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مقدمة

الفلســطينيين فــي مدينــة  انتهاكاتــه بحــق  زال االحتــالل اإلســرائيلي يمــارس  مــا 

ــالده  ــذ قــرار الرئيــس األمريكــي ترامــب نقــل ســفارة ب القــدس بشــكل متصاعــد من

إليهــا فــي ديســمبر 2017، وال تــزال قــوات االحتــالل تصّعــد مــن عمليــات االعتقــال 

بصــورة تعســفية، وعمليــات هــدم المنــازل وتهجيــر أهلهــا، فضــًلا عــن اســتمرارها 

فــي سياســة االعتقــال اإلداري، وإعــادة اعتقــال األســرى الفلســطينيين مــرة أخــرى 

فــور خروجهــم مــن بوابــة الســجن، إضافــة إلــى اســتمرار اقتحــام المســجد األقصــى 

مــن قبــل المســتوطنين تحــت حمايــة قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، والقيــام بأعمــال 

ــاك. تســتفز مشــاعر المصليــن هن

للعقــاب  كأداة  الفلســطينيين  بحــق  االعتقــال  اإلســرائيلي  االحتــالل  ويمــارس 

يفتــرض  كمــا  للمنــع  كأداة  وليــس  قانونــي،  ســبب  أو  ذريعــة  أي  دون  والترهيــب 

القانــون. وفــي مخالفــة واضحــة وصريحــة للقانــون يحكــم االحتــالل اإلســرائيلي علــى 

بعــض األســرى باالعتقــال اإلداري لمــدة 6 أشــهر، علــى الرغــم مــن تقديــم الئحــة 

اتهــام بحقهــم فــي التهــم التــي تــم التحقيــق معهــم فيهــا، وذلــك كنــوع مــن العقــاب 

المفتــوح، حيــث يمكــن تمديــد االعتقــال اإلداري كل ســتة أشــهر، بشــكل تعســفي.

 

وتوجــه ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي للفلســطينيين تهمــًا ُجزافيــة لتبريــر عمليــات 

االعتقــال، كـــ “اإلخــالل بالنظــام العــام”، لمــن يتواجــد بالمســجد األقصــى أثنــاء اقتحام 

المســتوطنين لــه، حيــث تقــوم قــوات االحتــالل باعتقــال كل مــن يتواجــد في المســجد 

فــي ســاعات اقتحــام المســتوطنين، خصوصــًا فــي منطقــة بــاب الرحمــة، حتــى ولــو 

لــم يقــم بــأي عمــل غيــر قانونــي، إذ أّن التواجــد فــي ذلــك الوقــت والمــكان هــو جريمــة.
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قاســية تجــاه الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، فيمــا يتعلق ببيوتهم ومســاكنهم، 

حيــث تســعى إلــى تهجيرهــم مــن خــالل منــع إعطائهــم رخــص للبنــاء وهــدم منازلهــم 

ومحالهــم التجاريــة. عــدا عــن ذلــك، تقــوم بفــرض مبالــغ طائلــة علــى المقدســيين عند 

قيامهــا بهــدم منازلهــم، األمــر الــذي يضطرهــم إلــى القيــام بهــدم منازلهــم بأيديهــم 

تجنبــًا لفــرض هــذه النفقــات عليهــم. إضافــة إلــى أّن سياســة الهــدم المفاجــئ بــدون 

ــي فــي  ــذي يظهــر الجانــب الترهيب ــات هــذه األســر، األمــر ال ــذار، ُتهــدر مقتني ســابق إن

هــذه اإلجــراءات. وفــي الوقــت نفســه، لــم تصــدر بلديــة االحتــالل حتــى اآلن مخططــًا 

تنظيميــًا عامــًا، مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بشــكل 

قانونــي، ومــن ثــّم الســماح للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــًا لــه.

وتتبــع ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي سياســية عنصريــة فــي المالحقــة واالعتقــال، 

وفــي المحاكمــة وإصــدار األحــكام، إذ أّن النيابــة العامــة تمتنــع بشــكل مقصــود عــن 

اعتقــال والتحقيــق مــع المواطنيــن اإلســرائيليين الذيــن يعتــدون علــى الفلســطينيين 

الفلســطينيين  قتــل  علــى  تحريضيــة  منشــورات  بنشــر  يقومــون  أو  حــادة  بــآالت 

مباشــرة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، فــي حيــن تجــرم كل جملــة ينشــرها أي 

فلســطيني فــي الجانــب اآلخــر، وتعتقــل المئــات مــن الشــبان واألطفــال والتهمــة 

“إلقــاء الحجــارة”.

التقريــر،  هــذا  خــالل  مــن  المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان  ويهــدف 
الشــهر  خــالل  القــدس  مدينــة  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  انتهــاكات  يرصــد  الــذي 
األخيــر )ديســمبر 2018(، إلــى تســليط الضــوء إلــى حجــم االنتهــاكات التــي يعانيهــا 
ســكان المدينــة المقدســة، والتــي مــن المفتــرض قانونيــا أنهــا تقــع المســؤولية 
الدوليــة، وفــق قــرار التقســيم األممــي 181، مــا يعنــي أن مــن مســؤولية كل الــدول 
أن تحمــي القــدس وســكانها مــن بطــش االحتــالل اإلســرائيلي واســتمرار اعتداءاتــه 
التعســفية والمتصاعــدة بصــور قاســية وممنهجــة تهــدف إلــى تهجيــر مــا تبقــى مــن 
فلســطينيين فــي القــدس، وهــو مــا يمثــل جريمــة حــرب وفــق نظــام رومــا األساســي 

الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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1. أواًل: االعتقاالت التعسفية واإلبعاد عن 
المسجد األقصى

شــهد شــهر ديســمبر الماضــي حــاالت متعــددة مــن االعتقــاالت التعســفية، وال 

ســيما أثنــاء أو إثــر قيــام المســتوطنين اإلســرائيلين باقتحــام المســجد األقصــى 

بأعــداد كبيــرة تحــت حمايــة قــوات االحتــالل. 

وفيما يلي عرض ألبرز حاالت االعتقال:

1.1 اعتقال مجموعة من المقدسيين من أحد األعراس الفلسطينية

بتاريــخ 13/12/2018، قامــت قــوات الشــرطة اإلســرائيلية فــي ســاعات متأخــرة مــن 
الليــل بحملــة اعتقــاالت طالــت أكثــر مــن )20( شــابًا مقدســيًا مــن أحيــاء القــدس 
المختلفــة، حيــث قامــت بمداهمــة منازلهم واقتحامهــا، والقيام بأعمال تفتيش قبل 
اعتقــال الشــبان  واقتيادهــم إلــى مركــز التحقيــق )غــرف 4( فــي معتقــل المســكوبية 

فــي القــدس.

جــاءت هــذه الحملــة مــن االعتقــاالت علــى خلفيــة مشــاركة هؤالء الشــبان فــي الحفلة 

التــي أقيمــت فــي عــرس الشــاب رامــي الفاخــوري مــن القــدس بتاريــخ 23/11/2018، 

والتــي تــّم خاللهــا رفــع رايــات حركــة حمــاس، وانشــاد أناشــيد داعمــة لحركــة حمــاس.

حيث اعتقلت القوات اإلسرائيلية كل من:

1( صالح الفاخوري – )65( عام – وهو والد العريس.

2( مراد مسك – )21( عام – وهو ابن أخت العريس.

3( عالء الفاخوري )29( عام وهو ابن عم العريس.

4( أحمد جابر )22( عام وهو ابن عمة العرس.

5( مــراد زغــاري – )37( عــام – وهــو المنشــد الــذي قــام باإلنشــاد فــي حفلــة العــرس، 

وهــو منشــد مقدســي معــروف.
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6( ماجــد الجعبــة ) 38( عــام، نافــذ الجعبــة )33( عــام، فــادي الجعبــة )29( عــام، وهــم 

أشــقاء ثالثــة شــاركوا فــي حفلــة العــرس.

7( يونس عاشور )29( عام، محمد عاشور )24( عام، وهم أيضًا شقيقْين.

8( محمد الدباغ )40( عام.

9( محمد الهشلمون )20( عام.

10( عمرو أبو عرفة )31( عام.

11( عامر بزلميط )33( عام.

12( خضر عجلوني )19( عام.

13( عماد أبو سنينة )23( عام.

14( لؤي ناصر الدين )37( عام.

15( محمود عبد اللطيف )27( عام.

16( منير الباسطي )23( عام.

17( جهاد قوس )24( عام.

18( محمد غنيم )27( عام.

19( حمزة ملحس )24( عام.

20( روحي كلغاصي )24( عام.

21( غيث غيث )29( عام.

22( شادي النتشة )29( عام.

من صور االعتقاالت في القدس
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أقــارب  بعضهــم  جميعــًا،  الشــبان  وهــؤالء 

أصدقائــه  مــن  هــم  واآلخــرون  للعريــس، 

وجيرانــه. كمــا وقامــت الشــرطة اإلســرائيلية 

بتاريــخ 15/12/2018 باعتقــال العريــس نفســه، 

الشــاب رامــي الفاخــوري )27( عامــًا – بعــد أقــل 

مــن 20 يومــا علــى حفــل زفافــه - وذلــك بعــد أن 

ــاء مــروره بســيارته فــي  ــا أثن ــه كمين وضعــت ل

واد الجــوز فــي القــدس.

وقامــت الشــرطة اإلســرائيلية باإلفــراج عــن والــد العريــس بعــد عــدة ســاعات مــن 

التحقيــق معــه، فــي حيــن قامــت بتحويــل باقــي المعتقليــن إلــى محكمــة الصلــح لتمديــد 

اعتقالهــم.

وفــي المحكمــة، اّدعــت الشــرطة اإلســرائيلية بــأّن الشــاب رامــي الفاخــوري تــزوج ابنــة 

مصباح أبو صبيح، وهو فلســطيني كان قد قتلته إســرائيل بعد مهاجمته عناصر من 

الوحــدات الخاصــة اإلســرائيلية المعروفــة بـ”اليســام” فــي حــي الشــيخ جــراح بالقــدس 

فــي أكتوبر/تشــرين األول 2016. وقــد أقــام حفلــة عرســه بتاريــخ 23/11/2018، وُرفعــت 

فيهــا صــور لـــ أبــو صبيــح وُأنشــد لــه بأناشــيد تمجيــد، كمــا وُرفعــت رايــات خضــراء 

مكتــوب عليهــا “ال إلــه إال هللا محمــد رســول هللا”، ورايــات أخــرى لحركة حماس، وادعت 

الشــرطة أيضــًا بــأّن المنشــد قــام بإنشــاد أغانــي مؤيــدة لحركــة حمــاس ولكتائــب عــز 

الديــن القســام، حيــث تعتبرهمــا الســلطات اإلســرائيلية منظمــات إرهابيــة، وأّن مــن 

تــم اعتقالهــم شــاركوا فــي هــذا الحفــل، وبالتالــي طلبــت مــن المحكمة تمديــد اعتقالهم 

لخمســة أيــام الســتكمال التحقيــق معهــم بتهمــة “إظهــار التأييــد والدعــم لمنظمــة 

إرهابيــة”.

وبعــد عــّدة ســاعات مــن المــداوالت فــي المحكمــة، قــرر القاضــي تمديــد اعتقــال )16( 

شــابًا مــن هــؤالء المعتقليــن لمــدة ثالثــة أيــام بحجــة أنهــم رفعــوا أعالمــًا فــي الحفلــة، 

فــي حيــن قــرر اإلفــراج عــن الســتة المتبقيــن لعــدم وجــود صــور لهــم.
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وبتاريــخ 16/12/2018 تقدمــت الشــرطة اإلســرائيلية بطلــب آخــر لتمديــد اعتقــال هــؤالء 

الشــبان للتحقيــق معهــم بنفــس التهــم، إال أّن قاضــي المحكمــة قــرر اإلفــراج عنهــم 

بشــروط االعتقــال المنزلــي والكفــاالت الماليــة لعــدم كفايــة األدلــة. رفضــت الشــرطة 

هــذا القــرار وقدمــت اســتئنافًا ضــده أمــام المحكمــة المركزيــة، وفــي اليــوم التالــي قــررت 

المحكمــة المركزيــة تمديــد اعتقــال الشــبان لســاعات الظهــر مــن أجــل اســتكمال 

التحقيــق معهــم ثــم اإلفــراج عنهــم بالشــروط الســابقة.

وقــد اســتثنى قــرار اإلفــراج الشــبان ماجــد الجعبــة ومحمــود عبــد اللطيــف وعمــاد أبــو 

ســنينة، الذيــن تقدمــت النيابــة العامــة بالئحــة اتهــام ضدهــم لــدى المحكمــة بأنهــم 

“رفعــوا الرايــات ووضعــوا العصبــات الخضــراء علــى جبينهــم، ورقصــوا فــي الحفلــة 

علــى أناشــيد حركــة حمــاس”.

كمــا وقامــت النيابــة العامــة أيضــًا بتقديــم الئحــة اتهــام ضــد العريــس رامــي الفاخــوري 

بتهمــة أّنــه دعــا إلــى هــذه الحفلــة، وأحضــر المنشــد، ورفــع رايــات لحركــة حمــاس.
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ومــن المالحــظ أّن اعتقــال هــؤالء الشــبان جميعــًا جــاء بعــد حملــة تحريــض إعالميــة 

بــدأت  الفاخــوري  رامــي  العريــس  واســعة فــي وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية ضــد 

مباشــرة بعــد عرســه، حيــث أعــد اإلعــالم اإلســرائيلي تقاريــر إخباريــة ســّمى فيهــا هــذه 

ــأّن المشــاركين فيهــا رفعــوا أعــالم  الحفلــة بالحفلــة الخضــراء وحفلــة الكراهيــة، وب

مــا أســموه منظمــة إرهابيــة هــي حركــة حمــاس، وبأنهــم قامــوا باإلنشــاد للشــهيد 

مصبــاح أبــو صبيــح وحركــة حمــاس. ونشــرت وســائل اإلعــالم هــذه، نشــيد البنشــر 

والكورنيــت واّدعــت أّن فيــه دعــم لمنظمــة حمــاس، وهــو عبــارة عــن مقطــع مــن 

أنشــودة أنشــدها مــراد الزغــاري فــي الحفلــة، وقــد عّلــق الزغــاري عليــه بأّنــه عبــارة 

عــن مقطــع عفــوي صغيــر يناقــش المواضيــع العامــة التــي تحصــل فــي الشــارع 

الفلســطيني، وكلماتــه هــي:

“ يــا شــعبي يــا شــاطر، رّكــز معــي شــوية، نــاس بتضــرب الكورنيــت، ونــاس بتغيــر 

بناشــر”.

وهــو يأتــي فــي إطــار المقارنــة بيــن وضــع قطــاع غــزة والقصــف اإلســرائيلي عليــه 

منتصــف نوفمبــر الماضــي ورد الفصائــل الفلســطينية بصواريــخ الكورنيــت، ووضــع 

الضفــة الغربيــة وانتشــار صــورة لعقيــد فــي األمــن الفلســطيني ُيغيــر إطــار )بنشــر( 

ألحــد الجيبــات اإلســرائيلية التــي تعطلــت فــي مدينــة الخليــل.

وبتاريــخ 20/12/2018 طالبــت النيابــة العامــة بتمديــد اعتقــال الشــبان الثالثــة اآلخريــن 
علــى ذمــة القضيــة وحتــى انتهــاء إجــراءات المحاكمــة، وبعــد المــداوالت قــرر القاضــي 
اإلفراج عنهم بشــرط عدم المشــاركة في االجتماعات العامة )الفعاليات الجماعية 
العامــة أو الخاصــة(، باســتثناء المناســبات العائليــة لألقــارب، وباســتثناء األعــراس 
الخاصــة بالمعتقليــن، وعــدم عــرض أي مظهــر خــاص بــأي تنظيم غير قانوني، بشــكل 
علنــي، باإلضافــة إلــى إيــداع كفالــة نقديــة بقيمــة 1500 شــيكل، وتوقيــع كفالــة طــرف 

ثالــث لحضــور إجــراءات المحاكمــة.
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وبتاريــخ 21/12/2018 طالبــت النيابــة العامــة بتمديــد اعتقــال رامــي الفاخــوري علــى ذمــة 

القضيــة وحتــى انتهــاء إجــراءات المحاكمــة، والتشــديد ضــده بادعــاء أنـّـه صاحــب الحفلــة، 

إال أّن المحكمــة فرضــت اإلفــراج بنفــس الشــروط، وبكفالــة نقديــة عاليــة بقيمــة 6,000 

شــيكل. وعقــب توجــه الفاخــوري إلــى غــرف انتظــار الســجناء، جــاءه أحد رجــال المخابرات، 

وقــام بتســليمه قــرار اعتقــال إداري لمــدة 6 أشــهر كاملة موقع مــن رئيس الوزراء ووزير 

الدفــاع بنياميــن نتنياهــو. فــي اليــوم التالــي، ُعــرض الفاخــوري علــى المحكمــة المركزيــة 

فــي القــدس، وأصــدرت المحكمــة قــرارًا بتثبيــت االعتقــال اإلداري بحقــه بادعــاء أنــه خطــر 

علــى أمــن الدولــة.

ويالحظ على هذه الحملة من االعتقاالت ما يلي:

1(  تحريــض وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية علــى الشــاب الفاخــوري وزوجتــه ووالدهــا أبــو 

صبيــح، والضغــط علــى الشــرطة اإلســرائيلية العتقالــه.

2(  قيــام الشــرطة اإلســرائيلية بحملــة اعتقــاالت تعســفية واســعة جــدًا طالــت أكثــر مــن 

)30( معتقــال فــي هــذه القضيــة، مــع العلــم بــأّن مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا ال يســتوجب 

االعتقــال أساســًا، ويمكــن التحقيــق فيهــا بــدون الحاجــة إلــى اللجــوء إلى إجــراءات االعتقال 

القاسية.

3(  قيــام الشــرطة اإلســرائيلية بتفتيــش المنــازل ليــاًل والعبــث فيهــا وتخويــف األطفــال، 

ووفقــا لعائلــة الشــاب المعتقــل حمــزة ملحــس “فقــد اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية 

الشــرعية  مالبســهن  بارتــداء  قيامهــّن  قبــل  البنــات  شــقيقاته  غرفــة  ودخلــت  منزلــه، 

وغطــاء الــرأس، ولمــا اعتــرض حمــزة وشــقيقه خالــد علــى ذلــك، قــام رجــال الشــرطة 

والمخابــرات باالعتــداء عليهــم بالضــرب المبــرح، وكســر يــد شــقيقه خالــد واعتقالــه، ودفــع 

إحــدى شــقيقاته علــى األرض وتكســير هاتفهــا النقــال بســبب قيامهــا بتصويــر الجنــود 

وهــم يضربــون أشــقاءها، كل ذلــك مــن أجــل عــدم تــرك أدلــة تدينهــم باالعتــداء والضــرب”.
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4(  اعتقــال والــد العريــس عنــد ســاعات الفجــر المتأخــرة، وهــو رجــل مســن يبلــغ مــن 

العمــر )65( عامــًا، ويعانــي مــن أمــراض متعــددة، ولديــه ضعــف شــديد فــي النظــر، 

بنــت  مــن  وزواجــه  ابنــه  بخصــوص  واســتفزازه  طويلــة  لســاعات  معــه  والتحقيــق 

الشــهيد مصبــاح أبــو صبيــح.

5(  اعتقــال العريــس رامــي الفاخــوري بعــد أقــل مــن 3 أســابيع من حفــل زفافه، وتعمد 

النيابــة التنغيــص علــى عائلتــه وإفســاد فرحتهــم بــه، حتــى أّن قــرار االعتقــال اإلداري لــم 

ــّم تســليمه  يتــم تســليمه لــه إال بعــد فرحتــه وفرحــة أهلــه بقــرار اإلفــراج عنــه، ومــن ث

قــرار االعتقــال اإلداري. ووفقــًا للســيد صالــح الفاخــوري فــإّن زوجتــه قــد تــّم نقلهــا 

للمستفشــى فــي نفــس الليلــة بســبب تعرضهــا لالنهيــار بفعــل اإلجــراءات القمعيــة 

والتعســفية التــي اتخــذت ضــد العائلــة وضــد ابنهــم.

التحقيــق  إجــراءات  فــي  واإلســرائيليين  الفلســطينيين  بيــن  العنصــري  التمييــز   )6

والمالحقــة والمحاكمــة، حيــث أثــار طاقــم الدفــاع عــن المعتقليــن قضيــة أخــرى تتعلــق 

ــة  ــًا باســم “حفل ــدى أحــد المتطرفيــن اإلســرائيلين، المعروفــة إعالمي ــة عــرس ل بحفل

الكراهيــة”، وقــد أقيمــت فــي شــهر 12/2015، وفيهــا قــام مجموعــة مــن المســتوطنين 

برفــع صــور عائلــة الدوابشــة ودميــة عليهــا صــورة للطفــل علــي الدوابشــة الناجــي 

الوحيــد مــن عمليــة الحــرق التــي نفذهــا المســتوطنون ضــد عائلتــه، ورقصــوا بهــا 

ورفعــوا الســكاكين وقامــوا بطعــن الصــورة، ورفعــوا األســلحة والزجاجــات الحارقــة، 

وقاموا بإنشــاد أناشــيد تحريضية تتضمن عبارات “ فليحرق المســجد – أي المســجد 

األقصــى، فليهــدم المســجد، فلُيفجــر المســجد” ، وفــي تلــك القضيــة، قامــت الشــرطة 

ــى غــرار  ــد اعتقالهــم عل ــم تقــم المحاكــم بتمدي ــن، ول بالتحقيــق مــع العريــس و7 آخري

قضيــة عــرس الفاخــوري علــى الرغــم مــن أّنــه ال وجــه للمقارنــة بيــن العرســين، وأّن مــا 

حصــل فــي حفلــة المســتوطنين تحريــض صريــح وواضــح علــى القتــل، كمــا لــم تقــم 

النيابــة بتقديــم لوائــح اتهــام ضدهــم إال بعــد 10 أشــهر مــن العــرس وبعــد اإلفــراج 

اتهــام  تقديــم الئحــة  تــّم  والذيــن  الفاخــوري  فــي قضيــة  للمعتقليــن  عنهــم، خالفــًا 

مباشــرة بحقهــم.
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7(  تــزداد اإلجــراءات التعســفية والقمعيــة قســوًة فــي هــذه االعتقــاالت خصوصــًا عنــد 

عــدم مراعــاة الشــرطة اإلســرائيلية للظــروف الخاصــة ببعــض المعتقليــن، ففــي هــذه 

القضيــة كان الشــاب فــادي الجعبــة علــى موعــد مع والدة مولوده األول، وكاد االحتالل 

بإجراءاتــه القمعيــة مــن حرمانــه وعائلتــه مــن هــذه اللحظــات. وكذلــك األمــر بالنســبة 

للشــاب محمــود عبــد اللطيــف، والــذي كان علــى موعــد مــع عرســه بعــد أســبوع واحــد 

فقــط مــن اإلفــراج عنــه وإصــرار النيابــة العامــة علــى طلــب اعتقالــه وعــدم االفــراج 

عنــه إلجــراء مراســم زفافــه، األمــر الــذي يظهــر مــدى قســوة هــذا االعتقــال التعســفي، 

والــذي طــال فــي هــذه الحــاالت المعتقــل وزوجتــه وعائلتــه.

8(  اســتخدام االعتقــال اإلداري كأداة لالنتقــام مــن الفلســطينين ومعاقبتهــم، ففــي 
هــذه الحالــة يظهــر بوضــوح أّن االعتقــال اإلداري قــد جــاء بدوافــع انتقاميــة وتعســفية 
ضــد العريــس رامــي الفاخــوري، وليــس ألي ســبب آخــر. وقــد عّلــق األســير الفاخــوري 
علــى ذلــك بقولــه: “تعرضــت خــالل األشــهر الماضية لتحقيقات واســتدعاءات متعددة 
ــو  ــأّن عرســي مــن بنــت الشــهيد أب ــي ب ــوا يهددون ــرات، وكلهــم كان ــدى أجهــزة المخاب ل
صبيــح لــن يتــم، وبأنهــم ســيمنعون إقامــة العــرس بــكل الطــرق، وهــذا مــا حصــل 

معــي فعــاًل”.

التعقيب القانوني على اعتقال الشاب رامي الفاخوري واالعتقال اإلداري 
عمومًا

إّن االعتقــال اإلداري هــو إجــراء مقيــد للحريــة بطبيعتــه، وهــو إجــراء قــاس ومنبــوذ فــي 

جميــع دول العالــم، نظــرًا ألّنــه ال يقــوم علــى توجيــه اتهــام معيــن للشــخص المعتقــل 

وينافــي قرينــة البــراءة، ونظــرًا ألّن وســائل الدفــاع فيــه تــكاد تكــون معدومــة، خصوصــًا 

وأّن المعتقــل يواجــه ملفــًا ســريًا ال يعلــم مضمونــه ومحتــواه، ممــا يحــول بينــه وبيــن 

الدفــاع عــن نفســه، حيــث أّنــه ال دفــاع بــدون علــم. األمــر الــذي يجعــل اإلجــراء القضائــي 

فــي التصديــق علــى أمــر االعتقــال إجــراًء شــكليًا تجميليــًا ال أكثــر.

ومــن الجديــر ذكــره، أّن هــذه االعتقــاالت تتــم كجــزء مــن سياســة انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان المقدســي التــي مــا زال االحتــالل اإلســرائيلي يمارســها بحقهــم بعــد إضفــاء 

الصفــة القانونيــة عليهــا،
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كمــا ويالحــظ أّن االحتــالل يمــارس هــذا االعتقــال كأداة للعقــاب، وليــس كأداة 

ــة الشــاب رامــي الفاخــوري فــإّن االعتقــال  ــون، وفــي حال ــع كمــا يفتــرض القان للمن

ــًا؛ ألنــه ال يجــوز إصــدار أمــر اعتقــال إداري ضــد أي شــخص مــا  اإلداري باطــل قانون

ــم التحقيــق معــه فيهــا. ــي ت ــم الئحــة اتهــام بحقــه فــي التهــم الت ــّم تقدي دام ت

وهــذا االعتقــال هــو االعتقــال الثانــي للعريــس رامــي الفاخــوري والعريــس محمــود 

عبــد اللطيــف خــالل أقــل مــن شــهر، حيــث تــّم اعتقالهــم أيضــًا بتاريــخ 13/11/2018، 

علــى خلفيــة التصعيــد الــذي حصــل فــي قطــاع غــزة، ومعظــم الشــبان الذيــن تــم 

اعتقالهــم فــي هــذه الحملــة يتعرضــون دائمــًا لالعتقــاالت التعســفية المتكــررة.

األراضــي  علــى  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  انطبــاق  ترفــض  “إســرائيل”  أن  ومــع 

الفلســطينية، وهــو مــا تخالفــه فيهــا معظم المنظمــات الحقوقيــة الدولية واألمم 

المتحــدة، وفــي مقدمتهــا األمــم المتحــدة، إال أنهــا، فــي الوقــت نفســه، تدعــي أنهــا 

فــي إصدارهــا أوامــر االعتقــال اإلداري، تســتند إلــى المادتيــن 42 و78 مــن االتفاقيــة، 

اللتيــن تجيــزان لدولــة االحتــالل اعتقــال أشــخاص مدنييــن “ألســباب أمنيــة قهريــة”، 

أو فــي حالــة اقتضــى أمــن دولــة االحتــالل “بصــورة مطلقــة” اتخــاذ إجــراء كهــذا.

وبينمــا تؤكــد المادتــان علــى أن هــذا االعتقــال ينبغــي أن يكــون إجــراًء اســتثنائيًا، 

بحيــث ال يتــم اللجــوء إليــه إال إذا وجــدت أســباب أمنّيــة قهريــة، أو إذا اقتضــى ذلــك 

بصــورة مطلقــة أمــن دولــة االحتــالل، وبينمــا تؤكــد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

فــي شــرحها المــادة 78، علــى أنــه “يجــب الحفــاظ علــى الطبيعــة االســتثنائية لهــذه 

المادة”، فإن ســلطات االحتالل اإلســرائيلي تســتخدم هذا االعتقال بشــكل واســع 

جــدًا، ولتقييــد أنشــطة سياســية ســلمية غالبــًا، ولقمــع أي معارضــة لسياســاتها 

االحتالليــة.

ــد إجــراء االعتقــال، وتعــد  ــر ال يجــوز انتهاكهــا عن كمــا يحــدد القانــون الدولــي معايي

جــزءًا مــن القانــون الدولــي العرفــي، ال يجــوز انتهاكهــا بــأي حــال، وإال كان االعتقــال 

المبــّررة العتقالــه،  باألســباب  الشــخص  تبليــغ  المعاييــر،  هــذه  ومــن  تعســفيًا. 

بصفــة عاجلــة وبلغــة يفهمهــا.
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وأن تجــري المحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة، ونزيهــة، ومشــكلة تشــكياًل قانونيــًا. 

فضــال عــن واجــب اعتبــار الشــخص بريئــًا من التهمة الموجهة إليــه حتى إثبات العكس، 

وتوفيــر الحقــوق األساســية فــي الدفــاع. ويعــّد أي اعتقــال خــارج نطــاق القواعــد التــي 

ســبق ذكرهــا اعتقــااًل تعســفيًا، واحتجــازًا غيــر مشــروع.

وعبــر ممارســتها لالعتقــال اإلداري، تنتهــك إســرائيل كل تلــك المعاييــر الســابقة، حيــث 
يصــدر قــرار االعتقــال اإلداري مــن دون إعــالم المتهــم بســبب اعتقالــه، وهــو ال يعتمــد 
علــى تهمــة مؤكــدة، أو إثباتــات واضحــة، بــل يقــوم علــى ذرائــع ســرية غالبــًا، وال يســمح 
للمتهــم، وال لمحاميــه، باالطــالع علــى ملــف القضيــة، بحجــة ســّرية الملفــات، مــا يمثــل 
انتهــاكًا لحــق المعتقــل فــي الدفــاع، ويعنــي إمكانيــة أن يصبــح الشــخص رهــن االعتقال 
ــى أســاس معلومــات اســتخباراتية ســرية،  ــة أو محاكمــة، وإنمــا عل ــدون أدل اإلداري، ب

تّدعــي أنــه يشــكل خطــرًا أمنيــًا.

وطبيعــة هــذه االدعــاءات ال تكــون معروفــة، إال مــن جهــات معنيــة، هــي: دائــرة األمــن 

العســكري  والقائــد  األمنيــة،  والمــواد  بالمعلومــات  تــزّود  والتــي  ــاباك(،  )الشَّ العــام 

ــذي يعــّد مستشــارًا  ــى أمــر االعتقــال، والمّدعــي العــام العســكري، وال ــع عل ــذي يوّق ال

وممثــاًل لقائــد قــوات الجيــش، والقاضــي العســكري، والــذي مــن المتوقــع أن يقــوم 

بـ”االســتعراض القضائــي” للحكــم. وال تتــرك هــذه الدائــرة، المغلقــة بإحــكام، حتــى ذرة 

مــن الشــفافية، وال تســمح للمعتقــل بالدفــاع عــن نفســه، وتعفــي المدعــي مــن عــبء 

ــة قــرار مســبَّب مــن القاضــي. اإلثبــات، وتحــول دون كتاب

1.2 األسيران المحرران عالء الكركي وأنس درباس

بتاريــخ 27/12/2018 كان األســير المقدســي عــالء الكركــي )38 عامــا(  علــى موعــد مــع 

الحريــة، بعــد أن أمضــى مــدة محكوميتــه البالغــة )16( عامــًا قضاهــا فــي الســجون 

اإلســرائيلية، حيــث كان قــد اعتقــل بتاريــخ 28/12/2002.

ولــدى  خروجــه مــن أبــواب ســجن النقــب، قــام رجــال المخابــرات اإلســرائيليين بإعــادة 

ــى مركــز تحقيــق )غــرف 4(، فــي معتقــل المســكوبية  ــادوه إل ــه مــرة أخــرى، واقت اعتقال

فــي مدينــة القــدس.
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وبعد أن أفســد االحتالل فرحة األســير المحرر الكركي وعائلته، قاموا بعد عدة ســاعات 

لتنظيمــات  تابعــة  رايــات  أو  أعــالم فلســطينية  رفــع أي  باإلفــراج عنــه بشــرط عــدم 

فلســطينية، و عــدم إجــراء أيــة مظاهــر احتفاليــة لألســير. 

وعمليــًا، تكــررت حــاالت إعــادة اعتقــال األســرى المقدســيين فــور خروجهــم مــن الســجن 
بعــد انتهــاء محكوميتهــم ألكثــر مــن مــرة  فــي الســنوات األخيــرة، حيــث يقــوم رجــال 
المخابــرات بالتوجــه إلــى الســجن وإعــادة اعتقــال األســير فــور خروجــه مــن بــاب الســجن، 
وقــد حصــل هــذا األمــر فــي عــدة حــاالت منهــا، األســير محمــود عبــد اللطيــف، ورامــي 
الفاخــوري، وعدنــان الرجبــي، ومحمــود جابــر، وصبيــح أبــو صبيــح، وعــز الديــن أبــو صبيــح، 

وأخيــرًا يعقــوب أبــو عصــب فــي نوفمبــر الماضــي 2018.

إّن االعتقــال الــذي تقــوم بــه قــوات اإلحتــالل اإلســرائيلي بهــذه الصــورة هــو اعتقــال غيــر 

ــه ال يســتند علــى أي  ــه ال يســتند الــى مذكــرة اعتقــال قضائيــة، كمــا وأّن قانونــي، حيــث أّن

تهمــة حقيقيــة موجهــة لألســير المحــرر، حيــث أّنــه بالــكاد خــرج مــن أبــواب الســجن، فــأي 

جريمــة توجــه لــه فــي ذلــك!

وقــد ســبق وأن قــام رجال الشــرطة والمســتعربين 

بإعــادة اعتقــال األســير المحــرر أنــس علــي دربــاس 

بتاريــخ  وذلــك  العيســاوية،  بلــدة  مــن  عامــًا(،   18(

18/12/2018 بعــد تحــرره مــن الســجن بعــد اعتقــال 

إلــى مدخــل  ولــدى وصولــه  أشــهر.  ثمانيــة  لمــدة 

البلــدة تــم اعتقالــه مــع شــقيقه ووالــده الــذي يبلــغ 

مــن العمــر 60 عامــًا، و5 شــبان آخريــن مشــاركين 

فــي االســتقبال هــم، صائــب دربــاس، ومحمــد أمجــد 

بشــير،  ومجــد  محمــود،  عبــد  ومحمــود  دربــاس، 

وكريــم عطيــة. وبعــد عرضهــم علــى المحكمــة فــي 

اليــوم التالــي تــّم اإلفــراج عنهــم بشــرط دفــع كفالــة 

ــكٍل منهــم. ــة بقيمــة 500 شــيكل ل مالي
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بــل وحتــى إّن 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 فــي مدينــة 

القــدس، ويقــوم بإعــادة اعتقالهــم مــن أجــل مطالبــة المحكمــة بفــرض شــروط إفــراج 

ــي، واإلبعــاد عــن مدينــة القــدس أو منعهــم مــن إقامــة  عنهــم مثــل، الحبــس المنزل

مظاهــر احتفاليــة ُتحمــل فيهــا األعــالم الفلســطينية.

إّن المتتبــع للســاحة السياســية والميدانيــة فــي مدينــة القــدس ُيالحــظ تركيز االحتالل 
اإلســرائيلي علــى مالحقــة وتجريــم أي مظهــر مــن المظاهــر الســيادية أو الشــعبية 
الفلســطينية فــي مدينــة القــدس، إذ أّن االحتفــاالت التــي تقــام فــي اســتقبال هــؤالء 
األســرى المحررين تتضمن رفع األعالم الفلســطينية، وانشــاد األناشــيد والهتافات 
الوطنيــة المختلفــة، ولذلــك يســعى االحنــالل الــى منــع مثــل هــذه المظاهــر الوطنيــة 
فــي مدينــة القــدس مــن خــالل إعــادة اعتقــال األســرى المحرريــن وفــرض شــروط 
عليهــم تمنعهــم مــن إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات، على الرغم مــن أّن هذه االحتفاالت 

هــي قانونيــة وشــرعية بحــد ذاتهــا وال تشــكل أي جريمــة مطلقــًا.

وأخيــرًا، ُنشــير إلــى أّن مثــل هــذه االعتقــاالت تتعــدى كونهــا غيــر قانونيــة، بــل توصــف 

بأّنهــا غيــر إنســانية، إذ أّن االحتــالل بإجراءاتــه التعســفية يحرم األســير وعائلته وأقاربه 

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 بــدون أي ذريعــة قانونيــة.

1.3 حملة اعتقاالت واسعة في بلدة العيساوية في القدس

بلــدة  فــي  واســعة  اعتقــاالت  حملــة  بشــن  اإلســرائيلية  الشــرطة  قــوات  قامــت 

العيســاوية بتاريــخ 19/12/2018، حيــث شــاركت فــي هــذه الحملــة قــوات كبيــرة مــن 

الجنــود اإلســرائيلين معززيــن بطائــرة عاموديــة اســتطالعية، وقامــت بفــرض طــوق 

أمنــي وإغــالق للبلــدة.



18

ووفقــًا لرئيــس لجنــة أهالــي األســرى فــي القــدس أمجــد أبــو عصــب فقــد تــّم 

اعتقــال حوالــي )15( أســيرًا محــررًا مــن بلــدة العيســاوية وهــم: 

1. محمد عزيز عبيد.

2. رامي عصمت عبيد.

3. عبد خالد نعاجي. 

4. طه عايش عبيد. 

5. كرم محمد عليان.

6. محمد سلطان عبيد. 

7. زكي سلطان عبيد. 

8. صابر شعبان عبيد. 

9. صالح ابو عصب. 

10. محمد مرعي درباس. 

11. قاسم منير درباس. 

12. محمد احمد ابو رياله. 

13. يوب نعيم حمدان .

14. هارون محمد محيسن. 

15. قصي جمال مصباح أبو علي.

فــي حيــن قامــت بتســليم أوارق اســتدعاء للتحقيــق ألربعــة آخريــن وهــم: محمــد 

جمــال محمــود، ومنصــور محمــد محمــود، ومحمــد علــي احمــد شــحادة عبيــد، ويــزن 

بســام عبيــد.

ووفقــا للمتحــدث الرســمي لشــرطة االحتــالل فــي القــدس، فــإّن هــذه االعتقــاالت 

التــي طالــت أكثــر مــن )31( معتقــاًل فــي بلــدة العيســاوية فــي القــدس، جــاءت تحــت 

مســمى “الحملــة 700”، والتــي بــدأت مــن يــوم الثالثــاء عنــد اعتقــال األســير المحــرر 

أنــس دربــاس وثمانيــة آخريــن كانــوا باســتقباله فــي العيســاوية. كمــا واعتقلــت 

الشــرطة فــي اليــوم التالــي )23( آخريــن بتهمــة المشــاركة فــي المظاهــرات وإلقــاء 

الحجــارة والمفرقعــات الناريــة
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، وبعضهــم بتهــم أخــرى تتعلــق ببيــع الوقــود مــن خــالل محطــات وقــود غيــر مرخصة. 

وقــد تــّم مصــادرة البنزيــن وغيــره مــن هــذه المحطات.

وعلقــت الشــرطة بقولهــا بــأّن هــذه الحملــة “هــي اســتمرار مباشــر لالعتقــاالت التــي 

تمــت فــي شــرقي القــدس خــالل األشــهر األخيــرة، مــن أجــل منــع التحريــض واعمــال 

العنــف، وتميكــن حيــاة طبيعيــة لــكل الســكان فــي القــدس”.

ومــن الجديــر ذكــره، أّن مراقبــة هــذه الحمــالت مــن االعتقــاالت التعســفية علــى مــدار 
األشــهر الماضيــة تظهــر أنهــا تأتــي لقمــع الفلســطينين فــي القــدس، وتكــون بــدون 
أي ذريعــة أو ســبب قانونــي، وإنمــا فقــط كجــزء مــن فــرض الســيادة اإلســرائيلية 
الكاملــة علــى القــدس، وكجــزء مــن سياســة العقــاب الجماعــي ضدهــم مــن أجــل 

ترهيبهــم ومنعهــم مــن القيــام بــأي فعاليــات وطنيــة فــي المدينــة.

1.4 اعتقاالت من منطقة باب الرحمة في المسجد األقصى

التعســفية  االعتقــاالت  مــن  متعــددة  حــاالت  الماضــي  ديســمبر  شــهر  شــهد 

واإلبعــادات عــن المســجد األقصــى المبــارك، والتضييــق علــى المصليــن فيــه، وقيــام 

المســتوطنين باقتحامــه بأعــداد كبيــرة تحــت حمايــة قــوات االحتــالل، عــدا عن قيمهم 

بانتهــاكات دينيــة واســتفزاز للمصليــن المســلمين ومشــاعرهم فيــه.

ووفقــًا للمســؤول اإلعالمــي بدائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، فــراس 

الدبــس، فــإّن اقتحامــات المســتوطنين للمســجد األقصــى المبــارك للعــام 

2018 تجــاوزت )25,000( مقتحمــا، فــي زيــادة تبلــغ 70 % عــن العــام 2016 و 2017.

كمــا وقامــت قــوات الشــرطة اإلســرائيلية باقتحــام مصلــى قبــة الصخــرة المشــرفة 

بتاريــخ 11/12/2018، ومنعــت موظفــي األوقــاف مــن تنظيــف الصخــرة، األمــر الــذي 

يعتبــر تضييقــًا وتدخــاًل بعمــل موظفــي األوقــاف ودور األوقاف في المســجد األقصى 

المبــارك.
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األقصــى  المســجد  داخــل  تّمــت  التــي  االعتقــال  حــاالت  ألبــرز  عــرض  يلــي  وفيمــا 

:2018 ديســمبر  شــهر  خــالل  وســاحاته 

السيدتان جهاد الرازم وصفاء شحادة

تــم   16/12/2018 بتاريــخ 
جهــاد  الســيدتان  اعتقــال 
شــحادة  وصفــاء  الــرازم 
بــاب  مــن  خروجهــّن  لــدى 
أبــواب  أحــد  القطانيــن 
المســجد األقصى المبارك. 
لمركــز  اقتيادهــّن  تــّم  وقــد 
للتحقيــق  القشــلة  شــرطة 
“القيــام  بتهمــة  معهــّن 
بتصــرف مــن شــأنه اإلخــالل 

العــام”. بالنظــام 

تقول السّيدة جهاد الرازم في تعليقها على ما حصل معها:

“بتاريــخ 16/12/2018 ذهبــت للصــالة فــي المســجد األقصــى، وعنــد دخولــي مــن بــاب 

القطانيــن طلــب الشــرطي أن أضــع هويتــي لديــه وأعطيتــه إياهــا ودخلــت المســجد، 

ثــّم تجولــت فــي منطقــة بــاب الرحمــة وســاحاتها. وأثنــاء تواجــدي هنــاك حضــر رجــال 

الشــرطة وطلبــوا هويتــي، قلــت لهــم أّن بطاقــة الهويــة مــع الشــرطي فــي بــاب 

المجلــس، ثــّم تركونــي.  بعــد مــا يقــارب الســاعة خرجــت مــن بــاب القطانيــن، وهنــاك 

قامــوا باعتقالــي أنــا وصديقتــي صفــاء. ومــن ثــّم تــّم اقتيادنــا إلــى محطــة شــرطة 

القشــلة فــي بــاب الخليــل. وهنــاك تــّم توجيــه تهمــة اإلخــالل بالنظــام العــام لــي، 

بســبب تواجــدي فــي بــاب الرحمــة أثنــاء اقتحامات المســتوطنين للمســجد األقصى، 

وذلــك علــى الرغــم مــن أننــي لــم أقتــرب مــن المســتوطنين ولــم أفعــل أي شــيء. 

وبعــد نهايــة التحقيــق تــّم إبعــادي عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــًا”.
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الشاب نظام أبو رموز 

كذلــك األمــر قامــت قــوات الشــرطة اإلســرائيلة باعتقــال الشــاب نظــام أبــو رمــوز بتاريــخ 

23/12/2018 مــن منطقــة بــاب الرحمــة فــي المســجد األقصــى المبــارك، ووجهــت لــه 

نفــس التهمــة “القيــام بتصــرف مــن شــأنه اإلخــالل بالنظــام العــام”، وذلــك بســبب 

تواجــده فــي منطقــة بــاب الرحمــة أثنــاء اقتحامــات المســتوطنين. وبعــد التحقيــق معــه 

تــّم اإلفــراج عنــه بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــًا، وتوقيــع كفالــة 

بقيمــة 2500 شــيكل. ومــن الجديــر ذكــره أّن الشــاب أبــو رمــوز قــد تعــرض لالعتقــال 

واإلبعــاد أكثــر مــن مــرة بســبب تواجــده فــي المســجد األقصــى المبــارك.

ومــن الناحيــة القانونيــة، مــا زال االحتــالل اإلســرائيلي ينتهــك حــق الفلســطينيين فــي 

حريــة العبــادة مــن خــالل إعاقــة المصليــن مــن الوصــول الــى المســجد األقصــى المبــارك، 

كمــا يقــوم باعتقــال كل مــن يتواجــد فــي المســجد فــي ســاعات اقتحــام المســتوطنين، 

خصوصــًا فــي منطقــة بــاب الرحمــة، حتــى ولــو لــم يقــم الفلســطينيون بــأي عمــل غيــر 

ــك الوقــت والمــكان هــو جريمــة “إخــالل بالنظــام العــام”  ــي، إذ أّن التواجــد فــي ذل قانون

وفقــًا لمــا يــراه اإلحتــالل.
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ولــم يكتــِف االحتــالل بذلــك فحســب، بــل تجــاوز األمــر حتــى وصــل إلــى اعتقــال النســاء 

بهــذه التهمــة، األمــر الــذي يظهــر بوضــوح الهــدف السياســي فــي ترهيــب األفــراد 

ــة. ــر سياســات مبطن والعقــاب الجماعــي مــن أجــل تمري

وحــول االعتقــاالت التــي تتــم فــي منطقة باب الرحمة  نشــير إلــى هذه االنتهاكات 

القانونية:

ــاب الرحمــة، مــا  ــون ال يجــرم تواجــد أي شــخص فلســطيني فــي منطقــة ب 1( إّن القان

دام أّنــه لــم يقــم بــأي عمــل مخالــف للقانــون، حتــى لــو لــم يــرق ذلــك التواجــد لســلطات 

االحتــالل أو المســتوطنين المقتحميــن، إذ أّن األمــر ال يتعلــق بأهــواء أحد بل بما يمليه 

القانون.وبالتالــي فــإّن اعتقــال أي شــخص بهــذه التهمــة هــو اعتقــال تعســفي، 

وهــو جريمــة بحــد ذاتــه “حجــز الحريــة بــدون وجــه حــق”.

2( إّن القانــون يجعــل مــن التوقيــف واالعتقــال أمــرًا اســتثنائيًا ينبغــي عــدم اللجــوء 

إليــه إال كخيــار أخيــر. وبنــاًء عليــه، فــإّن هــذه االعتقــاالت بحــد ذاتهــا مخالفــة للقانــون، 

وفيهــا نــوع مــن الترهيــب والعقــاب الجماعــي، إذ ُيمكــن االســتعاضة عنــه مــن خــالل 

االســتدعاء للتحقيــق فــي أقصــى األحــوال.

2. ثانيًا: سياسة دهم المنازل لالعتقال واالعتقال 
على الحواجز

عائلــة  منــزل   ،1/12/2018 الســبت  يــوم  فجــر  اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  دهمــت 

محمــود عيســى الجباريــن، 29 عامــًا، فــي ضاحيــة الســالم شــمال مدينــة القــدس 

المحتلــة، وقامــت بتفتيشــه والعبــث بمحتوياتــه، واعتقلــت رب المنزل-يعمــل فــي 

جهــاز المخابــرات الفلســطينية- قبــل انســحابها.
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وفــي بلــدة حزمــا، شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، اقتحــم جنــود االحتالل اإلســرائيلي 

العديــد مــن منــازل الفلســطينيين فجــر يــوم الثالثــاء، 4/12/2018، وعبثــوا بمحتويــات 

المنــازل وأجــروا عمليــات تفتيــش وتخريــب، قبــل أن يعتقلــوا 4 أشــخاص، وهــم، 

محمــد ثائــر علــي أبــو خليــل، 19 عامــًا، عبــد الرحمــن أســامة الخطيــب، 26 عامــًا، 

عاصــم ناصيــف ســعيد، 23 عامــًا، وجابــر أحمــد صــالح الديــن، 22 عامــًا.

وبعــد ثالثــة أيــام عــاود جنــود االحتــالل اإلســرائيل اقتحــام بلــدة حزمــا مــرة أخــرى، فجــر 

يــوم الجمعــة 7/12/2018، مســتهدفين منــزل الســيد عمــار عبــد ربــه الخطيــب، 20 

عامــًا، وأجــروا أعمــال تفتيــش وعبــث بمحتوياتــه، عــدا عــن اعتقــال “الخطيــب” قبيــل 

انســحابهم مــن المــكان.

ــازل  وفجــر يــوم األحــد 9/12/2018، داهمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عــدد مــن من

المواطنيــن فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة، 

وقامــوا بتفتيشــها، واعتقــال الطفليــن: أحمــد إيــاد الرجبــي، 13 عامــًا، ومهــدي 

ــر، 15 عامــًا. حمــزة جاب

وفــي حملــة مداهمــات وتفتيــش أخــرى، قامــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بمداهمــة 

عــدد مــن أحيــاء وبلــدات وقــرى مدينــة القــدس المحتلــة، يــوم االثنيــن 10/12/2018، 

واعتقلــوا عــددا كبيــرا مــن الفلســطينيين، وهــم، أنــور محمــد صــاح الديــن، 21 

عامــًا، مــن بلــدة حزمــا، وإبراهيــم محمــد دربــاس، 23 عامــًا، محمــد صهيــب 

محيســن، 19 عامــًا، وديــع توفيــق أبــو الحمــص، 21 عامــًا، مجــد محمــد موســى 

درويــش، 28 عامــًا، أنــس خالــد درويــش، 22 عامــًا، عبــد القــادر داري، 19 عامــًا، 

أنــس علــي أبــو عصــب، 18 عامــًا، ويوســف الكســواني، 20 عامــًا، وجميعهــم من 

قريــة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، ومجــد محمــد عويــس، 

25 عامــًا مــن حــي رأس العامــود، شــرق البلــدة القديمــة ، وســامر حســام أبــو عيشــة، 

31 عامــًا، مــن حــي وادي الجــوز، شــرق البلــدة القديمــة.

وفي اليوم نفسه، داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدد من منازل الفلسطينيين 

فــي بلــدة جبــل المكبــر، واعتقلــوا كال مــن: خالــد إبراهيــم زيــدان، 20 عامــًا، ومحمــد 

ثائــر عليــان، 19 عامــًا.
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أيــام )14/12/2018(، عــاودت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي اقتحــام قريــة  وبعــد 4 

العيســاوية مــرة أخــرى، وداهمــت عــددًا مــن منــازل الفلســطينيين واعتقلــت 3 

أشــخاص بينهــم طفــل، وهــم، محمــد ســامي أنــور عبيــد، 14 عامــًا، محمــد موســى 

أبــو الحمــص، ومحمــد أشــرف أبــو الحمــص. ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت قوات 

ــي، 16 عامــًا، فــي حــي  ــز الرجب ــة الطفــل محمــد فاي ــزل عائل االحتــالل اإلســرائيلي من

بطــن الهــوى فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمة فــي مدينة القــدس المحتلة،  

وقامــوا باعتقــال الطفــل والتحقيــق معــه فــي مركــز شــرطة البريــد، بتهمــة رشــق 

الحجــارة، وبعــد مــرور 6 ســاعات علــى اعتقالــه، أفرجــوا عنــه،  وفرضــوا عليــه عقوبــة 

الحبــس المنزلــي لمــدة 5 أيــام.

يــوم الخميــس 20/12/2018، اقتحمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي قريــة  وفجــر 

العيســاوية، وأجــرت أعمــال تفتيــش وعبــث بمحتويــات العديــد مــن منــازل القريــة، 

واعتقلــت قبــل انســحابها مــن المــكان، رأفــت طــارق العيســاوي، ونجلــه فــادي، 

وأحمــد أبــو ارميلــة. وفــي اليــوم نفســه، داهمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي منــزل 

عائلــة األســير، محمــد صــالح الديــن، فــي قريــة حزمــا، وقامــوا  باعتقــال والدتــه، كفــاح 

صــالح الديــن.

االحتــالل  قــوات  داهمــت  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  شــرق  الطــور،  بلــدة  وفــي 

اإلســرائيلي فجــر يــوم الثالثــاء، 25/12/2018 عــددًا مــن المنــازل، واعتقلــت عقــب 

قيامهــا بأعمــال تفتيــش 7 أشــخاص مــن البلــدة وهــم، ثائــر أبــو ســبيتان، أميــر 

خويــص، يوســف أبــو الهــوى، مهنــد أحمــد خويــص، محمــد ناجــي أبــو جمعــة، محمــد 

علــي أبــو غنــام، ويوســف أبــو لبــن. وفــي ذات اليــوم داهمــت القــوات، منــزل عائلــة 

عمــر صالــح أبــو دهيــم، وكــرم رائــد عويســات، فــي قريــة جبــل المكبــر، جنــوب مدينــة 

القــدس المحتلــة. وفــي اليــوم نفســه، دهمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي منــزل 

عائلــة نضــال دعنــا، فــي مخيــم شــعفاط لالجئيــن، شــمال مدينــة القــدس المحتلــة. 

وقامــوا باعتقالــه علــى الفــور. وفــي اليــوم التالــي، دهمــت القــوات اإلســرائيلية 3 

منــازل تعــود لعائلــة الرجبــي، فــي حــي بطــن الهــوى، واعتقلــوا 3 مواطنيــن، بينهــم 

طفــالن، وهــم، أحمــد إيــاد الرجبــي، 13 عامــًا؛ حمــزة زهيــر الرجبــي، 16 عامــًا؛ ويوســف 

ماهــر الرجبــي، 20 عامــًا، بتهمــة “إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة”.
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اعتقال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي المتمركــزة علــى حاجــز جزمــا العســكري، شــمال 

شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، مســاء يــوم األحــد 2/12/2018، محمــود إبراهيــم 

الشــيخ، 32 عامــًا، وهــو أميــن ســر حركــة فتــح فــي مخيــم شــعفاط لالجئيــن، واقتادته 

إلــى جهــة مجهولــة.

قــوات  اعتقلــت  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  مخيــم شــعفاط، شــمال  حاجــز  وعلــى 

االحتــالل اإلســرائيلي، بتاريــخ  20/12/2018، المواطــن مالــك محيســن، مــن قريــة 

العيســاوية، واقتادتــه إلــى مركــز توقيــف فــي المدينــة للتحقيــق معــه.

3. ثالثًا: حاالت الهدم ومنع تراخيص البناء

اتجــاه  قاســية  تعســفية  سياســة  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  ُتمــارس 

الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، فيمــا يتعلــق ببيوتهم ومســاكنهم، حيث تســعى 

إلــى تهجيرهــم مــن خــالل منــع إعطائهــم رخــص للبنــاء وهــدم منازلهــم ومحالهــم 

يــة. التجار

ــزال  ــت )68( من ــات هــدم طال حيــث نفــذت ســلطات االحتــالل فــي العــام 2018 عملي
ــر مــن )125(  ــة. فيمــا أخطــرت ســلطات االحتــالل أكث ســكنيا، و )178( ُمنشــأة تجاري
بيتــا وُمنشــأة تجاريــة بالهــدم فــي مدينــة القــدس، وفقــًا إلحصائيــات مركــز عبــد هللا 

ــق. ــي للدراســات والتوثي الحوران
فيمــا بلــغ عــدد المنــازل التــي تــّم هدمهــا بأوامــر هــدم مــن بلديــة االحتــالل والمحاكــم 
ــّم هدمهــا هدمــًا  ــازل ت ــزاًل، منهــا )10( من ــي )57( من اإلســرائيلية فــي عــام 2018 حوال
ذاتيًا بواســطة أصحابها، وهّجر أكثر من )144( شــخص من منازلهم بســبب الهدم، 
منهــم حوالــي )58( قاصــر، بحســب اإلحصائيــات التــي نشــرتها منظمــة بيتســيلم 

)مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق اإلنســان(.
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واســتمرت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس خــالل شــهر ديســمبر 2018 

بتوزيــع إخطــارات الهــدم وتنفيــذ أوامــر الهــدم لعــدة عقــارات يســكنها المواطنــون 

رخــص  اســتصدار  بــدون  البنــاء  بحجــة  وذلــك  القــدس،  مدينــة  فــي  الفلســطينيون 

قانونيــة للبنــاء.

ــا  وجبــل  ــة فــي بيــت حنين ــازل ومحــال تجاري ــة هــدم عــدة من وقــد شــملت هــذه الحمل

المكبــر وســلوان. 

هذا التقرير ُيّسلط الضوء على مجموعة من هذه الحاالت:

3. 1 هدم منزل عائلة صيام في بلدة سلوان

أجبــرت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي بتاريــخ 3/12/2018، الســيد أحمــد صيــام، مــن ســكان 

ــارة  ــه الخاصــة والقائمــة منــذ عاميــن، وهــي عب القــدس، علــى هــدم عــدد مــن ممتلكات

عــن: مخــزن، وموقــف خــاص بمركبتــه، ودرج بالقــرب مــن منزلــه، وذلــك فــي حــي عيــن 

اللــوزة ببلــدة ســلوان جنــوب البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة، بدعــوى البنــاء دون 

ترخيــص. وأوضــح “صيــام” أّن بلديــة االحتــالل أمهلتــه 48 ســاعة لتنفيــذ قــرار الهــدم 

بيــده، بعــد 8 أشــهر مــن المالحقــة، وفــي حــال المخالفــة هددتــه بهدمهــا مــن طرفهــم، 

وتغريمــه وإلزامــه بدفــع جميــع التكاليــف.

3. 2 هدم محل تجاري في بيت حنينا

هدمــت جرافــات االحتــالل اإلســرائيلي صبــاح يــوم الثالثــاء 4/12/2018 محــل تجــاري 

لمــواد البنــاء يملكــه المواطــن المقدســي أحمــد شــقيرات، ويقــع فــي حــي واد الــدم فــي 

بيــت حنينــا، بحجــة البنــاء بــدون رخصــة قانونيــة.
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وقــال أحمــد شــقيرات: “قمــت ببنــاء هــذا المحــل التجــاري منــذ حوالــي ســنتين، وهــو 

عبــارة عــن محــل لبيــع مــواد البنــاء، يقــع علــى أرض مســاحتها حوالــي 3 دونــم تقريبــًا، 

وتفاجــأت باقتحامــه مــن قبــل مجموعــة مــن الشــرطة والجرافــات، حيــث منعــوا الجميــع 

مــن الدخــول إليــه، وقامــوا بمصــادرة بضائــع تشــمل معــدات ومــواد بنــاء وماكينــات 

تشــغيل، كمــا وصــادروا أوراق وملفــات، كل ذلــك بــدون ســابق إنــذار”.

وأضــاف شــقيرات “حاولــت إرســال محــام إليقــاف الهــدم ولكــن دون جدوى، فقد باشــرت 

جرافــات االحتــالل بهــدم المنشــأة التجاريــة ومصــادرة محتوياتها”.  وُتقّدر حجم الخســائر 

فــي هــذ المنشــأة التجاريــة بمليــون و٧٠٠ الــف شــيكل تقريبــًا )قرابــة 460 ألف دوالر(.
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3. 3 هدم منزل عائلة أبو دويح في بلدة جبل المكبر

هدمــت جرافــات بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي صبــاح يــوم الثالثــاء 4/12/2018، منــزل 

نعيــم أبــو دويــح، فــي حــي الصلعــة فــي بلــدة جبــل المكبــر، جنــوب مدينــة القــدس 

المحتلة، دون ســابق إنذار، وســط تواجد كبير لقوات االحتالل المدججين بالســالح، 

بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

“أبــو دويــح”، شــّيَد بيتــه قبــل مــا يقــارب الشــهرين ونصــف، وعلــى الفــور أصــدرت 

بلديــة االحتــالل قــرارًا يقضــي بهدمــه، فحــاول تأجيــل القــرار، والشــروع فــي إجــراءات 

الترخيــص -والــذي عــادًة ال تقــوم البلديــة بمنحــه للفلســطينيين-، إال أّن البلديــة 

رفضــت، وأصــدرت قــرارًا بهــدم المنــزل ذاتيــًا، وهــو مــا قــام بــه “أبــو دويــح”، وقبــل 

أن ُيتــم عمليــة الهــدم بشــكل كامــل، تفاجــئ بقــدوم طواقــم البلديــة لهــدم المنــزل، 

لتتشــتت بعدهــا عائلتــه المكونــة مــن 12 شــخصًا، عقــب انتظارهــا الطويل للعيش 

فــي المنــزل.

يشــار إلــى أّن بلديــة االحتــالل كانــت قــد هدمــت لـــ “أبــو دويــح” مطلــع العــام 2018 

ــاء دون ترخيــص. ــة تحــت نفــس الذريعــة، وهــي البن منشــأة تجاري

3. 4 هدم منزل محمد حسين أبو طير في قرية صور باهر

وفــي اليــوم نفســه )4/12/2018(، هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي منــزال يعــود 

للســيد محمــد حســين أبــو طيــر، فــي حــي واد الحمــص فــي قريــة صــور باهــر جنــوب 

مدينــة القــدس المحتلــة، بحجــة البنــاء دون ترخيــص وقربــه مــن جــدار الفصــل 

العنصــري. وكان أبــو طيــر قــد انتهــى مــن تجهيــز بيتــه للســكن مــن فتــرة قصيــرة 

وأشــرف علــى نهايــة تأثيثــه، ليفاجــأ باقتحامــه مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، 

ــزل  ــة بالوصــول للمن ــى الســماح للعائل ــذار، أو حت والشــروع بهدمــه دون ســابق إن

وإخــراج األثــاث منــه.
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3. 5 هدم منزل عائلة الحشيمة في سلوان

فــي صبــاح يــوم األحــد 9/12/2018 قــام األخــوان المقدســيان مــراد وجوهــر حشــيمة 

بهــدم منزلهيمــا، الواقعيــن فــي حــي واد قــدوم فــي ســلوان، هدمــًا ذاتيــًا، وذلــك بعــد 

أن تّســلما أمــرًا بالهــدم صــادر عــن بلديــة االحتــالل ومحكمــة البلديــة بحجــة البنــاء بــدون 

ترخيــص.

ــاء  ــا ببن ــه، قــال مــراد حشــيمة: “قمن وفــي إفادت

ــًا، حيــث  ــر مــن 20 عامــًا تقريب ــل أكث ــن قب المنزلْي

تبلــغ مســاحتهما حوالــي 140 متــر مربع، وســكنا 

الذيــن  وأوالدنــا  جوهــر  وشــقيقي  أنــا  فيهمــا 

غرامــات  دفعنــا  وقــد  فــردًا،   14 عددهــم  يبلــغ 

ومخالفــات  لمحاكــم االحتــالل مــا يقــارب مــن 

الحصــول  جاهديــن  وحاولنــا  شــيكل،   160,000

علــى ترخيــص بنــاء مــن بلديــة االحتــالل، ولكــن 

جــدوى”.  دون 

وأضــاف “فــي النهايــة اضطررنــا لتنفيــذ الهــدم بأنفســنا بعــد أن أمهلتنــا بلديــة االحتالل 

حتــى العاشــر مــن شــهر ديســمبر  لتنفيــذ الهــدم، وإال ســتقوم البلديــة بالهــدم، وإجبارنــا 

علــى دفــع تكاليــف الهــدم وأجــرة الجنــود المرافقيــن للهــدم، حيــث تبلــغ حوالــي 60,000 

شــيكل وســجن لمــدة ثالثــة شــهور”.

وبّيــن أبــو حشــيمة أنهــم قامــوا بتفريــغ محتويــات المنــزل قبــل عــدة اّيــام مــن الهــدم، 

واآلن أصبحــوا بــدون بيــت أو مــأوى، وهــم فــي فصــل الشــتاء. ويصــف أبــو حشــيمة 

شــعوره هــو عائلتــه وأبنــاءه عندمــا خرجــوا مــن البيــت والدمــوع تمــأل عيونهــم.
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مــن الجديــر ذكــره أّن بلديــة االحتــالل تقــوم بفــرض مبالــغ طائلــة علــى المقدســيين عنــد 

قيامهــا بهــدم منازلهــم، األمــر الــذي يضطرهــم إلــى القيــام بهــدم منازلهــم بأيديهــم تجنبًا 

لفــرض هــذه النفقــات عليهــم.

3. 6 هدم توسعة منزل لعائلة دولة في بيت حنينا

هدمــت جرافــات االحتــالل صبــاح يــوم األربعــاء 12/12/2018 توســعة عبــارة عــن كــراج 

تابــع لمنــزل يســكنه المواطــن أنــور دولــة فــي بيــت حنينــا بحجــة عــدم وجــود ترخيــص بنــاء. 

وكانــت قــوات االحتــالل قــد حاصــرت المنــزل، ومنعــت المواطنيــن والطواقــم الصحفيــة 

مــن الوصــول وأغلقــت محيــط المــكان بالمتاريــس وســيارات شــرطة االحتــالل.
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وقــال دولــة: “منــذ العــام 2015 قمــت بعمــل توســعة بســيطة إضافيــة فــي منزلــي تبلغ 

مســاحتها حوالــي 30 متــرا مربعــا وهــي عبــارة عــن كــراج، وقــد تلقيــت إخطــارًا بالهــدم 

مــن بلديــة القــدس وتــّم تقديمــي للمحاكمــة، ويوجــد معــي قــرار مــن المحكمــة العليــا 

بتجميــد قــرار الهــدم وعــدم تنفيــذه، ولكننــي تفاجــأت صبــاح يــوم هــدم المنــزل بوجــود 

ــد  جرافــة لالحتــالل فــي محيــط المنــزل علــى الرغــم مــن وجــود أوراق تثبــت قــرار تجمي

الهــدم، وقــد أحضــرت لهــم قــرار منــع الهــدم والــذي صــدر اليــوم الســاعة التاســعة 

صباحــًا مــن محكمــة البلديــة، ولكــن قــوات االحتــالل ومفتــش البلديــة رفضــوا ذلــك 

وباشــروا بعمليــة الهــدم”.

3. 7 هدم غرفة سكنية تعود للمواطن محمد قراعين في بلدة جبل 
المكبر

يــوم األحــد الموافــق 16/12/2018، أجبــرت بلديــة االحتــالل اإلســرائيلي المواطــن يوســف 

محمــد قراعيــن، علــى  هــدم غرفــة ســكنية كان قــد قــام ببنائهــا  فــي حــي الفــاروق فــي 

بلــدة جبــل المكبــر، جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة، بعدمــا أصبــح منزلــه هــو وزوجتــه 

غيــر صالــح للعيــش والســكن.

 3. 8 هدم منزل عائلة عقيل في جبل المكبر

هدمــت جرافــات االحتــالل صبــاح يــوم الثالثاء 

مــن  مكــون  ســكنيًا  مبنــى   ،18/12/2018

شــقتْين جاهزتْيــن للســكن فــي حــي الفــاروق 

القــدس،  مدينــة  جنــوب  المكبــر  جبــل  فــي 

ترخيــص.  بــدون  البنــاء  بحجــة 

ويعــود المبنــى للمقدســي أميــن عقيــل، وهو 

رب أســرة مكونــة مــن 13 فــردا. وفــي تعليقــه 

علــى الهــدم قــال:
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: “المبنــى الســكني تبلــغ مســاحته حوالــي 190 متــرا مربعــا تقريبــًا، وهــو عبــارة عــن 

شــقتْين للســكن، يقــع فــي حــي الفــاروق فــي جبــل المكبــر، حاولنــا الحصول علــى  رخصة 

بنــاء عــدة مــرات، إال أّن البلديــة رفضــت. منــذ اللحظــة األولــى التــي حضــر فيهــا موظــف 

البلديــة إلــى المــكان، قــال هــذا المبنــى ال بــد مــن هدمــه، وكان ذلــك فــي عيــد الفصــح 

الخــاص باليهــود”. 

ــاء، وفــي المــرة األولــى  ــا لمحامــي مــن أجــل إصــدار رخصــة بن وأضــاف: “بعدهــا توجهن

التــي  المركزيــة  المحكمــة  أمــام  لالســتئناف  توجهنــا  ثــّم  رفضــت،  البلديــة  محكمــة 

رفضــت أيضــًا إلغــاء أمــر الهــدم، ثــّم توجهنــا للمحكمــة العليــا التــي رفضــت إلغــاء 

الهــدم. وصــدر قــرار الهــدم النهائــي يــوم االثنيــن الماضــي – أي قبــل أســبوع – وكان ال 

ــن مــن الهــدم  ــارًا مــن يــوم األحــد 16/12/2018 أي قبــل يومْي ــّد مــن تنفيــذ الهــدم اعتب ب

الفعلــي، وقــد حاولنــا بعــدة طــرق تأجيــل الهــدم أو اســتبداله بمخالفــة أو غرامــة، لكــن 

البلديــة رفضــت ذلــك”.

الموقف القانوني من عمليات الهدم

ُيمكــن القــْول بــأّن مــا يقــوم بــه االحتــالل اإلســرائيلي وبلديــة القــدس هــو انتهــاك صــارخ 

للقانــون الدولــي، ولحقــوق المقدســيين فــي العيــش الكريــم، وتمييــزًا عنصريــًا بحقهم.

فمــن ناحيــة، تخضــع القــدس وفــق قــرار التقســيم الــذي أصدرتــه الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة )رقــم 181( للمســؤولية الدوليــة
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، وليــس لالحتــالل اإلســرائيلي ســلطة عليهــا لكــي يمنــع الفلســطينيين مــن البنــاء 

فيهــا أو أن يقــوم بهــدم بيوتهــم بحجــة عــدم الترخيــص، والــذي ال يمنحــه لهــم أصــال 

وبشــكل تعســفي. وحتــى وفــق القــرارات األمميــة الالحقــة التــي صــدرت عــن هيئــات 

األمــم المتحــدة المختلفــة، بمــا فيهــا مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة، تعــد القــدس 

الشــرقية أرضــًا محتلــة، ويعــد وجــود الســلطات اإلســرائيلية فيهــا عمــاًل احتالليــًا. ومــن 

المعلــوم أن مــن واجبــات دولــة االحتــالل، وفــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، إدارة المناطــق 

التــي تخضــع لســيطرتها بمــا تمليــه مصالــح الســكان الذيــن يقعــون تحــت االحتــالل. 

ومــن المؤكــد أن منــع الفلســطينيين مــن بنــاء بيــوت جديــدة لهــم وألوالدهــم علــى مدار 

عشــرات الســنوات الماضيــة، هــو عمــل تعســفي يتعــارض مــع مصالحهــم، ال ســيما 

أنــه يترافــق مــع الســماح لإلســرائيليين للبنــاء فــي المدينــة المقدســة، بــل وتقديــم 

كافــة ســبل الدعــم والتشــجيع لهــم، وهــذا األمــر، فضــاًل عــن كونــه انتهــاكًا لحقــوق 

الفلســطينيين فــي المدينــة المقدســة عبــر حرمانهــم مــن حقهــم الثابــت فــي أرضهــم 

ومدينتهــم، وبالتالــي إرغامهــم علــى الهجــرة منهــا، فهو يمثل فوق كذلــك فعاًل تمييزيًا 

تعســفيًا، وصــورة مــن صــور االســتيطان المحظــور وفــق القانــون الدولــي اإلنســاني. 

كمــا أّن بلديــة االحتــالل لــم تصــدر حتــى اآلن مخططــًا تنظيميــًا عامــًا مــن أجــل تنظيــم 

موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بشــكل قانونــي، ومــن ثــّم الســماح للمقدســيين 

بإصــدار رخــص البنــاء وفقــًا لــه. مــع أّن التضخــم والزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد الســكان 

يســتوجبان بداهًة تنظيم مســألة توفير الســكن لألجيال الحالية والقادمة، إال أن واقع 

ــع بشــكل مقصــود عــن إصــدار مخططــات  ــة القــدس تمتن ــى أّن بلدي الحــال ُيشــير إل

بنــاء تفصيليــة لتنظيــم وتلبيــة حاجــات الســكن القانونــي لألجيــال الحيــة المعاصــرة 

فــي شــرقي القــدس، األمــر الــذي يدفــع المقدســيين إلــى البنــاء غيــر المرخــص مــن أجــل 

العيــش واســتمرار الحيــاة، بــداًل مــن الهجــرة وتــرك أراضيهــم أو الســكن فــي المناطــق 

التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل العنصــري.



34

وعلــى الرغــم مــن أّن المحاكــم اإلســرائيلية ال تقبــل هــذا الحــق وتقــرر 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 

اإلنســانية وااللتــزام بتوفيــر الحــق فــي الســكن وفــق مــا يقــرره العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثفافيــة، تتعــارض مــع ذلــك، ألّن هــذا األمــر هــو 

مــن واجبــات الدولــة األساســية، وهــي تقــوم بــه فــي األحيــاء والمناطــق اليهوديــة 

بشــكل تــام، لذلــك ال يجــوز تطبيــق القانــون علــى طــرف واحــد دون اآلخــر، بــل 

أداء  فــي  قّصــرت  التــي  االحتــالل  بلديــة  علــى  القانــون  تطبيــق  يتــم  أن  األولــى 

مهامهــا وواجباتهــا فــي تنظيــم مخطــط تفصيلــي للبنــاء فــي القــدس الشــرقية.

ومــا دام الحــال كهــذا، فاألولــى الرفــق بتلــك العائــالت التــي تتهــم بمخالفــة القانــون مــن 

أجــل هــدف أســمى هــو بقاؤهــا علــى قيــد الحيــاة والوجــود واالســتمرار، بــداًل مــن إلقــاء 

هــذه العائــالت بالشــارع بــال مــأوى باســم القانــون، كمــا حصــل مــع العائــالت المذكــورة 

أعاله.

كمــا ونشــير إلــى خطــورة اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا االحتــالل فيمــا يتعلــق بسياســة 

إهــدار لمقتنيــات هــذه األســر  بمــا فيهــا مــن  إنــذار،  بــدون ســابق  المفاجــئ  الهــدم 

وممتلكاتهــم وهــدم البيــوت عليهــا، األمــر الــذي يظهــر الجانــب الترهيبــي فــي هــذه 

اإلجــراءات. فضــاًل عــن إجــراءات االحتــالل فيمــا يتعلــق بإجبــار المقدســيين علــى هــدم 

بيوتهــم بأيديهــم تحــت طائلــة تهديدهــم بتحمــل تكاليــف الهــدم والحراســة العاليــة 

ــد بالســجن بحجــة مخالفــة أوامــر المحكمــة، ، وذلــك لمــا فــي هــذا األمــر مــن   والتهدي

إيــذاء ومســاس صــارخ  بأصحــاب هــذه المنــازل ومشــاعرهم  ومشــاعر أطفالهــم 

وزوجاتهــم وعائالتهــم، حيــث ُيجبــر هــؤالء علــى هــدم منازلهــم وذكرياتهــم بأيديهــم تحت 

تهديــد البلديــة واالحتــالل بالحبــس أو المخالفــات الباهظــة، عــالوة علــى الخســائر التــي 

يتكبدونهــا جــراء الهــدم بحــد ذاتــه. 
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4. رابعًا: حاالت االعتداء بالضرب واالعتداءات 
العنصرية

4. 1 المواطن المقدسي نضال الفقيه – اعتقال تعسفي واعتداء 
بالضرب

أصيــب نضــال الفقيــه، 39 عامــًا، مــن مخيــم شــعفاط، بتاريــخ 14/12/2018، أثنــاء عملــه 

كســائق حافلــة لنقــل الــركاب مــن مدينــة القــدس إلــى مســتوطنة موديعيــن عيليــت، 

وذلــك  بعــد مهاجمتــه مــن قبــل مجموعــة مــن المســتوطنين، ممــا تســبب فــي إصابته 

برضــوض فــي الظهــر والقــدم، وكســر فــي أســفل العيــن ورضــوض فــي الجســم وجــرح 

فــي العيــن.

قــال الفقيــه فــي شــهادته لفريــق األورومتوســطي: “أعمــل ســائق حافلــة منــذ أكثــر مــن 

5 ســنوات لــدى شــركة إســرائيلية اســمها “كفييــم”، وتــم االعتــداء علــّي بعــد أن انتهيــت 

مــن توصيــل الــركاب، حيــث كنــت أقــود الحافلــة بمفــردي باتجــاه محطــة الحافــالت، 

وهنــاك كان أحــد المســتوطنين يقــف فــي وســط الشــارع، وألّنــي قلــت لــه قــف بجانــب 

الطريــق، بــدأ بشــتمي ألننــي عربــي وقــام بالبصــق علــّي”.

الحافلــة  بــاب  وفتــح  فتبعنــي  طريقــي،  وأكملــت  بتجاهلــه  “قمــت  الفقيــه  وأضــاف 

الجانبــي، ودخــل برفقــة مســتوطن آخــر إلــى داخــل الحافلــة وهاجمونــي مســتخدمين 

أدوات حــادة، ثــّم جــاء ســائق آخــر ليســاعدني، ثــّم وجــدت أكثــر مــن عشــرة مســتوطنين 

يهاجموننــي، وتســببوا لــي برضــوض فــي ظهــري وقدمــي، وتســببوا لــي بكســر وجــرح 

فــي العيــن”.
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وبّيــن الفقيــه أنــه قــام باالتصــال علــى الشــرطة، قبــل أن يصعــد المســتوطنان إلــى 

الحافلــة، وأخبرهــم أّن هنــاك نيــه لديهمــا لالعتــداء عليــه، و قال: “طلبــت منهم الحضور 

بســرعة، إال أّنهــم ماطلــوا، واســتغرقوا وقتــًا طويــاًل حتــى الوصــول إلــّي،  عــدا عــن أّن 

ســيارة اإلســعاف تأخــرت فــي الحضــور أيضــًا، وفــور وصــول ســيارة الشــرطة أوقفــوا 

ســيارة اإلســعاف وقامــوا بالتحقيــق معــي وســؤالي عمــا حصــل، وأخــذوا اســمي ورقــم 

هاتفــي”.

وقــال الفقيــه إّنــه لــن يســتمر بالعمــل مــع شــركة الباصــات اإلســرائيلية، ألنهــا ال تحمي 

العامليــن فيهــا، مشــيرًا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود ٢٥٠ عامــل عربــي فــي الشــركة، 

فإنهــم غيــر محميــون.

القــدس  فــي  الفلســطينيين  تجــاه  المســتوطنين  اعتــداءات  أّن  إلــى  يشــار 

حــاالت.  3 مــن  أكثــر  أســبوعيًا  وتُســجل  ومتكــررة،  مســتمرة 

ومــن الجديــر ذكــره، بــأّن الشــرطة اإلســرائيلية أوقفــت أحــد المســتوطنين المعتديــن 

ــة االعتــداء، ولــدى عرضــه علــى محكمــة  ــن مــن حادث بتاريــخ 16/12/2018، أي بعــد يومْي

الصلــح فــي اليــوم التالــي قــررت المحكمــة اإلفــراج عنــه وتحويلــه الــى الحبــس المنزلــي 

لمــدة 4 أيــام فقطـــ، واعتبــرت المحكمــة بــأّن اعتقــال المســتوطن المعتــدي لــم يكــن 

قانونيــًا وبــدون أمــر قضائــي، وأّن االعتــداء لــم يكــن علــى أســاس عنصــري عرقــي، وإنمــا 

كان عبــارة عــن شــجار بيــن ســائقْين وفقــًا لوصــف المحكمــة.
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ــة فــي القــدس،  ــي ولــدى عــرض المســتوطن علــى المحكمــة المركزي وفــي اليــوم التال

ــد اعتقــال هــذا المســتوطن ليــوم واحــد فقــط،  ــة تمدي قــرر قاضــي المحكمــة المركزي

مــن أجــل عمــل طابــور تشــخيص ومواجهــة المســتوطن المعتــدي بالســائق المعتدى 

عليــه مــن أجــل التشــخيص.

ويعتبــر االعتــداء الــذي تعــرض لــه نضــال الفقيــه مــن جرائــم اإليــذاء المشــددة بحســب 

القانــون، ألّنــه تــّم  باســتخدام أدوات حــادة وبواســطة أكثــر مــن شــخص وبدوافــع 

ــذي  ــة األمــر ال ــى الســائق داخــل الحافل ــداء عل ــى حصــول االعت ــة، وباإلضافــة إل عنصري

ــه مــن مشــاة وغيرهــم للخطــر. يعــرض الســائق ومــن حول

ومــع ذلــك كلــه، فــإّن التمييــز العنصــري فــي إجــراءات المحاكمــة والمالحقــة يظهــر 
بشــكل واضــح فــي هــذه الحالــة، إذ أّن المحاكــم االســرائيلية تقــوم بتوقيــف األطفــال 
الفلســطينيين ألشــهر طويلــة فــي حالــة اتهامهــم برمــي الحجــارة نحــو أي ســائق أو 
حافلة إســرائيلية، حتى لو لم يصب أحد أو يتعرض للخطر، في حين أّن الســائق نضال 
الفقيــه كاد أن يفقــد عينــه وتعــرض إليــذاء شــديد، وقــد تــم اإلفــراج عــن المســتوطن 

الــذي اعتــدى عليــه.

4. 2 هجوم المستوطنين واعتداؤهم على منازل وسيارات 
المقدسيين في بيت حنينا:

بتاريــخ 19/12/2018 فــي ســاعات الليــل المتأخــرة، قــام مجموعــة مــن المســتوطنين 

المتطرفيــن مــن عصابــات “ تدفيــع الثمــن”، باالعتــداء علــى منــازل الفلســطينيين فــي 

ــا المالصــق لمســتوطنة بزغــات زئيــف، وقامــوا بإعطــاب  ــة فــي بيــت حنين حــي الغرابل

عجــالت أكثــر مــن )20( ســيارة يملكهــا الســكان الفلســطينيون فــي الحــي، وقامــوا 

بكتابــة شــعارات تحريضيــة عنصريــة علــى الجــدران  تدعــو الــى االنتقــام والتحريــض 

علــى الفلســطينيين منهــا “ المــوت للقتلــة”،  “ نحــن ال ننــام عندمــا ُينتهــك اســم الــرب”، 

“أنــا ال أنــام عندمــا يســفك الــدم هنــا”.



38

ومن الجدير ذكره، أّن هذه االعتداءات متكررة من ِقبل المستوطنين بدوافع عنصرية 

واضحــة، حيــث يســعون إلــى االنتقــام مــن الفلســطينيين وترهيبهــم وتهجيرهــم مــن 

بيوتهــم المالصقــة لمســتوطنة بزغــات زئيــف، كمــا ونشــير إلــى أّن سياســات التمييــز 

والمماطلــة التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل ســواًء مــن حيــث عــدم اعتقــال هــؤالء 

المســتوطنين وتقديمهــم للمحاكمــة )بعكــس التعامــل مــع الفلســطينيين(، أو مــن 

حيــث عــدم حمايــة المقدســيين مــن هــؤالء المســتوطنين، كل هــذه السياســات تــؤدي 

بالضــرورة إلــى اســتمرار معانــاة المقدســيين مــن هــؤالء المســتوطنين واعتداءاتهــم 

بشــكل مســتمر ومتكــرر.

5. خامسًا: القوانين العنصرية واألحكام القضائية 
المجحفة

5. 1 قانون إلغاء تخفيض ثلث العقوبة لألسرى األمنيين
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صــادق الكنســيت اإلســرائيلي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 11/12/2018، بالقــراءة األولــى 

علــى مقتــرح قانــون يلغــي تخفيــض مــدة ثلــث العقوبــة مــن األســرى الفلســطينيين، 

حيــث صــوت لصالــح المشــروع )57( نائبــًا، واعتــرض عليــه )17( نائبــًا. 

ــا” اليمينــي )حــزب ليبرمــان(، وهــو  ــون حــزب “إســرائيل بيتن وقــد تقــدم بمشــروع القان

اقتــراح معــدل لقانــون مكافحــة اإلرهــاب، والذي يقضي بإلغاء لجنــة اإلفراجات التابعة 

لمصلحــة الســجون اإلســرائيلية مــن صالحيتهــا فــي قضايــا األســرى السياســيين 

الفلســطينيين الذيــن أدينــوا “بالقتــل أو بالشــروع بالقتــل” خالفــًا لقانــون مكافحــة 

اإلرهــاب.

وجاء في المذكرة التوضيحية للقانون ما يلي:

“الهجمــات اإلرهابيــة التــي بــدأت منــذ شــهر 9/2015 ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن 

تســتوجب زيــادة الــردع العــام مقابــل اإلرهــاب. ال شــك أّن إلغــاء فرصــة تخفيــض 

مــدة العقوبــة ســيكون بمثابــة رادع قــوي وفّعــال أكثــر مــن الوضــع القانونــي الحالــي 

الــذي يســمح “للمخربيــن” الــذي قتلــوا اليهــود أن يتــم اإلفــراج عنهــم قبــل قضائهــم 

لعقوبتهــم الكاملــة. لذلــك االقتــراح هــو أّن األشــخاص الذيــن تتــم إدانتهــم بجرائــم 

إرهابيــة وأمنيــة لــن يتــم منحهــم إمكانيــة اإلفــراج المشــروط، ولــن يســتحقوا تخفيــض 

ــة الحبــس المفروضــة عليهــم”. ــرة الثلــث مــن عقوب فت

مــن الجديــر ذكــره، أّن الواقــع العملــي يشــير إلــى أّن األســرى األمنييــن الفلســطينيين ال 

يتــم منحهــم أي تخفيــض فــي فتــرات الحبــس المفروضــة عليهــم إال فــي حــاالت نــادرة 

وبســيطة، بمــا فــي ذلــك فــي القضايــا األخــف خطــورة كتلــك التــي تتعلــق باالحتجاجــات 

الشــعبية وغيرهــا. مــع ذلــك ُيضــاف هــذا القانون إلى سلســلة من القوانيــن العنصرية 

التــي يســنها االحتــالل اإلســرائيلي.
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5. 2 قانون طرد أهالي “المخربين” )أو الناشطين(:

بالمصادقــة   19/12/2018 بتاريــخ  المنعقــدة  بجلســته  اإلســرائيلي  الكنســيت  قــام 

بالقــراءة األوليــة علــى مقتــرح قانــون لطــرد وتهجيــر عائــالت “المخربيــن”، حيــث صــوت 

لصالــح المشــروع )59( نائبــًا، واعتــرض عليــه )38( نائبــًا. وخــالل هــذه الجلســة تــم 

طــرد كل مــن أحمــد الطيبــي وجمــال زحالقــة ومســعود غنايــم، نــواب القائمــة العربيــة 

المشــتركة فــي الكنيســت )البرلمــان اإلســرائيلي(.

ويقتــرح المشــروع تخويــل القائــد العســكري فــي الجيــش اإلســرائيلي صالحيــة 

إصــدار أمــر طــرد لعائلــة أي “مخــرب”، قــام بعمــل إرهابــي أو شــرع فيــه، وذلــك 

مــن مــكان ســكن هــذه العائلــة إلــى مــكان آخــر فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك خــالل 7 

أيــام مــن تاريــخ العمليــة. وقــد جــاء فــي مشــروع القانــون أّن الهــدف منــه “إيجــاد 

الــردع العــام وتخفيــض أعــداد العمليــات والحفــاظ علــى الحيــاة”.

وبحــق، فــإن هــذا القانــون يمثــل صــورة تعســفية مهولــة عــن أن تمارســه دولــة، فهــو 
يمثــل نوعــًا مــن العقــاب الجماعــي المحظــور بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والــذي 
يعــد جريمــة حــرب بموجــب ميثــاق رومــا األساســي الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
فبموجــب هــذا القانــون، فــإن الجيــش اإلســرائيلي ســيملك صالحيــة طــرد عائــالت 
األشــخاص الفلســطينيين الذيــن يقومــون بارتــكاب هجمــات ضــد إســرائيليين أو ضــد 
الجيــش اإلســرائيلي. إن هــذا العقــاب يخالــف مبــدأ أساســيًا فــي القوانيــن الجزائيــة فــي 

العالــم، وهــو مبــدأ شــخصانية العقوبــة وعــدم تعديهــا إلــى الغيــر.

ومــن الجديــر ذكــره بأّنــه حتــى المستشــار القضائــي للحكومة اإلســرائيلي انتقد مشــروع 
القانــون انتقــادًا شــديدًا، نظــرًا لمــا فيــه مــن انتهــاك صــارخ لحريــة وممتلــكات عائــالت 

هؤالء األشــخاص.

5. 3 الحكم على األسيرة الفلسطينية سوزان أبو غنام بالسجن 11 
شهرًا
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أصــدرت محكمــة الصبــح فــي مدينــة القــدس، بتاريــخ 16/12/2018، حكمــًا قضائيــًا علــى 

األســيرة الفلســطينية ســوزان أبــو غنــام، 39 عامــًا، يقضــي بســجنها لمــدة 11 شــهرًا 

بتهمــة التحريــض وتأييــد منظمــات إرهابيــة مــن خــالل منشــورات علــى صفحتهــا 

ــى موقــع “فيســبوك”. الشــخصية عل

وقــد اعتلقــت “أبــو غنــام” بتاريــخ 5/8/2018، مــن بيتهــا فــي مدينــة القــدس، بعــد أن 

قامــت بتفتيشــه والعبــث بمحتوياتــه. 

ُقتــل بتاريــخ 21/6/201ـ، خــالل الهبــة  الــذي  أبــو غنــام  وأبــو غنــام هــي والــدة محمــد 

الشــعبية الرافضــة لنصــب البوابــات اإللكترونيــة علــى أبــواب المســجد األقصــى، وقــد 

تــّم تهريــب جثمانــه ودفنــه دون أن يودعــه أهلــه خوفــًا مــن تحفــظ االحتــالل علــى جثمانــه 

ومصادرتــه فــي الثالجــات.

قامــت الشــرطة اإلســرائيلية بتمديــد اعتقــال أبــو غنــام والتحقيــق معهــا لمــدة 8 أيــام 

متواصلــة فــي معتقــل المســكوبية فــي مدينــة القــدس، بتهمــة تأييــد المنظمــات 

موقــع  فــي  الشــخصية  صفحتهــا  خــالل  مــن  العنــف  علــى  والتحريــض  اإلرهابيــة 

“انســتجرام”. و  “فيســبوك” 

وبتاريــخ 13/8/2018، قامــت النيابــة العامــة اإلســرائيلية بتوجيــه الئحــة اتهــام ضــد أبــو 

غنــام، تدعــي فيهــا بــأّن أبــو غنــام قامــت بنشــر أكثــر مــن 40 منشــور تحريضــي أو داعــم 

لمنظمــات إرهابيــة فــي الســنوات األخيــرة. وبقيــت معتقلــة علــى ذمــة هــذه القضيــة 

حتــى صــدور الحكــم عليهــا.

من بين هذه المنشورات التي تّم تقديمها في الئحة االتهام ما يلي:

وكتبــت  حمــاس،  حركــة  فــي  قائــد  عيــاش،  ليحيــى  نشــرت صــورة   ،5/1/2017 بتاريــخ 

“عيــاش، مــا زلــت فــي داخلنــا جســر تمــر منــه األجيــال، عيــاش يــا أحلــى زمــن، ذكــراك 

باقيــة مــا دام فــي الجســد روح”.
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بتاريــخ 14/7/2018، كتبــت “كتائــب القســام نشــرت فــي الشــبكة، إذا عدتــم ســنعود فــي 

العمــق، اللهــم ســدد رميهــم”.

بتاريــخ 22/3/2018، نشــرت صــورة ألحمــد ياســين – مؤســس حركــة حمــاس – وكتبــت 

“ال يمكــن هــزم العقيــدة التــي كنــت شــيخها، وعلــم العــدل أساســها”.

بتاريــخ 28/2/2018، بعــد فــوز الكتلــة اإلســالمية التابعــة لحمــاس فــي انتخابات جامعة 

ــر وفــاًء للشــهداء”. وغيرهــا مــن المنشــورات  بيرزيــت نشــرت “جامعــة بيرزيــت األكث

مــن هــذا القبيــل.

وركــزت المحكمــة فــي قرارهــا علــى أّن حســاب أبــو غنــام فــي “فيســبوك”، تــم حظــره 

بواســطة إدارة الفيســبوك بتاريــخ 9/5/2018، بســبب منشــوراتها، وأّنهــا قامــت بفتــح 

حســاب جديــد لهــا وكتابــة هذه المنشــورات مــن خالله، وأّن منشــوراتها كانت مفتوحة 

أمــام 3,242 صديــق فــي الحســاب األول، و 2,361 صديــق فــي الحســاب الثانــي.

ــه قــد حــان الوقــت للتشــديد أكثــر فــي العقوبــة فــي  وقــررت المحكمــة فــي قرارهــا بأّن

مثــل هــذه المخالفــات، ووضعــت مــدى للعقوبــة يقضــي بالحبــس مــا بيــن  10 حتــى 30 

شــهرًا، وفــي النهايــة فرضــت عليهــا الحبــس لمــدة 11 شــهرًا، باإلضافــة إلــى 8 أشــهر 

حبــس مــع وقــف التنفيــذ إذا قامــت بارتــكاب نفــس المخالفــات خــالل 3 ســنوات بعــد 

قضــاء محكوميتهــا. 

ملــف  باســتخدام  يقــوم  اإلســرائيلي  االحتــالل  أن  هــو  هنــا  إليــه  اإلشــارة  نــود  ومــا 
التحريــض كأداة عقابيــة لتمريــر أهــداف سياســية ولفصــل الفلســطينيين عن التفاعل 
مــع الحيــاة السياســية الخاصــة بهــم، كمــا وأّن السياســية العنصريــة فــي المالحقــة 
واالعتقــال، وفــي المحاكمــة وإصــدار األحــكام هــي سياســة واضحــة بشــكل قطعــي 
وال يختلــف عليهــا اثنــان، إذ أّن النيابــة العامــة تمتنــع بشــكل مقصــود عــن اعتقــال 
والتحقيــق مــع المواطنيــن اإلســرائيليين الذيــن يقومــون بنشــر منشــورات تحريضيــة 
علــى قتــل الفلســطينيين مباشــرة، فــي حيــن تجــرم كل جملــة ينشــرها أي فلســطيني 

فــي الجانــب اآلخــر.
وال أدل علــى ذلــك مــن أّن المحكمــة اإلســرائيلية التــي أصــدرت حكمهــا ضــد ســوزان 
أبــو غنــام اســتعرضت أكثــر مــن 30 حكــم قضائــي فــي قضايــا “فيســبوك”، كلهــا صــدرت 
ضــد مواطنيــن فلســطينيين، فــي حيــن لــم يصــدر وال حكــم واحــد ضــد أي إســرائيلي فــي 

هــذه القضايــا. 
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التوصيات:

المجتمــع  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  يدعــو 
الدولــي إلــى:

وحمايتهــم  فيهــا  الفلســطينيين  والســكان  القــدس  تجــاه  المســؤولية  تحمــل   -

باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة، 

وتحمــل المســؤولية تجاههــم بموجــب وقــوع القــدس تحــت المســؤولية الدوليــة وفق 

قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 181.

- الضغط على قوات االحتالل اإلســرائيلي لوقف تحريض وســائل اإلعالم اإلســرائيلية 

على النشــطاء والشــبان الفلســطينيين، لكي تقوم الشــرطة اإلســرائيلية باعتقالهم. 

والكــف عــن سياســة تفتيــش المنــازل ليــاًل والعبــث فيهــا وتخويــف وترهيــب األطفــال 

والنساء.

ــز العنصــري بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين  - العمــل علــى وقــف سياســة التميي

فــي إجــراءات التحقيــق والمالحقــة والمحاكمــة.

- الضغــط مــن أجــل إلغــاء سياســة االعتقــال اإلداري والتوقــف عــن إصــدار أوامــر 

اعتقــال إداري ضــد أي شــخص مــا دام تــّم تقديــم الئحــة اتهــام بحقــه فــي التهــم التــي تــم 

التحقيــق معــه فيهــا. ومطالبــة قــوات االحتــالل بإنهــاء ظاهــرة إعــادة اعتقــال األســرى 

المقدســيين فــور خروجهــم مــن الســجن بعــد انتهــاء محكوميتهــم.
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-  العمــل علــى إلــزام ســلطات االحتالل اإلســرائيلي بالتزاماتهــا بموجب القانون الدولي 

فــي المدينــة المقدســة، كقــوة احتــالل، وعــدم التنصــل منهــا. ومــن ذلــك التوقــف عــن 

التحكــم فــي عمليــات البنــاء للفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية والتمييــز الجــاري 

ضدهــم بهــدف تهجيرهــم. وينبغــي كذلــك إلــزام بلديــة االحتــالل في القــدس على إصدار 

مخطــط تنظيمــي عــام، مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بشــكل 

قانونــي، ومــن ثــّم الســماح للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــًا لــه. وإلــى ذلــك 

الحيــن، التوقــف عــن الهــدم التعســفي لمنــازل الفلســطينيين فــي القــدس، وتعويــض 

مــن تــم هــدم بيتــه.

األفعــال  بإدانــة  األوروبــي،  واالتحــاد  المعنيــة،  بهيئاتهــا  المتحــدة  األمــم  نطالــب   -

التعســفي وهــدم  ذلــك االعتقــال  التقريــر، ومــن  بهــذا  الــواردة  القاســية والمعيبــة 

عليهــم  واالعتــداء  القــدس  فــي  الفلســطينيين  تجــاه  العنصــري  والتمييــز  المنــازل 

بالضــرب واإليــذاء، ومراقبــة الوضــع فــي المدينــة المحتلــة عــن كثــب. والعمــل علــى 

ثنــي اإلدارة األمريكيــة عــن قرارهــا التعســفي بنقــل ســفارتها إلــى القــدس، والــذي أدى 

إلــى إعطــاء االحتــالل ضــوءًا أخضــر لزيــادة االنتهــاكات فــي المدينــة المقدســة.
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