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مٌجص تنفْرُ:
واصل االحتالل االسرائٌلً ،خالل الشهر موضع التقرٌر ،آذار ،7102 ،انتهاكاته المعهودة فً القدس
المحتلة ،مبب فْو:

* تسببه باستشهاد إثنٌن من مواطنٌها ،بٌنهما والدة الشهٌد مصطفى نمر الذي لم ٌمضى على استشهاده
سوى شهور ،وكالعادة بزعم تنفٌذهما عملٌات ضد عناصر االحتالل ،بالترافق مع مواصلته ذلك الجانب
البشع من سٌاسات العقاب الجماعً التً ٌُمارسها بحق المواطنٌن المقدسٌٌن ،بما فٌه بحجز جثامٌن عدد
من شهدائهم ،بزعم تحول الجنازات التً تعقد لتشٌٌعهم لمسٌرات ومظاهرات حاشدة "تدعو للعنؾ
وتحرض ضد إسرائٌل" ،وأنها بٌئة خصبة لخروج منفذي عملٌات آخرٌن..الخ.
* أعتقاله نحو  061مواطناً ،بٌنهم قصر ونساء ،بالترافق مع جملة من االنتهاكات لحقوقهم االساسٌة،
سواء أثناء عملٌات االعتقال أو التحقٌق أو قضاء المحكومٌة ،ناهٌك عن إنزاله سلسلة من األحكام
ال ُمؽلظة بحقهم ،مقارنة بتلك االحكام ال ُمهلهلة التً كان سٌنزلها فٌما لو كان المتهم ٌهودٌا ً.
* إ قتحامه لعدٌد من التجمعات السكنٌة المقدسٌة ،ودخوله فً مواجهات مع المواطنٌن ،بالترافق مع عدم
التردد فً ان ٌستخدم ضدهم الرصاص الحً والمعدنً المؽلؾ بالمطاط وقنابل الصوت والؽاز.
* سلسلة من االنتهاكات لالماكن المقدسة فً المدٌنة المحتلة ،بما فٌه تسهٌله وتؤمٌنه اقتحام الحرم
القدسً الشرٌؾ من قبل نحو  0851مستوطنا ٌهودٌا ،بالترافق مع تعمد كثٌر منهم اداء طقوس دٌنٌة
تلمودٌة فً محٌطه أو فً باحاته؛ فً انتهاك صارخ لوضعٌته التارٌخٌة كمكان عبادة خاص بالمسلمٌن
وحدهم ،والذي أكدته جملة من القرارات الدولٌة ،بما فٌه الصادرة مإخراً عن الٌونسكو ،أرفع مإسسة
عالمٌة معنٌة بالمواقع الثقافٌة والتراثٌة؛ وتصعٌده من وتٌرة اعتداءآته على العاملٌن على سدانة الموقع
الشرٌؾ من موظفً دائرة االوقاؾ االسالمٌة ،وبخاصة حراسه.
* مصادرته وتدمٌره واعتدائه على عدٌد من ممتلكات المدٌنة المحتلة ،العامة والخاصة على حد سواء،
بالتعارض مع ما ٌوفره القانون والمعاهدات الدولٌة من حماٌة للواقعٌن تحت نٌر االحتالل ،كالمادة 85
من اتفاقٌة جنٌؾ 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".
* مواصلته أنشطته االستٌطانٌة والتهوٌدٌة فً المدٌنة المحتلة ،بما فٌها تنظٌمه ماراثونا ً تهوٌدٌا ً
بمشاركة نحو  51الفا ً من  61دولة ،فً سٌاق مساعٌه التضلٌلٌة والمحمومة لإلٌحاء بؤن الحدٌث إنما
ٌدور وٌتصل بمدٌنة ٌهودٌة موحدة وعاصمة لدولة االحتالل.
* مواصلة المستوطنٌن الٌهود اعتداءآتهم وانتهاكاتهم ضد المواطنٌن المقدسٌٌن وممتلكاتهم ،مستفٌدٌن
فً هذا السٌاق من دعم كامل وقوي من مختلؾ مإسسات االحتالل ،السٌاسٌة واالمنٌة والقضائٌة على
حد سواء.
* مواصلته التضٌٌق على التحرك الحر واآلمن للمواطنٌن المقدسٌٌن ،سواء داخل مدٌنتهم أو منها وإلٌها،
كما حدث بإؼالقه العدٌد من شوارعها وطرقاتها أثناء انطالق فعالٌات الماراثون التهوٌدي.
* توثٌق إلعتداء وحشً مارسه عنصر من شرطة االحتالل الخاصة ضد سائق شاحنة مقدسً ،بزعم
اصطدامه بمركبة تعود للشرطً المذكور.
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بؤدنبه عسض ألبسش االنتيبكبت التِ أقدم علْيب االحتالل يف املدّنة املقدسة خالل الفرتة مٌضع التقسّس:

أ.شيداء ًجسحَ:

تسببت االنشطة العدوانٌة لالحتالل االسرائٌلً فً ارتقاء إثنٌن من أبناء المدٌنة شهداء ،هما:
* الشاب ابراهٌم مطر ( 78عاما) ،والذي قضى شهٌدا ،االثنٌن ،5/05 ،برصاص قوات االحتالل
اإلسرائٌلً ،بزعم طعنه اثنٌن من "حرس حدود" االحتالل داخل مخفر "باب االسباط" ،وسط المدٌنة،
فٌما ٌإكد شهود عٌان بؤن الشاب مطر إنما كان قٌد االعتقال والتحقٌق فً المخفر المذكور ،وبؤن قوات
االحتالل أطلقت الرصاص علٌه بعد إخراجه منه.
* المواطنة سهام نمر (94عاماً) ،والتً قضت شهٌدة ،األربعاء ،5/74 ،بعد إطالق جنود االحتالل النار
علٌها فً باحة باب العامود ،بزعم محاولتها تنفٌذ عملٌة طعن ،فٌما ٌإكد شهود عٌان فلسطٌنٌون
استهداؾ قوات االحتالل للسٌدة نمر دون مبرر أو سبب ،اضافة الى تؤكٌد جمعٌة الهالل األحمر منع قوات
االحتالل طواقمها من الوصول الى منطقة الحدث.
والشهٌدة نمر هً والدة الشهٌد مصطفى نمر الذي استشهد برصاص االحتالل فً مخٌم شعفاط ،فً أٌلول
الماضً.
مٌاصلة االحتالل حجص جثبمني شيداء مقدسْني:

فً السٌاق ،واصلت سلطات االحتالل ممارسة ذلك الجانب البشع من سٌاسات العقاب الجماعً التً
توقعها بحق المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن ،بما فٌهم المقدسٌٌن ،والمتمثلة بحجز جثامٌن عدد من شهدائهم،
بدعوى الحٌلولة دون تحول الجنازات التً تنعقد لتشٌٌعهم الى مسٌرات ومظاهرات حاشدة "تدعو للعنؾ
وتحرض ضد إسرائٌل" ،وأنها بٌئة خصبة لخروج منفذي عملٌات آخرٌن..الخ.
هكذا ،ومع انتهاء الشهر كان االحتالل ما زال ٌحتجز جثمانً شهٌدٌن مقدسٌٌن ،هما الشهٌد مصباح أبو
صبٌح الذي كان ارتقى برصاص االحتالل فً تشرٌن أول الماضً؛ والشهٌد فادي القنبر ،والذي كان
ارتقى برصاص االحتالل فً كانون ثانً الماضً ،بزعم تنفٌذهما عملٌات ضد االحتالل.
من جهتها ،طالبت محكمة االحتالل العلٌا ،فً جلسة عقدتها ،االربعاء ،5/77 ،لبحث التماسات حول
"جثامٌن الشهداء المحتجزة فً ثالجات االحتالل" ،مقدمة من مإسسات حقوقٌة فلسطٌنٌة؛ نٌابة االحتالل
العامة بتقدٌم شرح مفصل عن أسباب عدم تسلٌم جثامٌن الشهداء المقدمة بخصوصهم االلتماسات [بٌنهم
ً
رافضة [المحكمة] ربط نٌابة االحتالل العامة جثامٌن الشهداء
الشهٌد المقدسً مصباح أبو صبٌح]؛
بحركة حماس وادعائها بؤن "لهإالء قٌمة كبٌرة وٌمكن استخدامهم كورقة ضؽط لتسلٌم الجندي
[االسرائٌلً] المحتجز فً قطاع ؼزة" ،معتبر ًة االدعاءات ؼٌر مقنعة مطالبة نٌابة االحتالل هذه بتقدٌم رد
خالل ٌ 98وما لتوضٌح أسباب عدم تسلٌم الجثامٌن المحتجزة.

ة .أسسٍ ًمعتقلني:

بحسب "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" ،إعتقل االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر ،آذار،
 ،7102نحو  082مواطنا مقدسٌا ،بٌنهم  6نساء وفتاة ،و 90قاصرا ،و 5مسنٌن ،مع مالحظة تركز
االعتقاالت فً منطقة سلوان ،المحاذٌة لالقصى الشرٌؾ من الجهة الجنوبٌة ،بواقع  95معتقال؛ بالترافق
مع سلسلة من االنتهاكات لحقوقهم االساسٌة ،سواء أثناء االعتقال أو التحقٌق ،الى جانب سلسلة من
االحكام المؽلظة ،حتى لو اتصل األمر برشق طفل حجارة على االحتالل ،كمب يف:
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* ما أفادت به احصائٌة نشرتها لجنة اهالً االسرى والمعتقلٌن المقدسٌٌن ،باعتقال قوات االحتالل 58
مقدسٌا من داخل منازلهم بعد اقتحامها وتفتٌش معظمها ،و 28حالة اعتقال مٌدانً تمت على ٌد عناصر
شرطة وقوات االحتالل الخاصة.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بالسجن الفعلً  5أشهر للشاب محمد أبو سارة ( 70عاما) .وأعتقل
محمد فً اٌار .7109 ،وبعد قضائه شهرٌن فً الحبس الفعلً أ ُفرج عنه بشرط الحبس المنزلً واالبعاد
عن بلدته سلوان ،الكائنة الى الجنوب من االقصى المبارك.
* قرار محكمة احتاللٌة باإلفراج عن الفتاة روان شٌوخً ( 70عاما ً) ،بشرط اإلبعاد عن القدس المحتلة
والحبس المنزلً فً الناصرة لمدة  6أشهر.
* تمدٌد شرطة االحتالل ،األحد ،5/8 ،توقٌؾ الناشط فً "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" ،خالد
الزٌر ،للٌوم التالً ،االثنٌن ،5/6 ،بتهمة "تعطٌل عمل الشرطة" ،والذي كانت قوات االحتالل إعتقلته
خالل تصوٌره عملٌة اقتحامها المنازل السكنٌة فً حً وادي حلوة ،ببلدة سلوان.
* إعتقال قوات االحتالل ،األحد ،5/8 ،خمسة مقدسٌٌن [أحمد دروٌش  87عاماً ،إبراهٌم دروٌش 97
عاماً ،منصور دروٌش  74عاماً ،محمد نهاد عبٌد  78عاماً ،وصائب درباس  75عاما ً] ،بالترافق مع
اعتدائها علٌهم بالضرب المبرح ،خالل اعتقالها لهم اثناء اقتحامها قرٌة العٌسوٌة ،وسط القدس المحتلة.
الحقا ً قرر قاضً محكمة صلح االحتالل االفراج عن الشابٌن منصور دروٌش ومحمد عبٌد ،بشرط الحبس
المنزلً لـ  8أٌام وكفالة مالٌة.
* قرار محكمة صلح االحتالل اإلفراج عن الفتى إسالم القرم بشرط اإلبعاد الى بئر السبع والحبس
المنزلً ،وكفالة مالٌة  7111شٌكل؛ والحكم على الفتى هٌثم عوٌضة بـ " 711ساعة دورة" [كناٌة عن
العمل االجتماعً] ،وؼرامة  7911شٌكل ،و 9أشهر حبس مع وقؾ تنفٌذ لـ  5سنوات.
* إفراج شرطة االحتالل عن المهندس بسام الحالق مسإول لجنة االعمار فً المسجد االقصى المبارك
وموظفً اللجنة عٌسى الدباغ وكاٌد جابر ،بعد إعتقالها لهم من داخل الموقع الشرٌؾ بحجة العمل فً
انشطة ترمٌمٌة فٌه دون تصرٌح منها.
* إخالء شرطة االحتالل ،االثنٌن ،5/05 ،سبٌل الصحفً المقدسً محمد عبدربه ،بعد احتجازه عدة
ساعات من على حاجز مدخل البٌرة الشمالً (بٌت اٌل .)DCO
* إعتقال قوات االحتالل ،األربعاء ،5/08 ،الصحفٌة سماح دوٌك بعد اقتحام منزلها فً حً رأس العامود
ببلدة سلوان.
* قرار محكمة احتاللٌة باالفراج عن والد الشهٌد ابراهٌم مطر بشرط الحبس المنزلً لـ  8أٌام؛ وعن
والدته بدون شروط؛ وعن شقٌه رضا بشرط الحبس المنزلً لـ  8أٌام؛ وعن عمه مطر بشرط الحبس
المنزلً لـ  8أٌام.
* قرار محكمة احتاللٌة بالسجن الفعلً  01أشهر للشاب ولٌد الرجبً ،و 2أشهر اخرى مع وقؾ التنفٌذ
لـ  5سنوات ،بتهمة التحرٌض على "الفٌسبوك" ،وتمدٌد توقٌؾ الصحفً المقدسً محمد البطروخ حتى
 ،5/70واٌضا ً بتهمة "التحرٌض على الفٌسبوك".
* قرار محكمة احتاللٌة بتبرئة الفتى مجد األعور من تهمة "إلقاء الزجاجات الحارقة" ضد االحتالل ،لكن
لتدٌنه بتواجده فً مكان مواجهات.
* ما كشفت عنه "هٌئة شإون األسرى والمحررٌن" الفلسطٌنٌة ،اإلثنٌن ،5/72 ،من شهادات جدٌدة لعدد
من األسرى األطفال ،الذٌن ٌقبعون فً سجون االحتالل ،ممن تعرضوا للتنكٌل والمعاملة المهٌنة خالل
اعتقالهم واقتٌادهم إلى مراكز التحقٌق والتوقٌؾ ،بٌنهم األسٌر محمد بٌاعة ( 06عاماً) ،من مخٌم
شعفاط ،وسط القدس المحتلة ،وٌقبع فً سجن مجدو ،والذي جرى اعتقاله فً تشرٌن اول الماضً،
حٌنما داهم جنود االحتالل منزله الواحدة من بعد منتصؾ اللٌل ،ونقلهم إٌاه إلى حاجز شعفاط سٌراً على
شاركة
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األقدام ،وانهٌال عدد من جنود االحتالل علٌه بالضرب المبرح لدى وصوله الى مركز تحقٌق المسكوبٌة،
قبل أن ٌُدخل إلى ؼرفة التحقٌق ،والذي استمر ألربع ساعات متواصلة كان مقٌداً خاللها إلى الكرسً.

ت .إقتحبمبت لتجمعبت سكنْة:

واصلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر اقتحاماتها المعهودة للتجمعات السكنٌة المقدسٌة،
بالترافق مع ما ٌتخللها من انتهاكات مؤلوفة لحقوق االنسان الفلسطٌنً ،من اعتداء وتدمٌر لممتلكاته
العامة والخاصة ،وانتهاك لحرماته ،كمب يف:
* اقتحامها ،الخمٌس ،5/7 ،بلدة حزما ،شمال القدس المحتلة ،وسط حصار احتاللً عسكري مشدد
تخضع له البلدة منذ أكثر من شهرٌن.
* اقتحاماتها المتتالٌة لٌلة  ،5/6لبلدة العٌسوٌة ،وسط القدس المحتلة ،ودخولها فً مواجهات مع
المواطنٌن ،أنزلت خاللها األعالم الفلسطٌنٌة والراٌات الوطنٌة وصور الشهداء واألسرى ،بالترافق مع
إعتقالها خمسة من أبناء البلدة عقب االعتداء علٌهم بالضرب المبرح.
* اقتحامها ،االربعاء ،5/77 ،محٌط جامعة القدس فً بلدة ابو دٌس ،جنوب شرق القدس المحتلة،
ودخولها فً مواجهات مع الطلبة ،مستخدمة ضدهم قنابل الصوت والؽاز ،وما أدى إلٌه ذلك من إصابة
العدٌد بحاالت اختناق.
* دخولها فً مواجهات ،مساء االربعاء ،5/74 ،مع الشبان الفلسطٌنٌٌن فً محٌط الحاجز العسكري
القرٌب من مدخل مخٌم شعفاط ،وسط القدس المحتلة ،استمرت حتى ساعة متؤخرة من اللٌل ،عقب
استشهاد إبنة المخٌم ،المواطنة سهام نمر برصاص االحتالل.
* اقتحامها بلدة الرام ،لٌلة االربعاء ،5/74 ،ودخولها فً مواجهات مع الشبان الفلسطٌنٌٌن ،أمطرت
خاللها المنطقة بقنابل الصوت والؽاز المسٌل.
* ما شهده محٌط جامعة القدس فً بلدة أبو دٌس ،جنوب شرق القدس المحتلة ،ومنذ ساعات صباح
ً
مستخدمة ضدهم قنابل
الخمٌس ،5/51 ،من مواجهات بٌن المواطنٌن وقوات االحتالل اإلسرائٌلً،
الصوت والؽاز السامة والرصاص المعدنً المؽلؾ بالمطاط.

ث .انتيبكبت ضد املقدسبت:
واصل االحتالل االسرائٌلً انتهاكاته المؤلوفة ضد المقدسات فً القدس المحتلة ،وفً مقدمتها الحرم
القدسً الشرٌؾ ،فً انتهاك صارخ لوضعٌته التارٌخٌة كمكان عبادة خاص بالمسلمٌن وحدهم ،مبب فْو:
* تسهٌله وتؤمٌنه اقتحام الموقع الشرٌؾ من قبل نحو  0851مستوطنا ً ٌهودٌا ً [تقدٌرات "مركز معلومات
وادي حلوة ــ سلوان"] ،مقارنة بنحو  0501مستوطنٌن ٌهود فً شباط الماضً؛ بالترافق مع تعمد
العدٌد منهم أداء صلوات وطقوس تلمودٌة ،سواء فً محٌطه أو فً باحاته الشرٌفة ،كما هو الحال لدى
اقتحامهم له ،الخمٌس ،5/4 ،وأداء مجموعة منهم طقوسا ً تلمودٌة فً باحاته الشرٌفة ،بحراسة وحماٌة
من قوات االحتالل المرافقة ،بالتزامن مع استماعهم لشروحات حول أسطورة "الهٌكل" المزعوم،
باالستعانة بخرائط مرفقة ٌحل فٌها "الهٌكل" المزعوم مكان األقصى المبارك ،فٌما ؼلب على عناصر
المستوطنٌن المقتحمٌن للموقع الشرٌؾ ارتدائهم اللباس التلمودي التقلٌدي ،وأداء حركات تتضمن
إٌماءات تلمودٌة استفزت مشاعر المصلٌن والعاملٌن فً المسجد المبارك؛ وقٌادة النائب السابق لرئٌس
الكنٌست ،المتطرؾ موشٌه فٌؽلٌن ،الخمٌس ،5/06 ،اقتحاما ً استفزازٌا ً جدٌداً للموقع الشرٌؾ على رأس
مجموعة من ُؼالة المتطرفٌن الٌهود ،بحماٌة وحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة ،وسط تقدٌمه
شروحات لمرافقٌه حول أسطورة "الهٌكل" المزعوم مكان المسجد المبارك.
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* تضٌٌقاته المعهودة على رواده المسلمٌن من المصلٌن وطلبة العلم ،بما فٌه بمواصلته منع نحو 61
مواطنا فلسطٌنٌا من دخوله ،ممن ٌزعم بؤنهم ٌثٌرون "شؽبا" داخله ،والتً فً الحقٌقة كناٌة عن
تصدٌهم القتحامات المستوطنٌن للموقع الشرٌؾ ومحاوالتهم انتهاك حرماته بما فٌه باداء صلوات
وطقوس تلمودٌة فً باحاته الشرٌفة.
* تصعٌده من وتٌرة استهدافه لحراس الموقع الشرٌؾ التابعٌن لدائرة االوقاؾ االسالمٌة ،بما فٌه
باعتدائه بالضرب المبرح على عدد منهم ،االثنٌن ،5/72 ،وأعتقاله  00منهم ٌومً االثنٌن والثالثاء،
72و ،5/75سواء من باحاته أو من بواباته أو من منازلهم فً المدٌنة ،على خلفٌة تصدٌهم النتهاكات
االحتالل ،بما فٌه اعتراضهم سبٌل واحد ممن ٌُسمون بخبراء اآلثار االحتاللٌٌن ،شوهد وهو ٌجمع بعض
الحجارة قرب المصلى المروانً ،وعلى قٌام مجموعة من المستوطنٌن بؤداء طقوس تلمودٌة فً باحاته
الشرٌفة؛ ووصؾ الشٌخ عمر الكسوانً ،مدٌر المسجد األقصى ،ذلك بؤنه تصعٌد اسرائٌلً ؼٌر مسبوق.
* ما نقلته صحٌفة "ٌدٌعوت أحرونوت" االسرائٌلٌة عن دٌوان رئاسة الوزراء اإلسرائٌلٌة بؤن رئٌس
حكومة االحتالل ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،سٌدرس بجدٌة إعادة السماح العضاء حكومته وأعضاء الكنٌست ،بما
أسماه بزٌارة "جبل الهٌكل" [التسمٌة االحتاللٌة للحرم القدسً الشرٌؾ] ،بشرط أن ٌسود الهدوء باحاته
طٌلة فترة ما ٌسمى بعٌد "الفصح" الٌهودي الذي ٌحل منتصؾ شهر نٌسان وإلى ما بعد فترة شهر
رمضان المبارك ،وأن القرار النهائً بالخصوص سٌكون وفق تقدٌرات أجهزة األمن والشرطة.
كان نتنٌاهو منع وزراء حكومته وأعضاء الكنٌست من الدخول إلى باحات المسجد األقصى المبارك منذ
اندالع الهبة الفلسطٌنٌة فً تشرٌن أول.7108 ،
* مواصلة االحتالل إعاقة أعمال الصٌانة والترمٌم التً تقوم بها كوادر دائرة االوقاؾ االسالمٌة فً
المسجد المبارك ،بما فٌه إعتقاله ،االربعاء ،5/5 ،رئٌس لجنة إعماره ،المهندس بسام الحالق،
والموظفٌن كاٌد جابر وعٌسى الدباغ ،بعد رفضهم االنصٌاع ألوامره بوقؾ أعمال ترمٌم وإصالح باب
الجامع القبلً الذي تعرض ألضرار جسٌمة خالل اعتداء قوات االحتالل فً فترة سابقة وتحطٌمه ألبواب
القبلً.
* مصادقة الكنٌست بالقراءة التمهٌدٌة ،االربعاء ،5/5 ،على مشروع قانون "حظر رفع األذان"ٌُ ،حظر
بموجبه استخدام مكبرات الصوت الخارجٌة لرفع االذان من الـ  00مسا ًء وحتى السابعة صباحا ،مع
فرض ؼرامات مالٌة على أي مسجد ٌرفض االلتزام بتطبٌق القانون ،مع ما ٌعنٌه ذلك من مخاطر جدٌة
على شعٌرة رفع االذان فً الحرم القدسً الشرٌؾ عبر مكبرات الصوت الخارجٌة ،بزعم ان ذلك سٌزعج
المستوطنٌن المقٌمٌن فً البإر االستٌطانٌة المحٌطة ،كما فً بلدة سلوان القرٌبة من جهة الجنوب.
* ما نشرته صحٌفة "ٌدٌعوت أحرونوت" ،االثنٌن ،5/05 ،عن اقتراح تقدم به لحكومة االحتالل الوزٌران
زئٌؾ إلكٌن ،ومٌري رٌؽؾ ["لٌكود"] ،لتؤسٌس ما اسمٌاه بـ "صندوق لتراث جبل الهٌكل" [التسمٌة
االحتاللٌة للحرم القدسً الشرٌؾ] ،كرد على قرار الٌونسكو ،فً تشرٌن أول الماضً ،الذي أكد أن
الموقع الشرٌؾ مكان مقدس للمسلمٌن وال عالقة للدٌانة الٌهودٌة به ،هدفه كما أشارا "ؼرس المعرفة
فً موضوع جبل الهٌكل وارتباط الشعب الٌهودي به لدى الجمهور الواسع فً البالد وفً العالم بواسطة
أدوات حدٌثة ،وبضمنها المبادرة وإنتاج نشرات إعالمٌة بلؽات مختلفة ،وإقامة وصٌانة موقع انترنت
متعدد اللؽات تستعرض المضامٌن المتعلقة بتراث جبل الهٌكل ،والقٌام بنشاط فً شبكات التواصل
االجتماعً ،وتطوٌر ونشر دورات عبر االنترنت لصالح مجموعات مركزة متنوعة".
* ما نشرته صحٌفة "هارتس" عن توجه "منظمات الهٌكل" المزعوم بطلب لحكومة وشرطة اإلحتالل
ب السماح لها تقدٌم القرابٌن فً ساحات المسجد األقصى خالل عٌد الفصح العبري فً نٌسان القادم،
وتهدٌدها بااللتماس للمحكمة العلٌا فً حال رفض طلبها .وبحسب الصحٌفة ،فإن الشرطة منحت هذه
ا لمنظمات موافقة شفوٌة بإقامة تقلٌد تقدٌم القرابٌن فً منطقة القصور األموٌة فً ساحة قرٌبة من حائط
المبكى [التسٌمة االحتاللٌة لحائط البراق] ،شرٌطة أال ٌتم الذبح ودون إٌقاد شعلة المذبح.
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ومنذ  08عاما تنظم الجمعٌات االستٌطانٌة وبرعاٌة بلدٌة االحتالل تدرٌبا ً على تقدٌم القرابٌن بالفصح.
وفً األعوام األخٌرة تعزز هذا التدرٌب وٌلقً اهتماما فً أوساط معسكر الٌمٌن ،وٌعتاد على المشاركة
فٌه أعضاء كنٌست ووزراء .وفً العام الماضً أقٌم هكذا تدرٌب على أراضً قرٌة الطور المطلة على
القدس القدٌمة والمسجد األقصى المبارك.

ج .مصبدزة ،تدمريً ،االعتداء علَ ممتلكبت عبمة ًخبصة:

واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر ،اذار ،7102 ،مصادراته وتدمٌره واعتدائه على
ممتلكات المقدسٌٌن ،العامة والخاصة على السواءً ،منيب:

* منعه إقامة فعالٌتٌن بمناسبة ٌوم المرأة فً مدٌنة القدس ،األولى لجمعٌة "نساء من أجل الحٌاة
والدٌمقراطٌة" واألخرى لمإسسة "المرتقى" للسٌدات ،بحجة أن تنظٌمهما ورعاٌتهما هً من قبل
السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ،بالمخالفة لما ٌسمى بـ "قانون تطبٌق اتفاق الوسط بشؤن الضفة وقطاع ؼزة
 تحدٌد النشاطات ،لعام ."0449* شن قوات االحتالل المرافقة لطواقم تابعة لضرٌبة بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الخمٌس،5/4 ،
حملة مداهمات واسعة لمحال تجارٌة وسط المدٌنة المقدسة ،واضطرار عدد من التجار إلؼالق محالهم
تحسبا ً من تبعات هذه الحملة.
* حملة تنكٌل قامت بها قوات ومخابرات االحتالل ،صباح الخمٌس ،،5/4 ،ضد طلبة المدارس فً حً
وادي حلوة ببلدة سلوان ،بحجة إلقاء حجارة على البإر االستٌطانٌة فً المنطقة.
* اقتحام قوات االحتالل صباح االثنٌن ،5/05 ،منزل الشهٌد إبراهٌم مطر فً قرٌة جبل المكبر ،وقٌامها
بتفتٌشه وتخرٌب محتوٌاته قبل إؼالقها له ومصادرتها مفاتٌحه.
* إؼالقها ،الثالثاء ،5/09 ،مكتب قسم الخرائط فً جمعٌة الدراسات العربٌة فً بٌت الشرق ،الكائنة فً
حً بٌت حنٌنا ،شمال القدس المحتلة ،مستولٌة على ممتلكاته كافة ،بالترافق مع اعتقال مدٌره ،خلٌل
التفكجً ،واالستٌالء على هاتفه الشخصً ،بحجة أنه [المكتب] ٌتبع للسلطة الفلسطٌنٌة ،وٌعمل تحت
مظلة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة" ،وبانه "على تواصل دائم مع األجهزة األمنٌة الفلسطٌنٌة ،وٌتابع
عملٌات بٌع أراض للٌهود وتسجٌل عقارات لفلسطٌنٌٌن فً المدٌنة والتؽٌٌرات التً تقوم بها إسرائٌل
على األرض" [كناٌة عن االنشطة االستٌطانٌة والتهوٌدٌة التً ٌقوم بها االحتالل فً المدٌنة واالستٌالء
على عقارات فلسطٌنٌة فٌها].
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء ،5/71 ،بركسٌن ٌستخدمان الؼراض تربٌة
الخٌول والمواشً ،فً قرٌة جبل المكبر ،جنوب المدٌنة ،بحجة البناء دون ترخٌص.
ح .أنشطة استْطبنْة ًتيٌّدّة:
واصل االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر سٌاساته وأنشطته االستٌطانٌة والتهوٌدٌة للمدٌنة المحتلة،
ؼٌر عابىء بسلسلة القرارات والمواقؾ الدولٌة األخٌرة الواضحة فً رفضها هكذا أنشطة وأعتبارها ؼٌر
شرعٌة ومتنافٌة مع القانون والمواثٌق الدولٌة ،كمب يف:
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* إؼالق مدارس القدس المحتلة وضواحٌها أبوابها ،الثالثاء ،5/09 ،فً إضراب تحذٌري إحتجاجا ً على
سٌاسات االحتالل التً تستهدؾ اسرلة وتهوٌد قطاع التعلٌم فً القدس المحتلة ،بما فٌها فرضه علٌه
عطلة الربٌع لمناسبة ما ٌسمى بـ "عٌد الفصح" الٌهودي ،وتعلٌق وزٌر شإون القدس ومحافظها ،عدنان
الحسٌنً ،بإن إضراب المدارس إنما هو تحذٌر لسلطات االحتالل لمنعها من التدخل فً المنهاج التعلٌمً
الفلسطٌنً وفرض المنهاج االسرائٌلً على الطلبة الفلسطٌنٌٌن.
* إعالن رئٌس كتلة "البٌت الٌهودي" الٌمٌنٌة المتطرفة ووزٌر التربٌة والتعلٌم اإلسرائٌلً ،نفتالً
بٌنٌت ،الخمٌس ،5/06 ،عن منح ما ُتسمى بـ "جائزة إسرائٌل" إلى دافٌد بئٌري ،مدٌر عام جمعٌة
"إلعاد" االستٌطانٌة ،مبرراً ذلك بما أسماه بـ "عطائه للدولة" ،بإقامته "مشروعه الفردي الذي تحول إلى
مشروع وطنً ،وهو مدٌنة داود [مشروع استٌطانً تهوٌدي فً منطقة سلوان ،جنوب االقصى
المبارك]" ،كـ "موقع تراثً وتربوي وسٌاحً وطنً ودولً من الدرجة األولى" ،على حد زعمه.
وتنشط الجمعٌة المذكورة فً االستٌالء على عقارات فلسطٌنٌة فً البلدة القدٌمة فً القدس المحتلة ،وفً
بلدة سلوان ،التً سٌطرت على مناطق واسعة منها إلقامة المشروع االستٌطانً الكبٌر "مدٌنة داوود".
وفً معظم الحاالت تستولً هذه الجمعٌة على عقارات الفلسطٌنٌٌن بالسرقة واالحتٌال والتزوٌر.
* تنظٌم بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة بالتعاون مع وزارتً الرٌاضة والسٌاحة االحتاللٌتٌن ،الجمعة،
 ،5/02وللعام السابع على التوالً ،ماراثونا تهوٌدٌا ،شارك فٌه بحسب سلطات االحتالل ،نحو  51ألؾ
عداء من  61دولة ،فً سٌاق سعً االحتالل ومن خالل هكذا فعالٌات إلٌهام العالم بؤن الحدٌث ٌتصل
بمدٌنة ٌهودٌة وعاصمة موحدة لدولة االحتالل ،فً تجاهل صارخ لحقٌقة أنها محتلة وأن مئات آالؾ
الفلسطٌنٌٌن ٌعٌشون فٌها تحت نٌر االحتالل.
سلطات االحتالل نظمت ماراثون هذا العام تحت عنوان " 81سنة على تحرٌر القدس من الؽزاة" ،على حد
تعبٌرها ،وهً الذكرى الـ  81الحتالل الشطر الشرقً للمدٌنة فً العام  .0462وتتعمد بلدٌة االحتالل كل
عام أن ٌشمل مسار الماراثون شوارع فً القدس الشرقٌة بمحاذاة سور المدٌنة وحاراتها العتٌقة مروراً
بمعالمها العربٌة التارٌخٌة ،مع محاولة إظهارها بؤنها "آثار ٌهودٌة".
* تنظٌم بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،فعالٌات ما أسمتها بـ "أنؽام لٌلٌة فً القدس القدٌمة" ،تستمر
من مساء االثنٌن ،5/71 ،وحتى مساء الخمٌس ،5/75 ،سٌتم خاللها ،بحسب بلدٌة االحتالل هذه ،تنظٌم
عشرات الحفالت الموسٌقٌة اللٌلٌة المجانٌة ،من قبل أشهر الفنانٌن والفرق الموسٌقٌة اإلسرائٌلٌة،
تستمر حتى منتصؾ اللٌل ،بحضور جمهور ٌهودي إسرائٌلً ،وفً عدة مواقع من البلدة القدٌمة ،بما فٌه
عند زاوٌة السور الؽربً الشمالً للبلدة القدٌمة ،وعند باب الخلٌل (أحد أبواب القدس القدٌمة) ،وفً قلعة
القدس وحً الشرؾ الذي تم هدمه وتشٌٌد ما ٌسمى بـ "حارة الٌهود" على أنقاضه ،وسط استنفار أمنً
لقوات االحتالل ،وحواجز عسكرٌة ،تعٌق حركة المقدسٌٌن إلى بٌوتهم وحاراتهم ،وتعٌق وصول المصلٌن
إلى المسجد األقصى ،فً صالتً المؽرب والعشاء ،وتشوش على أصوات المإذنٌن وأجراس الكنائس.
* تصمٌم رئٌس وزراء االحتالل ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،على مواصلة البناء االستٌطانً فً القدس المحتلة،
كما تبدى ذلك فً تصرٌحه للمراسلٌن اإلسرائٌلٌٌن ،الثالثاء ،5/77 ،فً العاصمة الصٌنٌة ،بكٌن ،بقوله
بان "مسؤلة البناء [االستٌطانً] فً األحٌاء الٌهودٌة خارج الخط األخضر فً القدس لٌست جزءا من
المفاوضات مع اإلدارة األمٌركٌة بشؤن لجم البناء فً المستوطنات" ،بادعاء أنها "لٌس ضمن المعادلة"،
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فً إشارة الى المحادثات التً بدأت بٌن طاقمٌن إسرائٌلً وأمٌركً ،االثنٌن ،5/70 ،فً محاولة للتوصل
إلى تفاهمات بشؤن المستوطنات.
* ما نشرته صحٌفة "هآرتس" ،عن دفع االحتالل مشارٌع تهدؾ لتحقٌق التواصل الفعلً بٌن القدس
ً
مضٌفة بؤنه وبالرؼم من تؤجٌل
ومستوطنة "معالٌه ادومٌم" الكائنة الى الشرق من المدٌنة المحتلة،
التصوٌت ولعدة مرات فً الكنٌست على مشروع ضم المستوطنة هذه الى اسرائٌل ،إال أنه وخالل
األسابٌع األخٌرة ،تم الدفع بمشارٌع تهدؾ الى تحقٌق التواصل الفعلً بٌنها وبٌن القدس ،من شؤنها
المساعدة على البناء المستقبلً فً منطقة " "E1الفاصلة بٌنهما ،والتً ٌتؤخر البناء فٌها منذ أكثر من
عقد زمنً ألسباب سٌاسٌة .لكن و فً الوقت الذي تتخوؾ فٌه الحكومة من رد المجتمع الدولً على
الضم ،تواصل الصحٌفة ،فإنها تؤمل ان تعزز هذه المشارٌع وبشكل كبٌر ،التواصل بٌن المدٌنتٌن ،وأن
ٌمر األمر بهدوء دبلوماسً.
الصحٌفة تشٌر الى عدة شواهد تإكد ما ذهبت إلٌه فً هذا السٌاق ،ومنها مشاهدة الجرافات وهً تعمل
فً األسابٌع األخٌرة ،بالقرب من شارع رقم  ،0الذي ٌربط بٌن المدٌنة والمستوطنة المذكورة ،حٌث
ٌجري العمل لبناء مفترق "هزٌتٌم" الذي سٌسهل الحركة بٌن المنطقتٌن؛ والدفع لتعرٌؾ المنطقة الواقعة
بٌن المدٌنتٌن [اٌه  ]0على أنها "مواقع قومٌة ومحمٌات طبٌعٌة" ،بما فٌه توصٌة اللجنة المحلٌة للتنظٌم
والبناء فً القدس فً كانون ثانً الماضً بالمصادقة على الخارطة الهٌكلٌة التً تشكل مرحلة من مخطط
ً
ناقلة [الصحٌفة] عن افٌؾ
تحوٌل المنطقة الى حدٌقة وطنٌة تحمل أسم "منحدرات جبل المكبر"،
تتارسكً ،الباحث فً جمعٌة "عٌر عمٌم" االسرائٌلٌة ،تعلٌقه بإن "الٌمٌن ٌحاول تبٌٌض مشروع
المنطقة  ،E1بادعاء ان معالٌه أدومٌم تحظى باإلجماع االسرائٌلً .لكن البناء هناك سٌحول معالٌه ادومٌم
من مطلب اسرائٌلً ٌمكن للفلسطٌنٌٌن الموافقة علٌه فً إطار تبادل األراضً ،الى ضربة ممٌته لحل
الدولتٌن" ،واضافته بـ "ان استثمار ملٌارات الشواكل لصالح بناء شوارع بٌن القدس و ،E1إنما ٌعكس
اصرار اسرائٌل على تنفٌذ خطة البناء وعرقلة حل الدولتٌن".
كان االئتالؾ الحكومً أجل مطلع آذار التصوٌت على مشروع قانون ٌقضً بضم المستوطنة للسٌادة
اإلسرائٌلٌة والذي ٌمكن من فضل شمال الضفة الؽربٌة عن جنوبها ،والذي كان من المقرر أن ٌعرض
على اللجنة الوزارٌة لشإون التشرٌع ٌوم األحد القادم.
ٌشار إلى أن المنطقة  E1تصل مساحتها إلى  07كٌلومترا مربعا ،وتم ضمها إلى منطقة نفوذ مستوطنة
"معالٌه أدومٌم" هذه ،وهً تمتد شمالها وؼربها.
وكانت مخططات البناء االستٌطانً فً هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولٌة حادة ،وخاصة فً وسط
اإلدارات األمٌركٌة ،وبضمنها إدارة باراك أوباما ،لما ٌشكله ذلك من فصل مادي وعمٌق لشمال الضفة
عن جنوبها ،وٌصعب من إقامة دولة فلسطٌنٌة ذات تواصل جؽرافً .ونتٌجة لذلك ٌتؤجل البناء االستٌطانً
فٌها منذ العام .7118
* شروع االحتالل بتجرٌؾ أراض فً منطقتً "الرأس" ،و"السهل" فً منطقة شعفاط شمال القدس
المحتلة ،لصالح توسٌع مستوطنة "رامات شلومو" لبناء  0111وحدة سكنٌة استٌطانٌة من مشارٌع
استٌطانٌة سابقة.
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خ .ىدم  /إخطبزات بيدم منبشل ًمنشآت سكنْة:
بٌنما كانت نٌابة االحتالل العامة ،ترد ،الخمٌس ،5/7 ،على االستئناؾ ،الذي ٌطالب بهدم بٌوت اإلرهابٌٌن
الٌهود الثالثة الذٌن خطفوا وحرقوا وقتلوا الفتى المقدسً ،الشهٌد محمد أبو خضٌر ( 02عاما) ،فً
تموز ،7109 ،بالزعم بإن هناك مكان للتمٌٌز بٌن العرب والٌهود فً هذا السٌاق ،وبؤنه وفً األوساط
التً ال تشجع اإلرهاب ،ال حاجة لهدم البٌوت؛ كانت سلطات االحتالل تواصل سٌاساتها الخاصة بهدم
منازل ومنشآت سكنٌة فلسطٌنٌة فً القدس المحتلة ،بمزاعم شتى كالبناء بدون ترخٌص أو فً سٌاق
العقاب الجماعً على اتهام أصحابها بقٌامهم بعملٌات ضد االحتالل ،كمب يف أدنبه:
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األربعاء ،5/0 ،بناٌة سكنٌة تعود للمواطن خالد محمود
فً قرٌة العٌسوٌة ،وسط القدس المحتلة .ما ٌزٌد عن  711عنصر من شرطة ووحدات االحتالل الخاصة
اقتحموا القرٌة فجرا وانتشروا فً عدة محاور منها وأؼلقوا بعضها ،ثم داهموا البناٌة وأخرجوا قاطنٌها
منها بالقوة لتنفٌذ قرار هدمها الذي كانت أقرته فً الٌوم السابق ،الثالثاء ،7/75 ،محكمة االحتالل
المركزٌة ،بحجة البناء دون ترخٌص.
بحسب المواطن محمود ،تتكون البناٌة من طابقٌن (بواقع  9شقق) ،مساحة كل طابق  041مٌ ،7عٌش
فٌهما حوالً  51فردا ،بٌنهم  9دون الـ  05عاما ً ،مضٌفا ً أنها المرة الثالثة التً ٌتم فٌها هدم بناٌته
السكنٌة بحجة "البناء دون ترخٌص" ،منذ العام .7117
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء ،5/09 ،ؼرفتٌن (من نحو  81م ،7إحداهما
قائمة منذ  05عاما ،فٌما الثانٌة قبل  8سنوات) فً بلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك ،تعودان للمواطن
محمد أمٌن أبو صالح ،بحجة البناء دون ترخٌص ،الذي أوضح حدوث العملٌة دون سابق إنذار.
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء ،5/09 ،بناٌة قٌد اإلنشاء فً قرٌة العٌسوٌة،
تعود للمواطن مجدي مصطفى ،بحجة البناء دون ترخٌص.
* قٌام قوات اإلحتاللٌ ،ومً االربعاء والخمٌس ،5/77 ،بإؼالق منزل الشهٌد فادي القنبر فً قرٌة جبل
المكبر ،بؽمره بالباطون المسلح ،والذي كان ارتقى برصاص قوات االحتالل فً كانون ثانً الماضً بزعم
تنفٌذه عملٌة دهس لجنود احتاللٌٌن .قوات احتاللٌة كبٌرة اقتحمت القرٌة ،وحاصرت منزل الشهٌد
بالكامل ،وأؼلقت الطرقات المإدٌة إلٌه ،ومنعت المركبات والمشاة من الدخول الى الشارع الرئٌسً للحً.
وٌعٌش فً المنزل زوجة الشهٌد وأطفاله األربعة ،أكبرهم ٌبلػ من العمر  2سنوات ،وأصؽرهم رضٌع
" 4أشهر" .والمنزل مكون من طابقٌن ،األول منه عبارة عن ؼرفة ومنافعها ،والثانً عبارة عن ؼرفة
جلوس.
* إضطرار عائلة بختان ألن تهدم بنفسها سقؾ منزلها ( 61م )7الكائن فً حً بٌت حنٌنا ،شمال القدس
المحتلة ،تفادٌا ً منها لدفع ؼرامات وكلؾ هدم باهظة فٌما لو قامت بلدٌة االحتالل ،التً كانت أمرت
بهدمه ،بتلك العملٌة.
* هدم جرافات بلدٌة االحتالل ،فجر الثالثاء ،5/75 ،منزال قٌد اإلنشاء (من نحو  081م )7فً قرٌة
العٌسوٌةٌ ،عود للمواطن احمد ابو الحمص ،بحجة البناء دون ترخٌص.
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مبنى سكنٌا ً مكونا ً من شقتٌن تعودان لشقٌقٌن من عائلة
* هد ُم بلدٌة االحتالل ،فجر األربعاء،5/74 ،
ً
العباسً ،فً حً الصلعة الواقع بٌن حً جبل المكبر وبلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى ،بحجة البناء
دون ترخٌص .وبحسب أحد مالكهما ،فقد تمت عملٌة الهدم دون سابق إنذار .قوات االحتالل حاصرت
المنطقة ومحٌط المنزلٌن ،وأخرجت قاطنٌهما وعددهم  09مواطنا ،بٌنهم  01اطفال ،قبل أن تشرع طواقم
بلدٌة االحتالل بتفرٌػ بعض محتوٌاتهما.

د .إنتيبكبت املستٌطنني:
باإلضافة النتهاكاتهم المعهودة لحرمة الحرم القدسً الشرٌؾ ،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 مختلؾ مإسسات
االحتالل ،السٌاسٌة واالمنٌة والقضائٌة على حد سواء ،مبب فْو:
* اعتداء مجموعة من مستوطنً مستوطنة "مخماس" ،جنوب شرق القدس المحتلة ،بالضرب ،السبت،
 ،5/00على المواطن ٌّن ،أحمد الشواهٌن من بلدة ٌطا ،فً محافظة الخلٌل ،وجمٌل الخطٌب ،من قرٌة
حزما ،باالقدس ،محطمٌن المركبة التً كانا ٌستقالنها قبل أن ٌنهالوا علٌهما بالضرب ،ما أدى إلصابتهما
برضوض ،باالضافة الستٌالئهم على مبلػ من المال كان بحوزتهما.
تعرض السائق فادي عابد ( 90عاما) من قرٌة شرفات ،بٌت صفافا جنوب القدس المحتلة ،فً ساعة
* ّ
متؤخرة من لٌلة  ،5/08لضرب مبرح بهدؾ القتل على ٌد إثنٌن من المستوطنٌن ،أثناء عمله فً القدس
الؽربٌة ،كسائق لمركبة اجرة ،استدعى معها نقله الى أقرب مشفى فً القدس المحتلة لتلقً العالج ،بٌنما
فر المستوطنان من المكان.
ّ
* قٌام ثالثة مستوطنٌن ،األحد ،5/04 ،بمالحقة الشاب موسى العوٌوي ( 77عاما ً) ،من سكان حً
الصوانة بالقدس المحتلة ،وخالل محاولته الفرار بمركبته منهم اصطدم بحافلة "أٌجد" فً شارع
"المصرارة" ،مما أدى الى اصابته برضوض مختلفة ،استدعت نقله لتلقً العالج فً مستشفى "هداسا
العٌسوٌة".
* إعتداء  9مستوطنٌن على الفتى مالك صٌام ( 08عاما) ،خالل توجهه ،5/00 ،الى منزله فً منطقة
"جبل المشارؾ" بمدٌنة القدس.
* إعتداء مستوطنٌن ،االثنٌن ،5/72 ،على عدد من مركبات المواطنٌن المتوقفة قبالة القنصلٌة اإلسبانٌة
بحً الشٌخ جراح وسط القدس المحتلة ،شملت عطب إطارات عدد منها ،وخط شعارات عنصرٌة على
رجح مواطنون أن تكون عصابة "تدفٌع الثمن" الٌهودٌة خلؾ هذه االعتداءات.
عدد آخر ،فً ما ّ
ذ .حٌاجص عسكسّة مفبجئة ًإغالقبت:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر تضٌٌقاته المعهودة على االنتقال الحر واآلمن
للمواطنٌن المقدسٌٌن داخل ومن وإلى مدٌنتهم المحتلة ،بما فٌه عبر نصبه عشرات من الحواجز
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العسكرٌة المفاجئة ،وسلسلة من اإلؼالقات ،ما ٌُربك وبصورة مإثرة سٌر حٌاتهم الطبٌعٌة ،فً ممارسة
أعمالهم والوصول إلى الخدمات المختلفة ،من مدارس ومراكز صحٌة وؼٌرها ،كمب يف:

* إعالن جٌش االحتالل ،الخمٌس ،5/4 ،عن فرض طوق أمنً شامل على الضفة الؽربٌة المحتلة،
بمناسبة ما ٌسمى بـ "عٌد المساخر" الٌهودي ،إبتدا ًء من منتصؾ لٌلة الجمعة ،5/01 ،وحتى منتصؾ
لٌلة األحد – االثنٌن ،وما ٌعنٌه ذلك من عدم تمكن المقدسٌٌن من الدخول والخروج من مدٌنتهم الى
الضفة الؽربٌة المحتلة ،باستثناء ما تعتبره إسرائٌل حاالت إنسانٌة وطبٌة استثنائٌة والتً سٌسمح لها
التنقل بعد مصادقة من قبل منسق حكومة اإلحتالل فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة.
* إؼالق عدة طرق فً القدس المحتلة ،الجمعة ،5/02 ،بسبب فعالٌات ما ٌسمى بـ "ماراثون القدس"
التهوٌدي الذي تنظمه بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ووزارتً الرٌاضة والسٌاحة االحتاللٌتٌن،
بمناسبة مرور خمسٌن عاما ً على احتالل المدٌنة.
* إؼالق قوات االحتالل ،وفً ساعة مبكرة من صباح الخمٌس ،5/75 ،طرقا رئٌسٌة فً مدٌنة القدس
المحتلة  ،أبرزها شارع بٌت حنٌنا الرئٌسً ،لصالح انطالق فعالٌات ما ٌسمى بـ "مهرجان الربٌع" الذي
تنظمه بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة الٌوم المذكور ،وٌحمل رواٌة االحتالل التلمودٌة ــ التوراتٌة حول
المدٌنة المقدسة.
ز .شسّط فْدٌّ ٌّثق إعتداء شسطِ إسسائْلِ ًبٌحشْة علَ سبئق مقدسِ:
تتواصل انتهاكات مإسسات االحتالل االسرائٌلً الرسمٌة لحقوق المواطن المقدسً ،والتً كان آخرها
شرٌط فٌدٌو ،تم التقاطه ،الخمٌسٌ ،5/75 ،ظهر فٌه عنصر من شرطة االحتالل الخاصة ،المعروفة باسم
"الٌسام" ،وهو ٌعتدي بالضرب بوحشٌة ،على سائق شاحنة مقدسً ،المواطن مازن شوٌكً ،وعلى آخر
حاول تخلٌص األخٌر منه ،وسط القدس المحتلة.
كما ٌظهر ال شرٌط انضمام عنصرٌن آخرٌن من شرطة االحتالل لزمٌلهما فً االعتداء الوحشً على
السائق المقدسً.
وحول الحادث أوضح المواطن شوٌكً بؤنه توجه لشاحنته المركونة فً موقؾ وزارة داخلٌة االحتالل فً
حً واد الجوز بالمدٌنة ،وخالل تواجده داخلها فوجئ بؤحد عناصر شرطة االحتالل الخاصة ٌتقدم منه
وٌسحبه من مقعدها األمامً ،موجها ً الكلمات النابٌة له ،وٌقول له ":لماذا قمت بضرب سٌارتً المركونة
هنا"؟ .وخالل حدٌثه معه وتؤكٌده على استعداده إلصالحها وإعطائه كافة األوراق الالزمة قام بتوجٌه
ضربات متتالٌة له على صدره وظهره ورأسه ،مضٌفا بؤن مجموعة من الشبان الفلسطٌنٌٌن حاولوا
التدخل لكنهم تعرضوا بدورهم للضرب المبرح من قبل عناصر أخرى من شرطة االحتالل.
من جانبه ،توجه رئٌس لجنة القدس فً القائمة [العربٌة] المشتركة فً الكنٌست ،النائب أحمد الطٌبً،
فوراً إلى وزٌر أمن اإلحتالل الداخلً ،ولقائد الشرطة ووزٌر داخلٌة االحتالل ،مطالبا باعتقال عنصر األمن
هذا والتحقٌق معه ومع االثنٌن اآلخرٌن اللذٌن انضما إلٌه لضرب السائق ،واصفا ً سلوك الشرطً بؤنه
"تصرؾ مافٌا وعصابات" ،مضٌفا بؤن "التحرٌض الممنهج والمستمر ضد كل ما هو عربً ٌح ّفز هذه
السرطانات المتف ّ
شٌة على القٌام بمثل هذه االعتداءات المتزاٌدة من قِبل رجال الشرطة".

13

وعقدت اإلثنٌن ،5/72 ،جلسة استماع للشرطً المذكور فً مقر قٌادة شرطة االحتالل القطرٌة ،كان
محورها إقالته من صفوؾ الشرطة ،إال أنه سارع إلى تقدٌم طلب االستقالة ،مدعٌا ً ندمه وتحمله
المسإولٌة عن فعلته.
وتعلٌقا على قرار سلطات االحتالل الالحق ،الخمٌس ،5/51 ،توجٌه تهم للشرطً المذكور باإلعتداء،
التسبب بؤذٌة خطٌرة وخٌانة األمانة ،وضد شرطً آخر كان متواجدا فً ساحة الحادث ،ولكن لم ٌتدخل
ولم ٌبلػ بوقوع الحادث الحقا ،قال رئٌس القائمة [العربٌة] المشتركة فً الكنٌست ،النائب أٌمن عودة،
بؤن العنصرٌة والعنؾ متفشٌان فً الشرطة اإلسرائٌلٌة" :المشكلة مع الشرطة لٌست فقط شرطً واحد
عنٌؾ أو آخر ،بل العنصرٌة المنهجٌة وثقافة األكاذٌب التً أصبحت جزءأً جوهري من النظام" ،متهما
وزٌر أمن االحتالل الداخلً ،جلعاد اردان ،بالتحرٌض على المواقؾ التً أدت الى الهجوم على سائق
الشاحنة ،قائالً بؤنه و"عندما ٌتصرؾ الوزٌر المسإول والمفوض [فً إشارة كما ٌبدو لمفوض شرطة
االحتالل ،رونً بن الشٌخ] بعنصرٌة واضحة تجاه المجتمع العربً وال ٌرفضون األكاذٌب والتحرٌض،
من ؼٌر المفاجئ أن تصل مواقؾ القادة إلى الجنود فً الحقل ،الذي ٌعبرون عنها بعنؾ شدٌد ضد
المواطنٌن والمدنٌٌن العرب".
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