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  شكرنا
ّلجميع موظفات جمعية حقوق المواطن وموظفيھا الذين ساعدوا في توفير المعلومات والمعطيات، وقرأوا، وقدموا ّ 

الشكر 8عضاء الجمعية، للمتطوعين والممولين، الذين بفضل التزامھم ومساھمتھم نتمكن من تنفيذ . م3حظاتھم المھمة
  .نشاطنا

؛ صندوق إسرائيل الجديد: كما نود التقدم بالشكر لزم3ئنا الناشطين للدفاع عن حقوق ا9نسان في القدس الشرقية وھم
 مخططين من - المركز لحقوق ا9نسان ل@شخاص ذوي المحدوديات؛ بمكوم–ت جمعية إنسان الطبيعة والقانون؛ بزخو

أجل الحقوق في التخطيط؛ بيتسيلم؛ اللجنة ا9سرائيلية ضد ھدم البيوت؛ اللجنة العامة لمناھضة التعذيب في إسرائيل؛ 
انون؛ مركز القدس للحقوق يوجد ق" يش دين"ھموكيد مركز الدفاع عن الفرد؛ لجان ا8ھالي في أحياء القدس الشرقية ؛ 

  .؛ حاخمون لحقوق ا9نسان؛ مركز معلومات وادي حلوه سلوان "عير عميم"اEجتماعية واEقتصادية؛  

  

  

  

  

  

 جمعية حقوق المواطن في سطور

ًمنذ ث3ثين عاما ونّيف، تناضل جمعّية حقوق المواطن في إسرائيل من أجل حقوق ا9نسان، وحّرّية التعبير، والمساواة، 
ّوالحق في المأوى، ومن أجل تقديم خدمات صّحـّية متساوية، ومن أجل الحق في التربية والتعليم، وحماية حقوق ا9نسان  ّ

ّوكّل ھذا في سبيل أن نتمكن من التفّوه، . ّفي ا8راضي المحتلة، والمحافظة على خصوصّية الفرد، وغيرھا الكثير الكثير
ّجمعّية حقوق المواطن ھي منظمة مستقلة وغير .  ا9نسان ويحفظ حقوقنا، ويحميناوالتفكير، والعيش في واقع يحترم حقوق ّ

ترتكز . حزبّية، مواردھا من تبـّرعات صناديق وأفراد في الب3د وخارجھا، ومن رسوم العضوّية والنشاطات التطّوعّية
لة في عدم المطالبة، وE الحصول على التمويل من ّ على سياستنا التقليدّية المتمث-في ما ترتكز-استق3لّية الجمعّية ومھنّيتھا 

  .مصادر حزبّية أو حكومّية في إسرائيل

ّنحن نؤمن يقينا بأنه   في وسعنا تجذير وتعميق التزام المجتمع ا9سرائيلّي بحقوق ا9نسان، كي -من خ3ل تضافر الجھود- ً
ًنتمكن من العيش في مجتمع أكثر عدE وإنصافا ً  من أجل -اEنضمام إلى النضال من أجل حقوق ا9نسانندعوكم للقراءة و. ّ

 لمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة موقعنا على الشبكة ا9لكترونّية، أو التوّجه إلينا عبر البريد ا9لكترونّي. ًحقوقنا جميعا
il.org.acri@mailتE30-5608185:  ي الرقمصال بنا على الھاتف ذّ ، أو ا.  
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  مدخل

َكل من يتجّول في ا8حياء الفلسطينية في القدس الشرقية في السنوات ا8خيرة، E سيما في تلك ا8حياء  القائمة حول القدس 

في ھذه . اس مسلحونالقديمة، E يستطيع إE أن يرى المزيد من المواقع المحاطة با8سوار التي يقف على مداخلھا حر

المواقع المقامة داخل ا8حياء الفلسطينية المبنية باكتظاظ شديد يعيش اليوم ألفان من اليھود وتنشط فيھا عشرات المؤسسات 

لجمعيات  والحديث ھنا ليس عن استيطان عشوائي وإنما عن مشاريع مدروسة ومخططات. العامة التي تقدم لھم الخدمات

  .و تھويد القدس الشرقيةسياسية ھدفھا المعلن ھ

. إن التواجد الدائم لھؤEء الجيران الجدد المحميين بحراسة مسلحة دائمة أبعاد كثيرة على نسيج الحياة في ا8حياء العربية

إذ تنشأ احتكاكات كثيرة بين المستوطنين اليھود وبين السكان الفلسطينيين التي انتھت غير مرة بأحداث عنيفة واعتقاEت 

  . ت قضائية، موّجھة في غالبيتھا ضد الفلسطينيينوإجراءا

تشمل شھادات السكان الفلسطينيين القاطنين في ھذه ا8حياء شكاوي عن عنف جسدي ولفظي من جانب  المستوطنين 

والحّراس، وعن إرھاب ا8وEد ومضايقات متنوعة بما في ذلك انتھاكھم لحرمات البيوت عن طريق التصوير في الحيز 

تحّولت المواجھات بين المستوطنين وحراسھم  وسكان ا8حياء الفلسطينيين . غ3ق طرق وساحات عامة وغيرھاالخاص وإ

  .إلى أمر روتيني، تنزلق في بعض ا8حيان إلى صدامات عنيفة با8سلحة النارية

 وشتائم وما إلى  رمي الحجارة وتخريب ممتلكات;المستوطنون أيضا يشكون من أعمال عنيفة من جانب الفلسطينيين مثل

ولكن ھنا الظاھرة ا8خطر في إطار الشكاوي المتبادلة حيث يتضح من شھادات السكان الفلسطينيين صورة قاتمة . ذلك

ّوالنظام من جانب سلطات القانون، وعدم توفيرھا الحد ا8دنى من الحماية للسكان , بشأن تطبيق انتقائي للقانون

  .الفلسطينيين

ّظروف كھذه، على السلطات أن تعمل بجد واجتھاد لحماية حقوق ا9نسان لكل السكان بما فيھا على الرغم من أنه في 

: الحق في س3مة الجسد وا8من الشخصي وحرية التنقل والخصوصية، يتضح من شھادات السكان أن العكس ھو الحاصل

في حاEت كثيرة أو أنھا تطبقه بشكل  فھي E تطبق القانون ;فقد تحولت السلطات المختلفة إلى شريكة في خرق حقوقھم

يصب في مصلحة المستوطنين اليھود، إذ يعتمد ممثليھا أE وھم الحراس الممولين من قبل الدولة أو رجال الشرطة العنف 

وعندما يحاول ھؤEء تقديم شكاوي بھذا الخصوص ففي حاEت كثيرة E . ّالجسدي واللفظي، وينكلون بالسكان الفلسطينيين

  .E تفحصتسمع و

قسم آخر من شكاوي السكان الفلسطينيين يتعلق بعمل السلطات في مجال التخطيط والبناء، التي تعطي أفضلية Eحتياجات 

ومصالح المستوطنين اليھود في ا8حياء على حساب اEحتياجات ا8ساسية للسكان الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالتخطيط 

  .  لى موارد ا8رض النادرة لھذا الغرضوالبناء والتطوير، بل وبالسيطرة ع

ُلقد كتب الكثير حتى ا`ن عن الدEEت السياسية والقانونية لدخول الجمعيات اEستيطانية والسكان اليھود إلى ا8حياء 

، ھو غير قانوني ومحظور، إE أنه من ناحية 1967فمن ناحية القانون الدولي كل استيطان عبر حدود العام . الفلسطينية

إE أننا E نقصد في ھذا . ّالقانون ا9سرائيلي فإن ضم القدس الشرقية أفضى إلى فرض القانون ا9سرائيلي على ھذه ا8حياء
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بل سنكتفي با9شارة إلى انتھاكات حقوق ا9نسان التي , التقرير الخوض في نقاش حول ا8بعاد السياسية والقانونية للمسألة

  . ترتبت عن ھذا الفرض

النقص ,ُغياب البنى التحتية , قوق ا9نسان في القدس الشرقية ھو ا8سوأ في مجاEت عديدة تتصل بھدم البيوتإن وضع ح

حقوق ا9نسان "أنظر تقرير الجمعية ... (التدني الشديد في خدمات الصحة والرفاه اEجتماعي وغيرھا,الشديد في المدارس 

نا ھذا في رصد ا9سقاطات المباشرة للبؤر اEستيطانية في ا8حياء يختص تقرير. 1")حقائق ومعطيات: في القدس الشرقية

على حقوق ا9نسان للسكان ا8صليين، وھو التقرير ا8ول من نوعه ) وسلوك السلطات حيال ذلك(الفلسطينية في القدس 

  . في ھذا الخصوص

" تھويد"رب في ظل محاوEت يتخلل التقرير استعراض روايات السكان الفلسطينيين وكشف ما يتعرضون له من تجا

, ويقف التقرير عند دور السلطات ا9سرائيلية بما فيھا شرطة إسرائيل، ووزارة ا9سكان وبلدية القدس في التدھور. أحيائھم

ويورد في نھاية التقرير كذلك توصيات لتغيير سياسة . والمّس بالحقوق ا8ساسية للسكان ا8صليين وبنسيج حياتھم

  .يلية في محاولة لتوفير حياة يومية طبيعية خالية من العنف والتنكيل والمضايقات المختلفةالسلطات ا9سرائ

 بناء على ذلك اخترنا التمحور في شكاوي السكان الفلسطينيين بسبب حجم الظاھرة وتأثيرھا على الحياة اليومية للسكان، 

ّنؤكد أن . ُنقاشات العامة في إسرائيل، أن يسمع معاناتهُو9تاحة الفرصة أمام ھذا الجمھور الذي E يسمع صوته عادة في ال

 ھي بمثابة أمثلة فقط لظواھر متكررة، ف3 يدعي التقرير ا9حاطة بكل ا8حياء وأبعاد حاEت 2الشھادات الواردة في التقرير

  .طاتالمّس بحقوق السكان فيھا وإنما الوقوف عند ا8بعاد ا8ساسية للمّس بالحقوق الذي تقوم به السل

ّلعرض صورة أوسع لھذا الموضوع أوردنا في نھاية التقرير م3حق تضم استعراضا لتكثيف التواجد اليھودي في ا8حياء 

الفلسطينية في القدس، جدوE وخارطة تفّص3ن المواقع اEستيطانية في ا8حياء وث3ث شھادات كاملة لث3ثة من السكان 

  .ھم الجددترسم صورة واقع حياتھم إلى جانب جيران

كلنا أمل أن طرح الموضوع  للنقاش العام سيدفع بالسلطات إلى إص3ح القصور الناجم عن عدم احترام والمّس بحقوق 

  .ا9نسان في القدس الشرقية

  

  

 العنف برعاية الشرطة. أ

حتى أمور . " افة العنفتسير الحياة في ا8حياء الفلسطينية، التي ازداد بھا في السنوات ا8خيرة التواجد اليھودي، على ح

تقول " ُعادية أساسھا الصدفة مث3 أن تلتقي بھم في الممر تفضي دائما إلى الصراخ وتنشأ صدامات من أبسط ا8مور

                                                 

: ن، حقوق اEنسان في القدس الشرقيةالمحامية تالي نير، ان سوتسيوا، رونيت سيلع، المحامية نسرين عليان، المحامي عوديد فلر ومحمود قراعي 1
  pdf.2010eastjer/pdf/il.org.acri.www://http. 2010جمعية حقوق المواطن، ايار . حقائق ومعطيات

 . موظفو جمعية حقوق المواطن إE إذا ذكر غير ذلك2010ز الشھادات الواردة في ھذا التقرير جمعھا في ا8شھر بين كانون الثاني ـ تمو 2
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 وحقا، إن الفلسطينيين والمستوطنين الذين يقطنون في 3.رئيسة موسى الكركي، من سكان حارة السعدية في البلدة القديمة

تعابير عنصرية، شتائم نابية، رمي نفايات على مداخل البيوت :  التوتر ينطوي على نتائج مرّوعةھذه ا8حياء يؤكدون أن

  .وساحاتھا، تدافع، شجارات، تھديدات بل وعنف جسدي وإشھار مسدسات

ّ يتجاور في أحياء القدس الشرقية فلسطينيون ومستوطنون، في ازدحام سكاني وجو مشحون سياسيا إلى حد كبير ً .

ّ يحم3ن شحنتين أيديولوجيتين واضحتين وأحيانا متناقضتين، كان يتوقع من الشرطة أن تفعل كل شيء لمنع مجتمعان ُ

سكان اFحياء الفلسطينيين يشتكون من أنه في حا=ت كثيرة جدا، إE أن . المواجھات المحتملة بينھم بشكل مھني ومتساو

طة القانون و= تعمل للجم المستوطنين المتھمين بممارسة عندما يتعرضون لعنف لفظي أو لعنف جسدي، = تطبق الشر

  .العنف

إن وظيفة الشرطة بموجب القانون ھو منع المخالفات، واعتقال مخالفي القانون وتقديمھم للمحاكمة، حفظ النظام العام 

شرطة يبدو أن  في ضوء ھذا التعريف الواضح لوظيفة ال4.وحماية ا8من الشخصي وا8م3ك لكل من يعيش في إسرائيل

  .سلوك الشرطة في القدس الشرقية إشكالي بشكل خاص

ّحسب ما ورد عن السكان الفلسطينيين، = تحرك الشرطة ساكنا في حا=ت كثيرة لدى استدعائھا، فتكون النتيجة اتساع 

توطنين الذين يسكنون رئيسة موسى الكركي من حارة السعدية بالبلدة القديمة، التي تتقاسم ممر بيتھا مع مس. مظاھر العنف

 في منتصف الليل، سمعت أصوات خمسة أو ستة رجال 00:30قبل أسبوع ونصف في الساعة : "بجوار بيتھا تقول

َخرجت  8رى ما ا8مر فرأيت قسم من المستوطنين وقد عادوا إلى شقتھم والقسم ا`خر ترك , يصرخون في الممر

اد أحدھم ودفع الباب بقوة شديدة لحظة كانت يدي على الباب، وكانت اقتربت من باب المدخل 8غلقه، فجأة ع, المكان

لقد تعرضنا إلى الكثير من التنكيل، وقدمنا الشكاوي للشرطة حوالي ... النتيجة أني أصبت بجرح في يدي وتلطخت بالدم

أE أحدث أي اتصال معھم في المرة ا8خيرة أجبروني التوقيع على التزام ب.  مرة، ولم يشفع لنا ا8مر ولو مرة واحدة20

دائما يصرخون في وجھي ويضربون بقوة على . أنا المشتبه بھا دائما كلما ذھبت للشرطة لتقديم شكوى. وE حتى بالك3م

  5".الطاولة، وكثيرا ما يجعلونني أبكي من المرارة

ن ھتصديق في الشيخ صالح ذياب الذي يقطن بجوار ما يسمى قبر شمعو. شھادات كھذه تصل من أحياء أخرى، أيضا

جراح يقول أنه أصيب عدة مرات من اعتداءات المصلين الذين يزورون الضريح، ولم تستجب الشرطة Eستغاثاته 

في ھذه , ُ، رمي حجر إلى ساحة بيته وأصابت والده المسّن في ظھره2009في إحدى المرات خ3ل صيف . المتكررة

: " المكان، لكن رجال الشرطة رفضوا تسجيل الشكوى فيقول ذيابالحالة استجابت الشرطة Eستدعائه ووصلت إلى 

ُأصيب والدي بحجر رمي من جھة الضريح وكان من الممكن أن تقتله، قفزت فورا ناحية الضريح 8رى من رمى الحجر 

تفي إستدعيت الشرطة وريثما تصل بدأت بتصويرھم بكاميرا ھا. ورأيت الكثير من اليھود من زوار الضريح في الممر

ّالنقال، سألتھم لماذا رموا الحجر لكنھم لم يجيبوا، غضبت وبدأت أصرخ، عندھا انقضوا علّي جميعھم وأخذوا مني ھاتفي 

في نھاية ا8مر، وبتأخير ما، . النقال، أحدھم أشھر في وجھي س3حه وقال أنه سيطلق النار علّي إذا لم أغادر المكان

                                                 

 للمحامية نسرين عليان 14/4/2010أدلت بشھادتھا يوم . تعيش رئيسة موسى الكركي في حارة السعدية، بجوار باب الساھرة في البلدة القديمة 3
  .من جمعية حقوق المواطن

  8مر الشرطة4بند  4
 . أع3ه3أنظر الم3حظة  5
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صل لوالدي الذي أصيب بحجر رماه المستوطنون، وأنھم سرقوا لي ھاتفي شرحت لھم كل ما ح, وصلت سيارة الشرطة

كان جواب الشرطة أنني أكذب بخصوص . النقال لمحو ما صّورته، وأشرت على الشخص الذي أشھر الس3ح في وجھي

زة الكترونية استعمال الس3ح وسرقة الھاتف النقال 8ن جميع من كان ھناك متدينون يھود وE يجوز لھم أن يمسكوا بأجھ

  . 6"أو استعمالھا أيام السبت

ّ ھكذا مث3 يدعي .يشكو السكان الفلسطينيون أيضا، من امتناع الشرطة عن التحقيق في شكاويھم حول تخريب ممتلكاتھم

ُنبيل الكرد من الشيخ جراح، الذي يتقاسم ساحة بيته مع مستوطنين استولوا على قسم من بيته واستوطنوا في الحي منذ 

إE أن الشرطة أغلقت . ، أنه في شھر نيسان ھذا العام تم تخريب قسم من ألعاب أوEده وسرقة القسم ا`خر2009ف صي

  .7ّشكواه التي ادعى فيھا الكرد أن المستوطنين وضيوفھم ھم الفاعلون، بعد شھر من تقديم شكواه

راتھم حسب اEدعاءات التي وجھت إلى مثال آخر يعاني منه السكان ويتعلق بعدم فحص شكاويھم بخصوص تخريب سيا

،  4/6/2010،  11/6/2010،  19/6/2010جمعية حقوق المواطن، والتي تمت بفترات متقاربة بالتواريخ التالية 

في يوم .  وذلك بتكسير زجاج وثقب دواليب سيارات السكان في حي الشيخ جراح28/5/2010،  3/6/2010

، آفي كوھن، اقترب منه صالح ذياب من سكان الحي الذي "ش3م" محطة ، عندما وصل إلى الموقع ضابط4/6/2010

أشار إلى ا8ضرار التي لحقت بالسيارات، وادعى أمامه أن أحد المستوطنين الذي جلس في مدخل أحد البيوت ھو الذي 

ّاختار كوھن أE يھتم لھذه اEدعاءات وغادر المكان. فعل ذلك
8.  

ي مثال بسيط Eدعاءات متكررة من السكان الفلسطينيين حول تخاذل الشرطة في معالجة ُيشار ھنا إلى أن ھذه الشكاوي ھ

  .ّوسيتم إيراد شھادات إضافية في سياقات أخرى في معرض التقرير. شكاويھم

  

  

 مشتبه بھم على الدوام. ب

ُمرات عديدة يقدم فيھا السكان الفلسطينيون شكاوي ضد المستوطنين أو الحراس، ليس أنھا = ت فحص فحسب، بل ّ

فبدل أن تسجل الشرطة شكاويھم تعمد . ّتنقلب اFمور فيھا عليھم، إذ أن الفلسطينيين ھم الذين يتحولون إلى مشتبه بھم

  .في مرات كثيرة إلى فتح ملفات جنائية ضدھم والتحقيق معھم كمشتبه بھم

تصل سيارة الدورية متأخرة، إذا وصلت في كل مرة نستدعي الشرطة : "ھكذا قال جاد عارف حمد من سكان الشيخ جراح

أص3، وكل ما يفعلونه ھو التحقيق معنا بدل التحقيق مع المستوطنين أو أنھم يطلبون أن نذھب لتقديم شكوى في مركز 

الشرطة الذي E نستطيع الذھاب إليه 8نھم في كثير من الحاEت يحتجزوننا 8سباب مختلفة ودائما ما نتحّول نحن إلى 

  .9"ھممشتبه ب

                                                 

  . أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن18/4/2010أدلى بشھادته يوم . ذياب يقطن في الشيخ جراحصالح  6
  .23/4/2010قدم شكواه إلى الشرطة بخصوص سرقة وإضرار مقصود بالممتلكات يوم . نبيل الكرد يقطن في الشيخ جراح 7
  . امام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن22/6/2010أدلى بشھادته يوم .  حي الشيخ جراحفيصالح ذياب يقطن  8
 .، أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن21/4/2010أدلى بشھادته يوم . جاد عارف حمد من سكان الشيخ جراح 9
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 .يقول السكان الفلسطينيون أنه في حا=ت كثيرة يتم تأجيل معالجة شكاويھم بذرائع مختلفة لمنعھم من تقديم شكاوي

المحقق مشغول، ليس لدينا محققون اليوم، عودوا غدا، : ُومما يقال للسكان المشتكين الذين يصلون إلى مركز الشرطة

ُلسطينيين فان الشرطة تتصرف على ھذا النحو حتى تتيح للمستوطنين حسب ادعاء السكان الف. الشكوى ليست منطقية

وحراسھم تقديم شكاويھم أوE، وبذلك يتم التحقيق مع السكان الفلسطينيين كمشتبه بھم تحت طائلة التحذير حتى عندما 

  .يحضرون بأنفسھم لتقديم شكاوي بخصوص ا8حداث نفسھا

، عندما وصلوا إلى محطة 9/2/2010ا ما حصل له و8فراد عائلته، يوم ناصر أبو ناب، من سكان سلوان، يقول أن ھذ

بيت لمستوطنين في حي بطن " (بيت  العسلي"الشرطة لتقديم شكوى بخصوص تعّرضھم  للضرب من  قبل  حراس 

نا بعد أن خرجت من المستشفى، سافرنا أ: "، أدى إلى إصابة والدته وشقيقه وإصابة أبي ناب نفسه)الھوى في سلوان

عندما دخلنا المحطة طلبوا منا في اEستقبال . لغرض تقديم شكوى ضد الحراس" شليم"وشقيقي باتجاه محطة شرطة 

اEنتظار حتى يتسنى للمحقق أن يستقبلنا، لكن بعد حوالي نصف ساعة تم إب3غنا بأن المحقق قد أنھى ورديته، وطلبوا أن 

الوقت رأينا الحراس إياھم الذين تواجدوا أثناء المواجھات في غرف التحقيق في ھذا . نأتي في اليوم التالي لتقديم الشكوى

وتمحور المحقق في . وعليه، تم التحقيق معنا في الحادث كأننا المشتبه بھم! وفھمنا أنھم وصلوا قبلنا لتقديم شكوى ضدنا

َأسئلة مثل من الذي بدأ بضرب من، ولمن كان حضور أكبر في الموقع للسكان أم للح ّراس، وفي نھاية التحقيق سلمونا َ

  .10"دعوات للذھاب إلى محطة شرطة المسكوبية Eلتقاط صور لنا وإعطاء بصمات أصابع

التابعة لشرطة لواء القدس، " دافيد"ومحطة " شليم"ّمعظم شكاوي السكان بخصوص أداء الشرطة موجه تجاه محطة 

ديمة وفي ا8حياء العربية من حولھا، حيث تتواجد الغالبية وھي المحطات المسؤولة عن تطبيق القانون في البلدة الق

  .العظمى للبؤر اEستيطانية اليھودية في ا8حياء الفلسطينية

يقول تامر أنه في يوم ". شليم"ما حصل لتامر قراعين، من سكان وادي حلوة في سلوان مثال 8داء المحققين في محطة 

نين وأطفال فلسطينيين في الحي، وعندما أراد تخليص ابن شقيقه من  نشبت مواجھة بين أطفال المستوط31/3/2009

وحسب قوله، فإن شكواه في الشرطة ترافقت مع تھديدات . بينھم اعتدى عشرات الحّراس عليه وعلى عائلته بالضرب

قف الحراس في مرحلة معينة تو. ُالحراس ضربونا جميعا، حتى والدي، ووالدتي وأخوتي ضربوا: "وتحويله إلى مشتبه به

حاول . بدأ ناس من القرية يتجمعون في المكان. في تلك اللحظة بالضبط وصلت الشرطة. عن ضربنا واختفوا من المكان

تم نقلي إلى المستشفى . رجال الشرطة تفريق التجّمع ووعدونا بفحص الموضوع وأشاروا علينا بتقديم شكوى 8ننا الضحايا

في اليوم التالي ذھبت أنا ووالدي ووالدتي وشقيقي لتقديم شكوى . وقوع الحادثةفي سيارة إسعاف، وصلت بعد ساعة من 

دخلت غرفة المحقق وقلت له أنني أريد . دخلت أوE 8نه كان علّي ا9سراع إلى الجامعة 9جراء امتحان". شليم"في محطة 

ه وقال لي أنه يحقق معي بتھمة أخذ المحقق ھاتفي النقال وأغلق. تقديم شكوى بخصوص الحادثة التي وقعت يوم أمس

قال المحقق E مشكلة في ا8مر، وأضاف . فقلت إذا كان ھذا تحقيقا فإني أريد محاميا. اEعتداء على حراس المستوطنين

قلت أنه ليس بمقدوري أن أتدبر أمر . أنه إذا كان لدي محام فا8فضل أن أتصل به ليحضر إلى المركز بعد خمس دقائق

وبعد التحقيق أخلوا سبيلي . فقال إذا كان ا8مر كذلك فإنه لن يستطيع اEنتظار وبدأ التحقيق معي. دقائقمحام خ3ل خمس 

بكفالة، لكن المحقق نفسه عاد واتصل بي بعد مضي ث3ث ساعات وطلب إلّي العودة إلى محطة الشرطة وإE فإنه سيعتقل 

                                                 

  .ن أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواط10/2/2010أدلى بشھادته يوم . ناصر أبو ناب من سكان بطن الھوى في سلوان 10
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أثناء ھذا التحقيق عرضوا علّي أقساما من فيلم تم .  جديدعدت إلى  المحطة وتم التحقيق معي من. أخي الموجود ھناك

طلبت . حيث ظھرت في ھذه ا8قسام وأنا أدافع عن نفسي في وجه الحّراس. تصويره بكاميرا الحماية التابعة للمستوطنين

8فضل لي أE ّمن المحقق أن يعرض ما سبق لھذه اللحظة في الفيلم، فھددني وھو يصرخ أن E أتدخل في عمله، وأنه من ا

.  ساعة أفرج عني بعدھا من خ3ل إبعادي عن منزلي لمدة شھر24في النھاية وجدت نفسي معتق3 لمدة . ّأتواجه معه كند

أثناء التحقيق ا8ول قال لي . ُشكواي كمعتدى عليه لم تفحص أبدا. بعد أسبوع تم استدعائي للشرطة مرة أخرى للتشخيص

 يوما، إE أن الجيران رأوه ھناك في 15ُلى ابن أخي والذي ھاجمني أبعد من الحي لمدة المحقق أن الحارس الذي اعتدى ع

  .11"اليوم التالي للحادثة

، 20/4/2010جماEت مغربي من السكان الذين تم إخ3ؤھم من بيوتھم في حي الشيخ جراح، تروي لنا ما حصل في يوم 

في " شليم" أنه تحّول إلى مشتبه به لحظة وصوله إلى  محطة  عاما، إ17Eحيث ھاجم مستوطن ابنھا البالغ من العمر 

كل الصور التي كانت بحوزتي و الشھود الث3ثة الذين : "ّحين لم يتم أبدا فحص ا8دلة التي سيقت لصالحه وتقول

ِاصطحبتھم معي وكل ا8دلة لصالح إبني لم تفض إلى أية نتيجة بل إلى العكس ُ ّتبار ومدد لم يأخذھا المحقق بعين اEع: ّ

بل أن المحقق أبدى أسفه 8نه E يستطيع أن يفعل أي شيء في ا8مر، وأنه يثق بما نقول .  ساعة أخرى24اعتقال ابني لـ 

وعند سؤالنا ماذا فعل مع المستوطن الذي سبب كل ھذه المشكلة، قال . على حد تعبيره"فوق"لكن ھذه ھي التعليمات من 

. E أعرف متى نعود للعيش بھدوء كما كنا في الماضي. وأنه ليس لديه أي سبب Eعتقالهأن المشاكل في حيينا E تنتھي 

  .E12 يقّل عن مرة أو مرتين في ا8سبوع لغرض إخ3ء سبيل أبنائنا" شليم"نحن مضطرون لزيارة محطة الشرطة 

ّيستدل من ھذه الشھادات أيضا، وجود شك في إدارة التحقيقات بشكل موجه من خ-ل است خدام غير قانوني للتھديد مثل ُّ

ُحسب أقوال السكان فإن مثل ھذه ا8ساليب تفضي بھم . ّتخويف المشتبھين باعتقال أفراد من العائلة وتجاھل أدلة قائمة

  .إلى اEعتقاد بأن التحقيقات موّجھة با8صل وE تقصد كشف الحقيقة

نھا، اFمر الذي يؤدي في حا=ت كثيرة إلى عدم التوجه يتحدث السكان أيضا، عن غياب الثقة التامة بالشرطة والخوف م

تقول السيدة شادية كامل ربيعة من سكان عقبة . إلى محطات الشرطة وتقديم الشكاوي حتى في حا=ت اعتداء خطيرة

، رفض ابنھا تقديم شكوى في الشرطة بعد أن اعتدى عليه ط3ب 2008الخالدية في البلدة القديمة أنه في شتاء عام 

عندما يعود ابني عبر طريق حائط المبكى : "ُدرسة دينية توراتية اعتداءا خطيرا، 8نه لم يكن واثقا بأن شكواه ستفحصم

وقد حدث مرة أن انقض عليه ط3ب الكنيس , عليه المرور بجانب كنيس يھودي) ھذه ھي الطريق ا8قصر إلى بيتنا(

ّلم يقدم شكوى 8نه خاف أن يتحول إلى مشتبه . مدة شھر كاملوضربوه ضربا شديدا اضطر بعدھا إلى م3زمة الفراش ل

  .13"به أو أن ينكل به رجال الشرطة كما حصل لشبان من الحي

. ّحسب أقوال السكان فإن أداء الشرطة ولد اعتقادا مفاده أن الشرطة تعمل لحماية المستوطنين فقط وبالتنسيق معھم

ُلشرطة ليست موضوعية وتتصرف على نحو يثبت أنھا تعمل لصالح أحمد قراعين، من سكان وادي حلوة، يقول أن ا

ان الشرطة المدنية حاضرة دائما في مدخل حينا، وھي تقيم الحواجز في الطريق الذي نسكنه، ھناك يقف : "المستوطنين

                                                 

  . أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن12/2/2010أدلى بشھادته يوم . تامر قراعين ھو من سكان وادي حلوة في سلوان 11
 أمام محمود 19/5/2010 وفي يوم 21/4/2010أدلت بشھادتھا يوم . جماEت مغربي من السكان الذين تم إخ3ؤھم من حي الشيخ جراح 12

  .مواطنقراعين من جمعية حقوق ال
 . للمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن2010أدلت بشھادتھا في نيسان . شادية ربيعة ھي من سكان حي عقبة الخالدية 13
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مرور رجال الشرطة دائما مع الحراس ويتضاحكون معا كأصدقاء، وعندما يصل إلى المكان فاحص السيارات أو شرطي 

ّفأول ما يفعله ھو الذھاب إلى نقطة الحراس حيث يعد لنفسه القھوة ليشربھا سوية مع الحراس بعد ذلك يبدأ عمله في . ُ

  .14"فحص سيارات العرب فقط

  

  

  اعتقا=ت القاصرين في منتصف الليل. ج

عطيات بلدية القدس فإن حسب م.  يتمّيز المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية بوجود نسبة عالية من ا8طفال فيه

ّ ھم من القاصرين، وحسب معھد القدس فإن معدل العمر 2009من سكان القدس الشرقية حتى  نھاية عام % 43.5

  . سنة19.3، ھو 2008للسكان العرب في القدس، حتى نھاية العام 

رع وا8زقة إلى ساحات لعب يؤدي النقص في الحدائق العامة وساحات اللعب في أحياء القدس الشرقية إلى تحّول الشوا

في ھذا ا9طار يتراكض ا8طفال في الطرقات ا8مر الذي يؤدي إلى استنفار دائم . بالنسبة للكثير من ا8وEد الفلسطينيين

حيث يتھم الحراس ا8طفال دائما برمي الحجارة بينما يدعي ا8طفال أن . عند الحراس الذين يحيطون ببيوت المستوطنين

بجميع ا8حوال إن التوتر الدائم بين الحراس وبين ا8طفال وأھاليھم . ن بھم ويفترون عليھم بتھم باطلةالحراس ينكلو

ّعرضة ل3نفجار في كل وقت إلى حد أنھا تتطور في كثير من ا8حيان إلى مواجھات حادة وخطيرة ُ.  

ّلمشتبه بھم برمي الحجارة تصل حد القيام ّحسب أقوال السكان، تتخذ الشرطة إجراءات إشكالية جدا فيما يتعلق باFو=د ا

سن المسؤولية  (12ونوضح أن القانون ينّص على أن أوEدا في سن ألـ . بأعمال مخالفة للقانون واFصول المرعية

ّ عاما، الذين يشتبه بارتكابھم مخالفات جنائية، ينبغي أن يتم التحقيق معھم بحضور احد والديھم أو 18وحتى ) الجنائية ُ

ُووفقا ل@نظمة والقوانين يمنع التحقيق مع ا8وEد في ساعات الليل، ويمنع . ِ آخر ومن قبل محقق أوEد مختص فقطقريب

أما استعمال العنف فھو ممنوع منعا باتا . 15ُأيضا اعتقالھم إذا كان يمكن تحقيق الھدف من اEعتقال بطريقة أقل مسا بالطفل

  .طيلة التحقيق

ى بھا أطفال اعتقلوا في السنة اFخيرة، صورة قاتمة عن اعتقا=ت أو=د تم انتزاعھم من تتضح لنا من شھادات أدل

تحدث اFو=د عن تحقيقات عنيفة . ّفراشھم في منتصف الليل، واقتيدوا إلى غرف التحقيق مكبلين ودون مرافقة والديھم

، 2009ھذا ما حصل في كانون ا8ول  .ُومخيفة أجراھا رجال شرطة ليسوا بمحققين مختصين بالتحقيق مع اFطفال

ّكل توس3ت والديه بأن يتم .  عام من سلوان، الساعة الثالثة قبل الفجر14ج ابن ألـ .عندما حضرت الشرطة Eعتقال م

ُتأجيل اEعتقال ووعودھما بأنھما سيحضرانه صباحا للتحقيق لم تنفع، فتم اقتياد الطفل للتحقيق في محطة الشرطة 

كان ھناك محقق اسمه : "وقال الفتى أنه خ3ل التحقيق استعملوا ضده العنف الجسدي وأفاد. كّبل اليدينم" المسكوبية"

. لماذا أنت ھنا؟ أجبته أنني E أعرف، وأن عليه أن يسأل الكابتن رامي الذي اعتقلني: سألني. موشي كما عّرف عن نفسه

والحديث .  بيت المستوطنين الموجود في الحي الذي أسكن فيهقال لي أنه يعرف لماذا أنا ھنا، 8نني رميت الحجارة على

                                                 

 .، أمام المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن1/6/2010أدلى بشھادته، يوم . أحمد قراعين من سكان وادي حلوة في سلوان 14
  .، الفقرة ج1971، )المقاضاة والعقوبة وطرق الع3ج (قانون الشبيبة 15
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عندما أنكرت التھمة لكمني الشرطي موشي على . عن بيت عوض عبد الفتاح الرجبي الذي استولى عليه المستوطنون

أثناء التحقيق طلبت مرات عديدة الذھاب إلى المرحاض لكن الشرطي موشي . بطني وظھري وصفعني على وجھي

  .16 التحقيق شعرت بالبرد القارص وبخوف شديد من المحقق موشيخ3ل. رفض

 عام من سلوان الذي قال أنه تم انتزاعه من 12.5س ابن ألــ . تكرر ھذا النمط من السلوك في التحقيق مع القاصر أ

" المسكوبية"ة ، في الساعة الثالثة قبل الفجر، تم اقتياده مكّبل اليدين للتحقيق في محطة الشرط10/1/2010سريره يوم 

كلما . جلست على ركبتي ووجھي إلى الحائط.  أمتار مربعة5وضعوني في حجرة مساحتھا : "مع زميل آخر له ويقول

وفي حوالي الساعة الخامسة . كنت وحيدا في الغرفة. تحركت ضربني رجل يرتدي زّيا مدنيا كان ھناك بكفه على عنقي

عندما رفضت ضربني . رفض، وطلب إلّي أن أبقي وجھي جھة الحائطصباحا طلبت الذھاب إلى المرحاض لكن الرجل 

طلب الرجل مني . طلبت محرمة ورقية لتنظيف أنفي لكنه رفض. ودفعني باتجاه الحائط فاصطدم أنفي بالحائط وبدأ ينزف

ك شعرت وخ3ل ذل. أن أركع له أرضا وأن أطلب منه السماح لكنني رفضت، وقلت له أني أرفض الركوع 8حد سوى �

الرجل بالزّي المدني أخرج شطيرة جبن ووضعھا . وشعرت بخوف شديد وبدأت أرتعد. بآEم حادة فّي رجلي وكف رجلّي

كان ھذا الشرطي أصلع، . ُورمى بقطعة الجبن على وجھي، لكنه أخطأ فلم يصب وجھي وE جسمي" التوستر"في السخان 

  .17"سبب لي ذلك ألماوبين فترة وأخرى كان يقوم بالضغط على كتفي وقد 

ّ، إ= انه يستمر ھذا 18على الرغم من انه تم مراجعة الشرطة وقسم التحقيق مع رجال الشرطة بخصوص ھذه اFساليب

تتم اEعتقاEت في . النمط من العمل في اFشھر اFخيرة، بل ويدعي اFھالي أن ھناك ازديادا في حا=ت اعتقال اFو=د

ٌالذين يقيمون حواجز في مداخل ا8حياء وينتشرون " حرس الحدود"ت كبيرة جدا من الشرطة وا`ونة ا8خيرة بواسطة قوا

حسب أقوال السكان فإن دخول البيوت يتم بواسطة اقتحام ا8بواب، وفي بعض البيوت يتم . بكثرة حول المنازل السكنية

 13ن، ابن ألـ . ھكذا مث3 تم اعتقال أ. اإجراء تفتيش واسع يتسبب في قلب البيوت رأسا على عقب وإحداث ضرر كبير لھ

  . 30/6/201020ر من سلوان يوم . ، واعتقال الفتى س19 3/6/2010 يوم ،عاما من سلوان

أ ابن الـ . ھكذا مث3، تم اعتقال الفتى م . كما وتتم اعتقاEت ل@طفال في الشارع العام بل وأثناء تواجد ا8وEد في المدرسة

يتبين من شھادته أن رجال الشرطة طوقوه على حين . ، عندما كان يسير قرب بيته مع والدته2/6/2010 عاما، يوم 14

، اعتقل الفتى 2009وفي حادثة أخرى في نھاية عام . 21غرة وغطوا وجھه بقناع أسود، وأخذوه من بين يدّي أّمه للتحقيق

، على الرغم من أحكام القانون الذي E )لتينفي حادثتين منفص( عاما من سلوان مرتين في محيط مدرسته 14أ ابن ألـ . ل

  .22ُيتيح اEعتقال داخل المدرسة إE في حاEت استثنائية جدا

                                                 

  .تفاصيله الكاملة محفوظة في جمعية حقوق المواطن.  أمام منظمة بتسيلم21/1/2010ج بشھادته يوم .أدلى القاصر م 16
 .اطنتفاصيله الكاملة محفوظة في جمعية حقوق المو.  أمام منظمة بتسيلم21/1/2010س بشھادته يوم . أدلى القاصر أ 17
 إلى قائد شرطة لواء القدس، أھرون فرانكو، بطلب التحقيق في ھذه ا8حداث ووقف التحقيق مع 25/2/2010توجھت منظمة بتسيلم يوم  18

  .وتم تحويل الطلب إلى قسم التحقيق مع رجال الشرطة. القاصرين بالصورة المذكورة
  .مام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن، أ3/6/2010ن التي أدلى بھا يوم . من شھادة والد القاصر أ 19
  . ، أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن11/7/2010ر  التي أدلى بھا يوم . من شھادة عم القاصر س 20
  http://silwanic.net/?p=3403، 2/6/2010مركز المعلومات في وادي حلوة سلوان، خبر من يوم  21
  .تفاصيله الكاملة محفوظة في جمعية حقوق المواطن. 21/1/2010منظمة بتسيلم يوم أ بشھادته أمام . أدلى القاصر ل 22



 

 

12

ھكذا .  عاما سن المسؤولية الجنائية، حسب القانون12ظاھرة أخطر ھي التحقيق في الشرطة مع أو=د دون سن ألـ 

 ويوم 10/3/2010 في ا8شھر ا8خيرة، ومنھا يوم ع ابن العاشرة مرات عديدة للتحقيق. مث3 تم إحضار القاصر م

  .23ُ حيث تم التحقيق معه وأخلي سبيله بعد عدة ساعات6/6/2010

ّعدا عن كون أداء الشرطة في ھذه الحاEت باط3 ومخالفا للقانون، فإنه يعدم أي مواجھة مع الواقع المركب الذي يؤدي 

فقرارھا التعامل مع ا8مر بقبضة من حديد، E يخفف من , فع3با8وEد إلى رمي الحجارة، على فرض أنھم رموھا 

ّفي مجتمع يسعى إلى حماية حقوق ا8وEد تشكل . شحنات التوتر ومشاكل المنطقة، بل يؤدي إلى التصعيد في الوضع

  .طريقة عمل الشرطة ھذه خيانة منھا لوظيفتھا

  

  

  أصابع حراس المستوطنين خفيفة على الزناد .د

المستوطنين الذين يعيشون في ا8حياء الفلسطينية في القدس الشرقية تقع ضمن ص3حيات وزارة البناء مھمة حراسة 

ّالتي تشغل مئات الحراس في ھذه " موديعين إزراحي"وا9سكان التي تستخدم شركات حراسة خاصة أكبرھا شركة 

  .25 شيكل من أموال دافع الضرائب54,540,000 فقد بلغت نحو 2010أما كلفة خدمات الحراسة للعام . 24ا8حياء

ُكما ويمكن معاينة ا8مور في الواقع فإن الحراسة ھي شخصية وميدانية شاملة إذ أن بجوار كل موقع استيطاني يھودي 

، كما يتم توفير حراسة مرافقة منقولة وراجلة على 26يقف حراس مسلحون ومئات كاميرات الحماية تعمل في كل حي

  . وفي عدد من المواقع تتوفر لھم نقليات في سيارات مصفحة ساعة في اليوم24مدار 

يشار ھنا إلى أن الحراسة الشخصية للمستوطنين في ا8حياء الفلسطينية بدأت في مطلع التسعينيات عندما اقتنى وزير 

منذ ذلك . يمةفي حي عقبة الخالدية في البلدة القد" عطيرت كوھنيم"ا9سكان في حينه أرئيل شارون بيتا تستخدمه جماعة 

اليوم وفي غالبية الحاEت عندما يدخل المستوطنون للسكن في إحدى المباني ترافقھم قوة من الحراس الخاصين أو قوة من 

  .وفي وقت Eحق انتقلت مسؤولية الحراسة إلى وزارة ا9سكان وھو النظام القائم حتى يومنا ھذا. 27الشرطة

 ومحمية جيدا في قلب ا8حياء الفلسطينية وحسب السكان الفلسطينيين فقد ھذه الحراسة الشاملة أوجدت ق3عا محروسة

ّالتوتر البنيوي في وضع كھذا يحتدم من حين `خر ويتحول إلى مواجھات بين الحراس و . خلقت أجواء اغتراب وعداء

ي تنكي- تجاه اFو=د يتضح من تقارير السكان بأنه في قسم من اFحداث يعتمد الحراس خطوات يعتبرھا اFھال. السكان

الذين يلعبون في اFزقة وتجاه البالغين أيضا، وفي الحا=ت اFشد خطورة يكون ھناك عنفا لفظيا وجسديا يصل حد 

                                                 

  .، أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن10/6/2010ع التي أدلى بھا يوم .  من شھادة والد القاصر م23
 .8، ص 2006تقرير اللجنة العامة لفحص حراسة وحماية المواقع في القدس الشرقية،  24
  .706414ية وزارة ا9سكان، بند ميزان 25
  .للمزيد عن كاميرات التصوير اقرأ في الفصل التالي 26
 كول ھعير،  ضابط شرطة كبير سابق وموظف كبير في البلدية حاليا رتبا أمر امت-ك البيت المختلف عليه في شرق المدينة،ھليل كوھن، 27

، يديعوت أحرونوت، المستوطنون لم ينسقوا اقتحامھم حي سلوان: راءاحتجاج في ديوان رئيس الوز، إيتمار آيخنر، 15، ص 20/9/96
  .3 ، ص 21/3/97



 

 

13

ّالحل  حسب ادعاء اFھالي فإن أصابع الحراس خفيفة على الزناد وھم يعتقدون أنھم أصحاب. استخدام الس-ح الناري

  .ة اليومية في ھذه اFحياءوالربط فيما يتصل بسير الحيا

خ3فا لرجال الشرطة المقيدين من حيث استعمال القوة بواسطة قوانين مناسبة وأنظمة الشرطة، فإن الحراس الخاصين 

غير خاضعين لھذه القوانين بل غير ملزمين بالقواعد ا8ساسية التي من المفروض أن تواجه رجال الشرطة بحكم 

دورات التأھيل التي يشارك فيھا رجال الشرطة وE يخضعون للرقابة المباشرة كما تقتضيه الحراس E يمّرون ب. وظيفتھم

المحصلة ھي أن شركات الحراسة الخاصة تنشط في القدس الشرقية في حين أن القيود على عملھا . أصول ا9دارة العامة

  . ُغير معّرفة بشكل واضح، ا8مر الذي يفضي إلى استعمال سيء للقوة

 في السابق فحص المشكلة البنيوية في عمل الحراس في ا8حياء من قبل اللجنة العامة لفحص حراسة وحماية ّلقد تم

. 2006المواقع اEستيطانية في القدس الشرقية برئاسة جنرال اEحتياط أوري أور، التي عّينھا وزير ا9سكان في العام 

وقبلت الحكومة . 28الشركات الخاصة وتكليف الشرطة با8مروقد أوصت اللجنة في حينه بإلغاء نظام الحراسة بواسطة 

 بعد ث3ثة أشھر على التقرير، وألغت قبول التوصية، 2007إE أنھا عدلت عن قرارھا ھذا في كانون الثاني , التوصية

  .29وأعادت ا8مر إلى ما كان عليه من قبل

صدر ص3حيات وزارة البناء وا9سكان القيام بحراسة أحد المواضيع الھامة التي بحثتھا لجنة أور المذكورة ھو موضوع م

وبما أن الحراسة تشمل . ولم تجد اللجنة أي مصدر يكون منبع الص3حية القانوني لعمل الحراس. وحماية حياة ا8شخاص

المسؤولية عن حياة ا8شخاص واستعمال وسائل قتالية، وھو ما E يدخل ضمن المجاEت التي تخضع لص3حيات وزارة 

ومثل ھذه . 30ا9سكان حسب القانون، قررت اللجنة أن عمل الحراسة ينبغي أن ينبثق من ص3حية قانونية واضحة

وقد توجھت جمعية حقوق المواطن إلى وزيري ا8من وا9سكان بھذا . ّالص3حية لم يتم توفيرھا حتى ا`ن على حد علمنا

  .الخصوص إE أنھا لم تتلق الرد حتى ا`ن

ل في المكان شركات حراسة خاصة تعمد إلى استعمال القوة بما في ذلك الس-ح الناري وإط-ق النار دون حقيقة أن تعم

ويستدّل من شھادات السكان أن . المراقبة المطلوبة من جانب الدولة يفتح الباب =نتھاكات خطيرة لحقوق السكان العرب

  .ية تميز عمل الحراس الخاصينتخوفاتھم من صورة الوضع ھذه تتحقق من خ3ل عدة ظواھر سلب

يقول . ُالظاھرة اFساسية التي يشير إليھا السكان ھي أعمال التنكيل والعنف من جانب الحراس بحق السكان العرب

أنه كان شاھدا 9ستقواء " بيت العسلي"ناصر أبو ناب من سكان حي بطن الھوى في سلوان الذي يقطن بجوار ما يسمى 

وحسب قوله، بدأ كل شيء أثناء بحثه .  ھاجمه وأبناء عائلته عدد من الحراس9/2/2010 يوم وفي. الحراس مرات عديدة

عن مكان ليوقف به سيارته ا8مر الذي اضطره لقيادتھا ببطء، وھذا اخذ من الوقت دقائق معدودة، مما أثار غضب أحد 

 وواصلت التقدم نحو بيتي لكنه قام بالبصق تجاھلته... لقد توقف بسيارته بمحاذاتي وبدأ يشتمني بدون أي سبب: "الحراس

                                                 

 .30، ص 2006تقرير اللجنة العامة لفحص موضوع حراسة وحماية المواقع اEستيطانية في القدس الشرقية،  28
 : ى شرطة إسرائيلقرارات الحكومة بخصوص نقل مھمة الحراسة في القدس الشرقية من مسؤولية وزارة ا9سكان إل 29

http//www/pmo.gov.il/PMO/Archive/Deceisions/2006/09/des498.htm 
  .26، ص 2006تقرير اللجنة العامة لفحص حراسة وحماية المواقع اEستيطانية في القدس الشرقية،  30
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على حسب ما . 31"وغادر" بيت العسلي"دخلت بيتي، وشاھدته يقوم بإنزال مسافرا كان معه في . علي وواصل سيره

أضاف أبو ناب، عاد ھذا الحارس في ساعات المساء وضرب أبناء عائلته ضربا مبرحا اضطرھم إلى تلقي الع3ج الطبي 

  .في المستشفى

وقد نتجت عن تجربة اFطفال المتراكمة . ذين يحتكون عن قرب بالحراس ھم اFو=د الكثيرون الذين يلعبون في اFزقةال

كثير من اFو=د يؤكدون أنھم في أعقاب ذلك . مع الحراس ما يسمونه الخوف من العنف اللفظي والجسدي تجاھھم

لحا=ت أنھم يمنعون أو=دھم من اللعب خارج البيت خشية ويقول اFھالي في بعض ا. يمتنعون من اللعب في الشوارع

  .المواجھات مع الحراس

في كل : "عام من سلوان في شھادته الع3قات المتوترة بين الحراس وبين أوEد الحي ويقول14غ إبن ألـ . وصف الفتى م

ون بھا إلى أسفل الوادي، وھكذا يأخذون الكرة ويرم. نلعب بالكرة ونصل منطقة الحراس فإنھم يمنعوننا من اللعبة مر

أعود من المدرسة، . المشكلة أنه ليس لنا نحن ا8وEد في سلوان مكان نلعب فيه. فإننا نضّيع الكرة وE نستطيع استعادتھا

آكل وجبتي وأحّضر دروسي، ومن ثم أذھب للعب قبالة بيتنا مع أوEد الحي، إE أن المستوطنين E يحبون ذلك وكذلك 

E . وھم دائما ما يتھمون أوEد الحي برمي الحجارة على بيت المستوطنين علما بأن ذلك ليس صحيحا. ي الموقعالحراس ف

ستجد الكثير من ا8وEد الذين يخافون اللعب في المكان با8ساس ... والشرطة تصدق عادة ادعاءاتھم. يريدون رؤيتنا نلعب

  . 32"لمستوطنين أو من الدخول إليه8ن أھاليھم يحذرونھم دائما من اEحتكاك ببيت ا

يوم السبت قبل اعتقالي ا8خير، الذي تم يوم : " عاما من سكان الحي نفسه14أ ابن ألـ . شكوى مشابھة سمعناھا من ل

أحضر الحارس الكرة من داخل البيت . ، لعبت بالكرة مع أبناء عمي فسقطت الكرة في بيت المستوطنين10/1/2010

اتصل بالشرطة وأخبرھم على مسمعنا، أن ھناك أوEد . كرة بالخطأ يد الحارس الذي غضب لذلكأصابت ال. ولعب معنا

  .33"وفي اليوم التالي تم اعتقالي من بيتي. يرمون الحجارة

: ويقول"  مدينة داوود" أحمد قراعين أحد سكان حي سلوان روى حادثة أخرى ھوجم فيھا ابنه من قبل حراس ما يسمى 

مدينة " بالخروج من البيت واللعب في الحي أحيانا كثيرة 8ن بيتي قريب من بيت المستوطنين ومن E أسمح 8وEدي"

، وفي كل مرة يحاول أن يذھب لزيارتھم يضطر للمرور خ3ل "مدينة داوود"Eبني أصدقاء في داخل محيط ". داوود

قبل أسبوع تقريبا خاف ابني من دخول . خولالتشخيص والتفتيش بأيدي الحراس في المدخل الذين يمنعونه أحيانا من الد

عاد . فاقترب منه الحارس في الموقع أمسكه بقميصه بقوة ودفعه جانبا. الموقع حتى يصل بيت صديقه فانتظره في المدخل

 الولد إلى البيت باكيا عندما سألته ما الذي حصل لم يشأ أن يروي لي لئ3 يسبب لي المشاكل، فقط بعد أن ضغط عليه وافق

  .  34"أن يحكي ما حصل

ّيستدل من شھادات السكان، أيضا، أن أصابع الحراس صارت خفيفة على الزناد في اFشھر اFخيرة، إذ ازدادت الحوادث  ُ

التي استعملوا فيھا الس-ح بأنواعه المختلفة تجاه السكان بل أطلقوا النار دون أي تحذير أو خطوات وفق نظام الحذر 

                                                 

  . أع3ه10أنظر م3حظة  31
  . يله الكاملة محفوظة لدى جمعية حقوق المواطنتفاص. 21/1/2010غ بشھادته إلى منظمة بتسيلم يوم .أدلى القاصر م 32
  . أع3ه22أنظر م3حظة  33
  . أع3ه14أنظر م3حظة  34
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، حدثت مواجھة 29/5/2010ھكذا مث3، يوم . لنار الذي يلزم قوات الشرطة والجيش في إسرائيلوالتحذير قبل إط-ق ا

في حي بطن الھوى في " بيت العسلي"بين السكان والحراس أدت بأحدھم إلى رّش مادة 9طفاء الحرائق من على سطح 

ة من العمر حيث أصيبتا باختناق من المادة سلوان باتجاه السكان الذين كانت بينھم امرأة في حمل متقدم وطفلة في الثاني

غداة ذلك اليوم حصلت مواجھات أخرى حضرھا إضافة للحراس، قوات حرس . التي رشھا الحارس في جميع اEتجاھات

الحدود، خ3لھا أطلق الحراس النار باتجاه السكان العرب في الحي، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل 

  .35 من السكان بشظايا العيارات النارية وكسرت يد مواطن آخر5 نتيجة لذلك أصيب .الصوتية

 فتح الحراس 2/6/2010خ3ل المواجھة بين الحراس والسكان يوم . 2010مواجھات كھذه استمرت طيلة شھر حزيران 

 وفي مواجھات مماثلة .النار باتجاه ا8ھالي أصيب نتيجة لذلك شاب صادف أنه مّر بالمكان إصابة مباشرة في رجله

حسب . ، أصيب العشرات من السكان وستة من رجال الشرطة وأربعة من الحراس27/6/2010وشديدة وقعت يوم 

، التي حظيت بدعم من 36أقوال السكان، على خلفية نية المستوطنين في سلوان اEستي3ء على بيت أبو ناب في الحي

ي الحي، شرع الحراس في ذروتھا بإط3ق نار باتجاه السكان ، بدأت مواجھات ك3مية ف37أعضاء كنيست عديدين

قوة حرس الحدود التي وصلت إلى الموقع، بدأت بإط3ق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، بما في . الفلسطينيين

 بينما أصيب عشرات السكان وبينھم أطفال ونساء أصيبوا من الغاز. 38ذلك تم رمي قنابل الغاز إلى داخل بيوت السكان

  .39البعض بعيارات نارية من بينھم فتى فقد عينه

ّويستدل . برز في ھذه اFحداث قيام الحراس بفتح النار في حين أن الشرطة فضلت استعمال وسائل أقل ضررا وخطرا

  . 40من الشھادات أنه في عدد من المواجھات غابت الشرطة عن اFحداث ولم تحضر إ= في مراحل متأخرة نسبيا

خاصة في ا8حياء التي " ميليشيات"فاصيل الشكاوي التي وردت أع3ه تجّسد المشكلة المبدئية المقلقة وھي وجود ما يشبه ت

باعتقادنا آن ا8وان 9عادة فحص الوضع في الميدان واعتماد . تنشط بدون قيود أو كوابح وتنتھك حقوق سكان E دخل لھم

، وھي توصية تقضي بتكليف الشرطة بالحراسة والحماية بدل الشركات توصية لجنة أور من جديد كما وردت أع3ه

  .الخاصة

  

  

                                                 

، أمام محمود 6/6/2020أدلى بشھادته، يوم .  عاما وأب 8ربعة أوEد من سكان بطن الھوى في سلوان34زھير رجبي يبلغ من العمر  35
  .قراعين من جمعية حقوق المواطن

 ،ynet ،23/6/2010، سنخلي الفلسطينيين من الكنيس: اليھود في سلوانرونين مدزيني،  36
html.,003909557-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http  

  ynet ،23/6/2010، عوا للمساعدةاليھود سيخلون فلسطينيين من سلوان؟ أعضاء كنيست تطورونين مدزيني،  37
html.,003909740-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http  

  ynet ،28/6/2010، ينكلون بسكان بيت أبو ناب: لنار في سلوانشموليك غروسمن ورونين مدزيني، ا
html.,003911551-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http38  

news/il.co.mako.www://http-، 28/6/2010، أخبار القناة الثانية من يوم  جريحا50: مرة أخرى مواجھات في سلوانأوھاد حيمو،  39
htm.7921004eaf59cbd0c7-Article/Newscast-2-Channel/2channel  

  .FInCdk4_JtI=v?watch/com.youtube.www://http :ا 9ط3ق الحراس النار فيأنظروا توثيق 40
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  انتھاك الخصوصيات . ھـ

إحدى المميزات البارزة لبيوت المستوطنين في ا8حياء الفلسطينية في القدس والتي تميزھا عن البيوت المجاورة ھي 

تثبت . نھا، والتي توثق كل ما يدور ھناك في الليل والنھاركاميرات الحماية المثبتة في مداخل ھذه البيوت، ساحاتھا وجدرا

الكاميرات في العادة شركات حراسة خاصة، وجھات، وأناس خاصون خ3فا للكاميرات التي ثبتتھا الشرطة في أرجاء 

  .البلدة القديمة

Fحياء الفلسطينية أن المئات من كاميرات التصوير المثبتة في اFحياء موجھة نحو بيوتھم يشتكي الكثيرون من سكان ا

ّحيث يشعرون أن التغطية المكثفة ل@حياء بالكاميرات المسجلة لجميع . ومداخلھم الخاصة تنتھك بشكل خطير خصوصيتھم

تحركاتھم حولتھم إلى أسماك في حوض شفاف بإمكان أي شخص كان التمعن فيه وتقصي تحركاتھم وأعمالھم العادية 

إن تثبيت ھذا العدد الھائل من الكاميرات يخلق لدى السكان شعورا بعدم الراحة . وتھموالخاصة جدا، حتى داخل حرم بي

  .وبأن نظام مراقبة متشعبا يتحكم بحياتھم كأفراد وجماعة

تشرح رئيسة الكركي من حارة السعدية في البلدة القديمة التي تتقاسم ممر الدخول إلى منزلھا مع المستوطنين لماذا 

بعد شھرين من دخول المستوطنين إلى البيت حاولوا : "ت تصوير كھذه في مدخل بيتھا حيث تقولتعارض تثبيت كاميرا

إذ إننا نجلس في ھذا الممر باعتباره متنفسنا . تثبيت كاميرا ثابتة في الممر فوق بيتھم إE أنني وزوجي عارضنا ذلك بشدة

  . 41" ساعة في اليوم24ورونا على مدار الوحيد، ھناك نشرب قھوتنا اليومية، فكيف سأشعر بالراحة وھم يص

ُكما ھو معروف فإن الحق في الخصوصية ھو أحد الحقوق اFساسية الھامة، ويقصد به أن يحفظ للفرد حيز يستطيع فيه 

اذ يتخذ ھذا النوع . ھذا الحيز في ا8ساس ھو حيز مكاني. أن يعيش حياته الشخصية بعيدا عن أعين ا]خرين أو تدخلھم

ية داخل البيت حقا E يقبل النقاش فيه وE يتداول، كما قال رئيس المحكمة العليا السابق القاضي أھرون من الخصوص

بيت ا9نسان ھو قلعته وداخل . ان حق الفرد أن يختار نظام الحياة الذي يريد داخل بيته دون أي تشويش خارجي: "براك

الحق في الخصوصية حق قائم، حتى E يكون ... رادته الخاصةجدرانه يحق له أن يتركوه على ھواه، لتطوير استق3لية إ

... ُمن ھنا فإن الحق في الخصوصية يشكل بداية للحرية. ا9نسان أسيرا في بيته أو أن يكون عرضة لتشويشات E يريدھا

, فيه الفرد لنفسهوھو يخدم حيزا يترك . ّالحق في الخصوصية يضع الحد بين الفرد وبين المجموع، بين ا8نا وبين المجتمع

داخل بيته ( تبعا لھذا المنطق يحظر القانون تصوير شخص في حيزه الخاص . 42"ّدون أي تدخل من الغير" أناه"لتطوير 

  .43، ويشكل التصوير في مثل ھذه الحالة مخالفة جنائية وغبن بحق الغير يعاقب عليه القانون)

لشرطة في ھذا الخصوص يمتنع اFھالي عن القيام بذلك في على الرغم من أنه يمكن من حيث المبدأ تقديم شكاوي ل

يبدو لنا أنه في ضوء شھادات السكان بشأن معالجة الشرطة لشكاويھم . ضوء غياب الثقة بسلطات تطبيق القانون

بھذا . بخصوص حوادث العنف التي وردت بالتفصيل آنفا من الصعب أن نتوقع منھم تقديم شكاوي في ھذا الموضوع

فإن ھذا الفصل في التقرير استثنائي إذ أننا لم نعرف بوجود أي توّجه للشرطة بھذا الخصوص أو بأي مبادرة من المعنى 

ّوقد يكون في كشف الظاھرة من خ3ل ھذا التقرير أن يحث على القيام بخطوات لتطبيق القانون . ناحيتھا لتطبيق القانون

                                                 

   أع3ه3أنظر م3حظة  41
  . 471-470، 456) 2( قرار محكمة م ح ديان ضد فيلك 93/2481محكمة العدل العليا  42
  .5 و 4، )3 (2، بند 1981قانون حماية الخصوصية ـ  43
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الشرطة بمبادرتھا إلى السكان للحصول على معلومات عن كاميرات ونحن على ثقة أنه في حال توّجھت . في ھذا المجال

  .تنتھك خصوصيتھم فإنھم سيسارعون إلى تزويدھا بما لديھم

لغرض الوقوف على مدى المس بخصوصية السكان ينبغي ا9شارة إلى مبنى ا8حياء في القدس الشرقية وطبيعة الحياة 

غالبية السكان الذين يعيشون في . ًجتمعة في المنطقة وضعا مركبا بشكل خاصفيھا والعادات والثقافة المحافظة التي تنتج م

وقد أدت الضائقة السكنية إلى بناء مكتظ جدا وإلى بيوت . أحياء القدس الشرقية ھم من العرب المسلمين المحافظين

ماعية والثقافية المعروفة ّمت3صقة يطّل إحداھا على ا`خر، وھو ما يستدعي التشدد ومراعاة ا8نماط والعادات اEجت

  .للسكان الفلسطينيين في ا8حياء العربية

اFكبر من كثرة الكاميرات ومن عدم مراعاة اFنماط والعادات  حسب ادعاءات السكان الفلسطينيين فإن المتضرر

تمع محافظ على فالمعروف أن المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية ھو مج. ا=جتماعية العربية ا�س-مية ھن النساء

ومن ھنا فإن غالبية النساء يرتدين غطاء الرأس ولباسا محتشما عند تواجدھن في ا8ماكن العامة، . مظھر المرأة ولباسھا

وعليه، فإن تثبيت كاميرا في البيت المجاور أو المقابل قادرة على . ھذا بينما ترتدي النساء في بيوتھن لباسا متحررا أكثر

. ي ساحات بيوتھن وداخل غرفھن، يعتبر مسا شديدا بكرامتھن، ويؤدي إلى تضييق حيزھن الخاصتوثيق كل خطواتھن ف

نتيجة لذلك تضطر النساء لتغطية رؤوسھن حتى في بيوتھن أيضا، وارتداء الم3بس المحتشمة طوال النھار، والتصرف 

ل العلم أن ھناك من يرصدھن طيلة داخل البيت كما في ا8ماكن العامة لوجود من يراقب تحركاتھن عن كثب، من خ3

  .الوقت ويشاركھن في أمورھن الداخلية وسلوكھن اليومي

إيناس حجاج، من سكان وادي حلوة في سلوان والتي تسكن بجوار بيت تابع للمستوطنين تروي كيف أن ھذه الكاميرات 

لرئيسي لبيتي وتطّل على غرفة الجلوس ھذه الكاميرات مثبتة قبالة المدخل ا: "ّحدت من حريتھا في حيزھا الخاص وتقول

حيث يتملكني الشعور .  ساعة تثير الغضب بشكل خاص24ان الشعور بأن تكون في بيت مرصود على مدار . في البيت

في أيام الصيف الحار عندما أريد فتح الباب الرئيسي لدخول بعض الھواء . الدائم أن ھناك من يرصد تحركاتي داخل البيت

، E أستطيع الجلوس في غرفة الجلوس، وأضطر للبس بشكل كامل كأنني أريد الخروج خارج المنزل ل3نتعاش قلي3

بسبب كاميراتھم E أشعر بالخصوصية وE بالراحة، فأنت E تعرف إذا ما كانوا يترصدونك أم E، . ووضع غطاء الرأس

  . 44"وماذا يفعلون بصوري داخل بيتي، وھذا ما يضايقني جدا

ن أيضا، أنھم يعانون من تصويرھم المستمر من قبل المستوطنين وحراسھم الذين يصورونھم أحيانا عن يدعي السكا

تقول رئيسة الكركي أن جيرانھا المستوطنين يدخلون بيتھا و. قرب وسط الشارع دون أن يوضحوا لھم اFسباب لذلك

في أحد ا8يام كنت . ھم ويصوروننا واحدا واحدايتجّول المستوطنون طيلة الوقت وكاميرات الفيديو في أيدي: "ويصورونھا

أجلس في غرفة الجلوس مع أوEدي، ففوجئنا بأحد المستوطنين الذي قام بفتح الستارة والدخول إلى الغرفة وشرع 

في كل لحظة نتوقع أن . ولم يعد لدينا أدنى أنواع الخصوصية قطعا, مثل ھذا السلوك تكرر مرات عديدة. بتصويرنا

وھذا ما يضطرني إلى البقاء بكامل . بآEت التصوير وھم يدققون بالنظر إلى داخل غرفة جلوسنا أثناء مرورھميفاجئونا 

                                                 

 . ، أمام المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن16/3/2010أدلت بشھادتھا يوم . إيناس حجاج من سكان وادي حلوة في سلوان 44
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لكثرة مضايقاتھم لنا مع التصوير وضعت الستائر في مداخل غرفنا . اللباس كأنني خارج البيت مع الغطاء على رأسي

  . 45"8منع منھم رؤيتنا عندما يدخلون ويخرجون

ّذلك فإن كاميرات المراقبة غير الموجھة إلى الحيز الخاص للسكان، على غرار مئات كاميرات الشرطة بل أكثر من 

إذ أن حق الفرد في . ّالمثبتة في أرجاء البلدة القديمة تمس بخصوصية السكان وحقھم في ا=ستق-لية والكرامة

مان حتى في ا8ماكن العامة يشك3ن انتھاكا فالرقابة والتقصي الدائ. الخصوصية E ينتھي ساعة خروجه من باب بيته

إذ أن أي شخص خاضع للرقابة الدائمة لن يكون سيدا لنفسه وھو مضطر دائما لقمع ذاته وتقليص نشاطه . للخصوصية

  .وفرض الرقابة على أقواله وأعماله

ُتنتج بشكل متواصل وھناك ما ھو أخطر من ذلك ففي عصر تكنولوجيا المعلومات والتطور فإن كاميرات المراقبة 

ومن المعلوم أنه ليس للسكان القدرة على ممارسة الحقوق القانونية التي . ُمعلومات مرئية تحفظ في مراكز للمعلومات

  .ُيملكھا كل شخص بخصوص معلومات شخصية يجمعھا عنھم غرباء مثل الحق في اEط3ع على المعلومات التي جمعت

وبوصفھا كذلك ينبغي أن تخضع لقيود . لخصوصية وتھدد حقوق وقيم ھامة أخرىكاميرات المراقبة ھي وسيلة تنتھك ا

ھذا ا8مر صحيح . وضبط السلطات، وھو ما لم يتم تنفيذه في إسرائيل حتى ا`ن بخصوص كاميرات مثبتة في الحيز العام

 مجموعة مستضعفة بالنسبة لكل شخص وكل مجتمع لكنه يحمل معاني خطيرة فيما يخص القدس الشرقية، حيث تسكنھا

  .بشكل خاص تجد صعوبة في حماية حقوقھا

  

  

  عدم منع ا�زعاج والتحريض. و

جلب معه ظواھر مختلفة منھا ا=حتفا=ت الكثيرة التي تصل أحيانا  التواجد اليھودي في اFحياء الفلسطينية في القدس

، أيضا، تمتنع الشرطة عن معالجة وفي ھذا الموضوع. حد إسماع أقوال خطيرة وشتائم ضد السكان الفلسطينيين

  .شكاوي السكان في حا=ت كثيرة

ا8خير، اختار المستوطنون في الشيخ جراح أن يحتفلوا بالعيد من خ3ل الرقص " بوريم"ھكذا مث3 في عيد المساخر 

براھيمي بكلمات والغناء على مقربة من جيرانھم العرب، ومن خ3ل أغاني تمّجد القاتل باروخ غولدشتاين في الحرم ا9

 رؤوس ]س3حه نحو[فقد صوب ... دكتور غولدشتاين E يوجد مثلك في العالم، دكتور غولدشتاين نحبك جميعا: مثل

  .46"وأطلقھا..المخربين وضغط الزناد على آخره، وأطلق النار 

سامة حشيمة من سكان أ. ُأقوال تحريضية كھذه تسمع أيضا، من جانب المستوطنين وضيوفھم في أحياء أخرى في المدينة

حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة الذي يقطن بجوار مدرسة دينية ھناك ويتحدث عن اEحتفاEت التي يواجھھا وا8قوال 

                                                 

  :أنظر توثيقا لمصور أرسله الحراس لتوثيق وردع السكان في سلوان في.  أع3ه3أنظر م3حظة  45
lKnOmQ8ahdR=v?watch/com.youtube.www://http  

: ynet 4/3/2010، غولدشتاين، = يوجد مثلك في العالم: الشيخ جراح مثل الخليلرونين مدزيني ،  46
html.,003857630-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http.  
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ّمن خ3ل حراسة مشددة  " مدرسة الس3م"قبل شھرين أقيم احتفال بتدشين : "التي يسمعھا يوميا من قبل المستوطنين ويقول

بدأ المحتفلون يغنون ويشربون إلى أن وصلوا ھتافات عنصرية مزعجة مثل .  الحدود والشرطةلعشرات عناصر حرس

في أيام السبت، عندما يحضر إلى المكان أناس ليسوا من السكان الدائمين فھم .. كجزء من غنائھم" الموت للعرب"

با9ضافة إلى أنھم يقومون  .تھميتصرفون بعنف وفظاظة، يسكبون الماء ويبصقون علينا وعلى المارة في الطريق تح

  .47"ُأبوك ي3ط"وللشبان " زانيات"بافتعال ضجيج مرتفع ويشتمون الساكنين بالقرب منھم،و ينادون على الفتيات 

يومھا، وصل حوالي . 14/5/2010ُسمعت أقوال مشابھة في حي وادي حلوة في سلوان، في احتفاEت يوم القدس مساء 

في الحي،حيث قاموا بالغناء والرقص  على ) قطعة تابعة تابعه للمستوطنين" ( أديرت"حيط أربعين زائرا يھوديا إلى م

في حوالي الساعة الثامنة : "طول الطريق من خ3ل التفوه بأقوال عنصرية كما روى أحمد صيام مختار وادي حلوة بقولة

ھذه ا8صوات، رأيت مجموعة َمساء جلست لدى صديق لي، فجأة سمعت صراخا في الشارع، خرجت 8رى ما مصدر 

من المستوطنين تضم حسب تقديري حوالي أربعين شخصا من كل ا8جيال، قاموا بإيقاف حركة السير في الشارع، تسببوا 

ويھتفون  من الرقص بدأوا يصرخون ويشتمون في اختناقات مرورية وبدأوا يرقصون ويغنون وسط الشارع، بعد دقائق

لم يصدق السكان . ًنكاية با8ھالي" عام يسرائيل حاي"وأقواE مثل " الموت للعرب"ل شعارات عنصرية تجاه العرب مث

كان الرد العادي للمستوطنين أنھم اتصلوا بالشرطة التي . يصرخون مطالبينھم بالتوقف عن ذلك العرب ما سمعوه وبدأوا

  .48"ّوصلت معززة بقوات كبيرة لحرس الحدود واتھمت السكان العرب برمي الحجارة

إضافة إلى ھذا، يشتكي السكان من أن الكثير من ا=حتفا=ت التي تتم في اFحياء تستمر حتى ساعات الفجر اFولى 

ّلم تنفع حتى ا]ن مراجعات اFھالي للشرطة ولم يتم تطبيق . وتقلق راحة الجيران في ساعات غير اعتيادية وبشكل دائم

حشيمة من سكان حي عقبلة الخالدية في البلدة القديمة عن مصدر ھكذا مث3 يروي أسامة . 49القانون بھذا الخصوص

، يقف "شوفو بنيم"في كل يوم، في ساعات الفجر ا8ولى وعلى سطح مدرسة توراتية : "ضيق دائم يقّض مضجعه ويقول

سكان الحي ّمن شدة ما ضايقنا ا8مر قمنا بتقديم شكاوي للشرطة، بل ووقع كل . رجل لث3ث ساعات تقريبا، يغني ويصلي

بھذا الخصوص، ووجھني " دافيد"توجھت قبل شھرين إلى ضابط محطة الشرطة . على عريضة، ولم ينفعنا ذلك بشيء

  .50"بدوره إلى الشرطي الجماھيري الذي قال لي أن ا8مر بشأن غناء وليس ص3ة وھو أمر مسموح

 اEحتفاEت التي تقام بجوار بيته حتى خالد قراعين من سكان سلوان وادي حلوة يشكو أيضا، مصدر ضجيج دائم من

 يشكل ساحة ]44خيمة المناسبات التابعة للمستوطنين والمسماة قسيمة [ھذا الموقع : "الساعات المتأخرة من الليل وافاد

للمناسبات واEحتفاEت، وعليه في كل ا8عياد، وفي كل يوم جمعة وعندما تقام ھناك احتفاEت خاصة يجتمع عشرات 

ف3 نستطيع . نين في المكان، يأكلون ويشربون ويضجون مع موسيقى ورقص حتى الساعات المتأخرة من الليلالمستوط

                                                 

، أمام المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق 16/3/2010أدلى بشھادته، يوم . أسامة حشيمة من سكان حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة 47
  .المواطن

  .قراعين من جمعية حقوق المواطن أمام محمود 21/5/2010أدلى بشھادته، يوم . أحمد صيام ھو مختار وادي حلوة في سلوان 48
، تقضي بمنع إقامة ضجة بين الساعات 1992ـ ) منع الضجيج(، وأنظمة منع اEزعاج والمكاره 1961قانون منع اEزعاج والمكاره ـ  49

  . في اليوم التالي7:00 و 23:00 وبين 16:00 و14:00
 . أع3ه47أنظر م3حظة رقم  50
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فھم يستحوذون على كل . النوم جراء ذلك أو مشاھدة التلفزيون بھدوء أو أن نقرأ كتابا أو مجّرد الجلوس في البيت للراحة

  .51"الحي بضجيجھم

 يشكل مصدر ضيق لھم ينبعث من أعمال الحفريات اFثرية الواسعة التي تتم يشكوا السكان أيضا، من أن ضجيجا قويا

ُيستدّل من شھادات السكان أن ا8عمال التي تنفذھا سلطة ا`ثار وتمولھا . في وادي حلوة سلوان على مدار ساعات اليوم

. انون ساعات العمل واEستراحةاEستيطانية تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل خ3فا لما ينّص عليه ق" إلعاد"جمعية 

نعاني في البيت : " ھكذا وصفت الوضع إيناس حجاج التي تسكن قبالة موقع للحفريات في وادي حلوة في سلوان وتقول

 ساعة يوميا، وفي الساعات المتأخرة من 24فھم يعملون على مدار . من ضجيج دائم يأتي من ا8عمال التي تتم قبالة بيتنا

.  مساء21:00 - 20:00را بدؤوا تقليص ساعات العمل حيث أصبحوا ينھون أعمالھم في حوالي الساعة الليل، فقط مؤخ

مھمتھا  " فينتا"يوجد في الموقع مروحة ضخمه .  قبل الفجر2:00ھكذا مث3 في عيد الفطر ا8خير عملوا حتى الساعة 

E مناص من . ا كأنھا موجودة في بيتي ساعة، ضجيجھا عال جد24تكرير الھواء في النفق، وھي تعمل على مدار 

في مدخل موقع : ّا8مر ھو ليس بشأن العمل ذاته، وإنما بالطريقة التي يتم فيھا. الضجيج الذي يدوي في رؤوسنا ليل نھار

الحفريات حاوية معدنية تستعمل لوضع الحجارة و اEتربة فيھا، فعندما تكون خالية يرمون في داخلھا الحجارة والصخور 

يتضاعف ھذا الدوّي مئة مرة في ساعات . وة ا8مر الذي يصدر ضجيجا وأصوات مدوية تشبه أصوات القنابل الصوتيةبق

رمي نفايات الحفريات E يتوقف وE يمنحنا ما نحتاجه من الراحة و . المساء والليل عندما يكون الحي أكثر ھدوءا وسكونا

 ساعة في اليوم نصيبنا الضجيج الدائم في المنطقة وليس ھناك 24ار، الھدوء، وھو ما يتكرر طيلة ساعات الليل و النھ

  .52"ھدوء أو راحة قطعيا

إضافة إلى ذلك، يشتكي السكان من الضجيج وا�زعاج المقصود والمفتعل من جھة حراس المستوطنين العاملين في 

ھذا ما يرويه ناصر أبو ناب من . ماFحياء العربية، ومن جھة عناصر حرس الحدود المتواجدين في المنطقة بشكل دائ

سياراتھم تشكل .  ساعة في اليوم24في الحي حضور دائم لعناصر الحراسة المسلحين على مدار : "سكان سلوان بقوله

عائقا أمام سير حياتنا اليومية، فسيارات الجيب E تتوقف عن التجوال ذھابا وإيابا طيلة النھار والليل وتنتج ضجيجا حادا 

 ساعة في اليوم دون توقف، يتحدثون طيلة الليل بأصوات عالية، ودائما ما يضّج بيتنا حتى في 24 يعملون E يطاق،

ھكذا الحال  أيضا مع الضجيج المنبعث من . ساعات متأخرة من الليل، ا8مر الذي يقلق راحتنا خ3ل ساعات النوم

رك، فيما يدوي ضجيج محركات سيارات الجيب الكبيرة سياراتھم التي تتوقف في كراجات البيت المغلقة دون إخماد المح

  .53مما يؤدي إلى أصوات مرتفعة جدا في كل أنحاء الحي ساعات طويلة

في مدخل " مدينة داوود"يفتح حراس : "وصف مشابه ورد في شھادة أحمد قراعين من سكان وادي حلوة في سلوان بقولة

غلون في بعض ا8حيان الموسيقى، يتحدثون بألفاظ بذيئة على حي وادي حلوة الرئيسي أجھزتھم بصوت عال جدا، ويش

 مترا من بيتي، فأكون مضطرا لسماع كل 20إن مدخل موقع الزوار يقع على بعد حوالي . مسمع من كل أھالي الحي

  .54"الحديث الجاري بين الحراس ھناك، حتى وأنا موجود في غرفة نومي

                                                 

  .، أمام محمود قراعين من جمعية حقوق المواطن20/4/2010أدلى بشھادته يوم . في سلوانخالد قراعين من سكان وادي حلوة  51
  .  CoHVNs9FcFY=v?watch/com.youtube.www://http :توثيق الحفريات لي3.  أع3ه44أنظر م3حظة  52
  . أع3ه10أنظر م3حة  53
 . أع3ه14نظر م3حظة أ 54
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  ي الحي ا=ستي-ء على أراض وساحات تابعة Fھال. ز

ّيحظى الوجود اليھودي في اFحياء الفلسطينية بدعم من جانب سلطات الدولة المختلفة يتجسد بنقل ملكية أFراضي إلى 

تبين ا8مثلة الواردة Eحقا . ّأيدي المستوطنين أو بتطويرھا لسد احتياجاتھم من خ-ل تجاھل احتياجات السكان المحليين

ا السلطات على خدمة احتياجات المستوطنين اليھود الذين يسكنون في ا8حياء وزوارھم، وجھا آخر للطريقة التي تعمل فيھ

  .عبر تجاھل ينطوي على إلحاق ا8ذى بالسكان الفلسطينيين واحتياجاتھم

مثال صارخ ل-ستي-ء على مساحات من اFراضي التي كانت تحت تصرف السكان الفلسطينيين ھو نقل حق التصرف 

الوطنية والمواقع السياحية إلى أيدي جمعيات ذات أجندة سياسية واضحة تعمل على تھويد القدس وإدارة الحدائق 

مدينة "ھكذا مث3، منحت دائرة ا8راضي ا9سرائيلية في سنوات التسعين تفويضا بإقامة حماية وصيانة موقع . الشرقية

وفي أعقاب التماس إلى . لوجود اليھودي في سلوان، وھي جمعية أحد أھدافھا المعلنة تكثيف ا"إلعاد"إلى جمعية " داوود

إE أن سلطة . ، وحول لسلطة الطبيعة والحدائق55"إلعاد"المحكمة العليا بھذا الشأن، تم إلغاء التفويض المعطى لجمعية 

 معنى ذلك بالنسبة للسكان ھو. 56بعض الص3حيات الھامة في إدارة الموقع" إلعاد"الطبيعة والحدائق أعطت لجمعية 

وبا9ضافة إلى معنى آخر E يقل أھمية عن سابقه وھو تحويل الموقع لحديقة خاصة . تقليص الحيز العام المتاح لھم

  .بالقومية اليھودية من خ3ل إخضاع التاريخ وعلم ا`ثار للرواية اليھودية

تلفة في سلوان حيث على مدار سنين طويلة بحق وضع اليد على مساحات مخ" إلعاد"إضافة إلى ذلك، تمتعت جمعية 

قسم من ھذه المساحات استخدمت في السابق من قبل السكان المحليين . تجري حفريات أثرية بواسطة سلطة ا`ثار

ھكذا مث3، قبل خمس سنوات أغلق أمام السكان موقف السيارات . 8غراض مختلفة لكنھا ا`ن مغلقة تماما أمامھم

مه سكان الحي منذ السبعينيات لتبدأ به حفريات أثرية بتمويل من الجمعية ، وھو الموقف الرئيس الذي استخد"جفعاتي"

وفي حاEت أخرى توسعت الحفريات ا8ثرية بشكل كبير جدا . ھكذا بقي السكان بدون أماكن لوقوف سياراتھم. 57المذكورة

  58.تحت بيوت السكان

وھي . حصري للجمعيات ا=ستيطانيةفي حا=ت أخرى وضعت سلطات الدولة مساحات عامة مفتوحة تحت التصرف ال

 مترا مربعا، إذ كانت لسنوات طويلة تحت تصرف أبناء 850 سلوان التي تبلغ مساحتھا -  في وادي حلوة44حالة القطعة 

عائلة قراعين التي تعيش بجوارھا، حيث كانت تستعمل لزراعة اشجار الزيتون وأشجار مثمرة، وكساحة لعب 8وEد 

قريبا منحت دائرة أراضي إسرائيل التي تملك ا8رض حق التصرف فيھا إلى سلطة الطبيعة  ت2000في عام . الحي

وكانت النتيجة أنه تم تسييج ا8رض وإغ3قھا أمام . باستعمال ھذه ا8رض أيضا" إلعاد"تسمح السلطة لجمعية . 59والحدائق

EحتفاEرض اليوم حديقة 9قامة المناسبات واEت لليھود فقطالسكان العرب، تشكل ھذه ا.  

                                                 

  .يورام تسفريري ضد دائرة أراضي إسرائيل 98/6954محكمة العدل العليا  55
  .في الموقع" إلعاد" التماسا إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء الص3حيات التي ُمنحت لجمعية 11/7/2010، يوم "عير عميم"قدمت جمعية  56
 )15/9/2009لم ُينشر بعد، صدر، يوم  (ارقراعين ضد سلطة ا]ثمحكمة العدل العليا، 57
  )21/9/2009لم ُينشر بعد، صدر يوم  ( صيام ضد سلطة ا]ثار07/1308محكمة العدل العليا  58
  .6/12/2000اEتفاق بشان استعمال ا8رض ووضع اليد عليھا بين دائرة أراضي إسرائيل وبين سلطة الطبيعة والحدائق من يوم  59
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كان والدي يعمل في ا8رض ويزرع فيھا الكثير من ا8شياء : " خالد قراعين الذي استعملت عائلته ا8رض وفلحتھا يروي 

منذ ذلك الوقت تحولت ھذه ا8رض لدى أوEدي وأوEد الحي إلى ساحة . إلى أن ھرم، كان ذلك في أواسط التسعينيات

كانت قطعة ا8رض ھذه المتنفس الوحيد .  في ضوء النقص لساحات كھذه في الحياللعب البيتيه الخاصة بھم، وھذا

وقبل عدة سنوات فوجئنا بوصول عمال بدأوا بوضع السياج حول ا8رض وثبتوا ھناك Eفتة كتب عليھا أن . ل@وEد

ھا من أم3ك وقد أخبرونا لدى استيضاحنا ا8مر أن ا8رض صودرت كون. ا8رض ملك خاص والدخول إليھا ممنوع

ُان إغ3ق ا8رض أمام السكان مثير للغضب ويشير إلى استخفافھم بالسكان وعدم . الغائبين على حسب ادعاءات الدولة،

مراعاتھم لھم، وE تتساوى مع ما ھو معروف لي انه عند قرار السلطات مصادرة أرض معينة فإن المصادرة تكون عادة 

وفي حال . ُوE تتحول ا8رض إلى أرض خاصة يمنع على سكان الحي دخولھا8غراض عامة ولصالح الجمھور عموما، 

ُكان ا8مر بشان أرض مصادرة يمنع الدخول إليھا، عندھا ينبغي منع دخول كل السكان وليس منع دخول ف3ن وإتاحته 

فكل ا8رض . غضببا9ضافة إلى كل ھذا فإن طريقة إغ3ق ا8رض والحراسة الدائمة في مدخلھا تثير ال. أمام ع3ن

فمثل ھذا . مسّيجة بسياج عال وبشع حيث يتجول الحراس وھم مسلحون طيلة الوقت على مرأى من أحفادي الصغار

  .60"المشھد يخيفھم وھو أشبه بفرض السيادة الجبرية بأيدي مجموعة من المستوطنين وحراسھم المسلحين في الحي

ية والعمل على وضع اليد على اFراضي الخالية الوحيدة في حي مثال آخر لغايات السلطات في ھذه اFحياء ھو الن

في وادي " مدينة داوود"سلوان والشيخ جراح، وتحويلھا إلى مواقف للسيارات لتخدم باFساس السياح الوافدين إلى 

  .في الشيخ جراح" شمعون ھتصديق"حلوة سلوان وضريح 

و8نه ليس للحي خارطة . ھا مساحات غير مبنية تقريبا ھي سلوانإحدى ا8حياء السكنية المبنيه باكتظاظ شديد وليس في

ھيكلية مفّصلة وحديثة، من غير الممكن اليوم تقريبا البناء فيھا، فالنتيجة وجود نقص في الكثير من الخدمات العامة مثل 

تماطل كثيرا في بلدية القدس . المدارس وبساتين ا8طفال ومؤسسات صحية وحدائق عامة وساحات للعب وما إلى ذلك

لكن من الم3حظ انھا تعمل بسرعة عندما ترى ذلك مناسبا، . التنظيم والتخطيط في ھذه المنطقة وتوفير الخدمات المذكورة

 أصدرت أوامر استخدام مؤقت، موضوعھا وضع اليد على أراض، لسبعة من القسائم التي يملكھا سكان 2007ففي عام 

  . عليھاسلوان بنية إقامة مواقف للسيارات

بادرة إليه . ُيشار ھنا إلى أن ھذه الخطوة تندرج في إطار مخطط عام وشامل لتطوير البنى التحتية وتجميل وجه المنطقة

وقد أثار المخطط حفيظة السكان 8نه E يخدم .  مليون شيكل30بلدية القدس ووزارة ا9سكان بكلفة إجمالية تقدر بـ 

ساسية، و8نه يقضي بتغييرات جذرية في مسارات الحياة اليومية كترتيبات السير مصالحھم وE يضمن سد احتياجاتھم ا8

ومن ھنا فإن السكان . وأماكن وقوف السيارات في الحي مما يؤدي إلى ازدحامات سير ونقص في مواقف السيارات

ّل معلقة في اتخذوا إجراءات قانونية ضد وضع اليد على ا8راضي المذكورة وضد مخطط التطوير، وھي E تزا

  .  61المحاكم

                                                 

  .ع3ه أ51 أنظر الم3حظة  60
، تمثل السكان في إطاره جمعية بلدية القدس ضد سليم صيام 09/8274م " ع ع;دولة إسرائيل ضد نسيم صيام وآخرين 08/2610ف "ع 61

  .حقوق المواطن
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وقد أعلنت البلدية في . كذلك في الشيخ جراح تخطط بلدية القدس ل3ستي3ء على قطع أرض لغرض إقامة مواقف للسيارات

ومن المتوقع أن يخدم ھذا .  أنھا تخطط لبناء موقف للسيارات على أرض بملكية عربية2010شھر شباط من ھذا العام 

صاحب ا8رض والسكان في الحي ". شمعون ھتصديق"ھود الذين يتوافدون إلى ضريح ّالموقف با8ساس مصلين ي

يعارضون ذلك ويدعون أنه ليس ھناك أي مشكلة لمواقف السيارات، وأن البلدية تحاول اEستي3ء على كل قطعة أرض 

  .62بملكية عربية لصالح المستوطنين في الحي

ّس، يأتي على خلفية النقص الشديد في الخرائط الھيكلية والمس المستمر ّ ھذا اFداء للسلطات وفي مقدمتھا بلدية القد

وليس صدفة أن يثير اFمر حفيظة السكان الذين يعتقدون أن . ّبحقوق ا�نسان في مجال التخطيط، مما زاد في الطين بلة

  .السلطات تؤيد وتدعم المستوطنين على حسابھم

من المھم ا9شارة إلى أن الوضع في حينا كان مختلفا : "لطفي صيام بقوله يشكو من ذلك مختار سلوان وادي حلوة أحمد 

نحن سكان الحي نعرف أن السلطات الرسمية تؤيد المستوطنين وتدعمھم، وإذ لم يكن بطريقة . قبل مجيء المستوطنين إليه

َرسمية فبطريقة شخصية، وبواسطة المبعوثين الذين يرسلون إلى الحي من قبلھا ذلك، نقل ملكية عقارات مثال على . ُ

وقسائم بيوت صودرت بأيدي حارس أم3ك الغائبين لصالح المستوطنين بطريقة سرية وغامضة على الرغم من أن 

ـ فھي "معيان ھشيلواح"وبالنسبة للمواقع السياحية مث3، عين سلوان  . القانون يقضي بإشھار ذلك وإط3ع الجمھور عليه

َلديھا الص3حية أو أخذت لنفسھا الص3حية بإدخال من تريد ومنع آخرين من الدخول مثل التي " إلعاد"تحت سيطرة جمعية 

  .63"سكان الحي و8سباب مختلفة

في إعداد مخطط الخارطة " إلعاد"مثال آخر للع3قة بين جمعيات المستوطنين وبين السلطات ھو في مشاركة جمعية 

وقد أقّر المستشار القضائي للبلدية أن جمعية . ية إعدادھا من سنينالھيكلية لحي وادي حلوة في سلوان التي طلبت البلد

شاركت في تمويل وإعداد المخطط في النقاشات الداخلية للبلدية حوله، وأن ا8مر أثار شكوكا بوجود تناقض شديد " إلعاد"

  .64في المصالح

  

  

  المس بحرية التنقل. ح

والجھة المكلفة بضمان ھذا الحق . ر رسوخا في القضاء ا9سرائيليالحق في حرية التنقل ھو من الحقوق ا8ساسية ا8كث

ّومن ص3حياتھا أن تحد من ھذه . وممارسته ھي شرطة إسرائيل، التي من المفروض أن تضمن حرية التنقل للسكان كافة

  .الحرية في حاEت استثنائية فيھا شك عملي بإمكانية حصول مس خطير بحياة المواطنين أو ا8م3ك

                                                 

 ،17/2/2010 ، جالي تساھل أون Eين، آخر؟" موقف اخت-في"ھل سيقام في القدس : روعي عنتابي، سبق 62
http://glz.co.il/NewsArticle.aspx?newsid=57283  

 . أع3ه48أنظر م3حظة  63
: ،25/6/2010، ھآرتس، جمعية يمينية ضالعة في تخطيط البناء في البلدة القديمة: عكيبا إلدار 64
&7=subContrassID&1=contrassID&1095498=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http
0=sbSubContrassID.  
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ّرغم من ذلك فإن سكان القدس الشرقية يجدون أنفسھم أحيانا كثيرة أمام حواجز تسد الطرق في وجوھھم حتى عندما E بال

ّيستدل من شھادات السكان أن إغ-ق الطرق يتم بشكل متتال . يكون ا8مر بشأن خطر حقيقي على ا8من العام وا8م3ك ُ

ستيطانية في اFحياء الفلسطينية، بما فيھا مناسبات خاصة تغلق عندما تقام نشاطات بحضور جماھيري في البؤر ا=

 شھادات عن ممارسات كھذه من .خ-لھا الشرطة الطريق أمام الفلسطينيين بينما تبقيھا مفتوحة أمام المستوطنين فقط

بن عفان في الشرطة تأتي با8ساس من شارعين في القدس الشرقية، من شارع وادي حلوة في سلوان، ومن شارع عثمان ا

  .الشيخ جراح

ارع وادي حلوة ھو شريان الحركة ا8ساسي في حي سلوان، عبره يتم الدخول إلى الحي والخروج منه وھو أيضا ش

يقول السكان أنه يتم إغ3ق الشارع أمام حركة التنقل خ3ل . الرابط بين مركز المدينة وا8حياء التي تقع جنوب سلوان

التي أقيم فيھا حديقة ل3حتفاEت وا8عياد ا9سرائيلية التي تستقدم  44أو في قطعة " مدينة داوود"إقامة مناسبات في موقع 

ُيستدّل من شھادات السكان أن الشرطة تغلق الطريق أمام السكان الفلسطينيين با8ساس، . الكثير من الزوار إلى الحي

  .قع ا8ثرية في الحيُوترسلھم إلى طرق بديلة بعيدة، بينما تتيح المرور الحّر للمستوطنين وضيوفھم وزوار الموا

أن ا8مر لم يقتصر على بعض المرات خ3ل السنة " مدينة داوود"يقول أحمد قراعين الذي يسكن قبالة مركز الزوار في 

وعندما يكون لدى اليھود عيد، فإن الشرطة تغلق " مدينة داوود"عندما يقيمون احتفاEت في : "بل بظاھرة دائمة نسبيا

في إحدى المرات عادت زوجتي إلى البيت لكن الشرطي . يين سكان الحي بالمرور في الطريقالطرق وE تسمح للفلسطين

حتى موقف "مدينة داوود"وبينما وقفت ھي ھناك سمح بالدخول لمجموعة من زوار موقع . رفض السماح لھا بالدخول

 يسمح لزوجتي بالمرور بينما بيتنا مجاور للموقع، عندما ذھبت إلى الشرطي 8ستوضح لماذا E". جفعاتي"السيارات 

غضبت وصرخت فوصل إلى الموقع ضابط محطة . يسمح بذلك للمستوطنين والزوار، اكتفى بالقول أن الدخول ممنوع

وعندما صعدت إلى سيارة الشرطة . واسمه منير بدر، وقال تعال إلينا إلى المركز لنرتب لك تصريحا بالدخول" شليم"

  .65" احتجازي في المركز طيلة ث3ث ساعات من التحقيق أخلي بعدھا سبيلي أخبرني الشرطي أنني محتجز وتم

ّفي ظروف مشابھة تم إغ3ق شارع عثمان ابن عفان في حي الشيخ جراح، حيث البيوت التي أخلي منھا سكانھا 

ينيين ھذا الشارع أغلق أمام دخول ضيوف سكان الحي الفلسط. 2009الفلسطينيون ليدخل إليھا مستوطنون في صيف 

با8ساس أيام ا8عياد العبرية وخ3ل إقامة احتفاEت مختلفة في الحي، ھذا بينما E يمنع من الدخول ضيوف المستوطنين 

توقفت عائلتي : " ھذا ما قاله جاد حمد من سكان الشيخ جراح". شمعون ھتصديق"وE الزوار الوافدون على ضريح 

ضع مع المستوطنين والحاجز في مدخل الحي الذي يمنع دخول ضيوفنا وعائلة زوجتي عن المجيء لزيارتنا بسبب الو

  .66"ُبينما يتيح ذلك للمستوطنين والمصلين

ّبالنسبة للسكان الفلسطينيين فإن اFمر يشكل مسا خطيرا بحرية تنقلھم Fن إغ-ق الطرق أمامھم يسبب اختناقات سير  ّ

يشتكي اFھالي من أن ھذا . ة وملتوية للوصول إلى غاياتھمشديدة، يؤخرھم ويضطرھم إلى البحث عن طرق بديلة طويل

  .اFمر يخلق إحباطا وتذمرا شديد خاصة في ضوء سماح الشرطة بمرور جمھور معين ومنعھا ذلك من جمھور آخر

                                                 

  . أع3ه14أنظر م3حظة  65
 . أع3ه9أنظر م3حظة  66
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  تلخيص وتوصيات. ط

. يجھم اEجتماعيالشھادات التي وردت في معرض ھذا التقرير تكشف عن انتھاك حقوق أساسية للسكان الفلسطينيين ونس

ّكنتيجة للع3قة الوطيدة بين السلطات واEستيطان اليھودي المنظم في ا8حياء الفلسطينية في القدس، استيطان يعمل بشكل 

  .  علني برعاية الدولة، لتغيير طبيعة ھذه ا8حياء

ومما .  ضحايا ومشتبه بھم دائمينإن تطبيق الشرطة للقانون بشكل انتقائي ومن خ3ل التمييز يجعل من السكان الفلسطينيين

يعانونه، اعتقال قاصرين في منتصف الليل، وإعطاء الحرية للحراس الذين يعتمدون استخدام القوة بشدة دون وجود حد 

أدنى من الرقابة، منح أفضلية مطلقة وباطلة Eحتياجات يھودية في ا8حياء في كل ما يتصل بالتخطيط والبناء والتطوير، 

في كل ھذه ا8مور تعمل السلطات .  ّعلى موارد ا8رض الثمينة، انتھاك صارخ لحرية التنقل، وما إلى ذلكاEستي3ء 

بشكل منھجي على تفضيل احتياجات ومصالح اEستيطان اليھودي في ا8حياء على اEحتياجات ا8ساسية للسكان 

  .ُالفلسطينيين من خ3ل جعل الحياة في ھذه ا8حياء صعبة E تحتمل

ي ضوء الواقع الذي يطالعنا في ھذه اFحياء من الواضح أن سلطات الدولة، ومن ضمنھا الشرطة وبلدية القدس ف

ووزارة البناء وا�سكان وغيرھا فشلت فش- ذريعا في مھمتھا بتوفير الحماية والخدمات لكافة سكان المدينة دون 

ّق بحماية حقوق ا�نسان، وھي تقوض أساس وجود إن نتائج ھذا الفشل تنطوي على كارثة في كل ما يتعل. تمييز

  .مجتمع ونظام سويين

ھذا السلوك المرفوض أفضى إلى غياب ثقة مطلق لدى السكان الفلسطينيين في القدس بالسلطات ا9سرائيلية وبإمكانية 

رطة وبلدية القدس وسلطات ُكما يستدّل من الشھادات فإن اEعتقاد السائد اليوم لدى ھذا الجمھور ھو أن الش. التعاون معھا

أخرى معنية بالعمل على تعزيز البؤر اEستيطانية بكل الوسائل المتاحة لھا، وأنھا غير ملتزمة بضمان حقوق الفلسطينيين 

ويتضح كذلك من ممارسات السلطات، كما وردت في ھذا التقرير، توفير موارد ھائلة مخصصة 8ھداف . في ھذه ا8حياء

  .احتياجات السكان الفلسطينيينمختلفة دون مراعاة 

من أجل إحداث تغيير جذري في وضع حقوق ا�نسان في القدس الشرقية بوجه عام وفي اFحياء التي ذكرھا التقرير 

ّبوجه خاص، بشكل يتيح حياة يومية خالية من العنف والتنكيل والمضايقات المتنوعة، على سلطات الدولة أن تتحمل  ُ

  :تھا من اFساسالمسؤولية وتغيير سياسا

على سلطات تطبيق القانون أن تجري فحصا جذريا بھدف التعامل على قدم المساواة مع كل السكان في  •

 ينبغي تثقيف جمھور رجال الشرطة العاملين في القدس الشرقية من جديد با8نظمة والقوانين ومحاكمة .المدينة

الشرطة أن تعمل بحزم تجاه مخالفي القانون على . كل ّمن يخرق ص3حياته ويستغل مسؤوليته بشكل مسيء

ينبغي وضع حد للسلوك الذي كشف عنه ھذا التقرير ومؤداه أن الفلسطينيين . وتجاه السكان العنيفين دون تمييز

 .ُيتحولون إلى متھمين بينما يتم شطب الشكاوي ضد ا9سرائيليين دون أن تفحص بجدية

 بحيث E يتم التحقيق  بما يتفق مع القانون في القدس الشرقية، على الشرطة أن تعتقل القاصرين وتحقق معھم •

كذلك، على الشرطة أن تفحص إذا كان يمكن . ّمع قاصرين في ساعات الليل، وإن تم، فقط بحضور الوالدين

 .تحقيق الھدف من كل اعتقال بطريقة أقّل ضررا بالقاصر المعنّي
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حص الحراسة والحماية في المواقع ا=ستيطانية في شرقي على الحكومة أن تتبنى توصيات اللجنة العامة لف •

.  وأن تلغي نظام حماية المستوطنين بواسطة شركات خاصة، وتكليف المھمة للشرطة،2006القدس من العام 

ّينبغي وضع حد فعلي لعمل حراس وزارة ا9سكان في ھذه ا8حياء الذين ينشطون ھناك كقوة شرطة خاصة 

أي قاعدة قانونية بحيث أن النتيجة ھي زيادة العنف في ا8حياء على ما يعنيه من نتائج لصالح المستوطنين دون 

 .تمّس بحقوق ا9نسان

 كما ينبغي على .ّعلى الشرطة أن تطبق القانون وتنزع كاميرات الحراسة في اFحياء =نتھاكھا الحيز الخاص •

ّيتم تقليص التصوير بواسطة كاميرات المراقبة السلطات تنظيم وتقييد المس بالخصوصيات في الحيز العام بحيث 

 .المثبتة في ا8ماكن العامة إلى الحد ا8دنى

على بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل أن يغيرا سلم اFولويات في كل ما يتصل بتخصيص اFراضي العامة  •

طق في ا8حياء بوجه سكانھا  ينبغي اEمتناع عن إغ3ق منا.بحيث يتم اFخذ بالحسبان احتياجات الجمھور عامة

. الفلسطينيين وعدم إعطاء ا8فضلية Eحتياجات المستوطنين أو احتياجات الزوار الوافدين إلى المواقع السياحية

ينبغي كذلك تخصيص ا8راضي غير المستغلة القليلة الباقية في ا8حياء لسد النقص الشديد في الخدمات ا8ساسية 

إقامة مدارس وحدائق لعب ل@وEد، : ر الحياة المدنية بشكل سوي بما يعنيوالضرورية للسكان لضمان سي

 .مؤسسات صحية، عيادات ا8م والطفل، مراكز جماھيرية وفروع بريدية وما إلى ذلك

ُفقط تغيير جذري في رؤية اFمور، والتوجھات، وانق-ب لسلم اFولويات المعمول به اليوم يمكن أن يخلقا  • ّ

مثل . نطوي على توتر وخوف السكان الفلسطينيين الدائم من التنكيل والعنف وسلب أم-كھمواقعا جديدا = ي

ھذا ا=نق-ب ضروري من أجل حماية الحيز العام الذي يحمي بدوره السكان كافة من المس بحقھم في الحياة 

 حقوق غير قائمة والعيش بكرامة ويكفل لھم إجراءات قضائية عادلة وحرية التنقل والخصوصية وحق التملك،

  ."ّوخير البر عاجله"اليوم للسكان الفلسطينيين في مناطق آخذة با=تساع من القدس الشرقية، 
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  استعراض الزيادة في التواجد اليھودي في اFحياء الفلسطينية في القدس: 1ملحق 

ُينيات من القرن الماضي، وقد بدئ بدأ اEستيطان اليھودي في ا8حياء الفلسطينية في القدس الشرقية في نھايات الثمان

إلى عير " (إلعاد"إن المبادرين إلى اEستيطان ھم با8ساس جمعيات أيديولوجية مثل جمعية  .بتكثيفه في العقد ا8خير

َميشفي تسيون"وجمعية " عطيرت كوھنيم"، )دافيد إستقطب ھذا . وغيرھا، أما جزء صغير منھا فھي مبادرات خاصة" ِ

  .ني طيلة السنوات الماضية نقدا شعبيا محليا ودوليا، لكنه حظي في الوقت نفسه بدعم حكوميالنشاط اEستيطا

بدأ اEستيطان با8ساس في الحي ا9س3مي والمسيحي في البلدة القديمة، وتمدد إلى حي سلوان وجبل الزيتون والشيخ 

  . الثوريجراح، وإلى أحياء عربية أخرى في جنوب شرق القدس مثل جبل المكّبر وشرق

التي أقامت مدرسة دينية في الحي ا9س3مي في البلدة " عطيرت كوھنيم"النشاط ا8ول في ھذا ا9طار قامت به جمعية 

  . التي تمحورت في اEستيطان في حي سلوان" إلعاد" أقيمت جمعية 1986بعد ذلك بقليل، في العام . 198367القديمة عام 

لجمعيتان باEستي3ء على عشرات العقارات في البلدة القديمة وفي سلوان من  أفلحت ك3 ا1992 -1986بين العامين 

خ3ل إجراءات تعّرضت Eنتقادات شديدة في تقرير لجنة فحص حكومية برئاسة مدير عام وزارة القضاء حاييم كلوجمن 

ع3ن حارس أم3ك وقد وجدت لجنة كلوجمن أن الحق في جزء من العقارات تم استم3كھا بحكم إ. 199268من العام 

بعد ذلك أعطي للجمعيات التي دخلت ھذه العقارات . الغائبين وفي الجزء ا`خر من خ3ل استم3ك وزارة ا9سكان لھا

  .69مكانة مستأجر محمي دون اي مناقصة معلنة ومن خ3ل اعتماد التفرقة والتمييز

3كا مصادرة دون أي فحص، على أساس تصاريح وجدت اللجنة أن حارس أم3ك الغائبين أعلن عن ا8م3ك المذكورة أم

انتقدت . مشفوعة بالقسم وقعتھا الجمعيات بحضور محام ومن خ3ل اEعتماد على شخص اعتمدته الجمعيات كمصّرح دائم

ن اللجنة في حينه حقيقة أنه في قسم من الحاEت تم نقل ا8م3ك إلى الجمعيات لقاء تعھد منھا بترميمھا، لكن وزارة ا9سكا

إضافة إلى ذلك، فإن مديري الجمعيات الضالعة في العملية شغلوا في الوقت . ھي التي مولت الترميمات في نھاية ا8مر

شاركوا ايضا في ) التي عملت كممثلة لوزارة ا9سكان(ا9سكانية " عميدار"ذاته مناصب مديري مشاريع في شركة 

 اللجنة أن ا9يجار الذي دفعته ھذه الجمعيات كان دون معدEت كما وجدت. جلسات لجنة المشتريات في وزارة ا9سكان

  .70ا9يجار في السوق

في الحيين ا9س3مي والمسيحي في البلدة " عطيرت كوھنيم" عقارا تم نقلھا بھذه الطرق إلى جمعية 28يحصي التقرير 

تم توطين عائ3ت يھودية في ھذه لقد . 71في سلوان" إلعاد" عقارا آخر تم تمليكھا لجمعية 23القديمة، ويحصي أيضا 

قسم من ھذه البيوت تحول إلى ق3ع محمية ومراكز تعليم دينية . البيوت، و في أحدھا أقيمة مدرسة دينية لتدريس التوراة

  .لھا وجود بارز في ا8حياء الفلسطينية

                                                 

   2009 معيني ھيشوعاة، ،"محزيريم عطراة ليوشناة"يشاي فريدمن،  67
  ")تقرير كلوجمن" ـ 10/9/2002لقدس الشرقية من يوم تقرير اللجنة لفحص المباني في ا 68
  .10 وص 5 ص -تقرير كلوجمن،  69
  .12تقرير كلوجمن، ص  70
  .4تقرير كلوجمن ص  71
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وسيلة اساسية ل3ستي3ء على  تم التوقف عن استخدام قانون أم3ك الغائبين ك1992في أعقاب تقرير كلوجمن من العام 

العقارات، فقد بدأت الجمعيات بشراء ا8م3ك بأموال خاصة وباعتماد إجراءات قضائية Eستعادة أم3ك كانت بملكية 

" بيت ھحوشخ" و72"بيت أوروت"ومن بين البيوت التي اشتراھا المستوطنون من الفلسطينيين . 1948يھودية قبل العام 

  . والكثير غيرھا75في البلدة القديمة" بيت ھتسلم"  و74في سلوان" أديرتھ"، موقع 73في حي الطور

ان العدد الدقيق ل@م3ك التي استملكھا المستوطنون غير معروف، إذ أن اقتناء ا8م3ك بالمال يتم غالبا بواسطة 

أحيانا، بعد إتمام . ينفلسطينية تشتري ا8م3ك من البائعين الفلسطينيين لتسلمھا بعد ذلك للمستوطن" شخصيات صورية"

ُوبسبب البعد السياسي لمثل ھذه الصفقات . الفلسطيني السكن في الملك لمدة طويلة" الشخص الصوري"الصفقة يواصل 

وبسبب أسئلة الملكية المتعلقة بھذه العقارات . ُيحاول الطرفان إخفاء أثارھا، ا8مر الذي ينتج ھامشا واسعا للتزييف والخداع

  .76الصفقات تطرح للتداول في الھيئات القضائيةفإن الكثير من 

، تم 1948في حاEت أخرى بادر المستوطنون فيھا إلى إجراءات قضائية Eستعادة أم3ك كانت بملكية يھودية قبل العام 

 في وضمن ھذه العقارات مبان كثيرة. إخ3ء السكان الفلسطينيين منھا بحكم قرارات المحاكم بعد أن سكنوھا لفترات طويلة

  . 78 والشيخ جراح77البلدة القديمة وسلوان

طريقة عمل أخرى تم اعتمادھا لدخول اليھود المستوطنون إلى ا8حياء الفلسطينية ھي في امت3ك حقوق في ا8رض داخل 

ود في راس العام" معليه زيتيم"أمثلة على ذلك، ھو حي . ا8حياء الفلسطينية أو في أطرافھا، وإقامة أحياء يھودية عليھا

حي كدمات  (81 وفي راس العامود80ُ أحياء أخرى يزمع إقامتھا في أبو ديس79.في جبل المكّبر" نوف تسيون"وحي 

  ).تسيون ومعليه دافيد

 مستوطن يھودي، في حين أن ھناك مخططات 9قامة 2000يعيش في ا8حياء الفلسطينية في القدس الشرقية حاليا حوالي 

  :إجراءات التخطيط والبناء وتنتظر التصديق عليھا، كما يتبين من الجدول التاليمباني إضافية لليھود موجودة ضمن 

  

                                                 

أ يرد أسم المليونير إيرفن 4904ي في مخطط بلد; pageid?asp.content/org.beitorot.www://http=234 موقع بيت اوروت 72
   .موسكوفيتش كمالك موقع بيت أوروت في جبل الزيتون

. 3/4/2006 ھآرتس، مستوطنون استولوا على موقعين مسكونين في القدس الشرقية،: ميرون ربابورت 73
701786=itemNo?jhtml.ShArtPE/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http  

  .منيرة جميل صيام ضد محمد بن خليل داود صيام وآخرين 96/325المحكمة المركزي في القدس  74
 aspx.Article/Besheva/il.co.inn.www://http/2781 .13/5/2004، 7 قناة  كل يوم تحرير القدس،حجيت روتنبرغ  75
 ا.ت; ) بخصوص بيت في بطن الھوى (ھار يتسحاق رلبخ ضد مازن دويك  9403/07) القدس(ا .ت :بعض ا8مثلة 9جراءات قضائية كھذه 76

بخصوص (  انفستمنت ضد قراعينلوال 4433/04 أ.ت; )بخصوص  اEم3ك في البلدة القديمة ( ھفريا ر اليوناني ضد ابن يوسف 7441/05
 ).بخصوص بيت في جبل المكبر( قراعين ضد لوال انفستمنت 8234/09 ف.ه; )بيت قي وادي حلوة

 .27/7/98، ھآرتس،  شروخ في بيت الزجاجنداف شرغاي، 77
 82/3457يب والقدس تل اب. 188)4 (35، قرار اللجنة العامة لكنيست إسرائيل وآخرون ضد اFيوبي وآخرين 79/459التماس مدني  78

 لجنة طائفة السفراديم في القدس 89/166) القدس(التماس مدني ). لم ُينشر(لجنة الطائفة السفرادية في القدس واخرون ضد حانون وآخرين 
 لحي  السكان العربنداف شرغاي، . لجنة طائفة السفراديم في القدس ضد غاوي 98/18901القدس ). لم ُينشر (وآخرون ضد حانون وآخرين

 .ھآرتسُشمعون ھتصديق سيخلون من بيوتھم، 
 شقة إضافية موجودة في 196 3 و 2، وبني في المرحلة 40 شقة بيع منھا 91ّفي جبل المكبر بني في المرحلة ا8ولى " نوف تسيون"في حي  79

  ).4559 ،4558 مخطط بناء بلدي(مرحلة التجميد 
  )7659مخطط بناء بلدي ( شقة في الحي 220 يتألف من  تم تقديم تخطيط لبناء حي يھودي2000في العام  80
  aspx.Article/Besheva/il.co.inn.www://http/1406,،13/3/2003، 7، قناة ، حقيقة ناجزة"معليه زيتيم": يوناتان فاندر 81
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  جدول تلخيصي ـ التواجد اليھودي في اFحياء الفلسطينية في القدس الشرقية

  

  الحي
البؤرة 

  ا=ستيطانية
  التخطيط/بؤر قيد ا�قامة  عدد المستوطنين  طريقة ا=ستم-ك

  البلدة القديمة: المنطقة

 الحيان

ا9س3مي 

  والمسيحي

الحيان ا9س3مي 

  والمسيحي

  

قانون أم3ك الغائبين، أم3ك 

 1948اليھود من قبل العام 

  والتملك 

 شخص 900حوالي ـ 

 500 عائلة وحوالي 80(

  )طالب مدرسة توراتية

، )9870مخطط بلدي (باب الساھرة 

 وحدة سكنية ـ أقرت في اللجنة 30

  ّالمحلية ولم تقر في اللوائية

  سلوان: لمنطقةا

  وادي حلوة

  

  

  

" مدينة داوود"

  "عير دافيد"

  

  

استم3ك بواسطة قانون أم3ك 

، مباشرة من 82الغائبين

 وإجراءات قضائية 83السكان

  E84ستعادة أم3ك يھودية

ّبا9ضافة تشغل جمعية إلعاد 

ّوتمول " مدينة داوود"موقع 

  .حفريات أثرية في الحي

 شخص 350حوالي 

  ) عائلة70حوالي (

  

  

  

" عير دافيد/"موقع وادي حلوة 

، 13632، 13638مخطط بلدي (

 20، حوالي )12953، 13542

وحدة سكنية جديدة ومباني عامة ـ 

  "إلعاد" بواسطة 2009قدم في العام 

  

حي 

الوسطى 

حي بطن (

  الھوى

  بيت يھوناتان

  

  

/ بيت العسلي"

  "ھدفاش

بني بدون ترخيص لصالح 

شركة أجنبية توطنت فيه 

  85"عطيرت كوھنيم"جمعية 

شقة تم اقتنائھا لصالح جمعية 

  86"عطيرت كوھنيم"

  

   شخصا30حوالي 

  

بيت عائلة أبو ناب ـ بيت بملكية 

، قررت 1948يھودية ما قبل 

العائلة . المحكمة إعادته إلى أصحابه

  العربية لم يتم إخ3ؤھا بعد

  

  جبل الزيتون: المنطقة

  الطور
  "بيت أوروت"

  

فين اقتناه المليونير إير

موسكوفيتش
87

  

 عائ3ت 10حوالي 

 طلب مدرسة 80وحوالي 

  88توراتية

ھمعيان : "ّأقرت الترخيص بطلب من

التي تملكھا " ض.مفعالي تيروت م

                                                 

  .تقرير كلوجمن أع3ه 82
  .3، ص 21/3/97، يديعوت أحرونوت، المستوطنون لم ينسقوا اقتحام سلون: احتجاج في مكتب رئيس الحكومة، إيتمار آيخنر 83
  27.7.98, ، ھآرتس،شروخ في بيت الزجاجنداف شرغاي،  84
  html.869739/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http 12.6.07 ، ھآرتس،التمييز المصححميرون ريبابورت،  85
 ynet ,4.4.10, ،مثل إسرائيل في الشرق اFوسط: "عائ-ت يھودية في سلوانرونين مدزيني،  86

html.0,03870933-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http.  
أ، وارد أن موسكوفيتش ھو 4904في مخطط بلدي ; pageid?asp.content/org.beitorot.www://http=234 .موقع بيت أوروت 87

  pdf.1050428/jerus/takanonim/IturTabotData/il.gov.mmi.www://httpمالك موقع بيت أوروت في جبل الزيتون 
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יوحدة 24 إلعاد 9قامة"جمعية   
89

  

  بيت ھحوشن

  

مبان من ث3ث طبقات 

استملكتھا شركة أجنبية 

ووضعتھا تحت تصرف 

لغرض التوطين " إلعاد"جمعية 

ء السكان العرب منھا تم إخ3

  200690 في نيسان

 شخصا، 20حوالي 

شرفة المرصد على 

السطح تستعمل كموقع 

  إرشاد للجنود والسياح

  

راس 

  العامود

معليه زيتيم ـ 

  مرحلة أ

استملكه المليونير إيرفن 

موسكوفيتش بعد صراع 

قضائي تبين خ3له أن ا8رض 

تابعة لمدارس يھودية من 

19القرن 
91

  

  خصا ش150حوالي 

 وحدة سكنية 60معليه زيتيم ب،  -

  البناء يشرف على اEنتھاء

ّبناية مقر الشرطة ـ سلم مقابل نقل  - ّ

إلى  E 1ّمقر الشرطة إلى منطقة 

ُقدم مخطط . ّلجنة الوقف، ولم تقر بعد

,  وحدات سكنية104بلدي لبناء 

 المبنى داخل الترميمات بدأت مؤخرا

   يةسكن وحدات 9عداد يبدو كما القائم

  ِكدمات تسيون  أبو ديس

استملكت ا8رض بأيدي 

اليھود في " جمعية الساكنين"

  92الث3ثينيات

 6( شخصا 15حوالي 

  )عائ3ت

  

مخطط بلدي (كدمات تسيون 

 وحدة سكنية ـ 220، )7659

ّصدقت في اللجنة المحلية لكنھا لم 

ّتقر حتى ا`ن في اللجنة اللوائية، 

  93ّيبدو أنه مجمد

جبل 

  الزيتون
   محيط المقابر

تم توطين بيتين في منطقة 

المقابر بموافقة شركة كديشا
94

  
     أشخاص10حوالي 

                                                                                                                                                         

  pageid?asp.content/org.beitorot.www://http=109 موقع بيت أوروت، 88
بلدية القدس يئير أتينجر بلدية القدس أقرت إقامة أربعة مباني جديدة في , 561/08, 560/08, 559/08, 558/08 ملف ترخيص بناء 89
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السياحة في جبل 

  الزيتون

سلطة تطوير القدس وجمعية 

تعم3ن على ترميم " إلعاد"

وتطوير المقبرة اليھودية في 

تدير جمعية . جبل الزيتون

 إلعاد الموقع الذي يستعمل

   كمركز معلومات

    

   الشيخ جراح:ةالمنطق

ضريح شمعون  

  ھتصديق

ّإجراءات قضائية أقر خ3لھا 

. حق لجنة الطائفة السفرادية

أخلي السكان العرب من الملك 

لعدم استيفاء شروط المستأجر 

  95المحمي 
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  شھادات: 2ملحق 

  

  شھادة رئيسة موسى الكركي

  .12/4/2010ُسّجلت شھادتھا، يوم .  عاما، تقطن في حي السعدية بالحي ا9س3مي في البلدة القديمة52تبلغ من العمر 

الحياة اليومية .  دخل إلى بيت مجاور لنا مستوطنون، ومنذ ذلك اليوم تحولت حياتنا إلى جھنم2/4/2009في تاريخ "

فلنا الكثير من المواجھات معھم، والكثير من التنكيل، شكاوي متبادلة في الشرطة، طيلة الوقت نعيش : غايةتحولت صعبة لل

  .في ضغط، وفي خوف ورعب منھم ومن ا`تي

عرض الممر متر وطوله . تكمن المشكلة ا8ساسية في أننا نتقاسم مع المستوطنين ممرا يفصل عمليا بين جناحي بيتي

ِمن جھة الشمال من الممر لدينا مطبخ صغير : بيتي مقسوم إلى  قسمين. وھو مفتوح تحت قبة السماءعشرة أمتار تقريبا 

بجوار . وغرفة نوم واحدة لجميع أوEدي الخمسة، وفي جھة اليمين غرفة النوم لي ولزوجي، صالون وحمام ومراحيض

  .فعبر ھذا الممّرھذا القسم يقع البيت الذي استولى عليه المستوطنين، أما مدخله الوحيد 

دائما . E يسكن في بيت المستوطنين عائلة واحدة ثابتة، فقط رجال يحضرون إلى البيت يرافقھم حراس وجميعھم مسلحون

يستمر . عندما يصلون إلى البيت في ساعات المساء، تصدر ضجة عالية، صراخ، غناء وصلوات وترانيم غير مفھومة لي

عندھا يخرجون ويبدأوا بالصراخ في وجھي ، بھم ليفھموا أنھم يثيرون ضجة عاليةأطرق با. ھذا ا8مر لساعة تقريبا

ا8مر أخطر وأصعب في . Eُ يمكن التحدث إليھم مطلقا. ويدفعونني أو يضربونني وأحيانا تتطور ا8مور إلى مواجھة

ا نكاية بنا، يقومون  بالكثير من نھايات ا8سبوع، أيام السبت والجمعة، عندھا تكون الضجة أكبر، وغالبا ما يطرقون بابن

يستمّر ذلك من دخول السبت . الغناء بصوت عال وصراخ بحيث E يمكننا أن ننام أو أن نجلس بھدوء وسكينة داخل بيتنا

  .ُوعندما أسمع القرآن في بيتي فإنھم دائما ما يخرجون ويصرخون مطالبين بأن نغلق المذياع. حتى خروجه

في إحدى المرات سمعت . قفل الباب الرئيسي للبيت، حيث انھم قاموا أربع مرات بكسر قفل البابE يريد المستوطنون أن أ

َ قبل الفجر، فخرجت 8رى ما حصل ورأيتھم وھم يحاولون كسر قفل الباب بقضيب 2:00طرقا على الباب الساعة 

  . الشرطة ولكن دون جدوىقدمت شكوى في. فسألت أحدھم ماذا يفعل، فصرخ في وجھي وطلب إلي أن أسكت. حديدي

باب بيتي  وھو عمليا المخرج والمتنفس الوحيد حيث نستطيع أن نرى منه الشمس  عندما أجلس في الممر الضيق عند

ونستنشق منه الھواء نظرا لوضع البلدة القديمة المبنية باكتظاظ ومباني قديمة، يأتي المستوطنون ويقفزون من فوقنا 

عندما أترك أغراضا في الخارج يركلونھا ويبعثرونھا في كل . زيحي أغراضك من ھناويصرخون اذھبي من ھنا أو أ

  .اتجاه

حتى ا8مور العادية التي مصدرھا الصدفة، مثل أن تصادفھم في الممر، تتحول دائما إلى صراخ،وغالبا ما تتطور 

  .مواجھات من أبسط ا8مور

وقد جلست على ا8رض، فمّر أحد المستوطنين من فوقي . مرفي صباح أحد ا8يام جلست مع زوجي لشرب القھوة في الم

، وأجابني بالعبرية، فھمت بحدسي أنه قال ما "لماذا تمّر فوقي ھكذا"قلت له . كأنه E يراني وتجاوزني كأنني لم أكن ھناك
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يه القھوة وعندما أنھى ك3مه غرس أصابعه في عيني، وكرد فعل مني سكبت عل. معناه أنني أجلس ھناك بشكل مقصود

  .التي كانت في يدي

 من منتصف الليل سمعت أصوات خمس أو ست رجال يصرخون في 00:30قبل أسبوع ونصف ا8سبوع، في الساعة 

فرأيت قسم من المستوطنين دخل إلى بيتھم وقسم آخر غادر المكان، تقدمت من . خرجت 8رى ما الذي يحصل. الممر

ودفع الباب بقوة شديدة بينما كانت يدي E تزال ھناك، جرحت يدي جراء ذلك الباب الرئيسي 8غلقه، فجأة عاد أحدھم 

  .وبدأت أنزف

 مرة ذھبت إلى الشرطة، ولم 20عانينا وE زلنا نعاني من الكثير الكثير من التنكيل وقدمنا الكثير من الشكاوي، حوالي 

دائما عندما . ى عدم اEحتكاك بھم وE حتى بالحديثفي المرة ا8خيرة أجبروني على التوقيع عل. ينفعنا ذلك ولو مرة واحدة

دائما يصرخون علي ويضربون على الطاولة أمامي بقوة ويجعلوني أبكي من  . أذھب إلى الشرطة أتحول أنا إلى متھمة

  .المرارة

عندما . بيت المستوطنين مكون من طابقين، في نھاية الممر يوجد المدخل إلى بيتھم ومن فوقه شباك يطّل على الممر

  .نجلس في الممر فإنھم يرمون علينا من الشباك قشور البذور ويبصقون ويرموننا بكل ما تطاله أيديھم

قبل أسبوع، مّر فادي . عندما يجلس ا8وEد وا8حفاد على الدرج في مدخل بيتنا دائما ما تقع مواجھات مع المستوطنين

 مستوطن فدفعه إلى الحائط وضرب رأسه بالجدار، دون أي سبب، ابني ا8صغر في الممر، وفي الوقت ذاته مّر من ھناك

في أحد ا8يام وصلت إلى البيت ورأيت حفيدتي تبكي، . فھم ينكلون با8وEد الصغار ويضربونھم. فقط 8جل التخويف

ثناء مروره عندما كانت جالسة على الدرج في مدخل البيت أ ، فأجابت أن احد المستوطنين ضربھا سألتھا عن سبب بكائھا

  .من الممر دون أي سبب يذكر

انا قلقة وخائفة طيلة الوقت، 8ن أوEدي ينامون في القسم ا`خر من البيت، وعندما أكون أنا بغرفتي ليس لدي أي تواصل 

ّوالمشاكل مع المستوطنين تزيد من توتري كثيرا، كل صوت أو ضجة يجعلني أنتفض 8تأكد أن كل شيء على ما . معھم

  .ع ا8وEديرام م

ولداي الصغيران يخافان الخروج من غرفتي إلى غرفتھما، خاصة في الليالي التي يتواجد فيھا المستوطنون، يطلبون مني 

عندما نجلس أحيانا في غرفتھم فإنھم يضبطون أنفسھم جدا لئ3 يذھبا . مرافقتھما 8نھما يخافان أن ينكل بھما المستوطنون

  .تي حتى E يصطدما بالمستوطنين في الممرإلى المرحاض الموجود في غرف

فھم E يريدون اي .  لھذا العام، أتى أوEدي المتزوجون ليھنئوني بدون أحفادي21/3/2010في يوم عيد ا8م الموافق 

مواجھات مع المستوطنين، قرروا أE يأتوا إلّي أكثر مع أوEدھم بعد أن أغلق مستوطن الباب الرئيسي على حفيدي ابن 

  . َأنا منذ زمن بعيد لم أر أحفادي.لثة ولم يسمح له بالدخول، من يومھا E تأتي إلي ابنتي مع أوEدھاالثا

 من الحوادث ا8خرى التي وقعت لنا، في إحدى المرات جلسنا على الدرج أنا وا8وEد، أتوا ومروا من فوقنا وضربوا 

  .ن ابني، انقض علّي خمسة منھم وضربوني على رأسيابني ا8صغر ضربا مبرحا، لم أستطع التحّمل نھضت 8دافع ع

في أحد ا8يام كنت أجلس في . يتجّول المستوطنون طيلة الوقت وكاميرات الفيديو في أيديھم يصوّروننا واحدا واحدا

 مثل ھذا السلوك تكرر مرات عديدة. الصالون مع أوEدي، أحد المستوطنين فتح الستارة ودخل إلى الغرفة وشرع يصورنا
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و لم يعد لدينا خصوصية قطعا، في كل لحظة يستطيعون أن يفاجئونا بالتصوير وھم يدققون ويرسلون نظراتھم إلى داخل 

. وھذا ما يضطرني إلى البقاء بكامل اللباس الشرعي وكأنني خارج البيت مع الغطاء على رأسي. غرفنا خ3ل مرورھم

  .مداخل غرفنا 8منع منھم رؤيتنا عندما يدخلون ويخرجونلكثرة مضايقاتھم لنا مع التصوير وضعت الستائر في 

بعد حوالي شھرين من دخول المستوطنين حاولوا تركيب كاميرا ثابتة في الممر فوق مدخل بيتھم، لكني وزوجي عارضنا 

حة وھم فنحن نجلس في ھذا الممر الذي ھو متنفسنا الوحيد، نجلس ھناك لنشرب قھوتنا اليومية، فكيف أشعر بالرا. بشدة

  .يصورونا على مدار الساعة

منذ بدء ھذه الجيرة أخشى . أقول لزوجي انني  قد سئمت من ھذا البيت ومن الصعب جدا مواصلة العيش على ھذا النحو

ترك المنزل، E أسافر لزيارة بناتي، أحاول أن أبقى في البيت أطول مدة ممكنة 8ن ¬ وحده يعرف ما قد يفعلون، إذ إنھم 

  .بيت جيراننا في منتصف الليل، كسروا الباب ودخلوا عندما لم يكن أھل البيت فيهدخلوا 

  

  شھادة أحمد فاروق قراعين

أصيب برصاصتين في رجليه من جندي في .  سلوان-  عاما، أب لث3ثة أوEد، يقطن في وادي حلوة39يبلغ من العمر 

  .1/6/2010ُسجلت شھادته يوم نورد في نھاية شھادته وصفا لصابة، . 11/9/2009إجازة يوم 

حيث تتواجد الشرطة المدنية على الدوام في مدخل الحي وتقيم الحواجز " مدينة داوود" أسكن فوق موقف جفعاتي، قبالة "

فعندما يصل الشرطي . رجال الشرطة دائما ما يقفون مع الحراس و يتضاحكون سوية كا8صدقاء. في الطريق إلى شارعنا

ت أو شرطي السير فإن أول ما يفعله ھو التوجه إلى موقع الحراس وإعداد فنجان قھوة لنفسه ليشربه الذي يفحص السيارا

أنني أعاني من ھذا التفتيش الذي يتم للسيارات في . من ثم يبدأ عمله في تفتيش السيارات التابعة للعرب فقط. مع الحراس

الوصول إلى البيت أكون مضطرا للخضوع للتفتيش وھذا ما الطريق قبالة بيتي، 8نه في أغلب ا8وقات التي أريد فيھا 

  .يسبب أيضا، اختناقات مرورية

ھي نقطة تجمع للمستوطنين الذين يسكنون في حينا، منھا تقوم سيارات ا8من " مدينة داوود" إضافة إلى ذلك فإن مدخل 

 أن أنتظر ريثما ينتھون من الصعود إلى عندما تتوقف السيارة لنقلھم علّي. بنقلھم من مدخل مركز الزوار حتى بيوتھم

مما يؤدي إلى الكثير من اEختناقات المرورية فيبدأ السائقون بتشغيل . السيارة 8ن سيارتھم تقف دوما وسط الشارع

  .الصفارات في سياراتھم حيث أسمعھا ليل نھار وأنا في بيتي

يفتحون أجھزة " مدينة داوود" كز الزوار في فحراس مر. الضجيج في الحي مستمّر طيلة الوقت من مصادر مختلفة

ان المدخل إلى الموقع . أEسلكي بأعلى صوت، ويشغلون الموسيقى أحيانا، يتحدثون بكلمات فظة على مسمع الحي كله

كما أن مصابيح ا9نارة القوية .  مترا عن بيتي والنتيجة أنني أسمع كل شيء حتى وأنا في غرفة نومي20السياحي يبعد 

ُفإنھا تبھر أعيننا ونحن داخل منزلنا عندما يضيئونھا، بحيث E يمكننا الجلوس على الشرفة " مدينة داوود"تة على المثب

تصل الكثير من مجموعات . فنضطر إلى البقاء داخل البيت في ساعات الليل، وھو أمر خانق في الصيف بوجه خاص

 إلى المكان مجموعات كبيرة بشكل خاص فإن بعض الزوار الزوار للموقع ا8مر الذي يسبب ضجيجا عاليا وعندما تصل

  .يقضون حاجاتھم في مدخل بيتنا
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ـ و ايضا حف3ت " بار متسفاة"، حف3ت بلوغ ا8بناء ـ "مدينة داوود" ُأحيانا، يقيم المستوطنون حف3ت من نوع خاص في 

. ّويغنون ويصرخون ويقلقون راحتنايرقصون .  قبل الفجر1:00 ـ 24:00زفاف حتى الساعات المتأخرة من الليل، 

ففي . وعندما يكون لليھود أعياد فإن الشرطة تغلق الشوارع وE تتيح للفلسطينيين سكان الحي المرور من الشارع الرئيسي

إحدى المرات عادت زوجتي من العمل و عند صولھا الى الحاجز الموجود في مدخل الحي لم يسمح لھا الشرطي 

ليصلوا إلى موقف " مدينة داوود" واقفة بجانب الطريق أتاح الشرطي المرور لزوار أتوا إلى بينما كانت. بالدخول

بيتنا بجوار الموقع، عندما سألت الشرطي لماذا E يسمح لزوجتي بالدخول بينما يسمح للمستوطنين بذلك، اكتفى ". جفعاتي"

واسمه منير " شليم"ى الموقع ضابط مركز غضبت وأخذت أصرخ في وجھه، عندھا وصل إل. بالقول أن الدخول ممنوع

ما أن صعدت إلى سيارة الشرطة حتى قال لي . بدر، وقال لي تعال معي ا`ن إلى المركز 8رتب لك تصريحا بالدخول

  .ُاحتجزوني في المركز لمدة ث3ث ساعات أفرج عني بعدھا. الشرطي أنت معتقل

ا اذھب لزيارتھم أضطر للخضوع إلى تفتيش أمني، دائما يسألوني عندم. ث3ث عائ3ت عربية" مدينة داوود"تعيش داخل 

أنا E أسمح 8وEدي بالخروج من البيت للعب في . وعليه، فأنا أمتنع ا`ن من زيارتھا. إلى أين أنا ذاھب وما الذي سأفعله

مدينة " في داخل محيط Eبني أصدقاء". مدينة داوود"الحي أحيانا كثيرة، 8ن بيتي قريب من بيت المستوطنين وموقع 

، وفي كل مرة يحاول أن يذھب لزيارتھم يضطر للمرور من خ3ل تشخيص وتفتيش بأيدي الحراس في المدخل "داوود

فاقترب . قبل أسبوع تقريبا خاف من دخول الموقع حتى بيت صديقه وانتظره في المدخل. الذين يمنعونه أحيانا من الدخول

عاد الولد إلى البيت باكيا وعندما سألته عن الذي حصل لم يشأ أن . صه بقوة ودفعه جانبامنه حارس في الموقع أمسكه بقمي

  .يخبرني لئ3 يسبب المشاكل لي فقط بعد  الضغط عليه وافق أن يخبرني بما حصل

Eزمت المستوطنون وضيوفھم يوقفون سياراتھم في المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى بيتنا، لذلك بعد أن أصبت في قدماي و

ّكرسي العج3ت كنت مضطرا أن أطلب من أحد ا8قارب أن يأتي ويرفعني حتى أستطيع الوصول إلى بيتي 8نھم سدوا 

في إحدى المرات التي عارضت فيھا وقوف . قبل إصابتي كنت أخرج وأجادلھم لكنني اليوم E أستطيع فعل ھذا. الطريق

فذھبت لتقديم . حدثوا ثقوبا في دواليب سيارتي وسيارة ابن عميسيارة الحراس في مدخلنا وبدأت بالتصوير للتوثيق أ

،  وقالت لي أن الشرطة تعرف "مدينة داوود"شكوى في الشرطة، تلك بدورھا طلبت التوثيق من الكاميرات المثبتة في 

بة من جراء عدة مرات كنت أخرج 8جد سيارتي مكسورة أو معطو. ھوية الفاعل إE أنھم E يستطيعون إخباري بتفاصيله

  . ضربات قضيب حديدي أدى إلى أضرار بصاجھا

كنت متعبا وصائما .  كنت عائدا من الص3ة في ا8قصى الشريف17:45، في الساعة 11/9/2009إصابتي وقعت يوم 

احتذيت حذائي . ، فاستلقيت على ا8ريكة عندما سمعت فجأة صراخا)كان ذلك في الجمعة ا8خيرة من  شھر رمضان(

عندھا قال لي أحد أوEد الجيران أن مستوطنا اعتدى على ابن . َلى الشارع 8رى مصدر الصراخ وما حصلونزلت إ

استدرت حتى أعود إلى البيت وفجأة سمعت . جاري وأشار الولد عليه وقال أن ا8مر قد انتھى وكل شيء على ما يرام

المستوطن، فقام ھذا المستوطن بتصويب بندقيته صراخ ابني الصغير، استدرت فرأيت أخاه ا8كبر قد جاء ليحميه من 

  .بصدر ابني البكر

سأطلق النار عليك أيضا، وبدأ :  وقال16تقدمت فورا من المستوطن وصرخت لماذا تعتدي على ا8وEد؟ رفع بندقية إم 

 كان معه، قال زميله الذي. لماذا تضربھم؟ وعندما وصل إلى الرصيف تعثر ووقع: واصلت سؤاله. بالتراجع على الوراء
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سقطت على ا8رض وبدأت . انھض وأطلق عليه النار،فلم يتوانا في ذلك نھض وأطلق النار على ركبتي اليمنى: له

، فجأة سمعت صوت عيار ناري آخر، عندھا رأيت فتى صغيرا اسمه أمير فروخ  البالغ من "إسعاف إسعاف"بالصراخ 

عندھا عاد المستوطن إلّي وأنا مستلق على الطريق . لنار ھو أيضالقد أطلق عليه ا". رجلي...رجلي" يصيح 15العمر 

  .ُوابني البكر وديع يجلس إلى جانبي باكيا وأطلق علّي النار مرة أخرى على رجلي اليسرى وأصابني في ركبتي

لسيارات استدعى أحد الشبان ا9سعاف، ولكن سيارة ا9سعاف لم تصل و8نني نزفت بقوة فقد حملني الشبان على إحدى ا

وقبل أن نخرج من الحي بجوار المقبرة ا9س3مية، أوقفنا جنود حرس الحدود، أنزلوا السائق من . لنقلي الى المستشفى

بعد دقائق وصل أحد . كل محاوEتنا أن نشرح لحرس الحدود ما حصل باءت بالفشل. السيارة وقيدوه وأخبروه أنه معتقل

أغلق الباب ووقف إلى جانبنا فقط في حينھا اخبر . آني أنزف و لم يتأثر أبداعناصر حرس الحدود فتح باب السيارة، فر

لم نتقدم سوى عشرة أمتار . بعد ث3ث دقائق تقريبا وصلت الشرطة المدنية وسمحت لنا بالذھاب. المسؤول عنه عما يدور

 كانوا شاھدين على احتجازنا أول  دقائق مرة اخرى، إلى أن بدأ السائقون الذين4-3وإذ بعناصر حرس الحدود يوقفونا لـ 

  .مرة وعلقوا في زحمة السير بالصراخ أن ا8مر بشأن جرحى، حتى اقتنعوا وسمحوا لنا بالمرور

قبل أن أدخل غرفة الطوارئ حتى وصل .  وحدات من الدم7حيث تلقيت " التله الفرنسية"أخذوني إلى مستشفى ھداسا في 

أخذ مني شھادة بينما كان الطاقم الطبي يعالج .  وقف معالجتي ريثما يحقق معيمحقق الشرطة الذي طلب من الطاقم الطبي

وقفت الشرطة في مدخل المستشفى أغلقوا غرفة اEستقبال ولم يسمحوا 8حد سوى زوجتي . الفتى ا`خر الذي أصيب معي

  بالدخول 

شقيقاي اللذين . يان أرادا التحقيق معيبعد يومين خضعت لعملية جراحية، وبينما أنا تحت تأثير مواد التخدير وصل شرط

كانا معي في الغرفة حاوE أن يشرحا أنني خرجت للتو من غرفة العمليات، وأنني موجود في غرفة الع3ج المكثف، 

  .ُلكنھما ھدداھما بأنھما سيعتق3ن إذ لم يخرجا من الغرفة

وفي اليوم الرابع بعد . والي أسبوع من الحادثهاستدعاء للتحقيق مع نجلّي في الشرطة وصل إلّي في المستشفى، بعد ح

كانت أمه حاضرة في التحقيق وقالت أن كل ا8سئلة قصدت إعطاءه . الحادثة حققوا مع ابني ا8صغر لث3ث ساعات

الشعور بأنه المذنب في كل ما حصل لوالده، فلو لم يخرج للعب في الشارع لما تشاجر أبوه مع المستوطن ولما أصيب، 

أثناء التحقيق مع ابني البكر صرخوا في . مرارا سبب خروجي أنا إلى الشارع، وعن ما  حصل لي وما إلى ذلكوسألوه 

  . حقق معه محققان في نفس الوقت والثالث طبع الحديث على الحاسوب. وجھه بالعبرية طيلة الوقت ولم يفھم شيئا

" 4غرفة "وا بي من محطة شرطة المسكوبية من بعد شھر تقريبا اتصل.  يوما متواصلة20مكثت في المستشفى لمدة 

قلت لھم أنني E أستطيع المشي وإذا أرادوا . وطلبوني لتحقيق إضافي) وحدة التحقيق التي تعنى بملفات القدس الشرقية(

حقيق كتب لھم المحامّي ميخائبل سفراد، رسالة شرح فيھا أنني E أستطيع الذھاب للت. فليحضروا ھم إلى بيتي ليحققوا معي

وكل ما فعلوه أن اعتقلوا . َمؤخرا علمت أن المدعي العام أغلق الملّف ضد من أطلق النار علّي. ومن يومھا لم يتصلوا بي

  ". ساعة ثم ذھب إلى البيت كأن شيئا لم يحدث24المستوطن الذي اطلق علي النار لمدة 

  

  



 

 

38

  شھادة جما=ت مغربي

سجلت شھادتھا في يوم . 3ؤھم من بيوتھم  من حي الشيخ جراحمن الذين تم إخ, أم 8ربعة أوEد, 33العمر 

  .19/5/2010 ويوم 24/4/2010

على ا8قل " شليم"كل أسبوع علينا أن نزور محطة شرطة . E أعرف متى سنستطيع العودة للعيش بس3م كسابق عھدنا"

المستوطنين، والشيء ذاته حصل مع أخيه ابني عبد الفتاح، ھوجم عدة مرات على يد . مرتين لتحرير أوEدنا أو لكفالتھم

  .ا8صغر

 كان ابني عبد الفتاح مشغول بتصليح الدراجة الھوائية التابعة Eبن عمه، في الشارع بجانب بيتنا الذي 20/4/2101في 

 .أخلينا منه، فجأة سمع صرخات أوEد، فركض لكي يرى ماذا يحدث فرأى المستوطنين يتوجھون إلى مكان ألعاب ا8طفال

. عندما وصل إلى ھناك، بدأ المستوطنون بتصويره، وفي إحدى الصور التي صوروھا يظھر ومعه مفك في جيبه الخلفي

  .فقاموا باستدعاء الشرطة وادعوا أنه قام بتھديدھم بواسطة المفك

حين ". شليم" جھزت نفسي وذھبت فورا إلى محطة شرطة .  في الساعة الرابعة والنصف قاموا بتبليغي عن اعتقال ابني

، حاولت الدخول إلى المحطة، في البداية رفض عناصر حرس الحدود إدخالي بحجة أن والد 17:00وصلت في الساعة 

لكنني أعتقد أنھم رفضوا إدخالي بشكل مقصود، 8نه كان بحوزتي قرص عليه صور تثبت . ابني موجود معه في الداخل

جھات والصراخ نجحت بالدخول، وھناك أبلغوني أن ابني متھم باEعتداء فقط بعد مدة زمنية وعلى إثر الموا. براءة ابني

اضطررت بعدھا  9حضار كل من كان في الحي أثناء . على أحد المستوطنين الذين يسكنون الحارة بواسطة المفك

ھم، التي قد في النھاية نجحت بإيجاد ث3ثة شھود شاھدوا كل الحدث، كانت ميسون الغاوي واحدة من. المواجھات كشھود

  .قدمت شكوى ضد نفس المستوطن الذي قام بتھديدھا أيضا

جميع الصور التي كانت بحوزتي والشھود الذين أحضرتھم وجميع ا9ثباتات التي كانت في صالح ابني لم تسفر عن أية 

في . ساعة أخرى 24المحقق لم يھتم بكل ما احضرت وقام بتمديد اعتقال ابني لمدة : نتيجة، وإنما العكس ھو الصحيح

ھذه ھي "ّالنھاية اعتذر المحقق 8نه E يستطيع عمل أي شيء في مثل ھذه الحالة، وقال أنه يصدق ما نقوله، ولكن 

و حين سألنا عما حصل مع المستوطن الذي تسبب بكل ھذه الفوضى، قال أن . على حد تعبيره !" التعليمات من فوق

  .جد لديه سبب Eعتقالهالمشاكل E تنتھي في منطقتنا وأنه E يو

، تجمھر جميع المستوطنون الذين يسكنون في الحي، 8نھم علموا أننا قمنا بدعوة جميع 12.5.10في يوم ا8ربعاء 

حيث قمنا بتقسيم سكان الحي إلى مجموعات . النشطاء ا9سرائيليين الذين يعارضون أوامر إخ3ءنا من الحي لوجبة العشاء

وفي أثناء كل ذلك، . كل آخرون رتبوا أماكن الجلوس، وقسم جلس لتبادل ا8حاديث والترحيبقسم منھم قام بتحضير ا8

 مستوطنا من بيت عائلة الكرد باتجاه البيت الثاني الذي استولوا  عليه، أحدھم كان يحمل آلة تصوير فيديو 12-10خرج 

د سلط آلة التصوير علّي واقترب إلى مسافة لق: وقام بتصويري وبتصوير جميع البنات اللواتي كن ھناك بشكل استفزازي

صرخت في وجھه وسألته لماذا يقوم بتصويري؟ لم يجبني واستمر بالتصوير إلى أن قمت بإبعاد . تقل عن النصف متر

وعلى أثره قمت بالدفاع عن نفسي ودفعته للخلف، إE . كرد فعل منه ھاجمني وقام بلطمي على وجھي. الكاميرا من وجھي

باقي السكان حاولوا الوصول إلي لتحريري منه والفصل بيننا، في حين أن . ف عن ضربي في كل أنحاء جسميانه لم يك

يوم "الشرطة كانت متواجدة وذلك كجزء من الترقب والتحضير لـ. أصدقاء المستوطن عملوا على منعھم من الوصول إلي
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م تتدخل إط3قا واستغرق وصولھا من مسافة تقل عن فكان الحي مغلق للدخول من ك3 المدخلين، ولكن الشرطة ل" القدس

وعند وصولھم، طلبوا سيارة إسعاف من أجلي وأرسلوني بداية إلى مستشفى المقاصد ومن ثم .  مترا الكثير من الوقت30

  . ل3شتباه في إصابتي بكسر في ا8نف" المطلع"تم تحويلي إلى مستشفى 

حطة الشرطة لتقديم شكوى ضد المستوطن الذي ضربني، رغم أننا بعد خروجي من المستشفى قررت أن أذھب إلى م

حين دخلت إلى . ، 8نه في كل مرة نتوجه لتقديم شكوى نتحول دوما إلى متھمين"شليم"نحاول دوما اEبتعاد عن محطة 

َضد من  لي3، وصلت إلى غرفة التحقيقات وطلبت تقديم شكوى، سألني المحقق عن اسمي و23:00المحطة كانت الساعة 

كل ھذه المحادثة كانت خارج غرفة التحقيقات، أجبته عن كل ا8سئلة، وبعدھا تحققت مخاوفي , سأقوم بتقديم الشكوى

و , وبعد ساعتين قال لي بأنني محتجزة. قال المحقق لي أنه يبحث عني وأنني متھمة بعدد من التھم: وتحولت إلى متھمة

العرب نثير المتاعب ونفتعل الكثير من المشاكل حيث أننا نسبب لھم عدم الراحة بعدھا قال لي المحقق بشكل عام أننا نحن 

  . وأنه سيمدد اعتقالي بكل طريقة ممكنة

. أدخلوني إلى إحدى غرف التحقيقات من أجل التحقيق معي، ھناك أخبرتھم أنه بحوزتي تصوير فيديو يظھر كل ما حدث

الثانية لمشاھدة الصور، ولكن قبل أن يخرج أمرني أن أخرج من غرفة فأخذ المحقق القرص مني وتوّجه به إلى الغرفة 

بعدھا أحضر معه حاسوبا نقاE كما طلبت . التحقيقات كي E أبقى فيھا وحدي، 8نه E يأتمن العرب كما قال لي في السابق

 أنكر أنه يرى في المحقق. منه، لكي يشاھد كل شيء بالتصوير، وقمت بتكبير الشاشة وظھر كل شيء واضحا ومفص3

الفيلم ضربات يوجھھا المستوطن لي، طلبت منه أن يرجع الفيلم للوراء قلي3، لكي يراه مرة أخرى، لكنه رفض وقال أن 

  . ھناك مشكلة في الحاسوب، وأنه سيعرض الفيلم في المحكمة في اليوم التالي

أعطيته جميع المستندات التي كانت معي شرحت للمحقق وضعي الصحي وأنه يتوجب علي أن أواصل الع3ج الطبي، و

 شيكل بحسب 1000من المستشفى، ولكنه لم يھتم بالمرة ورفض أن يطلب سيارة إسعاف من أجلي، Eن ذلك يكلف 

بعدھا، حولوني إلى . أخذ المحقق جميع المستندات الطبية التي كانت معي من المستشفى ورماھا في سلة النفايات. ادعائه

ھناك قاموا بإجراء جميع الفحوصات ا8منية اEعتيادية التي يقومون بإجرائھا عند دخول ". مسكوبيةال"محطة الشرطة 

. ضغط دم، فحص درجة الحرارة وغيرھا: للمعتقل، وحولوني إلى الطبيب ھناك الذي قام بإجراء الفحوصات اEعتيادية

ن كانوا يحضرون لتفتيش غرفتي، قام بجميع ھذه كنت في الغرفة وحدي، كل ساعتي. بعدھا أدخلوني إلى غرفة الموقوفين

التفتيشات شرطي، كان يدخل الغرفة أثناء نومي مما اضطرني للنوم مع غطاء الرأس، وأن أكون مستعدة للنھوض في كل 

  .لحظة 8نه ليس مريحا لي أن يروني أثناء النوم

طلبت عرض الفيلم الكامل لكي .  أحضرتھا، ھناك عرضوا الصور التي16:30وصلت المحكمة في اليوم التالي الساعة 

رفض المدعي العام عرض الفيلم الكامل، . يراه القاضي كام3 دون أن يتمكنوا من إسقاط ا8جزاء غير المعنيين بھا

سأل المحامي عن المستندات الطبية من المستشفى التي تم رميھا بسلة المھم3ت، . Eدعائه أنه لدية مشكلة في الحاسوب

. ُأن جميع المستندات كانت باللغة اEنجليزية وأنه E يجيد ھذه اللغة قراءة أو كتابة) وھو المحقق ذاته(المدعي وأجابه 

غضبت من وقاحة المدعي واضطررت إلى شرح الصورة كاملة لسيادة القاضي، وأن ھدفھم من عدم عرض الفيلم ورمي 

 شيكل كفالة شخصية ودفع 5000لحي لمدة ث3ثة أشھر و كان القرار إبعادي عن ا. المستندات ھو إيقاعي في الشرك

  . شيكل700غرامة بمبلغ 
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لقد دخلت لتقديم شكوى مع أنف مكسور وجسد مليء . ما يؤلمني، إننا نحن السكان العرب، متھمون في جميع ا8حوال

ربوننا وليس ھنالك أي ھم الذين ينكلون بنا، يض: بالخدوش، وقامت الشرطة بتوقيفي، بينما يحصل العكس للمستوطنين

لقد شعرت بالسلوك المتطرف من قبل . إجراء ضدھم، مما يؤدي إلى اتساع أنواع التنكيل من قبل المستوطنين لنا

الشرطيين عندما لم يقوموا باتھام أي من المستوطنين، وا8شخاص الذين ھم مجرد ضيوف في الحي وليسوا أصحاب 

  .بإبعادي عن بيتي وقريتيأما أنا، صاحبة البيت، قاموا . البيوت

بالمناسبة، أيام الجمعة أثناء مظاھرة اEحتجاج والتي تجري في مدخل الحي، تقوم الشرطة بإغ3ق الشارع أمام الزائرين 

ھذا ا9جراء ينفذ ضد السكان العرب  واليھود الذي يأتون من أجل التضامن معھم، ولكن ليس ضد . ما عدا سكان الحي

ود المتدينين، الذين يحضرون للص3ة أو الذين يحلون ضيوفا على المستوطنين، فھم يدخلون ويخرجون المستوطنين أو اليھ

  . ُبشكل حر دون أن يبرزوا حتى ھوياتھم

أوEدنا الذين يرون المستوطنين وكيف يتعاملون معنا، . سير الحياة اليومية لدى كل سكان الحي العرب بشكل خاص تغير

إنھم يتشاجرون مع باقي ا8وEد . جھات بيننا، يقلدون ما يرون سلوكا وقوE، وأصبحوا أكثر عنفاويرون المناوشات والموا

أنا بشكل شخصي أشعر أنني أصبحت أكثر عنفا، E يوجد لدي صبر وE استطيع أن أضبط نفسي . في الحي وفي مدارسھم

، البيت الذي بنيته أنا وزوجي وكّرسنا حياتنا حين أراھم يدخلون ويخرجون من بيتي الذي استولوا عليه بدعم من الشرطة

  ."من أجل تحقيق حلم تشييده

  
2010080102058  
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  ّرد الشرطة وزارة البناء وا�سكان : 3ملحق 

  

  لحضرة 

  المحامية كيرن تسفرير 

  جمعية حقوق المواطن في إسرائيل

  "مكان غير آمن"تقرير : الموضوع

ّ صفحة، وصلنا من أجل الحصول على رد الشرطة من خ3ل تخصيصكم 23التقرير المذكور، الذي يأتي في  .1

 .أسبوعا واحدا 9عداد الرد
من ا9ط3ع على التقرير يكشف أنه يشمل ادعاءات كثيرة تتعلق بمعالجة الشرطة لحوادث عينية، تمتد على فترة  .2

 .طويلة كانت ضالعة فيھا وحدات مختلفة من الشرطة
لى ا8حداث الواردة في التقرير وعلى طبيعة المعالجة ا9شكالية للشرطة، على حسب ادعائكم ترتكزون ع .3

 .بإستنتاجات بعيدة المدى ضد الشرطة
ّإن التعليق على ھذه ا8حداث وتحضير رد جدي على اEدعاءات يستدعيان إيجاد ملفات التحقيق المتصلة  .4

رة ا8حداث والعثور على تقارير العمل با8حداث الواردة واEط3ع عليھا، وتقصي ا8حداث الواردة في مفك
 .المتعلقة بھا، والتعرف أحيانا على رجال الشرطة الضالعين في ھذه ا8حداث وتلقي ردھم على اEدعاءات

التوكيد  (قبل نشرهنفترض أن توجھكم بطلب للحصول على رد الشرطة على اEدعاءات التي يطرحھا التقرير  .5
نعتقد أن وراء توجھكم إلينا رغبتكم الصادقة والحقيقية في . د إسقاط واجب، لم يكن مجّر)في ا8صل ـ المترجم

إتاحة الفرصة للشرطة لبلورة تعليق مشّرف على ا8حداث، وعلى اEتھامات الشديدة الموّجھة إليھا في ھذا 
ّصلة في ُفي ضوء ما ذكر، نطلب إليكم أن تتيحوا لنا مھلة زمنية إضافية لغرض فحص ا8حداث المف. التقرير

 .التقرير ولفحص ادعاءاتكم بشكل جدي ومعّمق
ھكذا مث3، يتعامل . ّنشير إلى أنه يتضح من القراءة السريعة للتقرير أنه يصف الواقع بشكل جزئي بل ومغرض .6

التقرير بشكل متسامح مع أحداث عنف خطيرة وقعت في حي سلوان، انتھت بأعجوبة دون وقوع ضحايا في 
النار من قبل خ3يا مخربين نشطت في قرية سلوان ضد يھود من سكان المنطقة وقوات ا8رواح، مثل إط3ق 

في عدد من الحاEت يتوقف التقرير عند أحداث خطيرة 8عمال شغب جماھيرية تم . الحراسة العاملة في المكان
قرير مع ھذه خ3لھا قذف زجاجات حارقة وحجارة وقطع حديد مؤذية باتجاه قوات ا8من، من خ3ل تعامل الت

 .ّا8عمال كرد فعل معقول رغم كونھا استفزازا
ا9ط3ع ا8ولي على التقرير يبّين أن ادعاءات حادة بشأن معالجة مغرضة وإشكالية للشرطة 8حداث جنائية 
ُترتكز في مجملھا على شھادات أناس خضعوا للتحقيق كمتھمين في ا8حداث، ا8مر الذي يمكن بطبيعة الحال أن 

 .  إلى تصوير الوقائع بشكل موّجهُيفضي
ّ  بطبيعة الحال تريد الشرطة، أن تعقب على اEدعاءات الموّجھة إليھا حصرا، وإلى شكل معالجة ا8حداث  .7

 .العينية الواردة في التقرير
نشكركم على تحليكم بالصبر وتأجيل نشر التقرير . سنعمد حسب طلبكم، إلى بلورة تعليقنا في أقرب وقت ممكن .8

 . ما بعد الحصول على ردناإلى
  

  مع اEحترام
  المحامي رونين ليبوفيتش، رائد

  مستشار قانوني
   لواء القدس
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  لحضرة،

  جمعية حقوق المواطن, المحامية كيرن تسفرير

  تحية وبعد

  "مكان غير امن"ّرد وزارة البناء وا�سكان إلى جمعية حقوق المواطن على تقرير : الموضوع

  

، ")مكان غير آمن("ّرسلت من مكتبي، فيما يلي رد وزارة البناء وا9سكان على تقرير ستصدرونه ردا على رسائل سابقة أ
  :كما ورد من قسم ا8من المسؤول عن الموضوع في وزارتنا

  

 .على العموم إن الوضع الميداني يختلف كليا عما ھو في التقرير: ًبداية .1

 

كورة حيث ان الحراس شاھدون على نشاطات معادية في الفترة ا8خيرة طرأ تدھور خطير في المنطقة المذ .2
وقد ھوجمت مواقع . ترجم سياراتھم بالحجارة، بالطوب، بالصخور وحتى بالزجاجات الحارقة. ومتطرفة

الشارع قابل ل3شتعال بسرعة ويعتمد العنف ". العسلي/ بيت ھدفاش"ُالحراسة وأضرمت النار في موقع حراسة 
 .لجدي والفوري على الحياةالخطير الذي يصل حد الخطر ا

   

العكس ھو . بالنسبة للموضوع، نحن ننكر بشكل تام كون الحراس ينكلون بالسكان أو يتصرفون بشكل استفزازي .3
 .الصحيح، فالحراس يمتنعون، وأخذوا تعليمات باEمتناع قدر ا9مكان عن اEتصال بالسكان المحليين

 

على أمن سكان شرقي القدس بموجب قرار حكومة إسرائيل وحدة حراسة شرقي القدس تعمل من أجل الحفاظ  .4
 .21/1/2007 بھذا الشأن من يوم 498رقم 

 

ّعلى مدار كل سنوات عمل الوحدة، تحظى وزارة البناء وا9سكان بتوجيه مھني من شرطة إسرائيل، وتنفذ  .5
 . عملھا فعليا في قطاع الحراسة وفق التوجيھات العملية

 

في ضوء ذلك، نوضح أن . أو تطبيق القانون في شرقي القدس/جاه حفظ ا8من العام وليس للوحدة أي مسؤولية ت .6
ِبموجب تعريف المھمة يرد حراس الوحدة على أحداث . ِالوحدة E تبادر إلى أحداث وE تنظم أحداثا أيا كانت ّ

ّرض إلى ضائقة أو يتعرض فيھا نقاط الحراسة أو الحراس أنفسھم Eعتداء، أو يتم استدعاؤھم إليھا من شخص تع
 .عندما يكونون في وضعية خطر على حياة ا9نسان

   

ُفي بداية كل وردية عمل في قطاع الحراسة، تقام جولة إرشاد في أساسھا التأكيد والعودة على النظم  وكيفية  .7
 .ّالتصرف مع السكان، نظم ا8حداث والرد عليھا، نظم قواعد الحذر وإط3ق النار

 

حيث E يستعمل الحراس القوة تجاه سكان شرقي القدس إE في حاEت ,  مراقبة شديدةيتم عمل الوحدة تحت .8
ِھدف الوحدة ھو أن تؤّمن بقدر ما أمكنھا الحياة العادية والمنتظمة وانسياب . وعند الخطر على حياتھم استثنائية

ة، يكون القطاع حيث من حين `خر، خصوصا عشية أحداث ذات أبعاد سياسي. القطاع السياحي في شرقي القدس
ُتعمل الوحدة، عرضة للتوتر والشغب اللذين يتجسدان في مظاھر عنف خطيرة تجاه السكان اليھود والسياح 

ھدف الحراس . ّلقد تم توجيه نظام الحراسة أن يمتنع عن اEحتكاك بالسكان وعن إثارة ا8جواء. والحراس أنفسھم
 .  على س3متھم وليس لغرض فرض النظام أو تطبيق القانونھو إبعاد السكان عن ا8حداث من أجل الحفاظ 
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وكل العاملين لديھا . التي فازت بمناقصة علنية كما ھو مستوجب" موديعين إزراحي"توظف الحراس شركة  .9
 .يخضعون لفحص أمني بموجب معايير الشرطة

 

ي قانون الص3حيات من أجل E يستعمل الحراس القوة تجاه أي إنسان إE بموجب القانون، وكما ھو مفّصل ف .10
 . الذي يستمدون ص3حياتھم منه2005الحفاظ على س3مة الجمھور للعام 

 

ّكل الحوادث المذكورة تكلف شرطة إسرائيل فورا بمتابعتھا وتحمل المسؤولية حيالھا، وعندھا يترك الحراس  .11
يق معھم في الشرطة بشكل الحراس الذين يحضرون ويشاركون في ا8حداث العنيفة يتم التحق. موقع الحدث

غالبية ا8حداث يتم تصويرھا بكاميرات الحماية التابعة لقطاع الحراسة ويتم نقل صور كل ا8حداث . ّمنظم
 .مباشرة إلى شرطة إسرائيل والى الجھات ا8منية

 

 ُبخصوص الكاميرات التي تستعمل 8غراض الحراسة، يشار أيضا، إلى أن السكان العرب أحاطوا بأنفسھم .12
 .وحّيھم بعدد كبير من كاميرات المراقبة، وأنھم يستعملون الصور إع3ميا في مواقع مثل سلوان نت

  باحترام    

  الناطق بلسان وزارة البناء وا9سكانأريئيل روزنبرغ  

  

  

 

  

 


