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مقدمة

زاد قــرار الرئيــس األمريكــي »ترامــب« بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس مــن 

ســكان  مــن  الفلســطينيين  بحــق  التعســفية  اإلســرائيلي  االحتــال  ســلطات  ممارســات 

القــدس، حيــث شــهد الفلســطينيون فــي المدينــة المقدســة تصاعــداً واضحــاً فــي االنتهــاكات 

ذلــك  ويشــمل  التعســفي،  واالعتقــال  كاالحتجــاز  ونوعــاً،  كمــاً  ضدهــم  الممارســة 

تعريضهــم للضــرب والتحقيــق لســاعات طويلــة، وفــرض غرامــات ماليــة عليهــم، ومداهمــة 

ــدم  ــة ع ــازل بحج ــدم المن ــية ه ــتمرار سياس ــا، فضــا عــن اس ــث بمحتوياته ــم والعب منازله

الترخيــص، فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تضييــق فرصــة الحصــول علــى ترخيــص إلــى حــد 

ــة مســتحيلة. ــه مهم ــدو مع تب

ولعــل أبــرز االنتهــاكات التــي زادت توســعا وأصبــح تمثــل سياســة ممنهجــة واضحــة، هــو 

إبعــاد المقدســيين )ســكان القــدس( عــن المســجد األقصــى، حيــث تُبعــد الشــرطة اإلســرائيلية 

األشــخاص عــن المســجد وتمنعهــم مــن الصــاة فيــه بصــورة تعســفية ودون تســبيب، 

تشــمل  حيــث  الســوداء«،  »القائمــة  بـــ  الفلســطينيين  بيــن  يعــرف  بــات  مــا  ضمــن 

هــذه القائمــة فلســطينيين مــن مختلــف األعمــار، بمــا فــي ذلــك قاصريــن وقاصــرات 

ــرائيلية،  ــية اإلس ــون الجنس ــن يحمل ــاً مم ــك عرب ــمل كذل ــا(، وتش ــم دون 18 عاًم )أعماره

ويكــون اإلبعــاد فــي معظــم األحيــان لمــدة مفتوحــة وغيــر مقيــدة بأيــام أو أســابيع أو أشــهر. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي ســند قانونــي يُتيــح للشــرطة اإلســرائيلية إبعــاد أي 

ــة  ــورة صارخ ــراء بص ــذا اإلج ــاس ه ــة، ومس ــذه الطريق ــادة به ــن العب ــن أماك ــخص ع ش

ــة، إال أّن الســلطات  ــادة وممارســة الشــعائر الديني ــة العب ــي الحركــة وحري بحــق اإلنســان ف

ومســتمر.  يومــي  بشــكل  السياســية  هــذه  فــي  مســتمرة  اإلســرائيلية 
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اعتقــال  حــاالت  التقريــر،  هــذا  عبــر  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  يوثــق 

القــدس  مدينــة  فــي  والقاصريــن(  والفتيــات  النســاء  فيهــم  )بمــا  الفلســطينيين  واحتجــاز 

وإبعادهــم عــن المســجد األقصــى خــال شــهر آب/أغســطس 2018، وإســاءة اســتخدام الســلطات 

اإلســرائيلية للقانــون، وتجريمهــا ألفعــال تعــّد شــرعية بطبيعتهــا، أو بمجــرد االشــتباه.

ــال،  ــة االعتق ــاء عملي ــة والقاســية أثن ــر اســتخدام الســلطات لألســاليب المهين ويرصــد التقري

التــي  األســاليب  علــى  ويعــرج  ســيئة،  بظــروف  والتحقيــق  الضــرب  ذلــك  فــي  بمــا 

تتبعهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي أثنــاء وبعــد اعتقــال الفلســطينيين فــي القــدس، 

مرتفعــة،  ماليــة  غرامــات  وفــرض  قضائيــة،  مذكــرة  وجــود  دون  منازلهــم  كتفتيــش 

ومنعهــم مــن إظهــار أي مــن المظاهــر الوطنيــة عنــد إطــاق ســراحهم، فضــاً عــن 

الصــاة  عــن  الفلســطينيين  وإقصــاء  المنــازل،  هــدم  سياســة  علــى  الضــوء  تســليطه 

األقصــى. المســجد  فــي 

ــذي  ــد ال ــتمر والمتصاع ــد المس ــار التهدي ــى إظه ــك إل ــن خــال ذل ــر م ــذا التقري ــعى ه ويس

يتعــرض لــه الفلســطينيون فــي القــدس، وتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي ســياق قانونــي، 

ــى  ــط عل ــى الضغ ــدة، إل ــم المتح ــيما األم ــي، وال س ــع الدول ــة المجتم ــتوجب مطالب ــا يس بم

ســلطات االحتــال اإلســرائيلي الحتــرام القانــون وااللتــزام باتفاقيــات جنيــف ووضــع 

ــي  ــيما ف ــطينيين، ال س ــق الفلس ــا بح ــف انتهاكاته ــي، ووق ــون الدول ــي القان ــدس ف ــة الق مدين

المســجد األقصــى.
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أواًل: االحتجاز واالعتقال التعسفي

سكان القدس في دائرة االستهداف باالحتجاز 
واالعتقال التعسفي

1. الشقيقان ثائر وعبد الفتاح الفاخوري: 

مــن  عامــاً(   29( الفاخــوري«  »ثائــر  المقدســي  اإلســرائيلي  االحتــال  جنــود  اعتقــل 

موعــد  قبــل  وذلــك  بتاريــخ 16/8/2018،  صباحــاً  الخامســة  الســاعه  القديمــة،  البلــدة 

ــد الفتــاح  ــه وتوقيفــه مــع شــقيقه »عب ــام الجنــود بتفتيــش منزل زفافــه بيوميــن فقــط، حيــث ق

الفاخــوري« )32 عامــا(، واقتيادهمــا إلــى مركــز شــرطة القشــلة للتحقيــق.

 

ــا ينويــان إقامــة  حققــت الشــرطة اإلســرائيلية مــع األخويــن »الفاخــوري« بتهمــة أنهمــا كان

الجمعــة 17/8/2018،  يــوم  مســاء  األقصــى  المســجد  مــن  تخــرج  للعريــس«  »زفّــة 

األمــر الــذي وصفتــه الشــرطة اإلســرائيلية بأنّــه »مؤامــرة لتنفيــذ جنايــة«.

صورة لدعوة حفل زفاف الشاب ثائر الفاخوري الذي كان سيُعقد بتاريخ 18 / 8 / 2018
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وفــي تفاصيــل الحادثــة، ادعــت الشــرطة اإلســرائيلية بــأّن الزفــة التــي ســتنطلق مــن المســجد 

غيــر  لمنظمــات  مؤيــدة  أو  تحريضيــة  أو  وطنيــة  هتافــات  ســتتضمن  األقصــى 

ــك  ــة، ولذل ــر قانوني ــات غي ــع أعــام فلســطين أو أعــام منظم ــا رف ــيتم خاله ــة، وس قانوني

األقصــى  المســجد  عــن  الفاخــوري«،  »ثائــر  الشــاب  تبعــد  أن  الشــرطة  حاولــت 

ــة، ومنعــه مــن إقامــة وليمــة الغــذاء  ــدة القديمــة مــن أجــل منعــه مــن إقامــة هــذه الزف والبل

لضيوفــه وســهرة العريــس فــي بيتــه الكائــن فــي »بــاب حطــة« فــي نفــس الليلــة.

أنكــر »ثائــر الفاخــوري«، فــي مقابلــة خاصــة التهــم الموجهــة إليــه، وصــّرح بشــكل قاطــع بــأّن 

مــا كان ســيقوم بــه كان عبــارة عــن زفــة عريــس بقصــد الفــرح وليــس إلظهــار رمــوز وطنيــة، 

ــاد المقدســيون علــى انطــاق مثــل هــذه  ــة القــدس، حيــث اعت ــام فــي مدين ــة تق تمامــاً كأي زف

ــذ عشــرات الســنين، بحســب الفاخــوري. ــد الصــاة من ــات مــن المســجد األقصــى بع الزف

كذلــك األمــر، فــإّن الحفلــة والغــذاء الذيــن كان الفاخــوري ينــوي إقامتهمــا همــا مراســم ُعرفيــة 

ــة  ــدة القديم ــي البل ــذ عشــرات الســنين، وتحصــل أســبوعياً ف ــد الفلســطينيين من ــة عن معروف

ــروط  ــى الش ــة عل ــوري« الموافق ــاب »الفاخ ــض الش ــك، رف ــن ذل ــاً م ــدس. وانطاق ــي الق ف

فــي  منزلــه  خــارج  زفافــه  مــكان  بنقــل  ليقــوم  عليــه  طرحــت  التــي  اإلســرائيلية 

مدينــة القــدس. قامــت الشــرطة إثــر ذلــك باســتدعاء والــد الفاخــوري للضغــط عليــه للموافقــة، 

وعلقــت اإلفــراج عــن ولدْيــه بشــرط الموافقــة علــى الشــروط، إال أن والــد العريــس رفــض 

كذلــك هــذه الشــروط ألّن »مــن حــق كل شــخص إقامــة مناســباته وأفراحــه فــي بلــده وبيــن 

أقاربــه، ال فــي بلــد آخــر كمــا تريــد الشــرطة«، وفــق والــده.

تــم تقديــم األخويــن »الفاخــوري« للمحكمــة لفــرض الشــروط عليهــم مــن خــال حكــم 

قضائــي، وبعــد 8 ســاعات، طالبــت الشــرطة اإلســرائيلية المحكمــة بإبعــاد األخويــن 



9

ــا، وإبعادهمــا عــن البلــدة القديمــة )بمــا  »الفاخــوري« عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يوًم

ــروط. ــذه الش ــذ ه ــة لتنفي ــة وخطي ــاالت مالي ــرض كف ــام، وف ــدة 5 أي ــم( لم ــك بيوته ــي ذل ف

ــن  ــال األخوي ــة اعتق ــى عــدم قانوني ــة عل ــام المحكم ــاع أم ــد محامــي الدف ــا أك وبينم

الفاخــوري وتفتيــش منزلهمــا بــدون مذكــرة قضائيــة، بمــا يخالــف أحــكام القانــون، 

خصوصــاً لمــا رافــق لذلــك مــن تخويــف ألســرة كاملــة بكبارهــا وصغارهــا كانــت 

علــى موعــد مــع الفــرح بأحــد أبنائهــا، قامــت المحكمــة -بعــد جلســة مطولــة- 

باإلفــراج عــن األخويــن الفاخــوري بشــرط إيــداع كفالــة نقديــة بقيمــة )1000 

شــيكل( مــن كليهمــا، وابعادهمــا عــن المســجد األقصــى لمــدة يوميــن، واحضــار 5 

مخالفــة  أي  حصــول  منــع  لضمــان  »الفاخــوري«  عائلــة  كبــار  مــن  كفــاء 

خــال حفــل الزفــاف.

ــا علــى الحادثــة: »بعــد االعتقــال والتحقيــق وتوجيــه  قــال »ثائــر« فــي شــهادة خاصــة تعقيبً

التهــم ضــدي مــن مخابــرات وشــرطة االحتــال، قــرر مســؤول المخابــرات والشــرطة بمركــز 

القشــلة عــدم إقامــة الزفــة والســهرة بالبلــدة القديمــة ونقــل كل معــدات الســهرة إلــى العيزريــة، 

إال أننــي رفضــت القــرار، وطالبــت بإقامــة محكمــة، فأحضــروا أبــي مــن أجــل الضغــط علــّي، 

وعرضــوا عليــه مــا ذكــرت، فرفــض كل القــرارات وطلــب أيًضــا اللجــوء إلــى المحكمــة، والتــي 

قــررت اإلفــراج عنـّـي بكفالــة قاســية، ومنعــي مــن دخــول المســجد األقصــى«.

يُذكــر أّن زفــة العريــس والحفلــة أقيمتــا فــي حارتــه فــي حــي بــاب حطــة فــي القــدس، ولــم 

ــد  ــال »عب ــر، أن اعتق ــر بالذك ــن الجدي ــم. وم ــذه المراس ــي ه ــتثنائي ف ــر اس ــل أي أم يحص

الفتــاح«، شــقيق ثائــر، بــدا أنــه اعتقــال تعســفي للضغــط علــى شــقيقه، وكان »عبــد الفتــاح« 

ــه  ــل زفاف ــل حف ــى تأجي ــا إل ــن، واضطــر حينه ــل عامْي ــه قب ــد موعــد زفاف ــا عن ــل أيًض اعتق

ــه التعســفي. ــرة بســبب اعتقال ــة كبي ألســبوع، وتحمــل خســائر مادي
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2. »نظــام أبــو رمــوز« – )37 عاًمــا( – )ســلوان/ القــدس( والحــاج »خيــري الشــيمي« – 

)57 عاًمــا – قريــة المكــر/ عــكا(: 

بتاريــخ 1/8/2018، منعــت الشــرطة اإلســرائيلية الشــاب »نظــام أبــو رمــوز« )37 عامــا( 

مــن ســكان ســلوان بالقــدس، والحــاج »خيــري شــيمة« )57 عامــاً( مــن ســكان قريــة المكــر 

بمدينــة عــكا مــن الدخــول للمســجد األقصــى للصــاة، وذلــك لــدى وصولهــم بــاب األســباط، 

بزعــم أنّهــم ضمــن »القائمــة الســوداء«. األمــر الــذي اضطرهــم إلــى الصــاة فــي الشــارع 

فــي طريــق بــاب األســباط. 

ــام  ــخ 21/8/2018، أول أي ــوز« بتاري ــو رم ــع »أب ــرة أخــرى م ــر م ــذا األم ــرر ه ــد تك وق

ــجد ألداء  ــى المس ــول إل ــن الدخ ــرطة م ــال الش ــه رج ــث منع ــارك، حي ــى المب ــد األضح عي

صــاة العيــد بنفــس الذريعــة.

ثائر الفاخوري اثناء محاكمته ولحظة اإلفراج عنه
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ــه  ــر أن ــى، غي ــجد األقص ــول للمس ــوز« الدخ ــو رم ــاول »أب ــك، ح ــق لذل ــت الح ــي وق وف

الشــرطة  رجــال  قبــل  مــن  ســجنه  ثــم  وضربــه  عليــه  باالعتــداء  المــرة  هــذه  ووجــه 

ــاة  ــت للص ــوز«: »ذهب ــو رم ــال »أب ــه، ق ــرى مع ــا ج ــول م ــه ح ــي إفادت ــرائيلية. وف اإلس

فــي المســجد األقصــى بتاريــخ 30/8/2018، ولــدى وصولــي بــاب األســباط الســاعة 

ــن  ــي م ــوى أنّ ــجد، بدع ــول المس ــن دخ ــي م ــرطة ومنعن ــال الش ــد رج ــي أح 11:00 أوقفن

القائمــة الســوداء، وأنّــه لــن يُســمح لــي بالدخــول إال بعــد الســاعة الثالثــة عصــراً. بعــد ذلــك 

بلحظــات حضــر شــرطي آخــر مــن داخــل المســجد وشــتمني بألفــاظ بذيئــة. ثــم أوقفنــي رجــال 

الشــرطة واقتادونــي إلــى مركــز شــرطة بــاب األســباط«.

ــر  ــم حض ــدي، ث ــوا بتقيي ــود، قام ــي 8 جن ــاك حوال ــز كان هن ــل المرك ــع: »داخ وتاب

ــكان-  ــي الم ــوا ف ــذي كان ــود ال ــدأ - دون الجن ــام بشــتمي مســبقاً وب ــذي ق الشــرطي ال

بضربــي بلكمــات علــى وجهــي وعلــى رأســي مباشــرة )أكثــر مــن 20 لكمــة(، ممــا 

ــك  ــادي بعــد ذل ــم اقتي ــى تعرضــي لإلغمــاء، وســالت الدمــاء مــن وجهــي. وت أدى إل

صورة للشاب أبو رموز والحاج خيري شيمة أثناء صاتهم خارج باب األسباط بعد منعهم من الدخول للصاة
في المسجد األقصى 1 / 8 / 2018
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ــق  ــض المحق ــاك رف ــل، وهن ــاب الخلي ــي ب ــلة ف ــز القش ــى مرك ــرطة إل ــيارة الش بس

ــا  ــى مستشــفى »هداس ــي إل ــّم نقلون ــه، ث ــذي تعرضــت ل ــف ال ــتقبالي بســبب النزي اس

عيــن كارم« لتلقــي العــاج، وبقيــت فــي المستشــفى مكبــاً فــي يــدّي وقدمــّي بمراقبــة 

اثنيــن مــن رجــال الشــرطة حتــى الســاعة 6:30 مســاًء، وبعــد ذلــك حضــر ضابــط 

ــتدعاء  ــي اس ــي بشــرط إعطائ ــراج عن ــال الشــرطة باإلف ــر رج ــى المستشــفى وأم إل

ــم غــادروا«.  ــي، ث ــوم التال للتحقيــق فــي الي

ويقــول »أبــو رمــوز« إنــه ذهــب فــي اليــوم التالــي إلــى التحقيــق، وبعــد انتظــار ألكثــر مــن 4 

ــاه »أبــو رمــوز«  ــداء علــى الشــرطي، وهــو مــا نف ــم التحقيــق معــه بتهمــة االعت ســاعات ت

ــاد  ــق بشــرط اإلبع ــة التحقي ــد نهاي ــه بع ــراج عن ــم اإلف ــم ت ــه. ث ــدى علي ــو المعت ــه كان ه ألن

عــن البلــدة القديمــة فــي القــدس لمــدة 15 يوًمــا.

تعــد حادثــة االعتــداء علــى »أبــو رمــوز« صــورة مــن صــور المعاملــة القاســية والاإنســانية، 

القوانيــن  فــي  يوجــد  ال  كمــا  اإلنســان.  وحقــوق  الدولــي  القانــون  تخالــف  بذلــك  وهــي 

ــة  ــذه الطريق ــداء به ــرطة لاعت ــال الش ــة لرج ــة صاحي ــرائيلية أي ــكرية اإلس ــر العس واألوام

ــن  ــاً م ــون نوع ــق القان ــرب وف ــد الض ــث ال يع ــباب، حي ــت األس ــا كان ــخص مهم ــى أي ش عل

أنــواع العقــاب، بــل يعتبــر بحــد ذاتــه جريمــة مســتقلة، بغــض النظــر عــن مســبباته ودوافعــه. 

صور للشاب نظام أبو رموز في المستشفى إثر االعتداء عليه
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ــوز«،  ــو رم ــا »أب ــرض له ــي تع ــات الت ــن اللكم ــل م ــم الهائ ــك، إن الك ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــرأس والعيــن فقــط دون باقــي الجســد، يظهــر بوضــوح أّن مــا  ــة ال وانحصارهــا فــي منطق

ــه.  ــود وُموجَّ ــداء مقص ــن اعت ــارة ع ــه كان عب ــرض ل تع

3. عبادة نجيب – إعادة اعتقال بعد اإلفراج: 

ــادة  ــي »عب ــاء 29/8/2018 المقدس ــوم األربع ــرائيلية ي ــرطة اإلس ــن الش ــوات م ــت ق اعتقل

»ريمــون«  ســجن  مــن  عنــه  اإلفــراج  لحظــة  وذلــك  عاًمــا(،   20( نجيــب«  ســمير 

ــو عصــب«، أّن  ــد أب ــيين »أمج ــي األســرى المقدس ــة أهال ــس لجن ــر رئي ــراوي. وذك الصح

ــن ســجن  ــه م ــراج عن ــب لحظــة اإلف ــال األســير نجي ــادت اعتق ــرائيلية أع ــرات اإلس المخاب

ــه مــدة  ــد اعتقال »ريمــون« بعــد أن أمضــى مــدة محكوميتــه البالغــة 7 أشــهر، وجــرى تمدي

24 ســاعة، ومــن ثــّم تــم عرضــه علــى محكمــة الصلــح فــي القــدس لإلفــراج عنــه بشــروط.

وهدفــت الشــرطة اإلســرائيلية مــن هــذا االعتقــال إلــى منــع إقامــة أي احتفــال أو أي 

الســجن.  مــن  الفلســطيني  األســير  خــروج  لــدى  بفلســطين  صلــة  ذو  وطنــي  مظهــر 

وهــي تقــوم بذلــك عبــر إعــادة اعتقــال األســير مــن أجــل فــرض شــروط عليــه. وفــي حالــة 

ــل. ــهر كام ــدة ش ــى لم ــجد األقص ــن المس ــاده ع ــراًرا بإبع ــي ق ــدر القاض ــادة«، أص »عب

ــرض  ــي، ألّن المفت ــر قانون ــاالت غي ــن االعتق ــوع م ــذا الن ــل ه ــر، أّن مث ــر بالذك ــن الجدي م

ــال، إال  ــتوجب االعتق ــة تس ــة جريم ــب أي ــم يرتك ــجن ل ــن الس ــه م ــور خروج ــير ف أن األس

ــذ مثــل هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة القــدس مــن أجــل  أّن الســلطات اإلســرائيلية تتعمــد تنفي

يتــم  الذيــن  األســرى  اســتقبال  عنــد  الوطنيــة  المظاهــر  مــن  مظهــر  أي  إظهــار  منــع 

اإلفــراج عنهــم بعــد انتهــاء محكوميتهــم.
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موظفو لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك في دائرة 

االستهداف باالعتقال أيضًا

بتاريــخ 25/8/2018، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية أربعــة مــن موظفــي لجنــة اإلعمــار فــي 

»جمعــة  الدبــاغ«،  »عيســى  زغيــر«،  »باســم  وهــم  المبــارك،  األقصــى  المســجد 

مناصــرة« و»محمــد علقــم«، إضافــة الــى المهنــدس »بســام الحــاق«، مديــر لجنــة اإلعمــار 

شــرطة »بيــت  نقطــة  إلــى  األقصــى  المســجد  مــن  اقتيــاده  تــّم  والــذي  المســجد،  فــي 

ــن  ــي الموظفي ــل باق ــم تحوي ــا ت ــه، بينم ــراج عن ــّم اإلف ــن ث ــلة وم ــاب السلس ــي ب ــو« ف إلياه

للتحقيــق فــي مركــز »القشــلة« فــي بــاب الخليــل.

وأوضــح »زغيــر« فــي شــهادة خاصــة أنــه وزمــاءه كانــوا يمارســون عملهــم فــي المســجد 

ــل  ــا« مقاب ــم باش ــبيل قاس ــاء »س ــدء بط ــدد الب ــوا بص ــار، وكان ــة اإلعم ــي لجن ــى ف األقص

بــاب السلســلة، فتفاجــؤوا بحضــور مجموعــة مــن الشــرطة اإلســرائيلية، حيــث طلبــوا منهــم 

وقــف العمــل دون توضيــح األســباب.

صورة لعبادة نجيب أثناء عرضه على المحكمة إبان اعتقاله
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وأضــاف: »بعــد ذلــك، تــّم اعتقالنــا واقتيادنــا إلــى مركــز شــرطة »القشــلة« فــي بــاب الخليــل، 

وبعــد انتظــار ألكثــر مــن 6 ســاعات، أُبلغنــا بأمــر باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى مــدة 15 

يوًمــا، وتســلّمنا كذلــك اســتدعاًء للتحقيــق فــي اليــوم التالــي، ورغــم أننــي طلبــت الســماح لــي 

ــك«.  ــوا ذل ــم رفض ــخصية، إال أنه ــي الش ــذ أغراض ــى ألخ ــجد األقص ــى المس ــوع إل بالرج

وتابــع »الزغيّــر«: »فــي اليــوم التالــي، حققــوا معنــا بتهمــة المســاس واإلضــرار باألماكــن 

ــار  ــة إعم ــي لجن ــون رســميون ف ــا موظف ــة. أبلغناهــم أنن ــة األوامــر القانوني ــة ومخالف األثري

ــذا األمــر  ــي ه ــة ف ــة الصاحي ــا صاحب ــة، وأنه ــة األردني ــة للحكوم المســجد األقصــى التابع

ــا  ــا وفقً ــارس عملن ــا نم ــث أنن ــة، حي ــي باطل ــا بالتال ــة إلين ــم الموجه ــون، وأّن الته ــق القان وف

للقانــون«. وعنــد ذلــك -بحســب الزغيــر- »تــم اإلفــراج عنــا مــع اإلبقــاء علــى أمــر إبعادنــا 

عــن المســجد األقصــى«.

صورة لموظفي لجنة اإلعمار لحظة إيقافهم عن العمل واقتيادهم لاعتقال
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مــن الجديــر بالذكــر، أّن هــذا األمــر تبعــه تدخــات مــن دائــرة األوقــاف والحكومــة األردنيــة، 

وأســفرت هــذه التدخــات عــن إلغــاء قــرار إبعــاد هــؤالء الموظفيــن عــن المســجد األقصــى 

ــن  ــي ضم ــاالت تأت ــذه االعتق ــدس أن ه ــكان الق ــد س ــم. ويعتق ــى عمله ــم إل ــي عودته وبالتال

سلســلة مــن اإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــرطة اإلســرائيلية لفــرض ســيادتها علــى المســجد 

األقصــى فــي المجــاالت كافــة، متجاهلــة بذلــك دور الوصايــة األردنيــة علــى المســجد 

ــه  ــاق علي ــم االتف ــرة األوقــاف اإلســامية وفــق مــا كان ت ــه مــن خــال دائ األقصــى وإدارات

بيــن الســلطات اإلســرائيلية واألردنيــة.

سياسة دهم المنازل

تنتهــج قــوات االحتــال اإلســرائيلي سياســة دهــم منــازل الفلســطينيين فــي القــدس بشــكل شــبه 

ــال  ــش أو االعتق ــق، ودون وجــود مذكــرات بالتفتي ــال أو التضيي ــات االعتق ــا لغاي يومــي، إم

فــي أغلــب الحــاالت.  

وقــد وثــق فريــق المرصــد األورومتوســطي عــدداً مــن الحــوادث التــي جــرى فيهــا مداهمــة 

منــازل الفلســطينيين فــي عــدد مــن المــدن والبلــدات الفلســطينية فــي القــدس. ففــي منتصــف 

ــن  ــدداً م ــرائيلي ع ــال اإلس ــود االحت ــن جن ــة م ــم مجموع ــة 3/8/2018، اقتح ــة الجمع ليل

منــازل الفلســطينيين فــي بلــدات »بيــت حنينــا« و«شــعفاط«، وبلــدة »ســلوان« جنــوب 

القــدس، وقامــوا بتفتيشــها، ثــم اعتقلــوا قبــل انســحابهم كاً مــن »مؤمــن نعيــم الطويــل« )19 

ــد اشــتي« )19 عامــاً(. ــاب« )19عامــاً(، و »عمــر خال ــو دي عامــاً(، و«مهــدي يوســف أب

ــة  ــال بمداهم ــوات االحت ــت ق ــه، قام ــوم نفس ــر الي ــن فج ــة م ــاعة الرابع ــي الس ــي حوال وف

عــدد مــن منــازل البلــدة القديمــة فــي القــدس، واعتقلــت كا مــن »عبــد هللا الجوالنــي« )18 

عامــاً(، و«جبريــل بالــة« )18 عامــاً( و«محمــود داوود الترياقــي« )21 عامــاً(، و »رشــيد 

الرشــق«، )19 عامــاً(. وعنــد الســاعة 10 مســاًء مــن نفــس اليــوم، اعتقلــت قــوات االحتــال 
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الطفــل »بــراء منــذر ســياعرة« )14 عامــاً(، بعــد دهــم منزلــه فــي مخيــم »شــعفاط«، شــمال 

القــدس.

وعنــد الســاعة الخامســة مــن صبــاح يــوم األحــد 5/8/2018، دهمــت قــوات االحتــال منــزل 

ــا(.  ــه »يوســف« )13 عام ــت طفل ــم اعتقل ــزل، ث ــش المن ــت بتفتي ــد حجــازي«، وقام »محم

وفــي نفــس اليــوم، اعتقلــت قــوات االحتــال »ســوزان إســماعيل غنــام« )39 عامــاً(، مــن 

ــزل وتفتيشــه  ــد أن قامــت بدهــم المن ــدة القديمــة، بع ــي »حــي الطــور« شــرق البل ــا ف منزله

ــة  ــا محاكم ــال. وتجــري حالي ــن الم ــغ م ــول ومبل ــف محم ــاز حاســوب وهات ومصــادرة جه

غنــام بتهمــة التحريــض عبــر الفيســبوك، فيمــا يُذكــر أنهــا والــدة »محمــد حســن غنــام«، الــذي 

كان قُتــل علــى يــد قــوات االحتــال علــى مدخــل »حــي الطــور«، فــي 21 يوليــو الماضــي.

كمــا اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل والــدة الصحفــي »نــادر محمــد بيبــرس« )44 عامــاً(، 

ــي  ــت الصحف ــن 6/8/2018، واعتقل ــوم االثني ــك ي ــدس، وذل ــي حــي »وادي الجــوز« بالق ف

نــادر ثــم أفرجــت عنــه مســاء بعــد أن كانــت منعــت إدخــال دواء القلــب الخــاص بــه طــوال 

وقــت احتجــازه.

وفــي التوقيــت نفســه، اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بلــدة »أبوديــس«، شــرق مدينــة 

القــدس المحتلــة، وداهمــت عــدداً مــن المنــازل الســكنية، وانســحبت بعــد أن اعتقلــت شــخصين 

ــدت  ــد أن اعت ــك بع ــاً(، وذل ــدر« )73 عام ــان موســى ب ــا مســن، وهــو »عثم ــن، أحدهم اثني

عليــه بالضــرب المبــرح، و«هيثــم محمــد ربيــع« )19 عامــاً(.

ــة »العيســوية«، شــمال  ــازل قري واقتحمــت قــوات االحتــال فــي 8/8/2018 عــدداً مــن من

شــرق القــدس، واعتقلــت 3 أطفــال هــم »محمــد عبــد الحافــظ عطيــة« )17 عامــاً(، و«أميــر 

ــال  ــاً(، فضــا عــن اعتق ــد نعاجــي« )17 عام ــزن خال ــاً(، و »ي ناصــر كركــش« )17 عام

والــده »خالــد إبراهيــم نعاجــي« )39 عامــاً(، واقتادتهــم إلــى جهــة مركــز شــرطة »شــارع 

صــاح الديــن« للتحقيــق معهــم. كمــا داهمــت قــوات االحتــال منــزالً فــي »حــي الطــور«، 

واعتقلــت منــه الطفــل »رائــد حــازم الصيــاد« )13 عامــاً(.
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ــنينة«  ــو س ــودت أب ــك ج ــال »مال ــوات االحت ــت ق ــة 10/8/2018، اعتقل ــوم الجمع ــي ي وف

)21 عامــاً(، بعــد اقتحــام منزلــه فــي حــي »رأس العامــود«، واعتقلــت يــوم الثاثــاء 14/8 

ــة«. كمــا  ــة »القبيب ــه فــي قري »نضــال مصطفــى مخطــوب« )23عامــاً(، بعــد اقتحــام منزل

اقتحمــت قــوات االحتــال فجــر يــوم الخميــس 16/8/2018 حــي »رأس العامــود«، والبلــدة 

ــت،  ــازل، واعتقل ــي »ســلوان«، وداهمــت عــدداً مــن المن ــوزة« ف ــن الل القديمــة وحــي »عي

»محمــد مأمــون الــرازم« )19 عامــاً(، واألخويــن »ثائــر وعبــد الفتــاح أحمــد الفاخــوري« 

ــن ســبقت اإلشــارة إليهمــا.  )29، 32 عامــاً(، الذي

ــت  ــاء 21/8/2018، دهم ــد خــاص بالمســلمين(، الثاث ــد األضحــى )عي ــام عي ــي أول أي وف

قــوات االحتــال منــزل عائلــة »حمــودة إبراهيــم عبيــد« )23 عامــاً(، وقامــت بالعبــث 

ــزل. ــات المن بمحتوي

واقتحمــت قــوات االحتــال يــوم األحــد 26/8/2018 عــدداً مــن منــازل قريــة »العيســوية«، 

واعتقلــت 4 أشــخاص، هــم: »آدم كايــد محمــود« )18 عامــاً(، »محمــود كايــد أبــو الحمــص« 

)19 عامــاً(، »طــارق فــراس مصطفــى« )19 عامــاً( و«محمــود أبــو ســنينة« )20 عامــاً(.
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ثانيًا: اإلبعاد عن المسجد األقصى

1. األوامر العسكرية

كانــت أوامــر اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى فــي الماضــي القريــب - حتــى قبــل حوالــي 6 

ســنوات تقريبــاً - تصــدر بشــكٍل أساســي عــن قائــد المنطقــة الوســطى فــي الجيــش اإلســرائيلي 

ــت  ــث كان ــوارئ، حي ــة الط ــب أنظم ــه بحس ــة ل ــكرية الممنوح ــات العس ــب الصاحي بموج

تصــدر أوامــر اإلبعــاد هــذه عنــه بحــق أشــخاص فلســطينيين ممــن لهــم دور مؤثــر فــي مدينــة 

القــدس. منهــا علــى ســبيل المثــال قــرارات اإلبعــاد التــي كانــت تصــدر بحــق رائــد صــاح أو 

كمــال الخطيــب، وهمــا مــن قيــادات الحركــة اإلســامية فــي إســرائيل، أو بحــق شــخصيات 

مقدســية معروفــة لــدى الجمهــور الفلســطيني. 

ــم  ــارة عــن ســتة أشــهر، يت ــت عب ــر العســكرية، فكان ــي األوام ــاد ف ــدة اإلبع ــق بم ــا يتعل ــا فيم أّم

تمديدهــا فــور انتهائهــا لمــدد مماثلــة مــن فتــرة ألخــرى، وكانــت تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى 

تقــوم أجهــزة األمــن اإلســرائيلية بإصــدار أوامــر إبعــاد عــن المســجد 
األقصــى بحــق الفلســطينيين والفلســطينيات مــن خــال خمــس طــرق 

أساســية، تتثمــل ب:
القرارات العسكرية،  .1

وقرارات ضابط التحقيق في مراكز الشرطة،  .2
والقرارات القضائية،  .3

والقرارات الصادرة عن قائد الشرطة،  .4
والقائمــة الســوداء، والتــي ال يمكــن فهــم مضمونهــا إال بعــد فهــم الســياق   .5

التاريخــي لسياســة اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى.
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مــا يزيــد علــى أربــع ســنوات أو أكثــر )كمــا فــي حالــة رائــد صــاح مثــا، المبعــد منــذ عــام 2009 

تقريبــا(. وفــي حــاالت  قليلــة جــداً صــدرت أوامــر إبعــاد لمــدة ثاثــة أو أربعــة أشــهر فقــط.  

ــب  ــي أصع ــخصاً ف ــاوز 30 ش ــكرية ال تتج ــر العس ــق األوام ــن وف ــداد المبعدي ــت أع وكان

الظــروف. غيــر أن األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية قللــت مــن إصــدار هــذه األوامــر العســكرية 

فــي الوقــت الحاضــر لغايــات اإلبعــاد عــن األقصــى، واختــارت إصــدار نفــس هــذه األوامــر 

مــن خــال قائــد الشــرطة، كمــا ســيتم تفصيلــه أدنــاه. وعليــه، يمكــن القــول حاليــاً إّن القائــد 

العســكري ال يســتخدم صاحيتــه فــي إصــدار أوامــر إبعــاد عســكرية إال فــي حــاالت محــدودة 

وحيثمــا شــملت أوامــر اإلبعــاد مدينــة القــدس بأكملهــا ، وتــزداد أعداد هــذه األوامر العســكرية 

تبعــاً لتغيــر الظــروف فــي القــدس.

2. قرارات ضابط التحقيق في مركز الشرطة

يمنــح قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلســرائيلي الضابــط المســؤول عــن قســم التحقيــق فــي 

محطــة الشــرطة صاحيــة فــرض شــروط مقيِّــدة للحريــة عنــد إصــداره قــراراً باإلفــراج عــن 

الشــخص الموقــوف بعــد التحقيــق معــه، ومــن هــذه الشــروط إمكانيــة إبعــاد الشــخص عــن 

مــكان معيــن لمــدة ال تتجــاوز 15 يومــاً، وبشــرط موافقــة الشــخص علــى هــذا الشــرط، فــإذا 

رفــض األخيــر هــذا الشــرط وجــب عرضــه علــى المحكمــة فــي نفــس اليــوم أو تمديــد اعتقالــه 

لليــوم التالــي لعرضــه علــى المحكمــة وذلــك مــن أجــل النظــر فــي إمكانيــة فــرض اإلبعــاد 

عليــه بموجــب قــرار قضائــي.

علــى أرض الواقــع، تقــوم أجهــزة األمــن اإلســرائيلية باســتخدام هــذه الصاحيــة بشــكل واســع 

جــداً، حيــث أنّهــا تقــوم باعتقــال كل شــخص تنــوي إبعــاده عــن المســجد األقصــى للتحقيــق معــه 
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ــر محــددة كاإلخــال بالنظــام  ــرة، وأغلبهــا اتهامــات فضفاضــة عامــة غي ــي أي تهمــة متوف ف

ــم  ــى قــرار اإلبعــاد لمــدة 15 يومــاً، وإال يت ــة عل ــى الموافق ــم مســاومته عل ــّم يت العــام، ومــن ث

تمديــد اعتقالــه لعرضــه علــى المحكمــة فــي اليــوم التالــي بهــدف فــرض هــذا اإلبعــاد عليــه.

وتحصــل هــذه المســاومة بشــكٍل خــاص عنــد اعتقــال النســاء والقاصريــن ، وأحيانــاً 

ــى  ــه عل ــة بعرض ــاد والمطالب ــض اإلبع ــه رف ــق ل ــه يح ــل بأنّ ــام المعتق ــم إفه ال يت

المحكمــة. ويمكــن القــول بأنّــه ال يــكاد يكــون هنــاك اعتقــال يتــم فيــه اإلفــراج عــن 

الشــخص الموقــوف بــدون إبعــاده عــن المســجد األقصــى أو القــدس بهــذه الطريقــة، 

ــل هــذه  ــإّن أعــداد مث ــك، ف ــون، ولذل ــة للقان ــة مخالف ــم بأي ــم يق ــه ل ــت أنّ ــو ثب ــى ل حت

ــط  ــاً تصــدر عــن الضاب ــرة جــداً، وغالب ــا كثي ــرارات ال يمكــن حصرهــا، إذ أنه الق

ــذه  ــار أّن ه ــدس، باعتب ــي الق ــلة ف ــز القش ــي مرك ــق ف ــم التحقي ــن قس ــؤول ع المس

المحطــة هــي المختصــة مكانيــاً فيمــا يتعلــق باألحــداث الخاصــة بالمســجد األقصــى 

ــدة القديمــة فــي القــدس.   والبل

3. القرارات القضائية

ــاد الصــادر  ــرار اإلبع ــى ق ــع عل ــوف التوقي ــض الشــخص الموق ــا أعــاه، إذا رف ــا ذكرن كم

عــن ضابــط التحقيــق، أو فــي حالــة أراد ضابــط التحقيــق إبعــاد هــذا الموقــوف عــن المســجد 

األقصــى أو القــدس لمــدة أكثــر مــن 15 يومــاً، يجــرى عــرض هــذا الموقــوف علــى قاضــي 

ــح مــن أجــل فــرض شــروط لإلفــراج عنــه، حيــث يمنــح قانــون اإلجــراءات  محكمــة الصل

الجزائيــة لقاضــي المحكمــة صاحيــة فــرض شــروط معينــة عنــد اإلفــراج عــن المعتقليــن، 

منهــا منعــه مــن دخــول مــكان معيــن للمــدة التــي يراهــا مناســبة فــي قــراره. ومــن خــال هــذه 

الصاحيــة، تتقــدم الشــرطة اإلســرائيلية بطلبــات لإلفــراج المشــروط عــن المعتقليــن لديهــا، 

وتطالــب المحكمــة بفــرض اإلبعــاد عليهــم عــن القــدس أو المســجد األقصــى.
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وبالعــادة، تطالــب الشــرطة المحكمــة بفــرض اإلبعــاد لمــدد تتــرواح بيــن شــهر وســتة 

ــن  ــراوح بي ــدد تت ــاد لم ــرار اإلبع ــرض ق ــة وف ــة بالرفــض أو الموافق ــوم المحكم أشــهر، وتق

أســبوعين الــى ســتة أشــهر فــي أقصــى األحــوال. وفــي بعــض األحيــان، يتــم اإلفــراج بــدون 

إبعــاد. ويعتمــد األمــر علــى أيــة حــال علــى نــوع القضيــة والمــواد المقدمــة للمحكمــة وعلــى 

شــخصية القاضــي، مــع اإلشــارة إلــى أّن المحكمــة تســتطيع إصــدار القــرار بنــاًء علــى مــواد 

ســرية فــي هــذه الحالــة.

ــذه  ــل ه ــداد مث ــإّن أع ــق، ف ــي تصــدر عــن قاضــي التحقي ــرارات الت ــي الق ــا ف وكم

ــى أّن الشــرطة  ــرة جــداً بشــكل عــام، حت ــا، وهــي كثي ــرارات ال يمكــن حصره الق

اإلســرائيلية تقــوم فــي كثيــر مــن األحيــان باعتقــال أشــخاص معينيــن واجــراء تحقيق 

صــوري معهــم، وذلــك بحســب مــا يقــول محامــون بهــدف عرضهــم علــى المحكمــة 

بعــد ذلــك والمطالبــة بابعادهــم لفتــرات طويلــة.

ومــن الجديــر بالذكــر، أّن القانــون يمنــح القاضــي صاحيــة فــرض اإلبعــاد فــي هــذه 

ــويه أو  ــف وتش ــي المل ــق ف ــال التحقي ــة أعم ــع عرقل ــراء احتياطــي لمن ــة كإج الحال

تقليــل الخطــورة التــي يمكــن أن يكــون مصدرهــا الشــخص المعتقــل، إال أن الواقــع 

ــراء  ــة كإج ــذه الصاحي ــتخدمان ه ــم تس ــرطة والمحاك ــى أن الش ــير ال ــي يش العمل

عقابــي للفلســطينيين فــي كثيــر مــن األحــوال وباالعتمــاد فقــط علــى الســوابق األمنيــة 

لألشــخاص.

1. عن مدينة القدس بموجب هذه األوامر العسكرية المقدسيان ماجد الجعبة وعدي سنقرط. من األشخاص المبعدين حاليا
2. في شهر 8/2018 ،تم فرض مثل هذا االبعاد على موظفي األوقاف وعلى جميع النساء والفتيات اللواتي تم اعتقالهن من منطقة باب

الرحمة في المسجد األقصى.
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 4. القرارات الصادرة عن قائد الشرطة

ــدة  ــق بم ــط المســؤول عــن قســم التحقي ــن خــال الضاب ــاد م ــرض اإلبع ــدة ف ــد م ــا تتقي بينم

أســبوعين فقــط، وتحتــاج إلــى إجــراء تحقيــق مــع الشــخص قبــل الضغــط عليــه لفــرض قــرار 

باإلبعــاد بحقــه، وبمــا يكلــف ســلطات االحتــال الوقــت والجهــد، وهــو الحــال كذلــك بالنســبة 

لإلبعــاد القضائــي، مــع إضافــة بُعــد آخــر يتمثــل فــي أّن أجهــزة األمــن اإلســرائيلية ال ترغــب 

بإغــراق المحاكــم يوميــاً بأعــداد مهولــة مــن الفلســطينين إلبعادهــم عــن القــدس واألقصــى، 

بالتالــي لجــأت أجهــزة األمــن اإلســرائيلية إلــى طريقــة أخــرى بديلــة مــن أجــل االســتمرار في 

هــذا االنتهــاك وتصعيــده دون الحاجــة للوقــت واإلجــراءات الكثيــرة أو التمعــن فــي النظــر 

فــي القــرار ومســبباته، وتمثلــت هــذه الطريقــة بالقــرارات الصــادرة عــن قائــد الشــرطة.

ــاص-  ــكل خ ــى – بش ــجد األقص ــن المس ــاد ع ــر اإلبع ــدر أوام ــر، تص ــت الحاض ــي الوق فف

بواســطة قائــد شــرطة لــواء القــدس باالســتناد الــى قانــون الشــرطة، وهنــاك صفتــان تغلبــان 

علــى هــذه األوامــر، همــا: العشــوائية والكثــرة. حيــث تصــدر هــذه األوامــر بحــق فلســطينيين 

كثــر، وألســباب متنوعــة، منهــا بشــكٍل خــاص وجــود ســوابق أمنيــة لألشــخاص الذيــن يتــم 

إبعادهــم وتواجدهــم اليومــي فــي المســجد األقصــى، غيــر أن األشــّد خطــورة واألكثــر تطبيقــاً 

هــو أّن تلــك األوامــر تصــدر فــي حــق كثيــر مــن األشــخاص فقــط بســبب تواجدهــم المتكــرر 

ــى  ــن وحت ــض الصحفيي ــاف وبع ــي األوق ــن موظف ــيما م ــى، وال س ــجد األقص ــل المس داخ

األشــخاص العادييــن، بغــض النظــر عــن وجــود ســوابق أمينــة لهــم مــن عدمهــا. 

وفــي البدايــة، كانــت مــدة اإلبعــاد التــي تصــدر عــن قائــدة الشــرطة تقتصــر علــى عــدة أيــام 

ــادة شــيئاً فشــيئاً،  ــاد اليهوديــة، إال أنهــا بــدأت بالزي فقــط، وبشــكل خــاص فــي أوقــات األعي

وهــي تتــرواح اآلن بيــن شــهر الــى ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد، وقــد تجــاوزت أعــداد المبعديــن 
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وفــق هــذه اآلليــة المئــات، خصوصــاً فــي فتــرة األعيــاد اليهوديــة. أمــا العــدد التراكمــي لهــذه 

األوامــر فــا يوجــد إحصائيــة دقيقــة لــه، غيــر أنــه مــن المحتمــل جــداً أنــه قــد وصــل ألكثــر 

مــن ألــف قــرار. 

وفــي الفقــرة األولــى أعــاه، أوضحنــا االختــاف بيــن هــذه اآلليــة لإلبعــاد عــن آليــة اإلبعــاد 

بواســطة قاضــي التحقيــق فــي مركــز الشــرطة أو عبــر اإلجــراءات القضائيــة. وفــي الجــدول 

التالــي نبيــن أهــم الفروقــات بيــن أوامــر اإلبعــاد الصــادرة عــن قائــد الشــرطة، وأوامــر اإلبعــاد 

العســكرية )التــي كنــا أوردناهــا كأول وســيلة مــن وســائل اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى(. 
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آلية اإلبعاد في قرارات الشرطة: 

ــن يتوجهــون  ــن الفلســطينيين الذي ــاد عــدد م ــى إبع ــزة األمــن اإلســرائيلية عل ــة أجه ــد ني عن

ــرات  ــن مذك ــر م ــى إعــداد عــدد كبي ــة إل ــا تســعى بداي ــى المســجدة األقصــى، فإنه ــادة إل ع

الدعــوة واإلحضــار، ثــّم يقــوم رجــال األمــن بعمــل جولــة داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس 

بشــكل خــاص، وفــي المناطــق األخــرى فــي القــدس )ســلوان، رأس العامــود وغيرهــا( بشــكل 

عــام، حيــث يتــم التوجــه لبيــوت األشــخاص المنــوي إبعادهــم، وفــي حــال وجــود الشــخص 

المــراد، يتــم توقيفــه وأخــذه إلــى مركــز »القشــلة« إلعطائــه أمــر اإلبعــاد، وفــي حالــة عــدم 

وجــوده، يتــم تســليم أهلــه مذكــرة دعــوة للحضــور.

ويســتخدم رجــال األمــن عــادة بعــض أســاليب التخويــف والتهويــل فــي التعامــل مــع 

األهالــي أثنــاء هــذه الجــوالت عبــر اإليحــاء لهــم بإمكانيــة حصــول ضــرر كبيــر فــي 

حالــة عــدم حضــور ابنهــم. وإذا لــم يحضــر الشــخص المطلــوب، يتــم العــودة إلــى 

بيتــه مــرة أخــرى، ومحاولــة االتصــال بــه أو بأهلــه أو زوجتــه، للضغــط عليــه. 

وعنــد حضــور الشــخص المعنــي لــدى مركــز »القشــلة«، يجلــس معــه رجــال المخابــرات 

اإلســرائيلية، ويخبرونــه بــأّن الشــرطة تــدرس إمكانيــة إبعــاده وتطلــب ســماع رده، ثــّم يتــم 

تســليمه أمــر اإلبعــاد. وروى بعــض األشــخاص أن مســؤول التحقيــق حــاول ابتزازهــم مــن 

أجــل العمــل كمخبريــن للمخابــرات، مقابــل إلغــاء أمــر اإلبعــاد الصــادر بحقهــم.
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الجانب القانوني في قرارات الشرطة: 

ــي  ــون الشــرطة، والت ــن قان ــادة )أ -4( م ــى الم ــتناد إل ــاد باالس ــر اإلبع تصــدر أوام

ــه: ــى أنّ تنــص عل

ــر بأمــن األرواح أو باألمــاك،  ــي مــن مســاس خطي ــر خطــر حقيق »إذا رأى الشــرطي توف

يجــوز لــه: 1- أن يأمــر أي شــخص موجــود فــي منطقــة معينــة أو فــي المــكان الــذي يوجــد 

ــاذ  ــة بشــكل ضــروري مــن أجــل إنق ــة ومطلوب ــة تعليمــات معقول ــه الخطــر المذكــور، بأي ب

األرواح أو األمــاك أو لمنــع وقــوع الضــرر، بمــا فــي ذلــك أن يأمــر بمنــع الوصــول إلــى 

ــه«.  ــع مغادرت ــة أو المــكان، أو من المنطق

أضيفــت هــذا المــادة لقانــون الشــرطة فــي التعديــل رقــم )19( لســنة 2005 بعنــوان »حــدوث 

ــات أوســع لرجــال  ــل هــو إعطــاء صاحي ــذا التعدي ــن ه ــراد م ــة«، وكان الم ــة ضخم كارث

الشــرطة فــي حالــة حصــول كارثــة كبيــرة تؤثــر علــى األرواح أو الممتلــكات. 

غيــر أّن االعتمــاد علــى هــذا النــص إلصــدار أوامــر اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى والقــدس 

يمثــل انتهــاكاً واســتخداماً غيــر قانونــي لنــص هــذه المــادة، وذلــك لجملــة مــن األســباب:  

- يتحــدث القانــون نفســه عــن أّن الصاحيــة المذكــورة تعطــى للشــرطي لمنع شــخص موجود 

فــي مــكان الخطــر مــن مغــادرة المــكان أو الوصــول إلــى مــكان آخــر. وال تتحــدث المــادة 

عــن صاحيــة الشــرطي فــي منــع شــخص موجــود فــي مــكان معيــن مــن الوصــول إلــى 

مــكان آخــر، كمــا يجــري حاليــاً فــي أوامــر اإلبعــاد التــي تصدرهــا الشــرطة. 

اإلطــار العــام لتعديــل القانــون جــاء لتوســيع صاحيــات الشــرطة فــي حــاالت الكــوارث   -
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الضخمــة وليــس فــي الظــروف العاديــة، كمــا هــو الحــال فــي هــذه القــرارات.

مــدة اإلبعــاد الموصوفــة فــي القانــون، وعلــى الرغــم مــن أنّهــا ليســت محــددة، إال أنهــا فــي   -

األصــل ينبغــي أال تتجــاوز ســاعات بســيطة وذلــك بقصــد تجــاوز الظــرف القاهــر، وليــس 

ألشــهر. ولذلــك، نجــد أن القانــون لــم يتحــدث عــن إمكانيــة االعتــراض علــى هــذه القــرار 

الظرفــي نهائيــاً، ولــم يحــدد الجهــة القضائيــة التــي يقــدم لهــا االعتــراض، ألنــه فــي األصــل 

قصيــر بطبعــه وال يتجــاوز ســاعات معــدودة.

ومن ناحية أخرى، يؤخذ على هذه األوامر ما يلي: 

األمر يصدر بدون صاحية قانونية.  -

أعداد األوامر التي صدرت كبيرة جداً.  -

األوامر تصدر بشكل عشوائي بدون شروط أو قيود.  -

مدة اإلبعاد تزداد يوماً بعد يوم، ففي البداية كانت ال تتجاوز شهر، اآلن تصل إلى 6 أشهر.  -

األوامــر التــي صــدرت كانــت خــال فتــرة أعيــاد اليهــود، اآلن بــدأت تســتخدم علــى مــدار   -

العــام، مــع تمديــد األوامــر بعــد انتهائهــا.

ــل  ــة والتنق ــة الحرك ــا حري ــات، منه ــوق والحري ــن الحق ــد م ــة للعدي ــا مخالف ــر فيه األوام  -

ــادة. ــة العب ــود وحري ــدون قي ب

الواقــع العملــي يظهــر أّن الشــرطة تزيــد فــي إعمــال سياســة اإلبعــاد خصوصــاً فــي حالــة   -

عــدم االعتــراض عليهــا.

إّن عــدم االلتــزام باألوامــر قــد يُعــرِّض الشــخص المبعــد للعقوبــات المقــررة فــي القانــون   -

لعــدم انصياعــه لهــا. حيــث جــرى تقديــم الئحــة اتهــام بحــق الشــاب »محمــود الشــاويش« 

ــم هــذا االعتــراض القانونــي  ــل هــذا األمــر، وبعــد تقدي ــه لمث مــن القــدس، بســبب مخالفت

ــي  ــم ف ــه، ث ــي حالت ــرة أخــرى ف ــة للنظــر م ــل القضي ــة بتأجي ــت النياب ــر، طالب ضــد األم

الجلســة التاليــة ألغــت الئحــة االتهــام.
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ومــن الناحيــة العمليــة، ذكــر العديــد مــن المقدســيين والمحاميــن أنهــم يخشــون اللجــوء إلــى 

المحاكــم اإلســرائيلية لاعتــراض علــى هــذه القــرارات لعدة أســباب: 

ــي  ــة للقضــاء اإلســرائيلي ف ــة بالقضــاء اإلســرائيلي بســبب الســوابق التاريخي 1- انعــدام الثق

ــه فــي الغالــب لعــدم مخالفــة توجهــات أجهــزة األمــن. ــا وميل هــذا النــوع مــن القضاي

2- تجنــب وضــع ملــف المســجد األقصــى علــى طاولــة القضــاء )وهــذا هــو الموقــف الرســمي 

لدائــرة األوقــاف(، خصوصــاً وأّن المحاكــم اإلســرائيلية أحيانــاً تســعى فــي مثــل هــذا النوع 

مــن القضايــا إلــى فــرض واقــع وتعليمــات جديــدة فــي المســجد األقصــى تفــوق بأضرارهــا 

ضــرر اإلبعــاد الفــردي، بحســب مــا ذكــره محامــون لفريــق األورومتوســطي.

3- عدم المقدرة على دفع أتعاب محامي من قبل الشخص المبَعد.

5. القائمة السوداء

ــة  ــه الحرك ــر بموجب ــخ 17/11/2015 حظَ ــراراً بتاري ــرائيلي ق ــاع اإلس ــر الدف أصــدر وزي

ــة  ــة أهلي ــن 20 مؤسس ــر م ــق أكث ــاح«، وأغل ــد ص ــادة »رائ ــرائيل بقي ــي إس ــامية ف اإلس

ومجتمعيــة والتــي كان نطــاق عملهــا فــي القــدس واألقصــى، وخاصــة تلــك التــي كانــت تقــوم 

ــارق«، التــي  ــد المســجد األقصــى بالمصليــن، كمؤسســة »البي ــم وتشــجيع أنشــطة لرف بتنظي

ــى المســجد األقصــى. كانــت ترســل حافــات المصليــن إل

وكان وزيــر الدفــاع قــد أصــدر قبــل ذلــك أيضــاً أمــراً عســكرياً، بتاريــخ 9/9/2015، حظــر 

ــاق  ــرات إغ ــدة م ــبقه ع ــد س ــات«، وكان ق ــن والمرابط ــم المرابطي ــماه »تنظي ــا أس ــه م في

مؤسســة عمــارة األقصــى، التــي نشــطت فــي مشــروع إحيــاء مصاطــب العمــل فــي المســجد 

ــدا أن هــذه القــرارات -بحســب نشــطاء ومصليــن مــن  األقصــى فــي الســنوات األخيــرة. وب
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ــن، وإفســاح المجــال  ــن المصلي ــغ المســجد األقصــى م ــى تفري ــدس- تهــدف باألســاس إل الق

لمزيــد مــن االقتحامــات واالعتــداءات والتقييــد للحريــة الدينيــة فــي المدينــة.

ورغــم نفــي الســلطات اإلســرائيلية مــرارا أنهــا تقيــد الصــاة فــي المســجد األقصــى، غيــر 

أنهــا علــى أرض الواقــع بــدأت، ومنــذ ذلــك الوقــت، فــي ماحقــة األشــخاص الذيــن اعتبرتهــم 

»مرابطيــن ومرابطــات«، وتعــددت تلــك الماحقــات لتشــمل االعتقــال والتحقيــق والمحاكمة، 

ــة أو الصــادرة عــن المســؤول عــن قســم التحقيــق أو عــن  ومنهــا قــرارات اإلبعــاد القضائي

قائــد الشــرطة، كمــا تــم توضيحــه ســابقاً.

وتوســعت دائــرة الماحقــة لتشــمل أشــخاصاً عادييــن أو صحفييــن أو حــراس للمســجد 

األقصــى تابعيــن لدائــرة األوقــاف اإلســامية، وأشــخاص آخريــن ليــس لهــم عاقــة باألنشــطة 

العامــة، وكانــت أجهــزة األمــن تقــوم بمتابعــة حالــة كل شــخص وتمــدد فتــرة اإلبعــاد ألســباب 

متنوعــة فــي كل مــرة. 

ــع الفلســطينيين مــن  ــة لمن ــذي تحتاجــه األجهــزة األمني ــود ال ــك المجه ــدو أّن ذل ويب

ــرة األعــداد، أو أنهــا  ــل كاهلهــا بســبب كث ــد أثق ــى المســجد األقصــى ق الوصــول إل

أرادت توســيع دائــرة االســتهداف باإلبعــاد، لذلــك قامــت -بحســب محاميــن- بخطــوة 

ــت  ــوداء«، تضمن ــة الس ــم »القائم ــت باس ــة ُعرف ــدار قائم ــر إص ــبوقة عب ــر مس غي

أســماء مجموعــة مــن األشــخاص الفلســطينيين – الرجــال والنســاء والفتيــات – 

بحيــث يجــري تعميــم هــذه القائمــة علــى رجــال الشــرطة، والذيــن يتواجــدون عنــد 

أبــواب المســجد األقصــى، مــن أجــل منــع دخــول أي شــخص مــن هــذه القائمــة إلــى 

ــف األشــخاص  ــواب المســجد بتوقي ــد أب ــوم رجــال الشــرطة عن ــث يق المســجد، حي

للفحــص، وإذا كان الشــخص ضمــن هــذه القائمــة يُمنــع مــن الدخــول، بعلــة أّن 
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ــات أخــرى. ــه صاحي ــس ل ــك وأّن الشــرطي لي ــد ذل ــط المســؤول ال يري الضاب

ــن الدخــول للمســجد  ــع العشــرات م ــت الشــرطة اإلســرائيلية تمن ــة، بات ــذه الطريق ــر ه وعب

األقصــى، اســتناداً إلــى هــذه القائمــة الســوداء. ويمكــن حصــر مامــح اإلبعــاد بهــذه الطريقة 

وفقــا لمــا تــم رصــده بمــا يلــي:

- بشمل اإلبعاد الرجال والنساء وحتى الفتيات القاصرات.

ــرة  ــاص فت ــكل خ ــرات، وبش ــع الفت ــي جمي ــبوع، وف ــام األس ــة أي ــي طيل ــام اإلبعــاد ه - أي

اقتحامــات المســتوطنين للمســجد )مــن الســاعة 7:30 حتــى الســاعة 15:00(، بــل وحتــى 

ــاد المســلمين . ــام أعي ــي صــاة الفجــر وأي ــات، وف خــارج هــذه األوق

- ال يوجد نهاية لإلبعاد )مدة قصوى(، ويعتمد رفع القرار على قرار الضابط في المسجد.

-  ال يصدر هذا اإلبعاد باالستناد إلى أي أمر قانوني أو قضائي.

اإلبعاد يكون شفهياً وليس خطياً، وال يتم تبليغ األشخاص المشمولين بالقائمة مسبقاً.  -

ال يتم تحديد جهة مختصة لاعتراض على هذا اإلبعاد.  -

ــاً  ــداًء وخرق ومــن الناحيــة القانونيــة، يعتبــر هــذا اإلبعــاد غيــر قانونــي، ويمثــل اعت

صارخــاً للحقــوق والحريــات األساســية فــي الحركــة والتنقــل والحريــة الدينيــة 

وممارســة الشــعائر للســكان فــي مدينــة القــدس. وحيــث أنــه ال يوجــد قــرار قانونــي 

ملمــوس يتــم تســليمه للشــخص حتــى يعتــرض عليــه، يغــدو مــن غيــر الممكــن تحديــد 

ــك. ــات اإلبعــاد تل ــى عملي الجهــة المختصــة باالعتــراض عل

  3 المقدسي نظام أبو رموز والمسن خيري الشيمي تم منعهم من الصاة في المسجد في شهر 8/2018 ضمن هذه القائمة.
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ومــن الجديــر بالذكــر، أّن الشــرطة اإلســرائيلية أنكــرت وجــود مثــل هــذه القائمــة فــي العديــد 

ــال أشــخاص  ــان باعتق مــن المــرات، وذكــر محامــون أن الشــرطة قامــت فــي بعــض األحي

معينيــن ممــن هــم ضمــن هــذه القائمــة والتحقيــق معهــم، ثــم عرضتهم علــى المحكمــة وطالبت 

بإبعادهــم عــن المســجد األقصــى، وفــي هــذه الجلســات فــي المحاكــم تهربت الشــرطة وأنكرت 

ــاً،  وجــود مثــل هــذه القوائــم، كمــا أنكــرت أّن الشــخص المعتقــل مبعــد عــن األقصــى مطلق

غيــر أن هــؤالء األشــخاص فــي الواقــع كان ال يُســمح لهــم بدخــول األقصــى لمــدد معينــة.

ومــن الجديــر ذكــره أيضــاً بــأّن الشــخص الــذي يخالــف هــذا اإلبعــاد، ويدخــل المســجد، ال 

تســتطيع النيابــة تقديــم الئحــة اتهــام بحقــه بتهمــة مخالفــة األوامــر القانونيــة، ألّن األمــر غيــر 

قانونــي أصــاً فــي هــذه الحالــة. 
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ثالثا: استهداف منطقة باب الرحمة /  المسجد 
األقصى المبارك

ما هي منطقة باب الرحمة – تعريف عام

منطقــة بــاب الرحمــة جــزء مــن المســجد األقصــى، وتقــع فــي الجانــب الشــرقي منه، 

إلــى الشــرق مــن مصلــى قبــة الصخــرة وبمحــاذاة الســور الشــرقي، وهــي تحتــوي 

ــاحات  ــب وس ــن مصاط ــى، م ــجد األقص ــم المس ــن معال ــرة م ــة كبي ــى مجموع عل

ــواب  ــد األب ــارة عــن أح ــو عب ــذي ه ــة، ال ــاب الرحم ــك ب ــي ذل ــا ف ــب، بم ومحاري

المغلقــة للمســجد األقصــى. ويلــي هــذه المنطقــة مقبــرة بــاب الرحمــة خلــف ســور 

ــة الرســول محمــد. كمــا تحتــوي هــذه  ــة، والتــي تحتــوي علــى قبــور صحاب المدين

المنطقــة علــى تلّتْيــن مــن األتربــة، ومخلفــات البنــاء الناتجــة عــن ترميــم المصلــى 

ــة  المروانــي ســنة 2000، حيــث َمنعــت الشــرطة اإلســرائيلية إخــراج هــذه األترب

مــن المســجد األقصــى وقتئــذ.

ــن  ــو(، قامــت مجموعــة م ــي الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان الماضــي )12 يوني ف

المصليــن بتنظيــف هــذه المنطقــة فــي المســجد وســاحاتها وترتيــب الحجــارة فيهــا علــى شــكل 

مقاعــد وطــاوالت إلفطــار المســلمين الصائميــن والعائــات فيهــا، لكــن الشــرطة اإلســرائيلية 

لــم تــرض بذلــك وقامــت بتخريــب هــذه الســاحات وإرجاعهــا الــى الحالــة التــي كانــت عليهــا.  

ومنــذ ذلــك الوقــت، أصبــح أي فلســطيني يتواجــد فــي منطقــة بــاب الرحمــة عرضــة لاعتقــال 

مــن قبــل الشــرطة اإلســرائيلية، خصوصــاً فــي فتــرة دخــول المســتوطنين للمســجد األقصــى، 

حيــث يقضــون فــي تلــك المنطقــة فتــرة معينــة كجــزء مــن برنامجهــم هنــاك.
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اعتقال مجموعة من النساء عند باب الرحمة 

بتاريــخ 15/8/2018، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية 7 نســاء وفتاتْيــن قاصرتْيــن أثنــاء 

خروجهــّن مــن المســجد األقصــى، بعــد تواجدهــّن فــي منطقــة بــاب الرحمــة، ثــّم تــّم اقتيادهــّن 

ــاء  ــرات أثن ــات القاص ــي الفتي ــن أهال ــد م ــد أح ــدون تواج ــلة، وب ــة القش ــي محط ــق ف للتحقي

ــام  ــة القي ــّن تهم ــرائيلية له ــرطة اإلس ــت الش ــث وجه ــون، حي ــكام القان ــا ألح ــق خافً التحقي

ــام. ــة بالنظــام الع بأعمــال مخل

ــي  ــاة ف ــم للص ــة أم الفح ــن مدين ــا م ــت: “جئن ــات قال ــاء المعتق ــدى النس ــق إلح ــي تعلي وف

ــي  ــا للصــاة ف ــة دخلن ــدة القديم ــا البل ــدى وصولن ــوم 15/8/2018، ول ــجد األقصــى ي المس

ــاً  ــوس واإلفطــار مع ــة الشــرقية للجل ــي المنطق ــة ف ــى مصطب ــا إل المســجد األقصــى، وذهبن

والصــاة هنــاك، ومــن ثــّم بــدأ رجــال الشــرطة بتصويرنــا، مــع أننــا لــم نقــم بالحديــث مــع أي 

ــى أي أحــد”. ــق عل ــم نتســبب بالتضيي ــاك، ول شــخص هن

وقــد اعتبــرت الشــرطة اإلســرائيلية تواجــد هــؤالء النســاء فــي منطقــة بــاب الرحمــة – بحــد 

ذاتــه –، وبــدون أي فعــل آخــر مــن طرفهــّن، تصرفــاً مخــاً بالنظــام العــام، علــى الرغــم مــن 

أّن هــؤالء النســوة لــم يجلســَن فــي الطــرق ولــم يعرقلــن عمــل الشــرطة هنــاك، كمــا لــم يقمــَن 

بــأي تصــرف تجــاه المســتوطنين أو غيرهــم ممــن كانــوا فــي المــكان.

ــق أغــراض  ــون لتحقي وبهــذا الحــال، ياحــظ أن الشــرطة اإلســرائيلية تســيء اســتخدام القان

أخــرى، وتجــّرم أفعــاالً هــي شــرعية بطبيعتهــا، وتلجــأ إلــى اســتخدام األســاليب القاســية، بمــا 

فــي ذلــك التحقيــق واالعتقــال التعســفي ضــد النســاء والفتيــات بــدون أي ذريعة قانونية ســليمة. 
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وبعــد احتجــاز دام ألكثــر مــن 6 ســاعات، قامــت الشــرطة اإلســرائيلية باإلفــراج عــن هــؤالء 

المعتقــات بشــرط إبعادهــّن عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يوًمــا. وكل ذلــك بموجب اشــتباه 

ال يســتوجب االعتقــال بحســب أحــكام القانــون، إنمــا كان مــن الممكــن االكتفــاء بإعطائهــّن 

ــة  ــاليب القمعي ــذه األس ــى ه ــوء إل ــدون اللج ــد، ب ــق، إن كان ال ب ــور للتحقي ــتدعاء للحض اس

القاســية والمقيــدة للحريــة، حيــث يعتبــر الحرمــان مــن الحريــة خيــاراً أخيــرا وفــق حقــوق 

اإلنســان وينغــي أن يتــم وفــق قيــود القانــون.

الصحفية جمان أبو عرفة

ــا  ــة طفلته ــة” برفق ــو عرف ــان أب ــة “جم ــت الصحفي ــي )16/8/2018(، ذهب ــوم التال ــي الي ف

“يافــا” ووالدتهــا وأخواتهــا الصغــار لإلفطــار فــي منطقــة بــاب الرحمــة فــي المســجد 

األقصــى، واختــارت الجلــوس علــى إحــدى المصاطــب الجانبيــة البعيــدة عــن الطريــق، إال أّن 

ذلــك لــم يــرق لرجــال الشــرطة، إذ بــدؤوا بتصويرهــا هــي وعائلتهــا، ثــّم توجــه نحوهــا أحــد 

عناصــر الشــرطة وطلــب منهــا مغــادرة المــكان. رفضــت جمــان مغــادرة المــكان ألنهــا رأت 

ــا ولــم تخالــف القانــون، ولــم تعــق عمــل أحــد، وكانــت قــد بــدأت  أنهــا لــم تفعــل شــيئًا خاطئً

باإلفطــار مــع عائلتهــا، إال أّن الشــرطي رفــض حججهــا وبــدأ بتهدديهــا باالعتقــال، ومــن ثــّم 

حضــرت قــوات كبيــرة إلــى المــكان، فاضطــرت “أبــو عرفــة” إلــى مغادرتــه خوفــاً علــى 

طفلتهــا الصغيــرة، ال ســيما أنهــا كانــت كذلــك حامــاً فــي شــهرها التاســع.

قالــت “أبــو عرفــة” فــي إفــادة لهــا حــول الحادثــة: “خطّطنــا أنــا وأمــي وأخواتــي وطفلتــي 

يافــا أن نفطــر صبــاح اليــوم فــي المســجد األقصــى، لكــن األمــر انتهــى بتهديــدي باالعتقــال 

وإرهــاب طفلتــي التــي تعلقــت بــي بشــدة وشــرعت بالبــكاء! كل مــا فــي األمــر أننــا تناولنــا 

ــرة  ــال طــوال فت ــرات شــرطة االحت ــا كامي ــت نحون ب ــة، فصوِّ ــاب الرحم ــرب ب ــا ق إفطارن
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ــم نغــادر  ــال إن ل ــا باالعتق ــن مــن الشــرطة وتهديدن ــدوم عنصري الطعــام، وانتهــى األمــر بق

المــكان، بحجــة أن الجلــوس فيــه ممنــوع، وبأننــا نعرقــل اقتحــام المســتوطنين، مــع العلــم أننــا 

كنــا نجلــس فــي طــرف الطريــق علــى حافــة الســور”.

وأوضحــت “أبــو عرفــة” أنهــا لــم تكــن ترغــب بالمغــادرة، لكــن آلمهــا الخــوف الشــديد الــذي 

انتــاب طفلتهــا لــدى تجّمــع رجــال مســلحين يتحدثــون العبريــة حولهــا. وبعــد خروجهــا مــن 

المســجد وهــي تدفــع طفلتهــا بعربــة األطفــال، كان عناصــر الشــرطة بانتظارهــا لاعتقــال، 

إال أّن تدخــل حــراس األوقــاف ومديــر المســجد حــال دون ذلــك.

اعتقاالت أخرى في منطقة باب الرحمة

بنفــس هــذا االشــتباه )التواجــد فــي منطقــة بــاب الرحمــة(، والذي تســعى الشــرطة اإلســرائيلية 

إلــى تجريمــه واعتبــاره إخــاالً بالنظــام العــام، اعتقلــت الشــرطة بتاريــخ 12/8/2018 الفتــاة 

“بــراءة غــزاوي” )18 عاًمــا( مــن ســكان مدينــة القــدس، وحققــت معهــا فــي محطــة شــرطة 

“القشــلة”، ومــن ثــّم أبعدتهــا عــن المســجد األقصــى وأبوابــه مــدة 15 يوًمــا.

وعلــى نحــو مماثــل، اعتقلــت الشــرطة بتاريــخ 26/8/2018 الفتــاة “شــفاء أبــو غاليــة” )16 

عاًمــا( مــن القــدس، وبعــد التحقيــق معهــا )بــدون حضــور أحــد مــن أهلهــا بحســب القانــون( 

تقــرر إبعادهــا عــن البلــدة القديمــة مــدة 15 يوًمــا. 

ــات  ــا للفتي يظهــر هــذا النهــج بشــكل واضــح مــدى تعســف الشــرطة اإلســرائيلية، واعتقاله

القاصــرات وإخضاعهــّن للتجــارب القاســية فــي مقتبــل أعمارهــّن بــدون أي مســوغ شــرعي 

أو قانونــي، وإنمــا ألغــراض سياســية قمعيــة واضحــة.
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قالــت الفتــاة “شــفاء أبــو غاليــة”: “مكثــت يوًمــا واحــًدا فــي األســر، شــعرت خالــه بالتعــب 

واإلعيــاء الشــديدين، رأســي وأطرافــي تؤلمنــي رغــم أننــي لــم أكــن مقيــدة. كانــت هــذه تجربة 

يــوم واحــد فقــط، فكيــف باألســرى الذيــن يقضــون أشــهًرا وســنينًا فــي هــذه المعانــاة”.

استدعاءات للتحقيق وأوامر إبعاد أخرى

اســتُدعيت الســيّدة “خديجــة خويــص أبــو غاليــة” )والــدة الفتــاة شــفاء أبــو غاليــة المذكــورة 

ــل.  ــاب الخلي ــي ب ــلة” ف ــرطة “القش ــة ش ــي محط ــخ 15/8/2018 ف ــق بتاري ــاه( للتحقي أع

وبــدأت الشــرطة اإلســرائيلية التحقيــق معهــا بتهمــة المســاس بمــكان أثــري والقيــام بأعمــال 

ــاةً  ــة” صــّورت فت ــو غالي ــث ادعــت الشــرطة اإلســرائيلية أّن “أب ــام، حي ــة بالنظــام الع مخل

ــوس  ــة للجل ــة طاول ــى هيئ ــت الحجــارة عل ــاب الرحمــة، ورتّب ــة ب ــا مــن منطق ــاء اعتقاله أثن

ــا.  واإلفطــار فيه

لكــن “أبــو غاليــة” أكــدت أنّهــا لــم تفعــل أي شــيء غيــر قانونــي فــي منطقــة بــاب الرحمــة 

ــي  ــر ف ــكان آخ ــار كأي م ــكان لإلفط ــي الم ــت ف ــا جلس ــري، وإنم ــم أث ــّرب أي معل ــم تخ ول

المســجد، وأّن هــذا التحقيــق يمثــل حلقــة ضمــن مسلســل التضييــق والماحقــة الــذي تتعــرض 

لــه بســبب نشــاطها فــي مدينــة القــدس والمســجد األقصــى. 

ــم  ــذه الته ــي به ــق مع ــد التحقي ــي بع ــرطة عن ــت الش ــة”: “أفرج ــو غالي ــت “أب قال

الباطلــة، ووعدونــي بإصــدار قــرار بإبعــادي عــن المســجد األقصــى، وبالفعــل 

ــم  ــلة”، وت ــز “القش ــي مرك ــق ف ــرطة للتحقي ــتدعتني الش ــخ 21/8/2018 اس بتاري

ــراًرا  ــم إباغــي بعدهــا ق ــّم ت ــدون أي ســبب، ومــن ث ــدة 5 ســاعات ب احتجــازي لم

ــام عيــد األضحــى المبــارك(، ومــن  ــة أي ــام )طيل بإبعــادي عــن األقصــى لمــدة 5 أي
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ثــم تــم اســتدعائي مــرة أخــرى بتاريــخ 26/8/2018 واباغــي قــراًرا باإلبعــاد عــن 

ــة”. ــهر كامل ــدة 6 أش المســجد األقصــى لم

ــث  ــابهًا، حي ــراًرا مش ــاً ق ــلمت أيض ــي” تّس ــادي الحلوان ــيدة “هن ــره أّن الس ــر ذك ــن الجدي م

قالــت: “بعــد انتهــاء فتــرة إبعــادي عــن المســجد األقصــى والتــي دامــت 9 أشــهر متواصلــة، 

دخلــت إلــى المســجد للصــاة بتاريــخ 15/8/2018، وفــي اليــوم التالــي )يوافــق يــوم عرفــة 

وهــو مــن أيــام العبــادة الرئيســية لــدى المســلمين( تــّم اســتدعائي للتحقيــق واحتجــازي ألكثــر 

مــن 5 ســاعات، وبعدهــا أُبلغــُت قــراًرا بإبعــادي عــن المســجد األقصــى مــدة 5 أيــام، وبالتالــي 

ُحرمــت مــن صــاة العيــد مــع عائلتــي فــي المســجد، وبعدهــا تــم إباغــي قــراًرا باإلبعــاد عــن 

المســجد لمــدة 6 أشــهر كاملــة”.
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رابعًا: حاالت الهدم:

ــوم  ــاح ي ــن صب ــة م ــاعة الثامن ــرائيلية الس ــدس اإلس ــة الق ــة لبلدي ــات التابع ــرعت الجراف ش

األربعــاء 15/8/2018 بهــدم منشــآت ســكنية فــي بلــدة العيســاوية وســط القــدس، وحــي جبــل 

ــاء دون ترخيــص. ــة، بحجــة البن ــر جنــوب شــرق المدين المكب

هدمــت الجرافــات منشــأة ســكنية مكونــة مــن شــقتين تبلــغ مســاحتهما نحــو 219 متــًرا مربًعــا 

ــدون  ــاء ب ــاء، بحجــة البن ــة البن ــي مرحل ــا زال ف ــي شــارع المــدارس بالعيســاوية، وهــو م ف

ترخيــص، مــع العلــم بــأّن المبنــى كان معــًدا لســكن عائلــة مكونــة مــن 6 أفــراد.

يشــار إلــى أّن بلديــة القــدس تمتنــع بشــكل مقصــود حتــى اآلن عــن إصــدار مخطــط تنظيــم 

بنــاء مفّصــل فــي األحيــاء العربيــة شــرقي القــدس، والــذي مــن خالــه يتــم إصــدار تراخيــص 

البنــاء، األمــر الــذي يــؤدي إلــى خلــق حالــة مــن النقــص فــي المبانــي الســكنية، وهــو مــا يدفــع 

الســكان إلــى البنــاء بــدون ترخيــص.

ومــن أبــرز حــاالت الهــدم التــي جــرت فــي القــدس خــال المــدة التــي يوثقهــا هــذا التقريــر 

)شــهر آب/أغســطس 2018(:

بتاريــخ 5/8/2018، أجبــرت قــوات االحتــال اإلســرائيلي الســيد “بســام عبيــدات” علــى   -

هــدم منزلــه فــي بلــدة “جبــل المكبــر”، بحجــة عــدم الترخيــص، والــذي ترفــض البلديــة 

منحــه لــه.

بتاريــخ 7/8/2018 هدمــت بلديــة القــدس طابقـًـا ســكنيًا -بعــد شــهرين مــن بنائــه- مســاحته   -

نحــو 100 متــر مربــع فــي بلــدة شــعفاط فــي مدنيــة القــدس.
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ــي  ــر ف ــل المكب ــدة جب ــي بل ــاً ف ــزالً ســكنياً ومخزن ــة من ــت البلدي ــخ 7/8/2018 هدم بتاري  -

ــدس. ــة الق مدين

وفــي صبــاح يــوم األربعــاء 15/8/2018، قامــت جرافــات االحتــال بهــدم منــزل مكــون   -

ــة”،  ــو ريال ــادر ناصــر أب ــود ل “ن ــدة “العيســاوية”، يع ــي بل ــد اإلنشــاء ف مــن شــقتين قي

وذلــك بحجــة البنــاء دون ترخيــص. كمــا هدمــت ذات القــوات منشــأة أخــرى فــي شــارع 

الــواد “بجبــل المكبــر”، وذلــك بعــد فــرض طــوق عســكري فــي محيــط مــكان الهــدم فــي 

ــن.  المنطقتي

ــة ســلوان بحجــة  ــي مدين ــة( ف ــدس محــاً )مطبع ــة الق ــت بلدي ــخ 29/8/2018 هدم بتاري  -

ــي. ــاء الح ــع أبن ــك م ــب ذل ــات عق ــت مواجه ــص، واندلع ــدون ترخي ــاء ب البن
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التوصيات: 

يدعو المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان السلطات اإلسرائيلية إلى:

ــة  ــي مدين ــطينيين ف ــها الفلس ــي تمارس ــفية الت ــات التعس ــاكات والسياس ــة االنته ــف كاف وق  .1

القــدس، وبشــكل خــاص عمليــات اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى ودهــم منــازل الســكان 

ــر الازمــة  ــع التدابي بشــكل شــبه يومــي واعتقالهــم بشــكل تعســفي، وضمــان اتخــاذ جمي

لمنــع وقــوع المزيــد مــن تلــك االنتهــاكات، وإلغــاء اإلجــراءات التــي اتخذتهــا للتضييــق 

ــة المقدســة.  ــي المدين ــادة ف ــة العب ــى حري ــى الســكان وعل عل

وقــف اإلجــراءات التــي تتبعهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي أثنــاء وبعــد اعتقــال   .2

الفلســطينيين فــي القــدس، كتفتيــش منازلهــم دون وجــود مذكــرة قضائيــة، وفــرض 

غرامــات ماليــة مرتفعــة، وإعــادة االعتقــال بعــد اإلفــراج.

إجــراء التحقيقــات الازمــة فــي حــوادث االعتــداء علــى الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس،   .3

ــم  ــود ته ــال دون وج ــم االعتق ــة ث ــرب واإلهان ــوا للض ــن تعرض ــك الذي ــاً أولئ وخصوص

واضحــة.

ويدعو المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي إلى:

1.  االضطــاع بمســؤولياته والضغــط علــى ســلطات االحتــال اإلســرائيلي لوقــف انتهاكاتهــا 

فــي القــدس المحتلــة وضمــان االلتــزام بالوضــع القانونــي الدولــي للمدينــة المقدســة.

العمــل علــى ضمــان التــزام ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بإتاحــة الحريــات الدينيــة فــي   .2

المدينــة المقدســة ولكافــة األديــان، ووقــف التعديــات علــى المســجد األقصــى والمصليــن 

فيــه ومنــع سياســة اإلبعــاد التعســفية وهــدم المنــازل.

علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات فوريــة لحمايــة الوضــع القانونــي للمدينــة المقدســة   .3

ــة  ــي المدين ــتيطانية ف ــطة االس ــة األنش ــار كاف ــس باعتب ــابقة للمجل ــرارات الس ــاذ الق وإنف

ــاء. ــة اإللغ ــا إجــراءات تعســفية واجب ــادة فيه ــة العب ــد حري وتقيي
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