل28فااىلل–كلغاا ةلىااالالبحضاا علبحغطبمااعل قناال

للللللللللللللللللللللللل ىلاااااااا لبح اااااااالمةلبحثلانااااااااع,ل بحلااااااااىلان اااااااالق لبالماااااااالزبةل ىصاااااااالالةلمة الالواااااااامعل قضاااااااالسمعل لل ااااااااالزلبح ساااااااالملةقاااااااال.ل
بنلتلنصاانلاااالاسااؤ حملقللبحيلاالامااعلت اال لب ت لقمااعلبح طى مااعلل ىاالنابال  ز بءل لل ااالزلح كالاااعلبل  ل بصاا لق لاااالل لاماا

لصااقمالامعلاالنلبحااة حىل)بح كالاااعلبحكشخصاامالاااؤ  مالاااالب ااخلصلبحياالصااقمالاىالبح االاثمالبح  ساانمنىل بحبح الق ااعلةاام
ل(ل انظ علبحل طاط

 لنال عل "بحش ملبحيالس لبحللوعل شطل   لب لثل لبحيالبةلبححيطنل طبفلبحة حمعلان لبإذنل...لفيةل طةلبأل
فىل   لبح ة "لىطكلةلايل اعل  ثمعلانظ ع,ل ب لثطةلبفطبم للر كا لبح  ال بما,ل قضا لحقا لركانلىياال لبح  ال بما,ل

ىلت كا ل نةلبحالقالكلفىلب وطلب ل نةلب رلرعلرالح طبح,لف طكالةلبح يل ااعلبحشا ثمعلبح نظ اعلتخضاعلحان  لبحيالب اةلبحلا
,ل  س اعلبح اطالبحثطااعلبح طفياعلةقال,ل بت لقماعل نمافل1907طاعلفىلبحيلاالنلبحاة حى,ل  اىلبت لقماعل  الفلح ال لثبح طالبح

,ل ب  ننلبح لح ىلح يال ل1949/لبال/لل12,ل بت لقمعل نمفلبحطبر علبح  يالمةلفىل1929/لت الزل/لل27بح  يالمةلفىل
نىلبحاا فلحلناا ل اخالناا لبحنااالبال بحااالز بءل نساا  لباساا لال لان ياال لاااعل ,لفلحنضاالالبحااالط1948ب اساالنلبحصاالم ل اال ل
,ل كااالنل ااا بلبحياااطب لحلرااال لر ااانلبحشااا الالفاااىلتيطااااطلبح صااامطل19/11/1974(ل9)م.لل3246قاااطب لبح   ماااعلبح لااااعل

 ب واااطبكلفاااىلاااانحلب وااالينالح اااثنمل بحشااا الالبح سااال  طة,ل وااا  لفيطتااا لبحسااالريعل ااا الالبفطايمااالل بحشااا ملبح  سااانمنىل
للح بة,لح ب,لل كالبولنللجلبحللحى ر
ح الق علةمال .لة.لفل ىكالاعلاخلحفلحنت لقملةلبلحصقمالاىاالقثنلقالبةلب ىلنالبلبحلنلفلبحنالبال بحالز بء ❖

لب ىلنا.للللللللللل
لبحلنلفق للشكنلاخلح علحنمطةلح يلاالنلب اسلاىلبح فللض الى للعلبحنالبال بحالز بءلزاالبح طا.ل ❖
لال بحالز بءللشكنلر ةلذبت ل طا علنةلب اسلامع.بنلبحلنلفلبحنالبلل ❖
 لل الزلبحضلكلبحنالبال بحالز بءلح ل يمنل بحل   م,ل اق ل نلم بلر يق لبح شط كلفىلبزبحعلب ىلنالبولنلمب لح  نلل ❖

ل–ل1397ل–ل425ل–ل338ل–ل242بحنثم ىل بحشط ىلح ش ملبح  سنمنىل ك حكلبولنلل ل لحيطب بةلا   لب اال
ل.1405ل–ل1403ل–ل1402

لل مل   لقالبةلب ىلنالبطن لوطبىق لفال ب لح ة لب تكلةق لبلعلاخلح علتلنلقضل ب طبفل قالبامالبح طا.ل ❖
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بحلنلفلبحنالبال بحالز بءل بح   ل  لسا,ل طا علىطال فنلقالب ةلبحيلاالنلبحة حىل بح الب منلبحة حمعل    ل   لل ❖
لبحخصالص 
ل.1979 لسالحسنعلبح لمةلب  ح لاالبت لقمعلانل ضعلبح لبحطلل-م

ل.1998بح لمةلبحثلانعلاالبحنظل لب ولوىلح   ك علبح نلسمعلبحة حمع-ا
ل انىيقل.ل1949قالب ةلبحيلاالنلبحة حىلب اسلاىل حلرعلبت لقمعل نمفلحسنعل-ة
ب حلنااالفلحاااط لح  صااالاعلبحلاااىلمقاااطةلةقاااللوااا نلةلب ىااالنال  ااا لناااالءلبت لقماااعل ب اااننالا  ااانل-ث

ل1طب لرلح صلاعلرلح البفيعل   لب الخلرلةلبحلشطا معلب حمطة.ب الخلرلةل ت ةملب ق
ل2 .1949االبت لقمعل نمفلبحطبر علحسنعلل96ل–ل83بح البمل •

ا ل وعلب  ليلالبحل س ىل بح شالبسىلآل فلبح  سنمنممال بحضل ق للصقمالاىتالبرنلقالبةلب ىلنالبحل
االبت لقمعل نمفلبحطبر علل96ل–ل83ىكل لبح البمل ذحكلحنفل لأل بح لطعلرلحكطباعللاسلامعح ل   مل بح  لا علبحيلومعل بحن

ل .1949حسنعل
نثطاالوث علآ فلبومطلف سانمنىلليث االنلح افلبحيضاثلنلفاىل ن اعل  شاطاالم فىل قلنللبح لحىل ل  بال

ل1967 اال لقااةلب لي اا لاناا لبحلصااقمالامعماا لتكااالنلقااالبةلب ىاالنالبح....ل   لصااقمالاىلين ل اطكاا ب لح لالقماافلبحواا نل ل ا اا
بح  لي اامالبح  ساانمنممال ل طنااالنلا مااالنلبواامطل ا لياانلف ساانمنىل....ل اااللزبالغلحثمااعللل ىلاا ل الاناالل اا بلااالل  اااةل ااا

 ااكلالاخل  ااعلاااال ة اةلتؤكااةلت ااط لا ظاا لبح  لي اامالألوالحمملبحل اا  ملبح  طاااعلم حماال .ل مبس اال لتااطملا  الااالةلاااالبحأل
حخلرااعلشااكنلذحااكلبالقلناال ل ساام ل ل ت لقمااعل نماافلبحطبر ااع,ل ب ت لقمااعلب,ل احصااقمالامعاااالب قاا ةلبألمبحل اا  ملاااالقثاانل

ل .1984 كلالبح  لا علبحيلومعل بحنباسلامعلح  ل لمر نل ضعلبحل   مل غمط لاال
علبحل اا  ملكالواام عل واا معلت ظاا لرلحااة  لبحسملوااىل بحلغنمااعلبحيلاالاماالقااالبةلب ىاالنالبحصااقمالامع ت اال مل

شاالرلكلبح اانلفااىلنلان اا ل قاالزلبحمر ااةلل1996فااىلبح اال للصااقمالامعانمااعلبح قاا ةلبألحأللبحلااىل ناا لقللبح  ك ااعلبح  ماال
ل3ولحمملبحضغطلبح سةفل بح  نالفلنةلبح  لي ما.مبولخةب لبحل   مل ل

 ةلبح  لان,ل ايضاالنلفمقالل ياالبلق لل ل  لب  خلصلبح   مالنلبح لق النلفىلبحث"لاالبت لقمعل نمفلبحطبر عل76ح لمةلب •
ل4."م نالبمذبلإ
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حا لاطبنا لب  ليالال بحسا النلمبحانلإ الزلآ فلبح  لي امالبح  سانمنممالةنيانل بىللحيالبةلبحصقمالامع لبتيالل
ل1. 1967نىلبح  سنمنمعلبح  ل عل ل ل ب حل جلىة ملبأللحصقمالامع بنىلببأل

ا لن قاللفاىلاالبت لقمعل نمفلبحطبر علبحلاىلت ا  لبحة حاعلبح  ل اعلةلسا م لب  اخلصلبح   مامالبحا  البمباالق لل77بح لمةل •
ل2ب  بنىلبح  ل ع,لبح لو نلةلب  بنىلبح  ط ة.

ااالبت لقماعلل77ااعلبح المةلحا لبريالءلا افلا لي اىلقنالكلغا ةلبحلاىلتقاةفلبلصقمالامعتلنلف لب  طبءبةلبحل
ل3 نمفلبحطبر ع.
ل

 :والنتهاكات الصهيونية لها القوانين المتعلقة بالمواطنين -ثانيا : •

"لبأل اخلصلبحا  ال للشالطكالنلاثل اطةلفاىلبأل  الالبح ةبسماع...لل الا النلفااىلحطبر اعمافلبااالبت لقماعل نل(3)فاىلبح المةل •
   معلبألىالبالا لا علإاسلامع",ل حق بلبحغط لت ظطلبألف لالبحللحمعل تثي لا ظال ةلفىل  معلبأل قلةل بألالنا 

 بح  لا علبحيلومع,ل بحل   م,ب  لةبءل   لبح ملةل بحسناعلبحثةامع,ل بخلرعلبحيلنلر  معلم كلح ,ل بحلشالا ,ل ل -م
 مح لبحط لسا, -ا
 ب  لةبءل   لبحكطباعلبحشخصمع,ل    لبألحصلبح  لا علبح قمنعل لبح لطعلرلحكطباع, -ة
ماال لا ك اعلاشاك علتشاكمن لقلاالامال .ل تك انل  ماعلل طبءلا لن اعلوالريعم نلإبرةب لبألىكل ل تن م لبح يالبلةل -ث

 البح ل ةاع.بحض لالةلبحيضلسمعلبحنزاع,لفىلاظطلبحش الل
 4.ل  علبح طى ل بح طن ل ا لنىلةق  -ج

 بحالبقاااعلمنل ااا  لبح ااالمةل اااقةةلبالقلنااال ل سااام ل ل بشااا ل لااااال لااااملب ىااالنالبحصاااقمالاىل,لىماااللاااال مل
بح  ييالنلبحصقل نعلمرشعلرال لبحل   ملر نلبح  لي مالح  صالال   لب لطبفلةلانق ل   لم  لالح ل طتكثال للمران ,ل

ثااانلبح طاااالنلااااالبحناااال ل تسااا مطلم ااا علقالااااعل  ااا لبألواااطى,لم لبحل ااا  ملبحثاااةاىلاثااانلبحشاااثحلواااالبءلبحل ااا  ملبحن ساااىلا
ل5 بحص يلةلبحكقطبلسمع.
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بحيلنلبح  ة,ل بحل   ملم لبح  لا علبحإلاسلامع,ل ت  ةلإىةبثلآ  ل ة ةة,لم لبإناطب لبحخنماطلرلحساناعل)
ح شط ك,لم لىطالنلبحشخصلااالىيا لفاىلمنلل الن لبحثةامعلم لبحص ع,ل بحن ىلم لبحنينلغمطلبح شط ك,ل بح   لغمطلب

رصال ةلقلاالامعل غمطلال م ةل فيللح ل  م لةلبحالب مةلفىل   لب ت لقمع,ل مح لبحط لسا,ل تةامطل بغلصلالبح  ل كلةل  ا ل
للللللللللللللل.(كثمطلرنطايعلغمطلاشط  عل ت س معلا الل لتثط  لنط  ةلىطبمعل    لانل 
بح  ةمةلرل القلنلةلبح سم عل لتشا نل  ماعلب القلنالة,ل  ا بلل ناىلمنل نالكلغمطلمنل   لب القلنلةل

بالقلنلةلقاةلتطتكاملر ال املبحيالاالنلبحاة حىلبإاسالاىل بحيالاالنلبحاة حىلبح ال ,ل قالاالنلىياال لبإاسالن,لكل  لاةبءل  ا ل
لشاا ملةل  اا لوااثمنلبح ثاالا,لك االلمااالنالبح ثاالمة,ل بألااالنالبحثيلفمااعل بح سةلبحناالرعلبحااة نىلكلح ياالةط,ل   اا لبألااالنالذب

ل1ل.1967ل طفلفىلاة نعلبحيةملان لبىلنحقلل ل ل
اااالبت لقمااعل نماافلبحطبر ااعل"لت ظااطلا ل وااعلمفلإنااطب لةااةاىلم لا نااالفلإزبءلبأل ااخلصلبح   ماامالحصالراال لل31بح االمةل •

 2ةقةفلبح صالال   لا  الالةلانق لم لاالغمط  "
صاقمالاىلحأل بناىلبح  سانمنمعل,لا اةلمنلبحساكلنلبح اةاممالةة بوعلبأل نلكلبحلاىلوالمةلانا لب ىالنالبح

قااةلت طنااالبلألراانلفلكثمااطةلاااالبحل اا  مل وااالءلبح  لا ااعلبحلااىلال واالقللنااة  لقااالبةلب ىاالنا,ل  اا بلاااللم ثللاا لح االنل
بحل يمااانلبحة حماااع,ل تيااال اطلبحصااا مملبألى اااطلبحاااة حىل بحطوااالسنل بحشاااقلمبةلبح خل  اااعلبحلاااىلممحااا لةقاااللاالبطناااالبلبأل بناااىل

ل3لاملبح  الزب  بلبأل بنىلبح  ل ع.بح  ل عل بحص  ممالبأل 
ىظطلبحنينلبح ثطفلبح  ل ىلم لبح طمفلحأل خلصلبح   ممالم لا امق لااالاالبت لقمعل نمفلبحطبر ع"لل(49)فىلبح لمةل •

 4" ب م بأل بنىلبح  ل علإح لم بنىلم حعلب ىلنا,لم لإح لم بنىلمفلم حعلمحطىلا ل علم لغمطلا ل علملللكلا لم
 قاااةفلبح خناااطلبحصاااقمالاىلانااا لةةب لااا لإحااا لطاااطمل لتطىمااانلبحساااكلنلبح اااةاممالبألرااا ممالبحااا  اللشاااغ النل
بأل  لبحلاىلواميل ل  مقااللبح  ل اعلبحصاقمالاى,ل قااةلب لثاطلذحاكلىل ماال لىلا لتنشاألبحة حااعلبحصاقمالامعلبحخلحصاعلبحلااىل ل

إحا لتاطكلملال   ,لل1948سانمنممالحانالىاطالاالبحسكلنلبح  ل700,000تخل طلا قللملعلم طب لمحطى,ل قةلبننطل
حلضمفلم ةبمل ة ةةلاالبح  سانمنممالبحا  البنانط بلإحا لبحنا  حلااالم بنامق ,ل قاةلبوال طةلل1967  ل لءةلىطال

,لةقاةفلت طااغل ا  ل1967و نلةلب ىلنالفىلا ل وعلبحضغالطلبح خل  عل  ا لواكلنلبأل بناىلبح  ل اعلر اةل اة بنل
لحلقالاة ل بولخةباقللفىلتسكمالبح قل طاالبح ةم,ل قةلمو طةل   لبحسملوالةلبحل سا معل االبح ننيعلاالوكلاقللت قمةب ل

االبأل بنىلبح طبمعلبح  ل ع,ل الضحلمنلى  لبحنطملبحيسطفلبح  ل ىلح سكلنلحةىل مئعلغالثلبول طب لا  حلبحسكلنل
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لك اانلىاانلبح ااالمةلياالاالنلبحااة حىل.ل   اا لبحااطغ لاااالمنلبح7.679.9299بحن ئااما)لبألاااط ب(لبأل بنااىلبح  ساانمنمعل ااالل
سمنلةثنلسقااالل م ااالمةلإواااطبإحااا لملااال   ل غااا لكالاااا لقلاالامااال ,للحن ئااامالفاااإنلب ىااالنالبحصاااقمالاىل اااطفضل اااالمةلبحن ئاااما

لبحقةفلبح فلتس  لإحم لم حعلب ىلنالاال  بءلةنلءلل,ر ضللاالرال لبحنينلبح ثطفلحأل خلصلبح   ممال"ح  ةب " إن 
ل  لرلحضط  ةلإح لباليلالبحسكلنل  ىم ق ,ل اللركنلتأنمةلتغممطلبحلكاالاالبحاةل غطبفىلحأل بناىل  بلبح ةب لبح فلممىلاس

اساال لبح ااةب لاصاا  لرلحشااكنلبحاا فللغمااطلبحلكااالاال…"حاا حكل االءلفااىلفلاالىلبح ةب ل,بح  ل اعلر ااةلب واالمنءل  مقااللراالحيالة
بح يلاااعلحصااقمالامعلالت  ااا لبح ساالالطنلةلببحااةل غطبفىلحأل بنااىلبح  ساانمنمعلبح  ل ااعلر االلفمقااللبحيااةملبحشااطقمعلاااالحاان

لفااىلبأل بنااىلبح  ساانمنمعلصااقمالامعقلاااعلبح ساالالطنلةلبحإل"ح صاا لبح  ك ااعلإحاا لمن ل   ماا ل,ل"…رصااال ةلغمااطلاشااط  ع
لل1."طقمع(لت ثنلحطقللح يلاالنلبحة حى)ر للفمقللبحيةملبحش

جلبح  ااال لبح ثناالاىلفااىلن االلقلااا لواا نلةلب ىاالنالبحصااقمالاىلرإر االملا  ال ااعلاااالبح  ساانمنممالإحاا لاااطل
م يلالايلنلبح نةفلبحصقمالاى)نالحنمةباةا(,ل اللزبح لت ل مل   لبحسملوع,لىمللمر ةةل ا ءب لااالبح  ل ا االمبحانل

ل2.ننمسعلبح قةلفىلةةبلعلبال لنعلبألقص لإح لحل جلبحالطال بح  ءلبآلحطلإح لقنلكلغ ة
وا نلةل,لبالن  ل1967 ة ةة,لف ن ل ل لتالب  لبحيةملبحشطقمع,لرص علحلرع,لاال علاالم باطلبحقة لبح

 ااالت كاامالبح  ساانمنممالبح يم اامالفااىلبحيااةملبحشااطقمعلاااالبحلخناامطلبح  طباااىلبحكاالفىلح  اال بةلبحن اااللبحسااكلاىلب ىاالنال
االاسلىعلبحيةملبحشطقمعلل%13بحنثم ى.ل بمن لل الب  لبح  سنمنمالنل يثلةلكثمطةلح ثنلءلرشكنلقلاالاىل   لاللاسثل ل

ااااالل%35  ااا لاسااالىعلتث اااغلاساااثلقلللصاااقمالامع ااالالبحثنااالءلبح  سااانمنمع,لفياااةلتكااال طةلبح سااالالطنلةلبحبح خصصاااعلأل 
بأل بنااىلبحلااىلرااالم ةلاااالبح  ساانمنممال  اا لا ااالللشااكنلاخلح ااعلح ياالاالنلبحااة حى.ل قااةلمواا طل اا بلبحالنااعل ااالمزاااعل

ءلغمطلقلاالامعل   لانل ل بواعلوكالرلحنسثعلح سكلنلبح  سنمنمما,ل  ىلمزاعلتل م لةنيصلفىلبح سلنا.ل    ملةلةنل
ةا   لماقال"غمطلللةقاة ل ا  لبح ثالاىلبح  سانمنمعلب ىالنالبحصاقمالاىفىلبحيةملبحشطقمع,ل الل لطتمل  ا لذحاكلااالقمال ل

ل3.قلاالامع"
ل ظااطل  اا لم حااعلب ىاالنالمنلتااةاطلمفلا ل كاالةلحلرااعل لةلااعلم لانيالحااع,لل"اااالبت لقمااعل نماافلبحطبر ااعل(53)بح االمةلل •

بملم ل  ل لةلم لرلحة حعلم لبحس نلةلبح لاعلم لبح نظ لةلب  ل ل معلم لبحل ل اماع,لإ  لإذبلكلاا لبح   مالةلتل  نلرأفطل
 ل4"بح طبمعلتيلضىلىل لل  بلبحلةامط
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ن مقااللم لوملوااعل لل كااالألىااةلمنل ل1948فااىلف ساانمالبحلل اخمااعلاااالواانعل)بااالقحلب ىاالنالبحصااقمالاى
إذلكاالنلبحياالمةلبحصااقل نعللصااة  نلم باااطلتيضااىلةلنقمااطلبح ناالطنلبحلااىللح طقااى" ل ل  قاالل طفاا لت اا لبواا "لبحلنقمااطلب

نلااا لتساالالحىل  مقااللقااالبتق لاااالاالبطنمقااللبح  ساانمنمما,ل ذحااكلاااالب اانلإل االملا ل ااعلال االا ل طقماالل ايلصااطل  اا ل
لبح  سنمنمماللسقلمةنللب تكلالبح  لز ل بحيلنلبح  ل ىلكلنلمىةلمولحمملبحلنقمطلبح طقىلحل طاغلف سنمالاا، م(بحمقالل

حااال لا ر ااعلم ااطلللواامال)قطاااعلف ساانمنمعلقااطالبحيااةم(لح االلامناالىم لةاامغالفااىلكللراا ل"بحثااال ة"للليااالالللللللل
قلا لم حعل"إوطبسمن"ل  الللشمطل نللبح لبح  ر علبح ط  علبحلىلب تكثلقللبح صلةللنلبحصقمالامللنل)م غالنل  لمطاا(لفىل

فيل لااللحنحقااللا ظاا لم االحىل اا  لبحيطاااعلبح  ساانمنمعلبآلانااعل بحثاالحغل ااةم  ل,ل1948بحمااال لبحللوااعلاااال ااقطلامساالنلواانعل
ن مع,ل اث  لر ثللبحيل  ل  ل ل اسلءل مط ل لا للم  ةلبحط مل نةلبح ة ةلاالبأل الحىل بح اةامما,لااللم ثاطلل250

 ,ل ى للااااعلبحناااالمل  اااا لتااااطكلمااااالنالوااااكنل  ل ب ةل اااالمل ااااالم نااااق ل  طاااانق لىطراااالل  اااا لم  بحل اااالسنتق ل مةناااالسق
للللللللللللللللللللللللللللللللللأل طبنااااااااااااااق لاااااااااااااااالرنااااااااااااااشل ب لااااااااااااااةبءبةلبح صاااااااااااااالرلةلبحصااااااااااااااقمالامعل  اااااااااااااا لبح  ساااااااااااااانمنممالبآلانااااااااااااااما.

,ل1948 اال   مالةلبحلنقماطلبح طقاىل نالكلوانعلل-ب اننلرلرا ل-) اكشفلكللالبحلنقمطلبح طقىلفىلف سنمالح ؤح  ل
ااااالبوااالطبتم مللبح طكاااعلبحصاااقمالامع.ل اااانيضلبح ؤحااافلبحط بلاااعل كمااافلكااالنلبحلطىمااانل بحلنقماااطلبح طقاااىل ااا ءبل ال طاااالل

حمؤكااةلمنلطااطملبح  ساانمنممالحاا للكااالا ااطمل ااط ال  اال ىل طااال ىلح سااكلنلةاانلحنااعلل1948بإوااطبسم معل ااالىااطال
ل1948/آذب /10 مااةلةااالغال اااالنلفااىلتاانلمةماامل ااال ا صاا عل ااطىل نااعلبح  ساالةلبحنقلسمااعل  مقااللفااىلب ل االكل يااة لمل

يالمةلبحصاقل نع,ل تضا ن لم بااطلراطا علحالىاةبةلبحقلغلاالةلرلوالخةب ل ال لبألوالحمملحلن ما ل ا  لر ضال ل شاطةلااالبح
بحخنعل انقل لإ ل ةلبحط م,ل قصفلبحيطىل بح طبن لبحسكنمع,ل ىط لبح نلزا,ل  ة لبحثماالة,ل ز كلبألحغال لفاىلبألايال ل

ل800لعلم قط.ل اعلبنل لالبحلن م لكلنلا اللح نعلبح نط م الاالبح المةلبح لانلزحق ,ل قةلبولغط لتن م لت كلبحخنعلو
قطاع,ل بح ىلمىاةل شاطلىماللااةامللااالواكلا لل531محفلف سنمنىلقةلم غ البل   لبحق طةلبح لبحة البح  ل  ة,ل ماطةل
 1 طا علنةلبإاسلامع"حى,ل"ر سملالللص قللب ننلرلر ,لت لثطلاال  قعلاظطلبحيلاالنلبحة ل

,ل حلرااعلبحثااط ةلصااقمالامعبحساا نلةلبحعلحنقااملالالبراانلاااال لااامل تل ااط لاااالب ملبأل بنااىلبح  ل االلللل
لبح سلالطنلةل    لاصالم لامال لبحضا علبحغطبماعلر اللفمقاللبح مال لبح الفماعللك مل للت ل ةلب ل لمب للصقمالامعحببح لسمعلىمللمن 

لقضمعلبح مل لت لثطلاالب يةلقضللللبحن بكلفىلبحشط لبأل وط,ل بح الباامل االم ا ل امل لاقطلبأل منل   بفة ,لحلرعلمن 
إح لت يميقللاالحنالإقلاعل ةب لبح صنلبح نصطف,لن لنلبوال طب ل   مالةلوا مللحصقل نع بأل ةبفلبحلىللس  لب

ا ماالنلالاطلاك املتشاكنلكلاانلبحنلقاعلبح لسماعلبحسانالاعلبح ل اةمةلح  اال لبح السىلبح االفىلبحغطباى,لل400الل  اةل   ل
نلمبحن فاىلوا مللب ىلنالبحصاقمالاىىة ملبحض ع,ل إذبلكلا ل   ل ىلوملوعلل  ىلفىلغلحثملقللامل لف سنمنمعلتلكال 

اماال لبأل بنااىلبح  ساانمنمعلكالواام علإ ااطبءلبحمقااالمل  اا لىساالالبحشاا ملبح  ساانمنى,لفإاقااللاااالالىمااعلمحااطىلت ثاانل واام عل
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لفلممبةلاق علإ ثل لبح  سنمنممال   لبحق طة,لف م لاالبح لصاال لمنلل امشل ا بلبحشا ملةاة نلامال ,لفالح نشل بح  ا
لل1.قسطاعلحق طةلبح  سنمنمما

انق لتنيصق لبح ؤ ااعلبحكلفماعللإذبلكلنلكنلوكلنلبأل بنىلبح  ل علم لقس ل لل"االبت لقمعل نمفلبحطبر عل(59)فىلبح لمةل •
  مل   لم حعلب ىلنالمنلتس حلر   معلبإغل علح ص  عل اؤ ءلبحساكلن,ل تاالفطلحقاللبحلساقمنةلرياة لااللتسا حلرا ل

 2" ولس قل
فاااىلبت لقماااعل  ااالفلبحطبر اااع,لبح ل  ياااعلرااالىلطب لقاااالبامال لم اااطبفلبح اااطالبحثطااااع,ل لبحلاااىلمح اااا لالمتقاااللبحثلحثاااعلبحناااطفل •

بح  ل البح فللخنلرأىكلاقللمفعلت االاضلإذبلبقلضا لبح ل اعل,لك الللكاالنلاساؤ  ل اال  ماعلبأل  الالبحلاىل طتكثقالل
 3ل"م خلصل نل النلإح لقالبت لبح س  ع
 اااالمفاااعلت الاضااالةل اااالبألناااطب لبحلاااىلح يااا لرااالح البطنماللب ىااالنالبحصاااقمالاىلع   مااا لل كاااالاسااالءح

لبح سااؤ حمعلبح ةامااعل بأل بنااىلبح  ساانمنمعلبح  ل ااع,لللفااىلحنىاالنالبحصااقمالاىبح  ساانمنممالرسااثملب ىاالنالبح طبااى.إن 
حل باقااللةااطمل  مااعلبأل ااملءلت نااىلمنلتيااال ل اا  لبألحمااطةلفااىلبح ياال لبأل الرإاقاالءلبىلنحقااللح ضاا علبحغطبمااعل قناالكلغاا ة,ل ب

,ل ملضااللبإفااطبجل ااال  مااعل1948 بألاااالبال بح  ل كاالةلبح لاااعل بحخلرااعلبح  ساانمنمعلبحلااىلبواالالح ل  مقااللاناا لىااطال
بأل ااخلصلبح  لي اامال بألوااطى,ل إحغاالءلكلفااعلبحيااطب بةلبحلااىلبتخاا تقللر نلوااثعل ااة باقلل بىلنحقااللحأل بنااىلبح  ساانمنمعل

 بح ل  ياااعلةلالىماااةل نااا لبحياااةم,ل غمط اااللااااالبحياااطب بةللحصاااقمالاى,ب”لبحكنمسااا “لاااىلمراااة  لل م  قاااللبحياااالبامالبحاااثنثلبح
بحخل,ل…بحصاقمالامعبح فلمحضا  لر ال ثا لاظال لبحل  ام لبح طباىلح ثاطباحلبحل  م ماعلل1969 بحيالبامالبألحطىلاثنلقلاالنل

  ساااانمنمعل بح ااااالبطنمال كاااانل اااا بلفااااىلإطاااال لاااااللل ااااطفلراااالحل الاضلبح منااااى,لإناااالفعلإحاااا لبحل ااااالاضلبح اااالحىلح ساااا نعلبح
بح  سنمنممال الكنلاللح يق لاالنط ل اللفالتق لااالكسام,ل كا ل اىل ة اةةلمناطب لبح اةاممالبح  سانمنممالبحثشاطاعل

ل4.انقلل بح لملع
االبت لقمعل نمفلبحطبر ع"ل   لو نلةلب ىلنالى للعلبح نشآةلبحص معل بح سلش ملة,ل بتخلذلكلفعلل(56)فىلبح لمةل •

ل5علبح ةاممالاالبألاطب "بإ طبءبةلح  لل
حكالاللتيال لر لو نلةلب ىلنالفىلبأل بنىلبح  سنمنمعلل ثنلبالقلنل لرل حل لحق  لبح لمةل ذحكلريصفل

ل1بح نشآةلبحص معل بح سلش ملةل بح طبن لبحص مع.
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يالباالةلا لقثااعلمفل ااخصلا  ااىل ااالذاااملحاا لليلطفاا ل خصاامل ل بح لاااالبت لقمااعل نماافلبحطبر ااع"ل لل ااالزل(75)بح االمةل •
 2بح  ل معلا ظال ة"

 لبحالبقاااعلمنلبحلنااالقضلةااامالبحااانصل لبحلنثمااانلكثماااط,لىماااللت اااةلمنلبأل بناااىلبح  سااانمنمعلتشاااقةلبالقااالكل
و نلةلب ىالنالحقا بلبح ثاةم,لىماللتالقاعلبح يالبالةلبح  ل ماعلر انلمةنالءلبحشا ملبح  سانمنى,لك اللماقالل لت لاط لاثاةمل

ساانمنىل  اان لاااللتااطب ل فاانل ؤالقااللمااا للشااكنل طا ااعل لليلصااطل  اا ل خصاامعلبح ااطبس ل بح يالباالة,لف نااةالل طتكااملف 
ل3مفطبملموطت .ب ليلح لم لبولقةبف ل ىة لةنلل لةلحكلفعل

ل4االبإ ننلبح لح ىلح يال لبإاسلن"لإنلىطاعلبحلة الاالىيال لبإاسلنلبحنثم مع"ل(18)بح لمةل •
لةلالبحصااقمالامع,لىماااللت نااعلوااا نب ىاالن لبحالبقااعلمنل اا بلبح ااانلحاام لا اانلبىلاااطب لاااال لاااملقاااالبةل

ب ىالنالبح صاا مالبح  ساانمنممالاااالمحااالالبح ساا ةلبألقصاا ,ل تيماة لمبس اال لرسااالا ااةم,ل تساا حلايلةاانلذحااكلح  لااة نمال
ل5ةةحالالبح س ةلبألقص .بح نالملبحمقالمل

ح لبح س ةل يةةلح نعلىيال لبإاسلنلم  ةلحلرعلبولثنلسمعلب طلمحالال ل  نلبل2000ونعللتشطاالبأل ال19ةلل اخل •
ممبا لفم لزال ةل ل  نللملبحة  ةلب ولثنلسمعلبحنل سعلبحخلاسعل بح فل1/5بألقص ل ب ل ةةلحنحقللقطب  للبحشقمطل ق ل

بحا لبح سا ةلبألقصاا ,لك اللممبااا لفاىلبح االمةلبأل حا لاااالانناال لبحيااطب لبح ا كال ,لبحيلاانلبح ل  اةلبحاا فلتطتكثا لواا نلةل
بح ماالةلك االللشااكنل طا ااعلىااطالللشااكنلبالقلنااللحنمااطبلح  اانلفااىلنمعلبح  ل ااعفااىلبأل  لبح  ساانمل ىاالنالبحصااقمالاىب

ن االلمنااةةلبح  نااعلفااىلبح االمةلبحخلاسااعلاااالبح ننااال لا ساا لاااطةلمحااطىل  اا لمنلبحيلاانلبح ل  ااةللل  طا ااعلنااةلبإاساالامع,
امع.ل كلااا لنااةلبإاساالللشااكنل طا ااعلصااقمالاى بح اانظ لح  ااةاممال بألط االالبح  ساانمنممال  اا ل ااةلواا نلةلب ىاالنالبح

بح  نعل  فيللح  لمةلبحخلاسعلاالم ثل علبحيطب لقةلممبا لزال ةلم امنل ال  نلبحا لبح اط لبحيةواىلبحشاطاف,ل بحلاىلتساثث ل
فااىلمىااةبثلاأواال اعلفااىلبحيااةملبحشااطقمعلبح  ل ااعل بأل  لبح  ساانمنمعلبح  ل ااعلبألحااطى,لا االلممىلبحاا لقلاانل  ااطحل ااةمل

لنثمطلاالبح ةاممالبح  سنمنمما.
  ساانمنمعلبح  ل ااع,ل بح ل  يااعلراالأل  لبح1968   ل  مااعلقااطب بةلح نااعلبألااا لبح ل ااةةلح يااال لبإاساالنلاناا ل اال ل)لب اال

راالحلالقفل ااالبأل  االالبحلااىلتنلقااكلاثاالمفءلبحياالاالنلبحااة حى,ل بحياالاالنلبحااة حىلبإاساالاى,للانلحثااعلب ىاالنالبحصااقمالاى

                                                                                                                                            
 .19مرجع سابق، ص 1

 1949آب/  /12 مرجع سابق، 2
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رلحالفلءل حل بالتقللبحة حماعلرصا لقللم حاعل ضاالبلفاىلبألاا لل ىيال لبإاسلنلفىلبأل  لبح  سنمنمعلبح  ل ع,لك للطلحثلقل
لبح ل ةة,ل ك حكل ىلاالن البحة البح الق عل   لبت لقمعل نمفلبحطبر ع.(

)لإوطبسمنل فض ل  معلقطب بةلح نعلىيال لبإاسالن,لك الل فضا لبحل ال نلااعل  ماعلبح  النلبح ك  اعلةليصاىلبح يالسنل
 لبإاسااالنلفاااىلبأل  لبح  سااانمنمعلبح  ل اااع,ل كااا حكلف  ااا لااااعلبح ياااط اال بحل يمااانلفاااىلب القلنااالةلبحلاااىلت ااا لىياااالل

لل1.(الاالبح  نعلبح  كال ةلحن  لبحغط بحخلرمالبح  منم
ل

  :واجبنا نحو القدس والمقدسات -:لثانيالمطلب ا

 ل ااااكلمنل   ناااالل ىثنااااللح  ساااانمال بح ساااا ةلبألقصاااا ل يمااااةة,لألاقااااللم  لبح ساااا  مال فمقااااللايةواااالةل
لبنقللهللال  ل  نلكيث علم ح لح  س  مال فضلس قللفىلرطاحلكللالهللالت لح ل ر محلونل .بح س  مال قةل ل

م لماال ال,ل منلاس كلططانلبحنصطل  اللبتثلكلكللال بنللإح  لانلصلاالبحال ىلرأوثلالن  نلل اللآح ل
ف اللسليم لىلالبألاعلل ونعلاثمنلل   لفق لو  نللبحصلحح,ل منلاكالنلماعلرة ل   نل إحنصل قطالإح لهللالت لح ,

إ لرلح نجلبحشط ى,ل تيالاعل يمةةلبحال ءل بحثطبء,ل ا اال  ا لليامالراأنلبح ساليثنلفاىلف سانمال االلحإلوان ل بح سا  مال
للل2قلالت لح  "ل بح لقثعلح  ليما"

لللل3فلح س ةلبألقص لمالاعلفىلم نل لبح س  مال ال لظ ل  بلبحالب ملاعلت لظ لبح خننلةل بح  ل ولة.
  :على المستوى الفلسطيني -ل :أو  -

ال لنعل  ل مطاعل ل اعل ة ةةل اسمطبةلىل ةةلح ل ثمطل الوخن ل بولنكل  لحق  لل   لبحش ملبح  سنمنىلمنل قملر •
بإ اااطبءبةلناااةلبحياااةمل بح سااا ةلبألقصااا لبح ثااال كل م  ناااللبح اااةبف مال نق ااال,ل منللكاااالنل ااا ثنللبح اااطبرطل  ااا لاسااالالىل

 ة.بح ةثل منل لالىةلفىلرفل بى
ل    لبحيملمةلبح  سنمنمعلبحل طكلبحسطاعلحة  لر الملم  نللفىلاة نعلبحيةم,ل  فعلم ل ىلح  نظ الةلبحة حماعلناةلبح اة •

بحصقمالاىلك    لبألااا,ل انظ اعلبح اةالبحة حماع,لااعلتك مافلا الامالايلاة االحلثناىل فاعل ا  لبحاة ل ىل بحلطبفاعلةقالل
 مال لت كلبح قلةلبحة حمع.

                                           
 .2013أيار/ /19، مرجع سابق 1

 .2007، ,لاطك لةم لبح يةمwww.aqsaonline.org ل2

 .2007اط علولةن,لل3
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البح  ساانمنمعلمنلل   ااالبلم   اا ل ال طكااالبلرسااط علقثاانلفااالبةلبأل بنلحن ااةةلايةواالتنلل آ ل اااللفااىل  اا لبح صاالسنل بألىاا ب •
بحيةمل فىلف سنمال بحيمل لركنلاللفىل و ق لاال ولسنلبح يل اعلبح يةوعل بح شط  علإ ثل لبح ة لبحصقمالاىل  ا ل

 ىلبحيةم. قفلب لةبءبت لبح لكط ةل   لبح س ةلبألقص لبح ثل كل م  نلل ايةولتنللف
   لبح    لبحلشطا ىلمنلل  نلم   لرلحل طكلبحساطاعلااعلبحثطح لاالةلبح طبماعل بإوانامعل بحة حماعل انلحثلقاللرلوالنكل ل •

 ااطبس لبح ااطالحساا نلةلب ىاالنالبحصااقمالاىلنااةلبحيااةمل بح ساا ةلبألقصاا لبح ثاال كل بح يةواالة,ل ت  ماانلبإ ااطبءبةل
 1با .بحيضلسمعلنةل  بلبح ة لإ ثل  ل   ل قفل ة ل

,ل ا لى يالةلبح  ا ل بحاة  بةلبحشاط معبح  نلركنلبحسثنلحل كمالم نلبحيةم,لاالةنلءلبح ةب مل بح طبنا ل بح ؤوسالة,ل م •
  اللماكالاالغمط ل.ل48 ك لحعلى يلةلت  مظلبحيطآن,ل إىملؤ لرشةلبحطىلالإحم لاالم نلبحيةمل انلطنلبحال

بحساالس مالحااة التق لحإلواان ,ل تثماالنلبحلاال اخلبحصاا محلح  ساا ةلتااالفمطلبحااة لةل بحكلاامل بأل ااططعلةاامالبح ساا  ما,ل باامال •
ألقصاا ,ل تط  اا لبحكلااملبألقصا ل م  لبح سااطى,ل طثل ااعلبحكلاالالبإواناىلبحاا فل اا كطلبحلاال اخلبحصا محلح  ساا ةلب

 ح لبح غلةلبألحطىل انقللبح ثطاع.بإونامعلإ
مفلبحنة بةلبح   معل بح ؤت طبةل بحثطباحلبحلىلتاةبفعل,لتكث لقلملةقلبحمقالملركنلبحالولسنلبح للىعل بإ مل ثقلةل منلذ مل •

 ااالىينااللبحثلةاا لرلح ساا ةلبألقصاا ,ل كشاافلاخنناالةلبحمقااالملح  االح لبإوااناىلم  ااعل لتط  ااعلااالللصااة ل اانق لاااال
 نلمل اشطبة.

لشااكمكل لاناالصلاااالت طاااعلكللراالةلبح   االامالنلبحاا  الاااللفلئااالبل نشااط نلتخاا   ق لحألاااعل تثطاااط  لح  ل واالةلبحمقااالمل بح •
,ل كشافلبال الءبةل مر الملكللرالتق لةةلاالفضحلم ةبفق ,ل كشفلىم ق ل اكط  ,ل تال معلبألااعلرخناال تق لةثالبةلنل,لفن

  بحطمل   لمقالبحق ل اللحنل لمقناق .
 .بحل طافتخصمصلاطبن لم بولةلحة بوعل ت يمنلتطب نلل تل اخنلل ا  ظل الاعلم ملحنلل ى ل لق لاالاخنطلبحلشالا ل ل •
محاافلالااطلاطبااع,ل بحلالماااعلةاامالل144بحلشااة ةل  اا لمنلبح ساا ةلبألقصاا ل اااللكاانلاااللمب ل  ماا لبحسااال ل اساالىل ل كاا حكل •

 بحلالمااااعلةااامالبح اااةب ملبح طبماااعل بإوااانامعلااااعلااااةب ملبحياااةملللعاسااال ةلبحياااةمل اسااال ةلبح ااالح لبح طبماااعل بإوااانام
 ألاعلاسل طة. بح لا لةلك حك,ل بحلالماعلةمالبح ؤوسلةلبح   مع,لحلثي لبحص علاعلب

 منلا  نلك  لامعلاالم نلبألقص ل  لةةلاالبح  انلبح ؤوساىل إقلااعلبح ؤوسالةلبح لخصصاعلحنصاطةلبحياةمل م انل •
 2ف سنما,ل حالا ة لبحة لءل بح نلءلوثمننلا كنلنل لمىةللسلنمعلةلط  ل.

                                           
 .2009آب/ /15، ,لبحةكلال لمى ةل الوفلمةاللى ثمعبح س ةلبألقص ل لبح ؤباطةل  مق ل,لفضلسنلبحيةمل لwww.wata.cc ل1

 .2007اط علولةن,لل2
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 :على المستوى العربي اإلسالمي -ثانيا : -
البلر الملبحش ملبح  سنمنىلفىلاالب قل لح  ة لبحصقمالاىل اخننلتا لااال   لبح  ل مطلبح طبمعل بإونامعلمنل ة   •

 اان لبح طسمااعل بح ساا ال عل بح يااط ءة,لحااةفلكل ناا ل ى ل لاا لرشاال ل واالسنلبإم اانلبحاا  مل ااالىماال لبح ساا ةلبألقصاا ل ب
  لبحق  ااعل تسااممطلبح ساامطبةلبح  ل مطاااعلبح ل ااةةلفااىلبح ااةنلبح طبمااعل بإواانامعلفااىل  مااعلرياالكلبأل  لبواالنكل ب لحقاا

 بحصقمالامعلبحشطوعلنةلبح س ةلبألقص لبح ثل ك.
نااط  ةلبحليااة لح  ؤوساالةلبحة حمااعل ىيااال لبإاساالنلبحللر ااعلحألااا لبح ل ااةةلاثاانلا  اا لبألاااال ا ك ااعلبح ااةالبحة حمااعل •

 ل انظ علبحمالاسكاللرص لقلل ب معلح  للعلبآل ال لفاىلبح الح لااالم انلبتخالذلقاطب بةلىلوا علناةلبح اة لبحصاقمالاىلت  اا
 رلح  لظل   لبح س ةلبألقص لبح ثل كل    لبح يةولةلبإونامعلفىلبحيةم.

  ا لىكاال لبح ااطال بح ساا  مالمنللكالاااالبل  ا لقااة لبح ساائالحمعلمنل قثااالبلح ااةفلكل االبح ساا ةلبألقصاا لبح ثاال كل بحضااغطل •
    لبح ة لبحصقمالاىلرشل لبحالولسنل ذحكلاالحنا 

  لإقلاعل نقلةل ة ةةلا  ل و ملبحس طبء.قنعلبح نقلةلبحةة الالومعل بحل ل اعلل  ة -م
بحااة  لبح االمفل بح  نااالفلح شاا ملبح  ساانمنىلفااىلايل اااعلب ىاالنال بح ااة بنلبحصااقمالاىل  اا لبآل اال ل بح يةواالةللطتااالفم -ا

  بح يال لبح  سنمنمع.
  ؤواالسقلللت  ماانل لا ااعلبحااة البح طبمااعل انظ ااعلبح ااؤت طلبإوااناىلحليااال لةل طاااكلبحااة البح طبمااعل بإواانامعل ا الكقاال -ة

 بحخنمطلبح فل لقةملبح س ةلبألقص لبح ثل كل وثنلبحةفلكل ن .لاطبسقللحة بوعلبحالنع م
 1ت  منلبح يلط علبح طبمعل لبإونامعلح كملنلبحصقمالاىلفىل ل لبح  ل ة. -ث
فااىلل اااةىلواا لىعلبإواان لبحلااىلت  اا إةااطبزلقم ااعلةماا لبح يااةملفااىلإىماالءل  حلبحل اال نل بحل االلشلبحااة نىل بإاساالاى,ل •

محنقماالةل ل  قةتاا لبح  طاااعلأل  قاال,للااال لبح االمال  ااطلةااالبحخناالال)ل نااىلهللال ناا ل(بح االحلبحساا  ىلحقاالل  اا ل ااةلبإ
 بح قلملبحطبقىلبحلىلةطزةلفىلفلحلرنحلبحة البأل البىلبح فلىلفظل   لىيال لبح سم ممالفمقل.

ة البألحطىلقضامعلبحياةمل االلتل اط لحا لبح   لءلبح طال بح س  مالتض مالحنلرلتق ل انلقشلتق لاعل ؤولءلبح   ل •
 االاؤباطبة.

ل للبإناانكلةااة  للكلفااعلبح ؤوساالةلذبةلبح نقااعلرلحيااةم ل  اا لبحااة البح طبمااعل بإواانامعل بحقمئاالةلبح طبمااعل بإواانامعل •
بح  لفظااعل  اا ل ط بااعلبحيااةمل إوااناملقلل مل غطبفملقااللبحسااكلامعل بح  طبامااع,ل بحالقااالفلمااال لا اال  ةلط اا ل اا  لفااىل

 ل2بحقالاع.
  ي:ت تناول فيها عدد من المحاور, وهاألردنيين دورا نظم كل من ملتقى القدس الثقافي, ولجنة مهندسون 

                                           
ل.2009آب/ /15اط علولةن,لل1
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 بألقص لا ل م لمولومعلىالالبحيةمل بح س ة -
 تل اخلبحيةمل بح س ةلبألقص  -
  يلسةلفىلبحيةمل بح س ةلبألقص  -
  بقعلبحيةمل بح س ةلبألقص  -
ل.1 الحعلفىلبحيةمل بح س ةلبألقص  -
,ل تطواامخلىااملبح ة نااعلبح يةوااعلفااىلبحاا بنطةلبح ضاال اعلح ثشااطاعلاااالبحيااةملىمااعلفااىل يااالال   ااةبنلبألاااعلإرياالءلقضاامع •

 حنالبح قالملبحلطبالاعل بحلطب مع.
للبح   ااىل تكثماافلىطكااعلبحث ااإاشاالءلاطبناا لر ااالثل م بواالةلت ناا لريضااللللبحيااةملفااىلم البح االح لبح طبااىل بإوااناىل •

 .بحخلصلرلح ة نعلبح يةوع
 .  معلبح لخصصعلريضللللةم لبح يةمإاشلءل البس لحأل  لالبألمةمعل بح نمعل بح  •
 .ل  م معلبح طبمعل بإونامعإاسلال ل   طبال لفىلبح نل حلبحلإم بجلبحيةمتض مالتل اخلبحيةمل بح يةولةل ل •
بح كلالباااعل بح طسماااعل,ل إةاااطبزلقضاااللللبحياااةمل ثاااطل وااالسنلبإ ااان ل نااااىلبح طباااىل بإواااناىل لح مااال لتكثمااافلبح قاااةلبإ •

  بح س ال علة غلةلبح لح .ل
 م  لبح  نلبحثيلفىل بإ ناىلفىلبح ة نعلبح يةوع. •
بح  ل علبحة حىلرلح خلططلبح  ةقاعلر ة ناعلبحياةمل بحال االملإطن لا  ال علاالبح  نةلبإ نامعلبحقلمفعلإح لتال معل •

قلنااالةلبإواااطبسم معلح يااالاالنلبحاااة حىل بح سااالملبح  سااانمنىلفمقااال,لااااالم ااانلفضاااحلوملوااالةلبإىااالنالبإواااطبسم ىل بإال
 رلحال الملبح  سنمنىلرلح ة نعلفىلإطل لتقالاة لل   حقللاال الالقللبح طبمعل بإونامع.

 ل2. م مل ل م حمل لت طكل لإل لةمل ل طبمل ل إق نعلبولمطبتم معلإ نامعل طبمعلإونامعل لا علح ةفلكل البحيةمل بحل طكلةقلل •
 

  :وى الدوليعلى المست -ثالثا : -

ح  انل   لبألىطب لاال  الالبح لح لم  لر المل  ثنللبح  سانمنىلفاىلبحاةفلكل االايةوالت ل ا لح ا لبإوانامعل فاىلب •
 لل:وذلك من خاللل3   لبولطمبملىيالق لبح يةوعل,

 .تن معلبح الب ملبح لحمعل تأامالبحل الانلبحنز لحلن م لبح شط  لةل بحثطباحلرلحالولسنلبح للىع -
                                           

 .2015شباط/  /9، ا لي لبحيةملبحثيلفىل1

ل,لرالةلبألغ ثمعلبحصلالعل  النل 2

ل.2009آب/ /15لةن,لاط علول3



   
 

 
 
 

                  

76 
 

 دليل األبحاث –أكاديمة دراسات الالجئين 

 1م نلبحة  لبح لحىلح ة نعلبحيةم.انظالاعلرنل -
    لىكالالةلبح لح لبحضغطل   لبح ة لبحصقمالاىلىل ل القفل ة با لبحظلح ل   لبحيةمل بح يةولةلبإونامع. •
   لبح نظ لةلبحة حمعلبحل ل نلبإل لةىلاعلانلحمل  ثنللبح لمحعل بتخلذلبحيطب بةلبحنزاعلح   لبح ة لبحصقمالاىلىل ل •

 2ةلايةولتنللفىلبحيةم.لي عل الا ل ولت لن
  ااا لبإ نامااامالبحغاااطبممالرااالإطنكل  ااا لب القلنااالةل بح اااطبس لبحصاااقمالامعلناااةلبإاسااالامعل اشاااطلذحاااكلفاااىل وااالسنل •

 إ ناق .
  اا لبحقمئااالةل بح نظ ااالةلبح سااام معلفاااىلبح ااالح لبحغطباااىلبحالقااالفلإحااا ل لااااملإحاااالباق لبح سااام ممال بح سااا  مالفاااىلةمااا ل •

 حمقالمفل   لبأل  لبح يةوع.بح يةملمال ل   علبإولمنلنلب
الااالسحلبح  طاااالةلبأل طااااعلبحلاااىلقااال لةقاااللبحكمااالنلت سااامطبةل  ااا لبحثااالىثمال بحةب وااامالح ة ناااعلةمااا لبح ياااةملبحل لاااانلااااعل •

حل سمطبةلبحلىلل ل ة نل  مقاللفاىلم بوالتق ل مر ال ق لبحنظطلفىلكثمطلاالبح   الالةل بلكثمط,ل إ لمةر ضلبحصقمالاىل
 سلةلبحصقمالامعلبح لح مع. بحلىلومنطةل  مقللبح ؤو

نط  ةلبح  لظل   لبح البقعلبإونامعلفىلةم لبح يةم,ل نط  ةلإليلفل  معلم  لالبإولمنلنل   لبحقمئلةلبحة حمعل •
 بحلقالااةلفاىلبحياةم,ل بح  االظل  ا لبحنالرعلبح طباىلبإوااناىل بح سام ىلح طبفانلبح ة ناعلبح يةوااعلح   لفظاعل  ا لتااطبثل

 3ىلطالبالبح يالملبح لنمع.صقمالاح ةلبحلقالاةلببىلمال لا ل لبح ة نعلبح طل
 :على مستوى فلسطيني الخارج -رابعا : -
اظ لا لي لبحيةملبحثيلفىلفىل  لنلرلحل ل نلاعلاة طاعلت  م لبحياةمل"ا ليا لبأل بسان"ل •

-ل13بحثلاىلت ا ل ا ل ل"قلساة...لاثاةك...لرالاة",لبوالقةفلبحن ثاعلبحملف ما)االلةاما
 ياةةللل- مال ل بح ل ل امالرسا لةلقململاع.لل ياةلح  اطةلبحثلاماع لاال (لبح ل االقمالمنلملل16

حق ل   لاةب لح سعلملل لفىلبحث طلبح م لماشنعل مح الال   شلالنال اعل اةف لإحا ل
ت  ا لب ت ل لةلبإل لةمعلحةىلبحملف مالم  قللاقل بةلبحيملمةل تية طلبح بةل إمب تقال,ل

طايى,ل ىنلبح شكنةل بتخلذلبحيطب ,ل بح الب ل بحل ل  ل بحلالبرنلبحن ن ىل بح  نلبح 
 بحل كمااااطلبإةااااةب ىل بحنلقااااةل  بااااطلبحماااالف مالبح يةوااااممالر  اااامنق لبح طبااااىل بإوااااناىل

                                           
لاؤوسعلبحيةملبحة حمعلل1

لل.2009آب/ /15اط علولةن,لل2

ل,لرالةلبألغ ثمعلبحصلالع  النلل3
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ريضاامعلبحيااةمل بح ساا ةللل باالح ك ل بااطلبحماالف مالاااالحاال جلبحيااةملةقاالل  فااعلاساالالىلبحااال ىلحااةىلبحماالف مالبح ل ااالقما
 1.بألقص لبح ثل ك

لح نشا ء بح ضام ع منلمل ماع اظ لقال  بحلاىل,"ق البنال فاى بألقصا  "ف لحمع فى بحلال ميمع ح ة بولة بح يةم ةم  اطك   ل ك •
 )www.foraqas.com (بألقص  م ن اا محالبة ا  ال ع االقع اع رلحل ل نل  رلحيل طة بألنلمل معليطالفى

 2.لاصطت  فى  ف لحملق   غثلق ل ت  ا   ف سنما, بحيةم ل بألقص  رلح س ة  ذ اق  بألط لا حةى بحال ىلاشط ةقةف
 يةلا لي لبحيةملبحثيلفى,لاة ةل   معلفىلايطلبح  لي لر نالبنل"م  لبح  طفعلفىلت طاطلةم لبح يةم لاال لبحاة الزاكاىل •

م  للفااىل قاا لاااالبأل قاالةل ثااطلبحلاال اخلبإوااناىلممىلإحاا لإغ االال"لبحلشااطذ ل"فااىلبحنااة ةلمنلا الذ اال ",ل م اا لااالل االء
 3ا للممىلرلحللحىلإح لويالط ل بىلنح .لبح  طفعلفىلاكلاعلةم لبح يةم,

 يةلف سنمنماللبحشللةلاؤت طب لفاىلتطكمال,لوا  لبح اؤت طلإطان لىاطبكل ا ثىلحلكاطا لم  لل2017/ل ثلطل/لل25فىل •
ثالبة لبحالطنمعلبحلىلىيميىل فل نلح  سنمنىلبحخل جلتل   لفم ل طبنعلمطملفلبحش ملبح  سنمنىلكلفع,ل بحلطكم ل   لبح

 بحخثاطبةل بح البقاعلبح ل ما ةل بح ااطصلت يانلبحلالبفانلةامال  ماعلمطملفا ,لك الل اسا  لبح اؤت طل والث ل لبحنلقالةلبحكثماطةل
بح للىعلحةىلبح  سنمنممالفىلبحشللةلاالم نلبإاخطبطلفىلبح  نلبحالطنمالل حلرعلفىل   لبح طى علبح ط علاالتل اخل

لجلإح لبحالىةةل تضلفطلبح قالملةمالبح  معلحالقفلاس سنلبحل طاطل بحلق مشل ىل ل ل ل لبحنضلالبح  سنمنى,لبحلىلت ل
 4ت ل زلبح يال ل بحثالبة لبحالطنمعلبح  سنمنمع.

ل
 :الخاتمة

معلبحلااىلب  لااةبءبةل ب القلناالةلبحصااقمالا لضااحلاااالحاانالاااللتيااة لفااىل نللاالل اا  لبحة بوااع,ل ااالوملوااعل
ل لبحنللسحلبحللحمع 2016ل- ل1917ى علبحالبق علاللةمال لاىلطلح لبح س ةلبألقص لبح ثل كلفىلبح طل

 ,لكااالاالبل لن  اااالنلإحااا لبوااال لمةلبحة حاااعل1967/ى ااااطبن/5إنلبحمقاااالمل انااا لمنلوااامنط بل  ااا لاة ناااعلبحياااةملفاااىللأول :
بحمقالملااعل اا لإ االمةلةناالءلبحقمكاانلبح   ااال ل إقلاااعل ااطشلمب ملفااىلبحيااةمل  اا لماياال لبح ساا ةلبألقصاا لبح ثاال ك,لر ماالل

                                           
 .2015شباط/  /9اط علولةن,لل1

 اطك لةم لبح يةملح ة بولةلبحلال ميمعلل2

 .2017أيار/  /3،   لنلبح طك لبح  سنمنىلحإل ن ل3

 .2017/ل ثلطل/لل25، مرجع سابق 4

http://www.foraqas.com/
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ب ل اااةةلوملوااالق لفاااىل ااا بلب ت ااال ,ل  ااا لب لاااةبءبةلالكاااط ةل  ااا لبح يةوااالةلبإوااانامعل  ااا ل اااكنلىاااالبمثلفطملاااعل
ح لنااطفمال قااالمل اا لوااط لنلاااللمحاا ةلتلنااال لت ااكلبحسملوااعلحلصااثحل  اان ل واا مل لانظ اال لاااالقثاانلبحساا نلمالبحلشااطا معل

معل  ا لبحالنفلم اكلحقلل ماالب قال,ل تقالااةلبىالنال بحلن م لعلإحا ل لااملبألىا بال بح طكالةلبحة نماعلبح لنطفاعلبحصاقمالا
لاة نعلبحيةمل   لما لةةبلعلاطى علبحخنصلح ش ملبحمقالمف.

 لضحلحنللملضل ,لمنلاللكلا لتيال لر لبح ؤوسلةلبحصقمالامع,لبحطو معل غمطلبحطو معلت ل لبألالنالبح يةواعلفاىلثانيا : 
معلبحطوا مع,لال يماةةل نا لقللبحسا نلةلبحصاقمالاباطةلالر اعلاااة نعلبحيةم,لحلراعلبإوانامعلانقالل اةال  ا لماقاللااؤل

تيال ل   لمولملبحيضلءل   لبحطاالز لبحثيلفمعل بح ضل اعل بحة نمعلمبحنلبح ة نع,لاالحنالب  لةبءبةلبح لكط ةل   ل
لبح يةولةلبإونامع,لاسلخةاعلفىلذحكلكنلبألولحمملبح  كنعل غمطلبح  كنع.

  زبحا لناةلبح سا ةلبألقصا لبح ثال ك,لفاىلكانلل بألا ال ,لبحلاىلبوالخةالقللم حاعلبإىالناإنلوملواعلبح  طاالةلثالثا : 
( لاال ل150اطبى قل؛ل ةف لإح ل ة لبح س ةلبألقص ل بنلءلبحقمكنلبح   ال ل ذحكلاللراطحلرا ل) مطتا ا(لقثانلىاالبحىل)

ليةم".ىمن للقلا ل"لحالل ش لىل لقمل لبحة حعلبحمقالملعلفسأ ة لكنلاللحم ل قالملل لفىلبح

   مااعلم طااا لت اا ل نااالبن,لاااالحاانالت ااكلبح  طااالةل فااىل  مااعلاطبى قااللتغ م قااللرأ ااةبفل"لوااطبسمنلىل حاا ل"برابعررا : 
لم لف سنمالبحيةل علم لبحث لل البآل ل ."لوطبسمنلبولكشلفل"ب

عررالم وأمررام هررذه النتررائجا يجررب األخررذ بالتوصرريات التاليررة, لعررل وعسررى أن نحررافق علررى األقررل علررى مررا تبقررى مررن م
 إسالمية داخل مدينة القدس, قبل أن تصلها يد: التدمير والقتل والهدم الصهيوني.

ل اااملمنلل  ااانلبح  ماااعلواااالبءلمنلاااا لاؤوسااالةلىكالاماااعلم ل ااا ثمعلم لم  ماااع,م لكااانل اااخصل ق ااا لاصااامطلت اااكلأول : 
ااااالوملواااعلبحلقالااااةلملبألاااالنال ت اااكلبح ة ناااعلبح يةواااع,لل اااملمنلل   اااالبل  م ااال ل بماااةل بىاااةة,ل  ااا لإايااالذلاة ناااعلبحياااة

نة ل,ل  منللمنلالطكلحنفلتنللبحسملومعل  بءلظقال ال؛لحنطك ل   لبح قاالملل بإمالجلبحلىللسلخةاقللبحكملنلبحصقمالاى
بحلىلاال أاقللإايلذلت كلبح ة نعلبح يةوع,لوهللالحااللسالا نللبحلال اخل حااللسالا نللبحاة ال حااللسالا نللمىاة,لإذبلفططنالل

لفططنل لفىل يمةتنللفىلتطب نللفىلتل اخنللفىلاس ةاللقث لنللبأل ح لبح شطفع.لفىلت كلبح ة نع,لإذب

بح  نل بكنل قةلاسلنلكل   ل قفل   معلتقالاةلبح ة نعل مالننقللبح يةوع,لحلراعلبح  طاالةلبحلاىلتاؤ طلتاأ مطب لثانيا : 
بحلصاةفلوملوامل ل  يلفمال ,ل بوالخةب لاثل طب ل   لبح يةولةلبإونامعلااالبحنلىماعلبح   ل ااعل بأل طااع,ل ذحاكلااالحانال
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ول لاعلرش البنللبح طبمعل بإونامع,ل إرةب لقالبامالم حماعلا  ااعل  بم اعلت ا  لحالولسنلحالقفلت كلبح  طالة,لاعلبإننلب
لو نلةلب ىلنالةالقفلت كلبحل ةللةل ب القلنلة.

سنلبإ ااان لبح طسماااعل بح سااا ال علمع,لااااالحااانالكااانل وااال  ااا لفضاااحلت اااكلبح  ل وااالةلبحصاااقمالالناااط  ةلبح  ااانثالثرررا : 
 بح يط ءة,ل اينل   لبح شك علإح لكنلما لءلبح لح ,ل فض قللمال لكنلبح  لفنلبحة حمعل بحطمفلبح ل لبح الح ى؛لكاىل لنثا ل

لمعل   لت كلبح ة نعل ايةولتقل.إح لحنال ةل   لبحسملوعلبحصقمالالبح  مع

منل الب قاالبل ا  لبحسملواملةلركانلبحالوالسن؛لألنل  ا ل التيق لل   لإحالبانللوكلنلبحيةملاالاس  مال اسم مما,رابعا : 
لياعلبح قاةلبألنثاط؛لألاقا ل ا لبألقاطالإحا لت اكلبألااالنالبح يةواع,لا ا لفقا لليالااالنلرالحكثمطل ال طناالنلفاىلواثمنلذحااكل

 .حكنلماالبكلب ننقلمل بحيقط,ل  نلهللالذحكلفىلام بنلىسنلتق 

 بح ؤوسلةل  زب ةلبأل قلفل تنسمنلبح  انلفم اللةمانق لحاة  لبح  سانمنممال لنط  ةلبحل ل نلةمالبح قلةلبحةب  علخامسا  
لفىلةم لبح يةملح  للعلةم لبح يةمل ايةولتنل.ل

م  ااااللمنلتلظااالفطلكااانلبح قاااالملبحطوااا معل غماااطلبحطوااا معلبح  سااانمنمعل بح طبماااعل بإوااانامع؛لح اااةفلكل اااالبح سااا ةل :وأخيررررا  
. بن,ل ذحاااااااااكلقثااااااااانلفاااااااااالبةلبألرااااااااا  لهللال  مااااااااا ل وااااااااا  البألقصااااااااا لبح ثااااااااال ك,لم حااااااااا لبحيث لاااااااااما,ل اساااااااااطىلبحطواااااااااالل

 المراجع : 

ل1949آا/لل/12بت لقمعل نمفلبحثلحثعلرشأنلا لا علموطىلبح طالبح ؤ حعلفىل ❖

 1949آا/لل/12بت لقمعل نمفلبحطبر علرشأنلى للعلبأل خلصلبح ةاممالفىل ق لبح طالبح ؤ حعلفىل ❖

 1907 طبفلبح طالبحثطاعلبت لقمعل  لفلبحطبر علبحخلرعلرلىلطب لقالبامال لمل ❖

حااا ل,لةماا لبح يااةمل اااللىالل,لاياان ل ااالا  ااةل ث االنل ااثمط429ل/1علفااىلواانن ل,ل بةااالال اا463ل/6مى ااةلفااىلاساانة ل ❖
ل.(ل1989بحكالا  لاكلثعلبح نحل,ل)

 سلن.بإ ننلبح لح ىلح يال لبإا ❖

 . 2013,لبح يم (مب لل–,ل) لاكلنل2قص ل ثطلبحلل اخ,لبحنث عل,لبحيةمل بح س ةلبألا  ةل  ى,لبحثل  ❖
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) اكااالن لمب لبح كاااط,لل2,لططبحثخااال فل اسااا  ل بةاااالال اااعل لمةااااللمب م,لبح نااال ف,لفااامضلبحياااة ط ل اااطحلبح ااالاعلبحصاااغمل ❖
 ل6(ل,لج1972

ب وااالمنلنلبحصاااقمالاىلفاااىلبحياااةمل اساااليثنلبح سااالالطنلةلفمقااال,لبحنث اااعلبأل حااا ,ل)مب لل2009لا  اااةلا  اااالظ,ل, ااالةط ❖
 .فضلءبةلح نشطل بحلالزاعل,ل  لن(

 .(لك طلقطكل–طث عل ة ةة,) لاكلن,لمب بحقةىةنماللف سنما,لل,ل1991ل  لاطبم,اصنل,حةرلغب ❖

ل. ا1433ل- لل2012حثنلن(,لل–ا سالا  ة,لبحنطانلإح لبحيةم,لبحنث علبحخلاسع,ل)ةمط ةل,لرلحح ❖

 .ل3,لجتل اخلبحنثطفلبحنثطف.ل ❖

ل.ح  ل ف(اصط,لمب لبل-بحيل طة,ل)2,لتل اخلبحيةم,لبحنث ع ل فلرل لل,ح ل فب ❖

ل.2009 ثةهللالا ط ف,لبح ةحنلبح لم بوعلبح س ةلب قص ,لبحنث  لب  ح ,لةمط ة,لمب لبح   لح  ن ما.للل,  ط ❖

ل.حيطآنلبحكطا ب ❖

ل

 الدراسات السابقة:

 .2016,لم بوعلولريعل,آلعل   ع,لمو نلبألقص ل..لى طالةلحا" ة لبحلل اخ"ل إقلاعلبحقمكن ❖

لل.2016,لم بوعلولريع,لما لاالبحلس سنلإح لبحسمنطةريطلمةاللفخط,لب ولمنلنلفىلف سن ❖

 ل,ل مفلبحياالاالنلبحااة حىل لمنااطب لب لبح صاانلبح نصااطف,ل راا  ,لمرااالبح ,ل ااة,لمنلمل مااعلم بواالةلبحن ئااماتقاالاىلمةاااللزاااة ❖
ل.2016,لم بوعلولريع,ل   لبأل  ل لبإاسلنلبح  سنمنى

القلناالة)لبإوااطبسم مع(لفااىلبحيااةملر ال ااملبحياالاالنلبإاساالاىلاثماانلبحااطان ف,ل كلحااعلبألاثاالءل بح   الااالةلبح  ساانمنمع,لب  ❖
 2013بحة حى,لم بوعلولريع,لل
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مامنعل طافلى ةبن,لى للعلبح ةاممالفىلبأل بنىلبح  سنمنمعلبح  ل عل)لبت لقمعل نمفلبحطبر ع(,ل لا علبحن لحلبحالطنمع,ل ❖
 .2010ن معلبحة بولةلبح  مل,لم بوعلولريع,ل

,لاكلااملب  ل ل ماعل  ا لبحشاا ملبح  سانمنى,ل زب ةلب  ان .لف سانمالبح نصااطفل لآ ال   اةب لبح صانل المفلبح صاطف,ل ❖
ل.2008,لم بوعلولريعلا لفظلبحخ من

ل,صنلب واطبسم ىلفاىلبحيالاالنلبحاة حى,ل لا اعلبحن الحلبحالطنماع,لك ماعلبحة بوالةلبح  مال,ل ةب لبح  ا لتمسمطلح منلبح ل نع ❖
ل.2007,لم بوعلولريع

تااأ مطبةلبح ااةب لبح لراانلك مااعلبحة بواالةلبح  مااللل–بحالطنمااعل,ل لا ااعلبحن االحلنل ثااط,لم بوااعلواالريعةاانال ثااةلبحااطىم ل ث اال ❖
 .2005لم بوعلولريع,ل, معلبحسملومعلفىلبحض علبحغطبمع   لبحلن

ل,لم بوعلولريع.فالزفل ثلملفلنن,لم بولةلم حمع,لب ولمنلنلبحصقمالاىلبحيةملما الذ ل ❖

ل.عم بوعلولري,للقالاة,لبحيةمل..لب ولمنلنل بحا م لرل  مل ❖

لل.م بوعلولريع,ل1967 وطبسم ىلفىلبحيةملر ةل ل لى  لب ولمنلنلب,لا  ةل  مةل نلا ❖

ل

 بح البقعلبإحكلط امعل ل ❖

اؤوساعلبح يةواىلحلن ماعل تناالاطلبح  ل اع,ل  قاعلاالقافللوملوااعل اة لبح نالزالفاىلبحياةملبح  ل اعل طا اعلىاطال  طا ااعل ▪
لبننقلملنةلبإاسلامع.

لشؤ نلبإاسلامعلبأل بنىلبح  سنمنمعلبح  ل ع,لتيطاطلمزاعلبحلخنمطلفىلبحيةملبحشطقمع.اكلملتنسمنلبح ▪

لا  علبح لر ع,لتصة ل البح ؤت طلبحالطنىلبحش ثىلح يةم.ل ▪

ل لب ولمنلنلفىلبحيةملو نل ق ل لقملومل .ط كلحعلف سنمالبحمال ,لتيطا ▪

ل تعوعلبولمنلاىل تقالاةلبحيةم.,لب ةبالةل   لبح الب  ل2016 ب لهللا,لف سنمالل–بح طبىلبح ة ةل ▪
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ل,ل منكل   لبحالطا.ل كلحعلف سنمالبحمال  ▪

لا لي لبحيةملبحثيلفى. ▪

ل  الن,لرالةلبألغ ثمعلبحصلالع.ل ▪

لاؤوسعلبحيةملبحة حمع. ▪

لاطك لةم لبح يةملح ة بولةلبحلال ميمع.ل ▪

▪ 00202http://www.imcpal.ps/news/?p=ل2014آذب ل/لل/4 بآل ل لبح سم معلفىلبحيةم,ل بح يةولة,ل

ل.WWW.paldf .net ثكعللف سنمالح  الب ل ▪

ل.2009تل اخلاة نعلبحيةملبحشطاف,لل,  ىىلبحخلحةفلomariatalquds.wordpress.comاالقعل  طاعلبحيةمل ▪

▪ http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=444:2013-02-
25-16-53-59&catid=79:2013-02-03-17-54-49&Itemid=38. 

▪ Palestinen.ahlamontada.net. 

▪ Palestinianmissionuk.com.ل

▪ Info.wafa.psلب ولمنلنلبحمقالمفلفىلبحيةملإرلنلب الةبالبحثطانلاى.اطك لبح   الالةلبحالطنىلبح  سنمنى,ل, 

▪ by.co.ukwww.alara.ل

▪ Alhadath.ps/article.php.ل

▪ www.aljazeera.net . ل,لبح  طالةلبإوطبسم معلمو نلبحيةمل بألقص

▪ Alray.ps.ل,لبح  طالةلبأل طاعلفىلبحيةم

▪ www.qpress.psلتيطاط لبح  طالةلب وطبسم معلمو نلبحيةمل بألقص ,ل,Alray.psل طاعلفىلبحيةم.,لبح  طالةلبأل

http://www.imcpal.ps/news/?p=20200
http://www.alaraby.co.uk/
http://www.qpress.ps/
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▪ www.aljazeera.net . ل,لبح  طالةلبإوطبسم معلمو نلبحيةمل بألقص

• Ar.m.wikipedia.org. 

▪ m.btselem.orgل.,لاطك لبح   الالةلبإوطبسم ىلح يال لبإاسلنلفىلبأل بنىلبح  ل ع

▪ www.m.ahewar.orgللةلب ونامعل بح سم معلفىلظنلب ىلنا,لىسل لمةاللبحنصط.,ل بقعلبح يةو,لبح الب لبح ل ةن

▪ www.rcja.org.jo.ل,لبح  نعلبح  كمعلحشؤ نلبحيةم

▪ Info.wafa.ps .ل,لاطك لبح   الالةلبحالطنىلبح  سسنمنى

▪ www.alwatanvoice.comل.مللبحالطا,لما

▪ www.aqsaonline.orgلل.,لاطك لةم لبح يةم

▪ www.wata.ccل.,لبحةكلال لمى ةل الوفلمةاللى ثمعلبح س ةلبألقص ل لبح ؤباطةل  مق ,لفضلسنلبحيةمل ل

• Alqudslana.comل.,لا  علبح لر ع,لتصة ل البح ؤت طلبحالطنىلبحش ثىلح يةم,لاؤوسعلبحيةملح ثيلفعل بحلطبث

ل.  لنلبح طك لبح  سنمنىلحإل ن  ▪

▪ Jilrc.com2017مركز جيل البحث العلمي، ,ل 

▪ www.addameer.org 2013,لاؤوسعلبحض مطلحط للعلبألوطىل ىيال لبإاسلن,ل 

▪ www.amad.ps ,ل2017 .لبألاة

ل

 فهرس اآليات القرآنية 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية القرآنية اسم السورة

http://www.m.ahewar.org/
http://www.rcja.org.jo/
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.aqsaonline.org/
http://www.wata.cc/
http://www.addameer.org/
http://www.amad.ps/
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 13 (1) آية " سبحان الذي أسرى بعبده ليال  من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله" سورة اإلسراء

 19 (4 -1آية من ) هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين"" آلم غلبت الروم في أدنى األرض و  سورة الروم

 21 (1) آية " سبحان الذي أسرى بعبده ليال  من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله" سورة اإلسراء

 

 

 الفهرس:

ل ق لبحص  عللللللللللللللللللللللللبح النال لةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

ل2للل-------------------------------------------------------------للللإهداء 

لل3لللل---------------------------------------------------------للللشكر وتقدير

لللل4لللل-------------------------------------------------------------لللتمهيد 

لل7لللل------------------------------------------------------------للللالمقدمة

ل8للل-----------------للللالمبحث األول: تعريف عام ببيت المقدس والحق الديني والتاريخي اإلسالمي فيه

للل9للل--------------------------------لللالمطلب األول: وقفة مع المكان والمكانة لبيت المقدس 

للل9لللل---------------------------------------------------للللأول : الموقع والمساحة
لل10للل-----------------------------------------------------للللثانيا : مكانة القدس

لللل10للل----------------------------------------------------للللأول : عند المسيحيين

ل11للل------------------------------------------------------للللثانيا : عند اليهود
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للللل12للل----------------------------------------------------للللثالثا : عند المسلمين

ل16للل--------------------------------------للللالمطلب الثاني: القدس الشريف قبل اإلسالم

للل16لللل---------------------------------------------------للللأول : القدس اليبوسية

ل17للل-----------------------------للللثانيا : الغزو الفارسي واليوناني والروماني والبيزنطي للقدس

للللللللللللللل19لللل-------------------------------------للللالمطلب الثالث: القدس في التاريخ اإلسالمي

لل19لللل-----------------------------------------------أول : رحلة اإلسراء والمعراج    

للللل21لللل---------------------------------------------------للللثانيا : العهدة العمرية

ل23لللل-----------------------------------------للللالمطلب الرابع: الصليبيون في القدس

للللللل23للل------------------------------------------أول : سقوط القدس في يد الصليبيون    

لللل23لللللل-------------------------------------------ثانيا : تحرير صالح الدين للقدس    

لل25للللل---------------------------للضية القدس وسكن اليهود فيها  ثالثا : مواقف العثمانيين من ق

لللل26لللللل-----------------------------للللالمبحث الثاني: صور النتهاكات القانونية لبيت المقدس

لل27لللللل-------------------------------------للالمطلب األول: اإلستيطان في مدينة القدس  

لللللل28لللل---------------------------------للللم1917 -1852لة األولى: العصر العثماني المرح

ل29لللل---------------------------م    1948 -1917المرحلة الثانية: فترة الستعمار البريطاني 

لللل31للللل---------------------------للللم1967 -1948المرحلة الثالثة: فترة الحتالل الصهيوني 

لل33لللللل--------------------------للللم 2016 -1967المرحلة الرابعة: فترة الحتالل الصهيوني 

للللللل37للللل---------------------------------------------للللالمطلب الثاني: الجدار العازل
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ل38لللل------------------------------------------------للللتعريف الجدار العازلأول : 

للللل38للللل------------------------------------------------لبنية الجدار و مكوناتهثانيا : 

ل39للللل--------------------------------------------للللالجدار حول مدينة القدسثالثا : 

للللل40للللل-------------------------------------------دوافع اقامة الجدار الفاصل    رابعا : 

ل41للللل----------------------------------------للللقانونية جدار الفصل العنصري خامسا : 

ل43للللللل---------------------------------للللالمطلب الثالث: الحفريات تحت المسجد األقصى

لللللللل44لللللل--------------------------------------------------للللبداية الحفرياتأول : 

ل45لللللل------------------------------لللل1967الحفريات السرائيلية في القدس بعد عام ثانيا :

للللللل50لللل-----------------------------------------------للللالهدف من الحفرياتثالثا : 

لل51للللل--------------------------------------دم المنازل    المطلب الرابع: طرد السكان وه

لل51للللل-----------------------------------------للهدم البيوت في القدس الشرقية  أول : 

لللللللللللللل53للللل----------------------------------للللأثر هدم المنازل على السكان الفلسطينيينثانيا : 

ل53لللللل-----------------للللمطلب الخامس: اإلعتداء على المقدسات و األوقاف اإلسالمية والمسيحية ال

لل53لللللل---------------------------------للللاإلعتداء على المقدسات واألوقاف اإلسالميةأول : 
للل58للللل---------------------------------اإلعتداء على المقدسات واألوقاف المسيحية    ثانيا : 

لللللل61لللل---للللالمبحث الثالث: مناقشة اإلجراءات والمقترحات الممكنة للحفاظ على مقدساتنا اإلسالمية ببيت المقدس

للل  61    -----------    ت الحتالل تجاه األراضي المحتلةالقوانين الدولية المتعلقة بواجب سلطا المطلب األول:

لل62لللل-----------------------------للللالمتعلقة باألسرى والنتهاكات الصهيونية لها انينالقو أول : 
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ل65للل--------------------------    والنتهاكات الصهيونية لها بالواطنينالمتعلقة  القوانين لا  ثاني

للللل71لللل-----------------------------------لللللواجبنا نحو القدس والمقدساتالمطلب الثاني:  

ل71للل----------------------------------------------للللعلى المستوى الفلسطينيأول : 

للللل72للل------------------------------------------للللعلى المستوى العربي اإلسالميثانيا : 

لللل74للل------------------------------------------------للللعلى المستوى الدوليثالثا : 

للل75للل-------------------------------------------للللعلى مستوى فلسطيني الخارجرابعا : 

لل76لل-------------------------------------------------------للللالخاتمة: النتائج

ل77لل-----------------------------------------------------------لالتوصيات   

ل78لل------------------------------------------للللقائمة المصادر والمراجع

ل79لل----------------------------------------------للللالدراسات السابقة

للل80لل---------------------------------------------للللالمواقع اإللكترونية

للل82لل-------------------------------------------للللفهرس اآليات القرآنية

 83   --------------------------------------------للللفهرس الموضوعات

تم بحمد هللا
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