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مقدمة

ــرائيلية  ــاكات اإلس ــي االنته ــبوق ف ــر مس ــرا وغي ــداً خطي ــرة تصعي ــهر األخي ــهد األش تش

ــل  ــب بنق ــي ترام ــس األمريك ــرار الرئي ــذ ق ــيما من ــدس، وال س ــي الق ــطينيين ف ــاه الفلس تج

الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس. وهــو مــا يــدق ناقــوس الخطــر، فــي ظــل الوضــع 

ــبة  ــيما بالنس ــم، وال س ــي العال ــات ف ــاع الديان ــة ألتب ــة المقدس ــهده المدين ــذي تش الخــاص ال

 للمســلمين الذيــن يوثــق هــذا التقريــر االنتهــاكات التعســفية القاســية التــي تمــارس بحقهــم.

لقــد شــهد شــهر ســبتمبر، كمــا فــي كل عــام، حــاالت متعــددة مــن االحتجــاز واالعتقــاالت 

التعســفية وعمليــات دهــم وتفتيــش منــازل المواطنيــن، وأوامــر اإلبعــاد عــن المســجد 

ــول  ــرائيليين بالدخ ــتوطنين اإلس ــام المس ــه، وقي ــن في ــى المصلي ــق عل ــى، والتضيي األقص

إلــى ســاحاته بأعــداد كبيــرة تحــت حمايــة قــوات االحتــالل مــع القيــام باســتفزاز المصليــن 

ــق  ــبب وتلفي ــال أي مس ــرب ب ــداء بالض ــاالت اعت ــن ح ــالً ع ــاعرهم، فض ــلمين ومش المس

ــث لفــرض المنهــاج  ــة المقدســة، مــع ســعي حثي ــي المدين لالتهامــات بحــق الفلســطينيين ف

ــل  ــا للتعام ــة أجوائه ــة وتهيئ ــي المدين ــطينية ف ــدارس الفلس ــي الم ــرائيلي ف ــي اإلس التعليم

 مــع قانــون القوميــة اليهــودي باعتبــاره جــزءاً أساســياً مــن منظومــة العمــل فــي المحاكــم.

مــن  القــدس  فــي  الفلســطينيون  ينالهــا  التــي  االنتهــاكات  فــي  التصعيــد  هــذا  يأتــي 

ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي كمنهــج ثابــت تنتهجــه ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي 

هــذا  شــهدنا  وكمــا  وكالعــادة،  أنــه،  إال  الماضيــة،  والســنوات  األشــهر  مــدار  علــى 

الشــهر، يتضاعــف بصــورة كبيــرة مــع االحتفــال باألعيــاد اليهوديــة، حيــث يســتنفر 

جنــود االحتــالل اإلســرائيلي فــي المســجد األقصــى ومحيطــه، وتزيــد االســتفزازات 
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القــدس،  فــي  العبــادة  مناطــق  فــي  الفلســطينيون  لهــا  يتعــرض  التــي  واالنتهــاكات 

مضاعفــة.  بصــورة  القديمــة،  والبلــدة  األقصــى  المســجد  منطقــة  فــي  ســيما   وال 

وإلــى جانــب كل ذلــك، ال تــزال عمليــات هــدم المنــازل فــي القــدس، بحجــة عــدم الترخيص، 

مســتمرة بشــكل مؤســف، فــي ظــل تمنـّـع بلديــة المدينــة عــن منــح التراخيــص الالزمــة للبناء 

بصــورة تعســفية ومســتمرة منــذ ســنوات. كمــا تبــرز قضيــة إخــالء قريــة الخــان األحمــر، 

التــي أدانتهــا األمــم المتحــدة، كمثــال بــارز علــى المــدى الــذي وصلــت لــه االنتهــاكات التــي 

تطــال الفلســطينيين فــي القــدس، فلــم يبــَق لهــم حــق بحرية دينيــة، وهــم يتعرضــون لالعتقال 

ــى بيوتهــم ومســتقبلهم.   ــون عل ــى آمن ــة والضــرب، وال هــم حت ــة المهين  التعســفي وللمعامل

التــي  االنتهــاكات  صــور  أبــرز  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  التقريــر  هــذا  ويهــدف 

طالــت الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس علــى مــدار الشــهر الماضــي، يوثــق بشــكل 

النــداء  ويطلــق  حقوقهــم،  علــى  اإلســرائيلي  التغــول  لحالــة  وموضوعــي  قانونــي 

فــي أهميــة أن يتحــرك المجتمــع الدولــي ويتــدارك االحتقــان الموجــود فــي المدينــة 

الدينيــة. الحريــات  وصــون  المدنييــن  الفلســطينيين  لحمايــة  ويســعى   المقدســة 
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أواًل: االحتجاز واالعتقاالت التعسفية ودهم المنازل 
في القدس

ــي  ــي ف ــاالت تجــاه الفلســطينيين بشــكل شــبه يوم ــالل اإلســرائيلي االعتق ــارس ســلطات االحت تم

القــدس، وتبــدو الســمة الغالبــة علــى هــذه االعتقــاالت أنهــا تكــون ألســباب تعســفية، أو تكتنــز نقصــاً 

فــي اإلجــراءات القانونيــة ومعاييــر االعتقــال والمحاكمــة العادلــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، كثيــرا مــا 

يرافــق هــذه االعتقــاالت حــاالت دهــم لمنــازل األشــخاص المــراد اعتقالهــم، ونــادراً مــا يتــم إظهــار 

إذن بالتفتيــش. وهــو مــا يخالــف القواعــد اإلجرائيــة فــي القوانيــن الجزائيــة.

ــت خــال شــهر  ــي تّم ــال التعســفي الت ــدد مــن حــاالت االحتجــاز واالعتق ــي عــرض لع ــا يل وفيم

ســبتمبر/أيلول:

احتجاز الطفلة جنان الرازم والسيدة نعيمة الطويل 
وزوجها

توجهــت الطفلــة جنــان الــرازم )15 عامــاً – القــدس( مــع والدتهــا وأقاربهــا للصــالة فــي المســجد 

األقصــى بتاريــخ 9/9/2018. ولــدى خروجهــا مــن بــاب األســباط مــع والدتهــا، تعرضــت 

ــرائيلية. ــال الشــرطة اإلس ــد رج ــى ي ــاز عل لالحتج

تقــول الســيّدة جهــاد الــرازم، والــدة الطفلــة جنــان: »ذهبــت أنــا وابنتــي وشــقيقتي لإلفطــار والصــالة 

ــا لنفســنا إحــدى المصاطــب فــي المنطقــة الشــرقية – قــرب بــاب  فــي المســجد األقصــى، واخترن

الرحمــة – للجلــوس واإلفطــار. وأثنــاء تواجدنــا هنــاك حضــر رجــال الشــرطة وبــدأوا بتصويرنــا، 

وبعــد مــا يقــارب الســاعة خرجنــا ســويةً مــن بــاب األســباط، وهنــاك توجــه مجموعــة مــن رجــال 

ــغ مــن العمــر 15 عامــاً فقــط، ورفضــوا  ــان التــي تبل ــا وقامــوا باعتقــال ابنتــي جن الشــرطة نحون
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الســماح لــي بمرافقتهــا، واعتقلــوا كذلــك أختــي نعيمــة الطويــل، وعنــد حضــور زوجهــا لمعرفــة 

ســبب االعتقــال انهالــوا عليــه بالضــرب أيضــاً واعتقلــوه«.

جــرى اقتيــاد الطفلــة جنــان وخالتهــا نعيمــة وزوجهــا إلــى محطــة شــرطة القشــلة فــي بــاب الخليــل، 

وهنــاك تعــرض الســيد محمــد الطويــل للضــرب مــن رجــال الشــرطة، وتــّم توجيــه اتهــام لــه بضــرب 

رجــال الشــرطة، غيــر أنــه وبعــد فحــص الكاميــرات التــي توثــق المــكان تــّم اإلفــراج عنــه بعــد التأكــد 

مــن عــدم قيامــه بــأي شــيء، بــل علــى العكــس، كان هــو ضحيــة اعتــداء مــن رجــال الشــرطة.

أمــا الطفلــة جنــان والســيدة نعيمــة، فتــّم توجيــه تهمة اإلخــالل بالنظام العــام لهما، بســبب »تواجدهما 

عنــد بــاب الرحمــة أثنــاء اقتحامــات المســتوطنين للمســجد األقصــى«. ولــم تقــل ســلطات االحتــالل، 

ــا بــأي شــغب، غيــر أن تواجدهمــا فــي تلــك المنطقــة كان  فضــالً عــن شــهود العيــان، إنهمــا قامت

كافيــاً لهــذا اإلجــراء بحقهمــا، ثــم جــرى إطــالق ســراحهما بعــد أن تــّم إصــدار قــرار بإبعادهمــا عــن 

المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــاً.

تعليق قانوني حول الحادثة:

الذيــن  الفلســطينيين  تجــاه  تعســفية  سياســة  اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  تمــارس 

المســتوطنين،  مــن  مجموعــات  دخــول  أثنــاء  األقصــى  المســجد  فــي  يتواجــدون 

األوقــات  تلــك  فــي  المســجد  ســاحات  فــي  التواجــد  مجــرد  يكــون  أن  يمكــن  بحيــث 

مدعــاة لالحتجــاز، وخصوصــاً فــي منطقــة بــاب الرحمــة، حيــث يتــم توجيــه تهمــة 

 »اإلخــالل بالنظــام العــام« لهــم، وهــي تهمــة واســعة وفضفاضــة كمــا هــو واضــح. 

ــطيني  ــخص فلس ــد أي ش ــرم تواج ــون ال يج ــن أن القان ــم م ــى الرغ ــر عل ــذا األم ــم ه ويت

ــد  ــون، وال يوج ــف للقان ــل مخال ــأي عم ــم ب ــم يق ــه ل ــا دام أنّ ــة، م ــاب الرحم ــة ب ــي منطق ف
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بهــذه  شــخص  أي  احتجــاز  مــن  يجعــل  مــا  وهــو  ذلــك،  يمنــع  قانونــي  مبــرر  أي 

حــق«. دون  للحريــة  »حجــز  جريمــة  ويمثــل  تعســفياً،  أمــراً  اعتقالــه،  أو   التهمــة 

ومــن ناحيــة أخــرى، تظهــر حالــة الطفلــة الــرازم أن ســلطات االحتــالل تمارس هذه السياســة 

حتــى تجــاه الفتيــات القاصــرات، وهــو يمثــل ترهيبــاً وإجــراء تعســفيا ال يمكــن تبريــره. إّن 

القانــون يجعــل مــن التوقيــف واالعتقــال أمــراً اســتثنائياً ينبغــي عــدم اللجــوء إليــه إال كخيــار 

أخيــر، وينبغــي االلتــزام بذلــك بشــكل أكبــر مــع القاصريــن. فيمــا إنّه مــن النادر أن تجــد حالة 

 مشــابهة تتمثــل باعتقــال الســلطات اإلســرائيلية لفتــاة إســرائيلية قاصــرة بمثــل هــذه الظروف.

كمــا أّن القانــون يعطــي للقاصــر الحــق فــي تواجــد أحــد أقاربــه أثنــاء التحقيــق، وأن 

يشــاوره فــي كل اإلجــراءات التــي تتــم معــه. فــي حيــن إّن منــع ســلطات االحتــالل 

ــاً  ــر مخالف ــق يعتب ــاء التحقي ــا أثن ــد معه ــن التواج ــا وم ــن مرافقته ــان م ــة جن ــدة الطفل لوال

الطفلــة. مواجهــة  فــي  والقســوة  الحــّدة  مــن  يزيــد  إنســاني  غيــر  وإجــراًء   للقانــون، 

احتجاز بال اتهام: حالة الطفل القاصر حمزة 
 معتصم قطينة

الطفــل  باحتجــاز  اإلســرائيليين  الجنــود  مــن  مجموعــة  قامــت   26/9/2018 األربعــاء  يــوم 

شــارع  فــي  منزلــه  أمــام  مــن  عامــاً(   15( قطينــة  معتصــم  حمــزة  القاصــر  المقدســي 

شــرطة  مركــز  إلــى  باقتيــاده  قامــت  ثــّم  ومــن  القــدس.  فــي  القديمــة  البلــدة  فــي  الــواد 

الخليــل. بــاب  فــي  القشــلة  إلــى محطــة شــرطة  السلســلة وبعدهــا  بــاب  فــي  إلياهــو   بيــت 
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يقول الطفل حمزة في شهادته:

بأنّنــي  وأخبرونــي  حضــروا  الجنــود  مــن  بمجموعــة  وإذ  منزلــي،  بــاب  أقــف  »كنــت 

معتقــل، ثــّم أخذونــي الــى محطــة الشــرطة » بيــت إلياهــو« فــي بــاب السلســلة، ومنعــوا 

ــل،  ــاب الخلي ــلة ب ــرطة القش ــز ش ــى مرك ــي ال ــّم نقل ــا ت ــم، وبعده ــي معه ــن مرافقت ــي م ــن عم اب

 وهنــاك قلــت للمحقــق أنّنــي لــم أفعــل شــيئاً مخالفــا للقانــون، وســألته لمــاذا أنــا معتقــل؟«.

وأضــاف: »قــام المحقــق بعــرض صــورة لشــخص أمامــي وقالــي لــي مــن هــذا؟ قلــت لــه ال أعــرف 

مــن هــو. قالــي لــي أعــرف أّن مــن فــي الصــورة ليــس أنــت، لكــن قــل لــي مــن هــو؟ قلــت لــه ال 

أعرفــه وال عالقــة لــي بــه. وبعدهــا بربــع ســاعة أفــرج عنــي، وأنــا ال أعــرف حتــى اآلن لمــاذا تــم 

اعتقالــي النــه لــم يتهمنــي بشــيء مــع أنــه احتجزنــي حوالــي ســاعة كاملــة«.

يعطــي هــذا النمــوذج مــن االحتجــاز مثــاالً بــارزاً آخــر علــى االحتجــازات التعســفية بحــق 

ــوم ســلطات  ــث تق ــل فعــالً ممنهجــاً وشــبه يومــي. حي ــه يمث ــدس، ال ســيما أن ــي الق الفلســطينيين ف

ــه. ــرج عن ــّم تف ــه، ومــن ث ــام ل ــه أي اته ــاً، دون توجي ــالً أم بالغ ــال الشــخص، طف ــالل باعتق االحت

وإّن عــدم قانونيــة هــذا االعتقــال تتفاقــم عنــد الحديــث عــن القاصريــن واألطفــال، إذ أّن تعريــض 

الطفل قطينة محاطًا بجنود االحتالل اإلسرائيلي بعد احتجازه القتياده لمركز الشرطة
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طفــل لهــذه التجربــة القاســية فــي مقتبــل عمــره هــو عمــل غيــر إنســاني، خصوصــاً عنــد الحديــث 

عــن اعتقــال ومرافقــة الجنــود أمــام الغيــر، ومــا يرافــق ذلــك مــن شــعور بالخــوف وعــدم األمــان، 

ومــا يتبــع ذلــك مــن مشــاكل نفســية الحقــة، ودون وجــود أي اتهــام محــدد. 

يوم الخميس 20/9/2018: اعتقاالت بالجملة على هامش األعياد 

اليهودية

ــد  ــة ض ــاالت بالجمل ــة اعتق ــرائيلي حمل ــالل اإلس ــلطات االحت ــذت س ــخ 20/9/2018، نف وبتاري

ــاف  ــة موظفــي األوق ــت الحمل ــن فــي المســجد األقصــى. وطال ــوا متواجدي ــن كان الفلســطينيين الذي

»رائــد زغيــر« و»هيثــم الحلوانــي«، كمــا طالــت الشــبان حمــزة زغيــر ورامــي الفاخــوري 

ــد اللطيــف. ووجهــت لهــم الشــرطة تهمــة اإلخــالل  ومحمــود مونــس وجهــاد قــوس ومحمــود عب

ــال الشــرطة. ــة رج ــام، ومهاجم ــام الع بالنظ

وفي شهادة خاصة حول الحادثة، قال رامي الفاخوري، أحد أولئك الذين تم اعتقالهم: 

ــي  ــي ف ــا وأصدقائ ــت أن ــخ 20/9/2018، وتجول ــى بتاري ــجد األقص ــي المس ــالة ف ــت للص »ذهب

المســجد، حيــث صــادف ذلــك اليــوم عيــداً لليهــود، وأثنــاء تجولنــا هنــاك بــدأ المســتوطنون 

اتفاقية حقوق الطفل

وقعت عليها إسرائيل وأصبحت سارية في العام 1990 

المادة 37

تكفل الدول األطراف:

)أ( ....

)ب( أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى 

اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير 

وألقصر فترة زمنية مناسبة.



12

المقتحمــون للمســجد األقصــى بإثــارة الشــغب والصــراخ واســتفزاز المصليــن فــي أكثــر مــن مــكان 

فــي المســجد، منهــا منطقــة بــاب الرحمــة ومنطقــة بــاب الملــك فيصــل، وبائكــة بــاب حطــة مقابــل 

قبــة الصخــرة المشــرفة. ومــع بــدء المناوشــات مــع المصليــن هنــاك، قــام رجــال الشــرطة والقــوات 

الخاصــة بالهجــوم بشــكل همجــي علــى كل الفلســطينيين الذيــن كانــوا فــي المــكان، بمــا فــي ذلــك 

حــراس األوقــاف والنســاء«.

وبحســب شــهادات لشــهود عيــان، قامــت تلــك القــوات باعتقــال الشــاب محمــود مونــس وأخرجــوه 

معهــم مــن بــاب المجلــس، ثــم اعتقلــوا الشــاب ثائــر أبــو صبيــح وضربــوه، واعتــدوا بالضــرب على 

موظــف األوقــاف هيثــم الحلوانــي مقابــل المدرســة الشــرعية عنــد بــاب الملــك فيصــل واعتقلــوه، 

كمــا اعتــدوا بالضــرب علــى الســيدة زينــات أبــو صبيح مســؤولة الحارســات فــي المســجد األقصى، 

واعتقلــوا رائــد زغيــر أحــد موظفــي األوقــاف، واعتقلــوا كالً مــن رامــي الفاخــوري وحمــزة زغيــر 

ــى محطــة  ــع إل ــاد الجمي مــن ســوق الدباغــة بعــد خروجهمــا مــن المســجد األقصــى. وجــرى اقتي

شــرطة القشــلة بــاب الخليــل، ومنهــا جــرى نقلهــم إلــى محكمــة الصلــح دون التحقيــق معهــم.

يقــول الفاخــوري: »تــّم عرضــي علــى المحكمــة أنــا وموظفــي األوقــاف رائد زغيــر وهيثم 

ــث.  ــث غي ــس وغي ــود مون ــح ومحم ــو صبي ــر أب ــر وثائ ــي، والشــبان حمــزة زغي الحلوان

وهنــاك طالبــت الشــرطة باعتقالنــا لمــدة ثالثــة أيــام علــى ذمــة التحقيــق، غيــر أن المحامــي 

الخــاص بنــا أكــد علــى عــدم قانونيــة االعتقــال، وحينهــا قــررت المحكمــة تمديــد اعتقالنــا 

حتــى الســاعة التاســعة مســاًء، ومــن ثــّم اإلفــراج عنــا بشــرط الحبــس المنزلــي لمــدة ثالثــة 

ــدة القديمــة، ودفــع كفالــة بقيمــة 2000 شــيكل )550 دوالراً(،  أيــام مــع اإلبعــاد عــن البل

 وتوقيــع كفالــة شــخصية وكفالــة طــرف ثالــث بقيمــة 5000 شــيكل )1380 دوالر(.

ــاك  ــرة أخــرى، وهن ــلة م ــة القش ــى محط ــتدعاؤنا إل ــّم اس ــام ت ــة أي ــد ثالث ــف: »بع ويضي

ــن  ــاد عــن المســجد األقصــى، وم ــا باإلبع ــدأ بتهديدن ــرات وب ــط المخاب ــا ضاب ــس معن جل

ــة  ــي نهاي ــل. وف ــبوع كام ــدة أس ــجد األقصــى لم ــن المس ــا ع ــراراً بإبعادن ــّم أصــدروا ق ث
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األســبوع تــّم اســتدعاؤنا مــرة أخــرى للمخابــرات فــي القشــلة وهنــاك تــّم تســليمي قــراراً 

 مــن قائــد شــرطة لــواء القــدس بإبعــادي عــن المســجد األقصــى لمــدة ســتة أشــهر كاملــة«.

ــاد مســؤول العالقــات العامــة واإلعــالم باألوقــاف اإلســالمية بالقــدس »فــراس الدبــس«،  كمــا أف

ــه  ــاء توجه ــي أثن ــزة النبال ــارس حم ــخ 21/9/2018 الح ــزت بتاري ــالل احتج ــرطة االحت ــأّن ش ب

لعملــه عبــر بــاب حطة-أحــد أبــواب األقصــى، وتــم نقلــه إلــى مركــز »القشــلة« بالقــدس القديمــة 

للتحقيــق، ثــم قامــت بإبالغــه بأمــر إبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوع. وبالعمــوم، 

ــر  ــاف عب ــي األوق ــة تجــاه حــراس وموظف ــالل لممارســاتها القمعي ــد ســلطات االحت لوحــظ تصعي

مالحقتهــم واعتقالهــم والتحقيــق معهــم وإبعادهــم عــن األقصــى. فيمــا يــرى موظفــو األوقــاف أن 

 ذلــك يأتــي فــي ســياق محاولــة منعهــم مــن التصــدي القتحامــات المســتوطنين المتطرفيــن للمســجد.

كمــا قامــت الشــرطة اإلســرائيلية فــي نفــس اليــوم باســتدعاء الســيدة زينــات أبــو صبيــح، رئيســة 

ــوم  ــي الي ــداء عليهــا بالضــرب ف ــم االعت ــي ت ــي المســجد األقصــى، وهــي الت شــعبة الحارســات ف

الســابق، وبعــد التحقيــق معهــا قــررت الشــرطة اإلســرائيلية إبعادهــا عــن المســجد األقصــى لمــدة 

أســبوعين، ودفــع كفالــة ماليــة قدرهــا 2000 شــيكل. 

صورة تجمع عددًا من األشخاص الذين اعتقلتهم قوات االحتالل والذين أمرت بإبعادهم
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سياسة دهم المنازل لالعتقال

عشــرات الحــاالت التــي ســجلناها خــالل شــهر ســبتمبر تشــّكل سياســة إســرائيلية ممنهجــة فــي دهــم 

المنــازل وتفتيشــها بشــكل شــبه يومــي، وغالبــاً دون إظهــار مذكــرات بالتفتيــش أو االعتقــال أو دون 

تقديــم ســبب واضــح لعمليــة التفتيــش.

ففــي فجــر يــوم اإلثنيــن 3/9/2018 قامــت قــوات االحتــالل بحملــة اقتحامــات لمنــازل مــن بلــدة 

ســلوان، اعتقلــت علــى إثرهــا كال مــن: مجــدي عبيســان، وعلــي أبــو ديــاب، وعــدي غيــث، ومحمــد 

ــة الســهل شــمال  غيــث. كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل مســاء نفــس اليــوم مقهــى يقــع فــي منطق

غــرب مدينــة القــدس، واعتقلــت منــه الشــابين: مجاهــد حمــاد شماســنة )27 عامــاً(، والشــاب لــؤي 

مصبــاح طنجــة )29 عامــاً(. ومــع فجــر اليــوم التالــي، قامــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بحملــة 

أخــرى فــي حــارة الدنادنــة فــي بلــدة أبــو ديــس شــرق مدينــة القــدس المحتلــة، حيــث دهمــت عــدداً 

مــن المنــازل، وقامــت بتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا، واعتقلــت الشــابين إبراهيــم ناصر دنــدن )21 

عامــاً( ومحمــد صالــح عيــاد )22 عامــاً(. وفــي حمــالت مماثلــة فــي حــي كفر عقــب شــمال المدينة، 

اعتقلــت بســمان أبــو رميلــة، ومــن مخيــم قلنديــة اعتقلــت المواطــن ســيف أبــو رميلــة. وفــي نفــس 

اليــوم اعتقلــت قــوات االحتــالل األســير المحــرر محمــد الدقــاق ووالــده يحيــى بعــد اقتحــام منزلهمــا 

فــي حــي الثــوري ببلــدة ســلوان. وفــي يــوم الخميــس 6/9/2018 اعتقلــت قــوات االحتــالل الطفــل 

 إســماعيل أنــور أبــو زيديــة )14 عامــاً( بعــد مداهمــة منزلــه في مخيــم قلنديا شــمال القدس وتفتيشــه.

وفــي حملــة مداهمــة وتفتيــش أخــرى، قامــت قــوات االحتــالل يــوم الســبت 15/9/2018 بمداهمــة 

عــدد مــن المنــازل فــي مخيــم شــعفاط لالجئيــن شــمال القــدس، واعتقلــت 4 أشــخاص، وهــم: أدهــم 

محمــود الهنــدي )32 عامــاً(، وعمــرو خشــان )29 عامــاً( وأيمــن عبــد هللا أبــو ميالــة )31 عامــاً(، 

ومحمــود الفقيــه )27 عامــاً(. ومــع اليــوم التالــي، قامــت قــوات االحتــالل باعتقــال محمــد عــزام 

ــت عشــرات  ــا دهم ــدس، كم ــا شــرق الق ــدة عنات ــي بل ــه ف ــام منزل ــد اقتح ــاً(، بع ــة )25 عام النتش
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البيــوت فــي مخيــم قلنديــا وأجــرت عمليــات تفتيــش فيهــا، واعتقلــت 3 أشــخاص، وهــم: إبراهيــم 

ســامي مطيــر )32 عامــاً(، ومحمــود عيســى المــالح )31 عامــاً(، وخالــد محمــد عنتــر )29 عامــاً(.

ولليــوم الثالــث علــى التوالــي، قامت قــوات االحتالل اإلســرائيلي بحملة مداهمات جديــدة يوم االثنين 

17/9/2018 فــي قريــة العيســوية، اقتحمــت فيهــا عشــرات المنــازل واعتقلــت 9 أشــخاص، منهم 3 

أطفــال، وهــم: قصــي أحمــد داري )17 عامــاً(، ووســيم إيــاد داري )17 عاماً(، وقاســم منير درباس 

)16 عامــاً(. وفــي اليــوم التالــي قامــت القــوات اإلســرائيلية باقتحــام مخيــم قلنديــا لالجئيــن، وفتشــت 

عــدداً مــن المنــازل، قبــل أن تقوم باعتقال كل من كريم محمد أبو لطفية )34 عاماً(، وشــادي يعقوب 

 )31 عامــاً(، باإلضافــة لمصــادرة 15 ألــف شــيكل )4140 دوالر( مــن منزل محمــد محمود مطير.

وفــي حملــة قامــت بهــا قــوات االحتــالل اإلســرائيلي يــوم األحــد 23/9/2018 فــي قريــة 

عامــاً(   33( درويــش  محمــد  ياســر  منــزل  دهــم  تــم  القــدس،  شــرق  شــمال  العيســاوية 

وأجــرى الجنــود أعمــال تفتيــش فــي البيــت، ثــم اقتــادوا الســيد درويــش معهــم. وفــي اليــوم 

عــدداً  ودهمــت  المحتلــة،  المدينــة  مــن  القديمــة  البلــدة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  التالــي، 

مــن بيوتهــا، واعتقلــت 3 أشــخاص، هــم: روحــي محمــود كلغاصــي )22 عامــاً(، ومــراد 

 موســى األشــهب )26 عامــاً(، ومؤمــن نعيــم الحشــيم )18 عامــاً(، والطفــل يعقــوب الدبــاغ.

وفــي يــوم الثالثــاء 25/9/2018 دهمــت قــوات االحتــالل منــزالً يعــود لعائلــة أبــو غنــام، واعتقلــوا 

ــة  ــه بحمل ــوم نفس ــي الي ــوات ف ــك الق ــت تل ــم قام ــاً(، ث ــام )16 عام ــو غن ــي أب ــد عل ــل محم الطف

مداهمــات فــي بلــدة ســلوان اعتقلــت خاللهــا 3 أشــخاص بينهــم طفــل، وهــم عدنــان إيــاد الرجبــي 

)16 عامــاً(، ومهــدي محمــد جابــر )20 عامــاً(، وعــالء عبــد هللا عــواد )32 عامــاً(. وفــي اليــوم 

التالــي، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة أبــو ديــس وداهمــت عــدداً مــن المنــازل واعتقلــت محمــد 

ــم  ــت محمــد هيث ــوم، واعتقل ــي ذات الي ــا ف ــم قلندي ناصــر محســن )22 عامــاً(، كمــا اقتحمــت مخي

ــاً(. ــب )24 عام الخطي
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تفتيش منزل القاصر يعقوب الدباغ وإبعاده عن 
 المسجد األقصى

بتاريــخ 18/9/2018 حضــرت مجموعــة مــن الجنــود اإلســرائيليين إلــى بيــت الســيّد محمــد الدبــاغ 

فــي منطقــة بــاب العامــود فــي البلــدة فــي القــدس.

وفــي شــهادته، روى الســيد محمــد الدبــاغ، والــد الطفــل يعقــوب، أّن مجموعــة مــن الجنــود حضرت 

إلــى بيتــه وأخبــروه بأنهــم يريــدون إجــراء تفتيــش فــي البيــت ألمــٍر يتعلــق بابنــه القاصــر يعقــوب 

)16 عامــاً(. ويضيــف: »بــدأ الجنــود بالتفيــش فــي البيــت بشــكل همجــي حيــث قلبــوه رأســاً علــى 

عقــب، وعندمــا ســألتهم لمــاذا تفعلــون ذلــك، لــم يجيبونــي، ثــّم خرجــوا مــن بيتــي بعــد أن حولــوه 

إلــى دمــار وخــراب«.

وبعــد أســبوع، قامــت المخابــرات االســرائيلية باســتدعاء القاصــر يعقــوب وقامــت بتســليمه قــراراً 

صــادراً عــن قائــد شــرطة لــواء القــدس يقضــي بإبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة 3 أشــهر.

آثار مداهمة الجيش 

اإلسرائيلي لمنزل الطفل 

يعقوب الدباغ

الطفل يعقوب الدباغ )16 عاما(

صورة من األمر الصادر عن قائد 

شرطة لواء القدس بإبعاد الطفل 

الدباغ عن المسجد األقصى لمدة 

3 أشهر
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ثانيًا: اإلبعاد عن المسجد األقصى

ال تــزال ممارســات اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، والتــي كنــا أشــرنا إليــه باســتفاضة فــي تقريــر 

الشــهر الماضــي )أغســطس/آب 2018( ســارية وبشــكل كبيــر، وقــد تصاعــدت فــي شــهر ســبتمبر/

أيلــول وال ســيما تجــاه موظفــي وزارة األوقاف اإلســالمية.

وهذه قائمة ببعض حاالت اإلبعاد عن المسجد األقصى التي تم توثيقها:

مدة قرار اإلبعاداالسمالرقم

6 أشهرمحمود عبد اللطيف1.

6 أشهرجهاد قوس2.

6 أشهرروحي الكلغاصي3.

3 أشهرحمزة زغير4.

6 أشهررائد زغير )موظف أوقاف(5.

3 أشهرحسام سدر )موظف أوقاف(6.

10 أيامعماد عابدين )موظف أوقاف(7.

6 أشهر مكرر )سنة(ماجد الجعبة )موظف أوقاف(8.

6 أشهرشادي مطور9.
6 أشهرجميل العباسي10.
3 أشهرمؤمن الحشيم11.
3 أشهرالقاصر يعقوب الدباغ12.
6 أشهررامي الفاخوري13.
أسبوعحمزة النبالي14.
ًالقاصر جنان الرازم15. 15 يوما
ًنعيمة الطويل16. 15 يوما
أسبوعينزينات أبو صبيح17.
ًعايدة الصيداوي18. 15 يوما
أسبوعينغيث غيث19.
10 أيامثائر أبو صبيح20.
غير معروف – القائمة السوداءشادي النتشة21.
غير معروف – القائمة السوداءخيري شيمة22.
غير معروف – القائمة السوداءمنصور عباس23.
غير معروف – القائمة السوداءمحمد نوفل24.
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منع الدخول للمسجد األقصى بحجة القائمة السوداء

عبــر القائمــة الســوداء، تقــوم قــوات االحتــال بمنــع العديــد مــن الفلســطينيين مــن الصــاة فــي 

المســجد األقصــى بحجــة وجــود أســمائهم فــي القائمــة الســوداء، التــي تخضــع فيمــا يبــدو ألهــواء 

ضابــط الشــرطة، دون وجــود قــرار رســمي بذلــك. ويصعــب عــادة حصــر هــذه الحــاالت ألنهــا ال 

تتضمــن قــرارات إبعــاد مكتوبــة، وانمــا تتــم علــى أرض الواقــع بعيــداً عــن القانــون. 

ففــي 25/9/2018 قامــت قــوات االحتــالل بمنــع الشــاب شــادي النتشــة مــن الدخــول للصــالة فــي 

المســجد األقصــى دون تقديــم أي ســبب ســوى أن اســمه مــدرج فــي قوائــم الممنوعيــن. وفــي اليــوم 

التالــي، قامــت بمنــع المســن خيــري شــيمة »أبــو بكــر« لــذات الســبب. 

وبتاريــخ 30/9/2018 منعــت قــوات االحتــالل كالً مــن »منصــور عبــاس«، نائــب رئيــس حــزب 

ــو  ــل«، وه ــد نوف ــدة، و«محم ــة الموح ــة العربي ــس القائم ــرائيل ورئي ــي إس ــة اإلســالمية ف الحرك

مديــر المشــاريع فــي جمعيــة األقصــى، مــن الدخــول للمســجد بعــد انتهــاء المؤتمــر الصحفــي الــذي 

نظمتــه كل مــن الحركــة اإلســالمية وجمعيــة األقصــى.
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استدعاء عايدة الصيدواي وإبعادها عن المسجد األقصى

وبتاريــخ 26/9/2018 قامــت قــوات االحتــالل باســتدعاء الســيدة عايــدة الصيــداوي للتحقيــق معهــا 

فــي محطــة القشــلة بــاب الخليــل.

وتقــول الحاجــة عايــدة الصيــداوي: »بتاريــخ 25/9/2018 توجهــت للصــالة في المســجد األقصى، 

ــتوطنين  ــن المس ــة م ــّرت مجموع ــر م ــالة الظه ــد ص ــي بع ــى القبل ــام المصل ــي أم ــاء جلوس وأثن

أمامــي، وكنــت أقــرأ القــرآن وأصلــي، وفــي اليــوم التالــي تــم اســتدعائي للتحقيــق بتهمــة اإلخــالل 

بالنظــام العــام بادعــاء أنــي قــرأت القــرآن بصــوت عــاٍل أمــام المســتوطنين. وبعــد التحقيــق قــام 

ضابــط التحقيــق بإبعــادي عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يــوم«.

وقامــت قــوات االحتــالل أيضــاً باســتدعاء موظــف األوقــاف )قســم اإلطفائية( الســيد عماد 

عابدين وقامت بإبعاده عن المســجد األقصى لمدة 10 أيام. وأفاد مســؤول العالقات العامة 

واإلعــالم باألوقــاف اإلســالمية بالقــدس »فــراس الدبــس« بــأن مجمــل موظفــي األوقــاف 

 الذيــن تــّم إبعادهــم عــن المســجد األقصــى خــالل شــهر ســبتمبر 2018 بلــغ 14 موظفــاً.
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اإلبعاد عبر األوامر العسكرية: تجديد إبعاد السيد “ماجد 
الجعبة” عن مدينة القدس والضفة الغربية

ماجــد راغــب الجعبــة )39 عامــاً( مــن مواليــد مدينــة القــدس وســكان حــي بــاب حطــة فــي البلــدة 

القديمــة بالقــدس، متــزوج ولديــه 5 أطفــال، ويعمــل كموظــف فــي دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي 

البلــدة القديمــة.

بتاريــخ 27/3/2018 أصــدر قائــد المنطقــة الوســطى فــي جيــش الدفــاع اإلســرائيلي قــراراً يقضــي 

ــش اإلســرائيلي  ــد الجي ــه قائ ــم تبع ــدة ســتة أشــهر، ث ــدس لم ــة الق ــة عــن مدين ــاد ماجــد الجعب بإبع

فــي الضفــة الغربيــة وأصــدر بتاريــخ 9/4/2018 قــراراً بإبعــاده أيضــاً عــن جميــع مــدن الضفــة 

الغربيــة )مــا عــدا بلــدة العيزريــة شــرق القــدس فقــط(.

وفــي الحقيقــة، فــإن مضمــون هــذا القــرار يعنــي تهجيــر الســيد ماجــد الجعبــة وإبعــاده عــن موطنــه 

األصلــي ومــكان ســكنه وعائلتــه، باإلضافــة إلــى حرمانــه مــن عملــه. حيــث اضطــر للســكن فــي 

بلــدة العيزريــة بعيــداً عــن أهلــه وعائلتــه.  

تقــدم الجعبــة إثــر ذلــك بالتمــاس للمحكمــة العليــا اإلســرائيلية بهــدف إلغــاء هــذه القــرارات التــي 

صــدرت بحقــه، باعتبــار أنهــا قــرارات صــدرت وفقــاً ألنظمــة الطــوارىء البريطانيــة، التــي تعطي 

صالحيــات قاســية وموســعة للجيــش فــي مواجهــة المدنييــن، وباعتبــار أّن هــذه القــرارات تطــرده 

مــن مدينــة القــدس موطــن ســكنه، وتنتهــك حقــه فــي العمــل، وتحــول بينــه وبيــن عائلتــه التــي ال 

مجــال النتقالهــا للســكن معــه خــارج مدينــة القــدس، خصوصــاً أطفالــه الصغــار الذيــن يتعلمــون فــي 

مــدارس القــدس. إال أّن المحكمــة العليــا لــم تقبــل هــذه االعتــراض واســتندت علــى الملفــات الســرية 

التــي ال يتــم كشــفها لألشــخاص إلبــداء دفوعهــم واعتراضاتهــم حولهــا.
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فبتاريــخ  أشــهر،   6 مــدار  الخطيــرة علــى  التقييــدات  بهــذه  اإلســرائيلي  الجيــش  يكتــف  لــم 

ــة  ــد المنطق ــوم انتهــاء ال 6 أشــهر، تفاجــأ »ماجــد الجعبــة« بإصــدار قائ 27/9/2018، أي فــي ي

الوســطى فــي الجيــش اإلســرائيلي قــرارا جديــداً بحقــه يقضــي بتجديــد إبعــاده عــن مدينــة القــدس 

ــد الجيــش اإلســرائيلي بإبعــاده عــن جميــع  ــة، كمــا صــدر قــرار مــن قائ لمــدة ســتة أشــهر إضافي

مــدن الضفــة الغربيــة )مــا عــدا بلــدة العيزريــة(. هــذه القــرارات الجديــدة تتضمــن اســتمرار معانــاة 

ــه. ــه وعائلت ــره عــن موطن ــة، وتهجي ــة لمــدة ســنة كامل الســيد ماجــد الجعب

يقول ماجد الجعبة في شهادته:

ــزوج  ــم فيهــا، مت ــدس، ومقي ــة الق ــي مدين ــدت ف ــا ول »أن

ــاف  ــرة األوق ــي دائ ــاء، وأعمــل كموظــف ف ــي 5 أبن ول

اإلســالمية فــي مدينــة القــدس. قــام اإلحتالل اإلســرائيلي 

ــكان  ــي م ــم ف ــر كري ــاة كح ــي الحي ــي ف ــادرة حق بمص

ســكني، والتضييــق علــّي عبــر إجــراءات وتقييــدات 

ــارك،  ــي المســجد األقصــى المب ــن التواجــد ف بمنعــي م

ــدة القديمــة، وكانــت  ــد حريتــي داخــل البل ومنعــي وتقيي

ــن  ــكني وع ــكان س ــن م ــي ع ــه أن أبعدن ــة إجراءات نهاي

ــام  ــة ع ــي المحتل ــة األراض ــن كاف ــي ع ــي وأبعدن عائلت

1967، الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس الشــرقية، حيث 

قــام االحتــالل بإبعــادي عنهــا مــدة ســتة أشــهر، واليــوم 

ــرى،  ــهر أخ ــتة أش ــادي س ــداً بإبع ــراراً جدي ــتلمت ق اس

ــة، خاصــة وأّن  ــية واالجتماعي ــي النفس ــا زاد معانات مم

أبنائــي يدرســون فــي المــدارس وال أســتطيع أن أكــون 

ــم«.  ــى جانبه ماجــد الجعبــة، ســكان القــدس. تــم إل

ــة  ــة الغربي ــدس والضف ــن الق ــاده ع إبع

ــررة ــهر مك ــتة أش س
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مــن الناحيــة القانونيــة، تتضمــن هــذه القــرارات التــي صــدرت بحــق ماجــد الجعبــة عــدة انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق اإلنســان، تتمثــل بمــا يلي:

المســاس الخطيــر بحقوقــه األساســية، عبــر تهجيــره مــن مــكان ســكنه وفصلــه عــن عائلتــه، ( 1

وإبعــاده عــن عملــه وبيئتــه االجتماعيــة، دون تقديــم مبــرر واضــح، بــل االكتفــاء بالملــف 

الســري. تشــكل هــذه اإلجــراءات انتهــاكاً لحريــة اإلنســان وكرامتــه اإلنســانية، وحقــه فــي 

العيــش األســري والعمــل، وحقــه فــي التنقــل واإلقامــة حيــث يشــاء.

كمــا أّن مــدة هــذه القــرارات بحــد ذاتهــا – ســتة أشــهر فــي المــرة األولــى ثــم تمديدهــا لســتة ( 2

أشــهر إضافيــة – تزيــد مــن شــدة هــذه القــرارات وقســوتها، إذ أّن هــذه القــرارات لــم تعــد 

مؤقتــة بهــذه الطريقــة ويشــوبها التعســف.

اإلطــار الجغرافــي الكبيــر للقــرار الــذي يشــمل مدينــة القــدس والضفــة الغربيــة بأكملهــا )مــا ( 3

عــدا بلــدة العيزريــة(. 

صــدور هــذه القــرارات باالســتناد إلــى قوانيــن الطــوارئ التــي تعتبــر بحــد ذاتهــا قوانيــن ( 4

تعســفية، حيــث أنهــا تعطــي الجيــش صالحيــات موســعة وقاســية ضــد المدنييــن، واألصــل 

فــي قوانيــن الطــوارئ أنهــا مؤقتــة واســتثنائية، فيمــا تتعامــل بهــا إســرائيل منــذ نشــأتها عــام 

1948 دون توقــف إلــى اليــوم.
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ثالثًا: حاالت االعتداء بالضرب

ــرب  ــداء بالض ــف واالعت ــوة والعن ــتخدام الق ــن اس ــدة م ــاالت عدي ــبتمبر 2018 ح ــهر س ــهد ش ش

علــى فلســطينيين فــي مدينــة القــدس، منهــا مــا تــّم بواســطة رجــال الشــرطة اإلســرائيلية أو الجنــود 

والقــوات الخاصــة، ومنهــا مــا تــّم علــى أيــدي مســتوطنين بحمايــة الشــرطة أو صمتهــا دون محاولة 

منــع ذلــك أو المحاســبة عليــه.

ــّم  ــي ت ــرز الحــاالت الت ــي ألب ــا يل ــي ذكرناهــا أعــاله، نعــرض فيم ــى الحــوادث الت ــة إل وباإلضاف

ــا  ــدس، كم ــي الق ــرائيلية ف ــرطة اإلس ــدي الش ــى أي ــطينيين عل ــى فلس ــداء عل ــن االعت ــا م توثيقه

ــل. ــوان منفص ــي عن ــتوطنين ف ــداءات المس ــاالت اعت ــنعرض لح س

حالة السيد »غيث غيث”: اعتقال تعسفي واعتداء بالضرب

بتاريــخ 18/9/2018 توجــه الســيد غيــث ناصــر غيــث )28 عامــاً – ســكان البلــدة القديمــة( للصالة 

فــي المســجد األقصــى، حيــث كان يــوم عطلــة عــن العمــل بســبب األعيــاد اليهوديــة. وأثنــاء تجولــه 

ــل قــوات خاصــة إســرائيلية  ــداء بالضــرب مــن قِب فــي ســاحات المســجد األقصــى تعــرض لالعت

ومــن ثــّم تــّم اعتقالــه لــدى خروجــه مــن بــاب المجلــس )الناظــر( أحــد أبــواب المســجد األقصــى.

وفي حديث مع السيد غيث عن تلك الحادثة قال:

»أثنــاء تواجــدي فــي ســاحات األقصــى بدأت بعــض المناوشــات بين المصليــن والمســتوطنين الذين 

اقتحمــوا المســجد بجولــة ســياحية برفقــة القــوات الخاصــة اإلســرائيلية، حيــث بــدأ المســتوطنون 

بــدأوا بالصــراخ فــي وجــه المســلمين واســتفزازهم، وقــام جنــود إســرائيليون بمهاجمــة الفلســطينيين 

المتواجديــن فــي المــكان، ســواء مــن حــراس المســجد التابعيــن لدائــرة األوقــاف، أو مــن المصليــن، 

وقــام أحــد أفــراد القــوات الخاصــة اإلســرائيلية باالعتــداء علــّي بالضــرب بشــكل وحشــي، حيــث 
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ــا  ــي رضوضــاً وكدمــات م ــذي ســبب ل ــى ظهــري، األمــر ال ــدي وعل ــى ي ــي بالســالح عل ضربن

ــم  ــس ت ــاب المجل ــن ب ــي م ــدى خروج ــاف: »ل ــى اآلن«.وأض ــدي حت ــى جس ــرة عل ــت ظاه زال

اعتقالــي، وفــي مغفــر الشــرطة »بيــت الياهــو« فــي بــاب السلســلة بــدأ الشــرطي بكتابــة التقاريــر 

وتلفيــق التهــم لــي، وقــام باتهامــي بأننــي اعتديــت عليــه بالضــرب، مــع أنــي لــم أفعــل ذلــك، بــل 

كنــت ضحيــة لوحشــيته وهمجيتــه«. 

ــي بحجــة  ــد اعتقال ــح لتمدي ــة الصل ــى محكم ــك إل ــد ذل ــي بع ــّم نقل ــول: »ت ــه فيق ــث روايت ويواصــل غي

وجــود فيديــو يوثــق اعتدائــي علــى الشــرطي، وقامــت المحكمــة بتمديــد اعتقالــي لمــدة ثالثــة أيــام مــن 

أجــل فحــص كاميــرات المراقبــة وفيديوهــات التصويــر، وبعــد ثالثــة أيــام تأكــدت الشــرطة بأننــي لــم 

أفعــل شــيئاً بعــد فحــص الكاميــرات التــي تغطــي المــكان الــذي تواجــدت فيــه، وأننــي لــم اقتــرب مــن 

ذلــك الجنــدي إطالقــاً، وتبيّــن كــذب ادعــاء الشــرطة. وعليــه قامــت المحكمــة باإلفــراج عنــي بشــرط 

اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوعين، مــع إلزامــي بكفالــة ماليــة بقيمــة 1000 شــيكل وتوقيــع 

كفالــة بقيمــة 5000 شــيكل، وذلــك فقــط ألننــي تواجــدت فــي المســجد األقصــى فــي ذلــك اليــوم«.

حالة السيد “ثائر أبو صبيح”، اعتقال تعسفي واعتداء بالضرب

ــدة  ــام – البل ــح )27 ع ــو صبي ــلمان أب ــر س ــخ 18/9/2018، كان ثائ ــوم، أي بتاري ــس الي ــي نف وف

القديمــة( قــد توجــه للصــالة فــي المســجد األقصــى. وأثنــاء تجولــه فــي ســاحات المســجد األقصــى 

ــه مــن  ــّم اعتقال ــّم ت ــوات الخاصــة اإلســرائيلية، ومــن ث ــل الق ــداء بالضــرب مــن قِب تعــرض لالعت

ســاحات المســجد األقصــى قــرب منطقــة بــاب الملــك فْيصــل.

آثار االعتداء الذي تعرض له غيث ناصر غيث من قبل عناصر الشرطة اإلسرائيلية دون مبرر
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وفي حديث مع السيد ثائر عن تلك الحادثة قال:

ــت  ــاء 18/9/2018 توجه ــوم الثالث ــي ي ــدس، وف ــاء الق ــركة كهرب ــي ش ــف ف ــل موظ ــا أعم »أن

للصــالة فــي المســجد األقصــى بعــد أن أنهيــت عملــي، وأثنــاء تواجــدي عنــد منطقــة بــاب الملــك 

فيصــل رأيــت أحــد الجنــود اإلســرائيليين يصــرخ علــى النســاء المصليــات فــي المــكان، قلــت لــه: 

لمــاذا تصــرخ علــى النســاء؟! فقــال لــي: اســكت وال تتدخــل، فــرددت عليــه: اســكت أنــت. ومــا أن 

أنهيــت كالمــي حتــى قامــت مجموعــة كبيــرة مــن القــوات الخاصــة اإلســرائيلية بمهاجتمــي مباشــرة 

واالعتــداء علــّي بالضــرب بشــكل وحشــي، األمــر الــذي ســبب لــي رضوضــاً وأوجاعــاً فــي قدمــي 

وكدمــات فــي مختلــف أنحــاء جســدي«. ويضيــف: »تــّم نقلــي بعــد ذلــك إلــى محكمــة الصلــح لتمديــد 

اعتقالــي بتهمــة االعتــداء علــى رجــال الشــرطة، ودون عرضــي علــى أي طبيــب، مــع أّن قدمــي 

كان فيهــا رضــوض مــن الضــرب، وقــد أصبحــت أنــا المتهــم بــدال مــن كونــي الضحيــة«.

ــى  ــي حت ــد اعتقال ــة بتمدي ــاع قامــت المحكم ــد مرافعــات محامــي الدف ــح: »بع ــو صبي ويواصــل أب

الســاعة 9 مســاًء مــن أجــل فحــص كاميــرات المراقبــة وبعدهــا اإلفــراج عنــي، وتــم بعدهــا نقلــي 

ــدة  ــام خــارج البل ــدة 3 أي ــي لم ــس المنزل ــي بشــرط الحب ــراج عن ــّم اإلف ــّم ت ــالج، ث للمستشــفى للع

القديمــة فــي القــدس، وإلزامــي بكفالــة ماليــة بقيمــة 2000 شــيكل مــع توقيــع كفالــة بقيمــة 5000 

شــيكل، وبعــد ثالثــة أيــام تــّم عرضــي مــرة أخــرى علــى المحكمــة وفرضــت علــّي اإلبعــاد عــن 

ــام إضافيــة«. المســجد األقصــى لمــدة عشــرة أي

استخدام القوة المفرطة من ِقبل رجال األمن التابعين 
لسلطات االحتالل في القدس، نظرة قانونية:

ــر هجمــات  ــن، إث ــن األخيرْي ــي العامْي ــدس ف ــة الق ــي مدين ــت ف ــي حصل ــة الت ــد األحــداث األمني بع

ــي  ــر األمــن الداخل ــق وزي ــام بهــا فلســطينيون باســتخدام الســكاكين فــي مناطــق إســرائيلية، أطل ق

اإلســرائيلي – جلعــاد أردان – أيــدي قــوات األمــن اتجــاه الفلســطينين فــي مدينــة القــدس، وأعطــى 

الضــوء األخضــر لهــم لممارســة إجــراءات قمعيــة وتفتيشــات مهينــة طالــت جميــع الفلســطينيين 

فــي المناطــق العامــة فــي القــدس، بحجــة الحفــاظ علــى األمــن.
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هــذه اإلجــراءات َكَونــت فهمــاً ضمنيــاً لدى الجنــود، يمكن اســتقراؤه عبر الممارســة، 

بــأّن لديهــم حصانــة قانونيــة فيمــا يقومــون بــه من إجــراءات، حتــى لو كانت تعســفية. 

ــود اإلســرائيليين ورجــال الشــرطة،  ــي تحصــل مــن الجن ــاكات الت ــع االنته وإن تتب

ــطينيين  ــع الفلس ــل م ــة والتعام ــة العدال ــي منظوم ــالل ف ــن اخت يكشــف بوضــوح ع

علــى قاعــدة حقــوق اإلنســان ومــن منطلــق القاعــدة األصيلــة التــي تقول بأن اإلنســان 

بــريء إلــى أن تثبــت إدانتــه. وبينمــا وثقنــا، كمــا ســلف بيانــه، العديــد مــن الحــاالت 

ــرر  ــم، كمب ــداء عليه ــام باالعت ــخص ق ــرطة أن الش ــال الش ــا رج ــى فيه ــي ادع الت

ــت  ــي تثب ــك الحــاالت الت ــي تل ــى ف ــه، نجــد أن المحكمــة، حت ــداء الشــرطة علي العت

فيهــا بــراءة الشــخص، تقــوم بمعاقبتــه باإلبعــاد عــن األقصــى، واألهــم، أنهــا لــم تقــم 

مــرة بمعاقبــة رجــال الشــرطة علــى اتهاماتهــم الكاذبــة واالفتــراء الــذي يمــارس تجاه 

 الفلســطينيين، والــذي ال يكــون عابــراً، بــل يتخــذ ذريعــة لالعتــداء عليهــم واعتقالهــم. 

أجســاد  علــى  أثرهــا  نجــد  التــي  الخطيــرة  الضــرب  وآثــار  الجســيمة  اإلصابــات  هــذه  إن 

الفلســطينين فــي مدينــة القــدس فــي الفتــرة األخيــرة هــي مؤشــر خطيــر ليــس فقــط علــى 

ضمــان اإلفــالت مــن العقــاب، بــل إنهــا تعطــي مؤشــرا كذلــك علــى نــوع مــن الكراهيــة 

القاســية التــي يمارســها رجــال الشــرطة ضــد الفلســطينيين مــن ســكان القــدس، ال ســيما أن 

ــات  ــه الضرب ــبب وأّن توجي ــال أي س ــاالت ب ــن الح ــد م ــي العدي ــم ف ــت تت ــخص كان ــة الش مهاجم

يبــدو. فيمــا  ومقصــود  موجــه  عنــف  فهــو  والعيــن،  الــرأس  نحــو  مقصــود  بشــكل   يتــم 

إن االســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل قــوات األمــن يمثــل جريمــة بحــد ذاتــه، ســواًء فــي القانــون 

ــال تكــون  ــاء االعتق ــي اســتخدامها أثن ــون المحل ــز القان ــي يُجي ــوة الت ــي، إذ أّن الق ــي أو الدول المحل

فقــط فــي حالــة اعتــراض الشــخص علــى اعتقالــه، وال بــد مــن أن تكــون مقصــورةً علــى القــدر 

الكافــي لالعتقــال. فــي حيــن، مــا نــراه علــى أرض الواقــع، ال يمــت لهــذا القانــون بصلــة، إذ حتــى 
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لــو قــاوم الفلســطينيون االعتقــال –وفقــاً الدعــاء الشــرطة فــي بعــض الحــاالت– فــإّن ذلــك ال يُجيــز 

مطلقــاً لرجــل األمــن القيــام بضــرب المعتقــل بشــكل مبــرح فــي مناطــق حساســة فــي رأســه، أو 

علــى عينــه، أو ضربــه باســتخدام البندقيــة كمــا حصــل مــع الســيد غيــث غيــث، وغيرهــا.

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة )1979(

المادة )2(
يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة 

اإلنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص 
ويوطدونها.
المادة )3(

ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إال في حالة 
الضرورة القصوى وفى الحدود الالزمة ألداء واجبهم.
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رابعًا: انتهاكات المستوطنين اإلسرائيليين 

تجــاه  اإلســرائيليين  للمســتوطنين  القانونيــة  غيــر  الممارســات  أو  االنتهــاكات  خطــورة  تتمثــل 

الفلســطينيين فــي أمريــن: أنهــا تتــم غالبــاً بحراســة القــوات األمنيــة اإلســرائيلية وعلــى مــرأى منهــا، 

وأنهــا فــي معظــم األحيــان ال تخضــع للمحاســبة والمســاءلة القانونيــة، حيــث غالبــا مــا ال يتــم اعتقــال 

األشــخاص الذيــن يقومــون باالنتهــاكات فــي هــذه الحــاالت، وفــي حــال جــرى اعتقالهــم ســرعان مــا 

يتــم اإلفــراج عنهــم، وهــو مــا يجعلهــا ممارســة قائمــة وواســعة االنتشــار نســبياً، حيــث كثيــراً مــا يقــوم 

المســتوطنون باالعتــداءات ولديهــم شــعور كاف باألمــان مــن عــدم التعــرض للمســاءلة أو العقــاب. 

اعتداء المستوطنين على الشاب أدهم عصفور

فــي يــوم األربعــاء 26/9/2018 تعــرض الشــاب أدهــم عصفــور )30 عامــاً – مــن القــدس( والــذي 

يعمــل كســائق حافلــة فــي شــركة نقــل ركاب إســرائيلية العتــداء مــن المســتوطنين أثنــاء عملــه.

وفــي تفاصيــل هــذه الحادثــة، يــروي الشــاب أدهــم مــا حصــل 

معــه:

«بتاريــخ 26/9/2018 كنــت أقــود حافلــة كبيــرة فيهــا 70 

راكبــاً كلهــم مــن المســتوطنين، حيــث أعمــل علــى خــط يســمى 

ــن  ــركاب مــن مســتوطنة موديعي ــل ال ــه بنق ــوم في خــط 340، أق

ــن  ــركاب م ــد ال ــب أح ــفر طل ــاء الس ــدس، وأثن ــى الق ــت إل عيلي

المســتوطنين النــزول، فقلــت لــه أنــه بحســب القانــون ال يُســمح 

لــي بالوقــوف إال فــي المحطــات المخصصــة للحافلــة وأّن عليــه 

ــركة  ــرطة وش ــى الش ــل عل ــك، واتص ــض ذل ــتوطن رف ــة، إال أّن المس ــة القادم ــار للمحط االنتظ

ــم  ــاص ث ــرة الب ــى مؤخ ــب إل ــك، وذه ــرَض بذل ــم ي ــه ل ــر، إال أن ــس األم ــروه بنف الباصــات وأخب
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ــود  ــت أق ــا كن ــي بينم ــى رأس ــّي بالضــرب عل ــداء عل ــوا باالعت ــن وقام ــن آخري ــة اثني ــع برفق رج

الحافلــة علــى الشــارع الســريع بســرعة 100 كلم/ســاعة، األمــر الــذي عــّرض حيــاة المســافرين 

للخطــر الشــديد، ثــّم قمــت بإيقــاف الحافلــة واتصلــت علــى الشــرطة، وهــرب المســتوطنون إال أن 

الشــرطة تمكنــت مــن اعتقــال أحدهــم«. ويضيــف: »علــى إثــر هــذه الحادثــة، تعرضــت لكدمــات 

فــي وجهــي، وضعــف فــي نظــري بســبب قــوة الضربــات علــى الــرأس والعيــن، باإلضافــة إلــى 

ــاً«. ــة لعشــرين يوم ــة مَرضي ــت عــن العمــل بعطل ــي األســنان، كمــا تعطل تخلخــل وأوجــاع ف

اعتداء المستوطنين على ثالثة شبان فلسطينيين

وفــي يــوم األربعــاء ذاتــه، قــام مجموعــة مــن المســتوطنين )مــا يقــارب 30 مســتوطنا( باالعتــداء 

علــى ثالثــة شــبان فلســطينيين فــي أحــد متنزهــات القطمــون فــي القــدس.

الشــاب إســالم عجــوة مــن الشــيخ جــراح، أحــد هــؤالء الشــبان الذيــن تــّم االعتــداء عليهــم، قــال بــأّن 

المســتوطنين ضربــوه ورفاقــه بالحجــارة والعصــي الكهربائيــة، حيــث كانــوا يبحثــون فــي المتنــزه 

عــن العــرب، وعندمــا شــاهدوه ورفاقــه هجمــوا عليهــم، ثــم حضــرت الشــرطة إلــى المــكان، غيــر 

أن المســتوطنين قــد هربــوا.وأوردت الصحافــة اإلســرائيلية أّن أحــد المســتوطنين وقــع منــه هاتفــه 

النقــال خــالل الحادثــة، األمــر الــذي ســهّل علــى الشــرطة مهمــة اعتقالــه وفتــح تحقيــق معــه بتهمــة 

االعتــداء بالضــرب علــى خلفيــة عنصريــة.

  

الشــاب إســالم عجــوة إثــر االعتــداء عليــه مــن 

قبــل المســتوطنين
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اعتداء المستوطنين على فلسطينيين ومحالت تجارية في 

حي المصرارة بالقدس: 

ــاد اليهــود، قامــت الشــرطة  ــل المتأخــرة، عشــية أحــد أعي بتاريــخ 30/9/2018 فــي ســاعات اللي

اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس بإغــالق شــارع الســلطان ســليمان – بــاب العامــود – أمــام حركــة 

الســيارات، ووضعــت حواجــز حديديــة فاصلــة مــن أجــل تخصيــص الشــارع كطريــق مشــاة لليهود 

الذيــن يتوافــدون بأعــداد كبيــرة إلــى البلــدة القديمــة وحائــط البــراق، وقامــت كذلــك بتعزيــز أعــداد 

الشــرطة والجيــش ونشــرهم فــي جميــع طرقــات البلــدة القديمــة.

يقول السيّد عاء الحداد –وهو من سكان القدس وشاهد عيان على الحادثة-: 

» فــي الســاعة الثانيــة عشــر تقريبــاً، قامــت مجموعــة كبيــرة مــن المســتوطنين، يزيــدون علــى مائــة 

مســتوطن، بالهجــوم علــى المواطنيــن المقدســيين والمحــالت التجاريــة الفلســطينية فــي المصــرارة 

وتكســيرها وإلقــاء الحجــارة نحوهــا، األمــر الــذي أســفر عــن خمســة إصابات مــن جانب المقدســيين 

تــم نقلهــا الــى مستشــفى المقاصــد فــي القــدس، وأضــراٍر ماديــة بالمحــالت التجاريــة والمركبــات«. 

ويضيــف: »كان أخــي محمــد مــع زوجتــه وابنــه هنــاك، وتعــرض للضــرب مــن قبــل المســتوطنين 

أمــام عائلتــه، ثــّم حضــرت قــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي وقامــت بإلقــاء قنابــل الصــوت لتفرقتهــم، 

ولــم تعتقــل أي مــن هــؤالء الذيــن قامــوا باالعتــداء«.

مــن  القــدس  فــي  الفلســطينيين  بعــض  طالــت  التــي  االعتــداءات  آثــار 

اليهوديــة األعيــاد  إثــر  اإلســرائيليين  المســتوطنين 
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ومــن الجديــر ذكــره، بحســب العديــد مــن المقابــالت التــي أجراهــا الفريــق، قــال شــهود 

ــل المســتوطنين، وذلــك فــي كل مــرة  العيــان إّن هــذه االعتــداءات تكــرر ســنوياً مــن قِب

ــوم  ــا تق ــة، فيم ــاد اليهودي ــي األعي ــة ف ــدة القديم ــى البل ــرة إل ــداد كبي ــا بأع ــدون فيه يتواف

ســلطات االحتــالل بممارســة التمييــز، ســواًء مــن حيــث عــدم اعتقــال هؤالء المســتوطنين 

وتقديمهــم للمحاكمــة، بعكــس تعاملهــا القاســي مــع الفلســطينيين، أو مــن حيث عــدم حماية 

 الفلســطينيين أو اتخــاذ تدابيــر لمنــع هــؤالء المســتوطنين مــن ممارســة تلــك االعتــداءات.

دخول المسجد األقصى ضمن حراسات مشددة

شــهد شــهر ســبتمبر/أيلول ارتفاعــاً كبيــراً فــي عــدد حــاالت دخــول المســتوطنين فــي مجموعــات 

كبيــرة إلــى ســاحات المســجد األقصــى تحــت حراســة قــوات الشــرطة اإلســرائيلية، وعادة مــا تكون 

مثــل هــذه االقتحامــات ســبباً رئيســاً للتوتــر بيــن الفلســطينيين وبيــن قــوات الشــرطة والمســتوطنين. 

ــع  ــر عــدد مــن المواق ــددة للمســتوطنين عب ــداءات متع ــد وجهــت ن ــكل" ق ــات الهي ــت "منظم وكان

للمشــاركة الواســعة فــي اقتحــام المســجد األقصــى تزامنــاً مــع أعيــاد ومناســبات يهوديــة متعــددة 

خــالل شهر)أيلول/ســبتمبر(.

ففــي صبــاح يــوم 6/9/2018، اقتحمــت مجموعــات مــن المســتوطنين المســجد األقصــى مــن جهــة 

بــاب المغاربــة، ترافقهــم حراســات مشــددة مــن القــوات اإلســرائيلية الخاصــة، وأدوا عقــب ذلــك 

ــي  ــه، ف ــق قميص ــد تمزي ــاً" بع ــم "عاري ــر أحده ــجد، وظه ــي المس ــة ف ــعائر تلمودي ــوات وش صل

خطــوة اعتبرهــا المســلمون فــي المســجد "اســتفزازية".
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واقتحــم قرابــة 1000 مســتوطن المســجد األقصــى منــذ بــدء مــا يعــرف بعيــد العــرش العبــري، وســط 

ــك  ــغ أوج تل ــد بل ــة. وق ــوات خاص ــرائيلي وق ــالل اإلس ــرطة االحت ــة ش ــددة ومرافق ــة مش ــة أمني حماي

االقتحامــات فــي صبــاح يــوم الخميــس 27/9/2018، حيــث أدى مســتوطنون – قــّدر عددهــم بالمئــات- 

طقوســاً تلموديــة بشــكل علنــي وتحــت حمايــة شــرطة االحتــالل فــي ســاحات المســجد األقصــى.
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خامسًا: حاالت الهدم ومنع تراخيص البناء:

ــدس  ــي الق ــطينيين ف ــاه الفلس ــية تج ــفية قاس ــة تعس ــرائيلي سياس ــالل اإلس ــلطات االحت ــارس س تم

ــن  ــد م ــز العدي ــورة تكتن ــي ص ــم ف ــى تهجيره ــعى إل ــث تس ــاكنهم، حي ــم ومس ــص بيوته ــا يخ فيم

ــدس  ــي الق ــاء ف ــن البن ــطينيون م ــع الفلس ــة، يمن ــن ناحي ــية. فم ــان األساس ــوق اإلنس ــاكات حق انته

عبــر عــدم منحهــم التراخيــص الالزمــة للبنــاء. وفــي ظــل االنتظــار لســنوات وســنوات، والنمــو 

الديمغرافــي الطبيعــي للســكان، يقــوم الفلســطينيون بالبنــاء دون ترخيــص، لتقــوم بلديــة القــدس بعــد 

ــى ركام.  ــا إل ــي قامــوا ببنائه ــوت الت ــل البي ــك بســنوات بهــدم تعبهــم وســنوات انتظارهــم وتحي ذل

ــدس خــالل ســبتمبر 2018: ــة الق ــي مدين وهــذه بعــض حــاالت الهــدم ف

هدم منزل عائلة الفراح في بيت حنينا

فــي صبــاح يــوم األربعــاء 5/9/2018 قامــت بلديــة القــدس برفقــة مجموعــة مــن الجنــود والقــوات 

الخاصــة اإلســرائيلية بهــدم منــزل عائلــة الفــراح الكائــن فــي بيــت حنينــا فــي مدينــة القــدس.

وفي شهادة للمواطن المقدسي السيّد نعيم الفراح صاحب هذا المنزل قال:

»المبنــى الــذي تــّم هدمــه مســاحته 120 متــر مربــع، وهــو عبــارة عــن بيتْيــن للســكن تــّم بنــاؤه فــي 

ســنة 2002 مـــ. البيــت األول هــو بيــت العائلــة، وأســكن فيــه أنــا وزوجتــي وابنــي وبنتــي، والبيــت 

الثانــي عبــارة عــن غرفــة وليــوان )قعــدة( ومنافــع يســكنه ابنــي معتــز وعائلتــه، وهــو متــزوج منــذ 

9 أشــهر فقــط، وبعــد الهــدم بيــوم واحــد – أي بتاريــخ 6/9/2018 - ُرزق ابنــي معتــز بمولــود لــه، 

ــاً فــي مخــزن وخيمــة  ــا نســكن حالي ــه، ألنن ــه ولعائلت ــى اســتئجار بيــت ل ــذي اضطــره ال األمــر ال

ــر مشــهد  ــد أثّ ــال وتشــكل خطــورة عليهــم، وق ــح لســكن االطف ــة ال تصل ــدار، وهــذه البيئ قــرب ال

ــة  ــى عملي ــي وعل ــة ابن ــى زوج ــلبي عل ــكل س ــة بش ــه العائل ــذي تعرضــت ل الرعــب والخــوف ال

الــوالدة«.
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ويضيــف: »فــي نفــس يــوم الهــدم اعتقلــوا أبنائــي، وبعــد ســاعات مــن التحقيــق تــم اإلفــراج عنهــم. 

ــا فــي البيــت لــم  ــا بــال رحمــة، حتــى أّن الكلــب الــذي لدين لقــد تعاملــت الشــرطة اإلســرائيلية معن

يرحمــوه، وقامــوا بإعطائــه مخــدراً ومصادرتــه معهــم، وبعــد بضعــة أيــام دفــع ابنــي مبلــغ 3,800 

شــيكل )تعــادل 1,100 $ تقريبــا( الســترجاعه«. 

ــران  ــا كجي ــث أنن ــنة 2002، حي ــي س ــه ف ــا ببنائ ــزل قمن ــذا المن ــّراح: »ه ــح الف ويوّض

قمنــا بعمــل جمعيــة مــن أجــل بنــاء 35 منــزل للســكن فــي بيــت حنينــا، وقمنــا بفتــح ملــف 

للترخيــص فــي البلديــة وبتوكيــل محاميــن ومهندســين لمتابعــة اإلجــراءات، إال أّن البلدية 

رفضــت إعطــاء أي ترخيــص للبنــاء فــي تلــك المنطقــة. ومنــذ ذلــك الحيــن ونحــن فــي 

صــراع ومعانــاة مــع البلديــة والمحاكــم، حيــث وجهــت البلديــة لنــا إخطــاراً بالهــدم فــي 

ســنة 2002 و2003 و2005. وقامــوا بفــرض مخالفــات وغرامــات ماليــة علــّي بقيمــة 

70,000 شــيكل )تعــادل 20,000$ تقريبــا(، باإلضافــة الــى مصاريــف أخــرى تتمثــل 

بأتعــاب المحاميــن والمهندســين والقضايــا التــي أنفقنــا عليهــا عشــرات آالف الــدوالرات. 

ــش  ــة والجي ــت البلدي ــث كان ــي مسلســل رعــب، حي ــش ف ــذ ســنة 2003 ونحــن نعي ومن

ــه،  ــا حول ــل وم ــزل بالكام ــر المن ــون بتصوي ــرى، ويقوم ــرة وأخ ــن فت ــا بي ــون إلين يأت

ــد حــان«. ــة خــوف وترقــب مــن أّن موعــد الهــدم ق ــي حال ــون. ونحــن نعيــش ف  ويذهب

ويذكــر الفــّراح أن المحكمــة المركزيــة فــي القــدس أصــدرت قــراراً بالهــدم فــي شــهر 

يونيو/حزيــران الماضــي، وهــو مــا دفعــه وعائلتــه إلــى إخــالء البيــت مــن جميــع األثــاث 

ــروا  ــم يحض ــم ل ــل: »إال أنّه ــت. ويواص ــرب البي ــة ق ــي خيم ــكن ف ــات، والس والحاج

ــخ 1 و 2/9/2018  ــت، وبتاري ــرى للبي ــرة أخ ــاث م ــا األث ــه، فأرجعن ــي حين ــدم ف لله

حضــرت البلديــة والجيــش كعادتهــم للفحــص، واعتقدنــا أنّــه فحــص روتينــي كمــا 

ــي 25  ــذار حضــر حوال ــدون ســابق إن ــّم فجــأة وبتاريــخ 5/9/2018 وب فــي الســابق. ث

ــى  ــاث ال ــض األث ــراج بع ــوا بإخ ــزل، وقام ــدم للمن ــات اله ــع جراف ــرائيلياً م ــاً اس جندي
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خــارج المنــزل، وقامــوا بهــدم المنــزل واعتقــال أبنائــي. لقــد هدمــوا المنــزل علــى جــزء 

ــون  ــات والتلفزي ــا والمكيف ــي بداخله ــس الت ــن والمالب ــا الخزائ ــاث، منه ــن األث ــر م كبي

وســرير الطفــل الــذي كنــا قــد جهزنــاه للمولــود الجديــد، حتــى أّن بعــض ذهــب زوجتــي 

ــه«. ــت علي ــدم البي ــم ه ــالً ت ــي كام ــة ابن ــاص بزوج ــب الخ ــفر والذه ــوازات الس  وج

ويســكن الفــّراح اليــوم مــع عائلتــه فــي خيمــة ومخــزن بجانــب المنــزل، فيمــا ال يــزال ركام المنــزل 

علــى حالــة حيــث يحتــاج إلــى مصاريــف إلزالته.

ــر  ــا خب ــة تلقيه ــراح لحظ ــة الف عائل

قــرار الهــدم ومحاولــة إخــالء مــا 

تبــدأ  أن  قبــل  أثــاث  مــن  يمكــن 

البيــت بهــدم  الجرافــات 

ــدم  ــوم به ــرائيلية تق ــات اإلس الجراف

بمســاحة  الفــّراح  عائلــة  منزلــي 

مربعــًا متــرًا   120 إجماليــة 

العائلــة تشــهد أنقــاض منزلهــا 

المدمــرة وأحالمهــا  م  المهــدَّ
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ومــن الناحيــة القانونيــة، إن مــا تقــوم بــه قــوات االحتــالل اإلســرائيلي وبلديــة القــدس يمثــل انتهــاكاً 

صارخــاً لحقــوق المقدســيين فــي العيــش الكريــم، وتمييــزاً عنصريــاً بحقهــم. إذ لــم تصــدر بلديــة 

االحتــالل حتــى اآلن مخططــاً تنظيميــاً عامــاً مــن أجــل تنظيــم البنــاء فــي القــدس الشــرقية بشــكل 

قانونــي، ومــن ثــّم الســماح للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــاً لــه، مــع أّن التضخــم والزيــادة 

الطبيعيــة فــي عــدد الســكان يســتوجبان بداهــةً تنظيــم مســألة توفيــر الســكن لألجيــال القادمــة. غيــر 

أن واقــع الحــال يشــير إلــى أّن بلديــة القــدس تمتنــع بشــكل مقصــود عــن إصــدار مخططــات بنــاء 

تفصيليــة لتنظيــم وتلبيــة حاجــات الســكن القانونــي، وذلــك لدفــع الســكان الفلســطينيين فــي القــدس 

إلــى مغادرتهــا، وهــو األمــر الــذي يدفــع المقدســيين إلــى البنــاء غيــر المرخــص مــن أجــل العيــش 

واســتمرار الحيــاة فــي مناطــق ســكنهم، بــدالً مــن الهجــرة وتــرك أراضيهــم.

ــز  ــر جائ ــص غي ــدون ترخي ــاء ب ــأّن البن ــرر ب ــر، وتق ــذا األم ــض ه ــرائيلية ترف ــم اإلس ــر أّن المحاك غي

فــي جميــع األحــوال، وعلــى ذلــك فهــي تؤيــد قــرارات الهــدم، وتكتفــي فقــط بكتابــة مالحظــة عابــرة أو 

توصيــة للبلديــة بإصــدار مخططــات تنظيــم فــي القــدس الشــرقية. فيمــا تقــوم الدولــة بذلــك فــي األحيــاء 

والمناطــق اليهوديــة بشــكل تــام، فــي ممارســة تمييزيــة مقيتــة يدفــع أمامهــا الفلســطينيون شــقاء أعمارهــم.

ــا  ــال فيم ــا ســلطات االحت ــوم به ــي تق ــى خطــورة اإلجــراءات الت ــك أن نشــير إل مــن المهــم كذل

يتعلــق بسياســة الهــدم المفاجــئ بــدون ســابق إنــذار، لمــا فــي ذلــك مــن إهــدار لمقتنيــات هــذه 

ــذي يظهــر  ــة الفــراح، األمــر ال ــوت عليهــا كمــا حصــل مــع عائل األســر وممتلكاتهــم وهــدم البي

وكأنــه هنــاك قصــداً ترهيبيــاً فــي هــذه اإلجــراءات عبــر إيقــاع أكبــر قــدر مــن الخســائر فــي حــق 

أصحــاب البيــوت التــي يتــم تهديمهــا. 
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قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن هدم الخان األحمر

ــم  ــار أدومي ــتوطنة كف ــم ومس ــه أدومي ــتوطنة معالي ــن مس ــر بي ــان األحم ــة الخ ــع قري تق

ــون  ــالً، يرع ــم 92 طف ــن بينه ــاً، م ــو 180 بدوي ــا نح ــش به ــدس، ويعي ــة الق ــي مدين ف

 الماشــية واألغنــام، فــي أكــواخ مــن الصفيــح والخشــب، وفيهــا مدرســة للقريــة.

بتاريخ 5/9/2018 أصدرت المحكمة العليا اإلســرائيلية قراراً نهائياً برفض االلتماســات 

)دعــوى اإللغــاء( التــي كان تــم تقديمهــا مــن أهالــي قريــة الخــان األحمــر )البدويــة( ضــد 

قــرار الدولــة بهــدم المبانــي الموجــودة فــي قريتهم، ونقــل التجمع الســكني لهؤالء الســكان 

 البــدو إلــى مــكان آخــر فــي منطقــة قــرب قريــة أبــو ديــس، بالقــرب مــن مكــب نفايــات.

ــام  ــي الع ــة ف ــدم القري ــرار به ــر صــدور ق ــة جــاء إث ــه ســّكان القري ــدم ب ــذي تق ــاس ال وكان االلتم

ــة  ــي القري ــام أهال ــي ق ــاوى الت ــراض والدع ــراءات االعت ــت إج ــن تعاقب ــك الحي ــذ ذل 2009، ومن

برفعهــا مــن أجــل إلغــاء هــذا القــرار، ولكــن دون جــدوى، فــي حيــن قامــت الجمعيــات االســتيطانية، 

ــرار  ــذ ق ــع مجموعــة مــن الدعــاوى المضــادة مــن أجــل تســريع تنفي ــم، برف ــة رغفي ــا جمعي ومنه

الهــدم وإلغــالق المدرســة بالباطــون ومنــع التدريــس فيهــا، وذلــك لهــدف اســتيطاني، حيــث تشــكل 

القريــة فاصــالً فلســطينيا مهمــاً يفصــل بيــن مســتوطنة معاليــة أدوميــم وكفــار أدوميــم فــي القــدس، 

وتهــدف الجمعيــات االســتيطانية إلــى الربــط بينهمــا.

ــة،  ــي القري ــاوى أهال ــض دع ــراراً برف ــا ق ــة العلي ــدرت المحكم ــخ 24/5/2018 أص ــي تاري وف

وبالتالــي عــدم إلغــاء قــرار الهــدم. غيــر أن ســكان القريــة قامــوا بعــد ذلــك بتقديــم دعــوى جديــدة 

مطالبيــن باإللغــاء، باعتبــار أّن الظــروف تغيــرت وأنهــم يعرضــون اآلن مخططــاً تنظيميــاً خاصــاً 

بهــم لتنظيــم البنــاء القانونــي فــي القريــة، إأل أّن المحكمــة قــررت بتاريــخ 5/9/2018 رفــض هــذه 

االلتماســات والدعــاوى واإلبقــاء علــى قــرار الهــدم.
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قراءة قانونية في قرار المحكمة األخير

قــام قضــاة المحكمــة العليــا بــرد التماســات ودعــاوى أهــل قريــة الخــان األحمــر ألســباب شــكلية 

إجرائيــة بحتــة، حيــث جــاء فــي تعليــل المحكمــة لقرارهــا بعــدم إلغــاء قــرار الهــدم بأنّــه لســببْين؛ 

األول أّن الدعــاوى التــي قُدَّمــت كان الهــدف منهــا وقــف وتأخيــر تنفيــذ القــرار، وبالتالــي كان علــى 

األهالــي تقديــم طلــب وقــف تنفيــذ القــرار أو تغييــر قــرار الحكــم فــي نفــس الدعــوى الرئيســية التــي 

تــّم رفضهــا بتاريــخ 24/5/2018، وليــس كدعــوى مســتقلة كمــا هــو الحــال فــي الدعــاوى األخيــرة 

ــاف حــول  ــط االلتف ــه فق ــم الدعــاوى المســتقلة كان هدف ــة أّن تقدي ــرت المحكم ــي قُّدمــت. واعتب الت

أحــكام القانــون اإلجرائيــة وقــرار المحكمــة األخيــر. 

أمــا الســبب اإلجرائــي اآلخــر فهــو أّن المدعيــن لــم يقومــوا بضــم جميــع الجهــات المدعــى عليهــا 

ــذي يســتوجب رد  ــّم تقديمهــا، األمــر ال ــي ت ــدة الت ــى هــذه الدعــوى الجدي ــي الدعــوى القديمــة إل ف

الدعــاوى شــكالً.

ــاً فاصــاً  ــراراً نهائي ــخ 24/5/2018 ق ــا الصــادر بتاري ــرت قراره ــة اعتب ــإّن المحكم ــي ف وبالتال

فــي موضــوع الهــدم، ورفضــت التعامــل مــع أي دعــوى أخــرى تســتأنف علــى القــرار أو تســعى 

لتغييــر نتيجتــه.

ومن الماحظات على هذا القرار ما يلي:

 قامــت المحكمــة العليــا اإلســرائيلية بتضميــن قــرار حكمهــا بمجموعــة مــن الســوابق القضائيــة ( 1

التــي صــدرت بحــق اليهــود فــي حــاالت تضمنــت صــدور قــرار هــدم فــي مســتوطناتهم أو حتــى 

المبانــي الدينيــة اليهوديــة )الكنيــس( التــي تــّم بناؤهــا بــدون ترخيــص، وذلــك إلظهــار نــوع مــن 

المســاواة وعــدم التمييــز فيمــا يخــص التعامــل مــع حــاالت البنــاء غيــر المرخــص.

ــق  ــي قرارهــا تتعل ــا المحكمــة ف ــي أشــارت إليه ــة الت ــى أّن الســوابق القضائي ــا نشــير إل وهن

بشــكل أساســي بقــرارات هــدم لمســتوطنات غيــر شــرعية، ومخالفــة للقانــون الدولــي، وقــد 
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بُنيــت علــى أراضــي مغصوبــة خاصــة مملوكــة ألشــخاص فلســطينين فــي الضفــة الغربيــة، وال 

مجــال للمقارنــة معهــا أو بنــاًء عليهــا، حيــث ال يوجــد أحــد يدعــي بــأّن أراضــي الخــان األحمــر 

هــي لــه، وإنمــا تدعــي ســلطات االحتــال بــأّن هــذه األراضــي هــي أراض تابعــة للدولــة، وأن 

البنــاء فيهــا غيــر مرخــص بحســب القانــون. هــذا مــن ناحيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أنـّـه ال يمكــن التعامــل مــع أوامــر الهــدم هــذه التــي 

تصــدر ضــد الفلســطينيين كأوامــر قانونيــة فــي معــزل عــن الظــروف السياســية المحيطــة بها، إذ 

ال خــالف علــى أّن المبانــي الموجــودة فــي القريــة ال تتمتــع بالرخــص القانونيــة بحســب القانــون 

اإلســرائيلي، وإنمــا القضيــة المهمــة هنــا، والتــي تتعمــد المحاكــم والســلطات اإلســرائيلية إغفالهــا 

فيمــا يبــدو، هــي قضيــة أن هــذه األرض هــي محتلــة بموجــب القانــون الدولــي وأن هنــاك شــعباً 

كامــالً فــي هــذه األرض قبــل مجــيء االحتــالل، وأّن هــؤالء البــدو الموجوديــن فــي قريــة الخــان 

األحمــر يعيشــون فيهــا منــذ عشــرات الســنوات، وأّن الظــروف االســتيطانية التــي تحيــط بقــرار 

الهــدم هــي الدافــع الرئيســي للمطالبــة بالهــدم، وهــو األمــر الجلــي مــن خــالل مطالبــة الجمعيــات 

االســتيطانية للمحكمــة بإقــرار الهــدم ودخولهــا علــى خــط الدعــوى.

ــرارات ( 2 ــذ الق ــب تنفي ــدأ واج ــة، ومب ــرارات القضائي ــة الق ــدأ حجي ــأّن مب ــة ب ــرت المحكم  اعتب

أساســية  مصالــح  تمثــل  المبــادئ  هــذه  كل  القضائيــة،  اإلجــراءات  وســالمة  القضائيــة، 

ــة  ــي القري ــم أهال ــإّن تقدي ــي ف ــون، وبالتال ــيادة القان ــدأ س ــة ومب ــي الدول ــي ف ــاء القضائ ــي البن ف

أثــره  مــن  ليــس  المحكمــة–  تعبيــر  حــد  –علــى   95 الدقيقــة  فــي  التنظيمــي  لمخططهــم 

تعطيــل تنفيــذ القــرار. وعليــه، اعتبــرت المحكمــة تقديــم أهالــي القريــة لمخطــط تنظيمــي 

مــن طرفهــم مــن أجــل عرضــه علــى الســلطات لدراســة إمكانيــة تنظيــم البنــاء حســب 

بــد أن تكــون نهائيــة.   التــي ال  المحكمــة  قــرار  تنفيــذ  مــن  القريــة، تهربــاً  فــي   القانــون 

ــكنية ( 3 ــل الس ــوع البدائ ــن موض ــث ع ــا للحدي ــي قراره ــوالً ف ــالً مط ــة فص ــت المحكم  خصص

ــات(  ــرب )مكــب النفاي ــم ق ــي خصصــت له ــة، واألراضــي الت ــي القري ــا ألهال ــّم تقديمه ــي ت الت
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ــس  ــا ولي ــن عدمه ــة م ــة المالئم ــو قضي ــة ه ــي القضي ــس، وكأّن الخــالف ف ــو دي ــة أب ــي قري ف

قضيــة تهجيــر وهــدم قريــة بأكملهــا. وهنــا، يالحــظ أن المحكمــة حاولــت تجميــل قــرار 

بالمبانــي  يتعلــق  الهــدم  قــرار  أّن  التهجيــر عنــه، بحجــة  نفــي صفــة  الهــدم مــن خــالل 

ــط لســاعات  ــت فق ــا هــو أمــر مؤق ــة منه ــط، وأّن إخــراج أهــل القري ــة فق ــي القري الموجــودة ف

الهــدم، وبعدهــا يســتطيعون العــودة إلــى المــكان لكــن بــدون أن يقومــوا بــأي بنــاء غيــر 

مرخــص. وال شــك أّن ظــروف الحــال تناقــض نفســها بهــذا األمــر، إذ أّن هــدم القريــة 

ــن سيســكن هــؤالء بعــد الهــدم؟ ــاً، إذ أي ــر لســكانها ضمن ــى عقــب هــو تهجي  بأكملهــا رأســاً عل

 اتخــذت األمــم المتحــدة الموقــف القانونــي المعــارض لموقــف المحكمــة، وذلــك وفــق معاييــر ( 4

القانــون الدولــي اإلنســاني. وصــدرت عــن العديــد مــن الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة 

تصريحــات تحــذر مــن هــدم القريــة وتعتبــر ذلــك قــد يشــكل جريمــة حــرب. وكان منســق األمــم 

المتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، جيمــي مــاك غولدريــك، أصــدر 

بيانــا قــال فيــه إن "التزامــات إســرائيل كقــوة احتــالل لحمايــة ســكان خــان األحمــر واضحــة"، 

محــذراً مــن أن إســرائيل وعبــر هدمهــا للقريــة » لــن تســبِّب مصاعــب إنســانية جمــة فحســب، 

بــل ســترتكب إحــدى أكثــر االنتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني جســامةً«.

مــن الجديــر ذكــره، أنّــه ومنــذ صــدور القــرار بــدأت فعاليــات فلســطينية شــعبية فــي مواجهــة 

ــه، وأقيمــت خيمــة تضامــن فــي القريــة، وتحصــل أســبوعياً العديــد مــن  القــرار والتصــدي ل

المناوشــات مــع جنــود االحتــال الذيــن يحضــرون إلجــراءات الهــدم.

من صور المواجهات في قرية الخان األحمر بين المحتجين وقوات االحتالل
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هدم منزل أبو خيارة في قرية الولجة

فــي صبــاح يــوم اإلثنيــن 3 ســبتمبر 2018 هــدم جنــود االحتــالل اإلســرائيلي، برفقة ثــالث جرافات 

ضخمــة منــزل عائلــة خالــد أبــو خيــارة )33 عامــاً( فــي قريــة الولجــة جنــوب مدينة القــدس، إلــى 

جانــب هــدم 4 منــازل أخــرى وكرفــان )بيــت متنقــل(، مــن بينهــم منــزل شــقيق أبــو خيــارة، حيــث 

لــم يمــض عــام علــى ســكنهم فيــه.

وكانــت وقعــت مواجهــات عنيفــة بيــن أهالــي قريــة الولجــة، الذيــن ســعوا لحمايــة المنازل المســتهدفة، 

وجنــود االحتــالل اإلســرائيلي، أصيــب خاللهــا 8 فلســطينيين بالرصــاص الحــي والمطاطــي، إلــى 

جانــب تعــرض عشــرات الشــبان لحــاالت اختنــاق بفعــل قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع.

ــت  ــاث البي ــع أث ــتطع إخــراج جمي ــم أس ــة: "ل ــات إعالمي ــي تصريح ــارة"، ف ــو خي ــد أب ــال "خال ق

وأغراضنــا وأدواتنــا، ســوى القليــل مــن المالبــس"، مضيفــاً "لــم يكــن معنــا ســوى بضعــة دقائــق 

للخــروج مــن المنــزل، وأخذنــا علــى عجــل مــا اســتطعنا حملــه مــن حاجاتنــا الضروريــة وبعــض 

ــة". ــس واألوراق الثبوتي المالب

صــورة تظهــر محــاوالت ســكان الولجــة التجمهــر أمــام وعلــى 

ســطح البيــت المســتهدف بالهــدم مــن أجــل حمايتــه 

بعــد الهــدم، لــم يبــق إال بعــض األثــاث الــذي 

تــم إخراجــه مــن البيــت
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ومن أبرز حاالت الهدم األخرى التي جرت في القدس خال شهر )أيلول/سبتمبر 2018(:

بتاريــخ 4/9/2018 هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، منشــأة لتربيــة األغنــام )بركــس( تعــود 	 

ل "محمــد الصرايعــة"، فــي بلــدة عناتــا، شــمالي شــرق مدينــة القــدس، بحجــة عــدم الترخيــص.

وفــي نفــس اليــوم، هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي منــزاًل وحظيــرة أغنــام فــي حــي فهيــدات 	 

ببلــدة عناتــا شــمالي شــرق مدينــة القــدس، دون إنــذار مســبق، ودون إعطــاء صاحــب المنــزل – 

تبلــغ مســاحته 220 متــراً مربعــاً- مهلــة كافيــة لتفريــغ محتوياتــه.

وبتاريــخ 5/9/2018، هدمــت جرافــات بلديــة القــدس منــزالً تعــود ملكيتــه لعائلــة أبــو صــوي فــي 	 

حــي الصلعــة ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى. ومنــزالً آخــر يعــود لنفــس العائلــة  فــي 

حــي رأس العامــود وســط القــدس، بحجــة عــدم وجــود رخصــة بنــاء.

ــي 	  ــا ف ــدم منزله ــن"، به ــو التي ــد أب ــة "أحم ــدس عائل ــة الق ــرت بلدي ــخ 10/9/2018، أجب وبتاري

قريــة الولجــة جنــوب القــدس، بعــد أن هدمــت جرافــات تابعــة للبلديــة جــزءا منــه قبــل أســبوع 

ــخ المذكــور. مــن التاري

وبتاريــخ 20/9/2018، أجبــرت بلديــة القــدس المواطــن "فــادي الشــوامرة" علــى هــدم منزلــه 	 

ــاء دون ترخيــص،  ــا، بحجــة البن ــت حنين ــدة بي ــي بل ــي حــي األشــقرية ف ــاً- ف ــراً مربع -180 مت

ــم  ــى فــي العــام 2004، ث ــه، حيــث كانــت المــرة األول ــدم فيهــا بيت ــة التــي يُه وهــي المــرة الثاني

ــاءه فــي العــام 2006. أعــاد بن
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سادسًا: تطبيق قانون القومية اليهودية – ذو 
الطابع العنصري

منــذ أن صــدر قانــون القوميــة اإلســرائيلي فــي شــهر يوليو/حزيــران الماضــي، القــي موجــة مــن 

االنتقــادات الحــادة دوليــاً ومحليــاً، لمــا يكتنــزه مــن قواعــد عنصريــة. وعلــى أرض الواقــع، يبــدو 

أن الســلطات اإلســرائيلية ماضيــة فــي تطبيــق هــذا القانــون، وهــو مــا يثيــر مخــاوف كبيــرة وال 

ســيما بالنســبة للفلســطينيين فــي القــدس، حيــث ينــص القانــون علــى أن حــق تقريــر المصيــر هــو 

لليهــود حصــراً، دونــاً عــن الفلســطينيين المســلمين الذيــن هــم ســكان القــدس حتــى منــذ قبــل قيــام 

دولــة إســرائيل.

أواًل: تعريف عام بقانون القومية

أصــدر الكنيســت اإلســرائيلي قانــون القوميــة بتاريــخ 19/7/2018، وهــو قانــون أساســي )شــبه 

دســتوري( – يســمو علــى القوانيــن العاديــة – ويؤكــد فــي مضمونــه علــى أّن دولــة إســرائيل هــي 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي.

ويجعــل قانــون القوميــة بمجملــه مــن أرض فلســطين وحــق تقريــر المصيــر حكــراً لليهــود، حيــث 

ــط دون غيرهــم، وأّن لليهــود  ــاً لليهــود فق ــاً قومي ــة إســرائيل وأرض إســرائيل« وطن ــر »دول يعتب

وحدهــم الحــق فــي تقريــر المصيــر.

وقــد أثــار قانــون القوميــة بلبلــة فــي الشــارع اإلســرائيلي عند األقليــات، نظــراً ألنّه قانــون عنصري 

يجعــل مــن العــرق اليهــودي عرقــاً ســامياً علــى األعــراق األخــرى فــي البــالد، خصوصــاً أنـّـه لــم 

يســتخدم كلمــة »مســاواة« ولــو لمــرة واحــدة فيــه. 
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وفيما يلي عرض لنصوص قانون القومية اليهودية:

المادة )1( المبادئ األساسية:

)أ ( أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

)ب ( دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي 

والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

)ج ( ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

المادة )2( رموز الدولة:

)أ ( اسم الدولة ›دولة إسرائيل‹.

)ب ( علم الدولة أبيض وعليه خطان أزرقان وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.

)ت ( شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

)ث ( النشيد الوطني للدولة هو نشيد ›هتكفا‹.

)ج ( تفاصيل رموز الدولة تحدَّد في القانون.

المادة )3( عاصمة الدولة:

القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

المادة )4( اللغة:

)أ ( اللغة العبرية هي لغة الدولة.

)ب ( اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات 

الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.

)ت ( ال يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.

المادة )5( العودة ولّم الشتات:

تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولّم الشتات.
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المادة )6( العاقة مع الشعب اليهودي 

)أ ( تهتم الدولة بالمحافظة على سالمة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل 

بسبب كونهم يهوًدا او مواطنين في الدولة.

)ب ( تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العالقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

)ت ( تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.

المادة )7( االستيطان اليهودي

تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

المادة )8( التقويم الرسمي

التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميالدي تقويًما رسميًا.

المادة )9( يوم االستقال ويوم الذكرى

)أ ( يوم االستقالل هو العيد القومي الرسمي للدولة.

)ب ( يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما 

يوما الذكرى الرسميين للدولة.

المادة )10( أيام الراحة والعطل 

يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في 

أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدَّد في القانون.

المادة )11( نفاذ القانون

أي تغيير في هذا القانون يستلزم قانوناً أساسياً مقراً من خالل أغلبية مطلقة من أعضاء 

الكنيست.



46

ثانيًا: السابقة القضائية األولى في تطبيق قانون القومية

بتاريــخ 17 ســبتمبر 2018 أصــدر القاضــي موشــيه دروري – نائــب رئيــس المحكمــة المركزيــة 

فــي القــدس – حكمــاً قضائيــاً يتضمــن التطبيــق القانونــي األول لقانــون القوميــة اليهوديــة.

ــة  ــلطة الفلســطينية وحرك ــض ضــد الس ــام 2007 بدعــوى تعوي ــة ع ــة يهودي ــت عائل ــث تقدم حي

حمــاس، تُطالــب فيهــا بالتعويــض عــن األضــرار النفســية التــي حصلــت لهــم فــي إحــدى عمليــات 

التفجيــر التــي حصلــت فــي عــام 1998 فــي مدينــة تــل أبيــب.

واعتبــر القاضــي فــي قــراره بــأّن »الشــخص اليهــودي يســتحق تعويضــاً إضافيــاً – حتــى بــدون 

ــة  ــى الدول ــب عل ــي توج ــة الت ــون القومي ــن قان ــة م ــادة السادس ــى الم ــتناداً ال ــرر- اس ــات الض إثب

المحافظــة علــى ســالمة أبنــاء الشــعب اليهــودي الذيــن تواجههــم مشــاكل باعتبارهــم يهــود، وبنتيجة 

القــرار ألــزم القاضــي حركــة حمــاس بدفــع مبلــغ 5.4 مليــون شــيكل للمّدعيــن، علمــاً بــأّن حركــة 

ــّم تبليغهــا أوراق الدعــوى مــن خــالل إعطــاء األوراق  ــة فــي الدعــوى، وت ــم تكــن ممثل حمــاس ل

ألســير فلســطيني.

واعتبــر القاضــي بــأّن »مــن واجبــات الدولــة فــي مثــل هــذه الحــاالت بــأن تقــوم بفــرض »تعويــض 

عقابــي«، حيــث أّن الوضــع القانــون اختلــف بعــد ســن قانــون القوميــة اليهوديــة، وأنـّـه فــي كل مــرة 

ال تســتطيع الدولــة المحافظــة علــى ســالمة أبنــاء الشــعب اليهــودي، فــإّن عليهــا أن تشــجع وتضمــن 

عــدم االعتــراض علــى أي يهــودي فــي الحصــول علــى التعويضــات القصــوى الممكنــة بحســب 

القانــون اإلســرائيلي«.

كمــا قــرر القاضــي بأنـّـه ال يوجــد أي مانــع قانونــي مــن تطبيــق قانــون القوميــة بأثــر رجعــي، بمــا 

فــي ذلــك تطبيقــه علــى حادثــة حصلــت قبــل 20 عامــاً، كمــا هــو الحــال فــي القضيــة المعروضــة 
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ــي  ــالم أو ف ــي اإلع ــر ف ــا كان ُذك ــط – كم ــاً فق ــاً تصريحي ــس قانون ــون لي ــذا القان ــه، وأّن ه أمام

ــه أحــكام تطبيقيــة. الكنيســت اإلســرائيلي- وإنمــا هــو قانــون دســتوري ل

ــه  ــية بأن ــة التأسيس ــاره الهيئ ــت باعتب ــى الكنيس ــرض عل ــن المفت ــه »م ــك بقول ــي ذل ــل القاض وعل

يصــدر قانونــاً أساســياً يمكــن اســتخدامه فــي المحاكــم، وإّن مــن واجبــات القضــاة باعتبارهــم مــن 

ــة اليهــودي«. ــون القومي ــذ أحــكام قان ــق وتنفي ــأن يقومــوا بتطبي ــة ب ســلطات الدول

وعبــر هــذا القــرار، يبــدو أن القضــاء اإلســرائيلي ســيمضي فــي االســتناد إلــى النصــوص 

ــي  ــة بالنســبة للفلســطينيين ف ــر مخــاوف جم ــا يصي ــون، وهــو م ــا هــذا القان ــي تضمنه الت

القــدس، الذيــن تتعامــل معهــم الســلطات اإلســرائيلية كمقيميــن أجانــب، وليــس كمواطنيــن، 

وحيــث يعطــي هــذا القانــون لليهــود امتيــازاً علــى غيرهــم فقــط باعتبارهــم يهــوداً. 

علمــاً بــأّن قــرار المحكمــة المركزيــة، التــي أصــدرت هــذا القــرار، ملــزم للمحاكــم 

ــي دعــاوى  ــون اإلســرائيلي. رغــم أّن ثمان ــاً للقان ــي وفق ــم القضائ ــي التنظي ــا ف ــي تحته الت

ــون. ــذا القان ــاء ه ــرائيلية إللغ ــا اإلس ــة العلي ــى اآلن للمحكم ــا حت ــّم تقديمه  والتماســات ت
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سابعًا: منع توزيع الكتب في المدارس في 
القدس:

مــن ضمــن ســعيها لمنــع التواجــد الفلســطيني فــي القــدس، تســعى ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي 

ــطيني  ــاج الفلس ــم المنه ــع تعلي ــك من ــي ذل ــا ف ــوره، بم ــة ص ــطيني بكاف ــد الفلس ــاء التواج ــى إلغ إل

للطــالب، وفــرض المنهــاج اإلســرائيلي عليهــم بــدالً منــه. يــورد التقريــر هنــا نبــذة عــن المنهــاج 

التعليمــي فــي القــدس وآخــر السياســات اإلســرائيلية التــي اتخذتهــا الســلطات هنــاك مــع بــدء موســم 

الســنة الدراســية الجديــدة فــي ســبتمبر 2018.

المنهاج التعليمي في مدارس القدس – لمحة تاريخية

منــذ أن كانــت مدينــة القــدس خاضعــة للحكــم األردنــي قبــل عــام 1967مـــ، كان المنهــاج التعليمــي 

ــى الرغــم  ــة القــدس. وعل األردنــي هــو المنهــاج المعتمــد فــي التدريــس فــي جميــع مــدارس مدين

مــن احتــالل الضفــة الغربيــة عــام 1967 فقــد اســتمر النظــام التعليمــي فيهــا يتبــع النظــام التعليمــي 

األردنــي، فتطبَّــق المناهــج األردنيــة، وظــل المعلمــون والموظفــون واإلداريــون فــي حقــل التعليــم 

تابعيــن للحكومــة األردنيــة حتــى فــك االرتبــاط بيــن الضفتيــن الغربيــة والشــرقية فــي عــام 1988.

ومــن ثــّم انتقــل ملــف التعليــم للســلطة الفلســطينية عنــد قدومهــا عــام 1994، واســتمرت بتطبيــق 

ــى  ــّم اســتبداله بالمنهــاج الفلســطيني عل ــن ت ــى حي ــي المــدارس الفلســطينية إل ــي ف المنهــاج األردن

ــات العــام 2002. ــذ بداي مراحــل من

محاوالت االحتالل فرض المنهاج اإلسرائيلي

ــو 1980 م، بعــد أن  ــي يولي ــل ف ــم المحت ــدس لإلقلي ــة الق ــت الســلطات االســرائيلية ضــم مدين أعلن

حلــت مجلــس بلديــة القــدس العربــي وأبعــدت أعضــاءه إلــى األردن، وذلــك فــي تجــاوز لقوانيــن 
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ــة  ــة االحتــالل أن تمــارس ســلطة فعلي ــى دول االحتــالل والنزاعــات المســلحة، والتــي تفــرض عل

مؤقتــة وليســت دائمــة علــى اإلقليــم المحتــل، باعتبــار االحتــالل حالــة مؤقتــة، ال تنتقــل بموجبهــا 

الســيادة إلــى دولــة االحتــالل، وهــي بذلــك تمــارس ســلطة فعليــة ال تمّكنهــا مــن إحــداث تغييــرات 

فــي الوضعيــة القانونيــة واإلداريــة لإلقليــم المحتــل إال فــي حــدود مــا هــو الزم لضمــان احتياجاتهــا 

المحتــل. فــي اإلقليــم  المدنييــن  الســكان   األمنيــة الضروريــة أو الحتــرام حقــوق ومصالــح 

وإثــر قرارهــا بضــم القــدس وحــل مجلســها البلــدي، أُخضعــت المدينــة وســكانها لســيادة مجلــس 

ــية  ــن بســبب السياس ــكان المدنيي ــى الس ــيئة عل ــج س ــى نتائ ــذي أدى إل ــر ال ــودي، األم ــة اليه البلدي

ــم. ــي حقه ــة ف ــالل والبلدي ــا ســلطات االحت ــي انتهجته ــة الت التمييزي

ومــن أهــم هــذه المظاهــر التمييزيــة فــرض المنهــاج اإلســرائيلي علــى المــدارس العربيــة بالقــدس، 

ــخ  ــن والتاري ــن اتصــال بالدي ــم م ــا للتعلي ــرب نظــرا لم ــكان الع ــذي عارضــه الس ــر ال ــو األم وه

والتوجيــه الوطنــي، فاضطــرت البلديــة الــى التراجــع عــن قرارهــا هــذا وقــررت العمــل بالمناهــج 

األردنيــة فــي المــدارس العربيــة.

ومنــذ ذلــك الحيــن ال تــزال هنــاك محــاوالت جــادة لفــرض المنهــاج اإلســرائيلي مــن قبــل بلديــة 

القــدس فــي المــدارس العربيــة، مــن خــالل منــح االمتيــازات للمــدارس وللطلبــة، عبــر تقديــم دعــم 

مالــي مــن البلديــة للمــدارس التــي تــدّرس المنهــاج اإلســرائيلي بقــدر عــدد الطــالب فــي المدرســة، 

والســماح للطــالب العــرب الذيــن يدرســون المنهــاج اإلســرائيلي بالدراســة فــي الجامعــات 

ــة أخــرى. ــاءات ضريبي اإلســرائيلية، فضــالً عــن تســهيالت وإعف
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وتقــوم لجنــة أوليــاء طــالب المــدارس فــي منطقــة ســلوان/ راس العامــود، وهــي لجنــة أهليــة تمثــل 

أوليــاء األمــور فــي كل بلــدة فــي القــدس وترتبــط مــع اللجــان المحليــة تحــت إطــار اتحــاد أوليــاء 

أمــور الطــالب فــي القــدس، بتوزيــع المنهــاج الفلســطيني عــادةً علــى الطلبــة. 

وبتاريــخ 22/9/2018 توجهــت هــذه اللجنــة إلــى مــدارس البلــدة فــي راس العامــود وســلوان مــن 

ــوا  ــم فوجئ ــى طــالب المدرســة، إال أنّه ــاج الفلســطيني( عل ــب الدراســية )المنه ــع الكت أجــل توزي

بقــرار مديــرة المدرســة بمنــع عمليــة توزيــع الكتــب داخــل المدرســة. 

ويقول السيّد مأمون الرازم، أحد أعضاء لجنة أولياء األمور:

»كعادتنــا فــي كل عــام دراســي، تقــوم لجنــة أوليــاء طــالب المــدارس بإحضــار الكتــب مــن 

وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية مــن أجــل توزيعهــا مجاناً على طالب المــدارس في بلدة 

ســلوان وراس العامــود، إال أننــا تفاجئنــا هــذا العــام بمنعنا مــن قِبل مديرة المدرســة بحجة أّن 

بلديــة القــدس اإلســرائيلية أصــدرت قــراراً بمنــع توزيــع الكتــب التابعــة للمنهــاج الفلســطيني 

 داخــل مــدارس مدينــة القــدس، وأن يتم اســتبدالها بكتــب تابعة لــوزارة التعليم اإلســرائيلية«.

ويضيــف: »نحــن كلجنــة أوليــاء أمــور الطــالب نرفــض إخضــاع أبنائنــا الطــالب 

فــي مدينــة القــدس للمنهــاج اإلســرائيلي، حيــث أّن مــدارس القــدس قامــت بتدريــس 

القــدس  بلديــة  أّن  الســنوات، إال  الفلســطيني وقبلــه األردنــي منــذ عشــرات  المنهــاج 

ــع  ــاع جمي ــل إخض ــن أج ــتباقية م ــوة اس ــطيني كخط ــاج الفلس ــع المنه ــع توزي ــدأت بمن ب

أمــور، رفضنــا  أوليــاء  للمنهــاج اإلســرائيلي. مــن جهتنــا، كلجنــة  القــدس  مــدارس 
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توزيع الكتب الفلسطينية على الطلبة في الشارع العام إثر رفض توزيعها في المدرسة
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التوصيات

يدعو المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان السلطات اإلسرائيلية إلى:

1- كف يد رجال األمن والشرطة عن الممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، 

وال سيما االحتجاز واالعتقال واإلبعاد التعسفي واالعتداء بالضرب وهدم المنازل والسياسات 

التمييزية كافة، وإلغاء القرارات واإلجراءات التي اتخذتها للتضييق على حرية العبادة في 

المدينة المقدسة. 

2- كف يد المستوطنين عن الممارسات غير القانونية تجاه الفلسطينيين، والعمل على حماية 

الفلسطينيين كغيرهم من السكان ومحاكمة من يعتدي عليهم.

3- إلزام بلدية القدس بإصدار مخطط بناء واضح لمناطق القدس بما يسمح للفلسطينيين في البناء 

بحرية وفق متطلبات التنظيم الهندسي وليس االستيطان.

4- إجراء التحقيقات الالزمة في حوادث االعتداء على الفلسطينيين في مدينة القدس، واالتهامات 

الكاذبة بحقهم، وتعويض الذين تعرضوا إلجراءات تعسفية تعويضاً عادالً، ومحاسبة 

المسؤولين عن ممارسة تلك االنتهاكات.

ويدعو المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي إلى:

1- الضغــط علــى ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي لوقــف انتهاكاتهــا فــي القــدس المحتلــة وتحذيرهــا 

مــن مغبــة اســتمرار انتهــاكات الحريــات الدينيــة فــي المدينــة المقدســة وسياســات هــدم المنــازل

ــلطات  ــرام س ــة احت ــى كفال ــف عل ــات جني ــي اتفاقي ــاء ف ــدول األعض ــاع لل ــر اجتم ــل عب 2- العم

ــال  ــري واالعتق ــر القس ــن التهجي ــاع ع ــك االمتن ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرائيلي لالتفاقي ــالل اإلس االحت

ــى. ــجد األقص ــى المس ــات عل ــف التعدي ــة ووق ــات الديني ــرام الحري ــفي واحت التعس

3- لــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات فوريــة لحمايــة الوضــع القانونــي للمدينــة المقدســة وإنفــاذ 

ــة  ــد حري ــة وتقيي ــي المدين ــة األنشــطة االســتيطانية ف ــار كاف ــس باعتب ــرارات الســابقة للمجل الق

العبــادة فيهــا إجــراءات تعســفية واجبــة اإللغــاء.

4- دعــوة المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد إلــى مراقبــة الوضــع فــي القــدس عــن 

كثــب واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للفــت نظــر الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ومجلــس 

األمــن إلــى االنتهــاكات الدينيــة التــي تمــاَرس فــي المســجد األقصــى.
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