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يٕجص حُفٛر٘:
واصل االحتالل االسرابٌلً ،خالل الشهر موضع التقرٌر ،كانون ثانً ،7102 ،انتهاكاته المعهودة فً
القدس المحتلة ،بما فٌه من قتل وجرح ،وأعتقال لمبات من أبنابها ،بما فٌه بزاعم محاولتهم تنفٌذ عملٌات
ضده؛ ومصادرة وتدمٌر واعتداء على ممتلكاتها العامة والخاصة على حد سواء ،بالتعارض مع ما ٌوفره
لهم القانون والمعاهدات الدولٌة من حماٌة كؤشخاص واقعٌن تحت نٌر االحتالل ،ومنها المادة  35من
اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة التً 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 النتهاكات اإلحتالل ضد مقدساتها ،وبخاصة منها االقصى المبارك ،بمواصلته تامٌن
اقتحامه من قبل مبات من المستوطنٌن الٌهود ،ومحاولة بعضهم تؤدٌة طقوس دٌنٌة تلمودٌة فً محٌطه
وباحاته ،فً انتهاك صارخ لوضعٌته التارٌخٌة كمكان عبادة خاص بالمسلمٌن وحدهم ،والذي أكدته جملة
من القرارات الدولٌة ،بما فٌها الصادرة مإخراً عن أرفع مإسسة ثقافٌة عالمٌة ،هً الٌونسكو.
كان الفتا ً خالل الفترة موضع التقرٌر تصعٌد االحتالل الخطٌر من وتٌرة أنشطته االستٌطانٌة فً مجمل
االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌها القدس المحتلة ،مستؽالً وبصورة أساسٌة فرصة وصول الربٌس
االمرٌكً المنتخب ،دونالد ترامب ،الى البٌت االبٌض ،وما ظهر منه ومن أركان إدارته على حد سواء من
جملة من المواقؾ المشجعة ،بما فٌه التصرٌح بؤن االنشطة االستٌطانٌة ال تضر بعملٌة السالم ،وتعٌٌن
سفٌر امرٌكً جدٌد لدى إسرابٌل ،دٌفٌد فرٌدمان ،مع ما هو معروؾ عنه من مناصرة قوبة لألنشطة
االستٌطانٌة فً هذه االراضً المحتلة ،بما فٌه رباسته ما تسمى بـ "جمعٌة االصدقاء االمرٌكٌٌن لبٌت
اٌل" [إشارة إلى المستوطنة القابمة شمال رام هللا].
تمٌزت الفترة أٌضا ً بتصعٌد االحتالل من اجراءآته الخاصة بالعقاب الجماعً بحق سكان قرٌة جبل المكبر،
جنوب القدس المحتلة ،على خلفٌة اتهام أحد ابنابها ،الشهٌد فادي القنبر ،بعملٌة دهس متعمدة لعناصر
احتاللٌة ،فً تناقض صارخ مع اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لعام  ،0191بشؤن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً
وقت الحرب ،والتً تنص على عدم جواز معاقبة األشخاص على جرٌمة لم ٌرتكبوها شخصٌا ً ،وتؤكٌدها
ً
صراحة العقاب
على مبدأ المسإولٌة الفردٌة ،ومع بروتوكولها اإلضافً الثانً للعام  0122والذي ٌحظر
الجماعً.
بؤدَبِ عسض ألبسش االَخٓبكبث انخ ٙألدو عهٓٛب االحخالل يف ادلدُٚت ادلمدظت خالل انفرتة يٕضع انخمسٚس:

أ .شٓداء ٔجسحٗ:
شهد الشهر موضع التقرٌر ،ارتقاء المواطن المقدسً فادي القنبر ( 72عاما ً) ،والذي قضى شهٌداً فً
الثامن منه برصاص جنود االحتالل ،وكالعادة بزعم تنفٌذه عملٌة دهس لعناصر احتاللٌة بشاحنة كان
ٌقودها قرب مستوطنة "ارمون هنتسٌؾ" ،جنوب القدس المحتلة.
جسحٗ:
كما وشهدت الفترة إصابة العدٌد من المواطنٌن المقدسٌٌن بجروح ،سواء أثناء مواجهات مع قوات
االحتالل أو على خلفٌة اتهامهم بمحاولة القٌام بعملٌات ضد عناصره ،ومنها إصابة الطفل آدم شوٌكً (6
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اعوام) بشظاٌا قنبلة صوتٌة فً وجهه أطلقتها قوات اإلحتالل باتجاه المتواجدٌن إلستقبال أسٌر محرر فً
بلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك.
يٕاصهت حجص جثبيني شٓداء:
واصل االحتالل ممارسة جانب مثٌر من سٌاسات العقاب الجماعً بحق المقدسٌٌن ،بما فٌه بحجزه جثامٌن
عدد من الشهداء ،كما بالنسبة لجثمان الشهٌد فادي القنبر ،والشهٌد مصباح أبو صبٌح ،المحتجز جثمانه
منذ استشهاده فً تشرٌن أول الماضً ،بزعم تحول الجنازات التً تعقد لتشٌٌع جثامٌن الشهداء لمسٌرات
ومظاهرات حاشدة "تدعو للعنؾ وتحرض ضد إسرابٌل" ،وأنها بٌبة خصبة لخروج منفذي عملٌات
آخرٌن .وهكذا.
"ْٕٛيٍ زاٚخط ٔٔحش" :يعؤٔنٌٕ إظسائٛهٚ ٌٕٛدعًٌٕ "إطالق انُبز بمصد انمخم":
تشهد االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌها القدس المحتلة ،وبخاصة منذ اندالع الهبة الشعبٌة ضد
االحتالل ،نهاٌة العام  ،7103عدٌد من الحوادث تعمد خاللها جنود االحتالل التصفٌة لمواطنٌن
فلسطٌنٌٌن ،بصورة أقرب ما تكون إلعدامات مٌدانٌة ،بزعم قٌامهم  /أو محاولتهم القٌام بعملٌات ضد
عناصر االحتالل ،رؼم إدلة كثٌرة ــ كإفادات شهود العٌان أو كامٌرات مراقبة ــ تشٌر الى أنهم لم ٌكونوا
لٌشكلوا خطراً ماثالً او جدٌا ً علٌهم ،وبإنه كان باإلمكان تحٌٌدهم والسٌطرة علٌهم دون استخدام مفرط
وقاتل للقوة ،كما هو الحال مثالً بالنسبة للفتاة المقدسٌة الشهٌدة هدٌل عواد ( 06عاما) ،التً كانت قضت
فً تشرٌن ثانً ،7103 ،حٌن أمطرها شرطً احتاللً بوابل من الرصاص بزعم محاولتها وإبنة عم لها
( 06عاما) ،تنفٌذ هجوم طعن ضد مسن فلسطٌنً ظنا ً منهما بؤنه ٌهودي ،بواسطة مقص صؽٌر ،وسط
اتهامات باستمراره بإطالق النار على الفتاة هدٌل ،حتى بعد تحٌٌدها وعدم تشكٌلها خطراً (ربٌس هٌبة
أركان جٌش االحتالل فً حٌنه ،ؼادي آٌزنكوت ،نسب إلٌه قوله ،االربعاء ،7106/7/02 ،بؤن قواعد
اإلشتباك فً الجٌش ال تتضمن قٌام الجنود بـ "تفرٌػ مخزن بندقٌة كامل على فتاة تحمل مقصا ً" ،فٌما بدا
كإشارة لحادثة إطالق النار على ابنتً العم عواد).
فً هذا السٌاقٌ ،جًء تؤكٌد صادر عن منظمة "هٌومن راٌتس ووتش" ،فً بٌان لها ،اإلثنٌن،0/7 ،
بـ "إن تحلٌال لتصرٌحات بعض كبار المسإولٌن اإلسرابٌلٌٌن ٌبرز بؤنهم ٌشجعون الجنود والشرطة
اإلسرابٌلٌة على قتل الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌشتبه فً أنهم سٌهاجمون إسرابٌلٌٌن ،حتى لو لم ٌكونوا ٌشكلون
أي تهدٌد ،فً حٌن فشل مسإولون إسرابٌلٌون آخرون فً نبذ دعوات االستخدام المفرط للقوة" ،مشٌراً
إلى "تقٌٌد القانون الدولً لحقوق اإلنسان االستخدام المتعمد لألسلحة النارٌة القاتلة  -إطالق النار بقصد
القتل  -بظروؾ ضرورٌة جدا لحماٌة الحٌاة ،وحٌث ال ٌكون هناك خٌار أقل قسوة ،فٌما ال تتضمن
تعلٌمات إطالق النار اإلسرابٌلٌة هكذا تقٌٌد".
حمسٚس نـ "ْآزحط" ٚكشف حٓسة االحخالل يٍ حمدٚى يطهم ٙانُبز عهٗ انشٓداء نهًحبكًت:
بما له صلة ،أورد تقرٌر كتبته مراسلة صحٌفة "هارتس" االسرابٌلٌة ،جٌلً كوهٌن ،بتحقٌق جٌش
االحتالل ومنذ اندالع الهبة الشعبٌة األخٌرة ،فً تشرٌن أول ،7103 ،فً أكثر من  71حالة إطالق نار
على مواطنٌن فلسطٌنٌٌن ،فٌما لم ٌتم تقدٌم البحة اتهام إال فً حالة واحدة ،هً قضٌة الجندي القاتل
ً
موضحة بؤن ما جعل
إلٌبور أزارٌا الذي أعدم الشهٌد عبد الفتاح الشرٌؾ فً الخلٌل ،فً اذار الماضً،
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هذه الحالة مهمة هو عملٌة التوثٌق للحادث بكامٌرا عماد أبو شمسٌة ،وهو متطوع فً مركز "بتسٌلٌم"
[حقوقً اسرابٌلً] ،والذي قدم أفضل دلٌل على الجرٌمة ،بالصوت والصورة.
ة .أظسٖ ٔيعخمهني:
بحسب تقرٌر "دابرة شإون المفاوضات" الفلسطٌنٌة ،إعتقل االحتالل خالل الشهر موضع التقرٌر نحو
 335مواطنا فلسطٌنٌا (ارتفاعا ً من  593مواطنا فً كانون أول الماضً) ،مع مواصلة القدس المحتلة
تصدرها المحافظات الفلسطٌنٌة بواقع  006مواطنا ً (ارتفاعا ً من  25مواطنا فً كانون اول الماضً).
"مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" الحقوقً المقدسً رفع من جهته عدد المقدسٌٌن الذٌن اعتقلهم
االحتالل خالل الشهر الى نحو  032مواطنا مقدسٌا (بٌنهم  65قاصراً ،و 2مقدسٌات) ،إلى جانب تحوٌله
 9شبان مقدسٌٌن لالعتقال اإلداري لفترات تراوحت بٌن  5الى  6أشهر [إجراء عرفً أحتاللً ٌسمح له
بإعتقال من ٌشاء من المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن ،وللفترة التً ٌرٌدها ،دون محاكمة أو تقدٌم دلٌل إدانة ،مع
التذرع وفً كثٌر من األحٌان بوجود "أدلة سرٌة"].
بالترافق ،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 إٌقاعه بسلسلة من األحكام المؽلظة بحقهم [قارن بالحكم المخفؾ الذي أصدرته مإسسات االحتالل
القضابٌة على الجندي الٌبور ازراٌا ،الذي كان تعمد التصفٌة المٌدانٌة للجرٌح عبدالرإوؾ الشرٌؾ فً
الخلٌل فً آذار الماضً] ،كًب يف:
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بالسجن الفعلً عامٌن لكل من الطفلٌن المقدسٌٌن انور فراج واحمد
الزعتري ( 05عاما)ٌ ،قضٌانها فٌما ٌسمى بـ "مإسسات داخلٌة" احتاللٌة ،ممن كانت قوات االحتالل
اعتقلتهما فً تشرٌن ثانً ،7103 ،بزعم محاولتهما تنفٌذ عملٌة طعن ضد عناصر احتاللٌة ،مع مالحظة
أن قرار المحكمة ال ٌشمل الفترة الماضٌة التً أمضٌاها فٌما ٌسمى بـ "مإسسات داخلٌة" احتاللٌة ،والتً
استمرت لعام كامل ،ما ٌعنً بؤن الحكم الفعلً لهما هو  5سنوات ولٌس لسنتٌن.
كان االحتالل وضع الطفلٌن فٌما ٌسمى بـ "مإسسة اجتماعٌة" داخل أراضً الـ  ،92فً ظروؾ اعتقالٌة
صعبة ،بما فٌه بحجزهما مع مدمنً كحول ومخدرات ،ما دفع بإسرتٌهما للمطالبة ،دون جدوى ،بنقلهما
الى سجون عادٌة ووضعهما مع األسرى.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،األربعاء ،0/9 ،بالسجن الفعلً  2سنوات ونصؾ ضد االسٌرة المصابة
مرح بكٌر ( 02عاما) ،وؼرامة  01أالؾ شٌكل ،بتهمة تخطٌطها لتنفٌذ عملٌة طعن لمستوطنٌن ،فً
تشرٌن اول ،7103 ،بعد خروجها من مدرستها فً حً الشٌخ جراح ،رؼم نفً شهود عٌان ذلك،
ً
حقٌقة ٌالحقون الفتٌات بعد خروجهن من المدرسة،
وتؤكٌدهم بؤن المستوطنٌن المعنٌٌن هم من كانوا
قوات
والسخرٌة منهن ،وهً العملٌة التً انتهت بصراخ أحدهم مدّ ع ًٌا بؤنها حاولت طعنه ،ومن ثم قٌام ّ
االحتالل بإطالق  01رصاصات باتجاهها ،وإصابتها بجروح خطٌرة.
* إعتقال قوات االحتالل ،األربعاء ،0/9 ،طفالً ( 01سنوات) ،من قرٌة حزما ،شمال شرق القدس
المحتلة ،بعد االعتداء علٌه بالضرب المبرح ،بزعم رشقه بالحجارة مركبات تابعة لقوات االحتالل فً
المنطقة.
* قرار احتاللً بالحبس الفعلً  6اشهر وٌوم على هٌثم عوٌضة ،و 6أشهر اخرى مع وقؾ التنفٌذ لمدة
 5سنوات ،بتهمة التحرٌض على "الفٌسبوك".
* قرار محكمة صلح االحتالل اإلفراج عن الفتى عز أبو صبٌح ــ نجل الشهٌد مصباح ابو صبٌح ــ بشرط
اإلبعاد عن األقصى لـ ٌ 61وماً ،والحبس المنزلً لمدة أسبوع.
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* تحوٌل شرطة االحتالل الشاب عبد الكرٌم شٌوخً ( 02عاما ً) ،االثنٌن ،0/06 ،لالعتقال اإلداري لمدة 6
أشهر ،بعد ساعات من قرارها االفراج عنه دون شروط.
* تجدٌد االحتالل أمر منع السٌدة خدٌجة خوٌص من السفر ،حتى منتصؾ آذار القادم ،والمفروض بحقها
منذ  05شهراً.
* اإلفراج عن الفتى أحمد عوٌسات والشبان ٌاسٌن القنبر ومحمود عوٌسات وشادي سرور ،بكفالة مالٌة،
وحبس منزلً وإبعاد خارج قرٌة جبل المكبر لـ  3أٌام ،وكفالة طرؾ ثالث.
* اإلفراج عن الفتى محمد جودة ( 06عاما ً) ،بشروط ،من بٌنها كفالة  5االؾ شٌكل ،وحبس منزلً
وإبعاد الى بلدة بٌت حنٌنا.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،االثنٌن ،0/75 ،بالسجن الفعلً  02عاما ً للشاب عبد دوٌات (02
عاما) ،وؼرامة مالٌة  011الؾ شٌكل ،كمتهم ربٌسً بقتل مستوطن ٌهودي ،اٌلول ،7103 ،بعد إلقاء
الحجارة باتجاه مركبته لدى مرورها من أحد شوارع قرٌة صور باهر.
* قرار محكمة صلح االحتالل ،االثنٌن ،0/75 ،بإخالء سبٌل الشاب منذر قنبر ،بشروط ،من بٌنها الحبس
المنزلً  01أٌام ،ومنعه من السفر ٌ 021وما ،وكفالة مالٌة ألؾ شٌقل ،والذي كان أعتقل فً نفس ٌوم
استشهاد شقٌقه فادي؛ وعن عضو لجنة المتابعة فً قرٌة العٌسوٌة ،محمد أبو الحمص ،بشرط اإلبعاد
عن القرٌة لمدة أسبوع ،ودفع كفالة  0311شٌقل.
* إعتقال قوات االحتالل ،االثنٌن ،0/51 ،خمسة شبان مقدسٌٌن ،بٌنهم أسٌرٌن محررٌن (محمد عابد،
ورأفت الهذالٌن).
* إصدار قوات االحتاللً خالل الفترة من  02الى  50كانون الثانً  53أمر اعتقال إداري بحق أسرى
فلسطٌنٌٌن ،بٌنهم االسٌر المقدسً جهاد حمٌدان (تمدٌد  9اشهر).
ث .الخحبيبث نخجًعبث ظكُٛت:
واصلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر اقتحاماتها المعهودة للتجمعات السكنٌة الفلسطٌنٌة،
والتً ناهزت ،طبقا لتقرٌر "دابرة شإون المفاوضات" الفلسطٌنٌة ،ألـ  615اقتحاما ً ،كان نصٌب القدس
المحتلة منها  19عملٌة اقتحام ،بالترافق مع ما ٌتخللها من انتهاكات مؤلوفة لحقوق االنسان الفلسطٌنً،
من قتل وجرح وتدمٌر لممتلكاته العامة والخاصة ،وانتهاك لحرماته ،كًب يف:

* اقتحامها ،صباح األحد ،0/2 ،بلدة بدو ،شمال ؼرب القدس المحتلة ،ودخولها فً مواجهات عنٌفة مع
ً
مستخدمة ضدهم وابالً من القنابل الصوت الحارقة والؽاز السام المدمع.
طلبة المدارس،
* اقتحامها ،صباح االحد ،0/2 ،بلدة الرام ،شمال القدس المحتلة ،ودخولها فً مواجهات مع طلبة
المدارس ،مستخدمة ضدهم وابالً من قنابل الؽاز السام المدمع ،ما تسبب بحاالت اختناق شدٌدة بٌن
صفوؾ مواطنً وتجار المنطقة .كانت البلدة شهدت مساء الٌوم السابق مواجهات على مدخلها الربٌسً
الشمالً امتدت حتى ساعة متؤخرة من اللٌل.
* اقتحامها ،صباح االثنٌن ،0/1 ،حً جبل المكبر ،جنوب شرق القدس المحتلة ،داهمت خاللها وأزالت
خٌمة عزاء خاصة بالشهٌد فادي القنبر.
ً
* اقتحامها ،الثالثاء ،0/01 ،بلدة الرام ،ودخولها فً مواجهات عنٌفة مع المواطنٌن ،مستخدمة ضدهم
وابالً من قنابل الصوت الحارقة والؽاز المسٌل المدمع ،نجم عنه إصابة عشرات المواطنٌن باختناقات
شدٌدة ،واضطرار عدد من التجار إلؼالق محالهم.
* مداهمتها ،االربعاء ،0/00 ،وللٌلة الثانٌة على التوالً ،منازل المواطنٌن فً قرٌة حزما ،شمال شرق
القدس المحتلة ،والتقاطها صوراً فردٌة لقاطنٌها ،بحجة جمع معلومات ،ناهٌك عن فحص الهواتؾ
الخلوٌة لعدد من الشبان.
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ً
متجولة فً
* اقتحامها ،قبٌل منتصؾ لٌلة الثالثاء ،0/02 ،مخٌم قلندٌا ،قرب مدٌنة القدس المحتلة،
أزقته وشوارعه ،وسط إطالقها النار والقنابل الصوت والؽاز.
* دهمها ،فجر االربعاء ،0/02 ،مخٌم قلندٌا ،فً سٌاق عملٌة استهدفت من خاللها هدم محال تجارٌة
ومنشآت (أكثر من  2محال وورش) ،ودخولها فً مواجهات مع المواطنٌن ،مستخدمة ضدهم الرصاص
الحً والمعدنً المؽلؾ بالمطاط وقنابل الؽاز ،وما نجم عنه من إصابة  6منهم على األقل ،بالترافق مع
منعها سٌارات االسعاؾ والدفاع المدنً الفلسطٌنٌة من الوصول للمكان ،بما فٌه إلطفاء حرٌق اشتعل فً
شاحنة كانت تنقل مركبة خاصة ،جراء قنابل االحتالل.
* اقتحامها ،االثنٌن ،0/75 ،بلدة العٌسوٌة ،وسط القدس المحتلة ،ودخولها فً مواجهات مع المواطنٌن،
مستخدمة ضدهم االعٌرة المعدنٌة المؽلفة بالمطاط ،ما أدى إلصابة عدد منهم.
* اقتحامها ،فجر األربعاء ،0/73 ،بلدتً بدو وقطنة ،شمال ؼرب القدس المحتلة ،لتسلٌم إخطارات بهدم
منازل وبالؼات لمراجعة مخابرات االحتالل ،ودخولها فً مواجهات عنٌفة مع المواطنٌن ،ما أدى الصابة
عشرات منهم بجروح وبحاالت اختناق بالؽاز.
د .اَخٓبكبث ضد ادلمدظبث:
واصل االحتالل االسرابٌلً انتهاكاته ضد المقدسات فً القدس المحتلة ،وفً مقدمتها االقصى المبارك ،مبب
ف:ّٛ

* تسهٌله وتؤمٌنه اقتحامه من قبل من نحو  0319مستوطنٌن ٌهود ،بالترافق مع تعمد عدٌد من هإالء
ً
صارخة للوضع
اداء صلوات وطقوس تلمودٌة ،سواء فً محٌطه أو فً باحاته الشرٌفة ،فً مخالفة
التارٌخً فٌه كمكان خاص بالمسلمٌن وحدهم.
* تضٌٌقاته المعهودة على رواده المسلمٌن ،من مصلٌن وطلبة علم وموظفً دابرة االوقاؾ االسالمٌة
الموكولٌن بؤمر سدانته ورعاٌته ،بما فٌه بإبعاده سٌدة وشابا ً فلسطٌنٌٌن عنه لفترات تراوحت بٌن 03
ٌوما ً وشهرٌن؛ ومنعه ،ولالسبوع الخامس على التوالً مصلً قطاع ؼزة من التوجه إلى الموقع الشرٌؾ
ألداء صالة الجمعة ،0/05 ،فٌه.
حٕصٛت يٍ جلُت كُٛعج بئنغبء يُع دخٕل أعضبء انكُٛعج إىل احلسو انمدظ ٙانشسٚف:
من جهتها ،أعلنت ما تسمى بـ "لجنة اآلداب" التابعة للكنٌست االسرابٌلً ،الثالثاء ،0/50 ،بؤنها ألؽت
التعلٌمات التً تمنع أعضاء الكنٌست من الدخول إلى الحرم القدسً الشرٌؾ ،مع مطالبتهم باالمتثال
لتعلٌمات الشرطة االسرابٌلٌة بالخصوص.
القناة اإلسرابٌلٌة الثانٌة من جهتها نقلت عن الشرطة االسرابٌلٌة قولها ،بإنه وفً هذه المرحلة ال ٌوجد
أي تؽٌٌر على السٌاسة المتبعة فً هذا الشؤن ،فً إشارة منها إلى ذلك المنع الذي كان فرضه ربٌس
الوزراء االسرابٌلً ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،نهاٌة العام  7103ــ فً أعقاب أعمال عنؾ اجتاحت القدس
واالراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،على خلفٌة انتهاكات المستوطنٌن الٌهود لحرمة الموقع الشرٌؾ ،بما فٌه
محاولة بعض منهم أداء طقوس تلمودٌة فً باحاته ــ ،بمنع كبار السٌاسٌٌن وأعضاء الكنٌست االسرابٌلً
من دخوله.
الحاخام المتطرؾ ،عضو الكنٌستٌ ،هودا ؼلٌك ("لٌكود") ــ والمشهور بتنظٌمه اقتحامات المستوطنٌن
الٌهود للموقع الشرٌؾ ،والمطالبة بالسماح لهم بؤداء طقوسهم وصلواتهم التلمودٌة فٌه ــ نشرعلى
حسابه على "توٌتر" بؤن اجتماع اللجنة المذكور ،إنما جاء بناء على طلب منه بإلؽاء األمر الذي ٌمنع
دخول أعضاء الكنٌست إلى ساحة الحرم.
ٌؤتً قرار اللجنة هذا لٌعزز توصٌة كانت تقدمت بها شرطة االحتالل ،فً تشرٌن اول الماضً ،بالسماح
لكبار السٌاسٌٌن االسرابٌلٌٌن ،بما فٌهم أعضاء الكنٌست ،بزٌارة الحرم القدسً الشرٌؾ [تعبٌر احتاللً
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كناٌة عن اقتحامات الٌهود للموقع الشرٌؾ] ،ضمن شروط ،بٌنها اإلبالغ مسبقا عن الزٌارة ،وتحدٌد
ساعاتها ،والوصول إلى الحرم بدون حراسة وبدون مرافقة إعالمٌة ،والتعهد بعدم إلقاء خطابات فً
المكان [دأب بعض متطرفً االحتالل ،مثل ؼلٌك ،ووزٌر الزراعة من حزب "البٌت الٌهودي" الٌمٌنً
المتطرؾ ،على اقتحام الموقع الشرٌؾ ،ضمن طقوس استفزازٌة مثٌرة ،كالحرص على مرافقات اعالمٌة،
وإطالق تصرٌحات تدعو للسماح للٌهود بالصالة فٌه ،وحتى تقسٌمه زمانٌا ومكانٌا ،إن لم ٌكن المطالبة
بهدمه وبناء "الهٌكل" المزعوم مكانه].
المفتش العام لشرطة االحتالل ،رونً ألشٌخ ،أعلن دعمه لمبادرة اللجنة ،ولو أنه أوضح بؤن القرار بٌد
المستوى السٌاسً ،إشارة الى نتنٌاهو ووزٌر أمنه الداخلً ،ؼلعاد أردان.
لكن وقٌاسا ً على تصرفات وقرارات حكومة االحتالل ،التً باتت بالتؤكٌد تشعر بؤن المناخ الدولً مالبم بما
ٌجعلها طلٌقة الٌد لتفعل ما تشاء فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌها القدس المحتلة ،بسكانها
وأرضها ومقدساتها ،فال ٌتوقعن أحد سوى خضوعها لهكذا مطالبات تثٌرها بٌن الحٌن واالخر جماعات
ولوبٌات "الهٌكل" المزعوم ،التً تؽلؽلت وللؽاٌة فً مفاصل القرار االسرابٌلً ،تماما ً كما جرى مإخراً
حٌنما وافق أردان ،وعلى وجه السرعة على مطالبات كانت تقدمت بها إلٌه هذه الجماعات ،بالمد وبساعة
إضافٌة مدة اقتحامات المستوطنٌن الٌهود للموقع الشرٌؾ ،بزعم أن االنتقال من التوقٌت الصٌفً إلى
الشتويٌ ،قلصها بساعة واحدة ،دون أدنى تبصر بنتابج هكذا قرارات وما إذا كانت ستثٌر توتراً جدٌداً
ً
ً
عامة ،تمتد بآثارها بالتاكٌد الى باقً االراضً
خاصة ،والمدٌنة المقدسة المحتلة
وإضافٌا ً فً المكان
الفلسطٌنٌة المحتلة ،وربما المنطقة ككل ،دون اكتراث بما سٌفضً إلٌه ذلك من مخاطر على السلم واالمن
االقلٌمً والدولً على حد سواء.
ج .أَشطت إظخٛطبَٛت ٔحٕٓٚدٚت:
واصلت سلطات االحتالل االسرابٌلً تحدٌها لإلرادة والشرعٌة الدولٌة الرافضة لالنشطة اإلستٌطانٌة
والتهوٌدٌة فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌها القدس الشرقٌة ،والتً عبرت عن نفسها وبقوة،
فً قرار مجلس االمن الدولً رقم  ،7559الصادر فً الثالث والعشرٌن من كانون اول الماضً ،والداعً
لوجوب وقؾ كل نشاط ٌتعلق بالمستوطنات للحفاظ على إمكانٌة الوصول الى حل الدولتٌن ،على أساس
خطوط  ،0162وأن لٌس للمستوطنات فً المناطق الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌها فً القدس الشرقٌة،
أساس قانونًٔ ،أبسشْب:

* إقرار ما تسمى بـ "اللجنة اللوابٌة للتخطٌط والبناء" التابعة لبلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األحد،
 ،0/77بناء نحو  361وحدة استٌطانٌة جدٌدة فً مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسؽات
زبٌؾ".
كان من المقرر المصادقة على هذه الوحدات السكنٌة االستٌطانٌة فً كانون اول الماضً ،لكن تم سحب
اإلجراء من جدول عمل اللجنة بطلب من ربٌس الوزراء االسرابٌلً ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،انتظارا لوصول
الربٌس االمرٌكً المنتخب ،دونالد ترامب للبٌت االبٌض ،خشٌة ،وكما ورد فً حٌنه ،من اتخاذ ادارة
الربٌس االمرٌكً السابق ،باراك اوباما ،إجراءآت مضادة.
ربٌس بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،نٌر بركات ،أشاد بالقرار موجها أسهمه إلى إدارة اوباما ،بقوله:
ً
حقبة قد انتهت ومن اآلن فصاعدا سنواصل البناء وتطوٌر القدس من أجل سكان [المدٌنة]".
"آمل أن
ناببه ،مبٌر ترجمان ،أشاد أٌضا بالخطوة بقوله" :هذه الوحدات ..لٌست سوى البداٌة للمصادقة على خطط
[بناء] إضافٌة فً القدس الشرقٌة" و"سنواصل البناء معا فً القدس! سنواصل تقوٌة عاصمة
إسرابٌل!" ،خاتما بؤن هناك اٌضا ً خططا ً لبناء نحو  00ألؾ وحدة فً القدس الشرقٌة.
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* مصادقة حكومة االحتالل على بناء نحو  70311وحدة سكنٌة استٌطانٌة فً الضفة الؽربٌة المحتلة،
معظمها فً كتل إستٌطانٌة قابمة ،بحسب ما أعلنه وزٌر الدفاع ،أفٌؽدور لٌبرمان ،الثالثاء ،0/79 ،بٌنها
 637وحدة فً مستوطنة "ؼٌفعات زبٌؾ" ،شمال ؼرب القدس المحتلة ،و 019وحدات فً مستوطنة
"معالٌه الدومٌم" ،شرق القدس المحتلة ،وتعلٌق نتنٌاهو على هذه المصادقة ،بالقول" :نقوم بالبناء ــ
وسنواصل البناء" ،وزعم لٌبرمان بؤن القرار إنما أتخذ لـ "توفٌر استجابة إلحتٌاجات السكن".
* منح بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الخمٌس ،0/76 ،موافقتها النهابٌة على بناء  035وحدة سكنٌة
استٌطانٌة فً الحً االستٌطانً "هارؼٌلو".
خطت إلٚصبل لطبز االحخالل انعسٚع اىل حبئط انرباق:
فً السٌاق ،أعلنت وزارة مواصالت االحتالل ،االربعاء ،0/73 ،عن إصدار وزٌر مواصالت االحتالل،
اسرابٌل كاتس ،أوامره بالسٌر قدما ً فً خطط [دراسة جدوى] مد خط القطار السرٌع الواصل بٌن تل ابٌب
والقدس الى محطة فً منطقة "حابط المبكى" [التسمٌة االحتاللٌة لحابط البراق] ،بالرؼم من جدل كان
أثاره طرح االقترح أواخر العام الماضً ،7106 ،وهً الفكرة التً أدانها الجانب الفلسطٌنً فً حٌنه
كمشروع استٌطانً.
ً
وبحسب المتحدثةٌ ،خطط الوزٌر االحتاللً لبناء نفق ٌمتد مسافة كٌلومترٌن على عمق  21مترا بٌن
محطة القطار الربٌسٌة على مدخل القدس ومحطة جدٌدة قرب الحابط ،بكلفة تقدر بملٌاري شٌكل (301
ملٌون دوالر) ،مشٌر ًة إلى دراسة خٌارٌن حالٌا ً ٌتم بموجب إحداهما إٌصال القطار الى خارج اسوار البلدة
القدٌمة ،عند باب المؽاربة وهو االقرب الى الحابط ،أو بناء محطة للقطار داخل أسوار البلدة القدٌمة.
المخطط ٌتجاهل المخاطر الماثلة على األماكن التارٌخٌة القدٌمة فً المكان ،وإن كانت تحتمل من عدمه
تدشٌن مشروع بهذا الحجم ،سواء فً محٌطها او أسفل منها ،دعك من كونه نشاطا ً استٌطانٌا ً ــ تهوٌدٌا ً
ٌستحق بالتؤكٌد أقوى درجات الشجب واإلدانة ،كونه ٌتناقض والعدٌد من االتفاقات والقرارات الدولٌة ذات
الصلة ،وآخرها قرار مجلس األمن الدولً رقم  ،7559الشاجب وبقوة لالستٌطان االسرابٌلً فً االراضً
الفلسطٌنٌة المحتلة ،بما فٌه القدس الشرقٌة ،والداعً دولة االحتالل للتوقؾ الفوري عنه.
حْ .دو  /إخطبزاث بٓدو يُبشل ٔيُشآث ظكُٛت:
واصلت االحتالل عملٌات هدمه منشآت سكنٌة وخدمٌة فً مناطق مختلفة من القدس المحتلة ،بما فٌه
بحجة البناء ترخٌص ، ،ناهزت ،بحسب "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" ،الـ  01منشؤ ًة (بٌنها 9
منازل سكنٌة ،و 2منشآت تجارٌة) ــ 05 ،منها اتصلت بقرٌة جبل المكبر ،فً سٌاق عقابه الجماعً لها
على عملٌة ضد االحتالل ،متهم بتنفٌذها إبن القرٌة ،الشهٌد فادي القنبر ،وما نجم عنها من تشرٌد 75
مواطنا (بٌنهم  2قاصرٌن).
بؤدَبِ عسض ألبسش عًهٛبث اذلدو ْرِ:

* هدم منزلٌن ،فجر األربعاء  ،0/9فً حً شعفاط ،شمال القدس المحتلةٌ ،عودان للمواطن عدنان
شوٌكً ،مبنٌٌن منذ  03عاما ،بحجة البناء دون ترخٌص ،رؼم محاوالت مالكهما العدٌدة لترخٌصهما،
ودفعه مخالفات بناء بمباؾ آالؾ الشواكل.
* هدم منزل من طابقٌن ،االربعاء ،0/9 ،فً حً بٌت حنٌنا ،شمال القدس المحتلةٌ ،عود للمواطن عامر
اعبٌدو ،مبنً قبل نحو  06عاما ،بحجة البناء دون ترخٌص ،رؼم محاوالت مالكه العدٌدة ،ترخٌصه من
الجهات االحتاللٌة المختصة ،ودفعه مخالفة بناء قٌمتها نحو  97ألؾ شٌكل.
* قرار بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،بهدم منشاة سكنٌة تعود للمواطن عٌسى جعافرة ،ببلدة سلوان،
بحجة البناء دون ترخٌص ،مكونة من خشب وزٌنكو وصاج مقوى وجبص" ،كان اقامها مطلع شهر
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تشرٌن ثانً الماضً ،فً أعقاب قٌام جرافات االحتالل ،فً تشرٌن اول ،7103 ،بهدم بناٌة للعابلة فً
الموقع ،بحجة البناء دون ترخٌص ،مكونة من  9شقق سكنٌة ،مشرد ًة فً حٌنها  51فرداً.
* قرار حكومة اإلحتالل ،االربعاء ،0/2 ،بهدم منزل الشهٌد فادي القنبر ،فً جبل المكبر ،المتهم بتنفٌذ
عملٌة دهس متعمدة.
* توزٌع إخطارات احتاللٌة ،لٌلة الثالثاء ،0/01 ،بهدم  5منازل ،ووقؾ البناء فً آخر ،فً قرٌة حزما،
شمال شرق القدس المحتلة ،تعود للمواطنٌن جبر وعبد القادر الخطٌب ،ومحمد الشقباوي ،رؼم حصولها
على رخص بناء فلسطٌنٌة ،كون القرٌة تقع فً المناطق المصنفة "[ "Bأي تلك المنطقة الخاضعة
بموجب اتفاقٌات اوسلو المإقتة لسٌطرة إدارٌة فلسطٌنٌة وأمنٌة إسرابٌلٌة].
* توزٌع بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األربعاء ،0/00 ،وبصورة عشوابٌة ،إخطارات هدم خاصة
بعدٌد من المنازل فً منطقة عبٌدات ،فً قرٌة جبل المكبر ،بحجة البناء دون ترخٌص .درجت سلطات
االحتالل على استهداؾ هذه المنطقة ،الكابنة بالقرب من مستوطنة "زهافا تسٌون" ،بما فٌه مصادرتها
لجزء من أراضً السكان لما ٌسمى بالمصلحة العامة ،والتً لٌست فً الحقٌقة سوى خدمة المشروع
االستٌطانً وتوسٌعه.
* إضطرار المواطن عزمً مصطفى إلخالء منزله فً قرٌة العٌسوٌة ،وسط القدس المحتلة ،السبت،
 ،0/09بعد التهدٌد بهدمه من قبل طواقم بلدٌة وشرطة االحتالل ،بحجة البناء دون ترخٌص ،تالفٌا ً منه
لقٌام سلطات االحتالل بعملٌة الهدم وبالتالً تكبٌده كلفا وؼرامات عادة ما تكون خٌالٌة ،وأٌضا ً تجنبا ً منه،
كما ٌإكد المواطن مصطفى" ،لعملٌة اقتحام وهدم مفاجا خاصة مع االقتحامات المتتالٌة للمنزل".
* شروع المواطن فراس محمود ،الثالثاء ،0/02 ،بهدم منزله فً بلدة العٌسوٌة ،والذي انتهى لتو من
بنابه ،تالفٌا ً منه لهدمه من قبل بلدٌة االحتالل ــ التً كانت أخطرته بهدمه ،بزعم البناء دون ترخٌص ــ،
األمر الذي كان سٌكبده كلؾ هدم وؼرامات ،والتً عادة ما تكون خٌالٌة.
* توزٌع بلدٌة اإلحتالل ،الجمعة ،0/72 ،أوامر بهدم منشآت سكنٌة ،فً بلدة سلوان ،جنوب االقصى
المبارك ،بٌنها منزل قابم منذ  02عاماٌ ،عود للمواطن نهاد العباسً ،بحجة البناء بدون ترخٌص.
خ .حٕاجص ععكسٚت يفبجئت ،حصبز ٔإغاللبث:
واصل االحتالل االسرابٌلً خالل الفترة تضٌٌقاته المعهودة على االنتقال الحر واآلمن للمواطنٌن
الفلسطٌنٌٌن داخل ومن وإلى وطنهم المحتل ،مقٌما ً فً هذا السٌاق ،وبحسب تقرٌر "دابرة شإون
المفاوضات" الفلسطٌنٌة ،نحو  301حواجز عسكرٌة مفاجبة (ارتفاعا من  932فً كانون اول الماضً)،
كان نصٌب القدس المحتلة  59حاجزاً (ارتفاعا من  79فً كانون اول الماضً) ،متسببا ً وبصورة معتادة
باختناقات مرورٌة ،مجبر ًة المواطنٌن بالتالً إما على البقاء فً منازلهم أو تكبد عناء سلوك طرق وعرة،
سواء للوصول الى أعمالهم أو قضاء حاجاتهم.
االحتالل واصل أٌضا ً فرضه سلسلة من الحصارات واإلؼالقات على عدد من بلدات وقرى وأحٌاء المدٌنة
المحتلة ،بما فٌه وبوجه خاص ذلك الذي ضربه على قرٌة جبل المكبر ،جنوب شرق القدس المحتلة ،عقب
العملٌة التً اتهم بتنفٌذها ضد عناصر اإلحتالل أبن القرٌة ،الشهٌد فادي القنبر ،بما فٌه بإؼالق مدخلها
الربٌسً بمكعبات اسمنتٌة ،وتنكٌله ،الخمٌس ،0/07 ،وللٌوم الثالث على التوالً ،بؤهالً بلدة حزما ،بما
فٌه بؽلق مدخلها الؽربً ،ونصب حاجز على مدخلها الشرقً.
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د .يصبدزة ،حديري ٔاالعخداء عهٗ ممخهكبث عبيت ٔخبصت:
واصلت سلطات االحتالل االسرابٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر عملٌات مصادراتها وتدمٌرها واعتدابها
على ممتلكات المقدسٌٌن ،العامة والخاصة على السواءٔ ،يُٓب:

* دهمها ،فجر االربعاء ،0/02 ،مخٌم قلندٌا ،فً سٌاق عملٌة استهدفت هدم أكثر من  2محال تجارٌة
ومنشآت خدمٌة .بحسب صدام عامر ( 53عاما) ،صاحب ورشة مكانٌكٌا سٌارات ،هدمت قوات االحتالل
محله باإلضافة إلى عدد آخر من الورش ومحال بٌع السٌارات واألجهزة الكهربابٌة ،وأن عملٌة الهدم
ً
ملحقة بمالكها خسابر بمبات اآلالؾ من الشواقل ،ناهٌك عن كونها
تمت على ما تحتوٌه تلك المنشآت،
تعتبر مصدر دخل ألكثر من  51اسرة.
* استٌالبها ،أثناء اقتحامها بلدة حزما ،االثنٌن ،0/7 ،على سطح منزل المواطن رإوؾ ؼٌث ،وتحوٌله
إلى نقطة عسكرٌة.
* هدم آلٌات احتاللٌة ،الثالثاء ،0/01 ،اسطبالً لتربٌة الخٌول ،فً حً جبل المكبر.
* اقتحام طواقم مشتركة من ضرٌبة وقوات اإلحتالل ،االربعاء ،0/00 ،المحال التجارٌة فً شارع الواد
من القدس القدٌمة ،واعتقالها  5تجار ،واضطرار تجار الشارع إلؼالق محالهم التجارٌة خالل العملٌة.
* قٌام قوات اإلحتالل ،االربعاء ،0/07 ،بقص وقطع عشرات من أشجار الزٌتون المثمرة فً حً الشٌخ
جراح (كرم المفتً) ،إلستكمال أعمال شق شارع استٌطانً ٌربط البإرة اإلستٌطانٌة التً أقٌمت على
أنقاض فندق شبرد فً الحً بمقر وزارة الداخلٌة االسرابٌلٌة فً حً وادي الجوز فً مدٌنة القدس
المحتلة.
* هدم قوات اإلحتالل ،السبت ،0/09 ،مطعما ومحال لبٌع الهواتؾ الخلٌوٌة فً حً جبل المكبر ،تعود
ملكٌتهما لعابلة السرخً.
* شن طواقم تابعة لضرٌبة االحتالل ،االثنٌن ،0/06 ،وللٌوم الثانً على التوالً ،حملة تنكٌل واسعة بحق
أصحاب محال وشوادر لبٌع األشتال الزراعٌة فً قرٌة حزما ،محررة لهم مخالفات مالٌة ،وصفها التجار
بالجنونٌة وؼٌر المعقولة ،بادعاء االستخدام ؼٌر القانونً لألراضً المقامة علٌها هذه الشوادر.
تجدر االشارة إلى أن المحال والشوادر هذه موجودة منذ سنوات عند الشارع الربٌسً ،وقد تعرضت للهدم
والتجرٌؾ ومصادرة محتوٌاتها عدة مرات.
* هدم قوات اإلحتالل أثناء اقتحامها مخٌم قلندٌا ،الثالثاء ،0/02 ،مؽسلة للسٌارات تعود ملكٌتها للمواطن
محمد اللوزي ،وكراجا لتصلٌح السٌارات تعود ملكٌته للمواطن عبد المالح.
* اقتحام قوات اإلحتالل ،الثالثاء ،0/79 ،مخٌم شعفاط ،وقٌامها بمصادرة المركبات "المشطوبة" ،وخلع
الفتات محال تجارٌة ،وتخرٌب كامٌرات مراقبة ألخرى ،وفتح ملفات ضرٌبٌة لها.
* تسلٌم قوات االحتالل ،الثالثاء ،0/79 ،مواطن مقدسً إخطاراً بهدم منشآت زراعٌة فً بلدة حزما،
شمال شرق القدس المحتلة ،بحجة عدم الترخٌص ،بعد أٌام من هدمها منشآت لبٌع أشتال زراعٌة ومحال
تجارٌة فً المنطقة ذاتها ولنفس الحجة ،علما ً بؤن البلدة تخضع لحصار عسكري مشدد بحجة إلقاء
حجارة على مركبات المستوطنٌن.
* تنفٌذ بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،االربعاء ،0/73 ،ثالث عملٌات هدم فً أنحاء مختلفة من
القدس المحتلة ،بٌنها مخزنا ً وموقفا ً للسٌارات واسواراً محٌطة ،ببلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك،
بزعم عدم الترخٌص ،رؼم أنها قابمة منذ العام  ،0162بحسب مالكها ،المواطن رضوان عمرو؛ ومتجراً
لبٌع مواد البناء ٌعود لعابلة نصار فً نفس البلدة ،وأٌضؤ بحجة البناء دون ترخٌص.
* اقتحام طواقم من بلدٌة االحتالل ،االربعاء ،0/73 ،مخٌم شعفاط ،وإٌقاعها مخالفات بحق مركبات إعتاد
مالكها على ركنها على أرصفته ،رؼم ان ال مكان بدٌل لألهالً ٌركنوا مركباتهم فٌه.
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ذ .اَخٓبكبث ادلعخٕطُني:
باالضافة النتهاكاتهم الٌومٌة لحرمة الحرم القدسً الشرٌؾ ،بما فٌه باقتحاماتهم شبه الٌومٌة له ،وتؤدٌة
بعضهم طقوسا ً تلمودٌة بباحاته الشرٌفة ،واصل المستوطنون الٌهود خالل الشهر موضع التقرٌر
اعتداءآتهم وانتهاكاتهم ضد المواطنٌن المقدسٌٌن وممتلكاتهم ،مستفٌدٌن فً هذا السٌاق من دعم كامل
وقوي من مختلؾ مإسسات االحتالل ،السٌاسٌة واالمنٌة والقضابٌة على حد سواءٔ ،يُٓب:
* إطالقهم ،االثنٌن ،0/7 ،طابرة تصوٌر صؽٌرة "بدون طٌار" فً سماء األقصى المبارك.
* سٌطرة جمعٌة "العاد االستٌطانٌة" ،فجر األحد ،0/2 ،وفً سٌاق جهودها المحمومة لتهوٌد القدس
المحتلة ،على عقار جدٌد فً بلدة سلوان ،جنوب األقصى المبارك ،تعود ملكٌته للمواطن علً محمد أحمد
سرحان ،عبارة عن منزل مإلؾ من طابقٌن مساحة كل منهما حوالً  21متراً مربعا ً ،بزعم شرابهم له
من قبل أحد السماسرة.
* إقتحامهم ،فجر السبت ،0/09 ،باحة منزل المواطن محمد محٌسن ،فً بلدة سلوان ،الكابن فً الطابق
األول من بناٌة مكونة من  6شقق 3 ،منها تسربت خالل السنوات األخٌرة للمستوطنٌن ،محطمٌن فً
طرٌقم ومخربٌن مزروعات وبعض من أثاثه ،ومحاولٌن اقتحام المنزل ،فً سٌاق ضؽوطات وإؼراءآت
كثٌرة ٌمارسونها على عابلة المواطن محٌسن إلجباره على ترك المنزل ،بما فٌه أٌضا ً بتعند إلقاء
القاذورات على منزله ،وفصل الماء والكهرباء عنه ،وتحطٌم مواسٌر الصرؾ الصحً الخاصة به.
* استٌالبهم ،الثالثاء ،0/79 ،على محل تجاري ٌعود لعابلة صب لبن فً عقبة الخالدٌة بالبلدة القدٌمة
من القدس المحتلة ،من خالل قٌامهم ،بحسب صاحبته ،السٌدة نورا صب لبن ،بهدم الحابط الفاصل بٌنه
وبٌن بٌت مجاور ٌقطنه مستوطن ،بزعم عودة ملكٌته لٌهود لما قبل حرب العام  ،0192مع ما ٌشكله
ذلك من خطر محدق على اساسات المنزل الذي تقٌم فٌه االسرة والواقع أعلى المحل المذكور.
كانت محكمة االحتالل العلٌا قررت فً الحادي والعشرٌن من كانون أول الماضً ،السماح للسٌدة نورا
صب لبن وزوجها بالبقاء فً المنزل المذكور لعشر سنوات قادمة ،كمستؤجرٌن محمٌٌن للعقار من الجٌل
الرابع ،تنتقل ملكٌته بعدها للمستوطنٌن الٌهود ،ممن ٌزعمون بؤنها تعود أصالً لٌهود لما قبل حرب العام
 ،0192فٌما أخلت ،المحكمة ذاتها  6افراد من العابلة من المنزل ،باعتبارهم مستؤجرٌن للعقار ؼٌر
محمٌٌن.
* دهس مستوطن أثناء قٌادته سٌارته فً قرٌة جبل المكبر ،االثنٌن ،0/51 ،الطفلة شٌماء جعابٌص (1
سنوات) ،مما أدى إلى استشهادها [لجنة األهالً فً القرٌة ،أعلنت عن إضراب شامل فً كافة مدارسها،
حداداً على الطفلة الشهٌدة ،مإكد ًة فً بٌان ،بؤن حادث الدهس إنما ٌرجع إلى اإلؼالق العنصري لمدخلها
الربٌسً ،وحالة اإلهمال الكبٌرة لشوارعها ومدارسها من قبل بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،وعدم
توفٌر المواصالت لمستحقٌها حسب القانون].
ز .عمبة مجبع ٙحبك ظكبٌ جبم ادلكرب:
فً سٌاق دأبها على التنكٌل بهذه المنطقة أو تلك من االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،وألبسط األسباب،
أوقعت سلطات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر جملة من العقوبات الجماعٌة الصارخة بحق قرٌة جبل
المكبر ،جنوب القدس المحتلة ،على خلفٌة اتهام أحد ابنابها ،الشهٌد فادي القنبر ،بتنفٌذ عملٌة دهس
متعمد بشاحنة كان ٌقودها لعناصر احتاللٌة ،األحد ،0/2 ،أبسشْب:
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* مبادرة قوات االحتالل وفور العملٌة القتحام منزل الشهٌد ،وشروعها بؤخذ مقاساته وكذا منزل والده،
فً إجراء عادة ما ٌسبق عملٌة هدم ،الى جانب اقتحامها عدة منازل مجاورة لمنزل الشهٌد ،وتسلٌم 01
عابالت إخطارات هدم إدارٌة بحجة البناء دون ترخٌص.
* ما أفادت به صحٌفة "ٌدٌعوت أحرنوت" االسرابٌلٌة ،من قرار وزٌر داخلٌة اإلحتالل ،أرٌٌه درعً،
سحب اإلقامة من والدة الشهٌد فادي ،و 07من أقاربه من الدرجتٌن األولى والثانٌة [أبناء أشقاء الشهٌد
وعمه وأبناء أعمامه] ،فً أعقاب ما أسمتها بمشاورات مع مسإولٌن فً جهاز األمن العام اإلسرابٌلً
"الشاباك" وسلطة السكان والهجرة وربٌس الحكومة االسرابٌلٌة.
* دعوة عضو المجلس الوزاري اإلسرابٌلً المصؽر للشإون السٌاسٌة واألمنٌة "الكابٌنٌت"ٌ ،وءاؾ
ؼاالنت ،االثنٌن ،0/1 ،إلى طرد عابلة الشهٌد فادي القنبر ،لٌس الى ؼزة وإنما إلى سورٌة ،ووقؾ دفع
مخصصات التؤمٌن الوطنً ألفراد العابلة ،مشٌراً القتراحه خالل اجتماع الكابٌنٌت الذي انعقد فً الٌوم
السابق" ،عملٌة تشرٌع تمنح وزٌر الداخلٌة صالحٌة الطرد الفوري" ،و"وقؾ مخصصات التؤمٌن الوطنً
عن كل عابلة مشارك فً اإلرهاب" [المفارقة هنا أن ؼاالنت ،الذي ٌنتمً لحزب "كوالنو" ،والذي كان
قابدا للجبهة الجنوبٌة فً جٌش االحتالل ،هو ذاته متهم بارتكاب جرابم حرب وٌمتنع عن السفر لدول
معٌنة خشٌة اعتقاله على خلفٌة ذلك].
* ما أفاد به تقرٌر أصدره مركز "بتسٌلم" الحقوقً االسرابٌلً ،وسلط فٌه الضوء على جوانب من العقاب
الجماعً الذي مارسه االحتالل بحق القرٌة ،من تسلٌم بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة نحو  91أمر هدم
لمنشآت فٌها [ 5إسطبالت ،وكرفان ،و 91منزال] ،بحجة عدم الترخٌص ،تابعة إما ألفراد من عابلة القنبر
أو مجاورة لها ،درجة إعراب العدٌد من سكانه عن خشٌتهم من التحدث سواء إلى الباحث المٌدانً
للمركز أو وسابل اإلعالم ،خوفا ً من تنفٌذ تدابٌر انتقامٌة من السلطات [االسرابٌلٌة] ،مشٌراً [المركز]
أٌضا ً الى وصول قوة شرط ٌّة احتاللٌة كبٌرة إلى بٌت العابلة ،وتدمٌرها خٌمة عزاء أقامتها إلبنها،
وفرضها لقٌود على مدخل القرٌة ،ومخرجها.
"مجعٛت حمٕق ادلٕاطٍ يف إظسائٛم" :ال نعٛبظت انعمٕببث اجلًبعٛت يف انمدض انشسلٛت:
على هذه الخلفٌة ،جاء بعث "جمعٌة حقوق المواطن فً إسرابٌل" ،برسالة عاجلة إلى ما ٌسمى
حتجاجا منها على ممارسات العقاب
بـ "ضابط لواء القدس فً الشرطة اإلسرابٌلٌة"ٌ ،ورام هلٌفً ،إ
ً
الجماعً االحتاللٌة هذه بحق قرٌة جبل المكبر ،بما فٌه إؼالق مدخلها الربٌسً ،كإجراء ال ٌستند الساس
خصوصا وأن
قانونًٌ ،طال سكانها ككل بدون أي عالقة لهم لما جرى ،وٌمس بسٌر حٌاتهم الطبٌعً،
ً
الحدٌث ٌتعلق ،كما أكدت الجمعٌة ،باآلالؾ وعشرات اآلالؾ من السكان ،سٌما وأن أماكن عملهم ومصادر
خدماتهم المختلفة كلها موجودة خارج القرٌة ،فً القدس ،كما هو الحال أٌضا ً بالنسبة للمدارس
والمإسسات والكلٌات التعلٌمٌة التً ٌدرس وٌعمل بها أبناء القرٌة ،ما ٌدفعهم لسلوك طرق بدٌلة ووعرة.
ش .حمسٚس اظسائٛه" :ٙانمدض :حمبئك ٔاجتبْبثٔ :ضع ادلدُٚت ٔاالجتبْبث ادلخغرية:"1105 ،
نشر "معهد القدس ألبحاث السٌاسات" ،تقرٌراً بالعنوان أعاله ٌعكس ،بحسب واضعٌه ،ما أسموه بصورة
حدٌثة للقدس عبر سٌاق واسع من الموضوعات ،بما فٌه السكان ،التشؽٌل ،التعلٌم ،السٌاحة ،والبناء،
لتقدٌم النسخة األخٌرة من الكتاب اإلحصابً السنوي االسرابٌلً الخاص القدس بطرٌقة سهلة ،بواسطة
وصؾ سردي موجز ترافقه رسوم بٌانٌة وخرابط توضٌحٌة تساعد القارئ على فهم التطورات فً
المدٌنة ،األكبر واألكثر تعقٌداً بٌن المدن اإلسرابٌلٌة ،على حد تعبٌرهم.
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ما أورده التقرٌر ٌظهر من بٌن ما ٌظهره جملة من التبانٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة القوٌة بٌن الواقع
المرٌح الذي ٌعٌشه سكان المدٌنة الٌهود وذلك السًء الذي ٌعٌشه نظرابهم العرب ،ما ٌإكد فشل مزاعم
االحتالل المتواصلة بعرضه المدٌنة كـ "عاصمة موحدة" لدولة اسرابٌل ،تقدم خدماتها وبصورة متساوٌة
لمكونٌها األساسٌٌن :العرب والٌهود.
بؤدَبِ مجهت يٍ األزلبو انٕازدة يف انخمسٚس:

انعكبٌ:

فً العام  7109بلػ عدد سكان القدس نحو  2910211شخص ،بٌنهم ٌ 3710211هودي (أي ما
نسبته  %60من السكان) ،و 5150911مسلم ( ،)%56و 070511مسٌحً عربً ( ،)%0و 01آالؾ
بدون دٌانة ( ،)%0ونحو  5511مسٌحٌٌن ؼٌر عرب (.)%109
فً المناطق التً تم إضافتها للمدٌنة بعد العام [ 0162إشارة من واضعً التقرٌر الى القدس الشرقٌة
التً ضمها االحتالل للجزء الؽربً من المدٌنة بعد حرب العام  ]0162كان هنا فً العام  7109نحو
 370الؾ شخص ،بٌنهم نحو  710الؾ ٌهودي [إشارة من التقرٌر للمستوطنٌن الٌهود]ٌ ،شكلون نحو
 %51من جمٌع سكان تلك المناطق ،و %51من مجمل سكان المدٌنة الٌهود.
ما مجموعه  510الؾ عربً ٌقٌمون فً تلك المناطق [أشارة الى القدس الشرقٌة] ،أي نحو  %32من
جمٌع السكان فً تلك المناطق و %11من عرب القدس ككل.
خالل العام  ،7109زاد عدد سكان المدٌنة ككل بنحو ( %709اي نحو  01ألؾ شخص) ،بواقع %707
بٌن الٌهود ( 000611شخص) ،و %702بٌن العرب ( 2511شخص) ،ما ٌشٌر الى نمو أكثر قلٌال بٌن
العرب مقارنة بنظرابهم الٌهود.
انصٚبدة انطبٛعٛت:
سجل العام  7109أول سنة كان فٌها معدل النمو الطبٌعً للسكان للٌهود أعلى قلٌالً منه بٌن نظرابهم
العرب ( %7509للعرب مقابل  %7502للٌهود) ،مع وجوب مالحظة أن النمو الطبٌعً لٌهود المدٌنة
أكبر من نظٌره بٌن سكان اسرابٌل الٌهود ،والذي هو  .%03بالمثل ،فإن النمو الطبٌعً لعرب القدس هو
أكثر مما هو لدى نظرابهم من عرب اسرابٌل ،والذي هو .71013
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اخلصٕبت:
على مدى سنوات كان معدل الخصوبة الكلٌة للمراة العربٌة فً القدس أعلى مما هو لدى نظٌرتها العربٌة.
لكن ،فً السنوات الخمس االخٌرة ،انخفض المعدل لدى المراة العربٌة ،بٌنما ارتفع لدى نظٌرتها
الٌهودٌة.
عام  ،7112وألول مرة ،تساوى المعدل بٌن المرأتٌن ،ومنذبذ تجاوز المعدل لدى الٌهودٌة ما هو لدى
نظٌرتها العربٌة.
عام  ،7109كان الرقم  905طفل لدى الٌهودٌة فً المدٌنة ،مقارنة بـ  5أطفال فً اسرابٌل ،وبـ 505
طفل لدى العربٌة المقدسٌة.
فٌما إذا استمر هذا االتجاهٌ ،توقع أن ٌكون هناك انخفاض فً معدل نمو العرب مع زٌادة مصاحبة فً
معدل نمو الٌهود.
اذلجسة (انداخهٛت):
فً العام  ،7109ؼادر ما مجموعه  020011شخص القدس الى مناطق أخرى من إسرابٌل ،فٌما انتقل
إلٌها  010911شخص جدٌد من مناطق أخرى من اسرابٌل .بالنتٌجةٌ ،كون مٌزان الهجرة الداخلٌة الى
المدٌنة سلبٌا ً ،بنحو  621شخصا.
اذلجسة انٕٓٛدٚت (يٍ اخلبزج اىل إظسائٛم) :
فً العام  7109وصل المدٌنة  7211مهاجر ٌهودي ،مقارنة بـ  0311فً العام .)7105
فً العام  ،7109كان عدد الوافدٌن الٌهود الذٌن اختاروا القدس كمكان لالقامة نحو  ،7211مقارنة
بـ  7211ممن اختاروا تل ابٌب و 0211ممن اختاروا حٌفا.
انخعهٛى:
نظام التعلٌم فً القدس هو األكبر ،االكثر تنوعا ،واالكثر تعقٌدا فً اسرابٌل ،بحسب التقرٌر.
خالل العام االكادٌمً  7103 /7109كان هناك نحو  729الؾ طالب ،بٌنهم:
*  65الؾ طالب منخرطٌن فً النظام التعلٌمً العبري (حكومً علمانً وحكومً دٌنً).
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*  011الؾ و 211طالب منخرطٌن فً مدارس دٌنٌة ٌهودٌة متشددة.
*  21611طالب منخرطٌن فً مدارس عربٌة تحت رعاٌة رسمٌة اسرابٌلٌة.
*  70الؾ طالب عربً منخرطٌن فً مدارس خاصة عربٌة.
خالل السنوات الخمس االخٌرة ( 7101ــ  )7103كان هناك زٌادة بنسبة  %2فً عدد الطالب الملتحقٌن
بمدارس علمانٌة حكومٌة ودٌنٌة حكومٌة ،فٌما زاد عدد الطالب فً المدارس المتشددة دٌنٌا ً بنحو .%6
فً المدارس العربٌة العامة ،بما فٌه الرسمٌة ،كان هناك زٌادة بنحو  %51فً عدد الطلبة.
فً العام االكادٌمً  09/7105كان فً مإسسات التعلٌم العالً فً القدس نحو  52311طالبٌ ،شكلون
ما نسبته  %03من مجموع طالب مإسسات التعلٌم العالً فً اسرابٌل.
انخشغٛم:
فً العام  7109وصل معدل سكان القدس المنخرطٌن فً قوة العمل لمن هم فً سن  73ــ  69الى ما
نسبته  %66مقارنة بـ  %21فً اسرابٌل ككل ،و %11فً تل ابٌب.
الالفت هنا ،هو أن معدل مشاركة المرأة الٌهودٌة فً القدس فً قوة العمل كان  ،%22مقارنة بـ %21
لدى نظٌرها الرجل الٌهودي فً القدس.
معدل مشاركة المرأة العربٌة المقدسٌة فً قوة العمل منخفض جداً ( ،)%02وأقل وبصورة الفتة مما هو
لدى نظٌرها الرجل العربً فً القدس ،وهو  ،%25ومن معدل مشاركة نظٌرتها المراة العربٌة فً
اسرابٌل وهو .%56
معدل مشاركة الرجل العربً فً القدس فً قوة العمل أعلى مما هو لدى نظٌره الٌهودي (%25و%21
على التوالً) ،بسبب من انخفاض مشاركة الرجال الٌهود المتشددٌن دٌنٌا ً فً قوة العمل.
فً إسرابٌل الصورة معكوسة ،حٌث معدل مشاركة الرجال الٌهود فً قوة العمل أكبر مما هً لدى
نظرابهم الرجال العرب ( %22و %21على التوالً).
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انسفبِ االجخًبعٔ ٙيعخٕٖ ادلعٛشت:
فحص التقرٌر هذا الجانب عبر عدة مإشرات ،ومنها:
* يدٖ انفمس:
فً العام  ،7109كان هناك فً القدس نحو  22111أسرة دون خط الفقر (أي ما نسبته  %52من أسر
القدس) :أي  516011شخص (نحو  %91من سكانها) و 013111طفل (نحو  %60من أطفالها).
نطاق الفقر فً القدس كان أعلى وبصورة كبٌرة مقارنة بنظٌره فً إسرابٌل ،حٌث  %01من أسرها ،وما
نسبته  %77من سكانها ،و %50من أطفالهاٌ ،قبعون تحت خط الفقر.
نطاق الفقر بٌن السكان العرب فً القدس كان أعلى وبصورة ملموسة مما هو بٌن نظرابهم الٌهود من
سكان المدٌنة ،حٌث  %27منهم ٌعٌشون تحت خط الفقر ،مقارنة بـ  %72بٌن الٌهود ،و %39بٌن
نظرابهم عرب إسرابٌل.
 %36من سكان القدس الٌهود المتشددٌن دٌنٌا ً كانوا ٌعٌشون تحت خط الفقر ،ولكن أقل قلٌالً مما هو بٌن
نظرابهم من المتشددٌن الٌهود فً إسرابٌل ،وهو .%31
* يهكٛت ادلعكٍ:
فً العام  7109كان فً القدس نحو  701001170مالك لمسكن091 ،ألفا ً منهم هم ٌهود (أي ما نسبته
 %20من مساكن المدٌنة) ،و 320211مسكن عربً (أي ما نسبته  ،)%72ما ٌعنً أن حصة الٌهود
من مساكن المدٌنة تفوق نسبتهم من سكانها ،وهً .%65
* انكثبفت انعكُٛت:
فً العام  7109كان معدل الكثافة السكنٌة فً القدس هو  007شخص فً الؽرفة الواحدة مقارنة بـ 101
فً إسرابٌل ،و 001بٌن سكان المدٌنة العرب ،و 009بٌن عرب الداخل.
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