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مقدمة

اســتمرت الســلطات اإلســرائيلية فــي اقتــراف انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مدينــة القــدس خــالل شــهر أكتوبــر/
تشــرين أول 2019، بقــرار مــن أعلــى مســتوى سياســي إســرائيلي، ودعــم أميركــي ال محــدود، وصمــت دولــي 

وإقليمــي.
ورصــد فريــق األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر ارتفاعــا فــي عــدد االنتهــاكات التــي اقترفتها القوات اإلســرائيلية 
ا الشــهر الماضــي. وتوزعــت هــذه االنتهــاكات 

ً
مقارنــة بالشــهر الماضــي إذ اقترفــت )474( مقارنــة بـــ )376( انتهــاك

ــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وغالبيــة هــذه االنتهــاكات مّركبــة، وجــاء فــي مقدمتهــا االعتقاالت 
ً
علــى )17( نمط

بنســبة )31( % يليهــا االقتحامــات والمداهمــات بنســبة )21.9( % والحواجــز وحريــة الحركــة بنســبة )19( %.
وبقــي االعتــداء علــى المســجد األقصــى فــي صــدارة مشــهد االعتــداءات واالنتهــاكات اإلســرائيلية خــالل هــذا 
الشــهر، وبــدا واضًحــا أن الســلطات اإلســرائيلية تســعى لفــرض التقســيم الزمانــي والمكانــي كأمــر واقــع، مــن خــالل 

زيــادة وتيــرة االقتحامــات التــي بلغــت زيــادة كبيــرة.
ورصــد فريــق المرصــد، اقتحــام )5744( شــخصا مــن اليهــود فضــال عــن اآلالف مــن الســياح وضمنهــم أعــداد كبيــر مــن 

اليهــود العلمانييــن، للمســجد األقصــى بواقــع )23( يومــا مــن أصــل )31( فــي الشــهر.
وشــهدت االقتحامــات زيــادة الفتــة خــالل أيــام األعيــاد اليهوديــة، إذ وثــق مشــاركة 3690 مســتوطنا فــي اقتحــام 
المســجد األقصــى خــالل أســبوع عيــد العــرش الــذي بــدأ يــوم األحــد الموافــق 2019/10/13 لغايــة يــوم االثنيــن 
الموافــق 2019/10/21، عبــر بــاب المغاربــة والــذي تســيطر الســلطات اإلســرائيلية علــى مفاتيحــه منــذ احتــالل 

ــة. المدين
وتخلــل االقتحامــات تأديــة المســتوطنين صلواتهــم وطقوســهم الدينيــة الخاصــة فــي ســاحات األقصــى خاصــة 
عنــد بــاب الرحمــة وفــي منطقــة بــاب القطانيــن، وقــام أحــد المســتوطنين بإدخــال »القرابيــن النباتيــة/ ثمــار العــرش 
ــإداء صــالة »شــماي« فــي ســاحات  الــى األقصــى« وأدى صالتــه بمنطقــة بــاب الرحمــة ، كمــا قامــت مجموعــة ب

االقصــى خــالل العيــد وبصــورة علنيــة وبصــوت مرتفــع، وذلــك بحمايــة القــوات اإلســرائيلية.
 أن معظــم 

ً
كمــا رصــد زيــادة أعــداد الســياح األجانــب الوافديــن للمســجد األقصــى، خــالل األعيــاد اليهوديــة، علمــا

اليهــود العلمانييــن ومــن ال يلبســون مالبــس دينيــة يدخلــون األقصــى تحــت مظلــة »الســياحة«، وكانــت الشــرطة 
اإلســرائيلية ســلبت صالحيــة إدخــال الســياح لألقصــى مــن األوقــاف اإلســالمية فــي عــام 2001.

وفــي مقابــل تأميــن اقتحامــات المســتوطنين لألقصــى والصلــوات علــى أبوابــه، منعــت القــوات اإلســرائيلية 
المواطنيــن والمواطنــات المبعديــن عــن المســجد األقصــى مــن التجمــع عنــد بــاب السلســلة – أحــد أبــواب المســجد- 

وتكــرر االعتــداء عليهــم.
وركــزت القــوات اإلســرائيلية فــي اعتداءاتهــا خــالل هــذا الشــهر علــى اســتهداف النســاء اللواتــي يعرفــن باســم 
»المرابطــات« وهــن النســوة اللواتــي يمضيــن وقتــا فــي المســجد األقصــى وعلــى أبوابــه بهــدف المشــاركة فــي 

حمايتــه. واشــتمل االســتهداف علــى االعتقــال واالبعــاد واالعتــداءات الجســدية واالســتفزازات.
وكان وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي موشــيه يعلــون أعلــن فــي تاريــخ 9 ســبتمبر 2014، عــن قــرار حظر نشــاط » المرابطين 

والمرابطــات« فــي المســجد األقصــى، واعتبارهم جمعيات غير مشــروعة.
وخــالل هــذا الشــهر كان مصلــى بــاب الرحمــة عرضــة العتــداءات ممنهجــة إذ تعــرض لالقتحــام )6( مــرات علــى األقــل 
تخللهــا اقتحــام أفــراد الشــرطة لمســجد بأحذيتهــم واالســتيالء علــى أثــاث وقواطــع مــن داخلــه، فضــال عــن فــرض 
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قيــود علــى وصــول المصليــن المســلمين إليــه خاصــة أيــام األعيــاد اليهوديــة.
ورصــد المرصــد خــالل هــذا الشــهر )17( حادثــة إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن القــوات اإلســرائيلية فــي أحيــاء 
القــدس، أســفرت عــن إصابــة )4( مواطنيــن أحدهــم طفــل بجــروح، أصيــب غالبيتهــم برصــاص حــي وأعيــرة معدنيــة 
مغلفــة بالمطــاط وكذلــك قنابــل غــاز واعتــداءات مباشــرة. وتعرض )17( مواطنا منهم نســاء وأطفال بعد تعرضهم 
للضــرب والعنــف مــن القــوات اإلســرائيلية غالبيتهــم علــى أبــواب المســجد األقصــى. كمــا أصيــب العشــرات بحــاالت 

اختنــاق جــراء الغــاز المســيل للدمــوع. 
ووثــق فريــق المرصــد خــالل هــذا الشــهر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )107( عمليــات اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس، 
تخللهــا اعتقــال )151( مواطنــا منهــم )19( طفــال، و)11( امــرأة. ووثــق اســتدعاء )18( شــخًصا، منهــم نســاء، ومحافــظ 

القــدس. وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )6( مواطنيــن علــى األقــل، وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.
ووثــق المرصــد، ثالثــة حــوادث علــى األقــل لجــأت فيهــا القــوات اإلســرائيلية إلــى فــض تجمعــات ســلمية لمواطنيــن 

فلســطينيين فــي القــدس بالقــوة.
وعلــى صعيــد هــدم المنــازل واألعيــان المدنيــة، رصــد األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )17( حالــة هــدم وتوزيــع 
إخطــارات لمنــازل المواطنيــن وممتلكاتهــم فــي القــدس، ترتــب عليهــا هــدم )9( منــازل، منهــا )4( أجبــر مالكوهــا 
علــى هدمهــا ذاتيــا لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة الثمــن، ومنشــأة تجاريــة، و)4( حظائــر وبركــس ومخــزن، إلــى جانــب 

إخطــار خيمتيــن وبركــس بالهــدم. 
وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد قراريــن إســرائيليين، أولهمــا إعــالن مناقصــة إلنشــاء منشــأة الســتخالص النفايــات، 

والثانــي إقامــة مقبــرة تحــت األرض، ضمــن مســاعي تهويــد المدينــة.
كمــا زادت القــوات اإلســرائيلية مــن وتيــرة محاولــة منــع الســلطة الفلســطينية مــن العمــل فــي القــدس ومنــع أي 

أنشــطة فــي هــذا اإلطار،ضمــن محــاوالت تكريــس الســيادة اليهوديــة فــي المدينــة.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
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النسبة العدد االنتهاك

0.8 4 اإلصابات

3.6 17 االعتداء بالضرب

3.0 14 إطالق النار

21.9 104 االقتحام والمداهمة

31.0 147 االعتقاالت

0.6 3 فض التجمعات السلمية

3.8 18 االستدعاءات

1.3 6 الحبس المنزلي

4.0 19 اإلبعاد القسري

3.4 16 عمليات الهدم

0.6 3 توزيع إخطارات

0.2 1 االستيالء على ممتلكات

0.4 2 قرارات استيطانية

4.9 23 اقتحام األقصى

0.6 3 تقييد الحريات

19.0 90 الحواجز وحرية الحركة

0.8 4 منع السفر

100.0 474 المجموع

: المؤشرات العامة النتهاكات الجيش في القدس:
ً
أوال
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تظهــر بيانــات الجــدول الســابق – وفــق المعطيــات التــي رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي- أن القــوات 
اإلسرائيلية اقترفت )376( انتهاكا موزعة على )16( نمطا من انتهاكات حقوق اإلنسان. وغالبية هذه االنتهاكات 
مركبــة، وجــاء فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات، االعتقــاالت بنســبة )31( % يليهــا االقتحامــات والمداهمــات بنســبة 
)21.9( % والحواجــز وحريــة الحركــة بنســبة )19( %. ويأتــي تقــدم هــذه األنمــاط ألنهــا متكــررة يوميــا مــع اإلشــارة 
إلــى أن األنمــاط األخــرى خطيــرة فــي تأثيراتهــا وأبعادهــا ومســتوى خرقهــا لقواعــد القانــون الدولــي والقانــون 

الدولــي اإلنســاني.

ثانًيا: حاالت إطالق النار وانتهاك الحق في السالمة البدنية:

رصــد المرصــد خــالل هــذا الشــهر )17( حــادث إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن القــوات اإلســرائيلية فــي أحيــاء القــدس، 
أســفرت عــن )4( مواطنيــن أحدهــم طفــل بجــروح، أصيــب غالبيتهــم برصــاص حــي وأعيــرة معدنيــة مغلفــة بالمطــاط 
وكذلــك قنابــل غــاز واعتــداءات مباشــرة. وتعــرض )17( مواطنــا منهــم نســاء وأطفــال بعــد تعرضهــم للضــرب والعنف 
مــن القــوات اإلســرائيلية غالبيتهــم علــى أبــواب المســجد األقصــى. كمــا أصيــب العشــرات بحــاالت اختنــاق جــراء الغــاز 

المســيل للدموع. 
وكانت تفاصيل هذه االعتداءات على النحو اآلتي:

والقــوات  الشــبان  بيــن  اندلعــت مواجهــات  أكتوبــر 2019،   9 الموافــق  األربعــاء  مــن مســاء  فــي وقــت متأخــر 
اإلســرائيلية علــى حاجــز مخيــم شــعفاط المــؤدي إلــى القــدس. أطلقــت تلــك القــوات خــالل ذلــك األعيــرة المعدنيــة 

وقنابــل الغــاز بكثافــة تجــاه الشــبان والمواطنيــن المــارة مــا أدى إلــى إصابــات باالختنــاق.
ومســاء يــوم االثنيــن الموافــق 14 أكتوبــر 2019، أصابــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، شــابا برصاصــة معدنيــة مغلفــة 
بالمطــاط فــي رأســه علــى الحاجــز العســكري فــي مخيــم شــعفاط شــرق القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ 
فــإن مواجهــات اندلعــت بيــن الشــبان والقــوات اإلســرائيلية علــى الحاجــز اإلســرائيلي، أطلــق خاللهــا جنــود الجيــش، 
قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، والرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، مــا أدى إلصابــة شــاب برصاصــة »مطاطيــة« 

برأســه أثنــاء مــروره بالقــرب مــن الحاجــز، نقــل إثرهــا إلــى مركــز طبــي قريــب.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 16 أكتوبــر 2019، اعتــدت الشــرطة اإلســرائيلية علــى عــدد مــن النســاء الفلســطينيات 
اللواتــي يتواجــدن عنــد بــاب السلســلة المــؤدي للمســجد األقصــى؛ بســبب إبعادهن عن المســجد. ووفــق المتابعة 
(، مــا أدى 

ً
الميدانيــة، فقــد اعتــدى عناصــر الشــرطة علــى المواطنــة المســنة عايــدة محمــد الصيــداوي (59 عامــا

لســقوطها علــى األرض. كمــا اعتــدت عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية علــى المواطنتيــن هنــادي الحلوانــي، ومادليــن 
عيســى )27 عامــا(. وجــاء اعتــداء الشــرطة عليهــن بعدمــا اعترضــوا علــى محاولــة تعــٍد مــن مجموعــة مــن اليهــود 

الذيــن كانــوا يقتحمــون المســدد األقصــى بعــد صــالة الظهــر.
يذكــر أن النســاء الثالثــاء ضمــن مــا يعــرف بـ«المرابطــات« المبعــدات عــن المســجد األقصــى، حيــث يتواجــدن منــذ 

وقــت باكــر عنــد بــاب السلســلة، منــذ إبعادهــن مــن الســلطات اإلســرائيلية عــن المســجد.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 20 أكتوبــر 2019، اعتــدت الشــرطة اإلســرائيلية، علــى ثالثــة مبعديــن عــن المســجد 
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األقصــى، لــدى وجودهــم عنــد بــاب السلســلة أحــد أبــواب »األقصــى«. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن االعتــداء 
ــات اقتحــام  ــادي الحلوانــي، وعايــدة محمــد الصيــداوي، خــالل عملي ــو رمــوز، وهن اســتهدف المبعديــن نظــام أب

المســتوطنين للمســجد األقصــى، وأجبرتهــم علــى إخــالء المــكان بالقــوة.

وفــي اليــوم التالــي الموافــق 21 أكتوبــر 2019، اعتــدت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، بالضــرب علــى شــاب وأصابــت 
آخــر بحــروق، فــي أعقــاب انــدالع مواجهــات ببلــدة العيســوية فــي القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن 
القــوات اإلســرائيلية اعتــدت علــى الشــاب أحمــد أبــو رومــي بالضــرب أثنــاء تواجــده بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش 

مفاجئــة نصبتهــا علــى »طريــق الطــور« فــي البلــدة.

كمــا أصيــب الشــاب ســالم موســى درويــش بحــروق، بعــد إطــالق القــوات اإلســرائيلية القنابــل الصوتيــة صــوب 
مركبتــه قــرب مســجد األربعيــن فــي العيســوية.

وفــي وقــت متأخــر مســاء الثالثــاء الموافــق 22 أكتوبــر 2019، اندلعــت مواجهــات بيــن الشــبان والقوات اإلســرائيلية 
فــي العيســوية بالقــدس، أطلقــت خاللهــا تلــك القــوات األعيــرة الناريــة وقنابــل الغــاز مــا أدى إلصابــات باالختنــاق 

فــي صفــوف المواطنيــن.

ومســاء األربعــاء الموافــق 23 أكتوبــر 2019، اندلعــت مواجهــات بيــن الشــبان والقــوات اإلســرائيلية فــي حــي عبيــد 
بقريــة العيســوية بالقــدس، أطلقــت خاللهــا تلــك القــوات األعيــرة الناريــة وقنابــل الغــاز مــا أدى إلصابــات باالختنــاق 

فــي صفــوف المواطنيــن.

ومســاء يــوم الخميــس الموافــق 24 أكتوبــر 2019، أصيبــت عائلــة باالختنــاق عقــب إطــالق القــوات اإلســرائيلية 
قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع تجاههــم، بعــد انــدالع مواجهــات فــي بلــدة العيزريــة جنــوب شــرق مدينــة القــدس، 

بيــن عشــرات الشــبان والقــوات التــي اقتحمــت البلــدة.

ومســاء االثنين الموافق 28 أكتوبر 2019، أصيب طفل بجروح إثر إطالق النار عليه من قوات الجيش اإلســرائيلي، 
فــي البلــدة القديمــة بمدينــة القــدس، قبــل أن يجــري اعتقالــه. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن عناصــر الشــرطة 
، بدعــوى محاولتــه مهاجمــة أحــد الجنــود 

ً
اإلســرائيلي، أطلقــت النــار باتجــاه الطفــل محمــد خالــد الصبــاح، 16 عامــا

اإلســرائيليين، المتمركزيــن بالقــرب مــن بــؤرة اســتيطانية فــي طريــق المجاهديــن فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة 
القــدس. أدى إطــالق النــار إلصابــة الطفــل بعــدة أعيــرة ناريــة فــي أطرافــه العلويــة، مــا اســتدعى نقلــه الــى 

مستشــفى »تشــعاري تصيــدك« فــي غربــي القــدس، وهــو رهــن االعتقــال.
وعقــب الحــادث، أغلقــت القــوات اإلســرائيلية أبــواب المســجد األقصــى وأخلتــه مــن المصليــن، كمــا أغلقــت عــدة 
طــرق مؤديــة إلــى وســط مدينــة القــدس، واعتــدت بعنــف علــى )10( مواطنيــن، واعتقلــت )4( منهــم، منهــم 
طفــالن شــقيقان، كانــوا موجــودون فــي محيــط بــاب الســاهرة، واقتادتهــم الــى مركــز شــرطة »شــارع صــالح 
، ومالــك فــادي 

ً
؛ محمــد، 16 عامــا

ً
؛ محمــد شــاهين، 51 عامــا

ً
الديــن«. والمعتقلــون هــم: جميــل خضــر حــداد، 57 عامــا

.
ً
مطــور، 14 عامــا
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كمــا وثــق المرصــد، )7( عمليــات إطــالق نــار وقنابــل غــاز، مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي، خــالل عمليــات االقتحــام 
التــي نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية لبلــدة العيســوية ومخيــم شــعفاط، وقــرب حاجــز قلنديــا، تركــزت غالبيتهــا فــي 

ســاعات الليــل خــالل المــدة مــن 20 إلــى 26 أكتوبــر 2019.

وتشــكل اعتــداءات القــوات اإلســرائيلية المتكــررة، واســتخدام القــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن، وتوجيــه 
قنابــل الغــاز والصــوت ضــد المواطنيــن ومنازلهــم إلــى جانــب الجــواء للعنــف والضــرب المبــرح، انتهــاكا 
ممنهجــا لقواعــد القانــون الدولــي التــي تضــع ضوابــط فــي اســتخدام القــوة ضــد المدنييــن. ويتضــح 
مــن المتابعــة أن قــوات الجيــش تســتخدم هــذه األدوات ضمــن سياســاتها الممنهجــة كإجــراءات عقابيــة 

ميدانيــة.
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 ثالثا: حاالت االقتحام واالعتقال والحبس المنزلي:

واصلــت القــوات اإلســرائيلية تنفيــذ عمليــات اقتحــام ودهــم لألحيــاء الفلســطينية بمــا فــي ذلــك مداهمــة المنــازل 
والممتلــكات والتنكيــل بالســكان، وشــن عمليــات االعتقــال التعســفي بحــق ســكان مدينــة القــدس، دون مذكــرات 
اعتقــال أو تفتيــش، عــدا عــن تعريضهــم للضــرب والتحقيــق لســاعات طويلــة، وفــرض غرامــات ماليــة عليهــم. حيــث 
يمــارس االعتقــال بحقهــم كأداة للعقــاب والترهيــب دو أي ذريعــة أو ســبب قانونــي، ووثــق فريــق المرصــد خــالل 
هــذا الشــهر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )107( عمليــات اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس، تخللهــا اعتقــال )151( 
مواطنيــن منهــم )19( طفــال، و)11( امــرأة. ووثــق اســتدعاء )18( شــخًصا، منهــم نســاء، ومحافــظ القــدس. وفــرض 

الحبــس المنزلــي علــى )6( مواطنيــن علــى األقــل، وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.

وفيما يلي التفاصيل:

فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 1 أكتوبــر 219، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطنــة صمــود ناصــر أبــو خضيــر، 
، بعــد االعتــداء عليهمــا بالضــرب قمــع تظاهــرة تضامنيــة مــع األســرى 

ً
؛ والمواطــن نضــال عبــود، 27 عامــا

ً
25 عامــا

فــي القــدس.

فجــر األربعــاء الموافــق 2 أكتوبــر 2019، ســلمت القــوات اإلســرائيلية الشــقيقين محمــد )23 عامــا( وحكــم )32 
عامــا( مجاهــد أبــو رومــي، بــالغ اســتدعاء يــوم األحــد القــادم، وذلــك بعــد مداهمــة منزلهمــا بلــدة العيزريــة شــرق 
القــدس. يشــار إلــى أن محمــد وحكــم مجاهــد أبــو رومــي، همــا أبنــاء عــم الطفــل نســيم مكافــح أبــو رومــي 
ــه القــوات اإلســرائيلية فــي إطــار الحــوادث الناجمــة عــن االســتخدام المفــرط للقــوة، فــي  )14 عامــا( الــذي قتلت
2019/8/15، بذريعــة تنفيــذه مــع طفــل آخــر عمليــة طعــن اســتهدفت أحــد عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية، عنــد بــاب 

ــواب المســجد األقصــى. السلســلة، أحــد أب

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب منيــر الباســطي بعــد مداهمــة منزلــه فــي بــاب 
حطــة بالقــدس.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 3 أكتوبــر 2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مخيــم شــعفاط شــرقي 
القــدس، وداهمــت العديــد مــن المنــازل فــي حــّي راس خميس بالمخيم ونكلت بســكانها دون اإلبــالغ عن اعتقاالت.
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ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوة مشــتركة مــن الشــرطة والمخابــرات اإلســرائيلية، الشــيخ ناجــح داوود بكيــرات، 
، رئيــس اللجنــة 

ً
، نائــب مديــر دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، والباحــث عزيــز العصــا، 63 عامــا

ً
65 عامــا

الثقافيــة بنــادي الموظفيــن، بعــد اقتحــام فنــدق »الــدار« بالقــدس، خــالل عقــد نــدوة بعنــوان: »المشــهد الثقافــي 
المقــدس«. واقتحمــت القــوة اإلســرائيلية الفنــدق واحتجــزت المشــاركين بالنــدوة، وحــررت بطاقاتهــم الشــخصية 

وســلمت بعضهــم اســتدعاءات للتحقيــق فــي مركــز الشــرطة يــوم األحــد المقبــل.
ومنعــت المخابــرات اإلســرائيلية إقامــة النــدوة التــي نظمتهــا الهيئــة، وأخرجــت المشــاركين بالقــوة بعــد احتجازهم 
والتدقيــق فــي بطاقاتهــم الشــخصية، وصــادرت كاميــرا مصــور تلفزيــون فلســطين أميــر عبــد ربــه، وســلمته 
اســتدعاء للتحقيــق. وعلقــت المخابــرات أوامــر باللغتيــن العبريــة والعربيــة، تمنــع إقامــة النــدوة بدعــوى تنظيمهــا 
مــن حركــة حمــاس، وذلــك بقــرار مــن قائــد الشــرطة اإلســرائيلية فــي القــدس. وجــاء فــي القــرار الموقــع مــن قائــد 
الشــرطة اإلســرائيلية فــي القــدس “دورون نيتســاب”، أنــه “بموجــب صالحياتــي حســب بنــد 69 لقانــون مكافحــة 
االرهــاب 2016، وبعــد اقتناعــي بــأن اليــوم ســيعقد فــي فنــدق الــدار إقامــة نــدوة ثقافيــة بدعــم حركــة حمــاس، 
وهــي منظمــة إرهابيــة، فإننــي آمــر بعــدم إقامــة هــذه الفعاليــة بالمــكان المذكــور أعــاله، أو بــأي مــكان داخــل 

دولــة اســرائيل فــي هــذا الموعــد، أو أي موعــد آخــر”. 

 ،
ً
وفــي وقــت متأخــر مــن مســاء اليــوم، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن ليــث طــارق درويــش، 19 عامــا

مــن بلــدة العيســاوية فــي القــدس. وأظهــر مقطــع فيديــو تداولــه نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
الجنــود اإلســرائيليين وهــم يعتــدون بالضــرب المبــرح علــى الشــاب درويــش باأليــدي والهــراوات أثنــاء اعتقالــه.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 4 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، طفليــن مــن بلــدة ســلوان، 
جنــوب المســجد األقصــى فــي المســجد األقصــى. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي 
عيــن اللــوزة فــي البلــدة، واعتقلــت الطفليــن: نصــر إيــاد األعــور )10 ســنوات(، وطــه عويضــة )10 ســنوات(، أثنــاء 

تواجدهمــا فــي الشــارع.
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وفجــر الســبت الموافــق 5 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مواطنيــن بالقــرب من بلدة العيســوية 
بالقدس.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فقــد أوقفــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن: يوســف فريــد عبيــد )22 عامــا(، ونديــم 
حربــي عبيــد )23 عامــا(، أثنــاء مرورهمــا بجانــب نقطــة التفتيــش المقامــة علــى مدخــل العيســوية الجنوبــي، 

واعتقلتهمــا واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز التحقيــق والتوقيــف فــي المنطقــة.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب باســل عزيــز عبيــد )21 عامــا(، أثنــاء تواجــده أمــام 
بيتــه الواقــع قــرب مدخــل حــي الشــهيد فــي بلــدة العيســوية بالقــدس.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 6 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، اعتقلــت الشــاب مؤمــن الحشــيم 
)19 عامــا( مــن منزلــه فــي حــي بــاب حطــة، فــي القــدس القديمــة. 

؛ وأمجــد محمــد 
ً
وفــي اليــوم نفســه اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية المواطنيــن: أيهــم خليــل شــريفة، 18 عامــا

، مــن ســكان حــي بــاب حطــة، فــي القــدس القديمــة للتحقيــق معهمــا. 
ً
أبــو ســنينة، 23 عامــا

وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، بلــدة ســلوان شــرقي القــدس، وســلمت المواطــن عمــاد 
، اســتدعاًء للتحقيــق فــي أحــد مقراتهــا العســكرية.

ً
الديــن خليــل العباســي، 32 عامــا

كمــا اعتقلــت المخابــرات اإلســرائيلية، الشــاب محمــد مجاهــد أبــو رومــي )23 عامــا(، مــن بلــدة العيزريــة شــرق 
القــدس واحتجــزت شــقيقه حكــم )32 عامــا( عــدة ســاعات، بعــد أن اســتدعيا للتحقيــق األربعــاء الماضــي فــي مركــز 

التحقيــق المعــروف »معاليــه أدميــم«.
وأفــاد حكــم أبــو رومــي عقــب اإلفــراج عنــه أن المخابــرات اإلســرائيلية أفرجــت عنــه بعــد أن خضــع لظــروف تحقيــق 

قاســية، فــي حيــن حولــت شــقيقه محمــد، الــذي مــر أكثــر مــن شــهرين علــى خطوبتــه، إلــى ســجن عوفــر.
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ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوة مــن مشــتركة مــن الجيــش اإلســرائيلي وشــرطته ومخابراتــه، مستشــفى 
المطلــع )أوغســتا فكتوريــا( ، فــي حــي جبــل الزيتــون »الطــور« بالقــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوة 
كبيــرة مــن الجيــش اإلســرائيلي اقتحمــت المستشــفى برفقــة الــكالب البوليســية، وانتشــرت داخــل بعــض غــرف 

ــات تفتيــش بذريعــة البحــث عــن ســالح. ــت المرضــى ونفــذت عملي قســم الســرطان بالمستشــفى، وأرهب

ا لــم تعــرف هويتــه خــالل اقتحامهــا بلــدة الــرام قضــاء القــدس، واقتادتــه عبــر  كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية شــابًّ
إحــدى جيباتهــا العســكرية ألحــد مراكــز التحقيق.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 7 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )4( مواطنيــن بعــد مداهمــة منازلهــم 
فــي حــي الطــور وبلــدة العيســوية، شــرقي القــدس. عــرف مــن المعتقليــن: وديــع عليــان، وعمــرو أبــو غنــام.

 
ً
ومســاء اليــوم نفســه اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي القــدس، وداهمــت منــزال

ــة إدكيــدك، وفتشــته وعبثــت بمحتوياتــه. لعائل

، بعــد 
ً
وفجــر الثالثــاء الموافــق 8 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن أيمــن محمــد شــريف، 24 عامــا

مداهمــة منزلــه فــي بلــدة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القدس.

وفجــر األربعــاء الموافــق 9 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــابْين ناصــر عجــاج وتيســير أبــو صبيــح مــن 
بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى، بعــد مداهمــة منزليهمــا، واقتادتهمــا ألحــد مواقعهــا.

وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت القــوات اإلســرائيلية المعلمتيــن المقدســيتين خديجــة خويــص وهنــادي الحلوانــي 
لتســليمهن قــرارات منــع الســفر.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 10 أكتوبــر 2019، اقتحمــت عناصــر مــن الشــرطة اإلســرائيلي، مصلــى بــاب الرحمــة 
فــي الجهــة الشــرقية مــن المســجد األقصــى، واعتقلــت خمســة مواطنيــن علــى األقــل، لــم تعــرف هوياتهــم بعــد، 

واســتولت علــى قواطــع خشــبية، مــن داخــل المصلــي.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، الشــاب محمــد زغيــر مــن ســاحات المســجد األقصــى. ووفــق 
ــر بالتزامــن مــع اقتحــام عشــرات المســتوطنين  ــوا زغي المتابعــة الميدانيــة، فــإن أفــراد اقــوات اإلســرائيلية اعتقل

للمســجد، حيــث اقتــادوه بعنــف إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــم.
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وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 11 أكتوبــر 2019، اقتحمــت قــوات الشــرطة اإلســرائيلية، بلــدة العيســوية شــمال 
شــرقي القــدس. داهمــت تلــك القــوات حــي عبيــد، وشــرعت فــي إزالة األعالم الفلســطينية وصــور المواطن محمد 
ســمير عبيــد  الــذي ســبق أن قتلتــه القــوات اإلســرائيلي فــي البلــدة العيســوية. ومنــذ قتــل المواطــن المذكــور، 

تتعــرض البلــدة القتحامــات متكــررة مــن القــوات اإلســرائيلية تخللهــا مداهمــات للمنــازل وعشــرات االعتقــاالت.
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المتمركــزة عنــد بــاب المجلــس، أحــد أبــواب المســجد األقصــى 
، أثنــاء خروجــه مــن المســجد، 

ً
بالبلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، الطفــل محمــد مصبــاح أبــو صبيــح،17 عامــا

واقتادتــه للتحقيــق فــي مركــز شــرطة »القشــلة » فــي البلــدة القديمــة.  وبعــد عــدة ســاعات، أفرجــت الســلطات 
.
ً
ــه بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا اإلســرائيلية عن

وفجــر يــوم األحــد الموافــق 13 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 12 مواطنــا بعدمــا شــنت حملــة 
، 2( محمــد 

ً
دهــم واســعة فــي أحيــاء وبلــدات مدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: 1( معتصــم حمــزة عبيــد ،16 عامــا

، 4( آدم شــفيق عبيــد، 19عامــا، 5( محمــد مــروان 
ً
، 3( خالــد موســى مصطفــى،21 عامــا

ً
إبراهيــم درويــش،26 عامــا

، 9( نديــم 
ً
عبيــد، 19 عامــا، 6(ً  خالــد وليــد عبيــد،  22عامــا، 7( ضيــاء أيمــن عبيــد، 23عامــا، 8( حاتــم حســن زمــرد، 19عامــا

، 12( وحيــد شــبانة.
ً
، 11( فــراس أكــرم زغيــر،24 عامــا

ً
، 10( محمــد موســى حمــدان، 19 عامــا

ً
محمــد الصفــدي ،19عامــا

وفجــر يــوم االثنيــن الموافــق 14 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، محافــظ مدينــة القــدس عدنــان 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة ســلوان، جنوبــي البلــدة القديمة من مدينــة القدس.  

ً
عــادل توفيــق غيــث، 45 عامــا

وأفــاد المحامــي رامــي عثمــان، أن المحافــظ عدنــان غيــث اعتقــل بتهمــة العمــل مــع الســلطة الفلســطينية فــي 
حــدود مدينــة القــدس، وأطلــق ســراحه فــي ســاعات المســاء، بعــد أن أصــدر قاضــي محكمــة الصلــح اإلســرائيلية 

فــي مدينــة القــدس قــرارا باإلفــراج عنــه بكفالــة ماليــة قدرهــا 5 آالف شــيكل.
 ،

ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية أميــن ســر حركــة فتــح فــي مدينــة القــدس، شــادي عبــد اللــه المطــور، 42 عامــا

بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة بيــت حنينــا، شــمالي مدينــة القــدس. احتجــزت تلــك القــوات المطــور عــدة ســاعات 
ووجهــت لــه تهمــة العمــل مــع الســلطة الفلســطينية فــي حــدود مدينــة القــدس. وأطلقــت ســراحه فــي حوالــي 
الســاعة 11:00 مســاء اليــوم المذكــور، بعــد أن أصــدر قاضــي محكمــة الصلــح اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس قــرار 

باإلفــراج عنــه بكفالــة ماليــة قدرهــا 5 آالف شــيكل.

واســتدعت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، أميــن ســر حركــة »فتــح« فــي بلــدة العيســوية بالقــدس ياســر درويــش، 
للتحقيــق، فــي وقــت الحــق مــن اليــوم نفســه.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )6( مواطنيــن منهــم مديــر جهــاز األمــن الوقائــي فــي 
القــدس العميــد ســعيد عطــاري مــن باحــات المســجد األقصــى المبــارك. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات 

اإلســرائيلية اقتــادت المعتقليــن الســتة إلــى أحــد مراكــز التحقيــق فــي المدينــة.

قتلته القوات اإلسرائيلية في 27 يونيو/حزيران 2019، في قرية العيساوية، شمال شرقي مدينة 
القدس، واحتجزت جثمانه خمسة أيام.

*

*
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ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مواطنيــن أحدهمــا طفــل بعــد اقتحــام بلــدة العيســوية 
شــرقي القــدس، واالنتشــار محيــط مســجد األربعيــن. والمعتقــالن همــا: الطفــل نصــر اللــه إبراهيــم محمــود،17 

.
ً
، والمواطــن محمــد منيــر دربــاس، 23 عامــا

ً
عامــا

وفجــر الثالثــاء الموافــق 15 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن روحــي محمــود الكلغاصــي، 22 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــارة الســعدية، فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 

ً
عامــا

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية المواطــن بــالل محمــد علــي مــن محيــط مصلــى بــاب الرحمــة 
بالمســجد األقصــى، واعتقلــت المواطــن معــاذ محمــدي مــن الداخــل الفلســطيني أثنــاء وجــوده بصحــن قبــة 

الصخــرة فــي المســجد األقصــى بعــد اعتراضــه علــى دخــول وفــد ســعودي للمســجد.
 ،

ً
وفجــر األربعــاء الموافــق 16 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب يوســف أحمــد عريقــات،20 عامــا

بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة أبوديــس، شــرقي مدينــة القــدس. 

بلــدة  القــوات  تلــك  اقتحمــت  بعدمــا  مواطنيــن،   )7( اإلســرائيلية  القــوات  اعتقلــت  نفســه،  اليــوم  ظهــر  وبعــد 
العيســوية، شــمالي شــرق مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة، وشــنت حملــة دهــم داخــل العديــد مــن المنــازل فــي 
؛ يــزن زكريــا عليــان، 

ً
؛ محمــد زكريــا عليــان، 19 عامــا

ً
البلــدة.  والمعتقلــون هــم: محمــد موســى مصطفــى ،20 عامــا

؛ عبــد القــادر محمــود ابــو صايمــة، 
ً
؛ يونــس محمــد أبــو الحمــص 23 عامــا

ً
؛ أحمــد خالــد أبــو شــمالة، 21 عامــا

ً
22 عامــا

.
ً
؛ قاســم منيــر دربــاس، 20 عامــا

ً
19 عامــا

وفي اليوم نفسه، اقتحمت قوات الجيش اإلسرائيلي، مدرسة األيتام الثانوية في البلدة القديمة بالقدس.
وأفــاد ســمير جبريــل، مديــر التربيــة والتعليــم فــي القــدس، أن 11 عنصــرا مــن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــوا ســاحة 
المدرســة، وســط تجمــع عــدد كبيــر مــن الطلبــة أثنــاء عمليــة االقتحــام، مــا أدى إلــى إثــارة حالــة مــن الخــوف والرعــب 

فــي صفوفهــم. 
وأضــاف جبريــل، ان اســتهداف مــدارس البلــدة القديمــة يهــدف إلــى إفــراغ البلــدة مــن طالبهــا بحجــة األمــن 
واألمــان، مطالبــا جميــع الجهــات الدوليــة بحمايــة التعليــم فــي القــدس، وعــدم ابعــاد التعليــم عــن أيــدي الطلبــة 

المقدســيين.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت المخابــرات اإلســرائيلية، الشــيخ إســماعيل نواهضــة، خطيــب المســجد األقصــى، 
أثنــاء توجهــه إلــى مدينــة القــدس عبــر حاجــز قلنديــا العســكري، واقتادتــه إلــى قســم التحقيــق المعــروف »غــرف 
رقــم »4 فــي مركــز للتحقيــق والتوقيــف فــي المســكوبية بالقــدس، للتحقيــق بذريعــة التحريــض ضــد الســلطات 
اإلســرائيلية فــي خطــب الجمعــة. وأفرجــت القــوات اإلســرائيلية عــن نواهضــة فــي وقــت الحــق، بشــرط إبعــاده عــن 

المســجد األقصــى 11 يومــا اعتبــاًرا مــن تاريــخ اليــوم.
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وخــالل ســاعات اليــوم نفســه، أوقفــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب رامــي الفاخــوي علــى أحــد أبــواب المســجد 
األقصــى وســلمته ورقــة اســتدعاء لمركــز التحقيــق القشــلة للمــرة الثالثــة علــى التوالــي.

كمــا اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية المواطنــة رواح بديــر خــالل تواجدهــا عنــد بــاب مركــز شــرطة القشــلة بالقــدس 
القديمــة.

وفــي الســياق نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، ظهــًرا، )4( مواطنــات مــن أمــام بــاب السلســلة، أحــد 
أبــواب المســجد األقصــى، وشــاب آخــر مــن داخــل ســاحات المســجد األقصــى المبــارك. والمعتقــالت هــن: هنــادي 
الحلوانــي وخديجــة خويــص ومدليــن عيســى وعايــدة الصيــداوي مــن أمــام بــاب السلســلة، واقتادتهــن إلــى 
مركــز تحقيــق القشــلة غربــّي القــدس بذريعــة تكبيرهــن فــي وجــه المســتوطنين بعــد اقتحامهــم مــن األقصــى 

وخروجهــم مــن بــاب السلســلة«، علمــا أنــه جــرى اإلفــراج عنهــن فــي اليــوم التالــي.

كمــا هاجمــت القــوات اإلســرائيلية أحــد الشــبان فــي ســاحات األقصــى واعتــدت عليــه بالضــرب المبــرح قبــل اعتقالــه 
واقتيــاده إلــى مركــز شــرطة »بيــت ألياهــو« ومنــه إلــى مركــز توقيــف المســكوبية، بذريعــة »تواجــده فــي منطقــة 

بــاب الرحمــة وعرقلتــه القتحامــات المســتوطنين«.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 17 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، الشــاب رامــي الفاخــوري عنــد بــاب 
األســباط، أحــد أبــواب المســجد األقصــى، فــي القــدس، وذلــك أثنــاء ذهابــه ألداء صــالة الظهــر فــي المســجد.

وفــي وقــت متأخــر مــن ســاعات المســاء، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، حفــل زفــاف فــي بلــدة صــور باهــر 
جنــوب شــرق مدينــة القــدس، واعتــدت علــى المتواجديــن فــي المــكان. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات 
ــداء  اإلســرائيلية اقتحمــت الحفــل، وتعمــدت إرهــاب المشــاركين فيــه، وســط مناوشــات مــع األهالــي تخللهــا اعت

علــى الشــبان الموجوديــن فــي المــكان بالضــرب.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن محمــود الشــيخ ســليمان مــن ســكان الناصــرة أثنــاء 
وذلــك بعــد إيقافــه علــى بــاب األســباط، أحــد أبــواب المســجد األقصــى.

واعتقلت المواطن أنس شلودي بعد مداهمة منزله في عقبة السرايا شرقي القدس.

وفجــر يــوم األحــد الموافــق 20 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )3( مواطنيــن بعــد مداهمــة 
منازلهــم وتفتيشــها والعبــث فــي محتوياتهــا فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي مدينة القــدس. والمعتقلون 

.
ً
؛ لــؤي أشــرف محمــود، 22 عامــا

ً
؛ عبــد الرحمــن أيمــن بشــيتي، 19 عامــا

ً
هــم: أشــرف عيســى دربــاس، 22 عامــا

 
، بعــد مداهمــة 

ً
بالتزامــن مــع ذلــك اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل عبــد الرحمــن مــروان الهشــلمون، 16 عامــا

منزلــه فــي حــارة الــواد، إحــدى حــواري البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 



أعياد على وقع التقسيم 17

ــه فــي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي  وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، طفــال ووالدت
القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي عبيــد فــي شــارع البســتان مــن البلــدة، 
واعتقلــت الطفــل محمــد غيــث )12 عامــا( أثنــاء تواجــده فــي الحــي، قبــل اعتقــال والدتــه التــي حضــرت للمــكان 

لالطمئنــان علــى طفلهــا.

وظهــر اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن شــادي محمــد فايــز محيســن )23 عامــا( مــن 
بلــدة العيســوية، بعــد تفتيــش مركبتــه، فــي شــارع الطــور فــي البلــدة، أثنــاء عودتــه مــن العمــل.

وبالتزامن مع ذلك اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الشاب عالء نجيب، أثناء تواجده أمام مصلى باب الرحمة.

وفــي اليــوم نفســه، ســلمت المخابــرات اإلســرائيلية، 6 شــبان مــن القــدس اســتدعاءات للتحقيــق، وذلــك أثنــاء 
، ابراهيــم محمــد 

ً
خروجهــم مــن المســجد األقصــى عبــر بــاب حطــة، وهــم: منيــر عبــد اللــه الباســطي،24 عامــا

، فــؤاد بســام 
ً
، ليــث ناصــر غيــث، 24 عامــا

ً
، غيــث ناصــر غيــث ،27 عامــا

ً
، محمــد يــزن شــريف، 21 عامــا

ً
النتشــة ،23 عامــا

.
ً
الشــاويش،31 عامــا

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 21 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطنيــن محمــد فــؤاد ابــو 
شوشــة )23 عامــا( وابــن عمــه حبيــب أبــو شوشــة )19 عامــا(ً مــن مصلــى بــاب الرحمــة فــي المســجد األقصــى، بعــد 
محاولتهمــا اعتــراض دخــول أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية بأحذيتهــم داخــل المصلــى، واقتادتهمــا إلــى مركــز شــرطة 

القشــلة، وأفرجــت عنهمــا الحقــا بشــرط اإلبعــاد أســبوعين عــن المســجد األقصــى.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن )3( مواطنيــن منهــم امرأتــان بعــد االعتــداء عليهــم 
بالضــرب، أثنــاء تواجدهــم تواجدهــم فــي بــاب السلســلة بالبلــدة القديمــة بالقــدس. والمعتقلــون هــم: طــارق 
محمــد دعــور )23 عامــا(ً مــن مدينــة عــكا، ووعــد خليــل أبــو كشــك )32 عامــا( مــن مدينــة جلجوليــة،,  عايــدة محمــد 

(، وأفرجــت عنهــم الحقــا بشــرط اإلبعــاد أســبوعين عــن المســجد األقصــى.
ً
الصيــداوي (59 عامــا

ــر أمــر اســتدعاء للتحقيــق، خــالل تواجــده  ــرات اإلســرائيلية بعــد ظهــر اليــوم الشــاب لــؤي جاب كمــا ســلمت المخاب
ــة أســماء شــيوخي. ــاب الرحمــة، والمواطن بالقــرب مــن مصلــى ب

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــابين هــادي دربــاس وأحمــد أبــو رومــي بعــد االعتــداء 
عليهمــا فــي القــدس.

وفجــر الثالثــاء الموافــق 22 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )9( مواطنيــن بعــد اقتحــام منازلهــم 
فــي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس، بعــد مداهمــة منازلهــم وتفتيشــها، تخلــل ذلــك مواجهــات عنيفــة 
؛ محمــد وليــد عبيــد، 

ً
بيــن القــوات والشــبان فــي شــوارع البلــدة .والمعتقلــون هــم: محمــد بســام عبيــد، 22 عامــا
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؛  
ً
؛  عبــد الرحمــن ثائــر محمــود، 19 عامــا

ً
؛ نــور الديــن ماهــر محيســن، 18 عامــا

ً
21 عامــا؛ محمــد زكريــا عليــان، 19 عامــا

؛ رامــز محمــد 
ً
ــان، 20 عامــا ؛  وديــع داود علي

ً
ــان،20 عامــا ؛  حســام ســميح علي

ً
ــو رومــي، 19 عامــا أحمــد مجاهــد أب

. 
ً
خاطــر ، 21 عامــا

وأفــاد عضــو لجنــة المتابعــة فــي العيســوية محمــد أبــو الحمــص أن مواجهــات عنيفــة اســتمرت حتــى ســاعات 
مــا بعــد منتصــف الليــل فــي بلــدة العيســوية، وخــالل ذلــك انتشــرت فــرق كبيــرة مــن القــوات الخاصــة والضبــاط 
والشــرطة ووحــدة المســتعربين »الشــرطة المتخفيــة بالــزي المدنــي« ومخابــرات فــي شــوارع وأحيــاء البلــدة، 

خاصــة وســطها عنــد مســجد األربعيــن.

وأضــاف أبــو الحمــص أن قــوات الجيــش أطلقــت الرصــاص الحــي واألعيــرة المطاطيــة والقنابــل الصوتيــة خــالل 
المواجهــات، فيمــا رد الشــبان بإلقــاء الزجاجــات الحارقــة والمفرقعــات.

ــا وطفلــه مــن بلــدة 
ً
ــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مواطن وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 23 أكتوب

العيســوية  بلــدة  اقتحمــت  اإلســرائيلية  القــوات  اقتحمــت  الميدانيــة؛  المتابعــة  ووفــق  بالقــدس.  العيســوية 
ــكاء  ــة الخــوف والب ــه مهــاب )13 عامــا( ، رغــم حال ــه مــع طفل ــزل المواطــن نايــف مصطفــى واعتقلت وداهمــت من

التــي أصابــت الطفــل.

كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب آدم كايــد محمــود )19عامــا( مــن أمــام منزلــه فــي بلــدة العيســوية 
شــمال شــرقي القــدس.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 24 أكتوبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الطفــل محمــد احمــد زيتــون 
)10 أعــوام( أثنــاء تواجــده فــي منطقــة بئــر أيــوب مــن ســلوان، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز التوقيــف بالقــدس.

وفــي اليــوم نفســه، فرضــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الحبــس المنزلــي علــى المواطــن محمــد بســام عبيــد )22 
عامــا( مــن ســكن العيســاوية، بعــد اإلفــراج عنــه وفرضــت عليــه دفــع غرامــة ماليــة بقيمــة 500 شــيكل، علمــا أنــه 

اعتقــل فجــر 22 أكتوبــر 2019.

وعصــر اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الطفــل مجــد رأفــت طــارق العيســاوي )12 عامــا( مــن 
وســط بلــدة العيســوية شــرق القــدس.
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ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مســجد األربعيــن فــي بلــدة العيســوية بالقــدس. 
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن عــددا مــن الجنــود اإلســرائيليين المدججيــن بالســالح، اقتحمــوا بأحذيتهــم مســجد 
األربعيــن الواقــع وســط البلــدة، وفتشــوا المصليــن، ودققــوا بطاقاتهــم الشــخصية؛ بذريعــة البحــث عــن راشــقي 

الحجــارة.

ــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )8( مواطنيــن، بينهــم طفــل،  ــر 2019، اعتقل وفــي يــوم األحــد الموافــق 27 أكتوب
بعــد اقتحــام بلــدة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس، ومداهمــة العديــد مــن المنــازل وتفتيشــها. 

،)
ً
والمعتقلــون هــم: أنــور ســامي عبيــد )22 عامــا

( ومالــك محمود 
ً
(، ومحمــد خالــد محمــود )23 عامــا

ً
(، ومحمــود حســن زمــرد )20 عامــا

ً
وحامــد شــفيق عبيــد )24 عامــا

(، وربــاح خضــر أبــو الحمــص 
ً
( وإســماعيل محمــد ســنقرط )19 عامــا

ً
( ومحمــد داوود محمــود )16 عامــا

ً
الشــيخ )21 عامــا

)62 عاما(.

، بعــد 
ً
ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل عبــد الرحمــن مــروان الهشــلمون، 16 عامــا

مداهمــة منزلــه فــي حــارة الــواد، فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. علمــا أن الطفــل المذكــور كان اعتقــل 
فــي 20 أكتوبــر الجــاري وأفــرج عنــه فــي وقــت الحــق.

، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة العيســاوية، 
ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل طــه رائــد أبــو ريالــة، 16 عامــا

شــمال شــرقي مدينــة القــدس. وبعــد عــدة ســاعات أفرجــت الســلطات اإلســرائيلية عنــه، شــريطة الحبــس المنزلــي 
5 أيــام، ومنعــه مــن التواصــل مــع أصدقائــه، واســتخدام صفحــات التواصــل االجتماعــي.

ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة العيســوية شــرقي القــدس، وأرغمــت أصحــاب المحــال 
التجاريــة علــى إغالقهــا. ووفــق المتابعــة الميدانيــة فــإن قــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي اقتحمــت البلــدة وتمركــزت 
فــي حــي الشــهيد محمــد عبيــد، وأرغمــت أصحــاب المحــال التجاريــة علــى إغالقهــا، وفتشــت المــارة وأعاقــت 

تحركهــم.

وفــي ســاعات المســاء، فرضــت ســلطات الجيــش اإلســرائيلي الحبــس المنزلــي لمــدة 5 أيــام، والغرامــة الماليــة 
بقيمــة 5 آالف شــيكل علــى المواطنيــن ربــاح أبــو الحمــص وطــه أبــو ريالــة مــن بلــدة العيســوية بالقــدس، بعــد 

ــاح اليــوم مــن البلــدة. اإلفــراج عنهمــا. علمــا أنهمــا اعتقــال صب

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 28 أكتوبــر 2019، اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية، محافــظ مدينــة القــدس عدنــان 
، للتحقيــق معــه، وذلــك عبــر االتصــال الهاتفــي بــه ومطالبتــه خــالل ذلــك بالحضــور 

ً
عــادل توفيــق غيــث، 45 عامــا

إلــى مركــز التحقيــق والتوقيــف المســكوبية فــي مدينــة القــدس.
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( وعبــد المعطــي عبــد 
ً
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن: محمــد جابــر حزيــن )22 عامــا

( بعــد مداهمــة منزليهمــا فــي مخيــم قلنديــا لالجئيــن وكفــر عقــب، شــرقي القــدس. 
ً
المجيــد أبــو ســنينة )24 عامــا

كمــا اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مســاء اليــوم االثنيــن، الطفــل أحمــد عــادل قضمانــي )16 عامــا(، بعــد 
مداهمــة منــزل ذويــه فــي حــي الصوانــة، بالقــدس.

وخــالل ســاعات اليــوم، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن خالــد صبــاح، وهــو والــد الطفــل محمــد الــذي اعتقلته 
بعــد إصابتــه بذريعــة محاولتــه مهاجمــة أحــد الجنــود فــي القــدس. كمــا اعتقلــت شــقيق الطفــل منيب.

ــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل زيــدان صــالح العباســي )17  ــر 2019، اعتقل ــاء الموافــق 29 أكتوب وفــي يــوم الثالث
(، أثنــاء تواجــده أمــام مدرســة الرشــيدية، المقابلــة لبــاب الســاهرة، أحــد أبــواب ســور مدينــة القــدس. اقتــادت 

ً
عامــا

تلــك القــوات الطفــل إلــى مركــز شــرطة »شــارع صــالح الديــن« بعــد ان اعتــدوا عليــه بالضــرب للتحقيــق معــه. 

 )
ً
وصبــاح اليــوم نفســه، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، حــارس المســجد األقصــى إيهــاب أحمــد أبــو غزالــة )43 عامــا

أثنــاء عملــه بالقــرب مــن مصلــى بــاب الرحمــة، شــرق المســجد االقصــى فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، 
بذريعــة تصويــره أفــراد الشــرطة خــالل اقتحامهــم المصلــى، واقتــادوه إلــى مركــز شــرطة »المســكوبية« للتحقيــق 

معــه، وأفــرج عنــه بعــد عــدة ســاعات بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة 10 أيــام.

ومســاء اليــوم نفســه، اعتــدت القــوات اإلســرائيلية علــى مجموعــة مــن الشــبان الفلســطينيين بالضــرب المبــرح، 
وحطمــت محتويــات عــدة محــالت تجاريــة واعتقلــت )7( مواطنيــن، وذلــك عقــب مشــادة كالميــة وقعــت بيــن أحــد 
الشــبان والجنــود اإلســرائيليين فــي شــارع الــواد فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. ووفــق المتابعــة 
الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية المتمركــزة فــي شــارع الــواد، بالقــرب مــن مدخــل بــاب المجلــس، أحــد أبــواب 
المســجد األقصــى، اعتــدت علــى مجموعــة مــن الشــبان بالضــرب المبــرح ورشــتهم بمســحوق الفلفــل. كمــا حطــم 
الجنــود واجهــات المحــالت التجاريــة القريبــة، واعتــدوا علــى أصحابهــا. وخــالل ذلــك اعتقلــت تلــك القــوات )7( شــبان، 
بعــد االعتــداء عليهــم وإصابتهــم برضــوض واقتادتهــم معهــا. والمعتقلــون هــم: معــاذ منــذر العجلونــي، 36 
؛ أحمــد عصفــور؛ ســائد أبــو اســنينة؛ محمــود أبــو اســنينة؛ حــازم نــوح 

ً
؛ مــراد نظمــي العجلونــي، 39 عامــا

ً
عامــا

؛ وعبــد الرحمــن محمــد أبــو ســنينة، 19 عامــا. 
ً
القصــاص، 37 عامــا

( بعــد مداهمــة 
ً
وفــي ســاعات المســاء، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل عبــد الرحمــن عبــد اللــه دعنــا )15 عامــا

منزلــه فــي بلــدة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. 

وخــالل اليــوم، فرضــت ســلطات الجيــش اإلســرائيلي الحبــس المنزلــي علــى المواطــن خالــد صبــاح ونجلــه منيــب 
المنزلــي حتــى الخميــس، بعــد اإلفــراج المشــروط عنهــا، فــي حيــن قــررت عقــد جلســة محاكمــة البنهــم الطفــل 
األســير محمــد يــوم األحــد القــادم علمــا أنــه أصيــب بعــدة رصاصــات أمــس فــي البلــدة القديمــة بزعــم محاولتــه 

تنفيــذ عمليــة طعــن.
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( بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة 
ً
، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن أحمــد عــالء ســويدان )20 عامــا

ً
وليــال

ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 

وفــي يــوم اليــوم نفســه، اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية، محافــظ مدينــة القــدس عدنــان عــادل توفيــق غيــث، 
، لليــوم الثانــي علــى التوالــي، للتحقيــق معــه، وذلــك عبــر االتصــال الهاتفــي بــه ومطالبتــه خــالل ذلــك 

ً
45 عامــا

بالحضــور إلــى مركــز التحقيــق والتوقيــف المســكوبية فــي مدينــة القــدس.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 30 أكتوبــر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )4( مواطنيــن، بعد مداهمة منازلهم 
؛ موســى 

ً
فــي بلــدة بيــت دقــو، شــمال غربــي مدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: طــارق خليــل حســين، 28 عامــا

.
ً
؛ وســعيد مصطفــى داود، 40 عامــا

ً
؛ يــزن إبراهيــم مــرار، 32 عامــا

ً
علــي حســين، 27 عامــا

كمــا اعتقلــت مواطنيــن أحدهمــا طفــل بعــد اقتحــام بلــدة ســلوان فــي القــدس ومداهمــة العديــد مــن المنــازل. 
(، ومجــدي أبــو تايــه )32 عامــا(.

ً
والمعتقــالن همــا: محمــد جــواد أبــو رمــوز )14عامــا

واقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة عناتــا، وداهمــت منزلــي المواطنيــن وجيــه نمــر عبــد الجــواد، وعيــد محمــد عيــد 
الصرايعــة، وشــرعت بتفتيــش منزليهمــا والعبــث فــي المحتويــات، دون التبليــغ عــن اعتقاالت.

وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت المخابــرات اإلســرائيلية منــزل المواطنــة عايــدة الصيــداوي، 59 عامــا، ويقــع المنــزل 
 فــي المنــزل مــع تكســير أغراضــه. علمــا أنهــا مــن المبعــدات 

ً
محيــط المســجد األقصــى، وعاثــت تلــك القــوات خرابــا

عــن المســجد األقصــى.

وفــي صبــاح الخميــس الموافــق 31 أكتوبــر 2019، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، أحــد حــراس المســجد األقصــى 
ــه إلــى أحــد  ــه، واقتادت ــه لألقصــى ألداء عمل ــاء دخول ــاب حطــة، أثن وهــو المواطــن ســامر قبانــي، مــن منطقــة ب
مراكــز التحقيــق فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القبانــي خضــع للتحقيــق 

فــي مركــز تحقيــق القشــلة حــول مصلــى بــاب الرحمــة وأفــرج عنــه فــي وقــت الحــق.

ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، منزلــة المواطنــة هنــادي الحلوانــي، فــي حــي واد 
الجــوز بالقــدس، وفتشــته بدقــة واعتقلــت زوجهــا.

وأفــادت الحلوانــي، أن القــوات اإلســرائيلية داهمــت منزلهــا وهــي خارجــه، وروعــت طفلهــا الصغيــر حمــزة، الــذي 
مــت محتوياتــه، وصــادرت كاميــرات وأجهــزة مــن المنــزل، 

ّ
كان يتواجــد وحــده بالمنــزل، وعبثــت بمحتويــات وحط

مطالبــة بحضورهــا للتحقيــق.
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القــدس،  غربــي  المســكوبية  شــرطة  مركــز  إلــى  واقتادتــه  محلــه  مــن  زوجهــا  اإلســرائيلية  القــوات  واعتقلــت 
تســليمي.  علــى  ليفاوضــوه 

بعــدت مؤخــًرا عــن بــاب السلســلة مســافة 200 
ُ
وكانــت هنــادي الحلوانــي، وهــي معلمــة فــي المســجد األقصــى، أ

متــر لمــدة شــهرين، باإلضافــة إلــى إبعادهــا قبــل نحــو أســبوعين عــن المســجد األقصــى لمــدة 6 أشــهر.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )3( مواطنيــن، منهــم امرأتــان إحداهمــا محاميــة خــالل 
قمــع وقفــة تضامنيــة مــع األســرى، نظمهــا مجموعــة مــن المواطنيــن أمــام بــاب العامــود، أحــد أبــواب القــدس 

القديمــة. والمعتقلــون هــم: المحاميــة فــرح بيادســة، والشــاب عمــر الخطيــب والشــابة دانــا رويضــي.

باالعتقــال  األقصــى  المســجد  لحــراس  واضحــا  اســتهدافا  هنــاك  أن  المرصــد  متابعــة  مــن  ويتضــح 
ــك للنســاء اللواتــي يعرفــن بالمرابطــات، وغالبيتهــن مــن المبعــدات عــن المســجد  واالســتدعاء، وكذل
ــازل. كمــا بقيــت بلــدة العيســوية  األقصــى، مــن خــالل االعتقــال واالســتدعاء المتكــرر، ومداهمــة المن
عرضــة للشــهر الرابــع علــى التوالــي لحمــالت اقتحــام واســعة؛ ضمــن سياســة العقــاب الجماعــي 
ومحاولــة تنغيــص حيــاة المواطنيــن ودفعهــم للتفكيــر علــى الرحيــل عــن المدينــة. وتتعمــد القــوات 
اإلســرائيلية تنفيــذ غالبيــة حمــالت الدهــم واالقتحــام للمنــازل فــي وقــت متأخــر مــن ســاعات الليــل، أو 
ســاعات الفجــر، والمواطنيــن نيــام، مســببة حالــة الفــزع لــدى الســكان خاصــة األطفــال والنســاء منهــم؛ 
منتهكــة بذلــك قواعــد التعامــل مــع المدنييــن. ويشــكل ذلــك مخالفــة صريحــة للمــادة 12 فــي اإلعــالن 
ــفي فــي حياتــه الخاصــة  ــل تعسُّ

ُّ
 أحــد لتدخ

ُ
العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص أنــه »ال يجــوز تعريــض

أو فــي شــؤون أســرته أو مســكنه أو مراســالته«. 
ويتخلــل هــذه الحمــالت تنكيــل وعبــث وتخريــب متعمــد لممتلــكات المواطنيــن وأثــاث منازلهــم؛ مــا 
يشــير إلــى أن هــدف الجيــش التضييــق علــى المواطنيــن. ويتخلــل االقتحامــات سلســلة مركبــة مــن 
االنتهــاكات، مــن أبرزهــا: االعتــداء علــى المواطنيــن وممتلكاتهــم، واالعتقــال، واالســتدعاء، والحبــس 

المنزلــي، ومصــادر الممتلــكات، وفــرض الغرامــات لغايــات تعســفية وعقابيــة.
وال يســلم األطفــال القّصــر مــن حمــالت االعتقــال حيــث يجــري اقتيادهــم مــن منازلهــم فــي الظــالم 
 دون الســماح لهــم 

ً
الدامــس، وتكبيلهــم باألصفــاد دون أّي مبــّرر، ويجــري التحقيــق معهــم مطــّوال

 لهــم الصمــت أثنــاء التحقيــق، 
ّ

ــه يحــق
ّ
باالتصــال قبــل ذلــك مــع محــاٍم أو مــع األهــل، ودون إبالغهــم أن

ويجــري احتجازهــم فــي ظــروف قاســية طيلــة أّيــام وأســابيع، وتعريضهــم للتنكيــل والضــرب والتعذيــب 
والتهديــد واألســاليب الحاطــة بالكرامــة مــن لحظــة االعتقــال مــرورا بالتحقيــق ومــدة االحتجــاز، فضــال 

عــن فــرض الغرامــات الباهظــة عليهــم. 
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رابعا: قمع التجمعات السلمية:

وثــق المرصــد، ثالثــة حــوادث علــى األقــل لجــأت فيهــا القــوات اإلســرائيلية إلــى فــض تجمعــات ســلمية لمواطنيــن 
فلســطينيين فــي القــدس بالقــوة.

 وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 1 أكتوبــر 219، اعتــدت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، علــى مشــاركين في وقفــة تضامنية 
أمــام مستشــفى هداســا بالقــدس ضــد اعتقــال األســير ســامر العربيــد، الــذي يتلقــى العــالج هنــاك وهــو بحالــة 

حرجــة نتيجــة التعذيــب الــذي تعــرض لــه خــالل التحقيــق. 

؛ وضربهــا بشــدة، وقيــدوا يديهــا 
ً
وأقــدم الجنــود علــى االعتــداء علــى المواطنــة صمــود ناصــر أبــو خضيــر، 25 عامــا

خــالل احتجازهــا علــى األرض، قبــل اعتقالهــا، وخــالل ذلــك اعتــدت علــى المتواجديــن بالدفــع لمنعهــم مــن الوصــول 
، الــذي أصيــب بجــروح في وجهــه بعد ضربه 

ً
إليهــا. كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن نضــال عبــود، 27 عامــا

وســحله علــى األرض.  وأفرجــت عنهمــا محكمــة الجيــش فــي اليــوم التالــي شــريطة عــدم المشــاركة بالتظاهــرات 
لمــدة شــهر ونصــف ودفــع كفالــة ماليــة بقيمــة 500 شــيكل والتوقيــع علــى كفالــة طــرف ثالــث بقيمــة خمســة 
آالف شــيكل لــكل واحــد منهمــا. وخــالل التظاهــرات طالــب عشــرات النشــطاء ســلطات الجيــش بإطــالق ســراح األســير 
العربيــد الــذي اعتقــل منتصــف الشــهر الجــاري مــن منزلــه فــي مدينــة رام اللــه وخضــع لتحقيــق عســكري تســبب 

لــه بفقــدان للوعــي وفشــل كلــوي يهــدد حياتــه.

علــى  واعتــدت  اإلســرائيلي، مواطنــا،  اجيــش  قــوات  اعتقلــت  أكتوبــر 2019،  الموافــق 26  الســبت  يــوم  وفــي 
المشــاركين فــي مســــــيرة تضامنيــة مــع المعتقليــن المضربيــن عــن الطعــام، فــي ســجون االحتــالل، وســط مدينــة 

القــدس.
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وقــال شــهود عيــان، إن جنــوًدا إســرائيليين هاجمــوا المشــاركين فــي المســيرة بشــارع صــالح الديــن وســط القــدس، 
وأطلقــوا باتجاههــم قنابــل الصــوت والغــاز، واعتقلــوا أحــد الشــبان بعــد االعتــداء عليــه بوحشــية.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 31 أكتوبــر 2019، قمعــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، وقفــة تضامنيــة مــع األســرى، 
نظمهــا مجموعــة مــن المواطنيــن أمــام بــاب العامــود، أحــد أبــواب القــدس القديمــة، وخــالل القمــع اعتقلــت تلــك 
القــوات )3( مواطنيــن، منهــم امرأتــان إحداهمــا محاميــة. والمعتقلــون هــم: المحاميــة فــرح بيادســة، والشــاب 

عمــر الخطيــب والشــابة دانــا رويضــي.
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خامسا: حاالت هدم المنازل والممتلكات واألعيان:

رصــد فريــق المرصــد األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )17( حالــة هــدم وتوزيــع إخطــارات لمنــازل المواطنيــن 
ــا لتجنــب  ــر مالكوهــا علــى هدمهــا ذاتي ــازل، منهــا )4( أجب وممتلكاتهــم فــي القــدس، ترتــب عليهــا هــدم )9( من
دفــع غرامــات باهظــة الثمــن، ومنشــأة تجاريــة، و)4( حظائــر وبركــس ومخــزن، إلــى جانــب إخطــار خيمتيــن وبركــس 

بالهــدم. 

وفيما يلي أبرز عمليات الهدم واإلخطارات:

فــي يــوم األربعــاء الموافــق 2 أكتوبــر 2019، هدمــت جرافــات الجيــش اإلســرائيلي، )3( منــازل و)4( حظائــر لألغنــام 
المتابعــة  القــدس. ووفــق  جنــوب شــرق  المكبــر  بجبــل  الصلعــة  حــي  لعائــالت فــي  لعائلــة عبيــدات، وأســواًرا 
الميدانيــة؛ اقتحمــت قــوات الجيــش الحــي وشــرعت بهــدم الحظائــر دون ســابق إنــذار، بدعــوى البنــاء دون ترخيــص. 

وكانت المنازل المدمرة على النحو اآلتي:
-منــزل علــي عبيــدات، مســاحته 85 متــًرا مربًعــا، ومكــون مــن غرفتيــن وشــرفة ومطبــخ وحمــام، ومســقوف بالزينكو، 

ويعيــش فيــه مــع زوجتــه، وهــو مقــام منــذ عــام 1994.
- منــزل معتــز علــي عبيــدات، ومســاحته 80 م2، وومســقوف بالزينكــو، ويقطنــه مــع زوجتــه و4 أوالد أكبرهــم 

عمــره 9 ســنوات وأصغرهــم 4 ســنوات.
- منــزل وليــد جميــل عبيــدات، ومســاحته 140 متــًرا مربًعــا، وأرضيتــه مــن االســمنت ومكــون مــن 4 غــرف وهــو مقــام 

منــذ عــام 1992، ويقطنــه مــع زوجتــه وخمســة أوالد اكبرهــم عمــره 18عاًمــا وأصغرهــم 3 أعــوام.

وأفــاد علــي عبيــدات أنــه تفاجــأ بقــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي تحاصــر منزلــه مــن جميــع الجهــات، وتشــرع بهــدم 
بركــس لألغنــام والخيــول والدواجــن، دون ســابق إنــذار. وأوضــح أن جرافــات الجيــش هدمــت منزلــه المبنــي منــذ 

عــام 1994، دون أن يســمح الجنــود لــه بإخــراج محتوياتــه، مــا أدى إلــى تلــف معظــم األثــاث.
وذكــر أن منزلــه مســاحته 85 متــًرا مربًعــا، ومكــون مــن غرفتيــن وشــرفة ومطبــخ وحمــام، وهــو عبــارة عــن بنــاء 
قديــم، ولــم يســتلم أي إنــذار أو مخالفــة بنــاء بحقــه طــوال الســنوات الماضيــة، ومبنــي مــن الطــوب ومســقوف 

بالزينكــو، ويعيــش فيــه مــع زوجتــه.
وأفــاد أن موظفــي البلديــة اإلســرائيلية هدمــوا بركًســا لألغنــام والخيــول مبنــي مــن الزينكــو منــذ عــام 1984، 
وتبلــغ مســاحته 500 متــر مربــع، وهدمــوا »تســوية« مبنيــة مــن الطــوب ومســقوفة بالزينكــو لنجلــه معتــز، تبلــغ 
مســاحتها 80 متــًرا. ويقطــن معتــز التســوية مــع زوجتــه و4 أوالد أكبرهــم عمــره 9 ســنوات وأصغرهــم 4 ســنوات.

وجرفت آليات الجيش أرضهم واقتلعت المزروعات منها، وحطمت كافة محتويات التسوية.
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وأفــاد وليــد عبيــدات أن البيــت مبنــي مــن الزينكــو منــذ عــام 1992 وتبلــغ مســاحته 140 متــًرا مربًعــا، وأرضيتــه مــن 
اإلســمنت ومكــون مــن 4 غــرف.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 6 أكتوبــر 2019، أجبــرت البلديــة اإلســرائيلي فــي القــدس المواطــن مفيــد علقــم علــى 
هــدم منزلــه الكائــن فــي بيــت حنينــا شــمال القــدس ذاتًيــا، بعــد مالحقــة اســتمرت 7 ســنوات. وبنــي المنــزل فــي بيــت 
حنينــا عــام 2012، ومســاحته 125 م2، ومكــون مــن 4 غــرف وصالــة ومطبــخ وحماميــن، ويقطــن فيــه مــع زوجتــه و4 

أوالد وبنــت، أكبرهــم عمــره 24 عاًمــا وأصغرهــم 8 أعــوام. 
ــزل مــن شــدة الضغوطــات عليــه مــن موظفــي البلديــة وتهديــده بالســجن  طــر لهــدم المن

ّ
ــه اض

ّ
وأفــاد علقــم أن

ــه علــى مــدار 7 ســنوات، وخوفــا مــن دفــع غرامــات ماليــة عاليــة. ومالحقت
وأضــاف أن مالحقــة وتهديــدات موظفــي البلديــة اإلســرائيلية »حّولــت حياتــه إلــى خــوف وقلــق مــن حضــور 
طــر إلــى تفريــغ المنــزل 3 مــرات، بعــد تلقيــه إخطــارات 

ّ
ــه اض

ّ
ــا إلــى أن

ً
الجرافــات وهــدم المنــزل فــي أي لحظــة، الفت

هــدم«.
ــه دفــع للبلديــة مخالفــة بنــاء بقيمــة 40 ألــف شــيكل؛ بدعــوى البنــاء دون ترخيــص، عــدا عــن دفعــه آالف 

ّ
وذكــر أن

الشــواكل للمحكمــة والمهندســين والمحاميــن، فــي كل مــرة يتــم فيهــا تمديــد قــرار الهــدم.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 10 أكتوبــر 2019، أخطــرت ســلطات الجيــش اإلســرائيلي، بهــدم خيمتيــن وبركــس 
فــي بريــة الســواحرة فــي المنطقــة المعروفــة بـ«المنطــار«، شــرق مدينــة القــدس.

وقــال المتحــدث باســم خيمــة االعتصــام فــي بريــة الســواحرة يونــس جعفــر: إن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت 
المنطقــة، وأبلغــت بهــدم الخيمــة التــي نصبهــا نشــطاء فــي البلــدة، للتصــدي للبــؤرة االســتيطانية المقامــة علــى 

أراضــي المنطقــة.
وذكــر أن القــوات اإلســرائيلية أبلغــت المواطــن خالــد مشــهور نيتهــا هــدم الخيمــة التــي يســكن فيهــا مــع عائلتــه، 

وأخطــرت المواطــن محمــد الهذاليــن بهــدم بركســه القريــب مــن مدرســة التحــدي 2 فــي منطقــة المنطــار.
وكانــت القــوات اإلســرائيلية هدمــت فــي الخامــس والعشــرين مــن الشــهر الماضــي، خيمــة التضامــن التــي نصبهــا 
أهالــي بلــدة الســواحرة شــرق مدينــة القــدس ونشــطاء ضــد الجــدار واالســتيطان، احتجاجــا علــى إقامــة بــؤرة 

اســتيطانية جديــدة علــى جبــل المنطــار شــرقا.
يذكــر أن المســتوطنين وضعــوا فــي الخامــس عشــر مــن ســبتمبر/أيلول الماضــي، عــدة بيــوت متنقلــة »كرفانــات« 

وأنابيــب ميــاه علــى الجبــل المذكــور، بغــرض إقامــة بــؤرة اســتيطانية.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 15 أكتوبــر 2019، أجبــرت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن محمــد األطــرش، علــى 
هــدم أجــزاء مــن منزلــه، فــي حــي واد الحمــص ببلــدة صــور باهــر جنــوب شــرق مدينــة القــدس، بعــد قــرار المحكمــة 

اإلســرائيلية هــدم المنــزل بدعــوى »القــرب مــن الجــدار األمنــي«.
وتتكــون بنايــة األطــرش مــن أربعــة طوابــق وتســوية، وقــد جــرى هــدم الــروف والطابــق الــذي يقــع أســفله، خشــية 

مــن أن تهدمــه جرافــات االحتــالل، وتحمــل العائلــة تكلفــة الهــدم.
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وأمهلــت المحكمــة المواطــن األطــرش مــدة أســبوع للقيــام بعمليــة الهــدم، علمــا أن أمــر الهــدم الصــادر يقضــي 
بهــدم الطوابــق األربعــة.

علما أن البناية تقع في منطقة مصنفة A » وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطيني.
وبــدأت الســلطات اإلســرائيلية بمالحقــة الســكان منــذ حوالــي 3 أعــوام، بقــرارات الهــدم بدعــوى »القــرب مــن الجدار 
األمنــي« وهــو عبــارة عــن شــارع محــاط باألســالك الشــائكة والمجســات االلكترونيــة، وحســب قــرارات الســلطات 

اإلســرائيلية يمنــع البنــاء علــى بعــد 250 متــرا مــن الجــدار ألســباب ودواع أمنيــة.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 22 أكتوبــر 2019، أجبــرت البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس، المواطــن ســلطان بشــير، 
اليــوم الثالثــاء، علــى هــدم منزلــه الكائــن فــي قريــة جبــل المكبــر جنــوب القــدس، بيده، بدعــوى البنــاء دون ترخيص.

وأوضــح المواطــن ســلطان بشــير أن البلديــة اإلســرائيلية أصــدرت قبــل 4 أشــهر، قــرارا يقضــي بهــدم منزلــه، ومنــذ 
ذلــك الوقــت حــاول تأجيــل قــرار الهــدم لفتــرة أطــول لترخيصــه ، إال أن البلديــة أمهلتــه حتــى انتهــاء »عيــد العــرش« 
لتنفيــذ القــرار، وإال ســتقوم آلياتهــا بذلــك وعليــه دفــع أجــرة الهــدم »لطواقــم واليــات البلديــة وعناصــر الشــرطة 

المرافقــة لهــا.«
وكان المواطــن ســلطان بشــير يعيــش فــي المنــزل مــع أســرته المكونــة مــن 8 أفــراد ، وال تتجــاوز مســاحة المنــزل 

50 متــرا مربعــا  وهــو عبــارة عــن » غرفــة واحــدة »غرفــة نــوم وصالــة«.
وأوضــح بشــير أنــه شــيد المنــزل قبــل حوالــي عــام، مــن »الجبــص والصــاج المقــوى والطــوب والســقف مــن الزينكــو 

والخشــب«، ليخفــف عنــه إيجــارات المنــازل، إال أن البلديــة ســرعان مــا أصــدرت قــرار الهــدم.
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 23 أكتوبــر 2019، هدمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، منــزل المواطــن علــي حســن 
خليفة، الذي ســبق أن قتلته القوات اإلســرائيلية في مخيم قلنديا أول أيام شــهر رمضان مطلع آب/ أغســطس 
عــام 2011. ويتكــون المنــزل مــن ثالثــة طوابــق ويقــع فــي مخيــم قلنديــا شــمال مدينــة القــدس، بدعــوى البنــاء 

بــدون ترخيــص.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن قــوة كبيــرة مــن الجيــش اإلســرائيلي اقتحمــت صباحــا المخيــم، وأخلــت منــزل 
عائلــة خليفــة، قبــل أن تشــرع الجرافــات اإلســرائيلية بهــدم المنــزل الواقــع فــي شــارع القــدس قــرب حاجــز قلنديــا 
العســكري. وقبيــل عمليــة الهــدم، أجبــرت القــوات اإلســرائيلية أصحــاب المركبــات المتواجــدة فــي المنطقــة علــى 
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إخالئهــا مــن المــكان، إضافــة إلــى منــع الطواقــم الصحفيــة مــن تغطيــة عمليــة الهــدم.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 29 أكتوبــر2019، هدمــت جرافــات الجيــش اإلســرائيلي منــزل المواطــن خالــد الفحــام 
فــي حــي الصوانــة، شــمالي شــرق البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، بدعــوى البنــاء دون ترخيــص. وأفــاد 
ــه، لتشــرع  ــد الفحــام، أن قــوات كبيــرة مــن الشــرطة اإلســرائيلية حاصــرت منزلــه وأجبرتــه علــى إخالئ المواطــن خال
بعــد ذلــك الجرافــات بهدمــه. وذكــر الفحــام أن منزلــه مشــيد منــذ عــام 1966، أي قبــل االحتــالل اإلســرائيلي 
لمدينــة القــدس، وتبلــغ مســاحته حوالــي )100( متــر مربــع، ويقطنــه وزوجتــه وأبنــاؤه األربعــة، وأكبرهــم فتــاة 

فــي العشــرين مــن عمرهــا، وأصغرهــم طفــل فــي الســابعة. 

وفــي اليــوم نفســه، هــدم المواطــن لــؤي فهمــي عبيــد، منزلــه الكائــن فــي حــي عبيــد فــي بلــدة العيســاوية، 
 لقــرار البلديــة اإلســرائيلي فــي القــدس، بدعــوى البنــاء دون ترخيــص. 

ً
، تنفيــذا

ً
شــمال شــرقي مدينــة القــدس، ذاتيــا

وأفــاد المواطــن المذكــور أّن موظفــي البلديــة اقتحمــوا محيــط منزلــه قيــد اإلنشــاء فــي حــي عبيــد فــي الصبــاح 
الباكــر، وهــددوه بدخــول الجرافــات وتنفيــذ عمليــة الهــدم، مقابــل إجبــاره علــى دفــع جميــع التكاليــف. وأوضــح 
 لتفــادي تغريمــه عشــرات آالف الشــواكل. وأضــاف ان المنــزل تبلــغ مســاحته 

ً
عبيــد أنــه اضطــر لهــدم منزلــه ذاتيــا

، وشــرع ببنائــه قبــل نحــو شــهرين، ومــا زال قيــد اإلنشــاء. 
ً
حوالــي 130 متــًرا مربعــا

ً للخيــول و«كونتينــر«  بلــدة العيســاوية، بركســا  البلديــة اإلســرائيلي فــي القــدس فــي  كمــا هدمــت جرافــات 
حمــدان.  اســحق مصطفــى  للمواطــن  أرض مســاحتها 400 م2،  كمخــزن، ضمــن  يســتخدم 

كما هدمت منشأة تجارية للمواطن لؤي منصور محمود، وهي عبارة عن مكتب لسيارات األجرة ومغسلة. 

لتهجيــر  ممنهجــة؛  سياســة  مــن  جــزًءا  الجيــش  قــوات  تنفذهــا  التــي  الهــدم  عمليــات  وتأتــي 
، بهــدف تغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي المدينــة المحتلــة؛ وترقــى مثــل هــذه 

ً
الفلســطينيين قســرا

األعمــال إلــى جريمــة حــرب. ويبــدو واضحــا سياســة التمييــز العنصــري التــي تقترفهــا قــوات الجيــش؛ 
ففــي الوقــت الــذي تضــع قيــودا وعراقيــل تحــول دون حصــول الفلســطينيين، علــى تراخيــص بنــاء؛ 
فإنهــا تســتخدم عــدم الترخيــص ذريعــة لتنفيــذ عمليــات الهــدم المتصاعــدة، وهــي واحــدة مــن ذرائــع 
عديــدة للهــدم، منهــا الذرائــع األمنيــة والعقابيــة وغيرهــا، التــي تصــب فــي النهايــة فــي سياســة 
تدميــر المنــازل بهــدف تهجيــر الفلســطينيين، مقابــل الســماح بإقامــة مئــات الوحــدات االســتيطانية 

وتوفيــر الدعــم والموازنــات لذلــك.
ووفق تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( فإن الســلطات اإلســرائيلية 
هدمــت 151 منــزال فــي القــدس الشــرقية منــذ مطلــع العــام الجــاري وحتــى منتصــف أكتوبر/تشــرين 

األول مقارنــة مــع 177 منــزال طــوال العــام 2018 و142 منــزال طــوال العــام 2017. 
إن عمليــات التدميــر والترحيــل غيــر القانونــي للمدنييــن فــي األراضــي المحتلــة تنتهــك اتفاقية جنيف 
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ــة مــن النظــام األساســي  ــع مــن المــادة الثامن ــد الراب الرابعــة، وتشــكل جريمــة حــرب بموجــب البن
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الصــادر برومــا فــي 17 يوليو/تمــوز 1998 الــذي نــص علــى تعريــف 
جريمــة العــدوان، وجــاء فيــه: »إلحــاق تدميــر واســع النطــاق بالممتلــكات واالســتيالء عليهــا دون 

أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة«.

سادسا: قرارات المصادرة واالستيالء على الممتلكات:

فــي يــوم االثنيــن الموافــق 7 أكتوبــر 2019، القــوات اإلســرائيلية علــى صهريــج ميــاه فــي بلــدة عناتــا شــرق مدينــة 
ــا طــه النعمــان، إن القــوات داهمــت محطــة غــاز قيــد اإلنشــاء تقــع علــى  ــدة عنات القــدس. وقــال رئيــس بلديــة بل
المدخــل الشــمالي الشــرقي لبلــدة عناتــا، واســتولت علــى صهريــج ميــاه يقــدر حجمــه بـــ 100 متــر مكعــب. ووفــق 
النعمــان فــإن الصهريــج تعــود ملكيتــه للمواطــن المقدســي مــازن ذيــاب، وتمــت مصادرتــه بحجــة عــدم الترخيــص.
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سابعا: حاالت االستيطان والتهويد:

تســعى ســلطات الجيــش اإلســرائيلي لفــرض تغييــر ديموغرافــي فــي مدينــة القدس، وتوظف من أجــل ذلك جميع 
أذرعهــا الحكوميــة والسياســية واألمنيــة. ومــن جهــة أخــرى، تطلــق يــد المســتوطنين وجمعياتهــم االســتيطانية 

للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات فــي المدينــة. 
وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد قراريــن إســرائيليين، أولهمــا إعــالن مناقصــة إلنشــاء منشــأة الســتخالص النفايــات، 

والثانــي إقامــة مقبــرة تحــت األرض.
وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 11 أكتوبــر 2019، نشــرت وزارة الماليــة وحمايــة البيئــة اإلســرائيلية، المرحلــة األولــى 
مــن مناقصــة إلقامــة أول منشــأة الســتخالص الطاقــة مــن النفايــات علــى أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، والتــي 
ســتقيمها الســلطات اإلســرائيلية قــرب مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« المقامــة عنــوة علــى أراضــي المواطنيــن 

شــرق مدينــة القــدس.

وقالت وســائل إعالم إســرائيلية، إنه وبحســب المخطط فإن المنشــأة ســوف تســتوعب النفايات، بهدف اســتخالص 
الطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق حرقهــا فــي عمليــة تســمى بـــ »الترميــد«. وأشــارت إلــى أن نشــر هــذه المناقصــة 
جــاء مــن لجنــة وزاريــة تعنــى بالمنشــآت المعالجــة للنفايــات برئاســة »نحميــا كينــد«، كخطــوة أولــى قبــل النشــر عــن 

أخــرى دوليــة، لتخطيــط وتمويــل وإقامــة المنشــأة.
وبحســب تقريــر نشــرته صحيفــة »هآرتــس«، فــإن تمويــل المنشــأة ســيكون بالتعــاون بيــن الحكومــة ومســتثمرين، 

وتقــدر تكلفــة المنشــأة الجديــدة بنحــو مليــار شــيقل.
ورغــم االنتقــادات التــي وجهــت إلســرائيل بشــأن اســتغالل أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، لمعالجــة النفايــات 
بشــكل مخالــف للقانــون الدولــي، إال أن الحكومــة اإلســرائيلية تواصــل الدفــع بمثل هــذه المخططات في المنطقة.

ومــن المرجــح أن يتــم بــدء العمــل فــي المنشــأة بعــد ســتة أعــوام، وســيخصص جــزء منهــا لوســائل منــع تلــوث 
الهــواء، كمــا ســتتضمن قســما للتصنيــف الــذي ســيفصل بيــن مركبــات النفايــات المالئمــة للحــرق، بينمــا مــا تبقــى 

مــن النفايــات فســيتم تدويرهــا إن أمكــن، أو ترســل إلــى المكــب.

فــي يــوم األربعــاء الموافــق 30 أكتوبــر 2019، افتتحــت الســلطات اإلســرائيلية، مقبــرة تحــت األرض بمدينــة القــدس، 
تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم وفــق موقــع »كيبــاه« العبــري.

وذكــر الموقــع العبــري أن المقبــرة أقيمــت علــى مشــارف القــدس، وافتتحــت بحضــور رئيــس البلديــة اإلســرائيلية 
فــي القــدس، موشــية ليــون، ووزيــر األديــان اإلســرائيلي يتســحاك فاكنيــن، وكبــار حاخامــات إســرائيل، وشــخصيات 
رفيعــة. ووفــق المعطيــات التــي توفــرت؛ فــإن المشــروع المذكــور يشــمل إقامــة حوالــي 24 ألــف قبــر علــى عمــق 
50 متــًرا تحــت األرض«. وفــي المرحلــة األولــى ســيتاح حوالــي 8 آالف قبــر، مــن المتوقــع أن تكــون متاحــة للدفــن 

فــي نهايــة العــام الجــاري )2019(«.
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ووفــق الموقــع؛ فــإن حفــر األنفــاق بطــول 1600 متــر، وبعــرض حوالــي 16 متــًرا، ويبلــغ حجــم االســتثمار فــي 
المشــروع حوالــي 300 مليــون شــيكل )قرابــة الـــ 84 مليــون و510 آالف دوالر أمريكــي(.

وأفــاد الدكتــور جمــال عمــرو، المختــص فــي تاريــخ القــدس والمحاضــر فــي جامعــة بيرزيــت اليــوم الخميــس، أن 
المقبــرة افتتحــت فــي األراضــي الفلســطينية المعروفــة بديــر ياســين والتــي حدثــت فيهــا أشــهر المجــازر عــام 

1948 ودفــن علــى أرضهــا عشــرات الجثــث، مــن أجــل ترســيخ الســيطرة علــى األرض.
 تحــت األرض، 

ً
وذكــر أن هــذا المشــروع الــذي تــم افتتاحــه ليســتوعب 24000 قبــرا لمســتوطنين علــى عمــق 50 متــرا

هــو مشــروع قديــم حديــث يعــزز تهويــد القــدس ويبــث دعايــة أن القــدس هــي أرض المحشــر الــذي ســيوصب فيهــا 
الصراط.

وبيــن أن هــذا المشــروع يكتســب اســتثمارين دينــي وآخــر مــادي متمثــال فــي حفرهــم لــألرض القدســية دون مراعاة 
لــإرث والتاريــخ الفلســطيني، ليقولــوا إنهــم يســيطرون تحــت االرض، وكذلــك كــي ال يســتهلكوا عشــرات الدونمــات 

فوق األرض.
ويــرى عمــرو أن الســلطات اإلســرائيلية لــن توقــف األمــر عنــد نجــاح هــذا المشــروع فقــط، بــل تســعى للســيطرة 
فــي أثبــات وجودهــا فــي القــدس فــي باطــن األرض وعلــى األرض وفوقهــا، ال ســيما أن الكثيــر مــن اليهــود الذيــن 

يســتوطنون فــي القــدس هــم دينيــن ويســتهويهم دفــن جثثهــم فــي باطنهــا. 

ويشــكل اســتمرار القــوات اإلســرائيلية فــي التوســع االســتيطاني وفــرض وقائــع جديــدة عبــر المقبــرة 
تحــت األرض، واالســتمرار فــي التوســع علــى حســاب األراضــي الفلســطينية، اســتمراًرا لسياســة الجيــش 
الديمغرافــي.   لتغييــر هويتهــا وطابعهــا  الفلســطينية،  األرض  علــى  االســتيالء  علــى  تقــوم  التــي 
وتصعــد قــوات الجيــش فــي مشــاريعها االســتيطانية، مخالفــة بذلــك قواعــد القانــون الدولــي الــذي 
 للمواثيــق 

ً
يؤكــد أن إقامــة المســتوطنات ونقــل ســكان دولــة الجيــش إلــى اإلقليــم المحتــل مخالفــا

واألعــراف الدوليــة، وعلــى وجــه الخصــوص الئحــة الهــاي الرابعــة لســنة 1907, واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
لســنة 1949, وميثــاق هيئــة األمــم المتحــدة لســنة 1945, والعهــدان الدوليــان لســنة 1966, واإلعــالن 
العالمــي لحقــوق االنســان لســنة 1948 وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن الدولــي بشــأن عدم 

شــرعية المســتوطنات وتفكيكهــا فــي المناطــق المحتلــة. 
ــا فاضحــا لقــرار رقــم 2334 الــذي اعتمــده مجلــس 

ً
كمــا أن التوســع االســتيطاني الجديــد، يشــكل خرق

األمــن الدولــي بأغلبيــة ســاحقة فــي 23 ديســمبر/كانون األول 2016 وطالــب إســرائيل بــأن توقــف فــورا 
وعلــى نحــو كامــل جميــع األنشــطة االســتيطانية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا شــرقي 
القــدس. وأكــد القــرار عــدم شــرعية إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة 

منــذ عــام 1967 بمــا فيهــا شــرقي القــدس.
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ثامنا: االعتداء على المسجد األقصى واقتحامه: 

تواصــل قــوات الجيــش اإلســرائيلي، اعتداءاتهــا علــى المســجد األقصــى، وفــرض القيــود علــى وصــول المصليــن 
المســلمين إليــه، إلــى جانــب تكريــس قــرارات التهويــد، ومنــع إعمار المســجد، مقابل تســهيل اقتحام المســتوطنين 

إليــه، والســعي لفــرض أمــر واقــع جديــد فــي المســجد.
ورصــد فريــق المرصــد، خــالل هــذا الشــهر ارتفــاع كبيــرا فــي إعــداد المقتحميــن للمســجد األقصــى إذ بلــغ عددهــم 
خــالل الشــهر )5744( فضــال عــن اآلالف مــن الســياح وضمنهــم أعــداد كبيــر مــن اليهــود العلمانييــن، ونفــذوا 

اقتحامــات بواقــع )23( يومــا مــن أصــل )31( فــي الشــهر.
وشــهدت االقتحامــات زيــادة الفتــة خــالل أيــام األعيــاد اليهوديــة، إذ وثــق مشــاركة 3690 مســتوطنا فــي اقتحــام 
المســجد األقصــى خــالل أســبوع عيــد العــرش الــذي بــدأ يــوم األحــد الموافــق 2019/10/13 لغايــة يــوم االثنيــن 
الموافــق 2019/10/21، عبــر بــاب المغاربــة والــذي تســيطر الســلطات اإلســرائيلية علــى مفاتيحــه منــذ احتــالل 

ــة. المدين
 -

ً
 حتــى الحاديــة عشــر صباحــا

ً
 تجــري االقتحامــات خــالل فترتيــن: )مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــا

ً
وعــادة

ــرة  ــرة الثانيــة مــن الواحــدة والنصــف حتــى الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر- فت ــرة االقتحامــات الصباحيــة-، والفت فت
االقتحامــات بعــد الظهــر-( باســتثناء يومــي الجمعــة والســبت، بحراســة مشــددة مــن القــوات اإلســرائيلية الخاصــة 

وأفــراد مــن الشــرطة والمخابــرات والضبــاط.
، باتجــاه ســاحة المصلــى القبلــي والمروانــي، ثــم باتجــاه 

ً
وتبــدأ اقتحامــات المســتوطنين مــن بــاب المغاربــة غربــا

 
ً
الســور الشــرقي للمســجد، عنــد منطقــة بــاب الرحمــة ، ثــم الســير بمحــاذاة الســور الشــمالي للمســجد، ثــم جنوبــا

وصــوال الــى بــاب القطانيــن،  وخروجــا مــن بــاب السلســلة.
وتخلــل االقتحامــات تأديــة المســتوطنين صلواتهــم وطقوســهم الدينيــة الخاصــة فــي ســاحات األقصــى خاصــة 
عنــد بــاب الرحمــة وفــي منطقــة بــاب القطانيــن، وقــام أحــد المســتوطنين بإدخــال »القرابيــن النباتيــة/ ثمــار العــرش 
ــإداء صــالة »شــماي« فــي ســاحات  ــاب الرحمــة ، كمــا قامــت مجموعــة ب الــى األقصــى« وأدى صالتــه بمنطقــة ب

االقصــى خــالل العيــد وبصــورة علنيــة وبصــوت مرتفــع، وذلــك بحمايــة القــوات اإلســرائيلية.
وكان بيــن المقتحميــن خــالل أيــام عيــد العــرش وزيــر الزراعــة فــي الحكومــة اإلســرائيلية أوري ارئيــل، ورئيــس لجنــة 

الخارجيــة واألمــن التابعــة للكنيســت آفــي ديختــر، وعشــرات الحاخامــات المتطرفيــن.
وتعمــدت المخابــرات اإلســرائيلية خــالل عيــد العــرش مالحقــة المصليــن فــي ســاحات االقصــى وتصويرهــم، ومنعــت 
ــاب الرحمــة وســلمت العديــد منهــم اســتدعاءات للتحقيــق لمجــرد  المصليــن مــن الجلــوس فــي ســاحة مصلــى ب

وجودهــم وصالتهــم بالمنطقــة.
ولــم يقتصــر األمــر علــى اقتحامــات المســجد األقصــى، بــل أقيمــت الصلــوات علــى أبوابــه مــن الجهــة الخارجيــة، 

ونظــم المســتوطنون مســيرة فــي شــارع الــواد.
وفــي مقابــل تأميــن اقتحامــات المســتوطنين لألقصــى والصلــوات علــى أبوابــه، منعــت القــوات اإلســرائيلية 
المواطنيــن والمواطنــات المبعديــن عــن المســجد األقصــى مــن التجمــع عنــد بــاب السلســلة – أحــد أبــواب المســجد- 

وتكــرر االعتــداء عليهــم.
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ورصــد فريــق المرصــد، مشــاركة عشــرات اآلالف مــن اليهــود فــي تأديــة طقــوس تلوديــة خــالل األعيــاد قــرب حائــط 
البــراق الــذي يطلقــون عليــه حائــط المبكــى.

 أن معظــم 
ً
كمــا رصــد زيــادة أعــداد الســياح األجانــب الوافديــن للمســجد األقصــى، خــالل األعيــاد اليهوديــة، علمــا

اليهــود العلمانييــن ومــن ال يلبســون مالبــس دينيــة يدخلــون األقصــى تحــت مظلــة »الســياحة«، وكانــت الشــرطة 
اإلســرائيلية ســلبت صالحيــة إدخــال الســياح لألقصــى مــن األوقــاف اإلســالمية فــي عــام 2001.

وكانت أبرز االعتداءات التي وثقها المرصد على النحو اآلتي:

فــي يــوم األحــد الموافــق 6 أكتوبــر 2019، اقتحــم عنصــران مــن الشــرطة اإلســرائيلية، مصلــى بــاب الرحمــة فــي 
الجهــة الشــرقية مــن المســجد األقصــى. وأفــاد شــهود عيــان أن عنصــري الشــرطة اقتحمــا المصلــى بأحذيتهمــا، 
وتجــوال فــي المــكان بطريقــة اســتفزازية؛ بذريعــة التفتيــش، دون مراعــاة لقدســية المــكان ومشــاعر المســلمين.

وفــي صبــاح األربعــاء الموافــق 9 أكتوبــر 2019، اقتحــم عشــرات المســتوطنين المتطرفيــن صبــاح األربعــاء، المســجد 
 بمــا يســمى »عيــد الغفــران« 

ً
األقصــى مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية، احتفــاال

اليهودي.
وفتحــت الشــرطة اإلســرائيلية   بــاب المغاربــة الســاعة الســابعة والنصــف صباًحــا، ونشــرت عناصرهــا ووحداتهــا 
الخاصــة فــي ســاحات المســجد األقصــى وعنــد بواباتــه الخارجيــة، وســط قيــود مشــددة فرضتهــا علــى دخــول 

للمســجد. الفلســطينيين 
وشــددت الشــرطة اإلســرائيلية   مدينــة القــدس مــن إجراءاتهــا األمنيــة فــي مدينــة القــدس، وعــززت تواجدهــا 
وانتشــارها العســكري فيهــا، وأغلقــت العديــد مــن الشــوارع والطرقــات، والمدخــل الغربــي لبلــدة العيســوية التــي 

تتعــرض بشــكل متواصــل لعمليــات تنكيــل مــن قبــل ســلطات االحتــالل، مــا أدى لتعطيــل حيــاة الســكان.
ا اقتحمــوا المســجد األقصــى معظمهــم 

ً
ــر مــن 70 مســتوطن ــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس أن أكث وذكــرت دائ

ــه، وتلقــوا شــروحات عــن »الهيــكل« مــن  ــد، ونظمــوا جــوالت اســتفزازية فــي باحات ــا بالعي ــا خاًص
ً

ــا أبيض ــدون زًي يرت
مرشــدين وحاخامــات يهــود.

وأوضحــت أن الشــرطة اإلســرائيلية   أجبــرت حــراس األقصــى باالبتعــاد عــن المســتوطنين خــالل تلــك االقتحامــات، 
الفتــة إلــى أن هــذه االقتحامــات تخللهــا أداء طقــوس ومحــاوالت ألداء صلــوات تلموديــة فــي المســجد.

وفرضت الشــرطة اإلســرائيلية   قيوًدا مشــددة على دخول الفلســطينيين من أهل القدس والداخل الفلســطيني 
المحتــل للمســجد األقصــى، ودققــت فــي هويات الشــبان والنســاء، واحتجزت بعضها عنــد البوابات.

وفــي ســياق متصــل، اقتحــم أحــد عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية مصلــى بــاب الرحمة شــرق األقصى، ودنســه بحذائه، 
وشــرع بتصويــر المصليــن بداخلــه، وكل زوايا المصلى.

وتأتــي هــذه االقتحامــات والممارســات اإلســرائيلية، فــي ظــل الدعــوات المتطرفــة التــي أطلقتهــا »منظمــات 
الهيــكل« لتنفيــذ اقتحامــات واســعة للمســجد األقصــى خــالل األعيــاد اليهوديــة.
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وفــي ســاعات صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 2019/10/8، اقتحــم مئــات المســتوطنين باحات المســجد األقصى في 
البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة، وســط إجــراءات مشــددة مــن القــوات اإلســرائيلية، وفــرض 
قيــود علــى دخــول المصلييــن المســلمين إلــى المســجد، وذلــك بالتزامــن مــع احتفــال اليهــود بعيــد “الغفــران”. 
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية أن مئــات المســتوطنين اقتحمــوا المســجد األقصــى، عشــية مــا يســمى )عيــد 
الغفــران( اليهــودي علــى شــكل مجموعــات متتاليــة، عبــر بــاب المغاربة، بحراســة مشــددة من الشــرطة والمخابرات 
اإلســرائيلية. وقــدم الحاخامــات خــالل االقتحامــات والجولــة فــي األقصــى شــروحات عــن “الهيــكل المزعــوم”. 
وهــددت الشــرطة اإلســرائيلية   المواطنيــن الفلســطينيين باعتقالهــم وإبعادهــم فــي حــال الوصــول إلــى ســاحة 
مصلــى بــاب الرحمــة. كمــا احتجــزت هويــات المصليــن علــى أبــواب المســجد األقصــى. وكان مــن بيــن المقتحميــن 
وزيــر الزراعــة فــي حكومــة االحتــالل، أوري اريئيــل، والنائــب اليمينــي، يهــودا غليــك. يذكــر أن منظمــات وجمعيــات 
الهيــكل المزعــوم تقــوم بدعــوة المســتوطنين القتحــام المســجد األقصــى بشــكل جماعــي خــالل األعيــاد العبريــة، 
حيــث شــرعت جماعــات الهيــكل اليمينيــة، بتكثيــف دعواتهــا وتعميمهــا عبــر مواقعهــا اإلعالميــة ومواقــع التواصل 

االجتماعــي التابعــة لهــا، مؤكــدة علــى التنســيق الكامــل مــع الشــرطة اإلســرائيلية   لتســهيل هــذه االقتحامــات.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 9 أكتوبــر 2019، اقتحمــت الشــرطة اإلســرائيلية مصلــى بــاب الرحمــة، وشــرعت 
بتصويــره مــن الداخــل.

كمــا أدت مجموعــة مــن المســتوطنين طقوســا تلموديــة فــي مصلــى المدرســة التنكزيــة عنــد بــاب السلســة أحــد 
أبــواب المســجد األقصــى. 

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 10 أكتوبــر 2019، احتجــزت القــوات اإلســرائيلية عــدًدا مــن الشــبان خــالل خروجهــم 
مــن مصلــى بــاب الرحمــة بالمســجد األقصــى منــذ صبــاح اليــوم وحتــى اللحظــة، ومنعــت المواطنــة رائــدة اســعيد 

مــن دخــول المســجد األقصــى.

 بإخــالء مصلــى بــاب الرحمــة فــي 
ً
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 14 أكتوبــر 2019، أصــدرت الشــرطة اإلســرائيلية قــرارا

ــا مــع اقتحــام المســتوطنين وعناصــر المخابــرات اإلســرائيلية لباحــات 
ً
الجهــة الشــرقية مــن المســجد األقصــى، تزامن

المســجد. وخــالل االقتحــام اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية الفلســطينيين الخمســة، ومــن ثــم أفرجــت عنهــم فــي 
وقــت الحــق، وهــم مــن الفلســطينيين القادميــن مــن إســرائيل للصــالة فــي المســجد األقصــى.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 15 أكتوبــر 2019، اقتحــم مئــات المســتوطنين المســجد األقصــى المبــارك مــن بــاب 
المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية   اإلســرائيلي، وذلــك فــي اليــوم الثانــي لعيــد »العــرش« 

اليهــودي.
علــى  األقصــى  المســجد  اقتحمــوا  )400( مســتوطن  نحــو  بــأن  بالقــدس  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت   
الشــرطة  افــراد  مــن  مشــددة  أمنيــة  بحمايــة  باحاتــه  فــي  اســتفزازية  جــوالت  ونظمــوا  متتاليــة،  مجموعــات 
والمخابــرات اإلســرائيلية. وأوضحــت الدائــرة أن مرشــدين يهــود قدمــوا شــروحات للمســتوطنين، أثنــاء االقتحامــات، 
والتــي تخللهــا أداء طقــوس تلموديــة فــي داخــل المســجد. وأشــارت إلــى ان الشــرطة اإلســرائيلية   فرضــت قيــوًدا 
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مشــددة علــى دخــول الفلســطينيين للمســجد األقصــى، ودققــت فــي هويات الشــبان والنســاء، واحتجــزت بعضهم 
، مــن 

ً
عنــد البوابــات. وخــالل فتــرة االقتحامــات اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية   المواطــن بــالل محمــد علــي ،43 عامــا

محيــط مصلــى بــاب الرحمــة، شــرقي المســجد األقصــى، واقتادتــه معهــا الــى أحــد مراكــز التحقيــق. 

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 17 أكتوبــر 2019، اقتحمــت عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية بأحذيتهــم مصلــى بــاب 
ــاه. ــر زواي الرحمــة وقامــوا بتصوي

 ،
ً
ومســاء االثنيــن الموافــق 28 أكتوبــر 2019، وفــي إعقــاب إطــالق النــار علــى الطفــل محمــد خالــد الصبــاح، 16 عامــا

وإصابتــه بجــروح واعتقالــه قــرب بــاب الســاهرة المــؤدي للمســجد األقصــى، بدعــوى محاولته مهاجمــة أحد الجنود 
اإلســرائيليين، أغلقــت القــوات اإلســرائيلية أبــواب المســجد األقصــى وأخلتــه مــن المصليــن. كمــا أغلقــت عــدة طــرق 
مؤديــة إلــى وســط مدينــة القــدس، واعتــدت بعنــف علــى المواطنيــن، واعتقلــت )4( مواطنيــن، منهــم طفــالن 
شــقيقان، كانــوا موجــودون فــي محيــط بــاب الســاهرة، واقتادتهــم الــى مركــز شــرطة »شــارع صــالح الديــن«. 
، ومالــك فــادي مطــور، 

ً
؛ محمــد، 16 عامــا

ً
؛ محمــد شــاهين، 51 عامــا

ً
والمعتقلــون هــم: جميــل خضــر حــداد، 57 عامــا

.
ً
14 عامــا

وخــالل هــذا الشــهر، رصــد فريــق المرصــد، محاولــة المســتوطنين الذيــن يقتحمــون المســجد األقصــى تمديــد المــدة 
التــي تفرضهــا الشــرطة اإلســرائيلية لالقتحامــات، فخــالل اليــوم المذكــور أعــاله تعمــدت المجموعــة األخيــرة مــن 
، وذلــك فــي إطــار 

ً
اليهــود الذيــن اقتحمــوا المســجد األقصــى لتأخيــر خروجهــا مــن األقصــى حتــى س11:15 صباحــا

مطالبــات جماعــات الهيــكل بتمديــد فتــرة اقتحامهــم لألقصــى، وهــي الفتــرة التــي حددتهــا الشــرطة بيــن الســاعة 
.
ً
7:30-11 صباحــا

وتأتــي محاولــة الســلطات اإلســرائيلية زيــادة وقــت لليهــود المقتحميــن ضمــن محاولــة فــرض التقســيم الزمانــي 
علــى المســجد األقصــى وتحويــل الشــعائر التــي يقيمونهــا مقبولــة ومفروضــة باألمــر الواقــع.



36أعياد على وقع التقسيم

وفيما يلي تفاصيل أبرز تلك االقتحامات:

الجدول التالي يوضح تفاصيل عمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى في شهر أكتوبر2019

تفاصيل ومالحظات عدد التاريخ اليوم

ا في
ً

 من بينهم 40 موظف
حكومة الجيش

74 10/1 الثالثاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 57 10/2 األربعاء

ا 95 طالًبا
ً
 شارك 93 مستوطن

يهودًيا في االقتحامات
188 10/3 الخميس

تخللها تأدية طقوس تلمودية 121 10/6 األحد

تخللها تأدية طقوس تلمودية 120 10/7 االثنين

تخللها تأدية طقوس تلمودية 311 10/8 الثالثاء

 يوم الغفران مقارنة بـ 230
 العام الماضي، و160 العام

الذي يسبقه

360 10/9 األربعاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 189 10/10 الخميس

تخللها تأدية طقوس تلمودية 87 10/13 األحد

تخللها تأدية طقوس تلمودية 95 10/14 االثنين

اليوم الثاني لعيد العرش 507 10/15 الثالثاء

 وزير الزراعة اإلسرائيلي
 أوري ارائيل ترأس اقتحامات

 المستوطنين لألقصى إضافة
.إلى المتطرف يهودا غليك

953 10/16 األربعاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 1170 10/17 الخميس

تخللها تأدية طقوس تلمودية 762 10/20 األحد

تخللها تأدية طقوس تلمودية 122 10/21 االثنين
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تخللها تأدية طقوس تلمودية 89 10/22 الثالثاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 61 10/23 األربعاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 62 10/24 الخميس

تخللها تأدية طقوس تلمودية 45 10/27 األحد

تخللها تأدية طقوس تلمودية 62 10/28 االثنين

تخللها تأدية طقوس تلمودية 40 10/29 الثالثاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 140 10/30 األربعاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 129 10/31 الخميس

5744 المجموع
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ويتضــح أن الجيــش فــي الوقــت الــذي يفــرض قيــوًدا علــى وصــول المصليــن المســلمين للمســجد 
الترميــم واإلعمــار للمســجد، فإنــه يســهل ويشــجع اقتحــام المســجد  األقصــى، ويعرقــل عمليــات 
األقصــى مــن المســتوطنين. واســتمر الجيــش هــذا الشــهر فــي إغــالق المســجد األقصــى وأبوابــه 
ومنــع الصــالة فيــه فــي محاولــة لتحويــل ذلــك ألمــر واقــع، مــا يعــزز فرضيــة وجــود سياســة ممنهجــة 
وخطــة مدروســة يتبعهــا الجيــش اإلســرائيلي، لتحويــل أمــر إغــالق المســجد األقصــى ومنــع الصــالة 
ــا تحــت ذرائــع مختلفــة؛ بمــا يمهــد لمحــاوالت تثبيــت التقســيم الزمانــي والمكانــي  فيــه أمــرا اعتياديًّ
داخــل المســجد. وتأتــي اعتــداءات الجيــش وقيــوده فــي المســجد األقصــى والقــدس، ضمــن سياســة 
األماكــن  إلــى  الوصــول  وحريــة  والعقيــدة،  العبــادة،  لحريــة  صارخــا  وانتهــاكا  الجماعيــة  العقوبــات 
المقدســة ودور العبــادة، وحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة التــي تكفلها جميع المواثيــق واالتفاقيات 

الدوليــة. 
ــداءات، انتهــاكا واضحــا للمــادة 18 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، التــي  وتشــكل هــذه االعت
يتــه فــي تغييــر   حرِّ

ُّ
يــن، ويشــمل هــذا الحــق يــة الفكــر والوجــدان والدِّ  فــي حرِّ

ٌّ
نصــت: »لــكلِّ شــخص حــق

ــد وإقامــة الشــعائر والممارســة  يتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّ دينــه أو معتقــده، وحرِّ
والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأل أو علــى حــدة« وهــو المضمــون نفســه الــذي أكــدت 

عليــه المــادة 18 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية. 
كمــا أنهــا تشــكل انتهــاكا للقــرار الدولــي رقــم 194، الصــادر فــي 1948/12/11 عن األمــم المتحدة والذي 
نــص علــى إنشــاء لجنــة توفيــق تابعــة لألمــم المتحــدة، وتقريــر وضــع القــدس فــي نظــام دولــي دائــم، 
واشــتمل علــى وجــوب حمايــة األماكــن المقدســة والمواقــع واألبنيــة الدينيــة فــي فلســطين، وتأميــن 

 للحقــوق القائمــة والعــرف التاريخــي.
ً
حريــة الوصــول إليهــا وفقــا



أعياد على وقع التقسيم 39

تاسعا: حاالت اإلبعاد عن المسجد األقصى:

تنتهــج القــوات اإلســرائيلية سياســة تعســفية تجــاه الفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي المســجد األقصــى أثنــاء 
دخــول مجموعــات مــن المســتوطنين، بحيــث يمكــن أن يكــون مجــرد التواجد في ســاحات المســجد في تلك األوقات 
 فــي منطقــة بــاب الرحمــة، حيــث يتــم توجيــه تهمــة 

ً
مدعــاة لإبعــاد عــن المســجد األقصــى أو االعتقــال، وخصوصــا

»اإلخــالل بالنظــام العــام« لهــم، وهــي تهمــة واســعة وفضفاضــة كمــا هــو واضــح. وأصــدرت ســلطات الجيــش 
خــالل شــهر أغســطس )16( قــرارا باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، منهــا )6( قــرارات طالــت نســاء مــن المرابطــات 

فــي المســجد األقصــى.
وفيما يلي التفاصيل:

عايــدة  المواطنــة  إبعــاد  مــدة  اإلســرائيلية  الســلطات  مــددت   ،2019 أكتوبــر   7 الموافــق  االثنيــن  يــوم  وفــي 
الصيــداوي مــن ســكان البلــدة القديمــة فــي شــرقي القــدس، إلــى ســتة أشــهر عــن المســجد األقصــى. وكانــت 
القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت الصيــداوي فــي 21 يوليــو 2019، مــن أمــام بــاب حطــة المــؤدي للمســجد األقصــى، 
وأفرجــت عنهــا الحقــا بعــد إبعــاده عــن المســجد األقصــى، علمــا أنــه تعرضــت ســابقا عــدة مــرات لإبعــاد عــن المســجد 

األقصــى.
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وفــي اليــوم نفســه ســلمت القــوات اإلســرائيلية المواطــن ماجــد الجعبــة مــن ســكان شــرقي القــدس، قــرارا يقضي 
بإبعــاده عــن الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتين.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 11 أكتوبــر 2019، أبعــدت القــوات اإلســرائيلية الطفــل محمــد مصبــاح أبــو صبيــح،17 
، 15 يومــا عــن المســجد األقصــى، بعدمــا اعتقلتــه فــي وقــت ســابق عنــد بــاب المجلــس، أحــد أبــواب المســجد 

ً
عامــا

األقصــى بالبلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، أثنــاء خروجــه مــن المســجد.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 14 أكتوبــر 2019، أبعــدت الشــرطة االســرائيلي، مســاء الثالثــاء، شــابين مقدســيين عــن 
المســجد األقصــى لمــدة أســبوع. ووفــق المتابعــة، فقــد ســلمت الشــرطة فــي مركــز »القشــلة« بالبلــدة القديمــة 
بالقــدس ســلمت الشــابين روحــي كولغاصــي وعمــاد ابــو ســنينة مــن ســكان البلــدة القديمــة، قــراري إبعــاد عــن 

األقصــى.
وذكــرا أن المخابــرات اإلســرائيلية أبلغتهمــا أنــه ســيجري تســليمهما قــرارات إبعــاد لعــدة أشــهر مــن وزيــر األمــن 

الداخلــي، بعــد نهايــة األســبوع.
وكانــت القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت الشــاب روحــي مــن منزلــه بالبلــدة القديمــة صبــاح اليــوم، واســتدعت الشــاب 

عمــاد للتحقيــق فــي مركــز القشــلة وســلمته القــرار.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 14 أكتوبــر 2019، أبعــدت ســلطات الجيــش اإلســرائيلي، )7( مواطنيــن منهــم امرأتــان 
عــن المســجد األقصــى ومحيطــه، 15 يومــا.

وأفــاد المحامــي خالــد زبارقــة إن الســلطات اإلســرائيلية كانــت قــد اعتقلــت صبــاح اليــوم االثنيــن، امرأتيــن وخمســة 
مواطنيــن عقــب زيــارة الوفــد الســعودي للمســجد األقصــى وتأديتــه الصــالة فيــه، وأفرجــت عنهــم بعــد توقيفهــم 
عــدة ســاعات وســلمتهم قــرارات إبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة 15 يومــا، وهــم: 1(منتهــى أمــارة، 2(نــور 

محاميــد، 3(معــاذ محمــدي، 4(محمــد عــزام، 5(خليــل أبــو زيــن بــن ســعيد 6(وطــه شــواهنة ، 7(محمــد نــزار حســن.

وفجــر األربعــاء الموافــق 16 أكتوبــر 2019، أبعــدت المخابــرات اإلســرائيلية، الشــيخ إســماعيل نواهضــة، خطيــب 
المســجد األقصــى، عــن المســجد األقصــى 11 يومــا، بعــد أن اعتقلتــه فــي وقــت ســابق أثنــاء توجهــه إلــى مدينــة 
القــدس عبــر حاجــز قلنديــا العســكري، واقتادتــه إلــى قســم التحقيــق المعــروف »غرف رقم »4 فــي مركز للتحقيق 
والتوقيــف فــي المســكوبية بالقــدس، للتحقيــق بذريعــة التحريــض ضــد الســلطات اإلســرائيلية فــي خطــب الجمعــة. 

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 17 أكتوبــر 2019، أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية الشــاب رامــي الفاخــوري عــن 
المســجد األقصــى لمــدة أســبوع.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 21 أكتوبــر 2019، أفرجــت الشــرطة اإلســرائيلية   اإلســرائيلي مســاء يــوم االثنيــن عــن 
)5( مواطنيــن منهــم امرأتــان بشــرط اإلبعــاد عــن البلــدة القديمــة بالقــدس لمــدة أســبوعين.

وأفــاد المحامــي خالــد زبارقــة أن المواطنيــن محمــد وحبيــب أبــو شوشــة وطــارق دعــور مــن مدينــة عــكا أبعــدوا 
عــن البلــدة القديمــة بالقــدس.
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وأشــار زبارقــة إلــى أن الســلطات اإلســرائلية أفرجــت أيضــا عــن الفتاتيــن وعــد أبــو كشــك مــن مدينــة جلجوليــة، 
وعايــدة صيــداوي شــرط اإلبعــاد عــن البلــدة القديمــة ألســبوعين، علمــا أن األخيــرة مبعــدة عــن األقصــى لمــدة 6 

أشــهر.
وكانــت الشــرطة اإلســرائيلية اعتقلــت الشــاب حبيــب وابــن عمــه محمــد أبــو شوشــة، بعــد أن منعــا عناصــر الشــرطة 

اإلســرائيلية مــن الــدوس علــى ســجاد مصلــى بــاب الرحمــة بأحذيتهــم، واقتادتهمــا إلــى مركــز شــرطة القشــلة.
وكان دعــور وأبــو كشــك وصيــداوي اعتقلــوا خــالل تواجدهــم فــي بــاب السلســلة بالبلــدة القديمــة بالقــدس، بعــد 

االعتــداء عليهــم بالضــرب.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 23 أكتوبــر 2019، أصــدرت المحكمــة اإلســرائيلية قــراًرا بحــق المبعــدات عــن المســجد 
األقصــى هنــادي الحلوانــي، وعايــده صيــداوي، ومدليــن عيســى يقضــي بإبعادهــّن مســافة 200 متــر عــن بــاب 

السلســلة لمــدة شــهرين.
عــن األقصــى  الحلوانــي مبعــدات  الصيــداوي وهنــادي  أن عايــدة  المرصــد  وأفــادت مادليــن عيســى لطاقــم 

ومحيطــه لمــدة ســتة أشــهر، مضــى منهــم شــهر وباقــي لهــن 5 أشــهر.
وذكرت أنها مبعدة عن األقصى ومحيطه 4 أشهر، انتهى من الحكم شهران.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 29 أكتوبــر 2019، أبعــدت الشــرطة اإلســرائيلية، حــارس المســجد األقصــى إيهــاب 
( عــن المســجد األقصــى لمــدة 10 أيــام، بعــد أن اعتقلتــه فــي وقــت ســابق مــن اليــوم 

ً
أحمــد أبــو غزالــة )43 عامــا

نفســه، أثنــاء عملــه بالقــرب مــن مصلــى بــاب الرحمــة، شــرق المســجد االقصــى فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة 
القــدس، بذريعــة تصويــره أفــراد الشــرطة خــالل اقتحامهــم المصلــى.
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وتمثــل سياســة الجيــش اإلســرائيلي، فــي اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، انتهــاكا للحــق فــي العبــادة 
والشــخصيات  القيــادات  لتغييــب  محاولــة  كونــه  عــن  فضــال  الدوليــة،  المواثيــق  عليــه  أكــدت  الــذي 
الفلســطينية واإلســالمية المؤثــرة التــي تتصــدى لسياســة فــرض األمــر الواقــع اإلســرائيلية، بمــا يســهل 

علــى الجيــش تنفيــذ اقتحاماتــه واعتداءاتــه المتكــررة.
ويأتــي اســتمرار القــوات اإلســرائيلية فــي اقتــراف سياســة »اإلبعــاد القســري« اســتمرارا النتهاكاتهــا 
جميــع مواثيــق حقــوق اإلنســان الدوليــة، ومخالفــة صريحــة التفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر النقــل 
واإلبعــاد القســري لألشــخاص المحمييــن مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي أي بلــد آخــر، وتعــد النقــل 
ــه جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب نظــام  ــرا لالتفاقيــة، وُيعــرف بأن ا خطي

ً
القســري انتهــاك

رومــا األساســي. 
ويعتقــد المرصــد، أنــه إلــى جانــب اإلبعــاد القســري ضــد الصحافــي خــاروف، فــإن قــوات الجيــش تنتهــك 

باحتجــازه حــق فــي العمــل وحريــة العمــل الصحفــي وحريــة الــرأي والتعبيــر.
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عاشرا: اعتداءات المستوطنين:

ا، 
ً
صبــاح الســبت الموافــق 5 أكتوبــر 2019، اقتحــم مجموعــة مــن المســتوطنين، بقــدر عددهــم بنحــو )28( مســتوطن

تحــت حمايــة الشــرطة اإلســرائيلية، مقبــرة بــاب الرحمــة المالصقــة للمســجد األقصــى، فــي القــدس وأدوا طقوًســا 
تلمودية.

 الحادي عشر: تقييد الحريات العامة واإلعالمية:

واصلت القوات اإلسرائيلي في انتهاك الحريات العامة ووضع قيود على حرية العمل الصحفي في القدس.

وفيما يلي التفاصيل:

مســاء الخميــس الموافــق 3 أكتوبــر 2019، اقتحمــت قــوة مشــتركة مــن الشــرطة والمخابــرات اإلســرائيلية، فنــدق 
»الــدار« بالقــدس، خــالل عقــد نــدوة بعنــوان »المشــهد الثقافــي المقــدس ». اقتحمــت القــوة اإلســرائيلية مــكان 
عقــد النــدوة، واحتجــزت المشــاركين فيهــا، وحــررت بطاقاتهــم الشــخصية وســلمت بعضهــم اســتدعاءات للتحقيــق 

فــي مركــز الشــرطة يــوم األحــد المقبــل.
ومنعــت المخابــرات اإلســرائيلية إقامــة النــدوة التــي نظمتهــا الهيئــة، وأخرجــت المشــاركين بالقــوة، وعلقــت أوامــر 
ــد  ــدوة بدعــوى تنظيمهــا مــن حركــة حمــاس، وذلــك بقــرار مــن قائ ــع إقامــة الن ــة، تمن باللغتيــن العبريــة والعربي

الشــرطة اإلســرائيلية فــي القــدس.
ــز  ــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، وعزي ــر دائ ــرات نائــب مدي ــت القــوات اإلســرائيلية الشــيخ ناجــح بكي واعتقل
العصــا، رئيــس اللجنــة الثقافيــة بنــادي الموظفيــن. كمــا صــادرت الشــرطة اإلســرائيلية كاميــرا مصــور تلفزيــون 
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وتظهــر المعطيــات، أن القــوات اإلســرائيلية صعــدت مــن تقييــد عمل الشــخصيات الفلســطينية الرســمية 
فــي المدينــة المحتلــة، ومنــع أي مظاهــر ســيادة فلســطينية ولــو بالحــد األدنــى تكريســا لســعي 
إســرائيل فــرض ســيادتها علــى المدينــة. وتأتــي القيــود علــى الحريــات العامــة واإلعالميــة ضمــن 
انتهــاكات الجيــش للحريــات العامــة، وتنطــوي القــرارات اإلســرائيلية علــى ممارســة التمييــز العنصــري، 
ففــي الوقــت الــذي تضــع قيــودا علــى حريــة الفلســطينيين فــي عقــد االجتماعــات واألنشــطة، تســمح 

بهــا للمســتوطنين.

فلســطين أميــر عبــد ربــه، وســلمته اســتدعاء للتحقيــق.
وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 8 أكتوبــر 2019، ســلمت الشــرطة اإلســرائيلية المتمركــزة عنــد بــاب حطــة، أحــد أبــواب 
؛ 

ً
المســجد األقصــى فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، الصحفيتيــن: ميســاء محمــود أبــو غزالــة، 34 عامــا

؛ وهــي 
ً
وهــي مراســلة وكالــة »معــا« اإلخباريــة فــي القــدس، وســندس عبــد الرحمــن أبــو بكــر عويــس، 23 عامــا

مراســلة قنــاة »الجزيــرة مباشــر«، مذكرتــي اســتدعاء للتحقيــق فــي مركــز شــرطة “القشــلة” فــي البلــدة القديمــة 
مــن المدينــة. وفــور مثولهمــا فــي المركــز المذكــور، حقــق معهمــا بادعــاء “االخــالل بالنظــام العــام مــن خــالل 

تصويــر المســتوطنين المقتحميــن للمســجد األقصــى”، ثــم أفــرج عنهمــا فــي وقــت الحــق.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 29 أكتوبــر 2019، ســلمت ســلطات الجيــش اإلســرائيلي، محافــظ القــدس، عدنــان 
ــر األمــن الداخلــي« فــي الحكومــة اإلســرائيلية، يقضــي بمنعــه مــن   عــن »وزي

ً
 صــادرا

ً
، قــرارا

ً
عــادل غيــث، 45 عامــا

عقــد أي اجتماعــات، أو لقــاءات داخــل المدينــة، ومنعــه مــن الوجــود والمشــاركة فــي مختلــف الفعاليــات مهمــا 
كانــت، وبمنعــه مــن دفــع أي أمــوال للمؤسســات واألفــراد المتضرريــن مــن سياســات التنكيــل الممارســة بحــق 
المقدســيين. واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية محافــظ القــدس أكثــر مــن )13( مــرة منــذ توليــه مهمتــه. وقــد أصــدرت 
الســلطات اإلســرائيلية بحقــه جملــة مــن القــرارات التــي تقيــد عملــه داخــل المدينــة المحتلــة، مــن ضمنهــا منعــه 
مــن دخــول أراضــي الضفــة الغربيــة لمــدة ســتة أشــهر جــددت لســتة أشــهر أخــرى، ووضــع قائمــة مــن األســماء 
ــوع عليــه مــن التواصــل أو الحديــث معهــا، وتــم وضــع المحافــظ علــى مــا يســمى بالقائمــة الســوداء فــي  ممن

كافــة المؤسســات التابعــة لدولــة االحتــالل.
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الثاني عشر: الحصار والحواجز وحرية الحركة:

تواصــل القــوات اإلســرائيلية فــرض الحصــار الخانــق علــى البلــدات واألحيــاء الفلســطينية فــي القــدس، وتقيــد 
وصــول الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وال تســمح تلــك القــوات إال للفلســطينيين الذيــن يحملــون 
( مــن الرجــال، و)50 عامــا( مــن النســاء بالدخــول إلــى شــرقي 

ً
بطاقــات هويــة الضفــة الغربيــة ممــن بلغــوا )55 عامــا

القــدس دون اشــتراط حصولهــم علــى تصاريــح مســبقة، مــع الخضــوع للفحــص األمنــي كشــرط لدخولهــم، وتفــرض 
علــى باقــي األعمــار الحصــول علــى تصريــح خــاص. ويمنــع غالبيــة الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة مــن الوصــول 

للمدينــة المحتلــة، ويســمح علــى فتــرات متباعــدة ألعــداد قليلــة جــدا بعــد الحصــول علــى تصاريــح خاصــة.
ــارة التــي توقــف المواطنيــن  ــا فــي القــدس، وتقيــم عشــرات الحواجــز الطي ا ثابت

ً
وتنصــب قــوات الجيــش 13 حاجــز

أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم. وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن )87( حاجــزا طيــارا فــي أحيــاء المدينــة 
المحتلــة.

ــة وتقيــم حواجــز وتحــرر مخالفــات  ــاء الفلســطينية فــي المدين وبيــن الحيــن واآلخــر تقتحــم قــوات الجيــش األحي
عشــوائية وتســحب رخــص المركبــات بصــورة مؤقتــة، وتقيــم حواجــز مماثلــة داخــل شــوارع البلــدات، وتغلــق بعــض 

الشــوارع الرئيســية أمــام حركــة المــارة والمركبــات.

وخــالل أيــام األعيــاد اليهوديــة أغلقــت القــوات اإلســرائيلية حاجــزي النفــق و)300( العســكريين، واللذيــن يفصــالن 
مدينــة القــدس عــن مدينــة بيــت لحــم، باإلضافــة الــى إغــالق حاجــزي الجيــب. كما أغلقــت القوات اإلســرائيلية مداخل 
معظــم األحيــاء والقــرى العربيــة فــي مدينــة القــدس بالحواجــز الحديديــة، والمكعبــات اإلســمنتية الضخمــة، حيــث 

شــلت حركــة المواصــالت فــي المدينــة بشــكل كامــل خــالل يومــي العيــد اليهــودي.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 15 أكتوبــر 2019، أغلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، طريقيــن فــي بلــدة ســلوان 
جنــوب المســجد األقصــى المبــارك؛ بذريعــة األعيــاد اليهوديــة.

المنع من السفر:

 بمنــع الســفر 
ً
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 7 أكتوبــر 2019، أصــدر أريــه درعــي وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي، قــرارا

ين مقدســيين همــا محمــد الشــلبي، وأميــن الشــويكي، كمــا منــع مــن الســفر المرابطتيــن خديجــة خويــص 
َ
لناشــط

وهنــادي الحلوانــي، وذلــك لمــدة شــهر.

 ألمــن الدولــة« وأن »تزيــد 
ً
 حقيقيــا

ً
وجــاء قــرار منــع الســفر بادعــاء أن ســفر النشــطاء األربعــة »يمكــن أن يســبب ضــررا

 إياهــم »مثيــري شــغب« فــي »جبــل الهيــكل«.
ً
مــن األعمــال اإلرهابيــة فــي إســرائيل« معتبــرا
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الخالصة والمطالب:

أظهــرت التوثيــق الميدانــي اســتمرار اعتــداءات الجيــش اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس، وبــرزت خــالل هــذا الشــهر 
زيــادة وتيــرة االقتحامــات للمســجد األقصــى حيــث زاد المقتحمــون عــن 5 آالف، وســط محاولــة لفــرض وقائــع جديــدة 
ــازل  ــوات العلنيــة والدخــول بالــزي الدينــي.  واســتمرت قــوات الجيــش فــي عمليــات هــدم المن ــر إقامــة الصل عب
واألعيــان المدنيــة. كمــا زادت مــن وتيــرة محاولــة منــع الســلطة الفلســطينية مــن العمــل فــي القــدس ومنــع أي 

أنشــطة فــي هــذا اإلطــار.

واســتمر الجيــش فــي اســتهداف المســجد األقصــى ومحاولــة فــرض واقــع جديــد فيــه فأقــدم مجــدًدا علــى إغــالق 
أبوابــه وتكــرر اقتحــام مصلــى بــاب الرحمــة مــا ال يقــل عــن 6 مــرات، فــي وقــت تقدم التســهيالت الكبيــرة القتحامات 

المســتوطنين يوميــا عــدا الجمعة والســبت.
ــت القــوات اإلســرائيلية  ــاة والســالمة البدنيــة فواصل ــه الماســة بالحــق فــي الحي واســتمر الجيــش فــي انتهاكات
اســتخدام القــوة المفرطــة واســتمرت باقتــراف سياســة التنكيــل والضغــط علــى المقدســيين وفــرض أجــواء تصعــب 
عليــه حياتهــم بالتــوازي مــع تصاعــد االعتقــاالت واســتمرار عمليــات الهــدم والتدميــر ضمــن سياســة ممنهجــة 

لفــرض أمــر واقــع، يكــرس تهويــد المدينــة، ويعيــد تغييــر طابعهــا الجغرافــي والديمغرافــي.

وبناء عليه فإن المرصد:

يحــذر مــن الخطــط اإلســرائيلية الســاعية لفــرض التقســيم الزمانــي والمكانــي علــى المســجد األقصــى، 
وتغييــر األمــر الواقــع لألســوأ، وهــي أمــور تنــذر بتفجــر موجــات جديــدة مــن الصــراع والعنــف.

ينبــه إلــى اســتمرار الســلطات اإلســرائيلية فــي تنفيــذ خططهــا لتدميــر المنــازل واألعيــان المدنيــة بمــا 
يعكــس توجهــات لتنفيــذ تهجيــر جماعــي للفلســطينيين وإحــالل المســتوطنين مكانهــم، فــي عمليــات 

إجــالء جماعيــة مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي.

وينبــه إلــى أن إســرائيل ماضيــة فــي تهويــد المدينــة وتغييــر طابعهــا الديمغرافيــة؛ ســواء مــا فــوق 
ا 

ً
األرض أو تحتهــا وهــو مــا ظهــر هــذا الشــهر عبــر المقبــرة التــي تعــد األولــى مــن نوعهــا؛ مــا يتطلــب تحــرك

رســميا مــن الســلطة الفلســطينية والمجتمــع الدولــي لمواجهــة هــذه الخطــط التــي ترقــى لعمليــات 
تطهيــر عرقــي.

يطالــب األمــم المتحــدة بتحمــل مســؤولياتها فــي وقــف انتهــاك إســرائيل لقــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة، وانــه آن األوان لوضــع آليــات تنفيذيــة لمواجهــة الخــرق اإلســرائيلي المتعمــد لقواعــد القانــون 

الدولــي.
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يدعــو المجتمــع الدولــي لتحمــل المســــؤولية تجــــاه مدينــة القــــدس والســــكان الفلســــطينيين فيهــــا 
ــة،  ــة العامــ ــن والجمعيــ ــرارات مجلــــس األمــ ــب قــ ــة بموجــ ــة محتلــ ــكان منطقــ ــم باعتبارهــــم ســ وحمايتهــ
وتحمــــل المســــؤولية تجاههــــم بموجــــب وقــــوع القــــدس تحــــت المســــؤولية الدوليــــة وفــق قــرار 181 

ــدة. ــم المتحــ ــة لألمــ ــة العامــ الصــادر عــن الجمعيــ

العمــــل علــــى وقــــف سياســــة التمييــــز العنصــــري بيــــن الفلســــطينيين واإلســــرائيليين فــــي إجــــراءات 
والمحاكمــــة. والمالحقــــة  التحقيــــق 

يطالــب المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتدخــل لوقــف سياســة اإلبعــاد القســري وانتهــاك الحريــات والحــق 
فــي العبــادة.

ويجــدد مطالبتــه المجتمــع الدولــي بالخــروج مــن دائــرة الصمــت أو بيانــات التنديــد الخجولــة، لجهــة اتخــاذ 
قــرارات ومواقــف توقــف حــاالت الجيــش وانتهاكاتهــا الجســيمة لقواعــد القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان 

والقانــون الدولــي اإلنســاني.




