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مقدمة

تنتهــج ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بشــكل متواصــل وممنهــج ومتعمــد سياســات تصعيديــة خطيــرة وممارســات 
غيــر قانونيــة تمثــل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ضــد الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة، ازدادت هــذه 
االنتهــاكات بعــد قــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أواخــر عــام 2017 نقــل ســفارة الواليــات المتحــدة إلــى 
مدينــة القــدس ومــا اســتتبع ذلــك مــن آثــار قانونيــة ، االمــر الــذي اعطــى الســلطات اإلســرائيلية ذريعــة اضافيــة  

لاســتمرار والتصعيــد فــي انتهاكاتهــا بحــق المدنييــن هنــاك وخاصــة أهــل مدينــة القــدس المحتلــة .
 مــن السياســات اإلســرائيلية 

ً
 لحملــة االنتهــاكات المتصاعــدة، شــهد شــهر كانــون الثانــي 2019 مزيــدا

ً
واســتمرارا

المتعمــدة بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، حيــث يرصــد التقريــر الــذي أعــده المرصــد األورومتوســطي 
لحقــوق اإلنســان حــاالت االعتقــاالت التعســفية التــي مارســتها ســلطات االحتــال بحقهــم دون وجــود أي مبــرر أو 
ــازل وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا وترويــع ســاكنيها واعتقــال  مســوغ قانونــي، باإلضافــة إلــى مداهمــة المن
بعضهــم دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش، كمــا اســتمرت ســلطات االحتــال بسياســات التضييــق وتقييــد حريــات 
الفلســطينيين فــي القــدس  ومنعهــم بــكل الســبل مــن ممارســة أنشــطتهم االجتماعيــة والسياســية دون مبــرر، 
كمــا يرصــد التقريــر حــاالت متكــررة مــن االعتــداء والضــرب المبــرح بحــق الفلســطينيين فــي القــدس دون وجــود أي 
مســائلة أو محاســبة علــى هــذه األفعــال  مــا يعكــس بشــكل واضــح سياســة ســلطات االحتــال بتعزيــز اإلفــات مــن 

العقــاب مــن خــال عــدم وجــود رادع لهــذه التصرفــات والسياســات العنصريــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يرصــد التقريــر االنتهــاكات الدينيــة الممارســة بحــق أهــل المدينــة المقدســة والخطــوات 
العمليــة الراميــة إلــى طمــس هويــة المدينــة وفــرض الســيطرة علــى المســجد األقصــى دون االكتــراث بالقــرارات 
األمميــة بشــأن الوضــع الخــاص للقــدس والمقدســات اإلســامية والمســيحية هنــاك ، ويرصــد التقريــر كذلــك حــاالت 
االعتقــاالت التعســفية للفلســطينيين الذيــن يتواجــد فــي المســجد األقصــى ومنطقــة بــاب الرحمــة وإصــدار قــرارات 

اإلبعــاد القســري بحقهــم دون ارتــكاب أيــة مخالفــات.

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

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المرصــد األورومتوســطي يســعى مــن خــال هــذا التقريــر علــى أن يســلط الضــوء علــى 
الممارســات اإلســرائيلية واالعتــداءات الممنهجــة بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة علــى مــدار 
الشــهر الماضــي، ويوثــق بالتعليقــات القانونيــة والموضوعيــة السياســات الخطيــرة التــي تمارســها ســلطات 
االحتــال اإلســرائيلي، ويدعــو المجتمــع الدولــي لضــرورة التحــرك الجــدي والفعــال لوقــف السياســات اإلســرائيلية 
المخالفــة للقوانيــن الدوليــة، وتقديــم الحمايــة للفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ضــد ممارســات تهجيرهــم 

ــات الدينيــة. ــداء عليهــم واعتقالهــم التعســفي، وصــون حرياتهــم وبخاصــة الحري واالعت
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 - االعتقاالت ودهم المنازل لالعتقال
ً
أوال

سياسة دهم المنازل لالعتقال

ــة  ــة القــدس المحتل ــازل الفلســطينيين فــي مدين ــال اإلســرائيلي تنفيــذ سياســة دهــم من تواصــل ســلطات االحت
لتفتيشــها أو اعتقــال ســاكنيها بشــكل ممنهــج وفــي أوقــات متأخــرة مــن الليــل معظــم األحيــان، وتغلــب علــى 
هــذه الحــاالت أعمــال العبــث والتخريــب فــي المنــازل، كمــا تنفــذ دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش فــي معظــم 
الحــاالت، وفيمــا يلــي يرصــد التقريــر أبــرز عمليــات دهــم منــازل المواطنيــن فــي مدينــة القــدس لشــهر كانــون 

الثانــي ينايــر 2019.
-  اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي مــع فجــر اإلثنيــن 2019/1/7 منــزل عائلــة دربــاس فــي قريــة العيســوية 
شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، ليعتقلــوا المواطــن صائــب دربــاس، بعــد أن أجــروا أعمال تفتيش وعبــث بمحتويات 

المنــزل.
-  فــي يــوم اإلثنيــن 2019/1/14، اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي حــي بطــن الهــوى الواقــع فــي بلــدة ســلواد 
جنوبــي البلــدة القديمــة مــن القــدس المحتلــة، لتدهــم وتفتــش منزلــي عائلــة أبــو رمــوز وعائلــة الرجبــي، وتعتقــل 

.
ً
، والمواطــن بهــاء الرجبــي، 19 عامــا

ً
قبــل انســحابها الطفــل آدم أبــو رمــوز، 15 عامــا

-  الســاعة الثانيــة منتصــف ليلــة األربعــاء 2019/1/16، دهمــت قــوات االحتــال منزليــن فــي مخيــم قلنديــا لاجئيــن 
شــمالي مدينــة القــدس المحتلــة، وبعــد تفتيــش المنزليــن اعتقلــوا المواطنيــن عمــر زايــد ومحمــد حمــاد، وفــي 
وقــت متزامــن مــن الليلــة نفســها، اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بلــدة قطنــة شــمال غربــي مدينــة القــدس 
المحتلــة، ودهمــت منــزل عائلــة عيســى، وعبثــت بمحتويــات المنــزل أثنــاء تفتيشــه لتعتقــل قبــل انســحابها المواطــن 

.
ً
رامــس أســامة عيســى، 21 عامــا

-  اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي الســاعة الواحــدة منتصــف ليلــة األحــد 2019/1/20 بلــدة بيــت دقــو شــمال 
غربــي المدينــة المحتلة،وداهمــوا منــزل عائلــة بــدر وفتشــوه  قبــل أن يعتقلــوا المواطــن حســين عــادل بــدر، 18 

 .
ً
عامــا

 مــن منــازل حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان 
ً
-   مــع مســاء اليــوم نفســه، داهمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي عــددا

وبعــد أن أجــرى أفرادهــا عمليــات تفتيــش وعبــث بمحتوياتهــم، واعتقلــوا خمســة مواطنيــن، وهــم: ثائــر مســودة، 
ومعتصــم مســودة، ونــور عصفــور، ومنتصــر صيــام، ويــزن صيــام
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ثانيا - تقييد الحريات واالجتماعات العامة

حظر إقامة فعالية في مستشفى المقاصد في القدس 

منعــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي يــوم االثنيــن 2019/1/21 تنظيــم فعاليــة اجتماعيــة فــي مستشــفى المقاصــد 
فــي مدينــة القــدس المحتلــة، حيــث اقتحمــت قــوات كبيــرة من جنــود االحتــال والمخابرات مبنى مستشــفى وكلية 
المقاصــد، وذلــك بهــدف منــع عقــد احتفاليــة »اليوبيــل الذهبــي« فــي ذكــرى تأســيس مستشــفى المقاصــد، بحجــة 

أّن االحتفــال يجــري برعايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
 من التميــز والتطوير 

ً
وكان مــن المقــرر االحتفــال باليوبيــل الذهبــي لمستشــفى المقاصــد بعنــوان »خمســون عامــا

ــدة الطــور فــي القــدس، والتــي هــي جــزء مــن مبنــى  علــى أرض القــدس«، وذلــك فــي كليــة المقاصــد فــي بل
المستشــفى ذاتــه، إال أّن قــوات االحتــال داهمــت المستشــفى وقامــت بمنــع المقدســيين مــن إقامــة الحفــل 

بالقــوة.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو انتشــرت عبــر مواقــع التواصــل، قيــام عناصــر قــوات االحتــال باالعتــداء علــى الحاضريــن 
وتهديدهــم بالســاح والمسدســات الكهربائيــة، فيمــا تــّم اعتقــال عــدد منهــم، وردد الحاضــرون هتافــات تؤكــد 
 لقــوات االحتــال وقــرار المنــع، فيمــا تــم توزيــع الحلويــات والفاكهــة 

ً
علــى فلســطينية القــدس المحتلــة تحديــا

 لاحتفــال مــن قبــل الحاضريــن ، علــى الرغــم مــن منــع االحتــال إقامتــه.
ً
المعــّدة مســبقا

ويعتبــر مستشــفى جمعيــة المقاصــد الخيريــة اإلســامية أحــد مؤسســات جمعيــة المقاصــد الخيريــة، وقــد تــّم 
 للمرضــى، و اســتمر المستشــفى بالتوســعة إلــى أّن تــم 

ً
إنشــاؤه عــام 1968 اذ كان يحتــوي علــى  60 ســريرا

ترخيــص 250 ســريرا فــي الوقــت الحالــي.
كمــا يعتبــر »المقاصــد« المستشــفى التحويلــي الرئيســي للمجتمــع الفلســطيني فــي القــدس والضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، عــدا عــن كْونــه مستشــفى تعليمــي يقــدم خدمــات التدريــب واالختصــاص والبحــث العلمــي لألطبــاء 

المقيميــن، وطلبــة كليــة الطــب بالتعــاون مــع جامعــة القــدس.

فــي  الفعاليــة  هــذه  إقامــة  بمنــع  أمــر  قــد  أردان  جلعــاد  االحتــال  حكومــة  فــي  الداخلــي  األمــن  وزيــر  وكان 
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ــه هــذه الفعاليــة، وفــق 
ّ
مستشــفى المقاصــد، بحجــة أنهــا تتــم تحــت رعايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وأن

بيانــه، ســتتضمن إظهــار مظاهــر ســيادية فلســطينية فــي القــدس، مثــل إنشــاد النشــيد الوطنــي الفلســطيني، 
ــان  ــات سياســية باســم الســلطة الفلســطينية، كمــا وتتضمــن مشــاركة شــخصيات فلســطينية كعدن وعــرض خطاب

الحســيني وزيــر القــدس.
وحــول هــذا القــرار، قــال مديــر المستشــفى: »اليــوم كان لدينــا نشــاط اجتماعــي علمــي، يتحــدث عــن مــا قــام بــه 
 
ً
المستشــفى مــن تطويــرات وإنجــازات خــال الخمســين ســنة الماضيــة، فمستشــفى المقاصــد تــم افتتاحــه رســميا

ســنة 1968، وفــي عــام 2018 كانــت الذكــرى الخمســين إلنشــاء وتأســيس هــذا المستشــفى، فوجئنــا بســلطات 
 مــن وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي يجبرنــا علــى مغــادرة 

ً
االحتــال تقتحــم المــدرج والقاعــات، وتســلمنا أمــرا

قاعــة االحتفــال وإلغــاءه، ناقشــنا معهــم الموضــوع واحتججنــا علــى المنــع، فمــا كان منهــم إال أن قامــوا باالعتــداء 
علــى بعــض الضيــوف والموظفيــن وأجبروهــم علــى مغــادرة القاعــة. إن هــذا تصــرف مســتهجن ونســتنكره بأشــد 

عبــارات االســتنكار وهــذا ال يليــق بمؤسســة مقدســية عريقــة مثــل مؤسســة ومستشــفى المقاصــد بالقــدس«.
وبهــذا الخصــوص مــن المهــم اإلشــارة إلــى أّن االحتــال اإلســرائيلي ُيصعــد مــن إجراءاتــه القمعيــة هــذه، وبشــكٍل 
خــاص بعــد تصريحــات الرئيــس األمريكــي ترامــب بخصــوص القــدس ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا، حيــث يســعى 
االحتــال إلــى منــع إقامــة أيــة فعاليــة أو أي دور شــعبي أو ســيادي للمؤسســات الفلســطينية فــي مدينــة 
 منــه لتهويــد المدينــة بشــكل تــام، حيــث قــام بمنــع انعقــاد العديــد مــن المؤتمــرات االجتماعيــة 

ً
القــدس، ســعيا

والفعاليــات الرياضيــة فــي األشــهر األخيــرة. فيمــا تولــد هــذه اإلجــراءات والممارســات القمعيــة التــي يقــوم بهــا 
 وأّن هــذه الفعاليــات التــي يحظرهــا 

ً
االحتــال حالــة مــن الشــعور بالظلــم والغضــب الشــعبي لــدى األفــراد، خصوصــا

االحتــال هــي مشــروعة بطبيعتهــا وال تخالــف القانــون، وال تشــكل أي خطــر علــى االحتــال أو أمنــه.  

ويؤكد المرصد األورومتوسطي أّن اقتحام المستشفيات وترويع المرضى، واالعتداء على الموظفين 
فيــه، هــو جريمــة بحــد ذاتــه يرتكبهــا اإلحتــال، وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي يقتحــم فيهــا االحتــال 
مستشــفى المقاصــد، حيــث اقتحمــه عــدة مــرات فــي الماضــي وقــام باختطــاف الفلســطينيين الجرحــى 
أثنــاء عاجهــم والدمــاء تســيل منهــم، كمــا واعتــدى علــى العديــد مــن األطبــاء والموظفيــن ســابقا، ومــا 
زال اإلحتــال يمعــن فــي إجراءاتــه القمعيــة، ويقــوم باقتحــام مستشــفى كامــل بمئــات الجنــود، مــن أجــل 

منــع احتفــال مشــروع ينظمــه القائمــون علــى المستشــفى.



8حقوق مستباحة .. انتهاك إسرائيل المتكرر لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس

ثالثا -  حاالت االعتداء بالضرب

       المواطن المقدسي راني أبو صبيح

تعــرض المواطــن المقدســي رانــي أبــو صبيــح بتاريــخ 2019/1/26 إلــى اعتــداء بالضــرب مــن ِقبــل  رجــال األمــن 
اإلســرائيلي علــى معبــر الحــدود لــدى عودتــه مــن األردن، مــا تســبب لــه بكدمــات وجــروح متعــددة فــي جســده.

كان الســيد رانــي أبــو صبيــح قــد ســافر برفقــة زوجتــه إلــى األردن ومنهــا إلــى الســعودية ألداء مناســك العمــرة، 
ولــدى عودتــه مــن هنــاك ووصولــه إلــى الجانــب اإلســرائيلي نــزل مــن البــاص وانتظر إلحضــار حقائب الســفر ليدخلها 
ــه تفاجــأ بأحــد رجــال األمــن يأتــي مــن خلفــه ليقــوم بضربــه وإنزالــه بالقــوة علــى األرض 

ّ
إلــى ماكينــات التفتيــش، إال أن

فقــط لاشــتباه بــدون أي ســبب أو ذريعــة قانونيــة. 
 تقريبــا، وانتظــرت الحقائــب أنــا 

ً
وضــح الســيد رانــي تفاصيــل هــذه الحادثــة: » نزلــت مــن البــاص الســاعة 11:00 ظهــرا

وزوجتــي، حيــث كانــت حقائبنــا فــي البــاص الثانــي – أي بعــد البــاص الــذي نزلنــا منــه – وكان معــي جــواز ســفري 
وحقيبــة شــخصية صغيــرة، ثــم تفاجــأت بأحــد رجــال األمــن يهاجمنــي مــن الخلــف، بحيــث أنــي لــم أره فــي البدايــة، 
وقــد كان معــه أكثــر مــن رجــل أمــن، واعتــدوا علــّي بالضــرب المبــرح، علــى الرغــم مــن أنــي لــم أقاومهــم بســبب 
التعــب مــن الســفر، و بعثــروا جــواز زوجتــي وأموالــي وكســروا نظارتــي وضربونــي عــدة ضربــات علــى رأســي ويــدي 

».)
ً
وظهــري ورجلــي )عنــد ركبتــي تحديــدا

وأضــاف رانــي: »بعــد ذلــك أخذونــي مــع أننــي لــم أســتطع القيــام والوقــوف علــى قدمــي مــن الضربــات التــي 
ــّم أحضــروا لــي اإلســعاف، وبعدهــا حضــر  تلقيتهــا، وقــد أحسســت باإلغمــاء بســبب قــوة الضربــات علــى الــرأس، ث
مديــر األمــن فــي الجســر بنفســه وقــدم لــي االعتــذار والمــاء، ألننــي لــم أفعــل شــيء، ومــن ثــّم تركونــي، ولــم 

، ولــم يتــم توجيــه أي اتهــام لــي«. 
ً
يحقــق معــي أحــد بــأي شــيء مطلقــا
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       نظرة قانونية حول استخدام رجال األمن لدى سلطات االحتالل في القدس القوة المفرطة:

ــاء  ومــن الناحيــة القانونيــة، تســتخدم قــوات االحتــال االســرائيلي بشــكل ممنهــج العنــف المفــرط والتعذيــب أثن
اعتقــال الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، فبعــد األحــداث األمنيــة التــي حصلــت فــي مدينــة القــدس فــي 
العامْيــن األخيرْيــن، أطلــق وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، جلعــاد أردان، أيــدي قــوات األمــن نحــو الفلســطينيين 
فــي مدينــة القــدس، ووفــر لهــم الغطــاء الكامــل للقيــام بإجــراءات قمعيــة وتفتيــش مهيــن للمواطنيــن فــي 
 لــدى هــؤالء الجنــود بــأّن 

ً
 ضمنيــا

ً
ــَون فهمــا

َ
المناطــق العامــة، كل ذلــك بحجــة الحفــاظ علــى األمــن، األمــر الــذي ك

لديهــم حصانــة قانونيــة فيمــا يقومــون بــه مــن إجــراءات، ومنهــم مــن اســتغل هــذه الصاحيــات والغطــاء الواســع 
الممنــوح لــه فــي تفريــغ جــام حقــده وعنصريتــه ضــد المقدســيين )كمــا حصــل مــع الســيد رانــي أبــو صبيــح أعــاه(، 
وهــذه اإلصابــات الجســيمة وآثــار الضــرب الخطيــرة التــي نجــد أثرهــا علــى أجســاد الفلســطينيين فــي مدينــة القدس 
فــي الفتــرة األخيــرة هــي دليــل قاطــع علــى ذلــك. كمــا أّن توجيــه الضربــات بشــكل مقصــود نحــو الــرأس هــو مؤشــر 

علــى أّن العنــف الــذي يتــم فــي هــذه الحــاالت هــو عنــف موجــه ومقصــود.

المقدســيين  للعنــف ضــد  اســتخدام مفــرط  مــن  األمــن  قــوات  بــه  تقــوم  مــا  أّن  إلــى   
ً
أخيــرا ونشــير 

وتعذيبهــم هــو جريمــة بحــد ذاتــه، ســواء فــي القانــون المحلــي أو الدولــي، إذ إّن القــوة التــي ُيجيــز 
القانــون اســتعمالها أثنــاء االعتقــال تكــون فقــط فــي حالــة اعتــراض الشــخص علــى اعتقالــه، وال بــد أن 
تقتصــر علــى القــدر الكافــي لاعتقــال، غيــر أن مــا نــراه علــى أرض الواقــع يعــد غيــر قانونــي ة، إذ حتــى 
 الدعــاء الشــرطة فــي بعــض الحــاالت – فــإّن ذلــك ال ُيجيــز 

ً
لــو قــاوم الفلســطينيون اإلعتقــال – وفقــا

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

ــه، وغيرهــا. عين
ــه لــم يتــم التحقيــق 

ّ
، كمــا وأن

ً
ــه لــم يقــاوم االعتقــال مطلقــا

ّ
، فإن

ً
فــي حالــة الســيد رانــي أبــو صبيــح مثــا

 بأيــة تهمــة، حتــى أّن مديــر األمــن بحــد ذاتــه حضــر وقــدم االعتــذار لــه بســبب عــدم قيامــه 
ً
معــه بتاتــا

بــأي شــيء، مــا يظهــر بوضــوح عــدم قانونيــة االعتــداء الــذي تعــرض لــه.
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 االنتهاكات الدينية
ً
رابعا

       إغالق مصلى قبة الصخرة المشرفة ومحاصرته

المدججيــن  الجنــود  بمئــات  األقصــى  المســجد   2019/1/14 االثنيــن  يــوم  اإلســرائيلي  االحتــال  اقتحمــت شــرطة 
باألســلحة، وقامــوا بمحاصــرة مصلــى قبــة الصخــرة المشــرفة وإغاقــه لعــدة ســاعات، كمــا وقامــوا باإلعتــداء 
بالضــرب علــى مديــر المســجد األقصــى الشــيخ »عمــر الكســواني«، أثنــاء اعتراضــه علــى إجــراءات االحتــال القمعيــة 

وانتهاكهــم لقدســية المــكان وحرمتــه.
ــا ينويــان اقتحــام مســجد قبــة الصخــرة ضمــن   لدائــرة األوقــاف اإلســامية، فــإّن شــرطيْين إســرائيليْين كان

ً
ووفقــا

جــوالت التفتيــش الصباحيــة، وكان أحدهمــا يلبــس »الكيبــاه« علــى رأســه، وهــي »قبعــة دينيــة يهوديــة«، وعندمــا 
توجــه لــه أحــد الحــّراس التابعيــن لدائــرة األوقــاف اإلســامية بطلــب إزالــة القبعــة الدينيــة قبــل دخولــه إلــى داخــل 
مصلــى قبــة الصخــرة وإعامــه بــأّن هــذا األمــر ممنــوع وغيــر مألــوف، رفــض ذلــك الشــرطي وأصــر علــى الدخــول 
بهــذه الهيئــة، ولذلــك قــرر حــّراس المســجد األقصــى إغــاق أبــواب المســجد جميعهــا بوجــه الشــرطة، ومنعــوا 
الشــرطي مــن اقتحــام المصلــى بشــكل نهائــي. وبعــد ذلــك، اقتحــم المئــات مــن الجنــود اإلســرائيلين المســجد 
األقصــى، وحاصــروا مصلــى قبــة الصخــرة بجميــع أبوابــه، وأغلقــوا األبــواب بالقــوة لعــدة ســاعات، ومنعــوا قيــام 
صاتــي الظهــر والعصــر فــي قبــة الصخــرة، وحاولــوا اقتحامهــا بالقــوة عــدة مــرات من أجــل اعتقال هــؤالء الحراس. 
أثــار هــذا التصــرف اســتهجان المقدســيين والمؤسســات الرســمية، واعتصــم المئــات مــن المقدســيين حــول أبــواب 
قــم صــاة الظهــر فــي 

ُ
قبــة الصخــرة مطالبيــن القــوات اإلســرائيلية بالتراجــع واالنســحاب مــن المســجد، كمــا ولــم ت

المصلــى القبلــي، وانتظــر المقدســيون ســاعات طويلــة تحــت الشــتاء وفــي األجــواء البــاردة، حتى انســحبت القوات 
اإلســرائيلية بعــد عــدة ســاعات مــن المــكان، وأقــام المصلــون صــاة العصــر فــي وقــت متأخــر فــي مصلــى قبــة 
الصخــرة. وبعــد عــدة ســاعات، قــام أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية باعتقــال 4 مــن حــراس المســجد األقصــى، وهــم، 
»فــادي عليــان«، »لــؤي أبــو الســعد«، »أحمــد أبــو عليــا«، و«يحيــى شــحادة«، إضافــة إلــى المقدســي »عــوض 
الســايمة«، وقامــت بالتحقيــق معهــم لســاعات مطولــة فــي محطــة شــرطة »القشــلة« فــي البلــدة القديمــة. 
وفــي ســاعات الليــل المتأخــرة تــّم اإلفــراج عنهــم بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوع، والدعــوة 

للتحقيــق بعــد نهايــة مــدة اإلبعــاد. 
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وبتاريــخ 2019/1/20، تــّم اســتدعاء 6 مــن حــراس المســجد األقصــى للتحقيــق فــي محطــة القشــلة، وهــم الحــراس، 
»فــادي عليــان«، »لــؤي أبــو الســعد«، »أحمــد أبــو عليــا«، »خليــل الترهوني«، »ســلمان أبــو ميالة«، »عرفــات نجيب«، 
 بإبعادهــم عــن المســجد األقصــى لفتــرات 

ً
إضافــة الــى الناشــط »عــوض الســايمة«(، وهنــاك تــّم تســليمهم قــرارا

 فــي اليــوم 
ً
بيــن 4-6 أشــهر، بأمــر مــن قائــد شــرطة االحتــال فــي القــدس. وقــد أقــام هــؤالء الحــراس اعتصامــا

 علــى قــرارات اإلبعــاد التــي صــدرت بحقهــم. 
ً
التالــي فــي بــاب األســباط احتجاجــا

فــي نفــس الســياق، ُيذكــر أّن المخابــرت  اإلســرائيلية اعتقلــت بتاريــخ 2019/1/7، الســيد »فــراس الدبــس« - مســؤول 
اإلعــام فــي دائــرة األوقــاف اإلســامية فــي القــدس، واقتادتــه للتحقيــق فــي غــرف 4 في معتقل »المســكوبية« 

بالقــدس، بنــاًء علــى شــكوى موجهــة ضــده مــن أحــد رجــال الشــرطة فــي المســجد األقصــى.
وفــي اليــوم التالــي تــّم عرضــه علــى محكمــة الصلــح لإلفــراج بشــروط، وقــد فرضــت عليــه المحكمــة اإلبتعــاد عــن 

، إضافــة إلــى دفــع الكفــاالت النقديــة.
ً
الشــرطي المشــتكي لمــدة 90 يومــا
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      الجدار الغربي للمسجد األقصى

وضعــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ 2019/1/16، »ســقائل حديديــة« علــى الجدار الغربي للمســجد األقصى 
 للبــدء بالعمــل فيــه بشــكل منفــرد، دون إذن دائرة األوقاف اإلســامية. 

ً
المبــارك، تمهيــدا

ــال  ــات الدوليــة المبرمــة بيــن االحت  لاتفاقي
ً
ــإلدارة األردنيــة وفقــا ومــن المعلــوم أّن المســجد األقصــى يخضــع ل

اإلســرائيلي والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وفــي هــذا الخصــوص فــإّن ترميــم المســجد بكامــل مرافقــه وأجزائــه 
 -  يكــون مــن خــال دائــرة األوقــاف اإلســامية فــي القــدس. إال أّن ســلطات 

ً
– بمــا فــي ذلــك أســوار المســجد كاملــة

االحتــال اإلســرائيلي تخالــف هــذه االلتزامــات المفروضــة عليهــا وتتجاوزهــا، وتحــاول أخــذ دور ســيادي مســتقل 
وفــرض هيمنتهــا علــى كافــة شــؤون المســجد. 

، واعتبــروا أّن 
ً
وقــد أثــار تصــرف الســلطات اإلســرائيلية غضــب المجتمــع المقدســي والمؤسســات الرســمية خصوصــا

العبــث بأســوار المســجد األقصــى بشــكل انفــرادي هــو تعــٍد علــى المســجد األقصــى وتجــاوز لصاحيــات ســلطات 
 فــي ظــل عــدم وجــود أي جهــة أردنيــة 

ً
االحتــال، كمــا ومــن شــأنه المســاس بالمســجد األقصــى ودعائمــه، خصوصــا

أو فلســطينية تراقــب مــا يجــري مــن أعمــال وحفريــات فــي المــكان. كمــا وأّن الســوابق اإلســرائيلية فــي الحفريــات 
أســفل المســجد وإنشــاء األنفــاق وإضعــاف أساســات المســجد، وتحريــف الروايــة التاريخيــة مــن خــال إخفــاء اآلثــار 
التاريخيــة اإلســامية، ومــن خــال إجــراء هــذه الحفريــات بشــكل ســري وعــدم خضوعهــا أليــة رقابة محليــة أو دولية، 
 
ً
 مشــبوها

ً
كل هــذه األســباب تجعــل مــن تصــرف االحتــال اإلســرائيلي فيمــا يتعلــق بالســور الغربــي للمســجد أمــرا

وغيــر مقبــول.
وعلــى ضــوء ذلــك أصــدر مجلــس األوقــاف والهيئــة اإلســامية العليــا ودائــرة اإلفتــاء ودائــرة األوقــاف اإلســامية 
، أوضحــت فيــه أّن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي قامــت بعــدة حفريــات عميقــة كشــفت عــن 

ً
بالقــدس الشــريف بيانــا

أساســات الـــمسجد األقصــى ممــا أدى إلــى ســقوط أحــد حجــارة الـــمسجد، و بعــد ســقوط الحجــر قامــت بســرقته 
ــة الحكومــة األردنيــة واألوقــاف اإلســامية بإرجــاع الحجــر كــي تقــوم  ــه إلــى مــكان مجهــول، ورغــم مطالب ونقل

األوقــاف بإعادتــه إلــى مكانــه، إال أن دولــة االحتــال ماطلــت وال زالــت فــي ذلــك ولــم تعــد الحجــر.
وأوضــح البيــان أنــه وصبيحــة يــوم األربعــاء 2019/1/16 قامــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بنصــب »ســقائل عاليــة« 
بنّيــة مبيتــة للقيــام بأعمــال ترميــم فــي الحائــط الغربــي مــن جهــة الـــمتحف اإلســامي، وهــو جــدار الـــمسجد 
 علــى صاحيــات األوقــاف اإلســامية صاحبــة 

ً
األقصــى الـــمبارك أو أعمــال مجهولــة فيــه، ممــا يعتبــر اعتــداًء صارخــا

االختصــاص فــي الترميــم علــى مــدار الزمــان قبــل االحتــال وبعــده.
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       اعتقال النساء عند باب الرحمة

 فــي اعتقاالتــه التعســفية فــي مدينــة القــدس المســجد األقصــى، ومــن 
ً
مــا زال االحتــال االســرائيلي مســتمرا

منطقــة بــاب الرحمــة بالتحديــد، حيــث يعتقــل اإلحتــال النســاء اللواتــي يتواجدّن فــي هذه المنطقة أثنــاء اقتحامات 
المســتوطنين للمســجد بــدون أي ذريعــة قانونيــة، ويفــرض عليهــّن اإلبعــاد عــن المســجد لفتــرات متفاوتــة.

كل ذلــك يأتــي ضمــن إجــراءات التضييــق علــى المصليــن فــي المســجد األقصــى، فــي حيــن يســتمر  المســتوطنون 
اإلســرائيليون باقتحاماتهــم اليوميــة للمســجد تحــت حمايــة قــوات االحتــال، ويقومــون بعــدة انتهــاكات دينيــة 
واســتفزاز للمصليــن المســلمين ومشــاعرهم فيــه، ومــن الحــاالت التــي رصدهــا المرصــد األورومتوســطي لحقــوق 

اإلنســان:

      اعتقال السيدة منتهى أمارة من منطقة باب الرحمة

ــاب األســباط أحــد  بتاريــخ 2019/1/28  اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية  الســيدة منتهــى أمــارة لــدى خروجهــا مــن ب
أبــواب المســجد األقصــى المبــارك. وقــد تــّم اقتيادهــا لمركــز شــرطة القشــلة للتحقيــق معهــا بتهمــة »القيــام 

بتصــرف مــن شــأنه اإلخــال بالنظــام العــام«. 
ــه تــّم اعتقــال الســيدة منتهــى 

ّ
 للمحامــي خالــد زبارقــة الــذي قــام بمتابعــة قضيــة الســيدة منتهــى، فإن

ً
ووفقــا

مــن المســجد األقصــى واتهامهــا باإلخــال بالنظــام العــام فقــط بســبب تواجدهــا فــي منطقــة  بــاب الرحمــة أثنــاء 
اقتحامــات المســتوطنين للمســجد األقصــى، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم قيامهــا بــأي تصــرف غيــر قانونــي فــي 

.»
ً
 بإبعادهــا عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا

ً
المــكان. وبعــد نهايــة التحقيــق تــّم اعطائهــا قــرارا

ومــن الناحيــة القانونيــة، مــا زال اإلحتــال اإلســرائيلي يمــارس انتهاكاتــه فــي المســجد األقصــى المبــارك، بحيــث 
 فــي منطقــة 

ً
ــه يقــوم باعتقــال كل مــن يتواجــد فــي المســجد فــي ســاعات اقتحامــات المســتوطنين، خصوصــا

ّ
أن

بــاب الرحمــة، حتــى ولــو لــم يقــم هــؤالء الفلســطينيون بــأي عمــل غيــر قانونــي، إذ أّن التواجــد فــي ذلــك الوقــت 
 لمــا يــراه اإلحتــال. 

ً
والمــكان هــو جريمــة »إخــال بالنظــام العــام« وفقــا

ولــم يكتــِف االحتــال بذلــك فحســب، بــل تجــاوز األمــر حتــى وصــل إلــى اعتقــال النســاء بهــذه التهمــة، األمــر الــذي 
يعتبــر ترهيبــا لألفــراد والعقــاب الجماعــي مــن أجــل تمريــر سياســات مبطنــة.
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وحــول االعتقــاالت التــي تتــم فــي منطقــة بــاب الرحمــة يشــير المرصــد األورومتوســطي إلــى هــذه االنتهــاكات 
القانونيــة، والتــي تتلخــص بالتالــي:

ــه لــم يقــم بــأي عمــل 
ّ
1(   إّن القانــون ال يجــرم تواجــد أي شــخص فلســطيني فــي منطقــة بــاب الرحمــة، مــا دام أن

مخالــف للقانــون، حتــى لــو لــم ُيعجــب ذلــك التواجــد ســلطات اإلحتــال أو المســتوطنين المقتحميــن، إذ أّن األمــر ال 
يتعلــق بأهوائهــم. وبالتالــي فــإّن اعتقــال أي شــخص بهــذه التهمــة هــو اعتقــال تعســفي، وهــو جريمــة بحــد ذاته 

»حجــز الحريــة بــدون وجــه حــق«.

ــاًء  ــار أخيــر. وبن  ينبغــي عــدم اللجــوء إليــه إال كخي
ً
 اســتثنائيا

ً
2(   إّن القانــون يجعــل مــن التوقيــف واالعتقــال أمــرا

عليــه، فــإّن هــذه االعتقــاالت بحــد ذاتهــا مخالفــة للقانــون، وفيهــا نــوع مــن الترهيــب والعقــاب الجماعــي، إذ ُيمكــن 
االســتعاضة عنــه مــن خــال االســتدعاء.

خامسا- حاالت هدم المنازل ومنع تراخيص البناء

مــارس ســلطات االحتــال اإلســرائيلي سياســة تعســفية قاســية تجــاه الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، حيــث 
ُ
ت

 للبنــاء وهــدم منازلهــم ومحالهــم التجاريــة.
ً
تســعى إلــى تهجيرهــم مــن خــال منــع إعطائهــم رخصــا

، و 178 
ً
 ســكنيا

ً
شــير اإلحصائيــات إلــى أّن ســلطات اإلحتــال نفــذت عــام 2018 عمليــات هــدم طالــت 68 منــزال

ُ
وت

 وُمنشــأة تجاريــة بالهــدم فــي مدينــة القــدس.
ً
 تجاريــة، فيمــا أخطــرت ســلطات اإلحتــال أكثــر مــن 125 بيتــا

ً
ُمنشــأة

وبحســب اإلحصائيــات التفصيليــة فقــد بلــغ عــدد المنــازل التــي تــّم هدمهــا بأوامــر هــدم مــن بلديــة االحتــال 
 بواســطة أصحابهــا، 

ً
 ذاتيــا

ً
، منهــا 10 منــازل تــّم هدمهــا هدمــا

ً
والمحاكــم اإلســرائيلية عــام 2018 حوالــي 57 منــزال

 تهجــروا مــن منازلهــم بســبب الهــدم، منهــم حوالــي 58 قاصــر.
ً
ــر مــن 144 شــخصا كمــا أّن أكث

واســتمرت بلديــة اإلحتــال اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس خــال شــهر ينايــر 2019 بتوزيــع اخطــارات الهــدم وتنفيذ 
أوامــر الهــدم لعــدة عقــارات يســكنها المواطنــون الفلســطينيون فــي مدينــة القــدس، وذلــك بحجــة البنــاء بــدون 

اســتصدار رخــص قانونيــة للبنــاء، وقــد شــملت هــذه الحملــة هــدم منــازل فــي بيــت حنينــا  وواد الجــوز وغيرهــا. 
ُيّسلط التقرير الضوء على أبرز هذه الحاالت في شهر يناير 2019.  
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        هدم منزل في بيت حنينا

هدمــت جرافــات االحتــال االســرائيلي صبــاح يــوم األربعــاء 2019/1/2 منــزل المواطــن المقدســي حمــزة المغربــي، 
، وذلــك بحجــة 

ً
والــذي يقــع فــي منطقــة »عطــروت« بالقــرب مــن بيــت حنينــا، ومســاحته حوالــي 80 متــر مربــع تقريبــا

البنــاء دون الحصــول علــى رخصــة قانونيــة مــن بلديــة االحتــال.
 حــول المنــزل منــذ ســاعات الصبــاح الباكــر، وقامــوا 

ً
 أمنيــا

ً
وكانــت شــرطة االحتــال والقــوات الخاصــة قــد فرضــوا طوقــا

بتفريــغ جــزء مــن محتويــات المنــزل، كمــا ومنعــوا الطواقــم الصحفيــة والمواطنيــن مــن االقتــراب حتــى إتمــام 
إجــراءات الهــدم.

وحــول عمليــة الهــدم قــال الحــاج نجيــب شــويكي الــذي يســكن المنــزل: »منــذ عــدة شــهور تعرضــت لحــادث ســير 
 وأّن لــدّي مراجعــات 

ً
، وبحثــت عــن منــزل طابــق أرضــي بــدون درج لاســتئجار، خصوصــا

ً
صعــب، وقــد أصبحــت ُمقعــدا

طبيــة كل يومْيــن فــي المستشــفى، فوجــدت هــذا المنــزل الصغيــر وقمــت باســتئجاره. قبــل أقــل مــن شــهر، تفاجأت 
بقــدوم أحــد رجــال المخابــرات اســمه »الكابتــن أميــر«، وســألني فيمــا إذا كنــت أعلــم أّن هــذا المنــزل عليــه أمــر 
 وبانتظــار 

ً
ــا ــّم توقيفــه حالي ــأّن أمــر الهــدم ت  ب

ً
ــزل أخبرنــي بذلــك، وأخبرنــي أيضــا ــه إّن صاحــب المن هــدم، فقلــت ل

المحاكــم، فقــال لــي »الكابتــن أميــر« أنــه يريــد أن يطمئننــي بــأّن قــرار الهــدم تــّم إلغــاؤه، وأننــي أســتطيع الســكن 
ــه يريــد التعــرف علــّي وأن ال أقلــق مــن شــيء.«

ّ
فــي المنــزل بهــدوء، وأن
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، بقــدوم قــوة كبيــرة مــن رجــال الشــرطة 
ً
وأضــاف الســيد شــويكي: »تفاجــأت اليــوم، الســاعة الخامســة فجــرا

اإلســرائيلين ومعهــم الجرافــات، وقامــوا بإحاطــة المنــزل مــن جميــع الجهــات، وقالــوا لــي بــأّن معــي مهلــة 5 
، فطلبــت منــه أن أدخــل 

ً
دقائــق إلخــاء المنــزل، وأّن علينــا إخــراج األمــوال النقديــة أو المســاغ الذهبــي بســرعة جــدا

الحمــام فقــط، فقــال لــي معــك 3 دقائــق لتدخــل الحمــام، مــع أنــي مقعــد وبحاجــة لخمســة دقائــق حتــى أصــل 
الحمــام، فبــدأ بالصيــاح علــى إبنــي وخشــيت أن يقــوم باعتقالــه، ثــم خرجــت مــن الحمــام بســرعة، وقامــوا بإخراجنــا 

مــن المنــزل وهدمــه علــى  معظــم األثــاث الــذي كان فيــه«.
أمــا مالــك المنــزل الســّيد حمــزة المغربــي فقــال: »قمــت ببنــاء المنــزل منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، وهــو منــزل 
، وقــد دفعــت غرامــات لبلديــة االحتــال وصلــت بمجموعهــا أكثــر مــن 

ً
 مربعــا

ً
بســيط طابــق أرضــي مســاحته 80 متــرا

35,000 شــيكل مــن أجــل إلغــاء قــرار الهــدم، ولكــن دون جــدوى. وقــد قمــت بتأجيــر المنــزل للحــاج نجيــب شــويكي 
 مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، فــكان 

ً
منــذ حوالــي أربعــة أشــهر، ألنــه مناســب لوضعــه الصحــي باعتبــاره مقعــدا

 لحركتــه فــي الدخــول والخــروج والتنقــل، ومــع ذلــك قامــوا بتشــريده وإخراجــه مــن المنــزل فــي ليلــة مــا 
ً
ســها

 حــول المنــزل كان لنــا بعــض الحاجــات واألغــراض ألزمونــا بنقلهــا، وهدمــوا المنــزل علــى كل 
ً
فيهــا ضــوء قمــر، أيضــا

مــا فيــه، ولــم يتــم إخــراج ســوى بعــض األغــراض البســيطة، فــي حيــن أّن الهــدم تــّم علــى كل مــا فــي المنــزل مــن 
أثــاث وغرفــة نــوم وغيرهــا.«

وأضــاف المغربــي: »تــّم هــذا الهــدم علــى الرغــم مــن أننــي قــد باشــرت بإجــراءات لترخيــص المنــزل بشــكل قانونــي، 
 بوجــود فرصــة لمنــح الترخيــص، إال أننــي أعتقــد أّن الداخليــة تســتهدفنا بشــكل خــاص، 

ً
وبلديــة القــدس أعطتنــا أمــا

 لتمديد فترة توقيــف الهدم، 
ً
 قضائيــا

ً
هــا تتســابق مــع الوقــت مــن أجــل تنفيــذ الهــدم ضدنــا، فكلمــا أصدرنــا حكمــا

ّ
وأن

تأتــي وتطالــب بتقصيــر المــدة، وفــي نهايــة المطــاف فــإن هــذا االســتهداف هــو اســتهداف لجميــع المقدســيين 
فــي البلــد، علــى عــدة مســتويات، منهــا هــدم المنــازل الســكنية، ومنهــا عــدم تخصيــص مواقــف للســيارات وتحريــر 

المخالفــات، ومنهــا مصــادرة البســطات وغيرهــا، والضرائــب األخــرى الباهظــة المفروضــة علينــا.«

      هدم عمارة في واد الجوز

خالــد  المقدســي  المواطــن  بهــدم عمــارة يملكهــا   2019/1/31 الخميــس  يــوم  االحتــال صبــاح  قامــت جرافــات 
المالحــي فــي حــي وادي الجــوز فــي مدينــة القــدس، وتضــم هــذه العمــارة ثــاث شــقق ســكنية حديثــة، وثــاث 
منشــآت تجاريــة فــي الطابــق األرضــي. وكانــت قــوات االحتــال قــد طّوقــت »المنطقــة الصناعيــة« فــي حــي وادي 

ــّم أخلــت بعــض محتوياتهــا وباشــرت بعلميــة الهــدم. الجــوز، وحاصــرت بنايــة المالحــي، ث
وقــال الســّيد خالــد المالحــي: »أعمــل فــي هــذا المــكان منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة، ولــدّي محــل بناشــر وكــراج 
لتصليــح الســيارات ومغســلة ســيارات، أعيــش أنــا وأوالدي مــن هــذا المحــل منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة، وقــد 
دفعــت مخالفــات وغرامــات ماليــة للبلديــة قدرهــا أكثــر مــن 160,000 شــيكل بــدون جــدوى. اقتحــم موظفــو البلدية 
ــّي اإلخــاء  ــاء الســكني، وأّن عل  بهــدم المحــات التجاريــة والبن

ً
والشــرطة المحــل قبــل يوميــن، وســلموني قــرارا

خــال 24 ســاعة، ســألت موظــف البلديــة كيــف أســتطيع أن أقــوم باإلخــاء خــال 24 ســاعة فقــط، هــذا غيــر معقــول 
هــم حضــروا اليــوم وقامــوا بالهــدم بشــكل كامــل.«

ّ
وغيــر كافــي، ومــن ثــّم توجهــت ألحــد المحاميــن، إال أن

ــب الســيد المالحــي: »أوالدي يســألونني مــن أيــن ســنعيش اآلن، ال يوجــد لدينــا أي عمــل آخــر، وال أعــرف مــاذا 
ّ

وعق
أجيبهم.«



حقوق مستباحة .. انتهاك إسرائيل المتكرر لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس 17



18حقوق مستباحة .. انتهاك إسرائيل المتكرر لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس

      حاالت هدم أخرى

أجبــرت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي المواطــن هيثــم محمــد مصطفــى علــى هــدم كراجــه لتصليــح المركبــات فــي 
قريــة العيســوية بنفســه يــوم االثنيــن 2019/1/21 بحجــة البنــاء دون ترخيــص، وكان مصطفــى قــام ببنــاء الكــراج 
 يجبــر 

ً
قبــل مــا يقــارب الشــهر فقــط. كمــا أصــدرت محكمــة االحتــال اإلســرائيلي فــي نفــس اليــوم اإلثنيــن أمــرا

 حتــى ال يدفــع غرامــة تكاليــف هــدم قــوات االحتــال 
ً
ــا المواطــن محمــد عمــر أبــو حســين علــى هــدم منزلــه ذاتي

.
ً
للمنــزل المكــون مــن طابــق واحــد علــى مســاحة 220م2، تســكن فيــه عائلــة مكونــة مــن 12 فــردا

هــدم المواطــن محمــد ســمير العباســي غرفتيــن مــن منزلــه فــي بلــدة ســلوان بعــد صــدور قــرار بلديــة االحتــال 
 بحجــة عــدم الترخيــص، وإال يتكفــل بغرامــة تكاليــف هدمــه مــن قبــل قــوات االحتــال، والمنــزل 

ً
بهــدم المنزليــن ذاتيــا

.
ً
يقــوم علــى مســاحة 50 م2 وقــد شــيد منــذ عاميــن ونصــف تقريبــا

قامــت جرافــات بلديــة االحتــال اإلســرائيلي بتجريــف منــزل المواطــن عيســى محمــد جعافــرة فــي حــي عيــن اللــوزة 
ببلــدة ســلوان يــوم األربعــاء 2019/1/30، وهــو منــزل علــى مســاحة 60م2 يســكنه 8 أفــراد، وكان قــد هــدم مــرة 

ســابقة عــام 2016 إذ كان مــن 4 شــقق بمســاحة 100م2 لــكل منهــا.



حقوق مستباحة .. انتهاك إسرائيل المتكرر لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس 19

سادسا - من الناحية القانونية:

ــة القــدس هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق المقدســيين  ــال اإلســرائيلي وبلدي ــه االحت ــأّن مــا يقــوم ب ُيمكــن القــْول ب
 
ً
 عامــا

ً
 تنظيميــا

ً
فــي العيــش الكريــم، وتمييــز عنصــري بحقهــم، إذ إّن بلديــة اإلحتــال لــم تصــدر لحــد اآلن مخططــا

مــن أجــل تنظيــم موضــوع البنــاء فــي شــرق القــدس بشــكل قانونــي، ومــن ثــّم الســماح للمقدســيين بإصــدار رخــص 
 تنظيــم مســألة توفيــر 

ً
 لــه. مــع أّن التضخــم والزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد الســكان يســتوجبان بداهــة

ً
البنــاء وفقــا

الســكن لألجيــال الحاليــة والقادمــة، إال أن واقــع الحــال ُيشــير إلــى أّن بلديــة القــدس تمتنــع بشــكل مقصــود عــن 
إصــدار مخططــات بنــاء تفصيليــة لتنظيــم وتلبيــة حاجــات الســكن القانونــي لألجيــال الحيــة المعاصــرة فــي شــرقي 
 مــن 

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

الهجــرة وتــرك أراضيهــم أو الســكن فــي المناطــق التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل العنصــري.
وعلــى الرغــم مــن أّن المحاكــم اإلســرائيلية ال تقبــل هــذا االدعــاء وتقــرر بــأّن البنــاء بــدون ترخيــص غيــر جائــز فــي 
جميــع األحــوال، وتؤيــد قــرارات الهــدم، بــل وال يتعــدى دورهــا فــي أغلــب الحــاالت مــن القيــام بكتابــة ماحظــة 
عابــرة أو توصيــة للبلديــة بإصــدار مخططــات تنظيــم فــي القــدس الشــرقية، إال أّن قواعــد العدالــة الطبيعيــة 
والفطــرة اإلنســانية تتعــارض مــع ذلــك، ألّن هــذا األمــر مــن واجبــات الدولــة األساســية وهــي تقــوم بــه فــي األحيــاء 
والمناطــق اليهوديــة بشــكل تــام، لذلــك ال يجــوز تطبيــق القانــون علــى طــرف واحــد دون اآلخــر، بــل األولــى أن يتــم 
تطبيــق القانــون علــى بلديــة اإلحتــال التــي قّصــرت فــي أداء مهامهــا وواجباتهــا فــي تنظيــم مخطــط تفصيلــي 
للبنــاء فــي شــرقي القــدس. ومــا دام الحــال كهــذا، فاألولــى هــو الرفــق بتلــك العائــات التــي تخالــف القانــون مــن 
 مــن إلقــاء هــذه العائــات بالشــارع بــا 

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

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

الجانــب الترهيبــي فــي هــذه اإلجــراءات. 
بــذات الوقــت نؤكــد علــى خطــورة اجــراءات االحتــال فيمــا يتعلــق بإجبــار المقدســيين علــى هــدم بيوتهــم بأيديهم 
تحــت طائلــة تهديدهــم بتحمــل تكاليــف الهــدم والحراســة العاليــة والتهديــد بالســجن بحجــة مخالفــة أوامــر 
المحكمــة، وذلــك لمــا فــي هــذا األمــر مــن  إيــذاء ومســاس صــارخ  بأصحــاب هــذه المنــازل ومشــاعرهم ومشــاعر 
ــر هــؤالء علــى هــدم منازلهــم وذكرياتهــم بأيديهــم تحــت تهديــد  أطفالهــم وأزواجهــم وعائاتهــم، حيــث ُيجب

البلديــة واالحتــال بالحبــس أو المخالفــات الباهظــة ، عــاوة علــى مخاســرهم جــراء الهــدم بحــد ذاتــه. 
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توصيات:

كامــل  الدولــي  المجتمــع  يتحمــل  أن  ضــرورة  علــى  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  يشــدد 
مســؤولياته تجــاه الفلســطينيين فــي القــدس باعتبارهــم ســكان مناطــق محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس 
األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، والعمــل علــى عــدم الســماح للســلطات اإلســرائيلية بالتنصــل مــن 
التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي كقــوة احتــال، ومنهــا التوقــف الفــوري عــن عمليــات الهدم التعســفي 

لمنــازل الفلســطينيين فــي القــدس.

الفــوري عــن جميــع  يطالــب المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان الســلطات االســرائيلية باالفــراج 
المعتقليــن االدارييــن والموقوفيــن دون مذكــرات قانونيــة او قضائيــة ، والوقــف العاجــل لسياســة االعتقــال 
 والتــي تمارســها ســلطات االحتــال بشــكل ممنهــج ضــد الفلســطينيين 

ً
اإلداري وتوقيــف المدنييــن تعســفيا

فــي القــدس .

 يديــن المرصــد األورومتوســطي الممارســات العنصريــة التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ضــد 
الفلســطينيين بالقــدس ، ويدعــو جميــع مؤسســات األمــم المتحــدة، واالتحــاد األوروبــي المعنيــة باتخــاذ 
مواقــف واضحــة وصارمــة اتجــاه هــذه الممارســات التــي تشــمل التضييــق علــى الحريــات الدينيــة، والتحريــض 

واالعتــداء علــى الفلســطينيين بكافــة أشــكاله.

التــي  يجــب علــى ســلطات االحتــال اإلســرائيلي اإليقــاف الفــوري والكامــل لجميــع األعمــال التحريضيــة 
تســتهدف النشــطاء المقدســيين بمــا فــي ذلــك التحريــض اإلعامــي مــن قبــل وســائل اإلعــام اإلســرائيلية.

ويشــدد المرصــد األورومتوســطي علــى ضــرورة وقــف كافــة اشــكال الممارســات العنصريــة التــي تنتهجهــا 
ســلطات االحتــال االســرائيلي ضــد الفلســطينيين فــي القــدس، بمــا فــي ذلــك التوقــف عــن التحكــم بعمليــات 
البنــاء فــي القــدس الشــرقية، والتــي تأتــي ضمــن محاوالتهــا المتكــررة والمســتمرة لتهجيــر الفلســطينيين 

مــن القــدس.






