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مقدمة

تســتمر الســلطات اإلســرائيلية بتنفيــذ سياســات تصعيديــة وممارســات تمثــل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ضــد 
 بعــد قــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 

ً
 وكيفــا

ً
الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة، والتــي زادت كمــا

إلــى مدينــة القــدس باعتبارهــا العاصمــة الموحــدة لدولــة  أواخــر عــام 2017 نقــل ســفارة الواليــات المتحــدة 
إســرائيل، مــا شــكل ضــوء أخضــر للســلطات اإلســرائيلية لالســتمرار والتصعيــد فــي انتهاكاتهــا ضــد الفلســطينيين 

، وســكان مدينــة القــدس المحتلــة علــى وجــه الخصــوص.
ً

عامــة
 علــى السياســات اإلســرائيلية المتعمــدة بحــق ســكان مدينــة القــدس، ويرصــد 

ً
وقــد شــهد شــهر نيســان تأكيــدا

تقريــر األورومتوســطي حــاالت االعتقــال التعســفي التــي تمارســها الســلطات اإلســرائيلية، واالعتقــاالت اإلداريــة 
المتكــررة واالنتهــاكات الممنهجــة بحــق األســرى الفلســطينيين مــن القــدس، ويرصــد سياســات دهــم منــازل 
الفلســطينيين وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا وترويــع ســاكنيها واالعتقــال التعســفي لبعضهــم دون مذكــرات 
اعتقــال أو تفتيــش، وسياســات التضييــق وتقييــد حريــات الفلســطينيين فــي القــدس، ومنعهــم بــكل الســبل 
ــع إقامــة الفعاليــات العامــة بدعــوى وقــوف الســلطة  مــن ممارســة أنشــطتهم االجتماعيــة والسياســية، فتمن
الفلســطينية خلفهــا، وتمتــد سياســاتها إلــى األفــراد فتصــدر أوامــر اإلبعــاد العســكري وأوامر منع الســفر بحقهم 

عبــر إجــراءات قانونيــة تشــوبها مالحظــات كثيــرة.
االســتيالء  فــي  تتركــز  والتــي  المكثفــة  االســتيطان  وممارســات  التهويــد  سياســات  كذلــك  التقريــر  ويغطــي 
ــازل  ــة القــدس، كمــا يوثــق حــوادث هــدم المن ــازل الســكان الفلســطينيين فــي مدين علــى عقــارات وأراضــي ومن
والمنشــآت التجاريــة، مــع تغريــم الســكان بتكاليــف هدمهــا أو إجبارهــم علــى هــدم منشــآتهم بأيديهــم، مــا 
 وبشــكل ممنهــج وغيــر مبــرر مــع اســتمرار منــع إعطــاء 

ً
يــؤدي إلــى تهجيــر الفلســطينيين مــن بيوتهــم قســرا

أســباب. دون  للفلســطينيين  التراخيــص 
يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الممارســات اإلســرائيلية واالنتهــاكات الدينيــة واالعتــداءات الممنهجــة بحــق 
 فيمــا يتعلــق بأحــداث منطقــة 

ً
الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة علــى مــدار الشــهر الماضــي، خصوصــا

الرحمــة، واعتــداءات الســلطات اإلســرائيلية المتكــررة علــى حــراس المســجد وموظفــي األوقــاف، وتعمــد اســتفزاز 
مشــاعر المصليــن وانتهــاك حرمــات مقدســاتهم، ويوثــق التقريــر بالتعليقــات القانونيــة والموضوعيــة السياســات 
الخطيــرة التــي تمارســها ســلطات الســلطات اإلســرائيلية فــي االعتــداء علــى مدينــة القــدس وســكانها، ويدعــو 
المتصاعــدة والمخالفــة  الجــدي والفعــال لوقــف السياســات اإلســرائيلية  التحــرك  الدولــي لضــرورة  المجتمــع 
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 التعسفية

تجديد االعتقال اإلداري بحق الشاب عدنان الرجبي

بتاريــخ 2019/4/15 كان الشــاب عدنــان الرجبــي علــى موعــد مــع اإلفــراج 
عنــه مــن الســجون اإلســرائيلية بعــد أن أتــّم قضــاء 6 أشــهر مــن االعتقــال 
اإلداري الــذي أصــدره بحقــه وزيــر الدفاع اإلســرائيلي بتاريــخ 2018/10/16 
مـــ، إال أّن ســلطات االحتــالل أفســدت عليــه وعلــى عائلتــه تلــك اللحظــة 
لالعتقــال  إضافــي  تمديــد  قــرار  بتســلميه  وقامــت  باإلفــراج  والفرحــة 
 مــن وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي مــرة أخــرة ولمــدة ســتة 

ً
اإلداري موقعــا

ــرات اعتقالــه اإلداري ســنة كاملــة. أشــهر إضافيــة، لتصبــح مجمــوع فت
 26( الرجبــي  عدنــان  المقدســي  الشــاب  اإلســرائيلية  القــوات  اعتقلــت 
ــه بعــد زواجــه ببضعــة  ــاء توجهــه إلــى عمل ( بتاريــخ 2018/10/8 أثن

ً
عامــا

أســابيع فقــط، ومــّدد اعتقالــه لغايــات التحقيــق حتــى تاريــخ 2018/10/16، وبعــد أن أغلــق ملــف التحقيــق لعــدم 
 لمــدة ســتة أشــهر.

ً
 إداريــا

ً
 باعتقالــه اعتقــاال

ً
وجــود أي دليــل ضــده، أصــدر وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي أمــرا

وقــال الرجبــي، وهــو أســير فلســطيني قضــى خمــس ســنوات فــي الســجون اإلســرائيلية، عــن ظــروف تمديــد 
االعتقــال: »كنــت أنتظــر اإلفــراج عنــي إال أننــي تفاجــأت بإصــدار أمــر اعتقــال اداري بحقــي مــرة أخــرى بــدون أي 
ــه لــم يتــم التحقيــق معــي بــأي شــيء خــالل المــدة الســابقة وأنــه فــي إحــدى الجلســات مــع ضابــط 

ّ
 بأن

ً
ســبب، علمــا

 وســيتم اإلفــراج عنــي.«
ً
هــم ال يريــدون منــي شــيئا

ّ
المخابــرات قــال لــي إن

وأكمــل: »هــذه مالحقــة سياســية وتعســفية بامتيــاز، فمنــذ اليــوم األول العتقالــي حققوا معي لســاعات بســيطة 
 لــي، ولــم أفهــم علــى مــاذا يــدور التحقيــق، مــع أننــي طلبــت مــن المحقــق 

ً
 محــددا

ً
فقــط، ولــم يوجهــوا اتهامــا

أكثــر مــن مــرة تحديــد التهمــة، وبعدهــا قضيــت باقــي األيــام فــي العــزل االنفــرادي ثــم صــدر أمــر االعتقــال اإلداري 
بحقــي، وذلــك بنــاًء علــى معلومــات ســرية أنــا ال أعلــم مضمونهــا.«

وأضــاف: »أنــا متــزوج منــذ بضعــة أشــهر وأنــا متأكــد أننــي لــم أفعــل أي شــيء مخالــف للقانــون، واليــوم بعــد أن 
قضيــت ســتة أشــهر مــن االعتقــال اإلداري صــدر قــرار جديــد بتمديــد االعتقــال لســتة أشــهر أخــرى، وهــذا كلــه ظلــم«.
عــرض الرجبــي علــى نائــب رئيــس المحكمــة المركزيــة بتاريــخ 2019/4/15، والــذي صــادق علــى أمــر االعتقــال اإلداري 
لكامــل المــدة المذكــورة فيــه، وقــد تــم االســتئناف علــى هــذا القــرار أمــام المحكمــة العليــا اإلســرائيلية التــي 
 إلــى 

ً
بدورهــا ردت االســتئناف وأيــدت قــرار قاضــي المحكمــة المركزيــة بتثبيــت االعتقــال اإلداري بحقــه اســتنادا

 الدعائهــم.
ً
الملــف الســري وفقــا
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التعليق القانوني على اعتقال الشاب عدنان الرجبي
إّن االعتقــال اإلداري هــو إجــراء مقيــد للحريــة بطبيعتــه، وهــو إجــراء قاســي ومنبــوذ فــي جميــع دول 
ــه ال يقــوم علــى توجيــه اتهــام معيــن للشــخص المعتقــل وينافــي قرينــة البــراءة، 

ّ
 ألن

ً
العالــم، نظــرا

 ال يعلــم 
ً
 ســريا

ً
 وأّن المعتقــل يواجــه ملفــا

ً
 ألّن وســائل الدفــاع فيــه تــكاد تكــون معدومــة، خصوصــا

ً
ونظــرا

ــم، األمــر  ــدون عل ــه ال دفــاع ب
ّ
ــه وبيــن الدفــاع عــن نفســه، حيــث إن ــواه، ممــا يحــول بين ــه ومحت مضمون

 ال أكثــر، فتقــوم 
ً
 تجميليــا

ً
الــذي يجعــل اإلجــراء القضائــي فــي التصديــق علــى أمــر االعتقــال إجــراًء شــكليا

 
ً
المحاكــم اإلســرائيلية باعتمــاد المــواد الســرية التــي ال يطلــع عليهــا المعتقــل أو محاميــه اعتمــادا

، وتقــوم بتثبيــت القــرار اإلداري باالعتمــاد عليهــا.
ً
كامــال

ومــن الجديــر ذكــره أّن هــذه االعتقــاالت تتــم كجــزء مــن سياســة انتهــاكات حقــوق اإلنســان المقدســي 
التــي مــا زال االحتــالل اإلســرئيلي يمارســها بحقهــم بعــد إضفــاء الصفــة القانونيــة عليهــا، كمــا ويالحــظ 
أّن االحتــالل يمــارس هــذا االعتقــال كأداة للعقــاب، وليــس كأداة للمنــع كمــا يفتــرض القانــون، وذلــك فــي 

العديــد مــن القضايــا التــي ال يســتطيع تقديــم الئحــة اتهــام فيهــا ضــد الشــخص المعتقــل.

اعتقال عبد العظيم أبو صبيح وإبراهيم الزيتاوي وياسر نجيب

ببتاريــخ 2019/4/8 قبــل االنتخابــات اإلســرائيلية بيــوم واحــد، قــام عضــو الكنيســت االســرائيلي الســابق أورن حــازان 
 بســالحه، 

ً
 لدولــة إســرائيل ومدججــا

ً
 كبيــرا

ً
 معــه علمــا

ً
بجولــة اســتفزازية إلــى البلــدة القديمــة فــي القــدس حامــال

وبــدأ باســتفزاز الفلســطينيين فــي الطريــق أمــام أعيــن جنــود االحتــالل ومــع مرافقــة مصــور مــن طرفــه، مــن أجــل 
عمــل دعايــة انتخابيــة لــه علــى حســاب الفلســطينين ومعاناتهــم لكســب األصــوات االنتخابيــة فــي االنتخابــات التــي 

تجــري فــي اليــوم التالــي.
ولــدى وصولــه إلــى طريــق الــواد فــي البلــدة القديمــة، بــدأ أورن حــازان – بحمايــة جنــود االحتــالل - اســتفزاز 
الشــبان المقدســيين، والصراخ عليهم وشــتمهم بعبارات »أرض إســرائيل للشــعب اإلســرائيلي هذه أرضي اخرجوا 
منهــا«، و«هــذه دولتنــا وال مــكان لكــم هنــا«، و«أنتــم إرهابيــون«، و« أنــا صعــدت إلــى حافلــة عائــالت األســرى مــن 
غــزة بــكل فخــر وطردتهــم ألننــا ال نريــد مخربيــن«، و«ســنقوم باغتيــال المخربيــن« و«ســنقوم بإخراجكــم كلكــم مــن 

هنــا«، و«اآلن ســتتلقى منــي رصاصــة تعــرف أيــن«، فتصــدى لــه بعــض الشــبان وقامــوا بطــرده مــن المــكان.
بعــد عــدة ســاعات، حضــرت مجموعــة مــن شــرطة االحتــالل وقامــت باعتقــال الشــبان عبــد العظيــم أبــو صبيــح 
 أّن المــكان محــاط 

ً
وإبراهيــم الزيتــاوي وياســر نجيــب، ووجهــت لهــم تهمــة التعــدي علــى عضــو برلمــان، علمــا

 علــى الرغــم مــن شــتائمه واســتفزازاته للمواطنيــن. وبعــد ســاعات مــن 
ً
بالكاميــرات ولــم يتــم المســاس بــه مطلقــا

التوقيــف بــدون أي ســبب، قامــت الشــرطة باإلفــراج عــن هــؤالء الشــبان دون التحقيــق معهــم، فــي حيــن لــم يتــم 
التحقيــق مــع عضــو الكنيســت وال توجيــه أي اتهــام لــه بخصــوص أعمالــه االســتفزازية وتعديــه علــى المواطنيــن.
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ويشــار إلــى أن أورن حــازان مشــهور بجوالتــه االســتفزازية وتصريحاتــه العنصريــة، حيــث يقــوم بعمــل مثــل هــذه 
النشــاطات بشــكل دوري مــن أجــل حشــد تأييــد اإلســرائيليين، كل ذلــك علــى حســاب الفلســطينين العــزل، وبحمايــة 

ســلطات االحتــالل.

اعتقال األسير المحرر صهيب األعور

أفرجــت ســلطات االحتــالل يــوم الخميــس 2019/4/11 عــن األســير المقدســي صهيــب عرفــات األعــور )22عامــا( 
مــن حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان بعــد قضــاءه مــدة أربــع ســنوات فــي ســجون االحتــالل. وفــي نفــس الليلــة، 
وأثنــاء اســتقباله ألهلــه وأقاربــه المهنئيــن باإلفــراج عنــه، حضــرت قــوات كبيــرة مــن شــرطة االحتــالل واقتحمــت 
منزلــه وقامــت بإعــادة اعتقالــه واعتقــال والــده وإزالــة جميــع األعــالم الفلســطينية المرفوعــة فــي ســاحة منزلــه 
الخاصــة، ومــن ثــّم تــّم اقتيــاده إلــى محكمــة الشــرطة للتحقيــق. وبعــد عــدة ســاعات مــن التحقيــق مــع صهيــب، 
أفرجــت شــرطة االحتــالل عنــه وعــن والــده بعــد إجبــاره علــى التوقيــع علــى التــزام بعــد رفــع األعــالم الفلســطينية 

ــه. أو عمــل أي احتفــال باإلفــراج عن
، تتكــرر حــاالت إعــادة اعتقــال األســرى المقدســيين فــور خروجهــم مــن الســجن بعــد انتهــاء محكومياتهــم 

ً
وعمليــا

 رجــال المخابــرات بالتوجــه إلــى الســجن وإعــادة اعتقــال األســير فــور 
ً

فــي الســنوات األخيــرة، حيــث يقــوم عــادة
خروجــه مــن بــاب الســجن، وقــد حصــل هــذا األمــر فــي عــدة حــاالت منهــا: األســير محمــود عبــد اللطيــف، ورامــي 
 يعقــوب أبــو عصــب 

ً
الفاخــوري، وعدنــان الرجبــي، ومحمــود جابــر، وصبيــح أبــو صبيــح، وعــز الديــن أبــو صبيــح، وأخيــرا

ويعقــوب أبــو عصــب وعــالء الكركــي وأنــس دربــاس وغيرهــم، كل ذلــك مــن أجــل منعهــم مــن عمــل أي مراســم 
ــع الفلســطيني واألعــالم  احتفــال أو اســتقبال مــع عائالتهــم، وبشــكل خــاص االحتفــاالت التــي يظهــر فــي الطاب

الفلســطينية.
ــه ال يســتند إلــى أمــر 

ّ
إّن االعتقــال الــذي تقــوم بــه قــوات اإلحتــالل اإلســرائيلي هــو اعتقــال غيــر قانونــي، إذ إن

ــكاد خــرج مــن  ــه ال يســتند علــى أيــة تهمــة حقيقيــة موجهــة لألســير المحــرر، فهــو بال
ّ
اعتقــال قضائــي، كمــا وأن

أبــواب الســجن، فأيــة جريمــة توجــه لــه فــي ذلــك!
كذلــك فــإّن جميــع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة التــي يقــوم بهــا االحتــالل بحــق هــؤالء هــي إجــراءات صوريــة 
ال أكثــر، حيــث يهــدف االحتــالل مــن خــالل إعــادة اعتقــال هــؤالء األســرى المحرريــن إلــى منــع إقامــة أي مظهــر 
احتفالــي جماهيــري لهــؤالء األســرى فــي مدينــة القــدس، ويقــوم بإعــادة اعتقالهــم مــن أجــل مطالبــة المحكمــة 

بفــرض شــروط إفــراج عنهــم مثــل الحبــس المنزلــي واإلبعــاد عــن مدينــة القــدس.
إّن المتتبــع للســاحة السياســية والميدانيــة فــي مدينــة القــدس ُيالحــظ تركيــز الســلطات اإلســرائيلية علــى مالحقــة 
وتجريــم أي مظهــر مــن المظاهــر الســيادية أو الشــعبية الفلســطينية فــي مدينــة القــدس، إذ إّن االحتفاالت التي 
تقــام فــي اســتقبال هــؤالء األســرى المحرريــن تتضمــن رفــع األعــالم الفلســطينية، وإنشــاد األناشــيد والهتافــات 
الوطنيــة المختلفــة، ولذلــك يســعى االحتــالل إلــى منــع مثــل هــذه المظاهــر الوطنيــة فــي مدينــة القــدس مــن 
خــالل إعــادة اعتقــال األســرى المحرريــن وفــرض شــروط عليهــم تمنعهــم مــن إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات علــى 



8ممنوعون من الحياة ..  انتهاكات حقوق اإلنسان في مدينة القدس

.
ً
الرغــم مــن أّن هــذه االحتفــاالت قانونيــة وشــرعية بحــد ذاتهــا وال تشــكل أيــة جريمــة مطلقــا

، إذ إّن االحتــالل 
ً
شــير إلــى أّن مثــل هــذه االعتقــاالت تتعــدى كونهــا غيــر قانونيــة، فهــي غيــر إنســانية أيضــا

ُ
، ن

ً
وأخيــرا

بإجراءاتــه التعســفية يحــرم األســير وعائلتــه وأقاربــه مــن لحظــات الفــرح بعــد انتهــاء مــدة الســجن، ليقــوم بتحويــل 
هــذا الفــرح إلــى اعتقــال ورعــب وخــوف، ضــد األســير نفســه الــذي ينتظــر لحظــة تحــرره مــن األســر، وضــد ذويــه 

وزوجتــه وأطفالــه، كل ذلــك دون أيــة ذريعــة قانونيــة.
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اعتقال محافظ القدس وثالثة ناشطين مقدسيين

األحــد  فجــر  االحتــالل  ومخابــرات  شــرطة  مــن  مجموعــة  اقتحمــت 
2019/4/14مـــ منــزل محافــظ مدينــة القــدس الســيد عدنــان غيــث الواقــع 
بلــدة ســلوان وقامــت باعتقالــه واقتيــاده للتحقيــق فــي مركــز  فــي 
قــرار عســكري  بتهمــة مخالفتــه لشــروط  المســكوبية،  االعتقــال فــي 
صــادر بحقــه فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، والــذي يقضــي بعــدم 
دخــول أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة لمــدة ســتة أشــهر أو االتصــال 
بأشــخاص معينيــن، وبعــد عــدة ســاعات مــن التحقيــق، أفرجــت شــرطة 
االحتــالل عــن محافــظ مدينــة القــدس بكفالــة قيمتهــا 10,000 شــيكل 

وبشــرط منعــه مــن التواصــل مــع أشــخاص معيينيــن لمــدة أســبوع.

ــة القــدس هــذا االعتقــال، مؤكــدة »أّن االعتــداء علــى الرمــوز المقدســية وعلــى رأســهم المحافــظ 
َ
ظ

َ
وأدانــت محاف

ينــدرج فــي إطــار اســتهداف الوجــود الفلســطيني فــي القــدس واســتهداف الشــخصيات الوطنيــة المقدســية«.
ويأتــي اعتقــال المحافــظ ضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات التصعيديــة التــي يقــوم بهــا اإلحتــالل اإلســرائيلي ضــد 
اعتبــار  ترامــب بخصــوص  الرئيــس األمريكــي  بعــد تصريحــات  القــدس، وبشــكٍل خــاص  الفلســطينين فــي مدينــة 
 
ً
 لدولــة إســرائيل، وقيامــه بنقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا، وإزاحــة ملــف القــدس جانبــا

ً
القــدس الموحــدة عاصمــة

عــن طاولــة المفاوضــات.

ــادي  ــر ن ــة نشــطاء مقدســيين هــم مدي مــن جهــة أخــرى اعتلقــت شــرطة  االحتــالل يــوم اإلثنيــن 2019/4/29 ثالث
األســير فــي القــدس الســيد ناصــر قــوس، والناشــطين عمــاد الشــلودي، وهيثــم حجــازي. 

حيــث اقتحمــت مخابــرات االحتــالل منــازل هــؤالء الناشــطين فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس وقامــت باقتيادهــم 
للتحقيــق معهــم فــي معتقــل المســكوبية، ووجهــت لهــم تهمــة القيــام بنشــاط من طرف الســلطة الفلســطينية 
 التفاقيــة أوســلو، حيــث اتهمتهــم شــرطة االحتــالل بعمــل لجنــة لتنســيق وترتيــب آليــة 

ً
فــي مدينــة القــدس خالفــا

 لشــهر رمضــان.
ً
تزييــن شــوارع القــدس القديمــة باألضــواء وغيرهــا اســتعدادا

 بتمديــد اعتقالهــم 24 ســاعة مــن أجــل 
ً
وبعــد عــدة ســاعات مــن التحقيــق معهــم، أصــدر ضابــط التحقيــق قــرارا

عرضهــم علــى المحكمــة، وفــي اليــوم التالــي تــّم اإلفــراج عنهــم بكفالــة ماليــة بقيمــة عشــرة آالف شــيكل لــكل 
واحــد، وبعــدم االلتقــاء فيمــا بينهــم لمــدة ثالثــة شــهور.

ويســعى االحتــالل فــي األشــهر األخيــرة إلــى منــع إقامــة أيــة فعاليــة أو أي دور شــعبي أو ســيادي للمؤسســات 
 منــه إلى تهويــد المدينة 

ً
الفلســطينية فــي مدينــة القــدس، بمــا فــي ذلــك الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ســعيا

بشــكل تــام، وإخضــاع جميــع المقدســيين إلــى قبضــة االحتــالل األمنيــة والســيادية فــي جميــع مناحــي الحيــاة، 
وإلغــاء أيــة مرجعيــة فلســطينية خاصــة بهــم فــي مدينــة القــدس.
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 االعتقال اإلداري – الجانب القانوني: 

يصــدر أمــر االعتقــال اإلداري بواســطة وزيــر الدفــاع بموجــب صالحياتــه بحســب قانــون أنظمــة الطــوارئ )االعتقاالت( 
لســنة 1979مـــ إذا كان لديــه اعتقــاد بــأّن أمــن الدولــة أو أمــن المجتمــع يقتضــي اعتقــال شــخص معيــن، وذلــك لمــدة 
ال تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد مــرات أخــرى دون ســقف أعلــى للتمديــدات. فاألصــل أّن االعتقــال اإلداري هــو 
إجــراء اســتثنائي ال يتــم مــن خاللــه معاقبــة الشــخص علــى أفعــال منســوبة لــه فــي الماضــي )بعكــس االعتقــال 
 لمــا تســتخدمه الســلطات االســرائيلية علــى أرض الواقــع، 

ً
 خالفــا

ً
الجنائــي(، وهــو إجــراء وقائــي وليــس إجــراء عقابيــا

حيــث أصبــح اســتخدامه كأصــل عــام ال إســتثناًء، وخاصــة إذا لــم تنجــح النيابــة العامــة والشــرطة فــي تثبيــت الشــبهات 
ضــد المعتقــل وتقديــم الئحــة اتهــام ضــده، فتلجــأ النيابــة العامــة لوزيــر الدفــاع إلصــدار أمــر اعتقــال إداري فــي 

هــذه الحــاالت.
وينطبــق هــذا علــى الحــاالت التــي تنفــذ فيهــا حمــالت االعتقــال التعســفية الجماعيــة كمــا حصــل ســنة 2015، حيــث 
صــدرت مجموعــة مــن قــرارات االعتقــال اإلداري بحــق شــبان فلســطينين علــى خلفيــة أحــداث حــرق الطفــل محمــد 
أبــو خضيــر، فقــام وزيــر الدفــاع موشــيه يعلــون فــي شــهر 2015/10 بالتوقيــع علــى 28 أمــر اعتقــال إداري ضــد 
ــر األحــداث األمنيــة التــي اندلعــت فــي مدينــة القــدس  مجموعــة مــن الشــباب والقاصريــن المقدســيين، علــى إث

فــي تلــك الفتــرة.
ويوجــب القانــون بعــد صــدور القــرار أن يعــرض المعتقــل اإلداري أمــام رئيــس المحكمــة المركزيــة خــالل 48 ســاعة 
للنظــر فــي القــرار، حيــث يملــك القاضــي صالحيــة المصادقــة علــى القــرار أو إبطالــه أو تقصيــر مدتــه، وإذا كانــت 
مــدة قــرار االعتقــال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر وتمــت المصادقــة عليــه، يجــب عــرض المعتقــل مــرة أخــرى أمــام القاضــي 

بعــد تمــام ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اعتقالــه.
يغلــب الطابــع الســري علــى جلســات المحكمــة فــي االعتقــال اإلداري، حيــث تعقــد الجلســات بأبــواب مغلقــة 
بحضــور المعتقــل ومحاميــه لكــن دون حضــور ذويــه، ومــن ثــّم تنتقــل المحكمــة لســماع الملــف الســري المقــّدم 
لهــا بواســطة ممثــل المخابــرات الجالــس خلــف ســتارة مخصصــة فــي قاعــة المحكمــة، وحينهــا يتــم إخــراج المعتقــل 
ومحاميــه مــن قاعــة المحكمــة حيــث تقــوم المحكمــة بســماع البينــات وقبــول المــواد دون حضــور المعتقــل 
ومحاميــه ودون عرضهــا عليهــم، وهــذه هــي البينــات الســرية األساســية التــي تعتمــد المحكمــة عليهــا فــي 
تثبيــت قــرار االعتقــال اإلداري، ثــّم يســمح للمحامــي والمعتقــل بالرجــوع مــرة أخــرى لقاعــة المحكمــة حــال االنتهــاء 

مــن النظــر والمداولــة فــي الملــف الســري، وذلــك مــن أجــل ســماع القــرار. 
وبحســب القانــون يملــك رئيــس المحكمــة صالحيــة إبطــال قــرار االعتقــال اإلداري إذا ثبــت لديــه أّن أســباب إصــدار 
القــرار ال تتعلــق بأمــن الدولــة أو المجتمــع، أو إذا صــدر القــرار بســوء نيــة أو باالعتماد علــى اعتبارات غير موضوعية 
وغيــر متعلقــة بظــروف الحالــة المعروضــة أمامــه، إال أّن الواقــع يشــير إلــى أّن تدخــل القاضــي فــي االعتقــال 
 يقتصــر دوره علــى المصادقــة علــى قــرار االعتقــال لكامــل المــدة المذكــورة فيــه، 

ً
 ودائمــا

ً
اإلداري معــدوم تمامــا

وفــي جميــع األحــوال يكــون االســتئناف علــى قــرار رئيــس المحكمــة المركزيــة أمــام المحكمــة العليــا.
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سياسة دهم منازل المواطنين لالعتقال

تواصــل الســلطات اإلســرائيلية 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 وتخريــب المنــازل، كمــا تنفــذ معظمهــا دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش، وفيمــا يلــي 
يرصــد األورومتوســطي أبــرز عمليــات دهــم منــازل المواطنيــن فــي مدينــة القــدس المحتلــة لشــهر شــباط/فبراير 

.2019

مســاء الجمعــة 2019/4/5، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــارة الــواد فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة 
القــدس المحتلــة، دهــم أفرادهــا منــزل عائلــة نجيــب، وأجــروا أعمــال تفتيــش وعبــث، وســلموا المواطــن 

 لمراجعــة مخابــرات االحتــالل.
ً
رأفــت ســميح نجيــب بالغــا

وفــي مســاء الجمعــة نفســه، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية قريــة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس، 
لتدهــم منــزل عائلــة عميــرة، وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث بالمحتويــات قبــل أن يســلموا المواطــن عصام 

 لمراجعــة مخابــرات االحتــالل.
ً
، بالغــا

ً
عميــرة، 69 عامــا

منتصــف ليلــة األربعــاء الموافــق 2019/4/10، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي جبــل المكبــر جنــوب شــرق 
مدينــة القــدس المحتلــة، دهــم أفرادهــا العديــد مــن المنــازل الســكنية، وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث 

.
ً
، وعمــري المشــاهرة، 17 عامــا

ً
بمحتوياتهــا، ثــم اعتقلــوا الطفليــن مهنــد المشــاهرة، 17 عامــا

 مــن 
ً
وفــي الليلــة نفســها، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة ســلوان جنــوب البلــدة القديمــة ودهمــت عــددا

المنــازل الســكنية وأجــروا أعمــال تفتيــش وعبــث بالمحتويــات، وقبــل انســحابها اعتقلــت ســتة أطفــال مــن 
، محمــد أبــو رمــوز، 

ً
، ســلطان ســرحان، 14 عامــا

ً
، جهــاد أبــو رمــوز، 15 عامــا

ً
الحــي، وهــم: خضــر عــودة، 13 عامــا

.
ً
، وعــدي غيــث 17 عامــا

ً
14 عامــا

منتصــف ليلــة األحــد 2019/4/14، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية الحــارة الوســطى ببلــدة ســلوان، جنــوب 
، وبعــد التفتيــش والعبــث 

ً
القــدس المحتلــة، دهــم أفرادهــا منزلــة محافــظ المدينــة عدنــان غيــث، 44 عامــا

بالمحتويــات اعتقــل أفرادهــا المحافــظ غيــث.

 مــن منازلهــا وقامــت 
ً
وفــي الليلــة نفســها اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة العيســاوية ودهمــت عــددا

بتفتيشــها، لتعتقــل خمســة مواطنيــن، وهــم: محمــد عبيــد، تــاج الديــن محيســن، محمــد عبيــد، محمــد أبــو 
ريالــة، وبشــار محيســن.
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منتصــف ليلــة اإلثنيــن 2019/4/15، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة بــدو، شــمال غربــي المدينــة المحتلــة، 
دهــم أفرادهــا منــزل عائلــة المواطــن حمــزة إبراهيــم زهــران وبعــد عمليــات التفتيــش والعبــث اعتقلــوا 

المواطــن زهــران.

ــاء 2019/4/16، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية قريــة العيســاوية، ودهــم أفرادهــا  مــع منتصــف ليلــة الثالث
، وعبــد 

ً
 مــن المنــازل وأجــروا أعمــال تفتيــش وعبــث لتعتقــل 3 أطفــال، وهــم: محمــد محيســن، 15 عامــا

ً
عــددا

، وجميــل 
ً
، والشــابين: عدنــان أبــو ريالــة، 21 عامــا

ً
، ومهنــد أبــو عصــب، 15 عامــا

ً
الرحمــن أبــو ريالــة، 14 عامــا

.
ً
ناصــر، 21 عامــا

وفــي نفــس الليلــة، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة حزمــا، شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، دهمــت 
.
ً
منزلــة عائلــة صــالح الديــن، وبعــد عمليــات التفتيــش والعبــث اعتقلــت الطفــل ســليمان صــالح الديــن، 16 عامــا

 من المنازل 
ً
فجــر الخميــس 2019/4/18، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلدة ســلوان، ودهمت وفتشــت عــددا

، ومحمــد الخطيــب، 14 
ً
، معتصــم أبــو نــاب، 17 عامــا

ً
الســكنية، لتعتقــل ثالثــة أطفــال: محمــد عليــان، 13عامــا

، والشــابين: زيــاد الرجبــي وأنــس الخطيــب.
ً
عامــا

مــع منتصــف ليلــة اإلثنيــن 2019/4/22، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي رأس شــحادة في مخيم شــعفاط 
لالجئيــن، وبعــد دهــم وتفتيــش عــدد مــن المنــازل الســكنية، اعتقلــت القــوات الطفليــن: مالــك حويشــة، 15 

.
ً
، وصالــح الشــرقاوي، 14 عامــا

ً
عامــا

وفــي الليلــة نفســها، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي الطــور فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، 
 لمراجعــة مخابــرات االحتــالل.

ً
ودهمــت وفتشــت منــزل المواطــن مصطفــى الهشــلمون لتســلمه بالغــا

فجــر الخميــس 2019/4/25، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية قريــة بيــت اكســا، شــمال غربــي القــدس المحتلــة، 
.
ً
دهــم أفرادهــا وفتشــوا منــزل عائلــة غريــب، ليعتقلــوا بعدهــا المواطــن شــهاب غريــب، 24 عامــا

مســاء الســبت 2019/4/27، اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة ســلوان، ودهمــت وفتشــت منــزل عائلــة زيتــون، 
.
ً
لتعتقــل قبــل انســحابها الطفــل معتــز عبــد اللــه زيتــون، 14 عامــا

فجــر األحــد 2019/4/28، اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة العيســاوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، دهــم 
 مــن المنــازل الســكتية، ليعتقلــوا أ}بعــة مواطنيــن بينهــم طفــالن: منيــر عليــان، 17 

ً
أفرادهــا وفتشــوا عــددا

.
ً
، ويونــس عليــان 23 عامــا

ً
، أيــوب أبــو الحمــص، 19 عامــا

ً
، محمــود مصطفــى 17 عامــا

ً
عامــا
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االنتهاكات الدينية واالعتقاالت واإلبعادات التعسفية

باب الرحمة – المسجد األقصى

 لحملــة االعتقــاالت التعســفية واإلبعــادات الجماعيــة عــن 
ً
شــهد النصــف األول مــن شــهر نيســان األخيــر اســتمرارا

المســجد األقصــى علــى خلفيــة قضيــة ُمصلــى بــاب الرحمــة، حيــث اســتمرت شــرطة االحتــالل بالتضييــق علــى 
المصليــن فــي المســجد األقصــى واعتقــال كل شــخص يقــوم بفتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة، وســمحت للمســتوطنين 
اإلســرائيلين باقتحــام المســجد بأعــداد كبيــرة تحــت حمايــة قــوات االحتــالل، وارتكــب االحتــالل ومســتوطنوه عــدة 

انتهــاكات دينيــة واســتفزازات للمصليــن المســلمين ومشــاعرهم فــي المســجد األقصــى.
 بعــد توقــف 

ً
وبعــد ذلــك، عــاد الهــدوء النســبي إلــى المــكان فــي النصــف الثانــي مــن شــهر نيســان، خصوصــا

ــاح، األمــر الــذي  ــاب الرحمــة كل صب ــالل عــن اعتقــال الحــراس أو األشــخاص الذيــن يفتحــون ُمصلــى ب ســلطات االحت
أثبــت للجميــع وبــكل وضــوح أّن سياســات االحتــالل التعســفية هــي الســبب الوحيــد للتوتــر والتصعيــد الحاصــل فــي 
ــه وفــور توقــف االحتــالل عــن إجراءاتــه التعســفية ضــد حــراس المســجد األقصــى والُمصليــن 

ّ
المســجد األقصــى، وأن

ــاب الرحمــة فقــد عــاد الهــدوء إلــى المــكان  ــه التحريضيــة وحملــة مســتوطنيه ضــد ُمصلــى ب فيــه، وإيقــاف حملت
مباشــرة بشــكل تلقائــي وبــدون تنســيق أو ترتيــب.

وفيما يلي عرض ألبرز الحاالت التي حدثت في نيسان 2019 :

     
اعتقال حراس المسجد األقصى وكل من يقوم بفتح ُمصلى باب الرحمة

اســتمرت شــرطة االحتــالل بحملــة اعتقاالتهــا التعســفية فــي المســجد 
األقصــى فــي النصــف األول مــن شــهر نيســان، وبشــكل خــاص ضــد 
موظفــي وحــراس المســجد التابعيــن لدائــرة األوقــاف األردنيــة، كل 
 
ً
ذلــك بــدون أي مســوغ قانونــي، وبحجة فتــح ُمصلى باب الرحمة خالفا
ألمــر قضائــي أصدرتــه محكمــة الصلــح االســرائيلية بتاريــخ 2019/3/17 
والــذي يقضــي بإغــالق ُمصلــى بــاب الرحمــة بزعمهــم وجــود مكاتــب 
 حيــث إّن المــكان 

ً
لمنظمــة محظــورة فيــه، األمــر غيــر الصحيــح مطلقــا

يســتعمل فقــط كُمصلــى تحــت إشــراف دائــرة األوقــاف األردنيــة صاحبــة 
الدولــي  للقانــون   

ً
األقصــى وفقــا المســجد  فــي  الوصايــة واإلدارة 

واالتفاقيــات الدوليــة.
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حيــث قامــت شــرطة االحتــالل باعتقــال كل حــارس يقــوم بفتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة، واقتيــاده إلــى محطــة شــرطة 
 
ً
ــا ــالل تعلــم يقين ــأّن ســلطات االحت  ب

ً
القشــلة فــي القــدس، والتحقيــق معــه بتهمــة مخالفــة أمــر قضائــي، علمــا

أّن هــؤالء الحــراس هــم موظفــون تابعــون لدائــرة األوقــاف األردنيــة وملتزمــون بتعليماتهــا فــي أداء عملهــم، 
ــه ال يوجــد مــا يبــرر اعتقالهــم بتهــم تتعلــق بصلــب عملهــم ووظيفتهــم ألّن مثــل هــذه األمــور فــي األصــل 

ّ
وأن

أن تحــل فــي القنــوات الدوليــة الرســمية، إال أّن شــرطة االحتــالل كانــت تهــدف مــن خــالل هــذه االعتقــاالت المتكــررة 
واإلبعــادات التعســفية إلــى زعزعــزة االســتقرار والهــدوء فــي المــكان حتــى ال تســتقر األمــور ويصبــح الُمصلــى 
مســألة أمــر واقــع، لذلــك وظــف االحتــالل صالحياتــه وســلطاته مــن أجــل ترهيــب هــؤالء الموظفيــن ومنعهــم مــن 

ممارســة عملهــم فــي المســجد حتــى يحقــق تلــك األهــداف. 
قامــت شــرطة االحتــالل بتاريــخ 2019/4/1 باإلفــراج عــن الحــارس وســام الحشــيم وإبعــاده عــن المســجد األقصــى 

 بتهمــة فتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة بتاريــخ 2019/3/31.
ً
لمــدة 15 يومــا

تناوب عائالت القدس في فتح ُمصلى باب الرحمة

بعد أن تنبه الفلســطينيون إلى خطورة سياســات شــرطة االحتالل التي تهدف بشــكل أساســي إلى إفراغ 
حــراس دائــرة األوقــاف اإلســالمية مــن المســجد األقصــى، مــن خــالل اعتقالهــم وإبعادهــم عــن المســجد 
األقصــى بعــد فتحهــم لبــاب الرحمــة، حيــث كان يحضــر فــي كل صبــاح عــدة أفــراد مــن شــرطة االحتــالل أمــام 
ُمصلــى بــاب الرحمــة، وينتظــرون الحــارس الُمكلــف بفتــح الُمصلــى ليقومــوا بتصويــره واعتقالــه مباشــرة 

واقتيــاده للتحقيــق ومــن ثــّم إبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوعين علــى األقــل.
بعــد هــذه اإلجــراءات التعســفية، قــررت العائــالت الفلســطينية فــي القــدس إرســال أبنائهــا للتنــاوب فــي 
 مــن حــراس المســجد مــن أجــل تفويــت الفرصــة أمــام شــرطة االحتــالل إلبعــاد 

ً
فتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة بــدال

حــراس المســجد األقصــى.
إذ قــام الشــاب محمــود نجيــب بتاريــخ 2019/4/1 بفتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة وقامــت الشــرطة باعتقالــه 
، وكذلــك بتاريــخ 2019/4/2 اعتقلت شــرطة االحتالل الشــابين 

ً
وإبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا

بشــار وتوفيــق نجيــب بنفــس التهمــة، وبتاريــخ 2019/4/3 اعتقلــت الشــرطة الشــاب أحمــد نجيــب بعــد فتحــه 
 بتاريــخ 2019/4/4 اعتقلــت شــرطة االحتــالل الشــاب خضــر العجلونــي بنفــس 

ً
ُمصلــى بــاب الرحمــة، وأخيــرا

 .
ً
 عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا

ً
التهمــة كذلــك، وقامــت بإبعادهــم جميعــا
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قيام شرطي اسرائيلي بدخول الُمصلى بحذائه

وبتاريــخ 2019/4/4، قــام أحــد أفــراد شــرطة االحتــالل بعمــل اســتفزازي لمشــاعر المســلمين فــي المســجد األقصــى، 
حيــث اقتحــم ُمصلــى بــاب الرحمــة ودعــس بحــذاءه علــى ســجاد الصــالة الموجــود داخــل الُمصلــى، وأثنــاء قيامــه 
 منــه خلــع حذائــه قبــل الدخــول 

ً
بهــذا العمــل االســتفزازي توجــه لــه حــارس المســجد األقصــى عمــران الرجبــي طالبــا

إلــى المصلــى، إال أّن الشــرطي رفــض ذلــك، ثــّم قامــت الشــرطة باالعتــداء علــى الحــارس عمــران الرجبــي بالضــرب 
المبــرح بمســاعدة عناصــر أخــرى مــن شــرطة االحتــالل، ومــن ثــّم تــّم اعتقــال الحــارس واقتيــاده للتحقيــق فــي مركــز 

شــرطة القشــلة بتهمــة عرقلــة عمــل الشــرطة. 
 بشــجب أعمــال الشــرطي المذكــور، 

ً
 رســميا

ً
بدورهــا اســتنكرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية هــذا األمــر، وأصــدرت بيانــا

وأشــارت إلــى أّن خطــورة هــذه اإلجــراءات االســتفزازية المتكــررة لشــرطة االحتــالل والتي تمس بمشــاعر المســلمين 
 كمــا 

ً
وتنتهــك حرمــة وقدســية مســجدهم، وتــؤدي بالضــرورة إلــى توتيــر األوضــاع فــي المســجد األقصــى تمامــا

 لوســائل 
ً
 أّن هــذا العمــل كان هــو الســبب فــي توتــر األوضــاع فــي المــكان وفقــا

ً
حصــل فــي الشــهر الماضــي، علمــا

اإلعــالم اإلســرائيلية.
 مــن أن تقــوم 

ً
مــرة أخــرى، أثــار تصــرف الشــرطي المذكــور حالــة مــن الغضــب الشــعبي لــدى الفلســطينيين، وبــدال

الســلطات اإلســرائيلية باعتقالــه ومحاكمتــه بمخالفــة ازدراء األديــان والدخــول بــدون إذن إلــى األماكــن الدينيــة 
 ألحــكام المــواد )170 و 172( مــن قانــون العقوبــات اإلســرائيلي، قامــت الشــرطة اإلســرائيلية باعتقــال حــارس 

ً
خالفــا

المســجد األقصــى واالعتــداء عليــه وإبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة خمســة أيــام، وقــد أصيــب الحــارس عمران 
بيــده أثنــاء اعتقالــه.
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استمرار حملة االبعادات التعسفية ضد الُمصلين في المسجد األقصى

اســتمرت شــرطة االحتــالل بحملــة إبعاداتهــا ضــد الُمصليــن فــي المســجد األقصــى، أصــدر قائــد لــواء شــرطة القــدس 
 
ً
 بإبعــاد الســيد يوســف الحــواش عــن المســجد األقصــى لمــدة 3 أشــهر، كمــا وأصــدر قــرارا

ً
بتاريــخ 2019/4/20 قــرارا

بتاريــخ 2019/4/24 بإبعــاد الشــاب روحــي الكلغاصــي لمــدة 4 أشــهر، والشــاب ثائــر أبــو صبيــح لمــدة 6 أشــهر.
 لإلحصائيــات فقــد تجــاوز عــدد المبعديــن عــن المســجد األقصــى بخصــوص قضيــة ُمصلــى بــاب الرحمــة أكثــر 

ً
ووفقــا

 مــن حقهــم األساســي فــي إقامــة الشــعائر 
ً
ــة تحــرم هــؤالء جميعــا مــن 200 شــخص، وهــذه اإلبعــادات الطويل

الدينيــة والوصــول إلــى أماكنهــم المقدســة، وتــزداد شــدة وقســوة هــذه اإلبعــادت التعســفية فــي الوقــت التــي 
تحــرم فيــه هــذه القــرارات هــؤالء األشــخاص مــن حقوقهــم الدينيــة فــي شــهر رمضــان وفــي األعيــاد اإلســالمية 

الخاصــة بهــم فــي الشــهر القــادم.
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إبعاد المقدسية عايدة الصيداوي

وبتاريــخ 2019/4/23، تــّم اســتدعاء الحاجــة عايــدة الصيــداوي للتحقيــق 
معهــا فــي مركــز شــرطة القشــلة، وتــّم توجيــه تهمــة اإلخــالل بالنظــام 
العــام لهــا، حيــث اّدعــت شــرطة االحتــالل بــأّن الحاجــة عايــدة قامــت 
بقــراءة القــرآن بصــوت مرتفــع فــي المنطقــة الشــرقية فــي المســجد 
األقصــى أثنــاء مــرور المســتوطنين فــي اقتحاماتهــم اليوميــة هنــاك، 
 لزعمهــم، وبعــد 

ً
 بالنظــام العــام وفقــا

ً
وأّن تصرفهــا هــذا يعتبــر إخــالال

التحقيــق معهــا أفرجــت الشــرطة عنهــا بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد 
.
ً
األقصــى لمــدة 13 يومــا

اعتقال مدير المتحف االسالمي في المسجد األقصى 

بتاريــخ 2019/4/23، اقتحمــت مجموعــة كبيــرة مــن ضبــاط شــرطة االحتــالل المتحــف االســالمي الكائــن فــي الجهــة 
الجنوبيــة الغربيــة مــن المســجد األقصــى، وبثــوا الرعــب والخــوف فــي المــكان أثنــاء تواجــد العديــد مــن األطفــال 

والنســاء فــي زيــارة للمتحــف.
ولــدى توجــه مديــر المتحــف المهنــدس عرفــات عمــرو ألحــد الضبــاط لســؤاله عــن ســبب االقتحــام بهــذه الطريقــة 
 
ً
الهمجيــة، اعتــرض عليــه وقــام بتهديــده باالعتقــال ومنعــه مــن التدخــل، إذ اعتبــر الشــرطي ذلــك إهانــة لــه. علمــا

 وبــدون أي مبــرر.
ً
أّن االقتحــام كان اســتفزازيا

وبعــد خــروج الســيد عرفــات مــن المســجد األقصــى تــّم اعتقالــه واقتيــاده إلــى محطــة شــرطة القشــلة فــي القدس 
والتحقيــق معــه بتهمــة عرقلــة عمــل الشــرطة وإهانــة شــرطي والقيــام بتصــرف إخــالل بالنظــام العــام، وعلــى 
الرغــم مــن إنــكاره لجميــع هــذه التهــم الملفقــة، تــّم اإلفــراج عنــه بشــرط إبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 

، وإلزامــه بالحضــور للتحقيــق مــرة أخــرى بعــد أســبوع.
ً
يومــا
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وعلى ضوء ذلك كله، نرى من الناحية القانونية ما يلي:

مــا زالــت ســلطات االحتــالل مســتمرة بحملــة االعتقــاالت واإلبعــادات التعســفية ضــد الفلســطينيين وموظفــي 
 لالتفاقيــات الدوليــة.

ً
دائــرة األوقــاف وحــراس المســجد األقصــى، خالفــا

ــاب الرحمــة هــي اعتقــاالت  إّن جميــع االعتقــاالت التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل علــى خلفيــة قضيــة ب
تعســفية غيــر قانونيــة بشــكل مطلــق، وكذلــك الحــال فــإّن جميــع قــرارات اإلبعــاد اإلداريــة التــي صــدرت بحــق 
موظفــي األوقــاف والمصليــن الفلســطينيين هــي قــرارات تعســفية، وال تســتند إلــى أيــة ذريعــة قانونيــة 
 للقانــون المحلــي اإلســرائيلي( وهــي مخالفــة صارخــة للمــادة )1/9( مــن معاهــدة وادي عربــة 

ً
)حتــى وفقــا

التــي جــاء فيهــا: »ســيمنح كل طــرف للطــرف اآلخــر حريــة الوصول لالماكــن ذات األهمية الدينيــة والتاريخية«.

إّن عــدم احتــرام شــرطة االحتــالل للقوانيــن الدوليــة واســتمرارها باالعتقــاالت واالبعــادات التعســفية ضــد 
 سياســية وســيادية أخــرى تقــف وراء قضيــة بــاب الرحمــة، وليســت 

ً
الفلســطينين يظهــر بوضــوح أّن أهدافــا

 قانونيــة.
ً
أســبابا

إّن فتــرة الهــدوء النســبي التــي حصلــت فــي المســجد األقصــى فــي النصــف الثانــي مــن شــهر نيســان 
الماضــي أثبتــت بشــكل قاطــع أّن إجــراءات االحتــالل التعســفية والقمعيــة فــي بــاب الرحمــة هــي الســبب 
الوحيــد للتصعيــد وتوتــر األوضــاع فــي المســجد األقصــى، حيــث مــا أن توقــف االحتــالل عــن انتهاكاتــه اليوميــة 
 بــأّن االحتــالل قــد خفــف إجراءاتــه القمعيــة بشــكل 

ً
وإجراءاتــه القمعيــة حتــى ســاد الهــدوء فــي المــكان. علمــا

أساســي بســبب االنتخابــات اإلســرايئلية واألعيــاد اليهوديــة، وقــرب شــهر رمضــان. 

إّن قيــام أفــراد شــرطة االحتــالل بيــن كل فتــرة وأخــرى باقتحــام مصلــى بــاب الرحمــة باألحذيــة أو باالعتــداء 
علــى حــراس األوقــاف، أو باقتحــام مرافــق المســجد األقصــى بأعــداد كبيــرة مــن الجنــود، كل هــذه التصرفــات 

مــن شــأنها زيــادة التوتــر فــي المســجد األقصــى دون أي مبــرر.

يجــب علــى ســلطات االحتــالل إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل تاريــخ 2019/2/14، وإلغــاء جميــع قــرارات 
اإلبعــاد اإلداريــة والقضائيــة فــي هــذا الخصــوص.
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تقييد الحريات واالجتماعات العامة

ُيصعــد اإلحتــالل اإلســرائيلي مــن إجراءاتــه القمعيــة المقيــدة للحريــات واالجتماعــات العامــة فــي مدينــة القــدس، 
إليهــا،  األمريكيــة  الســفارة  القــدس ونقــل  ترامــب بخصــوص  األمريكــي  الرئيــس  بعــد تصريحــات  خــاص  وبشــكٍل 
حيــث يســعى اإلحتــالل إلــى منــع إقامــة أي فعاليــة أو أي دور شــعبي أو ســيادي للمؤسســات الفلســطينية 
 منــه لتهويــد المدينــة بشــكل تــام، ولذلــك قــام االحتــالل بمنــع انعقــاد العديــد مــن 

ً
فــي مدينــة القــدس، ســعيا

المؤتمــرات االجتماعيــة والفعاليــات الرياضيــة فــي األشــهر األخيــرة. 

فيما يلي عرض ألبرز الحاالت التي وثقها األورومتوسطي في شهر نيسان 2019

حظر اقامة مسابقة رياضية في بيت صفافا 

منعــت شــرطة اإلحتــالل االســرائيلي يــوم الجمعــة 2019/4/19 تنظيــم مســابقة رياضيــة لكــرة القــدم كان مخطــط 
أن تقــام فــي ملعــب بيــت صفافــا فــي مدينــة القــدس، وهــي بطولــة رياضيــة باســم »البطولــة االولــى لملتقــى 
 مــن كافــة قــرى وبلــدات مدينــة القــدس للفئــة العمريــة 12_13 عــام.

ً
 مقدســيا

ً
أهالــي القــدس« وتضــم 12 فريقــا

االســرائيلية  الشــرطة  فــإّن  جالجــل  أحمــد  الصحفــي  القــدس  أهالــي  ملتقــى  فــي  اإلعــالم  لمســؤول   
ً
ووفقــا

ومخابراتهــا منعــت صبــاح يــوم الجمعــة إقامــة هــذه الفعاليــة الرياضيــة التــي يقــوم علــى تنظيمهــا ملتقــى 
أهالــي القــدس بالتعــاون مــع رابطــة األنديــة المقدســية. حيــث اقتحمــت قــوات كبيــرة مــن شــرطة ومخابــرات 
االحتــالل ملعــب بيــت صفافــا قبــل موعــد الفعاليــة الرياضيــة، وعلقــت عليــه قــرار المنــع الموقــع مــن »وزيــر األمــن 
ــة  جلعــاد اردان«، والــذي يقضــي بمنــع تنظيــم الفعاليــة فــي ملعــب بيــت صفافــا أو فــي أي ملعــب آخــر بمدين
القــدس. وجــاء فــي قــرار المنــع أّن دوري المبــاراة يقــام برعايــة الســلطة الفلســطينية فــي ذكــرى يــوم األســير 

الفلســطيني«.
وقــال رئيــس ملتقــى اهالــي القــدس خالــد صبــاح: »لقــد فاجأنــا أمــر المنــع مــن جهــة وزيــر األمــن الداخلــي أردان 
، وذلــك ألننــا فــي ملتقــى اهالــي القــدس ال تربطنــا توجهــات سياســية وال أّيــة ارتباطــات مــع اي جهــة سياســية 
فلســطينية ، ومنــذ اكثــر مــن عــام والملتقــى نفــذ عــدة فعاليــات ونشــاطات ذات أهــداف اجتماعيــة عائليــة ، ونحــن 
مــن أولوياتنــا دعــم  الســلم األهلــي والمحافظــة  عليــه ، كذلــك  المحافظــة علــى هويتنــا االخالقيــة والقيميــة ، 
وندعــو الــى رفــع حالــة الوعــي لــدى المــرأة المقدســية لمواجهــة التحديــات العصريــة التــي تواجــه أســرتها ، كمــا 
نهتــم بالشــباب وضــرورة توجيــه طاقاتهــم نحــو الرياضــة والترفيــه، ومــا حــدث أمــر أحزننــا ألنــه ببســاطة محاولــة 

لمصــادرة حــق اشــبالنا فــي ممارســة لعبــة كــرة القــدم .
 على قراره بما يلي: 

ً
وقد صّرح وزير األمن الداخلي لالعالم االسرائيلي معلقا

»المخربــون األســرى فــي إســرائيل هــم قتلــة ســفلة، وتمجيــد الســلطة الفلســطينية وحمــاس لهــم يــدل علــى 
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نواياهــم. الســلطة الفلســطينية تحــاول فــي الفتــرة األخيــرة بشــكل خــاص، أن تقــوم بتعزيــز وجودهــا فــي شــرقي 
القــدس بطــرق مبتكــرة، بمــا فــي ذلــك تحويــل أمــوال طائلــة لصالــح نشــاطات مــن طرفهــا، وأجهــزة االســتخبارات 
وشــرطة إســرائيل تعمــل فــي كل الوقــت مــن أجــل مطــاردة هــذه الجهــود ووقفهــا. أنــا أســتمر فــي تعزيز الســيادة 
والحكــم االســرائيلي فــي كل القــدس، وســأمنع كل محاولــة فلســطينية لعمــل أي موطــئ قــدم فــي القــدس«.  
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منع فعالية في فندق نيو كابتول في القدس

داهمــت مخابــرات وشــرطة االحتــالل يــوم األحــد 2019/4/21 مـــ فنــدق 
نيــو كابتــول الواقــع فــي شــارع صــالح الديــن فــي مدينــة القــدس، بحجة 

تنظيــم فعاليــة يحضرهــا وزراء ومســؤولون فلســطينيون.
حيــث كان مــن المفتــرض فــي ذلــك اليــوم تنظيــم حفــل توقيــع بيــع 
راس  حــي  فــي  المقــام  فــي  اإلســكاني  الطلــة  مشــروع  وتطويــر 
العامــود بيــن شــركتي القــدس القابضــة وشــركة تطويــر، وداهمــت 
شــرطة االحتــالل الفنــدق ومنعــت تنظيــم الفعاليــة وتوقيــع اتفاقيــات 
 مــن  الوزراء 

ً
بيــع شــقق ســكنية بحجــة وجــود معلومــات لديهــا أّن عــددا

الفلســطينيين تواجــدوا فــي الحفــل..!!

 من المشاركين في الحفل بالغات واستدعاءات للتحقيق معهم.
ً
وقد سلّمت سلطات االحتالل عددا

اعتقال ثالثة رجال دين بسبب وقفة في المسجد األقصى 

اعتقلــت ســلطات االحتــالل الشــيخ عصــام عميــرة والشــيخ رأفــت نجيــب 
والشــابين أحمــد أبــو عرفــة وتوفيــق أبــو دهيــم يــوم الســبت 2019/4/6 
ــر قانونيــة بعــد صــالة الجمعــة فــي  بحجــة االشــتراك فــي مظاهــرة غي

المســجد األقصــى.
حيــث قامــت وقفــة لحــزب التحريــر داخــل المســجد األقصــى بعــد صــالة 
الجمعــة بتاريــخ 2019/4/5 مـــ بذكــرى هــدم الخالفــة، تــّم مــن خاللهــا 
 بــأّن مثــل هــذه الوقفــات يتــم 

ً
الهتــاف ببعــض الكلمــات الدينيــة، علمــا

تنظيمهــا منــذ عشــرات الســنوات فــي المســجد األقصــى.

القــدس، وتســعى  لكــنَّ ســلطات االحتــالل تســعى للتدخــل فــي كل تفاصيــل حيــاة الفلســطينين فــي مدينــة 
بشــكل أساســي إلــى منــع التجمعــات الجماهيريــة الفلســطينية بشــكل مطلــق، بمــا فــي ذلــك حظــر إقامــة أي 
مظهــر »غيــر إســرائيلي« أي فلســطيني فــي مدينــة القــدس. ولذلــك اعتبــرت الشــرطة اإلســرائيلية هــذه الوقفــة 
الجماهيريــة كتجمــع غيــر مشــروع وقامــت باعتقــال األشــخاص المذكوريــن والتحقيــق معهــم بتهمــة االشــتراك 

بتجمــع غيــر قانونــي.
وبعــد عــدة ســاعات مــن التحقيــق، قــررت شــرطة االحتــالل اإلفــراج عنهــم بشــرط االبعــاد عــن المســجد األقصــى 

 وكفالــة ماليــة.
ً
لمــدة خمســة عشــرة يومــا
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مــن الجديــر ذكــره بــأّن هــذا االعتقــال الــذي تــّم هــو اعتقــال تعســفي بشــكل مطلــق ومخالــف للقانــون، 
ها ال تتعلق 

ّ
 وأن

ً
ألّن القانــون ال يحظــر أي تجمــع مثــل هــذه التجمعــات التــي تحصــل بعــد الصلــوات، خصوصــا

باالحتــالل ولــم ينتــج علــى إثرهــا أي أعمــال عنــف أو غيرهــا. إال أّن الواضــح بــأّن االعتبــارات السياســية 
والســيادية هــي التــي تقــف وراء مثــل هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة القــدس.

حملة لمؤسسات االحتالل في كفر عقب ومخيم شعفاط

 فــي فــرض كل مظاهــر الســيادة فــي 
ً
 كبيــرا

ً
، فــإّن ســلطات االحتــالل أصبحــت تولــي اهتمامــا

ً
كمــا ذكرنــا ســابقا

مدينــة القــدس، بكافــة مناحــي الحيــاة لــدى الفلســطينين. فبعــد عشــرات الســنوات مــن إهمــال االحتــالل للعديــد 
مــن المناطــق التــي يســكنها الفلســطينيون فــي القــدس الشــرقية مثــل مخيــم قلنديــا ومخيــم شــعفاط وبلــدة 
كفــر عقــب وغيرهــا مــن المناطــق التــي تقــع خــارج جــدار الفصــل العنصــري، حيــث يتمثــل هــذا االهمــال بجميــع 
مناحــي الحيــاة الصحيــة واالجتماعيــة والبنيــة التحتيــة والتعليميــة واألمنيــة، حيــث تعانــي هــذه المناطــق حالــة 

مــن الفوضــى العارمــة بســبب تعمــد االحتــالل فــي إهمالهــا وعــدم تنفيــذ المشــاريع األساســية فيهــا.
 لصفقــة القــرن ومــا يتعلــق 

ً
إال أّن ســلطات االحتــالل قــد غّيــرت مــن سياســتها هــذه فــي األشــهر األخيــرة تمهيــدا

بمدينــة القــدس منهــا، حيــث يهــدف االحتــالل الــى فــرض مظاهــر الســيادة اإلســرائيلية علــى هــذه المناطــق 
وفــرض ســلطة األمــر الواقــع فقــط، أمــا بخصــوص المشــاريع الحياتيــة األساســية للفلســطينين فــي تلــك المناطــق 

فمــا زالــت غيــر موجــودة علــى ســلم أولويــات االحتــالل. 
فبتاريــخ 2019/4/18 قــام جنــود االحتــالل بحملــة مفاجئــة واســعة فــي منطقــة مخيــم قلنديــا وكفــر عقــب، برفقــة 
مفتشــي بلديــة القــدس، وطواقــم ضريبــة الدخــل، واقتحمــت هــذه القــوات المحــالت التجاريــة ألول مــرة منــذ 
ــّم خــالل هــذه الحملــة مصــادرة بضائــع وأمــوال نقديــة بقيمــة تقــدر بحوالــي 5 مالييــن  االحتــالل االســرائيلي، وت

شــيكل.
وخــالل الحملــة تــم تحريــر حوالــي 40 مخالفــة وقــوف بقيمــة إجماليــة تبلــغ حوالــي 10000 شــيكل، وإصــدار 8 

غرامــات قابلــة لالســتئناف و8 إخطــارات بشــأن مخالفــات البنــاء.
كمــا وداهمــت القــوات خــالل الحملــة عــدة محــالت تجاريــة فــي كفــر عقــب، وصــادرت آالف علــب الســجائر واألمــوال 
الســلطة  لشــركات  تابعــة  الســجائر  أّن هــذه  بادعــاء  5 مالييــن شــيكل،  تبلــغ حوالــي  إجماليــة  بقيمــة  النقديــة 

الفلســطينية وال يجــوز بيعهــا فــي مناطــق القــدس.
 للناطــق الرســمي لقــوات االحتــالل فقــد صــّرح بــأّن هــذه الحملــة »عبــارة عــن مجهــود تقــوده شــرطة 

ً
ووفقــا

إســرائيل بالتعــاون مــع الجهــات األخــرى القائمــة علــى تطبيــق القانــون والــذي يتــم بصــورة مســتمرة فــي القــرى 
الواقعــة فــي منطقــة ضواحــي أورشــليم-القدس. إن دخــول كفــر عقــب هــذا اليــوم يشــكل خطــوة هامــة إضافيــة 
فــي سياســة تطبيــق القانــون التــي تهــدف إلــى تعزيــز األمــان وبســط النظــام. علًمــا بــأّن هــذا النشــاط هــو األول 
مــن نوعــه فــي كفــر عقــب حيــث تؤكــد جهــات فــي شــرطة إســرائيل علــى تكثيــف األنشــطة الراميــة إلــى تطبيــق 

.»
ً
القانــون وتواجــد القــوات األمنيــة فــي القــرى المحيطــة بأورشــليم-القدس مســتقبال
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فــي حيــن يــرى ســكان هــذه المناطــق ومحللــون فلســطينيون بــأّن هــذه الحملــة هــي فــي حقيقتهــا فــرض للقــوة 
والعضــالت لهــذه القــوات المســلحة مــن جنــود االحتــالل، مــن أجــل ترهيــب النــاس وفــرض الســيادة عليهــم بالقــوة، 
وال تهــدف لتطبيــق القانــون مطلقــا، إذ أّن أكبــر مخالــف للقانــون فــي هــذه المناطــق هــو االحتــالل نفســه الــذي 
احتــل هــذه المناطــق بقــوة الســالح وضمهــا لــه بطريقــة غيــر قانونيــة، ومــن ثــّم حــرم جميــع المواطنيــن فيهــا مــن 

حقوقهــم األساســية ومنــع عنهــم جميــع الخدمــات األساســية والبنيــة التحتيــة لديهــم.
مــن الجديــر ذكــره أّن ســلطات االحتــالل قامــت بحملــة مشــابهة بتاريــخ 2019/4/30 فــي مخيــم شــعفاط، حيــث 
اقتحــم العشــرات مــن جنــود االحتــالل المخيــم برفقــة مفتشــو البلديــة، وقامــوا بتحريــر المخالفــة والغرامــات 

للمركبــات والمحــال التجاريــة، وإزالــة البســطات الخارجيــة.
 بوقــف البنــاء 

ً
وداهمــت  قــوات االحتــالل مبنــى قيــد اإلنشــاء تابــع للنــادي الشــبابي فــي المخيــم ووضعــت أمــرا

والعمــل فيــه، بحجــة عــدم الترخيــص.
ونشــير إلــى خطــورة هــذه اإلجــراءات القمعيــة التســعفية التــي يقــوم بهــا االحتــالل، والتــي تولــد حالــة مــن 
 وأّن االحتــالل يوظــف هذه الحمالت لقمع الفلســطينين 

ً
الشــعور بالظلــم والغضــب الشــعبي لــدى األفــراد، خصوصــا

ــه مــن الســذاجة أن يأتــي االحتــالل لمخالفــة مركبــة أو محل 
ّ
 الدعائــه. كمــا وأن

ً
وترهيبهــم، ال لتطبيــق القانــون وفقــا

تجاري غير قانوني بحجة تطبيق القانون، في حين أّن االحتالل نفسه ال يقوم بتطبيق القانون وتنفيذ 
التزاماتــه اتجــاه هــؤالء المواطينيــن فيمــا يتعلــق بالبينــة التحتيــة الســيئة فــي شــوارع هــذه المناطــق والصــرف 
الصحــي، وفــي المــدارس التعليميــة الضعيفــة والخدمــات الطبيــة الرديئــة التــي يهمــل االحتــالل توفيرهــا كحــد 

أدنــى للعيــش الكريــم فــي هــذه المناطــق.  
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حاالت الهدم والتهجير ومنع تراخيص البناء
     

حاالت الهدم وعدم إعطاء الرخص القانونية للبناء

مــارس الســلطات اإلســرائيلية سياســة تعســفية قاســية اتجــاه الفلســطينين فــي مدينــة القــدس، فيمــا يتعلــق 
ُ
ت

ببيوتهــم ومســاكنهم، حيــث تســعى إلــى تهجيرهــم مــن خــالل منــع إعطائهــم رخــص قانونيــة للبنــاء وهــدم 
منازلهــم ومحالهــم التجاريــة.

واســتمرت بلديــة القــدس اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس خــالل شــهر نيســان/أبريل 2019 بتوزيــع إخطــارات الهدم 
وتنفيــذ أوامــر الهــدم لعــدة عقــارات يســكنها المواطنــون الفلســطينون فــي مدينــة القــدس، وذلــك بحجــة البنــاء 
بــدون اســتصدار رخــص قانونيــة للبنــاء. وقــد شــملت هــذه الحملــة هــدم منــازل فــي ســلوان  والثــوري وجبــل 

المكبــر والبلــدة القديمــة فــي القــدس. 
 لإلحصائيــات، فــإّن بلديــة القــدس قــد هدمــت حوالــي 111 مبنــى يملكــه فلســطينيون فــي القــدس الشــرقية 

ً
ووفقــا

مــن بدايــة العــام 2019 وحتــى نهايــة شــهر نيســان فقــط. وقــد ُهــدم مــا نســبته 57% مــن هــذه المبانــي )63 مــن 
ــر أكبــر عــدد مــن الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية  ــى( خــالل شــهر نيســان/أبريل األخيــر. وقــد ُهجِّ

ً
بيــن 111 مبن

ــروا فــي العــام 2018 بكاملــه، 193  علــى مــدى األشــهر األربعــة األولــى مــن العــام 2019 أكثــر مــن أولئــك الذيــن ُهجِّ
بالمقارنــة مــع 176.

ففــي يــوم 2019/4/29، هدمــت الســلطات اإلســرائيلية 31 مبنــى فــي أحيــاء متعــّددة مــن القــدس الشــرقية. 
هــدم فــي يــوم واحــد فــي القــدس الشــرقية منــذ العــام 2009 مـــ 

ُ
وهــذا هــو أعلــى عــدد مــن المبانــي التــي ت

 لإلحصائيــات. 
ً
وفقــا

وقــد دعــا المنســق اإلنســاني فــي مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية التابــع لألمــم المتحــدة - الســيد جيمــي 
ماكغولدريــك   إلــى وقــف مــا تقــوم بــه الســلطات اإلســرائيلية مــن تدميــر للممتلــكات التــي تعــود للفلســطينيين 

فــي القــدس الشــرقية علــى الفــور. 
 للموقــع الرســمي لمكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة فقــد صــّرح 

ً
ووفقــا

الســيد ماكغولدريــك بــأن »عمليــات الهــدم فــي القــدس الشــرقية شــهدت ارتفاًعــا بوتيــرة مذهلــة خــالل الشــهر 
بيــن عشــّية  لُســبل عيشــهم  الفلســطينيين وفقــدان آخريــن  العشــرات مــن  إلــى تهجيــر  أّدى  المنصــرم، ممــا 

ــف.« 
ّ

 علــى »أن هــذا أمــر ال بــّد أن يتوق
ً
حاهــا«، مشــددا

ُ
وض

وقــال الســيد جيمــس هينــان، رئيــس مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األراضــي 
مــة، بصفتهــا القــوة القائمــة باالحتــالل فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

َ
الفلســطينية المحتلــة، إن »إســرائيل ُملز

القــدس الشــرقية، بضمــان رفاهيــة الســكان الفلســطينيين المحلييــن وســالمتهم. فليــس إلســرائيل أن تحتّج بنظام 
ــذه علــى أســاس تمييــزّي لتبريــر أي انتهــاك يمــّس القانــون الدولــي.«

ّ
التخطيــط والتنظيــم الــذي تنف

هذا التقرير ُيّسلط الضوء على أبرز  هذه الحاالت في شهر نيسان 2019.
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هدم منزل الباسطي بالبلدة القديمة

فــي صبــاح يــوم الســبت 2019/4/6 مـــ قــام المواطــن المقدســي نبيــه الباســطي بهــدم بيتــه الواقــع فــي طريــق 
 بنفســه، وذلــك بعــد أن أصــدرت محكمــة 

ً
 ذاتيــا

ً
الــواد داخــل أســوار البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة هدمــا

 بهــدم البيــت بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص.
ً
 نهائيــا

ً
بلديــة القــدس فــي القــدس أمــرا

وفي حديث مع صاحب المنزل المواطن المقدسي نبيه الباسطي قال:
»أنــا المواطــن نبيــه ســعيد الباســطي مــن ســكان البلــدة القديمــة، كان هنــاك قــرار مــن بلديــة اإلحتــالل بهــدم 
 منــذ العــام 1999 مــــ- ومســاحته 65 متــر 

ً
 أّن بيتــي مبنــي وقائــم منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة – تقريبــا

ً
بيتــي، علمــا

، ولكــن فــي ســنة 2000 مـــ ســلمتني بلديــة اإلحتــالل أمــر هــدم للبيــت، إال أننــي رفضــت الهــدم، وخضــت 
ً
مربــع تقريبــا

المحاكــم علــى مــدى عشــرين عــام، ولكــن قبــل حوالــي ثــالث ســنوات صــدر قــرار هــدم نهائــي، ولذلــك قمــت بهدم 
نــي قــد نفــذت الهــدم كمــا فرضــت 

ّ
 بحيــث أصبــح غيــر صالــح لالســتعمال، وكان اعتقــادي بأن

ً
البيــت مــن الداخــل كليــا

ه ينبغي 
ّ
ــه قبــل فتــرة تــّم تســليمي إخطــار جديــد بــأّن الهــدم الذي قمت به ال يكفــي وأن

ّ
علــّي بلديــة اإلحتــالل، إال أن

علــّي أن أزيــل كامــل البيــت الــذي قمــت ببنائــه، وصــدر قــرار بإمهالــي حتــى تاريــخ الغــد 2019/4/7 بتنفيــذ ذلــك وإال 
ســتحضر ســلطات االحتــالل لتنفيــذ الهــدم بالقــوة وســيتم إجبــاري علــى دفــع غرامــات ماليــة بســبب ذلــك بمــا فــي 
 أننــي فــي الســابق وعلــى طــول فتــرة المحاكــم تكلفــت غرامــات بقيمــة 75000 شــيكل 

ً
ذلــك تكلفــة الهــدم، علمــا

ــا، ولكــن ســلطات االحتــالل وبلديــة القــدس رفضــت كل هــذه األمــور  ــا علــى أســاس أّن البيــت ســيبقى قائًم تقريب
 هــذا القانــون يســري علــى الفلســطينين فقــط، 

ً
بإدعــاء أننــي أضــررت باآلثــار والتــراث داخــل البلــدة القديمــة، وطبعــا

ألننــا نــرى المســتوطنين يســتولون علــى البيــوت فــي داخــل البلــدة القديمــة ويقومــون بالترميــم والبنــاء وال أحــد 
يقــوم بالتكلــم معهــم، وهــذه سياســة ممنهجــة فــي بلديــة القــدس وحكومــة االحتــالل لتهجيــر ســكان البلــدة 
القديمــة وتفريغهــا مــن أهلهــا مــن أجــل أن يكــون الطابــع االســرائيلي هــو الغالــب علــى الطابــع الفلســطيني، 
ــاط  ــدة القديمــة وإن شــاء اللــه سنســتمر فــي الرب ــاء الشــعب الفلســطيني موجــودون فــي البل ولكــن نحــن كأبن
 الهجمــة التــي تقــوم بهــا هــذه الســلطات علــى المســجد األقصــى 

ً
والثبــات فــي هــذه البلــدة، وكمــا تعلمــون أيضــا

 بــأّن االســتهداف األول واألساســي 
ً
مــن خــالل االقتحامــات والمســتوطنين، وهــذا لــن يزعــزع مــن عزيمتنــا، علمــا

للبلــدة القديمــة يأتــي مــن حكومــة نتنياهــو ومــن بلديــة القــدس ومــن خــالل فــرض الضرائــب ومحاولــة تهجيــر 
أصحــاب المحــالت التجاريــة، ولكــن إن شــاء اللــه ســيكون صبرنــا وتحملنــا أكثــر منهــم وســنبقى ثابتيــن. 

وللتوضيــح فإننــي قبــل ثــالث ســنوات قمــت بهــدم الجــدران الداخليــة للبيــت بحيــث أصبــح غيــر قابــل للســكن، ولكــن 
اليــوم بعــد القــرار النهائــي بدأنــا بعمليــة إزالــة البيــت بالكامــل، وقمنــا بإزالــة ســقف البيــت وهــدم الجــدران كاملــة، 
 بمــا يتناســب مــع قــرار بلديــة 

ً
وغــدا يجــب علــّي أن أذهــب للمحكمــة ألثبــت بأننــي قــد قمــت بهــدم البيــت كليــا

 وال أســتطيع إدخــال الجرافــات للهــدم 
ً
ــر ذكــره أّن البيــت موجــود فــي منطقــة حساســة جــدا اإلحتــالل. مــن الجدي

 علــى فتــرات متفاوتــة ألّن البيــت يقــع فــي طريــق اآلالم، وهــو شــارع ســياحي 
ً
وإنمــا أقــوم بهــدم البيــت يدويــا

رئيســي للســياحة فــي القــدس، ولذلــك أقــوم بالهــدم علــى مراحــل بطريقــة ال تؤثــر علــى الجيــران وال تعطــل 
الســياحة فــي الشــارع الرئيســي بالقــرب مــن البيــت«.  
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مــن الجديــر ذكــره أّن بلديــة اإلحتــالل تقــوم بفــرض مبالــغ طائلــة علــى المقدســيين عنــد قيامهــا بهــدم منازلهــم، 
 لفــرض هــذه النفقــات عليهــم.

ً
األمــر الــذي يضطرهــم إلــى القيــام بهــدم منازلهــم بأيديهــم تجنبــا
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هدم منزل عائلة العجلوني بالبلدة القديمة 

هدمــت عائلــة العجلونــي جــزًء مــن منزلهــا الواقــع فــي عقبــة رصــاص فــي البلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة 
 للتكاليــف والغرامــات الباهظــة 

ً
 يــوم الســبت 2019/4/13 مـــ، وذلــك بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص وتفاديــا

ً
 ذاتيــا

ً
هدمــا

التــي تفرضهــا بلديــة القــدس فــي عمليــات الهــدم.
 على عملية الهدم:   

ً
وقال أسامة العجلوني معلقا

» هــذا البيــت فــي األســاس يســكن فيــه رجــل وزوجتــه وأوالدهــم، األوالد كبــروا وتزوجــوا وحاولــوا يســكنوا خــارج 
 وأّن الشــخص الواحــد عندمــا يحصــل علــى 

ً
 فــي القــدس خصوصــا

ً
البيــت باإليجــار، إال أّن اإليجــارات اليــوم صعبــة جــدا

راتــب شــهري مــن العمــل مــا بيــن 4000 الــى 5000 شــيكل وأن يدفــع مــا ال يقــل عــن 2000 شــيكل لإليجــار، فقــرر 
 مــن ســحب 

ً
 فــي الضفــة الغربيــة خوفــا

ً
األب أن يبنــي هــذا البيــت حتــى ال يســكن أوالده خــارج القــدس خصوصــا

الهويــة المقدســية لــألوالد بســبب تغييــر عنــوان الســكن واإلقامــة، ولذلــك قــام األب باســتقراض مبلــغ مــن المــال 
، ســواء مــن ناحيــة تكاليــف إدخــال مــواد البنــاء أو 

ً
 أّن البنــاء داخــل البلــدة القديمــة مكلــف جــدا

ً
مــن أجــل البنــاء، علمــا

مــن ناحيــة أجــور العمــال وغيــره، وقــام ببنــاء غرفتيــن صغيرتيــن ال تزيــد مســاحتهما علــى 30 متــر مربــع، ومطبــخ 
وحمــام مشــترك، مــن أجــل أن يســكن فيهمــا حوالــي 8 أشــخاص. 

بعــد االنتهــاء مــن أعمــال البنــاء وبعــد ســكن األوالد واســتقرارهم فــي البيــت، حضــرت الشــرطة مــع البلديــة وقــام 
بإصــدار أمــر هــدم للبيــت، ونحــن منــذ ســنتين ونحــن نتابــع االجــراءات أمــام البلديــة وأبدينــا اســتعداد لدفــع مخالفات 

أو رســوم ترخيــص.
ــه لألســف ال يوجــد إمكانيــة 

ّ
البلديــة قامــت بالتأجيــل لمرتيــن علــى أســاس أن نقــوم باصــدار رخصــة للبنــاء، إال أن

نــي توجهــت لخمســة مهندســين ومحاميــن، وجميعهــم قالــوا بأنــه ال يوجــد أمــل ولــو 
ّ
إلصــدار رخصــة، حيــث أن

بنســبة 1% بإمكانيــة الحصــول علــى رخصــة بنــاء، وال يوجــد هنــاك إمكانيــة لإلكتفــاء بالغرامــات، وقامــت البلديــة 
بتخييرنــا إمــا أن نقــوم بالهــدم الذاتــي وأن تصــدر البلديــة ضدنــا غرامــة صغيــرة، أو أن ترســل البلديــة عمــال للهــدم 
وأن ندفــع تكلفــة الهــدم أضعــاف مضاعفــة وأن ندفــع غرامــة عاليــة بقيمــة 70000 شــيكل بــدل 15000 شــيكل، 

إضافــة إلــى تكاليــف الهــدم.
 بــأّن تكلفــة الهــدم هــي كتكلفــة البنــاء، ألّن اخــراج الطمــم وغيرها 

ً
لذلــك اليــوم أحضرنــا عمــال وبدأنــا بالهــدم، علمــا

مــن البلــدة القديمــة لهــا أوقــات معينــة، وتتــم مــن خــالل مركبــات صغيــرة الحجــم، ومــن ثــّم النقــل إلــى مكبــات 
مرخصــة ودفــع مصاريــف لــكل ذلــك، األمــر الــذي يجعــل مــن ذلــك عــبء مالــي كبيــر علــى صاحــب المنــزل.  

وعلــى الرغــم مــن ضيــق المنــزل إال أننــا صامديــن فــي القــدس، بجانبنــا منازلنــا المســلوبة مــن قبــل المســتوطنين 
فــور  الكاميــرات  بتركيــب  ويقومــون  ألبنائهــم  ترفيهيــة  ألعــاب  وبنــاء  غــرف  وإضافــة  بالبنــاء  يقومــون  الذيــن 
اســتيالئهم علــى المنــزل ونحــن نقطــن فــي بيــت ال يســع أحــد ولكــن مــن المســتحيل أن نفــرط فــي شــبر مــن 

مدينتــا«.
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هدم منزل عائلة الساليمة في سلوان

 يــوم 
ً
 ذاتيــا

ً
قــام المقدســي محمــد الســاليمة بهــدم منزلــه الواقــع فــي حــي وادي قــدوم فــي ســلوان هدمــا

 لدفــع تكاليــف وغرامــات بلديــة القــدس.
ً
الســبت 27-4-2019، وذلــك تفاديــا

وحول عملية الهدم قال الساليمة: 
» أنــا المواطــن محمــد الســاليمة، منزلــي فــي واد قــدوم – طريــق بيــت لحــم القديمــة، قمــت ببنــاء المنــزل بشــهر 
8-2018، ولألســف حضــرت البلديــة وقامــت بإعطائنــا قــرار هــدم إداري، بمعنــى أّن البلديــة ســتقوم بهــدم المنــزل 
بــدون حاجــة إلــى اللجــوء للمحكمــة، ومــع ذلــك ذهبنــا نحــن الــى المحكمــة وتقدمنــا بإســتئناف علــى قــرار الهــدم، 
ــا  ــزل، فاخترن ــا إمــا الهــدم الذاتــي أو أن تقــوم البلديــة بهــدم المن ــه تــم رفــض اإلســتئناف، وقامــوا بتخييرن

ّ
اال أن

الهــدم الذاتــي. 
، وميــاه األمطــار ســببت لنــا مشــاكل فــي المنــزل الــذي نســكن فيــه فــي الطابــق 

ً
المنــزل غيــر مســكون حاليــا

ــاء شــقة أخــرى فــي ذات العمــارة، إال أّن البلديــة أصــدرت قــرار بوقــف  األرضــي، ولــم يكــن هنــاك خيــار آخــر اال ببن
البنــاء وبالهــدم. جميــع الحــي معــرض لخطــر هــدم المنــازل فيــه، وتفاديــا لدفــع تكاليــف لبلديــة القــدس مــن جرافــة 
ــف بنــاءه 200000 شــيقل والعائلــة مكونــة مــن 8 أفــراد 

ّ
 اّن المنــزل كل

ً
وآليــات قمــت بهــدم المنــزل بيــدي. علمــا

ــر مربــع وال زال قيــد االنشــاء. ومســاحته 130 مت



ممنوعون من الحياة ..  انتهاكات حقوق اإلنسان في مدينة القدس 31

هدم منزلْين في حي واد ياصول في الثوري

 برفــض اســتئناف ثالثــة مواطنيــن مــن ســكان حــي 
ً
أصــدرت المحكمــة العليــا اإلســرائيلية بتاريــخ 2019/4/14 مـــ قــرارا

وادي ياصــول فــي الثــوري فــي القــدس علــى قــرار محكمــة القــدس المركزيــة منــذ تاريــخ 2019/3/31، والــذي 
 مــن تاريــخ 2019/4/14 مـــ.

ً
يقضــي بدخــول قــرارات الهــدم الصــادرة بخصــوص منازلهــم حيــز التنفيــذ اعتبــارا

حــي وادي ياصــول هــو حــي فلســطيني يقــع بيــن بلــدة ســلوان وبلــدة الثــوري )أبــو طــور( فــي القــدس، وفيــه 
تســكن عشــرات العائــالت الفلســطينية فــي بيــوت قديمــة قائمــة البنــاء منــذ عشــرات الســنين، بــدون رخــص قانونيــة 
للبنــاء، حالهــا كحــال آالف البيــوت الخاصــة بالفلســطينين فــي مدينــة القــدس، والذيــن يضطــرون للبنــاء بــدون رخــص 
مــن بلديــة اإلحتــالل إمــا بســبب عــدم وجــود مخطــط تنظيمــي ينظــم عمليــة البنــاء فــي مناطــق الفلســطينين أو 

بســبب تصنيــف االحتــالل ألراضــي الفلســطينين كأراضــي خضــراء ُيمنــع إقامــة المبانــي الســكنية فيهــا.
وعلــى الرغــم مــن دفــع هــؤالء الســكان غرامــات ماليــة عاليــة لبلديــة القــدس، وعلــى الرغــم مــن تقديمهــم 
لمخطــط تنظيمــي للمنطقــة مــن أجــل الحصــول علــى رخــص قانونيــة للبنــاء لجميــع البيــوت الســكنية الموجــودة 
فــي الحــي وحصولهــم علــى وعــودات مــن بلديــة القــدس ورئيســها الســابق نيــر بــركات بالوصــول إلــى حــل مــع 
الســكان، إال أّن المحكمــة المركزيــة فــي القــدس رفضــت هــذه المخططــات والطلبــات وقــرر تنفيــذ الهــدم لتلــك 
ــه ال يوجــد أفــق 

ّ
 كمنطقــة خضــراء غيــر مخصصــة للبنــاء، وبأن

ً
البيــوت باعتبــار أّن المنطقــة المذكــورة مصنفــة حاليــا

 علــى الرغــم مــن تقديــم الســكان لجميــع المخططــات الالزمــة لذلــك، 
ً
حالــي لتغييــر المخطــط التنظيمــي حاليــا

ولــم تقبــل المحكمــة ادعــاء هــؤالء الســكان باســتنفاذهم جميــع الوســائل القانونيــة للحصــول علــى رخــص للبنــاء 
وأّن بلديــة القــدس هــي التــي وضعتهــم فــي حالــة ال خيــار فيهــا ســوى البنــاء بــدون رخصــة قانونيــة، بــل قــررت 
المحكمــة أّن مــن يقــوم بالمخاطــرة والبنــاء بشــكل غيــر قانونــي – بغــض النظــر عــن األســباب -  فــال يلــوم إال نفســه  

 لتعبيــر المحكمــة.
ً
وفقــا

مــن الجديــر ذكــره بــأّن قــرار المحكمــة المذكــور يهــدد وجــود أكثــر مــن 60 بيــت فــي حــي واحــد ياصــول يســكنها 
أكثــر مــن 500 فــرد، إال أّن المحكمــة تجاهلــت هــذا االعتبــار وقــررت تنفيــذ قــرارات الهــدم بحــق هــؤالء األشــخاص.

 بأبشــع صــوره ضــد الســكان الفلســطينين 
ً
بهــذا الشــكل تمــارس بلديــة القــدس فــي القــدس تمييــزا عنصريــا

إلعــاد  لجمعيــة  تابعــة  مبانــي  عــدة  بهــدم  تقــم  لــم  نفســها  البلديــة  أّن  إذ  ياصــول،  واد  حــي  فــي 
اإلســتيطانية فــي الحــي، علــى الرغــم مــن أنهــا مقامــة بــدون رخصــة بنــاء ويوجــد أمــر قضائــي بهدمهــا، 
إال أّن بلديــة القــدس وافقــت علــى طلــب تلــك الجمعيــة االســتيطانية المقربــة لألحــزاب الحاكمــة بتجميــد 
قــرارات الهــدم وعــدم تنفيذهــا حتــى يتســنى لتلــك الجمعيــات تقديــم طلبــات للجهــات المختصــة لتغييــر 
تصنيــف تلــك المنطقــة بمــا يتناســب مــع المبانــي االســتيطانية المقامــة عليهــا، وبالتالــي إلغــاء قــرارات 
الهــدم الصــادرة.  أمــا بالنســبة للفلســطينيين اختــارت البلديــة والمحاكــم  االســرائيلية خيــار الهــدم كخيــار 

أول ضدهــم.



32ممنوعون من الحياة ..  انتهاكات حقوق اإلنسان في مدينة القدس

وعلــى إثــر ذلــك صبــاح يــوم األربعــاء 2019/4/17، أغلقــت قــوات االحتــالل مــن ســاعات الصبــاح الباكــر محيــط منــزل 
الشــقيقين أنــس ومحمــود برقــان فــي حــي واد ياصــول، وداهمــت البيــوت واعتــدت بالضــرب علــى والدتهــم 
وأطفالهــم، بينمــا تدخــل ســكان الحــي للتصــدي لجرافــات بلديــة القــدس وأصيــب المســن ماجــد إمــام شــويكي 
بجــروح واصابــات مختلفــة باليــد والصــدر والــرأس، والشــاب حمــزة مراغــه بجــروح بــاألذن، والشــاب محمــد أبــو عبيــد 
برصــاص مطاطــي فــي الــرأس، والشــاب محمــد برقــان بكســور باليــد، كمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل صاحــب المنــزل 

أنــس برقــان بعــد أن تعــرض للضــرب المبــرح.

 ما جرى :
ً
وقال الشاب محمد ماجد شويكي واصفا

 اتصــل علــّي إخوتــي وأخبرونــي بــأّن 
ً
» نحــن نســكن فــي حــي الثــوري فــي القــدس، الســاعة السادســة صباحــا

الشــرطة تجمــع الجرافــات وتجهــز للهــدم، وطلبــوا منــا المســاعدة فــي إخــراج األغــراض التــي فــي البيــت للخــارج، 
أحضــرت بعــض أصدقائــي وذهبنــا للبيــت، بدأنــا بإخــراج األغــراض مــن البيــوت إلــى الخــارج، وفجــأة دخلــت قــوات 
ــاح  ــاح الخيــر«، فــرد عليــه أخــي وقــال لــه أي صب الجيــش والشــرطة، وقــال أحدهــم بأســلوب متهكــم ألخــي »صب
هــذا الــذي تأتــي فيــه لهــدم بيتــي، فقــال لــه الشــرطي أغلــق فمــك، ثــّم هجــم عليــه الجنــود وبــدأوا بضربــه أثنــاء 
حملــه لألغــراض، وقامــوا باالعتــداء علــى جميــع الشــباب الموجوديــن فــي البيــت، ثــّم حضــرت أمــي لكــي تتدخــل 
إال أنهــم ضربوهــا أيضــا، وضربــوا أختــي أيضــا، قلــت لهــم هــذه المــرأة حامــل، فقــال لــي أحــد الجنــود يبــدو أننــي 
سأســقط لهــا الولــد إذا لــم تقــم بإخراجهــا، قلــت لهــم مــا هــذه الطريقــة أنتــم تــرون أننــا نقــوم بإخــراج األغــراض، 
فــرد علــّي وقــال ال تخرجــوا شــيء نحــن أحضرنــا عمــال إلخــراج األغــراض وســتدفعون تكاليفهــم وأنتــم عليكــم 
الخــروج جميعــا مــن البيــت، بدأنــا بالخــروج، وأحــد أبنــاء عمــي كان يربــط نفســه بجنزيــر وقفــل ويربــط نفســه بالبــاب 
مــن أجــل أن يمنعهــم مــن الدخــول، فقــال لــه أحــد الجنــود اآلن ســأحضر الجرافــة حتــى تمــر فوقــك أنــت والســيارات 
الموجــودة، نحــن ال يعنينــا أي أحــد هنــا، ثــم دخلــوا وكســروا كل شــيء، أنــس برقــان ضربــوه، دخــل البيــت ثــم وضعــوا 
لــه القيــود فــي يــده، ورشــوا عليــه الغــاز وبقــي فوقــه اثنيــن مــن الجنــود يدعســون عليــه، وبــدأ الجنــود بضــرب 
الجميــع ويخرجونهــم، ثــّم أدخلــوا الجرافــة بعــد أن قمنــا بإزاحــة الســيارات مــن بــاب المنــزل، وهدمــوا البيــت األول، 
مــا يقــارب 30 – 40 ســيارة شــرطة حضــرت الــى المــكان، والجنــود كانــوا ال يتفاهمــون مــع أحــد، كل أســلوبهم كان 
بالضــرب والغلــط فقــط، ولــم يعاملــوا أي شــخص بإحتــرام، قلنــا لهــم يوجــد دواء فــي الداخــل لطفــل صغيــر نريــد 
إحضــاره، فقــال لــي الشــرطي » فليمــت ال يعنينــي، نحــن نهــدم المنــزل وأنــت تقــول لــي دواء«، قلــت لــه اهــدم 
البيــت لكــن اريــد أن أخــذ الــدواء للطفــل الصغيــر، قــال لــي لــن تأخــذ شــيء وانصــرف إلــى الخــارج ال نريــد رؤيــة أي 
أحــد هنــا، بعــد أن تأكــد الجنــود بــأّن الجميــع خــرج، قامــوا بإخراجــي أيضــا، ولــم يســمحوا ألحــد بمشــاهدة مــا يفعلون، 
أخرجــوا الجميــع، ضربــوا والدتــي، ضربــوا أختــي، أنــس اعتقلــوه، وصهيــب وهــو متــزوج مــن اســبوع فقــط ضربــوه 

علــى يــده ضربــة قويــة، أخــي مهــدي تــّم ضربــه لكمــات وبالعصــي«.  
» بعــد محاولــة والــدي لالقتــراب مــن منــزل عائلــة برقــان الــى جانــب أبنــاء الحــي اســتخدمت قــوات االحتــالل القــوة 
باطــالق الرصــاص المطاطــي وضربهــم بالهــروات ممــا تــم نقلهــم لمستشــفي المقاصــد لتلقــى العــالج. والــدي 
أصيــب بجــروح وتــم تقطيــب يــده ثالثــة قطــب، اضافــة إلدخــال المواطــن محمــد أبــو عبيــده لغــرف العمليــات بعــد 
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اصابتــه بجــروح فــي الــرأس، واصابــة حمــزة مراغــه بــاألذن ممــا أدى لتقطيبــه 12 قطبــه.
ــن مــن االقتــراب لحظــة هــدم  قــوات االحتــالل حاصــرت جميــع مداخــل الحــي ومنعــت المواطنيــن واصحــاب المنزلْي
منــزل المعتقــل أنــس برقــان، لتســتكمل هــدم منــزل شــقيقه محمــود،  كمــا أخرجــت المواشــي ووضعتهــا فــي 

الخــارج ليتــم هدمــه.
 بـــأّن قــوات االحتــالل هدمــت بـــتاريخ 17-4-2019 منــزل عــز الديــن برقــان، وبركــس للخيــول للمواطــن محمــد 

ً
علمــا

القــاق ضمــن سياســة الهــدم فــي حــي وادي ياصــول بحجــة البنــاء دون ترخيــص.
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حاالت هدم أخرى

        2019/4/2 – مخيم شعفاط:
هدمــت بلديــة القــدس بشــكل مفاجــئ مبنــى عبــارة عــن نــادي رياضــي ومســبح فــي مخيــم شــعفاط يملكــه 

 بــأّن المحكمــة قــد أعطتــه مهلــة للهــدم لنهايــة شــهر نيســان 2019. 
ً
المواطــن مصطفــى البيــاع، علمــا

باإلضافــة الــى ذلــك هدمــت بلديــة القــدس بنايــة ســكنية لعــدد مــن العائــالت تملكهــا عائلــة حوشــية فــي مخيــم 
ــه ال يوجــد أي مخطــط تنظيمــي لمخيــم شــعفاط، وأّن جميــع 

ّ
 أن

ً
شــعفاط، بحجــة البنــاء بــدون رخصــة قانونيــة، علمــا

المبانــي القائمــة فيــه – اآلالف مــن المبانــي – كلهــا بــدون أي رخصــة قانونيــة. إال أّن المالحــظ أن ســلطات االحتــالل 
قامــت بهــدم هــذه المبانــي بشــكل خــاص بســبب قربهــا جــدار الفصــل العنصــري المحــاذي لمســتوطنة بزغــات 

زئيــف اإلســرائيلية.

        2019/4/17 – بيت حنينا:
ــا شــمال القــدس  ــدة بيــت حنين ــزال فــي بل هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة القــدس فــي القــدس يــوم األربعــاء، من
المحتلــة يملكــه المواطــن عمــران المصــري بحجــة البنــاء دون ترخيــص. األمــر الــذي أدى الــى تشــريد أفــراد عائلتــه 
 للمهلــة الممنوحــة 

ً
الســبعة، علمــا أن المنــزل قائــم منــذ 11 عامــا، وأّن عمليــة الهــدم تمــت بشــكل مفاجــئ خالفــا

لصاحــب المنــزل حتــى نهايــة الشــهر.

        2019/4/29 – جبل المكبر:
هــدم المواطــن خالــد ناصــر مطــر منزلــه ذاتيــا بحجــة البنــاء بــدون رخصــة قانونيــة، رغــم محاوالتــه اســتصدارها منــذ 
ــع، وقــد ســبق وأن دفــع مالــك  ــر مرب ــذ العــام 2009، وأّن مســاحته 100 مت ــزل مبنــي من ــأّن المن  ب

ً
ســنوات. علمــا

المنــزل غرامــات بقيمــة 46000 شــيكل بعــد إقامتــه فيــه بشــهر واحــد، كمــا منــع مــن اســتكمال إنهائــه بشــكل 
كامــل.
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ومــن الناحيــة القانونيــة، ُيمكــن القــْول بــأّن مــا تقــوم بــه الســلطات اإلســرائيلية وبلديــة القــدس هــو انتهــاك صــارخ 
 بحقهــم. إذ أّن بلديــة القــدس لــم تصــدر حتــى اآلن 

ً
ــا  عنصري

ً
لحقــوق المقدســيين فــي العيــش الكريــم، وتمييــزا

 مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بشــكل قانونــي، ومــن ثــّم الســماح 
ً
 عامــا

ً
 تنظيميــا

ً
مخططــا

 لــه. مــع أّن التضخــم والزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد الســكان يســتوجبان 
ً
للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــا

 تنظيــم مســألة توفيــر الســكن لألجيــال الحاليــة والقادمــة، إال أن واقــع الحــال ُيشــير إلــى أّن بلديــة القــدس 
ً

بداهــة
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 
 مــن الهجــرة وتــرك أراضيهــم أو الســكن فــي المناطــق التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل 

ً
واســتمرار الحيــاة، بــدال

العنصــري.
 علــى ذلــك فــإّن المحاكــم اإلســرائيلية ال تعتــرف بدورهــا الســلبي الــذي يضــع الفلســطيني فــي حالــة ال خيــار 

ً
عــالوة

فيهــا ســوى البنــاء بــدون رخصــة قانونيــة، وتقــرر هــذه المحاكــم بــأّن 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 أّن قواعــد العدالــة الطبيعيــة والفطــرة 
ــاء  ــه فــي األحي ــة األساســية وهــي تقــوم ب ــات الدول اإلنســانية تتعــارض مــع ذلــك، ألّن هــذا األمــر هــو مــن واجب
والمناطــق اليهوديــة بشــكل تــام، لذلــك ال يجــوز تطبيــق القانــون علــى طــرف واحــد دون اآلخــر، بــل األولــى أن يتــم 
تطبيــق القانــون علــى بلديــة القــدس التــي قّصــرت فــي أداء مهامهــا وواجباتهــا فــي تنظيــم مخطــط تفصيلــي 
للبنــاء فــي القــدس الشــرقية. ومــا دام الحــال هكــذا، فاألولــى الرفــق بتلــك العائــالت التــي تخالــف القانــون مــن 
 مــن إلقــاء هــذه العائــالت بالشــارع بــال 

ً
أجــل هــدف أســمى هــو بقائهــا علــى قيــد الحيــاة والوجــود واالســتمرار، بــدال

مــأوى أو بــدون مصــدر دخــل باســم القانــون، كمــا حصــل مــع العائــالت المذكــورة أعــاله.
ــدون  كمــا ونشــير إلــى خطــورة اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا اإلحتــالل فيمــا يتعلــق بسياســة الهــدم المفاجــئ ب
ســابق إنــذار، بمــا فيهــا مــن إهــدار لمقتنيــات هــذه األســر وممتلكاتهــم وهــدم البيــوت عليهــا، األمــر الــذي يظهــر 

الجانــب الترهيبــي فــي هــذه اإلجــراءات. 
كمــا ونشــير إلــى خطــورة إجــراءات االحتــالل 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 هــذه المنــازل ومشــاعرهم ومشــاعر أطفالهــم 
وأزواجهــم وعائالتهــم، حيــث ُيجبــر هــؤالء علــى هــدم منازلهــم وذكرياتهــم بأيهديهــم تحــت تهديــد البلديــة 

واالحتــالل بالحبــس أو المخالفــات الباهظــة ، عــالوة علــى مخاســرهم جــراء الهــدم بحــد ذاتــه. 
ــه يجــب علــى البلديــة وعلــى الســلطات التنفيذيــة 

ّ
 لمبــدأ ســلطان القانــون فإن

ً
ــه وفقــا

ّ
 ال بــد أن نشــير إلــى أن

ً
وأخيــرا

فــي الدولــة وضــع المخططــات التنظيميــة العامــة للبنــاء فــي كل المناطــق فــي البــالد – بــدون أي تمييــز عنصــري 
 
ً
 إدارايــا

ً
- وذلــك مــن أجــل توفيــر إمكانيــة الســكن لجميــع الســكان المقيمــن فــي الدولــة. ويعتبــر هــذا األمــر واجبــا

 تمنحــه الدولــة للمواطنيــن. 
ً
لضمــان شــرعية الدولــة وليــس إمتيــازا

إّن عــدم قيــام بلديــة القــدس فــي القــدس بتنظيــم البنــاء فــي المناطــق الفلســطينية هــو مخالفــة صارخــة لهــذا 
االلتــزام الملقــى علــى الدولــة وأجهزتهــا التنفيذيــة، وفــي هــذه الحالــة ال يمكــن مالحقــة المواطنيــن الذيــن ال 
يمكلــون منــازل قانونيــة بمحاكمــات وهــدم لمنازلهــم التــي تــّم بناؤهــا بــدون إصــدار رخــص قانونيــة فــي المناطق 
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التــي لــم تقــم الدولــة بوضــع المخططــات التنظيميــة للبنــاء فيهــا، وذلــك ألّن البنــاء فــي هــذه الحــاالت هــو بنــاء 
جبــري وليــس اختيــاري، واألصــل أّن هــذا الســبب لوحــده هــو عــذر قانونــي يمنــع مــن إجــراءات المالحقــة واإلتهــام، 
 وأّن تنظيــم البنــاء فــي المــدن مــن قواعــد القانــون العــام الــذي تســري عليــه جميــع األعــذار القانونيــة 

ً
خصوصــا

التــي تمنــع المالحقــة الجنائيــة فــي حــال توفرهــا.

 إن مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة االعتقال اإلداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، 
وبــدون اإلفصــاح عــن التهــم الموجهــة إليهــم وبــدون الســماح لهــم أو لمحاميهــم بمعاينــة المــواد الخاصــة 

باألدلــة، يعــد خــرق واضــح وصريــح لبنــود القانــون الدولــي اإلنســاني.

وتتــذرع ســلطات االحتــالل وإدارات الســجون بــأن المعتقليــن اإلدارييــن لهــم ملفــات ســرية ال يمكــن الكشــف عنهــا 
ــا، فــال يعــرف المعتقــل مــدة محكوميتــه وال التهمــة الموجهــة إليــه.

ً
مطلق

وغالًبــا مــا يتعــرض المعتقــل اإلداري لتجديــد مــدة  االعتقــال أكثــر مــن مــرة لمــدة ثالثــة أشــهر أو ســتة أشــهر أو 
ــا إلــى ســنة كاملــة، لدرجــة أن هنــاك مــن قضــى أكثــر مــن أربــع ســنوات رهــن االعتقــال 

ً
ثمانيــة، وقــد تصــل أحيان

اإلداري.

 مكــّرس بموجــب الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان حيــث ينــص اإلعــالن 
ٌ

حظــر االحتجــاز التعســفي و اإلداري حــق
العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه األمــم المتحــدة علــى الحظــر المطلــق للتقييــد التعســفي لحريــات األفــراد 

.».
ً
فــي المــادة التاســعة تحــت نــص »ال يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفا

هــذا و تحظــر المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية االعتقــال التعســفي أو احتجــاز 
األفــراد. وتنــص المــادة علــى أنــه “ال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء 

المقــرر فيــه”. 

كمــا يتوجــب إبــالغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبالغــه ســريعا 
بأيــة تهمــة توجــه إليــه. ويجــب تقديــم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جنائيــة، ســريعا، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد 
الموظفيــن المخوليــن قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــالل مهلــة معقولــة أو 
أن يفــرج عنــه. ولــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه 
المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر باإلفــراج عنــه إذا كان االعتقــال غيــر قانونــي. وينبغــي مراعــاة 
مصطلــح “التعســفي” مــن حيــث التناســب والمالءمــة والمعقوليــه. أمــا بالنســبة لقانونيــة االحتجــاز فيجــب األخــذ 

بعيــن االعتبــار كل قانونيتــه بحســب القانــون المحلــي ولكــن أيضــا القانــون الدولــي .

وتســتند إجــراءات اإلعتقــال اإلداري المطبقــة فــي إســرائيل واألراضــي المحتلــة مــادة )111( مــن أنظمــة الدفــاع 
لحالــة الطــوارئ التــي فرضتهــا الســلطات البريطانيــة فــي أيلول/ســبتمبر 1945، والتــي اتخــذت بذلــك الوقــت بحــق 
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اليهــود والعــرب علــى حــد ســواء ولقــد اســتخدمت الســلطات اإلســرائيلية هــذه السياســة وبشــكل متصاعــد منــذ 
ــدأ الخــط البيانــي لالعتقــال  ســنوات االحتــالل األولــى فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام 1967، وبعــد ذلــك ب
اإلداري باإلنخفــاض فــي مطلــع عــام 1977، ولكــن ســرعان مــا عــادت ســلطات اإلســرائيلية لإلعــالن عــن العــودة 
لتطبيــق اإلعتقــال اإلداري بتاريــخ 1998/8/4. »وهنــا قامــت إســرائيل بســلوكها المماثــل بضــرب النظــام الكلــي 
للضمانــات اإلجرائيــة فــي كل مــن القانــون المحلــي والدولــي فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الحريــة والمحاكمــة 
العادلــة بعــرض الحائــط، حيــث نصــت المــادة )78( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تعطــي القــوة لالعتقــال التخــاذ 
تدابيــر الســالمة باألشــخاص المحمييــن، وذلــك يتضمــن اإلعتقــال »ألســباب امنيــة قاهــرة، وليــس كوســيلة للعقــاب، 
علــى العكــس مــن ذلــك اســتخدمت الســلطات اإلســرائيلية االعتقــال اإلداري فــي كثيــر مــن األحيــان مــن دون تمييــز 

وكوســيلة للعقــاب.

 لحقــوق اإلنســان، ويمكــن أن يكــون 
ً
هــذا وأنــه يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار انــه ال ُيعــّد االحتجــاز، بذاتــه، انتهــاكا

 للحقــوق األساســية والضمانــات 
ً
 عندمــا يصاحــب الحرمــان مــن الحريــة انتهــاكا

ً
 أنــه يصبــح تعســفيا

ّ
، إال

ً
مشــروعا

المنصــوص عليهــا فــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان.  
وقــد عــّرف الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي فــي األمــم المتحــدة االحتجاز التعســفي وصنفه 

فــي عــدة فئات:

-اذا كان جليــا  أنــه مــن المســتحيل التــذرع بــأي أســاس قانونــي لتبريــر الحرمــان مــن الحريــة )كأن يبقــى الشــخص 
ــة المحكــوم عليــه بهــا أو علــى الرغــم مــن صــدور قانــون عفــو ينطبــق  قيــد االحتجــاز بعــد انتهــاء مــدة العقوب

عليــه.

- إذا كان عــدم االحتــرام التــام أو الجزئــي للقواعــد الدوليــة المتصلــة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة، المنصــوص عليــه 
فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وفــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الــدول المعنيــة، مــن 
 ، علــى ســبيل المثــال إذا تــم ســجن الشــخص 

ً
 تعســفيا

ً
الخطــورة بحيــث يضفــي علــى الحرمــان مــن الحريــة طابعــا

دون تهمــة أو حــرم مــن استشــارة محــام.

- إذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناجمــا عــن ممارســة الحقــوق أو الحريــات التــي كفلهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
اإلنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مثــل الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع 

الســلمي وتكويــن الجمعيــات.

- عندمــا يســتند الحرمــان مــن الحريــة علــى أســس تمييزيــة، كأن يســتند علــى أســاس التمييــز العرقــي أو الدينــي 
أو التوجــه السياســي أو الجنــس أو غيــره. 

و ممارســات إســرائيل جميعــا بحــق الفلســطينين تنطبــق عليهــا جميــع الفئــات المعرفــة مــن قبــل الفريــق العامــل 
المعنــي بمســالة االحتجــاز التعســفي.
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توصيات

يدعــو المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان المجتمــع الدولــي إلــى تحمــل المســؤولية تجــاه القــدس 
والســكان الفلســطينيين فيهــا وحمايتهــم باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن 

والجمعيــة العامــة، ويشــدد علــى:

ضــرورة متابعــة المقــرر الخــاص باألمــم المتحــدة المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد لالنتهــاكات التــي 
 فيمــا يتعلــق بمنعهــم مــن أداء شــعائرهم الدينيــة، وإعاقة 

ً
يتعــرض لهــا المســلمون فــي القــدس، خصوصــا

وصولهــم إلــى المســجد األقصــى.

دعــوة مجلــس األمــن التخــاذ إجــراءات تضمــن حمايــة لحمايــة الوضــع القانونــي لمدينــة القــدس، وإنفــاذ 
باعتبــار كافــة األنشــطة االســتيطانية فــي المدينــة ومــن ضمنهــا الهــدم  القــرارات الســابقة للمجلــس 

الممنهــج لمنــازل المقدســيين ممارســات غيــر قانونيــة واجبــة اإللغــاء.

ضــرورة التحــرك ضمــن المؤسســات الدوليــة للضغــط علــى الســلطات اإلســرائيلية لوقــف سياســة االســتيطان 
فــي القــدس عبــر الهــدم الممنهــج للمنــازل المقدســيين.

عــدم قانونيــة حمــالت االعتقــال التعســفي التــي تقــوم بهــا الســلطات اإلســرائيلية ضــد المقدســيين ومــا 
 لمــا فــي ذلــك مــن 

ً
يرافقهــا مــن اعتــداءات بالضــرب واقتحــام لمنــازل المدنييــن للمنــازل وتفتيشــها ليــال
ــازل التــي يتــم اقتحامهــا.  األطفــال المتواجديــن فــي المن

ً
ترهيــب للمدنييــن خصوصــا

اإليقاف الفوري لسياسات اإلبعاد القسري التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية بحق المقدسين.

ضــرورة قيــام المجتمــع الدولــي بالضغــط على القوات اإلســرائيلية لوقف اســتهدافها للناشــطين والشــبان 
الفلســطينيين والكــف عــن تقييــد حريتهم.




