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مقدمة 

تنتهــج ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بشــكل ممنهــج ومتعمــد سياســات تصعيدية خطيرة وممارســات غيــر قانونية 
تمثــل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ضــد الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة، والتــي زادت حدتهــا بعــد قــرار 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أواخــر عــام 2017 نقــل ســفارة الواليــات المتحــدة إلــى مدينــة القــدس باعتبارهــا 
العاصمــة الموحــدة لدولــة إســرائيل، مــا أعطــى الضــوء األخضــر للســلطات اإلســرائيلية لاســتمرار والتصعيــد فــي 

انتهاكاتهــا الصارخــة بحــق الفلســطينيين وخاصــة أهــل مدينــة القــدس المحتلــة.
 علــى السياســات اإلســرائيلية المتعمدة بحق 

ً
 لحملــة االنتهــاكات المتصاعــدة، شــهد شــهر شــباط تأكيــدا

ً
واســتمرارا

أهــل مدينــة القــدس، ويرصــد التقريــر حــاالت االعتقــاالت التعســفية التــي تمارســها الســلطات بحــق المقدســيين 
ــازل الفلســطينيين وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا وترويــع ســاكنيها واعتقــال  بحجــج واهيــة، وحــاالت دهــم من
بعضهــم دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش، و سياســات التضييــق وتقييــد حريــات المقدســيين، ومنعهــم بــكل 

الســبل مــن ممارســة أنشــطتهم االجتماعيــة والسياســية بحجــج واهيــة بهــدف محــو الهويــة الفلســطينية.
و ويركــز تقريــر المرصــد األورومتوســطي علــى االنتهــاكات الدينيــة بحــق مدينــة القــدس واالعتــداء علــى المصليــن 
 للقوانيــن واألعــراف الدوليــة، ويرصــد االعتقــاالت 

ً
 صارخــا

ً
والتضييــق علــى حرياتهــم الدينيــة، مــا يشــكل انتهــاكا

التعســفية للفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي المســجد األقصــى والعامليــن فيــه مــن حــراس وإدارييــن وخطبــاء 
وأئمــة ومصليــن، وأحــداث منطقــة بــاب الرحمــة وتداعياتهــا واالنتهــاكات اإلســرائيلية فيهــا.

ويغطــي التقريــر كذلــك حــاالت هــدم منــازل الفلســطينيين ومنشــآتهم التجاريــة مــع تغريمهــم بتكاليــف هدمهــا 
أو إجبارهــم علــى هــدم منشــآتهم بأيديهــم، مــا يــؤدي إلــى تهجيــر الفلســطينيين مــن أهــل المدينــة المحتلــة 
 وبشــكل ممنهــج وغيــر مبــرر مــع اســتمرار منــع إعطــاء التراخيــص للفلســطينيين دون أســباب.

ً
مــن بيوتهــم قســرا

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الممارســات اإلســرائيلية واالنتهــاكات الدينيــة واالعتــداءات الممنهجــة بحــق 
القانونيــة  بالتعليقــات  ويوثــق  الماضــي،  الشــهر  مــدار  علــى  المحتلــة  القــدس  مدينــة  فــي  الفلســطينيين 
والموضوعيــة السياســات الخطيــرة التــي تمارســها ســلطات االحتــال اإلســرائيلي، ويدعــو المجتمــع الدولــي 
لضــرورة التحــرك الجــدي والفعــال لوقــف السياســات اإلســرائيلية المخالفــة للقوانيــن الدوليــة، وتقديــم الحمايــة 
للفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ضــد ممارســات تهجيرهــم واالعتــداء عليهــم واعتقالهــم التعســفي، وصــون 

حرياتهــم وبخاصــة الحريــات الدينيــة.
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االعتقاالت تعسفية
 

االعتقال اإلداري للشاب محمود عبد اللطيف

اعتقلــت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ 2019/2/11 الشــاب محمــود 
، عقــب اقتحــام منزلــه فــي ســاعات الفجــر الباكــرة، 

ً
عبــد اللطيــف، 28 عامــا

بعــد أّن حطمــت بــاب المنــزل وشــرعت بعمليــات تخريــب وتفتيــش داخلــه.
وجهــت لــه الشــرطة اإلســرائيلية تهمــة »التواصــل مــع عميــل خارجــي 
والعضويــة فــي منظمــة غيــر قانونيــة«، وحققــت معــه فــي محطــة 
شــرطة المســكوبية فــي القــدس )قســم غــرف 4(. وفــي نفــس اليــوم، 
 
ً
أصــدر رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو قــرارا

 باعتقــال »عبــد اللطيــف« لمــدة 6 أشــهر. وُعــرض »عبــد اللطيــف« 
ً
إداريــا

علــى رئيــس المحكمــة المركزيــة فــي القــدس بتاريــخ 2019/2/13، والــذي قــام بتثبيــت قــرار االعتقــال اإلداري 
بحقــه.

ومــن الجديــر ذكــره أّن »عبــد اللطيــف«، متــزوج منــذ حوالــي شــهرين فقــط، وهو ناشــط فلســطيني تعــرض لاعتقال 
مــرات عديــدة فــي الســنوات الماضيــة. وعــن ظــروف اعتقالــه هــذه المــرة قــال: »تزوجــت منــذ أقــل مــن شــهرين 
فقــط، ووضعــت كل تفكيــري وجهــدي لزوجتــي وبيتــي الجديــد، هــذه التهــم الموجهــة إلــّي تهــم باطلــة كاذبــة. 
ــة التــي قمــت بهــا فــي عرســي،  ــم التحقيــق معــي بخصــوص الحفل هــذه ماحقــة سياســية وتعســفية، فقــد ت
وطلبــوا منــي شــريط التســجيل بحجــة أنهــم يدعــون أّن أعــام تنظيمــات فلســطينية قــد رفعــت خــال الحفلــة، 
ــر مــن 30 شــخص بمــا  ــل شــهر كيــف تــم اعتقــال أكث ــة ألننــي رأيــت قب ــر الحفل وقلــت لهــم أننــي لــم أقــم بتصوي

.»
ً
 أيضــا

ً
 حاليــا

ً
فيهــم العريــس فــي عــرس صديقــي »رامــي الفاخــوري« المعتقــل إداريــا

وأضــاف »عبــد اللطيــف«: »ســبب االعتقــال هــو أّن ضابــط المخابــرات الجديــد فــي القــدس طلــب منــي التعــاون معــه 
 ســلبية 

ً
 بخصوصــي، فرفضــت التعــاون ألّن التقاريــر التــي يكتبونهــا بحقــي دائمــا

ً
 إيجابيــا

ً
مــن أجــل أن يكتــب تقريــرا

. لــم يحصــل معــي أي شــيء فــي 
ً
علــى كل األحــوال. وبســبب عــدم تعاونــي معــه قــرر االنتقــام منــي شــخصيا

األشــهر الماضيــة ســوى الخــاف بينــي وبيــن ضابــط المخابــرات«.
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االعتقال اإلداري للشاب محمد الشاويش

، علــى موعــد 
ً
كان المعتقــل المقدســي »محمــد الشــاويش«، 31 عامــا

مــع الحريــة بتاريــخ 2019/2/21، بعــد أن أمضــى مــدة محكوميتــه البالغــة 
)7( ســنوات قضاهــا فــي الســجون اإلســرائيلية، منــذ شــهر أبريــل 2012.

وقــام  الســجون  مصلحــة  ضابــط  حضــر  عنــه،  اإلفــراج  انتظــاره  وأثنــاء 
بتســليمه قــرار اعتقــال إداري موقــع مــن رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو لمــدة 6 أشــهر، ليفســد االحتــال فرحــة 
المعتقــل وعائلتــه، وتــم عرضــه علــى المحكمــة المركزيــة فــي القــدس 

بنفــس اليــوم، لتثبيــت قــرار االعتقــال اإلداري بحقــه.

ومــن الجديــر ذكــره أّن والــد »الشــاويش«، توفــي أثنــاء فتــرة اعتقالــه، وأصيبــت أمــه بمــرض الســرطان ممــا أقعدهــا 
عــن الحركة.

وعــن ظــروف هــذا االعتقــال قــال »الشــاويش«: »هــذه ماحقــة تعســفية ضــدي، قبــل حوالــي شــهرين تــم نقلــي 
لســجن عوفــر مــن أجــل مقابلــة رجــال المخابــرات، وهنــاك ســألوني عــن مخططاتــي بعــد اإلفــراج، قلــت لهــم أريــد 
االهتمــام بوالدتــي فقــط، ثــّم تناقشــنا حــول موضــوع اعتقــال األســرى المحرريــن لحظة اإلفراج عنهــم، وقلت لهم 
أن هــذا تصــرف غيــر جيــد وأطلــب أن ال تفعلــوه معــي، ثــّم رأيــت أحــد الضبــاط الذيــن ســمعت أنهــم اقتحــوا منزلنــا 
أثنــاء عــزاء والــدي، وســألته عــن ســبب ذلــك ثــّم تعالــت أصواتنــا، ومنــذ ذلــك الوقــت تــم نقلــي للعــزل االنفــرادي 

فــي الســجن وذلــك منــذ أكثــر مــن 3 أشــهر«.
وأضــاف »الشــاويش«: »قبــل حوالــي أســبوع تــّم التحقيــق معــي لســاعات بســيطة فقــط، ولــم يتــم توجيــه اتهــام 
ــي طلبــت مــن المحقــق أكثــر مــن مــرة تحديــد التهمــة، 

ّ
محــدد لــي، ولــم أفهــم علــى مــاذا يــدور التحقيــق، مــع أن

وبعدهــا قضيــت باقــي األيــام فــي العــزل االنفــرادي، ويــوم اإلفــراج عنــي صــدر أمــر االعتقــال اإلداري بحقــي، وأنــا 
متأكــد أنــي لــم أفعــل أي شــيء مخالــف للقانــون«.
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االعتقال اإلداري لألسير المحرر عبد الرحمن محمود

، علــى موعــد 
ً
الرحمــن محمــود، 38 عامــا كان األســير المقدســي عبــد 

مــع اإلفــراج عنــه بتاريــخ 2019/02/24، بعــد أن أمضــى مــدة محكوميتــه 
 قضاهــا فــي الســجون اإلســرائيلية، حيــث كان قــد اعتقــل 

ً
البالغــة 17 عامــا

بتاريــخ 2002/2/19. 
 لرئيــس لجنــة أهالــي األســرى فــي القــدس »أمجــد أبــو عصــب«: 

ً
ووفقــا

»اســتهدفت ســلطات االحتــال موكــب »عبــد الرحمــن«، خــال توجهــه إلــى 
ــه إلــى جهــة غيــر معلومــة و اعتقلــت  ــة أريحــا و اعتقلتــه و اقتادت مدين
محمــود«.  ناصــر  »محمــد  شــقيقته  ابــن  و  »محمــود«  شــقيقه  معــه 
وكان »عبــد الرحمــن«، قــد تحــرر صبــاح ذلــك اليــوم بعــد أن أمضــى مــدة 

ــر  ، إذ اعتقــل بتاريــخ 2002/2/19 ضمــن مجموعــة تابعــة للجبهــة الديمقراطيــة لتحري
ً
ــه البالغــة 17 عامــا محكوميت

 بممارســة نشــاطات عســكرية فــي القــدس«.
ً
فلســطين و التــي أدينــت الحقــا

وقــد تــّم تمديــد اعتقــال »عبــد الرحمــن«، لمــدة 24 ســاعة، وفــي اليــوم التالــي قــررت المحكمــة اإلفــراج عنــه بشــرط 
إبعــاده عــن بلــدة »العيســوية« لمــدة 10 أيــام.

، تكــررت حــاالت إعــادة احتجــاز المعتقليــن المقدســيين فــور خروجهــم من الســجن بعد انتهــاء محكوميتهم 
ً
وعمليــا

أكثــر مــن مــرة  فــي الســنوات األخيــرة، حيــث يقــوم رجــال المخابــرات بالتوجــه إلــى الســجن وإعــادة اعتقــال المعتقــل 
فــور خروجــه مــن بــاب الســجن، وحصــل هــذا فــي عــدة حــاالت منهــا: »محمــود عبــد اللطيــف«، »رامــي الفاخــوري«، 
»عدنــان الرجبــي«، »محمــود جابــر«، »صبيــح أبــو صبيــح«، »عــز الديــن أبــو صبيــح«، »يعقــوب أبــو عصــب«، »عــاء 

الكركــي«، و«أنــس دربــاس«، فــي شــهر ديســمبر 2018.
ــه ال يســتند إلــى مذكــرة 

ّ
إّن االعتقــال الــذي تقــوم بــه قــوات االحتــال اإلســرائيلي هــو اعتقــال غيــر قانونــي، ألن

ــه بالــكاد خــرج مــن 
ّ
ــه ال يســتند علــى أيــة تهمــة حقيقيــة موجهــة لألســير المحــرر، إذ إن

ّ
اعتقــال قضائيــة، كمــا وأن

أبــواب الســجن، فــأي جريمــة توجــه لــه فــي ذلــك!
عــدا عــن أّن جميــع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة التــي يقــوم بهــا االحتــال بحــق هــؤالء هــي إجــراءات صوريــة 
ال أكثــر، حيــث يهــدف االحتــال مــن خــال 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، أو منعهــم مــن إقامــة مظاهــر 

حمــل فيهــا األعــام الفلســطينية.
ُ
احتفاليــة ت

إّن المتتبــع للســاحة السياســية والميدانيــة فــي مدينــة القــدس ُياحــظ تركيــز االحتــال اإلســرائيلي علــى ماحقــة 
وتجريــم أي مظهــر مــن المظاهــر الســيادية أو الشــعبية الفلســطينية فــي مدينــة القــدس، إذ إّن االحتفاالت التي 
تقــام فــي اســتقبال هــؤالء األســرى المحرريــن تتضمــن رفــع األعــام الفلســطينية، وترديــد األغانــي والهتافــات 
الوطنيــة المختلفــة، ولذلــك يســعى االحتــال إلــى منــع مثــل هــذه المظاهــر الوطنيــة فــي مدينــة القــدس مــن 
خــال إعــادة اعتقــال األســرى المحرريــن وفــرض شــروط عليهــم تمنعهــم مــن إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات، علــى 
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.
ً
الرغــم مــن أّن هــذه االحتفــاالت هــي قانونيــة وشــرعية بحــد ذاتهــا وال تشــكل أيــة جريمــة مطلقــا

هــا غيــر إنســانية، إذ إّن 
ّ
شــير إلــى أّن مثــل هــذه االعتقــاالت تتعــدى كونهــا غيــر قانونيــة، بــل توصــف بأن

ُ
، ن

ً
وأخيــرا

االحتــال 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 بــدون أيــة ذريعــة قانونيــة.

يالحظ على هذه االعتقاالت االدارية ما يلي:

1- اســتخدام االعتقــال اإلداري كأداة لانتقــام مــن الفلســطينين ومعاقبتهــم، ففــي هــذه الحالــة يظهــر 
بوضــوح أّن االعتقــال اإلداري قــد جــاء بدوافــع انتقاميــة وتعســفية وعلــى ضــوء خافــات مــع رجــال 

ــرات، وليــس ألي ســبب آخــر.  المخاب

ــد للحريــة بطبيعتــه، وهــو إجــراء قــاس، ومنبــوذ فــي جميــع دول  2- إّن االعتقــال اإلداري هــو إجــراء مقيِّ
 
ً
ــه ال يقــوم علــى توجيــه اتهــام معيــن للشــخص المعتقــل وينافــي قرينــة البــراءة، ونظــرا

ّ
 ألن

ً
العالــم، نظــرا

 ال يعلم مضمونه 
ً
 ســريا

ً
 وأّن المعتقــل يواجــه ملفا

ً
ألّن وســائل الدفــاع فيــه تــكاد تكــون معدومــة، خصوصــا

ومحتــواه، ممــا يحــول بينــه وبيــن الدفــاع عــن نفســه، فــا دفــاع بــدون علــم. األمــر الــذي يجعــل اإلجــراء 
 ال أكثــر.

ً
 تجميليــا

ً
القضائــي فــي التصديــق علــى أمــر االعتقــال إجــراًء شــكليا

مــن الجديــر ذكــره أّن هــذه االعتقــاالت تتــم كجــزء مــن سياســة انتهــاكات حقــوق اإلنســان المقدســي التــي 
مــا زال االحتــال اإلســرئيلي يمارســها بحقهــم، بعــد إضفــاء الصفــة القانونيــة عليهــا، كمــا وياحــظ أّن 

االحتــال يمــارس هــذا االعتقــال كأداة للعقــاب، وليــس كأداة للمنــع كمــا يفتــرض القانــون.
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حملة اعتقاالت واسعة في بلدة »العيساوية« في القدس

ــة اعتقــاالت واســعة فــي بلــدة العيســاوية بتاريــخ 2019/02/27، شــاركت  شــنت قــوات الشــرطة اإلســرائيلية حمل
 علــى البلــدة.

ً
 أمنيــا

ً
فــي هــذه الحملــة قــوات كبيــرة مــن الجنــود اإلســرائيليين، وفرضــت طوقــا

 
ً
 وقاصرا

ً
 لرئيــس لجنــة أهالــي األســرى فــي القــدس، »أمجــد أبــو عصــب«، فقــد تــّم اعتقــال حوالــي )24( شــابا

ً
ووفقــا

مــن بلــدة »العيســاوية« ُعــرف منهم:

1- جمال صالح مصطفى
2- وسيم راائد كليب / قاصر

3- خليل ناصر
4- منتصر فهمي جابر

5- ادم كايد محمود
6- احمد خالد ابو شمالة  / قاصر

7- منصور محمود

8- علي أبو ريالة
9- حسن بال محمود / قاصر

10- محمد درباس
11- مؤيد بدر

12- بشار عبيد
13- فاروق مصطفى
14- محمد مصطفى

15- مصعب محيسن
16- عادل محمود

17- محمد عاء محمود
18- شادي محمد عطية

19- عيسى ابو ريالة

وجــاء فــي تصريــح المتحــدث الرســمي لشــرطة االحتــال فــي القــدس مــا يلــي: »قامــت قــوات الشــرطة الليلــة 
 بهــم باالشــتراك فــي إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة علــى المواطنيــن وقــوات األمــن، 

ً
باعتقــال 24 مشــتبها

باإلضافــة إلــى االشــتراك بأعمــال شــغب عنيفــة ومشــاجرات، والتحريــض وتأييــد المنظمــات اإلرهابيــة مــن خــال 
اإلنترنــت. نفــذت هــذه االعتقــاالت بعــد أعمــال تحقيــق ســرية، تــم خالهــا جمــع أدلــة ضــد المشــتبه بهــم. وهــدف 
هــذه الحملــة هــو تقديــم المشــتبه بهــم للمحاكمــة، ولرفــع مســتوى الشــعور باألمــن لــدى الســكان الملتزميــن 

بالقانــون«.
فــي حقيقــة األمــر، إّن هــذه الحمــات مــن االعتقــاالت التعســفية المنظمــة والمتكــررة تأتــي لقمــع الفلســطينين 
فــي القــدس، وتكــون بــدون أيــة ذريعــة أو ســبب قانونــي، وإنمــا فقــط كجــزء مــن فــرض الســيادة اإلســرائيلية 
الكاملــة علــى القــدس الشــرقية، وكجــزء مــن سياســة العقــاب الجماعــي ضدهــم مــن أجــل ترهيبهــم ومنعهــم 

مــن القيــام بأيــة فعاليــات وطنيــة فــي المدينــة.
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اعتقال محافظ مدينة القدس والمحامي »مدحت ديبة«

محافــظ  االحتــال  شــرطة  اعتقلــت   ،2019/02/27 األربعــاء  يــوم  فجــر 
تفتيــش  إلــى  باإلضافــة  منزلــه،  مــن  غيــث«  »عدنــان  القــدس،  مدينــة 
منــزل المحامــي، »مدحــت ديبــة« وإحضــاره للتحقيــق فــي غــرف 4 فــي 

المســكوبية.
 للبيــان الصــادر عــن المتحــدث باســم شــرطة إســرائيل لإلعــام 

ً
ووفقــا

 بتوقيــف مشــتبه بــه يشــغل مســتوى 
ً
العربــي: »قامــت الشــرطة ليــا

 فــي الســلطة الفلســطينية فــي شــرقي القــدس ومشــتبه آخــر 
ً
رفيعــا

بشــبهة خــرق قانــون التطبيــق وارتــكاب مخالفــات تزويــر وغــش واحتيــال. 
المشــتبهان أحيــا إلــى التحقيــق فــي مركــز الشــرطة.«

وقــد تــم التحقيــق معهمــا حــول تهــم تتعلــق بإحبــاط عمليــات تســريب عقــارات للمســتوطنين فــي مدينــة القــدس، 
وإجــراء وثائــق ومعامــات فــي هــذا الســياق. وتــّم اإلفــراج عــن المحامــي »مدحــت ديبــة«؛ بشــرط الحبــس المنزلــي 

لمــدة 4 أيــام، وكذلــك قــررت المحكمــة اإلفــراج عــن محافــظ القــدس.
ويأتــي اعتقــال المحافــظ ضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات التصعيديــة التــي يقــوم بهــا االحتــال اإلســرائيلي ضــد 
الفلســطينين فــي مدينــة القــدس، وبشــكٍل خــاص بعــد تصريحــات الرئيــس األميركــي »ترمــب« بخصــوص اعتبــار 
 
ً
 لدولــة إســرائيل، وقيامــه بنقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا، وإزاحــة ملــف القــدس جانبــا

ً
القــدس الموحــدة عاصمــة

ــة المفاوضــات. عــن طاول
وســعى االحتــال خــال 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 االحتــال األمنيــة والســيادية فــي جميــع مناحــي الحيــاة، 
وإلغــاء أيــة مرجعيــة فلســطينية خاصــة بهــم فــي مدينــة القــدس.

 قــام بــه االحتــال لانتقــام 
ً
فــي حيــن، يعتبــر إحضــار المحامــي »مدحــت ديبــة«، للتحقيــق معــه إجــراًء تعســفيا

 وأّن المحامــي »ديبــة«، كان لــه دور مركــزي فــي الدفــاع عــن المعتقليــن الفلســطينين 
ً
الشــخصي منــه، خصوصــا

ــه قــد تــم ذكــر 
ّ
فــي بــاب الرحمــة وانتــزاع القــرار القضائــي بعــدم قانونيــة إغــاق بــاب الرحمــة. ويؤكــد ذلــك كلــه أن

اســم المحامــي »ديبــة« كمســتدعى للتحقيــق قبــل أكثــر مــن شــهرين، ولــم تقــم الشــرطة باســتدعائه للتحقيــق 
 مــن المحكمة 

ً
، وإنمــا آثــرت اعتقالــه مــن بيتــه وإصــدار أمــر تفتيــش ضــده بنفــس اليــوم الذي انتــزع فيه قرارا

ً
مطلقــا

المركزيــة ضــد شــرطة االحتــال بخصــوص مصلــى بــاب الرحمــة.



ممنوعون من الصالة .. إسرائيل تواصل تقييد الحق في حرية العبادة للمسلمين في القدس 11

اعتقاالت أخرى:

فــي 2019/2/11، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي أحــد أئمــة المســجد األقصــى »وليــد صيــام« بعــد 
للمســجد. مغادرتــه 

فــي 2019/2/18، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي 7 مواطنين مقدســيين بينهــم امرأة أثناء محاولتهم 
فتــح بــاب الرحمــة، أحــد األبــواب الداخليــة للمســجد األقصــى، واقتادتهــم إلــى التحقيــق، وبعــد احتجازهــم 
لعــدة ســاعات أفرجــت عنهــم بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوع، والمعتقلــون هــم: 
 ،

ً
، »رائــد دعنــا«، 34 عامــا

ً
، »حســام ســدر«، 35 عامــا

ً
، »نظــام أبــو رمــو«ز، 38 عامــا

ً
»نظيمــة بكيــرات«، 40 عامــا

.
ً
، و«محمــد الزغيــر«، 22 عامــا

ً
، »نــور الشــلبي« 24 عامــا

ً
»عمــار كســتيرو«، 31 عامــا

 كانــوا ضمــن المشــاركين فــي 
ً
 مقدســيا

ً
فــي 2019/2/19، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي 19 مواطنــا

مســيرة ســلمية قــرب بــاب الرحمــة، والمعتقلــون هــم: »زيــد غــراب«، »محمــد أبــو غنــام«، »عمــر عــودة«، 
»يعقــوب الدبــاغ«، »مــراد مســك«، »رضــا نجيــب«، »محمــد معتــوق«، »أنــس أبــو الحمــص«، »بهجــت الــرازم«، 
»إســام زغيــر«، »محمــود زغيــر«، »حمــزة ملحــس«، »أحمــد ركــن«، »محمــد العلمــي«، »محمــد أبــو قويــدر«، 

»محمــد أبــو شوشــة«، »عمــر الزغيــر«، »حمــزة الزغيــر«، وهشــام البشــتيتي.

ــح  فــي 2019/2/21، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي 4 مواطنيــن فلســطينيين بحجــة مشــاركتهم بفت
بــاب الرحمــة، وهــم: »مــراد مســك«، »جهــاد قــوس«، »حجــازي أبــو صبيــح«، و«فــادي مطــور«.

فــي 2019/2/24، اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي الشــيخ »عبــد العظيــم ســلهب«، أحــد أئمــة المســجد 
 باإلبعــاد 

ً
األقصــى، والشــيخ »ناجــح بكيــرات«، مديــر مؤسســة التــراث فــي المســجد األقصــى، وتســلموا قــرارا

عــن المســجد لمــدة 7 أيــام.
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سياسة دهم المنازل لالعتقال:

ــازل الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة بشــكل  تواصــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي سياســة دهــم من
مســتمر وممنهــج، بهــدف تفتيشــها أو اعتقــال ســاكنيها فــي أوقــات متأخــرة مــن الليــل فــي معظــم األحيــان، 
وتغلــب علــى هــذه الحــاالت أعمــال العبــث والتخريــب، وتنفــذ دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش، وفيمــا يلــي أبــرز 
ــة، كمــا رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي،  ــة القــدس المحتل ــازل المواطنيــن فــي مدين عمليــات دهــم من

لشــهر شــباط/فبراير 2019.

فجــر األحــد 2019/2/10، دهمــت قــوة مــن جنــود االحتــال اإلســرائيلي منــزل المواطــن »مأمــون أبــو ريالــة« 
، وتقتــاده إلــى ســجن »المســكوبية«، حيــث تعــرض 

ً
فــي بلــدة »العيســاوية«، لتعتقــل ابنــه الطفــل آدم،13 عامــا

للتحقيــق لمــدة 4 ســاعات دون حضــور أحــد، ثــم اإلفــراج عنــه بقــرار المحكمــة بشــرط الحبــس المنزلــي المفتوح.

 ،
ً
صبــاح األحــد 2019/2/17، دهمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي منزل المواطن »حاتم شــاكر أبــو عصب«، 45 عاما

فــي حــي »القرمــي« بالبلــدة القديمــة مــن القــدس المحتلــة وطــردوه مــن المنــزل وســلموه للمســتوطنين 
ــدوا عليهــم بالضــرب  ــزل، اعت ــو عصــب« إخــاء المن ــة »أب ــزل، وعندمــا رفضــت عائل بادعــاء ملكيــة اليهــود للمن
. ســيرد تفصيــل الحادثــة فــي التقريــر.

ً
، و«مهــدي«، 15عامــا

ً
واعتقلــوا »حاتــم«، وطفليــه »عبــد اللــه«، 13عامــا

منتصــف ليلــة الثاثــاء 2019/2/19، دهمــت قــوات االحتــال منــزل عائلــة »الدقــاق« فــي »حــي الثــوري« جنوبي 
البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة، وأجــرت أعمــال تفتيــش واعتقلــت المواطــن »محمــد الدقــاق«، 

.
ً
28 عامــا

فــي اليــوم نفســه، دهمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي عــدة منــازل فــي قريــة »العيســاوية«، واعتقلــت بعــد 
.
ً
، و«مجــد داري« 23 عامــا

ً
تفتيشــها، المواطنيــن، »أحمــد دربــاس«، 24 عامــا

 مــن األحيــاء ودهمــت 
ً
فجــر الجمعــة 2019/2/22، اقتحمــت قــوات كبيــرة مــن جنــود االحتــال اإلســرائيلي عــددا

عشــرات المنــازل الســكنية فــي مدينــة القــدس المحتلــة، ونفــذت أعمــال تخريــب وعبــث وتفتيــش فيهــا، 
 حســب نــادي األســير فــي المدينــة المحتلــة.

ً
واعتقلــت )38( مواطنــا

 مــن المنــازل الســكنية فــي أحيــاء مدينــة 
ً
فجــر الســبت 2019/2/23، دهمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي عــددا

القــدس المحتلــة، وأجــرت أعمــال تفتيــش وعبــث فيهــا، واعتقلــت 4 مواطنيــن بذريعــة مشــاركتهم فــي فتــح 
بــاب الرحمــة، والمعتقلــون هــم: »ناصــر قــوس«، »علــي حجــاج«، »حســني الكيانــي«، و«ســامر القبانــي«.

 مــن منــازل بلــدة »العيزريــة« شــرقي 
ً
فجــر الثاثــاء 2019/2/26، دهــم أفــراد قــوات االحتــال اإلســرائيلي عــددا

، والطفــل »أحمــد جــواد 
ً
القــدس المحتلــة، وفتشــوها، واعتقلــوا المواطــن »محمــود خالــد دمــدوم«، 25 عامــا

.
ً
عثمــان«، 14 عامــا
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االستيطان

ُيوظــف االحتــال اإلســرائيلي كافــة أذرعــه الحكوميــة والسياســية واألمنيــة لفــرض تغييــر ديموغرافــي فــي 
القــدس، ويطلــق يــد المســتوطنين وجمعياتهــم االســتيطانية للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات 

الفلســطينية فــي مدينــة القــدس وتهويــد المدينــة وتفريغهــا مــن مواطنيهــا الفلســطينيين.

استيالء المستوطنين على عقار في البلدة القديمة

اســتولى المســتوطنون اإلســرائيليون صبــاح يــوم األحــد 2019/2/17، علــى بيــت يعــود لعائلــة المواطــن المقدســي 
، يقــع فــي عقبــة »القرمــي« فــي البلــدة القديمة في 

ً
 مربعــا

ً
»حاتــم أبــو عصــب«، تقــدر مســاحته بحوالــي 140 متــرا

مدينــة القــدس، وقــد أخلــت قــوات االحتــال العائلــة بالقــوة مــن البيــت، وســلمته للمســتوطنين بعــد أن اعتقلــت 
صاحــب المنــزل وأحــد أبنائــه.

 علــى إخــاء 
ً
ورافــق إخــاء المنــزل االعتــداء علــى مــن فيــه وإخــراج النســاء منــه وســط صرخــات الغضــب احتجاجــا

 مــن المســتوطنين مــن اقتحــام 
ً
المنــزل، فــي حيــن لــم ُيســمح للعائلــة بإخــراج األثــاث، ومكنــت شــرطة االحتــال عــددا

البيــت واإلقامــة فيــه.
وقــد كانــت قــوات كبيــرة مــن جنــود االحتــال حاصــرت المنــزل منــذ ســاعات الصبــاح، ومنعــت المواطنيــن مــن االقتــراب 

منــه، بمــا فــي ذلــك الطواقــم الصحفيــة.
وفــي شــهادته لفريــق األورومتوســطي قــال المواطــن »حاتــم أبــو عصــب«: »اقتحمــوا المنــزل واســتولوا عليــه 
بشــكل فجائــي، بالرغــم مــن قــرار إحــدى محاكــم االحتــال مطلــع هــذا الشــهر بتأخيــر عمليــة اإلخــاء حتــى 28 
، فيمــا تدعــي الجمعيــات االســتيطانية 

ً
مــن شــباط/فبراير. نقيــم أنــا وعائلتــي فــي المنــزل منــذ أكثــر مــن 70 عامــا

ملكيتهــا لهــذا العقــار قبــل عــام 1948«.
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االنتهاكات الدينية

باب الرحمة - المسجد األقصى المبارك

اســتمرت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي خــال شــهر فبرايــر الماضــي بحمــات االعتقــال التعســفي واإلبعــاد عــن 
 عــن اقتحــام المســتوطنين للمســجد بأعــداد 

ً
المســجد األقصــى، إلــى جانــب التضييــق علــى المصليــن فيــه، فضــا

ــال، واســتفزازهم للمصليــن المســلمين. كبيــرة تحــت حمايــة قــوات االحت
وعلــى خلفيــة قضيــة »ُمصلــى بــاب الرحمــة« صعــدت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي فــي الشــهر الماضــي مــن 
إجراءاتهــا بحــق مجلــس األوقــاف اإلســامي والحــراس والمصليــن الفلســطينيين، وتضمــن ذلــك حملــة اعتقــاالت 
وعمليــة إبعــاد جماعيــة عــن البلــدة القديمــة وعــن المســجد األقصــى المبــارك، بدعــوى وجــود أمــر قضائــي ســاري 
المفعــول يقضــي بإغــاق مبنــى »ُمصلــى بــاب الرحمــة«، األمــر الــذي تبيــن عــدم صحتــه وعــدم قانونيتــه فيمــا 
بعــد. عــدا عــن ذلــك، لــم تحتــرم شــرطة االحتــال قــرارات محاكمهــا واســتمرت فــي تنفيــذ عمليــات االعتقــال واإلبعــاد 

بحــق حــراس المســجد األقصــى والُمصليــن. 

أبرز االنتهاكات الحقوقية التي حدثت عند باب الرحمة الشهر المنصرم

تعريف بباب الرحمة

منطقــة بــاب الرحمــة، هــي جــزء مــن المســجد األقصــى المبــارك، وتقــع فــي الجانــب الشــرقي منه إلى الشــرق من 
مصلــى قبــة الصخــرة وبمحــاذاة الســور الشــرقي، وتحتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن معالــم المســجد األقصــى، 
مــن مصاطــب وســاحات ومحاريــب، بمــا فــي ذلــك بــاب الرحمــة، الــذي هــو عبــارة عــن أحــد األبــواب المغلقــة للمســجد 
األقصــى فــي الجهــة الشــرقية. ويلــي هــذه المنطقــة مقبــرة بــاب الرحمــة خلــف ســور المدينــة. كمــا وتحتــوي 
هــذه المنطقــة علــى تلتْيــن مــن األتربــة ومخلفــات البنــاء الناتجــة عــن ترميــم المصلــى المروانــي ســنة 2000، 
حيــث منعــت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي إخــراج هــذه األتربــة مــن المســجد األقصــى منــذ ذلــك الوقــت وحتــى اآلن، 
وتصــر علــى بقائهــا منطقــة نائيــة مهملــة وفارغــة مــن الُمصليــن. بتاريــخ 2018/6/13، خــال شــهر رمضــان، قامــت 
مجموعــة مــن المصليــن بتنظيــف هــذه المنطقــة فــي المســجد وســاحاتها وترتيــب الحجــارة فيهــا علــى شــكل 
مقاعــد وطــاوالت إلفطــار الصائميــن والعائــات فيهــا، لكــن شــرطة االحتــال لــم تقبــل ذلــك وقامــت بتخريــب هــذه 

الســاحات وإرجاعهــا إلــى حالــة الفوضــى التــي كانــت عليهــا.  
ــاب الرحمــة بشــكل علنــي وممنهــج، بحيــث  تعتقــل أي  ــال منطقــة ب ــذ ذلــك الوقــت تســتهدف شــرطة االحت ومن
شــخص فلســطيني يتواجــد فيهــا تحــت ذرائــع مختلفــة، بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات القاصــرات، وبشــكل خــاص 
تلــك  فــي  المقتحمــون  المســتوطنون  يقضــي  حيــث  األقصــى،  للمســجد  المســتوطنين  اقتحامــات  فتــرة  فــي 

المنطقــة مــدة معينــة كجــزء مــن برنامجهــم هنــاك، ويــؤدون فيهــا الصلــوات تحــت حمايــة شــرطة االحتــال.
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اعتقال مجموعة من النساء بسبب تواجدهّن في منطقة باب الرحمة

اعتقلــت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ 2019/2/3، 6 نســاء وفتــاة قاصــر أثنــاء خروجهــّن مــن المســجد األقصى، 
وذلــك بعــد تواجدهــّن فــي منطقــة بــاب الرحمــة. والمعتقــات هــّن الســيدات: جهــاد الــرازم، ســعاد عبيديــة، صفــاء 
(. اعتقلــت الشــرطة النســوة 

ً
إمــام، رانيــا غــزاوي، ابتســام الطويــل، دنيــا طــروة وابنتهــا الفتــاة زينــب طــروة )17 عامــا

أثنــاء خروجهــّن مــن أبــواب متفرقــة مــن المســجد، ومــن ثــّم اقتادتهــّن للتحقيــق فــي محطــة القشــلة فــي بــاب 
الخليــل، ووجهــت لهــّن تهمــة القيــام بأعمــال مخلــة بالنظــام العــام.

ذكــرت »ســعاد عبيديــة«، فــي شــهادتها لفريــق المرصــد األورومتوســطي مــا حصــل معهــّن فــي ذلــك اليــوم، 
قائلــة: » حضرنــا للصــاة فــي المســجد األقصــى، والتقينــا فــي المنطقــة الشــرقية فــي المســجد وجلســنا علــى 
إحــدى المصطبــات هنــاك، وتحدثنــا مــع بعــض وقرأنــا قــرآن بحلقــة، وأثنــاء ذلــك بــدأ رجــال الشــرطة يحضــرون إلينــا 
 أننــا لــم نفعــل شــيء ســوى الجلــوس والصــاة، 

ً
وقامــوا بتصويرنــا، وأثنــاء خروجنــا مــن المســجد تــّم اعتقالنــا، علمــا

ولــم يحصــل فــي المســجد أي حــدث فــي ذلــك اليــوم باألســاس ».
اعتبــرت الشــرطة اإلســرائيلية تواجــد هــؤالء النســاء فــي منطقــة بــاب الرحمــة – بحــد ذاتــه – وبــدون أي فعــل آخــر 
 بالنظــام العــام، علــى الرغــم 

ً
 مخــا

ً
مــن طرفهــّن، أثنــاء فتــرة اقتحامــات المســتوطنين للمســجد األقصــى، تصرفــا

هــّن لــم يقمــّن بــأي تصــرف باتجــاه 
ّ
هــن لــم يجلســّن فــي الطريــق ولــم يعرقلــّن عمــل الشــرطة هنــاك، كمــا وأن

ّ
مــن أن

المســتوطنين أو غيرهــم فــي المــكان.
وبعــد احتجــاز وتحقيــق دام ألكثــر مــن 6 ســاعات، ســاومتهن الشــرطة اإلســرائيلية باإلفــراج عنهــّن بشــرط اإلبعــاد 
، وقــد وافقــّن علــى ذلــك مــن أجــل اإلفــراج، باســتثناء »جهــاد الــرازم«، التــي 

ً
عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا

رفضــت اإلبعــاد بشــكل مطلــق، األمــر الــذي أجبــر الشــرطة علــى اإلفــراج عنهــا بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى 
ليــوم واحــد، وبشــرط المثــول أمــام المحكمــة فــي اليــوم التالــي.

وفــي اليــوم التالــي،2019/2/4، عرضــت الشــرطة اإلســرائيلية »الــرازم« علــى محكمــة الصلــح فــي القــدس، وطالبت 
، ووجهــت لهــا تهمــة القيــام بتصــرف مــن شــأنه اإلخــال 

ً
بإبعادهــا عــن المســجد األقصــى المبــارك لمــدة 15 يومــا

بالنظــام العــام.
 علــى إحــدى المصاطــب هنــاك وقامــوا بعمــل 

ً
وأثنــاء المحاكمــة صــّرح ممثــل الشــرطة بــأّن النســاء قــد جلســّن فعــا

ــّم  ــاء االقتحامــات، وإنمــا ت ــم يتعرضــّن ألي مــن الشــرطة أو المســتوطنين أثن حلقــة قــراءة قــرآن خاصــة بهــّن، ول
االعتقــال ألّن شــرطة االحتــال تــرى أّن هــذا التجمــع يشــبه حلقــات المرابطيــن والمرابطــات التــي تــّم حظرهــا فــي 
 لتكــرار وعــودة مثــل 

ً
الســنوات الماضيــة، وبالتالــي فــإّن الشــرطة قامــت باعتقــال النســاء كإجــراء احتياطــي منعــا

 أّن النســاء المعتقــات لــم يتــم التحقيــق معهــّن بتهمــة االنتمــاء 
ً
تلــك الحلقــات فــي المســجد مــرة أخــرى، علمــا

لتنظيــم المرابطــات .

ــة نفســها ال فــي الطريــق، لكــن  ــرازم« وباقــي النســاء جلســّن علــى المصطب ــأّن »ال ــل الشــرطة ب  كمــا وأقــّر ممث
ــأّن الجلــوس فــي المنطقــة  ــل الشــرطة ب ــره، وأقــر ممث  لتعبي

ً
ــت علــى األرض وباتجــاه الطريــق وفقــا ــّن كان أرجهل

الشــرقية غيــر محظــور بحســب القانــون، إال أّن هــؤالء النســاء اختــاروا ألنفســهّن الجلــوس هنــاك فتــرة اقتحامــات 
المســتوطنين.
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بعــد مرافعــات الدفــاع فــي المحكمــة واإلصــرار علــى عــدم قانونيــة االعتقــال وأّن األفعــال التــي قامــت »الــرازم« 
ال تشــكل أي مخالفــة للقانــون، وأّن هنــاك اعتبــارات سياســية أخــرى تقــف وراء االعتقــال، قــررت المحكمــة عــدم 

وجــود أيــة أدلــة كافيــة إلســناد التهمــة لهــا، وردت طلــب الشــرطة بإبعادهــا عــن المســجد األقصــى.
مــن الجديــر ذكــره أّن هــذه هــي الحالــة األولــى التــي عرضــت بهــا الشــرطة اإلســرائيلية إحــدى المعتقــات علــى 
المحكمــة، إذ أّن الشــرطة اعتــادت فــي األشــهر الماضيــة علــى اعتقــال النســاء وإبعادهــّن لمــدة أســبوعين عــن 

المســجد مــن محطــة التحقيــق بــدون عــرض علــى المحكمــة.
ويظهــر ممــا ســبق أّن شــرطة االحتــال تســيء اســتخدام القانــون لتحقيــق أغــراض أخــرى ســيادية وسياســية، 
إلــى اســتخدام األســاليب القاســية، بمــا فــي ذلــك التحقيــق  وتجــرم أفعــال هــي شــرعية بطبيعتهــا، وتلجــأ 
واالعتقــال التعســفي ضــد النســاء والفتيــات بــدون أي ذريعــة قانونيــة، وتهــدف مــن خــال هــذه اإلجــراءات إلــى 

إخافــة النــاس لمنعهــم مــن التواجــد فــي المســجد األقصــى أثنــاء اقتحــام المســتوطنين لســاحاته. 

مبنى ُمصلى باب الرحمة: 

تفاجــأ المقدســيون صبــاح يــوم األحــد 2019/2/17، بوضــع أفــراد مــن شــرطة االحتــال اإلســرائيلي سلســلة حديديــة 
 علــى البــاب المــؤدي إلــى مبنــى ُمصلــى بــاب الرحمــة، وذلــك بهــدف منــع دائــرة األوقــاف 

ً
وأقفــال جديــدة خلســة

اإلســامية مــن فتحــه أو اســتعماله.
مبنى مصلى باب الرحمة – تعريف عام:

 مبنــى ُمصلــى بــاب الرحمــة، هــو مبنــى موجــود فــي المنطقــة الشــرقية داخــل المســجد األقصــى المبــارك وهــو 
جــزء ال يتجــزأ مــن مســاحته ومبانيــه، ومــن خالــه يتــم التوصــل إلــى بابــْي الرحمــة والتوبــة المغلقْيــن منــذ العهــد 
األيوبــي علــى يــد الفاتــح صــاح الديــن األيوبــي، كان يســتخدم فــي الماضــي كُمصلــى ومدرســة دينيــة ُعرفــت 
 مــن كتبــه 

ً
 إلــى اإلمــام أبــو حامــد الغزالــي الــذي اعتكــف فيهــا وألــف فيهــا بعضــا

ً
باســم المدرســة الغزاليــة، نســبة

الدينيــة فــي القــرن الخامــس الهجــري.

إغالق شرطة االحتالل للمبنى

 حتــى 
ً
 اجتماعيــا

ً
 دعويــا

ً
عمل المبنــى فــي الماضــي كمقــر للجنــة التــراث اإلســامي التــي كانــت تمــارس نشــاطا

ُ
اســت

 بحظــر لجنــة 
ً
عــام 2003، حيــث أصــدر وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي آنــذاك »شــاؤول موفــاز«، بتاريــخ 2003/2/6، قــرارا

هــا تتعامــل مــع تنظيــم إرهابــي )حركــة حمــاس(، 
ّ
التــراث اإلســامي واعتبارهــا منظمــة غيــر قانونيــة علــى اعتبــار أن

ــى بــاب الرحمــة. ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى تاريــخ 
ّ
وعلــى إثــر ذلــك قامــت شــرطة االحتــال بإغــاق مبنــى مصل

جــدد كل 6 أشــهر.
ُ
2017/5/23، فــإّن مصلــى بــاب الرحمــة قــد تــّم إغاقــه بموجــب قــرارات إغــاق إداريــة ت
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وبعــد دخــول قانــون مكافحــة اإلرهــاب حيــز التنفيــذ انتقلــت صاحيــات اإلغــاق وتقييــد االســتعمال فــي المــكان إلــى 
ــش العــام الســابق لشــرطة االحتــال »رونــي الشــيخ«، 

ّ
المفتــش العــام للشــرطة، وبتاريــخ 2017/5/23، أصــدر المفت

 يقضــي بإغــاق مكاتــب لجنــة التــراث فــي المســجد األقصــى، وجــاء فــي نــص القــرار مــا يلــي: 
ً
 إداريــا

ً
أمــرا

أمر تقييد استعمال مكان
 للمــادة )70/أ( مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب لســنة 2016، وبعــد ان اقتنعــت 

ً
بموجــب صاحيتــي وفقــا

ــاه قــد اســتعملت لنشــاط يتبــع لتنظيــم إرهابــي، وبوجــود أســاس معقــول  ــأّن المكاتــب المذكــورة أدن ب
لاشــتباه بــأّن المــكان سيســتعمل للنشــاطات المذكــورة فــي حــال لــم يتــم تقييــد اســتعماله، وبعــد أن 
منحــت صاحــب المــكان أو حائزيــه فرصــة اإلدالء بادعاءاتهــم، فإننــي أقــرر بهــذا تقييــد االســتعمال بمكاتــب 

لجنــة التــراث فــي المســجد األقصــى.
ال يستعمل شخص هذه المكاتب، وتكون هذه المكاتب مغلقة طيلة سريان هذا األمر. 

هذا االمر يستمر سريانه لمدة ثاثة أشهر وذلك حتى تاريخ 2017/9/1.

وقبيــل انتهــاء مــدة قــرار اإلغــاق اإلداري المذكــور، تقدمــت ســلطات االحتــال بتاريــخ 2017/8/28 لمحكمــة الصلــح 
فــي القــدس بطلــب إلصــدار أمــر تقييــد اســتعمال مكاتــب لجنــة التــراث فــي المســجد األقصــى، وتــم تحديــد موعــد 
للجلســة ليــوم 2017/8/30. حيــث ُعقــدت جلســة فــي محكمــة الصلــح بحضــور ممثــل النيابــة العامــة فقــط، وعــدم 
، وبــدون حضــور دائــرة األوقــاف اإلســامية إلــى 

ً
حضــور أي ممثــل عــن لجنــة التــراث المنحلــة وغيــر الموجــودة أصــا

 للمعاهــدات 
ً
هــا ال تعتــرف بواليــة أو صاحيــة محاكــم االحتــال علــى المســجد األقصــى المبــارك وفقــا

ّ
الجلســة ألن

 يقضــي بتمديــد إغــاق المبنــى جــاء فيــه مــا يلــي: 
ً
الدوليــة، وفــي نهايــة الجلســة أصــدرت محكمــة الصلــح قــرارا

 لذلــك، أصــدر أمــر منــع مؤقــت الــذي يحظــر علــى المســتدعي ضــده – مكتــب لجنــة التــراث -  فتــح 
ً
وفقــا

مكاتبــه فــي المســجد األقصــى، وذلــك حتــى الفصــل فــي الملــف األساســي الــذي ســُينظر أمــام الهيئــة 
.»

ً
التــي ســيتم  تحديدهــا الحقــا

 ومنــذ ذلــك التاريــخ والمبنــى مغلــق باســتناد ســلطات االحتــال علــى هــذا القــرار، باســتثناء فتحــه أليــام معــدودة 
فقــط فــي العــام، حيــث كان يســتعمل كقاعــة إلجــراء االمتحانــات للمدارس الشــرعية الكائنة في المســجد األقصى. 
 انتهــاء مدتــه وعــدم وجــوده، كمــا ســيأتي فيمــا بعــد. إقفــال البــاب الخارجــي لمبنــى 

ً
هــذا األمــر الــذي تبيــن الحقــا

مصلــى الرحمــة
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إقفال الباب الخارجي لمبنى مصلى الرحمة 

بعــد يومْيــن مــن زيــارة تفقديــة قــام بهــا مجلــس األوقــاف اإلســامي وشــخصيات مــن الحكومــة لمبنــى مصلــى 
بــاب الرحمــة، وضعــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ 2019/2/17، سلســلة وأقفــال حديديــة علــى البــاب 
الخارجــي الواقــع أعلــى الــدرج المــؤدي إلــى المبنــى المذكــور، بهــدف منــع دائــرة االوقــاف اإلســامية مــن فتــح 

المبنــى أو اســتخدامه.
 

احتجاج الُمصلين

ســادت حالــة مــن الغضــب الشــعبي لــدى المقدســيين علــى إثــر قيــام ســلطات االحتــال بوضــع الساســل الحديــدة 
أّدى   ،2019/2/18 التالــي  اليــوم  وفــي  الرحمــة،  بــاب  ُمصلــى  إلــى  المــؤدي  العلــوي  البــاب  علــى  واألقفــال 
مجموعــة مــن الشــباب المقدســي صــاة الظهــر أمــام البــاب المقفــل فــي المنطقــة الشــرقية، واحتجــوا ضــد 

تصرفــات االحتــال، ومــن ثــّم قامــوا بكســر وتحطيــم األقفــال وإزالــة البوابــة الحديــدة مــن مكانهــا.
 

ونتيجــة لذلــك، قمــع رجــال شــرطة االحتــال الُمصليــن المحتّجيــن فــي منطقــة باب الرحمــة، واعتدوا عليهــم بالضرب، 
 باإلبعــاد عــن المســجد 

ً
واعتقلــوا العشــرات منهــم بينهــم نســاء، وأصــدروا بحقهــم عقــب اإلفــراج  عنهــم أمــرا

، إضافــة إلــى ذلــك أغلقــت شــرطة االحتــال جميــع أبــواب المســجد األقصــى المبــارك بوجــه 
ً
األقصــى لمــدة 15 يومــا

الُمصليــن المســلمين.
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اعتقاالت أخرى في باب الرحمة

نشــرت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي قواتهــا بشــكل مكثــف فــي المنطقــة الشــرقية مــن المســجد األقصــى، وقامــت 
بنفــس اليــوم – 2019/2/19- باعتقــال 3 نســاء، أثنــاء خروجهــّن مــن بــاب األســباط، وهــّن: ســماح محاميــد، إســام 

مناصــرة، وإم طــارق داعــور.
وتــّم التحقيــق معهــّن فــي محطــة شــرطة القشــلة بتهمــة اإلخــال بالنظــام العــام بســبب تواجدهــّن فــي منطقــة 
بــاب الرحمــة فــي ذلــك اليــوم، وبعــد التحقيــق تــم اإلفــراج عنهــّن مــع صــدور أمــر بإبعادهــّن عــن المســجد األقصــى 

.
ً
لمــدة 15 يومــا

، اعتقلــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي الشــابين نظــام أبو رمــوز، -تّم إبعاده عن المســجد 
ً
وفــي نفــس اليــوم أيضــا

-، ومحمــد الدقــاق، حيــث قامــت ســلطات االحتــال بتفتيــش منزلــه وتخريــب محتوياتــه، وبعــد 
ً
بنفــس التهمــة أيضــا

التحقيــق معــه أفرجــت عنــه بشــرط إبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوع.
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االعتداء بالضرب على الُمصلين في باب الرحمة

 لــدى المقدســيين حــول نوايــا 
ً
أثــارت إجــراءات االحتــال العنيفــة والقمعيــة فــي منطقــة بــاب الرحمــة شــكوكا

 بــدون أي ســبب.
ً
 وأّن المبنــى مغلــق منــذ 16 عامــا

ً
االحتــال بخصــوص منطقــة بــاب الرحمــة، خصوصــا

وعلــى إثــر ذلــك، ظهــرت دعــوات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي  للقــدوم والصــاة فــي منطقــة بــاب الرحمــة 
واالحتجــاج والمطالبــة بفتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة.

وبعــد أن أنهــى المقدســيون المحتجــون صــاة العشــاء بتاريــخ 2019/2/19، اقتحمــت قــوات كبيــرة مــن شــرطة 
، إضافــة 

ً
االحتــال المســجد األقصــى مــن بــاب المغاربــة، وهاجمــت الُمصليــن وقمعتهــم، واعتقلــت أكثــر مــن 15 شــابا

إلــى 7 فتيــة.
عــدا عــن ذلــك، أغلقــت شــرطة االحتــال المســجد األقصــى، وأحضــرت حافلــة خاصــة لنقــل المعتقليــن ووضعتهــا فــي 
بــاب المغاربــة، واقتادتهــم إلــى محطــة شــرطة القشــلة فــي بــاب الخليــل، وهنــاك تــّم التحقيــق معهــم بتهمــة 
اإلخــال بالنظــام العــام وعرقلــة عمــل الشــرطة ومخالفــة أمــر قانونــي. وقامــت بتمديــد اعتقــال هــؤالء الشــّبان 
 لليــوم التالــي باســتثناء الفتــى القاصــر، زيــد غــراب، الــذي تــّم اإلفــراج عنــه بســاعات متأخــرة مــن الليــل، 

ً
جميعــا

 الــى المستشــفى بســبب خطــورة اإلصابــة التــي تلقاهــا فــي رأســه 
ً
والشــاب بهجــت الــرزام، الــذي تــّم نقلــه فــورا
مــن أحــد رجــال شــرطة االحتــال أثنــاء اعتقالــه.

وفــي اليــوم التالــي 2019/2/20، اعتقلــت شــرطة االحتــال الشــاب المقدســي محمــد الشــلبي بنفــس التهــم 
المذكــورة، وعرضــت جميــع المعتقليــن علــى محكمــة الصلــح فــي القــدس، وطالبــت بتمديــد اعتقالهــم ل5 أيــام 

إضافيــة الســتكمال التحقيــق.
: »تعرضنــا للضــرب المبــرح مــن رجــال الشــرطة 

ً
وروى الشــاب عمــر عــودة أمــام المحكمــة مــا حصــل معهــم، قائــا

والمخابــرات، بالعصــي والبنــادق ودفعونــا إلــى أســفل الــدرج المــؤدي إلــى بــاب الرحمــة، وتّم ربط أيادينا بواســطة 
 وحتــى الســاعة 5 مــن عصــر 

ً
المرابــط الباســتيكية بشــكل شــديد وقــوي، وبشــكل متواصــل مــن الســاعة 8 ليــا

اليــوم التالــي«.
 فــي غرفــة واحــدة فــي محطــة الشــرطة، ولــم يســمحوا 

ً
وأوضــح »عــودة«، أّن جنــود االحتــال وضعوهــم جميعــا

لهــم بالنــوم، فيمــا ســمحوا لهــم بالذهــاب لـــ »دورة الميــاه« وهــم مكبلــي األيــدي، إضافــة إلــى أنهــم لــم 
 أنهــم كانــوا يســمعون أصــوات بــكاء األطفــال أثنــاء التحقيــق، وعنــد 

ً
يتناولــوا الطعــام ســوى مــرة واحــدة، مبينــا

اعتراضهــم علــى ذلــك، تعرضــوا للضــرب مــرة أخــرى.
وبتاريــخ 2019/2/22، اعتقلــت ســلطات االحتــال الشــاب محمــد الشــاويش، بنفــس التهمــة المذكــورة أثنــاء خروجــه 
. وفــي اليــوم 

ً
مــن بــاب السلســلة، وبعــد التحقيــق معــه أفرجــت عنــه بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد لمــدة 15 يومــا

التالــي، 2019/2/23 أعــادت الشــرطة اعتقالــه مــرة أخــرى بنفــس التهمــة ومــددت اعتقالــه 24 ســاعة لعرضــه علــى 
قاضــي الصلــح، إال أّن قاضــي المحكمــة قــرر اإلفــراج عنــه بــدون أي شــروط، وقــال أّن االعتقــال الــذي تــّم جــاء 

 للقانــون.
ً
 ومخالفــا

ً
تعســفيا
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اعتقال هنادي الحلواني وخديجة خويص

داهمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ 20 فبراير/شــباط منــازل الســيدتْين هنــادي الحلوانــي وخديجــة خويــص، 
وقــد تــّم اعتقالهــن والتحقيــق معهــّن وتهديدهــّن باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى وعــن مدينــة القــدس. 

وأوضحــت »الحلوانــي« فــي منشــور علــى صفحتهــا عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«، أّن جيــش 
االحتــال اإلســرائيلي اقتلــع بــاب بيتهــا، وقــام بتفتيشــه غرفــة غرفــة، ثــم اعتــدوا عليهــا بالضــرب وســحلها علــى 

األرض بغيــة اعتقالهــا.
أّمــا »خويــص«، فبّينــت أّن ضابــط القــدس أخبرهــا أّن لديــه معلومــات ســرية تفيــد بــأّن وجودهــا فــي األقصــى يشــكل 

.
ً
خطرا

وكتبت السيدات »الحلواني« و«خويص« على صفحاتهّن في »فيسبوك«، حول ما جرى معهّن:

حملة اعتقاالت واسعة 

نفــذت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي يــوم الجمعــة 2019/2/21، حملــة مداهمــة لمنازل المقدســيين وشــرعت بحملة 
، ووزعتهــم علــى 3 محطــات شــرطة فــي القــدس 

ً
 مقدســيا

ً
اعتقــاالت جماعيــة احترازيــة، طالــت أكثــر مــن 60 شــابا

وهــي، محطــة شــرطة، القشــلة، عــوز، وغــرف 4.
وجــاء فــي التصريــح الرســمي لشــرطة االحتــال اإلســرائيلي: »فــي اليومْيــن األخيرْيــن حصلــت محــاوالت اســتفزازية 
بخصــوص الغــرف الموجــودة فــي منطقــة بــاب الرحمــة فــي »جبــل الهيــكل«، هــذه الغــرف المغلقــة بموجــب أمــر 
هــا قــد اســتخدمت لجهــات إرهابيــة. فــي اآلونــة األخيــرة، حــاول رجــال األوقــاف إظهــار 

ّ
منــذ ســنة 2003 بســبب أن

وضــع كاذب بخصــوص حصــول تغييــر فــي وضعيــة المــكان. شــرطة إســرائيل لــن تســمح ألي جهــة بمخالفــة القانــون 
أو المســاس بالوضــع القائــم »الســتاتوس كفــو« ».  

وكان من بين المعتقلين:
 

1. فادي مطور
2. حجازي ابو صبيح

3. مراد مسك
4. جهاد قوس
5. زكريا البكري

6. وحيد البكري
7. عبادة نجيب

8. مؤمن حشيم
9. محمد حزينه
10. إيهاب زغير

11. مصطفي أبو سنينه
12. حازم الشرباتي

13. لؤي عليان
14. رامي محيسن

15. محمد عليان
16. محمد خضر أبو الحمص

17. نديم الصفدي
18. عرين الزعانين

19. محمد زغير
20. جاد الغول

21. محمود مؤنس
22. أمجد غروف السمري

23. لؤي نصر الدين
24. عمرو أبو عرفه

25. أحمد جابر
26. عبد الناصر عودة

27. محمد مأمون رازم
28. وائل الرجبي

29. عدي محيسن
30. رضوان عمرو 
31. محمد عاشور

32. أبو يوسف عاشور
33. إبراهيم النتشة
34. فارس عويسات

35. خالد شريف 
36.  إياد بشير 

37. محمد حشيمة
38. رضوان عمرو 
39. محمد عاشور
40. يونس عاشور
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واحتجــزت شــرطة االحتــال هــؤالء الشــبان لمــدة 24 ســاعة، وحققــت معهــم بتهمــة التخطيــط الرتــكاب أعمــال 
، فيمــا أفــرج عنهــم 

ً
 بإبعادهــم عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا

ً
شــغب ودخــول بــاب الرحمــة، وأصــدرت أمــرا

عصــر ذات اليــوم.
كمــا واعتقلــت شــرطة االحتــال يــوم الخميــس، 2019/2/21، الشــاب المصــاب بهجــت الــرازم، مــن القــدس المحتلــة 

 بإبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوعين.
ً
للمــرة الثانيــة خــال 3 أيــام، وســلمته قــرارا
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فتح ُمصلى باب الرحمة

وفــي نفــس اليــوم –الجمعــة 2019/2/22-، فتــح أعضــاء مجلــس األوقــاف اإلســامي مصلــى بــاب الرحمــة، وأعلنــوا 
افتتاحــه بشــكل دائــم والتحضيــر لعمليــة الترميــم فيــه.

اعتقاالت باب الرحمة
شــرطة االحتــال اإلســرائيلي لــم تقبــل بهــذا اإلجــراء، واعتقلــت فــي اليــوم التالــي الســبت 2019/2/23 فــي ســاعات 
الفجــر األولــى، كل مــن الحــاج، علــي عجــاج، وناصــر قــوس )مديــر نــادي األســير فــي القــدس(، وحســني الكيانــي، 
وقــد حققــت معهــم بتهمــة فتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة يــوم الجمعــة 2019/2/22. وعرضتهــم شــرطة االحتــال 
، وطالبــت بتمديــد اعتقالهــم لمــدة 6 أيــام الســتكمال 

ً
علــى محكمــة الصلــح فــي يــوم الســبت الســاعة 10:00 ليــا

التحقيــق معهــم؛ بتهمــة مخالفــة أمــر قضائــي والقيــام بتصــرف مخــل بالنظــام العــام، واّدعــت بــأّن هــؤالء الرجــال 
كانــوا فــي مقدمــة الجماهيــر التــي دخلــت بــاب الرحمــة بعــد أن فتحــه أعضــاء مجلــس األوقــاف.

وأثنــاء جلســة المحاكمــة، طلــب محامــو الدفــاع باالطــاع علــى األمــر القضائــي الــذي يقضــي بإغــاق مبنــى ُمصلــى 
 تبيــن أّن األمــر الــذي تســتند إليــه الشــرطة فــي االعتقــال قــد انتهــى ســريان مفعولــه علــى 

ً
بــاب الرحمــة، وفــورا

، أي منــذ تاريــخ 2018/3/1، كمــا وأشــارت المحكمــة إلــى أّن األمــر المذكــور صــادر 
ً
أكثــر تقديــر منــذ عــام تقريبــا

ضــد »لجنــة التــراث فــي المســجد األقصــى« وقــد ال يلــزم أي جهــة غيرهــا. علــى إثــر ذلــك، اســتجابت المحكمــة 
لمرافعــات الدفــاع وقــررت اإلفــراج عــن المعتقليــن بشــرط إبعادهــم عــن المســجد األقصــى لمــدة 3 أيــام.
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اعتقال حراس المسجد األقصى بتهمة فتح ُمصلى باب الرحمة

اعتقلــت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي حــارس المســجد األقصــى، ســامر القبانــي، يــوم الســبت 2019/2/23، بتهمــة 
 ألمــر قضائــي، وبعــد التحقيــق معــه مــددت الشــرطة اعتقالــه 24 ســاعة. وفــي 

ً
فتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة خافــا

اليــوم التالــي، وبعــد صــدور قــرار المحكمــة المركزيــة قــررت الشــرطة اإلفــراج عنــه بــدون عرضــه علــى المحكمــة 
بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوع.

 
جــاء ذلــك، علــى الرغــم مــن أّن المحكمــة المركزيــة، قــررت عــدم وجــود قــرار ســاري المفعــول يقضــي بإغــاق 
بــاب الرحمــة، وبالتالــي فــإّن جميــع اإلجــراءات التــي قــام بهــا االحتــال ضــد مجلــس األوقــاف اإلســامي والحــراس 
والمصليــن كانــت إجــراءات تعســفية غيــر قانونيــة بشــكل مطلــق، وكان ينبغــي علــى شــرطة االحتــال احتــرام قــرار 
ــه فيمــا يبــدو فــإن ســلطات االحتــال لهــا أهــداف ســيادية وسياســية أخــرى فــي مبنــى الرحمــة، 

ّ
المحكمــة. إال أن

وهــو مــا يفســر اســتمرارها فــي إجراءاتهــا التصعيديــة ضــد حــراس المســجد األقصــى والُمصليــن فيــه. ففــي يــوم 
األحــد 2019/2/24، وقــع قائــد شــرطة القــدس قــرارات إبعــاد إداريــة عــن المســجد األقصــى لمــدة 6 أشــهر بحــق 
 باإلبعــاد 

ً
الشــيخ، رائــد دعنــا، الــذي صلــى بالمصليــن صــاة الظهــر فــي بــاب الرحمــة يــوم 2019/2/18، وكذلــك قــرارا

بحــق كل مــن :

1-  الشاب محمد زغير: 6 أشهر.
2-  الشاب عمار كستيرو: 3 أشهر. 

3-  الشاب نور الشلبي: 6 أشهر.

وفي اليوم التالي، االثنين 2019/2/25، أصدر قائد شرطة القدس قرارات باإلبعاد بحق كل من:

4-  الشاب حسام سدر: 4 أشهر )وهو يعمل موظف في لجنة اإلعمار في المسجد(.
5-  الشاب نظام أبو رموز: 6 أشهر.
6-  الشاب محمد الدقاق: 6 أشهر.

ــه قــام 
ّ
واعتقلــت شــرطة االحتــال فــي ذات اليــوم، 2019/2/25، حــارس المســجد األقصــى أحمــد عويــس، بذريعــة أن

بفتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة فــي الصبــاح، وذلــك علــى الرغــم مــن صــدور قــرارات قضائيــة بعــدم وجــود أي مخالفــة 
قانونيــة فــي مثــل هــذا األمــر، وبعــد عــدة ســاعات تــم اإلفــراج عنــه. 

إضافة إلى ذلك، أصدر قائد شرطة االحتال في القدس بتاريخ، 2019/2/26، قرارات إبعاد إدارية بحق كل من:

7-  هنادي الحلواني: 6 أشهر.
8-  خديجة خويص: 6 أشهر.
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 لحملــة االحتــال التصعيديــة، وتجاهلــه للقــرارات القضائيــة، اعتقــل بتاريــخ 2019/2/26، الشــيخ رائــد دعنــا، 
ً
واســتمرارا

مــرة أخــرى بتهمــة التهديــد واإلخــال بالنظــام العــام، و مــدد اعتقالــه لمــدة 24 ســاعة، وفــي اليــوم التالــي أفــرج 
عنــه بــدون عرضــه علــى المحكمــة.

وفــي يــوم األربعــاء 2019/2/27، اعتقلــت شــرطة االحتــال حــارس المســجد األقصــى، علــي حمــد، بذريعــة قيامــه 
بفتــح ُمصلــى بــاب الرحمــة فــي الصبــاح، وذلــك علــى الرغــم مــن صــدور قــرارات قضائيــة بعــدم وجــود أي مخالفــة 
قانونيــة فــي مثــل هــذا األمــر، وبعــد عــدة ســاعات تــم اإلفــراج عنــه بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة 5 

أيــام.
 بإبعــاد، نضال زغير عن المســجد األقصى 

ً
 إداريــا

ً
وفــي يــوم الخميــس 2019/2/28، أصــدر قائــد شــرطة القــدس قــرارا

لمدة 6 أشــهر.
مــن جهــة أخــرى، اســتمر المســتوطنون باقتحاماتهــم االســتفزازية للمســجد األقصــى المبــارك، حيــث اقتحــم وزيــر 
ــاء، 2019/2/26 المســجد األقصــى المبــارك  الزراعــة فــي حكومــة االحتــال اإلســرائيلي »أوري أرئيــل« يــوم الثاث

مــن بــاب المغاربــة، علــى رأس مجموعــة مــن المســتوطنين وبحمايــة شــرطة االحتــال.
وفــي اليــوم التالــي، 2019/2/27 اقتحــم عضــو الكنيســت »يهــودا غليك« المســجد األقصى المبــارك مع مجموعة 
مــن المســتوطنين المتطرفيــن، بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال اإلســرائيلي الخاصــة، وتجــول ومــن معــه فــي 

المســجد وصــّور منطقــة بــاب الرحمة. 
إضافــة إلــى ذلــك،  اقتحــم قائــد شــرطة االحتــال فــي القــدس، فــذ ذات اليــوم، ومســؤول كبيــر فــي جهــاز 

المبــارك. األقصــى  المســجد  فــي  الرحمــة«  »بــاب  وُمصلــى  مبنــى  »الشــاباك« 

وبتاريــخ، 2019/2/26، اقتحــم مســتوطن متطــرف مقبــرة بــاب الرحمــة اإلســامية التاريخيــة وداس قبورهــا، وكتــب 
، إلــه إســرائيل حــّل فيــه«

ً
شــعارات علــى بــاب الرحمــة مــن الخــارج ذكــر فيهــا: »هــذا البــاب يبقــى مغلقــا

وكانــت الشــرطة اإلســرائيلية قــد اعتقلــت ذلــك المســتوطن، وأفرجــت عنــه بتاريــخ 2019/2/28، مــع صــدور قــرار 
بإبعــاده عــن البلــدة القديمــة. 
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الموقف القانوني:

وفي ضوء ذلك، يرى المرصد األورومتوسطي أنه

 التفاقيــة وادي عربــة، التــي نظمــت عمليــة الســام بيــن دولــة األردن وإســرائيل، فقــد اعترفــت ســلطات 
ً
1- وفقــا

االحتــال بالوصايــة األردنيــة علــى المقدســات اإلســامية فــي مدينــة القــدس، وتعهــدت باحتــرام هذا الــدور وعدم 
المســاس بــه، وعــدم تغييــر الوضــع القائــم« الســتاتوس كفــوو« فــي المســجد األقصــى.

ه:
ّ
وقد نّصت المادة )2/9( من معاهدة السام على أن

»وبهــذا الخصــوص وبمــا يتماشــى مــع إعــان واشــنطن، تحتــرم إســرائيل الــدور الحالــي الخــاص للمملكــة األردنيــة 
الهاشــمية فــي األماكــن اإلســامية المقدســة فــي القــدس، وعنــد انعقــاد مفاوضــات الوضــع النهائــي ســتعطي 

إســرائيل أولويــة كبــرى للــدور األردنــي التاريخــي فــي هــذه األماكــن«.

 للمعاهــدات الدوليــة ال يخضــع للقانــون اإلســرائيلي وال لواليــة المحاكــم 
ً
2- إّن المســجد األقصــى المبــارك وفقــا

اإلســرائيلية، وأي خــاف يتعلــق بالمســجد األقصــى المبــارك يتــم حلــه مــن خــال التفــاوض أو  التوفيــق أو التحكيم 
 للمــادة )29( مــن معاهــدة وادي عربــة التــي نصــت علــى مــا يلــي:

ً
وفقــا

المادة 29: حل النزاعات

1-  تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.

2-  أية منازعات ال يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

 لذلــك ال تحتــرم ســلطات االحتــال دور المملكــة األردنيــة ومجلــس األوقــاف اإلســامي، وتضيــق عملــه 
ً
3- خافــا

 لاتفاقيــات الدوليــة 
ً
علــى أرض الواقــع وتتدخــل فــي شــؤونه، وإدارتــه للمقدســات اإلســامية فــي القــدس خافــا

فــي هــذا الشــأن.

 علــى ذلــك، فــإّن المحاكــم اإلســرائيلية نفســها قــررت عــدم وجــود أي قــرار قانونــي ســاري المفعــول 
ً

4- عــاوة
يقضــي بإغــاق مبنــى ُمصلــى بــاب الرحمــة منــذ تاريــخ، 2018/3/1 علــى األقــل. 

ــاب الرحمــة، والتــي  ــة ب ــال علــى خلفيــة قضي 5- وعليــه، فــإّن جميــع االعتقــاالت التــي قامــت بهــا ســلطات  االحت
وصلــت إلــى أكثــر مــن )120 اعتقــال طالــت الرجــال والنســاء واألطفــال( هــي اعتقــاالت تعســفية غيــر قانونيــة بشــكل 

مطلــق. 
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6- وكذلك الحال فإّن جميع قرارات اإلبعاد اإلدارية التي صدرت بحق موظفي األوقاف والمصلين الفلســطينيين 
 للقانــون 

ً
)والتــي بلغــت عشــرات القــرارات(، هــي قــرارات تعســفية، وال تســتند إلــى أي ذريعــة قانونيــة )حتــى وفقــا

المحلــي اإلســرائيلي(، وهــي مخالفــة صارخــة للمــادة )1/9( مــن معاهــدة وادي عربــة التــي جــاء فيهــا: »ســيمنح 
كل طــرف للطــرف اآلخــر حريــة الوصــول لألماكــن ذات األهميــة الدينيــة والتاريخيــة«.

7- إّن قيــام ســلطات االحتــال باعتقــال رئيــس مجلــس األوقــاف اإلســامي بتهــم باطلــة، وعلــى الرغــم مــن تمتعــه 
إلــى اعتقــال واســتدعاء أعضــاء مجلــس األوقــاف للتحقيــق، وإبعادهــم عــن  بالحصانــة الدبلوماســية، إضافــة 
ــة األردنيــة علــى المقدســات اإلســامية  المســجد األقصــى وعــن أماكــن عملهــم، كل ذلــك هــو تقويــض للوصاي

ومخالــف للمعاهــدات الدوليــة.
8- إّن عــدم احتــرام شــرطة االحتــال لقــرارات محاكمهــا القضائيــة، واســتمرارها باالعتقــاالت  التعســفية وعمليــات 
 سياســية وســيادية أخــرى تقــف وراء قضيــة بــاب الرحمــة، 

ً
اإلبعــاد ضــد الفلســطينيين يظهــر بوضــوح بــأّن أهدافــا

 قانونيــة.
ً
وليســت أســبابا

9- بعــد أن ثبــت عــدم قانونيــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا ســلطات االحتــال بحــق الفلســطينيين فــي قضيــة بــاب 
الرحمــة، وجــب علــى ســلطات االحتــال إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل تاريــخ، 2019/2/14، وإلغــاء جميــع قــرارات 

اإلبعــاد اإلداريــة والقضائيــة فــي هــذا الخصــوص.

حاالت التهجير والهدم ومنع تراخيص البناء

مــارس ســلطات االحتــال اإلســرائيلي سياســة تعســفية قاســية تجــاه الفلســطينين فــي مدينــة القــدس، فيمــا 
ُ
ت

 للبنــاء وهــدم 
ً
يتعلــق ببيوتهــم ومســاكنهم، حيــث تســعى إلــى تهجيرهــم، مــن خــال منــع إعطائهــم رخصــا

منازلهــم ومحالهــم التجاريــة.
واســتمرت بلديــة اإلحتــال اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس خــال شــهر فبراير/شــباط 2019 فــي توزيــع إخطــارات 
الهــدم، وتنفيــذ أوامــر الهــدم لعــدة عقــارات يســكنها المواطنــون الفلســطينون فــي مدينــة القــدس؛ بحجــة 
البنــاء بــدون اســتصدار رخــص قانونيــة، وقــد شــملت هــذه الحملــة هــدم منــازل فــي »بيــت حنينــا«  و«جبــل المكبــر« 

وغيرهــا. 

ُيّسلط تقرير األورومتوسطي الضوء على أبرز  هذه الحاالت في شهر فبراير 2019.  
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هدم منزل ومحل تجاري في جبل المكبر

 ومحلــه 
ً
قــام المواطــن المقدســي »أحمــد محمــود عبيــدات«، صبــاح يــوم الجمعــة 2019/2/8 بهــدم منزلــه ذاتيــا

 بالهدم 
ً
التجــاري الواقعــان فــي »جبــل المكبــر«، جنوبــي شــرق مدينــة القــدس المحتلــة، وذلك بعد أن اســتلم أمــرا

 عــن بلديــة االحتــال ومحكمــة البلديــة بحجــة البنــاء دون ترخيــص.
ً
صــادرا

وفــي حديــث مــع المواطــن المقدســي »عبيــدات« قــال: »أســكن مــع وزوجتــي وأوالدي بمجمــوع 6 أشــخاص فــي 
 
ً
ــه علــى عائلتــي وأوالدي. تســلمت قــرارا ــر هــو مصــدر دخلــي، وأصــرف مــن خال البيــت، والمحــل التجــاري الصغي

 أن أهــدم بيتــي ومحلــي التجــاري بيــدي، لكــن تكلفــة الهــدم 
ً
، وكان مــن الصعــب علــّي جــدا

ً
بهــدم منزلــي ذاتيــا

، فــإذا قامــوا هــم بالهــدم ســيخالفونني بمــا يقــارب 20,000 شــيكل، إضافــة إلــى تكلفــة الجرافــات 
ً
عاليــة جــدا

والجيــش بحوالــي 50,000 شــيكل أخــرى.«
 منــذ عــام 2003، ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى هــذا الشــهر كنــت 

ً
وأضــاف عبيــدات: »الــدار والمحــل مبنيــان تقريبــا

 فــي ذلــك يقــارب 65,000 شــيكل، وفــي 
ً
 باهظــا

ً
أدفــع مخالفــات شــهرية بقيمــة 1000 شــيكل، وقــد دفعــت مبلغــا

النهايــة تســلمت قــرار هــدم بــأن أهــدم المنــزل بيــدي، وإال ســيحضرون الجرافــات ويقدمونــي للمحكمــة وينفــذوا 
عمليــة الهــدم، وأدفــع أنــا الرســوم والمخالفــات«.

، وهــو مكــون مــن غرفــة نــوم وصالــة ومطبــخ وحمــام، يســكن فيــه 6 أفــراد، 
ً
 مربعــا

ً
تقــارب مســاحة البيــت 40 متــرا

  .
ً
 مربعــا

ً
وتبلــغ مســاحة المحــل التجــاري 35 متــرا

مــن الجديــر ذكــره أّن بلديــة االحتــال تفــرض مبالــغ طائلــة علــى المقدســيين عنــد قيامهــا بهــدم منازلهــم، األمــر 
 لفــرض هــذه النفقــات عليهــم.

ً
الــذي يضطرهــم إلــى القيــام بهــدم منازلهــم بأيديهــم تجنبــا
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هدم مبنى في بيت حنينا

هدمــت جرافــات االحتــال اإلســرائيلي صبــاح يــوم األربعــاء 2019/2/20، مبنــًى مكــون مــن شــقتْين ســكنيتْين فــي 
بلــدة »بيــت حنينــا« شــمالي مدينــة القــدس، وذلــك بحجــة البنــاء دون الحصــول علــى رخصــة قانونيــة مــن بلديــة 
االحتــال، وكانــت جرافــات وقــوات خاصــة مــن شــرطة االحتــال قــد اقتحمــت حــي »األشــقرية« فــي »بيــت حنينــا«، 
وحاصــرت المبنــى المذكــور والــذي يحتــوي علــى شــقتين للســكن تملكهمــا عائلــة المحتســب، وقــد أجبــرت شــرطة 

االحتــال الســكان علــى الخــروج مــن هــذه الشــقق ثــّم شــرعت بهدمهــا.

وأوضــح »تيســر المحتســب«، أّن جرافــات االحتــال هدمــت منزلــه ومنــزل نجلــه »شــادي«، ممــا أدى إلــى تشــريد 10 
 بهدمهمــا، 

ً
أفــراد بينهــم أطفــال. وأضــاف أّن الشــقتْين بنيتــا عــام 2012، وقــد أصــدرت البلديــة فــي عــام 2015 قــرارا

وحاولــت العائلــة الحصــول علــى رخصــة بنــاء وتأجيــل الهــدم مــرات عديــدة دون جــدوى، لينتهــي األمــر بالهــدم 
الــذي تــّم بواســطة جرافــات االحتــال.
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فــي 2019/2/2، أجبــرت ســلطات االحتــال المواطــن »مجــدي أبــو تايــه« مــن ســكان »عيــن اللــوزة« فــي بلــدة 
»ســلوان«، علــى هــدم منزلــه بيــده بحجــة البنــاء دون ترخيــص. وكان يســكن فــي المنــزل الــذي تبلــغ مســاحته 

 عائلــة مكونــة مــن 6 أفــراد، بينهــم 4 أطفــال.
ً
 مربعــا

ً
70 متــرا

فــي 2019/2/2، أجبــرت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي المواطــن المقدســي »محمــود عمــر جعافــرة«، علــى 
هــدم جــزء مــن منزلــه فــي قريــة »جبــل المكبــر« بيــده، تحــت تهديــد تحمــل تكاليــف وغرامــات أجــرة الهــدم 

لطواقــم بلديــة االحتــال.

فــي 2019/2/6، أجبــرت قــوات االحتــال المواطــن »ســعيد ســرحان«، علــى هــدم غرفــة مــن منزلــه فــي حــي 
»الثــوري« ببلــدة »ســلوان« بيــده، بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

ــه فــي قريــة »صــور  فــي 2019/2/11، أجبــرت ســلطات االحتــال المواطــن »جمــال بكيــرات«، علــى هــدم منزل
 تســكنه أســرة مــن 5 

ً
 مربعــا

ً
باهــر« بيــده، بحجــة البنــاء دون ترخيــص، والمنــزل الــذي تبلــغ مســاحته 42 متــرا

أفــراد، بينهــم 3 أطفــال.

فــي 2019/2/11، أقدمــت جرافــات بلديــة االحتــال اإلســرائيلي علــى هــدم منــزل المواطــن »أحمــد ماهــر أبــو 
الهيجــا«، فــي حــي »جويــزة« بقريــة »الولجــة«.

فــي 2019/2/12، هدمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي 3 منــازل فــي حــي »رأس العامــود« فــي بلدة »ســلوان« 
ــاء دون  ــه »مأمــون«؛ بحجــة البن ــد اإلنشــاء، ومخــزن للمقدســي »جمــال يحيــى ادكيــدك«، ونجل أحدهــم، قي

 يعــود للمقدســية »فريــال جعابيــص« فــي حــي »الصلعــة« ببلــدة »جبــل المكبــر«. 
ً

ترخيــص، و منــزال

فــي 2019/2/14، هدمــت جرافــات بلديــة االحتــال اإلســرائيلي منــزل المواطــن »محمــد موســى رزينــة، فــي 
 ،

ً
 مربعــا

ً
ــرا ــة، تبلــغ مســاحة المنــزل 80 مت ــة المحتل ــر عونــة«، بقريــة »الولجــة«، جنــوب غربــي المدين حــي »بئ

وتســكنه عائلــة مكونــة مــن 5 أفــراد، بينهــم 3 أطفــال.

حاالت هدم أخرى
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ومــن الناحيــة القانونيــة، ُيمكــن القــْول بــأّن مــا يقــوم بــه االحتــال اإلســرائيلي وبلديــة القــدس هــو 
انتهــاك صــارخ لحقــوق المقدســيين فــي العيــش الكريــم، وتمييــز عنصــري بحقهــم. إذ إّن بلديــة االحتــال 
 مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي »القــدس الشــرقية« 

ً
 عامــا

ً
 تنظيميــا

ً
لــم تصــدر حتــى اللحظــة مخططــا

 لــه. ومــع أّن التضخــم والزيــادة 
ً
بشــكل قانونــي، ومــن ثــّم الســماح للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــا

 تنظيــم مســألة توفيــر الســكن لألجيال الحاليــة والقادمة، 
ً

الطبيعيــة فــي عــدد الســكان يســتوجبان بداهــة
إال أّن واقــع الحــال ُيشــير إلــى أّن بلديــة القــدس تمتنــع بشــكل مقصــود عن إصدار مخططــات بناء تفصيلية 
لتنظيــم وتلبيــة حاجــات الســكن القانونــي لألجيــال الحيــة المعاصــرة فــي شــرقي القــدس، األمــر الــذي 
 مــن الهجــرة وتــرك 

ً
يدفــع المقدســيين إلــى البنــاء غيــر المرخــص مــن أجــل العيــش واســتمرار الحيــاة، بــدال

أراضيهــم أو الســكن فــي المناطــق التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل العنصــري.

وال تقبــل المحاكــم اإلســرائيلية هــذا االدعــاء، وتقــرر بــأّن البنــاء بــدون ترخيــص غيــر جائــز فــي جميــع األحــوال، وتؤيــد 
قــرارات الهــدم، بــل وال يتعــدى دورهــا فــي أغلــب الحــاالت القيــام بكتابــة ماحظــة عابــرة أو توصيــة للبلديــة بإصــدار 
مخططــات تنظيــم فــي »القــدس الشــرقية«، لكــّن قواعــد العدالــة الطبيعيــة والفطــرة اإلنســانية تتعــارض مــع 
ذلــك، فهــذا مــن واجبــات الدولــة األساســية، وهــي تقــوم بــه فــي األحيــاء والمناطــق اليهوديــة بشــكل تــام، لذلــك 
ال يجــوز تطبيــق القانــون علــى طــرف واحــد دون اآلخــر، بــل األولــى أن يتــم تطبيــق القانــون علــى بلديــة االحتــال 

التــي قّصــرت فــي أداء مهامهــا وواجباتهــا فــي تنظيــم مخطــط تفصيلــي للبنــاء فــي القــدس الشــرقية. 
إلــى جانــب ذلــك كلــه، يجــب اإلشــارة هنــا إلــى خطــورة اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا االحتــال فيمــا يتعلــق بسياســة 
الهــدم المفاجــئ دون ســابق إنــذار، بمــا فيهــا مــن إهــدار لمقتنيــات هــذه األســر وممتلكاتهــم وهــدم البيــوت 

عليهــا، األمــر الــذي يظهــر الجانــب الترهيبــي فــي هــذه اإلجــراءات. 
ــار المقدســيين علــى هــدم بيوتهــم بأيديهــم تحــت طائــل  عــدا عــن خطــورة إجــراءات االحتــال فيمــا يتعلــق بإجب
تهديدهــم بتحمــل تكاليــف الهــدم والحراســة العاليــة والتهديــد بالســجن؛ بحجــة مخالفــة أوامــر المحكمــة، وذلــك 
لمــا فــي هــذا األمــر مــن  إيــذاء ومســاس صــارخ  بأصحاب هذه المنازل ومشــاعرهم ومشــاعر أطفالهم وأزواجهم 
وعائاتهــم، حيــث ُيجبــر هــؤالء علــى هــدم منازلهــم وذكرياتهــم بأيديهــم تحــت تهديــد البلديــة واالحتــال بالحبــس 

أو المخالفــات الباهظــة، عــاوة علــى مخاســرهم جــراء الهــدم بحــد ذاتــه.



34ممنوعون من الصالة .. إسرائيل تواصل تقييد الحق في حرية العبادة للمسلمين في القدس

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.

يؤكــد المرصــد األورومتوســطي علــى أّن مــا تقــوم بــه الســلطات اإلســرائيلية ضــد المســلمين فــي القــدس، 
مــن حمــات اعتقــال ممنهجــة ومنعهــم مــن أداء شــعائرهم الدينيــة والتضييــق علــى وصولهــم للمســجد 

األقصــى يشــكل انتهــاكات واضحــة بحــق المقدســيين.

يدعــو المرصــد األورومتوســطي المقــرر الخــاص باألمــم المتحــدة المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد إلــى 
مراقبــة الوضــع فــي القــدس عــن كثــب واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة.

يشــدد المرصــد األورومتوســطي علــى ضــرورة قيــام المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى قــوات االحتــال 
اإلســرائيلي لوقــف اســتهدافها للنشــطاء والشــبان الفلســطينيين والكــف عــن عمليــات االقتحــام للمنــازل 
 األطفــال المتواجديــن فــي المنــازل التــي يتــم 

ً
؛ لمــا فــي ذلــك مــن ترهيــب للمدنييــن خصوصــا

ً
وتفتيشــها ليــا

اقتحامهــا.

يطالــب المرصــد األورومتوســطي مجلــس األمــن باتخــاذ إجــراءات فوريــة لحمايــة الوضــع القانونــي للمدينــة 
المقدســة، وإنفــاذ القــرارات الســابقة للمجلــس باعتبــار كافــة األنشــطة االســتيطانية فــي المدنيــة وتقييــد 

حريــة العبــادة فيهــا إجــراءات تعســفية واجبــة اإللغــاء.

ــداء بالضــرب  يؤكــد المرصــد األورومتوســطي علــى أن سياســة االعتقــال اإلداري واإلبعــاد القســري واالعت
علــى المدنييــن هــي إجــراءات تعســفية وغيــر قانونيــة ويجــب علــى الســلطات اإلســرائيلية إيقافهــا بشــكل 

فــوري.

توصيات




