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ُ مؤسسة ميزان لحقوق االنسان – الناصرةُ

 2005 عام  مطلع  في  الناصرة   - اإلنسان  حلقوق  »ميزان«  مؤسسة  أسست 
كمؤسسة مستقلة وغير ربحية، على يد مجموعة من احملامني العرب الناشطني في 
املؤسسة  هذه  إقامة  على  اجتمعوا  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الفلسطيني  الداخل 
وقد وضعوا نصب أعينهم جسر الهوة القائمة بني املفاهيم والقيم النظرية حلقوق 
اإلنسان وبني تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، وتعزيز هذه املبادئ من خالل العمل 
قابلة  غير  وطبيعية  أساسية  قانونية  حقوقا  لكونها  الناس  وتوعية  واحترامها،  بها 

للتنازل.

رؤيتنا
ألننا نؤمن أن القوة تكمن في املعرفة والعمل اجلماعي املنظم، ونظرا لالنتهاكات 
مؤسسة  في  نصبو  فإننا  ومؤسساتها،  الدولة  قبل  من  واحلريات  للحقوق  املتكررة 
»ميزان« إلى حتسني الظروف القانونية واحلقوقية للمجتمع الفلسطيني في الداخل، 
وذلك من خالل حتصيل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية، اجلماعية والفردية، وضمان 
التوجه  أو  الدين،   ، العرق  القومية،  عن  النظر  بغض  القانون  أمام  التامة  املساواة 

السياسي.

ومن ثم فإن برنامج عملنا يتضمن:
بناء جسم معرفي قانوني استشاري شامل للمؤسسات غير الربحية واجلمعيات   .1
واألفراد العاملني خلدمة الداخل الفلسطيني، يكون مصدرا للمعلومات وأخذ 
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املشورة القانونية، وذلك ألهمية دور مثل هذا اجلسم في التغيير اجملتمعي 
من بناء وإصالح وتطوير.

2.  العمل على توعية اجملتمع العربي مبا يخص احلقوق واحلريات، من خالل 
محاضرات وندوات وأيام دراسية، ورشات عمل تستهدف شرائح اجملتمع على 

اختالفها، إضافة الى نشرات ودراسات وكتب مطبوعة، دورية وغير دورية.

توثيق االنتهاكات في مجال احلقوق واحلريات وإصدار تقارير معتمدة وذات   .3
مصداقية عالية تكون شاهدة على هذه االنتهاكات.

منها:  املؤثرة  اجلهات  إلى  واملقهورين  املضطهدين  أصوات  السعي إليصال   .4
اإلعالم، جمعيات ومؤسسات حقوق اإلنسان احمللية والدولية، جلان برملان، 
مراكز األبحاث واجلامعات، احملافل الدولية والسفارات العربية واألجنبية.

والثقافية،  السياسية،  احلقوق  متس  التي  األمور  في  القانوني  التمثيل   .5
واالجتماعية، والدينية، للفلسطينيني في الداخل، من خالل التوجه املباشر 
ودعاوى،  التماسات،  تقدمي  خالل  ومن  القرارات،  ومتخذي  للمؤسسات 

واستئنافات، للمحاكم اخملتلفة، احمللية والدولية.
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ُ ُ

تقديم

ملاذا تتحّطم حقوق اإلنسان على أعتاب املسجد األقصى ؟!
هل تفقد املعايري الدولية قيمتها حني يتعلق األمر بحرية العبادة يف 

املسجد األقصى؟!

انتهاكات  من  يشمل مناذج  تقريراً  القارئ  أخي  نعرض عليك  التالية  الصفحات  في 
صارخة حلقوق اإلنسان وحلرياته، خالل أسبوع واحد فقط - من 14.4.2014 حتى 
21.4.2014   - دارت أحداثه على أبواب املسجد األقصى وفي ساحاته، حيث يعكس 
هذا األسبوع صورة عن واقع دائم تنتهك فيه شرطة االحتالل اإلسرائيلي حرية العبادة 
وحرية التنقل وحرية التعبير عن الرأي، وتدوس كرامة اإلنسان، سواء كان ذلك في داخل 
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ساحات املسجد األقصى أو على بواباته، أو في الطرقات املؤدية إليه، أو حتى في 
مراكز الشرطة واالعتقال التي يقاد إليها كل من يرفع صوته ضد هذه االنتهاكات.

رّواد  وحريات  حقوق  عن  الدفاع  على  عزمنا  قد  »ميزان«  مؤسسة  في  نحن 
خطوات  سلسلة  من  متواضعة  كخطوة  العمل  هذا  ويأتي  واألقصى،  القدس 

مستمرة ومتنوعة سوف نثابر عليها بإذن الله تعالى.

واللجان،  والهيئات  واجلمعيات  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  جميع  نناشد  وإننا 
إيقاف هذه االنتهاكات  نتكاتف ونعمل معاً، من أجل  تعالوا  احمللية والدولية، أن 
ورفع الظلم عن القدس واألقصى، ونحن على استعداد أن نكون لبنة من لبنات 

بناء جسم أو حراكا عامليا لهذا الشأن.

املحامي م�سطفى �سهيل حماميد

مدير م�ؤ�س�سة ميزان



10

ى
�ص

لأق
د ا

ج
�ص

مل
ر ا

عم
ن 

 م
وع

�صب
انتهاكات حقوق اإلنسان في »واحة الديموقراطية«ا

ُ البداية .... ُ
عشية عيد الفصح العبري: 

»منظمات الهيكل« تعلن عن أسبوع اقتحام
 المسجد األقصى المبارك

9/4/2014م  املواف���ق  األربع���اء  ي���وم 
وعشية عيد الفصح لدى اليهود الذي حّل 
في الرابع عش���ر من نيسان واستمر حتى 
الواحد والعش���رين منه، وكما في كل عام، 
دعت ما تسمى »منظمات الهيكل« املزعوم 
إل���ى أس���بوع حاف���ل وتكثيف النش���اطات 
تس���تهدف  التي  واالقتحامات  والفعاليات 
املس���جد األقصى وتش���كل اعتداًء سافراً 
عليه. فقد نظم »ائتالف منظمات الهيكل« 
 10.4.2014 اخلمي���س  مس���اء  املزع���وم 
ورش���ة تدريب وش���روحات غربي القدس 
حول تقدمي »قرابني الهيكل« في املس���جد 
األقص���ى املب���ارك، وذلك عل���ى مرحلتني، 
املرحل���ة األول���ى تضمن���ت أس���ئلة وأجوبة 

ح���ول »الفت���اوى اليهودية« بوجوب تقدمي القرابني، في ح���ني تضمنت املرحلة الثانية 
تدريًب���ا عملياً حول كيفية تقدميها، ودعا االئتالف املذكور إلى التبرع واملش���اركة في 
هذه الشعائر، واملس���اهمة في ثمن القرابني، كما دعا أيًضا أطفال اليهود وعائالتهم 
القتحامات عائلية للمسجد األقصى في أيام 16 و17 و20 من شهر نيسان مبناسبة 
عيد »الفصح« العبري، ومحاولة أداء بعض الش���عائر التلمودية اخلاصة بالعيد. وفي 

�صورة عن الدعوة لتقدمي القرابني يف عيد 
الف�صح
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الس���ياق ذات���ه، فقد دع���ت كذلك 
حركة »عائدون إلى جبل الهيكل« 
إل���ى اقتح���ام جماع���ي لألقصى، 
وتق���دمي »قرابني الهيكل« عش���ية 
العيد، وم���ن جانبه���ا دعت أيضا 
إل���ى  الهي���كل«  »أمن���اء  منظم���ة 
مسيرة واقتحام جماعي للمسجد 
األقصى في 17 نيس���ان، والقيام 
التلمودي���ة،  الش���عائر  ببع���ض 
وأش���ارت املنظم���ة ف���ي دعوته���ا 
إلى  والفيس���بوك  االنترن���ت  على 
أن املس���يرة س���تنظم بحراسة من 

ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي، وبينت أن هذه الفعالية هدفها إقامة بعض الشعائر 
املتعلقة بالعيد، ورفع ش���عار »إنقاذ جبل الهي���كل«، واملطالبة بتحديد أوقات معينة 
لليهود في األقصى، واملطالبة كذلك بتقدمي ش���عائر القرابني على »جبل الهيكل«، 
وذكرت أن املس���يرة ستبدأ من منطقة باب اخلليل، وتسير في أزقة البلدة القدمية 

في القدس وصوال إلى املسجد األقصى.
يش���ار هن���ا إلى أن احلملة اليهودي���ة اإلعالمية هذه القتحام املس���جد األقصى 
جاءت بعد اجللس���ة التي عقدتها »جلنة تسور« في الكنيست اإلسرائيلي قبل أيام 
م���ن الدعوات القتحام األقص���ى، واخلاصة ببحث ترتيب الصل���وات اليهودية في 
األقص���ى، والتي أعطتهم تش���جيًعا ودفًع���ا لتنظيم اقتحامات جماعية للمس���جد، 
وبحس���ب املصادر اإلسرائيلية، فإن تلك اللجنة استمعت إلى وجهة نظر املستشار 
القضائي لوزارة األديان، والذي قال »إن احلاخامية الرئيسية ال متانع في الصعود 

إلى جبل الهيكل، لكل يهودي يسمح له احلاخام اخلاص به أن يفعل ذلك«.
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ُ وم���ن نف���س املنطلق كانت أيضا دعوة نائب رئيس الكنيس���ت اإلس���رائيلي »موش���يه ُ
فيجلني« الذي أعلن عن نيته اقتحام املسجد األقصى صبيحة يوم األحد 20/4/2014، 
ودع���ا مناصريه كذلك إلى مرافقته في جولة اقتحامه لألقصى، فقد نش���ر »فيجلني« 
على صفحته اخلاصة على موقع التواصل االجتماعي » الفيسبوك » أنه ومنذ اقتحامه 
األخي���ر لألقص���ى، أي قبل نحو ثالثة أس���ابيع من إعالنه هذا، اتخذ في قرارة نفس���ه 
قرارا باقتحام املس���جد األقصى مرة كل ش���هر عبري. يشار هنا إلى أن »فيجلني« عادة 
ما يحاول اقتحام صحن قبة الصخرة، وهو ما حدث أكثر من مرة بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

عيد  يف  القرابني  لتقدمي  الدعوة  عن  �صورة 
الف�صح اليهودي تقول: "هذه ال�صنة لن نحتفل 
بالعيد ونحن يف بيوتنا امنا يف �صاحات امل�صجد 
 – اليهود  لنا نحن  املقد�س  املكان   – االق�صى 
والتجمع يكون عند باب املغاربة ، علينا تقدمي 

اال�صاحي يف العيد كما امرنا".

�صورة عن الدعوة ملنظمة اأمناء الهيكل مل�صرية 
باجتاه  اخلليل  باب  من  الف�صح  عيد  يف  احلرية 
امل�صجد االق�صى حتت �صعار "من هنا لن نتحرك" 
ال�صالة  وجوب  اىل  املنظمة  فيها  دعت  والتي 
القرابني  تقدمي  وكذلك  االق�صى  داخل  لليهود 
حتى نوقف املهزلة بحق قد�س اقدا�صنا والتي مل 
يكن لها مثيل يف تاريخ ا�رسائيل وحتى نوقف 

هدم بقايا هيكلنا على يد االعداء العرب
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وكانت رئيسة جلنة الداخلية البرملانية في الكنيست االسرائيلي »ميري ريغف« 
األحد  يوم   - الفيسبوك  على  صفحتها  على  نشر   - لها  تصريح  في  طالبت  قد 
13.4.2014 بإغالق املسجد االقصى في وجه املسلمني، وجاء تصريحها هذا بعد 
أن فشلت في اقتحام االقصى بسبب رباط املصلني واملعتكفني فيه واالحداث التي 

رافقت ذلك في نفس اليوم.

لكن »موش���يه فيجلني« – والذي دخل املسجد األقصى يوم 20.4.2014 بحماية 
ش���رطية وق���وات احتالل كبيرة، ق���ال بعد ذل���ك: »إن »جبل الهي���كل« محتل على يد 
حماس واحلركة اإلس���المية، والشرطة لم تس���مح لي بدخول األقصى إال من خالل 
مس���ار قصير جدا ومل���دة ثالث دقائق، هذا األمر لم يكن طبيعيا بالنس���بة إلي، ومع 
ذلك اس���تجبت لهذه الش���روط بهدف التعاون مع الشرطة، لكن في املرة القادمة لن 
اخضع لهذه الشروط بتاتاً« مضيفا: »إن األوقاف اإلسالمية هي التي تسيطر وتدير 

األقصى، والبد من نقل السيادة عليه إىل الحكومة اإلرسائيلية بشكل كامل«.
كما صرح الناشط الليكودي احلاخام »يهودا غليك« بالقول: »ال ميكن القبول في 
يجب  عليه،  املسلمني  وسيطرة  األقصى  القائم في  الوضع  استمرار  األحوال  حال من 

تغيري هذا الواقع بشكل رسيع«.

اليهودي« »شولي موعلم« رئيس  فيما طالبت عضو الكنيست من حزب »البيت 
الوزراء اإلسرائيلي »بنيامني نتنياهو««بالتدخل مباشرة لفرض واقع جديد آخر في 

املسجد األقصى«.
أما نائب وزير األديان اإلسرائيلي »إيلي بن دهان« فقد قال في تسجيل صوتي 
له: »لقد أنهى مكتبي وضع اللوائح القانونية لترتيب صلوات يهودية في األقصى، 
وبقي على نتنياهو أن يوقع عليها فقط من أجل ان تكون سارية املفعول«، مضيًفا 
الهيكل،  إلى جبل  أؤيد قضية الصعود  وأنا  أن يكون ذلك في أسرع وقت،  »أمتنى 

وإقامة الصلوات فيه«.
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ُ حصار األقصى واقتحامه وعشراتُ
 اإلصابات واالعتقاالت

كانت الدعوات املذكورة أعاله القتحام املسجد األقصى املبارك من قبل اجملموعات 
من  عدد  قبل  من  الفلسطيني  الداخل  في  املسلمني  استنفار  في  سبباً  اليهودية، 
األقصى  املسجد  في  واالعتكاف  والرباط  للنفير  دعت  التي  واملؤسسات  احلركات 
»البيارق«  ومؤسسة  والتراث«،  للوقف  األقصى  »مؤسسة  رأسها  وعلى  املبارك، 
التطورات في  تتابع  والتي  للتنمية«،  القدس  و«مؤسسة  و«مؤسسة عمارة األقصى« 
املسجد األقصى املبارك أوال بأول، حيث وجهت هذه املؤسسات الدعوات وسيرت 
املعتدين  من  املبارك  األقصى  املسجد  عن  دفاعا  والرباط  النفير  أليام  احلافالت 
يوم  من  بدء  كامل  أسبوع  مدار  وعلى  كان،  وهكذا  اليهود.  واملستوطنني  واحملتلني 
واألخير  السابع  يومه  وحتى  اليهودي  الفصح  عيد  أيام  أول   14.4.2014 االثنني 
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21.4.2014، حيث -وألول مرة، وباعتراف االحتالل اإلسرائيلي- كانت هذه أقل 
األمر  اليهودي،  الفصح  عيد  األقصى خالل  املسجد  إلى  اليهود  فيها  يدخل  سنة 
الذي استفزهم كثيراً وأعاق مخططاتهم وأفشل تدابيرهم، بسبب وجود املرابطني 
املسلمني على مدار أسبوع كامل وعلى مدار الساعة داخل وخارج وفي ساحات وفي 

محيط املسجد األقصى املبارك.

وبسبب فشلهم هذا، كان صباح يوم األحد 20.4.2014 مختلفاً عن األيام التي 
سبقته، فقد شهد هذا اليوم وجود اآلالف من أفراد شرطة االحتالل اإلسرائيلي 

مبن فيهم أفراد وحدات الشرطة اخلاصة ووحدات 
حرس احلدود، وفرضت حصاراً خانقاً على بوابات 
املسجد األقصى ومنعت من هم دون سن اخلمسني 
مشروع  طالب  منعت  أنها  كما  دخوله،  من  عاما 
مصاطب العلم وطالب املدارس من دخوله وأغلقت 
كافة أبواب األقصى إال ثالثة. وبدأت االعتداءات 
املرابطني على  املصلني  القوات على  قبل هذه  من 
أبواب املسجد األقصى، وبخاصة على بابي حطة 

واألسباط، اعتداءات بوحشية وعنف ودون رحمة 
ذلك  وتكرر  يذكر،  ودون سبب  إنذار  ودون سابق 

كانت  والثانية  الفجر،  صالة  وقبيل  فجرا  الرابعة  الساعة  عند  األولى  مرتني... 
أرادوا  الذين  املصلني  من  عدد  على  كانت  االعتداءات  صباحاً،  الثامنة  الساعة 
الدخول للصالة في األقصى، ودون متييز بني رجل وامرأة، بني طفل وشيخ عجوز، 
األمر الذي أدى إلى إصابة العشرات واعتقال العشرات كذلك، وإصدار أوامر منع 
من دخول املسجد األقصى ضد قسم كبير منهم أو منعه من دخول البلدة القدمية 
في القدس، باإلضافة إلى دفع الغرامات املالية الكبيرة. مع تأكيد أن االعتداءات 
متت بإطالق الرصاص املطاطي والقنابل الصوتية والضرب بالهراوات، عدا عن 
نصب احلواجز الشرطية عند أبواب املسجد األقصى مشترطني على من سمحوا 

حممد عوي�س - من �صكان القد�س
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ُ تصادر ُ دخولهم، حيث  قبل  الشرطة  لدى  الشخصية  الهوية  بطاقات  ترك  بالدخول  له 
مركز  في  وحتتجزها  دخولهم  عند  للمصلني  الشخصية  البطاقات  االحتالل  شرطة 
شرطة »القشلة«، فيجبر املصلون عند خروجهم على التوجه إلى مركز الشرطة البعيد 
تفاصيلهم  واستبيان  للتحقيق  اخلضوع  قبل  طويلة  لساعات  واالنتظار  الستردادها 
واحملاولة  استردادها  دون  بعودتهم  احلاالت  أغلب  في  ينتهي  الذي  األمر  الشخصية، 
مجددا في اليوم التالي، حيث متنع شرطة االحتالل دخولهم األقصى من دون استرداد 

البطاقات من مركز شرطة القشلة وإبرازها.
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شهادات عدد من المعتقلين والمصابين
في أحداث االقصى من يوم 20.4.2014

فيما يلي نورد شهادات وإفادات لعدد من املصابني واملعتقلني الذين اعتقلوا أو 
اعتدي عليهم خالل األحداث التي جرت، وحتديدا يوم 20.4.2014، اليوم األكثر 
معتقلني  هناك  أن  تأكيدنا  مع  اإلسرائيلية،  الشرطة  قوات  قبل  من  وعنفا  دموية 

ومصابني لم يتسن لنا نشر إفاداتهم في هذا التقرير ألسباب مختلفة.

عبداهلل طيبي - مدينة الطيبة – المثلث الجنوبي - طالب مدرسة

ذهبت  األقصى،  املسجد  داخل  الفجر  صلينا   20.4.2014 املوافق  األحد  يوم 
انتهيت  حاجتنا،  ونقضي  الوضوء  لنجدد  احلمامات  إلى  الطيبة  من  وشابان  أنا 
الشرطة  من  اخلاصة  بالقوات  وإذا  احلمام،  من  وخرجت  اآلخرين  الشابني  قبل 
اإلسرائيلية متسك بي - وإنا لم أفعل شيئاً سوى أنني دخلت إلى احلمام- وانهالوا 
علّي بالضرب وقالوا لي »اجلس على األرض وضع يديك فوق رأسك«، واقتحموا 
احلمامات وألقوا القبض على الشابني وانهالوا عليهما بالضرب أيضا، وأخذونا إلى 
باب حطة، وهناك ربطوا أيدينا بالقيود البالستيكية وبدأوا يضربوننا أنا والشابني 
اآلخرين، وقال لي أحد أفراد الشرطة )اليوم سوف ... (. وأخذونا في السيارة إلى 
مقر للشرطة بجانب حائط البراق، كل هذا ونحن جنهل ما هي تهمتنا واستمروا 
في ضربنا، وأدخلوني إلى حمام صغير وأخذوا يضربونني وهم يقولون لي:«اعترف 
بأنك رميت حجارة«! وأنا لم أرِم فلما قلت: لهم لم ارِم احلجارة، قال لي شاهدتك 
بالكاميرا، قلت له ال لم تشاهدني، فضربني على رجلي ومن شدة الضربة وقعت 
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ُ على األرض فحملني من القيود البالستيكية وبدأ يرفعني ويرميني وميسك ويرميني ُ
ثم أخرجني وأدخل باقي الشبان بعدي، ورأيت الشابني من مدينة الطيبة أيضا.. وسام 
ياسني وكان رأسه ينزف دماً ومحمد جمعة. وبعد هذا العذاب أخذونا إلى التحقيق، 
وحتى تلك اللحظة لم أكن أعرف ما هي التهمة املوجهة إلي، وعندما باشرت احملققة 
أنني  درجة  إلى  جدا  االتهامات سخيفة  وكانت  التهمة،  هي  ما  عرفت  معي  التحقيق 
ضحكت، وبعد هذا أخذوني إلى احملكمة وقرر القاضي أن يحبسني منزليا، وأيضا عندما 
وجل  عز  الله  ويسبون  ديننا  ويسبون  يسبوننا شخصياً  كانوا  الرباق  حائط  مركز رشطة  إىل  أخذونا 

وسيدنا محمد صىل الله عليه وسلم، كام أنهم أخذوا مني كلمة رس الهاتف غصباً عني  وكتبوا عىل 

صفحتي يف الفيسبوك:«عيد سعيد لكل الشعب اإلرسائييل«.

محمود عقل – قرية عرعرة – المثلث الشمالي – يعمل في الهايتك – 37 سنة 

وصلنا مدينة القدس لتأدية صالة الفجر 
في املسجد األقصى يوم األحد 20/04/2014 
وكانت األبواب املؤدية إلى األقصى مغلقة، فلم 
يبق أمامنا إال أداء الصالة في جماعة خارج 
جلسنا  الصالة  أداء  بعد  األقصى.  باحات 
جماعي  بشكل  الصباح  أذكار  وقرأنا  جميعاً 
األناشيد  ورددنا  الكرمي،  القرآن  وقرأنا 
منعنا  على  احتجاجية  كخطوة  والتكبيرات 
الدخول  من  اإلسرائيلية  الشرطة  قبل  من 
الساعة  متام  في  سبب.  دون  األقصى  إلى 
السادسة والنصف صباحاً بدأ أفراد شرطة 
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حرس احلدود مبضايقتنا، وقد كنت في الصف األول، وبدأوا بالتحرش باملارة من 
املسلمني فقط، أما غير املسلمني فكانوا ميرون بشكل عادي.

أحد ضباط الشرطة دفعنا إلى الوراء، وقد دفعني بشدة فطلبت منه عدم الدفع 
،وقلت له إنه ميكنه أن يتكلم دون اللجوء إلى العنف، فقال لي : » أنت وقح » فأجبته 
بأنني لست وقحا ... راقب ألفاظك، فشّدني إليه محاوالً جّري إلى داخل احلاجز 
الشرطي فخلصني الشبان منه وطلبوا مني االبتعاد عن املكان، وهكذا فعلت. بعد 
يطلب  الشرطة  لي: سمعت ضابط  وقال  األشخاص  أحد  إلي  وجيزة حضر  فترة 

منهم اإلمساك بك، وطلب مني االبتعاد أكثر.
في متام الساعة السابعة صباحا بدأ أفراد الشرطة بإلقاء القنابل والرصاص 
املطاطي، حيث أوقعوا عدة إصابات بني املوجودين... استغرق ذلك نصف ساعة 
السيارات  موقف  بني  الداخلية  األسباط  باب  ساحة  عند  حوصرنا  حتى  تقريباً 
وغرفة الشرطة. فحاولنا اخلروج من املنطقة كلياً لكي نتفادى التعرض إلى الضرب 
أو اإلصابة...وأثناء محاولتي اخلروج انقض علّي أفراد الشرطة وكان عددهم ستة، 
بدأوا برضيب بالعيص وباأليدي وشتموين بشتائم كثرية قسم منها شتائم تطعن يف عريض وقسم 

منها شتائم تطعن يف ديني وقوميتي. بعدما ضربوني أدخل أحد أفراد الشرطة يده في 

جيبي ثم قال لي: »حتمل حجارة«؟!فقلت له: ال فقال: »وما هذا«؟! فقلت له: »هذه 
ونادى  مقرف«.  عريب  يا  اريك  »سوف  فقال:  اآلن«.  جيبي  في  أدخلتها  أنت  احلجارة 
اآلخرين الذين ضربوني عند االعتقال ثم هاجموا الشبان اآلخرين واعتدوا عليهم، 
وعندما حضر أفراد الشرطة اآلخرون قال لهم هذا الشرطي: »انظروا ماذا وجدت 
في جيبه« . فبدأوا يضحكون ويسبونني ويرضبونني ثم ادخلوين اىل داخل الغرفة وانا مقيٌد 
واستمروا بالشتم والرضب. أحد أفراد الشرطة قال لي:«أنا أكرهكم أيها العرب«. فقلت 

له: هذه مشكلتك ليست مشكلتي .. وأكملت وقلت: ما ذنب األطفال؟! فقال:«أمتنى 
أن ميوت كل طفل عربي.. فأنا أكرهكم وسوف ترى ماذا سنفعل بك، اآلن ستشعر 
مبعنى الضرب احلقيقي«.وبدأوا يتناوبون في ضربي وشتمي وأنا مقيد، ثم أخرجوا 
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ُ احلجارة من جيبي ووضعوها على يدي لتكون هناك بصمات... حاولت االعتراض وال ُ
أعلم يقيناً إذا كانوا استطاعوا أخذ البصمات أم ال.

الذي  القميص  قبعة  ووضع  مسؤول  شرطة  ضابط  جاء  دقيقة   20 من  أقل  بعد 
»اآلن  لي:  وقال  أمامي،  شيء  أي  أرى  ال  لكي  أسفل،  إلى  وشده  وجهي  على  ارتديته 
سنخرج إىل سيارة الرشطة لنأخذك إىل محطة الرشطة.. وأحذرك إذا رفعت يدك بعالمة النرص أو 

الشهادة سأكرس أصابعك«.

خرجنا من الغرفة إلى منطقة املقابر، وبالكاد كنت أرى موضع قدمي، ولكني تعرفت 
على املكان، وفي أثناء السير متجهني إلى سيارة الشرطة ضربني أحدهم على وجهي 
إلى منطقة احلجرة  أدخلوني  الشرطة  إلى محطة  وجبيني وشتمني، وعندما وصلنا 
واستمروا في إهانتي وضربي، وكنت طوال الوقت مقيد اليدين والرجلني... واستمرت 

هذه املعاملة حتى حضر احملامي وأعلمني بحقوقي.

محمد جمعة – مدينة الطيبة – المثلث الجنوبي – 30 سنة 

يوم  األقصى  املسجد  في  الفجر  صليت 
الساعة  متام  وفي   ،20.4.2014 األحد 
احلمامات  إلى  توجهت  صباحا  السادسة 
للمرحاض  دخولي  وبعد  حطة،  باب  في 
الوحدات  من  الشرطة  أفراد  علّي  اقتحم 
مبرّحاً  ضرباً  وضربوني  بالقوة  اخلاصة 
وأخرجوني من املرحاض عارياً ولم يعطوني 
الفرصة حتى أكمل قضاء حاجتي ولبست 
يدّي  قيدوا  ثم  املرحاض،  خارج  مالبسي 
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بقيود بالستيكية، ثم أخرجونا إلى باب حطة وأجلسونا على األرض ووجوهنا إلى 
احلائط، وبعد فترة من الزمن  استدعوا سيارة رشطة وأخذونا بصورة همجية حتى أنهم 
جلسوا يف السيارة فوق أجسادنا إلهانتنا...  ومن ثم اقتادونا إلى مركز الشرطة في باب 

السلسلة وأخذونا مشياً وسط جتمهر اليهود.

والسباب  والشتائم  املبّرح  الضرب  أنواع  كل  معي  استعملوا  السلسة  باب  في 
الرأس،  أعلى  من  قوّي  دم  نزيف  إلى  أدى  مما  رأسي  على  فضربوني  واإلهانات، 
ما   - الفترة  هذه  وطوال   ، واخلاصرة  واألكتاف  األيدي  على  بأرجلهم  وضربونا 
يقارب األربع ساعات - تناوب عيّل الكثري من أفراد الرشطة من الوحدة الخاصة بالرضب 
األرض، وخالل  إىل  ورأيس  الخلف  إىل  واألرجل  األيدي  مقيّد  األرض  »مشبوح« عىل  وأنا 

هذه الفرتة أخذين بالقوة ثالثة من أفراد الوحدة الخاصة إىل مرحاض ضيق وانهالوا عيل 

بالرضب ومل يراعوا منطقة دون أخرى يف جسدي، ثم أخرجوين إىل املكان الذي كنت فيه، 

وكلام أردت أن أتكلم انهالوا عيّل بالرضب مجدداً وسبوين وسبوا أهيل وديني، وفي متام 

الساعة احلادية عشرة حضر احملامي خالد زبارقة من مؤسسة القدس للتنمية إلى 
باب السلسلة، عندها أخرجونا من هناك من وسط املستوطنني اليهود باإلهانات 
والضرب إلى مركز شرطة القشلة... وهناك وضعونا  في االنتظار إلى أن انتهى 

التحقيق معنا.

الشيخ حسام ابو ليل – قرية عين ماهل – منطقة الشمال – نائب رئيس 
الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني وامام مسجد

وصلنا املسجد األقصى فجر يوم األحد املوافق 20.4.2014 قبل موعد األذان 
بنصف ساعة، حوالي الرابعة فجرا، جتمعنا أمام باب حّطة وكان الباب مغلقاً حتى 
لنا:  وقالوا  احلدود  من شرطة حرس  قوة  عندما حضرت  والربع  الرابعة  الساعة 
فقط من هم فوق 50 سنة يسمح لهم بالدخول إلى األقصى، ثم تراجعوا ودخلت 
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ُ ُ

الشرطة  وبدأت  »اليسام«،  والتي تسمى  الوحدات اخلاصة  أمامهم قوات شرطة من 
ضرب جموع الشبان الذين هم أقل من 50 عاما، فأخذ الشبان بالتكبير، وهنا بدأت 
الشرطة الضرب بعنف أكبر ودفعنا في اجتاه باب األسباط عند  »القوسة الكبيرة«، 
وخالل ذلك دفعني أحدهم من اخللف مما أدى إلى سقوطي أرضاً على انفي الذي 
خضعت فيه إلى عملية جراحية قبل شهر، األمر الذي أدى كذلك إلى كسر في يدي 
اليسرى، فنقلني الشبان من حولي في سيارة خاصة إلى مستشفى املقاصد في جبل 
املكبر في القدس مع مصابني آخرين، وصلنا املستشفى في ساعات الصباح الباكر، 
وهناك هّب طاقم األطباء واملسعفني لتقدمي العالج املطلوب وجتبير الكسر في يدي.  
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الشيخ علي ابو شيخة – قرية عارة – المثلث الشمالي - منسق الحركة 
االسالمية لشؤون القدس

حضرت إلى األقصى في الساعة السادسة صباحا من يوم األحد 20.4.2014 مع 
مرافق من بلدي عارة في املثلث الشمالي بسبب عملية جراحية في رجلي اليسرى، 
ألني أتوكأ على عكازين خالل املش���ي بعد العملية، ومنذ الصباح صليت في اخلارج 
عند مدخل باب حطة، لم أستطع الدخول بسبب الدرج الطويل املوصل إلى األقصى 
في باب حطة،  بعد ذلك دخلت إلى ساحات املسجد األقصى وصليت في الساحات 

على كرس���ي م���ع املراف���ق، في 
والنص���ف  الثامن���ة  الس���اعة 
صباحا حصل االعتداء من قبل 
أف���راد الش���رطة عل���ى املصلني 
أنا  داخ���ل املس���جد األقص���ى، 
الصخ���رة  قب���ة  بجان���ب  كن���ت 
بعيدا عن األحداث أجلس على 
الكرس���ي م���ع املراف���ق، وفجأة 
حضر عندي ضابط شرطة مع 
ضاب���ط اخملابرات برفقة قوات 
 20 حوال���ي  كان���وا  الش���رطة، 
ش���خصا، قالوا لي إنني معتقل، 
طلب���ت أن يحضروا ل���ي حّمالة 
فرفض���وا، كان بجانب���ي طاق���م 
إس���عاف م���ن اله���الل األحم���ر 
مس���اعدتي  حاولوا  املقدس���ي، 
ونقلي على احلّمالة لكن ضابط 
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ُ الش���رطة رفض ومش���يت إلى اخلارج، وخالل الطريق توقفت لالستراحة عدة مرات، ُ
س���ألت الضابط عن طول املس���افة التي سنمش���يها فقال لي أربعة كيلومترات، بعدها 
أخذوني إلى محطة الش���رطة في باب السلسلة.. وبعدها حولوني إلى مخفر الشرطة 
عند حائط البراق، ومن هناك س���لموني إلى وحدة اخملابرات للتحقيق معي في غرفة 
4 س���يئة الصيت، التحقيق استمر حوالي ربع ساعة كانت األسئلة تتركز حول مجيئي 
إلى األقصى وكيف حضرت.. والتهمة كانت أنني أثير الش���غب، عرضوا علّي صفقة: 
أن ال أحض���ر إل���ى املس���جد األقصى في أيام األعي���اد اليهودية فقط مقاب���ل أن يلغوا 
عني ش���روط اإلفراج، وهي عدم دخول املس���جد األقصى لثالثة شهور، طبعاً رفضت 
املوضوع وحولوني للمحاكمة، وفي احملكمة كان قرارها إبعادي 45 يوما عن املس���جد 

األقصى و14 يوماً عن البلدة القدمية في القدس.

محمد ميالوي – قرية المكر – منطقة الجليل - 21 عاما – طالب جامعي 
لموضوع العالج بالتشغيل

األحد  يوم  األقصى  املسجد  إلى  وصلت 
السابعة  الساعة  ي��ق��ارب  م��ا   20.4.2014
املعتصمني  صفوف  إلى  انضممت  صباحا، 
االع��ت��ص��ام سلمياً  وك���ان  ح��ط��ة،  ب��اب  عند 
قام  ذلك  خالل  والتكبير،  بالهتافات  مكلال 
ورمى  عدوانية  بحركة  الشرطة  أفراد  احد 
مما  املعتصمني  اجتاه  في  بعنف  غاز  قنبلة 
كثف  ثم  املعتصمني،  أحد  إصابة  أسفر عن 
أفراد الشرطة إلقاء قنابل الصوت عشوائيا 
أو طفل،  ام��رأة  أو  وب��دون متييز بني عجوز 
طبعا مثل باقي املعتصمني ركضت في اجتاه 
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أذني،  قرب  وارتطام شيء  انفجار  أسمع صوت  بي  فإذا  لالحتماء،  األسباط  باب 
شعرت بألم شديد في كتفي األمين، للوهلة األولى كنت سأسقط على األرض، تقدم 
أحد الشباب مني وأخذ بيدي نحو حاشية الطريق ليجلسني، ولكن أفراد الشرطة 
لم يكتفوا مبا فعلوا بل استمروا في إطالق الرصاص املطاطي نحونا فهرعت إلى 
أنني أصبت  ليتبني  املقاصد  إلى مستشفى  نقلي  باب األسباط رغم إصابتي، ومت 
من مسافة قريبة بعيار مطاطي في كتفي األمين، بقيت في املستشفى أعالج قرابة 
الساعة وانتهى األطباء من معاجلتي، رغم أن األلم ال زال مستمرا إلى اليوم وقد 

أسفرت الرصاصة عن إصابتي في مفصل الكتف ونسيج العضالت.

محمد منصور – قرية مجد الكروم – منطقة الشاغور في الشمال - من 
طالب مصاطب العلم

إلى غرفة الشرطة  كنت قد اعتقلت في شهر شباط املاضي، وحينها أدخلوني 
الضرب  إلى  باإلضافة  بالكامل،  مالبسي  من  ويومها جردوني  األسباط  باب  عند 
املبرح، خاصة عىل رجيل اليرسى التي أعاين فيها من اإلعاقة، وعندما علموا أن بها إعاقة 
صاروا يرضبونني عليها أكرث، بتُّ ليلة كاملة هناك وأصدروا أمرا بإبعادي عن األقصى 

ملدة 15 يوما.

ي���وم األحد 20.4.2014 وصلت صباحاً مع طالب مصاطب العلم إلى باب حطة، 
وعندم���ا بدأ الش���بان بالتكبير والهتاف���ات احتجاجا على منعنا م���ن دخول األقصى 
للصالة فيه، استدعت الشرطة اإلسرائيلية الوحدات اخلاصة التي حضرت من جهة 
باب حطة ومن جهة باب األسباط  وبدأوا إطالق قنابل الصوت والضرب بالهراوات 
الت���ي معهم، مل أمتكن من الركض لتفادي القنابل بس��بب اإلعاقة يف رجيل اليرسى، وقعت 
عىل األرض، فبدأوا يركلونني بأرجلهم عىل  رجيل ويرصخون عيّل ألقوم وأذهب من هناك. 

حضرت سيارة اإلسعاف وقدم لي املسعف العالج والثلج والفحوصات الالزمة.
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ُ محمد يوسف جبارين - مدينة ام الفحم - المثلث الشمالي - من طالب مصاطب ُ
العلم

وصلنا يوم األحد 20.4.2014 إلى باب حطة الساعة الثامنة تقريباً، كانت الشرطة 
اإلسرائيلية قد وضعت احلواجز الكثيرة أمامنا، فجأة وبدون سابق إنذار هجموا علينا 
بالعص���ي وأطلقوا الرصاص املطاط���ي والقنابل الصوتية، هربنا منه���م، وإذا بأحدهم 
يطلق قنبلة صوتية في اجتاهي وتس���تقر في مرفق يدي، أحسس���ت بألم ش���ديد جدا، 
وصلت شدة هذا األلم إلى العظم، عانيت منها أسبوعاً كاماًل، نقلني الشبان في سيارة 
خاصة من هناك للعالج في عيادة محلية في البلدة القدمية حيث قدموا لي اإلسعافات 

األولية الالزمة.

 وسام ياسين - مدينة الطيبة – المثلث الجنوبي - معلم مدرسة

يوم األحد املواف���ق 20.4.2014 وبعد 
صالة الفجر في املس���جد األقصى بفترة 
قصي���رة ) الس���اعة اخلامس���ة والنصف 
تقريب���ا ( خرجت من املصل���ى القبلي في 
اجتاه حمامات باب حطة لقضاء احلاجة 
والوض���وء. بعد دخول احلم���ام بأقل من 
دقيقة اقتح���م املكان عدد كبير من قوات 
الش���رطة اإلس���رائيلية اخلاصة، اعتدوا 
علين���ا بالضرب ول���م يس���محوا لنا حتى 

بإكمال قضاء احلاجة.
باب  حتى  وأخذونا  االعتداء  استمر 
الدين  وسبوا  شتمونا  وهناك  حطة، 
من اليمني: و�صام يا�صني وحممد اإلسالمي، أجلسونا على الركب خافضي 

جمعة وحممود عقل
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الرؤوس متجهني نحو احلائط وربطوا أيدينا من اخللف باألساور البالستيكية وبشدة 
كبيرة جًدا...في هذه األثناء تناوب علينا أفراد الشرطة من القوات اخلاصة بالشتم 
والتهديد واألوامر التعجيزية ، ثم ألزمونا بوضع القبعات، وقد حتدثوا فيما بينهم 
بأن الهدف من ذلك هو اإلذالل، وأن » يخيطوا« لنا تهمة بأننا »ملثمون«، ثم نقلونا 
إلى مخفر شرطة، والذي تبني الحًقا أنه يقع بجانب باب السلسلة، مت نقلنا بسيارة 
الشرطة ليعتدوا علينا مجددا داخل السيارة، حتى أن أحد أفراد القوة الخاصة جلس فوقي 

طوال الطريق.

اخفضوا  الغربية،  اجلهة  من  البراق  حائط  مدخل  عند  الشرطة  سيارة  توقفت 
رؤوسنا وقد حتدث فيما بينهم أفراد القوة اخلاصة »أهينوهم« ״תשפילו אותם״ومت 
الركض بنا أمام السّياح وأمام املوجودين في ساحة البراق حتى وصلنا مخفر الشرطة.
اجلسم  أعضاء  كل  في  املبّرح  بالضرب  الشرطة  أفراد  علينا  تناوب  اخملفر  في 
فأصبت إصابة بالغة في عيني اليمنى، ومت ضرب رأسي بباب حديدي مرتني ومن ثم 
ضربة بطرف درج من الرخام فسال الدم من رأسي بكميات كبيرة، فالزمني ذلك أن 
أستلقي على بطني ورأسي فوق الدماء ملدة نصف ساعة تقريًبا وقد قام أحد اجلنود 

بالدوس علّي بقدميه.
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ُ ُ

اذكر يف تلك األثناء أن أحد افراد الرشطة تقدم نحوي وسألني : أأنت ميت؟! ״אתה מת?״ 

فأجبته : ال، فقال: خسارة ״חבל״.

ثم استمر شبحي بصورة ال تطاق حيث ركبي على األرض ويداي مربوطتان بشدة من 
ولو قليال، كل ذلك وهم  الرأس  برفع  السماح  اخللف، ويداي وظهري منخفضان، دون 

يكررون وضع القبعة حيث اجلرح املوجود في الرأس ليزداد حرارة وأملًا.
قبل إخراجنا من اخملفر للتحقيق مت إدخالي إلى احلمامات مرتني، في املرة األولى 
مت االعتداء علّي مجددا وفي املرة الثانية الزموني بالقوة غسل وجهي من الدماء. ثم مت 

االعتداء علينا مرة أخرى عند نقلنا بالسيارة إلى التحقيق.

الشيخ بالل عاطف منصور – قرية مجد الكروم – منطقة الشاغور - خطيب مسجد 
متنقل

فجاءت  حطة،  باب  أمام  تقريباً  ساعة  بثلث  الفجر  صالة  قبل  األحد  يوم  وصلنا 
مجموعة من الشرطة وقال أحدهم: »الدخول فقط ملن هم فوق سن اخلمسني«. فبدأ 
أية مقدمات استدعى  الفور دون  القرار، وعلى  بالتكبير احتجاجاً على هذا  من حضر 
أو  كبير  بني  يفرقوا  أن  دون  بالضرب  وبدأوا  علينا  ودخلوا   ، اخلاصة  الوحدة  شرطي 
صغير أو رجل أو امرأة،  فهربنا باجتاه باب األسباط وجتمهرنا بجانب موقف السيارات 
القريب من باب األسباط وهناك صلينا الفجر. عدنا بعد الصالة نقف في الطريق التي 
ما بني باب األسباط وباب حطة وكان بيننا وبني الشرطة حاجز وبدأنا بقراءة املأثورات 
والقرآن والدروس واستمر هذا األمر حتى الساعة الثامنة والنصف تقريباً، وكنا نشعر أن 
الشرطة والوحدة اخلاصة غاضبة منذ الصباح، وتريد فعل شيء، وفعاًل رأيت من بعيد 
التصرف. وعلى  شرطيا يضرب رجال كبيرا في السن، وتعالت األصوات رافضة لهذا 
الفور بدأت الشرطة بإلقاء قنابل الصوت علينا وضرب الناس بالهراوات واملطاط حتى 
خرجنا من الباب احملاذي ملركز الشرطة، وفي تلك اللحظة كنت أقف على الدرجات في 
اجلهة الشمالية القريبة من املقبرة فنظرت للشرطة وإذ بأحدهم يصوب إلي ، فأردت 
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تفادي اإلصابة ، فأطلق علي عيارا مطاطيا في ظهري وحتملت األلم حتى وصلت 
مع  أذهب  أن  مني  الشبان  طلب  وهناك  الشارع،  أسفل  في  األسباط  باب  مدخل 
وقد  املقاصد  إلى مستشفى  اإلسعاف  وفعاًل ذهبت مع  املستشفى،  إلى  اإلسعاف 

تركت الرصاصة عالمة في ظهري وانتفاخا مكان الضربة.

 كرم كناعنة – قرية عرابة – منطقة البطوف - 23 عاما

يوم األحد 20.4.2014 توجهنا لصالة الفجر في املس���جد األقصى، وصلنا قبل 
الصالة إلى باب حطة، وقفنا هناك فأخبرنا افراد الشرطة اإلسرائيلية أن الدخول 
ممنوع ملن هم دون اخلمس���ني عاما، بدأن���ا بالتكبير كخطوة احتجاجية، األمر الذي 
يب���دو أنه أزعجهم، فاس���تدعوا أفراد الش���رطة من القوات اخلاصة، وبدون س���بب 
وبدون مقدمات بدأوا بضربن���ا بالهراوات وإطالق قنابل الصوت باجتاهنا، خرجنا 
من املكان، في هذه األثناء ضربوني برأس���ي بهراوة مما أدى لش���ج رأسي والدم بدأ 
يسيل منه بغزارة، أخذوني بسيارة اإلسعاف إلى مستشفى املقاصد وهناك عاجلوا 
جرحي برأس���ي بالغرز ولفه. بعد ذلك عدت الساعة الثامنة تقريباً إلى مكان جتمع 
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ُ الش���بان من بلدي قرية عرابة فوجدتهم عند باب األس���باط، اقتربنا للدخول للصالة في ُ
األقصى، ومرة أخرى بدأ أفراد الشرطة من القوات اخلاصة بإطالق الرصاص املطاطي 
والقناب���ل الصوتي���ة باجتاهنا، ومرة أخرى أصبت أيض��ا يف رأيس برصاصة مطاطية هذه املرة، 
أدت لش��ج آخر يف رأيس وس��يالن الدم، حيث نقلوين مرة أخرى إىل املستشفى وقطبوا يل رأيس 

ثانية، ومرة أخرى وبعد العالج عدت للدخول للمسجد األقىص.

محمد سعيد – قرية كفر كنا – منطقة الشمال

وصلن���ا فجر يوم األح���د 20.4.2014 إلى باب حطة، وكان هن���اك الكثير من املصلني 
الذين أرادوا الدخول للمس���جد األقصى للصالة فيه، لكنن���ا تفاجأنا أن بوابات األقصى 
مقفلة ومت منعنا من قبل شرطة االحتالل، ثم أحضروا وحدة شرطية خاصة مع هراوات 

وبدأوا بضربنا وإخراجنا من عند البوابات بضرب مبّرح دون رحمة وشفقة.

بعد ذلك وفي متام الساعة 8:15 تقريبا ؛ فجأة وإذ بالشرطة مرة أخرى تطلق العيارات 
املطاطية وقنابل الص���وت نحو املرابطني. إضافة إلى ذلك بدأوا بدفع املرابطني، صغاراً 
وكب���اراً، على األرض والدوس عليهم دون أي س���بب. كنت أوثق وأصور هذه األحداث من 
هاتفي )تصوير فيديو( رأيت الشرطي الذي يطلق ويصوب بندقيته اجتاه األطفال وكبار 
السن. توجهت إليه بشكل شخصي ولفّت نظره بأن ما يفعله غير قانوني وبأنه أمر خطير 
وال حاجة إلطالق النار. خالل احلديث معه صّوب بندقيته إلى شاب وأطلق عليه رصاصة 
مطاطية على وجهه وأصاب فمه وكس���رت أس���نانه، كما ومت إصابة الشاب مأمون راشد 
ط���ه من قريتي كفر كنا عندما كان واقفاً بعيار مطاطي في بطنه. توجهت مرة أخرى إلى 
الشرطي وطلبت منه أن ال يطلق النار. لكنني لم أتوقع بأن الشرطي الذي مت الطلب منه 
أن ال يطلق النار يتوجه إلي ويلكمني ويصفعني على وجهي دون أي سبب. فهذا الشرطي 
اس���تغل ضعفي بأنن���ي لوحدي مع اثنني آخري���ن وتهجم علي، فب���دأت بالصراخ والطلب 
منهم أن يبتعدوا عني وبأنني لم أفعل شيئا وبدأوا بدفعي بأحذيتهم الحديدية وغطاء الرأس 
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الحديدي الذي يرتدونه حتى أغمي عيّل ومل أشعر مبا يدور حويل. في هذه األثناء سمعت 

ش���رطياً يتكلم بالعبرية يقول لهم »اتركوه ماذا تريدون منه فهو لم يفعل ش���يئاً« حتى 
تركون���ي ومت إخراج���ي من هناك. بعده���ا مت نقلي إلى مستش���فى املقاصد وتلقيت 

العالج هناك واحلمد لله.

مأمون راشد طه – قرية كفر كنا – منطقة الشمال 

حط���ة  ب���اب  وصلن���ا 
حوالي الس���اعة الس���ابعة 
والنصف صباح���اً من يوم 
20.4.2014، كانت شرطة 
أغلق���ت  ق���د  االحت���الل 
حوال���ي  ف���ي  البواب���ات، 
س���معنا  ثلث���اً  إال  الثامن���ة 
ص���وت قناب���ل صوتية من 
داخ���ل س���احات األقصى، 

ونحن في اخلارج، عنده���ا بدأنا بالتكبير، فبدأوا يطلقون علينا الرصاص املطاطي 
والقنابل الصوتية بدون س���ابق إنذار أو أي سبب يستدعي ذلك، رجعنا إلى اخللف، 
كن���ت أنا قريبا جدا من أفراد قوات الش���رطة، فكبرنا مرة أخ���رى، ومبجرد التكبير 
أطلقوا علّي رصاصة مطاطية، حيث رأيت الرشطي الذي أطلق عيّل الرصاصة وكان ينظر 
إيل مبنظار ويصوب أش��عة الليزر عىل بطني، وقد أصابتني الرصاصة فعال ببطني،في 

البداية لم أشعر بألم لكن بعد دقائق معدودات لم أعد أحتمل وبدأ األلم يقوى شيئا 
فشيئا حتى حضرت سيارة اإلسعاف وقدم لي املسعفون العالج الالزم في املكان.
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ُ  ايهاب اغبارية – قرية مشيرفة – منطقة المثلث الشمالي - 24 عاما – سائق شاحنةُ

وصلنا مدينة القدس مساء السبت 19.4.2014 عند باب حطة للدخول لصالة العشاء 
في املس���جد األقصى فلم يسمح لنا أفراد شرطة االحتالل بالدخول، فعدنا ثانية حوالي 
الس���اعة الرابع���ة فجرا لنصلي الفج���ر، وصلنا حتى باب حطة، لم يكن هناك أي ش���يء، 
فجأة هجم علينا أفراد الشرطة وبدأوا بضربنا بالهراوات، هجم علّي أنا شخصيا حوالي 
خمسة عشر عنصرا من شرطة االحتالل، عندما رضبوين وقعت عىل األرض ثم رضبوا رأيس 
باألرض وتس��بب ذل��ك بجروح يف رأيس وانتفاخ��ات وكدمات، وتم اعتقايل بع��د االعتداء عيّل، 

أخ��ذوين بس��يارة االعتقال ورضبوين حتى وأنا داخل الس��يارة، وكنت مقي��داً بيدّي من الخلف، 

التقييد كان بصورة بشعة جدا بسبب قيود البالستيك، وما زالت آثار التقييد إىل اليوم بادية عىل 

يدّي، بقيت في االعتقال حتى الس���اعة الثامنة إال ثلثا وأنا مغطى الرأس ومقيد وأجلس 
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عل���ى ركبت���ي، بعده���ا مت نقلي من مكان ملكان حتى التاس���عة ، أخذوني إلى ش���رطة 
القشلة للتحقيق، ومن هناك إلى احملكمة ، وكان احلكم الصادر بحقي : األبعاد عن 

البلدة القدمية في القدس ملدة 60 يوماً ، ودفع كفالة نقدية بقيمة 5000 شيكل.

محمد خالد اغبارية – قرية مشيرفة – منطقة المثلث الشمالي - يعمل في الهايتك

وصلن���ا إلى منطقة ب���اب حطة يوم األح���د 20.4.2014 حوالي الس���اعة الرابعة 
إال ربع���ا فجراً، كان هنالك جموع من املصلني متوجهني لصالة الفجر في املس���جد 
األقص���ى. وكاملعتاد قمن���ا بالتوجه إلى باب حط���ة، ألنه الباب الوحي���د في الناحية 
الش���مالية الشرقية الذي تفتحه شرطة االحتالل لدخول املصلني إلى صالة الفجر، 
ولكننا فوجئنا بعدم وجود حواجز أو أي أفراد من قوات االحتالل يقفون عند الباب 
عل���ى غير املعتاد. فتقدمنا حتى وصلنا باب املس���جد )باب حط���ة( وانتظرنا هناك 
آملني أن يتم إدخالنا إلى املس���جد، وزاد األمل في السماح لنا بالدخول عندما لم نَر 
أي حاجز ش���رطي أو لشرطة حرس احلدود مينع الشباب من دخول املسجد، ولكن 
س���رعان ما تبني أنه أمر دبر بليل من قبل ش���رطة االحتالل؛ فانتظرنا بضع دقائق 
)عند األذان األول لصالة الفجر، أي في الس���اعة 4:05 تقريبا ( وإذا بس��تة أو سبعة 
أفراد من رشطة االحتالل يشقون الصفوف ويصيح أولهم )باللغة العربية(: »الدخول فقط 

ملن هم فوق الخمس��ني عاما، أما من هم دون الخمس��ني عاما فعليهم بالرتاجع«. وبشكل 

تلقايئ قمن��ا، نحن املعتكفني عند باب حطة، بالتكبري بضع تكبريات حتى انس��حب هؤالء 

أفراد الرشطة. وبعد دقائق معدودات عاد هؤالء مع أفراد وحدة القوات الرشطية الخاصة، 

فقام��وا برضب كل من كان أمامه��م من صغري أو كبري ، وقام��وا بتفريق جمهور املرابطني 

بقوة وحشية.
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ُ ووحشية، ُ بقوة  املرابطني  بتفريق  الشرطة  أفراد  قام  إلصابتي،فعندما  بالنسبة  أما 
رأيت رجلني مسنني ملقيني على األرض )أحدهما أظنه بالعقد اخلامس واآلخر بالعقد 
السادس(، أحدهما كان ملقى على األرض وأظن أنه مصاب، واآلخر ملقى عىل األرض وفوق 
ان نساعدهما،  األخوة  وبعض  أنا  بالهراوات. حاولت  بالرضب  عليه  ينهاالن  رأسه جنديان 

فلما أن تقدمت لألول ملساعدته على الوقوف ما كان من أحد عناصر الشرطة إال أن قام 
بضربي بالهراوة على كف يدي اليسرى، والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى املقاصد 
في  السالح  وإشهار  منا  باالقتراب  الشرطة  قوات  من  آخر  وقام عنصر  العالج،  لتلقي 

وجوهنا وتهديدنا وأمرنا باالبتعاد.

امجد عرفة – القدس – 34 عاما – صحفي

يوم السبت املوافق 19.4.2014 مساء كنت متوجها لصالة العشاء في املسجد األقصى، 
لكنن���ا منعنا فصلينا عند باب حطة، بع���د الصالة بقيت هناك خلمس دقائق حتى التقط 
بعض الصور بحكم عملي كصحفي، توجهت بعدها عائدا للبيت من جهة باب األس���باط، 
عند بوابة املقبرة اليوس���فية سمعت أنا وبعض الش���بان الذين كانوا هناك أصواتا عالية، 
التف���ّت وإذا بعنصرين من أفراد ش���رطة حرس احلدود اإلس���رائيلية يركضون باجتاهنا، 
هاجمون���ا وطلب���وا منا التوق���ف، كانوا يحمل���ون اله���راوات والبنادق، أعطيته���م بطاقتي 
الش���خصية وأخذوا كذلك من جميع الش���بان املوجودين بطاقاتهم، ثم بدأوا باستفزازنا، 
طلبت منهم التصرف بش���كل هادئ والئق، حتى نفهم ملاذا أوقفونا. فجأة حضر خمس���ة 
عناصر من ش���رطة حرس احلدود، هاجمونا وضربوا أحد الش���بان، على الفور سألته ما 
الذي تريدونه منا؟! ضابط الش���رطة نفس���ه كان يضرب األوالد الذي���ن كانوا في املكان، 
وعندما حتدثت معه طلب مني الس���كوت، فقالوا لنا أنتم موقوفون، مت تقييدنا وتفتيش���نا 
عند ش���رطة باب األس���باط، ومن هناك نقلونا إلى مركز ش���رطة القش���لة، في التحقيق 
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قال���وا لنا أننا أعقنا عمل الش���رطة، وبقينا حتى الصب���اح وأخذونا إلى احملكمة في 
املس���كوبية، وهن���اك حكموا علّي باإلبع���اد 15 يوما عن البل���دة القدمية في القدس 

وكفالة بقيمة 5000 شيكل.

يوسف  مؤسسة  مدير   - المرج  منطقة   – صندلة  قرية   – عمري  فراس 
الصديق للدفاع عن االسرى

وصل���ت إلى مدين���ة القدس يوم األحد 20.4.2014 بحدود الس���اعة 4:20 فجراً 
بنية الصالة في املس���جد األقصى.. وفوجئت بش���رطة االحتالل مينعون الناس من 
دخول املس���جد للصالة، قام الناس بالصالة في الس���احة اجملاورة لباب األس���باط 
خارج املس���جد. بع���د الصالة توجهت به���دوء باجتاه باب حطة عّل أفراد الش���رطة 
يسمحون لي بدخول املسجد ،ولكنهم رفضوا، فوقفت بجانبهم انتظر ساعة السماح 

بدخولي إلى املسجد.
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ُ ُ

في تلك األثناء بدأ الناس يتوافدون باجتاه باب حطة يطالبون بالدخول إلى املسجد 
ولكن افراد الشرطة منعوهم كما منعوني، فبقي الناس في املكان ينتظرون.

باتجاه  قنبلة صوتية  إلقاء  من رشطي  ويطلب  يأيت مرسعاً  إرسائيليا  ضابطاً  شاهدت  فجأة 

جموع املوجودين يف انتظار الدخول إىل املسجد، ارتبك الرشطي وتردد يف إلقاء القنبلة، »ألنه مل 

ير أية مظاهر إخالل«، فدفعه الضابط بشدة وأمره بإلقاء القنبلة ، ومرة أخرى تردد الرشطي ، 

فصاح به الضابط ودفعه بقبضة يده وألزمه بإلقاء القنبلة. الرشطي املرتبك قام بإلقاء القنبلة يف 

نهاية الناس املنتظرين لدخول املسجد، صدم الناس من أمر إلقاء القنبلة والتي عند انفجارها 

أحدثت حالة من الهلع والتدافع باتجاه باب األسباط.

بإلقاء  وقاموا  املوجودين،  على  عنيف  همجي  بهجوم  بدأوا  الشرطة  أفراد  وإن  كما 
القنابل الصوتية بكثافة، وقام أحد عناصر الشرطة بإطالق الرصاص املعدني املغلف 
مسافة  ومن  اجلسم  من  العلوي  القسم  على  وبخاصة  الناس،  على  مباشرة  باملطاط 
قصيرة.. كما وإن جميع عناصر الشرطة كانوا من وحدات مختلفة، بدأوا بالهجوم على 

النساء والشيوخ وضربهم بالهراوات ودفعهم باجتاه باب األسباط.

على  أتكئ  وكنت  قبلهم  من  الهمجي  الهجوم  قبل  الشرطة  لقوات  مالصقاً  كنت  أنا 
حائط الكنيسة اجملاورة وكانت بجانبي مجموعة من النساء وطالبات املدارس الالتي كّن 
يحاولن الدخول إلى املسجد او الذهاب إلى العمل كمدرسات في مدارس البلدة القدمية 
او الدخول كطالبات إلى مدارسهن. عند الهجوم من قبل قوات الشرطة ودون سابق إنذار 
بالهراوات ودفعنا بشدة،  النساء وبدأوا برضبنا  أقدام مجموعة  قنابل صوتية بني  بإلقاء  بدأوا 

وقد دخلت مجموعة النساء يف حالة رعب وهلع وبدأن يركضن باتجاهات مختلفة، مام أدى إىل 

حاالت تصادم بينهن ووقوع بعضهن عىل األرض، بدأت مبساعدتهن على النهوض وطلبت 

من قوات الشرطة عدم ضربنا بالهراوات وإفساح اجملال لنا للخروج بهدوء، حيث أننا ال 
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نخالف أمر إخالء املكان، كما أن الطالبات صغيرات السن مصابات بحالة من الهلع 
والرعب. لكن عناصر الشرطة لم يهتموا لطلبنا واستمروا بضربنا وإلقاء القنابل.

الضربات  من  للعديد  تعرضت  والطالبات  النساء  مساعدة  محاولتي  خالل 
على  النساء  مساعدة  هو  أفعله  كنت  ما  كل  أن  رغم  والركل  واللكمات  بالهراوات 

اخلروج.
وعندما كنت حتت قنطرة باب األسباط وكنت باجتاه اخلروج خارج السور وكنت 
أسير وظهري للقوات وإذا بضربة شديدة بعصا على يدي اليمنى من قبل شرطي 
مما أدى إلى آالم شديدة جدا.. حيث انتفخت وشعرت بشلل فيها ولم أعد قادرا 

على حتريك أصابع يدي.
ما أريد التنويه له أنني أصبت بعدة ضربات وفي جميع أنحاء جسمي، ظهري 

ورجلَيَّ ويديَّ رغم أنني لم أرتكب أي جرم.

وائل فاعور – قرية شعب - منطقة الجليل - من طالب مصاطب العلم في 
المسجد االقصى 

يوم الس���بت 19.4.2014 عق���دتُّ النية أنا وبعض اإلخوة من القرية الس���فر إلى 
مدينة القدس بنية االعتكاف في املس���جد األقصى املبارك. حني وصلنا عصرا إلى 
هن���اك حاولنا الدخول من باب حطة، وكانت قد أقيمت صالة العصر، فمنعنا أفراد 
الشرطة من الدخول، وسمحوا ملن هم فوق سن اخلمسني فقط، وقفنا على احلاجز 
الش���رطي املش���ؤوم حتى صالة العش���اء، صلينا العش���اء في الش���ارع أمام احلاجز 
الش���رطي ثم توجهنا إلى أحد املس���اجد ف���ي مدينة الق���دس، واعتكفنا هناك حتى 
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ُ الساعة الرابعة فجرا، أي قبل ُ
ص���الة الفجر بنصف س���اعة، 
ث���م عدن���ا ثاني���ة إلى املس���جد 
األقصى. وهن���اك كانت قوات 
الش���رطة قد نصبت لن���ا كميناً 
عند مدخل باب حطة وفوجئنا 
بالقوات اخلاصة من الش���رطة 
الذي���ن انهالوا علين���ا بالضرب 
وطردن���ا من املكان دون س���بب 

ودون س���ابق إن���ذار. حينه���ا أصبت مبوضعني في رأس���ي ونقلت بس���يارة خصوصية إلى 
مستش���فى املقاصد أنا وثالثة من األخوة املصابني، األول من قرية مش���يرفة والثاني من 
قرية عرابة والثالث الش���يخ حس���ام أبو ليل من قرية عني ماهل. بعد عالجنا عدنا ثانية 
إل���ى الرباط في نفس امل���كان عند باب حطة، وبعد عودتنا ببضع س���اعات وقد كثر عدد 
املرابطني قام أفراد الش���رطة من الوحدات اخلاص���ة مرة ثانية باالعتداء على املرابطني 

وهناك أصيب بعض األخوة واعتقل البعض.

 حامد تميمي – 13 سنة – القدس – طالب مدرسة 

صب���اح يوم األحد 20.4.2014 وخالل وجودي في س���احات املس���جد األقصى بعد أن 
صليت، توجهت إلى املطهرة وعند خروجي من املطهرة مت القبض علّي من قبل عدة أفراد 
شرطة واقتادوني إلى مركز الشرطة في القشلة، وهناك التقيت باحملامي عمر خمايسي 
من مؤسسة »ميزان« وقدم لي النصائح القانونية، وبعدها مت التحقيق معي بشبهة إعاقة 
الشرطة خالل القيام بعملهم واإلخالل في النظام العام، وبعد انتهاء التحقيق مت إبالغي 

باإلفراج عني.
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مالك شويكي – 16 سنة – القدس – طالب مدرسة 

اعتقلون���ي في س���اعات الصباح من يوم األح���د املواف���ق 20.4.2014 وأنا خارج 
من املطهرة داخل س���احات املسجد األقصى، ومت نقلي بس���يارة الشرطة وأنا مكّبل 
اليدين إلى مركز ش���رطة القشلة، وهناك تلقيت استشارة قانونية من احملامي عمر 
خمايس���ي من مؤسس���ة »مي���زان«. وبعده���ا مت التحقيق معي بش���بهة االعتداء على 
الش���رطة، وأنكرت التهمة املوجهة لي وبعدها مت اإلفراج عني بشروط إبعادي لعدة 

أيام عن املسجد األقصى.

المثلث  منطقة   – الفحم  ام  مدينة   – عاما   23  – اغبارية  عبدالكريم 
الشمالي - معهد اقرأ للبسيخومتري 

وصل���ت مدينة القدس يوم الس���بت 19.4.2014 عند صالة املغرب إلى املس���جد 
األقصى.لم يس���مح لي أفراد الشرطة اإلس���رائيلية بالدخول للمسجد، بقيت خارج 
املس���جد األقصى حتى قبيل صالة الفجر. كنت أكّبر مع املوجودين فاعتقلني أفراد 
الش���رطة وضربوني ضرباً مبرحاً،أخذوني بعدها إلى مخفر الش���رطة. بعد س���اعة 
من االعتقال وضعوني على األرض وأنا مقّيد اليدين، ومنعوني من الوقوف ملدة أربع 
س���اعات، واتهموني أنني من الضفة الغربي���ة  وأن هويتي مزورة، حتى أخذوني إلى 
مركز ش���رطة القش���لة،هناك التقيت باحملامني وجلسوا معي وقدموا لي االستشارة 
القانونية،بعدها دخلت إلى التحقيق ، وكانت تهمتي أنني ضربت الش���رطي املسؤول 
عنه���م على باب حطة، وأنا نفيت هذه التهم، وبعدها منعوني من دخول القدس كلها 
ملدة خمس���ة عش���ر يوما ، وفي حال دخولي خالل هذه الفترة يجب علي دفع غرامة 

باإلضافة إلى محاكمتي .
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ُ ُ

مصباح صبيح –حي سلوان - القدس 

كن���ت متوجهاً إل���ى القدس من 
مكان سكني في سلوان، مررت من 
ب���اب األس���باط وكان هناك جتمع 
للناس أثناء م���روري باملكان، كانت 
ق���وات الش���رطة اخلاص���ة خلفنا 
تهجم على الن���اس بصورة همجية 
إلخالء امل���كان ،نظرت خلفي أثناء 
سيري فإذا بي أرى أحد أفراد هذه 
القوات يدفعني ،سألته ملاذا تدفع 
هك���ذاّ؟ فانق���ض عل���ّي بالض���رب 
وتكالب علّي خمسة منهم وانهالوا 
عل���ّي ضرب���ا وكبلّون���ي باألصفاد 
بيدي م���ن اخللف ورمون���ي أرضا 
إل���ى مركز  وضربون���ي واقتادوني 
ش���رطة القش���لة. وخالل الطريق 
مت ش���تمي واالعتداء عل���ّي ،وعند 
وصولي إلى مركز ش���رطة القشلة 
كان���ت يداي ق���د تورمّتا من ش���دة 
البالس���تيكية  باألصفاد  التضييق 

،ومت التحقيق معي وأثناء التحقيق دخل من اعتدى علّي وشتمني وبعد التحقيق مت إطالق 
سراحي بشرط اإلبعاد عن البلدة القدمية في القدس  15يوما.
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من  وجميعهم  افاداتهم  أخذ  لنا  يتسن  لم  آخرون  ومعتقلون  مصابون 
القدس

مهدي  شويكي،  مالك  زين،  محمد  سدر،  معتصم  سدر،  محمد  عرفة،  محمد 
زينة  طروة،  أحمد  زعتري،  الرؤوف  عبد  شلودي،  نارميان  عويس،  محمد  عطية، 

عمرو، مروة إدريس، خديجة خويص، روان أبو هدوان، عزالدين شلودي.
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ُ المشهد القانوني ألسبوع من عمرُ
 المسجد االقصى

املحامي عمر خماي�سي

أداء  من  املسلمني  املصلني  منع  من  القدس  في  اإلسرائيلية  الشرطة  به  تقوم  ما  إن 
حقهم في ممارسة الشعائر الدينية والتعبد في املسجد األقصى واالعتداء عليهم، يندرج 
حتت حزمة من االنتهاكات للحقوق واحلريات وفقا للمبادئ واملواثيق الدولية والتي ومن 
وجلان   )ICJ-الهاي في  الدولية  العدل  )محكمة  الدولية  احملاكم  حتميها  أن  املفروض 

هيئة األمم املتحدة، مثل مجلس حقوق اإلنسان في جنيف.

إال أن واق���ع احلال في إس���رائيل لم يتغير وما زال���ت حكوماتها املتتالية تضرب بعرض 
احلائط أي قرار أو توصية أو فتوى قانونية تدين االنتهاكات اإلس���رائيلية اخملتلفة، فهذه 
االنته���اكات مخالفة للقان���ون الدولي العرفي ، والتفاقية جني���ف الرابعة املتعلقة بحماية 
األشخاص املدنيني في وقت احلرب لعام 1949 والتي تسري على األراضي الفلسطينية 
قب���ل اندالع ح���رب ع���ام 1967، وكذلك ملبدأ ح���ق تقرير املصير للش���عوب عل���ى النحو 
املنص���وص عليه في امليثاق الدولي، والقانون اإلنس���اني الدولي ،والعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياس���ية ، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية ، حتى التفاقية األمم املتحدة اخلاصة بحقوق الطفل .
االنتهاكات  مع  التعامل  في  الدولي  التخاذل  بسبب  القانوني  العجز  هذا  فأمام 
في  االستمرار  من  ذلك  يعفينا  ال  األقصى،  واملسجد  القدس  قضية  بحق  اإلسرائيلية 
مالطمة الكف باخملرز ومناكفة االحتالل وفضح جرائمه في احملافل الدولية، بل وفي 
كل مكان قد يدعم في إحداث التغيير واحلد من االنتهاكات بزوال االحتالل عن القدس 

واألقصى.
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ومن خالل متابعتنا القانونية ألسبوع الرباط والتواصل مع القدس واألقصى ، 
نرى أن احلمالت التي نادت لها مؤسسات وجمعيات دينية يهودية القتحام األقصى 
قد شملت مخالفات قانونية )انتهاكات( واضحة مثل املساس باملشاعر الدينية للغير 
، وحتقير ديانة ،  واملساس مبشاعر اجلمهور ، والتحريض على العنف ، والتحريض 

على العنصرية ، واإلخالل في النظام العام ، وغيرها من اخملالفات )االنتهاكات(.
إال أننا على يقني أن الشرطة لم ولن حتقق مبثل هذه اخملالفات )االنتهاكات( 
تعريف  حتت  تندرج  ال  وبالتالي   ، انتهاكات  باعتبارها  أصاًل  إليها  تنظر  ال  ألنها 
القانون لها كمخالفات، إمنا تنظر إليها من املنظور السياسي ،إن قضية القدس 
واألقصى هي صراع على شرعية السيادة، وهم على قناعة أنه رغم كل التشريعات 
احمللية، حتى اخلاصة منها مبدينة القدس، لم متنحهم بعد هذه الشرعية ، وهذا 

هو مصدر قلقهم ، وبالتالي يترجم مبزيد من االنتهاكات للحقوق واحلريات.  

خالل هذا األس���بوع قامت الش���رطة باعتقال أكثر من 30 ش���ابا فلس���طينيا من 
داخل باحات املس���جد األقصى ، ومنهم من اعتقل خارج األسوار، كما ومت االعتداء 
على العش���رات بإصابات متفاوتة بني خفيفة ومتوس���طة، وما مييز هذا األس���بوع 
ع���ن غيره هو األس���لوب الهمج���ي والعدواني للش���رطة في تعاملها م���ع األحداث، 
فمنذ س���اعات الفجر بدأت قوات الش���رطة بالضرب املب���رح وغير املبرر ملن منعوا 
ظلما من املس���لمني في ممارس���ة حقهم في العبادة بأداء صالة الفجر في املسجد 
األقصى، وهنا قامت الشرطة بعمل مخالف للقانون والذي من املفروض أن حتميه 
ه���ي وتعاقب مخالفيه، كما وقامت باالعت���داء على املصلني دون وجه حق وبطريقة 
مخالف���ة أيضا للقانون؛ بادعائها ف���ض التجمهر غير القانون���ي، وقرارها بتحديد 
جيل الدخول ملن هم فوق اخلمس���ني عاما ، ومنع النساء من الدخول للصالة، وفي 
ساعات الحقة   وضعت شروط مشددة متثلت مبصادرة بطاقات الهوية الشخصية 
مل���ن يريد الدخول إل���ى األقصى . جميع ه���ذه التصرفات من قبل أفراد الش���رطة 
حتق���ق مخالفات قانونية، وبالتالي ال نتردد في اإلش���ارة بأصابع االتهام للش���رطة 

كمجرم بحق القدس واألقصى ورّواده.
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ُ في صباح يوم 20/4/2014 التقينا كمحامني من مؤسس���ة »ميزان« ومؤسس���ة القدس ُ
للتنمية مع املعتقلني في مركز الشرطة »القشلة« - بجانب باب اخلليل- ،رأينا بأم أعيننا 
بش���اعة االعت���داء على املعتقلني، فأعلمنا محقق الش���رطة املس���ؤول وطالبن���اه بالرعاية 
الصحي���ة الالزم���ة للمعتقل���ني وحتويلهم لعيادة أو مستش���فى ملعاجلته���م، وطالبنا كذلك 
بتوثيق ش���كاوى املعتقلني ضد أفراد الش���رطة الذين اعتدوا عليه���م، بعدها قمنا بتقدمي 
االستش���ارات القانوني���ة للمعتقل���ني في هذا املرك���ز ، والذي وصل مجم���ل عددهم حتى 
س���اعات ما بعد الظهيرة إل���ى 18 معتقال، والالفت للنظر أن من ب���ني املعتقلني الثمانية 

عشر كان منهم سبعة قاصرون تتراوح أعمارهم من 13 حتى 16 عاما.
الشرطة،  على  االعتداء  تشمل  مبخالفات  القيام  شبهة  توجيه  مت  املعتقلني  جلميع 
جميع  العام،  النظام  في  واإلخالل  شغب  وإحداث  بعملها،  القيام  في  الشرطة  وإعاقة 
املعتقلني أنكروا هذه الشبهات، بل ووجهوا أصابع االتهام ألفراد الشرطة على االستعمال 
في  الشرطة  اتخذ ضابط  معينة  وفي مرحلة  بوحشية.  عليهم  واالعتداء  للقوة  املفرط 
مركز القشلة قرارا بتحويل الدفعة األولى من املعتقلني حملكمة الصلح في القدس لتمديد 
من  آخر  وقسم  املعتقلني  عن  للترافع  الصلح  حملكمة  احملامون  توجه  وهنا  اعتقالهم، 
احملامني بقي في مركز الشرطة لتقدمي االستشارات لباقي املعتقلني، وفي ساعات بعد 
الظهيرة مت اإلفراج عن خمسة من املعتقلني القاصرين من مركز الشرطة دون حتويلهم 
والتي  للمحكمة  حتويلهم  فتم  الشرطة  مراكز  جميع  من  املعتقلني  باقي  أما  للمحكمة، 
تفاوتت قراراتها التي أصدرتها بحق املعتقلني ؛ وتراوحت بني متديد اعتقال من يوم إلى 
يومني أو  اإلفراج عنهم بشروط اإلبعاد عن البلدة القدمية واملسجد األقصى من شهر 

إلى شهرين ، ومنهم من أبعد عن مدينة القدس بأكملها لفترة زمنية محددة.
هذا وقمنا في مؤسسة »ميزان« بتقدمي شكاوى باسم املعتدى عليهم لقسم التحقيقات 
بحق  بها  قاموا  التي  والعنيفة  الهمجية  االعتداءات  على  أفرادها  ملالحقة  الشرطة  مع 
مجلس  في  اخملتصة  للجان  واملصابني  للمعتقلني  الشهادات  هذه  كما سنقدم  املعتقلني 
حقوق اإلنسان في جنيف لعرض االنتهاكات التي يتعرض لها املسجد األقصى ورواده 

وللوقوف على استمرار اخملالفات واجلرائم اإلسرائيلية.
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وألطفال األقصى كان نصيب

األطفال  عن  دافعوا  الذين  احملامني  اإلخوة  من  سمعته  ما  صدري  أثلج  »كم 
املعتقلني وغيرهم، وكان أحد هؤالء طفل مقدسي ليس له من العمر إال ثالثة عشر 
عاًما واسمه حامد التميمي، حيث كان موقفه وكالمه أمام احملقق يعبر عن رجولة 
االحتالل  ظلم  عن  وبطولة  وعزة  جرأة  بكل  يتحدث  فكان  نادرة،  وشجاعة  مبكّرة 
اإلسرائيلي وعن حق املسلمني وحدهم في املسجد األقصى، األمر الذي دفع احملقق 
وهو يقول للمحامي مبرًرا اعتقال الرجل الصغير بل الطفل الرجل حامد بقوله : 

)استمع إليه! إنه يتحدث كأنه ابن ستني سنة(.
»َول�َْك« الله يسعد البطن اللي حملك يا حامد، يا رجال قبل األوان، بل يا رجال 
في زمن عز فيه الرجال. بوركت يا ابن القدس الذي جعلك هم القدس واألقصى 
تكبر قبل أوانك.وإذا كان األطفال يحبون اللهو واللعب باأللعاب احلربية عبر أفالم 
الفيديو وعلى شاشات احلاسوب فانك أنت الذي تعيش هذه البطولة في بث حي 

ومباشر في أزقة القدس وساحات املسجد األقصى املبارك.
فبوركتم يا رجال األقصى، وبوركنت يا نساء األقصى، وبوركتم يا أطفال األقصى 
يا رجاال قبل امليعاد، بل إنني على يقني أن الله جل جالله قد جاء بكم في أحسن 

توقيت وميعاد لتسوءوا وجوه من صّدقوا كذبة أنهم أصحاب أرض امليعاد«.

من مقال لل�سيخ كمال خطيب – نائب رئي�س احلركة اال�سالمية يف الداخل الفل�سطيني 

ن�رش يف �سحيفة �س�ت احلق واحلرية ي�م اجلمعة 25.4.2014
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ُ لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ترفضُ
 االعتداءات على األقصى 

عقدت س���كرتارية جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الس���قف األعلى لكافة 
احلركات والقوى واألحزاب السياس���ية في الداخل الفلس���طيني، اجتماعاً استثنائياً لها 
مس���اء اخلميس 24/4/2014 في مكاتب اللجنة في مدين���ة الناصرة،بحثت خالله عدداً 
من القضايا واملستجدات الهامة ؛ من أبرزها تصعيد احملاوالت املتكررة القتحام وتدنيس 
املس���جد األقصى املبارك من قبل املستوطنني اإلسرائيليني وبحماية واحتضان املؤسسة 

اإلسرائيلية،واالعتداء على املصلني في املسجد.
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وبعد البحث والتداول في مجمل القضايا، أصدرت سكرتارية جلنة املتابعة العليا 
بياناً جاء فيه:

»ترفض اللجنة بشدة االعتداءات املتكررة على املسجد األقصى وعلى املصلني، 
استهداف  إلى  الرامية  مخططاتها  تنفيذ  مغبة  من  اإلسرائيلية  املؤسسة  وحتذر 
الدينية والوطنية،العربية والفلسطينية في  الشواهد  أبرز  املسجد األقصى كأحد 
البالد عموماً وفي القدس خصوصاً،وتقرر تنظيم زيارة خاصة للمسجد األقصى 
األيام  خالل  القدس  في  الوطنية  والهيئات  األوقاف  هيئة  مع  اجتماعات  وعقد 
وطارئ  دائم  انعقاد  حالة  في  ورئيسها  املتابعة  جلنة  سكرتارية  واعتبار  القادمة 

ملواكبة ومعاجلة كل املستجدات في هذا اخلصوص«.

الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني:
 فلنكثف شد الرحال إلى األقصى 

على  فيه  ردت  بيانا  الفلسطيني  الداخل  في  اإلسالمية  احلركة  أصدرت  كما 
االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة للمسجد األقصى املبارك جاء فيه:

عبادة  شيء  كل  قبل  ألنها  املبارك  األقصى  املسجد  إلى  الرحال  شد  »فلنكثف 
نتقرب من خاللها إلى الله جل جالله موقنني بزيادة األجر ومضاعفة احلسنات، 

كما أخبرنا ووعدنا الصادق املصدوق صلى الله عليه وسلّم.
ذاتها  بحد  وهذه  محتل  فهو  جداً،  وحساسة  خطيرة  مبرحلة  مير  األقصى  إن 
املصيبة، ال بل أن املفاوضات العبثية واملريبة والتي تعقد بعض جلساتها حتديداً في 
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ُ ُ

القدس تعمق لدينا الشعور أن املسرى السليب في خطر شديد، وليعلم هؤالء أن األقصى 
كان وسيظل الرقم الصعب الذي يقلب الطاولة على رأس كل من تسول له نفسه العبث او 

التنازل عن أي ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية.
فلنكثف شد الرحال إلى املسجد األقصى املبارك وال نتركه وحيداً القتحامات سوائب 
اإلسرائيلية  املؤسسة  وحراسة  برعاية  مسجدنا  يقتحمون  الذين  املستوطنني  وقطعان 

الرسمية.
قضيتنا  األقصى  أن  أخرى  مرة  العربي  والعالم  املسلمة  األمة  لنذكر  املناسبة  وهي 

جميعاً وأن الله سائلنا جميعاً عن هذه األمانة، حفظنا أم ضيعنا؟!«.


