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االحتالل ير ّد عهى انيونسكو بمزي ٍد من انحفريات أسفم انمسجد األقصى
يتابع االحتالل حملتو على األقصى حيث
"عيثثا اسم"لثثال" ،كمثثا ع أث ث
استقنيثثا

هثيا اسمدثخا ثالل ىثسا األدثبةً مةخثالً مثن االقتحامثا

فيلمث ثا خايث ًثاا يصثثة "اسم"بثثا" ةم" ثثاا مثثن ثثالل أح ثثا
أحثثا أس ً االحثثتالل ً

اسمت ثةاف في ةف ث إاثثا ق ث ا اسيةنكدثثة األ ي ث يتثثابع االحثثتالل اةا ف"لثثو ةاست ث ةصثثل

نتنيثثاىة ف ث اسحت يثثا

ثالل

أدثثتل األقصثثى ةتن يثثل است ث ا

االحتالل على خ"ل ىسه اسحت يا

سمهثثا كال

بح ًثثا عمثثا يؤكثثا صثثلال اسييثثةا باسمكثثان ،كمثثا ي"مثثل

ةانيا سخميع اسهبا
اخبا
ً
ة ً

قبل استحاقيم باس امال اس"دك يالي

التهويد الديني:
ي"م ثثل االح ثثتالل عل ثثى ت"هي ثثه ةايت ثثو اسمكسةب ثثال ع ثثن اسق ثثا  ،فق ثثا تا ثثة
ملحة"ًا ،عب ادت اام استكنةسةخيا اسحاي ثال ،ف ثالل احتتثاال
قث

فكث ث ف استث ث ةي "سلم"ب ثثا" تا ثثةًا

"عيثا اسم"لثال" تثم عث ث فثيلم ال ث األب"ثاا

حثثالا اسب ث اع مثثن إعثثااا "م"يثثا اسم"بثثا" ي" ث ث اسمةاقثثع اسقايمثثال ،ةيقثثام خةس ثال افت اأثثيال ف ث "اسم"بثثا"

تتاعال مع اسخمية ةتتاصيل م تلتال ةغنيال عنو ،كما يهي إسى أن ةق
تتأمن
ً

بناء "اسم"با" قا حاني

ثبةعا مثثن االقتحامثثا  ،فت ث  91/91اقثثتحم األقصثثى 011
ةف ث دثثياع استيةيثثا اسثثاين هثثيا األقصثثى أدث ً
مدتةانا األقصى مع تك ا محاةال
مدتةان بأهياليم استلمةايال ،ةف  91/51اقتحم 050
ً

أااء اقثثة

تلمةايثثال ف ث خنبثثا

ثتةانا ف ث 91/50ي ةقثثا
اسمدثثخاي ةةصثثل عثثاا اسمقتحمثثين سث ث  042مدث ً

أ"ي اسحا ام اسمتا ف ييةاا غليك ف حو باالقتحاما
"اسدث ثثنال اسييةايث ثثال" اسخايث ثثافي مةخث ثثال االقتحامث ثثا
ةاسه صيا

اس دميال سألقصى ،فقا سك

تدثثمت ألعأثثاء اسكنيد ث

اسمدثتةانين

ةبأن  0آالف مدتةان اقتحم األقصثى منثس باايثال

ىث ثثسه أعث ثثاا

فث ثثتت مةأث ثثةً اقتحث ثثام أعأث ثثاء اسكنيدث ثثي

اسقناف اس"ب يال اس انيال بثأن هث اال االحثتالل تدثت"ا ستقثايم تةصثيال

"اسييثثةا" بث ث "هيثثا ف" األقصثثى ،ب"ثثا عثثام كامثثل مثثن مثثن"يم علثثى لتيثثال تص ثثاعا

انتتاأال اسقا ي
1

ةف دياع آ

من حصا األقصى كهت

ةعا حيةيا ةأ ة يا ف
 41مه ً
نص

أعماف من با

ماي األقصى اسهيخ عم اسكدةان بأن االحتالل يمنع تنتيس

اسمدخا ،ةمن أمن اسمها يع اسم"الال مه ةً اإلنا ف اسسي يتال

األدباا إسى اا ل اسمدخا ،ةتغيي اسكةابل ةاسمصابيت ،ةهبكال اإلاتاء است سم

تكتمل ،ةصيانال أدةا ه من اسمناقتين اسه قيال ،ةاسمالال على با

اس حمال ،ةاسك ي من اسمها يع اسميمالي

قضايا:
ب"ا ق ا اسيةندكة األ ي اسسي دلا اسأةء على اعتااءا
بأن األقصى مقا
سخنثثال است ث ا
االنتياكا

االحتالل بحع اسقثا

ةاألقصثى ،ةاسثسي كثه

إدالم  ،يتابع االحتالل من م" كتو مع اسمن"مال اساةسيال ،ةيدثت"ا االحثتالل الختمثاً

اس"ثثاسم اسقثثاام ،حيث ث

يتقثثام األ ان بق ث ا ب"ن ثةان "بل ثثاف اسقثثا

اإلد اليليال أا ماينال اسقا

االحتالل يخ ي اتصاال

ةمحاا ا

ةاسمقادا

فيياي ةسك

اسقايمثثال ةأد ثةا ىا" ،يتأ ثثمن

ةدالل اإلعالم اس"ب يال بأن لثي

مع ؤداء اساةل سمنع تم ي ق ا ا

ةه اء

تهةه "استا يخ" ،كما أ دثل مثاي

عثثام ة اه ف اس ا خيثثال اإلد ث اليليال اسدثثابع اة ي غةسثثا ،دثثاسالً سل"ايثثا مثثن اسمثثا اء اس"ثثامين سثثةه اء اس ا خيثثال
سم"ا أال م ل ىسه اسق ا ا ي
ةمع أن أةداا االحتالل ت"تب اسقث ا اسقثاام أقثل حثافً مثن دثابقو ،ةسكثن أس عثو اسابلةمادثيال تتثابع ىخةميثا
على اسيةنكدة ،فب"ا قاع ة اه ف ت بيال االحتالل اس"القال مع اسمن"مثال ،أ دثل
داسالً سةهي است بيثال ةاست"لثيم اإلدث اليل نتتثاس بينيث  ،قاسث

مثاي ف اسيةندثكة إي ينثا بةكةفثا

فييثا إنيثا تؤكثا علثى "عالقثال اسهث"

استا ي يثثال بثثأ ث اساةسثثال اس"ب يثثال ،ةاست ث تمتثثا ألك ث مثثن  0211دثثنال" ،كمثثا ت"ي ثا
ةق ا ا

استا يخ" ،ةاس"مل كسسك على منع ف"اسيا

اسييثةاي

فييثثا بث ث "منثثع تهةي ث

"أا اسداميال ةأا اساةسال اس"ب يال"ي

يأت ىسا استص"يا اسكالم ةاسدياد باتخاه اسيةنكدة ،مع تص ٍ
ث"يا آ ث ياثال اسمدثخا األقصثى ًاا علثى

ق ث ا اسمن"مثثال اساةسيثثال األ ي ث  ،حي ث

نتنيثاىة ،ت"يثثا باسمهثا كال فث اسحت يثا
اسمختمع اسييثةاي سالنأثمام إسيثوي ةىث

سك ث

ةدثثالل إعثثالم عب يثثال بثثأن لثثي

أدثثتل األقصثى ةبتن يثثل استث ا

بح ًثثا عثن آ ثثا "اسم"بثا" ،كمثثا اعثثا

اثةفٌ يحثاةل منيثا االحثتالل إ بثا

ملمةدال على سسكي ةسم تقف اسمدأسال عنا ىسا اسحا فقا ص ح لي

حكةمثثال االحثثتالل بنيثثامين

عالقتثو باسمكثان اةايخثاا "أاسثال"

"دلاال اآل ا " يد اليل حدةن بأن كل
2

ها

ديها ك ف اسحت يا

قبل تخنياه ف اسخيش ،ةاصتًا إياىثا باسميمثال "اسةانيثال" ،كمثا دثتت"اةن دثلاال

ثااا مثثن األنتثثاع أدثثتل األقصثثى ،سنقثثل است ث ا
اآل ثثا مثثع من"مثثال "إس"ثثاا" است ث تثثاي عث ً

ةفحصثثو ،أمث ًثال ف ث

اس" ثثة علثثى مثثا يؤكثثا ا تبثاا اسييثثةا بيثثسه اسمناقثثالي ةقثا أهثثا م اقبثثةن بثثأن ىثثسه اس اثةا
ت"هيه اس ةايال اساا ليال سالحتالل من خيال ،ةسهيااف ةتي ف ةحخم ىسه اسحت يا

تثثأت فث إاثثا

من خيال أ ىي

3

