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  ملخص: 

طينية نتيجة  لسترتبت على املواقع األثرية الفلكشف عن اآلثار والنتائج التي  ا  إلى  الدراسةسعى  ت

من خالل االستيطان وبناء جدار الفصل    ،الفلسطينية  ممارسات سلطات االحتالل على األرض

خلص  أبرز    أنإلى    الدراسة  تالعنصري.  إحدى  زالت  وما  كانت  الفلسطينية  األثرية  املواقع 

ضم أكبر قدر ممكن من املواقع ب   امهقيمحددات العمل االستيطاني الذي تبين األرقام والنماذج  

نطبق على عمليات بناء  يعن طريق عمليات البناء والتوسع االستيطاني. كما أن ذات األمر    ،األثرية

أكثر من مرة تغيير مساره  تم  الذي  العنصري  الفصل  األثرية  خضع عدد  لي    ،جدار  املواقع  ا من 

أن   كذلك  واتضح  كامل.  بشكل  االحتالل  ا53لسيطرة  من  الضفة %  في  األثرية  واملعالم  ملواقع 

في املناطق املصنفة )ج(.   تقعكونها  ، لسيطرة االحتالل تخضعآالف موقع  7الغربية البالغ عددها 

إضافة  ،% من مجمل املواقع األثرية في الضفة الغربية ضمها جدار الفصل العنصري 15كما أن 

عتقد أن االحتالآال   5إلى اختفاء حوالي   ل دمرها، حيث كان عدد املواقع األثرية نحو  ف موقع أثري ي 

علن بعد االحتالل اإلسرائيلي أنها    12
 
 7ألف موقع حسب إحصائيات االنتداب البريطاني، بينما أ

  ، اهتمام خاص من قبل االحتالل في عمليات التنقيبب حظيتآالف فقط. كما أن مدينة القدس 

  ، مثل الحفريات تحت املسجد األقص ى املبارك ،ةاملواقع األثرية في املدين داخلوتنفيذ الحفريات 

إلى السيطرة على   ذلك  يهدف  ، حيثملسجداالجانب الشرقي من    في  الواقعة  ،والقصور األموية

إلى  لسيطرة على الرواية التاريخية من خالل ما يبثه االحتالل  ا إلىاألرض وآثارها القديمة، إضافة 

  ضمن للداللة على أنها جزٌء من تاريخه    ،املواقع األثرية  في  حقهلعالم من صور ودراسات حول  ا

 .التاريخية الرواية واحتكار   للتاريخ، تزوير عملية

 . ية، مواقع تاريخيةالضفة الغربية، االحتالل اإلسرائيلي، مواقع أثر  املفتاحية:  الكلمات 
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Abstract :  

This study aims at exploring the impacts of the Israeli settlements and the 

apartheid wall on the Palestinian archaeological and historical sites. The 

study findings showed that controlling the Palestinian archaeological and 

historical sites is one of the most important determinant factors for the 

Israeli colonial activities including the building of the Apartheid Wall. Its 

construction plan was repeatedly modified in order to be able to annex the 

Palestinian archaeological and historical sites. It was found that 53 percent 

of the 7 thousand archaeological and historical sites have been controlled 

by the Israeli Occupation. The original number of these sites were 12 

thousand, but the Israeli occupation has destroyed about 5 thousand sites. 

Further, the Apartheid Wall has annexed 15 percent of the total number of 

the archaeological and historical sites in West Bank. It was also indicated 

that the Israeli Occupation concentrates its drilling and excavation 

operations in Jerusalem, especially under Al-Aqsa Mosque and Umayyad 

Palaces seeking to prove its historical narrations of the Zionist right in the 

holy city. 

Keywords : West Bank, Israeli Occupation, archaeological sites, historical sites. 
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 مقدمة  .1

الفلستتتتتتتتتتتطينية، وعن الجدار وما   يضتتتتتتتتتتت اعن االستتتتتتتتتتتتيطان وآثاره على األر كتب العديد من الباحثين        

، هو املواقع األثرية والتاريخية،  جانب معين تركز علىالدراستتتتتتتتتتة  لكن هذه  ،يراضتتتتتتتتتت األ   هذه  التهمه من

اء عمليات االستتيطان  ا منوقع عليه  وما فة  بناء جدار الفصتل العنصتري املتواصتلة في الضتو   ضترر جرا

 .الغربية

  داية الصتتترال على املواقع األثرية في فلستتتطينلبالخلفية التاريخية    باستتتتعراض  الدراستتتةتستتتتهل هذه  

  ،باملواقع األثرية في الضتتتفة   ، بما في ذلك اإلحصتتتائيات املتعلقةوالضتتتفة الغربية بشتتتكل خاص  عامة،

مليتتات التنقيتب  وع  ،وجتتدار الفصتتتتتتتتتتتتتتل العنصتتتتتتتتتتتتتري  ،ستتتتتتتتتتتتتتيطتتانيا تلتتك املرتبطتتة بتتاملشتتتتتتتتتتتتترول اال وتحتتديتتد  

استتتتتتيطان  ما تتعرض له من    في ظل  ،األثرية في القدس  األماكنواقع    ثم تستتتتتتعرض الورقةاملستتتتتتمرة.  

 ،حتالل بالستتتتتتتتتيطرة عليهاالتي قام اال   ،أهم املواقع األثرية في الضتتتتتتتتتفة الغربيةكما تستتتتتتتتتتعرض وتهويد. 

 .ستيطاني وجدار الفصل العنصري ف املشرول اال التحقيق أهد

 

 اإلطار النظري واملفاهيمي للدراسة .2
اقع  مفهوم .2.1  األثرية املو

فتتت          منظمتتة األمم املتحتتدة للةربيتتة والعلوم والثقتتافتتة  اليونستتتتتتتتتتتتتكو  املواقع األثريتتة والتتتاريخيتة    عرا

متهتا حستتتتتتتتتتتتتتب اتفتاقيتة حمتايتة الةراث العتاملي والطبيعي التي أقرت في قستتتتتتتتتتتتتا   قتدبتننهتا تراث ثقتافي عتاملي. و 

وتطلق  ،هي: اآلثارو   ،إلى ثالثة أقستتتتتام  1972الستتتتتادس عشتتتتتر من تشتتتتترين ثاني/ نوفمبر عام  فيباريس 

املباني املنفصتتتتتتلة أو   على وتطلق  ،على النقوش والكهوف والنحت والتصتتتتتتوير على املباني. واملجمعات

أو األعمتتتال    ،أعمتتتتال اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان  على  وتطلق  ،املواقعو .  يتتتتةوفن  يتتتتةقيمتتتتة تتتتتاريخب  تتميز  التي  ،املتصتتتتتتتتتتتتتلتتتتة

  التي لها قيمة استتتتتتتتتتتتتهنائية من وجهة النظر التاريخية والجمالية  ،املشتتتتتتتتتتتتةركة بين اإلنستتتتتتتتتتتتان والطبيعة

 . (1972)اليونسكو، 

اقع األثرية .2.2  : خلفية تاريخية الفلسطينية السيطرة على املو

استتتتتتتتتتتتتعى االحتالل          ؛أحقيتته بتنرض فلستتتتتتتتتتتتتطين يثبتتللتدخول إلى حقتل اآلثتار إليجتاد أي دليتل    مبكر 

 
 
للبدء بإجراء أبحاث    1913ستتتتتتتستتتتتتتت الحركة الصتتتتتتتهيونية  جمعية أبحاث أرض إستتتتتتترائيل  عام  فقد أ

من    وقتتتد نفتتتذت الجمعيتتتة العتتتديتتتد  (2009)الجزيرة،    ومحتتتاولتتتة ربط املوضتتتتتتتتتتتتتول بتتتالتوراة  ،حول اآلثتتتار

لعتل أبرزهتا التنقيتب في مواقع عين جتدي والبحر امليت  و  ،أعمتال الحفر والتنقيتب على املواقع األثريتة
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 ، وذلكا كل خمس ستتتنوات حول  اآلثار اليهودية  في فلستتتطينوتعقد الجمعية مؤتمر    .وحائط البراق

 .(2018)مدار،  للةرويج للرواية اإلسرائيلية بوجود مواقع أثرية يهودية في فلسطين

  على املتحف الفلستتتطي ي  بالستتتيطرة  االحتالل، قام 1967أيام من احتالل مدينة القدس عام  4 بعد

كمتا رتتتتتتتتتتتتترل رهتدم حتارة املغتاربتة التي رتتتتتتتتتتتتتيتدت بتالعهتد   ،وتحويلته لتدائرة اآلثتار اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتة في املتدينتة،

إدراك االحتالل ألهميتتتتة    تعكس  ولعتتتتل الستتتتتتتتتتتتتيطرة على املتحف الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي .(2011)وفتتتتا،    األيوبي

، فقد حول استتم املتحف الفلستتطي ي املتاخم ألستتوار البلدة والحضتتاريةاملعركة الثقافية  في  التفوق  

)عموري،    متحف  روكفلر ، ويسيطر االحتالل عليه اليوم بشكل كامل  ، إلى اسمالقدسفي  القديمة  

2015). 

ت1986في عام  ستت  َ
ستتا
 
املواقع   بنعمال الحفر والتنقيب عناملختصتتة    ،جمعية  إلعاد  االستتتيطانية  ، أ

بؤرة استتتتتتتيطانية في بلدة ستتتتتتلوان جنوب املستتتتتتجد   70تشتتتتتترف الجمعية على   .األثرية في مدينة القدس

إال أنها تعمل تحت غطاء رستت،ي، ويتجلى ذلك في أعمال    ،ورغم أنها ليستتت جمعية حكومية  .األقصتت ى

منها    ،أبرزها القصتتتتتتتتور األموية، والحفريات ببلدة ستتتتتتتتلوان  ،الحفر في العديد من املواقع األثرية املهمة

 .(2018)الجزيرة،  موقف جفعاتي   بت يسمونهاالتي الحفريات 

  ،موقعا في الضتتتتتتتتتتتفة الغربية  35منها    ،اا أثري  موقع    150مة تضتتتتتتتتتتتم  قائأصتتتتتتتتتتتدر االحتالل  ،  2002في عام 

 .(2016)طه،  وضمن الةراث اليهودي ،اعتبرتها مواقع ذات قيمة  قومية 

  دائرة اآلثتتار  ، منهتتااآلثتتار  نعمليتتات التنقيتتب ع  تشتتتتتتتتتتتتتتتارك في  التيعتتدد آخر من املؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات  هنتتاك  

وجامعة    ،وجامعتة حيفتا ،الجتامعتة العبريةبعض الجتامعتات، كتو   ،اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتة التتابعتة ل دارة املدنيتة

 يالن في النقب. إوجامعة بار  ،تل أبيب

. 
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 االستيطانية بموقف "جفعاتي" بسلوان جنوب املسجد األقص ى(: حفريات جمعية "إلعاد" 1)رقم  صورة

 .( 2017 )موقع قدسكم،  

 
 الدراسة  منهجية .3

التي    ،ألستتتتتتتاس على مجموعة من البحوث والدراستتتتتتتات والتقارير الستتتتتتتابقةفي ا  الدراستتتتتتتة  تاعتمد       

من خالل   ،ستتتتلطات االحتاللباإلجراءات التي فرضتتتتتها  وكيف تنثرت   ،تناولت موضتتتتول املواقع األثرية

،  كما اعتمدت على بيانات مهمة من وزارة السياحة الفلسطينية   الفلسطينية.  ممارساتها على األرض

 رسمية رهذا الخصوص. اوأرقام   إحصائيات  تتضمن 

 
 نتائج الدراسة  .4

 اآلثار في الضفة الغربية إحصائيات

)يحيى،   ألف موقع  35االنتتداب البريطتاني   بيتانتاتبلغ عتدد املواقع األثريتة في فلستتتتتتتتتتتتتطين حستتتتتتتتتتتتتب        

أرتتتتتتتتتتتتتكال    من وغيرهتا  ،وأبراج ،وكنتاسس  ،ومستتتتتتتتتتتتتاجتد ،ومعتابتد  ،وكهوف ،تتنول بين متدن وقرى   ،(2008

ألف موقع،   12نحو    ،املواقع الةراثية والتاريخية. وقد ضتتتتتتتمت الضتتتتتتتفة الغربية حستتتتتتتب هذه البيانات

توزيع املواقع األثريتتة في الضتتتتتتتتتتتتتفتتة    يوضتتتتتتتتتتتتتح  التتتاليلجتتدول  اأي متتا يزيتتد عن ثلتتث عتتدد املواقع األثريتتة. و 

 . 1967الغربية وقطال غزة حتى عام 
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اقع األثرية و  توزيع(: 1جدول رقم )  1. (2008)يحيى،      ثرية في الضفة والقطاعاأل عالم املاملو

 العدد اإلجمالي عدد املعالم األثرية عدد املواقع األثرية املنطقة 

 1364 1228 136 بيت لحم

 485 385 100 طولكرم

 2216 1859 357 الخليل

 749 537 212 جنين

 527 451 76 أريحا

 1567 1386 181 القدس

 1281 1015 266 نابلس

 471 418 53 قلقيلية

 2135 1788 347 رام هللا

 748 662 86 سلفيت

 489 359 130 طوباس

 184 140 44 قطال غزة

 12216 10228 1988 املجمول

 
 املعالم األثرية هي أجزاء قد تكون موجودة داخل املواقع األثرية التي تعتبر الحلقة األوسع.  1
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تةراوح    ،الف موقعآ  7  إلىعتتدد املواقع األثريتتة في الضتتتتتتتتتتتتتفتتة الغربيتتة   انخفض  ،1967عتتام    احتاللبعتتد  

التي تنتدرج ضتتتتتتتتتتتتتمن نطتاق املواقع   ريتة،عتدد املبتاني التتاريخيتة واألث يبلغبينمتا   3،ودير ،وتتل 2،بين خربتة

% من املواقع األثرية في الضتتتتتفة الغربية ضتتتتتمن املناطق املصتتتتتنفة )ج(، 53قع  يا. ألف   55نحو   ،األثرية

   حيث  ،والتي تقع تحت إدارة وستتتيطرة االحتالل
 
  ،منع الطواقم التابعة لوزارة الستتتياحة الفلستتتطينية ت

 .(2017)جرادات،  أو حتى استكشاف للمواقع األثرية ،أو تجديد ،من ممارسة أي أعمال تنقيب

ا إلى  12من    ،الغربيةنخفاض عدد املواقع األثرية في الضتتتتتتتتتتفة اما يفستتتتتتتتتتر  هو تدمير عدد آالف،   7ألف 

ورغم    .واحتالل  إستتتتتتتتتتتترائيل  لكل األرض الفلستتتتتتتتتتتتطينية  ،1967كبير من هذه املواقع خالل حرب عام  

 غيتتاب إحصتتتتتتتتتتتتتتائيتتة دقيقتتة عن عتتدد املواقع املتتدمرة في ذلتتك الحين، إال أن
 
آالف موقع   5قتتدر بنحو  هتتا ت

  .(2008يى، )يحومعلم أثري 

مع معركة اآلثار التي يخوضتتتتتتها االحتالل    ،تالزمت حركة االستتتتتتتيطان في الضتتتتتتفة الغربية بشتتتتتتكل وثيق

وما يدل على   .وإخفاء الحق الفلستطي ي في أرضته  ،للستيطرة على الرواية التاريخية  ،مع الفلستطينيين

وتتتتاريخيتتتة. فحستتتتتتتتتتتتتتتب وزارة  املنتتتاطق التي تحتوي على مواقع أثريتتتة    فيذلتتتك هو إقتتتامتتتة املستتتتتتتتتتتتتتوطنتتتات  

أو في   ،ا داخل املستتتتتتتتوطنات املبنية في الضتتتتتتتفة الغربيةا أثري  موقع   450يقع   ،الستتتتتتتياحة الفلستتتتتتتطينية

  والستتتتتتتيطرة العستتتتتتتكرية اإلستتتتتتترائيلية  ،الخاضتتتتتتتعة بشتتتتتتتكل كامل لنفوذ املستتتتتتتتوطنين  ،مناطق امتدادها

 .(2017)جرادات، 

أي ما يزيد عن    ،لضتتتتتفةا في% من نستتتتتبة املواقع األثرية اإلجمالية  15ضتتتتتم جدار الفصتتتتتل العنصتتتتتري  

في مخالفة واضتتتتتتتتتتحة للقوانين الدولية،    وذلك  ،معلم أثري، وأخضتتتتتتتتتتعها بشتتتتتتتتتتكل كامل لالحتالل  1000

ملنتاطق  ا  إلى اهتابتل تتعتد ،بتالضتتتتتتتتتتتتترورة في املنتاطق املصتتتتتتتتتتتتتنفتة )ج( جميعهتا  تقع العلمتا أن هتذه املواقع  

 .(2017)جرادات،  حسب مسار الجدار ،ااملصنفة )ب( أحيان  

ا موقعت    255عتدد املواقع األثريتة التي ضتتتتتتتتتتتتتمهتا الجتدار حستتتتتتتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتتتلطتة اآلثتار الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة نحو   بلغ

 1000بلغ حوالي   ،التي باتت خلف الجدار، واملعالم األثرية  ا، إضتتتتتتتافة إلى أن مجمول املواقعأستتتتتتتاستتتتتتتي  

. وقد قام االحتالل بالعديد من املمارستتتتتتتتتتتات خالل عمليات بناء جدار الفصتتتتتتتتتتتل  (2008)يحيى،   موقع

. فقد قام في العديد من  هاو ضتتتتتتتتمأالعنصتتتتتتتتري، التي كان من رتتتتتتتتننها تدمير العديد من املواقع األثرية،  

 
 
هو تغيير   ،ليضتتتم بعض املواقع، ولعل املثال الواضتتتح على ذلك  ،ااملناطق بتغيير مستتتار الجدار رتتترق

أو ما يستتتتتتتتميه االحتالل  قبة راحيل . إضتتتتتتتتافة إلى   ،ليضتتتتتتتتم مستتتتتتتتجد بالل  ،ار في بيت لحممستتتتتتتتار الجد

 
 الخربة، حسب معجم الرائد، تع ي موضع الخراب أو البيوت املهدمة.   2
 الدير، حسب املعجم الوسيط، هو دار الرهبان والراهبات.   3
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  ،بتالعتديتد من عمليتات الحفر والتنقيتب خالل بنتاء الجتدار   ،ستتتتتتتتتتتتتلطتة اآلثتار اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتة  قتامتت ،ذلتك

دولتة االحتالل. كمتا عمتدت قوات االحتالل   إلىونقلهتا   ،أدت إلى استتتتتتتتتتتتتتخراج العتديتد من القطع األثريتة

  ومنهتتا  ،الفتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتل فوقهتتتا رالجتتتدا  اءوبنتتت  ،لاض املنتتتاطق، إلى تغطيتتتة بعض املواقع األثريتتة بتتالرمتتتفي بع

 . (2008)يحيى، ررق مدينة القدس  ،الكنيسة البيزنطية في بلدة أبو ديس

مواقع مفتوحة للستتتتتتتتتياحة هو    ما بقي من  فإن ،ملواقع األثريةاإلجراءات اإلستتتتتتتتترائيلية بحق ا  بعد هذه

 . (2017)جرادات،  من خاللها لةرويج روايته التاريخيةاالحتالل فقط، يسعى  اموقع   30

، من خالل على حستتتتتتتتاب املواقع األثرية الفلستتتتتتتتطينية  اإلستتتتتتتترائيلية  ةروايالنشتتتتتتتتر  يستتتتتتتتعى االحتالل إلى 

تتتابعتتة للمواقع األثريتتة في الضتتتتتتتتتتتتتفتتة الغربيتتة، ولعتتل الحتتديقتتة التي  حتتديقتتة عتتامتتة على أراض    12إقتتامتتة  

  إضتتتتتتتتتتتتتافة  ،هما الحدائق األبرز   ،ن في جبلي جرزيم وعيبال في نابلسيحديقتالو   ،أقامها في قرية الولجة

 .(2015)ملحم،  القدسفي تلك الحدائق املقامة  إلى

هو وجود عمليتتات ستتتتتتتتتتتتترقتتة كبيرة للقطع األثريتتة   هتتذا الصتتتتتتتتتتتتتعيتتد،من إجراءات االحتالل األخرى على  

 من املواقع التي تقع في املناطق املصتتتتتتتتتتنفة )ج(،   ،الفلستتتتتتتتتتطينية
 
يتم ستتتتتتتتتترقتها وتستتتتتتتتتتري ها   حيثخاصتتتتتتتتتتة

أو من خالل   ،ي تمارستتتتتتته ستتتتتتتلطات االحتاللذإما عبر التنقيب غير القانوني ال  ،للستتتتتتتوق اإلستتتتتتترائيلية

وقد بلغ عدد القطع األثرية  .لالحتاللاألثرية ويبيعون القطع    ،قعالستتتماستتترة الذين ينهبون هذه املوا

 .(2017)جرادات،  ماليين قطعة 3نحو  ،حسب التقديرات الفلسطينية ،املهربة

موقع أثري في الضتتتتتتتتتتتتتفتة   900قتامتت ستتتتتتتتتتتتتلطتة اآلثتار اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتة بتالتنقيتب على نحو   ،1967منتذ عتام 

بشتتتكل غير قانوني ومخالف لالتفاقيات املوقعة. كما أن ستتتلطة اآلثار    ،الغربية والقدس وقطال غزة

ذكر  ي    .1967األراضت ي الفلستطينية املحتلة عام  فيرخصتة للتنقيب   1500أصتدرت نحو   ،اإلسترائيلية

محتاطتة    ،وطبيعتة تحركتاتته في هتذا الجتانتب  ،حول أعمتال التنقيتب التي نفتذهتا االحتالل  أن املعطيتات

واملعطيتات حول أعمتال الحفريتات   البيتانتات  إلىستتتتتتتتتتتتتمل للبتاحثين بتالوصتتتتتتتتتتتتتول  وال ي    ،بتالستتتتتتتتتتتتتريتة التتامتة

 (.2016. طه، 2017والتنقيب في الضفة الغربية )جرادات، 

ازداد بشتتتتتتتتتتتكل طردي مع   ،أن حجم التنقيب على املواقع األثرية ( إلى2في جدول رقم )تشتتتتتتتتتتتير البيانات  

 . فالجدول يرصتتتتتتتتتتتتد عدد1967ازدياد الحركة االستتتتتتتتتتتتتيطانية منذ استتتتتتتتتتتتتكمال احتالل فلستتتتتتتتتتتتطين عام 

املنتاطق الواقعتة تحتت ستتتتتتتتتتتتتيطرة االحتالل بتالضتتتتتتتتتتتتتفتة الغربيتة في   ،التنقيتب على املواقع األثريتة  أعمتال

. ومن الجتتدير ذكره أن  1998  -1968  ، وذلتتك متتا بينواملستتتتتتتتتتتتتتوطنتتات(، ومتتدينتتة القتتدس  (ج))منتتاطق 

ما تزال ضتتتتتمن ملفات االحتالل الستتتتترية التي    الحفريات،األرقام واإلحصتتتتتائيات الحقيقية بخصتتتتتوص 
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أو تقديرات وزارة    ،ستتتتتتتتتتتواء عبر دراستتتتتتتتتتتات ستتتتتتتتتتتابقة ،إنما هي أرقام تقريبية متوقعةو عنها،  لم يكشتتتتتتتتتتتف 

 .(2016)طه،  السياحة الفلسطينية

اقع األثرية بين األعوام  فيالحفريات التي نفذتها سلطات االحتالل  أعداد(: 2جدول رقم ) - 1968املو

1998   

 القدس  الضفة الغربية  السنوات 

1968-1972 72 52 

1973-1977 96 58 

1978-1982 126 51 

1983-1987 96 26 

1988-1992 100 50 

1993-1998 171 90 

تعتدم توفر أرقتام واضتتتتتتتتتتتتتحتة حول عتدد الحفريتات التي  على الرغم من
 
ذ فتا

 
ق االنتفتاضتتتتتتتتتتتتتتة  ال مع انط ن

  الشتتتتتتهيرة،  ، إال أن االحتالل استتتتتتتهدف العديد من املواقع األثرية2007عام   حتىو  ،2000الثانية عام 

لعل أبرزها    ،ها الضتتتتترر خالل عمليته العستتتتتكريةروأوقع    ،2002خالل اجتياحه للضتتتتتفة الغربية عام 

 .(2016)طه،  والبلدة القديمة في نابلس في بيت لحم، ملهدكنيسة ا

لتنفيذ حفريات أثرية في الضتفة   اطلب   165صتادقت ستلطات االحتالل على   ،2014و  2007بين عامي  

باقي تحت استتتم حفريات بحث ومستتتوحات لفح   التحت استتتم حفريات إنقاذ، و ها  % من72الغربية،  

طلبتتات متتا ستتتتتتتتتتتتت،ي بحفريتتات اإلنقتتاذ متتا بين مشتتتتتتتتتتتتتتاريع تطوير وتوستتتتتتتتتتتتتيع   تنوعتتتوجود أي بقتتايتتا أثريتتة.  

  ،تحستتين البنية التحتية و   ،ستتياحية تحت ستتيطرة ستتلطات االحتاللالواقع امل وتطوير  ،املستتتوطنات

 على املعطيتات هتذه تتدلالفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة. تنقيتب في البلتدات والقرى المتال  أعو  ،وبنتاء جتدار الفصتتتتتتتتتتتتتتل

ستتتتتتتتتتتتتواء بنتتتتاء   ،املواقع األثريتتتتة بتتتتاملستتتتتتتتتتتتتتوطنتتتتات  فيلربط العمتتتتل    ،عي ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتات االحتالل الحثيتتتتثستتتتتتتتتتتتت

 .(2017)ربيه،  هافيأو إجراء عمليات التوسعة  ،مستوطنات جديدة
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اقع األثرية في القدس   املو

، ولم يكتَف هتتاملف املواقع األثريتتة والتتتاريخيتتة في  في القتتدس مع  املشتتتتتتتتتتتتترول االستتتتتتتتتتتتتتيطتتانيتزامن           

دينة ليبدأ  املقبضتتتتتتتتتتتته على  وإنما فرضاالحتالل بمجرد بستتتتتتتتتتتط ستتتتتتتتتتتيطرته على كامل مدينة القدس،  

ا أعمال التنقيب   .أعمال الحفريات بشكل كبير تزايد، فشهدت القدس مبكر 

فقتتد كتتانتتت بعثتتة    .أعمتتال التنقيتتب في القتتدس في النصتتتتتتتتتتتتتف الثتتاني من القرن التتتاستتتتتتتتتتتتتع عشتتتتتتتتتتتتتر  أتبتتد

ا في و   ،تركزت أهمها في مدينة القدس  ،حفرية في فلستتتطين 20بريطانية قد نفذت آنذاك نحو   تحديد 

وقد حدثت عدة محاوالت تنقيب عن اآلثار من   .املنطقة الواقعة بين املستجد األقصت ى وبلدة ستلوان

كتان بمثتابتة نقطتة انطالق    1967.لكن عتام (2016)عطتا،   كتالبعثتة األملتانيتة ى،ات أجنبيتة أخر قبتل بعثت

للعثور على أي  ،  التنقيب من قبل االحتاللأعمال  من الحفريات و   ومكثفةجديدة لستتتتلستتتتلة واستتتتعة  

ا من  ت ستتلطات االحتالل عدد  األرض. وقد حفر في دليل تاريخي يب ي على أستتاستته رواية تثبت أحقيته  

ملستتجد األقصتت ى  من افي الجهة الجنوبية والغربية    معظمهاةركز  ي  ،انفق    14األنفاق، وصتتلت ألكثر من  

بلتتدة ستتتتتتتتتتتتتلوان الواقعتتة جنوب حتى  املبتتارك، أي أستتتتتتتتتتتتتفتتل حتتائط البراق واملنطقتتة املجتتاورة لتته، وتمتتتد  

 وأسمائها. ،األنفاق املحفورة في القدساملسجد. وفي الصورة أدناه خريطة توضح مسالك 

 
 (. 2016)الجزيرة نت،  ريطة األنفاق بين سلوان واملسجد األقص ى بالقدسخ(: 2)رقم  صورة
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االحتالل على املواقع األثرية في مدينة القدس على الحفريات    ستتتتتتتيطرة  ال يقتصتتتتتتتر الضتتتتتتترر الناتج عن

 إلىا  فالكثير من املواقع األثرية في القدس تمت مصادرتها استناد   ذلك.إلى أكثر من  يمتد    وإنما ،فقط

روا من  ذين ه  لأراضتتتتتتتتتتتت ي الفلستتتتتتتتتتتتطينيين ا  ملصتتتتتتتتتتتتادرةالذي أصتتتتتتتتتتتتدره االحتالل    ،قانون أمالك الغائبين جا

هي مقبرة منمن هللا    ،وهدم أجزاء كبيرة منها  ،املعالم األثرية التي تمت مصتتتتتادرتها  أراضتتتتتيهم. ولعل أبرز 

   ،رهدف طمس معاملها عليها  التاريخية. فقد تكررت االعتداءات
 

وهذه   . إلى إزالتها بشتتتتتتتتتتتتكل كليوصتتتتتتتتتتتتوال

 .(2013)حماد،  عام 1300تعود للعصتتتتتتتتتتور اإلستتتتتتتتتتالمية األولى، ويقدر عمرها بنحو   ،املقبرة إستتتتتتتتتتالمية

 حديقة االستتتتتقالل ،   ما يستتتت،ى بتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وأقام على جزء  منها ،1948وقد ستتتتيطر عليها االحتالل بعد عام 

  .ا للستتتتتتتتتتتتتيتارات ا كبير  على أرضتتتتتتتتتتتتتهتا موقفت    ىإلى مكتب ألنقتاض األبنيتة، كمتا ب   هتاتحويتل جزء  آخر منوقتام ب

هو بنتتاء متحف ينوي تستتتتتتتتتتتتتميتتته    ،وآخر املشتتتتتتتتتتتتتتتاريع التي يشتتتتتتتتتتتتترل االحتالل بتنفيتتذهتتا على أرض املقبرة

ا،    200من مستتتتتتتتتتتتتاحتة املقبرة البتالغتة بمتحف  التستتتتتتتتتتتتتامل . و   19نحو بقتدرت املستتتتتتتتتتتتتاحتة املتبقيتة  دونمت 

)حماد،   وإخضتتتتتاعها للستتتتتيطرة اإلستتتتترائيلية الكاملة  ،جري فيها عمليات تجريف للقبور تا فقط، دونم  

2013). 

أي فور انتهتاء الحرب واستتتتتتتتتتتتتتكمتال احتالل القتدس والضتتتتتتتتتتتتتفتة    ،1967من حزيران عتام   13إلى   11 بين

ملستتتتتتتتتتتتتجد  إلى اأقرب الحتارات  التي كتانتت   ،البلتدة القتديمتةفي  قتام االحتالل رهتدم حتارة املغتاربتة  ،الغربيتة

   135كتانتت تضتتتتتتتتتتتتتم ، و األقصتتتتتتتتتتتتت ى املبتارك
 

هتدمهتا االحتالل  قتد في العهتد األيوبي، و   تنيتا ب  ا قتديمت  أثريت    منزال

  ،كما نتج عن املشترول االستتيطاني اإلسترائيلي   .(2011)وفا،   حائط البراقبلتوستيع الستاحة املحيطة  

 .(2011)صالح،  القدسمن مب ى في حارة الشرف بالبلدة القديمة  700 مصادرة االحتالل لت

موقع أثري آخر راح ضتتتتتتتتتتتتتحيتة عمليتة التهويتد واالستتتتتتتتتتتتتتيطتان في متدينتة القتدس، وهو القصتتتتتتتتتتتتتور  هنتاك 

  الجزء الجنوبي املحتاذي للمستتتتتتتتتتتتتجتد األقصتتتتتتتتتتتتت ى.في  وتقع    ،األمويتة التي بنيتت في بتدايتة العصتتتتتتتتتتتتتر األموي 

العديد وأنشتتتتتتن  باستتتتتتتمرار،  فيه حفريات   وأجرى   ،على املوقع بشتتتتتتكل كامل  ، وما زال،ستتتتتتيطر االحتالل

إال أن ما تكشتتتتتتتتتتتتفه   ،في محاولة الكتشتتتتتتتتتتتتاف أي اتتتتتتتتتتتت يء يربطه بالهيكل املزعوم  ،املنطقةفي  نفاق  من األ 

   ،الحفريات هي معالم القصتتتتتتتتتتتور األموية
 
قصتتتتتتتتتتتور. تتعرض هذه القصتتتتتتتتتتتور اليوم  6شتتتتتتتتتتتف منها  التي اكت

 إلى  عن طريق بناء جستتتتتتتتتتتتور وإقامة متنزه توراتي، إضتتتتتتتتتتتتافة ، وذلكستتتتتتتتتتتتالميةاإل   هاملحاوالت طمس معامل

  ،باستتتتمرار   االحتالل حي البستتتتان في ستتتلوان جنوب املستتتجد األقصتتت ى. كما يقومى لإوجود نفق يصتتتل 

والستتتتتعي   ،في إطار حملته لنشتتتتتر روايته التاريخية  ،ملنطقةى الإتستتتتتيير قوافل الستتتتتياح واملستتتتتتوطنين  ب

 .(2017)عيس ى،  وملربطها بالهيكل املزع
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  ،مثل قلعة القدس العثمانية   ،الكثير من املعالم األثرية في القدسعلى صعيد التهويد، تم ذلك بحق  

طلق عيته  متحف  ى لإثم   ،1975إلى مركز للشتتتتتتتتتتتتترطتة اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتة منتذ عتام   هتاليتحو تم التي  
 
 متحف  أ

،  ا إسرائيلية تحمل رموز  عليه، وضع حجارة  الذي يقوم االحتالل بر القدس،  كذلك سو قلعة داوود .  

 .(2016)الجزيرة، ذاكرة القدس.. هدم حارة املغاربة،  مدينة القدسفي ثار اآليهودية  بدعاء ال ل وذلك

 

اقع امل  ثرية في الضفة الغربية بين الجدار واالستيطان األو

، ستتتتتتتتتواء بربطها  ربط مستتتتتتتتتتوطناته باملواقع األثريةلستتتتتتتتتعى االحتالل عبر مشتتتتتتتتتروعه االستتتتتتتتتتيطاني  ي       

هو إطالق استتتتتم  رتتتتتيلو  على  ،لعل أبرز األمثلة على ذلكاملبارتتتتتر، أو على األقل بتحريف أستتتتتمائها. و 

جنوب مدينة نابلس. ومستتتتتتتتتوطنة    ،أو خربة ستتتتتتتتيلون   ،املستتتتتتتتتوطنة املقامة على أراضتتتتتتتت ي بيت ستتتتتتتتيلون 

ومستتتتتتتتتتتتتتوطنتة    .املقتتامتتة قرب قريتتة كفر قتتدوم الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة إلى الغرب من متتدينتتة نتتابلس    كيتتدوميم

 دير بيزنطي قديمالتي هي   ،واملقامة على أراضتتتتتتتتتتت ي خربة املرصتتتتتتتتتتترص  ،أدوميم  رتتتتتتتتتتترق القدس ه معالي

 .(2017)جرادات، 

ويستتتتتتتتتتتتتعى من خاللهتا لفرض  ،التي يستتتتتتتتتتتتتيطر عليهتا االحتالل  ،يلي عتدد من املواقع األثريتة البتارزةفيمتا 

 .التدخل فيهاوزارة السياحة الفلسطينية من  منعفي ظل  ،روايته التاريخية

لبلتدة قريوت جنوب متدينتة نتابلس، وتحتوي  فلستتتتتتتتتتتتتطينيتة تتابعتة    خربتة ستتتتتتتتتتتتتيلون: وهي أراض   .1

بين    املمتتتتتدة  لفةرةى الإوكنتتتتاسس بيزنطيتتتتة تعود    ،لعهتتتتد البرونزي ى الإعلى آثتتتتار  قتتتتديمتتتتة تعود  

، إضتتتتتافة إلى العديد من املباني التي تم استتتتتتخدامها في ينالقرن الستتتتتادس والعارتتتتتر امليالدي

منع و وقد ضتتتتتتم االحتالل خربة ستتتتتتيلون إلى مستتتتتتتوطنة  رتتتتتتيلو ،   .العهد العباستتتتتت ي واململوكي

ل   ،على التصتتتتتتتتتتاريل الالزمة  حصتتتتتتتتتتولهمبحجة عدم   ،الفلستتتتتتتتتتطينيين من دخول املنطقة   وحوا

  لعرض الرواية اإلستتتتتتتترائيلية  اومتحف    ،بحاثلل   اتضتتتتتتتتمن مركز  ت  ،منطقة ستتتتتتتتياحيةى لإاملكان  

املستتتكن الضتتتاسع في الصتتترال الستتتياستتت ي على الستتتامرة،   –(  )رتتتبيه، تل رتتتيلو )خربة ستتتيلون 

2014). 
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 املنطقة فيوأعمال حفريات  ،أو مستوطنة "شيلو" ،(: متحف إسرائيلي في خربة سيلون 3رقم ) ورةص

poica.org) .) 

خربة املرصتتتتتتتتتترص: وهو موقع أثري يقع رتتتتتتتتتترق مدينة القدس، وهو عبارة عن مجموعة من   .2

  هوقد أقيمت على هذا املوقع األثري مستتتتتتوطنة معالي  .لعهد البيزنطيى الإاألديرة التي تعود 

 ،نقلتت ستتتتتتتتتتتتتلطتات االحتالل العتديتد من املعتالم األثريتة املوجودة داختل املوقع  ، كمتاأدوميم

حرم الفلستتتطينيون من الوصتتتول إلى هذا  وي    .مثل األرضتتتية الفستتتيفستتتائية، إلى أماكن أخرى 

تحت الستتتتتتتتيطرة األمنية التامة لستتتتتتتتلطات   ،وجوده داخل املستتتتتتتتتوطنة بحجة  ،املوقع األثري 

 .(2011)العيسة،  االحتالل

قام يقع عند املدخل الشتتتتتتتتتتتمالي ملدينة بيت لحم، وقد وهو م    :مستتتتتتتتتتتجد بالل أو  قبة راحيل  .3

إال أنه ومع بناء جدار الفصتتتتتتتتتتتل    .1967االحتالل عام  عليه  ستتتتتتتتتتتيطرو   ،ب ي في العهد اململوكي

  ،قام االحتالل بضتتم املستتجد إلى الجانب الذي يقع تحت ستتيطرته بشتتكل كامل   ،العنصتتري 

حكومة االحتالل  ثم أصتتتدرت    .ومنع الفلستتتطينيين من الوصتتتول إليه  ،وجعله خلف الجدار

 هو جزء من الةراث اليهودي  ،أو قبتة راحيتل  ،ا يقضتتتتتتتتتتتتت ي بتنن مستتتتتتتتتتتتتجتد باللقرار    ،2010عتام 

  .(2018)الجزيرة، قبة راحيل، 
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 قبة راحيل )موقع إذاعة صوت األقص ى(. \(: مسجد بالل 4صورة رقم )

بننهما  جزء ال    ،قبر راحيلو أصتدرت  اليونستكو  قرارا يقضت ي باعتبار موقع مستجد بالل بن رباح    ثم

حستتتتتتب القرارات التي اعتمدها املجلس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة    ، وذلكيتجزأ من فلستتتتتتطين 

  /تشتتتتتتتتتترين الثاني  18 في باريس بتاريخ(، 200رقم )  في جلستتتتتتتتتتته  ،م والثقافة  اليونستتتتتتتتتتكو و للةربية والعل

الطبيعي   الوضتتتتتتتتتتتعوطالبه بإعادة  ،املوقعفي ممارستتتتتتتتتتتات االحتالل    القرار  . كما أدان2016عام   نوفمبر

   ،ى ما كان عليهحول املوقع إل
 
)اليونستتتتتتتكو، القرارات    إليه  ملستتتتتتتلمين واملستتتتتتتيحييناع حظر وصتتتتتتتول  ورف

  .(2016التي اعتمدها املجلس التنفيذي في دورته املائتين، 

  ،تقع رتتتتتتتتتترق مدينة بيت لحم جنوب الضتتتتتتتتتتفة الغربية   :أو قلعة هيروديون  ،قلعة الفريديس .4

املنتتتتتاطق املصتتتتتتتتتتتتتنفتتتتتة )و بنتتتتتافي  يتتتتتد اإلمبراطور  ا  إلى  هتتتتتاؤ ج(، ويعود  لقرن األول امليالدي على 

على غرف قتتتتديمتتتتة ومتتتتدرجتتتتات،   ،أو القصتتتتتتتتتتتتتر  ،تحتوي القلعتتتتة  .الرومتتتتاني هيرودوس الكبير

ستتتيطر االحتالل على   ،1967إضتتتافة إلى ستتتاللم وأنفاق. ومنذ احتالل الضتتتفة الغربية عام 

ليوم. كما  ا  داخلها حتى  وبات يديرها ويجري أعمال الةرميم املستتتتتتتمرة  ،القلعة بشتتتتتتكل كامل

ه ئتعتاوإد  في املكتان،يستتتتتتتتتتتتتعى االحتالل لفرض روايتته عبر اللوحتات اإلررتتتتتتتتتتتتتاديتة التي يضتتتتتتتتتتتتتعهتا  

ذكربوجود القلعتة بتذات الفةرة التي كتان فيهتا الهيكتل األول حستتتتتتتتتتتتتتب زعمته أن املوقع هو    . يت 
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 ضتتتتتتتتتتتمن القائمة التي تعدها وزارة الستتتتتتتتتتتياحة الفلستتتتتتتتتتتطينية العتمادها من قبل اليونستتتتتتتتتتتكو

 .(2014)سمرة، 

  ،قمران رتمال البحر امليت كهوف في وادي  داخل    1947ثر عليها عام ع    :مخطوطات قمران .5

 بلغ عدد (.ج)املصتتتتتتنفة  ضتتتتتتمن املناطق  و   ،الضتتتتتتفة الغربيةفي أي أنها ضتتتتتتمن منطقة األغوار  

وكتتتتابتتتات قتتتديمتتتة أخرى.    ،مخطوطتتتة قتتتديمتتتة للكتتتتاب املقتتتدس  850املخطوطتتتات نحو    هتتتذه

تستتتتتتيطر ستتتتتتلطات االحتالل على هذه املخطوطات القديمة. وقد أدرجتها الستتتتتتلطة بالطبع و 

، على لالعةراف رها على أنها فلستتتطينية  ،الفلستتتطينية ضتتتمن القائمة التي قدمت لليونستتتكو

 .(i24news ،2017) االعديد من املواقع األثرية سابق  غرار 

كبقايا    ،أثرية ومعالم  وبة: تقع رتتتتتتتتتتتمال مدينة جنين، وتضتتتتتتتتتتتم أراضتتتتتتتتتتت ي القرية مواقعبقرية ز  .6

وقد تعرضتتتتتت القرية للعديد   .وأواني فخارية  ،وأستتتتتاستتتتتات حجرية قديمة  ة،التاريخياألبنية  

ومصتتتتتتتتتتتتتتتادرة األراضتتتتتتتتتتتتت ي للستتتتتتتتتتتتتيطرة على هتتذه   ،من عمليتتات التنقيتتب على يتتد قوات االحتالل

لضتتتتتتم  ،2002املنطقة. إضتتتتتتافة إلى أن االحتالل قام بتعديل مستتتتتتار الجدار العنصتتتتتتري عام 

 .(2008)يحيى، تنقيب وأعمال نفذ فيه حفريات ت تموقع كان

رتتتتتتتتتتتويكة وقفين رتتتتتتتتتتتمال مدينة طولكرم، هو ذات   تيرتتتتتتتتتتتويكة وقفين: ما حدث في قري تاقري .7

عبر بنتتاء   ،ن االحتالل عزل العتتديتتد من منتتازل القرى واألراضتتتتتتتتتتتتت ي الزراعيتتة فيهتتاإإذ    ،املوقف

ا. جدار الفصتتتتتتل العنصتتتتتتري،  ا فرعوني  ا أثري  قد رفض  و علما أن هذه املنطقة تتضتتتتتتمن موقع 

)يحيى،    بخصتتتتتتتتتتتتتوص هتتتذا املوقع  لتي رفعهتتتا أهتتتالي القريتيناالحتالل التتتدعوى القضتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتة ا

2008). 

ا: تقع غرب مدينة رام هللا .8 من أراضتتتتتتتتتتت ي  آالف دونم   5صتتتتتتتتتتتادر االحتالل نحو قد و  .قرية صتتتتتتتتتتتفا

رومانية    ،ستتتتتتتة مواقع أثرية  العنصتتتتتتري. تشتتتتتتمل هذه األراضتتتتتت ي  ن أجل بناء الجدارمالقرية،  

ا  :وهي ،وبيزنطيتتة وإستتتتتتتتتتتتتالميتتة   ،وخربتتة التتداليتتة  ،وخربتتة كرستتتتتتتتتتتتتنتتا ،وخربتتة كريكور   ،خربتتة عمتتا

 ،ولعتتتتل أبرز متتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمتتتتته هتتتتذه الخرب من معتتتتالم أثريتتتتة  .وخربتتتتة الفتتتتاعوش  ،وخربتتتتة حوريتتتتة

  تاريخيةبان   جدران ملو  ناسس قديمة،وأرضتتتتتتتتتتتيات فستتتتتتتتتتتيفستتتتتتتتتتتائية لك  ،معاصتتتتتتتتتتتر زيتون وعنب

 .(2008)يحيى، 

قريتتة الجيتتب: تقع رتتتتتتتتتتتتتمتتال متتدينتتة القتتدس، وقتتد نفتتذ االحتالل حفريتتات تنقيتتب على موقع  .9

أثري في خربة تست،ى خربة الشتيخ غرب القرية، وتقع هذه الحفرية على مستار بناء الجدار،  

،  فريق تنقيب عن اآلثار تابع ل دارة املدنية   عليها  التي أرتترف  ،شتتفت هذه الحفرياتكوقد 
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 إلى معصتتتتتتتتتتتتترة للميالد  400  -300فةرة الرومتتانيتتة متتا بين  ام يعود للحمتتا   عن وجود
 
، إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة

 . (2008)يحيى، أو اإلسالمية  ،زيتون من الفةرة البيزنطية

 
  خالصة النتائج. 5

تعكس ثالث   اووستتطها وجنورها. كما أنه الغربيةبين رتتمال الضتتفة  املواقع األثرية الفلستتطينية  توزل ت

  ت،وضتمه للمستتوطنا   ،ألراضت ي من أجل الستيطرة على املوقع األثري امصتادرة  ب  األولى  تتمثلحاالت، 

بناء املستتتتوطنة في منطقة املوقع ب  تتمثل  والثانيةكما في حالة موقع بيت ستتتيلون ومستتتتوطنة رتتتيلو. 

من خالل بناء الجدار العنصتتتتتتتري،    تنتياألخيرة  ضتتتتتتتمه للمستتتتتتتتوطنة بشتتتتتتتكل كامل. والحالة   ثم  ،األثري 

أو قبر   ،بالل  دمستتتتتج  بشتتتتتنن  الحال  هو  كما  ،الذي يضتتتتتم املوقع األثري ضتتتتتمن الستتتتتيطرة اإلستتتتترائيلية

واملناطق املصتنفة   ،تلخ  هذه النماذج حالة املواقع األثرية الفلستطينية في الضتفة الغربية  .راحيل

 بين االستيطان والجدار. قرصنة من)ج(، وما تتعرض له 

 

 . املراجع 6 
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. الدوحة، قطر. الجزيرة نت. تم الحفريات اإلسرائيلية أسفل املسجد األقص ى (. 2016أبو عطا، م. ) -

 https://goo.gl/WRWFjHاالسةرداد من: 

http://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
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