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مقدمة
تســتمر ســلطات االحتالل اإلســرائيلي بشــكل ممنهج ومتعمد تنفيذ سياســاتها التصعيدية الخطيرة وممارســاتها
غيــر القانونيــة والتــي تمثــل انتهــاكات صارخــة لحقــوق اإلنســان ضــد الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة،
ً
ً
والتــي زادت كمــا وكيفــا بعــد قــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أواخــر عــام  2017نقــل ســفارة الواليــات
ً
المتحــدة إلــى مدينــة القــدس باعتبارهــا العاصمــة الموحــدة لدولــة إســرائيل ،ضاربــا حقــوق الشــعب الفلســطيني
ً
والقانــون الدولــي عــرض الحائــط ومتجاهــا االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون ،مــا أعطى الضــوء األخضر
ً
للســلطات اإلســرائيلية لالســتمرار والتصعيــد فــي انتهاكاتهــا الصارخــة بحــق الفلســطينيين عامــة وأهــل مدينــة
القــدس المحتلــة بشــكل أكبــر ،فــي محاولــة لطمــس الهويــة العربيــة اإلســامية والمســيحية األصيلــة للمدينــة
المقدســة ،وفــرض التغييــر باســتخدام كل الطــرق غيــر القانونيــة.
ً
وقــد شــهد شــهر آذار-مــارس تأكيــدا علــى السياســات اإلســرائيلية المتعمــدة بحــق أهــل مدينــة القــدس ،ويرصــد
تقريــر األورومتوســطي حــاالت دهــم منــازل الفلســطينيين وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا وترويــع ســاكنيها
واالعتقال التعســفي لبعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش ،وسياســات التضييق وتقييد حريات المقدســيين،
ومنعهــم بــكل الســبل مــن ممارســة أنشــطتهم االجتماعيــة والسياســية بحجــج واهيــة تعمــل كلهــا علــى محــو
الهويــة الفلســطينية ،فتمنــع إقامــة الفعاليــات العامــة بحجــة وقــوف الســلطة الفلســطينية خلفهــا ،وتمتــد
سياســاتها إلــى األفــراد فتصــدر أوامــر اإلبعــاد العســكري وأوامــر منــع الســفر بحقهــم عبــر إجــراءات قانونيــة
تشــوبها مالحظــات كثيــرة.
ويغطــي التقريــر كذلــك سياســات التهويــد وممارســات االســتيطان المكثفــة والتــي تتركــز فــي االســتيالء علــى
عقــارات وأراضــي ومنــازل المقدســيين ،ويركــز التقريــر علــى حــاالت هــدم منــازل الفلســطينيين ومنشــآتهم
التجاريــة مــع تغريمهــم بتكاليــف هدمهــا أو إجبارهــم علــى هــدم منشــآتهم بأيديهــم ،مــا يــؤدي إلــى تهجيــر
ً
الفلســطينيين مــن أهــل المدينــة المحتلــة مــن بيوتهــم قســرا وبشــكل ممنهــج وغيــر مبــرر مــع اســتمرار منــع
إعطــاء التراخيــص للفلســطينيين دون أســباب.
كمــا يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الممارســات اإلســرائيلية واالنتهــاكات الدينيــة واالعتــداءات الممنهجــة بحــق
الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة علــى مــدار الشــهر الماضــي ،حيــث تــم إعــداد مــادة التقريــر باالعتمــاد
علــى مراســلي المرصــد األورومتوســطي فــي المدينــة بشــكل أساســي باإلضافــة إلــى التواصــل مــع الناشــطين
الحقوقييــن فيهــا ،كمــا يوثــق التقريــر بالتعليقــات القانونيــة والموضوعيــة السياســات الخطيــرة التــي تمارســها
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،ويدعــو المجتمــع الدولــي لضــرورة التحــرك الجــدي والفعــال لوقــف السياســات
اإلســرائيلية المخالفــة للقوانيــن الدوليــة ،وتقديــم الحمايــة للفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ضــد ممارســات
تهجيرهــم واالعتــداء عليهــم واعتقالهــم التعســفي ،وصــون حرياتهــم وبخاصــة الحريــات الدينيــة.
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االعتقاالت تعسفية

سياسة دهم المنازل لالعتقال
تواصــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي تنفيذهــا الممنهــج لسياســة دهــم منــازل الفلســطينيين فــي مدينــة
القــدس المحتلــة ،بهــدف تفتيشــها أو اعتقــال ســاكنيها وفــي أوقــات متأخــرة مــن الليــل معظــم األحيــان ،وتغلــب
علــى هــذه الحــاالت أعمــال العبــث فــي المنــازل ،كمــا تنفــذ دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش ،وفيمــا يلــي يرصــد
األورومتوســطي أبــرز عمليــات دهــم منــازل المواطنيــن فــي مدينــة القــدس المحتلــة لشــهر مــارس/آذار .2019

مســاء األحــد  ،2019/3/3اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بلــدة ســلوان ،جنوبــي البلــدة القديمــة مــن
ً
مدينــة القــدس المحتلــة ،ودهمــت عــددا مــن المنــازل لتعتقــل بعــد تفتيشــها ســتة مواطنيــن ،هــم :توفيق
عثمــان ،عبــد الرحيــم العباســي ،نضــال النتشــة ،طــارق العباســي ،مجــد األعــور ،محمــود األعــور.
ً
منتصــف ليلــة اإلثنيــن  ،2019/3/4دهمــت قــوة إســرائيلية منــزال فــي قريــة العيســاوية ،شــمال شــرقي
القــدس المحتلــة ،وبعــد تفتيــش المنــزل اعتقلــت المواطــن عمــر أبــو ســنينة.
ً
وفــي نفــس الليلــة ،اقتحمــت قــوات االحتــال منــزال فــي البلــدة القديمــة مــن المدينــة المحتلــة ،واعتقلــت
المواطــن محمــد خالــد شــريفة ،بعــد تفتيــش منزلــه والعبــث بمحتوياتــه.
ً
ثــم اقتحمــت قــوات االحتــال منــزال فــي قريــة بيــت عنــان ،شــمال غربــي القــدس المحتلــة ،لتعتقــل المواطــن
وســام حســين ربيــع ،بعــد تفتيــش منزلــه والعبــث بمحتوياتــه.
ّ
وفــي نفــس التوقيــت مــن الليلــة نفســها ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بلــدة بــدو شــمال غربــي
القــدس ،وبعــد دهــم منــزل لعائلــة حميــدان اعتقلــوا المواطــن هاشــم حميــدان واقتــادوه معهــم.
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مســاء الخميــس  ،2019/3/7اقتحمــت قــوات االحتــال حــي قناطــر خضيــر فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس
ً
المحتلــة ،دهــم أفرادهــا عــددا مــن المنــازل الســكنية وعبثــوا بمحتوياتهــا ،ليعتقلــوا الطفليــن عبــد الرحمــن
ً
ً
الشــرباتي 14 ،عامــا ،وإيهــاب طــه 15 ،عامــا.
منتصــف ليلــة الجمعــة  ،2019/3/8اقتحمــت قــوات االحتالل اإلســرائيلي قرية العيســاوية واعتقلت المواطن
فــادي علــي عليــان بعــد دهــم منزله وتفتيشــه والعبــث بمحتوياته.
وفــي الليلــة نفســها ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي عــدة أحيــاء فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس
ً
ً
المحتلــة ودهــم أفرادهــا عــددا مــن المنــازل وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث بالمحتويــات ،واعتقلــوا كال مــن
عبــادة نجيــب ،ووحيــد البكــري ،ومحمــود نجيــب.
ً
وفــي ظهــر يــوم الجمعــة نفســه ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي جبــل المكبــر ودهمــت عــددا مــن
المنــازل ،واعتقلــوا ثالثــة مواطنيــن ،وهــم :عامــر مشــعل ،ولــؤي ســامة ،وحســن ســامة.
مســاء األحــد  ،2019/3/10اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــارة الســعدية فــي البلــدة القديمــة مــن
القــدس المحتلــة ودهــم أفرادهــا عائلــة المواطــن نضــال أبــو ديــاب ،ليقومــوا بأعمــال تفتيــش ويعتقلــوا
ً
ً
ً
ابنــه نصــر اللــه أبــو ديــاب 13 ،عامــا ،والــذي كان يقضــي أصــا حكمــا بالحبــس المنزلــي لمــدة ثالثــة أيــام بعــد
اإلفــراج عنــه فــي اليــوم الــذي ســبقه.
مســاء اإلثنيــن  ،2019/3/11اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــارة الســعدية فــي البلــدة القديمــة مــن
ً
القــدس المحتلــة ،ودهــم أفرادهــا منــزال وعبثــوا بمحتوياتــه ،ثــم اعتقلــوا المواطــن بهجــت محمــد الــرازم.
وفــي منتصــف ليلــة الثالثــاء  ،2019/3/12اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي الطــور ودهمــت منــزل
ً
عائلــة أبــو غنــام ،لتعتقــل الطفــل أحمــد عبداللــه أبــو غنــام 15 ،عامــا ،بعــد تفتيــش المنــزل.
وفــي الليلــة نفســها ،اقتحمــت قــوات االحتــال بلــدة العيزريــة ودهمــت منــزل عائلــة المواطــن محمــد حســن
مطــر لتعتقلــه بعــد تفتيــش المنــزل.
منتصــف ليلــة األربعــاء  ،2019/3/13اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي قريــة العيســوية ،دهــم أفرادهــا
ً
ً
عــددا مــن المنــازل الســكنية وأجــروا أعمــال تفتيــش وعبــث بالمحتويــات واعتقلــوا بعدهــا كال مــن :الطفــل
ً
ً
ً
ً
وســيم إيــاد داري 17 ،عامــا ،وصالــح أبــو عصــب 19 ،عامــا ،ومجــد عطــا 20 ،عامــا ،وعونــي أبــو غــوش 19 ،عامــا.
فجــر الجمعــة  ،2019/3/15اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي قريــة العيســوية ودهــم أفرادهــا منــزل
المواطــن محمــد أبــو الحمــص ليعتقلــوه بعــد تفتيــش المنــزل.
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منتصــف ليلــة األحــد  ،2019/3/17اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي وادي الجــوز شــرق البلــدة
القديمــة مــن القــدس المحتلــة ،ودهــم أفرادهــا منــزل عائلــة الزعانيــن ،وفتشــوا المنــزل ليعتقلــوا المواطــن
ً
عريــن هيثــم الزعانيــن 23 ،عامــا.
ً
وفــي الليلــة نفســها ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي جبــل المكبــر ودهمــوا منــزال ،ليعتقلــوا
المواطــن فــارس أيمــن عويســات ،بعــد تفتيــش المنــزل والعبــث بمحتوياتــه.
ومــع فجــر اليــوم نفســه ،اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل عائلــة المواطــن شــادي مطــور وأجــروا عمليــات
تفتيــش وعبــث قبــل اعتقــال المواطــن المذكــور.
فجــر الجمعــة  ،2019/3/22اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي رأس العامــود شــرق البلــدة القديمــة،
دهــم أفرادهــا منــزل عائلــة نجيــب ،وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث ليعتقلــوا المواطنيــن ،منتصــر نجيــب،
وعاصــم نجيــب.
فجــر األحــد  ،2019/3/24اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بلــدة العيزريــة ودهــم أفرادهــا منــزل عائلــة
األســمر ،ليعتقلــوا المواطــن أميــر األســمر بعــد تفتيــش المنــزل.
صبــاح اإلثنيــن  ،2019/3/25اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي ،حــي األعــور فــي بلــدة ســلوان ،ودهــم
ً
أفرادهــا عــدة بيــوت ســكنية ،وبعــد تفتيشــها اعتقلــوا كال مــن :محمــد األعــور ،ومحمــود نجيــب.
ً
منتصــف ليلــة الثالثــاء  ،2019/3/26اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بلــدة حزمــا ،ودهمــت عــددا مــن
ً
البيــوت الســكنية لتعتقــل قبــل انســحابها الطفــل محمــود غالــب صــاح الديــن 16 ،عامــا ،ومحمــد الخطيــب19 ،
ً
عامــا.
ً
وفــي الليلــة نفســها اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي جبــل المكبــر؛ دهــم أفرادهــا عــددا مــن
المنــازل الســكنية وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث واعتقلــوا المواطنيــن :محمــد مشــاهرة ،محمــد مشــهور،
خليــل صــري ،حســام زعيتــر.
ومــع فجــر الثالثــاء المذكــور ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي الطــور ،ودهــم أفرادهــا منــزل عائلــة
ً
أبــو غنــام ،وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث واعتقلــوا الطفــل أحمــد عبــد الرحمــن أبــو غنــام 16 ،عامــا.
منتصــف ليلــة األربعــاء  ،2019/3/27اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي الطــور شــرق القــدس المحتلــة؛
دهــم أفرادهــا منــزل عائلــة أبــو جمعــة ،وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث بالمحتويــات ،ليعتقلــوا الطفــل محمــد
ً
ناجــي أبــو جمعــة 16 ،عامــا.

7

غرباء في أرضهم  ...انتهاكات حقوق اإلنسان في مدينة القدس

ً
ومــع فجــر األربعــاء المذكــور ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي قريــة العيســاوية ودهمــت منــزال ،لتعتقل
ً
الطفــل نايــف وســيم عبيــد 16 ،عامــا ،بعــد تفتيــش المنــزل.
منتصــف ليلــة الخميــس  ،2019/3/28اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي مخيــم شــعفاط لالجئيــن ودهــم
ً
أفرادهــا عــددا مــن المنــازل الســكنية وفتشــوها وعبثــوا بمحتوياتهــا ،ليعتقلــوا بعــد ذلــك المواطنيــن
محمــود أمجــد جابــر ،ومحمــد عبداللــه عامــر.
ومــع فجــر اليــوم نفســه ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي البســتان فــي بلــدة ســلوان وحــي
الصوانــة شــرق البلــدة القديمــة ،وبعــد عمليــات تفتيــش وعبــث بالمحتويــات اعتقلــت قوات االحتــال الطفلين
ً
أحمــد وجمعــة خضــر عــودة ( 12و  13عامــا) والمواطــن مجــدي أبــو غزالــة.
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تقييد الحريات
حظر إقامة فعالية في مستشفى المقاصد في القدس
منعــت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي يــوم الخميــس  2019/3/21تنظيــم فعاليــة اجتماعيــة فــي المركــز الثقافــي
الفرنســي الواقــع فــي شــارع صــاح الديــن فــي مدينــة القــدس.
حيــث اقتحمــت قــوات كبيــرة مــن جنــود االحتــال والمخابــرات اإلســرائيلية مبنــى المركــز الثقافــي الفرنســي ،لمنــع
عقــد معــرض لألشــغال والحــرف اليدويــة ،وتكريــم مجموعــة مــن ســيدات القــدس الرياديــات بمناســبة «يــوم األم»،
ّ
بحجــة أن االحتفــال يجــري برعايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .وكان مــن المقــرر فــي ذلــك اليــوم إقامــة
معــرض واحتفــال بيــوم األم بدعــوة مــن جمعيــة الفتيــات المقدســيات وبالتعــاون مــع المركــز الثقافــي الفرنســي
ّ
فــي القــدس ،إال أن قــوات االحتــال داهمــت المــكان وقامــت بمنــع المقدســيين مــن إقامــة الحفــل بالقــوة وطــرد
الحاضريــن مــن المــكان.
وكان وزيــر األمــن الداخلــي فــي حكومــة االحتــال جلعــاد أردان قــد أمــر بمنــع إقامــة هــذه الفعاليــة فــي المركــز
ّ
الثقافــي الفرنســي ،بحجــة أنهــا تتــم تحــت تمويــل أو رعايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .وقد أصــدرت القنصلية
ً
ً
الفرنســية العامــة فــي القــدس بيانــا واســتنكارا لهــذا األمــر تــم نشــره فــي موقعهــا الرســمي جــاء فيــه:
« اقتحمــت قــوات األمــن اإلســرائيلية البارحــة فــرع المعهــد الفرنســي فــي القــدس الشــرقية ،وتمثــل هــذه
ً
ً
ُ
التصرفــات انتهــاكا خطيــرا وغيــر مقبــول لعمــل شــبكتنا الثقافيــة فــي القــدس ،وقــد اســتدعي اليــوم القائــم
باألعمــال اإلســرائيلي إلــى وزارة أوروبــا والشــؤون الخارجيــة مــن أجــل إجــراء التوضيــح الــازم فــي هــذا الشــأن،
وتنــوي فرنســا الحفــاظ علــى عالقاتهــا الوثيقــة والعريقــة مــع المجتمــع المدنــي الفلســطيني وتنميتهــا».
ُ
ّ
وبشــكل خــاص بعــد تصريحــات الرئيــس
نشــير إلــى أن اإلحتــال اإلســرائيلي يصعــد مــن إجراءاتــه القمعيــة هــذه،
ٍ
األميركــي ترامــب بخصــوص القــدس ونقــل الســفارة األميركيــة إليهــا ،حيــث يســعى االحتــال إلــى منــع إقامــة
ً
أيــة فعاليــة أو أي دور شــعبي أو ســيادي للمؤسســات الفلســطينية فــي مدينــة القــدس ،ســعيا منــه لتهويــد
المدينــة بشــكل تــام ،إذ قــام بمنــع انعقــاد العديــد مــن المؤتمــرات االجتماعيــة والفعاليــات الرياضيــة فــي األشــهر
ً
األخيــرة .ونشــير أيضــا إلــى خطــورة هــذه اإلجــراءات القمعيــة التــي يقــوم بهــا االحتــال ،والتــي تولــد حالــة مــن
ً
ّ
الشــعور بالظلــم والغضــب الشــعبي لــدى األفــراد ،خصوصــا وأن هــذه الفعاليــات التــي يحظرهــا االحتــال هــي
ّ
ّ
مشــروعة بطبيعتهــا وال تخالــف القانــون ،وال تشــكل أي خطــر علــى االحتــال أو أمنــه ،بــل إن التــذرع بــأن فعاليــة
االحتفــال بعيــد األم هــي مســاس بأمــن االحتــال وســيادته فــي المدينــة هــو أمــر خطيــر وانتهــاك صــارخ وتضييــق
يتجــاوز كل الحــدود المعقولــة.
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إلبعاد العسكري
هــو قــرارات يصدرهــا القائــد العســكري فــي جيــش الدفاع اإلســرائيلي بحســب أنظمــة الطوارئ اإلســرائيلية ،وعادة
ً
مــا تصــدر القــرارات بمــدة تصــل لحوالــي  6أشــهر ،غالبــا مــا تمــدد بعــد انتهائهــا ،ويصدرهــا االحتــال بشــكل أساســي
ضــد الناشــطين المقدســيين فــي مدينــة القــدس ،حيــث يشــمل اإلبعــاد فــي معظــم األحيــان كامــل مدينــة القــدس.

تجديد إبعاد «ماجد الجعبة» عن مدينة القدس والضفة الغربية
ً
أصــدر القائــد العســكري فــي جيــش االحتــال اإلســرائيلي قــرارا يقضــي
بتمديــد إبعــاد المواطــن المقدســي «ماجــد الجعبــة» عــن مدينــة
القــدس ومــدن الضفــة الغربيــة لمــدة  6أشــهر إضافيــة ،وذلــك للمــرة
الثانيــة علــى التوالــي ،ليصبــح مجمــوع فتــرات إبعــاده بحســب األوامــر
العســكرية عــام ونصــف العــام.
ً
«الجعبــة» ( 39عامــا) مــن مواليــد مدينــة القــدس ،وســكان حــي بــاب
حطــة فــي البلــدة القديمــة ،متــزوج ولديــه  5أطفــال ،ويعمــل كموظــف
فــي دائــرة األوقــاف اإلســامية فــي البلــدة.
ً
أصــدر قائــد المنطقــة الوســطى فــي جيــش الدفــاع اإلســرائيلي للمــرة األولــى قــرارا يقضــي بإبعــاده عــن مدينــة
القــدس لمــدة  6أشــهر ،بتاريــخ  ،2018/3/27ثــم أصــدر قائــد الجيــش اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة ،بتاريــخ
ً
ً
 ،2018/4/9قــرارا بإبعــاده أيضــا عــن جميــع مــدن الضفــة الغربيــة (مــا عــدا بلــدة العيزريــة فقــط).
تقــدم «الجعبــة» بالتمــاس للمحكمــة العليــا اإلســرائيلية بهــدف إلغــاء هــذه القــرارات التــي صــدرت بحقــه ،باعتبــار
ً
أنهــا قــرارات صــدرت وفقــا ألنظمــة الطــوارىء البريطانيــة التــي تعطــي صالحيــات قاســية وموســعة للجيــش فــي
ّ
مواجهــة المواطنيــن ،وباعتبــار أن هــذه القــرارات تطــرده مــن مدينــة القــدس وموطنــه ،وتنتهــك حقه فــي العمل،
ً
وتحــول بينــه وبيــن عائلتــه التــي ال مجــال النتقالهــا للســكن معــه خــارج مدينــة القــدس ،خصوصــا أطفالــه الصغــار
ّ
الذيــن يتعلمــون فــي مــدارس القــدس .إال أن المحكمــة العليــا لــم تقبــل هــذه االعتــراض واســتندت علــى الملفــات
الســرية التــي ال يتــم كشــفها للمواطــن إلبــداء دفوعــه واعتراضاتــه حولهــا.
وفــور انتهــاء مــدة القــرار األول ،مــدد القائــد العســكري بتاريــخ  ،2018/9/27فتــرة هــذه األوامــر واإلبعــاد لمــدة 6
أشــهر إضافيــة.
ومــا أن انتهــت هــذه الفتــرة بتاريــخ  ،2019/3/26حتــى تفاجــأ «الجعبــة» بصــدور قــرار آخــر جديــد بتجديــد إبعــاده عــن
مدينــة القــدس وعــن جميــع مــدن الضفــة الغربيــة (مــا عــدا بلــدة العيزريــة) لمــدة  6أشــهر إضافيــة ،ومنعــه مــن
ً
التواصــل مــع  16مقدســيا.
ُ
تســهم هــذه القــرارات الجديــدة فــي اســتمرار معانــاة المواطــن «الجعبــة» ،لمــدة عــام ونصــف بشــكل متواصــل
ومســتمر ،وتتضمــن تهجيــره مــن موطنــه وعائلتــه.
قــال «الجعبــة» فــي شــهادته لفريــق األورومتوســطي« :ولــدت فــي مدينــة القــدس ،ومقيــم فيهــا ،صــادر
االحتــال اإلســرائيلي حقوقــي التــي كفلتهــا كافــة الشــرائع والقوانيــن الدوليــة ،وهــي حقــي فــي الحيــاة كحــر
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ّ
كريــم فــي مــكان ســكني ،لكــن االحتــال يأبــى إال وأن ينتــزع هــذه الحريــة ،فقــام بالتضييــق علــي عبــر إجــراءات
وتقييــدات بمنعــي مــن التواجــد فــي المســجد األقصــى المبــارك ،ومنعــي وتقييــد حريتــي داخــل البلــدة القديمــة،
وكانــت نهايــة إجراءاتــه أن أبعدنــي عــن مــكان ســكني وعــن عائلتــي وأبعدنــي عــن كافــة األراضــي المحتلــة عــام
 ،1967مــدة ســنة كاملــة ،واليــوم اســتلمت قــرار جديــد بإبعــادي  6أشــهر أخــرى ،ممــا زاد معاناتــي النفســية
واالجتماعيــة أنــا وعائلتــي».

ومــن الناحيــة القانونيــة ،يعــد القــرار الــذي يقضــي بإبعــاد الشــخص عــن موطنــه ومــكان ســكنه هــو قــرار طــرد
وتهجيــر فــي حقيقتــه ،وليــس قــرار إبعــاد عــن مــكان معيــن فقــط.

وتتضمــن هــذه القــرارات التــي صــدرت بحــق المواطــن المقدســي «الجعبــة» عــدة انتهــاكات جســيمة لحقــوق
اإلنســان ،تتمثــل بإيجــاز بمــا يلــي:
 )1المســاس الخطيــر بحقــوق اإلنســان األساســية ،التــي أقرتهــا الدســاتير والمواثيــق الدوليــة ،التــي تتمثــل بتهجير
اإلنســان مــن مــكان ســكنه ،وفصلــه عــن عائلتــه ،وإبعــاده عــن عائلتــه وعملــه وبيئتــه االجتماعيــة الطبيعيــة ،هــذه
اإلجــراءات التــي تنتهــك بشــكل صــارخ حريــة اإلنســان ،وكرامتــه اإلنســانية ،وحقــه فــي العيــش األســري والعمــل،
وحقــه فــي التنقــل واإلقامــة حيــث يشــاء.
ّ
ّ
 )2كمــا أن مــدة هــذه القــرارات بحــد ذاتهــا – 18شــهر متواصلــة– تزيــد مــن شــدة هــذه القــرارات وقســوتها ،إذ أن
هــذه القــرارات لــم تعــد مؤقتــة بهــذه الطريقــة ،فإبعــاد إنســان لعــام ونصــف ،وانتهــاك حقوقــه لمــدة طويلــة
كهــذه ال يقبلــه القانــون تحــت أي ذريعــة.
 )3اإلطــار الجغرافــي الكبيــر للقــرار الــذي يشــمل مدينــة القــدس والضفــة الغربيــة بأكملهــا (مــا عدا بلــدة العيزرية)،
بمــا يعنــي حرمــان اإلنســان مــن البيئــة العربية الفلســطينة بأكملها.
 )4صــدور هــذه القــرارات باإلســتناد إلــى قوانيــن الطــوارئ التــي تعتبــر بحــد ذاتهــا قوانيــن باطلــة ال تحتــرم حقــوق
ً
اإلنســان إطالقــا ،وتعطــي للجيــش صالحيــات موســعة وقاســية ضــد المواطنيــن.
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أوامر منع السفر
قــام فريــق التوثيــق فــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان برصــد عــدد مــن الحــاالت المتعلقــة بمنــع
المقدســيين مــن حقهــم فــي الســفر بحجــة أن ســفرهم يمــس أمــن إســرائيل ،والتــي منهــا:
ً
ً
إصــدار وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي بتاريــخ  2019/3/8قــرارا إداريــا بمنــع ســفر المواطنين المقدســيين «حمــزة زغير»،
ّ
«أميــر زغيــر « ،و»لــؤي ناصــر الديــن» ،لمــدة شــهر كامــل ،قابلــة للتجديــد لمــدة  6أشــهر ،وذلــك بحجــة أن ســفرهم
ســيمس بأمــن الدولــة .حيــث ســلمتهم مخابــرات االحتــال قــرار منــع الســفر المذكــور ،وذلــك فــي نقطــة التفتيــش
األخيــرة قبــل صعودهــم إلــى الطائــرة.
وعلــق الشــاب «حمــزة زغيــر» علــى ذلــك القــرار بقولــه« :اتفقــت أنــا وأصدقائــي لــؤي وأميــر علــى الســفر فــي
رحلــة ســياحية إلــى تركيــا ،وقمنــا بحجــز تذاكــر الطيــران والفنــدق وغيرهــا ،وقبــل يــوم مــن الســفر تم اســتدعائي أنا
ّ
وصديقــي لــؤي إلــى مركــز الشــرطة ،ثــم أفرجــت الشــرطة عــن صديقــي لــؤي بــدون أي تحقيــق ،وقــد تعمــد رجــال
المخابــرات عــدم تســليمنا قــرار منــع الســفر وتــرك ذلــك للحظــة األخيــرة أمــام بوابــة الطائــرة مــن أجــل التنغيــص
ّ
علينــا بــدون أي ســبب قانونــي ،حيــث كنــا ننــوي الذهــاب لرحلــة ســياحية عاديــة ،إال أن مخابــرات االحتــال تســعى
دائمــا للتضييــق علينــا علــى خلفيــة اعتقاالتنــا الســابقة فــي مدينــة القــدس».
وفــي الســياق ذاتــه ،اعتقلــت مخابــرات االحتــال اإلســرائيلي ،بتاريــخ  ،2019/3/31الشــاب المقدســي «محمــد أبــو
شوشــة» ،أثنــاء توجهــه مــع زوجتــه للســفر لقضــاء رحلــة فــي تركيــا ،حيــث اعتقلتــه مــن المطــار مــن آخــر نقطــة
ً
ّ
قبــل دخــول الطائــرة ،واحتجزتــه بعيــدا عــن زوجتــه لعــدة ســاعات ،ثــم اقتادتــه إلــى محطــة شــرطة المســكوبية فــي
ّ
القــدس ،وأفرجــت عنــه بعــد ســحب جــواز ســفره لمــدة  3أشــهر كاملــة ،بحجــة أن ســفره سيشــكل خطــر علــى أمــن
الدولــة.
ّ
قــال «أبــو شوشــة» حــول مــا حصــل معــه  »:قــررت الســفر مــع زوجتــي إلــى تركيــا ،وقمــت بالحجــز ودفــع تكاليــف
الســفر كاملــة ،ثــم وصلــت المطــار  ،وبعــد  ٤ســاعات مــا بيــن التفتيــش وختــم جــوازات الســفر ،وصلــت أنــا وزوجتــي
بــاب الطائــرة مســتعدين للســفر ألول مــرة فــي حياتنــا ،وعلــى بــاب الطائــرة أوقفتنــي مخابــرات االحتــال وقامــت
باعتقالــي ،ثــم أخذنــي ضابــط المخابــرات إلــى مــدرج المطــار  ،وانتظــر إقــاع الطائــرة فــي الجــو وقــال لــي  »:هــي
الطيــارة اللــي انتــا الزم تكــون فهيــا طــارت ،يــا هــأ بــدك تطيــر عالمســكوبية ،وهنــاك بعــد التحقيــق معــي بتهــم
كلهــا باطلــة وغيــر صحيحــة ،أفــرج عنــي بعــد ســحب جــواز ســفري لمــدة  3أشــهر وبــدون عرضــي علــى المحكمــة».
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االستيطان والتهويد

ُ
يوظــف االحتــال اإلســرائيلي كافــة أذرعــه الحكوميــة والسياســية واألمنيــة لفــرض تغييــر ديموغرافــي فــي
القــدس ،ويطلــق يــد المســتوطنين وجمعياتهــم اإلســتيطانية للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات
الفلســطينية فــي مدينــة القــدس ،وتهويــد المدينــة وتفريغهــا مــن مواطنيهــا الفلســطينيين.

استيالء المستوطنين على عقار في البلدة القديمة
صبــاح يــوم الثالثــاء  2019/3/5اســتولى مجموعــة مــن المســتوطنين علــى منــزل يعــود تســكنه عائلــة الحلبــي فــي
عقبــة درويــش بالبلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة.
حيــث اســتغل المســتوطنون خــروج عائلــة الحلبــي مــن منزلهــم صبــاح ذلــك اليــوم ،وقامــوا بكســر أقفــال المنــزل
واقتحامــه ووضــع أقفــال جديــدة وتركيــب كاميــرات مراقبــة حــول محيــط المنــزل.
وخــال ذلــك حــاول شــباب الحــي كســر أقفــال البيــت بعــد أن طلبــت منهــم عائلــة الحلبــي ذلــك ،حيــث تفاجئــوا
ّ
باقتحــام المنــزل بهــذه الطريقــة ،إال أن أحــد المســتوطنين قــام بــرش غــاز الفلفــل علــى األهالــي الذيــن تواجــدوا
فــي المــكان.
ّ
كمــا واعتقلــت قــوات االحتــال الشــبان عاهــد الرشــق ،ابراهيــم غوشــة ،صبحــي المالحــي ،باســم حمــاد و عمــر
غوشــة.
ً
وخالفــا ألوامــر اإلخــاء القضائيــة التــي تقــوم الشــرطة بتنفيذهــا بنــاء علــى قــرارات المحاكــم والجهــات القضائيــة،
ظهــر المســتوطنون فــي هــذه الحالــة بمظهــر العصابــات اإلجراميــة التــي تقتحــم البيــوت بقــوة الســاح والترهيب،
كل ذلــك تحــت حمايــة رجــال الشــرطة واالحتــال الذيــن قامــوا بمنــع أصحــاب المنــزل والشــبان المتواجديــن مــن
الرجــوع للمنــزل.
وقــد حــاول محامــي عائلــة الحلبــي اقنــاع رجــال الشــرطة باخــاء هــؤالء المســتوطنين المقتحميــن مــن المنــزل،
ّ
حيــث أنــه ال يوجــد فــي القانــون مــا يســمح اســتيفاء الحــق بالــذات وبالقــوة فــي أي حــال مــن األحــوال ،وذلــك
ّ
ّ
علــى فــرض أن لهــؤالء المســتوطينين ادعــاء بخصــوص ذلــك العقــار ،إذ أنــه ال يتــم اخــاء أي ســاكن للمنــزل إال بقــرار
قضائــي .ومــع ذلــك قامــت الشــرطة بالتغطيــة علــى هــؤالء المســتوطنين وحمايتهــم ومنــع أهالــي الحــي مــن
دخــول المنــزل واعتقالهــم.
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حاالت الهدم ومنع تراخيص البناء
ُ
تمــارس ســلطات اإلحتــال اإلســرائيلي سياســة تعســفية قاســية تجــاه الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ،حيــث
تســعى إلــى تهجيرهــم مــن خــال منــع إعطاءهــم تراخيــص للبنــاء أو هــدم منازلهــم ومحالهــم التجاريــة.
واســتمرت بلديــة االحتــال اإلســرائيلي بمدينــة القــدس خــال شــهر آذار  2019بتوزيــع وتنفيــذ إخطــارات وأوامــر
الهــدم لعــدة عقــارات يســكنها المواطنــون الفلســطينيون فــي المدينــة ،وذلــك بحجــة البنــاء بــدون اســتصدار
رخــص قانونيــة للبنــاء.
وشــملت هــذه الحملــة هــدم منــازل فــي ســلوان وجبــل المكبــر ،باإلضافــة إلــى هــدم مدرســة قيــد اإلنشــاء فــي
مخيــم شــعفاط.
ُ
تقرير األورومتوسطي يسلط الضوء على أبرز هذه الحاالت في شهر آذار : 2019

ً
أوال :هدم منزل في سلوان
فــي صبــاح يــوم الســبت  2019/3/2قــام المواطــن المقدســي حســام محمــد العباســي بهــدم منزلــه بنفســه
ً
فــي حــي رأس العامــود فــي بلــدة ســلوان جنوبــي المدينــة القديمــة فــي القــدس ،وذلــك بعــد أن اســتلم أمــرا
بالهــدم صــادر عــن بلديــة االحتــال ومحكمــة البلديــة بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص.
وفــي حديــث مــع المواطــن العباســي قــال «قامــت بلديــة االحتــال بالقــدس بتســليمي قــرار هــدم لمنزلــي خــال
ً
ً
ّ
شــهر ،وقــد تــم تخييــري بيــن أن أقــوم بهــدم منزلــي هدمــا ذاتيــا بنفســي ،أو أن ترســل البلديــة طواقــم الهــدم
وتجبرنــي علــى دفــع تكاليــف الهــدم والجرافــات والشــرطة وغيرهــا بقيمــة  80,000شــيكل (مــا يزيــد عــن  22ألــف
دوالر أمريكــي)».
وتابــع «لــم يقتصــر األمــر علــى قــرار هــدم منزلــي ،بــل قامــت المخابــرات اإلســرائيلية بتهديــدي بشــكل واضــح
وصريــح أنــه فــي حــال لــم أقــم بهــدم المنــزل بنفســي فســيقومون بهدمــه بجرافاتهــم ،حتــى لــو تضــرر المنــزل
ّ
المجــاور لمنزلــي ،لذلــك اتخــذت قــراري بهدمــه بنفســي ،ألنــه يقــع فــي الطابــق الثالــث فــي عمــارة ســكنية ،وال
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ً
أريــد أن يتضــرر منــزل أخــي الــذي لديــه أطفــال ومنــازل الجيــران تجنبــا للمشــاكل».
ً
وأوضــح العباســي أن مســاحة منزلــه  65متــر مربــع تقريبــا ،ويتكــون مــن غرفــة وصالــة معيشــة ومطبــخ وحمــام،
حيــث قــام ببنــاء هــذا المنــزل بعــد عمــل ألكثــر مــن خمــس ســنوات ،ليســتقل بمنــزل خــاص بــه وبعائلتــه المكونــة مــن
َ
ثالثــة أفــراد بينهــم طفلتــه بعيــدا عــن بيــت عائلتــه.
ويقــول العباســي «قمــت ببنــاء هــذه الشــقة قبــل ســنة تقريبــا ،وكلفنــي البنــاء حوالــي  50,000شــيكل ،وعلــى
الرغــم مــن هدمــه إال أننــا باقــون وصامــدون فــي القــدس «.
ً
مــن جانبــه علــق المواطــن عصــام العباســي – أحــد أقــارب حســام – علــى عمليــة الهــدم قائــا « إن سياســة الهــدم
الموجــودة فــي ســلوان هــي سياســة عامــة ،ونأمــل أال تكــون سياســة متكــررة ينتهجهــا االحتــال فــي هــدم
البيــوت ذاتيــا».
وأضــاف « نحــن اليــوم فــي منــزل ابــن عمــي حســام الــذي يقــوم بهــدم منزلــه ذاتيــا ،وهــذا مــا أســميه بسياســة
قهــر الرجــال ،فاالحتــال يقهــر رجــال بيــت المقــدس بالسياســة التــي ينتهجهــا مــن أجــل تهجيــر كل المقدســيين
مــن القــدس».
وأكــد أن عائلتــه مســتهدفة مــن المخابــرات اإلســرائيلية منــذ  12ســنة ،حيــث قــام االحتــال بهــدم أول منــزل للعائلــة
بتوصيــة مــن المخابــرات علــى الرغــم مــن وجــود موافقــة علــى بنــاءه صــادرة عــن بلديــة االحتــال ،إال أن المخابــرات
ً
حينهــا أصــرت علــى هــدم المنــزل الــذي كان يســكنه وقتهــا ابــن أخــي ،متابعــا « هــا نحــن اليــوم نــرى ابــن عمــي
حســام يهــدم بيتــه بنفســه ،إنهــا سياســة االحتــال التــي نأمــل أال تتكــرر مســتقبال وأال تكــون ضــد المقدســيين
لتجبرهــم علــى هــدم بيوتهــم بنفســهم».
ّ
مــن الجديــر ذكــره أن بلديــة اإلحتــال تقــوم بفــرض مبالــغ طائلــة علــى المقدســيين عنــد قيامهــا بهــدم منازلهــم،
ً
األمــر الــذي يضطرهــم إلــى هــدم منازلهــم بأيديهــم تجنبــا لدفــع تلــك المبالــغ.
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ً
ثانيا :هدم منزل عائلة الجعابيص في جبل المكبر
ً
ً
قامــت عائلــة جعابيــص بهــدم منزلهــا والواقــع فــي جبــل المكبــر جنــوب القــدس المحتلــة هدمــا ذاتيــا يــوم الســبت
ً
 ، 2019/3/9بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص وتفاديــا للتكاليــف والغرامــات الباهظــة التــي تفرضهــا بلديــة االحتــال فــي
عمليــات الهــدم.
وأخلــت عائلــة جعابيــص محتويــات منزلهــا قبــل أســبوع مــن أجــل البــدء بتنفيــذ هــدم المنــزل ،وأوضــح المواطــن
ّ
نايــف جعابيــص أن شــقيقته حاولــت اســتصدار ترخيــص بنــاء وطلــب تأجيــل الهــدم ولكــن دون جــدوى ،حيــث كانــت
ً
بلديــة االحتــال قــد أصــدرت قــرارا بهــدم المنــزل.
ّ
وعبــرت المواطنــة جعابيــص – صاحبــة المنــزل -عــن معاناتهــا مــن دفــع إيجــارات المنــازل التــي تصــل إلــى أكثــر مــن
ً
 2000شــيقل ،وبمســاعدة عائلتهــا قامــت ببنــاء المنــزل الــذي أصبــح ركامــا اليــوم لتعــود الســتئجار منــزل يحــوي
عائلتهــا.
ـه بعــد كافــة أعمــال البنــاء ،أنــا أســكن
وتقــول جعابيــص « منــذ حوالــي ســنة ونصــف قمنــا ببنــاء هــذا البيــت ،ولــم ننـ ِ
ّ
باإليجــار منــذ  18ســنة ،ثــم فكــرت بالبنــاء واشــتريت قطعــة األرض بمســاعدة إخوتــي ووالــدي ،والذيــن ســاعدوني
ً
أيضــا بتكاليــف بنــاء منزلــي».
ّ
وتتابــع «لــدي ولــد عمــره  19ســنة يعانــي مــن ضعــف بالقلــب ،ذهبنــا إلــى المحكمــة وحاولنــا أن نطلــب تأجيــل ألمــر
الهــدم ولكــن دون جــدوى ،ودفعــت مصاريــف كثيــرة وأتعــاب للمحاميــن ،وكل ذلــك بــدون فائــدة».
َّ
يذكــر أن ثمانيــة أفــراد يقطنــون فــي المنــزل المشــيد منــذ عــام ونصــف ،وتــم دفــع أكثــر مــن  ٤٠ألــف شــيقل
غرامــات ومخالفــات بنــاء.
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ً
ثالثا :هدم مدرسة في مخيم شعفاط
هدمــت جرافــات االحتــال ،صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق  2019/3/19مدرســة قيــد اإلنشــاء فــي مخيــم شــعفاط
ً
شــمال شــرق مدينــة القــدس ،وذلــك أيضــا بحجــة عــدم وجــود ترخيــص بنــاء ،حيــث حاصــرت أعــداد كبيــرة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة محيــط المدرســة منــذ الصبــاح الباكــر ،و قامــت بتنفيــذ عمليــة الهــدم أثنــاء ســاعات الــدوام
المدرســي ،وأبعــدت المقدســيين عــن المــكان بالقــوة.
ويقــع ركام المدرســة المهدومــة بجــوار مدرســة الــرازي التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن (أونــروا) ،حيــث
قــررت إدارة المدرســة بنــاء مبنــى آخــر تابــع لهــا بســبب تضاعــف أعــداد الطلبــة فــي المدرســة القديمــة ،لكــن بلديــة
االحتــال رفضــت منــح ترخيــص بنــاء بحجــة عــدم وجــود خريطــة هيكيلــة للمنطقــة.
وقــال مديــر مدرســة الــرازي صالــح علقــم إن بلديــة االحتــال رفضــت منــح الترخيــص ألن المدرســة ليســت تابعــة
ً
لهــا ،وتحججــت بعــدم وجــود خريطــة هيكليــة للمــكان ،متابعــا «اضطررنــا إلــى بــدء البنــاء لســد حاجــة الطــاب ومنــع
تكدســهم فــي الصفــوف الدراســية ،لكــن قــرار الهــدم الفجائــي صــدر بحــق المبنــى وطبقتــه الجرافــات اليــوم».
وأضــاف علقــم « فــي البدايــة صــدر قــرار توقيــف عــن العمــل وإتمــام البنــاء مــن بلديــة االحتــال ،وقمنــا بااللتــزام
ّ
ّ
بــه ولــم نخالفــه ،ثــم توجهنــا إلــى محكمــة البلديــة فأصــدرت ضدنــا قــرار هــدم ،ثــم قمنــا باالســتئناف للمحكمــة
ً
ّ
َّ
المركزيــة ،إال أنهــا أيــدت قــرار الهــدم ،علــى الرغــم مــن أن البنــاء بعيــد عــن الجــدار أكثــر مــن  160متــر ،وبعيــدا عــن
ً
الجيــران والشــارع ،وأيضــا عــن الحاجــز»
ً
وأشــار إلــى أنــه ال يوجــد أي مبــرر للهــدم ،والبنــاء هــو روضــة ومدرســة وليــس إســكان ،قائــا «كان المطلــوب بنــاء
ثالثــة طبقــات فقــط ،لكــن تفاجأنــا بقــرارات الهــدم».
ً
ّ
ّ
وأضــاف علقــم أن المبنــى القديــم للمدرســة يحتــوي علــى تصدعــات ممــا يشــكل خطــرا علــى الطلبــة ،رغــم ذلــك
ً
لــم تســمح بلديــة االحتــال بنــاء مبنــى آمــن لهــم ،متســائال عــن مصيــر أكثــر مــن  200طالــب علــى قائمــة االحتيــاط
ينتظــرون التســجيل بالمدرســة ،وال يعلــم كيــف ســيتدبر أمرهــم.
ُ
ّ
يذكــر أن منطقــة مخيــم شــعفاط تعانــي مــن اكتظــاظ ســكاني ،ونقــص فــي البنيــة التحتيــة والمــدارس ،وذلــك
بســبب إجــراءات االحتــال المتمثلــة فــي منــع تراخيــص البنــاء وفصــل المخيــم عــن مدينــة القــدس المحتلــة مــن خــال
جــدار الفصــل العنصــري.
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حاالت هدم أخرى
ً
هــدم المواطــن عطاللــه عليــوات يــوم الجمعــة  2019/3/8منزلــه فــي بلــدة ســلوان بيده تنفيذا لقــرار بلدية
االحتــال اإلســرائيلي بحجــة عــدم الترخيــص ،رغــم أنــه حــاول اســتصدار الترخيــص خــال الســنوات الماضيــة
ليدفــع غرامــات بحوالــي  100ألــف شــيكل.
ً
هــدم المقدســي أحمــد موســى العباســي يــوم الثالثــاء  2019/3/26منزلــه فــي بلــدة ســلوان بيديــه تنفيذا
لقــرار بلديــة االحتالل.

ومــن الناحيــة القانونيــة ،إن مــا يقــوم بــه االحتــال اإلســرائيلي وبلديــة القــدس هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق
ً
ً
ّ
المقدســيين فــي العيــش الكريــم ،وتمييــزا عنصريــا بحقهــم ،إذ أن بلديــة االحتــال لــم تصــدر حتــى اآلن أي
ـورة قانونيــة ،ليســمح
مخطــط تنظيمــي عــام مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بصـ ٍ
ً
للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــا لــه.

ّ
وعلــى الرغــم مــن أن التضخــم والزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد الســكان يســتوجبان بداهــة تنظيــم مســألة توفيــر
ُ
ّ
الســكن لألجيــال الحاليــة والقادمــة ،إال أن واقــع الحــال يشــير إلــى أن بلديــة القــدس تمتنــع بشــكل مقصــود عــن
إصــدار مخططــات بنــاء تفصيليــة لتنظيــم وتلبيــة حاجــات الســكن القانونــي لألجيــال الحيــة المعاصــرة فــي شــرقي
ً
القــدس ،األمــر الــذي يدفــع المقدســيين إلــى البنــاء غيــر المرخــص مــن أجــل العيــش واســتمرار الحيــاة ،بــدال مــن
الهجــرة وتــرك أراضيهــم أو الســكن فــي المناطــق التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل العنصــري.
ّ
وبينمــا المحاكــم اإلســرائيلية ال تقبــل هــذا اإلدعــاء وتقــرر بــأن البنــاء بــدون ترخيــص غيــر جائــز فــي جميــع األحــوال،
وتؤيــد قــرارات الهــدم ،بــل وال يتعــدى دورهــا فــي أغلــب الحــاالت مــن القيــام بكتابــة مالحظــة عابــرة أو توصيــة
ّ
للبلديــة بإصــدار مخططــات تنظيــم فــي القــدس الشــرقية ،إال أن قواعــد العدالــة الطبيعيــة والفطــرة اإلنســانية
ّ
تتعــارض مــع ذلــك ،ألن هــذا األمــر هــو مــن واجبــات الدولــة األساســية وهــي تقــوم بــه فــي األحيــاء والمناطــق
اليهوديــة بشــكل تــام.
لذلــك ال يجــوز تطبيــق القانــون علــى طــرف واحــد دون اآلخــر ،بــل األولــى أن يتــم تطبيــق القانــون علــى بلديــة
ّ
اإلحتــال التــي قصــرت فــي أداء مهامهــا وواجباتهــا فــي تنظيــم مخطــط تفصيلــي للبنــاء فــي القــدس الشــرقية.
ومــا دام الحــال كهــذا ،فاألولــى الرفــق بتلــك العائــات التــي تخالــف القانــون مــن أجــل هــدف أســمى هــو بقاءهــا
ً
علــى قيــد الحيــاة والوجــود واالســتمرار ،بــدال مــن إلقــاء تلــك العائــات بالشــارع دون مــأوى أو مصــدر دخــل باســم
القانــون ،كمــا حصــل مــع العائــات المذكــورة أعــاه.
ونشــير هنــا إلــى خطــورة اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا اإلحتــال فيمــا يتعلــق بسياســة الهــدم المفاجــئ دون
ســابق إنــذار ،بمــا فيهــا مــن إهــدار لمقتنيــات تلــك األســر وممتلكاتهــم وهــدم البيــوت عليهــا ،األمــر الــذي يظهــر
الجانــب الترهيبــي فــي هــذه اإلجــراءات.
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كمــا ونشــير إلــى خطــورة اجــراءات االحتــال فيمــا يتعلــق بإجبــار المقدســيين علــى هــدم بيوتهــم بأيديهــم تحــت
طائلــة تهديدهــم بتحمــل تكاليــف الهــدم والحراســة العاليــة والتهديــد بالســجن بحجــة مخالفــة أوامــر المحكمــة،
وذلــك لمــا فــي هــذا األمــر مــن إيــذاء ومســاس صــارخ بأصحــاب تلــك المنــازل ومشــاعرهم ومشــاعر أطفالهــم
ُ َ
وأزواجهــم وعائالتهــم ،حيــث يجبــر هــؤالء علــى هــدم منازلهــم وذكرياتهــم بأيديهــم تحــت تهديــد البلديــة
واالحتــال بالحبــس أو المخالفــات الباهظــة ،عــاوة علــى خســاراتهم جــراء الهــدم بحــد ذاتــه.
ً
ً
وأخيــرا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى التصعيــد الخطيــر جــدا الــذي يتجــاوز كل الخطــوط الحمــراء ،التــي قامــت بــه بلديــة
ّ
االحتــال ،والمتمثــل بهــدم مبنــى تابــع لمدرســة فــي مخيــم شــعفاط أثنــاء ســاعات الــدوام الدارســي ،ممــا يشــكل
ً
ً
ً
ً
ً
خطــرا حقيقيــا علــى حيــاة وســامة هــؤالء األطفــال والطــاب ،كمــا وقــد تتــرك فــي نفوســهم أثــرا نفســيا صعبــا
أثنــاء مشــاهدتهم لجرافــات االحتــال تهــدم المبانــي التابعــة لمدرســتهم أمــام أعينهــم ،هــذه المبانــي التــي
يفتــرض أنهــا ســتبني المســتقبل لهــم.
ّ
كمــا وأن تــذرع بلديــة االحتــال بعــدم وجــود مخطــط تنظيمــي لمخيــم شــعفاط هــو عبــارة عــن حجــة واهيــة فــي
ُ
ـلبهم حقهــم فــي التعليــم
هــذه الحالــة ،يظهــر عــدم اكتــراث االحتــال بمســتقبل مئــات األطفــال الفلســطينين وسـ ِ
وعــدم توفيــر المرافــق العامــة لهــم.
ّ
وهــذا يظهــر بشــكل واضــح االنتقائيــة فــي تطبيــق القانــون مــن ناحيــة ،حيــث أن جميــع مبانــي مخيــم شــعفاط
ُ َ
أقيمــت دون أي رخــص قانونيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى يظهــر التضييــق المســتمر علــى مــدارس وكالــة (أونــروا) التــي
ً
ال تتبــع لبلديــة االحتــال ،وذلــك بهــدف إغالقهــا تماشــيا مــع سياســات الدولــة وقــرارات بلديــة االحتــال بإغــاق كافــة
مؤسســات (أونــروا) فــي مدينــة القــدس ،مــن أجــل أظهــار المدينــة بالطابــع االســرائيلي اليهــودي فقــط
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توصيات
يدعــو المرصــد األورومتوســطي المؤسســات المعنيــة فــي األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي للضغــط
علــى أن إســرائيل إليقــاف انتهاكاتهــا المســتمرة بحقــوق المقدســيين ،وخاصــة االنتهــاكات المتعلقــة
باإلبعــاد القســري حيــث يتــم تهجيــر المبعديــن المقدســيين مــن مــكان ســكنهم ،وإبعادهــم عــن عائالتهــم
وعملهــم وبيئتهــم االجتماعيــة الطبيعيــة ،بشــكل قســري ،ويؤكــد المرصــد أن هــذه اإلجــراءات التــي تنتهــك
بشــكل صــارخ حريــة اإلنســان ،وكرامتــه اإلنســانية ،وحقــه فــي العيــش األســري والعمــل ،وحقــه فــي التنقــل
واإلقامــة حيــث يشــاء.
يؤكــد المرصــد األورومتوســطي أن مــا يقــوم بــه االحتــال اإلســرائيلي وبلديــة القــدس التابعــة لــه هــو
ً
ً
ّ
انتهــاك صــارخ لحقــوق المقدســيين فــي العيــش الكريــم ،وتمييــزا عنصريــا بحقهــم ،إذ أن بلديــة االحتــال لــم
ـورة
تصــدر حتــى اآلن أي مخطــط تنظيمــي عــام مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بصـ ٍ
ً
قانونيــة ،ليســمح للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــا لــه.
يدعــو المرصــد األورومتوســطي المؤسســات الحقوقيــة إلــى تســليط الضــوء علــى خطــورة اإلجــراءات التــي
يقــوم بهــا االحتــال فيمــا يتعلــق بسياســة الهــدم المفاجــئ دون ســابق إنــذار ،بمــا فيهــا مــن إهــدار
لمقتنيــات تلــك األســر وممتلكاتهــم وهــدم البيــوت عليهــا ،األمــر الــذي يظهــر الجانــب الترهيبــي فــي هــذه
اإلجــراءات.
يشــدد المرصــد األورومتوســطي أنــه علــى المجتمــع الدولــي االضطالع بمســؤولياته والضغط على ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي لوقــف انتهاكاتهــا في القــدس المحتلة.
يدعــو المرصــد األورومتوســطي الســلطات اإلســرائيلية إلــى وقــف كافــة السياســات الجائــرة التــي تقــوم
بهــا بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ،وبشــكل خــاص عمليــات اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى ودهــم
منــازل المواطنيــن بشــكل شــبه يومــي ،وضمــان اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لمنــع وقــوع المزيــد مــن تلــك
االنتهــاكات.
ويطالــب المرصــد ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بوقــف اإلجــراءات التــي تتبعهــا أثنــاء وبعــد اعتقــال
الفلســطينيين فــي القــدس ،كتفتيــش منازلهــم دون وجــود مذكــرة قضائيــة ،وفرض غرامــات مالية مرتفعة.
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