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احملرهح

يقذيح:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر ،آب ،6106 ،انتهاكاته المعهودة ضد المقدسٌٌن،
ومقدساتهم وممتلكاتهم ،فً تحد صارخ للمواثٌق واالتفاقات الدولٌة ،وفً مقدمتها اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة،
المعنٌة بحماٌة األشخاص المدنٌٌن الواقعٌن تحت االحتالل ،بما فٌه تسببه بجرح عشرات منهم ،وإفراجه
عن عدد من جثامٌن الشهداء ،وبعض منها محتجز لدٌه منذ تشرٌن اول الماضً ،تارٌخ اندالع الهبة
الشعبٌة الفلسطٌنٌة ،وسماحه بتشٌٌعها ،ولكن ضمن شروط تعسفٌة قاسٌة؛ واعتقاله نحو  041مواطنا،
مع ٌرافق ذلك من انتهاكات ممنهجة ومعهودة لحقوقهم االساسٌة ،سواء اثناء االعتقال او المحاكمة او
قضاء المحكومٌة ،باالضافة الى جملة من االحكام المؽلظة ،حتى لو اتصل األمر بتعلٌق ضد االحتالل على
أحد مواقع التواصل االجتماعً؛ واقتحامه للعدٌد من تجمعاتهم السكنٌة ( 66عملٌة اقتحام) ،وأٌضا مع ما
ٌرافقها عادة من انتهاك لحقوقهم االساسٌة ،وتدمٌر لممتلكاتهم العامة والخاصة؛ ومواصلته انتهاكاته ضد
المقدسات ،وبخاصة منها ضد الحرم القدسً الشرٌؾ ،والتً شهدت تصعٌداً مع إحٌاء المستوطنٌن
الٌهود لما ٌسمى بذكرى خراب "الهٌكل" المزعوم ،بما فٌه اقتحامه من قبل نحو  0600مستوطناً ،مع
محاولة العدٌد منهم تادٌة طقوس تلمودٌة بباحاته ،بالترافق مع تضٌٌقه على رواده المسلمٌن ،من
مصلٌن ،أو موظفً دائرة االوقاؾ االسالمٌة الموكلٌن بؤمر سدانته ورعاٌته؛ وهدمه  /أو اخطاره بهدم
عشرات من منازلهم ومنشآتهم السكنٌة ،بذرائع عدم الترخٌص وؼٌرها؛ والتضٌٌق علٌهم فً تنقلهم الحر
واآلمن ،بما فٌه بنصب  16حاجزا عسكرٌا ً مفاجئا ،وسلسلة ممتدة من االؼالقات والحصار؛ ومصادرته،
وتدمٌره ،واستٌالئه على عشرات من ممتلكاتهم العامة والخاصة؛ وجملة من االنتهاكات التً أقدم علٌها
ضدهم المستوطنون الٌهود ،المتمتعٌن وكالعادة بحماٌة ورعاٌة قوٌتٌن من مإسسات االحتالل؛ وتواصل
الحملة االستٌطانٌة ،بما فٌه بالمصادقة على جملة من الخطط لبناء مئات من الوحدات االستٌطانٌة.
تؤدَاِ ػشض نرهك االَرهاكاخ خالل انفرتج يىظغ انرقشيش ،آب: 2116 ،

أ .شهذاء وظشحً:

واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الشهر موضع التقرٌر أنشطته العدوانٌة ضد المواطنٌن المقدسٌٌن ،والتً
أدت لجرح عشرات منهم ،بما فٌه  5رٌاضٌٌن ،حٌنما هاجمتهم قوات االحتالل ،االربعاء ،6/10 ،عقب
خروجهم بعد انتهاء تدرٌباتهم الرٌاضٌة من ملعب برج اللقلق فً حارة باب حطة المالصقة والمفضٌة إلى
المسجد األقصى المبارك ،ما تطلب نقل  1منهم للمشفى لتلقً العالج (أحدهم كانت إصابته بالؽة).

يىاصهح حعض ظصايني شهذاء:

كما واصلت سلطات االحتالل ممارساتها سٌاسة العقاب الجماعً ضد المواطنٌن المقدسٌٌن ،عبر
مواصلتها احتجاز العدٌد من جثامٌن ابنائهم الشهداء ممن قضوا خالل الهبة الشعبٌة الفلسطٌنٌة الجارٌة،
حتى صدور قرار عن المستشار القضائً للحكومة اإلسرائٌلٌة ،افٌحاي مندلبٌت ،األربعاء ،6/01 ،وأعلن
فٌه معارضته قرار وزٌر األمن الداخلً لالحتالل ،جلعاد اردان ،والقاضً باحتجاز جثامٌن الشهداء
الفلسطٌنٌٌن ،كوسٌلة لردع اآلخرٌن عن اإلقدام على عملٌات ضد االحتالل وعناصره ،معتبراً بؤنها سٌاسة
مرفوضة ،مطالبا بوجوب فحص حالة كل شهٌد بشكل منفرد ،وإنه إذا كان باألمكان تحقٌق الشروط
األمنٌة فٌجب إعادة جثمانه لذوٌه (كانت محكمة االحتالل العلٌا طلبت فً تموز الماضً من النٌابة العامة
لالحتالل مناقشة "قضٌة الجثامٌن المحتجزة" مع المستشار القضائً للحكومة للبت فٌها) .علما ً بؤنه
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وعند صدور قرار مندلبٌت هذا كان االحتالل ما زال ٌحتجز جثامٌن  05شهٌداً فلسطٌنٌا ً (كثٌر منهم من
أبناء القدس المحتلة).

ششوغ ذؼغفيح نرغهيى وذشييغ اجلصايني:
إنفاذا لقرار مندلبٌت هذا ،سلمت سلطات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر جثامٌن  4شهداء مقدسٌٌن
(ثائر أبو ؼزالة ،بهاء علٌان ،عبد المالك أبو خروب ،ومحمد الكالوتً) ،ولكن وسط اجراءات وتشدٌدات،
كما فً حالة الشهٌد الكالوتً (المحتجز جثمانه منذ أكثر من  5اشهر ،والذي قضى برصاص قوات
االحتالل بزعم تنفٌذه عملٌة إطالق نار ضد عناصر احتاللٌة) ،بما فٌه تسلٌم جثمانه لذوٌه عند منتصؾ
اللٌل ،مع الزامهم بتشٌٌعه فجرأ ،وبمشاركة  65شخصا فقط ،وعدم رفع ما ٌعتبره االحتالل شعارات
تحرٌضٌة أثناء التشٌٌع ،وإجبار ذوٌه على إٌداع كفالة مالٌة قٌمتها  61الؾ شٌكل بحجة ضمان االلتزام
بتلك التعلٌمات وؼٌرها .وأثناء موارة جثمانه الثرى فً مقبرة المجاهدٌن فً شارع صالح الدٌن ،بوسط
القدس المحتلة ،كانت قوات االحتالل حولت شوارع المدٌنة ،فً أوقات التسلٌم والتشٌٌع على السواء ،الى
ثكنة عسكرٌة ،فرضت خاللها حالة أشبه بمنع التجول ،فضالً عن منعها الصحفٌٌن من التؽطٌة ،أو إجراء
مقابالت صحفٌة مع ذووٌه.

ب .أعشي ويؼرقهني:
بحسب تقرٌر مشترك تصدره مإسسات فلسطٌنٌة تعنى بشإون األسرى ("هٌئة شإون األسرى
والمحررٌن"" ،نادي األسٌر الفلسطٌنً"" ،مإسسة الضمٌر لرعاٌة األسٌر وحقوق اإلنسان" ،و"مركز
المٌزان لحقوق اإلنسان") ،إعتقلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر (آب )6106 ،نحو 506
مواطنا من الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة المحتلٌن ،بٌنهم  041حالة اعتقال فً مدٌنة القدس المحتلة (تلتها
محافظة الخلٌل ،بواقع  011حالة اعتقال).
اشار التقرٌر إلى تزاٌد سٌاسة االحتالل الخاصة بمالحقة المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن واعتقالهم بزعم
التحرٌض ضده عبر وسائل التواصل االجتماعً ،ال سٌما فً صفوؾ المقدسٌٌن ،حٌث وصل عدد حاالت
االعتقال بٌنهم وعلى هذه الخلفٌة ألكثر من  611حالة منذ تشرٌن اول ( 6105تارٌخ اندالع الهبة
الشعبٌة الفلسطٌنٌة الجارٌة) وحتى نهاٌة آب .6106

اَرهاكاخ وأحكاو يغهظح:
حفلت الفترة موضع التقرٌر بسلسلة من االنتهاكات واالحكام المؽلظة التً أقدم علٌها االحتالل االسرائٌلً
بحق االسرى والمعتقلٌن الفلسطٌنٌٌن ،بما فٌهم المقدسٌٌن ،ومنها:
* إعتقال رئٌس لجنة إعمار المسجد األقصى فً دائرة األوقاؾ االسالمٌة فً القدس المحتلة ،المهندس
بسام الحالق ،وثالثة من موظفٌها (عٌسى سلهب ،سائد أبو اسنٌنة ،وبهاء أبو صبٌح) ،وإفراج شرطة
االحتالل عنهم ،فٌما فرضت على سلهب االبعاد عن األقصى لمدة أسبوعٌن.
* إصدار االحتالل  66أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطٌنٌٌن ،لمدد تترواح بٌن  1و 6أشهر قابلة
للتمدٌد ،بٌنهم  1مقدسٌٌن (جهاد حمٌدان ،عمر وعاطؾ إمطٌر).
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السعد ،عن مكان عمله كحارس فً المسجد
* قرار االحتالل ،األحد ،6/1 ،بإبعاد الشاب المقدسً لإي أبو ّ
ً
األقصى المبارك ،لمدة  4شهور ،فً سٌاق حملة شرسة تشنها سلطات االحتالل مإخرا على دائرة
األوقاؾ اإلسالمٌة فً القدس المحتلة ،التً تشرؾ على إدارة وصٌانة الموقع الشرٌؾ ،من خالل اعتقال
حراسه وسدنته ،وإبعادهم عنه لفترات متفاوتة.
عدد من العاملٌن من ّ
* اعتقال قوات االحتالل  1شبان وفتى لدى مرورهم بمنطقة باب المؽاربة باتجاه بلدة سلوان ،جنوب
االقصى المبارك ،وإجبارهم على خلع قمصانهم ،ومن ثم االعتداء علٌهم بالدفع والضرب.
* قرار محكمة صلح االحتالل بالحكم على قاصرٌن مقدسٌٌن (مصطفى أبو قطٌش ومحمد عٌسى)،
بالسجن الفعلً لـ  6أشهر وٌوم ،و 6أشهر اخرى مع وقؾ التنفٌذ لمدة  1سنوات ،وؼرامة مالٌة قٌمتها
 6511شٌكل لكل منهما.
* إفراج محكمة صلح االحتالل عن الفتى منٌر محٌسن ،بشرط الحبس المنزلً واإلبعاد الى بٌت حنٌنا،
وكفالة  01أالؾ شٌكل.
* إعتقال قوات االحتالل ،فجر الجمعة ،6/06 ،سبعة عشر مقدسٌا ،بعد اقتحام منازلهم فً القدس
القدٌمة ،واإلفراج عنهم بعد تسلٌمهم قرارات إبعاد عن المسجد األقصى لمدة أسبوعٌن.
* شن قوات االحتالل بعد منتصؾ لٌل السبت ،6/06 ،وللٌوم الثانً على التوالً ،حملة اعتقاالت فً
القدس القدٌمة ،عشٌة إحٌاء المستوطنٌن الٌهود ما ٌسمى بذكرى "خراب الهٌكل" ،طالت  1مقدسٌٌن،
وتسلٌمهم الحقا قرارات إبعاد عن األقصى المبارك لمدة أسبوعٌن.
* إعادة إعتقال الشاب سفٌان عبده ،الجمعة ،6/06 ،بتهمة "التحرٌض" ،علما ً بؤنه أ ُفرج عنه قبل حوالً
اسبوع من ذلك بعد قضائه  04عاما ً فً سجون االحتالل .الثالثاء ،6/61 ،قررت محكمة صلح االحتالل،
إخالء سبٌل  06مقدسٌا ،بٌنهم االسٌر عبده ،بشرط الحبس المنزلً لـ ٌ 04وما ً وكفالة مالٌة  01االؾ
شٌقل لكل منهم.
* قرار االحتالل ،السبت ،6/01 ،بإبعاد الشاب المقدسً نظام أبو رموز عن بلدته سلوان ،وحبسه منزلٌا ً
حتى السادس والعشرٌن من الشهر ،كشرط لإلفراج عنه من سجون االحتالل.
* قرار محكمة صلح االحتالل ،األحد ،6/04 ،بالحبس المنزلً للشاب ٌاسر نجٌب ( 11عاما) ،لمدة 1
أٌام ودفع كفالة مالٌة كشرطٍ لإلفراج عنه ،بزعم اتهامه باالعتداء على مستوطنٌن فً البلدة القدٌمة من
القدس المحتلة.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بالسجن الفعلً للشاب بهاء عجلونً ٌ 16وماً ،و 64شهرا أخرى مع
وقؾ التنفٌذ لمدة عامٌن.
* بٌان صادر عن "لجنة أهالً األسرى" ،االربعاءٌ ،6/01 ،شٌر الى تعمد إدارة سجن "نفحة"
الصحراوي التنكٌل بالمقدسٌٌن الذٌن توجهوا لزٌارة أبنائهم االسرى فٌه ،واعتدائها بالضرب على  5من
األخٌرٌن ،العتراضهم على اإلجراءات المذلة التً ٌمر بها األهالً خالل الزٌارة ،بما فٌه مهاجمتهم
بالكالب البولٌسٌة داخل قاعة الزٌارة وأمام األهالً ،وتكبٌلهم وبشكل قاس.
* إفراج شرطة االحتالل ،االثنٌن ،6/66 ،عن المواطن فخري عبده (والد األسٌر سفٌان عبده) ،بشرط
الحبس المنزلً  5أٌام ،بعد اعتقاله والتحقٌق معه لساعات.
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* إصدار سلطات االحتالل  66أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطٌنٌٌن ،بٌنهم  1مقدسٌٌن (سلٌم
شماسنةٌ ،وسؾ إعمر ،وبسام عدوان).
* فرض سلطات االحتالل ،الثالثاء ،6/61 ،حبسا منزلٌا لـ  5اٌام على الطفل المقدسً عمر دعنا (06
عاما) ،وكفالة مالٌة ،بتهمة بتهمة القاء الحجارة.
* اعتقال قوات االحتالل بعد منتصؾ لٌل الخمٌس ،6/65 ،ثالثة شبان من بلدة سلوان ،بعد االعتداء
علٌهم بالضرب المبرح وبالصعقات الكهربائٌة .وبحسب "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" ،نصبت
قوات االحتالل حاجزاً فً حً وادي حلوة ،فً سلوان ،وخالل ذلك قامت بتوقٌؾ مركبة ،مستفزة شابٌن
كانا بداخلها (شادي عمٌرة وحمود قراعٌن) ،لتهاجمهما فجا ًة وتعتدي علٌهما بالصعقات الكهربائٌة
وبالضرب المبرح ،قبل ان تعتقلهما.
* إعتداء قوات االحتالل بالضرب المبرح على الشاب محمود العباسً خالل تواجده أمام منزله فً حً
وادي حلوة ،فً سلوان ،قبل قٌامها باعتقاله.
* قرار محكمة احتاللٌة ،الخمٌس ،6/65 ،بالسجن الفعلً على األسٌرة رؼد الشوعانً ،من بلدة كفر
عقب ،شمال القدس المحتلة ،بالسجن  4أشهر وؼرامة مالٌة  6111شٌقل ،بدعوى محاولتها تنفٌذ
عملٌة طعن لجنود قرب حاجز قلندٌا شمال القدس ،فً تموز الماضً.
* بٌان صادر عن نادي األسٌر الفلسطٌنً ،االربعاء ،6/10 ،إثر زٌارة قام بها محامٌه لألسٌرٌن
القاصرٌن مإمن حماٌل (من قرٌة كفر مالك ،رام هللا) وعدي بدر (من بلدة ابو دٌس ،شرق القدس
قوة عسكرٌة احتاللٌة طرٌقه ،الجمعة،
المحتلة) فً سجن "عوفر" ،متضمنا رواٌة األسٌر بدر باعتراض ّ
ً
المبرح،
بالضرب
 ،6/01وإستهدافها له بؤربع رصاصات مطاطٌة ،وانهٌالها علٌه حال سقوطه أرضا
ّ
ّ
واستمرارهم بذلك حتى أثناء نقله بسٌارة عسكرٌة احتاللٌة ،و ُنقله إلى إحدى المشافً ألربع ساعات فقط،
وتحوٌله بعدها للتحقٌق فً مركز شرطة مستوطنة "معالٌه ادومٌم" ،والذي استمر حتى ساعات الفجر.

خ .اقرحاياخ نرعًؼاخ عكُيح:
واصلت سلطات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر ،سلسلة اقتحاماتها للتجمعات السكنٌة الفلسطٌنٌة،
قدرها تقرٌر صادر عن "دائرة شإون المفاوضات الفلسطٌنٌة" بنحو  561اقتحاما (بواقع  554اقتحاما
فً الضفة الؽربٌة و 6فً قطاع ؼزة المحتلٌن) ،كان نصٌب القدس المحتلة منها  66اقتحاما ،خاصة فً
قرٌة العٌسوٌة وبلدة سلوان ،مع ما ٌتخللها عادة من انتهاكات لحقوق االنسان واعتداء وتدمٌر ومصادرة
للممتلكات العامة والخاصة ،ونصب للحواجز على المداخل واالنتشار فً الشوارع وتوقٌؾ الشبان
وتحرٌر هوٌاتهم بطرٌقة استفزازٌة ،وما ٌإدي الٌه ذلك من حدوث مواجهات معهم ،تستخدم خاللها
ضدهم قوات االحتالل وبصورة عشوائٌة الرصاص الحً والمطاطً وقنابل الصوت والؽاز ،ومنها:
* اقتحام قوات االحتالل وتفتٌشها محال تجارٌا فً قرٌة العٌسوٌة ٌعود للمواطن خالد عبٌد ،تخلله إطالق
الرصاص المطاطً مما أدى الى تحطم زجاج سٌارة تعود للمواطن منٌر درباس ،ونصبها حواجز على
مدخل القرٌة ،وقٌامها بتوقٌؾ المركبات وتحرٌر هوٌات الشبان.
* اقتحام قوات االحتالل منزال فً حارة بطن الهوى ،فً بلدة سلوان ،االثنٌنٌ ،6/6 ،عود للمواطن جاد هللا
الرجبً ،بزعم البحث عن سالح ،مع تعمدها رش ؼاز الفلفل وبصورة عشوائٌة فً المنطقة ،ما أدى
إلصابة طفلته آسٌا ( 6أشهر) بحالة اختناق ،وما تطلبه ذلك من نقلها الى العٌادة لتلقً العالج ،ناهٌك عن
تعمد تخرٌب كافة محتوٌات المنزل خالل عملٌة البحث المزعومة عن سالح.
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* اقتحام قوات االحتالل ،االثنٌن ،6/6 ،المحال التجارٌة فً حً عٌن اللوزة ،فً بلدة سلوان ،وقٌامها
بتصوٌر ٌافطاتها والمركبات المركونة على جانبً الطرٌق ،وإؼالقها الشارع الرئٌسً.
* إصابة عدد من طلبة جامعة القدس ،الثالثاء ،6/1 ،باختناقات شدٌدة بسبب تعمد إطالق قوات االحتالل
الكثٌؾ لقنابل الؽاز المسٌل للدموع والصوت الحارقة على حرمها الكائن فً بلدة أبو دٌس ،جنوب شرق
القدس المحتلة ،فً خضم مواجهات اندلعت فً محٌط مبانٌها.
* اقتحام قوات االحتالل مخٌم شعفاط ،وسط القدس المحتلة ،الخمٌس ،6/00 ،تخللها مواجهات محدودة
مع شبان المخٌم ،وسط إطالق كثٌؾ وعشوائً لقنابل الصوت الحارقة ،والؽاز المسٌل للدموع.
*اقتحام قوات االحتالل وبصورة استفزازٌة ،حً عٌن الحلوة ،فً بلدة سلوان ،الخمٌس ،6/00 ،وقٌامها
بتوقٌؾ الشبان وتفتٌشهم ،وؼلق الشوارع الرئٌسٌة فً المنطقة ،مما أدى الى حدوث أزمة مرورٌة،
منعت السكان من العودة الى منازلهم ،ناهٌك عن اعتدائها بالضرب المبرح على شبان تصادؾ مرورهم
بالمكان ،كالشاب عالء قراعٌن ،الذي ٌروي ما جرى معه بقوله  :نصبت الشرطة اإلسرائٌلٌة حاجزاً فً
شارع عٌن اللوزة ،وشرعت بتوقٌؾ المركبات وتفتٌشها والتدقٌق فً هوٌات ركابها ،بطرٌقة استفزازٌة.
لدى وصولً المكان أخبرنً الشرطً بؤن الطرٌق مؽلق وممنوع المرور .توقفت لحوالً الساعة .فجؤة
جاءت دورٌة شرطة وطلب منً أحد أفرادها بطاقة الهوٌة والرخصة وتؤمٌن السٌارة بحجة إنً أعطل
حركة السٌر فً الشارع .لدي توجهً للشرطً للحدٌث معه ،قاموا باالعتداء علً بالضرب المبرح دونما
سبب ،وتركت ألكثر من ساعة دون عالج أو أي شخص بجانبً .اتصلت  5مرات بإسعاؾ "نجمة داود
الحمراء" ،لكنها لم تؤت .بعد ترك الشرطة المكان حضر إسعاؾ "الهالل األحمر الفلسطٌنً" ونقلنً إلى
مستشفى هداسا عٌن كارم ،حٌث اجرٌت لً الفحوصات والصور الالزمة ،لٌتبٌن إصابتً برضوض فً
مختلؾ انحاء جسدي.
* اقتحام طواقم مشتركة من "قسم الجباٌة" وقوات احتاللٌة ،الخمٌس ،6/00 ،عدة منازل فً حً وادي
حلوة ،فً بلدة سلوان ،بحجة تحصٌل دٌون متراكمة لشركة المٌاه اإلسرائٌلٌة "جٌحون" ،مجبر ًة السكان
على دفع مبالػ مالٌة ،بعد تهدٌدهم بالحجز على محتوٌات منازلهم ،دون إعطائهم فرصة لمراجعة الدوائر
الرسمٌة أو تقسٌط المبلػ المالً.
* اقتحام قوات االحتالل بلدة الرام ،شمال القدس المحتلة ،الجمعة ،6/06 ،ودخولها فً مواجهات عنٌفة
مع الشبان ،أطلقت خاللها ضدهم بكثافة وعشوائٌة قنابل الصوت والؽاز المسٌل للدموع.
* اقتحام قوات احتاللٌة كبٌرة ،فجر الثالثاء ،6/06 ،بلدة قطنة ،شمال ؼرب القدس المحتلة ،داهمت
خاللها وعاثت خرابا ً بمنزل المواطن رٌاض طه ومنازل أبنائه المجاورة ،وما تبعها من مواجهات مع
االهالً ،مستخدمة ضدهم العشرات من قنابل الصوت والؽاز المسٌل.
*اقتحام قوات االحتالل ،فجر االربعاء ،6/64 ،بلدة حزما ،شمال شرق القدس المحتلة ،ودخولها فً
مواجهات الشبان ،أطلقت خاللها ضدهم وبكثافة الرصاص المطاطً والقنابل الؽازٌة السامة.
ٌذكر أن البلدة تخضع ومنذ عدة أسابٌع لحصار عسكري احتاللً مشدد.
* اقتحام طواقم تابعة لبلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الجمعة ،6/66 ،بلدة سلوان ،ودهمها منازل
مواطنٌن فً عدة أحٌاء منها ،فٌما اعتلت قوة احتاللٌة مرافقة أسطح منازل المواطنٌن .وتتعرض سلوان،
جنوب االقصى المبارك ،فً اآلونة األخٌرة على وجه الخصوص لحمالت اقتحام ألذرع االحتالل المختلفة
فً الوقت الذي وصؾ السكان هذه الحمالت بالكٌدٌة وبمحاوالت التضٌٌق علٌهم لترك منازلهم.
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* إطالق قوات االحتالل ،الجمعة ،6/66 ،األعٌرة المعدنٌة المؽلفة بالمطاط وقنابل الؽاز المسٌل للدموع،
على الجماهٌر والالعبٌن فً استاد الشهٌد فٌصل الحسٌنً ،فً ضاحٌة الرام ،شمال القدس المحتلة ،ما
أدى إلٌقاؾ مباراة نصؾ نهائً كاس ابو عمار ،والتً جمعت فرٌقً شباب الظاهرٌة ومركز بالطة ،ألكثر
من  01دقائق ،بعد إصابة العدٌد من الالعبٌن والمتفرجٌن بحاالت اختناق.

ز .اَرهاكاخ ظذ املقذعاخ:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر انتهاكاته المعهودة بحق المقدسات االسالمٌة فً
القدس المحتلة ،وبخاصة ضد الحرم القدسً الشرٌؾ ،والتً شهدت تصعٌداً واضحا ً ،االحد ،6/04 ،مع
إحٌاء المستوطنٌن الٌهود ما ٌسمى بمراسم ذكرى "خراب الهٌكل" ،ومنها:
* اقتحام الحرم القدسً الشرٌؾ خالل الفترة موضع التقرٌر من قبل  0600مستوطنا ،بحراسة مشددة
من شرطة وقوات االحتالل الخاصة (بٌنهم نحو  411مستوطن ممن اقتحموا الموقع الشرٌؾ فً الرابع
عشر من الشهر ،بمناسبة ذكرى ما ٌسمى بـ "خراب الهٌكل") ،وسط تشدٌدات على دخول المسلمٌن ،بما
فٌه بمنع الشبان واحتجاز هوٌات النساء وكبار السن قبل الدخول ،وأداء عدٌد من هإالء المستوطنٌن
طقوسا تلمودٌة داخل باحاته.
* تنظٌم مإسسات "الهٌكل" المزعوم ،وبالمناسبة أعاله ،سلسلة من الفعالٌات (مسٌرات وندوات) ،بما
فٌه فً الشطر الشرقً المحتل من القدس ،دعت فٌها الى تسرٌع بناء "الهٌكل" المزعوم على حساب
المسجد األقصى وتكثٌؾ اقتحاماته.
* تصعٌد شرطة االحتالل المتواجدة فً األقصى المبارك من استهدافها لموظفً دائرة األوقاؾ اإلسالمٌة،
بما فٌه بمنعها من مواصلة ترمٌمها الفسٌفساء داخل مسجد "قبة الصخرة" ،ومنعها أعمال صٌانة
الكهرباء فً المسجد القدٌم ،بحجة "عدم الحصول على تصرٌح للعمل" ،األمر الذي ترفضه ،مإكدة بؤن
هذه األعمال من شؤن وصالحٌة ومسإولٌة األوقاؾ االسالمٌة فقط.
* اعتداء قوات االحتالل بالضرب المبرح على أحد حراس المسجد األقصى (مجد عابدٌن) أثناء قٌامه
بعمله داخله ،ما استدعى نقله الى عٌادة المسجد لتلقً العالج .وبحسب الحارس عابدٌن ،شرعت قوات
االحتالل ،وبعد االعتداء علٌه ،بإشعال السجائر والتدخٌن فً المسجد ،وهو أمر ممنوع ،فضال عن كٌل
شتائم نابٌة للعرب والمسلمٌن.
* إبعاد سلطات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر  11مواطنا ً عن المسجد األقصى المبارك ،لفترات
تتراوح بٌن  5أٌام الى  4أشهر (بٌنهم سٌدة 1 ،من موظفً دائرة األوقاؾ اإلسالمٌة ،و 1فتٌة).
* اقتحام خبٌر آثار إسرائٌلً ،وعناصر من قوات االحتالل الخاصة ،االثنٌن ،6/6 ،مسجد قبة الصخرة
بذرٌعة معاٌنة أعمال صٌانة وترمٌم تنفذها فٌه دائرة األوقاؾ االسالمٌة ،والتً كان االحتالل أوقفها بالقوة
قبل أٌام من ذلك ،حٌث ٌشترط الحصول على إذن منه ،عند القٌام بؤٌة ترمٌمات او صٌانة داخل الموقع
الشرٌؾ.
* اقتحام المسجد االقصى المبارك ،االربعاء ،6/01 ،من قبل طاقم من  01شخصا ً من سلطة آثار
االحتالل ،بالترافق مع تهدٌد مستوطنٌن تواجدوا معهم ،من بٌنهم الصحفً المتطرؾ ،ارنون سٌؽال،
حراس المسجد المبارك ،بالقول" :مكانكم هنا مإقت".
ّ
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* ما كشؾ عنه تقرٌر بثته القناة اإلسرائٌلٌة الثانٌة ،االثنٌن ،6/05 ،من خطة وضعتها منظمات
وجمعٌات إسرائٌلٌة ،مدتها  1أعوام ،من أجل هدم المسجد األقصى ،وبناء "الهٌكل" المزعوم على
انقاضه ،وبإنها بانتظار قرار سٌاسً رسمً بذلك ،موضحة أنها بدأت فً نقل المعدات ،واألدوات الالزمة،
ووضعها فً أماكن قرٌبة من الموقع الشرٌؾ .وبحسب القناة "فإنه وباإلضافة لما تم تخطٌطه ،سٌتم
تفعٌل برامج وحلقات بٌتٌة ،لتشجٌع تكثٌؾ اقتحامات األقصى ،وتفعٌل نشاط شعائر مراسٌم الزواج
التلمودي داخله".
* ما أفادت به مصادر اسرائٌلٌة ،الجمعة ،6/01 ،من تقدٌم ما تسمى بـ "دائرة البروفٌسورات من أجل
حصانة إسرائٌل سٌاسٌا واقتصادٌا" ،وحركة "رٌؽافٌم" ،التماسا إلى محكمة االحتالل العلٌا طالبت فٌه
رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،ووزٌر أمنه الداخلً ،ؼلعاد أردان ،ما اسمته بالعمل على
تحجٌم دور األوقاؾ اإلسالمٌة فً المسجد األقصى المبارك ،بزعم حدوث مضاٌقات من قبل العاملٌن فٌها
ضد المستوطنٌن اثناء اقتحاماتهم له ،واستقطابها مإخراً عشرات الشبان الفلسطٌنٌٌن للعمل كحراس فٌه.
ذقشيش اعشائيهي :مجاػح "َغاء يٍ أظم اهليكم" يؼًهٍ جبهذ متهيذا نثُاء اهليكم انصانس يف

انقذط احملرهح:

بما له صلة ،نشرت صحٌفة "تاٌمز اوؾ اسرائٌل" ،االثنٌن ،6/05 ،تقرٌراً أشارت الى انكباب منظمات
ٌهودٌة على العمل الدإوب لبناء "الهٌكل" المزعوم فً القدس المحتلة ،جاء فٌه:
جبل الهٌكل ،أو الحرم القدسً الذي ٌضم المسجد األقصى ،هو مصدر التوترات المتجددة فً القدس فً
السنوات األخٌرة.
أشار الفلسطٌنٌون إلى "اإلستفزازات" اإلسرائٌلٌة فً الموقع كؤحد األسباب الرئٌسٌة ألشهر الهجمات
العنٌفة فً العام األخٌر ،حٌث ٌتزاٌد قلقهم من نواٌا اسرائٌل بمحاولة فرض سٌطرتها على الحرم،
والتخطٌط لهدم المسجد األقصى وفرض الهٌمنة الٌهودٌة هناك.
ً
معلنة أنها هوس هزلً وؼرٌب :ادعاءات رجال
الحكومة اإلسرائٌلٌة نفت وبشكل متكرر تلك اإلدعاءات
دٌن متطرفٌن بهدؾ تحرٌض الجماهٌر.
ولكن ٌوجد عدد متزاٌد من اإلسرائٌلٌٌن الذٌن ال ٌرون حلم بناء هٌكل ثالث مكان المسجد األقصى بؤنه
هزلً أو ؼرٌب :بل هو مهمة للحٌاة .وهم ٌنتقلون ببطء وبإنتظام من هامش الٌمٌن الدٌنً إلى أروقة
القوة فً البالد.
عشٌة صٌام التاسع من آب ٌوم األحد ،وحٌث ٌتذكر الٌهود خراب الهٌكلٌن األول والثانً ،رافقت القناة
الثانٌة اإلسرائٌلٌة مجموعة ٌهودٌات ٌطلقن على أنفسهن تسمٌة "نساء ألجل الهٌكل"ٌ ،عملن جاهدات
فً الدوائر الخاصة والعامة لتحقٌق حلمهن ببناء هٌكل ثالث فً مدٌنة القدس ،بما فٌه تجهٌز احتٌاجاته
العدٌدة ،وقراءة النصوص الدٌنٌة واتباع تعلٌماتها ،وطرٌقة تحضٌر األضحٌات ،والخبز المخمر
الضروري للطقوس ،وأسالٌب تربٌة ما ٌسمى بـ "الدود األحمر" الذي به تتم صباؼة مالبس الكهنة.
ولكن ربما األهم من ذلك كله ،انهن ٌدرسن طرٌقة تحضٌر الـ "باروخٌت" ــ الستارة الضخمة التً تفصل
بٌن قاعة الهٌكل الرئٌسٌة وبٌن قدس األقداس وتابوت العهد الذي ٌحتوٌه فً الزمان القدٌم.
كما وٌعملن بجد أٌضا من أجل تجنٌد اشخاص إضافٌٌن لتحقٌق الحلم .ولهذا الهدؾٌ ،عقدن محاضرات
ودروس حول الهٌكل.
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إحدى العضوات المإسسات للمجموعة هً رٌنا ارئٌل من مستوطنة كرٌات أربع [فً الخلٌل] ،والتً
تصدرت عناوٌن الصحؾ فً األشهر األخٌرة بعد مقتل ابنتها هلٌل البالؽة ( 01عاما) على ٌد فلسطٌنً
فً حزٌران.
أقامت عائلة ارئٌل مراسٌم الذكرى فً جبل الهٌكل ــ الحرم القدسً .وقالت رٌنا حٌنها أنه "ٌمكن ملء
النواقص فقط هناكٌ ،مكن الحصول على العزاء فقط من هناك" .ودعت مجتمعها لإلنضمام الٌها بالزٌارة
إلى الموقع ،قائلة" :اإلرهابً قتل ابنتنا بقلبها ،وقلبنا فً جبل الهٌكل".
استجاب المئات لدعوتها .وقالت ارئٌل للمشاركٌن" :نصلً ألن ال نقؾ هنا بالعشرات (فً المرة القادمة)،
بل باآلالؾ".
وردا على سإال القناة حول تؤثٌر وفاة ابنتها علٌها ،قالت ارئٌل أن عملها ٌمنحها القوة للتعامل مع الفقد،
"لمتابعة الدفع لبناء" نساء ألجل الهٌكل.
وتعتبر ارئٌل وشقٌقاتها القلب النابض للحركة.
إحدى شقٌقاتها ،تسٌبورا فلٌتس ،تعٌش مع أطفالها العشرة فً منزل تحت حراسة مشددة فً حً الطور
بالقدس الشرقٌة.
وردا على سإال إن كانت تشعر بإرتٌاح للسكن فعلٌا ً داخل المقبرة الٌهودٌة فً الطور ،قالت فٌلتس" :أنا
أقؾ أمام أقدس األماكن ،وأعٌش تلك (القداسة) فً حٌاتً الٌومٌة".
الشقٌقات اشرن بفخر إلى أن الحدٌث عن بناء الهٌكل الثالث تحول من حلم صؽٌر لعناصر كانت تعتبر
هامشٌة الى مهمة جدٌة للعدٌد من األشخاص" :عندما كنت تقول كلمة ’هٌكل’ [كانوا ٌقولون] ’ماذا ،هل
جننت؟ كٌؾ ٌمكنك قول هذا؟" ،قالت الشقٌقة ٌاعٌل مابٌلٌو" .الٌوم هو أمر واضحٌ .مكنك قوله بكل
ثقة".
ٌتم حٌاكة الستارة الضخمة [الباروخٌت] داخل كوخ على هامش مستوطنة اٌتمار فً الضفة الؽربٌة ،حٌث
تعمل ثالثة أعضاء من مجموعة "نساء من أجل الهٌكل" طوال الٌوم إلنتاج ما ٌعتبر قمة المساهمة
النسائٌة للهٌكل.
“ خطوة تلو األخرى ،بصبر ،نحن نجهز” ،قالت اورنا هٌرشباغ ،التً تعمل فً الكوخ.
ردا على السإال حول طرٌقة تخٌلها قٌام الهٌكل ،قالت هٌرشباغ" :اعتقد أن العرب سٌقولون ببساطة،
’تعالوا ،تعالوا وخذوا هذا المكان’"" .هناك أٌضا آراء تفٌد بؤن الهٌكل سٌنزل ،كامال ،من السماء"،
أضافت بجدٌة.
د .تومر برٌسٌكو من معهد شالوم هارتمان فً القدس وصؾ المجموعة كؤصولٌٌنٌ ،رٌدون العودة الى
ماضً ذهبً ٌزعم أنه كان موجودا ،ماضً ذهبً ٌفترض أن األمور كانت مثالٌة فً وقته" .كل هذه
الصورة المثالٌة ــ كؤننا بحاجة فقط لبناء الهٌكل كً تكون األمور على ما ٌرام ،أو أننا ربما عندها سنعلوا
إلى مستوى ذهنً آخر ــ ال ٌوجد لهذا أساس فً النصوص الدٌنٌة .ولكن تسقط الناس جمٌع أحالمها على
هذه النقطة ،ربما ألنهم ال ٌملكون أمراً آخر".
وفً هذه األثناءٌ ،بدو أن رسالة المجموعة تلقى اصداء لدى العدٌد من النساء المتدٌنات.
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افرراغ يهشظاٌ اخلًىس ػهً اَقاض يقربج يايٍ اهلل انراسخييح:
تواصل سلطات االحتالل ،ممثلة وبصورة خاصة ببلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،انتهاكها السافر
لمقبرة مامن هللا التارٌخٌة ،بافتتاحها على أرضها ،األربعاء ،6/10 ،بالتعاون مع شركات اسرائٌلٌة ،ما
ٌُسمى بمهرجان الخمور الثانً عشر ،والذي ٌستمر لٌومٌن ،بمشاركة آالؾ اإلسرائٌلٌٌنٌ ،عرض فٌه
أكثر من  061نوعا ً من الكحول.
ٌذكر أن االحتالل بدأ بتنظٌم هذا المهرجان االستفزازي منذ العام  ،6114حٌث أ ُقٌم فً السنوات األخٌرة
على أرض المقبرة ،التً صادر منها حتى اآلن نحو  061دونما (من أصل مساحتها االصلٌة وهً 611
دونم) ،شٌد علٌها مطعما ومتحفا ومراحٌض عامة وحدٌقة عامة (فٌما ٌسمى بـ "حدٌقة االستقالل")،
بعدما جرؾ وأزال أؼلب القبور ،بحٌث لم ٌتبق منها سوى تلك المنتشرة على نحو  61دونما ،فً وسط
طرفها الشرقً ،وفً أقصى طرفها الؽربً.
رئٌس لجنة رعاٌة المقابر اإلسالمٌة فً القدس ،الشٌخ مصطفى أبو زهرة ،استنكر تنظٌم المهرجان مندداً
بالعدوان الممنهج ضد المقبرة منذ العام  ،0146مشدداً على كونها أنها تضم قبور آالؾ المسلمٌن
والصحابة التابعٌن واألعالم ،الفتا الى أن تنظٌم المهرجان فً المقبرة وعلى أنقاض رفات الموتى ٌعتبر
جرائم ٌرتكبها االحتالل بحقهم بعد تنكٌله المتواصل بحق األحٌاء فً القدس .رئٌس لجنة رعاٌة المقابر
اإلسالمٌة فً القدس ،الشٌخ مصطفى أبو زهرة ،استنكر تنظٌم المهرجان مندداً بالعدوان الممنهج ضد
المقبرة منذ العام  ،0146مشدداً على كونها أنها تضم قبور آالؾ المسلمٌن والصحابة التابعٌن واألعالم،
الفتا الى أن تنظٌم المهرجان فً المقبرة وعلى أنقاض رفات الموتى ٌعتبر جرائم ٌرتكبها االحتالل بحقهم
بعد تنكٌله المتواصل بحق األحٌاء فً القدس.

ض .حىاظض ػغكشيح ،إغالقاخ ،وحصاس:
واصلت سلطات االحتالل تضٌٌقاتها المعهودة على التنقل الحر واآلمن للمواطنٌن الفلسطٌنٌٌن داخل
وطنهم ،ومنهم المقدسٌٌن ،بما فٌه بإقامتها خالل الفترة موضع التقرٌر  465حاجزاً عسكرٌا ً متنقالً ،كان
نصٌب القدس المحتلة منها  16حاجزاً ،مع ما ٌرافقها وكالعادة من انتهاك لحقوقهم االساسٌة ،كما فعلت
شرطة االحتالل ،خالل عملٌات التفتٌش التً أقدمت علٌها بعد ظهر الخمٌس ،6/00 ،فً سٌاق بحثها عن
شاب فلسطٌنً تزعم بؤنه طعن مستوطنا بواسطة مفك فً قرٌة الطور ،فً القدس المحتلة ،فؤؼلقت
محاور الطرقات المفضٌة إلى القرٌة؛ وكما فعلت قوات االحتالل ،االثنٌن ،6/05 ،ولألسبوع الثالث على
التوالً ،بحصارها المشدد على بلدة حزما ،شمال شرق القدس ،بإؼالقها اثنٌن من مداخلها الرئٌسٌة،
ووضع حاجز متنقل على مدخلها الشمالً ،وهو المدخل الرئٌسً لها ،ناهٌك عن مضاٌقات ٌومٌة ألهلها،
وبشكل خاص أثناء اللٌل ،بتنفٌذ اقتحامات ومداهمة لمنازل وما ٌتخللها من القاء لقنابل الصوت،
واالستٌالء وألٌام على عدد من المنازل ،بزعم المراقبة ،مع تلك الذرٌعة الجاهزة لدٌها وهً إلقاء
الحجارة على مستوطنٌن او على آلٌات عسكرٌة احتاللٌة.
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ّ

ّ

ّ

ذؤشرياخ ػضل االحرالل قشيح تيد إكغا ػٍ انقذط انششقيح وعائش انعفح انغشتيح
احملرهرني:

فً هذا السٌاق ،نشر مركز "بٌتسٌلم" الحقوقً االسرائٌلً والمهتم برصد االنتهاكات االسرائٌلٌة فً
االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،الثالثاء ،6/06 ،تقرٌرا أجمل فٌه التاثٌرات الضارة التً ٌتركها الحصار
الذي ٌفرضه االحتالل على قرٌة بٌت اكسا ،شمال القدس المحتلة ،مما جاء فٌه:
وفقا إلحصائٌات التعداد السكانً فً الضفة الؽربٌة فً العام  6111فإنه ٌعٌش فً القرٌة نحو 0111
شخص ،العدٌد منهم هم من سكان القدس من حاملً بطاقات الهوٌة اإلسرائٌلٌة.
منذ العام  6116بدأت إسرائٌل فً نصب حواجز مإقتة على مشارؾ القرٌة .وفً العام ُ 6101نصبت
حاجزا دائما على بعد أربعة كٌلومترات شمال ؼرب مركزها باتجاه القرى المجاورة لهاٌ .تمدّ د هذا الحاجز
على المدخل الوحٌد لبٌت إكسا .منذ ذلك الحٌن وقوات األمن تحظر دخول القرٌة باستثناء عدد قلٌل من
الناس المسجلٌن فً بطاقات هوٌاتهم كمقٌمٌن أو كؤشخاص أصدرت لهم وبعد فحص امنً تصارٌح
خاصة ،و ُتعطى فً األساس للعاملٌن الدائمٌن فٌها كالمدرسٌن وأفراد طاقم عٌادتها .باإلضافة إلى ذلك
ّ
تعرفه كـ "حاالت إنسانٌة" مثل األفراح والمآتم .ولكن حتى
لما
مإقتة
تصارٌح
اإلسرائٌلٌة
السلطات
تصدر
ّ
فً هذه الحاالت تفرض القٌود على عدد األشخاص المسموح لهم بالدخول وعلى س ّنهم.
بالتوازي مع نصب الحواجز الدائمة على مدخل القرٌة ،سدّت إسرائٌل عام  6101الطرٌق المإدٌة من
القرٌة إلى القدس عبر راموت [مستوطنة] .نتٌجة ذلك ٌضطر سكان القرٌة الذٌن ٌحملون بطاقات هوٌة
إسرائٌلٌة الٌوم للسفر إلى رام هللا ومنها إلى حاجز قلندٌا للوصول إلى القدس ،األمر الّذي ٌطٌل طرٌقهم
إلى المدٌنة مدّة نصؾ ساعة وح ّتى أكثر .هكذا فُصلَت القرٌة لٌس فقط عن بق ٌّة الض ّفة وإ ّنما عن القدس
التً كانت تارٌخٌا مدٌنة القرٌة والقلب النابض لس ّكانها .منذ العام  6101أ ُضطرت  51عائلة ٌحمل
أفرادها بطاقات الهوٌة اإلسرائٌلٌة لمؽادرة القرٌة بسبب الفصل المفروض علٌهم عن المدٌنة .هذه األسر
التمسك بؤمالكها فً
التً ٌبلػ عدد أفرادها وفق تقدٌر المجلس المحلً حوالً  611شخص تواصل
ّ
القرٌة ،وٌؤتون للزٌارة.
تصعب القٌود المفروضة على الوصول إلى القرٌة على المصالح التجار ٌّة وعلى السكان
باالضافة إلى ذلك
ّ
فً تل ّقً البضائع والمعدات .ال ٌسمح للعدٌد من الموردٌن بدخول القرٌة وبالتالً ٌضطر أصحاب األعمال
والسكان إلى الوصول إلى الحاجز للحصول على البضائعٌ .سمح لبعض الموردٌن بالدخول فقط بعد عملٌة
تنسٌق عبر مجلس القرٌة أو السلطة الفلسطٌنٌة ،ولكن أٌضا كثٌرا ما ٌتم تعطٌلهم لفترات طوٌلة وأحٌا ًنا
ٌتم منعهم من الدّ خول تماما .ح ّتى سكان القرٌة الذٌن ٌجلبون معهم بضائع اشتروها من خارج القرٌة ٌت ّم
إعاقتهم أحٌانا على الرؼم من عدم وجود قٌود رسمٌة على إدخال البضائع.
كثٌرا
ٌمس
القٌود الشدٌدة المفروضة على الوصول إلى بٌت إكسا جعلت منها مكا ًنا معزوالً .هذا الفصل
ً
ّ
بقدرة س ّكانها على إقامة العالقات االجتماعٌة واألسرٌة وعلى وصولهم إلى أماكن عملهم وإلى الخدمات
فً القدس الشرق ٌّة وفً أجزاء أخرى من الضفة .باإلضافة إلى ذلك تزٌد القٌود من صعوبات وصول
ٌضر بقدرة المجلس المحلً على توفٌر
العمال والموردٌن ومانحً الخدمات إلى القرٌة ،األمر الذي
ّ
ٌومً
الخدمات األساس ٌّة للمواطنٌن .هذه القٌود الصارمة والتعسفٌة ال تسمح لسكانها بممارسة روتٌن
ّ
خطٌرا بس ّكان قرٌة كاملة.
مساسا
تمس
معقول .وهً
ً
ً
ّ
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تضمن تقرٌر المنظمة عدة إفادات ،وصؾ فٌها مواطنون وع ّمال فً القرٌة تؤثٌر القٌود على حٌاتهم ،كما
فً حالة أحمد لقانٌة ( 61عاما) وهو من سكان القرٌة ،وكٌؾ اضطر الى نقل عرسه خارج القرٌة،
بقوله:
قبل عامٌن ونصؾ عقدت قرانً .زوجتً من قرٌة عارورة ،قضاء رام هللا .ح ّتى تتم ّكن من القدوم للعٌش
معً فً القرٌة اضطررت إلى م ّد فترة الخطوبة مدّ ة سنة ونصؾ تقرٌ ًبا ألنّ األمر استؽرق هذا الوقت حتى
تمك ّنا من تؽٌٌر عنوانها إلى بٌت إكسا .تم رفض الطلب األول الّذي قدّمته واضطررت إلى االستعانة
بخدمات محام خاص الذي كلفنً حوالً ألفً شٌكل .فً النهاٌة فقط وبعد أن تزوجنا وقدمت عقد الزواج
تلقت زوجتً مصادقة بتؽٌٌر عنوانها.
تزوجنا فً قرٌة زوجتً عارورة فً حزٌران عام  .6105لم نتم ّكن من الزواج فً بٌت إكسا ألنّ
تزوجنا فً عارورة التً تبعد مسافة ساعة سفر فإن
الضٌوؾ لم ٌتم ّكنوا من دخول القرٌة .ولكن ألننا ّ
العدٌد من أهالً القرٌة لم ٌحضروا حفل زفافً .كانت تكالٌؾ الزفاؾ عالٌة ألنه كان ٌجب استئجار
الحافالت ومركبات لنقل الضٌوؾ وكلفتنً القاعة فً عارورة أكثر بكثٌر م ّما ٌكلّفنً الحفل فً بٌت إكسا.
ّ
تخطٌنا عقبات حفل الزفاؾ ولكن بعد ذلك بدأت المعاناة الحقٌقٌة .وخاصة عند زوجتً التً شعرت أ ّنها
تنفصل شٌئا فشٌئا عن عائلتها .منذ أن تزوجنا لم ٌنجح أي من أفراد عائلتها باستثناء والدٌها بزٌارتها
سمح بها فقط بعد أن قام أعضاء البلدٌة بالتنسٌق .زارها والداها فقط
فً القرٌة .ح ّتى زٌارات والدٌها ُ
ست أو سبع مرات أثناء عامٌن .بسبب الوضع األمنً فإنّ األمر لٌس ممك ًنا دائما .اآلن شهر رمضان
وعادة ما ٌزور األهل بناتهم وبشكل عام ٌزور الناس بعضهم البعض .بسبب الحاجز تت ّم الزٌارات عندنا
وأٌضا على افتراض أنهم قادرون على الدخول.
فً نطاق محدود وتقتصر على األقارب من الدرجة األولى
ً
وٌمس بالعالقات االجتماع ٌّة .زوجتً حامل وعلى وشك الوالدة وأنا أتساءل
ٌخلق هذا إحساسا باالنقطاع
ّ
كٌؾ ستبدو حٌاة أوالدنا؟ كٌؾ ستبدو عالقاتهم بؤقاربهم؟ إذا بقٌت زوجتً هنا فً القرٌة كٌؾ ستتم ّكن
عائلتها من مساعدتها على العناٌة باألطفال والتواصل معها؟.

غ .هذو  /وإخطاساخ تهذو يُاصل ويُشآخ عكُيح:
واصلت سلطات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر ،هدم منازل ومنشآت سكنٌة فً انحاء مختلفة من
االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌه بحجج البناء بدون ترخٌص ،والتً ناهزت ،بحسب "معهد االبحاث
التطبٌقٌة" الفلسطٌنً "ارٌج" ،ما مجموعه الـ  55مسكناً ،كان نصٌب القدس المحتلة 06 ،مسكنا ً،
وبخاصة فً منطقة سلوان ،جنوب االقصى المبارك ،ومنها:
* هدم طواقم اإلدارة المدنٌة االحتاللٌة ،صباح االربعاء ،6/1 ،كرفانا سكنٌا ،فً حً بٌت حنٌنا ،شمال
القدس المحتلةٌ ،عود للمواطن عز الدٌن أبو نجمة ،بحجة البناء دون ترخٌصٌ ،عٌش فٌه مع زوجته
واثنٌن من أوالده ،أحدهما ٌبلػ من العمر  06عاما ً ،موضحا بؤن الكرفان قائم منذ العام  ،6104حٌث
فشلت محاوالته منذ ذلك الوقت للحٌلولة دون هدمه ،بما فٌه محاولة استصدار رخصة بناء من سلطات
االحتالل ،أو وضعه ،كما فعل مإخراً ،على عجالت ،حٌث أنه وبحسب القوانٌن اإلسرائٌلٌة فإن أي منشؤة
قائمة على عجالت لٌست بحاجة الى رخصة بناء.
* اضطرار المواطن وائل بركات ألن ٌنفذ بنفسه عملٌة هدم لمنزله الكائن فً حً رأس العامود ،فً بلدة
سلوان ،تفادٌا ً منه لتنفٌذها من قبل بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،وبالتالً تكبد ؼرامات وكلؾ هدم
باهظة.
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* اقتحام طواقم من بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الجمعة ،6/01 ،بلدة سلوان ،وقٌامهات بتوزٌع
"إنذارات قبل تقدٌم لوائح اتهام ــ دعوة لالدالء بإفادة" على عدد من األبنٌة ،بحجة البناء دون ترخٌص،
استهدفت ،بحسب "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" ،منازل سكنٌة ضمن بناٌات ،فً حً وادي
حلوة ،قائمة جمٌعها قبل  05عاماًٌ ،عٌش فٌها حوالً  61فرداً.
* اقتحام عناصر من اإلدارة المدنٌة االحتاللٌة ،صباح االثنٌن ،6/06 ،تج ّمعا بدوٌا ً فلسطٌنٌا فً قرٌة
جبع ،شمال شرق القدس المحتلة ،وهدمها  4مساكن تابعة لثالث عائالت ،باالضافة لثالثة منشآت ُتستخدم
قاصرا).
شخصا (بٌنهم 01
لتربٌة ومبٌت مواشٌهم ،وما نجم عنه من تشرٌد 66
ً
ً
* هدم قوات االحتالل ،االثنٌن ،6/61 ،خمس مساكن فً تجمع بدوي فً جبع ،شمال شرق القدس
المحتلة.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،فجر الثالثاء ،6/11 ،منزالً فً قرٌة صور باهر ،جنوب القدس المحتلة،
ٌعود للمواطن وسٌم عطٌة ،بحجة البناء دون ترخٌص .بحسب المواطن عطٌة ،داهمت جرافات االحتالل،
بدون سابق انذار ،منزله عند الرابعة فجرا (والذي كلفه بناإه نحو  411الؾ شٌقل ،وانتقل للعٌش فٌه
قبل عام مع اسرته المكونة من الزوجٌن و 1أطفال تتراوح أعمارهم بٌن  4و 6سنوات) ،مشٌرا لتحدٌد
محكمة بلدٌة االحتالل نهاٌة تشرٌن أول القادم كموعد لعقد جلسة لبحث ترخٌصه ،دعك من تنفٌذ عملٌة
الهدم بٌنما كان بعض من اثاثه ما زال داخله.
* هدم جرافات االحتالل ،الثالثاء ،6/11 ،شقتٌن سكنٌتٌن قٌد اإلنشاء فً حً الثوري ،فً بلدة سلوان،
تعودان للمواطن اٌاد نٌروخ ،الذي أوضح تسلمه من بلدٌة االحتالل أمر هدم إداري ،الخمٌس،6/65 ،
لٌتفاجؤ صباح الٌوم المذكور باتصال من أحد أصدقائه ٌبلّؽه بعملٌة الهدم.
ذصؼيذ احراليل يف ػًهياخ اهلذو ملُاصل ويُشآخ عكُيح فهغطيُيح:

تشٌر معطٌات عدٌدة تقدمها هٌئات مهتمة بحصول تصعٌد واضح فً عملٌات الهدم للمنازل والمنشآت
السكنٌة الفلسطٌنٌة والتً ٌقدم علٌها االحتالل.
بحسب منظمة "بٌتسٌلم" ،هدمت سلطات االحتالل فً األشهر السبعة األولى من العام الجاري،6106 ،
ً
موضحة بؤن
قاصرا) ،بال مؤوى،
( )611مسكنا ً فً الضفة الؽربٌة ،خلفت  661شخصا (بٌنهم 416
ً
بحجة
حجم أعمال الهدم خالل هذه الفترة الزمن ٌّة هو األكبر منذ أن بدأت بتوثٌق أعمال هدم المنازل
ّ
ّ
المرخص".
"البناء ؼٌر
"أوذشا" :اسذفاع َغثح املُاصل انري هذيها االحرالل يف انقذط تُغثح  %41يقاسَح تانؼاو :2115
هذه المسؤلة تشمل بالتاكٌد القدس المحتلة ،بحسب تقرٌر صادر عن "مكتب األمم المتحدة لتنسٌق
الشإون اإلنسانٌة" ("أوتشا") ،الجمعةٌ ،6/5 ،شٌر الى حدوث ارتفاع واضح فً عدد المنازل التً
هدمها االحتالل فً المدٌنة وضواحٌها خالل العام الجاري( 6106 ،حٌث جرى هدم  004منزالً) ،بزٌادة
بنسبة  %41مقارنة بالعام الماضً.6105 ،
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"يؼهذ االحباز انرطثيقيح" انفهغطيُي"اسيط" :هذو  127يثىن يُز يطهغ انؼاو:
"معهد االبحاث التطبٌقٌة" الفلسطٌنً "ارٌج" ،نشر ،الخمٌس ،6/00 ،تقرٌرا قال فٌه بؤن توثٌقا دقٌقا
لحوادث الهدم التً وقعت فً الضفة الؽربٌة وبخاصة فً القدس المحتلة خالل الفترة من كانون ثانً الى
تموز ٌ ،6106ظهر ان  061منزال فلسطٌنٌا جرى هدمها فً القدس المحتلة ،باالضافة الى  015منشؤة
(تجارٌة وخدمٌة) ،ناهٌك عن تهدٌدات بهدم  056أخرى ،كما فً الجدول أدناه:
عدد المنازل والمنشآت المهددة عدد المنشآت التً جرى عدد المنازل التً جرى
هدمها
هدمها
بالهدم

السنة

152

135

127

2016

75

33

37

2015

88

33

48

2014

133

19

49

2013

448

220

261

المجموع

جمهظ اإلعكاٌ انفهغطيُي 31 :أنف وحذج عكُيح احرياظاخ انقذط حىت انؼاو :2121
الفت للنظر أن ٌواصل هذا االحتالل وحتى أن ٌصعد من عملٌات هدمه لمنازل ومنشآت سكنٌة مقدسٌة،
فً وقت ٌقدّر فٌه المدٌر الفنً لمجلس الفلسطٌنً لإلسكان ،زهٌر علً (خالل ورشة نظمها المجلس فً
مدٌنة بالبٌرة ،االثنٌن ،6/0 ،بعنوان "االسكان فً القدس :واقع وتحدٌات") ،احتٌاجات القدس المحتلة
من الشقق السكنٌة حتى العام  6161بنحو  11ألؾ وحدة سكنٌة (بلكفة نحو  1ملٌارت دوالر) ،موضحا ً
فٌها ما أدت الٌه اإلجراءات االسرائٌلٌة من أزمة سك َنٌة حادة فً المدٌنة.

خ .يصادسج ،ذذيري ،واالعريالء ػهً ممرهكاخ ػايح وخاصح:
تواصلت خالل الفترة موضع التقرٌر ،عملٌات المصادرة ،التدمٌر ،واالستٌالء التً ترتكبها قوات االحتالل
ضد ممتلكات المقدسٌٌن العامة والخاصة على السواء ،ومنها:
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء ،6/6 ،معرضا ً للسٌارات ومخزنٌن متنقلٌن ،فً
قرٌة صور باهر ،جنوب شرق القدس المحتلة ،تعود للمواطن محمد علٌان ،بحجة عدم الترخٌص والبناء
أرض مصادرة لصالح ما تسمى بـ "دائرة أراضً إسرائٌل" ،موضحا مداهمة طواقم بلدٌة االحتالل
فً
ٍ
المعرض الرابعة فجراً ،ومحاصرته بالكامل ،ومن ثم اقتحامه والشروع بهدمه ومصادرة بعض محتوٌاته
وتجرٌؾ األرض ،مإكداً حدوث عملٌة الهدم هذه دون سابق إنذار.
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* هدم قوات االحتالل ،األربعاء ،6/1 ،بركسا زراعٌا ٌعود لجمعٌة نسوٌة فً قرٌة النبً صموئٌل ،شمال
ؼرب القدس المحتلة.
* هدم قوات االحتالل ،األربعاء ،6/1 ،بركسٌن زراعٌٌن فً قرٌة النبً صموئٌل ،شمال ؼرب القدس
المحتلةٌ ،عودان للمواطن عماد بركات.
* إؼالق طواقم تابعة لبلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة وأخرى لضرٌبة االحتالل ،االثنٌن ،6/6 ،عددا من
المحال التجارٌة فً حارة باب حطة ال ُمفضٌة إلى المسجد األقصى المبارك فً البلدة القدٌمة.
* مداهمة طواقم تابعة لبلدٌة االحتالل ،االثنٌن ،6/6 ،جمعٌة "برج اللقلق" ،المالصقة لسور القدس
التارٌخً ،والتً ُتعنى بتقدٌم خدمات اجتماعٌة ،واالهتمام بفئتً األطفال والشبان فً البلدة القدٌمة ،لمنع
اعمال ترمٌم فً المكان.
* إؼالق شرطة اإلحتالل ،االثنٌن ،6/6 ،مإسسة ساعد لالستشارات التربوٌة فً القدس بذرٌعة "دعمها
لإلرهاب" .الشٌخ جمٌل حمامً ،عضو الهٌئة االسالمٌة العلٌا ،المدٌر التنفٌذي لمدارس اإلٌمان ،وعضو
جمعٌة الثقافة اإلسالمٌة ،والذي سلمته شرطة االحتالل أمر اإلؼالق ،استنكر القرار والذرٌعة اإلسرائٌلٌة،
مإكدا ان الجمعٌة تركز جهودها على تقدٌم االستشارات التربوٌة للمعلمٌن ،مشٌرا إلى أن هذا هو االؼالق
الثانً لها ،حٌث كان االؼالق األول لها قبل نحو ثالث سنوات.
* اقتحام قوات االحتالل قرٌة حزما ،شمال شرق القدس المحتلة ،االربعاء ،6/01 ،وإجبارها المواطن
زهٌر نجٌب وعائلته على إخالء منزله ،لتحوٌله الى نقطة مراقبة عسكرٌة.
* اقتحام قوات االحتالل قرٌة حزما ،األحد ،6/04 ،وإجبارها المواطن ضمٌن صالح الدٌن وعائلته ،على
إخالء منزله ،لتحوٌله الى نقطة مراقبة عسكرٌة.
* شن طواقم تابعة لبلدٌة االحتالل فً مدٌنة القدس المحتلة ،األحد ،6/04 ،حملة واسعة بحق المركبات
حرٌر مخالفات مالٌة بحقها،
فً شارع السلطان سلٌمان (بٌن بابً العامود والساهرة) ،وسط المدٌنة ،وت ّ
بزعم وقوفها فً مناطق ممنوعة ،فً حٌن ٌإكد عدد من أصحابها بؤنها "كٌدٌة" ،وأنهم اعتادوا على
ركن مركباتهم فً هذه المنطقة منذ فترات طوٌلة.
* اقتحام قوات االحتالل قرٌة عناتا ،الثالثاء ،6/06 ،وهدمها معرضا للسٌاراتٌ ،عود للمواطن زكرٌا
موسى.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،الثالثاء ،6/06 ،ؼرفة وأسواراً فً منطقة خلة عبد  /الصلعة ،فً قرٌة
جبل المكبر ،تعود للمواطن محمد عبٌدات ،الذي أوضح محاصرة الجرافات ،رفقة قوات احتاللٌة خاصة
للمنطقة ،وإمهاله  01دقائق إلخراج محتوٌات الؽرفة ،قبل شروعها بهدمها بحجة البناء دون ترخٌص،
مضٌفا بؤنه قام ببناء الؽرفة ،فً تموز الماضً ،للسكن فٌها ،وقبل حوالً شهر اقتحمتها طواقم البلدٌة
وعلقت علٌها قرارا بالهدم ،فحاول حماٌتها بتحوٌلها الى اسطبل للخٌول ،لكنه فوجئ الٌوم باقتحام األرض
وهدم الؽرفة دون سابق انذار.
النوار"،
* اقتحام طواقم تابعة لما تس ّمى بـ "اإلدارة المدنٌة" االحتاللٌة ،األربعاء ،6/01 ،تج ّمع "أبو ّ
شرقً مدٌنة القدس المحتلة ،وتسلٌمه اخطارات بهدم  6منازل متن ّقلة تعود لمواطنٌن من عرب الج ّهالٌن.
وتج ّمع "أبو النوار" هو أحد التج ّمعات المهدّ دة منازله بالهدم ،ومصادرة أراضٌهم لصالح المشارٌع
االستٌطانٌة ،خاصة مستوطنة "معالٌه أدومٌم" المقامة على أراضً بلدتً العٌزرٌة وأبو دٌس ،شرق
القدس المحتلة.
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* تحرٌر بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األحد ،6/60 ،مخالفة مالٌة بقٌمة  5آالؾ شٌقل لمحل "اٌلٌا
سبورت" وسط القدس المحتلة ،بادعاء مشاهدة احد مستخدمٌها شخصا ً وهو ٌدخن سٌجارة أثناء خروجه
منه.
* هدم جرافات االحتالل سورا ٌحٌط بقطعة ارض فً حً الثوري ،فً سلوان ،الثالثاء ،6/11،تعود
ملكٌتها للمواطن عبد شوٌكً.
* هدم جرافات االحتالل ؼرفتٌن فً حً الثوري ،الثالثاء ،6/11 ،تعودان للمواطن عزٌز برقان.
* هدم جرافات االحتالل ،األربعاء ،6/10 ،مخرطة حدادة فً بلدة السواحرة ،جنوب شرق القدس المحتلة،
تعود للمواطن فهد زعاترة.
حفشياخ االحرالل ذرغثة مبضيذ يٍ انرشققاخ وانرصذػاخ مبُاصل عهىاٌ:
بما له صلة ،أكد تقرٌر مشفوع بالصور أصدره "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان ،االثنٌن،6/61 ،
بتسبب حفرٌات االحتالل المتواصلة أسفل حً وادي حلوة ،فً بلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى
المبارك ،بالمزٌد من التشققات والتصدعات فً منازل المواطنٌن ،بالتزامن مع ازدٌاد إخراج األتربة
وبكمٌات كبٌرة والناتجة من هذه الحفرٌات.
بحسب المركز ،كانت التشققات واالنهٌارات تظهر فً منشآت وشوارع الحً ،خالل فصل الشتاء فقط،
بٌنما أصبحت خالل الفترة األخٌرة تظهر على مدار السنة ،ما ٌدل على تكثٌؾ االحتالل لعملٌات حفر
األنفاق أسفل الحً ،األمر الذي ٌهدد منشآت المنطقة بخطر االنهٌار فً اي لحظة ،مشٌرا النهٌارات
أرضٌة حصلت فً سور وتمدٌدات البنٌة التحتٌة الخاصة بعائلة الصرفندي فً الحً ،ومنزل أرملة
المواطن عدنان صٌام ،والتً كانت أخلت قبل عدة أشهر مكان سكناها فً الطابق األول من منزلها بسبب
االنهٌارات والتصدعات ،لتفاجىء بتوسع التشققات فً الطابق الثانً منه والذي انتقلت للعٌش فٌه ،الفتا ً
لسماع السكان أصوات الحفر باألدوات الكهربائٌة والٌدوٌة أسفل منازلهم وعلى مدار الساعة.
عضو لجنة الحً ،أحمد قراعٌن ،قال بؤن سلطات االحتالل بدأت بؤعمال حفر األنفاق أسفل الحً منذ العام
 .6111وبعد توجه السكان للمحاكم اإلسرائٌلٌة ،صدر أمر احترازي بوقؾ العمل أسفل منازلهم لمدة 04
شهرا .بعدها تمكنت الجمعٌات االستٌطانٌة من استصدار قرار ٌسمح لها بؤعمال الحفر ،بشرط عدم تشكٌل
أي خطورة على حٌاة السكان ،بٌنما أن ما ٌحدث فً الحً هو عملٌات حفر وشق متواصل ،دون األخذ
بعٌن االعتبار سالمة السكان ،مبٌنا محاولة مإسسات االحتالل المختلفة ،من سلطة الطبٌعة وآثار وجمعٌة
"العاد" االستٌطانٌة وشركة "جٌحون" للمٌاه ،التنصل من مسإولٌتها من نتائج أي عملٌات حفر أسفل
الحً.

د .أَشطح اعريطاَيح وذهىيذيح:
فً ؼضون ذلك ،واصلت سلطات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر تعزٌز أنشطتها االستٌطانٌة
والتهوٌدٌة فً القدس المحتلة ،ومنها:
* ما كشؾ عنه موقع "والال" االخباري االسرائٌلً ،االثنٌن ،6/6 ،من مخطط استٌطانً جدٌد لبناء
 6111وحدة استٌطانٌة شرق مدٌنة القدس المحتلة ،على مئات الدونمات ،معظمها ذات ملكٌة خاصة،
وأن عشرات أشجار الزٌتون هناك تم قطعها من أجل البناء ،حٌث تقدر مصادر فلسطٌنٌة مهتمة بمتابعة
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شإون االستٌطان ،بان األراضً التً ٌستهدفها المشروع تقع بالقرب من بلدتً بتٌر والولجة التابعتٌن
لمحافظة بٌت لحم فً المناطق المصنفة "سً" ،على مشارؾ شرقً القدس.
الموقع نقل عن نائب رئٌس بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،مائٌر تورجمان ،قوله بإن من المرجح أن
توافق البلدٌة على المخطط فور وصوله إلى طاولتها وبشكل رسمً.
وبحسب الموقع ،فقد التقى جنرال فً االحتٌاط أوكلت له مسإولٌة المشروع مع العدٌد من المسإولٌن فً
بلدٌة االحتالل هذه من أجل منحه التراخٌص الالزمة والموافقة على مشروعه االستٌطانً.
* إعالن بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء 6/1 ،عن مخطط استٌطانً جدٌد لبناء ما مجموعه
 6511وحدة سكنٌة استٌطانٌة على مساحة تصل الى  661دونم فً الجزء الجنوبً الشرقً من
مستوطنة "جٌلو"( .و"جٌلو" مستوطنة إسرائٌلٌة كبٌرة تقع فً جنوب ؼرب القدس الشرقٌةٌ ،بلػ عدد
سكانها نحو  41الفا .وتعتبر واحدة من األحٌاء الدائرٌة الخمسة التً بنتها إسرائٌل فً محٌط مدٌنة
القدس ،على أراض فً الضفة الؽربٌة ضمتها الٌها).
* مصادقة لجنة التخطٌط والبناء فً بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،االربعاء ،6/01 ،على مخطط
لبناء  66وحدة سكنٌة استٌطانٌة فً مستوطنة "بسؽات زئٌؾ" ،شمالً القدس المحتلة ،موزعة على
بناٌتٌن كل واحدة منها من  1طوابق ،كجزء من مخطط مستقبلً ٌتضمن بناء  665وحدة على مساحة
تصل الى  001دونمات من اراضً بلدة بٌت حنٌنا .و"بسؽات زئٌؾ" هذه ،هً أكبر حً سكنً استٌطانً
فً القدس المحتلة ،حٌث ٌبلػ عدد سكانها أكثر من  51الؾ نسمة.
* مصادقة لجنة التخطط والبناء فً االدارة المدنٌة االحتاللٌة ،االربعاء ،6/10 ،على مخططات لبناء نحو
 461وحدة سكنٌة استٌطانٌة فً  4مستوطنات ،بٌنها  61وحدة فً مستوطنة "جفعات زئٌؾ" ،شمال
القدس المحتلة.
* نشر سلطات االحتالل وما تسمى بـ "إدارة أراضً إسرائٌل" ،وبالتعاون مع الشركة االقتصادٌة لتطوٌر
مستوطنة "معالٌه أدومٌم" ،شرق القدس المحتلة 4 ،مناقصات مختلفة لبناء فندق ومناطق تجارٌة،
ومنطقة صناعٌة لتصنٌع المحركات ،ومكاتب تجارٌة فً المستوطنة.

أَشطح ذهىيذيح:
* إعالن شرطة االحتالل ،الثالثاء ،6/1 ،عن خطة تشتمل على إنشاء  5مراكز شرطٌة جدٌدة فً البلدات
واألحٌاء المقدسٌة :راس العامود ،جبل المكبر ،سلوان ،العٌسوٌة ،وصور باهر ،اضافة الى تجنٌد ما بٌن
ألؾ ومائتٌن وألفً شرطً جدٌد للخدمة فً المدٌنة المقدسة ،وزعم فٌه وزٌر األمن الداخلً فً حكومة
االحتالل ،ؼلعاد اردان ،بؤن تطبٌق الخطة الجدٌدة إنما ٌهدؾ الى فرض سلطة القانون والنظام فً أحٌاء
شرقً القدس ،فٌما ترى الناشطة المقدسٌة ،فاطمة محٌسن ،بؤن الهدؾ هو "زرع الخوؾ والهلع فً
صفوؾ المواطنٌن" ،مشٌر ًة إلى أن القدس وبفعل اجراءات االحتالل ،تحولت الى ثكنة عسكرٌة تؽٌب
الحساسة ،ونشر المئات من
عنها مظاهر الحٌاة الطبٌعة االعتٌادٌة ،حٌث زرعها بمئات الكامٌرات
ّ
عناصره فً شوارعها وطرقاتها ومحاور الطرق ووضع نقاطا عسكرٌة ثابتة على مداخل وأبواب القدس
القدٌمة ،وعلى مداخل مختلؾ البلدات واألحٌاء المقدسٌة ،وكل ذلك لفرض هٌمنته وسٌادته على المدٌنة،
التً بمجموع مكوناتها تلفظ االحتالل ومإسساته.
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* إعالن بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،االربعاء ،6/01 ،عن مناقشتها لمشروع جدٌد لبناء كنٌس
و"مكٌافاه" (بركة مٌاه تطهرٌة تلمودٌة) فً منطقة جبل المكبر ،جنوب مدٌنة القدس المحتلة ،على ارض
فلسطٌنٌة سٌتم مصادرتها.
* اجراء وزٌر األمن الداخلً االسرائٌلً ،جلعاد أردان ،ووزٌرة الثقافة والرٌاضة ،مٌري رٌؽب ،ووزٌر
األدٌان ،دافٌد أزوالي ،مداوالت حول مخطط تقدم به رئٌس بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،نٌر بركات،
وأوساط أخرى ،بهدؾ تعزٌز منطقة جبل الزٌتون ،وتطوٌرها كمنطقة سٌاحٌة ،حٌث تقرر فً المداوالت
اٌجاد تعاون بٌن بلدٌة االحتالل والوزارات الحكومٌة ،فً قضاٌا متعلقة بالموقع ،ومنها االسراع بإنهاء
بناء جدران فٌه ،ال سٌما انه ُخصصت أموال لذلك ،واقامة مهرجانات ثقافٌة ،وتخصٌص مٌزانٌة العمار
قبوره ،وبناء مركز زٌارات علٌه ،وتحسٌن سبل الوصول الٌه ،بما فً ذلك توفٌر مواصالت عامة تربط
بٌنه وبٌن جٌعات هتحموشت (الشٌخ جراح) واالستمرار بإحراز تقدم على مبادرة رئٌس البلدٌة الخاصة
بمد قطار هوائً ٌربط بٌنه وبٌن باب المؽاربة.
وٌطل جبل الزٌتون على المسجد األقصى المبارك من الجهة الشرقٌة ،وٌعتبر أعلى جبال القدس (666
متراً عن سطح البحر) ،وله أهمٌة تارٌخٌة ودٌنٌة حٌث تنتشر فٌه كنائس وأدٌرة قدٌمة ،حٌث أنه
وبحسب الرواٌات المسٌحٌة فإن ٌسوعا ً المسٌح صعد منه إلى السماء .كما توجد فٌه أٌضا ً فٌه مقبرة
كبٌرة ٌقول الٌهود بانها تعود لهم .فً سفر زكرٌا من الكتاب المقدسٌ ،رد بؤن الجبل هو المكان الذي
سٌبدأ هللا منه بإقامة الموتى فً نهاٌة األٌام .لذلك ،فلطالما طالب الٌهود بؤن ٌدفنوا هناك .و ٌُقال بؤن
الزاهدة رابعة العدوٌة لقٌت ربها فً جبل الزٌتونٌ .شق الجبل نفق أقامته بلدٌة االحتالل فً القدس
المحتلة لربط وسط المدٌنة بمستوطنات االؼوار ،وخاصة مستوطنة "معالً ادومٌم" .وفً حزٌران،
 ،0166افتتح مستشفى جمعٌة المقاصد الخٌرٌة اإلسالمٌة فً مدٌنة القدس المحتلة ،وبالتحدٌد على جبل
الزٌتون.
* تحذٌر الهٌئة االسالمٌة المسٌحٌة لنصرة القدس والمقدسات من مخطط تهوٌدي كبٌر ٌحمل عنوان
"وجه القدس المدٌنة الحدٌثة"ٌ ،ستهدؾ المدخل الرئٌسً لمدٌنة القدس من جهتها الؽربٌة ،معتبر ًة فً
بٌان ،الخمٌس ،6/06 ،بان المخطط استمرار للهدؾ االسرائٌلً االكبر بتهوٌد القدس بكل ما فٌها،
وطمس معالمها العربٌة االسالمٌة المسٌحٌة ،وتشوٌه تارٌخها العرٌق ،وصبػ المدٌنة بمعالم ٌهودٌة بحتة
ال تمت للقدس وعروبتها بصلة .وبحسب امٌن عام الهٌئة ،حنا عٌسىٌ ،قوم المخطط على نحو  161ألؾ
م  ،6تصل تكلفة تنفٌذه نحو  0.4ملٌار شٌقل ،معتبراً تصرٌح رئٌس بلدٌة االحتالل بالقدس ،نٌر بركات،
والذي جاء فٌه بؤن "القدس ستتحول فً السنٌن القادمة إلى مركز تجاري متطور وأكثر حداثةٌ ،تخلله
مشارٌع تكنولوجٌة" ،اعالن واضح لهدؾ ونٌة سلطات االحتالل بتهوٌد القدس وتؽٌٌر طابعها ،وهو ما
ترفضه القوانٌن الدولٌة.
* ما كشؾ عنه تقرٌر ّأولً أصدرته سلطة آثار االحتالل ،وتناولته مصادر إعالمٌة اسرائٌلٌة ،الثالثاء،
 ،6/61عن حفر نفق تحت األرض بطول  561متراٌ ،متد من الزاوٌة الجنوبٌة الؽربٌة للمسجد األقصى،
باتجاه عٌن سلوان جنوبا ،وادعائها بؤنه تم خالل هذه الحفرٌات الكشؾ عن طرٌق متدرج على طول
موقع الحفرٌة ٌعود للفترة الرومانٌة ،تقع تحتها قناة تصرٌؾ مٌاه ضٌقة ،بعرض نحو متر واحد.
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ر .اَرهاكاخ املغرىطُني:
إضافة الى انتهاكاتهم المشار إلٌها أعاله ضد المقدسات االسالمٌة فً القدس المحتلة ،تواصلت خالل
الفترة موضع التقرٌر ،إعتداءات المستوطنٌن ضد المقدسٌٌن ،متمتعٌن وكالعادة بحماٌة قوٌة من
المإسسة االحتاللٌة ،بما فٌه قٌامهم ،الخمٌس ،6/4 ،برفع صور لوزٌر االوقاؾ االسالمٌة الفلسطٌنً،
الشٌخ ٌوسؾ ادعٌس ،قرب حاجز قلندٌا وبلدة بٌت حنٌنا ،مكتوب علٌها "كاذب وسكٌر ودجال"؛
وإعتداء  1مستوطنٌن ،االحد ،6/04 ،بالضرب على الطفل عبد الرحمن شوٌكً " 01عاماً" أثناء بٌعه
"الكعك" فً حً وادي حلوة ،فً بلدة سلوان؛ واعتداء مستوطن ،الثالثاء ،6/61 ،على الشاب مراد
الرجبً " 61عاماً" بالضرب المبرح ،أثناء تواجده فً حارة الشرؾ بالقدس القدٌمة ،ما أدى إلصابته
بكسور فً أنفه وجروح فً وجهه ،إضافة الى رضوض فً الرقبة ،واستدعاء شرطة االحتالل للشاب
الرجبً للتحقٌق معه "بحجة تقدٌم شكوى ضده من قبل المستوطن" ،وإفراجها عنه بشروط ،بما فٌه
اإلبعاد عن حارة الشرؾ لمدة أسبوعٌن.

س .منارض يٍ االعرهذاف االحراليل نهؼًهيح انرؼهيًيح يف انقذط احملرهح:
مع انطالق العام الدراسً ،6101/6106 ،ظهرت عدة مإشرات تإكد استهداؾ االحتالل االسرئٌلً
للعملٌة التعلٌمٌة فً القدس المحتلة ،ؼٌر مكتؾ بؤن طلبة المدٌنة المقدسة سٌعودون الى مقاعدهم وقد
افتقدوا ،بسبب من هذا االحتالل 015 ،طالبا ً وطالبة ،بحسب أمٌن سر حركة "فتح" فً القدس المحتلة،
عدنان ؼٌث ( 00ارتقوا منذ اندالع الهبة الشعبٌة مطلع تشرٌن اول الماضً ،وٌ 064قبعون فً سجون
االحتالل 01 ،منهم دون سن الـ  06ممن ٌتواجدون داخل مإسسات اجتماعٌة احتاللٌة) ،ومنها:
ُ
سفط يا ذغًً تـ "وصاسج انقذط" االحرالنيح ذشييى املذاسط انفهغطيُيح يف انقذط احملرهح
طاملا مل ذؼرًذ يُهاض االحرالل:

نشر الموقع االلكترونً لصحٌفة "هآرتس" ،األحد ،6/1 ،قرار ما ٌسمى بوزارة شإون القدس االحتاللٌة
(ٌقؾ على راسها اللٌكودي ،زئٌؾ الكاٌن) ،عدم تقدٌم أي مساعدة فً ترمٌم مدارس ومعاهد فلسطٌنٌة
فً القدس المحتلة ،طالما لم تعتمد المنهاج "التعلٌمً اإلسرائٌلً" ،بدال من الفلسطٌنً ،على الرؼم من
تقارٌر أمٌركٌة وأوروبٌة تشٌر إلى حاجة هذه المإسسات إلى الترمٌم ،واالهتمام ،والتؤكٌد على أن
األجٌال الشابة تحتاج لخدمات تعلٌمٌة أفضل من حٌث المكان ،مشٌر ًة الى أن الوزارة ستوفر تموٌال خاصا
قٌمته  61ملٌون شٌقل (نحو  5.6ملٌون دوالر أمٌركً) لعدد قلٌل من المدارس الفلسطٌنٌة فً القدس
المحتلة ،التً تقوم بتدرٌس المنهاج اإلسرائٌلً.
الصحٌفة ذكرت بان معظم المدارس فً شرق المدٌنة تدرس المنهاج الفلسطٌنً ،وخرٌجوها ٌخضعون
المتحان شهادة الثانوٌة العامة التابعة للحكومة الفلسطٌنٌة ،لكن وفً السنوات األخٌرة بدأ المزٌد من
المدارس هنا فً تدرٌس المناهج الدراسٌة اإلسرائٌلٌة.
ٌذكر أن عدد المدارس التً تدرس المنهاج الفلسطٌنً فً القدس المحتلة ٌبلػ  061مدرسة ،مقابل 01
فقط ،فٌها صفوؾ موجهة نحو تحصٌل شهادة الثانوٌة العامة وفق المنهاج االسرائٌلً.
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عطى تهذيح االحرالل ػهً يىاصَاخ وصاسج املؼاسف االعشائيهيح املخصصح نهًذاسط انؼشتيح يف
انقذط احملرهح:

تقرٌر آخر نشرته صحٌفة "هآرتس" ،الثالثاءٌ ،6/61 ،إكد حصول الطالب العربً فً مدارس القدس
المحتلة على أقل من نصؾ المٌزانٌة التً ٌحصل علٌها نظٌره الٌهودي فً ؼربً القدس.
وبحسب الصحٌفة ،فإنها أجرت فحصا ً فً مٌزانٌة بلدٌة القدس ،ب ٌّن أن  00مدرسة فلسطٌنٌة ثانوٌة
تابعة لها (من أصل)  ،01ال تحصل على المٌزانٌات المخصصة لها من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم
تحولها الى البلدٌة.
اإلسرائٌلٌة التً ّ
وأوضح تقرٌر الصحٌفة بؤنّ مجمل المدارس العرب ٌّة ال ّثانو ٌّة المتواجدة فً األحٌاء العرب ٌّة فً شرقً
القدس المحتلة (وعددها  01مدرسة) ،والتً تتل ّقى مٌزان ٌّات من بلد ٌّة االحتالل ومن وزارة المعارؾ
ؼربً القدس ،حٌث تنتقص هذه البلدٌة من المٌزان ٌّات التً
كثٌرا وراء نظٌراتها اإلسرائٌلٌات
تتخلّؾ
ّ
ً
ؼربً
تستح ّقها (وفق المعاٌٌر والقوانٌن "اإلسرائٌل ٌّة") المدارس العرب ٌّة ،بٌنما تمنح المدارس الٌهود ٌّة
ّ
أقرتها وزارة ال ّتربٌة وال ّتعلٌم.
القدس ،مٌزان ٌّات أعلى من التً ّ
أوضح الفحص الذي أجرته الصحٌفة على سبٌل المثال ال الحصر ،بؤنّ مدرستٌن؛ عرب ٌّة وٌهود ٌّة تابعتان
لبلد ٌّة االحتالل ،وتحتوٌان تقرٌ ًبا على نفس عدد ّ
الطالب ( 166و 161طال ًبا) ،تتل ّقٌان مٌزان ٌّة بفارق
هائل بٌنهما .فبٌنما تلقت العرب ٌّة  1مالٌٌن شٌكل للعام  ،6106تلقت نظٌرتها اإلسرائٌل ٌّة مٌزان ٌّة أعلى
منها بـ  01ملٌون شٌقل ولنفس العام.
مثال على سطو بلدٌة االحتالل على موازنات المدارس العربٌة المقدسٌة ،بحسب الصحٌفة ،هو ّثانو ٌّة
بلدة بٌت صفافا ،والٌت تتلقى مٌزان ٌّة بـ  6,1ملٌون شٌقل ،فٌما أنّ وزارة ال ّتربٌة وال ّتعلٌم االسرائٌلٌة
أقرت لها مٌزان ٌّة بـ  00,1شٌقل ،أي أنّ بلد ٌّة االحتالل انتقصت مبلػ  1ملٌون شٌقل .وهكذا.
ّ
قشاس احراليل تإغالق يذسعح يثُيح يٍ انطىب واالطاساخ:
قرر مكتب رئٌس الوزراء االسرائٌلً إؼالق مدرسة "الخان االحمر االساسٌة" التً تخدم التجمعات
البدوٌة الفلسطٌنٌة الكائنة شرق القدس المحتلة.
وبحسب عٌد ابو دعوك ،المتحدث الرسمً باسم التجمع البدوي فً الخان االحمر ،جاء قرار المكتب بعد
استدعائه السفٌر االٌطالً ،باعتبار أن بالده تدعم هذه المدرسة ،وأبلؽه بقرار إؼالقها ،بزعم أنها مقامة
فً بٌئة صحٌة ؼٌر آمنة وفً مناطق "سً" التً تخضع لسٌطرة احتاللٌة شاملة.
وتضم المدرسة ،التً اشتهرت باسم مدرسة االطارات ،كونها بنٌت من الطٌن واطارات المركبات
المستعملة 011 ،طالبا وطالبة من الصؾ االول وحتى التاسع ،لتخدم  5تجمعات بدوٌة تقع شرق القدس
المحتلة.
كانت سلطات االحتالل أخطرت بهدم المدرسة منذ تؤسٌسها عام  ،6111بزعم البناء فً منطقة مصنفة
"سً" ،والخاضعة لسٌطرة إسرائٌلٌة كاملة ،بحسب اتفاق أوسلو المإقت الموقع بٌن منظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة وإسرائٌل عام  ،0111والتً تشكل نحو  %60من المساحة الكلٌة للضفة الؽربٌة المحتلة.

19

وتقع المدرسة إلى الشرق من مستوطنة "معالٌه أدومٌم" شرق القدس المحتلة ،إحدى أكبر مستوطنات
الضفة الؽربٌة المحتلة ،وعلى أراضً المشروع االستٌطانً الكبٌر والبالػ مساحته  06كٌلومترا مربعا،
والمعروؾ باسم" ، "E1والذي ٌهدؾ إلى ربط المستوطنة بالقدس المحتلة.
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