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  هدم مساكن ومنشآت ... احلق يف السكن املالئم
ً بركسا  سكنيا وزراعيا16ريف جت ً  مشـال   لبدو عرب اجلهـالني علـى أراضـي اجليـبً

غرب القدس املحتلة
ُ ُ

:  
 -خطـاف –ما   إحداه ، جرافات وشاحنتين  4 فقتها بر ، جيبات 7  قوة عسكرية مكونة من    داهمت

 ة وذلـك عنـد الـساع       غرب أراضي الجيب   -6 رقم   حوض –" شعب وشاح " موقع   ،ديحدي
  .2012 نيسان 18 صباحاً من يوم األربعاء ةالتاسع

ـ         االحتالل جرافات   وشرعت  -بركـسات  – ساكن في تجريف حظائر لألغنام  وإزالة عشرة م
 المواطن البدوي    وجميعهم أبناء وأحفاد   ، طفالً 33 منهم   فرداً 50 عائالت عدد أنفارها     7تأوي  

  . عام100 عمره عن زيد الجهالين، والذي يةالفلسطيني سليم عود
  

  : مركز أبحاث األراضي بالتالي لباحث الجهالين ة المواطن محمد سليم عودوأفاد
 أن يبدأ الضابط وقبل ، إليتوجه ة، نزل الضابط العسكري اإلسرائيلي وجنوده من السيارات العسكريحالما

 الحديدي دار والجة بركسات الماشيفكيك قد شرعت في تاألربعة االحتالل كانت جرافات هدداً،مالحديث معي 
  .األغنامحول حظائر 

 كُله سيروح ولن – مشيراً بأول بركس سكني إلى أسفل الوادي –من هنا :  وقال لي الضابط العسكري
  . إلى حين أن ترحلوا جميعكم من هناة مؤقتة واحدةتتبقى سوى خيم

 منعونا من كذلك ، االقتراب من مساكننا أو أخذ أي شيء منهاأو الجنود بمنعنا من الوصول إلى قامو
 ل وظ، وصادروه، وحملوه بالشاحناتاكنالمحيط بالمس" السياج"  الشيك وا وخلع، ببعضنا البعضاالتصال

  .الخالء في هائمة األغنام رأس من 300أكثر من 
 دمرت الجرافات أعالف كما المتبقي، البركس حول مأوى يلتفون جميعهم  في العراء بالفرداً 50  وبقي 

  . والتُرابة بالحجاروخلطتها وأدوات المطبخ التي دمرتها ة الجرافات المواد الغذائيخربت، وكذلك األغنام
  

  : المواطن فايز محمد سليم وأفاد
 وحينها كلفنا محامي ، باإلخالء والرحيلأمراً عسكرياً" يل إبيت" في المدنية اإلدارة سلمتنا 2008 عام في

 وزارة دفاع ت وكان، وتم تأجيل أمر اإلخالء عدة مرات، لقضيتناة القانونية بالمتابعنية القانوةمركز المساعد
 وقمنا بتوفير تلك الطلبات وهي تصريح من صاحب ، تطلب توفير طلباتهاة اإلسرائيلي في كل مراالحتالل

بعدها طلبت .  على أرضهواإلقامةجلس المحلي لقرية الجيب بالسماح لنا بالسكن األرض ومختوماً من الم
 لكنها طلبت فيما بعد شهادة ملكيتنا ، إحضار عقد إيجار، وقمنا بتوفير هذا الطلب أيضاًالمدنية اإلدارة

طلبت وزارة  النهاية وفي ، تعرف عدم ملكيتنا لألرضالمدنية اإلدارة ألن ، كنوع من التعجيزذلك ورض،لأل
 ،"ميخا "  بعنصريته للعرب والبناء العربيمعروف العنصري والالعدو من – قسم التنظيم والبناء –الدفاع 

 رض على سطح األها رخص لبناء البركسات والخيم التي نُقيم فيها ، علماً بأناستصدارحيث طلب منا 
  .ناء بة على رخصلوبدون أية أساسات وال إسمنت، فكيف لنا أن نحص
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 21/11/2011 بتاريخ األخيرة جلستها الغربية الضفة دائرة التنظيم والبناء لوزارة الدفاع في وعقدت
 ذلك – اً يوم45 خالل اء أو الحصول على ترخيص بنالبدو،والتي كررت فيها إخالء المساكن وإزالتها من 

 ،لمساكن إيجاد مساكن لهم أصحاب اب وطل،15/01/2012 في ة المهلانتهت والتي ،-الترخيص المستحيل
 السالح عام تهديد طُردوا منه تحت ن والذي، السيال في تل عراد في النقبوادي وطنهمأو إعادتهم إلى م

1950.  
  : محمد سليم وأضاف

 بمغادرة بيوتنا ومكان سكننا ويهددنا  وحتى هذا اليوم يحضر المدعو ميخا ويتوعدنا 19/04/2012 منذ
 نؤكد أننا لن نرحل بدون بديل أو ونحن. اإلرهاب في نفوس األطفال والنساء  ِبهدف دب الرعب و،هذا
  . إلى موطننا الذي طردونا منهعودةال

 خيام أحضرها الصليب األحمر كمساعده لنُقيم فيها بدل 7 حضر ميخا وقام ِبمصادرة ، اليوم التاليوفي
  .نروا من الصليب األحمر واألمرأى وعلى ة،المساكن المدمر

  
  :  أصحاب المنشآت المدمرةأسماء الجدول التالي يوضح

 بركسات  المساكنعدد  أطفالمنهم  أفراد األسرةعدد االسم الرقم
 ةالماشي

 1 2 6 8 الجهالين ة عودسليم 1
 1 2 5 9 ة سليم عودسليمان 2
 0 1 4 6  الجهالينداوود 3
 0 1 0 2  الجهالين إياد 4
 1 2 11 14  محمد سليمفايز 5
 2 1 5 7  محمد سليمفواز 6
 1 1 2 4 سليم محمد خليل 7

 6 10 33 50 المجموع
 . 2012 نيسان األراضي، أبحاث مركز – اإلسرائيلية االنتهاكات مراقبة قسم – مباشر ميداني بحث: المصدر
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  الجيب/  بعائلة الجهالينالدمار الذي لحق آثار 
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         واعتداءات املستعمرينباالستيالء واإلخالءتهديد ... املالئماحلق يف السكن 
  

  

 أراضــي لـصاحل بيــت حنينـا يف ومججـوم املـسلماني عــائلتي اإلخـالء يتهـدد خطـر
  ؟!!الدولة
 في بيت نيالواقع المجاورين وسكنيهما المسلماني وجمجوم خطر إخالءهما من متي عائلتواجه

  . ة لصالح أراضي الدولة مصادرأنها باالحتالل دعي والذي ي،ة المحتلالقُدس شمال مدينة يناحن
 2م250 تبلغ مساحته والذي ، من المواطن عادل بدر المسلمانيل األول لكسكن المويعود
  . منهم طفلفرداً 14 نه يقطوالذي

  .  أطفال8 منهم أفراد 10 ويسكنه ، جمجومفاعي يعود للمواطن سمير رالثاني والمسكن
 برج مراقبة  وهو،سكنين عسكري ضخم مطل على المرج ب،وقع نظر الزائر للم ما يلفتوأول
 ، بينه وبين المنزل شريط شائكيفصل الذي و، الوسطى للجيش اإلسرائيلية القيادمعسكرتابع ل

  ".بسجات زئيف" و " نيفيه يعقوب " للمستعمرتين المغذي لمياه خزان ايقع كما

  
  بيت حنينا/ العسكري المطل على المسكنين المستهدفين لبرج ا

  : مركز أبحاث األراضي بالتاليحث لباسلماني عادل الماطن الموأفادو
 وكان يسكُنه ،1954 عهد الحكم اُألردني عام في تم بناءه ، عن بيت عربي إسالميعبارة مسكن الهذا

 لة كعائة، ومسيحية عائالت إسالمينهوهو يقع في حي عربي تسكُ.  في القدسنيحينها قائد الجيش األرد
وخوري والدبسينقرطس .  

 البازيان التي كانت عائلة بعد أن دفعت الِخلو ل1997 م عااإلسالمية المنزل من األوقاف استأجرت قد وكُنت
  . أصبحت أدفع اإليجار لألوقافقتها وومن ،تسكُنه

 ملك ض فيه بأن األردعوني وسلمونا قراراً ، إسرائيلأراضي من دائرة موظفون حضر 2001 العام في
 األرض لصالح واستغالل درة الذي يجيز مصااألردني للقانون تناداًاس 1968 منذ العام مصادره وأنها ةللدول
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 عن وقف عبارة المنزل أن باعتبار التي أعلنت عن وقوفها جانبنا اإلسالمية ألوقاف لتوجهنا وة،الدول
 جدار اء كما قامت بتمويلنا لبن ، األمرتابعة مل من أجةعم وقامت بتعيين المحامي جمال أبو ط،إسالمي

 وأوضحت أن المنزل ، عن سابقهراجع بدأ موقفها يتاإلسالمية األوقاف لكن ،حول األرض والمنزل اجوسي
 على عاتقنا الشخصي كمدافعين القضية بأخذ فقُمنا ة وليس باليد حيلاالحتالل، تحت قانون سلطات بحأص

  . الشخصي ِلنضعها بالمحاكم ناعنها وعلى  ِحساب
  : قائالًويضيف

 بإرسال فقُمنا ، األرضولقطعة إخالء آخر للمنزل ر أرسلت دائرة أراضي إسرائيل أم2008 العام وفي 
 ما يتهددنا من خطر ظهار إل، للوقف اإلسالمي في القُدسلحاضن اباعتبارها ،ة األردنية للمملكةمناشد

 القضيةل وإظهار  من أجل التدخالدينية والرموز الفلسطينية، الرئاسة قمنا بمناشدة كما ،إخالءنا من منازلنا
.  أجل متابعة األمرمن اإلسالمية ومن األوقاف ة وعشائرية  وتم تشكيل لجان وطني،بشكل أكبر وأوسع

 من أجل النظر 2012 آذار 30 اريخ بتالمحكمة في جلسة فقد تم تعيين األمور، ننتظر ما ستصل إليه ونحن
  .الدولةفي القرار الصادر عن دائرة أراضي 

  :ً نا في مضايقتاللاالحت محاوالت
 مدني بزٍي ة حضر رجال مخابرات إسرائيلي، حوالي العامينقبل ف، وإرهابنامضايقتنا االحتالل حاول لقد 

 ، بشكٍل همجيوالعائلة على المنزل باالعتداء وقاموا نضال، ابني اختطاف وحاولوا ة،وبسيارات شخصي
 أتي لية األرض وفتح فمه بالقوى علتهابرات بتثبي المخن ماثنان قام نضال،ب اإلمساك استطاعواوبعد أن 

 بدر معتقل لشهر بينما تم بقي هو وشقيقه بدر، حيثُ اعتقاله وتم ، جموع الناسأمام فمهثالث ويبصق في 
  .سجن نضال بمدة عام ونصف

  : قائالًديثه حويختم
 هنا وت المأفضل وإن الباطل يتمثل في إسرائيل وإنني ، وقانونيعي وجودنا هنا حق شرإن

  .على أن أرحل من المنزل

  
  بيت حنينا / باإلخالءين عائلتي المسلماني وجمجموم المهددكن امس
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  :بيت حنينا/  إخالء عائلة النتشة من مساكنها واالستيالء عليها 
  ثالثة مساكن لعائلة النتشة وقامـت        2012 نيسان   18داهمت قوات إسرائيلية صباح األربعاء      

 بمكـانهم    مستوطنين يهود استعماريين   وإحاللبإخالئها قسراً بعد االعتداء عليها وإخالء أثاثها        
في حي االشـقرية ببيـت      

  .حنينا
 قوات كبيـرة مـن      أغلقت

حرس الحدود والوحـدات    
ــشرطة   ــة والـ الخاصـ

 حي االشـقرية    اإلسرائيلية
في بيت حنينا شمال القدس،     
وفي الساعة الثامنة صـباح     

 اقتحمت مسكن   األربعاءيوم  
عائلة المواطن خالد سليمان محمد النتشة      

 – يةاإلسـرائيل بذريعة قرار المحكمـة     
ــاإلخالء -الــصلح  لــصالح عــراب ب

أريه " االستيطان االستعماري العنصري    
، إسرائيل رئيس صندوق ارض     –" كينغ

ولما رفضت عائلة خالد الخـروج مـن        
 عاماً  14بيتها وأرضها الذي تسكنه منذ      

 15 وعلى أرضها البـالغ مـساحتها        –
دونماً التي اشتراها سليمان محمد النتشة      

ــام  ــذ ع ــ1935من ــوات  واعت دت الق
 24 على االبن سليمان خالـد       اإلسرائيلية

عاماً بالضرب واالعتقال وكـذلك قـام       
 16 احمد خالـد     األصغر عاماًَ وكذلك كسر ذراع االبن       18الجنود بشج رأس االبن عمر خالد       
 وتحميله في شاحنات، وفـي ذات       األثاث بإخالء اإلسرائيليةعاماً وقام عمال أحضرتهم القوات      

 المساكن الفلسطينية تم ادخال واسكان يهود مستعمرين بمكانهم،         أصحابمرأى من   اليوم وعلى   
  .بينما عائالت النتشة الثالث مشردين في العراء

  : قالتاألراضي أبحاث الباحث الميداني لمركز إلىوفي إفادة للمواطنة لبنى النتشة 
 دونماً اشتراها 5.5يدعي بملكية والذي "  كينغأريه"  سبق لعراب االستيطان االستعماري 2001في عام 

 المليونير اليهودي – بيتنا برفقة المدعو مسكوفتش إلى في الثالثينات، حيث حضر - عيزراحيل–جده 

مساكن لاليهود أثناء احتاللهم لمستعمرون ا
بيت / بعد اخالئهم قسراً منها عائلة النتشة 

   حنينا 
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هذه ارض جدي وعليكم الرحيل منها، وفيما بعد : لزوجي"  كينغأريه"  وقال في حينه –األمريكي األصل 
 أريه"  والتي قضت بإخالئنا وأرضنا لصالح 2005 عام  ضدنا في محكمة الصلحإخالءفوجئنا برفعه قضية 

 5000 المحكمة المركزية التي رفضت التماسنا وغرمتنا مبلغ إلى استأنف زوجي 2010، وفي عام "كينغ
 شيقل أجبرتنا على دفعها كتأمين في صندوق 16,000شيكل  اتعاب محامي المستوطنين وصادرت مبلغ 

  ".المحكمة كشرط لقبول االستئناف
  :وأضافت

 وفي 2011 شباط 21الشرطة دائماً في خدمة المستوطنين وقامت الشرطة بمداهمة بيتنا أكثر من مرة في 
  . العائلة إلرهابنا وإجبارنا على ترك بيتنا وأرضناأفراد واالعتداء على 2012 آذار 27

 خالـد عرفـات     إلـى استولى المستوطنون اليهود على ثالثة مساكن لعائلة النتشة أحدها يعود           
 جراء عنف واعتـداءات قـوات االحـتالل    واإلرهابالنتشة والذي ترك مسكنه تحت الخوف       

 عمه بالضرب بشج رأس أحدهم وكسر يد اآلخـر وضـرب واعتقـال              أبناء على   اإلسرائيلي
  .الثالث

  : منها قسراًأصحابها عائالت إخالءالمساكن التي تم االستيالء عليها بعد 
 غـرف  3، وهي عبـارة عـن    2م95نتشة، تبلغ مساحة المسكن     خالد سليمان محمد ال    -1

 . أطفال باتوا اآلن مشردين6 نفر منهم 11ومطبخ وحمام، وكان يسكنها 

، وهي عبارة عـن غـرفتين       2م40سليمان خالد سليمان النتشة، تبلغ مساحة المسكن         -2
 . أنفار منهم طفل باتوا اآلن مشردين3ومطبخ وحمام، وكان يسكنها 

 غرف ومطـبخ    3، وهي عبارة عن     2م100النتشة، تبلغ مساحة المسكن     خالد عرفات    -3
  . أطفال باتوا اآلن مشردين4 أنفار منهم 6وحمام، وكان يسكنها 

 إقامة بؤرة استعمارية في الموقع على       إلىوفي ذات المخطط االستيطاني االستعماري الهادف       
 لعائلـة   باإلخالءاالحتالل أمراً    المقدسية المشردة سلمت سلطات      –أنقاض العائالت الفلسطينية    

 من مسكنها والبالغـة     – من ذوي االحتياجات الخاصة      –المواطن محمد كامل سعيد الجوالني      
 أطفال وذلـك    4 أنفار منهم    6 في حي االشقرية ويأوي      1998 الذي إقامته عام     2م70مساحته  

ت تزيـد فـي     بحجة البناء غير مرخص، وقد فرضت عليه بلدية القدس المحتلة دفع غرامـا            
 موعداً للبت في 2012 نيسان   22 شيكل وحددت محكمة البلدية تاريخ       60,000مجموعها على   
  .قضية المسكن

 وسياسته الراميـة علـى االسـتيالء علـى     اإلسرائيلي باالحتالل األراضيأبحاث يندد مركز   
رية  مستوطنات اسـتعما   وإقامة من بيوتهم    أصحابها الفلسطينيين المقدسيين    وإخالء األرض

 والمواثيـق والقـوانين     األعراف الذي يمثل خرقاً صارخاً لكافة       األمريهودية على أنقاضها،    
الدولية وفي مقدمتها الشرعة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وتحمل المجتمـع الـدولي             
مسؤولية عربدة االحتالل التي تمثل جريمة حرب ينبغـي أن تـستوجب مالحقـة سـلطات                
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 ومحاكمتها وفرض العقوبات والمقاطعة االقتـصادية عليهـا، وتـوفير           اإلسرائيلياالحتالل  
  .الحماية الدولية للفلسطينيين وممتلكاتهم وبيوتهم في القدس المحتلة

  
  
  

  واستيطان مصادرة 
 إلقامة كخمطط

ُ
  حملتلة على جبل املشارف يف القدس اة إسرائيلية عسكريلية

 ة عسكري ةلى إقامة كلي   إ  يهدف مشروعاً االحتالل سلطات   أقرت 2012 السادس من نيسان     في
 والمطل على المسجد األقصى والمحاذي      ، المشارف جبل على  للجيش اإلسرائيلي  ة تابع ةضخم
   .ة والعيسويالطور بلدتي والذي يمتد بين ة،الصوان وحي الجوز واد حي ة، العربيياءلألح

  علـى    يان ستضم عدة مب   والتي اً، دونم 14 علىالمخطط   حسب ة العسكري الكلية ستمتد   والتي
  . األرض التي هي باألصل وقف إسالمي

  وهو المشرف على إقامة الحـدائق  ،"مركز تطوير القدس  " المخطط     هذا باإلشراف على    ويقوم
  .المحتلة المدينة في ةالتوراتي

 فـي مدينـة القـدس     العربيـة  إلى المناطق    األمنية إلى نقل مقراتها     االحتالل رة تسعى إدا  إذو
  .ةلمحتلا

 لتحقيقه من وراء  هذه المـشاريع هـو    االحتالل دولة ى تسع الذي ذلك بأن الهدف      من ويتضح
 وعنـد  المدينة حول   راتية التو ائق الحد بإنشاء التاريخي المتمثل    بتزويرها سواء   ،ةتهويد المدين 

 الروحية مسمياتال تغيير   خالل ثقافياً من    تهويدها خالل   من وأ ،ية القبور الوهم  وإقامة وارهاأس
 دعـم  أجـل  من المحتلة للمدينة خالل نقل الِثقل األمني من ويهودية، بأسماء   واستبدالها نةللمدي

  .  للشعب اإلسرائيليكعاصمة كانتهام
 من  يدهم وتجر قسراً، أصحابها   من أو وقفية سواء األراضي، بمصادرة تقوم   االحتالل ة دول إن

ـ  دون أن تقوم     الدولة، أراضي صودرت لصالح     وتعتبرهاملكيتها    وتعمـل علـى     ضهم،بتعوي
 وبناء المستوطنات   ة الحدائق التوراتي  إنشاء عن طريق    صالحها م لخدمة ضي هذه األرا  استغالل

 جنيـف والمواثيـق    اتفاقيات عليها، ضاربةً بعرض الحائط      ةوتوسيعها وإقامة الكليات العسكري   
 االحـتالل، تحت   مصادرة أمالك المواطنين الواقعين      المحتلة الدولة التي حظرت على     لدوليةا

لكـن  ...  ألصحابها أو تعويـضهم        إعادتها األمر على أن تقوم ب     لزم إذا معينةإال في حاالت    
 توسـع  بل من أجل الـضم وال      األمنية، ألهدافها ليس   ألراضي، تقوم يومياً بمصادرة ا    يلإسرائ

  .والتهويد
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  حواجز وحصار
  
  
  

  :الغربية الضفة غيث من دخول اللطيفد  املقدسي عباملواطن منع
 الضفة دخول عليه ر عبد اللطيف غيث قراراً يحظمواطن االحتالل بتسليم الت سلطاقامت
 المسكوبية هاتفيه من محققين في مركز توقيف مكالمة تلقى حيث ، أشهر6 وذلك لمدة ة،الغربي
 لمدة الغربية الضفةمن دخول  يمنعه ي الذر وهناك قاموا بتسليمه القرا، للمثول أمامهمةودعو

6من أجلهنع أشهر دون أن يقوموا بذكر السبب الذي م .  
 تمديد الفترة تم أشهر و6 تم منعه قبل حيث هو المنع الثاني للمواطن عبد اللطيف غيث، وهذا
 كمدافع ويعتبر عبد اللطيف غيث من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان وأخرى، أشهر 6لـ 
 مجلس مؤسسة الضمير التي تعنى برعاية شؤون األسرى ألكثر من سرأ وهو ي،عنها

  . عشرون عام
 حركتهم ر بل وحصة الغربية العديد من المواطنين الذين تم منعهم من دخول الضفوهنالك

 أو القديمة البلدة كالدخول إلى ة من الوصول إلى أحياء معينومنعهم ،داخل مدينة القدس نفسها
  . بتحديدهاوم تقلفترة منازلهم عن باالبتعاد تُجبرهم اناًوأحي ،المسجد األقصى

 التي كفلت ، لحقوق اإلنسانلعالمي اإلعالن اق يسجل بحانتهاكاً االحتالل قرار ويعتبر
.إليها والعودة خارجها أوللمواطن حرية التنقل داخل بلده   

  
  
 

  : الدينيةاألماكناالعتداء على 
 للمتطرفني اليهود جابت أحمسرية

ُ
 مطالبني بتسريع بناء ة القدميالبلدة اءي

  :" اىل جبل اهليكل، نبني اهليكل ونذبح القرابنينعود"اهليكل حتت عنوان 
 إئتالف" ما يسمى بـ من من اليهود المتطرفين ضاً كبيراً عددشارك 2012 نيسان 22 في 

 أبواب المسجد  مرورها عند إلىةنسب" مسيرة األبواب " في  لبناء الهيكللعاملةالحركات ا
  . والتي جاءت بمناسبة بداية الشهر العبري الجديد،األقصى

 إلى حارة الواد مروراً بأبواب راق حائط البمن في ساعات المساء ة المسيرانطلقت وقد هذا
  .ة والقوات الخاصاالحتالل والتي رافقها عدد كبير من شرطة ة،المسجد األقصى المحاذي

 للعرب والمسلمين وطالبوا بالتسريع بهدم ة معاديات شعارلمسيرةا أطلق المتطرفون خالل وقد
 وأعالماً رسم ة أعالم إسرائيليع وتم رف، المزعوم على أنقاضهكل الهيوبناءالمسجد األقصى 

 الشرطة عند باب األسباط حيث تم إقامة حفل تحت حراسة وانتهت.  الهيكل المزعومليهاع
 بعد أن ، من الوصول إلى المكانمواطنينرق ومنعت ال قامت بإغالق الطلتيا اإلسرائيلية

 ود، من أجل تأمين األمن للمتطرفين اليهةقامت بإجبار المواطنين على إغالق محالهم التجاري
  .وإفساح المجال لهم
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 هذه سعى تإذ هج، تجري بشكل ممنوللمدينة، ة والتهويديكان للساالستفزازية هذه المسيرات إن
 أجل من إلى تسيير هذه المسيرات مع بداية كل شهر عبري لصهيونيةاالحركات والمنظمات 
 . بشكل خاصالعربية واألحياء األقصى لمسجد بشكل عام وحول االمدينةإثبات وجودها داخل 

  
  : والتنقل بالعبادة املتعلقة ينتهك حقوق احلريات االحتالل

 ةوجبه الشيخ عكرم إصدار قرار تمنع بمعلى في مدينة القدس االحتالل سلطات أقدمت
 لمدة قصى العليا من دخول المسجد األاإلسالمية الهيئةصبري خطيب المسجد األقصى ورئيس 

  .نشهري
.  نوعه بحق الشيخ صبري بمنعه من دخول المسجد األقصىمن هذا القرار هو الثالث ويعتبر

 مع حرية وقال الشيخ صبري تعقيباً على القرار بأنه تعسفي وباطل وغير قانوني ويتعارض
 لصالحيات األوقاف اإلسالمية، مشددا على أن تحٍدالعبادة، وفيه تدخل في شؤون المسلمين، و

 القرار هذا“ صبري أن وأضاف.  لن تعطي االحتالل أي حق في األقصىسكريةالهيمنة الع
 اليهودية المتطرفة التي تحاول المس جماعات تحريضات ضده من الجة جاء نتيعسفيالت

  .”نقصى الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار من رب العالميبحرمة األ
 من الوصول للمسجد هم منعتم صبري وغيره من الذين عكرمة الشيخ بمنع االحتالل قرار إن

 وانتهاك بحق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ة واضح على حق العباداعتداءاألقصى لهو 
 أو منع أي دون العبادة أماكن في وأداءها ةاد العبحرية التي كفلت للمواطن ة الدوليوالمواثيق

  .دقيو
  

املتطرفون
ُ

 املـسجد األقـصى ويقيمـون حلقـات رقـص وغنـاء ات اليهود يقتحمون باح
  :ةحتت محاية الشرط

 2012 نيسان 8 صباح يوم األحد 8:30 الساعة في مستوطناً متطرفاً 60 أكثر من اقتحم
 وحلقات رقص ة وقاموا بأداء شعائر دينية،ارب المسجد األقصى المبارك من باب المغباحات

  " .بيسح  "ح بعيد الفصاحتفاالً غناءو
 قد رافقتهم وقامت بتوفير األمن لهم قبل أن ينسحبوا من الشرطة من ة قوات معززوكانت

  .وقعلما
 قبل المستوطنين من بالضرب لالعتداء حارس المسجد األقصى ة وقد تعرض خالد أبو نجمهذا

 لم تحرك ساكناً سوى أنها قامت والتي ، التي كانت تقوم بحمايتهماإلسرائيلية الشرطةأمام 
  .وقعبإبعاد المتطرفين وإخراجهم من الم

 من حسين الشيخ محمد األقصى وخطيب المسجد الفلسطينية األراضي حذر مفتي وقد
 واستفزاز  بدخول المسجد األقصىالمتطرفة السماح للجماعات سرائيلي اإلاالحتالل استمرارية
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 بهدم المسجد األقصى متطرفين الصوات في الوقت الذي تتعالى فيه أة خاص، المسلمينشاعرم
 قرارات تمنع رواد المسجد االحتالل وأيضاً في الوقت الذي يصدر فيه ، المزعومالهيكل وبناء

  . وإضعافهاغهاألقصى من دخوله إلفر

  
  ويقوم بأعمال تصوير  األقصى االحتالل يقتحم بزيه العسكري باحات المسجديش ج

  
 وتغيير اقتحامات من ،ستمرةا زالت م األقصى ممسجد على الاإلسرائيلية االعتداءات إن

 تمارسه دولة العبادة بحق دور انتهاك هذا لهو نوإ.  لآلثار والتاريخة وحفريات وسرق،معالم
 لها المكملة اإلضافية والمالحق جنيف اتفاقيات وبحسب قصى، بحق المسجد األاالحتالل

  :يلي ما على نصت فقد عنها، والصادرة
  تاريخيةتاريخية  فنيةفنية  قيمةقيمة  منمن  لهالها  لمالما  حمايتهاحمايتها  يجبيجب  التيالتي  الثقافيةالثقافية  الممتلكاتالممتلكات  ضمنضمن  المقدسةالمقدسة  يةيةالدينالدين  األماكناألماكن  تعتبرتعتبر(( ((  

  )).)).جمعاءجمعاء  لإلنسانيةلإلنسانية  ودينيةودينية
    

  المعدةالمعدة  بالمبانيبالمباني  المساسالمساس  لعدملعدم  الوسائلالوسائل  منمن  يمكنيمكن  ماما  كلكل  اتخاذاتخاذ  يجبيجب  بالقنابلبالقنابل  والضربوالضرب  الحصارالحصار  حالةحالة  فيفي(( (( 
    )). )).للعبادةللعبادة

    
  وماوما  للشعوبللشعوب  الروحيالروحي  أوأو  الثقافيالثقافي  التراثالتراث  تمثلتمثل  والتيوالتي  العبادةالعبادة  ماكنماكنوأوأ  التاريخيةالتاريخية  اآلثاراآلثار  علىعلى  الهجماتالهجمات  شنشن(( (( 

  منمن  قريبقريب  موقعموقع  فيفي  تكنتكن  لملم  إذاإذا  وباألخصوباألخص  ؛؛  حربحرب  جرائمجرائم  تعتبرتعتبر  انتهاكاتانتهاكات  بمثابةبمثابة  لهالها  بالغبالغ  تدميرتدمير  منمن  عنهعنه  يسفريسفر
  .))))العسكريةالعسكرية  األهدافاألهداف

  
  كافةكافة  عنعن  لمسؤوليةلمسؤوليةاا  كاملكامل  ويتحملويتحمل  التعويضات،التعويضات،  دفعدفع  عنعن  يسأليسأل  وغيرهاوغيرها  االنتهاكاتاالنتهاكات  بهذهبهذه  يقوميقوم  الذيالذي  الطرفالطرف(( 

  .))))جنودهجنوده  يقترفهايقترفها  التيالتي  األعمالاألعمال
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  انتهاكات حبق األفراد 
  : بعد إصابتها بعيار ناري يف رقبتهاة عراعرمود أسيل حمالطفلة استشهاد

 متـأثرة  ، سـنوات ونـصف    4" ة عراعر أسيل "الطفلة استشهدت 2012 الثاني من نيسان     في
 القريب من منزلها فـي  عسكرإسرائيلي من الم قناص يها ناري كان قد أطلقه عل   يار بع بتهابإصا
  . الحيأطفال منزلها مع بجوار تلعب ت كانحينما 2011 في تشرين أول عناتا 
  رام اهللا  ى القـدس وبـين مستـشف      فـي  الخيرية قد تنقلت بين مستشفى المقاصد       ة الطفل وكانت

 الرصاصـة فتـه   الذي خللفتك شلل كامل نتيجة ا  من حيث كانت تعاني     ،الحكومي لتلقي العالج  
 المعالج في مستشفى المقاصد بأن   بيبها كان قد أكد ط    والذي ، قبل أن تخترقه   في النخاع الشوكي  

  .اإلصابة جسدها للعالج لصعوبة استجابةحالتها تسوء من سيئ إلى أسوأ لعدم 
 الحي عندما سـقطت علـى       أطفال عندما كانت تلهو قرب منزلها مع        أصيبت أسيل قد    وكانت

 والذي قام بتحويلها إلى مستشفى المقاصد وهناك        بالبلدة،قلها إلى المركز الطبي      وتم ن  ،األرض
  . بعيار ناري في رقبتهاأصيبت أنها قد تبين
 على الرغم من قربه من      ،حوله ة عسكري بات ويذكر سكان الحي بأن المعسكر يجري تدري       هذا

 ويشكل خطـراً    ،وقع بالم طنينالقا والذي يستهتر بأرواح المواطنين      ، بالسكان المأهولةالمناطق  
  .أرواحهمعلى 

  
السفلية والعلوية  إطرافها بشلل في إصابتها أثناء -اسيل عراعرة قبل استشهادها الطفلة 

  في مستشفى المقاصد 
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  :مداهمات واغالقات
  :ة داخل مدينة القدس احملتلة للمؤسسات املقدسيغالقٍ ماض يف سياسة اإلاالحتالل

 وضـباط مـن     اإلسـرائيلية  ة حرس الحـدود والـشرط     شرطةب ة ممثل االحتالل قوات   قامت
ـ      مكتب شبكة هنا القدس لإلعالم المجتم      باقتحام ،المخابرات  داخـل   ةعي الواقع في حي الخالدي
  .  الذي كان من المفروض أن يتماالفتتاح حفل نع بمقامتو ة،ديم القةأسوار البلد

 ،عادل رويشد ومهند إزحيمان   : ينالمواطنوهم   بالشبكة من العاملين    اثنين باعتقال وقامت   كما
 احتجـاز كما وتـم  . قاً ومن ثم تم اإلفراج عنهم الح      ةل مخفر باب السلس   لى إ اقتيادهم تم   ذينلوال

  .وقع في الماجد من تول لكةبطاقات الهوي

  
  :  لباحث مركز أبحاث األراضية الدكتور جمال نسيبوقال 

 العاملين طالبتو من الوصول المدعوين وصادرت األوراق ومنعت وقع المباقتحام قامت االحتاللأن قوات 
  : فيهجاء اً وقامت بتسليم قرار،بإخالئه فوراً

 تطبيق اتفاق الوسط بشأن ون قانحسب وعضو الكنيست يتسحاق اهرنوفيش، ليير األمن الداخ وزأمر((
 في نية القيام 2012-4-2 إعالمي بأنه بيوم وبعد، )1994تحديد النشاطات ( الضفة الغربية وقطاع غزة 

 في القدس هذا يمةالقد في البلدة الدية والالسلكية في منطقة عقبة الخة بمناسبة االتصاالت السلكيمؤتمرفي 
المؤتمر اجتماع من قبل وبرعاية السلطة الفلسطينية، هذا بدون تصريح أو مكتوب متفق عليه حسب قانون 

 مر آأناللقانون ) ب (3 صالحيتي من قوة بند حسبتطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة و
 إنسان كل مروأيضاً آ. إسرائيلر في داخل دولة  في كل مكان آخأو في منطقة القدس المؤتمر ذابمنع قيام ه
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 القيام في هذا تمرار اسأو يامه المحل ضمن نطاق لمنع قحب صاأوالمسؤول عامل في االجتماع المنفذ 
 .))إسرائيلالعنوان أو في كل مكان آخر في نطاق دولة 

 وهي  ،س القد  داخل مدينة  ة المجتمعي ة للمؤسسات المقدسي  غالقها في إ  ة ماضي االحتالل دولة   إن
 فـي   ة ومواطنيها عن باقي المدن والمؤسسات الواقع      تها ومؤسسا المدينة تسعى إلى عزل     بذلك
  . ة الغربيةالضف

 حق من حقوق الحريات     بانتهاك تقوم   ، بسياسة إغالقها للمؤسسات   االحتالل فإن دولة    وبذلك
  . وحقوق اإلنسانةالتي أقرتها المواثيق الدولي

 شخص الحـق فـي حريـة        لكل (( :اإلنسانعالن العالمي لحقوق     من اإل  20 المادة وبحسب
  )).االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية

 فرد حق في حرية لكل (( : المدنية والـسياسية الحقوق من العهد الدولي الخاص ب 22 المادة
ـ    إليها واالنضمام   بات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقا        تتكوين الجمعيا  ة  من أجل حماي

  .))ةمصالح
 كل شـخص فـي      حق (( : والثقافية االقتصادية من العهد الدولي الخاص بالحقوق       8 المادة

 قيد سـوى  ا يختارها، دونمالتي وفي االنضمام إلى النقابة    ين باالشتراك مع آخر   لنقاباتتكوين ا 
  )). واالجتماعية وحمايتهااالقتصادية على قصد تعزيز مصالحه المعنية،قواعد المنظمة 


