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يٕجص ذُفٛر٘:
واصل االحتالل االسرائٌلً ،خالل الشهر موضع التقرٌر ،شباط ،ٕٓٔ2 ،انتهاكاته المعهودة فً القدس
المحتلة ،بما فٌه بتسببه بجرح العدٌد من أبنائها ،ومواصلته حجز جثمانً شهٌدٌن؛ وأعتقاله نحو ٓٔٙ
مواطنا ،بٌنهم قصر ونساء؛ ومصادرته وتدمٌره واعتدائه على ممتلكاتها العامة والخاصة على حد سواء،
بالتعارض مع ما ٌوفره القانون والمعاهدات الدولٌة من حماٌة للواقعٌن تحت نٌر االحتالل ،كالمادة ٖ٘
من اتفاقٌة جنٌف الرابعة والتً تحظر على دولة االحتالل "أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة
تتعلق بؤفراد أو جماعات ،أو بالدولة أو السلطات العامة ،أو المنظمات االجتماعٌة أو التعاونٌة ،إال إذا
كانت العملٌات الحربٌة تقتضً حتما هذا التدمٌر".
األمر نفسه بالنسبة لمقدساتها ،وبخاصة منها االقصى المبارك ،بتؤمٌن اقتحام الموقع الشرٌف من قبل
نحو ٖٓٔٔ مستوطنٌن ٌهود ،ومحاولة بعضهم تؤدٌة طقوس دٌنٌة تلمودٌة فً محٌطه وباحاته؛ وذلك
القرار الصادر عن محكمة احتاللٌة والزاعم بؤحقٌة الٌهود بالوصول والصالة فً الحرم القدسً الشرٌف
باعتباره مكانا ٌهودٌا مقدسا ،فً انتهاك صارخ لوضعٌته التارٌخٌة كمكان عبادة خاص بالمسلمٌن
وحدهم ،والذي أكدته جملة من القرارات الدولٌة ،بما فٌه الصادرة مإخرا عن الٌونسكو ،أرفع مإسسة
عالمٌة معنٌة بالمواقع الثقافٌة والتراثٌة.
االحتالل واصل تصعٌده الخطٌر لوتٌرة أنشطته االستٌطانٌة والتهوٌدٌة فً مجمل االراضً الفلسطٌنٌة
المحتلة ،بما فٌها القدس المحتلة ،فً سٌاق استغالله المتوالً لوصول الرئٌس االمرٌكً المنتخب ،دونالد
ترامب ،الى البٌت االبٌض ،وما ظهر منه ومن أركان إدارته على السواء من جملة من المواقف المشجعة
على ذلك ،بما فٌه تعٌٌنه سفٌرا امرٌكٌا جدٌدا لدى اسرائٌل ،دٌفٌد فرٌدمان ،مع ما هو معروف عنه من
مناصرته لالنشطة االستٌطانٌة فً هذه االراضً المحتلة ،درجة رئاسته لما تسمى بـ "جمعٌة االصدقاء
االمرٌكٌٌن لبٌت اٌل" [إشارة إلى مستوطنة "بٌت اٌل" القائمة شمال رام هللا].
تؤدَاِ ػسض ألتسش االَرٓاكاخ انر ٙأقدو ػهٓٛا االحرالل يف املدُٚح املقدسح خالل انفرتج يٕضغ انرقسٚس:

أ .شٓداء ٔجسحٗ:
تمٌز الشهر موضع التقرٌر بكونه واحدا من األشهر القلٌلة منذ اندالع الهبة الشعبٌة الفلسطٌٌة نهاٌة العام
٘ٔ ٕ1لجهة خلوه من ارتقاء شهداء مقدسٌٌن على ٌد قوات االحتالل ،وإن واصلت استهدافها العدٌد من
المواطنٌن ،كما هو الحال بالنسبة لتعمدها إطالق الرصاص على الفتاة منار مجاهد ( ٕ2عاما) ،أثناء
تواجدها ،االثنٌن ،ٕ/ٕ2 ،بالقرب من حاجز قلندٌا ،شمال القدس المحتلة ،وإصابتها بجروح وصفت
بالطفٌفة ،بزعم حملها حقٌبتها بصورة أثارت الشبهات؛ والفتى عبد هللا عناتً (ٗٔ عاما) ،الذي أُصٌب
بجروح خطٌرة ،بما فٌها تمزق بالرئة الٌسرى ،بعد استهدافه بعٌار مطاطً ،خالل توجهه الى منزله فً
مخٌم شعفاط ،عبر الحاجز المقام عند مدخله ،حٌث كانت تدور فً المكان مواجهات قوٌة بٌن المواطنٌن
وقوات االحتالل ،مع مالحظة تعمدها منع أسرته والكثر من نصف ساعة من المرور لنقله لمركز طبً
فلسطٌنً ،مشترطة تحوٌله الى مشفى هداسا  /العٌسوٌة ،ومرافقته من قبل إثنٌن من عناصرها داخل
سٌارة االسعاف ،وإرفاق األخٌرة بمركبة عسكرٌة احتاللٌة ،دعك من أجراء مخابرات االحتالل تحقٌقا أولٌا
مع الفتى الجرٌح فٌما كان ال ٌزال تحت تؤثٌر األدوٌة والمسكنات ،حٌث وجهت له تهمة "القاء الحجارة"
باتجاه جنود االحتالل ،رغم نفً والدته ذلك.
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يٕاصهح حجص جثايني شٓداء:
فً السٌاق ،واصلت سلطات االحتالل ممارسة تلك الصورة البشعة من سٌاسات العقاب الجماعً التً
توقعها بحق المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن ،بما فٌهم المقدسٌٌن ،والمتمثلة بحجز جثامٌن عدد من شهدائهم،
بدعوى تحول الجنازات التً تعقد لتشٌٌعهم لمسٌرات ومظاهرات حاشدة "تدعو للعنف وتحرض ضد
إسرائٌل" ،وأنها بٌئة خصبة لخروج منفذي عملٌات آخرٌن..الخ.
هكذا ،ومع انتهاء الشهر كان االحتالل ما زال ٌحتجز جثمانً شهٌدٌن مقدسٌٌن ،بٌنهما جثمان الشهٌد
فادي القنبر ( ٕ2عاما) ،والذي كان قضى شهٌدا برصاص قوات االحتالل فً الثامن من كانون ثانً
الماضً ،وكالعادة بزعم تنفٌذه عملٌة دهس لعناصر احتاللٌة بشاحنة كان ٌقودها قرب مستوطنة "ارمون
هنتسٌف" ،جنوب القدس المحتلة.
ّ
ّ
"تٛرسٛهى" :جُد٘ اسسائٛه ٙقرم شاتا مل ٓٚدد حٛاج أحد يف كفس ػقة:
بما له صلة ،قال تقرٌر لـ "مركز المعلومات اإلسرائٌلً لحقوق اإلنسان فً األراضً المحتلة"
("بتسٌلم") ،األحد ،ٕ/٘ ،بإن جندٌا إسرائٌلٌا قتل شابا فلسطٌنٌا فً ظروف لم ٌكن ٌُشكل فٌها تهدّ ٌدا
لحٌاة أحد ،فً إشارة الى واقعة تصفٌته للشهٌد احمد خروبً ( ٔ1عاما  /من أبناء مدٌنة البٌرة) ــ لدى
اقتحام قوات االحتالل ،بعد منتصف لٌلة الثانً والعشرٌن من كانون اول الماضً ،قرٌة كفر عقب ،شمال
شرقً
القدس المحتلة ،إلغالق منزل الشهٌد مصباح أبو صبٌح ،المتهم بتنفٌذ عملٌة ضد االحتالل ،فً
ّ
القدس ،فً التاسع من تشرٌن اول الماضً ــ ،بزعم تعرضها ألعٌرة نارٌة وعبوات ناسفة ،ناقال
[المركز] شهادات عٌان تفٌد بؤنه لم تحصل مواجهات تقرٌبا فً المكان ،وإنه لم تلق باتجاه قوات االحتالل
أٌة عبوات ناسفة ،وأن المسالة لم تكن لتتعدى تعرض شبان فلسطٌنٌٌن ،وبٌنهم الشهٌد خروبً ،لقوات
االحتالل المقتحمة هذه بالحجارة وعن مسافة ال تقل عن ٓ 2الى ٓٓٔ متر.
المركز أشار إخفاق جهاز تطبٌق القانون العسكري االسرائٌلً وعلى مدار سنوات طوٌلة فً توطٌد نهج
ي
مساءلة ومحاسبة الضالعٌن فً عملٌات قتل الفلسطٌنٌٌن ،بحٌث أنه وفً كثٌر من الحاالت لم ٌُف َتح أ ّ
تحقٌق ،وحٌن فُتح تحقٌق فقد كان ٌنتهً وبشكل دائم تقرٌبا بطمس الحقائق وبالتس ّتر على مخالفً
التوجه إلى النٌابة العسكر ٌّة االسرائٌلٌة للمطالبة بفتح
الكف عن
قرر المركز
ّ
ّ
القانون ،وإنه ولهذا السبب ّ
تحقٌق ،وإن كان ال ٌزال فً الوقت نفسه ٌعمل وبطرق أخرى من أجل فرض إجراءآت المساءلة
والمحاسبة.
ب .أسسٖ ٔيؼرقهني:
بحسب "دائرة شإون المفاوضات" الفلسطٌنٌة ،إعتقل االحتالل خالل الشهر موضع التقرٌر نحو ٘ٗ2
مواطنا فلسطٌنٌا ،مع مواصلة القدس المحتلة تصدرها المحافظات الفلسطٌنٌة بواقع ٖ 1مواطنا ["مركز
معلومات وادي حلوة ــ سلوان" الحقوقً المقدسًٌ ،رفع من جهته عدد المقدسٌٌن الذٌن اعتقلهم
االحتالل خالل الشهر الى نحو ٔ ٔٙمواطنا مقدسٌا ،بٌنهم ٕٖ قاصرا ،ؤٕ مواطنة].
بالترافق مع ذلك ،واصل االحتالل ارتكابه لجملة من االنتهاكات للحقوق االساسٌة للمعتقلٌن واالسرى
الفلسطٌنٌٌن ،بما فٌهم المقدسٌٌن ،سواء أثناء عملٌات االعتقال أو التحقٌق أو قضاء المحكومٌة ،ناهٌك
عن إنزاله سلسلة من األحكام ال ُمغلظة بحقهم ،مقارنة بذلك الحكم ال ُمهلهل الذي أصدرته محكمة عسكرٌة
احتاللٌة بحق الجندي القاتل ،الٌئور ازراٌا ،الذي كان أجهز على الجرٌح الفلسطٌنً عبدالفتاح الشرٌف،
فً الخلٌل ،فً اذار الماضً ،بمجرد السجن  ٔ2شهرا ،مع عدم تردد كثٌر من الشخصٌات االسرائٌلٌة
البارزة ،ومن مختلف ألوان الطٌف السٌاسً االسرائٌلً ،للمطالبة بالعفو عنه أو تخفٌف هذا الحكم.
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م
تؤدَاِ مجهح يٍ ْرِ االَرٓاكاخ ٔاألحكاو املغهظح:

* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،األحد ،ٕ/٘ ،بالسجن الفعلً  ٙسنوات لألسٌرة المقدسٌة منار شوٌكً
(  ٔٙعاما) ،والتً كانت اعتقلت نهاٌة العام ٕ٘ٔٓ ،بتهمة حٌازة سكٌن.
* قرار محكمة عسكرٌة احتاللٌة بتمدٌد أوامر اإلعتقال اإلداري [إجراء ُعرفً ٌسمح لالحتالل باعتقال من
ٌشاء ،وللفترة التً ٌرٌدها ،دون محاكمة او تقدٌم دلٌل إدانة ،وإنما التذرع بوجود "أدلة سرٌة"] ٙ
شهور لكل من االسٌرٌن المقدسٌٌن ،زهٌر حمٌدان وبسام عدوان.
* قرار محكمة احتاللٌة بالسجن الفعلً ٘ٔ عاما للشاب انس االقرع ،بتهمة "طعن مستوطن" وتعوٌضه
٘ٔ ألف شٌكل.
* قرار محكمة احتاللٌة بالسجن ٓٓٔ ٌوم لعاصم الزعتري (ٖٗ عاما) بتهمة التحرٌض على الفٌسبوك.
* االفراج عن الناشط المقدسً جواد صٌام مدٌر "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" الحقوقً
المقدسً ،والشابٌن محمد صٌام وضٌاء بٌضون ،بشرط الحبس المنزلً ٘ أٌام وكفالة طرف ثالث بقٌمة
٘ آالف شٌقل لكل منهم ،علما بؤن الثالثة أفادوا بتعرضهم للضرب المبرح خالل اعتقالهم بتهمة "االعتداء
على أفراد الشرطة".
* قرار محكمة احتاللٌة بالسجن الفعلً ٕٔ شهرا على السٌدة دالل أبو الهوى [والدة االسٌر عمر أبو
الهوى  ٔ2عاما ،المحكوم بالسجن لمدة عامٌن] ،وٓٔ اآلف شٌكل غرامة مالٌة ،بتهمة ادخالها مبالغ
مالٌة ألسرى حركة حماس داخل سجون اإلحتالل.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،األحد ،ٕ/ٕٔ ،بالموافقة على استئناف نٌابة االحتالل العامة بزٌادة
فترة الحكم بالسجن الفعلً على الشٌخ عمر أبو سارة (ٔ٘ عاما) ،من  2أشهر الى ٗٔ شهرا ،بتهمة
التحرٌض ضد االحتالل فً درس دٌنً كان ألقاه فً االقصى المبارك ،فً تشرٌن ثانً ،ٕٓٔٗ ،بعنوان
"صفات الٌهود من القرآن الكرٌم".
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،األحد ،ٕ/ٕٔ ،بالسجن الفعلً ٕٔ عاما على الفتى حذٌفة طه (ٔ2
عاما) ،بعد أن أدانته بتنفٌذ علمٌة طعن فً القدس ،فً كانون ثانً.ٕٓٔٙ ،
* ما أفاد به تقرٌر صادر عن "هٌئة شإون األسرى والمحررٌن" الفسطٌنٌة ،األثنٌن ،ٕ/ٖٔ ،عن معاناة
ٖٗ أسٌرة ٌقبعن فً سجن "هشارون" اإلحتاللً ،من ظروف صحٌة ونفسٌة وحٌاتٌة قاسٌة ومقلقة،
عدٌد منهن أسٌرات جرٌحات ومرٌضات ،فً ظل مواصلة إدارة السجون سٌاسة االهمال الطبً بحقهن،
وحرمانهن من العالجات الالزمة ،بٌنهن عدٌد من المقدسٌات كإسراء جعابٌص ،مرح باكٌر ،نورهان
عواد ،وشروق دوٌات.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بسجن الشاب محمد علٌان (ٕٕ عاما) ستة سنوات ونصف السنة
وغرامة مالٌة ٖ آالف شٌكل بعد أن أدانته "بالعضوٌة فً خلٌة عسكرٌة وحٌازة السالح والتخطٌط لتنفٌذ
عملٌة".
* قرار محكمة صلح االحتالل اإلفراج عن الشبان سمٌر درباس ،منصور محمود ،وأحمد عطٌة ،بكفالة
طرف ثالث ٓٔ اآلف شٌكل ،وإبعاد لمدة أسبوع لكل منهم عن مكان سكناهم فً قرٌة العٌسوٌة.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بالسجن الفعلً ٗٔ شهرا للفتاة راما عبداللطٌف ( ٔٙعاما) ،بتهمة
"حٌازة سكٌن ومحاولة إصابة" والتً كانت أ ُعتقلت فً شباط من العام الماضً ،وأ ُفرج عنها بعد حوالً
شهرٌن بشرط الحبس المنزلً واالبعاد عن منزلها فً حً جبل المكبر ،جنوب القدس المحتلة ،الى قرٌة
"عٌن نقوبا" ،الى الغرب من القدس المحتلة.
* إعادة قوات االحتالل ،الثالثاء ،ٔ/ٕٔ ،اعتقال األسٌر محمد زٌدان محمود ( ٖ1عاما) ،بعد لحظات من
االنتهاء من إجراءات اإلفراج عنه ،بعد قضائه ٘ٔ عاما فً سجون االحتالل ،بالترافق مع مداهمتها منزله
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بقرٌة العٌسوٌة ،وما تخللها من تفتٌشات استفزازٌة ،وإلحاقها أضرارا مادٌة فٌه ،الى جانب مداهمتها
ومصادرتها الخٌمة المعدة الستقباله ومصادرتها .االربعاء ،ٕ/ٕٕ ،قررت محكمة صلح االحتالل ،اإلفراج
عن الشاب محمود ،بشرط اإلبعاد عن القرٌة حتى األحد ،ٕ/ٕٙ ،ومنع االحتفال بتحرره لمدة ٌٓ 1وما،
وكفالة مالٌة ٕٓٓٓ شٌكل.
* قرار محكمة صلح االحتالل ،إبعاد الشابٌن محمد محمود ،وشاهٌن علٌان ،عن بلدة العٌسوٌة ،وفرض
كفالة مالٌة علٌهما لمنعهما من التحضٌر الستقبال األسٌر محمد زٌدان [المحكمة جمدت تنفٌذ القرار
الصادر بحق الشابٌن ،بعد أن صرحت النٌابة العامة لالحتالل بنٌتها تقدٌم استئناف لمحكمة االحتالل
المركزٌة].
* تجدٌد محكمة احتاللٌة عسكرٌة ،الثالثاء ،ٕ/ٕ2 ،وللمرة الثالثة أمر اإلعتقال اإلداري لمدة ٗ اشهر
بحق األسٌرة صباح فرعون ،والمعتقلة منذ حزٌران.ٕٓٔٙ ،
خ .اقرحاياخ نرجًؼاخ سكُٛح:
واصلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر اقتحاماتها المعهودة للتجمعات السكنٌة الفلسطٌنٌة،
والتً ناهزت ،طبقا لتقرٌر "دائرة شإون المفاوضات" الفلسطٌنٌة ،ألـ  ٘ٙ1اقتحاما ،كان نصٌب القدس
المحتلة منها ٘ ٙعملٌة اقتحام ،بالترافق مع ما ٌتخللها من انتهاكات مؤلوفة لحقوق االنسان الفلسطٌنً،
من اعتداء وتدمٌر لممتلكاته العامة والخاصة ،وانتهاك لحرماته ،كًا يف:

* تحوٌلها ،بعد عصر ،االربعاء ،ٕ/2 ،شارع حً وادي حلوة ،ببلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك،
لثكنة عسكرٌة ،نفذت خاللها اعتقاالت ومداهمات لمنازل سكنٌة ولـ "مركز معلومات وادي حلوة ــ
سلوان" الحقٌق المقدسً ،معرقلة حركة المركبات فً شارع الحً ،ومن ثم قٌامها بإغالقه بشكل كلً مما
أدى إلى حدوث أزمات مرورٌة بالمنطقة ،مع انه ٌعتبر واحدا من الطرق الرئٌسٌة التً ٌسلكها سكان
البلدة ،ناهٌك عن اعتدائها بالدفع والضرب على بعض من ابنائها لدى اقتحامها منازل فٌها.
* اقتحامها ،فجر الجمعة ،ٕ/ٔ2 ،ومن عدة اتجاهات ،بلدة حزما ،شرق القدس ،مستوقفة السٌارات
المارة ومدققة فً هوٌات ركابها ،لتستهدف وفً وقت الحق المنازل بقنابل الغاز السام ،ما تسبب بحدوث
حاالت اختناق فً صفوف المواطنٌن.
* اقتحامها ،الخمٌس ٕ/ٕٖ ،مخٌم شعفاط ،وسط المدٌنة ،ودخولها فً مواجهات مع المواطنٌن،
مستخدمة ضدهم قنابل الصوت الحارقة والغاز المسٌل للدموع ،واضطرار عدد كبٌر من التجار إلغالق
محالهم التجارٌة ،تحسبا من أي تصعٌدٌُ .ذكر هنا بؤن االحتالل كثف فً اآلونة األخٌرة اقتحاماته للمخٌم،
واألحٌاء القرٌبة منه ،بزعم البحث عن فلسطٌنٌٌن من حملة هوٌة الضفة الغربٌة ،واعتقالهم ،بذرٌعة
وجودهم فً القدس المحتلة من دون تصارٌح.
* معاودتها ،فجر الجمعة ،ٕ/ٕٗ ،اقتحام بلدة حزما ومن عدة اتجاهات بلدة حزما ،مستهدفة وبكثافة
المواطنٌن ومنازلهم بقنابل الغاز المدمع ،ما أدى إلى حدوث حاالت اختناق متفاوتة بٌنهم.
ز .اَرٓاكاخ ضد املقدساخ:
واصل االحتالل االسرائٌلً انتهاكاته المؤلوفة ضد المقدسات فً القدس المحتلة ،وفً مقدمتها االقصى
المبارك ،مبا ف:ّٛ
* تسهٌله وتؤمٌنه اقتحام الموقع الشرٌف من قبل نحو ٖٓٔٔ مستوطنٌن ٌهود [تقدٌرات "مركز
معلومات وادي حلوة ــ سلوان"] ،بالترافق مع تعمد العدٌد منهم أداء صلوات وطقوس تلمودٌة ،سواء فً
محٌطه أو فً باحاته الشرٌفة ،فً مخالفة صارخة لوضعٌته التارٌخٌة كمكان خاص بالمسلمٌن وحدهم،
كما هو الحال لدى اقتحامهم له ،االثنٌن ،ٕ/ٙ ،وأداء عدد منهم شعائر تلمودٌة بالقرب من مطلع سطح
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صحن مسجد الصخرة ،فضال عن أداء حركات وخ ْلع أحذٌة تتعلق بشعائر تلمودٌة؛ واألحد ،ٕ/ٕ2 ،حٌنما
اقتحمته مجموعات من المستوطنٌن ،بٌنهم ٕٖ من ُغالة المتطرفٌن بلباسهم التلمودي التقلٌدي ،وٕٓ مما
تسمى بمنظمة "طالب ألجل الهٌكل" ،تخللها محاوالت متعددة إلقامة طقوس وحركات وصلوات تلمودٌة
فً أرجاء مختلفة من الموقع الشرٌف فضال عن تلقٌهم شروحات حول أسطورة "الهٌكل" المزعوم.
* تضٌٌقاته المعهودة على رواده المسلمٌن ،من مصلٌن وطلبة علم وموظفً دائرة االوقاف االسالمٌة
الموكولة بؤمر سدانته ورعاٌته ،بما فٌه بمواصلتها منع نحو ٓ ٙمواطنا فلسطٌنٌا من دخوله؛ الى جانب
إبعاده لعدد آخر عنه؛ وأعتقال حارس المسجد األقصى ،دٌاب صبح من مكان عمله داخله ،وتسلٌمه الحقا
قرارا بإبعاده عن الموقع الشرٌف لخمسة عشر ٌوما.
* إقرار ما تسمى بـ "اللجنة الوزارٌة للتشرٌع" فً حكومة االحتالل ،األحد ،ٕ/ٕٔ ،صٌغة معدلة لما
ٌُسمى بمشروع "قانون المإذن"ٌ ،حظر بموجبه رفع األذان عبر مكبرات الصوت من الحادٌة عشرة لٌال
وحتى السابعة صباحا ،بما فٌها مساجد القدس المحتلة وتلك التً داخل اراضً الـ  ،ٗ2مع مالحظة
استثناءه استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس الٌهودٌة مساء الجمعة ،والمإذنة بدخول السبت
المقدس.
* إغالق المصلٌن والحراس أبواب المسجد األقصى ،األحد ،ٕ/ٕٔ ،فً سٌاق محاولتهم منع شرطة
االحتالل من إدخال غرفة [مظلة] متنقلة للموقع الشرٌف ،بزعم حماٌتهم من األمطار فً الشتاء .حالة من
االستنفار سادت أٌضا صفوف المصلٌن وحراس الموقع الشرٌف ،فجر االثنٌن ،ٕ/ٖٔ ،مع تجدٌد شرطة
االحتالل محاولتها إدخال المظلة المذكورة إلٌه.
* تواصل ادعاءآت قادة االحتالل بخصوص الحرم القدسً الشرٌف ،ومنها زعم وزٌر األمن الداخلً
لحكومة االحتالل ،جلعاد أردان ["لٌكود"] ،خالل كلمة ألقاها ،االثنٌن ،ٕ/ٖٔ ،فٌما ٌسمى بـ "مإتمر
القدس الرابع عشر" ،الذي تنظمه أسبوعٌة "هشٌبع" الٌمٌنٌة ،بإن ما أسماه بـ "جبل الهٌكل" [التسمٌة
االحتاللٌة للحرم الشرٌف] "هو المكان األكثر قداسة للشعب الٌهودي ،وفقط للشعب الٌهودي ،وأن من
المناسب جمع أفضل األثارٌٌن فً العالم وتذكٌرهم بالمفهوم ضمنا ..بالتارٌخ الٌهودي الممتد آلالف
السنٌن فً القدس" ،مستعرضا إنجازاته بالخصوص ،بما فٌه تصعٌده استهداف الفلسطٌنٌٌن فً القدس
هدم للبٌوت ،واعتقاالت ،وتشدٌد للحصار على أحٌائها ،منوها بحظر الحركة اإلسالمٌة
المحتلة ،من ٍ
بقٌادة الشٌخ رائد صالح نهاٌة العام ٕ٘ٔٓ ،وما أسماه بتنظٌم "المرابطٌن والمرابطات" ،وهً الخطوات
التً أسهمت بتهدئة الوضع األمنً فٌها وفً المسجد األقصى ،على حد زعمه.
* مواصلة االحتالل التضٌٌق على المواطنٌن لدى أدائهم الصالة فً رحاب المسجد االقصى المبارك ،كما
فً صالة الجمعة ،ٕ/ٔ2 ،التً جرت وسط انتشار واسع واجراءآت مشددة لقوات االحتالل فً المدٌنة
المقدسة ،خاصة بلدتها القدٌمة ومحٌطها ،شملت تسٌٌر دورٌات راجلة ومحمولة وخٌالة فً الشارع
الممتد من باب العامود مرورا بشارع السلطان سلٌمان وباب الساهرة وحتى باب األسباط ،ونشر دورٌات
راجلة فً شوارع وطرقات وأسواق وحارات وأزقة القدس القدٌمة ،ونصب متارٌس وحواجز عسكرٌة فً
شوارع المدٌنة وعلى بوابات المسجد المبارك ،وحجزها بطاقات عشرات الشبان خالل دخولهم للصالة
فٌه.
* حالة من التوتر الشدٌد سادت المسجد األقصى المبارك ،االثنٌن ،ٕ/ٕٓ ،عقب تنظٌم عضو الكنٌست
السابق ،المتطرف موشٌه فٌجلن ،وقٌادته اقتحامات استفزازٌة جدٌدة لمجموعة من غالة المستوطنٌن
المتطرفٌن للموقع الشرٌف ،بالترافق مع عرقلة قوات االحتالل دخول طالب مدرسة األقصى الشرعٌة الى
مدرستهم الكائنة داخله.
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* توجٌه رئٌس ما ٌسمى بـ "ائتالف منظمات الهٌكل"ٌ ،عقوب هاٌمن ،رسالة بها الى وزٌر األمن
الداخلً اإلسرائٌلً ،جلعاد أردان ،مشٌدا فً مقدمتها بجهوده فٌما اسماه بإبعاد العناصر اإلسالمٌة عن
المسجد األقصى ،األمر الذي أعاد بحسبه أجواء االقتحامات الهادئة له ،الفتا الى أن هذا لٌس بكاف،
مطالبا أٌضا بالسماح لهم باقتحامه أٌام السبت ،لتعزٌز ما أسماه بـ "الوجود الٌهودي فٌه على مدار
األسبوع ،بما ٌخدم قضٌة الهٌكل" المزعوم.
* قرار محكمة صلح االحتالل فً القدس المحتلة ــ وفً سٌاق مداوالتها التً انتهت بإدانة الفلسطٌنٌتٌن
سحر النتشة ،وعبٌر فواز ،بذرٌعة هتافهما ووقوفهما بوجه مستوطنٌن اقتحموا المسجد األقصى فً العام
ٕٗٔٓ ،بٌنهم عضو الكنٌست شوالمٌت معولم من حزب "البٌت الٌهودي" الٌمٌنً المتطرف ــ بؤن
الموقع الشرٌف مكان مقدس للٌهود وٌحق لهم الصالة فٌه ،وال ٌحق ألي كان منعهم من الوصول إلٌه،
بانٌة قرارها المزعوم هذا على ادعاءات مقتبسة من قرارات المحاكم المختلفة ومنها العلٌا ،باإلضافة إلى
مصادر دٌنٌة ٌهودٌة مزعومة.
* توالً وقوع سلسلة من االنهٌارات األرضٌة فً بلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك ،بسبب من
استمرار حفرٌات االحتالل اإلسرائٌلً فً المكان ،وآخرها تلك التً وقعت فً "حوش بٌضون" ،األحد،
ٕ/ٕٙ؛ وتحذٌر عدٌد من الجهات الفلسطٌنٌة ،بما فٌها "الهٌئة اإلسالمٌة المسٌحٌة لنصرة القدس
والمقدسات" ،من كون ذلك بداٌة النهٌار المدٌنة المقدسة وعلى رأسها األقصى المبارك وغٌره من
معالمها التارٌخٌة [االثنٌن ،ٕ/ٕ2 ،نبه األمٌن العام للهٌئة ،د .حنا عٌسى ،لوجود  ٕ2نفقا تحت األقصى
المبارك والبلدة القدٌمة من القدس المحتلة ،لربط المستوطنات ببعضها ،الى جانب ٗٓٔ حفرٌات تجري
حالٌا فً المدٌنة المحتلة ٗ ،منها تحت وحول األقصى المبارك ٘ ،فً بلدة سلوان ٘ ،أخرى فً البلدة
القدٌمة ،و 2فً مواقع متفرقة ،محذرا من وصول الحفرٌات فً بعض منها إلى عمق ٕٓ مترا].
ج .يصادزج ،ذديري ٔاالػرداء ػهٗ ممرهكاخ ػايح ٔخاصح:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر مصادراته وتدمٌره واعتدائه على ممتلكات
المقدسٌٌن ،العامة والخاصة على السواءٔ ،يُٓا:

* قرار محكمة صلح اإلحتالل بالحجز على "حسابات توفٌر" تعود لمجموعة من أفراد عائلة دوٌك ،فً
بلدة سلوان ،كبدل إٌجار عن استخدامهم األرض المقامة علٌها منازلهم فً حً بطن الهوى من البلدة،
بحجة عودة ملكٌتها لجمعٌة "عطٌرت كوهنٌم" االستٌطانٌة ،رغم أن القضة ما زالت متدوالة فً أروقة
المحاكم ،بحسب زهٌر الرجبً رئٌس "لجنة حً بطن الهوى" ،الذي أوضح بؤن العائلة المعنٌة تعٌش
ضمن مخطط هذه الجمعٌة االستٌطانٌة الهادفة للسٌطرة على ٘ دونمات وٕٓٓ متر مربع من الحً،
بحجة عودة ملكٌتها لٌهود قدموا من الٌمن منذ العام ٔ ،ٔ22محذرا من أن تكون المطالبة بالحجز على
حسابات العائلة مقدمة لتطبٌقها على باقً العائالت.
* مداهمة قوات االحتالل ،االثنٌن ،ٕ/ٙ ،سبعة منازل مقدسٌة ،بعض منها تعود لذوًٌ شهداء وأسرى
مقدسٌٌن ،مستولٌة فً االثناء على نحو ٕٓٓ ألف شٌقل نقدا ،ومبالغ بعمالت أجنبٌة ،وشٌكات مصرفٌة،
ومركبتٌن وشاحنة ،ومجوهرات ،بحجة تلقً أفرادها الدعم والتموٌل من حركة حماس.
* إقتحام قوات االحتالل وعناصر من مستخدمً ضرٌبة االحتالل وبشكل همجً ،الثالثاء ،ٕ/2 ،مخبز
ومحالت السالٌمة ،فً حً شعفاط ،وسط القدس المحتلة ،وشروعهم باستفزاز أصحابه ،قبل االعتداء
علٌهم بالضرب.
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* اضطرار أفراد من عائلة قراعٌن ،االحد ،ٕ/ٕٔ ،لهدم مخزن فً بلدة سلوان ،تفادٌا منهم تنفٌذ عملٌة
الهدم هذه من قبل بلدٌة االحتالل ،وتكبٌدهم بالتالً كلف هدم وغرامات مالٌة ،والتً عادة ما تكون باهظة.
* تمدٌد وزٌر أمن االحتالل الداخلً ،جلعاد أردان ،الثالثاء ،ٕ/ٔٗ ،إغالق بٌت الشرق فً القدس المحتلة
لمدة  ٙشهور جدٌدة ،الذي كان أغلقه االحتالل فً العام ٕٔٓٓ ،ضاربا بعرض الحائط كل القوانٌن
والقرارات الدولٌة ،متجاهلة رسالة الضمانات التً كان بعث بها شمعون بٌرس إلى وزٌر الخارجٌة
النروٌجً الراحلٌ ،وهان هولست ،والتً بموجبها تعهدت إسرائٌل بعدم المساس بمإسسات منظمة
التحرٌر الفلسطٌنٌة فً القدس المحتلة ،وتمكٌنها من تقدٌم خدماتها للمواطنٌن المقدسٌٌن.
* إضطرار المواطن مالك الخطٌب ،الثالثاء ،ٕ/ٔٗ ،لهدم غرفة مكتب فً قرٌة حزما ،شمال شرق القدس
المحتلة ،كانت بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة سلمته أمر هدم لها قبل أٌام من ذلك ،بذرٌعة عدم
الترخٌص؛ تحسبا من قٌامها بتنفٌذ عملٌة الهدم هذه ،وبالتالً تكبٌده غرامات وكلف هدم ،قد تصل إلى
ٓ٘ ألف شٌقل.
* قرار بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة مصادرة قطعة أرض (نحو ٖٓٓ مترٕ) لعائلة غزالن ــ العباسً
فً شارع العٌن ببلدة سلوان ،بحجة تحوٌلها "للمنفعة العامة".
* إقامة قوات اإلحتالل ،ٕ/ٕٓ ،سٌاجا وبوابات فً محٌط منزل عائلة عوٌس ،الكائن فً حً راس
العامود ،بحجة اعتداء األطفال على مقابر الٌهود فً الحً.
* تؤٌٌد محكمة االحتالل العلٌا ،الخمٌس ،ٕ/ٕٖ ،قرارا لوزارة تعلٌم االحتالل ،بإغالق مدرسة "النخبة"
االبتدائٌة فً بلدة صور باهر ،جنوب شرق القدس المحتلة [تضم نحو ٕٕٓ تلمٌذا] ،بادعاء أن مإسسٌها
ومن ٌمولها تقف خلفهم هم جهات "عدائٌة" ،وتدرس مناهج تحرٌضٌة ضد إسرائٌل [كان وزٌر التعلٌم
فً حكومة االحتالل ،نفتالً بٌنٌت ،هدد بإغالق كل مدرسة ٌقوم نظامها التعلٌمً على ما أسماه
بـ "التحرٌض" ضد إسرائٌل].
ح .أَشطح اسرٛطاَٛح ٔذٕٓٚدٚح:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر تحدٌه لإلرادة والشرعٌة الدولٌة الرافضة لالنشطة
االستٌطانٌة والتهوٌدٌة فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،ومن ضمنها القدس الشرقٌة ،مبا ف:ّٛ
* مصادقة ما تسمى بـ "لجنة التنظٌم والبناء" فً بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األربعاء ،ٕ/2 ،على
خطة لبناء ٔ ٔ2وحدة استٌطانٌة جدٌدة فً مستوطنتً "غٌلو" و"رمات شلومو" ،القائمتٌن على
اراضً المدٌنة المحتلة.

* مشاركة رئٌس بلدٌة االحتالل اإلسرائٌلً فً القدس المحتلة ،نٌر براخات ،وعضو الكنٌست ،الحاخام
المتطرف ٌهودا غلٌك ،وعددا من الحاخامات وقادة األحزاب الٌمٌنٌة ،الخمٌس ،ٕ/1 ،فً افتتاح ما ٌسمى
بـ "مطاهر الهٌكل" المزعوم فً منطقة القصور األموٌة المالصقة للمسجد األقصى من جهته الجنوبٌة،
بزعم أنها جزء مما ٌسمٌه االحتالل بـ "الحوض المقدس" ،والتً هً فً الواقع ،وبشهادة علماء اآلثار
الٌهود ،أرض القصور األموٌة التارٌخٌة.

7

خْ .دو  /إخطازاخ تٓدو يُاشل ٔيُشآخ سكُٛح:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر استهدافه الوجود الفلسطٌنً فً القدس المحتلة،
لدفعه لهجر المدٌنة المقدسة ،بما فٌه عبر هدمه العدٌد من منازله ومنشآته السكنٌة ،بحجج وذرائع شتى،
ابرزها البناء بدون ترخٌص ،مع ما هو معروف عنه من وضعه شروطا تعجٌزٌة بوجه أي مقدسً ٌتقدم
بطلب ترخٌص بناء ،مقارنة بتلك التسهٌالت المقدمة للمستوطنٌن الٌهودٔ ،يُٓا:
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،الثالثاء ،ٕ/2 ،بناٌة سكنٌة من ٗ طوابق [كل طابق ٖ شقق] ،فً بلدة بٌت
حنٌنا ،شمال القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخٌص.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،االربعاء ،ٕ/2 ،بناٌة سكنٌة قٌد االنشاء فً بٌت حنٌنا؛ بحجة البناء دون
ترخٌص ،تعود للمواطن أٌمن ابو ارمٌلة ،قائمة منذ ٗٔ عاما ،مكونة من ٖ طوابق .بحسب المواطن،
جرت عملٌة الهدم دون سابق إنذار ،ناهٌك عن اعتقاله مدة عام لعدم تمكنه من دفع مخالفة بناء قٌمتها
ٓ٘ 2ألف شٌكل فرضت علٌه بلدٌة االحتالل.
* توزٌع بلدٌة االحتالل ،الجمعة ،ٕ/ٔٓ ،أوامر هدم لـ  ٔٙمنشؤة سكنٌة ومخزن واحد فً بلدة سلوان،
بحجة البناء بدون ترخٌص ،تؤوي حوالً  ٔٔ2فردا ،معظمهم من النساء واألطفال.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،الثالثاء ،ٕ/ٔٗ ،منزال فً قرٌة العٌسوٌة ،بحجة البناء بدون ترخٌص،
ٌعود للمواطن صالح ترك .عملٌة الهدم جرت بحسب المواطن ،دون سابق إنذار ،بالترافق مع منع طواقم
بلدٌة االحتالل العائلة من إخراج محتوٌات المنزل وامهالها مجرد دقائق إلخراج بعض األوراق الشخصٌة
فقط.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،الثالثاء ،ٕ/ٔٗ ،منزال قٌد اإلنشاء فً بلدة العٌسوٌة؛ بحجة عدم
الترخٌصٌ ،عود للمواطن باسم مصطفى.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،االربعاء ،ٕ/ٔ٘ ،ثالثة منازل فً بلدة حزما ،تعود للمواطنٌن أحمد وعبد
العزٌز شحادة ،وجبر عبد الحمٌد ،بذرٌعة عدم الترخٌص.
* اضطرار المواطن صالح شوٌكً ،ألن ٌهدم بنفسه ،السبت ،ٕ/ٔ2 ،منزله الكائن فً بلدة سلوان ،تفادٌا
منه لهدمه من قبل بلدٌة االحتالل ،وبالتالً تكبٌده كلف هدم وغرامات ،والمقدرة بـ ٓ 2ألف شٌكل.
* إضطرار عائلة قراعٌن ألن تهدم بنفسها ،السبت ،ٕ/ٔ2 ،منزلها الكائن فً بلدة سلوان ،والتً كانت
بلدٌة االحتالل سلمتها قبل اسبوع منه أمر هدم له ،بحجة البناء دون ترخٌص ،تفادٌا منها لهدمه من قبل
األخٌرة ،وبالتالً تكبٌدها كلف هدم وغرامات ،والتً عادة ما تكون باهظة.
* اقتحام قوات االحتالل ،فجر األحد ،ٕ/ٔ1 ،منطقة تجمع "الخان األحمر" البدوي الفلسطٌنً ،شمال
شرق القدس المحتلة ،وتسلٌمها إخطارات هدم طالت ٓٗ منزال ،باالضافة الى مدرسة "الخان األحمر"،
المعروفة "بمدرسة اإلطارات" [لتشٌٌدها من إطارت مستعملة وطٌن] ،بحجة البناء بدون ترخٌص ،فٌما
ٌإكد سكان المنطقة أن هدف االحتالل إنما هو إزالة أي وجود فلسطٌنً فً المنطقة لمصادرة أراضٌها،
لصالح مشارٌع ومخططات استٌطانٌة ضخمة ضمن مخطط "أٌه ٔ" ،الهادف لربط مستوطنة "معالٌه
ادومٌم" [شرق القدس المحتلة] بالمدٌنة المقدسة.
* هدم بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األربعاء ،ٕ/ٕٕ ،مبنى سكنٌا فً بلدة بٌت حنٌناٌ ،عود للمواطن
لإي ابو رموز؛ بحجة البناء دون ترخٌص.
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الزوجة هنادي ابو رموز تشرح لـ "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" الكٌفٌة التً نفذ بها جنود
االحتالل عملٌة الهدم التً تركت  2من أفراد عائلتها [أصغرهم ٖ اعوام] فً العراء ،بقولها :حاصروا
المنزل من جمٌع الجهات ،وانتشروا فً ممراته الخارجٌة .فور اقتحامهم له أخروجنا بالقوة منه ،ومنعونا
من أخذ أغراضنا الشخصٌة وحتى من شرب الماء .أما زوجً فقاموا بتهدٌده بالسالح ومنعوه من التحرك
داخل المنزل ،فٌما اقتحمت مجندتان غرفة "نوم البنات" وأخرجتهم من المنزل .جنود االحتالل منعوا
العائلة من أخذ كتب أطفالها وحقائبهم المدرسٌة .طواقم البلدٌة شرعت بتفرٌغ بعض محتوٌات المنزل فٌما
هدمته على أجزاء كبٌرة منها.
* مصادقة محكمة اإلحتالل العلٌا ،الخمٌس ،ٕ/ٕٖ ،على قرار هدم منزل الشهٌد فادي القنبر فً حً جبل
المكبر ،جنوب مدٌنة القدس ،المتهم بتنفٌذ عملٌة دهس جنود فً مستوطنة "أرهون هنتسٌف" ،فً
الثامن من كانون ثانً الماضً ،كواحدة من سلسلة العقوبات الجماعٌة التً فرضها االحتالل على عائلة
الشهٌد ،بما فٌها قرار وزٌر داخلٌة اإلحتالل ،أرٌٌه درعً ،سحب اإلقامة فً المدٌنة المحتلة من والدته،
ؤٕ شخصا من أقاربه.
يسؤٔنٌٕ أممٚ ٌٕٛصٔزٌٔ "اخلاٌ األمحس" ٔٚطانثٌٕ إسسائٛم تاحرتاو انقإٌَ اندٔيل:
تستؤثر الممارسات والخطط االحتاللٌة التً تستهدف بالهدم والترحٌل القسري التجمعات السكانٌة البدوٌة
الفلسطٌنٌة ،بما فٌها تجمع "الخان االحمر" الكائن الى الشمال الشرقً من القدس المحتلة ،باهتمام
المنظمات والمإسسات الدولٌة.
فً هذا السٌاق ،قام منسق مكتب المساعدات اإلنسانٌة واألنشطة اإلنمائٌة باألمم المتحدة فً األراضً
الفلسطٌنٌة المحتلة ،روبرت باٌبر ،ومدٌر عملٌات األونروا فً الضفة الغربٌة المحتلة ،سكوت أندرسون،
بزٌارة هذا التجمع ،وإصدار المكتب بٌانا أشار فٌه الى أن هذا التجمع "هو أحد التجمعات األكثر ضعفا فً
الضفة الغربٌة ،التً تكافح من أجل الحصول على الحد األدنى من مستوى المعٌشة فً مواجهة ضغوط
شدٌدة تمارسها السلطات اإلسرائٌلٌة إلجبارها على الرحٌل إلى مكان بعٌنه" واصفا ذلك بالـ "غٌر مقبول،
وٌجب أن ٌتوقف" ،فً إشارة إلى توزٌعها ٌومً االربعاء واألحد ٔ٘ ،و ،ٕ/ٔ1العشرات من األوامر
العسكرٌة التً تهدد بالهدم ،وتقرٌبا وقف العمل فً جمٌع مبانً أحد مناطقه "ابو الحلو" (حوالً ٓٗٔ
مبنى) ،معتبرا [المكتب] أن تطبٌق هذه األوامر "سٌلحق أضرارا مباشرة بمنازل ،ومصادر كسب الرزق
لما ٌزٌد عن ٓٗٔ الجئا فلسطٌنٌا ،نصفهم من األطفال" ،ناهٌك عن استهدافها المدرسة االبتدائٌة ،المبنٌة
من إطارات السٌارات والطٌن ،والتً بنٌت بدعم من الجهات المانحة الدولٌة وٌلتحق بها حوالً ٓٔ2
طفال ،من التجمعات البدوٌة فً المنطقة.
البٌان فند ذرائع االحتالل لهدم هذه المبانً بعدم حصولها على تصارٌح بناء منه؛ بإدراك استحالة
الحصول علٌها تقرٌبا فً المنطقة المعروفة بـ "ج" ،والتً تشكل نحو ٓ %ٙمن مساحة الضفة الغربٌة
المحتلة ،وذلك بسبب التخطٌط التمٌٌزي ونظام تقسٌم المناطق الذي تفرضه إسرائٌل.
البٌان لفت الى حقٌقة أن هذه التطورات فً الخان األحمر لٌست الوحٌدة ،فهناك آالف من األسر األخرى
تعٌش فً حالة خوف من تنفٌذ أوامر الهدم فً أٌة لحظة ،فٌما توجد تجمعات بؤكملها تعٌش فً حالة من
عدم االستقرار المزمن ،مشٌرا الى أن هدم المدارس أٌضا ٌهدد حق األطفال الفلسطٌنٌٌن فً التعلٌم ،ما
ٌخلق بٌئة قسرٌة تجبر بعض هذه التجمعات الفلسطٌنٌة على الرحٌل إلى أي مكان آخر ،حاثا أعضاء
المجتمع الدولً على العمل معا لتوفٌر المساعدة والحماٌة للمجتمعات الضعٌفة مع التؤكٌد على ضرورة
احترام اسرائٌل القانون الدولً.
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من جانبه ،قال أندرسون بإن "التهدٌد ٌحدق بوجود المجتمع برمته ،بما فٌه من منازل ،وحظائر
الحٌوانات والمدرسة التً قمنا بزٌارتها الٌوم" ،معربا عن شعوره بقلق بالغ إزاء الضغوط اإلسرائٌلٌة
المستمرة إلجبار البدو على الرحٌل من دٌارهم ،وتدمٌر سبل عٌشهم وثقافتهم المتمٌزة ،مشٌرا الى
تعرض منازل العدٌد من هذه العائالت الفلسطٌنٌة الالجئة للهدم عدة مرات خالل العامٌن الماضٌٌن ،داعٌا
السلطات اإلسرائٌلٌة إلى وقف جمٌع الخطط والممارسات التً من شؤنها أن تإدي بشكل مباشر ،أو غٌر
مباشر إلى تهجٌر الالجئٌن مرة أخرى.
وٌضم تجمع "الخان األحمر"  ٗٙتجمعا سكانٌا (مجموع سكانها حوالً ٓٓٓ 2نسمة ،نسبة الالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن بٌنهم ٓ ،)%2تعتبرهم األمم المتحدة ضمن المعرضٌن لخطر التهجٌر القسري بسبب خطط
إسرائٌل لترحٌلهم إلى واحد من ٖ مواقع؛ ما ٌش ّكل خرقا جسٌما التفاقٌة جنٌف الرابعة.
ّ
"ترسٛهى" :انؼاو املاضٚ ٙسجم زقًا قٛاسٛا يف ػدد املُاشل انرْ ٙديٓا االحرالل:
بما له صلة ،قال "مركز المعلومات اإلسرائٌلً لحقوق اإلنسان فً األراضً المحتلة" ("بتسٌلم")،
الثالثاء ،ٕ/ٔٗ ،إن العام الماضً ،ٕٓٔٙ ،ش ّكل رقما قٌاس ٌّا فً عدد المنازل التً هدمه اإلحتالل فً
شرقً القدس [ٗ ٕ2منزال وٖ ٖ2منشؤة خدمٌة فً الضفة الغربٌة
الضفة الغربٌة المحتلة ،وبضمنها
ّ
بحجة البناء دون ترخٌص ،هو األعلى منذ
المحتلة ،و 22منزال و ٗ2منشؤة خدمٌة فً القدس المحتلة]ّ ،
منهجً لحجم أعمال الهدم؛ عاكسة سعً إسرائٌل للحدّ من الوجود
أن بدأ المركز فً العام ٕٗٓٓ بتوثٌق
ّ
الفلسطٌنً فً المناطق التً تحاول السٌطرة علٌها ،مستخدمة ألجل ذلك الوسائل التخطٌطٌة واإلدار ٌّة.
شرقً القدس ،واصلت السلطات اإلسرائٌلٌةٌ ،ضٌف التقرٌر ،التمٌٌز ضدّ السكان الفلسطٌنٌٌن
فٌما ٌتصل ب
ّ
كجزء من سٌاسة تهدف إلى حملهم على مغادرتها ،وذلك ضمن المساعً الرامٌة إلى خلق واقع دٌمغرافً
وجغرافً من شؤنه إحباط أ ٌّة محاولة مستقبلٌة لتقوٌض السٌادة اإلسرائٌلٌة علٌها.
هكذا ،وخالل العام  ،ٕٓٔٙهدمت السلطات اإلسرائٌلٌة ٖ 2منزال فٌها [مقارنة بـ  ٗ2منزال فً العام
ٕ٘ٔٓ] ،إضافة إلى ٘ٔ منزال آخر هدمها أصحابها بؤنفسهم بعد أن تل ّقوا أوامر هدم من البلدٌة ،لٌتج ّنبوا
دفع تكالٌف الهدم والغرامات المالٌة التً تفرضها ،مخلفة بالتالً ٘ ٕ1شخصا ،بٌنهم ٓ ٔٙقاصرا ،بال
مؤوى.
المركز سخر من ذرٌعة "البناء غٌر القانونً" التً عادة ما تسوقها سلطات االحتالل لتبرٌر عملٌات الهدم
فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌها القدس المحتلة ،برفضها المصادقة على خطط التطوٌر والبناء
للفلسطٌنٌٌن أو تعرقل المصادقة علٌها ،ث ّم تؤتً وتدّ عً أ ّنه وفً غٌاب الخطط ال ٌمكن إصدار أوامر بناء.
المركز ٌشٌر فً هذا السٌاق إلى معطٌات وفرتها "االدارة المدنٌة" [ذراع االحتالل إلدارة الشإون المدنٌة
فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة] مإخرا لجمعٌة "بمكوم" [إحدى منظمات حقوق اإلنسان فً إسرائٌل،
أقامتها مجموعة من المصممٌن والمهندسٌن المعمارٌٌن فً العام ٔ111هدفها األساسً "تعزٌز العالقة
بٌن حقوق اإلنسان وهٌئات التخطٌط فً إسرائٌل"] ،والتً ٌتب ٌّن منها إصدار هذه اإلدارة نحو  ٖ2رخصة
بناء للفلسطٌنٌٌن فً منطقة " ،"Cفً النصف األول من العام  ،ٕٓٔٙلكن مع أهمٌة مالحظة أنّ ٖ٘
منها إنما صدرت بناء على طلب من هذه االدارة ،خاصة بمنطقة تخطط ألن تنقل إلٌها التج ّمعات البدوٌة
شرقً مستوطنة "معالٌه أدومٌم" ،ما ٌعنً أن عدد تراخٌص البناء الممنوحة
التً تسكن حالٌا
ّ
للفلسطٌنٌٌن بناء على طلبهم فً المنطقة (ٌ )Cكاد ال ٌُذكر.
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المركز أكد فً بٌانه تطبٌق إسرائٌل سٌاسة الهدم متجاهلة أنها تجعل الفلسطٌنٌٌن ٌعٌشون واقعا ال ٌُطاق،
والظهور كما لو أ ّنها ال تتح ّمل أ ٌّة مسإولٌة عن خلق هذا الواقع :ذلك أنه وفً غٌاب أ ٌّة إمكانٌة امامهم
للبناء القانونً ،لم ٌبق لدٌهم من خٌار سوى بناء منازلهم دون ترخٌص والعٌش فً خوف دائم من
هدمها وتدمٌر مصادر رزقهم ،وهكذا ،تجبر عشرات اآلالف من الناس على العٌش فً ظروف غٌر
مقومات أساسٌة للمعٌشة ودون أ ٌّة فرصة لتحسٌن وضعهم .هذه السٌاسة ،المط ّبقة منذ
إنسانٌة ،بال ّ
أعوامٌ ،ضٌف المركز ،هً غٌر قانونٌة وغٌر أخالقٌة ،وتش ّكل إزاحة قسر ٌّة للسكان الفلسطٌنٌٌن
أراض واقعة تحت االحتالل ،وهً إزاحة قسر ٌّة ،سواء جرت بشكل
المحم ٌٌّن ،بوصفهم ٌعٌشون داخل
ٍ
مباشر من خالل هدم منازلهم ،أو بشكل غٌر مباشر من خالل خلق واقع حٌاة ال ُتطاق .وهذه السٌاسة،
التً تتعاون كل ّ أجهزة الدولة فً تطبٌقها ،تنطوي على انتهاك خطٌر لمعظم حقوق اإلنسان األساسٌة
متضررٌن بطرٌقة غٌر مباشرة،
المتضررٌن مباشرة ومئات آالف آخرٌن
لعشرات اآلالف من الفلسطٌنٌٌن
ّ
ّ
وإ ّنها شهادة بؤ ْل ِ
ف شاهد على غاٌات بعٌدة المدى إلسرائٌل حٌث تعتزم مواصلة السٌطرة على المنطقة من
خالل قمع س ّكانها وسلبهم.
د .اَرٓاكاخ املسرٕطُني:
باالضافة النتهاكاتهم المعهودة لحرمة الحرم القدسً الشرٌف ،بما فٌه باقتحاماتهم شبه الٌومٌة له ،وتؤدٌة
بعض منهم طقوسا تلمودٌة بباحاته الشرٌفة ،فً انتهاك صارخ لوضعٌته التارٌخٌة كمكان عبادة خاص
بالمسلمٌن وحدهم؛ واصل المستوطنون الٌهود خالل الشهر موضع التقرٌر اعتداءآتهم وانتهاكاتهم ضد
المواطنٌن المقدسٌٌن وممتلكاتهم ،مستفٌدٌن فً هذا السٌاق من دعم كامل وقوي من مختلف مإسسات
االحتالل ،السٌاسٌة واالمنٌة والقضائٌة على حد سواء ،بما فٌه اقتحامهم ،فجر الجمعة ،ٕ/ٔٓ ،معززٌن
بقوة احتاللٌة ،حوش قراعٌن ببلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى المبارك ،ووضعهم الٌد على غرفة
سكنٌة وباحة خارجٌة مساحتها حوالً ٓ٘ مترا مربعا ،بزعم شرائها من المدعو عارف قراعٌن.
الالفت فً السٌاق ،أن الباحة المذكورة تستخدم كممر ٌفضً لمنزل تقٌم فٌها عائلة المواطن عزات
صالح ( 2ٙعاما) ،والتً باتت ،بحسب "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" ،حبٌسة داخل منزلها
الذي تعٌش فٌه منذ العام  ٔ1ٙ2بعد السٌطرة علٌه ،ومنعهم من قبل المستوطنٌن من استخدامه.
ذ" .آيُسر :"ٙإسسائٛم ازذكثد جسائى حسب ٔإػداياخ ٔخمانفاخ ضد حقٕق االَساٌ:
من جهته ،كشف تقرٌر أصدرته "منظمة العفو الدولٌة" ["أمنستً"] ،األربعاء ،ٕ/ٕٕ ،عن ارتكاب
االحتالل اإلسرائٌلً فً العام  ،ٕٓٔٙجملة من االنتهاكات المرٌعة لحقوق االنسان الفلسطٌنً ،ومن
ضمنها القدس الشرقٌة المحتلة ،بما فٌه إعتقاله مئات األطفال ،وتعرضه باالساءة للعدٌد منهم ،كالضرب
المتكرر والتهدٌدات؛ وقتله ما ال ٌقل عن  12مواطنا فلسطٌنٌا ،أ ُطلقت النار على بعضهم ،وبٌنهم أطفال،
دون أن ٌشكلوا أي تهدٌد مباشر لحٌاة اآلخرٌن ،كمرام أبو اسماعٌل وشقٌقها إبراهٌم ( ٔٙعاما) ،اللذٌن
قتال إثر إطالق النار علٌهم عند حاجز تفتٌش قلندٌا ،شمال القدس المحتلة ،فً نٌسان ،من قبل متعاقدٌن
خاصٌن استخدمتهم وزارة الدفاع االسرائٌلٌة؛ وهدمه نحو  ٔٓ21منزال ومنشآت آخرى ،بزعم بنائها
دون تصارٌح ،وإخالئها ما ٌزٌد على ٖ ٔ٘1قسرا من منازلهم ،بالترافق مع بقاء حصول الفلسطٌنٌٌن
على تصارٌح بناء من قبل هذا االحتالل أمرا شبه مستحٌل.
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