قراءة أسبوعيت يف تطوراث األدحاا واملواقف يف ماينت القاس
تصدر عه إدارة األبحاث والمعلومات
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 12 - 6كاوون ثان/يىاير 2012
االحتالل يضاعف من استهداف المرابطين،
ويشدد إجراءات الحبس المنزلي لألطفال

يزيد االحتالل من وطأة االعتداءات عمى المسجد األقصى والمرابطين فيو ،ويرفع من حدة اإلجراءات
العقابية المتخذة بحق المرابطين ،كما يمضي في محاوالت التغمغل االستيطاني في مناطق متعددة من
القدس المحتمة ،وال يتوقف إجرام االحتالل عن استيداف أي مكون من المجتمع حتى لو كان من األطفال
ضمن سجل مميء بانتياكات حقوق اإلنسان.
التهويد الديني:
يمضي االحتالل في حصار المسجد األقصى فتزداد االعتداءات عميو وعمى المرابطين في أرجائو ،كما

بدأ االحتالل باستخدام أساليب عقابية جديدة بحق المرابطين ضن سياسة تفريغ المسجد األقصى من
العقبة األساسية أمام أطماعو .فقد واصمت قوات االحتالل خالل ىذا األسبوع احتجاز ىويات النساء

والشبان قبل دخوليم لألقصى ،ووواصل منع نساء "القائمة الذىبية" من الدخول لممسجد منذ أكثر من

أربعة أشير ،ومع المنع يرابطن بشكل يومي بالقرب من باب حطة ،في رسالة بأن االحتالل لم يستطع
كسر عزيمتين.

ولمواجية إصرار الممنوعين من دخول األقصى عمى التواجد بقربو ،قام االحتالل بخطوة انتقامية تتمثل

فسرىا
بوقف مخصصات التأمين الصحي عن أكثر من  10مصمين من الرجال والنساء ،ىذه الخطوة ّ

البعض في إطار حظر االحتالل ما سماه تنظيمي "المرابطين والمرابطات" في شير أيمول/سبتمبر من
عام  ،2012ىذه الخطوة تؤكد تواطؤ كل مكونات االحتالل في مشروع التيويد ،وأن استيداف المرابطين

في ىذه المرحمة عمى سمم أولولياتو.

التهويد الديمغرافي:
 Page | 2محاوالت االحتالل إحالل المستوطنين في القدس ،واإلخالل في التوزيع السكاني في القدس سياسة دائمة

لدى االحتالل ،واحدى أوجو ىذه السياسة عمميات ىدم منازل المقدسيين ،وفي أحدث صورىا ىدم آليات

النوار" الواقع شرق بمدة "العيزرية" المقدسية،
االحتالل األربعاء  1/2مجموعة من المنازل في ّ
تجمع "أبو ّ
طال اليدم  2بركسات سكنية ومنشأة لتربية الحيوانات ،ما أسفر عن تشريد  22عائمة فمسطينية .وقد
عمق أحد ممثمي التجمع بأن السكان حصموا عمى قرار من المحكمة العميا اإلسرائيمية بمنع اليدم في ىذه

المناطق ،ولكن قوات االحتالل لم تكترث بو متذرعةً بأن قرار اليدم صادر عن جياز "اإلدارة المدنية"
التابع لمجيش اإلسرائيمي .وىي حادثة بالغة الداللة بأن القانون في دولة االحتالل ال يتم تطبيقو إال بما
يخدم أىدافيا ويعيق حصول الفمسطينيين عمى حقوقيم ،أما إن حصل إنصاف ما لمفمسطينيين فيتم

الضرب بو عرض الحائط.

ظا من
طا ممحو ً
سياسات اليدم تسير بتو ٍاز تام مع عمميات االستيطان ،وقد كشفت التقارير الصحفية نشا ً
قبل الحكومة اإلسرائيمية الحالية في دعم االستيطان ،وآخر ما كشفتو صحيفة "ىآرتس" األربعاء  1/2قيام

دونما إلى
ضم مساحة من األرض تقدر بنحو ً 00
وزير جيش االحتالل موشيو يعمون بالمصادقة عمى ّ
المخطط الييكمي لما يسمى المجمس اإلقميمي "غوش عتصيون" ،مما يسمح بضم "بيت البركة" الكنسي
لتجمع مستوطنات "عتصيون" .وفي تصريح لوزير الزراعة في حكومة اإلحتالل أوري أريئيل من حزب

"البيت الييودي" دعا فيو الحكومة اإلسرائيمية إلى تطبيق القانون عمى المنطقة المصنفة(ج).
قضايا:

متبعا لدى االحتالل ،ففي إحصاء أصدره مركز "أسرى فمسطين
نيجا
يمثل االعتداء عمى األطفال ً
ً
عاما،
لمدراسات" أظير تصعيد االحتالل من سياسة الحبس المنزلي
ً
وخصوصا لمن ىم أقل من ً 10
ار بالحبس المنزلي في مدينة القدس المحتمة ،وبمغ عدد المعتقمين في القدس
ورصد المركز ( )22قرًا
اطنا ثمثيم من األطفال ،ولمحبس المنزلي انعكاسات خطيرة عمى الطفل وصحتو النفسية،
 1000مو ً

فيصبح األىل ىم السجانون ،كما تحرم ىذه الق اررات الطفل من ممارسة حياتو بشكل طبيعي ،فيمنع من

غالبا في الطفل بشكل سمبي فيصبح أكثر
المعب والذىاب لممدرسة وغيرىا من األنشطة ،كما يؤثر القرار ً
عدوانية وانطوائية .وفي اآلونة األخيرة أصبح االحتالل يفرض عمى الطفل الحبس في ٍ
منزل غير بيت
الطفل األصمي ،عند أحد األقارب في منطقة بعيدة ،مما يفاقم معاناة الطفل واألىل عمى ٍ
حد سواء.

التفاعل مع القدس:
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نرصد في ىذه اإلطاللة أبرز المواقف المتفاعمة مع القدس وقضاياىا ،فخالل انعقاد مؤتمر "القانونيين
والحقوقيين العرب" في مصر تم تكميف األردن لتشكيل لجنة "قانونية دولية" لمتابعة االنتياكات

واالعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى والمقدسات ،وتقديم شكوى جزائية دولية بحق سمطات االحتالل أمام
محكمة الجنايات الدولية في "الىاي" من خالل قواعد القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي كممة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل ىنية ،خالل ميرجان "قدسنا اقترب

دفاعا عنيا فحسب ،إنما لتحرير المسجد
الوعد" في غزة ،أكد ىنية بأن المقاومة تبني القوة في غزة ليس ً
األقصى وفمسطين ،ووصف ىنية انتفاضة القدس بأنيا "أعظم تحول استراتيجي في المرحمة الراىنة".
وفي لقاء جمع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني باألمين العام لالتحاد البرلماني العربي نور

الدين بوشكج ،أطمع خاللو الحسيني عمى أوضاع مدينة القدس المحتمة وما يعانيو أىميا جراء الممارسات
اإلسرائيمية ،ودعا الحسيني لمضاعفة الجيود من أجل إنقاذ مدينة القدس ودرتيا المسجد األقصى
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية من األخطار التي تتيددىا.

