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يىجص حُفُرٌ:
واصل االحتالل االراايٌيً خالل الشها موضع التقاٌا ،نٌران ،7102 ،انتهاكاته المعهودة ضد القدس
المحتية ،بركانها ومقدراتها وممتيكاتها ،فً تحد صااخ لجمية المواثٌق والمعاهدات الدولٌة الناظمة
لريوك القوة االحتاللٌة ــ والتً هً هنا اراايٌل ــ ،وأحدثها قااا الٌونركو فً دواتها الـ  ،710الثالثاء،
 ،5/7والذي جددت فٌه التؤكٌد عيى جمية من قااااتها الرابقة ،بما فٌه إرالمٌة الحام القدرً الشاٌف
ونفٌها أٌة صية ٌهودٌة مزعومة به ،ويُها:

* تصفٌته المٌدانٌة لمواطنٌن فيرطٌنٌٌن ،وكالعادة بمزاعم قٌامهما بعميٌتٌن ضد عناصا احتاللٌة؛
بالتاافق مع مواصيته مماارة ذلك الجانب البشع من رٌارات العقاب الجماعً بحق ذوي عدٌد من
الشهداء المقدرٌٌن ،بما فٌه بحجز جثامٌنهم ،بزعم تحول الجنازات التً تعقد لتشٌٌعهم لمرٌاات
ومظاهاات حاشدة "تدعو ليعنف وتحاض ضد إراايٌل" ،وأنها بٌية خصبة لخاوج منفذي عميٌات
آخاٌن..الخ.
* تحوٌيه المدٌنة المحتية ،خاصة بيدتها القدٌمة ،ومحٌطها ،الى ما ٌشبه "الثكنة العركاٌة" ،عشٌة
احتفاالت المرتوطنٌن الٌهود بما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي [أحد األعٌاد الايٌرٌة لدى الٌهود،
وٌحتفل به لمدة  2أٌام ،إحٌاء لذكاى خاوج بنً إراايٌل من مصا] ،والتً ترتما الربوع [ 9الى
.]4/02
* شنه حمية اعتقاالت وارعة فً المدٌنة المحتية ،الى جانب إبعاده ليعدٌد منهم ،رواء عن األقصى
المبااك أو المدٌنة المحتية ككل [لفتاات تتااوح بٌن ٌ 05وما و 6أشها] ،شميت عددا من الموظفٌن
التابعٌن لداياة األوقاف االرالمٌة ،فً ريوك احتاللً صاا مؤلوفا لدى أٌة احتفاالت ٌهودٌة بما ٌرمى
باالعٌاد الٌهودٌة ،بتذكا أن الكثٌا من هإالء المعتقيٌن والمبعدٌن عادة ما ٌكونوا ناشطٌن فً مواجهة
ا جتٌاحات المرتوطنٌن الٌهود ليبيدة القدٌمة والحام القدرً الشاٌف ،بما فٌه وبوجه خاص االقصى
المبااك ،وما ٌاتكبونه هنا من انتهاكات لحامته ،كتؤدٌتهم طقورا تيمودٌة فً باحاته.
* اقتحامه لعدٌد من التجمعات الركنٌة المقدرٌة ،ودخوله فً مواجهات مع المواطنٌن ،وبخاصة فً
رٌاق قمعه العنٌف لفعالٌات نظموها دعما لالضااب عن الطعام الذي كان أعين عنه ميات من االراى
القابعٌن فً رجونه ،بما فٌه ارتخدامه ضدهم وبصواة مكثفة وعشوايٌة الاصاص الحً والمعدنً
المغيف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المرٌل.
* ريرية من االنتهاكات لالماكن المقدرة فً المدٌنة المحتية ،بما فٌه ترهٌيه وتؤمٌنه اقتحام االقصى
المبااك من قبل نحو  7252مرتوطنا ٌهودٌا ــ بٌنهم المتطاف ٌهودا عتصٌون ،الذي كان خطط رابقا
لتفجٌا الموقع الشاٌف ،ومجموعة من غالة المرتوطنٌن ممن ٌدعون لإلرااع بهدمه وبناء "الهٌكل"
المزعوم مكانه ــ ،فً رٌاق احتفالتهم بما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي؛ وقٌام العدٌد منهم بؤداء طقوس
تيمودٌة ،رواء فً باحاته أو فً محٌط أبوابه ،وتشكٌيهم حيقات اقص وغناء عيى أبوابه من الخااج،
فً انتهاك صااخ لوضعٌته التااٌخٌة كمكان عبادة خاص بالمريمٌن وحدهم .المرٌحٌٌن.
* مصاداته وتدمٌاه واعتدايه عيى عدٌد من ممتيكات المدٌنة المحتية ،العامة والخاصة عيى حد رواء،
بالتعااض مع ما ٌوفاه القانون والمعاهدات الدولٌة من حماٌة ليواقعٌن تحت نٌا االحتالل ،كالمادة 55
من اتفاقٌة جنٌف الاابعة والتً تحظا عيى دولة االحتالل "أن تدما أي ممتيكات خاصة ثابتة أو منقولة
تتعيق بؤفااد أو جماعات ،أو بالدولة أو الريطات العامة ،أو المنظمات االجتماعٌة أو التعاونٌة ،إال إذا
كانت العميٌات الحابٌة تقتضً حتما هذا التدمٌا".
* مواصيته أنشطته االرتٌطانٌة والتهوٌدٌة فً المدٌنة المقدرة ،وبخاصة تيك االنباء المتداولة فً ورايل
االعالم االراايٌيٌة من شاوع وزااة االركان االراايٌيٌة وبيدٌة االحتالل فً القدس المحتية بتحاٌك
و"الدفع قدما" بمخطط ارتٌطانً ضخم ٌهدف لبناء  05ألف وحدة ارتٌطانٌة فً منطقة مطاا القدس
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وأااضً قاٌة قيندٌا ،المحٌطة بالمنطقة الصناعٌة االرتٌطانٌة المرماة "عطاوت" ،شمال غاب القدس
المحتية.
* مواصيته أنشطته الخاصة بهدم  /وتوجٌه إخطااات بهدم منازل ومنشآت ركنٌة مقدرٌة ،بما فٌه بحجة
بنايها بدون تاخٌص ــ وبخاصة فً منطقة ريوان ،المالصقة ليحام القدرً الشاٌف من الجهة الجنوبٌة،
والتً ٌعتباها جزءأ ايٌرٌا من ادعاءآته التيمودٌة ــ ،متجاهال حقٌقة جعيه مهمة حصول أي مقدرً عيى
اخصة بناء فً المدٌنة المحتية مرؤلة شبه مرتحٌية ،مترببا بالتالً فً تشاٌد عشاات من المواطنٌن ــ
وكثٌا منهم أطفال ــ وتاكهم فً العااء.
* مواصية المرتوطنٌن الٌهود انتهاكاتهم ضد المقدرٌٌن وممتيكاتهم ،مرتفٌدٌن فً هذا الرٌاق من
تغاض إن لم ٌكن من دعم وتشجٌع كاميٌن من مإررات االحتالل المختيفة.
بؤدَاِ عسض يىظع ألبسش االَخهاكاث انخٍ أقدو عهُها االحخالل يف املدَُت املقدظت خالل انفرتة يىضع
انخقسَس:

أ.شهداء وجسحً:
واصل االحتالل االراايٌيً ارتهدافه المواطنٌن الفيرطٌنٌٌن فً القدس المحتية ،وما أفضى إلٌه ذلك من
ااتقاء شهٌدٌن ،هما:
* الفتى أحمد غزال ( 02عاما  /من أبناء مدٌنة نابيس) ،بزعم تنفٌذه عميٌة طعن لمرتوطنٌن فً البيدة
القدٌمة من القدس المحتية ،فٌما ٌإكد شهود عٌان تعمد قوات االحتالل التصفٌة المٌدانٌة ليشهٌد ــ الذي
لجؤ بعد محاولته تنفٌذ عميٌة الطعن المزعومة إلى إحدى بناٌات المنطقة ــ ،مشٌاٌن الى أنه كان بإمكانها
إعتقاله أو تحٌٌده دون قتيه.
* الشاب المقدرً صهٌب مشاهاة ( 70عاما) ،بعد إطالق الاصاص عيٌه عند مفاق تجمع ارتٌطانً
"غوش عصٌون" ،جنوب مدٌنة بٌت لحم ،بزعم محاولته تنفٌذ عميٌة دهس لجنود احتاللٌٌن فً المنطقة،
مزاعم نفتها عاييته ،مإكدة أنه كان فً طاٌقه إلى مدٌنة الخيٌل لزٌااة شقٌقته.
جسحً:
شهد الشها إصابة العدٌد من أبناء المدٌنة المحتية ،حتى لو كانوا بعٌدٌن عن مواجهات وفً مناطق
ٌفتاض بها أن تكون آمنة من انتهاكات قوات االحتالل ،كما هو الحال بالنربة الرٌدة فاطمة عبٌد (57
عاما) ،التً فقدت عٌنها الٌراى إضافة الى كروا فً الجمجمة ،جااء إصابتها بعٌاا مطاطً اطيقته
قوات احتاللٌة ،أثناء وقوفها وفً راعة متاخاة من اليٌل عيى شافة منزلها فً قاٌة العٌروٌة.
وعادة ما تقتحم قوات االحتالل وبشكل ٌومً القاٌة ،بحجج وذاايع مختيفة وواهٌة ،تتعمد خاللها إطالق
األعٌاة الحٌة والمطاطٌة وقنابل الصوت والغاز بصواة مكثفة وعشوايٌة ،دون االكتااث بؤمن ركانها،
كما فً واقعة الرٌدة عبٌد وقبيها واقعة إصابة الشاب لإي عبٌد ،بعٌاا مطاطً ،فً تشاٌن اول،7105 ،
لدى خاوجه إلى شافة منزله الذي ٌقع فً الطابق الثالث ضمن بناٌة ركنٌة ،فً القاٌة ،فٌما لم تكن
هناك أي مواجهات.
عضو لجنة "ٌد واحدة من أجل العٌروٌة" ،محمد أبو الحمص ،إرتنكا تجاهل ريطات االحتالل لهذه
الحوادث ،وتعمده إغالق وعدم التحقٌق فٌها بصواة جدٌة ،بحجة "عدم توفا األدلة الكافٌة" ،مطالبا
المإررات الدولٌة الضغط عيٌها ليتحقٌق فٌها ،حماٌة ليركان ولعدم تكااا مثل هذه االعتداءآت ،مشٌاا
الفتعال [ريطات االحتالل] المشاكل لتباٌا اقتحاماتها ليقاٌة ،وارتخدامها المكثف والعشوايً لقنابل
الصوت والغاز واألعٌاة المطاطٌة والاصاص الحً فً عدة حاالت ،دون أي حاجة لذلك.
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يىاصهت االحخالل حجص جثايني شهداء يقدظُني:

فً الرٌاق ،واصل االحتالل مماارة ذلك الجانب البشع من رٌارات العقاب الجماعً التً ٌوقعها بحق
المواطنٌن الفيرطٌنٌٌن ،بما فٌهم المقدرٌٌن ،والمتمثية بحجز جثامٌن عدد من شهدايهم ،بدعوى الحٌيولة
دون تحول الجنازات التً تنعقد لتشٌٌعهم الى مرٌاات ومظاهاات حاشدة "تدعو ليعنف وتحاض ضد
إراايٌل" ،وإنها "بٌية خصبة لخاوج منفذي عميٌات آخاٌن"..الخ.
هكذا ،ومع انتهاء الشها كان االحتالل ما زال ٌحتجز جثمانً  5شهداء مقدرٌٌن ،هما الشهٌد مصباح أبو
صبٌح ،الذي كان ااتقى باصاص االحتالل فً تشاٌن أول الماضً؛ والشهٌد فادي القنبا ،والذي كان
ااتقى باصاص االحتالل فً كانون ثانً الماضً؛ والشهٌد إبااهٌم مطا ،الذي كان ااتقى فً آذاا
الماضً ،بزعم تنفٌذهم عميٌات ضد االحتالل.
أٌضا وفً رٌاق رٌارات العقاب الجماعً هذهٌ ،اتً قااا هذا االحتالل تريٌم جثمان الشهٌدة رهام نما
( 49عاما) لذوٌها ،لتشٌٌعها ودفنها ،ولكن ضمن شاوط تعرفٌة ،من قبٌل تريٌم جثمانها لذوٌها منتصف
اليٌل ،وقصا المشااكة فً تشٌٌعها عيى  51شخصا ،ودفع كفالة مالٌة قٌمتها  71ألف شٌكل ،لضمان
االلتزام بهكذا شاوط ،والدفن فوا ارتالم جثمانها.
كانت الرٌدة نما ااتقت أواخا آذاا الماضً ،بعد إطالق االحتالل الناا عيٌها فً منطقة باب العمود ،ورط
القدس المحتية ،بزعم محاولتها تنفذ عميٌة طعن .وهً والدة الشهٌد مصطفى نما الذي كان ااتقى بدواه
فً أٌيول الماضً ،بعد إطالق االحتالل الناا باتجاه ماكبة كان ٌرتقيها بافقة قاٌبه الشاب عيً نما،
وفتاة هً خطٌبة األخٌا ،بحجة محاولة تنفٌذ عميٌة دهس لجنود احتاللٌٌن كانوا فً مخٌم شعفاط ،لٌتبٌن
فٌما بعد بؤن ما جاى حٌنها لم ٌكن روى حادثة رٌا.
االحخالل َغهق يهف قاحم انشهُدة هدَم عىاد ،بصعى عدو حىافس أدنت:

وتتوالى الحوادث التً ٌتجاهل خاللها االحتالل معطٌات دامغة تإكد تعمد عناصاه ،من جنود ومرتوطنٌن،
تصفٌة مواطنٌن فيرطٌنٌٌن بمزاعم محاولتهم القٌام بعميٌات ،حتى لو تعيق األما بحمل أحدهم مقصا
صغٌاا ما كان له أن ٌشكل وبؤي حال خطواة جدٌة أو ماثية.
أحدث ذلك ،ما أواده موقع صحٌفة "هآاتس" االراايٌيٌة ،من قااا قرم التحقٌق مع شاطة االحتالل
فً وزااة العدل اإلراايٌيٌة ،االثنٌن ،4/74 ،إغالق ميف التحقٌق ضد الشاطً اإلراايٌيً الذي صفى
مٌدانٌا الشهٌدة الطفية هدٌل عواد ( 04عاما) ،فً تشاٌن ثانً ،7105 ،وأصاب ابنة عمها نواهان
( 06عاما) بجااح بالغة ،بزعم محاولتهما تنفٌذ هجوم بمقص فً ورط القدس المحتية؛ ببذاٌعة عدم
وجود أدلة كافٌة لالتهام والتحقٌق ،فً تجاهل لشاٌط فٌدٌو ألتقط فً حٌنه ٌظها كٌف قام الشاطً القاتل
بتصفٌة الشهٌدة هدٌل وإصابة إ بنة عمها بجااح بالغة ،وكٌف واصل إطالق الناا عيى الشهٌدة ،حتى بعد
وقوعها عيى األاض ،واكيه لها بقدمه عدة ماات.
لٌس هذا وحرب .فمحاكم االحتالل أدانت الطفية نواهان بمحاولة القتل ،وحكمت عيٌها بالرجن الفعيً
 05عاما ونصف العام ودفع غاامة  51ألف شٌقل].
ب .اظسي ويعخقهني:
صعد االحتالل خالل الفتاة موضع التقاٌا من وتٌاة إعتقاالته ليمواطنٌن المقدرٌٌن ،خاصة قبٌل وخالل
ما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي ،ناهزت ،بحرب "ماكز معيومات وادي حيوة ــ ريوان" الحقوقً
المقدرً ألـ  777مواطنا ،بٌنهم رٌدة  22 ،قاصاا ،و 4أطفال (أقل من رن المرإولٌة ــ اي لم
ٌتجاوزوا الـ  07عاما) ،ومرنٌن إثنٌن.
أٌضا ،وطبقا ليماكز ،إصدا االحتالل قاااات بإبعاد  61فيرطٌنٌا ،بٌنهم  52عن األقصى المبااك09 ،
عن البيدة القدٌمة ،وأرٌاا محااا وشابا من الداخل الفيرطٌنً عن كامل المدٌنة المحتية ،فٌما ريم أرٌاا
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محااا قاااا ٌقضً بمنعه من دخول الضفة الغابٌة لمدة  6أشها [من بٌن المبعدٌن رٌدة من الداخل
الفيرطٌنً 00 ،فتى ،و 7من موظفً داياة األوقاف اإلرالمٌة فً المدٌنة المحتية].
بالتاافق مع ذلك ،واصل االحتالل انتهاكه الحقوق االرارٌة لالراى والمعتقيٌن المقدرٌٌن ،بما فٌه
إصدااه احكاما مغيظة بحق العدٌد منهم ،حتى لو تعيق االما بمخالفة برٌطة تتصل بمقاومة االحتالل من
قبٌل اشقه بالحجااة ،كما فً:
* ارتخدام قوات االحتالل طفيٌن مقدرٌٌن كداع بشاي لدى مداهمتها منزل المواطن صالح عبارً فً
بيدة ريوان ،ومن ثم شاوعها بتفتٌشه وتخاٌب محتوٌاته بالكامل.
* قااا مخاباات اإلحتالل بمنع األرٌا المقدرً المحاا ،عبٌدة عمٌاة ،من دخول الضفة الغابٌة المحتية
لرتة أشها.
* قااا محكمة احتاللٌة اإلفااج عن الفتى ٌزن الحرٌنً ،بجمية شاوط ،من بٌنه حبره منزلٌا لـ 04
ٌوما ،مع الرماح له بالذهاب إلى مدارته.
* إصداا االحتالل عدٌد من أواما االعتقال اإلدااي بحق أراى مقدرٌٌن ،لمدد تتااوح بٌن  5الى 6
أشها قابية ليتجدٌد عدة ماات ،بٌنهم النايب المقدرً ،أحمد عطون ( 4أشها قابية ليتجدٌد) ،والذي كانت
قوات االحتالل اعتقيته من منزله فً مدٌنة اام هللا ،فً الثانً عشا من نٌران الجااي .عيما بؤنه مبعد
عن مدٌنته القدس المحتية ،منذ نحو  2أعوام.
* قااا احتاللً بإبعاد االرٌا المحاا ماجد جعبة ( 56عاما) عن القدس المحتية مدة شها ،والذي كان
االحتالل أفاج عنه فً آذاا الماضً بعد أن امضً محكومٌته البالغة  5رنوات ونصف.
* قااا محكمة االحتالل الماكزٌة ،الرجن الفعيً  01رنوات لألرٌاة ميك ريمان ( 02عاما) ،والتً
كانت اعتقيت فً شباط الماضً بتهمة "حٌازة ركٌن ومحاولة قتل".
* إعتقال قوات االحتالل الفتى مصعب محٌرن ( 04عاما) ،وذلك خالل تواجده فً رٌااة ارعاف كانت
تقيه الى المشفى لمعالجته من إصابته باصاصة قناص احتاللً فً قاٌة العٌروٌة ،ومن ثم تحوٌيه الى
ماكز شاطة المركوبٌة والى محكمة صيح االحتالل ومنها الى ماكز شاطة صالح الدٌن ليتحقٌق ،دون
مااعاة الصابته وحاجته ليمتابعة الطبٌة ،عيما بؤن الاصاصة ارتقات أرفل حوضه فً منطقة حرارة.
قًع فعانُاث حضايُُت يع االظسي:

فً الرٌاق ،قمعت قوات االحتالل عدة فعالٌات نظمها مقدرٌون تضامنا مع االراى المضابٌن عن الطعام
فً رجون االحتالل ،بما فٌه قمعها بقنابل الصوت واألعٌاة المطاطٌة ،وقفة تضامنٌة نظمتها حاكة
"فتح" فً بيدة ريوان ،الربت ،4/77 ،وما نجم عنها من إصابة الناشطة رعاد ابو اموز بشظاٌا قنبية
صوتٌة فً راقها؛ وقمعها الحقا ،الربت ،4/79 ،وقفة ومرٌاة تضامنٌة مماثية كانت تجوب شوااع
المدٌنة المحتية ،بالتاافق مع اصد "ماكز معيومات وادي حيوة"  5من المعتقيٌن وقد تم االعتداء عيٌهم
بالضاب المباح من قبل قوات االحتالل.
وبحرب "لجنة أهالً األراى المقدرٌٌن" ،هناك داخل رجون االحتالل  420أرٌاا مقدرٌا ،بٌنهم 02
أرٌاة [ 2منهن متزوجات ،وقاصاتٌن إثنتٌن] 24 ،طفال ،و 6أراى أطفال داخل مإررات اجتماعٌة
إحتاللٌة.
وطبقا ليجنة ،فإن أقدم أرٌا مقدرً هو رمٌا أبو نعمة ،الذي أمضى  50عاما والمحكوم بالرجن مدى
الحٌاة ،فٌما أقدم أرٌاة مقدرٌة هً المحامٌة شٌاٌن العٌراوي ،والقابعة فً رجون االحتالل منذ اذاا،
 .7104وأصغا أرٌا مقدرً هو الطفل محمد حوشٌة ،المولود فً العام  ،7114وأصغا أرٌاة مقدرٌة
هً الطفية مناا الشوٌكً ( 06عاما) ،والمحكوم عيٌها بالرجن  6رنوات .وصاحب أعيى حكم من
القدس المحتية هو االرٌا وايل قارم ( 46عاما) ،والمحكوم بـ  55مإبدا  51+عاما ،فٌما صاحبة أعيى
حكم مقدرٌة هً شاوق دوٌات ( 71عاما) ،المحكومة بالرجن  06عاما.
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ث .إقخحاياث نخجًعاث ظكُُت:
واصيت قوات االحتالل خالل الفتاة موضع التقاٌا اقتحاماتها المعهودة ليتجمعات الركنٌة المقدرٌة،
وبخاصة بيدة ابو دٌس ،شاق القدس المحتية ،بالتاافق مع ما ٌتخييها من انتهاكات مؤلوفة لحقوق
االنران الفيرطٌنً ،من إعتداء وتدمٌا لممتيكاته العامة والخاصة ،وانتهاك لحاماته ،كًا يف:

* اقتحامها ،الثالثاء ،4/4 ،حً الجالٌة اإلفاٌقٌة فً القدس القدٌمة ،ومداهمتها وتفتٌشها منزلً
المواطنٌن جباٌل باللة وحرن فٌااوي ،بالتاافق مع تخاٌبها محتوٌاتهما.
* اقتحامها ،االثنٌن ،4/01 ،حً عٌن اليوزة ،ببيدة ريوان ،جنوب االقصى المبااك ،ودخولها فً
مواجهات متفاقة مع المواطنٌن ،مرتخدمة ضدهم وبصواة عشوايٌة قنابل الصوت واألعٌاة المطاطٌة.
* اقتحامها ،الخمٌس ،4/05 ،شااع المدااس القاٌب من جامعة القدس ،فً بيدة أبو دٌس ،وارتهدافها
الطيبة بالاصاص المطاطً وقنابل الصوت والغاز الرام ،وما نجم عنه من إصابة  6منهم بالاصاص
المطاطً ،ونحو  02آخاٌن باالختناق ،جااء ارتنشاقهم الغاز خالل المواجهات.

* اقتحامها ،االابعاء ،4/09 ،بيدة ابو دٌس ،ودخولها فً مواجهات مع المواطنٌن ،مرتخدمة ضدهم
الاصاص المطاطً والغاز الرام ،وما أفضى إلٌه من إصابة مواطن بعٌاا مطاطً فً فمه ،واختناق 00
آخاٌن.
* اقتحامها ،الخمٌس ،4/71 ،بيدة ابو دٌس ،ودخولها فً مواجهات عنٌفة مع المواطنٌن ،مرتخدمة
ضدهم الاصاص الحً والمطاطً وقنابل الصوت والغاز.
* اقتحامها ،الجمعة ،4/70 ،بيدة ابو دٌس ،ودخولها فً مواجهات مع المواطنٌن ،مرتخدمة ضدهم
الاصاص المعدنً المغيف بالمطاط وقنابل الغاز ،وما نجم عنه إصابة أحدهم بعٌاا مغيف بالمطاط ،و2
آخاون بحاالت اختناق بالغاز المرٌل ليدموع.
* اقتحامها ،الجمعة ،4/72 ،بيدة ابو دٌس ،ودخولها فً مواجهات مع المواطنٌن ،مرتخدمة ضدهم
الاصاص المعدنً المغيف بالمطاط وقنابل الغاز ،وما نجم عنه إصابة إثنٌن منهم بعٌااات مغيفة بالمطاط،
و 9آخاون بحاالت اختناق بالغاز المرٌل ليدموع.
* إعتدايها وقمعها مرٌاة أحد الشعانٌن ،التً ضمت االالف من المرٌحٌٌن من المحتفٌن بعٌد الفصح
المجٌد ،والتً جابت شوااع القدس المحتية ،بحجة افع االعالم الفيرطٌنٌة بالمرٌاة.
د .اَخهاكاث ضد املقدظاث:
واصل االحتالل االراايٌيً خالل الفتاة موضع التقاٌا ،نٌران ،7102 ،انتهاكاته المؤلوفة ضد المقدرات
فً القدس المحتية ،وفً مقدمتها الحام القدرً الشاٌف ،فً انتهاك صااخ لوضعٌته التااٌخٌة كمكان
مقدس وعبادة خاص بالمريمٌن وحدهم ،األما الذي أكدت عيٌه ريرية من القاااات الدولٌة ،وأحدثها ذلك
الصادا عن الٌونركو فً الثانً من أٌاا الجااي ،وجددت فٌه قاااات رابقة لها تإكد إرالمٌة الموقع
الشاٌف وتنفً أٌة عالقة ٌهودٌة مزعومة به.
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بؤدَاِ مجهت يٍ اَخهاكاث االحخالل نالياكٍ املقدظت يف املدَُت احملخهت:

* دعوة العدٌد من منظمات "الهٌكل" المزعوم ،أنصااها من جمهوا المرتوطنٌن الٌهود ،الى المشااكة
الوارعة فً اقتحامات جماعٌة لالقصى المبااك وأداء طقوس تيمودٌة فٌه بهذه المناربة  ،بدءا من
الخمٌس ،4/6 ،تمهٌدا لفعالٌات كباى لمناربة ما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي ،الذي ٌبدأ منتصف
الشها ،نٌران ،متضمنة نشاات وميصقات تم تعمٌمها عيى مواقعها وكذا مواقع التواصل االجتماعً ،بما
فٌه الدعوة الى الحضوا والمشااكة فٌما ٌرمى بفعالٌة "تماٌن الذبٌحة بعٌد الفصح"؛ فً منطقة القصوا
األموٌة المالصقة ليجداا الجنوبً ليموقع الشاٌف ،إلى جانب فعالٌات أخاى فً باحة حايط البااق وفً
البيدة القدٌمة.
* ترهٌل قوات االحتالل وتؤمٌنها اقتحام الموقع الشاٌف من قبل نحو  7252مرتوطنا ٌهودٌا ،ااتفاعا
من  0501مرتوطنٌن ٌهود فً آذاا الماضً ،فً رٌاق االرتجابة ليدعوات المكثفة التً كانت أطيقتها
منظمات "الهٌكل" المزعوم لمزٌد من اقتحامات ليموقع الشاٌف بمناربة احتفاالت الٌهود بما ٌرمى بعٌد
"الفصح" الٌهوٌدي ،بٌنهم المتطاف موشٌه فٌجين ،النايب االربق لايٌس الكنٌرت ،والمتطاف ٌهودا
عتصٌون ،الذي كان خطط رابقا لتفجٌا األقصى المبااك ،ومجموعة من غالة المرتوطنن من المعاوفٌن
بدعوتهم لإلرااع بهدم الموقع الشاٌف وبناء "الهٌكل" مكانه؛ بالتاافق مع قٌامهم بؤداء طقوس دٌنٌة
تيمودٌة فً باحاته وعيى أبوابه من الخااج ،وتشكٌيهم حيقات اقص وغناء واالرتماع لشاوحات عن
"الهٌكل المزعوم" فً محٌط أبوابه من الخااج وفً القدس القدٌمة.
* فاض ريطات االحتالل بالتوازي مع احتفاالت الٌهود بما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي ،والتً تتضمن
اقتحامات مكثفة من قبل المرتوطنٌن الٌهود لالقصى المبااك ،قٌودا مشددة عيى دخول المريمٌن إلى
الموقع الشاٌف ،بما فٌه بنشاها الحواجز عيى أبوابه ومنعها بعض الشبان والفتٌة من الدخول الٌه ألداء
الصالة فٌه ،ما اضطاهم ألداءها عيى أبوابه ،الى جانب حجزها هوٌات المصيٌن قبل دخولهم الٌه.
* إقتحام قوات احتاللٌة كبٌاة ،وفً راعة متاخاة من لٌل االثنٌن ،4/01 ،االقصى المبااك وقٌامها بحمية
تفتٌش وارعة فٌه ،بحجة البحث عن معتكفٌن وطادهم منه ،فً رٌاق ترهٌيها وتؤمٌن اقتحامه من قبل
المرتوطنٌن الٌهود المحتفٌن بما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي ،مخيفة واايها خاابا وارعا فً ماافقه،
بتحطٌمها أقفال العدٌد من أبوابه وخيع بعضها ،وناهٌك عن تدنٌرها المصيٌات بؤحذٌتها.
* اقتحام ثان مماثل ليموقع الشاٌف من قبل قوات االحتالل ،عقب انتها صالة الجمعة.4/04 ،
* قاااات احتاللٌة بإبعاد  52فيرطٌنٌا عن األقصى المبااك ،ولمدد متفاوتة بٌن ٌ 05وما و 6اشها ،بما
فٌه ايٌس االرتعالمات فً داياة األوقاف االرالمٌة بالقدس ،طااق الهشيمون ،وحااس األقصى المبااك،
حمزة نما [ 6اشها لكل منهما].
* إٌقاف حااس االقصى المبااك رايحا اقتحم الموقع الشاٌف ومعه دمى عيى شكل خنزٌا حاول التقاط
صواة معها.
ج .يصادزة ،حديري واالعخداء عهً ممخهكاث عايت وخاصت:
واصل االحتالل االراايٌيً مصاداته وتدمٌاه واعتدايه عيى عدٌد من ممتيكات المدٌنة المحتية ،العامة
والخاصة عيى حد رواء ،بالتعااض مع ما ٌوفاه لها القانون والمعاهدات الدولٌة من حماٌة ،كالمادة 55
من اتفاقٌة جنٌف الاابعة ،والتً تحظا عيى قوة االحتالل ــ التً هً هنا اراايٌل ــ "أن تدما أي ممتيكات
خاصة ثابتة أو منقولة تتعيق بؤفااد أو جماعات ،أو بالدولة أو الريطات العامة ،أو المنظمات االجتماعٌة
أو التعاونٌة ،إال إذا كانت العميٌات الحابٌة تقتضً حتما هذا التدمٌا" ،ويُها:
* هدم بيدٌة االحتالل فً القدس المحتية ،وفً راعة مبكاة من صباح الثالثاء ،4/4 ،باكرا ليخٌل فً
منطقة شافات بحً بٌت صفافا ،جنوب القدس المحتية ،بحجة عدم التاخٌص.
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* توجٌه ريطات االحتالل كتبا وإنذااات ،تطالب فٌها المإررات والجمعٌات والشاكات والمااكز القايمة
فً شاقً القدس المحتية وعيى اختالف مجاالت عميها ،بإغالق حراباتها المصافٌة فً مصااف
االحتالل ،والطيب منها الحضوا لمااكزها الرتالم شٌكات بما لها من أموال فٌها؛ وتندٌد "داياة شإون
القدس" الفيرطٌنٌة بهذا االجااء ،الفتة إلى خطواته وغٌاه من اإلجااءات والمماارات االحتاللٌة غٌا
المرإولة وغٌا المربوقة ضد الشعب الفيرطٌنً ومإرراته فً المدٌنة المحتية ،والتً تؤتً فً رٌاق
رٌاراته العنصاٌة والتطهٌا العاقً الذي ٌنتهجه وبشكل صااخ ضدها ،معتباة أن هذه الخطوة
"رٌارٌة" بامتٌاز ،ولٌس لغاض مصافً ،بل فً إطاا رٌارة العقوبات الجماعٌة ضد الفيرطٌنٌٌن
المدنٌٌن العزل ،وتهجٌاهم وتهجٌا مإرراتهم فً رٌاق رٌارة التهجٌا القراي ليفيرطٌنٌٌن.
* تصاٌح المحامً رامً ااشٌد ،الذي تم توكٌيه من قبل "لجنة حً وادي حيوة" فً بيدة ريوان ،جنوب
االقصى المبااك ،بؤنه بصدد التوجه الى محاكم االحتالل الرتصداا قااا بإٌقاف أعمال الحفا التً تقوم
بها مإررات اإلحتالل التهوٌدٌة أرفل الحً ،وما أفضت وتفضً إلٌه من تشقق وتصدع فً العدٌد من
عقاااته وبناه التحتٌة [بحرب اليجنة ،فإن أكثا من  51من منازل الحً تضاات من الحفاٌات التهوٌدٌة
ارفيها]؛ وآخاها  5منازل تعود لعايية عوٌضة ،والتً قابيتها بيدٌة االحتالل باالكتفاء بإصداا قااا
منتصف لٌية االابعاءٌ ،4/5 ،قضً بإخاليها وإغالقها ،دون بحث لالرباب ومعالجتها ،بالتاافق مع
تحذٌااليجنة من ارتغالل الجمعٌات االرتٌطانٌة لقاااات بيدٌة االحتالل بـ "إخالء العقااات بربب
التشققات" ،بإغااء أصحابها لبٌعها ،بما ٌثبت نٌة المرتوطنٌن المبٌتة إلخالء الفيرطٌنٌٌن منه بشتى
الورايل.
ركة

مشاركة

* قٌام جاافات بيدٌة االحتالل وفً راعة مبكاة من صباح األابعاء ،4/09 ،بهدم أبواب منشآت تجااٌة
وزااعٌة فً قاٌة العٌروٌة [ 5منها خاصة بمغرية رٌااات ،و 4بمزااع] ،الى جانب تعيٌقها إخطااات
هدم واخالء لـ  4منشآت ،عبااة عن معاض ليرٌااات وآخا لتصيٌح الرٌااات ومزااع ،وتجاٌفها أرالك
محٌطة بؤاض.
* محاصاة قوات االحتالل ،صباح الخمٌس ،4/71 ،مدارتً جواها الل نهاو الثانوٌة وذكوا أبو دٌس
األرارٌة العيٌا ،بالتاافق مع ارتهدافهما المكثف بقنابل الغاز المرٌل ،وما أدى إلٌه ذلك من تشوٌش
وإعاقة الدوام فٌهما وإصابة الكثٌا من الطيبة والمعيمٌن بحاالت اختناق ،الى جانب إجبااها المعيمٌن
والطيبة عيى إخاليهما ومنعها االاتباط العركاي والدفاع المدنً الفيرطٌنٌٌن ومجيس محيً البيدة وأهالً
الطيبة من الدخول وإرعاف المصابٌن والتخفٌف من اوع الطيبة.
ح .أَشطت إظخُطاَُت وحهىَدَت:
واصل االحتالل االراايٌيً خالل الفتاة موضع التقاٌا أنشطته االرتٌطانٌة والتهوٌدٌة فً أنحاء مختيفة
من المدٌنة المحتية ،ضاابا بعاض الحايط جمية االعتااضات والقاااات الدولٌة ذات الصية ،وأحدثها
قااا الٌونركو فً الثانً من أٌاا ،والذي جدد نفٌه أٌة صية ٌهودٌة مزعومة بالمدٌنة ،وحثها عيى
التوقف عن أٌة أنشطة تهوٌدٌة ،من قبٌل الحفاٌات أرفيها ،ويُها:

* إعالن ايٌس حكومة اإلحتالل ،بنٌامٌن نتنٌاهو ،عن أن جمعٌة "العاد" االرتٌطانٌة التهوٌدٌة رتواصل
دعمها أعمال غابية االنقاض الذي ٌتم إخااجه من الحام القدرً الشاٌف ،وتقوم به منذ العام ،7114
ولكنها اوقفت الدعم مإخاا .وٌدعى عيما آثاا احتاللٌون قاموا بجمع وغابية االنقاض ،بؤن بعضا منها
ٌاجع الى أٌام "الهٌكل" المزعوم .ومإخاا أعين عن وقف عميٌة الغابية هذه بربب مصاعب مادٌة،
فؤطيق ما ٌرمى بعيماء آثاا احتاللٌون حمية تموٌل لدعم المشاوع.
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* ما أفادت به مصادا إعالم اراايٌيٌة ،الخمٌس ،4/6 ،بطاح ما ٌرمى بـ "صندوق تااث حايط المبكى"
[الترمٌة االحتاللٌة لحايط البااق] ،عطاء لوضع البنٌة التحتٌة الخاصة بمشاوع "بٌت هالٌباه" فً باحة
الحايط.
وبحرب المصادا ،تبيغ مراحة المبنى  4آالف متا ،وهو مكون من طابقٌن بمراحة  0511متا ،وطابق
خاص باآلثاا بمراحة  0551متاا ،واوف رٌرتخدم كمنصة عاض بمراحة  921متاا ،وطابق زجاجً
أعيى المبنى بمراحة  711متا .وٌشمل البناء مكتبة ،وقاعات ليزواا ،وقاعة عاض ليمكتشفات األثاٌة،
التً عثا عيٌها فً الموقع أثناء الحفاٌات.
وٌقف خيف المخطط الحاخام شمويٌل اابٌنوبتس ،صاحب مخطط تحوٌل منطقة باحة البااق إلى مكان
إلقامة االحتفاالت الٌهودٌة والماارم الارمٌة ،وهو ٌاأس صندوق "تااث حايط المبكى" الذي ٌتبع مكتب
ايٌس حكومة االحتالل ،وإحدى أهم وظايفه تموٌل الحفاٌات واألنفاق والكنس الٌهودٌة فً منطقة حايط
البااق.
وٌعد مخطط "بٌت هالٌباه" أحد المخططات الموضوعة ضمن ما ٌدعٌه االحتالل بـ "خطة تطوٌا راحة
حايط البااق" ،والتً تضم أٌضا إقامة مبنى "دافٌدرون" ،الذي ٌقع جنوب حايط البااق فً منطقة
القصوا األموٌة ،وٌرتخدم الٌوم كمتحف ،إضافة إلى مخطط مبنى "بٌت شطااوس" ،الذي ٌبنى حالٌا فً
المنطقة الشمالٌة من الحايط ،وكل ذلك إلضفاء طابع تيمودي عيى البيدة القدٌمة ،خاصة المحٌطة جدا
باألقصى المبااك.
* أنباء عن تخطٌط بيدٌة االحتالل فً القدس المحتية وما ٌرمى بـ "ريطة تطوٌا القدس" ،إلنشاء جرا
ليمشاة فً وادي الابابة ،جنوب األقصى المبااك ،بطول  092متاا وبااتفاع  51متااٌ ،ابط بٌنحً ابو
طوا وجبل صهٌون ،وبانه قد تم طاح المخطط لينقاش ،فً لجنة "التخطٌط والبناء المحيٌة" فً بيدٌة
االحتالل.
* ما أفادت به القناة العاشاة االراايٌيٌة ،من شاوع وزااة االركان االراايٌيٌة وبيدٌة االحتالل فً
القدس المحتية بتحاٌك و"الدفع قدما" بمخطط ارتٌطانً كبٌا ٌهدف لبناء  05ألف وحدة ارتٌطانٌة فً
مطاا القدس وأااضً قيندٌا المحٌطة بالمنطقة الصناعٌة االرتٌطانٌة المرماة "عطاوت" ،شمال غاب
القدس المحتية.
وبحرب القناة ،رٌكون هذا المخطط االرتٌطانً الجدٌد وفً حال تنفٌذه أكبا عميٌة بناء إرتٌطانٌة فً
القدس المحتية منذ احتاللها فً العام .0962
وطبقا لصحٌفة "هااتس" ،رٌفصل هذا الحً االرتٌطانً بٌن األحٌاء الفيرطٌنٌة فً شمال القدس وبٌن
اام هللا ،فً منطقة تعتبا من أكثا المناطق كثافة ركانٌة عابٌة فً الضفة الغابٌة المحيتة.
كان من المفتاض الموافقة عيى هذا المخطط االرتٌطانً منذ رنوات إال أنه تم تجمٌده بربب معااضة
اإلدااة األمٌاكٌة الرابقة.
* نشا بيدٌة االحتالل فً القدس المحتية خااطة تتضمن مصاداة اااض فً حً ااس العامود ،مجاواة
ليمقباة الٌهودٌة عيى جبل الزٌتون ،القامة ماكز ليزواا والمعيومات فً المقباة .وكما ٌبدو فقد بدأ العمل
إلقامة الماكز حتى قبل نشا الخااطة ،بحرب التقاٌا الشهاي لحاكة "فتح"  /اقيٌم القدس.
خ .هدو  /إخطازاث بهدو يُاشل ويُشآث ظكُُت:
واصيت بيدٌة االحتالل فً القدس المحتية تنفٌذ عميٌات هدم لمنشآت ركنٌة وخدمٌة فً عدة أنحاء من
المدٌنة المحتية ،بما فٌه بحجة البناء دون تاخٌص ،فً وقت تفاض فٌه شاوط "تعجٌزٌة" ليحصول عيى
هكذا اخصة.
بحرب "ماكز معيومات وادي حيوة ــ ريوان" ،هدم االحتالل خالل الفتاة موضع التقاٌا 07 ،منشؤة،
بٌنها  5ركنٌة ،وباكرٌن ركنٌٌن ،وما نجم عنها من تشاٌد  51مواطنا ،بٌنهم  71طفال؛ ناهٌك عن
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إصداا بيدٌة االحتالل خالل الشها قاااات "إخالء وإغالق" طالت  5شقق ركنٌة تعود لعايية عوٌضة فً
حً وادي حيوة ،ببيدة ريوان ،نتٌجة اتراع التشققات واالنهٌااات فً أراراتها ،والناجمة عن األنفاق
التهوٌدٌة التً ٌحفاها االحتالل أرفل منها ،تؤوي 06مواطنا ،بٌنهم  01أطفال.
حانُا أبسش أَشطت اهلدو  /إخطازاث اهلدو انخٍ باشسحها بهدَت االحخالل يف املدَُت احملخهت ،خالل انفرتة يىضع
انخقسَس:

* هدمها  5منازل ،فً قاٌة الزعٌم ،شاق القدس المحتية ،بحجة عدم التاخٌص ،بٌنها بناٌة ركنٌة تعود
لعايية الشبا تضم  5طوابق ،كل واحد منها ٌحتوي عيى شقتٌن.
* هدمه منزال قٌد اإلنشاء فً حً جبل المكبا ،جنوب شاق القدس المحتية ،بحجة البناء دون تاخٌص.
* هدمها منزلٌن متنقيٌن [كاافانٌن] فً قاٌة جبل المكبا ،بحجة البناء دون تاخٌصٌ ،عودان لكل من
محمد أمٌن شقٌاات وعماا حدٌدون.
المواطن حدٌدون ٌوضح بؤن منزله المتنقل هذا قايم منذ العام  ،7100وٌعٌش فٌه  2أفااد (بٌنهم 5
أطفال) ،وقام بوضعه عيى أاضه بعد هدم منزله من قبل االحتالل فً العام  ،7119الفتا الى قٌام جاافات
االحتالل بهدم منزله المتنقل هذا دون رابق أنذاا ،وفً وقت لم تكن العايية موجودة فٌه.
األما نفره بالنربة ليمواطن شقٌاات ،الذي ٌوضح بؤنه بشااء منزله المتنقل هذا لٌؤوٌه بؤراته المكونة
من  ،01والتً كانت شادتها بيدٌة االحتالل حٌنما قامت قبل نحو العام بهدم مركنه.
* إضطااا المواطن المقدرً حافظ الاجبً ،ألن ٌهدم بنفره منزله الكاين فً حً بٌت حنٌنا ،شمال
القدس المحتية ،والقايم منذ  05عاما ،تفادٌا منه لتكبد كيف هدم وغاامات فٌما لو قامت بذلك بيدٌة
االحتالل [والتً تتااوح بٌن  711الى  751الف شٌكل] ،التً كانت قاات هدمه بذاٌعة البناء دون
تاخٌص.
وبحرب العايية ،فإنها حاولت دون جدوى تاخٌص المنزل خالل الرنوات الماضٌة ،والتزمت بدفع مخالفة
بناء فاضتها عيٌها بيدٌة االحتالل ،بقٌمة  011شٌكل.
* اضطااا الشقٌقٌن فاٌز وريٌمان جعابٌص ،ألن ٌهدما بنفرٌهما منزلٌهما الكاينٌن فً قاٌة جبل المكبا،
جنوب القدس المحتية ،تفادٌا منهما لتكبد كيف هدم وغاامات فٌما لو قامت بذلك بيدٌة االحتالل ،واليذٌن
كانت قاات هدمهما بذاٌعة البناء دون تاخٌص.
* إنتشاا عدد من آلٌات وجنود االحتالل فً حً البرتان ،ببيدة ريوان ،جنوب األقصى المبااك ،االابعاء،
 ،4/09وإعااب ركانه عن خشٌتهم من حمية جدٌدة ٌشنها االحتالل ترتهدف منازل وعقااات الحً،
هدم لكافة منازله الـ  ،22بزعم عودة ميكٌته
بتذكا إصداا بيدٌة االحتالل قبل رنوات أواما وإخطااات ٍ
لٌهود ،تمهٌدا إلقامة مشااٌع ارتٌطانٌة ،وماافق تخدم "الهٌكل" المزعوم.
* تريٌم بيدٌة االحتالل فً القدس المحتية ،األحد ،4/75 ،إخطااٌن بهدم منزلٌن فً بيدة ريوان ،بذاٌعة
عدم التاخٌص ،تعود لمواطنٌن فً حً البرتان المذكوا.
د .إَخهاكاث املعخىطُني:
الى جانب انتهاكاتهم المشاا إلٌها أعاله فً اقتحاماتهم ليحام القدرً الشاٌف ،واصل المرتوطنون
الٌهود انتهاكاتهم المؤلوفة األخاى ضد المواطنٌن المقدرٌٌن وممتيكاتهم ،ويُها:

* تريٌم ممثيٌن عن أهالً قاى شمال غاب القدس المحتية (الجٌب ،بدو ،بٌت رواٌك ،بٌت دقو ،بٌت
عنان ،قطنة ،بٌت إجزا ،بٌت إكرا ،والنبً صمويٌل) مذكاة احتجاج إلى األمٌن العام لألمم المتحدة،
ٌطالبون فٌها بـ "الحق فً بٌية آمنة خالٌة من التيوث" ،وبالتدخل والضغط عيى حكومة اإلحتالل وبشكل
راٌع ،لوقف تدفق متواصل ومنذ  5رنوات لمٌاه الصاف الصحً لمرتوطنة "جبعات زيٌف" إلى وادي
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ريمان فً قاٌة بٌت دقو ،الذي ٌعتبا ماعى طبٌعٌا ،ومصداا ليمٌاه الجوفٌة والٌنابٌع الطبٌعة؛ إلى جانب
الاوايح الكاٌهة التً تصدا عن تيك المٌاه ،والتً تشكل بحد ذاتها عامل طاد ليمواطنٌن من المنطقة.
* قٌام مرتوطنٌن ،فجا االثنٌن ،4/01 ،باقتالع ونشا نحو 501اشجاا زٌتون معماة فً قاٌة مخماس،
جنوب شاق القدس المحتية .فً عميٌة هً الثانٌة من نوعها بالنربة ليقاٌة ،حٌث اقتيعوا قبل حوالً
الرنتٌن  711شجاة زٌتون من أشجااها.
* أدايهم ،الربت ،4/79 ،اقصات تيمودٌة ارتفزازٌة فً باحة باب العامود ــ أحد أشها أبواب القدس
القدٌمة ــ بحاارة مشددة من قوات االحتالل.
ُ

املعخىطُىٌ عُديا َقىيىٌ يقاو ظهطاث االحخالل بسصد ويخابعت يا َعًً بانبُاء انفهعطٍُُ غري

انقاَىٍَ:

نشات صحٌفة "هااتس" تقاٌاا لمااريتها المهتمة بمتابعة واصد انتهاكات المرتوطنٌن فً االااضً
الفيرطٌنٌة المحتية ،عمٌاة هاس ،أشاات فٌه إلى مواصية مرتوطنً مرتوطنة "معالٌه أدومٌم" [شاق
القدس المحتية] مطاادة المواطنٌن البدو فً منطقة القدس المحتية ،بحجة منعهم من ارتغالل انقطاع
مااقبً االدااة المدٌنة االحتاللٌة [ذااع جٌش االحتالل الدااة الشإون المدنٌة فً االااضً الفيرطٌنٌة
المحتية عام  ]0962عن العمل نهاٌات االربوع وخالل فتاة االعٌاد الٌهودٌة؛ ارتجابة لما ٌرمى
بـ "هٌية غالف القدس" التً تضم ممثيٌن من عدة مرتوطنات ،حٌث ٌعمل ما ٌرمى بـ "ماكز األااضً"
فً الهٌية ،عيى مااقبة خٌام البدو فً المنطقة.
التقاٌا ٌنقل عن المتحدث بارم الهٌية بإنها تعمل ضد ما أرماه بـ "البناء غٌا القانونً الفيرطٌنً ــ
األواوبً فً المنطقة ،وعيى محوا الشااع  0بٌن القدس والبحا المٌت".
ٌشٌا التقاٌا إلى قٌام الهٌية ومنذ رنوات بتصوٌا خٌم المواطنٌن جو ،بوارطة كامٌاا طاياة ،وهو ما
ٌإكده ركان المنطقة بشؤن وجود طاياة تصوٌا تحيق فوقهم بشكل دايم.
وتدعً الهٌية بؤنه قبل رنتٌن أقام العاب البدو فً المنطقة  77مركنا غٌا قانونً بتباعات أواوبٌة،
وعندها قاات تخصٌص مٌزانٌة خاصة وقوى بشاٌة من المرتوطنات لمااقبة ما ٌجاي بما ٌشكل اادعا
لركان المنطقة من البناء ،حٌث تنقل التقااٌا فواا عن كل عميٌة بناء إلى الشاطة واإلدااة المدنٌة
االحتاللٌتٌن كً ٌتم هدمه فواا قبل الوصول إلى المحاكم.
وتضٌف مصادا فً الهٌية بؤنه فً العام  7106تااجع عدد المبانً بـ 71مبنى مقاانة بالعام  ،7105أي
أن نشاط الهٌية أدى إلى هدم مبان.
وتنقل الصحٌفة عن مصدا فً الهٌية قوله ب إنها "تعمل من أجل إنفاذ ريطة اإلدااة المدنٌة ،ونقل البدو
إلى بيدات تخصصها الدولة لهم" ،وذلك فً إشااة واضحة إلى تهجٌاهم من أااضٌهم ،وتاكٌزهم فً
بيدات.
وٌدوا الحدٌث عن نحو  71تجمعا عابٌا بدوٌاٌ ،عٌشون فً المنطقة ومنذ رنوات طوٌية ،وقبل إقامة
المرتوطنات .ومع إقامة المرتوطنات بدأ التضٌٌق عيى حٌز مناطق الاعً ،وتم طاد بعض التجمعات من
المنطقة بهدف تورٌع مرتوطنة "معالٌه أدومٌم" .كما منعوا من االاتباط بشبكتً الكهاباء والمٌاه،
وإقامة عٌادات طبٌة ومدااس.
أشاا التقاٌا فً هذا الرٌاق إلى وصف االتحاد األواوبً هذا المخطط ،بما فً ذلك الهدم ومنع البناء،
بؤنه تهجٌا قراي ممنوع بموجب القانون الدولً.
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ذ .حصاز وإغالقاث:
واصل االحتالل االراايٌيً خالل الفتاة موضع التقاٌا مماارة رٌارات التضٌٌق عيى التنقل الحا واالمن
ليمواطنٌن المقدرٌٌن ،رواء داخل مدٌنتهم أو منها وإلٌها ،ومنها:
* فاض قوات االحتالل ،عقب ارتشهاد الفتى احمد غزال ،حصااها عيى البيدة القدٌمة من المدٌنة
المحتية ،بمنع الدخول والخاوج إلٌها ،واالنتشاا عيى كافة أبوابها ونصبها الحواجز الحدٌدٌة ،رواء عيى
بواباتها أو فً شوااعها.
* قااا قوات االحتالل إغالق الضفة الغابٌة المحتية من منتصف لٌية األحد ،4/9 ،وحتى منتصف لٌية
االثنٌن ،4/02 ،بزعم تامٌن احتفاالت المرتوطنٌن الٌهود بما ٌرمى بعٌد "الفصح" الٌهودي ،والذي
ٌمتنع فً رٌاقه عيى الموطنٌن الفيرطٌنٌٌن دخول القدس المحتية أو الخاوج منها باتجاه الضفة الغابٌة
المحتية.
* غيق قوات االحتالل ،صباح االثنٌن ،4/01 ،قاٌة بٌت إكرا ،شمال غاب القدس المحتية ،مانعة الدخول
أو الخاوج منها لغٌا راكنٌها ،بحجة وجود طوق عركاي عيٌها .جنود االحتالل منعوا حتى الحافالت من
الدخول إلى القاٌة لنقل الاكاب بحجة أن رايقٌها لٌروا من ركانها ما تربب فً اإلعاقة وبشكل كبٌا
لحاكة المواطنٌنٌ .ذكا أن االحتالل ٌعزل القاٌة بجداا الفصل العنصاي ،وال ٌرمح ألحد بالدخول إلٌها
روى لركانها ،وٌقٌم حاجزا عركاٌا عيى مدخيها.
ز .انُىَعكى حعخًد قسازا َعخرب "انقدض حمخهت":
فً ختام أعمال دواته الـ [ 710االابعاء 4/09 ،ــ االابعاء ]5/5 ،إعتمد المجيس التنفٌذي ليٌونركو،
الجمعة ،5/5 ،جمٌع القاااات التً اتخذها بخصوص دولة فيرطٌن ،والتً أعاد فٌها التندٌد بانتهاكات
قوة االحتالل [اراايٌل] فً مجاالت اختصاص المنظمة الدولٌة وطالبها بالكف الفواي عنها.
صوت لصالح القااا ،الذي ٌإكد أن إراايٌل قوة محتية ليقدس ولٌس لها فً البيدة القدٌمة أي حق77 ،
دولة ،فٌما صوتت ضده  01دول  ،وامتنعت  75دولة عن التصوٌت.
حانُا أبسش يا أكدِ اجملهط انخُفُرٌ يف انقساز املدزج حتج اظى "فهعطني احملخهت":

إن المجيس التنفٌذي،
 -0وقد داس الوثٌقة 710م ت51/
 -7وإذ ٌذكا بؤحكام اتفاقٌات جنٌف األابع لعام  0949وأحكام باوتوكولٌها اإلضافٌٌن لعام ،0922
وبقواعد الهاي لعام  0912بشؤن الحاب الباٌة ،وباتفاقٌة الهاي بشؤن حماٌة الممتيكات الثقافٌة فً حالة
نزاع مريح لعام  0954وباوتوكولٌها ،وباالتفاقٌة الخاصة بالورايل التً ترتخدم لحظا ومنع ارتٌااد
وتصدٌا ونقل ميكٌة الممتيكات الثقافٌة بطاق غٌا مشاوعة لعام  ،0921وباتفاقٌة حماٌة التااث العالمً
الثقافً والطبٌعً لعام  ،0927وبإدااج مدٌنة القدس القدٌمة وأروااها ،بناء عيى طيب األادن ،فً
قايمة التااث العالمً فً عام  ،0920وفً قايمة التااث العالمً المعاض ليخطا فً عام ،0927
وبتوصٌات وقاااات الٌونركو بشؤن حماٌة التااث الثقافً ،وكذلك بقاااات الٌونركو بشؤن القدس،
وٌذكا أٌضا بقاااات الٌونركو الرابقة المتعيقة بإعادة بناء وتنمٌة قطاع غزة وبقاااات الٌونركو
المتعيقة بالموقعٌن الفيرطٌنٌٌن فً الخيٌل وبٌت لحم.
 -5وٌإكد أنه ال ٌوجد فً هذا القااا ،الذي ٌامً إلى تحقٌق أموا تضم ،عيى ربٌل المثال ال الحصا،
صون التااث الثقافً الفيرطٌنً والطابع الممٌز ليقدس الشاقٌة ،ما ٌإثا بؤي حال من األحوال فً
قاااات مجيس األمن والقاااات والمقااات األخاى الصاداة عن األمم المتحدة بشؤن الوضع القانونً
لفيرطٌن والقدس ،وال رٌما قااا مجيس األمن التابع لألمم المتحدة اقم  7554ليعام [ 7106الاافض
لالرتٌطان االراايٌيً].
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 -4وٌذكا بؤن جمٌع التدابٌا التشاٌعٌة واإلدااٌة وغٌاها من اإلجااءات التً تتخذها إراايٌل ،القوة
المحتية ،والتً تغٌا أو تامً إلى تغٌٌا طابع مدٌنة القدس المقدرة ووضعها القانونً ،وال رٌما
"القانون األراس" الذي رنته إراايٌل بشؤن القدس ،إنما هً تدابٌا وإجااءات الغٌة وباطية وٌجب
إبطالها وإلغاإها فواا.
 -5وٌإكد ما تنص عيٌه قااااته األحد عشا التالٌة 025 :م ت ، 04 /و  022م ت ، 00 /و  029م ت/
، 2و  091م ت ، 05 /و  097م ت ، 00 /و  094م ت )5 /أوال ،دال (و 095م ت ،9 /و  096م ت/
 ، 76و  092م ت ، 57 /و  099م ت- 09 /أوال  ،و  711م ت  ،/ 75وكذلك قاااات لجنة التااث
العالمً الربعة التالٌة ،COM/7A.20 54 :و ،COM/7A.22 55و ، COM/7A.23 56و52
 COM/7A.26و ،COM/7A.4 52و COM/7A.27 59و ، COM/7A.1341بوصفها جزءا ال
ٌتجزأ من هذا القااا.
 -6وٌعاب عن أرفه المتناع ريطات االحتالل اإلراايٌيٌة عن وقف االنتهاكات المتواصية المتمثية فً
عميٌات التنقٌب وحفا األنفاق واألشغال والمشااٌع ورايا المماارات غٌا المشاوعة فً القدس
الشاقٌة ،وال رٌما فً المدٌنة القدٌمة.
 -2وٌعاب عن أرفه الشدٌد لافض إراايٌل تعٌٌن ممثل دايم ليٌونركو ٌعمل فً القدس الشاقٌة ،من أجل
تقدٌم معيومات عن جمٌع الجوانب المتعيقة بمجاالت اختصاص الٌونركو فً القدس الشاقٌة بانتظام،
تيبٌة ليطيب الموجه إلى المدٌاة العامة فً هذا الصدد؛ وٌطيب مجددا من المدٌاة العامة تعٌٌن الممثل
الدايم المذكوا آنفا فً أقاب وقت ممكن.
 -2وٌشدد مجددا عيى الحاجة العاجية إلى إٌفاد بعثة الٌونركو لياصد التفاعيً إلى مدٌنة القدس القدٌمة
وأروااها؛ وٌدعو المدٌاة العامة وماكز التااث العالمً إلى القٌام ،وفقا ليمهام المرندة إلٌهما ووفقا
ألحكام اتفاقٌات وقاااات الٌونركو المتعيقة بهذا الموضوع ،ببذل كل الجهود الممكنة لضمان اإلٌفاد
العاجل ليبعثة ،واقتااح تدابٌا فعالة ٌمكن اتخاذها لضمان إٌفاد البعثة فً حال عدم االمتثال لهذا األما.
 -9وٌقاا المجيس إدااج هذه المرايل فً جدول أعمال دواته اقم  ،717من ضمن بنود قااا "فيرطٌن
المحتية" ،وٌدعو المدٌاة العامة إلى موافاته بتقاٌا ماحيً بشؤنها.
قسازاث انُىَعكى خبصىص انقدض احملخهت وانخٍ أغضبج دونت االحخالل اإلظسايُهٍ:
خالل تااٌخها ،إتخذت الٌونركو عددا من القاااات الخاصة بالقدس والمقدرات فٌها ،تمحوات حول
االهتمام بها وعدم االعتااف ما غٌاته إراايٌل فٌها والمحافظة عيى الممتيكات الثقافٌة واألماكن المقدرة
والمناحً التعيٌمٌة فٌها ،وذلك عيى النحو التالً:
 :0956اتخذت الٌونركو أول قااا لها بخصوص القدس ،ونص عيى اتخاذ جمٌع التدابٌا من أجل حماٌة
الممتيكات الثقافٌة فٌها فً حال النزاع المريح.
 :0962اتخذت الٌونركو قاااا ٌإكد عيى القااا الرابق ،كما وٌدعو إراايٌل إلى االمتناع عن إجااء أي
حفاٌات فً المدٌنة أو نقل ليممتيكات أو تغٌٌا لمعالمها أو مٌزاتها الثقافٌة.
 :0924اتخذت الٌونركو قاااا قضى باالمتناع عن تقدٌم أي عون ثقافً وعيمً لإلراايٌيٌٌن بربب
ممااراتهم فً القدس.
 :0922أصدا المإتما العام ليٌونركو قاااٌن مهمٌن بخصوص القدس ،أولهما توجٌه نداء عاجل إلى
إراايٌل لكً تمتنع عن كافة اإلجااءات التً تحول دون تمتع الركان العاب الفيرطٌنٌٌن بحقوقهم فً
التعيٌم والحٌاة الثقافٌة والوطنٌة ،وثانٌهما ٌدٌن إراايٌل لتغٌٌاها معالم القدس التااٌخٌة والثقافٌة
وتهوٌدها.
 :7115اتخذت الٌونركو قاااا بإارال بعثة فنٌة إلى القدس لتقٌٌم وضع البيدة القدٌمة عيى خيفٌة
اإلجااءات والحفاٌات اإلراايٌيٌة فٌها.
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بٌن عامً  7115و :7116اتخذت الٌونركو قاااات نصت عيى القٌمة االرتثنايٌة لمدٌنة القدس
وأروااها ،ووضعتها عيى اليحة التااث العالمً المهدد بالخطا ،مشٌاة إلى العقبات التً تضعها إراايٌل
لتحول دون صون التااث الثقافً فٌها.
 :7112اتخذت الٌونركو قاااا طالبت فٌه اراايٌل بتقدٌم تقاٌا مفصل بشؤن الحفاٌات التً تجاٌها فً
منحدا باب المغاابة المتاخم ليمرجد األقصى.
 :7106أداجت الٌونركو  55موقعا تااثٌا فً العالم عيى قايمة المواقع المعاضة ليخطا ،ومنها البيدة
القدٌمة فً القدس المحتية وأروااها.
 :7106تبنت الٌونركو ،خالل اجتماع لها فً بااٌس  /تشاٌن اول ،قاااا ٌنفى وجود ااتباط دٌنً ليٌهود
بالمرجد األقصى وحايط البااق ،واعتباهما تااثا إرالمٌا خالصا.
الثانً من اٌاا :7102 ،صوت المجيس التنفٌذي ليٌونركو ،عيى قااا ٌإكد عيى قاااات المنظمة الرابقة
باعتباا إراايٌل محتية ليقدس ،وٌافض رٌادتها عيٌها.
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