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مقدمة

منــذ مــدة، وال ســيما يف األســابيع واأليــام األخــرة، تتصاعــد االنتهــاكات اإلســرائيلية يف القــدس الشــرقية 
املحتلــة، وخاصــة يف احلــرم الشــريف، الــذي يضــم املســجد األقــى. متطرفــون إســرائيليون، ومــن بينهــم 
مســؤولون حكوميــون، يصعــدون حتريضهــم ضــد احلــرم، وينتهكــون مــرارا حرمتــه، بمــا يف ذلــك اقتحــام 
ســاحاته بالعنــف مــن قبــل قــوات االحتــال، ممــا يزيــد التوتــرات ويســتفز املشــاعر الدينيــ�ة للمســلمني، 
وهــو مــا يمثــل »نــارًا حتــت الرمــاد«، ُيــى مــن عــدم الســيطرة عليهــا بمــا يــؤدي إىل تأجيــج التوتــر علــى 

األرض، وتأزيــم الوضــع املتــأزم أصــًا، وهــو مــا لــن يكــون يف صالــح أي مــن األطــراف.

ولعلــه صحيــح أن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »بني�امــني نتني�اهــو« صــّرح يف أكــر مــن مناســبة أن اســرائي�ل 
ال ترغــب يف تغيــر الوضــع الراهــن يف احلــرم القــديس، غــر أن الفلســطينيني جربــوا تصرحيــات كهــذه يف 
مواقــف مشــابهة لــم يصــدق فيهــا نتني�اهــو، لعــل مــن أبرزهــا تصرحيــه املتعلــق بإقامــة دولــة فلســطيني�ة 

ثــم التنكــر لذلــك يف موقــف آخــر واإلعــان أن ذلــك لــن يكــون أبــدًا.

ــل.  ــي« يف اخللي ــرم اإلبراهي ــيم »احل ــابقة بتقس ــم الس ــطينيني، جتربته ــاوف الفلس ــن مخ ــد م ــا يزي ومم
ففــي عــام 1994، قتــل مســتوطن يهــودي 29 فلســطيني�ا يف املســجد، فيمــا قامــت الســلطات اإلســرائيلية 
ــر يف  ــذا األم ــل ه ــع. مّث ــااًل أوس ــتوطنني مج ــع املس ــجد م ــري للمس ــيم القس ــاء للتقس ــك بإعط ــى ذل ردًا عل
حينــ�ه ســابقة يــى العديــد مــن الفلســطينيني مــن أن االحتال االســرائيلي ســيحاول تكرارها يف املســجد 

األقــى، وهــذا جيعــل مــن أي إجــراء يمنــع املســلمني مــن الوصــول لألقــى ُيقابــل حبساســية عاليــة.

املرصــد األورومتوســطي حلقــوق اإلنســان، مــن خــال هــذا التقريــر، يرصــد التصعيــد اإلســرائيلي يف اســتفزاز 
املشــاعر الدينيــ�ة للمســلمني منــذ بدايــة العــام احلــايل، وأهــم االنتهاكات الــي قامت بهــا القوات اإلســرائيلية 
ــى  ــاظ عل ــاكات، واحلف ــذه االنته ــف ه ــط لوق ــر، والضغ ــوس اخلط ــل دق ناق ــن أج ــك م ــدد، وذل ــذا الص يف ه

الوضــع كمــا كان عليــه قبيــ�ل ســنوات، باعتبــ�ار القــدس رمــزا للســام والتســامح الديــي العالــي.
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أوالً:

قرارات اإلبعاد التعسفي للمصلين عن المسجد األقصى:

ــلمني  ــني املس ــض املصل ــق بع ــ�ة حب ــة عقابي ــرارات إداري ــاذ ق ــتمر باخت ــكل مس ــرائيلية وبش ــلطات اإلس ــوم الس تق
ــه إىل الشــخص املعــي، والــذي غالبــًا  يف املســجد األقــى، تتمثــل يف أوامــر تصــدر عــن احلاكــم العســكري، ُتوجَّ
مــا يكــون أحــد املداومــني علــى الصــاة يف احلــرم الشــريف، وتنــص علــى منعــه مــن دخــول احلــرم ملــدة معينــ�ة، 

تــراوح مــا بــني أســبوع إىل ســتة أشــهر، حتــت طائلــة احلبــس ودفــع غرامــة يف حالــة مخالفــة هــذا القــرار.

وتتــ�ذرع الشــرطة اإلســرائيلية يف اختاذهــا لهكــذا قــرارات بــأن األشــخاص الذيــن يتــم اختــاذ هــذه 
اإلجــراءات العقابيــ�ة حبقهــم »قــد يشــّكلون خطــرًا علــى املســتوطنني الذيــن يــزورون األقــى مــن 

خــال عرقلتهــم أو مجابهتهــم لهــذه الزيــارات«.

غــر أن املاحــظ أن هــذه القــرارات تتخــذ بشــكل واســع، وتســتهدف كبــار الســن والنســاء املصّليــات يف األقــى 
ــ�ة،  ــاف األردني ــوزارة األوق ــون ل ــن يتبع ــني فيــه، والذي ــض العامل ــى وبع ــجد األق ــى حــّراس املس ــال وح واألطف
حيــث أصــدرت الشــرطة اإلســرائيلية 15 »قــرار إبعــاد« حبــق هــؤالء، منهــم احلــراس »حمــزة خلــف« و«مهــدي 

العبــايس« و »أيــوب أبوهــدوان«، وخــادم املســجد األقــى »فــادي الرجــي«.

وترتفــع أعــداد قــرارات اإلبعــاد بشــكل واضــح قبيــ�ل األعيــاد اليهوديــة وزيــارات املســتوطنني اليهــود 
لســاحات احلــرم القــديس بأعــداد كبــرة، كمــا حصــل مؤخــرًا قبيــ�ل عيــد الفصــح اليهــودي بأيــام 
قليلــة، وعشــّية مــا يســّى ب«خــراب الهيــكل« يف تمــوز )يوليــو( المــايض، حيــث أصــدرت الشــرطة 

ــدة. ــة واح ــيًا يف ليل ــق 15 مقدس ــاد حب ــرارات إبع ــرائيلية ق اإلس

وقــد بلــغ عــدد قــرارات اإلبعــاد الــي اختــذت منــذ بدايــة هــذا العــام حــى نهايــة الشــهر الثامــن منــه 227 قــرارًا، 
ــرارًا  ــبة %36.4(، و25 ق ــاء )بنس ــق نس ــرارًا حب ــبة %52.6، و 83 ق ــًا( بنس ــوق 18 عام ــال )ف ــق رج ــا حب 119 منه
حبــق أطفــال )دون 18 عامــًا( بنســبة بلغــت %11. وشــهد شــهر آذار )مــارس( النســبة األكــر ألعــداد مــن اختــذت 

حبقهــم قــرارات إبعــاد عــن املســجد األقــى يف هــذا العــام، حيــث بلغــت 42 قــرارًا.
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ــون  ــن حيمل ــطينيني الذي ــيني والفلس ــق املقدس ــذت حب ــي اخت ــاد ال ــرارات اإلبع ــداد ق ــايل أع ــدول الت ــح اجل ويوض
ــام )2015(: ــذا الع ــال ه ــرائيلية خ ــة اإلس الهوي

ــرائيلية  ــرطة اإلس ــوم الش ــد أن تق ــا بع ــا أصحابه ــغ به ــرارات يتبل ــذه الق ــم ه ــر، أن معظ ــن اجلديــر بالذك ــل م ولع
ــد  ــوم بع ــم تق ــم، ث ــن بيوته ــى م ــه أو ح ــة إلي ــات املؤدي ــريف أو الطرق ــرم الش ــاحات احل ــن س ــا م ــم، إم باعتقاله

ــريف.  ــديس الش ــرم الق ــن احل ــم ع ــرار إبعاده ــم بق ــتجوابهم بتبليغه اس

ويف شــهر أيــار )مايــو( املنصــرم، قــام عــدد مــن أولئــك الذيــن اختــذت الشــرطة اإلســرائيلية قــرارات باإلبعــاد حبقهــم، 
باالحتجــاج قــرب »بوابــة السلســلة« - وهــي إحــدى البوابــات اخلارجيــة للمســجد األقــى-، وذلــك رفضــًا لقــرارت 

اإلبعــاد، فــردت عليهــم بلديــة القــدس بمخالفــة كل منهــم بغرامــة ماليــة بقيمــة 475 شــيكًا إســرائيليًا )$120(.

عدد القراراتالشهر
التصنيف

أطفالنساءرجال

201082يناير

16970فبراير

4212255مارس

3220102ابريل

301983مايو

239140يونيو

261763يوليو

3823510أغسطس

2271198325المجموع
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ثانيًا:

االعتقاالت التعسفية بحق مصّلي الحرم الشريف:

بمــوازاة قــرارات اإلبعــاد، تصّعــد القــوات اإلســرائيلية مــن اعتقاالتهــا حبــق مصلــي احلــرم الشــريف املســلمني، 
وال ســيما أولئــك الذيــن يتواجــدون فيــه باســتمرار ويعتــرون ذلــك »واجبــًا مقّدســًا حلمايتــ�ه مــن هجمــات 

اإلســرائيليني«. املســتوطنني 

ــوية  ــلوان والعيس ــيما س ــا، وال س ــدس ومحيطه ــ�ة يف الق ــاء العربي ــة األحي ــطينيني كاف ــاالت الفلس ــمل اعتق وتش
ــايض  ــهر الم ــال الش ــرائيلية خ ــوات اإلس ــا الق ــت منه ــي اعتقل ــراح، وال ــيخ ج ــر والش ــور باه ــوز وص ووادي اجل
ــي  ــاالت ال ــك االعتق ــى تل ــا عل ــوء هن ــلط الض ــ�ا سنس ــر أنن ــطيي. غ ــة 100 فلس ــطس( قراب ــهر أغس ــط )ش فق

ــك. ــل بذل ــة تتص ــى خلفي ــاص، أو عل ــكل خ ــه بش ــديس ومحيط ــرم الق ــاحات احل ــري يف س جت

وكمــا ذكرنــا، فــإن معظــم عمليــات االعتقــال الــي حتــدث يف محيــط األقــى تنتهــي بإصــدار قــرارات إبعــاد 
حبــق املعتقلــني، إذ ال جريمــة قامــوا بهــا حــى يتــم اعتقالهــم. وقــد شــهد شــهر آذار )مــارس( النســبة األكــر 
ــهر آب  ــهد ش ــا ش ــًا، كم ــرأة، و 14 طف ــم 35 ام ــال، بينه ــة اعتق ــغ 61 حال ــدد بل ــام، بع ــذا الع ــاالت ه ــن االعتق م
)أغســطس( 50 حالــة اعتقــال، مــن ضمنهــم 6 مــن حــراس املســجد األقــى والعاملــني فيــه، و11 امــرأة، و20 
ــرطة  ــم الش ــث اعتقلته ــجد، حي ــل املس ــم داخ ــي ُتنظَّ ــرآن ال ــات الق ــدارس وحلق ــة امل ــن طلب ــم م ــًا معظمه طف

ــرًا. ــرة ظه ــة عش ــاعة احلادي ــد الس ــه إال بع ــد دخول ــر بع ــم أوام ــرم وأعطته ــاحات احل ــن س ــرائيلية م اإلس

وقــد ترافقــت بعــض عمليــات االعتقــال مــع العنــف يف التعامــل مــع الشــخص الــذي يتــم اعتقالــه وبصــورة غــر 
مــررة، ففــي 31 أيــار )مايــو( اعتــدت الشــرطة اإلســرائيلية علــى مســن )فلســطيي حيمــل الهويــة اإلســرائيلية( 
بالضــرب املــرح وغــر املــرر خــال عمليــة اعتقاله، وبعدهــا بأيــام، اعتقلت الشــرطة إحدة النســاء الفلســطيني�ات 
املصليــات يف األقــى واعتــدت عليهــا بالضــرب أثنــ�اء االعتقــال. الــيء ذاتــه حــدث مــع عــدد مــن حــراس احلــرم 

القــديس، حيــث اعتــدت القــوات اإلســرائيلية عليهــم بالضــرب قبــل أن تقــوم باعتقالهــم.
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ــذا  ــال ه ــه خ ــى مداخل ــريف وعل ــديس الش ــرم الق ــاحات احل ــن س ــني م ــداد املعتقل ــايل أع ــدول الت ــح اجل ويوض
العــام )2015(*:

* معظمهم تم اإلفراج عنهم الحقًا.

عدد االعتقاالتالشهر
التصنيف

أطفالنساءرجال

191531يناير

181242فبراير
61123514مارس
211191ابريل

332193مايو

2511140يونيو

2815103يوليو

50191120أغسطس

2551169544المجموع
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ثالثا:ً

إغالق الحرم أمام المصلين والسماح لزيارات

حــى قبــل بضــع ســنوات، كان احلديــث عــن تغيــر الوضــع القائــم يف احلــرم الشــريف منــذ عقــود أمــرًا غــر 
مطــروح، حــى بالنســبة لليهــود يف إســرائي�ل، والذيــن كان جلهــم يعتــر ذلــك مخالفــة للتعاليــم اليهوديــة أقــرب 
»للجنــون الديــي«. غــر أن هــذا انتهــى اآلن، حبســب مــا كتبــت صحيفــة هاأرتــس اإلســرائيلية، ويبــ�دو أن هنــاك 

ــكان املســجد األقــى يف وقــت قريــب. ــكل اليهــودي م ــوال أوســع يف إســرائي�ل لفكــرة إقامــة الهي قب

هــذا التغــر الواضــح وجــد لــه جــذورًا وانعكاســًا حكوميــًا أيضــًا، فبينمــا تــرأس »مــري ريجيــف« -وهــو عضــو الكنيســت 
عــن حــزب الليكــود احلاكــم- 15 مناقشــة جــرت يف العــام المــايض حــول الســماح لليهــود بالصــاة يف األقــى، أصبــح 
هــو اآلن وزيــرًا للثقافــة يف إســرائي�ل. ويف أيــار )مايــو( 2014، اقــرح أعضــاء كنيســت مــن حــزيب الليكــود والعمــل تغيــر 
الوضــع القائــم يف احلــرم بمــا مــن شــأنه أن يســمح لليهــود بالصــاة فيــه. وقبلهــا بعــام، كان »اوري ارئيــ�ل«، وزير اإلســكان 
آنــذاك )اآلن وزيــر الزراعــة(، قــد دعــا إىل بنــ�اء الهيــكل الثالــث مــكان األقــى، وكــرر قولــه هــذا منــذ ذلــك احلــني مــرارًا، 

وظهــر يف شــريط فيديــو »يوتيــوب« وهــو يتعهــد باســتئن�اف عمليــات اقتحــام املســجد األقــى.

وإىل جانــب ذلــك، تتلقــى العديــد مــن املنظمــات اإلســرائيلية املتطرفــة، والــي تدعــو عانيــ�ة إىل التدمــر الفعلــي 
ــرف بـــ  ــا يع ــدس. وكان م ــة الق ــن بلدي ــرائيلية وم ــة إس ــن وزارات حكومي ــم م ــل والدع ــى، التموي ــجد األق للمس
»معســكر الشــباب« يف حــزب الليكــود اإلســرائيلي احلاكــم قــد أعلــن عــن نيتــ�ه تنظيــم زيــارات للمســجد 

ــودي«. ــعب اليه ــية للش ــر قدس ــكان األك ــارة امل ــود يف زي ــق اليه ــى »ح ــدًا عل ــى تأكي األق

ــود  ــداد اليه ــوظ يف أع ــاد امللح ــال االزدي ــن خ ــج، م ــت وممنه ــكل الف ــرات بش ــذه التغ ــل ه ــى األرض، تتفاع وعل
الذيــن يدخلــون إىل ســاحات املســجد األقــى، يف مقابــل منــع املســلمني مــن ذلــك يف اآلن نفســه، فبينمــا بلــغ عــدد 
اليهــود الذيــن زاروا املســجد األقــى يف عــام 2014 مــا يقــرب مــن 11.000 يهــودي، مّثــل هــذا العــدد زيــادة بنســبة 

%28 عــن أولئــك الذيــن جــاؤوا لزيارتــه يف العــام 2013، وتقريبــ�ا ضعــف عــدد الــزوار اليهــود يف عــام 2009.

وبينمــا كان النشــطاء اليهــود يدخلــون املســجد األقــى بمعــدل   مــرة كل أســبوعني يف عــام 2012، ارتفــع املعــدل إىل مــرة 
كل 4 أيــام يف العــام 2013، ومــرة قرابــة كل 3-2 أيــام يف 2014. ويف ال 30 مــن تشــرين األول )أكتوبــر( 2014، قامــت 

إســرائي�ل، وللمــرة األوىل منــذ عــام 1967، بإغــاق احلــرم القــديس أمــام جميــع املصلــني املســلمني ملــدة يــوم كامــل.

ويف العــام احلــايل )2015(، بلــغ عــدد املســتوطنني الذيــن دخلــوا ســاحات احلــرم القــديس الشــريف علــى مــدار 
الثمانيــ�ة أشــهر األوىل مــن العــام قرابــة 7200 مســتوطن، رافقهــم 820 ضابــط وجنــدي إســرائيلي. وشــهد 
شــهر نيســان )ابريــل(، والــذي يضــم »عيــد الفصــح اليهــودي«، النســبة األكــر مــن هــذه األعــداد، حيــث دخــل 

المستوطنين:
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ســاحات املســجد األقــى خالــه 1412 مســتوطنًا، رافقهــم 93 ضابطــًا وجنديــًا، تــا ذلــك - مــن حيــث النســبة 
ــم  ــم 116 ه ــريف، منه ــرم الش ــاحات احل ــًا إىل س ــول 1327 يهودي ــهد دخ ــذي ش ــطس(، وال ــهر8آب )أغس - ش

أعضــاء وموظفــون يف الدرجــات العليــا يف احلكومــة اإلســرائيلية.

وترافــق زيــارات اليهــود، وبشــكل خــاص املســتوطنني ومتطــريف اليمــني اإلســرائيلي، لســاحات املســجد األقى، 
مــع كــم ال حيــى مــن االســتفزازات ملشــاعر املســلمني واملصلــني فيــه. وعلــى الرغــم مــن مرافقــة أفــراد حمايــة 
ــى، إال أن  ــجد األق ــاحات املس ــل س ــتوطنني تدخ ــود أو املس ــن اليه ــة م ــرائيلية ألي مجموع ــرطة اإلس ــن الش م

هــؤالء األفــراد يغضــون الطــرف عــن تصرفــات املســتوطنني االســتفزازية للمســلمني.

ومن أبرز صور التصرفات االستفزازية الي تم توثيقها: 

ØØ ــ�ة مــن مــكان تواجــد املصلــني املســلمني: وبشــكل تعمــد أداء الصلــوات التلموديــة يف أماكــن قريب
خــاص عنــد »بــاب السلســلة« وأمــام »قبــة الصخــرة املشــرفة«.

ØØ االعتــداء بالضــرب أو ريم بعــض القــاذورات أو املشــروبات )كالشــاي( علــى املصلــني أو يف أماكــن
ــن  ــرة م ــة يف العاش ــع طفل ــرائيلي بدف ــرطي إس ــام ش ــد 15\3\2015، ق ــوم األح ــي ي ــم: فف صاته
عمرهــا خــال دخــول مجموعــة مــن املســتوطنني للحــرم، ويف األســبوع الــذي يليــه، قــام أحــد 
املســتوطنني برشــق النســاء يف ســاحات احلــرم بالشــاي الســاخن ثــم اعتــدى علــى بعضهــن بالــركل، 
ــاحات  ــل س ــيدات داخ ــدى الس ــه إح ــت حتمل ــف كان ــع مصح ــتوطنني بدف ــد املس ــام أح ويف 8/4 ق

احلــرم مــا أدى إىل حالــة شــديدة مــن التوتــر يف الســاحات.

ــوايت  ــاء الل ــدى النس ــحب إح ــرائيلية بس ــرطة اإلس ــن الش ــراد م ــام أف ــس 23\4، ق ــوم اخلمي ويف ي
صــدر حبقهــن قــرار إبعــاد عــن االقــى مــن أمــام بــاب السلســة بعنــف، وذلــك عنــد مغــادرة 
مجموعــة مــن املســتوطنني مــن جماعــة »طــاب مــن أجــل الهيــكل« ســاحات األقــى. وأقدمــت 
مجموعــة مــن املســتوطنني يــوم 19/5 علــى االعتــداء علــى عــدد مــن حــراس وموظفــي املســجد 
األقــى بالضــرب والــركل. ويف 7/6، قــام شــرطي إســرائيلي بدفــع فتــاة مــن املصليــات يف املســجد 
أثنــ�اء دخولــه مــن قبــل املســتوطنني، وقــام أفــراد مــن الشــرطة بضــرب ثــاث نســاء بأرجلهــم 

ــة«. ــاب املغارب ــن »ب ــرب م بالق

ــرب  ــوم بالض ــرطية بالهج ــوات ش ــت ق ــكل«(، قام ــراب الهي ــرف ب«خ ــا يع ــرى م ويف 26/7 )ذك
ــول  ــ�اء دخ ــّرن« أثن ــّن »يك ــن ك ــة أنه ــة، حبج ــن صحفي ــلة، بينه ــاب السلس ــد ب ــرأ عن ــى 21 ام عل
املســتوطنني لســاحات املســجد األقــى )أي يصرخــن ويقلــن »هللا أكــر«(. وبعــد هــذا احلــادث 
ــن،  ــة« وركله ــاب الرحم ــن »ب ــرب م ــاء بالق ــن النس ــع 3 م ــرطة بدف ــن الش ــراد م ــام أف ــام، ق ب4 أي
الكــرايس اخلاصــة  أثنــ�اء تأمــني دخــول املســتوطنني هنــاك، وقامــوا بتحطيــم بعــض  وذلــك 

ــرم. ــاحات احل ــد يف س ــي تعق ــ�ة ال ــدورات الديني بال
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ويف 10/8، اعتــدى أفــراد مــن الشــرطة علــى 3 مــن حراس املســجد األقــى أمام »باب األســباط« 
ــرار  ــع االحم ــاعات م ــة لس ــى الرؤي ــدرة عل ــم الق ــا أفقده ــم، م ــوب أعينه ــل ص ــاز الفلف ــرش بغ بال
الشــديد واحلرقــة يف العــني. ويف تاريــخ الحــق لذلــك، قــام مســتوطن بــريم »مــادة حارقــة« علــى 

النســاء املتواجــدات قــرب بــاب السلســلة، دون أْن تصــب أي منهــن بــأذى.

ØØ شــتم املصلــني أو لعنهــم أو تهديدهــم بالقتــل والــذحب: يف شــهر تمــوز )حزيــران(، وملزيــد مــن
االســتفزاز، قامــت مجموعــة مــن املســتوطنني بشــتم النــي محمــد أمــام مجموعــة مــن املصلــني، 
ثــم قامــوا بشــتمهم، وقالــت إحــدى املســتوطنات للمصلــني »أتمــى لكــم الــذحب«. ويف أواخــر 
الشــهر، يف ذكــرى مــا يعــرف ب«خــراب الهيــكل«، قــام مســتوطنون أثنــ�اء مغادرتهــم املســجد 
ــر  ــ�ة. ويف أواخ ــارات نابي ــم بعب ــات وقذفوه ــني واملصلي ــتم املصل ــلة بش ــاب السلس ــام ب ــى أم االق
ــاك  ــم باله ــاء عليه ــاء والدع ــى النس ــق عل ــتوطنني بالبص ــد املس ــام أح ــطس(، ق ــهر آب )أغس ش

ــجد. ــاحات املس ــن س ــروج م ــم باخل ــا كان يه بينم

ØØ الرقــص والغنــاء خصوصــًا عنــد املــرور أمــام النســاء: حيــث يتعمــد املســتوطنون وبشــكل شــبه دائم
ــلة  ــاب السلس ــرب ب ــرور ق ــد امل ــًا عن ــريف خصوص ــرم الش ــاحات احل ــم لس ــد مغادرته ــص عن الرق

حيــث تتواجــد النســاء.

ØØ تعّمــد التعــّري أمــام املصلــني أو لبــس مابــس غــر الئقــة: ففــي 22/3/2015، علــى ســبي�ل
املثــال، قــام أحــد املســتوطنني الذيــن كانــوا دخلــوا ســاحات املســجد األقــى يف ذلــك اليــوم بتمزيــق 
مابســه عنــد مــروره أمــام »بــاب السلســلة«. ويف كثــر مــن األحيــان، يتعمــد املســتوطنون الذيــن 
ــاء«  ــة للحي ــر »جارح ــارة تعت ــركات إث ــام حب ــد القي ــس وتعم ــس ماب ــرم لب ــاحات احل ــون س يدخل

ــامية.  ــد اإلس ــق التقالي وف

ØØ تصويــر املصلــني بالهواتــف النقالــة: وقــد حــدث ذلــك يف أكــر مــن مــرة وال ســيما يف شــهري كانــون
الثــاين )ين�ايــر( ونيســان )ابريــل(.

ØØ 6/4 منــع املصلــني مــن الدخــول لســاحات احلــرم الشــريف يف أوقــات زيــارات املســتوطنني: ففــي
قامــت الشــرطة اإلســرائيلية بمنــع الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــًا مــن دخــول ســاحات احلــرم 
خــال ســاعات دخــول املســتوطنني إليهــا. وبعــد هــذا احلــادث بشــهر، قامــت الشــرطة بمنــع 

النســاء واألطفــال مــن الدخــول إىل املســجد األقــى مــن »بــاب السلســلة«.

ــٍل  ــرائيلية 500 مص ــلطات اإلس ــت الس ــان( منع ــهر رمض ــن ش ــ�ة م ــة الثاني ويف 26/6 )يف اجلمع
ــاق  ــه »إط ــت إن ــا قال ــى م ــي عل ــاب جماع ــدس كعق ــول إىل الق ــن الوص ــزة م ــاع غ ــايل قط ــن أه م

ــرائيلية«.  ــاه األرايض اإلس ــزة باجت ــاع غ ــن قط ــاروخ م ص
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ويف آب )أغســطس( المــايض، منعــت الشــرطة اإلســرائيلية النســاء واألطفــال مــن الّدخــول إىل 
ــواب  ــى األب ــار عل ــم لانتظ ــا اضطره ــرة، م ــة عش ــاعة احلادي ــل الس ــى قب ــجد االق ــاحات املس س
بانتظــار الســماح لهــم بالّدخــول، واعتــدت علــى بعضهــم بالضــرب، كمــا اشــرطت علــى الرجــال 
فيــه  تســمح  الــذي  الوقــت  يف  بالدخــول،  لهــم  الســماح  قبــل  الشــخصية  بطاقاتهــم  تســليم 

ــرائيلية. ــن اإلس ــوات األم ــة ق ــت حراس ــه وحت ــتوطنني بدخول للمس

11
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رابعًا:

إسرائيل تتجه نحو التطرف )التشريعات واإلجراءات االستفزازية(:

القــديس  احلــرم  يف  األجــواء  توتــر  مــن  متــواٍز  ســياق  ويف  مؤخــرًا،  اإلســرائيلية  الســلطات  قامــت 
ســقف  مــن  وترفــع  احلــرم  يف  املصلــني  علــى  تضيــق  الــي  التشــريعات  بعــض  بســن  الشــريف، 
التصعيديــة بشــكل واضــح. ولعــل  العمليــة  بالقــوة، كمــا قامــت ببعــض اإلجــراءات  التعامــل معهــم 
هــذه اإلجــراءات هــي جــزء مــن معانــاة دائمــة يعيشــها الفلســطينيون يف القــدس، ال ســيما يف احلــرم 
هنــا. عليهــا  الضــوء  نلقــي  جيعلنــا  مــا  هــو  األخــرة  اآلونــة  يف  الافــت  تصاعدهــا  أن  غــر   الشــريف، 

أواًل: تشريعات وأوامر عسكرية جديدة:

ذكــرت مصــادر محليــة فلســطيني�ة أّن قائــد شــرطة املنطقــة الــي يضــع لهــا احلــرم القــديس أرســل كتابــًا 
ـر شــؤون احلــرم بموجــب اتفــاق دويل، تضمــن قــرارات  اىل دائــرة األوقــاف اإلســامية، وهــي الــي تدـي

ــاب: ــا الكت ــي تضمنه ــرارات ال ــذه الق ــني ه ــن ب ــاحاته. وم ــى وس ــجد األق ــق باملس ــدة تتعل جدي

üØ.منع النساء من الدخول إىل احلرم قبل الساعة احلادية عشرة صباحًا

üØ ــال ــرطة االحت ــني ش ــكلة ب ــر أو مش ــأي أم ــل ب ــن الّتدخ ــى م ــجد األق ــي املس ــّراس وموظف ــع ح من
واملصلــني.

üØ »منــع مديــر املســجد االقــى »عمــر الكســواين« ومديــر األوقــاف االســامية فيــه »عــزام اخلطيــب
مــن الّتدخــل بالقــرارات الــي تصدرهــا شــرطة االحتــال حــى لــو تعلقــت باحلــرم.

üØ منــع حــراس املســجد االقــى مــن االقــراب بمســافة 20 مــرًا مــن املســتوطنني أثنــ�اء دخولهــم
ســاحات األقــى، حتــت طائلــة االعتقــال واإلبعــاد عــن األقــى يف حالــة املخالفــة.

ــاص  ــن اختص ــي م ــى ه ــجد األق ــؤون املس ــب ش ــة وترتي ــن أن رعاي ــم م ــى الرغ ــرارات، عل ــذه الق ــال ه ــن خ وم
وزارة األوقــاف اإلســامية، يبــ�دو أن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي تســعى إىل خلــق أمــر واقــع يف احلــرم وترســيخ 
مزيــد مــن إجــراءات الضــم اإلســرائيلي غــر القانــوين للمدينــ�ة، والــي ال تــزال غــر معــرف بهــا مــن قبــل املجتمــع 

الــدويل، واعتــرت الغيــة وباطلــة مــن قبــل مجلــس األمــن.

ــل  ــرطة يف التعام ــد الش ــق ي ــد، يطل ــكري جدي ــر عس ــرار أم ــرائيلية إلق ــة اإلس ــعى احلكوم ــل، تس ــياق متص ويف س
مــع املحتجــني يف القــدس، بمــا يف ذلــك الســماح بإطــاق الرصــاص الــي، واســتخدام بنــ�ادق قنــص يف التعامــل 
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ــذه  ــت ه ــو كان ــى ل ــدس، ح ــرائيلية يف الق ــن اإلس ــوات األم ــع ق ــات م ــون يف مواجه ــد يدخل ــن ق ــبان الذي ــع الش م
ــارة. ــط باحلج ــات فق املواجه

ــاء  ــتب�اك وإرس ــد االش ــل قواع ــن »تعدي ــن ع ــد أعل ــو« ق ــني نتني�اه ــرائيلي »بني�ام ــوزارء اإلس ــس ال وكان رئي
عقوبــة دنيــ�ا لرمــاة احلجــارة وغرامــات مهمــة حبــق القاصريــن الذيــن يرتكبــون هــذه اجلرائــم ووالديهــم«. 
وبموجــب التعديــات الــي طرحهــا »نتني�اهــو«، يمكــن لقــوات اجليــش أن تقــوم باعتقــال أطفــال ال تزيــد 
أعمارهــم عــن 5 ســنوات بتهمــة إلقــاء احلجــارة، وفــرض غرامــات علــى أهاليهــم تصــل إىل أكــر مــن )25( 
ألــف دوالر، وجبانــب ذلــك، يمكــن احلكــم علــى أولئــك الذيــن يلقــون احلجــارة علــى ســيارات أو أفــراد 
اجليــش والشــرطة اإلســرائيلية بالســجن ملــدة قــد تصــل إىل 10 ســنوات، حــى لــو لــم يثبــت تعمــد ذلــك. 

ــًا. ــدة 20 عام ــجن م ــة إىل الس ــذه العقوب ــل ه ــددة، تص ــروف املش ــض الظ ــن بع وضم

ويف نفــس الســياق، حظــرت احلكومــة اإلســرائيلية اثنتــني مــن املجوعــات الناشــطة يف احلــرم القــديس، وتمثــل 
هاتــان املجموعتــان جتمعــًا غــر رســي يف غالبيتــ�ه مــن النســاء العربيــ�ات وكبــار الســن مــن الرجــال الذيــن يصلــون 

يف احلــرم الشــريف، والذيــن ينظمــون مظاهــرات احتجاجيــة علــى زيــارات النشــطاء اليهــود للحــرم القــديس.

ثاني�ًا: إجراءات استفزازية:

صّعــدت الشــرطة اإلســرائيلية مــن إجراءاتهــا وانتهاكاتهــا حبــق املصلــني يف املســجد األقــى خــال األشــهر 
الماضيــة، فباإلضافــة إىل اإلجــراءات غــر املقبولــة الــي تقــوم بهــا أثنــ�اء دخــول املســتوطنني لســاحات املســجد 

ــطينيني. ــني الفلس ــكان واملصل ــاه الس ــتمر جت ــد املس ــًا بالتصعي ــرائيلية أيض ــرطة اإلس ــوم الش ــى، تق األق

فبت�اريــخ 15\3\2015، تعرضــت فتاتــان )إحداهمــا طفلــة( للضــرب أثنــ�اء اعتقالهمــا مــن قبــل أفــراد شــرطة 
ــت  ــرطة »بي ــز ش ــن مرك ــا م ــال نقله ــة خ ــد الطفل ــاد يف ي ــت األصف ــم وضع ــني«، ث ــاب القطان ــن »ب ــرب م بالق
الياهــو« إىل مركــز حتقيــق »القشــلة«. ويف 8\4، قــام أفــراد مــن الشــرطة بدفــع ســيدة فلســطيني�ة حلظــة دخولها 
إىل املســجد األقــى مــن بــاب السلســلة، كمــا أقــدم هــؤالء األفــراد علــى ضــرب حــارس األقــى »حمــزة النبــ�ايل« 

بواســطة عصــا حديديــة علــى رأســه. 

ويف 19\4 بــدأت الســلطات اإلســرائيلية العمــل بمخفــر الشــرطة علــى صحــن »قبــة الصخــرة«، بعــد إغــاق دام 
10 أشــهر إثــر تعرضــه لاحــراق خــال املواجهــات الــي شــهدها احلــرم القــديس يف رمضــان المــايض. وقبــل ذلــك 
ب3 أيــام، كانــت الشــرطة قــد اقتلعــت أربــع شــجرات صغــرة قــرب »بــاب الرحمــة« حبجــة عــدم اســتصدار إذن 

مــن الشــرطة للقيــام بذلــك.
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ــاحات  ــن« يف س ــّرن« و«يصرخ ــّن »يك ــاء ك ــن النس ــة م ــة مجموع ــرطة بمهاجم ــن الش ــراد م ــام أف ويف 5\5، ق
ــدى  ــن إح ــاب ع ــزع النق ــرطة ن ــراد الش ــد أف ــد أح ــا تعم ــرح، فيم ــرب امل ــن بالض ــدوا عليه ــى، واعت ــجد األق املس
ــال  ــراس خ ــى 5 ح ــال عل ــرطة االحت ــدت ش ــوم، اعت ــس الي ــا. ويف نف ــا وضربه ــداء عليه ــال االعت ــيدات خ الس
محاولتهــم الدفــاع علــى النســاء اللــوايت تعرضــّن للضــرب مــن الشــرطة، واقتحمــوا مــزل »حســام ســدر« وهــو 
ــرطة  ــراد الش ــدى أف ــة، اعت ــس الطريق ــه. وبنف ــش محتويات ــى تفتي ــوا عل ــى وأقدم ــجد األق ــي املس ــد موظف أح

ــو(. ــوز )يولي ــهر تم ــة( يف ش ــرأة )حارس ــم ام ــى، بينه ــجد األق ــًا يف املس ــًا وعام ــى 18 حارس ــرب عل بالض

ويف 4/8، دخــل يهــودي متطــرف باحــات املســجد األقــى مــع مجموعــة مــن الّســياح، وكان حيمــل العلــم 
ــدى  ــم، اعت ــزال العَل ــه وإن ــراس منع ــة احل ــد محاول ــة الصخــرة، وعن ــن قب ــى صح ــه عل ــام برفع ــم ق ــرائيلي، ث اإلس
ــراس. ــة 3 ح ــا أدى الصاب ــده، مم ــى ي ــبقًا عل ــْد وضعهــا مس ــة كان ق ــة حديدي ــطة قطع ــرب بواس ــم بالض عليه

وقــد شــهد الشــهر الثامــن )آب – أغســطس( مــن العــام 2015 اعتــداءات عديــدة حبــق الصحافيــني الذيــن 
يعملــون يف القــدس، وال ســيما يف ســاحات املســجد األقــى ويف طرقاتــه، وتشــرط الشــرطة علــى جميــع 
اإلعاميــني تســليم هوياتهــم علــى أبــواب املســجد قبــل الدخــول إىل ســاحاته. ويف ســابقة مثــرة، فرضــت بلديــة 
ــد  ــيا« محم ــاة روس ــّور قن ــني و«مص ــي ياس ــطني« عل ــون فلس ــّور تلفزي ــى »مص ــة عل ــات مالي ــدس مخالف الق
عــي، جترهــم فيهــا علــى دفــع مبلــغ 475 شــيكًا )$120( وذلــك حبجــة تعطيــل حركــة المــارة أثنــ�اء تصويرهــم 

ــلة. ــاب السلس ــد ب ــداث عن لألح

ُتبــى يف يح ســلوان،  ويف أواخــر شــهر آب )أغســطس(، انتقــل مــا ال يقــل عــن 20 مســتوطنًا إىل 12 شــقة 
ــع  ــًا م ــًا طوي ــر وقت ــذ األم ــم يأخ ــي«. ول ــود يف ال ــتوطنني اليه ــدد املس ــن ع ــ�ا م ــت تقريب ــوة »ضاعف ــي خط وه
املســتوطنني ليبــ�دؤوا بمهاجمــة الســكان الفلســطينيني املحليــني - وبطبيعــة احلــال، برفقــة حمايــة مــن القــوات 

اإلســرائيلية-. 
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ندعــو إســرائي�ل إىل الوقــف الكامــل لإلجــراءات االســتفزازية الــي تقــوم بهــا علــى املســتوى احلكــويم، أو تلــك الــي 
تقــوم بهــا اجلماعــات الدينيــ�ة املتطرفــة، وضمــان اختــاذ جميــع التدابــر الازمــة ملنــع وقــوع مزيــد مــن التجــاوزات 
الــي تنتهــك حرمــة وســامة املصلــني وتؤجــج التوتــر علــى األرض، وإلغــاء التشــريعات الــي اختذتهــا للتضييــق 

علــى املســتوطنني.

وندعــو إىل ضــرورة أن تقــوم اليونســكو واملجتمــع الــدويل بالضغــط علــى إســرائي�ل لالــزام بالقانــون الــدويل 
قــرار  ضــوء  يف  املحتلــة،  املمتلــكات  ســامة  احــرام  إىل  االحتــال  ســلطات  تدعــو  والــي  جنيــف  واتفاقيــات 

اليونيســيكو باعتبــ�ار القــدس الشــريف جــزءًا مــن الــراث العالــي املهــدد باخلطــر يف العــام 1982.

وبــاألوىل، ندعــو مجلــس األمــن إىل الضغــط ألجــل إنهــاء االحتــال اإلســرائيلي لــألرايض الفلســطيني�ة املحتلــة، 
باعتبــ�اره احتــال غــر قانــوين واســتعماال غــر مشــروع للقــوة. وندعــو دول العالــم إىل اختــاذ إجــراءات فعليــة 
بهــذا الصــدد، ألن التصرفــات الــي يقــوم بهــا املســتوطنون اآلن تمثــل صبــًا للزيــت علــى النــار وتــؤدي إىل تأجيــج 

الصــراع الديــي ومــا يتبعــه مــن نتــ�اجئ كارثيــ�ة وجــب التحذيــر منهــا.
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