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ٍ٘جض رْفٞز:ٛ
رصد التقرٌر جملة من انتهاكات االحتالل االسرائٌلً المتواصلة والمعهودة فً القدس
المحتلة ،فً تحد صارخ للمواثٌق واالتفاقات الدولٌة المعنٌة بوضعٌة االراضً الواقعة تحت
نٌر االحتالل ،مبب ف:ٔٞ
* تسببه باستشهاد فتى ،وكالعادة بزعم مهاجمته عناصر إحتاللٌة.
* مواصلته حملة إعتقاالته العشوائٌة فً أرجاء مختلفة من االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة،
والتً ناهزت ،بحسب تقرٌر مشترك أعدته مإسسات فلسطٌنٌة تعنى بشإون األسرى،
ألـ  725مواطنا (بٌنهم  021طفال ،و 00امرأة) ،تصدرتها القدس المحتلة ،بواقع  061حالة
إعتقال (بٌنها  57طفال)؛ بالترافق مع جملة االنتهاكات الممنهجة والمعهودة لحقوقهم
االساسٌة ،سواء أثناء االعتقال أو المحاكمة أو قضاء المحكومٌة ،باالضافة الى سلسلة من
االحكام ال ُمؽلظة ،وعلى وجه الخصوص ثانٌة ضد االطفال ،حتى لو اتصل األمر برشق حجارة
على مركبة احتاللٌة ،مقارنة بذلك التساهل الواضح الذي تظهره مإسسات االحتالل القضائٌة
فٌما لو اتصلت المسالة مثال بمستوطن أقدم على ارتكاب جرٌمة قتل تقشعر لها األبدان ضد
مواطن فلسطٌنً.
* تصعٌده من وتٌرة إقتحاماته للتجمعات السكنٌة فً مناطق مختلفة من االراضً الفلسطٌنٌة
المحتلة ،والتً ناهزت ،بحسب تقدٌرات "دائرة شإون المفاوضات" الفلسطٌنٌة ،الـ 610
عملٌة (مقارنة بـ  754عملٌة خالل تشرٌن اول الماضً) ،تصدرتها القدس المحتلة ،بواقع
 000عملٌة (مقارنة بـ  51عملٌة خالل تشرٌن اول الماضً).
* مواصلته انتهاكاته ضد المقدسات االسالمٌة والمسٌحٌة ،بما فٌه برفعه العلم اإلسرائٌلً
على المدخل الشرقً لكنٌسة القٌامة فً القدس؛ وتسهٌله اقتحام الحرم القدسً الشرٌؾ من
قبل  0051مستوطنا ٌهودٌا (تقدٌرات "مركز معلومات وادي حلوة ـ سلوان" المقدسً)،
بالترافق مع محاولة العدٌد منهم طقوسا تلمودٌة ،سواء فً باحاته أو فً محٌطه ،ومواصلته
تضٌٌقاته على رواده من مصلٌن او طلبة علم او من موظفً دائرة االوقاؾ االسالمٌة الموكلة
بادارته وسدانته؛ وتمرٌر ما تسمى باللجنة الوزارٌة للتشرٌع فً حكومة االحتالل ،مشروع
قرار بحظر استخدام مكبرات الصوت فً رفع االذان ،بزعم إزعاجه المستوطنٌن الٌهود؛
وتؤكٌد وزٌر أمن االحتالل ،جلعاد أردان ،بؤن قواته ستسمح قرٌبا ألعضاء الكنٌست والوزراء،
بما أسماه بـ "التجوال المٌدانً" داخل األقصى المبارك ،والممنوعٌن منه ،بموجب تعلٌمات
من رئٌس الحكومة االسرائٌلٌة ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،منذ نهاٌة العام الماضً ،لتهدئة التوترات
فً الموقع الشرٌؾ؛ ٚرٛاصً اٌصغاع ث ٓ١اٌٛٙ١ص اٌّزلضص( ٓ٠االعصٛطوؾ) ٔٚظغائِّٓ ُٙ
٠ؼغف ْٛثبالصالد / ٓ١١اٌٍ١جغاٌٚ ٓ١١اٌّذبفظ[ ٓ١غ١غ االعصٛطوؾ] ػٍِ ٝـأٌخ اٌصالح ػٕض دبئػ
اٌجغاق [اٌذبئػ اٌغغث ٟثذـت اٌزـّ١خ اٌٛٙ١ص٠خ] ،عغُ جٍّخ ِٓ اٌمغاعاد اٌض١ٌٚخ ٚاٌز ٟرٕفٟ
أصالً أ٠خ ػاللخ ٛٙ٠ص٠خ ِؼػِٛخ ثبٌّٛلغ اٌلغ٠فٚ ،آسغ٘ب لغاع ٞأٌٛ١ـى ٛاٌصبصع ٓ٠فٟ
رلغ ٓ٠اٚي اٌّبظٟ؛ ٚاؿزعبفخ اٌىٕ١ـذ اٚي ِإرّغ ِٓ ٔٛػٗ ،ظُ جٍّخ ِٓ عِٛػ اٌزطغف
اٌٛٙ١ص ِٓ ٞاٌضاػ ٓ١الربدخ اٌفغصخ أِبَ اٌٛٙ١ص ٌٍصالح ف ٟاٌذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠ف١ٌٚ ،ؾ
ِجغص الزذبِٗ وّب ٘ ٛدبصً ا.ْ٢
* مصادرته ،وتدمٌره ،واستٌالئه على عشرات من ممتلكات المواطنٌن ،العامة والخاصة على
السواء.
* هدمه  /أو إخطاره بهدم العدٌد من المنازل والمنشآت السكنٌة المقدسٌة ،بما فٌه بذرائع عدم
الترخٌص.
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* مواصلته حملته االستٌطانٌة ــ التهوٌدٌة الشرسة ،بما فٌه مصادقة وزٌر مواصالت
االحتاللٌ ،سرائٌل كاتس ،على خطة اسرائٌلٌة لربط القدس المحتلة بمستوطنات مقامة على
أراضً الضفة الؽربٌة المحتلة عبر القطار الخفٌؾ؛ وإعداد وزٌر التربٌة والتعلٌم فً حكومة
االحتالل ،رئٌس حزب "البٌت الٌهودي" الٌمٌنً المتطرؾ ،نفتالً بنٌت ،خطة لتنظٌم جوالت
وزٌارات سنوٌة مدرسٌة ٌهودٌة لمدٌنة القدس المحتلة ،فً ذكرى احتاللها فً العام ،0465
بهدؾ "تعزٌز" ما أسماه بارتباط الطلبة اإلسرائٌلٌٌن بالقدس كعاصمة أبدٌة إلسرائٌل ،على
حد زعمه؛ وقرار ما تسمى بلجنة "إحٌاء ذكرى ضحاٌا الهجمات اإلرهابٌة" ،بالتوافق مع
بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،العمل على تؽٌٌر أسماء بعض المواقع فً القدس المحتلة،
ومن بٌنها ساحة باب العامود فً البلدة القدٌمة ،والتً شهدت سلسلة عملٌات ،لٌصبح إسمها
"ساحة االبطال"؛ ومطالبة منظمة "عطٌرت كوهانٌم" ،والتً تسعً الستٌطان الٌهود فً
القدس الشرقٌة المحتلة ،محاكم االحتالل بطرد  4عائالت فلسطٌنٌة من حً سلوان ،جنوب
االقصى المبارك ،بزعم انها مبنٌة على انقاض حً سكنً خاص بٌهود ٌمنٌٌن جرى بنائه فً
العام 0144؛ والشروع بتحرٌك سلسلة من المشارٌع االستٌطانٌة فً المدٌنة المقدسة ،والتً
كان جرى تجمٌدها خالل فترة حكم الرئٌس األمٌركً المنتهٌة والٌته ،باراك أوباما ،تحسبا من
موقؾ مناهض من قبل واشنطن والمجتمع الدولً الذي ٌرى فً مثل هذه األنشطة
االستٌطانٌة تجاوزا للخطوط الحمراء ،حٌث ٌدور الحدٌث عن نٌة حكومة االحتالل بناء أكثر
من  11ألؾ وحدة استٌطانٌة جدٌدة فً القدس المحتلة.
* مواصلته تضٌٌقاته على االنتقال الحر واآلمن للمواطنٌن المقدسٌٌن ،داخل ومن والى
مدٌنتهم المقدسة.
* مواصلة المستوطنٌن الٌهود ــ باالضافة النتهاكاتهم الٌومٌة لحرمة الحرم القدسً الشرٌؾ،
بما فٌه باقتحاماتهم له وتؤدٌتهم  /أو محاولتهم تؤدٌة طقوس تلمودٌة فً باحاته الشرٌفة ــ
اعتداءآتهم وانتهاكاتهم ضد المواطنٌن المقدسٌٌن وممتلكاتهم ،بما فٌه استٌالئهم ،بحماٌة من
قوات االحتالل ،على منزل ٌعود لعائلة البكري فً حارة باب حطة المالصقة لألقصى المبارك،
بزعم أن ملكٌته قد آلت الٌهم؛ واعتدائهم على شاب جنوب القدس المحتلة ،ما تطلب نقله الى
المشفى لتلقً العالج ،حٌث وصفت إصابته بالمتوسطة.
ثؤدّبٓ ػشض ألثشص ريل االّزٖبمبد خاله اىفرتح ٍ٘ظغ اىزقشٝش ،رشش ِٝثبّ:2116 ،ٜ

أ .شٖذاء ٗجشح:ٚ

تسببت االنشطة العدوانٌة لالحتالل االسرائٌلً ،خالل الفترة ،بارتقاء الطفل المقدسً محمد
زٌدان ( 07عاما  /من ابناء مخٌم شعفاط ،وسط القدس المحتلة) ،الجمعة ،00/27 ،جراء
إطالق النار علٌه من قبل قواته المتمركزة على حاجز المخٌم المذكور ،وكالعادة ،بادعاء أنه
كان ٌحمل سكٌنا وحاول طعن أحد حراس أمن االحتالل فً المكان.
كما وتسببت أنشطة االحتالل العدوانٌة خالل الفترة بجرح العدٌد من المواطنٌن المقدسٌٌن.
ٍ٘اصيخ حجض جثبٍني شٖذاء
واصل االحتالل االسرائٌلً احتجاز جثامٌن شهداء مقدسٌٌن ،كواحدة من أفظع سٌاسات
العقاب الجماعً التً ما زال ٌمارسها ضد عائالتهم وذوٌهم ،بما فٌه جثمان الفتى الشهٌد
محمد زٌدان ،وجثمان الشهٌد مصباح أبو صبٌح ،والذي كان قضى شهٌدا برصاص قوات
االحتالل ،فً التاسع من تشرٌن أول الماضً ،بزعم مسإولٌته عن عملٌة ضد عناصر
احتاللٌة فً منطقة الشٌخ جراح ،فً القدس المحتلة.

2

ٗ..ششٗغ صؼجخ ىزغي ٌٞثؼعٖب ىزٖٗٝب:
سلمت سلطات االحتالل لٌلة الخمٌس ،00/27 ،جثمان الشهٌد المقدسً نسٌب أبو مٌزر (21
عاما ،والذي كان أُستشهد نهاٌة اٌلول الماضً ،على ٌد قوات االحتالل ،على حاجز قلندٌا
االحتاللً ،شمال القدس المحتلة ،بزعم محاولته تنفٌذ عملٌة طعن ضد عناصر احتاللٌة)
لعائلته ،بالترافق مع جملة من الشروط التعسفٌة ،بما فٌها تشٌٌعه فجرا ،وبمشاركة 07
شخصا فقط من اقاربه ومن الدرجة األولى ،وتحدٌد مكان الدفن فً مقبرة "المجاهدٌن" فً
باب الساهرة ،وعدم تصوٌر الجنازة ،ودفع كفالة مالٌة  21الؾ شٌكل لاللتزام بهذه الشروط.
فجر الخمٌس ،00/27 ،جرى تشٌٌع جثمان الشهٌد ،وسط إجراءات أمنٌة مشددة ،حٌث
انتشرت قوات االحتالل ،قبٌل تسلٌم الجثمان ،فً عدد من أحٌاء المدٌنة وشوارعها ،ونصبت
حواجز عسكرٌة وشرطٌة فً المنطقة ،فً محاولة منها لمنع توافد الشبان واألهالً للمشاركة
فً التشٌٌع.

ة .أعشٍٗ ٙؼزقيني:
واصل االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة حملة إعتقاالته العشوائٌة فً أرجاء مختلفة من
االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،ناهزت ،بحسب تقرٌر مشترك أعدته مإسسات فلسطٌنٌة تعنى
بشإون األسرى ("هٌئة شإون األسرى والمحررٌن"" ،نادي األسٌر"" ،مركز المٌزان
لحقوق اإلنسان" ،و"مإسسة الضمٌر لرعاٌة األسٌر وحقوق اإلنسان") ،ألـ  725مواطنا
(بٌنهم  021طفال ،و 00امرأة) ،تصدرتها القدس المحتلة ،بواقع  061حالة إعتقال (بٌنها
 57طفال) ،فٌما حول االحتالل [طبقا لـ "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" المقدسً]،
 1أسرى مقدسٌٌن لالعتقال االداري ،وأبعد  6مقدسٌٌن عن البلدة القدٌمة ،بٌنهم  1قاصرٌن.
ُ
إّزٖبمبد ممْٖجخ ٗأحنبً ٍغيظخ:
كالعادة ،واصل االحتالل خالل الفترة انتهاكاته الممنهجة بحق االسرى والمعتقلٌن المقدسٌٌن،
وبخاصة االطفال منهم ،مَب يف:
* إعتداء وحشً قامت به مجموعة من قوات االحتالل ،الثالثاء ،00/0 ،ضد الشاب حازم
الصٌاد ،قبل إعتقاله واقتٌاده الى أحد مراكز التحقٌق واالعتقال فً القدس المحتلة.
* إفراج محكمة االحتالل ،الثالثاء ،00/0 ،عن الفتى عز ،نجل الشهٌد المقدسً مصباح أبو
صبٌح ،بكفالة مالٌة ،وحبس منزلً  1أٌام.
* قرار محكمة االحتالل العلٌا ،الخمٌس ،00/1 ،بالسجن الفعلً مدة عام على كل من الفتٌٌن
بكر وعمرعباسً ( 06عاما) ،بعد قضائهما  07شهرا فً الحبس المنزلً ،واللذٌن كانا
أ ُعتقال نهاٌة تموز من العام الماضً ،2107 ،من قبل وحدة مستعربٌن ،وتعرضا حٌنها
للضرب المبرح ،على خلفٌة اتهامهما بـ "القاء الزجاجات الحارقة" على عناصر االحتالل.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،االثنٌن ،00/5 ،بالسجن الفعلً  02عاما على الطفل أحمد
مناصرة ،وؼرامة  011ألؾ شٌكل لمستوطنٌن إثنٌن ،بزعم قٌامه مع ابن عمه ،الشهٌد الفتى
حسن مناصرة ،فً تشرٌن أول ،2107 ،بطعن مستوطنٌن اثنٌن فً مستوطنة "بسؽات
زئٌؾ" ،شمال المدٌنة .وكانت مقاطع فٌدٌو ُمسربة أظهرت مدى الترهٌب والضؽوط النفسٌة
التً مارسها محققوا االحتالل مع الفتى احمد مناصرة ،النتزاع االعترافات منه ،حٌث الصراخ
وشتم الذات األلهٌة ،فٌما هو ٌبكً كثٌرا وٌإكد لهم بؤنه ال ٌذكر أي شًء عن الحادث،
ومواصلتهم التحقٌق معه رؼم ذلك ولعدة ساعات.
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* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بالسجن الفعلً  00عاما على الفتٌن محمد طه ( 07عاما)،
ومنذر خلٌل ( 05عاما) ،وؼرامة  011الؾ شٌكل ،تعوٌضا لمستوطن ُمصاب ،على خلفٌة
اتهامهما بطعن مستوطن ،نهاٌة كانون ثانً الماضً ،من منطقة باب العامود فً القدس
المحتلة.
* توصل طاقم دفاع مع نٌابة االحتالل العامة لما ٌسمى بـ "صفقة حكم" تقضً بالحبس الفعلً
لعامٌن لكل من الطفلٌن شادي فراح وأحمد الزعتري ( 01عاما)ٌ ،قضٌانها فً مإسسة
اجتماعٌة ،داخل اسرائٌل ،تحتسب لهما منذ التاسع والعشرٌن من تشرٌن ثانً ،2106 ،ما
ٌعنً بؤن مدة حجزهما السابقة ،منذ نهاٌة العام الماضً ،2107 ،بزعم "محاولة القتل
وحٌازة سكاكٌن" ،لن تحتسب من فترة الحكم.
* إصدار محكمة االحتالل المركزٌة ،اإلثنٌن ،00/5 ،حكما بالسجن الفعلً  00عاما على
األسٌرة إسراء جعابٌص ( 12عاما) ،والتً كانت أ ُعتقلت فً تشرٌن اول ،2107 ،بعد
احتراق مركبتها قرب حاجز "الزع ٌِّم" ،شرق القدس المحتلة ،بادعاء أنها حاولت قتل
إسرائٌلٌٌن من خالل تفجٌر أسطوانة ؼاز على الحاجز المذكور.
* قرار مخابرات االحتالل ،إبعاد ابنً العم ،الشابٌن فاٌز وخالد أبو تاٌه ،عن البلدة القدٌمة فً
القدس المحتلة ،ولمدة اسبوعٌن.
* قرارات لشرطة االحتالل بإبعاد الشبان محمد أبو مٌالة وطاهر وأحمد وصدام العموري عن
األقصى المبارك لمدة أسبوعٌن.
* تاجٌل محكمة االحتالل المركزٌة ،األحد ،00/01 ،محاكمة المقدسٌة سحر النتشة وتمدٌد
حبسها المنزلً حتى نهاٌة كانون ثانً القادم .وتخضع النتشة للحبس المنزلً منذ أكثر من 1
أشهر ،اضافة الى حظر استخدامها وسائل التواصل االجتماعً ،ومنعها من دخول األقصى
المبارك ،على خلفٌة دعوى رفعتها ضدها عضو الكنٌست ،المستوطنة شولً معولم ،بحجة
التعرض لها وطردها من مكان مقدس للٌهود ،هو األقصى المبارك.
* إعتقال قوات االحتالل الطفل جمال قراعٌن ( 01عاما) ،وتحقٌقها معه عدة ساعات بتهمة
"إلقاء الحجارة" ،واإلفراج عنه بشرط الحبس المنزلً  5أٌام ،وكفالة مدفوعة ألؾ شٌكل،
فٌما ٌُوضح الطفل تعرضه خالل التحقٌق للضرب والشتائم باأللفاظ النابٌة اضافة الى ترهٌبه
بوجود أدلة "مواد تصوٌر" تدٌنه.
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة بالسجن الفعلً  01عاما على األسٌر صبحً أبو خلٌفة (04
عاما) ،و 02شهرا اخرى مع وقؾ التنفٌذ لـ  1سنوات ،وؼرامة مالٌة  011ألؾ شٌكل،
بزعم طعنه مستوطن ،فً تشرٌن اول ،2107 ،فً حً الشٌخ جراح المقدسً.
* توصل طاقم دفاع ،االثنٌن ،00/20 ،الى ما ٌسمى بـ "صفقة حكم" مع نٌابة االحتالل
العامة ،تقضً بالسجن الفعلً  01عاما للشاب عبد دوٌات ( 21عاما) ،على خلفٌة اتهامه
بالتسبب بمقتل مستوطن لدى مروره بمركبته من أحد شوارع قرٌة صور باهر ،جنوب
المدٌنة ،فً أٌلول ،من العام الماضً.2107 ،
* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،األربعاء ،00/21 ،بالسجن الفعلً  01عاما ونصؾ على
الفتاة المقدسٌة نورهان عواد ( 05عاما) ،وؼرامة مالٌة  11ألؾ شٌكل ،والمعتقلة منذ
تشرٌن ثانً ،2107 ،بعد إطالق النار علٌها وإصابتها ،فٌما استشهدت إبنة عمها هدٌل عواد
التً كانت ترافقها ،بدعوى محاولتهما تنفٌذ عملٌة طعن فً شارع ٌافا فً القدس.
* تحوٌل االحتالل الشاب شادي علٌان للحبس المنزلً لـ  01أٌام كشرط ،وؼرامة مالٌة 1
آالؾ شٌكل ،كشرط إلخالء سبٌله من األسر.
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* قرار محكمة االحتالل المركزٌة ،بالسجن الفعلً  4سنوات على الشاب أحمد أبو سنٌنة (27
عاما) ،ومثلها بـ  6سنوات على الشاب محمد فٌراوي ( 21عاما) ،بزعم إلقائهما الحجارة
على أحد عناصر شرطة االحتالل فً القدس القدٌمة.
* قرار محكمة االحتالل بالسجن الفعلً  06عاما على األسٌر محمد بدر ،وؼرامة  11ألؾ
شٌقل ،على خلفٌة اتهامه بتنفٌذ عملٌة طعن أدت إلى إصابة مستوطن فً القدس المحتلة ،فً
أٌار الماضً.

د .إقزحبٍبد ىزجَؼبد عنْٞخ:
صعدت قوات االحتالل ،خالل الفترة موضع التقرٌر ،من وتٌرة إقتحاماتها للتجمعات السكنٌة
فً مناطق مختلفة من االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،والتً ناهزت [بحسب تقدٌرات "دائرة
شإون المفاوضات" الفلسطٌنٌة] ،الـ  610عملٌة (مقارنة بـ  754عملٌة خالل تشرٌن اول
الماضً) ،تصدرتها القدس المحتلة ،بواقع  000عملٌة (مقارنة بـ  51عملٌة خالل تشرٌن
اول الماضً).
ثؤدّبٓ ػشض ىجؼط ٍِ ٕزٓ االقزحبٍبد ٍٗب ٝزخييٖب ٍِ اّزٖبمبد:

* اندالع صدامات بٌن قوات االحتالل ومواطنٌن فً محٌط جامعة القدس فً ابو دٌس ،شرق
المدٌنة المحتلة ،االربعاء ،00/2 ،مستخدمة ضدهم الرصاص المطاطً وقنابل الصوت والؽاز
المسٌل للدموع ،متسببة بجرح اثنٌن واختناق عشرات منهم.
* إقتحام قوات االحتالل ،الخمٌس ،00/1 ،بلدة حزما ،شمال شرق المدٌنة المحتلة ،وتفتٌشها
لعدد من منازلها.
* إقتحام قوات االحتالل ،فجر الخمٌس ،00/1 ،برفقة كالب متوحشة ،أحٌاء مقدسٌة ،تركزت
فً منطقة الشٌخ سعد ،فً حً جبل المكبر ،جنوب شرق المدٌنة المحتلة ،تخللها مداهمة
منازل مواطنٌن من عائلة عوٌسات ،أجرت خاللها تفتٌشات استفزازٌة أسفرت عن تخرٌب
واتالؾ العدٌد من محتوٌاتها وإرهاب النساء واألطفال فٌها.
* إقحام قوات االحتالل ،الجمعة ،00/7 ،حً عٌن اللوزة ،فً بلدة سلوان ،جنوب االقصى
المبارك ،مستخدمة الرصاص المطاطً ضد المواطنٌن.
* مداهمة قوات االحتالل بلدة حزما ،الجمعة  ،00/7وتفتٌشها لعدد من منازلها ،تخللها
صدامات بٌن المواطنٌن وقوات االحتالل.
* اندالع صدامات بٌن المواطنٌن وقوات االحتالل ،الجمعة ،00/7 ،على المدخل الرئٌسً لبلدة
العٌسوٌة ،شمال المدٌنة المحتلة.
* مداهمة قوات االحتالل وتسٌٌرها دورٌات فً مناطق مختلفة من بلدة جبل المكبر ،الجمعة،
.00/7
* اقتحام قوات االحتالل بلدة الرام ،شمال المدٌنة المحتلة ،الجمعة ،00/7 ،ودخولها فً
صدامات مع المواطنٌن ،مستخدمة ضدهم قنابل الصوت والؽاز المسٌل ،متسببة بحاالت
اختناق بٌنهم.
* اقتحام قوات االحتالل وتفتٌشها ،األحد ،00/6 ،منزال فً حً باب حطة من البلدة القدٌمة.
* تكثٌؾ قوات االحتالل ،األحد ،00/6 ،من وجودها فً منطقة راس العامود ،وسط المدٌنة
المحتلة.
* اندالع صدامات ،الثالثاء ،00/1 ،بٌن المواطنٌن وقوات االحتالل ،فً بلدة حزما ،مستخدمة
ضدهم قنابل الصوت والؽاز المسٌل والرصاص المطاطً ،متسببة بحاالت االختناق بٌنهم.
* مداهمة قوات االحتالل ،الجمعة ،00/00 ،منطقة باب حطة ،من البلدة القدٌمة ،مستوقفة
ومستجوبة عدد من المواطنٌن.
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* مداهمة قوات االحتالل وتفتٌشها ،السبت ،00/02 ،منزال فً مخٌم قلندٌا ،شمال المدٌنة
المحتلةٌ ،عود لالسٌر محمود ابو شاهٌن.
* اقتحام قوات االحتالل ،فجر االثنٌن ،00/07 ،مخٌم شعفاط ،وسط القدس المحتلة،
واعتقالها الفتٌٌن ٌزن واٌهم حرافشة ( 01و 07عاما).
* اقتحام قوات االحتالل ،الجمعة ،00/01 ،حً بئر أٌوب ،فً بلدة سلوان ،مطالبة السكان
بإزالة الراٌات اإلسالمٌة المعلقة فً الحً.
* اقتحام قوات االحتالل ،الجمعة ،00/27 ،بلدة حزما ،ودخولها فً صدامات مع المواطنٌن،
مستخدمة ضدهم الرصاص ،ما أدى لجرح مواطن.

س .إّزٖبمبد ظذ املقذعبد:
شهد الشهر موضع التقرٌر ،سلسلة من االنتهاكات االحتاللٌة للمقدسات االسالمٌة والمسٌحٌة
فً القدس المحتلة ،فً تحد صارخ ومتواصل للقرارات والمواثٌق الدولٌة ذات الصلة ،والتً
تلزم االحتالل بالحفاظ على االوضاع القائمة فٌها ،ومراعاة قدسٌتها وحرمتها ،وآخرها قراري
الٌونسكو الصادرٌن فً تشرٌن أول الماضً ،والمتعلقٌن بالمقدسات والممتلكات الثقافٌة
الخاصة بدولة فلسطٌن المحتلة ،ونفٌهما أٌة صلة ٌهودٌة مزعومة بهاٍْٖٗ ،ب:
* اقتحام االقصى المبارك ،من قبل نحو  0051مستوطنا ٌهودٌا (تقدٌرات "مركز معلومات
وادي حلوة ــ سلوان") ،بالترافق مع محاولة بعض منهم أداء طقوس تلمودٌة فً باحاته
خالل هذه االقتحامات ،بما فٌه توقؾ مجموعة منهم ،االثنٌن ،00/5 ،فً منطقة باب الرحمة
"الحرش" ،الكائنة بٌن باب األسباط وال ُمصلى المروانً ،ومحاولتها أداء طقوس صامتة،
ُ
والقٌام بإٌماءات تلمودٌة وسط شرح مستفٌض حول أسطورة "الهٌكل" المزعوم مكان
االقصى المبارك ،وكذا الخمٌس ،00/27 ،حٌنما أدى مستوطنون شعائر تلمودٌة ("انبطاح
على األرض") قرب بوابات المسجد االقصى من الخارج.
* مواصلة قوات االحتالل التضٌٌق على رواد االقصى المبارك من مصلٌن وطلبة علم واٌضا
موظفً دائرة االوقاؾ االسالمٌة الموكلة بسدانته ،بما فٌه استٌقافها ،األحد ،00/6 ،مواطنٌن
فلسطٌنٌٌن فً باحاته والتدقٌق فً بطاقاتهم الشخصٌة؛ وإخضاع قوات امن االحتالل،
المصلٌن ،األحد ،00/01 ،لتفتٌشات دقٌقة على بواباته ،وحجزها بطاقات الشباب الفلسطٌنً
الى حٌن خروجهم منه.
* إبعاد االحتالل  6فلسطٌنٌٌن عن األقصى المبارك ولفترات تراوحت بٌن أسبوعٌن الى 1
أشهر (تقدٌرات "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان").
* مداهمة قوات اإلحتالل مسجد جامعة القدس ،أثناء اقتحامها حرم الجامعة فً بلدة أبو دٌس،
شرق المدٌنة ،الثالثاء ،00/0 ،وطلبها من إمام المسجد عدم رفع اآلذان من المسجد عبر
مكبرات الصوت الخارجٌة.
* ما نشرته وسائل اعالم اسرائٌلٌة ،االربعاء ،00/2 ،عن رسالة بعث بها الى وزٌر االمن
الداخلً االحتاللً ،جلعاد اردان ،رئٌس ما تسمى بـ "حركة عائدون إلى الجبل" "(التسمٌة
االحتاللٌة للحرم القدسً الشرٌؾ) ،المتطرؾ رفائٌل مورٌس ،مطالبا فٌها بساعة إضافٌة
للمستوطنٌن الٌهود عند اقتحامهم لالقصى المبارك ،زاعما أن االنتقال من التوقٌت الصٌفً
إلى الشتويٌ ،قلص بساعة واحدة ساعات اقتحام الٌهود الصباحٌة للمسجد ،واصفا هذه
الخطوة بالـ " مهٌنة للزوار الٌهود ..ناهٌك عن كون إؼالق "الهٌكل" أمام الٌهود على مدار
ساعات هو أمر كارثً ،حٌث ال ٌعقل أن تبقى إسرائٌل تتالعب بعالقاتنا وتواصلنا مع
"الهٌكل" فً الوقت الذي تنكر فٌه دول كثٌرة عالقتنا" به ،على حد مزاعمه.
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* بالؼات شفوٌة من قبل قوات اإلحتالل أثناء اقتحامها بلدة أبو دٌس ،الجمعة،00/7 ،
لمإذنً  1مساجد ،بحظر رفع آذان الفجر عبر مكبرات الصوت الخارجٌة.
* رفع االحتالل العلم اإلسرائٌلً على المدخل الشرقً لكنٌسة القٌامة فً القدس ،واستنكار
اللجنة الرئاسٌة العلٌا لشإون الكنائس فً فلسطٌن ذلك ،معتبرة فً بٌان بؤن هذا األمر ٌشكل
انتهاكا علنٌا مضافا النتهاكات االحتالل الٌومٌة بحق مدٌنة القدس.
* قرار سلطات االحتالل اإلسرائٌلً ،بإلؽاء خروج المصلٌن من قطاع ؼزة المحتل ،من أجل
الصالة فً األقصى المبارك ،والتً كانت مقررة ٌوم الجمعة.00/00 ،
* إدانة المفتً العام للقدس والدٌار الفلسطٌنٌة ،خطٌب األقصى المبارك ،الشٌخ محمد حسٌن،
جرٌمة االحتالل بهدم "مسجد أم القرى" فً حً وادي الحمص ،فً قرٌة صور باهر ،جنوب
شرق المدٌنة.
* إعتقال قوات االحتالل ،االثنٌن ،00/21 ،شابا فلسطٌنٌا من داخل األقصى المبارك.
* تكثٌؾ منظمات "الهٌكل" المزعوم من دعواتها ألنصارها ،من المستوطنٌن الٌهود إلى
المشاركة الواسعة فً تنفٌذ سلسلة اقتحامات جماعٌة لألقصى المبارك ،الخمٌس،02/0 ،
والصالة فٌه دعما للبإرة االستٌطانٌة "عمونة" ،شرق رام هللا ،والتً كان صدر قرار عن
محكمة االحتالل العلٌا ،عام  ،2107بإخالئها قبل نهاٌة العام الجاري ،2106 ،لبنائها على
ارض فلسطٌنٌة خاصة.
جتذد امحَيخ االحزالىٞخ ظذ سفغ االراُ:
تجددت خالل الشهر موضع التقرٌر ،تشرٌن ثانً ،2106 ،جهود ومطالبات االحتالل المتعلقة
بحظر رفع االذان عبر مكبرات الصوت.
فً رسالة مكتوبة بعث بها إلى قائد شرطة االحتالل فً القدس المحتلة ،االربعاء ،00/2 ،دعا
نٌر بركات ،رئٌس بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،شرطة اإلحتالل إلى تطبٌق ما ٌسمى
بقانون "منع الضوضاء" على المسإولٌن عن رفع األذان فً المساجد القرٌبة من مستوطنات
شرق القدس المحتلة ،بدعوى أنه ٌزعج السكان ،مضٌفا بإن نائبتهٌ ،عٌل عنتابً" ،تلقت
شكاوى عدٌدة من مستوطنٌنٌ ،زعجهم صوت األذان الصادر من مكبرات الصوت فً
المساجد" ،خاتما رسالته بؤن "الحملة ستبدأ بإجراء مسح للمساجد التً تستخدم مكبرات
الصوت ،وتسبب اإلزعاج ،ثم العمل على سن قانون تنظٌمً ،لعمل المإذنٌن ،واستخدام
مكبرات الصوت".
الخمٌس ،00/1 ،تظاهر مستوطنون أمام منزل بركات لمطالبته بالعمل على منع أذان
المساجد ،ألنها تسبب لهم ،بزعمهم" ،الضوضاء" ،و"االزعاج" ،مرددٌن هتافات عنصرٌة
ضد العرب.
إجزٞبص ٍقرتح قبُّ٘ ثبخلص٘ص أٗه ػقجخ رششٝؼٞخ:

األحد ،00/01 ،صادقت ما تسمى بـ "اللجنة الوزارٌة للتشرٌع" فً حكومة اإلحتالل ،على
مشروع قانون ٌحظر رفع األذان عبر مكبرات الصوت ،قدمه عضو الكنٌست المتطرؾ ،موطً
ٌوؼٌب (من حزب "البٌت الٌهودي") ونظٌرٌه بن اري (من حزب "كلنا") ،ونورٌت كورٌن
(من "لٌكود") ،بزعم أن "مئات اآلالؾ من المواطنٌن فً إسرائٌل ،فً الجلٌل والنقب
والقدس وتل أبٌب ٌ -افا ،وفً أماكن أخرى من وسط البالدٌ ،عانون بشكل ؼٌر اعتٌادي
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وٌومً ،من الضوضاء الشدٌدة التً ٌحدثها رفع األذان عبر مكبرات الصوت فً المساجد،
عدة مرات فً اللٌلة وفً ساعات الصباح الباكر".
متحدثا قبل تصوٌت اللجنة على المشروع ،قال نتنٌاهو بؤنه ٌدعم مشروع القانون ،مشٌرا الى
تحدٌدات مشابهة فً بعض الدول األوروبٌة وحتى اإلسالمٌة كتبرٌر للخطوة ،مضٌفا بإن
الدعوات للصالة بمكبرات الصوت هً ازعاج عام بدون صلة للدٌانات ،على حد زعمه.
ووفقا لتقرٌر بثته القناة االسرائٌلٌة العاشرة ،االربعاء ،00/06 ،ونقال عن مسإولٌن داخل
حكومة نتنٌاهو ،فإن نجل نتنٌاهوٌ ،ائٌر ( 27عاما) ،والذي ٌعتقد بؤن له تؤثٌر كبٌر على
والده ،لعب دورا مركزٌا فً الدفع بمشروع القانون.
مشروع القانون هذا ،والذي ٌزعم مإٌدوه بؤن حرٌة العبادة ال ٌجب أن تؤتً على حساب
جودة الحٌاة ،انتقده رئٌس القائمة [العربٌة] المشتركة ،عضو الكنٌست اٌمن عودة ،واصفا
إٌاه "كمشروع قانون آخر ،فً سلسلة مشارٌع شعبوٌة ،تهدؾ الى خلق بٌئة كراهٌة
وتحرٌض ضد المجتمع العربً" ،مضٌفا بؤن "هناك قوانٌن ضجٌج تنطبق أٌضا على
المساجد ،لذا فمن الواضح أن هدؾ القانون الوحٌد هو استهداؾ المساجد كمصدر لمشكلة.
إنه هجوم واضح على حرٌة عبادة المسلمٌن واستمرار لموجة مالحقة ٌقودها رئٌس
الوزراء".
ػقجبد ٗحتفظبد رذفغ ىزؤجٞو ٍْبقشخ ٍقرتح اىقبُّ٘ يف اىنْٞغذ:

الكنٌست من جهتها أجلت ولعدة مرات التصوٌت على مشروع القانون ،بما فٌه ذلك الذي كان
مقررا األربعاء ،00/06 ،فً أعقاب تقدٌم وزٌر الصحة اإلسرائٌلًٌ ،عكوؾ لٌتسمان (من
حزب "التوراة الٌهودٌة" الحرٌدي) باستئناؾ علٌه لدى اللجنة الوزارٌة للتشرٌع ،معتبرا إٌاه
مسا بــ "الستاتٌكو" ،وقد ٌإثر على "صافرة" اإلعالن عن دخول السبت المتبعة فً حارات
الحرٌدٌم.
صحٌفة "هآرتس" نوهت من جهتها بإن كتلة "التوراة الٌهودٌة" الحرٌدٌة فً الكنٌست ما
كانت ستقدم استئنافها هذا ،لو لم ٌشمل حظر الصفارات التً تنطلق مساء ٌوم الجمعة معلنة
بدء ٌوم السبت؛ ما ٌعنً أنها ربطت موقفها بصفارات السبت ،ولٌس كما روج أعضاء فً
القائمة [العربٌة] المشتركة ،فً أن اعتراضها ارتبط بمجمل القانون.
الحقا ،الجمعة ،00/21 ،نقل موقع اإلذاعة االسرائٌلٌة العامة ،بؤن دٌوان رئاسة حكومة
االحتالل ٌدرس احتمال إدخال تؽٌٌرات على صٌؽة مشروع القانون ،لٌقتصر الحظر على
الفترة بٌن الحادٌة عشرة لٌال والسابعة صباحا فقط ،ما ٌعنً شموله أذان صالة الفجر ،فً
مسعى منه "لتلٌٌن صٌؽة مشروع القانون لئال ترفضه المحكمة العلٌا ،فضال عن أن كتلة
"ٌهدوت هاتوراة" تطالب بإضافة بند إلٌه ٌستثنً استخدام الصفارات اٌذانا ببدء حرمة ٌوم
السبت".
من جانبه ،إعتبر المستشار القانونً لحكومة االحتالل ،افٌحاي مندلبلٌت ،أن مشروع قانون
هذا إنما "ٌنطوي على مشاكل دستورٌة وإنه ال ٌمكن تمرٌره فً صٌؽته الحالٌة".
الثالثاء ،00/22 ،سحب لٌتسمان التماسه ضد مشروع القانون ،بعد أن اتفق مع رئٌس
االئتالؾ الحكومً ،دافٌد بٌتان ("لٌكود") ،على تعدٌله ،بحٌث ٌُحظر استخدام المكبرات ما
بٌن الحادٌة عشرة لٌال والسابعة صباحا فقط ،وبالتالً استثناء صفارات مساء الجمعة والتً
تنطلق معلنة بدء ٌوم السبت المقدس لدى الٌهود المتشددٌن.
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فً تطور الحق ،قالت مصادر اسرائٌلٌة بؤن الرئٌس االسرائٌلً ،رإوفٌن رٌفلٌن ،اتصل
هاتفٌا بوزٌر المالٌة ورئٌس حزب "كلنا" ،موشٌه كحلون ،طالبا منه منح أعضاء كتلته حرٌة
التصوٌت على مشروع هذا القانون والذي ٌعارضه الرئٌس رٌفلٌن.
من جانبه ،قال رئٌس حزب "ٌش عاتٌد" ،عضو الكنٌستٌ ،ائٌر البٌد ،بؤن حزبه سٌصوت
ضد قانون منع األذان الذي سٌعرض على الكنٌست ،مضٌفا" :أنا أإٌد خفض صوت مكبرات
الصوت ،فال ٌوجد سبب إلٌقاظ حً كامل الرابعة صباحا ،بٌنما فً القرار [اشارة الى مشروع
القانون بحسب الصٌؽة التً اقرته بها اللجنة الوزارٌة االحتاللٌة للتشرٌع] لم تذكر كلمة
مكبرات صوت" ،مضٌفا بان قانون الضجٌج موجود ومنذ عشرات السنٌن وبإمكان الشرطة
الوصول ألي مسجد وإؼالق مكبرات الصوت ،متسائال :لماذا أحزاب االئتالؾ الحكومً ترٌد
إقرار قانون هو موجود أصال ،ولكن تلك األحزاب ترٌد إهانة المسلمٌن.
مشروع القانون هذا القى أٌضا ،وبحسب صحٌفة "هارتس" ،االربعاء ،00/21 ،معارضة من
وزٌر أمن االحتالل ،جلعاد أردان ،موضحا ،وكما فعل البٌد ،بؤن ال داعً له ،حٌث وبالمقابل
ٌوجد قانون "الضجٌج" ،والذي ٌسمح وٌجٌز فرض وتحدٌد استعمال مكبرات الصوت فً
المساجد ،وأن شرطة االحتالل" :الشرطة اإلسرائٌلٌة تمتلك الصالحٌات بمنح األفضلٌات،
وتحدٌد األولوٌات فً تطبٌق القوانٌن" ،مشٌرا لتوجٌهه لها "انتقادات شدٌدة اللهجة عندما لم
ٌطبق قانون الضجٌج ،وإسكات الصوت الصادر عن مكبرات الصوت فً المساجد".
االحزاله ثصذد اىغَبح ألػعبء اىنْٞغذ ٗاى٘صساء القزحبً األقص ٚاملجبسك:
نشرت صحٌفة "هآرتس" ،االربعاء ،00/21 ،تؤكٌد وزٌر أمن االحتالل الداخلً ،جلعاد
أردان ،بؤن قواته ستسمح قرٌبا ألعضاء الكنٌست والوزراء ،بما ٌسمى بـ "التجوال المٌدانً"
[كناٌة عن االقتحامات] فً األقصى المبارك ،والممنوع علٌهم ،منذ تشرٌن أول الماضً ،بؤمر
من رئٌس الوزراء ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،وبتوصٌات من أجهزة األمن والمخابرات االسرائٌلٌة.
كان تقرٌر بثته القناة االسرائٌلٌة الثانٌة ،الثالثاء ،01/26 ،أفاد بتوصٌة شرطة اإلحتالل بؤن
ٌتم السماح للقادة السٌاسٌٌن ،بما فً ذلك أعضاء الكنٌست ،بالعودة القتحام الحرم القدسً
الشرٌؾ ،طالما هم ملتزمون بـ  07شرطا ،من بٌنها اإلبالغ المسبق عن الزٌارة ،القبول
بقٌود على ساعات الزٌارة ،الموافقة على الدخول من دون مرافقة أمنٌة أو صحافٌٌن،
واالمتناع عن إلقاء خطابات فً الموقع.
أٌضا وفً حزٌران الماضً قدمت شرطة االحتالل توصٌة مماثلة لرفع الحظر ،لكن نتنٌاهو
أبقى علٌه.
وتم حظر الدخول إلى الموقع الشرٌؾ على كبار الساسة االسرائٌلٌٌن ،بما فٌه أعضاء
الكنٌست ،فً أعقاب اقتحام له قام به وزٌر الزراعة ،أوري أرٌئٌل (من حزب "البٌت
صور خاللها وهو
الٌهودي" الٌمٌنً المتطرؾ) ،فً تشرٌن اول من العام الماضً ،والتً ُ
ٌقوم بتالوة صالة ،فً مخالفة لتفاهمات "الوضع الراهن" الضمنٌة ،التً ٌقول االحتالل بانها
أبرمها مع دائرة االوقاؾ االسالمٌة عقب احتالله للقدس فً العام  ،0465والتً تسمح
للٌهود بزٌارته فقط مع عدم الصالة فٌه.
جتذد صشاع اىٖ٘ٞد املزشذدٗ ِٝاملؼزذىني ػي ٚحبئػ اىرباق:
٠زٛاصً اٌصغاع ث ٓ١اٌٛٙ١ص اٌّزلضص( ٓ٠االعصٛطوؾ) ٔٚظغائ٠ ِّٓ ُٙؼغف ْٛثبالصالد/ ٓ١١
اٌٍ١جغاٌٚ ٓ١١اٌّذبفظ[ ٓ١غ١غ اٌّزلضص ]ٓ٠ػٍِ ٝـأٌخ اٌصالح ػٕض دبئػ اٌجغاق [اٌذبئػ اٌغغثٟ
ثذـت اٌزـّ١خ اٌٛٙ١ص٠خ] ،عغُ جٍّخ ِٓ اٌمغاعاد اٌض١ٌٚخ ٚاٌز ٟرٕف ٟأصالً أ٠خ ػاللخ ٛٙ٠ص٠خ
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ِؼػِٛخ ثبٌّٛلغ اٌلغ٠فِٕٙٚ ،ب لغاع ٞأٌٛ١ـى ٛاألس١غٚ ٓ٠اٌصبصع ٓ٠ف ٟرلغ ٓ٠اٚي
اٌّبظ.ٟ
االعثؼبءٚ ،11/2 ،وّب ٘ ٛاٌذبي صائّب ِغ ثضا٠خ كٙغ جض٠ض ف ٟاٌزم ُ٠ٛاٌؼجغ ،ٞأضٌؼذ
ِٛاجٙبد ث ٓ١اٌطغف ٓ١ػٕض اٌذبئػ ،سالي اٌذضس األٚي ظّٓ ؿٍـٍخ ِٓ األدضاس اٌّشطػ ٌٙب
ِٓ لجً ِجّٛػبد ٛٙ٠ص٠خ ٌ١جغاٌ١خ ،ادزجبجب ػٍ ٝاٌمٛ١ص اٌّـزّغح ػٍ ٝصالح اٌٛٙ١ص غ١غ
اٌّزلضص ٓ٠ف ٟاٌّىبْ ،دّٕ١ب أضفغ ػضص ِٓ اٌذغ٠ض ُ٠اٌذبظغٕ٘ ٓ٠بن ِٚـٛؤٌ ٓ١ػٓ اٌذبئػ
ٔذٌ ٛفبئف رٛعاح دٍّٙب اٌٛٙ١ص االصالدِ ،ْٛ١ذبِٕ ٓ١ٌٚؼ ِٓ ُٙاٌضسٛي ئٌِٕ ٝطمخ اٌصالح.
ػٕبد ٘ٛفّبْ ،عئ١ـخ دغوخ "ٔـبء اٌذبئػ" ،اٌّجّٛػخ اٌز ٟرضػ ٛئٌِ ٝغاؿُ صالح
ِشزٍطخ [ٔـبء ٚعجبال] ف ٟاٌّٛلغ ،أػغثذ ػٓ ئػجبثٙب ثٕجبح اٌّجّٛػخ اٌٍ١جغاٌ١خ ف ٟئجغاء
ِغاؿُ صالح ػٕض اٌذبئػ ،لبئٍخً" :أكؼغ ثأْ ٘ظا اٌ’ ٛ٘ َٛ١ؿّ١ذبد رٛعاٖ’ِ ،زأسغ ثؼط
اٌلٟء” [ئكبعح ِٕٙب ٌّب ٠ـّ ٝثؼ١ض "ؿّ١ذبد رٛعاٖ" أ" ٞثٙجخ اٌزٛعاح" اٌٛٙ١صٚ ،ٞاٌظٞ
صبصف ٘ظا اٌؼبَ اٌغاثغ ٚاٌؼلغ ِٓ ٓ٠رلغ ٓ٠اٚي اٌّبظٚ ،ٟرضٚع فىغرٗ اٌغئ١ـ١خ دٛي
االدزفبء ثبالٔزٙبء اٌـٕ ِٓ ٞٛرالٚح اٌزٛعاح].
اٌذبسبَ غٍؼبص وبع٠ف ،عئ١ؾ اٌذغوخ اإلصالد١خ ف ٟئؿغائ ،ً١رؼٙض ثأْ ِب أؿّبٖ ثـ "اٌذبئػ
اٌغغث٠ ٌٓ ٟىٔ ْٛفؾ اٌذبئػ ثؼض اٌِ ،"َٛ١ع١فب ثأٔٗ ٌٍّ"ٚغح األ ،ٌٝٚعجبي ٔٚـبءٛٙ٠ ،ص
ئصالدِٚ ْٛ١ذبفظ ،ْٛػٍّبٔٚ ْٛ١أعصٛطوؾ٠ ،طبٌج ْٛثذم ُٙف ٟصسٛي اٌذبئػ اٌغغث.ٟ
اٌ َٛ١دغعٔب اٌذبئػ اٌغغث ِٓ ٟؿ١طغح اٌذغ٠ض ٌٓ .ُ٠رمغع األدؼاة اٌذغ٠ض٠خ ٌجم١خ اٌلؼت
اٌٛٙ١ص ٞو١ف ؿ١صٍٔ ٌٓ ..ٟغظز ثؼض اٌٍ ْ٢زّ١١ؼٌٍ ،زذغ٠ط ،أٌ ٚغظٛر اٌذىِٛخ
اإلؿغائ١ٍ١خ اٌّشؼ ٞأللٍ١خ صغ١غح ٚػٕ١فخ".
ِٓ جٙزٗٚ ،وؼبصرٗ ف ٟاالٔذ١بػ ٌٍىزً اٌذغ٠ض٠خ ف ٟأ ٞأػِخ ِغ سص ،ُِٙٛوّب فِٛ ٟظٛع
اٌؼًّ  َٛ٠اٌـجذٌ ،الثمبء ػٍ ٝعظ ٝأدؼاثٙب إٌّشغغخ ف ٟائزالفٗ اٌ ٟٕ١ّ١اٌذبوُ اٌٙق
(وذؼث" ٟكبف" "ٚاٌزٛعاح اٌٛٙ١ص٠خ") ،أوض عئ١ؾ اٌٛػعاء ،ثٕ١بِٔ ٓ١زٕ١ب٘ ،ٛاٌضالصبء،
 ،11/1ػٍ ٝأْ اٌزٛصً ئٌ ٝدً ٠غظ ٟاٌٛٙ١ص غ١غ األعصٛطوؾ ؿزى ْٛفغم رذم١مٗ أوجغ ِٓ
سالي ِفبٚظبد ٘بصئخ ثضال ِٓ االدزجبجبدِ ،جغعاً ثأْ "آسغ ِب ٔذزبجٗ اٌ ْ٢ذً ٘ظٖ اٌمع١خ
الحساسة ــ بٌنما العالم ٌقول بؤنه ال ٌوجد لدٌنا شًء ،ال إرث لنا هناك ،فً مكان كان" بزعمه
"مركزنا الروحً ألكثر من ثالثة آالؾ عام ــ هو المزٌد من اإلحتكاك" ،فً إشارة منه إلى
قراري الٌونسكو األخٌرٌن والمإكدٌن على إسالمٌة الحرم القدسً الشرٌؾ ،بما فٌه حائط
البراق ،وٌنفٌان أٌة صلة ٌهودٌة مزعومة به.
خيفٞخ:

بحسب السردٌة اإلحتاللٌة ،فإن حائط البراق [او الحائط الؽربً بحسب التسمٌة االحتاللٌة] هو
آخر بقاٌا "الهٌكل" المزعوم ،وأحد أكثر األماكن قُدسٌة عند الٌهود.
منذ احتالل القدس فً العام  ،0465بات الموقع ُبإرة صراع بٌن الطوائؾ الٌهودٌة ،مع
إصرار الٌهود األرثوذكس ،ممن ٌسٌطرون على المكان منذ ذلك التارٌخ ،على منع ٌهود
التٌارات الٌهودي المعتدلة من اصطحاب النساء معهم الى المكان الشرٌؾ ،ألن فً ذلك " ُكفر
وتدنٌس للمكان ال ُمقدس".
َقسم الٌهود األرثوذكس ساحة الحائط إلى قسمٌن منفصلٌن ،األكبر منها مخصص للرجال
[بطول  71مترا] واألصؽر للنساء [بطول  05مترا] ،وذلك لحظر االختالط فً الصالة بٌن
الجنسٌن [الشكل المرفق بادناه].
كما وفرض الحرٌدٌم ،صٌؽتهم للطقوس الدٌنٌة ،بما فٌها منع النساء الٌهودٌات من تؤدٌة
الصالة بالموقع وهن ٌحملن لفائؾ التوارة او لبس الشال أو ما ٌسمى بـ "التالٌت" ،ما عنى
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حرمان ؼٌرهم من الطوائؾ الٌهودٌة من الصالة فً الموقع ،بخاصة القادمٌن من الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،رؼم أنهم ٌُمثلون نسبة كبٌرة من سكان إسرائٌل.
بقً هذا الصراع بٌن الٌهود مستمرا حتى الحادي والثالثٌن من كانون ثانً الماضً ،عندما
أقرت حكومة اإلحتالل تسوٌة ،تضمنت استحداث ساحة صالة ثالثة للٌهود [مختلطة  /نساء
ورجاال] ،لصالة ؼٌر الحرٌدٌم ،على امتداد الحائط ،على ٌمٌن الموقع الذي ٌدٌره الحرٌدٌم
حالٌا [الشكل المرفق] ،فً الموقع المسمى باسم "قوس روبنسون" او "دٌفٌدسون" ،وان
ٌكون بإمكان الطوائؾ الٌهودٌة المعتدلة الصالة فٌه على مدار  27ساعة وطوال أٌام السنة،
والدخول مع الٌهود الحرٌدٌم من بوابة واحدة.
منذ إقرارها فً كانون ثانً الماضً ،وهذه التسوٌة عرضة النتقادات قوٌة من قبل الحرٌدٌم،
وتهدٌد متواصل من قبل ممثلٌهم فً الحكومة والكنٌست [ككتلة "ٌهدوت هتوراة" ،وحزب
"البٌت الٌهودي" ،وحزب "شاس" ،وبعض وزراء "اللٌكود" ،كزئٌؾ إلكٌن] ،باالنسحاب من
االئتالؾ الحاكم ،بزعامة نتنٌاهو ،فً حال عدم تراجعه عن قرار انشاء ساحة صالة ثالثة
مختلطة.
ٍقرتح قبُّ٘ حشٝذ ٛإلثؽبه ٍب رغَ ٚثزغ٘ٝخ مبُّ٘ ثبّ:ٜ

اٌضالصبء ،11/22 ،أػٍٓ دؼة "كبؽ" ،ثأٔٗ ؿ١زمضَ ثّلغٚع لبٔ ِٓ ْٛكأٔٗ جؼً غمٛؽ
اٌصالح اٌّشزٍطخ فّ١ب أؿّبٖ ثجبدخ "اٌذبئػ اٌغغث "ٟغ١غ لبٔ١ٔٛخ.
وّب ٚجبء فٚ ٟصف اٌذؼة ٌّلغٚع اٌمبٔ ْٛثأٔٗ ٙ٠ضف ئٌِٕ ٝغ أفؼبي ،ثّب ف ٟطٌه "غمٛؽ
ص١ٕ٠خ"" ،ال رالئُ أػغاف اٌّىبِْ ،ب لض ٠ـٟء ئٌ ٝاٌذلٛص اٌز ٟرصٍٕ٘ ٟبن".
ِلغٚع اٌمبٔ ْٛاٌظ ٞؿ١طغدٗ "كبؽ" ِٓ كأٔٗ أ٠عب ً رؼغ٠ف وبًِ ِب ٠ـّ ٝثجبدخ "اٌذبئػ
اٌغغث[ "ٟاٌزـّ١خ االدزالٌ١خ ٌذبئػ اٌجغاق] ػٍ ٝأٔٙبٚ ،ػٍ ٝدض ػػِّٗٛ ،لغ ِمضؽ رذىّٗ
ٔفؾ رؼبع٠ف ِّبعؿخ اٌلؼبئغ اٌض١ٕ٠خ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌزٚ ٟظؼزٙب اٌّذبوُ اٌذبسبِ١خ ٚاٌذبسبِ١خ
اٌىجغ ٜف ٟئؿغائٚ ،ً١ثبٌزبٌ ،ٟفاْ اٌصالح ف ٟاٌّىبْ ؿزمزصغ ػٍ ٝغمٛؽ اٌصالح
األعصٛطوـ١خ اٌزٚ ٟافمذ ػٍٙ١ب اٌضٌٚخِٚ ،ؼبلجخ ِٓ ٠زذض٘ ٜظٖ اٌمٛ١ص ،ثّب ف ٟطٌه أٌٚئه اٌظٓ٠
٠لبعو ْٛف ٟصالح ِشزٍطخ ٚلغاءح رٛعاح ِٓ لجً ٔـبء ٚئعرضاء إٌـبء ٌلبي اٌصالح
ٚاٌز١فٍِ ،ٓ١غ ػمٛثخ ثبٌـجٓ رصً ِضرٙب ئٌ 6 ٝأكٙغ أ ٚغغاِخ ِبٌ١خ ثمّ١خ  11آالف ك١ىً.
ٌىٓٚ ،غجمب ً ٌصذ١فخ "ربّ٠ؼ اٚف اؿغائ ،"ً١فّٓ اٌّزٛلغ أْ ٍ٠مِ ٝمزغح اٌمبٔ٘ ْٛظا
ِؼبعظخ ِٓ ٔزٕ١ب٘ٚٚ ٛػ٠غ اٌزؼٍٔ ،ُ١فزبٌ ٟث١ٕ١ذ (ػػ ُ١دؼة "اٌج١ذ اٌٛٙ١ص ،)"ٞاٌٍظ ٓ٠وبٔب
أ٠ضا اٌزـ٠ٛخ أػالٖٚ ،وظٌه ِٓ ٚػعاء ٛٔٚاة ِزض١ٌ ٓ١ٕ٠جغاٌ ٓ١١ف ٟاإلئزالف اٌذبوُ ،ثّب ف ٟطٌه
ف ٟدؼث"( ٟوٍٕب") "(ٚئؿغائ ً١ث١زٕب")ٚ ،ئٔٗٚ ،ػٍ٘ ٝظا إٌذ ،ٛرجض ٚفغم رّغ٠غٖ فٟ
اٌىٕ١ـذ ظئٍ١خ.
ِٓ جٙزٗٚ ،صف اٌغئ١ؾ اٌزٕف١ظٌ ٞذغوخ اٌّذبفظ ٓ١ف ٟئؿغائ٠ ،ً١زـٙبع ٘ؾِ ،مزغح
اٌمبٔ ْٛثـ "اٌجٕ ،"ْٛلبئالً ف ٟث١بْٔ ٌُ" :زصٛع أثضا أْ رضػُ ٘ظٖ اٌذىِٛخ ئجغاء ..وٙظا.
ِلغٚع اٌمبٔ٘ ْٛظا ٠مٛي ثاْ غبٌج١خ اٌٛٙ١ص ف ٟئؿغائٚ ً١اٌؼبٌُ ٌ١ـٛا ٛٙ٠صا" ،فّ١ب لبي
اٌذبسبَ غٍؼبص وغ٠ف ،عئ١ؾ اٌذغوخ اإلصالد١خ ف ٟئؿغائ ،ً١ثاْ ِلغٚع اٌمبٔ ٛ٘ ْٛرذغ٠ط
ِٓ اٌز١بع األعصٛطوـ ٟاٌّزلضص ظض اٌٛٙ١ص اإلصالد ِٓ" :ٓ١١اٌّغػت عؤ٠خ أٔٗ ٚثضال ِٓ ئصأخ
اٌزٙض٠ضاد ثبٌمزً اٌز ٟرٍمب٘ب لبصح اٌذغوخ اإلصالد١خ ف ٟاأل٠بَ اٌمٍٍ١خ اٌّبظ١خٛ٠ ،اصً عئ١ؾ
’كبؽ’ اٌزذغ٠ط ػٍ ٝاإلٔمـبَ ٚاٌىغا٘١خ".
ِٓ جٙزٙب ،وبٔذ ِذىّخ االدزالي اٌؼٍ١ب صػذ ف ٟاٍٛ٠ي اٌّبظ ٟئٌ ٝرطج١ك ئرفبق رـ٠ٛخ وبْٔٛ
صبٔ ٟأػالٖٚ ،اٌظ٠ ٞـّخ ثاجغاء غمٛؽ صالح ِشزٍطخ ٚغ١غ أعصٛطوـ١خ اِبَ اٌذبئػِ ،ل١غح
ئٌ ٝل١بَ اٌذىِٛخ ثزّغ٠غ اٌزـ٠ٛخ.
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خشٝؽخ محبئػ اىرباق مَب ّششرٖب صحٞفخ "ٕآسرظ" اإلعشائٞيٞخ ،رظٖش عبحبد اىصالح اىٖ٘ٞدٝخ يف

امل٘قغٗ ،يف أقص ٚاىَٞني عبحخ اىصالح املخزيؽخ املقرتحخ

ُ
يف أٗه حذس ٍِ ّ٘ػٔ :اىنْٞغذ رغزعٞف ٍؤمتشا ملب ٝغَ ٚثْشؽبء "ججو
ُ
اهلٞنو" ،دػب اىل مغش ٍب ٝغَ ٚثـ "اى٘ظغ اىشإِ" يف امحشً اىقذع ٜاىششٝف:
رٛافض ػلغاد ِّب ٠ـّ ٝثٕلطبء "ججً اٌ١ٙىً" [اٌزـّ١خ االدزالٌ١خ ٌٍذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠ف]
ئٌ ٝاٌىٕ١ـذ ،االصٌٕ ،11/7 ،ٓ١ذعٛع ِإرّغ ؿٕ ٞٛرٕظّٗ ِٕظّخ "صٚعك ٟرـ"ْٛ١
["ػبئض ْٚاٌ ٝصٚ ،]"ْٛ١ٙاٌظ٠ ٞزؼآِ ِغ ِب ٠ؼػُ ثأٔٙب اٌظوغ ٜاٌـٕ٠ٛخ ٌؼ٠بعح اٌفٍ١ـٛف
اٌٛٙ١صِٛ ،ٞؿ ٝثٓ ِ ،ّْٛ١ئٌ ٝاٌّٛلغ اٌلغ٠ف لجً دٛاٌ 151 ٟػبِبٚ ،أ٠عب ٌإلدزفبء
ثزؼبف ٟاٌذبسبَ اٌّزطغف ،ػع ٛاٌىٕ١ـذٛٙ٠ ،صا غٍ١ه ِٓ ،عصبصبد أرِٛ ُٙاغٓ ِمضؿٟ
ثاغاللٙب ػٍ ٗ١سبعط ِٛلغ اٌّإرّغ ف ٟاٌمضؽ لجً ػبِ ِٓ ٓ١اٌ ،َٛ١ثذـت اٌزم ُ٠ٛاٌؼجغ.ٞ
اٌالفذ فِ ٟإرّغ  َٛ٠اإلصٕ٘ ٓ١ظا ،وّب وزجذ صذ١فخ "ربّ٠ؼ اٚف اؿغائ ،"ً١أٔٗ األٚي ِٓ
ٔٛػٗ اٌظ٠ ٞؼمض ف ٟاٌىٕ١ـذ ،لٍت ػبٌُ اٌـ١بؿخ االؿغائ١ٍ١خ ،ثبٌزٕـ١ك ِغ غٍ١ه ،اٌظ٠ ٞؼًّ
ٚثذّبؽ إلصسبي ِب ٠ـّ ٝثذمٛق اٌصالح اٌٛٙ١ص٠خ ف ٟاٌّٛلغ اٌلغ٠ف ئٌ ٝاٌشطبة اٌؼبَ
االؿغائٚ ،ٍٟ١رٍه اٌضػٛاد اٌزٚ ٟجٙٙب ٚػعاء ِلبعو ِٓ ْٛدؼة "اٌٍ١ىٛص" اٌذبوُ ٚدؼة
"اٌج١ذ اٌٛٙ١ص "ٞاٌ[ ٟٕ١ّ١كغ٠ه ف ٟاالئزالف اٌذبوُ]ٌ ،زشف١ف ِب ٠صفٙٔٛب ثبٌمٛ١ص ػٍٝ
اٌضسٛي ئٌ ٝاٌّٛلغ اٌلغ٠ف.
ٚػ٠غ اٌؼعاػخ ،أٚع ٞأع٠ئ ِٓ( ً١دؼة "اٌج١ذ اٌٛٙ١ص "ٞاٌ ٟٕ١ّ١اٌّزطغف) ــ اٌؼائغ اٌضائُ
ٌٍذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠فٚ ،اٌظ ٞرُ رص٠ٛغٖ طاد ِغح ف٠ ٛ٘ٚ ٗ١زٍ ٛصالح ٛٙ٠ص٠خ ،لجً أْ
٠فغض ٔزٕ١ب٘ٙٔ ،ٛب٠خ اٌؼبَ اٌّبظ ،2115 ،ٟدظغاً ّٕ٠غ وجبع اٌـبؿخ االؿغائ ،ٓ١١ٍ١ثّب فٗ١
أػعبء اٌىٕ١ـذ ِٓ ،ػ٠بعح اٌّٛلغ ــ اؿزغً سطبثٗ ف ٟاٌّإرّغ ٌ١ذش ٔزٕ١ب٘ ٛػٍِ ٝب أؿّبٖ ثـ
"فزخ األثٛاة" أِبَ اٌّصٍ ٓ١اٌٛٙ١ص ئٌ" ٝججً اٌ١ٙىً" [اٌزـّ١خ االدزالٌ١خ ٌٍذغَ اٌمضؿٟ
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اٌلغ٠ف] ،لبئالً" :ئفزخ األثٛاة ٌججً اٌ١ٙىً .ظغ دضاً ٌٍؼبع ،ظغ دضا ٌٍجإؽ ،ظغ دضاً ٌؼضَ
ٚجٛص اٌـ١بصح" ،ػٍ ٝدض ػػّٗ.
ػِ ٍٗ١ف ٟاٌذؼةٔ ،بئت ٚػ٠غ اٌضفبع ،ئ ٍٟ٠ثٓ ص٘بْ [ٚاٌظ ٞوبْ أػض سالي ِٕصجٗ اٌـبثك
وٛػ٠غ ٌألص٠بْ ،لٛاػض ٌّب أؿّب٘ب ثـ "اٌصالح اٌٛٙ١ص٠خ" ف ٟاٌذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠فِ ،صغدب
ثأْ "ػٍ ٝدىِٛخ ئؿغائ ً١رجٕ ٟاٌمٛاػض ثأؿغع ٚلذ"] ،صػب ٘ ٛأ٠عب اٌذىِٛخ االؿغائ١ٍ١خ
ئٌ ٝرغ١١غ ِب أؿّبٖ ثـ "اٌٛظغ اٌغا٘ٓ" [رؼػُ صٌٚخ االدزالي ثأْ ئرفبلب ً ؿجك ٌٙب ٚأْ أثغِزٗ
ِغ صائغح االٚلبف االؿالِ١خ ،ثؼض ادزالٌٙب ٌٍمضؽ ف ٟاٌؼبَ  ،1267رطٍك ػٍ ٗ١ارفبق "اٌٛظغ
اٌغا٘ٓ" ،ثّٛججٗ ٠ذك ٌغ١غ اٌّـٍّ ،ٓ١وبٌٛٙ١ص ،ػ٠بعح اٌّٛلغ اٌلغ٠فٌ ،ىٓ ص ْٚاٌصالح
فِ ،]ٗ١ع١فب ثأْ "ػٍ ٝدىِٛخ ئؿغائ ً١رجٕ٘ ٟظٖ اٌمٛاػض ٚثأؿغع ٚلذ ِّىٓ".
ٔبئجخ ٚػ٠غ اٌشبعج١خ ،رـ١ج ٟدبغٛف١ٌ"( ٍٟ١ىٛص") لبٌذ ثأْ اٌشبعج١خ اإلؿغائ١ٍ١خ ؿزجضأ
ثا٘ضاء كشص١بد أجٕج١خ ِب ػػّذ ثأٔٙب اوزلبفبد أصغ٠خ ِٓ "ِضٕ٠خ صاٚٚص" [ِٛلغ أصغ٠ ٞمغ
اٌ ٝاٌجٕٛة ِٓ اٌذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠ف٠ ،ؼػُ اٌٛٙ١ص ثأٔٗ وبْ ٠زٛاجض ف ٗ١لصغ اٌٍّه اٌٛٙ١صٞ
صاٚص] ف ٟأػمبة لغاعاد أٌٛ١ـى ٛاألس١غح اٌز ٟرجبٍ٘ذ ِب أؿّزٙب ثبٌؼاللبد اٌٛٙ١ص٠خ ثبٌّٛلغ
اٌّمضؽِٚ ،غ ئلزغاة اٌظوغ ٜاٌشّـٌ ٓ١ذغة األ٠بَ اٌـزخ اٌز ٟأفعذ ٌـ١طغح ئؿغائ ً١ػٍٝ
اٌجٍضح اٌمضّ٠خ ٚاٌذغَ اٌمضؿِٛ ،ٟجٙخ اٌضػٛح اٌ" ٝوً ِٓ ٌُ ٠صؼض" ئٌِ ٝب أؿّزٗ ثـ "ججً
اٌ١ٙىً" ئٌ ٝػ٠بعرٗ.
ػِالئٙب أػعبء اٌىٕ١ـذ ِٓ اٌٍ١ىٛص ِٓ ،ث ُٕٙ١عئ١ؾ اٌىٕ١ـذ ٌٟٛ٠ ،ئصٌلزِٚ ،ٓ١ب ٠ـّٝ
ثٛػ٠غ كإ ْٚاٌمضؽ ،ػئ١ف ئٌىٚٚ ،ٓ١ػ٠غ األِٓ اٌؼبَ ،غٍؼبص ئعصاْ ،أظٙغٚا ،ثذـت صذ١فخ
"ربّ٠ؼ اٚف اؿغائ ،"ً١دّبؿب ً ألً ف ٟصػّ.ُٙ
فٚ ُٙئْ أصٕٛا ػٍ ٝغٍ١ه ٚأػغثٛا ػٓ رأ١٠ضُ٘ ٌٍصالح اٌٛٙ١ص٠خ ف ٟاٌّٛلغ اٌلغ٠فٌ ،ىُٕٙ
اِزٕؼٛا ػٓ ئػالْ رأ١٠ضُ٘ ٌزغ١١غ اٌٛظغ اٌغا٘ٓ.
ٌض ٜلج ٌٗٛجبئؼح إٌّظّخ ػٍِ ٝب اػزجغرٙب جٛٙصٖ ف ٟرذـ ٓ١اٌٛظغ ف ٟاٌّٛلغ اٌلغ٠ف ،لبي
ئعصاْ ثأْ اٌّـأٌخ "ِؼمضح ٌٍغب٠خ ِٚزفجغح ٌٍغب٠خ" ،ػاػّب ًِ ،غ ئكبعرٗ اٌ ٝاٌفصً ث ٓ١آعائٗ
اٌلشص١خ دٛي اٌّٛظٛع ِٚـإ١ٌٚبد إٌّصتٚ ِٓ" :جٙخ ٔظغ ٞاٌلشص١خ ،فاْ دمٕب ػٍٝ
ججً اٌ١ٙىً ال ٠زؼػؼع"ٚ ،اٌٛظغ اٌغا٘ٓ "رّ١١ؼ ٞظض اٌلؼت اٌٛٙ١صٌ ،"ٞىٓ "ِب اٌظٞ
ّ٠ىٕٕب فؼٍٗ؟ ٘ظٖ ٘ ٟاٌذم١مخ"ِ ،إوضاً ػٍ ٝأٔٗ ال رٛجض ٌٍلغغخ االؿغائ١ٍ١خ ٚال ألٔ ٞبئت آسغ
اٌمضعح ػٍ ٝرغ١١غ اٌٛظغ اٌغا٘ٓ ٘ظاٌٚ ،ىٕٙب فمػ "اٌم١بصح اٌـ١بؿ١خ" [ف ٟئكبعح وّب ٠جض ٚئٌٝ
ٔزٕ١ب٘ ،]ٛثبٌزٕـ١ك ِغ األعصْ ٚصٚي أسغ ،ٜلبصعح ػٍ ٝطٌه.
ئصٌلز ٓ١أػٍٓ رٛل١ؼٗ ِغ غٍ١ه ػٍ ٝإلغالق ٌٛث ٟجض٠ض ف ٟاٌىٕ١ـذ ٌٍضفغ ثّب ٠ـّ ٝثمع١خ
اٌصالح ف ٟاٌّٛلغ اٌلغ٠ف.
ػضص آسغ ِٓ إٌلطبءٚ ،أ٠عب ً ف ٟؿ١بق ِب ٠ـّ ٝثبٌصالح اٌٛٙ١ص٠خ ف ٟاٌذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠ف،
رٍمٛا جٛائؼ ِٓ إٌّظّخ ِٓ ،ظّٕ ُٙاٌّـزٛغٕخ عٕ٠ب أع٠ئٚ ،ً١اٌضح اٌفزبح اٌٛٙ١ص٠خ٘ ،بٌ،ً١
اٌز ٟارِٛ ُٙاغٓ فٍـط ٟٕ١ثمزٍٙب ِإسغاً ف ٟئدضِ ٜـزٛغٕبد اٌشٍ.ً١
اع٠ئ ً١لبثٍذ رىغّٙ٠ب ثذفبٚح ثبٌغخِ ،غ اٌضػٛح ئٌ ٝاٌّؼ٠ض ِٓ اٌؼ٠بعاد ئٌ ٝاٌّٛلغ اٌلغ٠ف،
ٚثشبصخ ِٓ لجً األغفبي ،ػاػّخ" :أٔب ِذغجخ لٍ١ال أٔٗ ٚثؼض  51ػبِب [ئكبعح الدزالي اٌمضؽ
ف ٟاٌؼبَ  ،]1267إٔٔب ثذبجخ ئٌ ٝاٌزٛؿً ٌٍصالح ف ٟاٌذغَ اٌمضؿِ ..ٟب ػاٌذ أِبِٕب فغصخ
إلصالح طٌه ،ألْ ٘ظا اٌؼبَ ٘ ٛػبَ اٌمضؽ فٔ ٟظبَ اٌزؼٍ ُ١ــ ٌٕعغ ججً اٌ١ٙىً ف ٟاٌّغوؼ،
ٌٕؼغض ججً اٌ١ٙىً ػٍ ٝاإلغفبي ٚاٌؼبئالدٚ ،ف ٟاٌؼبَ اٌمبصَ ؿ١ى٘ ْٛظا اٌّإرّغ ػٍ ٝججً
اٌ١ٙىً" ،ػٍ ٝدض ػػّٙب.
رُ ف ٟاٌّإرّغ أ٠عب رىغ ُ٠عفبئِٛ ً١ع٠ؾ ،عئ١ؾ ِب رـّ ٝثذغوخ "اٌؼٛصح ئٌ ٝاٌججً"
[ئكبعح ادزالٌ١خ اٌ ٝاٌذغَ اٌمضؿ ٟاٌلغ٠ف]ٚ ،اٌظ ٞرُ اػزمبٌٗ ف١ٔ ٟـبْ اٌّبظ ِٓ ٟلجً
اٌلغغخ االؿغائ١ٍ١خ ف ٟغغ٠مٗ ئٌ ٝاٌّٛلغ اٌلغ٠فِٚ ،ؼٗ جض ،ٞوبْ ؿ١ـزشضِٗ ٌزمض ُ٠طث١ذخ
ثّٕبؿجخ ِب ٠ـّ ٝثؼ١ض "اٌفصخ اٌٛٙ١ص."ٞ
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ف ٟسطبثٗ ،ئٔذغف ِٛع٠ؾ ثلىً ِفبجئ ،رمٛي صذ١فخ "ربّ٠ؼ اٚف اؿغائ ،"ً١ػٓ اٌٍغخ
اٌز ٟاػزّض٘ب ِؼظُ اٌّزذضص ٓ١ف ٟاٌّإرّغ ِّٓ ،صػٛا ئٌ ٝاٌصالح اٌٛٙ١ص٠خ ئٌ ٝجبٔت اٌصالح
اٌّـ١ذ١خ ٚاإلؿالِ١خ ف ٟاٌّٛلغ اٌلغ٠ف ،ثضػٛرٗ ئٌ ٝرضِ١غ اٌّٛالغ االؿالِ١خ ٚثٕبء اٌ١ٙىً
اٌضبٌش ِىبٔٙب ،ثمٚ" :ٌٗٛػٕضِب ٔمٛي اْ ججً اٌ١ٙىً ٌٕب ١ٌٚؾ ألدض ؿٛأب ِىبْ ف ،ٗ١فإٔب ثظٌه
ٔشٍض ػّٔٛب [ئكبعح اٌ ٝاٌّـزٛغٕخ اٌز ٟوبٔذ ِذىّخ االدزالي اٌؼٍ١ب لغعد ف ٟاٌؼبَ 2112
٘ضِٙب لجً ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌجبعٌ ،2116 ،ٞجٕبئٙب ػٍ ٝاعاض فٍـط١ٕ١خ سبصخ]ٚ ،دٕٙ١ب ٌٓ
ٔـز ٌٟٛفمػ ػٍ ٝججً اٌ١ٙىً فمػ ٚئّٔب ػٍ ٝاالعصْ ٚؿٛع٠بٚ ،ثٕبء صٌٚخ ٛٙ٠ص٠خ دم١م١خ ػٍٝ
وبًِ اعض اؿغائ ً١اٌىجغ."ٜ
ئدزف ٝاٌذعٛع أ٠عب ً ثبٌٕجبدبد اٌز ٟدمم٘ٛب ثشصٛم عفغ ػضص ِمزذّ ٟاٌذغَ اٌلغ٠ف ِٓ
اٌٛٙ١ص أٌ ٝذ 12 ٛاٌفب ً (ِمبثً ٔذ 11 ٛاٌفب اٌؼبَ اٌّبظٚ ،)ٟرؼ ٓ١اعصاْ ٚػ٠غ ٌالِٓ اٌؼبَ
اٌضاسٍ ،ٟوٕمطخ رذٛي ف ٟػاللخ اٌلغغخ االؿغائ١ٍ١خ ِغ ٘إالء اٌّمزذّ ،ٓ١د١ش أصجخ دظغ
اٌصٍٛاد ٚاٌؼجبصاد ٚإٌّبؿه اٌٛٙ١ص٠خ ف ٗ١ألً صغاِخ ِّب وبْ ػٍ ٗ١ف ٟاٌّبظ.ٟ

جٍ .صبدسح ،رذٍريٗ ،االػزذاء ػي ٚممزينبد ػبٍخ ٗخبصخ:
واصلت سلطات االحتالل االسرائٌلً خالل الفترة موضع التقرٌر استهدافها ممتلكات
المقدسٌٌن ،العامة والخاصة ،سواء بالتدمٌر أو المصادرة أو االعتداء ،ومنها:
* اقتحام طواقم تابعة لبلدٌة االحتالل فً القدس ،الثالثاء ،00/0 ،محال تجارٌا فً حً وادي
الجوز ،قرب سور القدس التارٌخً ،ومصادرتها كمٌة كبٌرة من البٌض ،بزعم أنه تم تسرٌبه
من "األراضً الفلسطٌنٌة".
* اقتحام طواقم مما ٌسمى بـ "سلطة الطبٌعة" االسرائٌلٌة ،الثالثاء ،00/0 ،مقبرة باب
الرحمة ،المالصقة لالقصى المبارك من الجهة الشرقٌة ،فهدمت ونبشت  6قبور ،باالضافة الى
تحطٌمها شواهد قبور أخرى.
* إقتحام قوات إحتاللٌة ،الخمٌس ،00/1 ،مدرسة "دار األٌتام" الثانوٌة فً البلدة القدٌمة من
القدس المحتلة ،مهددة بإؼالقها ،فً حال استمر الطلبة ،بزعمها ،برشق دورٌات االحتالل
بالحجارة.
* إقتحام طواقم مشتركة من بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة وقوات إحتاللٌة ،الجمعة،
 ،00/7بلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك ،وقٌامها بتصوٌر شوارع وعدة منشآت سكنٌة
وتجارٌة ،بالترافق مع تعلٌق استدعاءات ألصحاب منشآت بحجة البناء دون ترخٌص ،بما فٌه
أصحاب ملعب فً حً وادي حلوة ،رؼم أنه ال ٌضم أي منشؤة.
وبحسب "لجنة حً وادي حلوة" ،فإن الحدٌث ٌدور عن أرض خاصة بعائلة صٌام ،إستؤجرها
منهم مركز مدى اإلبداعً ،وحولها إلى ملعب وساحة خاصة لألطفال ،فً ظل إهمال بلدٌة
االحتالل احتٌاجاتهم بتوفٌر المالعب والساحات الخاصة لهم لقضاء أوقات فراؼهم ،فٌما ٌرٌد
االحتالل مصادرته لشق طرٌق ٌخدم المستوطنٌن فً المنطقة.
* تسلٌم المواطن عٌسى جعافرة استدعاء لمراجعة بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة بحجة
بناء خٌمة على أنقاض بناٌة عائلته التً كان االحتالل هدمها الشهر الماضً ،تشرٌن اول.
* ؼلق قوات االحتالل ،االثنٌن ،00/5 ،قاعة زفاؾ فً بلدة العٌزرٌة ،شرق المدٌنة.
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،فجر األربعاء ،00/4 ،مؽسلة سٌارات فً
بلدة بٌت حنٌنا ،شمال المدٌنة المحتلة ،تعود للمواطن عبد مرقة ،بحجة عدم الترخٌص ،مع
مالحظة حصول عملٌة الهدم هذه دون وجود أي شخص من مالكها فً المكان ،فٌما تقدر
العائلة الخسائر بنحو  211ألؾ شٌكل.
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* إضطرار المواطن جمال الهدرة ألن ٌهدم بنفسه موقفا خاصا ( 071متر  )2فً بلدة الطور،
شرق المدٌنة المحتلة ،بحجة البناء دون ترخٌص ،تفادٌا منه لقٌام بلدٌة االحتالل بذلك
وبالتالً تكبٌده أجرة هدم بقٌمة  71ألؾ شٌكل.
* احتالل قوات االحتالل ،اثناء اقتحامها ،االربعاء ،00/4 ،بلدة أبو دٌس ،شرق المدٌنة
المحتلة ،سطح مسجد البلدة ،وتحوٌلها إٌاه إلى نقطة عسكرٌة.
* إضطرار تاجرٌن مقدسٌٌن ألن ٌهدما بنفسٌهما ،األحد ،00/01 ،محلٌهما التجارٌٌن (محل
خضار ومحل مواد بناء) فً بلدة بٌت حنٌنا ،شمال شرق المدٌنة المحتلة ،حٌث تزعم بلدٌة
االحتالل بانهما مقامٌن "دون ترخٌص" ،تالفٌا منهما لهدمهما من قبل سلطات االحتالل
وبالتالً تكبٌدهما ُكلؾ هدم وؼرامات باهظة فٌما لو قامت هً بذلك .أحد هذٌن المحلٌن ٌعود
للمواطن اسامة ؼٌث الذي أكد أن محله مبنً قبل  1سنوات وحاول عدة مرات بال جدوى
ترخٌصه من قبل بلدٌة االحتالل.
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل ،فجر الثالثاء ،00/07 ،محال تجارٌا فً منطقة الفاروق ،فً
حً جبل المكبر ،جنوب شرق المدٌنة المحتلة ،بحجة البناء دون ترخٌص.
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل اسطبال للخٌول وؼرفة زراعٌة تعودان للمواطن عالء الشوٌكً
(أسٌر محرر) فً حً الثوري ،فً بلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك ،بحجة البناء دون
ترخٌص .وبحسب المواطن ،فقد تمت عملٌة الهدم دون سابق إنذار ،ورؼم التزامه ومنذ 7
سنوات بدفع ؼرامات بناء مخالؾ فرضتها علٌه بلدٌة االحتالل بقٌمة  71ألؾ شٌقل.
* قرار محكمة بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة بإؼالق مطعم ٌعود للمواطن موسى فطافطة،
وفرض ؼرامة مالٌة ،بحجة بنائه دون ترخٌص ،موضحا محاولته خالل الفترة الماضٌة
ترخٌصه ،إال أن المتطلبات االحتاللٌة كانت شبه تعجٌزٌة.
* دهم قوات اإلحتالل ،أثناء اقتحامها بلدة أبو دٌس ،الجمعة ،00/01 ،حرم جامعة القدس.
ّ
عش اعزٖذاف ٍقربح "اىشمحخ" اىزبسخيٞخ يف اىقذط!
من جهتها ،نشرت وكالة االنباء الفلسطٌنٌة "وفا" ،األحد ،02/6 ،تقرٌرا سلطت فٌه الضوء
على سر االنتهاكات االحتاللٌة ضد مقبرة الرحمة ،المالصقة للسور الشرقً لالقصى المبارك،
جاء فٌه:
ٌمتد عمر المقبرة الى العهد االسالمً األول ،ضامة جثامٌن كبار الصحابة ،من أبرزهم عبادة
بن الصامت ،وشداد ابن أوس ،إضافة إلى رفات مئات الشهداء من الشخصٌات اإلسالمٌة
المرموقة ،ومن شهداء االنتفاضتٌن األولى والثانٌة.
تفرض قوات االحتالل رقابة ٌومٌة صارمة على المقبرة ،خاصة على أجزائها الجنوبٌة ،وتمنع
اقامة القبور ودفن الموتى الفلسطٌنٌٌن فٌها ،بدعوى أن جزءا منها مصادر لصالح سلطة
حماٌة الطبٌعة اإلسرائٌلٌة ولبلدٌة االحتالل اللتٌن تخططان إلقامة مسارات تلمودٌة على
المساحات ال ُمصادرة.
بحسب رئٌس لجنة رعاٌة المقابر اإلسالمٌة فً القدس ،المهندس مصطفى أبو زهرة ،فإن
المقبرة حق مقدس للمسلمٌن وحدهم ،وهً إسالمٌة تارٌخٌة ،قائمة على أوقاؾ إسالمٌة،
ولها طابو ومثبتة بالخرائط ،ولٌس للٌهود أي حق فٌها ،مشٌرا الى وضع سلطات االحتالل
أسالكا شائكة ،فً وقت سابق ،على نحو  %71من أراضٌها ،بذرٌعة أنها مصادرة لصالح
حدائق تلمودٌه كما تدعً سلطة الطبٌعة فً مإسسة االحتالل.
ولطالما اعترضت دائرة األوقاؾ االسالمٌة على انتهاكات االحتالل للمقبرة ،مإكدة أن ذلك ٌُعد
جزءا من سلسلة االعتداءات المستمرة على المسجد األقصى الهادفة لالستٌالء علٌه وما
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حوله ،علما بؤنها الموقع الوحٌد حول المسجد األقصى المتبقً تحت السٌادة والسٌطرة
الفلسطٌنٌة.
تصل مساحة المقبرة إلى نحو  21دونما وتمتد من باب األسباط بطول  260مترا مالصقة
ألسوار المسجد األقصى من الجهة الجنوبٌة الشرقٌة حتى منطقة القصور األموٌة.
ٌستدل من ملؾ دعوى الملكٌة على جزء من أرض المقبرة والتً قدمها رجل األعمال
الٌهودي ،المدعو آرٌه كٌنػ ،وبقً طً الكتمان حتى تشرٌن أول ،2102 ،حٌن منعت سلطات
االحتالل دفن سٌدة مقدسٌة من عائلة القراعٌن ،على أن أرض المقبرة مصادرة بقرار من
بلدٌة االحتالل فً العام  ،0447وان محكمة االحتالل العلٌا عقدت جلسات بٌن عامً 2117
و 2114دون علم أو إبالغ األوقاؾ اإلسالمٌة الراعٌة للمقبرة.
وٌطالب مقدم الدعوى (الذي ٌزعم بؤن أجداده دفنوا فً المقبرة وٌدعً ملكٌته لنحو 0111
متر منها ،تحتوي على  47قبرا 14 ،قبرا منها صدرت بحقها أوامر هدم) المحكمة باستصدار
أمر احترازي ٌلزم دولة إسرائٌل بهدم وإخالء األرض من القبور ومنع المسلمٌن من دفن
موتاهم فٌها.
المحكمة استجابت لطلبه بمنع دفن الموتى ،لكنها امتنعت عن استصدار قرار بإخالء وهدم
القبور ،مشٌرة إلى أن مثل هذا القرار واإلجراء ٌحتاج إلى قرار سٌاسً من الحكومة.
ٌنقل التقرٌر عن "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان" بؤن سلطات االحتالل طمست قبل
فترة وجٌزة جزءا من أرض المقبرة ،وزرعتها بالعشب ،ونفذت أعماال لتطوٌر بنى تحتٌة
لتحوٌلها لمسار سٌاحً ٌرتبط بشبكة األنفاق ،مشٌرا الى تؤكٌد مدٌره ،جواد صٌام ،بإن وقفة
األهالً وتصدٌهم لمحاوالت االحتالل ،هً ما حالت حتى هذه المرحلة دون طمس وهدم
القبور ،أو وضع االحتالل ٌده على األرض ،والسٌطرة على المقبرة ،والتً تحولت لثكنة
عسكرٌة ،الفتا الى إحاطت االحتالل لها بشبكة من كامٌرات المراقبة التً ترصد الجنازات،
باالضافة لذلك التفتٌش االستفزازي من قبل جنود االحتالل ممن ٌتعمدون إعاقة دخول
الجنازات ،واالستفسار عن مواقع الدفن ،ومن ٌخالؾ التضٌٌق المفروض والحظر من قبل
سلطات االحتالل باستعمال العدٌد من أراضً المقبرةٌ ،جد نفسه عرضة للتحقٌق ،واالعتقال.
ٌختم التقرٌر باالشارة الى خشٌة المقدسٌٌن من وضع االحتالل ٌده كاملة على المقبرة كما
حصل مع مقبرة مؤمن هللا قرب باب الخلٌل من أبواب القدس القدٌمة ،مطالبٌن دائرة األوقاؾ
االسالمٌة بالتدخل والطلب من الحكومة االردنٌة ــ صاحبة الوصاٌة على مقدسات القدس ــ
بالعمل على وقؾ تعدٌات االحتالل على المقبرة التارٌخٌة.

حٕ .ذً  /إخؽبساد ثٖذً ٍْبصه ٍْٗشآد عنْٞخ:
واصل االحتالل خالل الفترة موضع التقرٌر ،هدمه منازل ومنشآت سكنٌة مقدسٌة ،بما فٌه
بحجة البناء بدون ترخٌص ،ومنها:
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،األربعاء ،00/2 ،مبنى سكنٌا من طابقٌن
( 7شقق سكنٌة) فً حً بٌت حنٌنا ،شمال القدس المحتلةٌ ،عود ألربع أشقاء من عائلة ثلجً
سلٌمان ،بحجة البناء دون ترخٌص ،فٌما تعرض أحد المالكٌن ،وٌدعى محمود ثلجً ،العتداء
وحشً من قبل قوات االحتالل ،لدى محاولته اإلقتراب من المكان ،مبرزا ورقة صادرة عن
محكمة احتاللٌة ،تقضً بمنع هدم المبنى ،رٌثما تبت محكمة بلدٌة االحتالل فً قضٌته.
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء ،02/1 ،بناٌة سكنٌة فً بلدة
العٌسوٌة ،جنوب شرق المدٌنة ،تعود للمواطن المقدسً ؼانم مصطفى ،تتكون من محال
تجارٌة وشقق سكنٌة ،بحجة عدم الترخٌص ،ناهٌك عن تكبٌده  267ألؾ شٌكل ؼرامة مالٌة.
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* شروع جرافات بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،الثالثاء ،00/1 ،بهدم أجزاء من منزل
سكنً قٌد اإلنشاء ،فً حً جبل الزٌتون  /الطور ،شرق المدٌنةٌ ،عود للمواطن محمود
الهدرة ،بحجة عدم الترخٌص ،قبل ان تتعطل احدى الجرافات .الثالثاء ،00/22 ،قامت
جرافات االحتالل بإستكمال عملٌة هدم المنزل.
* هد ُم جرافات بلدٌة االحتالل ،فجر الثالثاء ،00/1 ،بناٌة سكنٌة (من  1طوابق) فً حً
وادي الجوز ،شرق المدٌنة ،الطابق األول منها عبارة عن مخازن ،حٌث قامت الجرافات
بهدمها على محتوٌاتها ،فٌما الطابقٌن الثانً والثالث منها شققا سكنٌة ،بعض أجزاءها قٌد
اإلنشاء.
* إخطار احتاللً ،السبت ،00/02 ،للناشط المقدسً الدكتور جمال عمرو ،بهدم منزله الكائن
فً حً الثوري ،فً بلدة سلوان ،بحجة عدم الترخٌص.
* اضطرار المواطن محمد جعابٌص ،األحد ،00/01 ،ألن ٌهد بنفسه منزلٌن ٌعودان له
ولعائلته ،فً بلدة جبل المكبر ،جنوب القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخٌص ،تالفٌا منه لتكبده
كلؾ هدم باهظة فٌما لو تمت العملٌة عبر آلٌات االحتالل ،والتً كانت ستصل إلى مئة
وخمسٌن ألؾ شٌقل ،موضحا أن  02فردا كانوا ٌقطنون المنزلٌن ،بٌنهم  6أطفال.
* طلب بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة من محكمة اإلحتالل العلٌا ،االربعاء،00/06 ،
السماح لها بالهدم الفوري لمنازل فلسطٌنٌة فً ضاحٌة بٌت حنٌا ،شمال القدس المحتلة ،ردا
على قرار المحكمة المذكورة بعدم تاجٌل هدم البإرة االستٌطانٌة "عامونا" المقامة على
اراضً فلسطٌنٌة خاصة ،فً رام هللا ،بزعم إقامتها وبصورة مخالفة للقانون على أراض تعود
لٌهود ،واتهام جمعٌة "عٌر عامٌم" الٌسارٌة ،رئٌس بلدٌة القدس المحتلة ،نٌر براخات
بـ "اتباع أسلوب "تدفٌع الثمن" [منظمة ٌهودٌة ارهابٌة تشن حملة شرسة ضد المواطنٌن
الفلسطٌنٌٌن ومقدساتهم وممتلكاتهم] ضد السكان الفلسطٌنٌٌن فً شرقً المدٌنة من أجل
تعزٌز مكانته داخل حزب اللٌكود .وبحسب مصادر اسرئٌلٌة ،فإن الحدٌث ٌدور عن  07مبنى
تقطنها حوالً  71عائلة فلسطٌنٌة.
* تعلٌق طواقم من بلدٌة االحتالل ،00/22 ،إخطارت هدم لعدد من المنشآت السكنٌة فً
المنطقة الشرقٌة الجنوبٌة لقرٌة العٌسوٌة ،وتحدٌدا المطلة على الشارع المإدي الى
مستوطنة "معالً أدومٌم" .وبحسب عضو لجنة المتابعة فً القرٌة ،محمد أبو الحمص ،فإن
تعلٌق اخطارات الهدم تم بطرٌقة عشوائٌة ،بحٌث لم ٌذكر أسم صاحب المنشؤة ،الفتا الى أن
معظم مساكن المنطقة تعود لفترات بٌن  21الى  71عاما ،وبعض منها مرخص من قبل بلدٌة
االحتالل.
* هد ُم بلدٌة االحتالل ،فجر الثالثاء ،00/24 ،منزال ٌعود لعائلة شٌوخً فً بلدة سلوان؛
بحجة البناء دون ترخٌص ،تخللها إخراج قوات سكانه بالقوة.
* هد ُم جرافات بلدٌة اإلحتالل ،الثالثاء ،00/24 ،منزال ٌعود لعائلة خالٌلة فً جبل المكبر،
بحجة البناء بدون ترخٌصٌ ،ؤوي  4أفراد ،أصؽرهم تبلػ من العمر أربعة أشهر.
ثيذٝخ االحزاله :إخالء "ػَّ٘خ" مينِ أُ ٝنُ٘ ىٔ رؤثري ػي ٚاىقذط اىششقٞخ:
قُبٌل إصدار محكمة االحتالل العلٌا ،خالل تشرٌن ثانً ،قرارها والذي رفضت فٌه طلب حكومة
االحتالل تؤجٌل إخالء بإرة "عمونة" االستٌطانٌة ،شرق رام هللا ،خرج رئٌس بلدٌة االحتالل
فً القدس المحتلة ،نٌر بركات ،محذرا فً رسالة الى المستشار القانونً لحكومة االحتالل،
افٌحاي مندلبٌت ،زاعما بان هذا القرار ٌمكن ان ٌكون له وعلى االرجح تاثٌر على ما اسماها
بـ "عاصمة اسرائٌل" اي القدس المحتلة ،وسابقة تتطلب من بلدٌته إخالء مقٌمٌن عرب من
منازلهم فً القدس الشرقٌة بسبب من كونها مبنٌة ،بزعمه ،على اراض خاصة مملوكة
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لٌهود ،قائال" :مإخرا لفت انتباهً فً مدٌنتً ،القدس ،ان هناك حاالت مشابهة جرى فٌها
بناء قرى عربٌة على اراض مملوكة لٌهود فً القدس الشرقٌة"" ،باالضافة ،هناك أٌضا
اراض مملوكة للبلدٌة والحكومة تقوم علٌها قرى عربٌة".
كانت محكمة االحتالل العلٌا ،أصدرت نهاٌة العام  ،2107قرارا ٌقضً باخالء بإرة "عمونة"
االستٌطاٌنة ،شرق رام هللا ،كونها مبٌنة على اراض فلسطٌنٌة خاصة ،فً مدة اقصاها
الخامس والعشرٌن من كانون اول  .2106 ،حكومة االحتالل تقدمت بطلب لتاجٌل تنفٌذ
القرار ٌ 51وما ،وهو ما رفضته المحكمة المذكورة ،فً قراها الصادر فً تشرٌن ثانً،
 ،2106مرفوقا بقول رئٌستها ،مرٌام ناإور" :فً هذا الحالة ،كما فً حاالت ماضً ،طلبت
الدولة تاجٌل ،آخر دقٌقة ،بالنسبة لتنفٌذ القرار ..من وجهة نظرنا ،كل تاجٌل اتخذناه ،ومهما
طالت مدته ،لم ٌكن كافٌاٌ .جب ان نكون حذرٌن لئال تصبح المواعٌد التً نضربها مجرد
توصٌات".
ّٗ..زْٞبٕ٘ ٝزَبٍٕ ٚغ ؼيت ثشمبد:
الحقا ،الجمعةُ ،02/06 ،نشر بان نتنٌاهو ،أعطى تعلٌماته لسلطات االحتالل المختصة،
بتسرٌع هدم منازل فلسطٌنٌٌن فً الداخل وفً شرق القدس المحتلة ،بحجة عدم الترخٌص،
فً خطوة وصفت بان الهدؾ منها هو امتصاص ؼضب المستوطنٌن ،المحتجٌن على اخالء
بإرة "عمونة" االستٌطانٌة ،وذلك عقب جلسة له مع وزٌر امنه الداخلً ،جلعاد اردان،
ومفوض عام شرطة االحتالل ،رونً بن الشٌخ ،وتعقٌب رئٌس القائمة [العربٌة] المشتركة،
النائب أٌمن عودة ،بقوله" :رئٌس الحكومة هذا ٌواظب على التحرٌض والكراهٌة ،أٌة وقاحة
هذه أن  ..أن ٌساوي بٌن المستوطنٌن الذٌن سلبوا األراضً الخاصة للناس وبٌن المواطنٌن
العرب الذٌن ٌبنون على أراضٌهم الخاصة ،ولكن بسبب عدم المصادقة على الخرائط الهٌكلٌة
فبٌوتهم ؼٌر مرخصة" ،مضٌفا" :منذ أشهر وكل ما تفعله هذه الحكومة هو ترتٌب وضع 71
عائلة من عمونا الذٌن نهبوا أراضً الفلسطٌنٌٌن ،بٌنما هناك  71قرٌة ؼٌر معترؾ بها فً
النقب وموجودة قبل قٌام الدولة .فنتنٌاهو ،وبطبٌعة الحال ٌفكر فقط بمواصلة التنكٌل
والهدم" ،متابعا" :نحن سنتصدى بقوة ضد كل محاولة شعبوٌة عنصرٌة ورخٌصة لمهاجمة
المواطنٌن العرب ،كجزء من تدفٌع ثمن إجرامً كرد فعل إلزالة عمونا".

خ .أّشؽخ اعزٞؽبّٞخ ٗرٖ٘ٝذٝخ:
شهدت المدٌنة المقدسة ،خالل الفترة موضع التقرٌر ،تشرٌن ثانً ،2106 ،تصعٌدا استٌطانٌا
وتهوٌدٌا واضحٌنٍْٖٗ ،ب:
أّشؽخ رٖ٘ٝذٝخ:
* ما أفادت به القناة االسرائٌلٌة الثانٌة ،الثالثاء ،00/0 ،عن مصادقة وزٌر مواصالت
االحتاللٌ ،سرائٌل كاتس ،على خطة اسرائٌلٌة لربط القدس المحتلة عبر القطار الخفٌؾ
بمستوطنات مقامة على أراضً الضفة الؽربٌة المحتلة ،مبررا ذلك بما أسماه بتقدٌم خدمة نقل
وسفر متساوٌة لجمٌع االسرائٌلٌٌن فً أماكن سكناهم .وبحسب القناة ،سٌتجه القطار من
القدس إلى مستوطنات "معالٌه أدومٌم" و"جفعات زئٌؾ" و"آدم" ومستوطنات منطقة رام
هللا وبالعكس.
* ما كشفت عنه القناة االسرائٌلٌة العاشرة ،الخمٌس ،00/1 ،عن إعداد وزٌر التربٌة والتعلٌم
فً حكومة االحتالل ،رئٌس حزب "البٌت الٌهودي" الٌمٌنً المتطرؾ ،نفتالً بنٌت ،خطة
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لتنظٌم جوالت وزٌارات مدرسٌة ٌهودٌة ،وبصورة سنوٌة ،لمدٌنة القدس المحتلة ،احتفاء بما
ٌسمى بذكرى احتاللها فً حرب العام  ،0465بهدؾ "تعزٌز" ما أسماه إرتباط الطلبة
اإلسرائٌلٌٌن بها كعاصمة أبدٌة موحدة إلسرائٌل ،على حد زعمه ،بتوقع أن ٌرفع هذا البرنامج
عدد من سٌزور القدس هذا العام الى نحو  211ألؾ طالب ،مقارنة بـ  61الفا خالل العام
الماضً .وطبقا للقناة ،فمن المقرر أن ٌشتمل البرنامج أٌضا لقاءآت طالبٌة مع جنود
اسرائٌلٌٌن ممن أحتلوا البلدة القدٌمة ،حٌث سٌقدمون لهم شروحات حول كٌفٌة احتاللها،
وختم الجوالت بالطلب من الطلبة التعبٌر عن آرائهم حول شعورهم وارتباطهم بالقدس.
* ما كشفت عنه إذاعة جٌش االحتالل ،األحد ،00/6 ،عن مخطط لتشٌٌد مبنى قرب باحة
الحائط الؽربً (التسمٌة االحتاللٌة لحائط البراق)ٌ ،نتظر فٌه المشاركون فً اقتحامات األقصى
المبارك ،كً ال ٌقفوا تحت وطؤة الشمس أو المطر .علما بؤن شرطة االحتالل تنصب حالٌا
ولهذه الؽاٌة "عرٌشة".
من ناحٌته ،قال موقع "حدارٌم  "01اإللكترونً الٌمٌنً بإن أفراد شرطة االحتالل الذٌن
تواجدوا مإخرا فً المكان استبدلوا بضباط فً إطار األهمٌة التً تولٌها الشرطة للمكان.
* ما كشؾ عنه موقع القناة االسرائٌلٌة السابعة (مقرب من المستوطنٌن) ،األحد،00/21 ،
عن قرار ما تسمى بلجنة "إحٌاء ذكرى ضحاٌا الهجمات اإلرهابٌة" ،بالتوافق مع بلدٌة
االحتالل فً القدس المحتلة ،العمل على تؽٌٌر أسماء بعض المواقع فً القدس المحتلة ،بٌنها
ساحة باب العامود الرئٌسٌة فً البلدة القدٌمة ،وشهدت سلسلة عملٌات ،والتً سٌطلق علٌها
اسم "ساحة االبطال".
أّشؽخ إعزٞؽبّٞخ:
شهدت الفترة موضع التقرٌر ،نشاطٌة واضحة من قبل مإسسات االحتالل فً تحرٌكها
مشارٌع استٌطانٌة عدٌدة فً القدس المحتلة ،حٌث كانت إسرائٌل شبه مكبوحة هنا خالل فترة
حكم الرئٌس األمٌركً المنتهٌة والٌته ،باراك أوباما ،تحسبا من موقؾ مناهض من قبل
واشنطن والمجتمع الدولً الذي ٌرى بمثل هذه األنشطة االستٌطانٌة تجاوزا للخطوط الحمراء،
حٌث ٌدور الحدٌث عن نٌة حكومة االحتالل الشروع وفور استالم دونالد ترامب مقالٌد الحكم
فً البٌت األبٌض ،ببناء أكثر من  11ألؾ وحدة استٌطانٌة جدٌدة فً القدس المحتلة.
ثؤدّبٓ أثشص اخلؽػ االعزٞؽبّٞخ اىز ٜأػيْذ عيؽبد االحزاله متشٝشٕب خاله اىفرتح ٍ٘ظغ

اىزقشٝش:

* ما نشرته صحٌفة "هارتس" ،الخمٌس ،00/1 ،عن مصادقة ما تسمى بـ "لجنة التخطٌط
والبناء" فً بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة االسرائٌلٌة ،االربعاء ،00/2 ،على بناء 011
وحدة سكنٌة استٌطانٌة فً حً "جٌلو" االستٌطانً ،جنوب ؼرب القدس المحتلة ،وذلك فً
سٌاق مخطط أوسع ٌستهدؾ بناء  511وحدة سكنٌة استٌطانٌة فً الموقع ،مخصصة
وبصفة اساسٌة للجماعات الٌهودٌة المتشددة .علما بان انشاء البنٌة التحتٌة فً الموقع بدأ
قبل أكثر من عام ،لكنه تؤجل عدة شهور ،بزعم الكشؾ عن قبور آثارٌة فً المكان ،ما دفع
برموز ٌهودٌة متشددة لممارسة الضؽط لوقؾ البناء.
* ما أفادت به منظمة "عٌر عامٌم" ("مدٌنة الشعوب"  /منظمة اسرائٌلٌة مناهظة
لالستٌطان) ،عن إطالق ما تسمى بـ "لجنة التخطٌط والبناء" فً بلدٌة االحتالل فً القدس
المحتلة ،األربعاء ،00/21 ،خطة لبناء  711وحدة جدٌدة فً حً "رامات شلومو"
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االستٌطانً ،شمال شرق القدس المحتلة ،فً سٌاق مخطط أوسع لبناء  0771وحدة سكنٌة
ومتنزه عام ،وشق شارع رئٌس ،وبناٌات عامة أخرى ،على مساحة نحو  51دونما.
كانت صحٌفة "هآرتس" قالت فً عددها الصادر ،االثنٌن ،00/20 ،أن هذا المخطط جزء من
مخطط أكبر صادق االحتالل فً الماضً وجمد ،لكن بلدٌة القدس تعتزم تنفٌذ البناء ،متشجعة
من تؽٌر اإلدارة األمٌركٌة وفوز ترامب بالرئاسة.
وتزعم البلدٌة أن األراضً التً ستقام فٌها المبانً السكنٌة فً المستوطنة هً ملكٌة ٌهودٌة،
فٌما أن األراضً التً سٌتم شق شوارع فٌها وبناء مبانً عامة وحدائق هً ذات ملكٌة
فلسطٌنٌة خاصة وستتم مصادرتها من أصحابها.
وكانت اللجنة اللوائٌة للتخطٌط والبناء التابعة لوزارة داخلٌة اإلحتالل صادقت قبل عامٌن على
هذا المخطط االستٌطانً ،لكن تم تجمٌده فً أعقاب ضؽوط أمٌركٌة على رئٌس الحكومة
اإلسرائٌلٌة ،بنٌامٌن نتنٌاهو.
باالضافة الى انتهاكه للقرارات والمواثٌق والمواقؾ الدولٌة الرافضة لالستٌطان ،فمن شؤن
تنفٌذ هذا المخطط االستٌطانً المس بمنطقة وصفت بؤنها ذات قٌمة طبٌعٌة علٌا ،وفقا لهٌئة
الحدائق والطبٌعة اإلسرائٌلٌة ،حٌث ٌعٌش فٌها قطٌع من الظباء وأرانب الصخور وأنواع
عدٌدة من الطٌور.
"ػؽريد مٕ٘بّ "ٌٞرؽيت ؼشد  1ػبئالد فيغؽْٞٞخ ٍِ ح ٜعي٘اُ:
فٌما له صلة ،كشفت صحٌفة "هارتس" ،الخمٌس ،00/05 ،عن مطالبة منظمة "عطٌرت
كوهانٌم" مإخرا ،والتً تسعً الستٌطان الٌهود فً القدس الشرقٌة ،محاكم االحتالل طرد 4
عائالت فلسطٌنٌة من حً بطن الهوى ،فً بلدة سلوان ،جنوب االقصى المبارك ،ما ٌرفع
العدد اإلجمالً لألسر الفلسطٌنٌة التً تسعى المنظمة لطردهم من الحً المذكور الى 52
اسرة ،بزعم انها مبنٌة على انقاض حً سكنً خاص بٌهود ٌمنٌٌن جرى بنائه فً العام
 ،0144على ارض كانت مملوكة لوقفٌة بنفنستً.
فً العام  ،2110تضٌؾ الصحٌفة ،أصبحت "عطٌرت كوهانٌم" وصٌا على وقفٌة بنفنستً
هذه ،مدعومة فً هذا السٌاق ،من الحارس العام فً وزارة العدل ،والمحكمة المركزٌة فً
القدس.
ومنذ ذلك الحٌن ،شنت المنظمة حملة قانونٌة واقتصادٌة لطرد المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن
المقٌمٌن فً المنطقة من منازلهم ،فٌما أن معظم الفلسطٌنٌٌن موضع النقاش ٌعٌشون هنا منذ
خمسٌنات وستٌنات القرن الماضً.
وإجماال ،هناك نحو  11أسرة تعٌش على أرض كانت نقلتها الدولة الى وقفٌة بنفنٌستً،
وعطٌرت كوهانٌم تسعى لطردهم جمٌعا ،واستبدالهم بعائالت ٌهودٌة.
وعلى مدى العامٌن الماضٌٌن ،تسارعت اإلجراءات القانونٌة ،حٌث تم بالفعل طرد العدٌد من
العائالت الفلسطٌنٌة .قبل نحو عام ،على سبٌل المثال ،تم طرد عائلة أبو ناب من منزلها،
والذي كان ،بحسب المنظمة ،كنٌسا فً الحً .البناء تم تاهٌله الستخدامه كنٌسا مرة اخرى.
وقبل بضعة أٌام ،جرى نصب نجمة داإود كبٌرة تضاء لٌال على سطحه .وعلى مدى
األسبوعٌن الماضٌٌن ،قدمت عطٌرت كوهانٌم طلبً اخالء اضافٌٌن الى المحكمة المركزٌة فً
القدس ،على الرؼم من ان البت فٌهما لن ٌكون متٌسرا قبل سنوات ،واحد منها ضد عائلة
شحادة ،والتً تشؽل خمس شقق ،واآلخر ضد عائلة ؼٌث ،والتً تشؽل أربعة ،حٌث ٌعٌش
العشرات من المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً هذا الشقق الـ .4
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هناك االن ،تقول الصحٌفة ،بضع عشرات من الٌهود ممن ٌعٌشون فً الحً ،معظمهم فً
مبنى ٌسمى بٌت ٌوناتان ،بالترافق مع احتكاكات شبه ٌومٌة تقرٌبا بٌن الفلسطٌنٌٌن من جهة
والشرطة اإلسرائٌلٌة وحراس العائالت الٌهودٌة هنا من جهة اخرى .مبنٌٌن آخرٌن جرى
طرد المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن منهما خالل العام الماضً ٌجري حالٌا تجدٌدهما حتى ٌتسنى
لألسر الٌهودٌة االنتقال الٌهما .وفٌما إذا تم طرد كل الفلسطٌنٌٌن من بطن الهوى ،فمن شؤن
هذا ،تواصل الصحٌفة ،تمكٌن المنظمة من إقامة حً ٌهودي كبٌر فً قلب سلوان ،محاطا
بعشرات اآلالؾ من الفلسطٌنٌٌن.
تحاول عطٌرت كوهانٌم أٌضا تدشٌن مبنى آخر بالقرب من بٌت ٌوناتان ،ولكن تم تؤجٌل
الخطة بعد استئناؾ قدم أمام لجنة التخطٌط المركزٌة.
الصحٌفة تنقل عن الباحث فً منظمة "عٌر عمٌم" ["مدٌنة الشعوب" ،منظمة اسرائٌلٌة
مناهضة لالستٌطان فً القدس الشرقٌة] ،افٌؾ تتارسكً ،تعلٌقه بالقول" :إن الحكومة
اإلسرائٌلٌة التً تساعد على طرد سكان بطن الهوى من منازلهم ،التً اشتروها بصورة
قانونٌة ،هً نفس الحكومة التً تنتهك قواعد األخالق والحكم الرشٌد من خالل ترك
مستوطنً عمونا على األراضً التً ٌملكها [اهالً] سلواد" [قرٌة فلسطٌنٌة شرق رام هللا].
رقشٝش اعشائٞي :ٜف٘ص رشاٍت ٝؼضص ٍ٘جخ خمؽؽبد ثْبء آالف اى٘حذاد اىغنْٞخ يف

اىقذط اىششقٞخ:

من جهتها ،نشرت صحٌفة "تاٌمز اوؾ اسرائٌل" ،االحد ،00/21 ،تقرٌرا أشارت فٌه الى
الدور الذي ٌلعبه فوز المرشح الجمهوري ،دونالد ترامب ،فً انتخابات الرئاسة االمرٌكٌة ،فً
تعزٌز موجة المخططات االسرائٌلٌة المتضمنة بناء االؾ من الوحدات السكنٌة االستٌطانٌة فً
القدس الشرقٌة المحتلة ،جاء فٌه:
ال ٌكترث المسإولون [االسرائٌلٌون] من احتمال التوبٌخ من إدارة اوباما المنتهٌة والٌته،
وٌقولون أن البناء سـ ’ٌرسل رسالة’ للرئٌس المنتخب.
األحد ،00/21 ،أعلن مسإولون فً البلدٌة [اشارة لبلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة] ،بؤن
األخٌرة ستوافق على بناء آالؾ الوحدات السكنٌة الجدٌدة خارج الخط األخضر [كناٌة عن
االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام  ،0465بما فٌها القدس الشرقٌة المحتلة] فً أعقاب فوز
ترامب فً اإلنتخابات األمرٌكٌة ،بٌنها حوالً  00711شقة جدٌدة فً حً رمات شلومو
[مستوطنة تقع شمالً القدس المحتلة] ،معتبرٌن انتصار ترامب كفرصة لتوسٌع البناء
الٌهودي فً الجزء الشرقً للقدس بدون عائق.
عضو فً لجنة التخطٌط والبناء المحلٌة قال لقناة تلفزٌونٌة" :فً القدس ،األمور وكؤن
ترامب قد تولى المنصب" ،مضٌفا" :المشكلة هً أنه ال أحد ٌعلم ما ستكون سٌاساته
بالفعل" " ..هناك إدراك بٌننا بؤن ما سنتمكن من تحقٌقه فً األشهر القادمة قد ال ٌكون متاحا
الحقا" ،و"حتى فً حال إصدار وزارة الخارجٌة [الحالٌة] للبٌت األبٌض إلدانة ،فلن تكون
قٌمتها عالٌة فً هذه المرحلة".
وبٌنما ادعت اسرائٌل بؤن لدٌها حق البناء فً مناطق القدس الشرقٌة ،واجه البناء ادانات
دولٌة ،وخاصة من الوالٌات المتحدة ،التً ال تعترؾ بضم اسرائٌل للجزء الشرقً من المدٌنة.
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وفً األسبوع الماضً ،قال مدٌر اللجنة ،مئٌر ترجمان ،للقناة الثانٌة بؤن المخاوؾ
اإلسرائٌلٌة من إثارة ؼضب واشنطن أخرت موافقة البلدٌة على مخططات بناء اوسع كانت
ستإدي لبناء حوالً  50111وحدة سكنٌة خارج الخط األخضر.
وباإلضافة الى الـ  00771شقة فً رمات شلومو ،تتضمن الخطط بناء  10111وحدة إضافٌة
فً جٌلو [مستوطنة تقع جنوب ؼرب القدس الشرقٌة المحتلة] ،و 20611فً حً جفعات
هماتوس [مستوطنة أُعلن عن الشروع ببنائها فً العام  ،2101على اراضً بلدة بٌت
صفافا ،جنوب القدس الشرقٌة المحتلة].
الصحٌفة تنقل عن ترجمان قوله للقناة" :اآلن وبعد [فوز] ترامب ،آمل أن تكون القدس
أولوٌة ،آمل أن نتقدم نحو بداٌة جدٌدة" ،مضٌفا" :كل هذه المخططات فً جفعات هماتوس،
رمات شلومو ،كلها تنتظر منذ عامٌن على األقل".
الصحٌفة تعقد مقارنة بٌن تصورات ترامب الداعمة وبشدة لمشارٌع اسرائٌل االستٌطانٌة فٌما
وراء الخط االخضر ،فً مخالفة للمعارضة األمرٌكٌة التقلٌدٌة لذلك ،بما فٌها إدارة اوباما،
والتً عادة ما انتقدت وبشدة حكومة نتنٌاهو على البناء فً الضفة الؽربٌة والقدس الشرقٌة،
حٌث أنها تعتبر مثل هذا البناء قد ٌقوض مفاوضات السالم اإلسرائٌلٌة ــ الفلسطٌنٌة ،مشٌرة
الى ذلك الخالؾ الدبلوماسً الضخم بٌن الجانبٌن ،الذي وقع فً العام  ،2101بعد موافقة
وزارة الداخلٌة االسرائٌلٌة على بناء جدٌد فً حً رمات شلومو االستٌطانً اثناء زٌارة نائب
الرئٌس األمرٌكً ،جو باٌدن ،السرائٌل ،ناهٌك عن وصفه [ترامب] القدس كعاصمة اسرائٌل
الموحدة ،وتعهده بنقل السفارة األمرٌكٌة إلٌها ،ما ٌعنً تقدٌمه الدعم للخطوات اإلسرائٌلٌة
هناك.

د .ح٘اجض ػغنشٝخ ٍفبجئخ ،إغالقبد:
واصل االحتالل االسرائٌلً ،خالل الفترة موضع التقرٌر ،تشرٌن ثانً ،2106 ،تضٌٌقاته
المعهودة على التنقل الحر واآلمن للمواطنٌن المقدسٌٌن ،سواء داخل مدٌنتهم أو منها وإلٌها،
بما فٌه بإقامته نحو  01حاجزا عسكرٌا مفاجئا [من أصل  742حاجز مماثال أقامها فً
انحاء مختلفة من االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،بحسب تقدٌرات "دائرة شإون المفاوضات"
الفلسطٌنٌة] ،ومنها:
* نصبه لحاجز عسكري مفاجئ ،00/0 ،على مدخل بلدة حزما ،شمال شرق المدٌنة ،جرى
خالله استٌقاؾ مركبات المواطنٌن والتدقٌق فً هوٌات ركابها.
* تشدٌد قوات االحتالل من اجراءآتها ،00/5 ،على حاجز جبا العسكري ،شمال شرق المدٌنة،
مستوقفة مركبات المواطنٌن ،مدققة فً هوٌات ركابها.

ر .إّزٖبمبد املغز٘ؼْني:
باالضافة النتهاكاتهم الٌومٌة لحرمة الحرم القدسً الشرٌؾ ،بما فٌه باقتحاماتهم له وتؤدٌة
بعض منهم طقوسا تلمودٌة بباحاته الشرٌفة ،واصل المستوطنون خالل الشهر موضع
التقرٌر ،اعتداءآتهم وانتهاكاتهم ضد المواطنٌن المقدسٌٌن وممتلكاتهم ،ومنها:
* تظاهرهم ،الخمٌس ،00/1 ،أمام منزل رئٌس بلدٌة االحتالل فً القدس المحتلة ،نٌر
بركات ،لمطالبته بالعمل على منع أذان المساجد ،لتسببه لهم ،بزعمهم ،بـ "الضوضاء"،
و"االزعاج" ،مشؽلٌن مكبرات صوت رفعت صوت األذان ،احتجاجا على ما وصفوه بعدم
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تعامل البلدٌة مع األصوات العالٌة لألذان فً مساجد القدس ،مرددٌن هتافات عنصرٌة ضد
العرب.
* استٌالئهم ،األحد ،00/21 ،بحماٌة من قوات االحتالل ،على منزل ٌعود لعائلة البكري فً
حارة باب حطة المالصقة لألقصى المبارك ،بزعم أن ملكٌته قد آلت الٌهم.
* إعتداء حراسهم ،األحد ،00/25 ،بالضرب على  7شبان فً حً وادي حلوة ،فً بلدة
سلوان .قوات االحتالل التً اقتحمت المنطقة ،بادرت من جهتها العتقال الشبان األربعة بتهمة
االعتداء على الحراس المذكورٌن ،بحسب "مركز معلومات وادي حلوة ــ سلوان".
* اعتداء  7مستوطنٌن على المواطن خالد علٌان ( 22عاما) ،من ابناء جبل المكبر ،جنوب
شرق المدٌنة ،ما تسبب بخلع فً كتفه االٌسر وكدمات فً جسده.
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