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مقدمة

واصلــت الســلطات اإلســرائيلية اقتــراف انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مدينــة القــدس خــالل شــهر نوفمبر/تشــرين 
آخــر 2019، بقــرار مــن أعلــى مســتوى سياســي إســرائيلي، ودعــم أميركــي ال محــدود، ظهــر بشــكل واضــح هــذا 
الشــهر فــي شــرعنة االســتيطان فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، بمخالفــة قواعــد القانــون الدولــي 

وقــرارات األمــم المتحــدة.
ورصــد فريــق األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )392( انتهــاكا اقترفتهــا القــوات اإلســرائيلية موزعــة علــى )18( 
نمطــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وغالبيــة هــذه االنتهــاكات مركبــة، وجــاء فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات، 
االقتحامــات والمداهمــات بنســبة )26.3( % يليهــا االعتقــاالت بنســبة )16.8( % يليهــا 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.
ووثــق لتقريــر )25( حــادث إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــي أحيــاء القــدس المحتلــة، 
أســفرت عــن مقتــل شــاب فــي اســتخدام مفــرط للقــوة مــن الشــرطة اإلســرائيلية دون وجــود أي خطــر أو تهديــد 
علــى حيــاة أفــرد الشــرطة. كمــا أصيــب )17( مواطنــا منهــم امرأتــان بأعيــرة مطاطيــة وقنابل غاز، فضال عن العشــرات 

باالختنــاق جــراء الغــاز المســيل للدمــوع. وتعــرض )7( مواطنيــن للضــرب والعنــف الشــديد مــن القــوات اإلســرائيلية. 
وبــرز خــالل هــذا الشــهر، إغــالق الســلطات اإلســرائيلية )4( مؤسســات فلســطينية مــن ضمنهــا مؤسســة إعالميــة 
يتخــذ منهــا تلفزيــون فلســطين الرســمي مقــرا لــه، مــا يدلــل أن إســرائيل ماضيــة فــي سياســة إنهــاء وجــود وعمــل 
المؤسســات الفلســطينية الرســمية، وتقييــد عمــل الشــخصيات الفلســطينية الرســمية فــي المدينــة المحتلــة، 
ومنــع أي مظاهــر ســيادة فلســطينية ولــو بالحــد األدنــى تكريســا لســعي الســلطات اإلســرائيلية فــرض ســيادتها 

علــى المدينــة. 
ووثــق التقريــر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )103( عمليــات اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس، تخللهــا اعتقــال )78( 
والتعليــم، ووثــق  التربيــة  القــدس، ومحافظهــا، ومديــر مديريــة  وامــرأة، ووزيــر  )12( طفــال،  ــا منهــم 

ً
مواطن

اســتدعاء )11( شــخًصا. وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )8( مواطنيــن علــى األقــل، منهــم أطفــال وفــرض عليهــم 
غرامــات ماليــة.

ورصــد )20( حالــة هــدم وتوزيــع إخطــارات لمنــازل المواطنيــن وممتلكاتهــم فــي القــدس المحتلــة، ترتــب عليهــا 
هــدم )9( منــازل ومســاكن، أحدهــا أجبــر مالكــه علــى هدمــه ذاتيــا، لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة الثمــن، مــا أدى 

لتشــريد عشــرات المواطنيــن، و)6( حظائــر وبركســات، إلــى جانــب إخطــار )10( منشــآت بالهــدم. 
 ،

ً
وتأتــي عمليــات الهــدم التــي تنفذهــا قــوات الجيــش جــزًءا مــن سياســة ممنهجــة؛ لتهجيــر الفلســطينيين قســرا

بهــدف تغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي المدينــة المحتلــة؛ وترقــى مثــل هــذه 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.
ووثــق التقريــر )4( أوامــر مصــادرة أصدرتهــا قــوات الجيــش اإلســرائيلي اســتولت بموجبهــا علــى )790( دونًمــا 
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مــن أراضــي القــدس المحتلــة، ألغــراض متعلقــة بالجــدار الفاصــل والطــرق االســتيطانية، وهــي جــاءت ضمــن حملــة 
مصــادرة واســعة فــي الضفــة طالــت6850  دونمــا.

ورصــد التقريــر قراريــن إســرائيليين، يتعلقــان بالمصادقــة علــى خطــة القطــار الهوائــي في القــدس، وإقامة 11 ألف 
وحــدة ســكنية ضمــن حــي اســتيطاني جديــد علــى أراضــي مطــار قلنديــا المهجــور لتوســيع مســتوطنة »عطــروت« 
شــمال القــدس. كمــا رصــد مشــروع قانــون إســرائيلي لحظــر عمــل وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن )أونــروا( فــي 

القــدس.
وتأتــي خطــورة قــرارات المصــادرة، فــي ضــوء توجهــات إســرائيل لضــم الضفــة الغربيــة، مــع الدعــم الرســمي مــن 
اإلدارة األمريكيــة التــي أعلنــت أن االســتيطان فــي الضفــة شــرعي وال يخالــف القانــون الدولــي، مخالفــة بذلــك 

قــرارات األمــم المتحــدة.
وثــق المرصــد )8( اعتــداءات مباشــرة للمســتوطنين فــي أرجــاء القــدس خــالل هــذا الشــهر، اشــتملت علــى إعطــاب 
إطــارات ســيارات، وكتابــة شــعارات عنصريــة. وتدلــل االعتــداءات التــي ينفذهــا المســتوطنون ضــد الفلســطينيين 
تحــت نظــر وحمايــة قــوات الجيــش اإلســرائيلي، أنهــا جــزء مــن نشــاط اســتراتيجي تســمح بــه إســرائيل، يقــوم علــى 
أســس عنصريــة تمييزيــة، ويهــدف علــى المــدى البعيــد لتهجيــر الفلســطينيين وســلب منازلهــم وأراضيهــم لصالــح 

المشــاريع االســتيطانية.
وخــالل هــذا الشــهر نفــذ المســتوطنون اقتحامــات علــى مــدار 20 يومــا مــن الشــهر، وبلــغ عدد المقتحميــن )2009( 
ــا أن هنــاك اآلالف مــن المســتوطنين الذيــن شــاركوا فــي االقتحــام تحــت بنــد الســياح األجانــب،  مســتوطنين، علًم

بتنســيق كامــل مــع الســلطات اإلســرائيلية.
فــي المقابــل، تواصــل القــوات اإلســرائيلية، فــي فــرض قيــود علــى وصــول ســكان الضفــة الغربيــة للقــدس، وكذلــك 
ســكان غــزة، أغلبهــم ممنوعــون مــن الوصــول للمدينــة. وتدقــق القــوات اإلســرائيلي فــي بطاقــات الفلســطينيين 
الوافديــن للمســجد األقصــى وتحتجــز بطاقاتهــم، وتمنــع كذلــك أعــداد كبيــرة مــن المقدســيين مــن الوصــول 

للمســجد تحــت ذرائــع أمنيــة.
وأصــدرت ســلطات الجيــش خــالل شــهر أغســطس )7( قــرارات باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، أو بلــدات القــدس 
وأماكــن محــددة فيهــا. وتنتهــج الســلطات اإلســرائيلي هــذه السياســة إلبعــاد الشــخصيات الفلســطينية الفاعلــة 

والمؤثــرة ســواء فــي المســجد األقصــى أو المدينــة المحتلــة، ضمــن محاربتهــا الوجــود الفلســطيني فيهــا.
ا ثابتــا فــي القــدس المحتلــة، وتقيــم عشــرات الحواجــز الطيــارة التــي 

ً
وتنصــب قــوات الجيــش اإلســرائيلي 13 حاجــز

توقــف المواطنيــن أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم. وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن )53( حاجــزا طيــارا 
فــي أحيــاء المدينــة المحتلــة.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
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النسبة العدد االنتهاك

0.3 1 القتل

4.8 19 اإلصابات

3.5 14 االعتداء بالضرب

6.0 24 إطالق النار

25.8 103 االقتحام والمداهمة

20.3 81 االعتقاالت

0.5 2 فض التجمعات السلمية

3.3 13 االستدعاءات

2.0 8 الحبس المنزلي

1.8 7 اإلبعاد القسري

2.3 9 عمليات الهدم

2.5 10 توزيع إخطارات

1.0 4 االستيالء على ممتلكات

0.8 3 قرارات استيطانية

5.5 22 اقتحام األقصى

2.0 8 اعتداءات المستوطنين

1.5 6 تقييد الحريات

16.5 66 الحواجز وحرية الحركة

100.0 400 الحواجز وحرية الحركة

: المؤشرات العامة النتهاكات الجيش في القدس المحتلة:
ً
أوال
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تظهــر بيانــات الجــدول الســابق – وفــق المعطيــات التــي رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي- أن قــوات 
الجيــش اإلســرائيلي اقترفــت )400( انتهــاكا موزعــة علــى )18( نمطــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وغالبيــة 
هــذه االنتهــاكات مركبــة، وجــاء فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات، االقتحامــات والمداهمــات بنســبة )25.8( % يليهــا 
االعتقــاالت بنســبة )20.3( % يليهــا والحواجــز وحريــة الحركــة بنســبة )16.5( %. 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، ومــن أخطرهــا علــى ســبيل المثــاالت قــرارات الهــدم التــي طالــت 

)9( مبانــي ســكنية وعــددا مــن المنشــآت، وقــرارات المصــادرة التــي طالــت 790 دونمــا.
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ثانًيا: حاالت إطالق النار وانتهاك الحق في السالمة البدنية:

رصــد المرصــد خــالل هــذا الشــهر )25( حــادث إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــي أحيــاء 
القــدس المحتلــة، أســفرت عــن مقتــل شــاب فــي اســتخدام مفــرط للقــوة مــن الشــرطة اإلســرائيلية دون وجــود أي 
خطــر أو تهديــد علــى حيــاة أفــرد الشــرطة. كمــا أصيــب )17( مواطنــا منهــم امرأتــان بأعيــرة مطاطيــة وقنابــل غــاز، 
ــا للضــرب والعنــف الشــديد مــن  فضــال عــن العشــرات باالختنــاق جــراء الغــاز المســيل للدمــوع. وتعــرض )14( مواطن

قــوات االحتــالل. 
وكانت تفاصيل هذه االعتداءات على النحو اآلتي:

وفــي يــوم الســبت الموافــق 2 نوفمبــر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، النــار والقنابــل الصوتيــة خــالل 
اقتحــام مدرســة فــي بلــدة العيســوية بمدينــة القــدس المحتلــة، واعتقلــت أحــد الطلبــة.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت العيســوية شــمال شــرقي القــدس، وداهمــت 
مدرســتها الثانويــة للبنيــن، واعتقلــت الطالــب صالــح طــه الطويــل )16 عامــا(، بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب، علمــا 
 علــى مديــر المدرســة، طــارق 

ً
أنــه طالــب فــي الصــف الحــادي عشــر العلمــي. واعتــدت تلــك القــوات اعتــدت أيضــا

جالجــل، وحــارس المدرســة، وطالــب آخــر. وأثنــاء انســحابها أطلقــت تلــك القــوات وابــال مــن القنابــل الغازيــة المســيلة 
للدمــوع خــالل انســحابها مــن المــكان، مــا أدى إلــى اصابــة عشــرات الطلبــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية بحــاالت 

اختنــاق، عولجــوا ميدانيــا.
وإثــر االعتــداء، أعلنــت لجنــة أوليــاء أمــور الطلبــة المركزيــة فــي بلــدة العيســوية اإلضــراب المفتــوح فــي المــدارس، 
رفضــا علــى اقتحامــات شــارع المــدارس واســتفزاز الطلبــة خــالل توجههــم الــى مدارســهم صباحــا، وخــالل انتهــاء 

دوامهــم المدرســي. واســتمر اإلضــراب حتــى صبــاح األربعــاء الموافــق 6 نوفمبــر 2019.
وأوضحــت اللجنــة، فــي بيــان، نرفــض ونســتنكر هــذه االقتحامــات التــي تخلــق بيئــة غيــر آمنــة للدراســة، ناهيــك عــن 
الحالــة النفســية للطلبــة، حيــث التوتــر والخــوف وقلــة التركيــز«. وأشــارت إلــى أن الشــرطة ااإلســرائيلية لــم تلتــزم 

باالتفــاق الــذي أبــرم منــذ عــدة أســابيع مــع اللجــان المختصــة، بخصــوص عــدم اقتحــام المــدارس.
ويوجــد فــي العيســوية ســت مــدارس، منهــا مدرســة واحــدة فقــط خاصــة، وبقيــة المــدارس تتبــع لبلديــة القــدس 
اإلســرائيلية، وينتظــم فــي جميــع مــدارس العيســوية وريــاض األطفــال فيهــا نحــو 5 آالف طالــب وطالبــة مــن 

مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى الثانــي ثانــوي )التوجيهــي(.
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ــرام  ــار والقنابــل الصوتيــة بعــد اقتحامهــا بلــدة ال ومســاء اليــوم نفســه، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الن
شــمال القــدس المحتلــة. ووفــق المتابعــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بلــدة الــرام مــن جهــة مفتــرق الــرام 

الشــمالي، وأطلقــت القنابــل الصوتيــة والغازيــة صــوب الشــبان، الذيــن رشــقوهم بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة.

ومســاء األحــد الموافــق 3 نوفمبــر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، النــار والقنابــل الصوتيــة خــالل اقتحــام 
حــي عبيــد فــي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.

ومســاء االثنيــن الموافــق 4 نوفمبــر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، النــار والقنابــل الصوتيــة خــالل 
اقتحــام حــي عبيــد فــي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.

ومســاء الخميــس الموافــق 7 نوفمبــر 2019، أصيبــت امــرأة برصاصــة مطاطيــة فــي الــرأس، بعدمــا أطلقــت قــوات 
الجيــش اإلســرائيلي، األعيــرة المطاطيــة وقنابــل الغــاز خــالل اقتحامهــا بلــدة العيســوية فــي القــدس المحتلــة. 
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية، بلــدة العيســوية، وســط إطــالق نــار ومطــاط وقنابــل 
غــاز، تخللــت مواجهــات محيــط مســجد األربعيــن وســط البلــدة. واعتقلــت تلــك القــوات الطفــل أميــر كريــم حويــح، 
ولــدى محاولــة والدتــه التدخــل لتخليصــه أصيبــت برصاصــة مطاطيــة فــي الــرأس، نقلــت علــى إثرهــا إلى مستشــفى 

»هداســا« لتلقــي العــالج.

ومســاء الســبت الموافق 9 نوفمبر2019، أطلقت قوات الجيش اإلســرائيلي، النار والقنابل الصوتية خالل اقتحام 
حــي عبيــد فــي بلــدة العيســوية بمدينــة القــدس المحتلــة، دون اإلبــالغ عــن إصابــات. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، 
فقــد حاصــرت قــوات الجيــش اإلســرائيلي بنايــة لعائلــة أبــو الحمــص، واقتحمــن مدخلهــا الخارجي والحقــت مجموعة 
مــن الشــّبان إلــى داخلهــا، واعتــدت عليهــم بالضــرب بأعقــاب البنــادق والعصــي. وتطــورت األمــور إلــى مواجهــات 
ألقــى خاللهــا الشــبان والفتيــة الحجــارة والزجاجــات الحارقــة واأللعــاب الناريــة تجــاه تلــك القــوات التــي أطلقــت 
عشــرات قنابــل الغــاز، ووابــال مــن األعيــرة المعدنيــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة المواطــن حمــزة خضــر أبــو الحمــص، 62 
؛ بعيــار معدنــي فــي قدمــه، باإلضافــة إلــى رشــه بمســحوق الفلفــل، والمواطــن محمــد خضــر أبــو الحمــص، 

ً
عامــا

، بإغمــاء وجــروح فــوق عينــه إثــر اعتــداء الجنــود اإلســرائيليين عليــه وضربــه، ونقــال إلــى مستشــفى جمعيــة 
ً
57 عامــا

ــا منهــم طفــل عمــره 8 أشــهر 
ً
المقاصــد الخيريــة اإلســالمية فــي جبــل الطــور لتلقــي العــالج. كمــا أصيــب )16( مواطن

باالختنــاق جــراء استنشــاق الغــاز المســيل للدمــوع. وخــالل االقتحــام اعتقلــت القــوة اإلســرائيلية المواطنيــن خضــر 
؛ بعــد أن االعتــداء عليهمــا بالضــرب المبــرح. 

ً
، وأحمــد فتحــي المصــري، 34 عامــا

ً
ربــاح أبــو الحمــص، 31 عامــا

وأفــاد، عضــو لجنــة المتابعــة فــي القريــة، محمــد أبــو الحمــص، والــذي يعمــل علــى توثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية، 
لباحــث األورومتوســطي، أن المئــات مــن الجنــود اإلســرائيليين اقتحمــوا الحــّي، وشــرعوا باالعتــداء علــى جميــع 
المتواجديــن فــي أزقتــه خــالل عــزاء أبــن شــقيقه، مســتخدمين غــاز الفلفــل إلفــراغ الشــارع. وذكــر أنــه تعــرض هــو 
: “هاجمتنا القــوات اإلســرائيلية بالهراوات 

ً
وعائلــة شــقيقه لالعتــداء، بمــا فيهــم النســاء. وأضــاف أبــو الحمــص قائــال

وغــاز الفلفــل بشــكل مباشــر، وعقــب ذلــك أطلقــوا 4 قنابــل صوتيــة داخــل ســاحة البنايــة مســتهدفين األطفــال 
والنســاء بهــدف االنتقــام مــن كل أبنــاء العيســاوية، ونتيجــة الضــرب الــذي تعرضــت لــه أغمــي علــي، ولــم أســتيقظ 

إال وأنــا فــي مستشــفى المقاصــد، وأصبــت بجــروح فــوق عينــي”.
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وفــي يــوم الخميــس الموافــق 14 نوفمبــر 2019، اعتــدت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، علــى الشــاب محمــد غــزال 
الشــاويش بالضــرب المبــرح والصعــق بالكهربــاء، حتــى أغمــي عليــه، قبــل أن تعتقلــه فــي البلــدة القديمــة مــن 

القــدس المحتلــة.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 17 نوفمبــر 2019، قتلــت الشــرطة اإلســرائيلية، شــابا علــى طريــق األنفــاق جنــوب غربــي 
مدينــة القــدس، فــي انتهــاك جديــد مــن االنتهــاكات الناجمــة عــن االســتخدام المفــرط للقــوة المســلحة.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية الحقــوا في ســاعة مبكرة من صبــاح اليوم المذكور، 
ســيارة مــن نــوع »فولكســفاجن – باســات« فضيــة اللــون، تحمــل لوحــة تســجيل إســرائيلية فــي القــدس الغربيــة. 
ــة، توقــف ســائقها، وترجــل منهــا، وعلــى  ولــدى وصــول الســيارة إلــى حاجــز شــارع النفــق، جنــوب غربــي المدين
الفــور أطلــق أحــد أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية النــار تجاهــه، وأصابــه بجــراح بالغــة. نقــل المصــاب إلــى مستشــفى 
»تشــعاري تصيــدق« إال أنــه توفــي بعــد قليــل مــن وصولــه إليهــا. وتبيــن أن القتيــل هــو فــارس بســام أبــو نــاب، 23 

عامــا، مــن ســكان حــي رأس العمــود فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن المدينــة المحتلــة.  
ــا، أعلــن الناطــق باســم الشــرطة اإلســرائيلية أنــه »خــالل نشــاط لقــوات الشــرطة ضــد خليــة ســارقي ســيارات 

ً
والحق

فــي القــدس، الحــظ أفــراد الشــرطة عمليــة ســرقة 3 مركبــات، وخــالل مطــاردة شــرطية للمشــتبهين قــام أحــد 
الســائقين بتشــكيل خطــر علــى حيــاة أفــراد الشــرطة، ومســتخدمي الطريــق، وخــالل المطــاردة أطلق أفراد الشــرطة 
النــار تجــاه الســيارة، مــا أســفر عــن إصابــة الســائق بجــروح حرجــة، وأعلــن وفاتــه بعــد أن فشــلت محــاوالت إنعاشــه 
فــي المستشــفى«. وفــي ســاعات المســاء، تراجعــت الشــرطة عــن تصريحهــا، وذكــرت أن التحقيقــات األوليــة لوحــدة 
ــاة عناصــر الشــرطة،   علــى حي

ً
ــم يكــن يشــكل خطــرا التحقيــق مــع أفــراد الشــرطة »ماحــاش«، كشــفت أن القتيــل ل

وقتــل بعــد ترجلــه مــن الســيارة، خالفــا لالدعــاءات األولــى. 
، فــي حيــن 

ً
ــه ســمع بخبــر إطــالق النــار باتجــاه شــاب مقدســي بيــن الســاعة 9 -10 صباحــا

ّ
بــدوره، أفــاد والــد القتيــل أن

تلقــى عــدة اتصــاالت للســؤال عــن الشــاب الــذي قتــل برصــاص الشــرطة اإلســرائيلية بالقــرب مــن حاجــز النفــق، حتــى 
تلقــى اتصــاال مــن أحــد األشــخاص يخبــره بــأن اســمه »فــارس أو فــراس«. وأضــاف »راودنــي القلــق وعلــى الفــور 
قمــت باالتصــال مــع فــارس عــدة مــرات لكــن هاتفــه كان مغلقــا، ومــن ثــم توجهــت إلــى مركــز شــرطة صــالح الديــن 
وســط مدينــة القــدس المحتلــة، ثــم إلــى مركــز شــرطة المســكوبية فــي القــدس الغربيــة للســؤال عــن نجلــي، إال 
أن المحققيــن رفضــوا تأكيــد مقتلــه، أو إصابتــه، أو اإلفصــاح عــن وضعــه الصحــي، أو إن كان قيــد االعتقــال، حتــى 
جــاء أحــد المحققيــن ويتحــدث اللغــة العربيــة أبلغنــي أنــه تــم االشــتباه بالمركبــة، وإطــالق النــار باتجاههــا«. وأضــاف 
أنــه خــالل تواجــده فــي »غــرف 4« تلقــى اتصــاال مــن وحــدة التحقيــق مــع الشــرطة »ماحــش«، أبلــغ فيهــا عــن مقتــل 
نجلــه، وطالبــه بالحضــور وتقديــم شــكوى والموافقــة علــى تشــريحه للمباشــرة بالتحقيــق بمالبســات الحــادث، اال 
أنــه رفــض الطلــب. وفــي موقــف مركبــات غــرف »4« فوجــئ الوالــد بســيارة نجلــه تحتجزهــا شــرطة االحتــالل، بأنهــا 
 ،

ً
 وتفصيــال

ً
خاليــة مــن أي آثــار إلطــالق الرصــاص، وأن زجاجهــا غيــر مهشــم مــا يدحــض روايــة الشــرطة األولــى جملــة

، بــه واعتقالــه، طالمــا أنــه لــم يشــكل أي خطــر 
ً
وبالتالــي كان بإمــكان أفــراد الشــرطة اســتخدام قــوة أقــل فتــكا

عليهــم.  



إغالق المؤسسات.. سياسة إسرائيلية لتغيير هوية القدس 11

 جديــًدا علــى لجــوء قــوات األمــن اإلســرائيلي للقــوة المفرطــة ضــد المدنييــن 
ً
وتقــدم هــذه الحالــة دليــال

الفلســطينيين، عبــر اســتخدام الذخيــرة الحيــة بغــرض القتــل دون وجــود أي تهديــد أو خطــر علــى حيــاة 
تلــك القــوات، منتهكــة بذلــك قواعــد القانــون الدولــي التــي حــددت موجبــات اســتخدام القــوة للضــرورة 

والتناســب، وهــو أمــر لــم يكــن متوفــًرا فــي حالــة الشــاب أبــو نــاب.

ومســاء اليــوم نفســه، اندلعــت مواجهــات، بيــن الشــبان وقــوات الجيــش اإلســرائيلي، فــي بلــدة ســلوان بالقــدس 
المحتلــة. واندلعــت المواجهــات فــي حــي »رأس العامــود« بالبلــدة، تخللهــا إطــالق قــوات الجيــش اإلســرائيلي 
قنابــل الصــوت والرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، وقــام أحــد المســتوطنين بإطــالق النــار بالهــواء مــن نافــذة 
مركبتــه فــي حــي رأس العامــود، وعقبهــا اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية المنطقــة وأطلقــت القنابــل الصوتيــة 

والغازيــة واألعيــرة المطاطيــة بكثافــة، وســارت القــوات باتجــاه منــزل عائلــة أبــو نــاب وتمركــزت بالقــرب منــه.

 مــن قنابــل الغــاز خــالل 
ً
وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 22 نوفمبــر 2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، وابــال

اقتحامهــا بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، وســط مواجهــات مــع المواطنيــن. ووفــق المتابعــة 
الميدانيــة؛ فقــد اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي حــي عبيــد فــي البلــدة، وأطلقــت قنابــل الغــاز المســيل 
للدمــوع مــا أدى إلصابــة العشــرات باالختنــاق، كمــا اعتقلــت الشــابين عــالء عصمــت عبيــد ومحمــود ســعدي الرجبــي.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 23 نوفمبــر 2019، أقدمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي علــى رش الغــاز تجــاه امــرأة 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي حــي الثــوري ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي مدينــة القــدس.

 مــن قنابــل الغــاز خــالل 
ً
ومســاء االثنيــن الموافــق 25 نوفمبــر 2019 أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، وابــال

اقتحامهــا بلــدة حزمــا شــمال شــرق القــدس المحتلــة. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، اقتحمــت قــوات الجيــش 
اإلســرائيلي، بلــدة حزمــا، والحقــت مجموعــة مــن الشــبان المتمركزيــن فــي حــي الشــهيد محمــد فتحــي كنعــان 
وســط البلــدة، واســتهدفت منــزل عائلــة الشــهيد كنعــان بالقنابــل الغازيــة والمســيلة للدمــوع، مــا أدى الــى 
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تحطيــم زجــاج البيــت وإصابــة العائلــة بحــاالت اختنــاق بينهــم طفــل لــم يتجــاوز العــام، حــول إلــى مركــز طبــي قريــب 
للعــالج. 

يشــار إلــى أن القــوات اإلســرائيلية كثفــت منــذ نحــو أســبوعين اقتحامهــا لبلــدة حزمــا ومحيطهــا، وأقامــت نقــاط 
تفتيــش فجائيــة علــى مداخــل البلــدة الرئيســية.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 26 نوفمبــر 2019، أصيــب )16( مواطنــا فــي مواجهــات مع قوات الجيش اإلســرائيلي 
فــي بلدتــي الــرام وأبــو ديــس، فــي القــدس المحتلــة، فــي »يــوم الغضــب الفلســطيني« الــذي دعــت لــه الفصائــل 
الفلســطينية؛ رفضــا للقــرارات األميركيــة األخيــرة، المتعلقــة بشــرعنة االســتيطان فــي الضفــة؛ وتنديــدا بوفــاة 

األســير المريــض ســامي أبــو ديــاك فــي الســجون اإلســرائيلية.
 ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بلــدة الــرام مــن جهــة الجــدار العــازل والحقــت 
الشــبان وطلبــة المــدارس المتجمهريــن بالقــرب مــن دوار الــرام الجنوبــي، مــا أدى النــدالع مواجهــات عنيفــة 
أطلقــت خاللهــا تلــك القــوات وابــال مــن القنابــل الغازيــة والصوتيــة تجــاه الشــبان الفلســطينيين. وخالل ذلــك اعتقلت 
القــوات اإلســرائيلية طفليــن لــم تعــرف هويتهمــا. وفــي بلــدة أبــو ديــس، اندلعــت مواجهــات مــع قــوات الجيــش 
اإلســرائيلي فــي محيــط جامعــة القــدس، وأطلقــت القــوات اإلســرائيلية القنابــل الغازيــة  والصوتيــة صــوب الشــبان 

مــن خلــف الجــدار العــازل، مــا أدى إلصابــات باالختنــاق.

كمــا وثــق المرصــد، )11( عمليــة إطــالق نــار وقنابــل غــاز، مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي، خــالل عمليــات االقتحــام 
التــي نفذتهــا قــوات الجيــش اإلســرائيلي لبلــدات القــدس، خاصــة فــي مخيــم شــعفاط، وقــرب حاجــز قلنديــا، تركــزت 

غالبيتهــا فــي ســاعات الليــل خــالل هــذا الشــهر، لــم ينجــم عنهــا إصابــات.

وتشــكل اعتداءات القوات اإلســرائيلية المتكررة، واســتخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتوجيه 
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. كمــا أن صمــت المجتمــع الدولــي علــى هــذه االنتهــاكات، وغيــاب المســاءلة والمحاســبة، 

يشــجع القــوات اإلســرائيلية علــى المضــي فــي اقتــراف انتهاكاتهــا.
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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 
ا 

ً
هــذا الشــهر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )103( عمليــات اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القدس، تخللها اعتقــال )78( مواطن

منهــم )12( طفــال، وامــرأة، ووزيــر القــدس، ومحافظهــا، ومديــر مديريــة التربيــة والتعليــم، ووثــق اســتدعاء )11( 
شــخًصا. وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )8( مواطنيــن علــى األقــل، منهــم أطفــال وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.

وفيما يلي التفاصيل:

صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 1 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن فيصــل لــؤي عبيــد 
)18 عامــا(، بعــد مداهمــة منــزل عائلتــه فــي حــي عبيــد فــي بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس 

المحتلــة. 

ومســاء الســبت الموافــق 2 نوفمبــر2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، حــارة عبيــد فــي بلــدة العيســوية 
شــمال شــرقي القــدس، ونفــذت أعمــال بحــث ودوريــات فــي شــوارعها، واعتقلــت طفــال.

 )
ً
وفجــر األحــد الموافــق 3 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، فــادي عرفــات الهدمــي )43 عامــا

وزيــر شــؤون القــدس الفلســطيني بعــد مداهمــة منزلــه واالعتــداء عليــه، فــي حــي الصوانــة فــي القــدس 
المحتلــة. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ قــوة كبيــرة مــن الشــرطة والمخابــرات اإلســرائيلية داهمــت منــزل الهدمــي 
وعبثــت بمحتوياتــه بداعــي التفتيــش، وخــالل ذلــك اعتــدت بالضــرب عليــه، عبــر توجيــه اللكمــات والدفــع أمــام أفــراد 
عائلتــه، قبــل أن تقتــاده إلــى مقــر ســجن المســكوبية االحتاللــي حيــث اخضعتــه لتحقيــق مكثــف ومتواصــل. وأفرجــت 

الســلطات اإلســرائيلية، عــن الهدمــي، عقــب تحقيــق معــه اســتمر ســت ســاعات.
وأفــاد المحامــي أحمــد صفيــة، أن التحقيــق مــع وزيــر شــؤون القــدس الهدمــي تركــز علــى نشــاطه فــي خدمــة 
المواطنيــن الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس. وبيــن المحامــي أن الســلطات اإلســرائيلية أفرجــت عــن الوزيــر 
الهدمــي بكفالــة ماليــة ومحاولــة فــرض قيــود بينهــا عــدم القيــام بــأي نشــاط سياســي فــي المدينــة أو االتصــال 
مــع أشــخاص تعــد أن مــن شــأن االتصــال بهــم التشــويش علــى مجريــات التحقيــق فضــال عــن مطالبتــه بالحضــور إلــى 

التحقيــق عنــد الحاجــة.
وهــذه هــي المــرة الرابعــة التــي تعتقــل فيهــا القــوات اإلســرائيلية الوزيــر الهدمــي عــدا عــن عمليــات االســتدعاء 

منــذ توليــه مهــام منصبــه فــي منتصــف شــهر نيســان/إبريل الماضــي.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي )3( مواطنيــن بعــد مداهمــة منازلهــم فــي البلــدة 
القديمــة مــن القــدس المحتلــة. والمعتقلــون هــم: وســام ســدر، ويوســف الحلــو، ورزاز الــرازم.
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وفجــر يــوم األحــد الموافــق 3 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )3( مواطنيــن بعــد مداهمــة 
منازلهــم فــي حــارة بــاب حطــة فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة. والمعتقلــون هــم: رواد مأمون 

.)
ً
(،  ويوســف خالــد اللــو )23 عامــا

ً
(، وســام محمــد ثلجــي ســدر )29 عامــا

ً
الــرازم )24 عامــا

وفــي اليــوم نفســه، فرضــت الشــرطة اإلســرائيلية الحبــس المنــزل علــى المواطــن أحمــد محمــد حســين دربــاس )25 
عامــا( مــن بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، إلــى جانــب دفــع كفالــة ماليــة بقيمــة 500 شــيكل 

)143 $(، ضمــن شــروط اإلفــراج عنــه. واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية دربــاس مــن منزلــه فــي 31 أكتوبــر 2019.

االرتبــاط  فــي  الضابــط  اإلســرائيلي،  الجيــش  قــوات  اعتقلــت   ،2019 نوفمبــر   4 الموافــق  االثنيــن  يــوم  وفجــر 
الفلســطيني أمجــد نعيــم الخطيــب )52 عامــا(، ونجلــه نعيــم )16 عامــا( بعــد اقتحــام بلــدة العيزريــة شــرقي القــدس 

ومداهمــة العديــد مــن المنــازل وتفتيشــها. 

وبالتزامــن مــع ذلــك، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي )4( مواطنيــن بعــد حملــة مداهمــات للمنــازل فــي بلــدة 
العيســوية، شــرقي القــدس. والمعتقلــون هــم: إســماعيل محيســن، محمــد يونــس )26 عامــا(، وفايــق ناصيــف 

حبــش )28 عامــا(، ومحمــد حبــش )32 عامــا(. 

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطــن إبراهيــم ســمير كنعــان )45 عامــا( بعــد أن 
داهمــت منزلــه وفتشــته فــي بلــدة الــرام، شــمال شــرقي القــدس.

كمــا داهــت تلــك القــوات منزلــي المواطنيــن زكريــا اســكافي، ومصطفــى ســمحة الواقعيــن فــي عمــارة ابــو أصبــع 
قــرب قصــر الضيافــة فــي بلــدة الــرام، وفتشــتهما وعبثــت بمحتوياتهمــا.

وخــالل ســاعات اليــوم، أوقفــت قــوة مــن المخابــرات اإلســرائيلية، المعلمــة هنــادي الحلوانــي، قــرب منزلهــا فــي 
القــدس المحتلــة، وفرضــت مخالفــة ماليــة قيمتهــا ألفــي شــيكل عليهــا )الــدوالر 3.5 شــواكل(. 

محمــد  الطفــل  اإلســرائيلي  الجيــش  قــوات  اعتقلــت  اليــوم،  ومســاء 
رمــزي محيســن )13عاًمــا(، أثنــاء تواجــده قــرب منزلــه فــي حــي محيســن 
بعــد اقتحــام بلــدة العيســوية فــي القــدس المحتلــة، واحتجزتــه عــدة 

ســاعات قبــل أن تخلــي ســبيله.

وأفــاد الطفــل المذكــور وهــو يعانــي مــن جــرح فــي يــده اليســرى » 
يــدي،  وفحصــوا  )الجنــود(  أوقفونــي  يــدي،  علــى  أغيــر  طالــع  كنــت 
وأجلســوني علــى األرض وحققــوا معــي، وســألوني عــن أفــراد أســرتي، 
وأحــاط بــي عــدد مــن الجنــود كنــت خائفــا ألن عددهــم كبيــر، وكان أحــد 



إغالق المؤسسات.. سياسة إسرائيلية لتغيير هوية القدس 15

الجنــود يجبرنــي علــى الوقــوف والجلــوس علــى األرض وقيدونــي وفــي وقــت الحــق أفرجــوا عنــي بعــد قــدوم 
عمــي للمــكان«.

ومســاء اليــوم، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي )3( أطفــال بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب؛ إثــر اقتحامهــا حــي 
الضهــرة فــي بلــدة العيســوية فــي القــدس المحتلــة. والمعتقلــون: ســيم داري، وعمــر أحمد محمود، وإســماعيل 

يوســف محيســن.

كمــا اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، مواطــن فــي شــارع صــالح الديــن بمدينــة القــدس المحتلــة، بذريعــة قيادتــه 
تكتــك دون ترخيــص.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطــن ياســر درويــش، أميــن ســر حركــة فتــح فــي 
العيســوية.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 5 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيش اإلســرائيلي، المواطن محمــود فايز محمود 
عضــو لجنــة أوليــاء األمــور المركزية فــي البلدة.

وجــاء االعتقــال مــع تواصــل اإلضــراب عــن الــدوام فــي مــدارس العيســوية حتــى تأميــن بيئــة آمنــة للطلبــة ومنــع 
اقتحــام البلــدة خــالل الــدوام المدرســي.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت تلــك القــوات الطفــل عــادل أبــو صبيــح )14 عامــا( مــن العيســوية شــرق القــدس خــالل 
توزيــع إخطــارات هــدم علــى عــدد مــن المنــازل؛ بذريعــة إلقــاء الحجــارة .

كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب رشــاد محمــد ناصــر بعــد ضربــه والتنكيــل بــه عنــد مدخــل العيســوية 
المحتلــة. القــدس  شــرقي  الشــرقي، 

وفجــر يــوم األربعــاء الموافــق 6 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )3( مواطنيــن، منهــم طفــالن، 
بعــد مداهمــة منازلهــم وتفتيشــها خــالل اقتحــام بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة. 
 .)

ً
(، ومحمــد ســامي عبيــد )15 عامــا

ً
( وأكــرم غاضــب عبيــد )17 عامــا

ً
والمعتقلــون هــم: مجــد بشــير أحمــد )18 عامــا

وفــي اليــوم نفســه، فرضــت القــوات اإلســرائيلية، الحبــس المنزلــي 11 يوًمــا علــى الطفــل عــادل أبــو صبيــح )14 
( مــن بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، ضمــن شــروط اإلفــراج عنــه بعــد يــوم مــن اعتقالــه 

ً
عامــا

خــالل حملــة دهــم فــي البلــدة.

وفــي ســاعات المســاء، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية، بلــدة العيســوية ونفــذت عمليــة دهــم وأوقفــت ســيارات 
وفتشــتها.
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وفــي يــوم الخميــس الموافــق 7 نوفمبــر 2019، اســتدعت القــوات اإلســرائيلية الطفــل حســين الزغــل )16 عامــا(، 
مــن بلــدة ســلوان فــي القــدس المحتلــة؛ للتحقيــق فــي »مركــز تحقيــق شــرطة شــارع صــالح الديــن«.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 10 نوفمبــر 2019، فرضــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الحبــس المنزلــي علــى الشــاب 
أحمــد المصــري5 أيــام، ضمــن شــروط اإلفــراج عنــه بعــد يــوم مــن اعتقالــه وإصابتــه بجــروح فــي وجهــه ورضــوض 

مختلفــة فــي أنحــاء جســده بعــد االعتــداء عليــه فــي ســاحة منزلــه ببلــدة العيســوية شــرقي القــدس المحتلــة.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 11 نوفمبــر 2019، زرعــت الشــرطة اإلســرائيلية، ألعابــا ناريــة فــي منــزل المواطــن 
فتحــي المصــري فــي بلــدة العيســوية بالقــدس المحتلــة، مــن أجــل تصويــر فيلــم. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فإن 
أفــرادا مــن الشــرطة اإلســرائيلية يرافقهــم مصــور، زرعــوا ألعابــا ناريــة علــى مدخــل منــزل المصــري فــي حــي آل 
عبيــد المســتهدف منــذ عــدة أشــهر، وصوروهــا لتظهــر أن شــبانا أطلقوهــا وهربــوا. يذكــر أن القــوات اإلســرائيلية 
أقدمــت فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام الماضــي، علــى وضــع بندقيــة فــي منــزل المواطــن ســامر ســليمان 

فــي العيســوية لغــرض »تصويــر« فيلــم، دون علــم صاحــب المنــزل.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن عبــد اللــه رأفــت محمــود )21 عامــا( بعــد 
المحتلــة. القــدس  العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة  بلــدة  مداهمــة منزلــه وتفتيشــه فــي 

بعــد مداهمــة  اإلســرائيلي، شــابين  الجيــش  قــوات  اعتقلــت  نوفمبــر 2019،   12 الموافــق  الثالثــاء  يــوم  وفــي 
( محمــد علــي 

ً
منزليهمــا فــي بلــدة العيســوية، بالقــدس المحتلــة. والمعتقــالن همــا محمــد بســام عليــان )21 عامــا

.)
ً
أبــو غربيــة )24 عامــا

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، المواطــن إيهــاب أبــو غزالــة، وهــو مــن حــراس المســجد 
األقصــى، أثنــاء عملــه فــي محيــط مصلــى بــاب الرحمــة باألقصــى، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز التوقيــف والتحقيــق 
فــي مدينــة القــدس المحتلــة. يذكــر أن الشــرطة اإلســرائيلية اعتقلــت فــي التاســع والعشــرين مــن الشــهر الماضــي 

الحــارس أبــو غزالــة، بذريعــة تصويــره القتحــام عناصــر الشــرطة مصلــى بــاب الرحمــة.

َبّي تيســير عابودي 
ُ
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 13 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطن أ

( مديــر مركــز بيســان للدراســات واإلنمــاء، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة كفــر عقب في القــدس المحتلة.
ً
)32 عامــا

ــا لــم تعــرف هويتــه مــن أمــام بوابــة الراشــدية 
ً
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مواطن

بالقــدس المحتلــة، واعتــدت علــى آخــر أمــام بــاب العامــود. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوات الجيــش 
اإلســرائيلي اعتقلــت شــابا عقــب االعتــداء عليــه بالضــرب أمــام بوابــة مدرســة الراشــدية، ونقلتــه إلــى أحــد مراكــز 

ــة، كمــا اعتــدوا علــى شــاب آخــر بالضــرب، قبــل إخــالء ســبيله. التحقيــق والتوقيــف فــي المدين
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( بعــد مداهمــة 
ً
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن أحمــد صالــح عثمــان )21 عامــا

منزلــه فــي بلــدة أبــو ديــس، شــرق مدينــة القــدس المحتلــة. 

 )
ً
وفــي يــوم الخميــس الموافــق 14 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، محمد أبــو الحمص )51 عاما

عضــو لجنــة المتابعــة فــي بلــدة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، أثنــاء تواجــده علــى المدخــل 
الشــرقي للبلــدة. نقلــت تلــك القــوات أبــو الحمــص إلــى مركــز تحقيــق »المســكوبية« فــي القــدس الغربيــة، وبقــي 
ــه إســعافات أوليــة  دون عــالج لعــدة ســاعات، ونقــل إلــى المستشــفى فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل، قدمــت ل
 بإطــالق 

ً
ــة، حيــث أصــدرت قــرارا ــة المحتل ــح فــي المدين ــاح الجمعــة عــرض علــى محكمــة الصل ــه فقــط. وفــي صب ل

ســراحه، إال أن النيابــة العســكرية طالبــت بوقــف قــرار اإلفــراج، وقدمــت اســتئنافها للمحكمــة التــي وافقــت علــى 
تجميــد قرارهــا، ومــددت اعتقالــه ليــوم األحــد الموافــق 2019/11/17. وفــي يــوم األحــد المذكــور أفرجــت القــوات 
اإلســرائيلية عنــه بكفالــة ماليــة قيمتهــا 1000 شــيكل )الــدوالر 3.5 شــواكل(. وأفــاد أبــو الحمــص بعــد اإلفــراج عنه أن 
قــوات الجيــش اإلســرائيلي اعتــدت عليــه خــالل اقتيــاده عبــر مركبــة تلــك القــوات إلــى مبنــى قســم »المســكوبية« 
بالضــرب والدفــع والســحل ممــا تســبب لــه برضــوض وجــروح فــي ظهــره. وتعــرض أبــو الحمــص خــالل األشــهر األخيــرة 
لالعتقــال الفعلــي، واإلبعــاد عــن مــكان ســكنه، وللضــرب والمالحقــة الميدانيــة فــي محاولــة لمنعــه مــن تصويــر 
ورصــد وتوثيــق انتهــاكات القــوات اإلســرائيلية داخــل القريــة، وكان آخرهــا بتاريــخ 2019/11/9 حيــث تعــرض للضــرب 
المبــرح خــالل تصويــره القتحــام القــوات للقريــة، وأصيــب بجــرح فــي الوجــه وأوجــاع فــي الرقبــة ورضــوض مختلفــة 

وتلقــى العــالج فــي مستشــفى المقاصــد.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطــن محمــد أبــو عويــس )28 عامــا(، بعــد اقتحــام 
بلــدة العيســوية فــي القــدس المحتلــة.

ومســاء يــوم األحــد الموافــق 17 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، ثالثــة شــبان بينهــم طالبــة 
جامعيــة مــن أمــام الجامعــة العبريــة بمدينــة القــدس المحتلــة. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن االعتقــال جــاء 
عقــب قمــع وقفــة احتجاجيــة أمــام الجامعــة العبريــة بالقــدس المحتلــة للتنديــد بالعــدوان االســرائيلي علــى قطــاع 

غــزة.

ومســاء يــوم االثنيــن الموافــق 18 نوفمبــر 2019، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان 
شــرقي القــدس، وأجبــرت أصحــاب المحــالت التجاريــة علــى إغالقهــا.

ــا خــالل حملــة 
ً
وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 19 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي )15( مواطن

دهــم واســعة فــي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة. والمعتقلــون هــم:1. محمــد ابراهيــم عبيــد، 
2. محمــد مبتســم عبيــد، 3. يــزن بســام عبيــد، 4. محمــد نائــل عبيــد، 5. محمــد وائــل عبيــد، 6. إليــاس حســين عبيــد، 7. 
محمــد وليــد يوســف عبيــد، 8. بشــار ايمــن عبيــد، 9. محمــد عزيــز عبيــد، 10. رشــدي بهائــي عبيــد، 11. نايــف عصمــت 
عبيــد، 12. محمــود ســعدي الرجبــي، 13. محمــد أشــرف أبــو الحمــص، 14. أحمــد هيثــم محمــود، 15. إســماعيل ســنقرط.
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كمــا وجهــت تلــك القــوات بالغــات اســتدعاء لـــ)7( مواطنيــن آخريــن، وهــم: معتصــم حمــزة عبيــد وحامــد شــفيق عبيــد 
ومحمــد ايمــن عبيــد ومحمــد الفاخــوري ومحمــد هيثــم محمــود ومحمــد عونــي عطيــة وأميــن عمــر حامــد.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي الطفليــن مهنــد ومحمــد قراعيــن مــن حــي بطــن الهــوى 
ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 20 نوفمبــر 2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي فنــدق »االمبيســادور« فــي 
حــي الشــيخ جــّراح، شــرقي القــدس المحتلــة. حاصــر أفرادهــا إحــدى الطــاوالت فــي الفنــدق، ودققــوا فــي بطاقــات 
المواطنيــن الجالســين حولهــا، وصوروهــا مــع الجالســين هنــاك، ثــم اعتقلــوا زيــاد الشــمالي، وهــو رئيــس اتحــاد 

أوليــاء أمــور الطلبــة فــي محافظــة القــدس، واقتــادوه إلــى أحــد مراكــز التحقيــق فــي المدينــة. 

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطــن يــزن صيــام مــن شــارع صــالح الديــن بمدينــة 
القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن اعتقــال صيــام جــاء بعــد التحقيــق معــه لثــالث مــرات خــالل أســبوع 

المســتوطنين«. »مضايقــة  بدعــوى 

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطــن أشــرف عبــد الحميــد غيــث )44 عامــا( بعــد 
مداهمــة عــدة منــازل فــي حــي الثــوري فــي ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي القــدس المحتلــة.

واســتدعت تلــك القــوات المواطــن موســى العباســي مــن حــي رأس العمــود ببلــدة ســلوان للتحقيــق فــي شــرطة 
صــالح الديــن.

وصبــاح الخميــس الموافــق 21 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، محافــظ القــدس، عدنــان عــادل 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي القــدس المحتلــة. 

ً
توفيــق غيــث، 46 عامــا

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن عناصــر مــن المخابــرات والشــرطة اإلســرائيلية، اقتحمــت منــزل غيــث وفتشــته 
وعبثــت بمحتوياتــه، قبــل أن تقتــاده إلــى مركــز للتحقيــق فــي مدينــة القــدس، دون تبيــان أســباب اعتقالــه. وفــي 
ســاعات المســاء، أفرجــت الســلطات اإلســرائيلية، عــن غيــث، بعــد اعتقالــه مــن منزلــه فــي بلــدة ســلوان جنــوب 

المســجد األقصــى المبــارك، صبــاح اليــوم الخميــس. 
وأفــاد المحامــي رامــي عثمــان، أنــه القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت غيــث بتهمــة العمــل مــع الســلطة الفلســطينية 
فــي حــدود مدينــة القــدس، وأطلــق ســراحه فــي ســاعات المســاء بعــد تقديــم اســتئناف علــى قــرار الشــرطة 
اإلســرائيلية لتمديــد اعتقالــه 24 ســاعة. وبعــد جلســة االســتماع وافقــت المحكمــة اإلســرائيلية علــى اإلفــراج عنــه 
دون قيــد أو شــرط. يذكــر بــأن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت المحافــظ غيــث منــذ توليــه منصبــه أكثــر مــن 13 مــرة، كان 
أخرهــا بتاريــخ 2019/10/14، حيــث أفــرج عنــه بكفالــة قيمتهــا 5000 شــيكل. كمــا فرضــت الســلطات اإلســرائيلية علــى 
غيــث اإلبعــاد عــن الضفــة الغربيــة ســتة أشــهر، وجــددت لــه ســتة أشــهر أخــرى، إلــى جانــب منعــه مــن التواصــل مــع 
مجموعــة مــن األشــخاص. وجاءاعتقــال غيــث بعــد يــوم علــى إغــالق الســلطات اإلســرائيلية عــددا مــن المؤسســات 

التابعــة لســلطة الفلســطينية فــي مدينــة القــدس، واعتقــال مجموعــة مــن العامليــن فيهــا.
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وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي الطفــل يوســف عاشــور )17 عامــا( بعــد مداهمــة منــزل 
عائلتــه فــي حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي القــدس المحتلــة.

ــوب المســجد  ــدة ســلوان جن ــان )35 عامــا( مــن بل كمــا اســتدعت القــوات اإلســرائيلية المواطــن شــادي كمــال علي
األقصــى؛ للتحقيــق معــه فــي »غــرف 4«.

ــزل المواطــن ناصــر عجــاج فــي وادي الجــوز فــي  وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، من
شــت القــوات اإلســرائيلية منــزل المواطــن عجــاج الــذي 

ّ
مدينــة القــدس المحتلــة. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فت

يعمــل فــي محافظــة القــدس واســتدعته عبــر الهاتــف، للتوجــه إلــى مركــز المســكوبية.

وفــي اليــوم نفســه، فرضــت الســلطات اإلســرائيلية الحبــس المنزلــي علــى مديــر التربيــة والتعليــم فــي القــدس 
ســمير جبريــل، ورئيــس مجلــس أوليــاء أمــور طلبــة القــدس زيــاد الشــمالي، عــن مــكان عملهمــا، ضمــن شــروط 

اإلفــراج عنهمــا بعــد اعتقالهمــا فــي اليــوم الســابق.
وأفــاد محامــي نــادي األســير مفيــد الحــاج، أن قاضــي المحكمــة اإلســرائيلية المركزيــة صــادق علــى قــرار اإلفــراج 
عــن جبريــل والشــمالي بشــروط، وهــي دفــع كل منهمــا كفالــة ماليــة بقيمــة 7500 شــيقل، والتوقيــع علــى 20 
ألــف شــيقل كفالــة شــخصية وطــرف ثالــث، والحبــس المنزلــي حتــى 28 مــن الشــهر الجــاري، وإبعادهمــا عــن مــكان 
كــر اســمه فــي ملــف 

ُ
عملهمــا حتــى الثانــي عشــر مــن الشــهر المقبــل،  ومنعهمــا مــن االتصــال مــع أي أحــد ذ

التحقيــق، ومنعهمــا مــن اســتخدام الهاتــف وحواســيبهما الشــخصية.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 22 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطنيــن: عــالء عصمــت 
، بعــد مداهمــة منزليهمــا فــي بلــدة العيســاوية، شــمال 

ً
، ومحمــود ســعدي الرجبــي، 24 عامــا

ً
عبيــد، 32 عامــا

شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 23 نوفمبــر 2019، منعــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، العمــال فــي تجمــع جبــل البابــا 
البــدوي قــرب بلــدة العيزريــة جنــوب شــرق مدينــة القــدس المحتلــة مــن ترميــم المدخــل الترابــي الــذي جرفتــه قبــل 

أسبوع.
وقــال ممثــل التجمــع عطــا اللــه مزارعــة فــي بيــان إّن القــوات اإلســرائيلية داهمــت التجمــع ومنعتــه هــو والعمــال 

مــن ترميــم المدخــل الترابــي، عقــب اســتيالئها علــى المعــدات، واحتجازهــا العمــال لســاعات.
وجرفــت الســلطات اإلســرائيلية األســبوع الماضــي نحــو500  متــر مــن الطريــق الترابــي لجبــل البابــا، وتســببت بتدميــر 

خــط الميــاه الرئيســي الواصــل للتجمــع (انظر/انظــري بنــد حــاالت هــدم المنــازل والممتلــكات واألعيــاء( .
ــر ســكانه  ــا أحــد التجمعــات البدويــة فــي محيــط القــدس، ويســعى الســلطات اإلســرائيلية إلــى تهجي ــل الباب وجب
إلقامــة مشــاريعه االســتيطانية وربــط مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« بالقــدس، وتنفيــذ المخطــط المعــروف 

بـــ«E1«، الــذي يهــدف إلــى فصــل مدينــة القــدس نهائيــا وبالكامــل عــن امتدادهــا الفلســطيني.
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وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، اليــوم الســبت، شــابين مــن بلــدة العيســوية فــي مدينــة 
القــدس المحتلــة.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت الشــابين عــالء عبيــد ومحمــود الرجبــي، بعــد دهــم 
منزليهمــا فــي العيســوية، واقتادتهمــا للتحقيــق فــي معتقــل المســكوبية.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 24 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطنيــن محمــد خالــد 
ــدة ســلوان،  ، بعــد مداهمــة منزليهمــا وتفتيشــهما فــي بل

ً
، ومحمــد جمــال الطويــل، 24 عامــا

ً
الطويــل، 27 عامــا

جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة. 

وفــي اليــوم نفســه، فرضــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الحبــس المنزلــي خمســة أيــام، علــى ثالثــة فتيــان مــن 
ســكان بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى، ضمــن شــروط اإلفــراج عنهــم إلــى جانــب كفالــة ماليــة بقيمــة 500 

شــيكل لــكل واحــد منهــم. والفتيــة، هــم: محمــد قراعيــن، ويوســف عاشــور، ومهنــد قراعيــن.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 25 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )10( مواطنيــن منهــم طفــالن، 
بعــد اقتحــام بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة، ومداهمــة العديــد مــن المنــازل. والمعتقلــون 
 )

ً
( ومحمــود عبــد الــرؤوف محمــود )23 عامــا

ً
هــم: مجــد أحمــد محمــود )17 عامــا(، محمــد هيثــم محمــود )24 عامــا

( وســالمة غاضــب 
ً
(، وأكــرم غاضــب عبيــد )17 عامــا

ً
( وأحمــد جمــال عطيــة )24عامــا

ً
وصائــب محمــد دربــاس )22 عامــا

( وصالــح رجــب )20 عامــا(.
ً
( ومحمــد رمضــان المصــري )18 عامــا

ً
( وعمــاد طــه أبــو ريالــة )26 عامــا

ً
عبيــد )19 عامــا

وفجــر الثالثــاء الموافــق 26 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن يوســف خالــد الشــيخ )20 
(، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة بــدو، شــمال غربــي مدينــة القــدس المحتلــة. 

ً
عامــا

كمــا اعتقلــت تلــك القــوات ثالثــة أطفــال بعــد اقتحــام حــي رأس العمــود، شــرق البلــدة القديمــة مــن مدينــة القدس 
(؛ 

ً
المحتلــة، ومداهمــة العديــد مــن المنــازل وتفتيشــها. والمعتقلــون هــم: مصعــب محمــود العباســي )16 عامــا

.)
ً
حاتــم جبــر العباســي )17 عامــا(، ومؤمــن أحمــد العباســي )17 عامــا

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 27 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي الطفــل عــالء محمــد محمــود 
(، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي رأس العمــود، شــرق البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس 

ً
العباســي )16 عامــا

المحتلــة. 

كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن عمــران مفيــد خضــور )18 عامــا( ولــؤي الرجبــي بعــد مداهمــة 
منزليهمــا فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي القــدس المحتلــة.

وفــي اليــوم نفســه، انتشــرت الشــرطة اإلســرائيلية فــي محطــة الباصــات فــي شــارع الســلطان ســليمان فــي 
القــدس المحتلــة، ونفــذت أعمــال تفتيــش فــي المــكان تزامنــا مــع توجــه الطلبــة لمدراســهم.
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كمــا اقتحمــت طواقــم مــن البلديــة اإلســرائيلية والشــرطة اإلســرائيلية حــي واد ياصــول ببلــدة ســلوان جنــوب 
المســجد األقصــى فــي القــدس المحتلــة.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 29 نوفمبــر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب مــراد عمــر درويــش 
بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب، قــرب بــاب العامــود وســط مدينــة القــدس المحتلــة.

وأفــادت مصــادر محليــة، لـــ »وفــا« بــأن عناصــر مــن الشــرطة اإلســرائيلية اعتــدت بالضــرب علــى مــن بلــدة العيســوية، 
قبــل أن تقتــاده إلــى أحــد مراكــز التحقيــق والتوقيــف وســط المدينــة.

كمــا وثــق المرصــد، )22( عمليــة اقتحــام لبلــدات القــدس تخللهــا أعمــال تفتيــش ومداهمــات دون اإلبــالغ عــن 
اعتقــاالت.

وتشــير متابعــة المرصــد، أن الســلطات اإلســرائيلية، صعــدت مــن مالحقتهــا للمســؤولين الفلســطينيين 
فــي الســلطة الفلســطينية العامليــن فــي مدينــة القــدس، ووضــع قيــود شــديدة علــى عملهــم. كمــا 
يتضــح مــن متابعــة المرصــد أن غالبيــة حمــالت الدهــم واالقتحــام تأتــي ضمــن سياســة العقــاب الجماعــي 
ومحاولــة تنغيــص حيــاة المواطنيــن ودفعهــم للتفكيــر علــى الرحيــل عــن المدينــة. وتتعمــد قــوات 
ــازل فــي وقــت متأخــر مــن ســاعات  الجيــش اإلســرائيلي تنفيــذ غالبيــة حمــالت الدهــم واالقتحــام للمن
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 
ــفي فــي حياتــه  ــل تعسُّ

ُّ
 أحــد لتدخ

ُ
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص أنــه »ال يجــوز تعريــض

الخاصــة 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، 
المنزلــي،  أبرزهــا: االعتــداء علــى المواطنيــن وممتلكاتهــم، واالعتقــال، واالســتدعاء، والحبــس  مــن 

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، حادثيــن لجــأت فيهــا قــوات الجيــش اإلســرائيلي إلــى فــض تجمعــات ســلمية لمواطنيــن فلســطينيين 
فــي القــدس المحتلــة بالقــوة، تخلــل ذلــك اعتقــال ثالثــة مواطنيــن منهــم فتــاة جامعيــة.

 وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

وقفــة  فــي  المشــاركين  اإلســرائيلي،  الجيــش  قــوات  قمعــت   ،2019 نوفمبــر   2 الموافــق  الســبت  يــوم  فــي 
تضامنيــة مــع األســرى المضربيــن عــن الطعــام، فــي مدينــة القــدس المحتلــة. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن 
القــوات اإلســرائيلية هاجمــت المشــاركين فــي الوقفــة التضامنيــة التــي نظمهــا نشــطاء مقدســيون، فــي شــارع 
صــالح الديــن بالقــدس المحتلــة، واعتــدت عليهــم واعتقلــت مديــر مؤسســة إيليــا لإلعــالم الصحفــي أحمــد حســين 

، وهــو أيضــا عضــو هيئــة العمــل الوطنــي واألهلــي.
ً
الصفــدي، 45 عامــا

 العتقالهــم اإلداري، أقدمهــم إســماعيل 
ً
يذكــر أن أربعــة أســرى يواصلــون إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام رفضــا

 ،
ً
 علــى التوالــي، يليــه أحمــد زهــران المضــرب منــذ 42 يومــا

ً
علــي مــن بلــدة أبــو ديــس، المضــرب منــذ 102 يومــا

، فــي ظــل أوضــاع صحيــة خطيــرة، يقابلهــا 
ً
ومصعــب الهنــدي منــذ 40 يومــا، واألســيرة هبــة اللبــدي منــذ 40 يومــا

تعنــت ورفــض مــن الســلطات اإلســرائيلية االســتجابة لمطالبهــم.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 17 نوفمبــر 2019، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، مســاء اليــوم األحــد، ثالثــة شــبان 
فلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة، خــالل مشــاركتهم فــي تظاهــرة تضامنيــة مــع قطــاع غــزة. وأفــاد 
شــهود عيــان أن قــوات الشــرطة اعتقلــت شــابين وطالبــة جامعيــة، عقــب قمــع وقفــة احتجاجيــة أمــام الجامعــة 
العبريــة بالقــدس المحتلــة للتنديــد بالعــدوان االســرائيلي علــى قطــاع غــزة. ورفــع المتظاهــرون صــوًرا لعــدد مــن 

الضحايــا الــذي ســقطوا خــالل العــدوان األخيــر علــى غــزة.
كمــا شــهدت التظاهــرة تجمهــر عــدد مــن المســتوطنين اإلســرائيليين بالقــرب مــن التظاهــرة التضامنيــة، فــي 

محاولــة للتأثيــر علــى ســيرها وإعاقتهــا.
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خامسا: حاالت هدم المنازل والممتلكات واألعيان:

رصد فريق المرصد األورومتوسطي خالل هذا الشهر )20( حالة هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين 
وممتلكاتهم في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم )9( منازل ومساكن، أحدها أجبر مالكه على هدمه ذاتيا، 
لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ما أدى لتشريد عشرات المواطنين، و)6( حظائر وبركسات، إلى جانب إخطار 

)10( منشآت بالهدم. 

وفيما يلي أبرز عمليات الهدم واإلخطارات:
في يوم الثالثاء الموافق 5 نوفمبر 2019، هدمت جرافات الجيش اإلسرائيلي، منزال في بلدة سلوان جنوب 

المسجد األقصى.
ووفق المتابعة الميدانية؛ فإن قوة إسرائيلية مصحوبة بموظفين من البلدية اإلسرائيلي في مدينة القدس 

المحتلة، وصلت إلى منزل للمواطن معتصم محمود العباسي في حي عين اللوزة في سلوان. أجبرت تلقك 
القوة عائلة العباسي على إخالء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه؛ 

بذريعة عدم استصدار التراخيص الالزمة للبناء. والمنزل مكون من طابق واحد. 
وأفاد العباسي أن طواقم البلدية اإلسرائيلية في القدس حاصرت منزله برفقة أعداد كبيرة من القوات 

اإلسرائيلية، وأجبرت سكان المنزل على إخالئه بالقوة، وبعد تفريغ أجزاء من محتوياته شرعت بهدمه. وذكر أنه 
كان قد تمكن من تأجيل قرار الهدم عدة مرات، لكنه لم يعلم بمصادقة المحكمة اإلسرائيلية قبل أسبوعين 
عليه. وأوضح العباسي ان البناية قائمة منذ عام 2011، وفي عام 2018 دفع مخالفة بقيمة )72( ألف شيكل 

)الدوالر 3.5 شواكل( للبلدية اإلسرائيلية باإلضافة إلى تسديد 6 فواتير بقيمة )1255( شيكل شهريا من أجل 
استكمال االجراءات وعدم هدم المنزل. وذكر ان البناية المكونة من طابقين عبارة عن شقتين سكنيتين، 
مساحة كل شقة 100 متر مربع، ويقطنهما 9 أفراد. يذكر أن السلطات االسرائيلية هدمت في 17 يوليو 

الماضي، أربعة محالت تجارية في بلدة سلوان، تعود ملكيتها للعائلة ذاتها.
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وفــي اليــوم نفســه، وزعــت طواقــم البلديــة اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس المحتلــة، )10( إخطــارات، هــدم 
منشــآت ســكنية وتجارية، واســتدعاءات للبلدية؛ بدعوى البناء دون ترخيص، في عدة أحياء في بلدة العيســوية، 

شــمال شــرقي مدينــة القــدس. كمــا قامــت تلــك الطواقــم بتصويــر المنشــآت والشــوارع.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 11 نوفمبــر 2019، هدمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )4( مســاكن مــن الصفيــح، 
تــؤوي 25 فــرًدا ومنشــآت وحظائــر أغنــام فــي عــدة تجمعــات بدويــة، شــرق مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة، 

ــر صبــح مــن بلــدة بيــت ســوريك. واعتقلــت المواطــن ايهــاب جب

وأفــاد رئيــس لجنــة الدفــاع عــن أراضــي المنطــار يونــس جعفــر أن القــوات اإلســرائيلية شــرعت منــذ ســاعات الصبــاح 
الباكــرة بهــدم وتفكيــك غرفتيــن ســكنيتين فــي منطقتــي »شــعب موســى« و«أم الريــان« مــن المنطــار التابعــة 
ألراضــي بلــدة الســواحرة، تعــودان للمواطنيــن محمــد حســن هذاليــن، ومحمــد عمــر عبــد القــادر بذريعــة عــدم 

الترخيــص.

كمــا هدمــت مســكنا وفككــت بركســا زراعيــا فــي تجمــع ابــو النــوار البــدوي، شــرق العيزريــة شــمال شــرق مدينــة 
القــدس المحتلــة. وقــال ممثــل تجمــع أبــو النــوار أبــو عمــاد الجهاليــن: إن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت تجمــع أبــو 

النــوار، وشــرعت بتفكيــك بركــس زراعــي للمواطــن محمــود ســلمان عجارمــة، واســتولت عليــه.

وهدمــت القــوات اإلســرائيلية مســكنا فــي وادي الجمــل شــرق بلــدة العيزريــة، للمواطن ماجد ســليمان الســييالة، 
بدعــوى عــدم الترخيص.

ووفــق الســكان، فــإن عمــال اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية كانــوا يشــرعون فــي تفريــغ محتويــات المنشــآت الســكنية 
والزراعيــة قبيــل هدمهــا ثــم مصادرتهــا ألول مــرة، ولــم يســبق أن تســلم األهالــي أي إخطار ســابق بالهدم. علما 
ــا متنقلــة “كرفانــات” وخزانــات ميــاه علــى أرض منطقــة المنطــار 

ً
أن مســتوطنين وضعــوا بتاريــخ 2019/9/15 بيوت

بهــدف إقامــة بــؤرة اســتيطانية فــي المنطقــة. ومنــذ عــام 1948، يســكن آالف البــدو الفلســطينيين فــي باديــة 
 مــن صحــراء النقــب. وتقــع التجمعــات الثالثــة وســط 

ً
شــرق القــدس، بعــد أن هجرتهــم الســلطات اإلســرائيلية قســرا

تجمــع مســتوطنات “معاليــه أدوميــم” شــرق المدينــة. وتســعى الحكومــة اإلســرائيلية إلــى ترحيــل التجمعــات 
البدويــة، مــن أجــل إقامــة مشــروع اســتيطاني يطلــق عليــه إســرائيليا-1E -وحســب مراقبيــن فلســطينيين، يهــدف 
المشــروع إلــى االســتيالء علــى 12 ألــف دونــم تمتــد مــن أراضــي شــرقي القــدس حتــى البحــر الميــت، بهــدف تفريــغ 

المنطقــة مــن أي تواجــد فلســطيني، كجــزء مــن مشــروع لفصــل جنــوب الضفــة عــن وســطها.

ــا، )4( بركســات   وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 13 نوفمبــر 2019، هدمــت عائلــة المواطــن عزيــز جعابيــص، ذاتيًّ
تســتخدم لتربيــة المواشــي فــي حــي الصلعــة ببلــدة جبــل المكبــر جنــوب شــرق القــدس المحتلــة، تجنبــا لدفــع 
عشــرات آالف الشــواكل )الــدوالر 3.5 شــواكل( مقابــل هدمهــا مــن الجرافــات اإلســرائيلية. ووفــق العائلــة، فــإن 
البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس أمهلــت العائلــة 24 ســاعة لتنفيــذ قــرار الهــدم، وإال ســتقوم بتنفيــذه وبالتالــي 

ــة علــى دفــع عشــرات آالف الشــواكل. ــار العائل إجب
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وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 18 نوفمبــر 2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، ترافقهــا جرافــة، تجمــع جبــل 
البابــا البــدوي، فــي بلــدة العيزريــة، جنــوب شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة. شــرعت تلــك القــوات بتجريــف حوالــي 
500 متــر مــن الطريــق الترابيــة الموصلــة للتجمــع المذكــور. وأفــاد ممثــل التجمــع، عطــا اللــه مزارعــة، أن القــوات 
ــة بيــن التجمــع وبلــدة العيزريــة، وبيــن أن أعمــال التجريــف تســببت  اإلســرائيلية جرفــت الطريــق الوحيــدة الموصل

بتدميــر خــط الميــاه الرئيســي الواصــل للتجمــع.
 وجبــل البابــا وهــو أحــد التجمعــات البدويــة فــي محيــط القــدس، التــي تســعى الســلطات اإلســرائيلية إلــى تهجيــر 
ســكانها إلقامــة مشــاريع اســتيطانية وربــط مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« بالقــدس، وتنفيــذ المخطــط المعــروف 

بـــ«E1«، الــذي يهــدف إلــى فصــل مدينــة القــدس نهائيــا وبشــكل كامــل عــن امتدادهــا الفلســطيني. 

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 19نوفمبــر 2019، هدمــت الســلطات اإلســرائيلية، ثالثــة منــازل ســكنية فــي قريــة جبــل 
المكبــر وبلــدة بيــت حنينــا، بمدينــة القــدس بحجــة البنــاء دون ترخيــص. 

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي، ترافقهــا طواقــم مــن البلديــة اإلســرائيلية فــي 
القــدس، وعــدة آليــات ثقيلــة، اقتحمــت قريــة جبــل المكبــر، جنــوب شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة وحاصــرت منــزل 
عائلــة المواطنــة فاطمــة العباســي بهــدف هدمــه. لــم تكــن مالكــة المنــزل بداخلــه، ولــدى إبالغهــا مــن الجيــران 
عــادت إليــه وســمحت لهــا تلــك القــوات بالدخــول إلــى المنــزل، وإخــراج بعــض المتعلقــات األساســية، ثــم شــرعت 
اآلليــات اإلســرائيلية بتجريفــه. وأفــادت العباســي أن منزلهــا مكــون مــن طابــق واحــد ومســاحته150  م2، وتقطنــه 
مــع أســرتها المكونــة مــن )5( أفــراد. وذكــرت أن المنــزل مقــام منــذ )10( أعــوام، وخاللهــا حاولــت اســتصدار ترخيــص 
بنــاء دون جــدوى. علمــا أن المحكمــة اإلســرائيلية فرضــت عليهــا غرامــة بنــاء، قيمتهــا 130 ألــف شــيكل، تلتــزم 

بدفعهــا شــهريا حتــى عــام 2021.
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وفــي اليــوم توجهــت القــوات اإلســرائيلية إلــى منــزل عائلــة المواطــن موســى عــواد خاليلــة فــي قريــة جبــل 
المكبــر، لتنفيــذ عمليــة هــدم مماثلــة. وأفــاد خاليلــة أن البلديــة اإلســرائيلية أجبرتــه علــى هــدم منزلــه القائــم منــذ 
، والــذي شــرع مؤخــرا بترميمــه “برخصــة منهــا”، وأمهلتــه دقائــق معــدودة لتنفيــذ الهــدم، وإال ســتقوم 

ً
130 عامــا

آلياتهــا التــي تمركــزت مدخــل الحــي بذلــك، وعليــه دفــع الغرامــة واألجــرة. وذكــر أنــه اضطــر الســتئجار جرافــة لهــدم 
منزلــه تفاديــا لدفــع )100( ألــف شــيكل “غرامــة وأجــرة وتكاليــف هــدم لطواقــم البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس 
والقــوات المرافقــة لهــا”. وأضــاف أن “طواقــم البلديــة برفقــة القــوات بقيــت متمركــزة فــي محيــط المنــزل حتــى 
االنتهــاء مــن هدمــه بالكامــل، ثــم ســلمتنا قــرارا يقضــي بضــرورة نقــل ركام المنــزل إلــى مــكان مخصــص وإال ســيتم 
ــه حصلــت مؤخــرا علــى “رخصــة  ــذ الهــدم”. وذكــر أن عائلت ــا وعلــى الجرافــة التــي قامــت بتنفي فــرض غرامــة علين
ترميــم” مــن البلديــة اإلســرائيلية، وبالفعــل شــرعت بذلــك لحاجــة المنــزل ألن البنــاء قديــم، وانتقلــت العائلــة، 
وعددهــا )7( أفــراد للســكن باإليجــار، ونفــذت الترميــم كمــا جــاء بالرخصــة مــن مهنــدس البلديــة دون أي زيــادة أو 

نقصــان، ولكــن فوجئــت بتعليــق قــرار هــدم مــن “وزارة الداخليــة” بذريعــة البنــاء دون رخصــة. 
وذكــرت العائلــة أنهــا خاضــت صراعــا بالمحاكــم إللغــاء قــرار الهــدم، وتمكنــت مــن إحضــار خريطــة للمــكان مــن “دائــرة 
الخرائــط والمســاحة فــي تــل أبيــب” أثبتــت وجــود المنــزل، وحينهــا ادعــت الداخليــة بأنهــم تجــاوزوا رخصــة الترميــم 

وعليــه قــرار الهــدم والــذي صادقــت عليــه المحكمــة العليــا”. 

وفــي اليــوم المذكــور، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، ترافقهــا طواقــم مــن البلديــة اإلســرائيلية فــي 
ــا، شــمال مدينــة القــدس المحتلــة، وتمركــزت فــي حــي األشــقرية.  ــة، بلــدة بيــت حنين القــدس، وعــدة آليــات ثقيل
حاصــرت تلــك القــوات منــزل عائلــة المواطــن مجــدي مصطفــى علــون، ثــم شــرعت آليــات بلديــة القــدس اإلســرائيلية 
 
ً
بتجريفــه. وذكــرت العائلــة أن منزلهــا قائــم منــذ )7( أعــوام، وهــو مكــون مــن طابــق واحــد علــى مســاحة )120( متــرا

، وكانــت تقطنــه عائلــة قوامهــا )6( أفــراد. وأضافــت أن البلديــة فرضــت عليهــا مخالفــة بنــاء قيمتهــا )40( ألــف 
ً
مربعــا

.
ً
شــيكل، تلتــزم بدفعهــا شــهريا

وصبــاح الثالثــاء الموافــق 26 نوفمبــر 2019، هدمــت جرافــات تتبــع البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس منــزل المواطن 
محمــد البازيــان فــي المنطقــة الصناعيــة “عطــروت” المقامــة علــى أراضــي قريــة قلنديــا، شــمال مدينــة القــدس 

المحتلــة، بذريعــة البنــاء دون ترخيــص. 
وتبلــغ مســاحة المنــزل 200 م2، وتقيــم فيــه عائلــة قوامهــا 14 فــرًدا منهــم 11 طفــال، وهــو مشــيد منــذ عــام 2013. 

 )كونتينــر( فــي محيــط المنــزل، كان يســتخدم كغرفة معيشــة. 
ً
كمــا هدفــت الســلطات اإلســرائيلية منــزال متنقــال

 أن البلديــة اإلســرائيلية رفضــت، وفرضــت مخالفــة بنــاء قيمتها 
ّ
وأفــاد البازيــان أنــه حــاول لســنوات ترخيــص المنــزل إال

360 ألــف شــيكل، كان يدفــع أقســاطها شــهريا، كمــا فرضــت المحاكــم دفــع 120 ألــف شــيكل، وقبــل كل جلســة 
للمنــزل والتــي كانــت تعقــد بيــن شــهرين و6 أشــهر كان يدفــع 2000 شــيكل إتعــاب للمحامــي، إضافــة الــى اتعــاب 
للمهنــدس إلجــراءات الترخيــص، وكذلــك متطلبــات عديــدة للمحكمــة، وفــي النهايــة أصــرت البلديــة علــى الهــدم.

وقــال: »فوجئــت اليــوم باقتحــام المنــزل ومحاصرتــه بالكامــل وأخــرج األســرة بالعــراء وتنفيــذ الهــدم، رغــم أن 
طاقــم مــن البلديــة حضــر أمــس إلــى المنــزل، وأخبرنــا بأنهــم ســيقومون بعمليــة هــدم االســبوع القــادم، ولكــن 
ــا اليــوم بمــا  ــا لتقديمــه، لكــن فوجئن ــا التوجــه للمحكمــة لتقديــم اســتئناف علــى القــرار، وبالفعــل توجهن بإمكانن

جــرى.«
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وفــي اليــوم نفســه، أجبــرت البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس المواطــن محمــود عبيــدات علــى هــدم بركســين 
ــا فــي حــي وادي الحمــص، فــي قريــة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة. وتبلــغ  للخيــول والمواشــي ذاتيًّ

.
ً
 مربعــا

ً
مســاحة كل منهمــا 160 متــرا

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.
ووفــق تقريــر لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( فــإن الســلطات اإلســرائيلية 
ــع العــام الجــاري وحتــى منتصــف أكتوبر/تشــرين  ــذ مطل ــزال فــي القــدس الشــرقية من هدمــت 151 من

األول مقارنــة مــع 177 منــزال طــوال العــام 2018 و142 منــزال طــوال العــام 2017. 
اتفاقيــة  تنتهــك  المحتلــة  األراضــي  فــي  للمدنييــن  القانونــي  غيــر  والترحيــل  التدميــر  إن عمليــات 
جنيــف الرابعــة، وتشــكل جريمــة حــرب بموجــب البنــد الرابــع مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام األساســي 
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 

ــة«. ــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة عابث ــاك ضــرورة عســكرية تب هن
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سادسا: قرارات المصادرة واالستيالء على الممتلكات:

وثق المرصد، )4( أوامر مصادرة أصدرتها قوات الجيش اإلسرائيلي استولت بموجبها على )790( دونًما من 
أراضي القدس المحتلة، ألغراض متعلقة بالجدار الفاصل والطرق االستيطانية، وهي جاءت ضمن حملة 

مصادرة واسعة في الضفة طالت6850  دونما.

في يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، أخطرت السلطات اإلسرائيلية، باالستيالء على نحو 500 دونم من 
أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأفــاد رئيــس بلديــة بلــدة حزمــا مســلم أبــو حلــو، أن الســلطات اإلســرائيلية ســلمت االرتبــاط المدنــي قــرارا يقضــي 
باالســتيالء علــى نحــو 500 دونــم مــن األراضــي الواقعــة بمحــاذاة مســتوطنة »آدم« المقامــة علــى أراضــي 

المواطنيــن، وهــي ضمــن أحــواض البلــدة المجــاورة لقريــة جبــع وشــرق جنــوب بلــدة الــرام.
وتحيــط أربــع مســتوطنات ببلــدة حزمــا التــي تعــد الشــريان الرئيســي الرابــط بيــن شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا، 

وإحــدى البوابــات الرئيســية لمدينــة القــدس.

وفــي اليــوم نفســه، أفــاد رئيــس بلديــة الــرام، راقــي غزاونــة، أن االرتبــاط اإلســرائيلي ســلم البلديــة قــرارات بشــأن 
، منهــا قــرارات ســابقة جــددت 

ً
وضــع اليــد علــى عــدد مــن أراضــي بلــدة الــرام يبلــغ مجمــل مســاحتها 39.9 دونمــا

وتعديــل الحــدود فيهــا ومنهــا قــرارات جديــدة. 
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وفــي يــوم األحــد الموافــق 3 نوفمبــر 2019، جــددت الســلطات اإلســرائيلية، إخطارهــا باالســتيالء علــى نحــو 190 
دونمــا مــن أراضــي المواطنيــن فــي بلــدة عناتــا شــرق مدينــة القــدس المحتلــة.

وأفــاد منســق لجنــة الدفــاع عــن األراضــي فــي بلــدة عناتــا محمــد ســالمة، أن الســلطات اإلســرائيلية، ســلمت الهيئــة 
العامــة للشــؤون المدنيــة إخطــارا »بوضــع اليــد« علــى 190 دونمــا ونصــف الدونــم، مســجلة ضمــن ســجالت أراضــي 

بلــدة عناتــا تتبــع ملكيتهــا ألهالــي عناتــا وبلدتــي حزمــا والعيســوية، وذلــك ألغــراض عســكرية.
وبّيــن أن هــذا اإلخطــار ســاري المفعــول لغايــة 21 ينايــر 2022، وهــو عبــارة عــن أمــر تجديــد لقــرار صــدر عــام 2007 
ــراض خــالل مــدة  ــاء الجــدار، ومــن حــق أصحــاب األراضــي المخطــرة التوجــه للمحاكــم اإلســرائيلي لالعت يقضــي ببن
خمــس أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار. وأضــاف ســالمة أن بلديــة عناتــا بالتعــاون مــع هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان 

ومحافظــة القــدس ســتقوم برفــع قضايــا ضــد هــذا القــرار.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 4 نوفمبــر 2019، أخطــرت الســلطات اإلســرائيلية، باالســتيالء علــى 66 دونمــا مــن 
ــأن  ــان صــادر عــن مجلــس قــروي بيــت دقــو، ب ــة. وأفــاد بي ــة بيــت دقــو، شــمال غربــي القــدس المحتل أراضــي قري
الســلطات اإلســرائيلية ســلمت االرتبــاط المدنــي قــرارات باالســتيالء علــى 66 دونمــا مــن أراضــي القريــة، هــي ذاتهــا 

المقــام عليهــا الجــدار الفاصــل.

وتبيــن أن معظــم األوامــر العســكرية التــي وزعتهــا اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية تتعلــق بــأراض مصــادرة فــي 
األعــوام 2002 2006 لغايــات إقامــة الجــدار الفاصــل، بأوامــر وضــع يــد )مؤقتــة( تجــدد كل 3 ســنوات وبعضهــا 
5 ســنوات، وبالتالــي ال مجــال ألي اعتــراض قانونــي بســبب انتهــاء المهــل القانونيــة لالعتــراض، وهــذه المهــل 

اســتنفذت منــذ ســنوات وبعــض األوامــر تــم االعتــراض عليــه فــي حينــه وال مجــال لالعتــراض عليــه مجــددا. 

كمــا أن بعــض األوامــر التــي تــم توزيعهــا تشــمل التجديــد والتعديــل، وهــذا يعنــي وضــع اليــد علــى مزيــد مــن 
االراضــي التــي لــم تكــن مشــموله باألوامــر األصليــة التــي صــدرت قبــل ســنوات، إذ تبيــن أن أوامــر المصــادرة فــي 
منطقــة حزمــا وعناتــا فــي القــدس جــاءت بهــدف اســتخدام مســاحة األراضــي المشــمولة باألمر العســكري المجدد 
مــن أجــل إقامــة طــرق جديــدة للمســتوطنين. وهــو جــزء مــن برنامــج وزيــر المواصــالت اإلســرائيلي الحالــي بتســلئيل 

ســموتريتش.

وجــاءت أوامــر المصــادرة، ضمــن حملــة واســعة بــدأت نهايــة شــهر أكتوبــر الماضــي، فــي الضفــة الغربيــة تضمنــت 
توزيــع )51( إخطــار بوضــع اليــد والمصــادرة ألراضــي تبلــغ مســاحتها 6850  دونمــا تقريبــا، موزعــة علــى معظــم 

محافظــات الضفــة الغربيــة.

وترافــق ذلــك مــع التقــدم بمقترحــات مشــاريع للكنيســت اإلســرائيلية تقــدم بهــا عــدد مــن نــواب االئتــالف الحاكــم 
فــي إســرائيل، تهــدف إلــى ضــم كتــل اســتيطانية وضــم أراض خاصــة وخصوصــا فــي منطقــة البحــر الميــت واالغــوار.
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 أنهــا امتــداد
ّ
 ورغــم أن غالبيــة أوامــر المصــادرة، تتعلــق بتجديــد عمليــة المصــادرة والتأكيــد عليهــا، إال

 للسياســة اإلســرائيلية القائمــة علــى قضــم األراضــي الفلســطينية، دون ســند قانونــي، غالبيتهــا تأتــي
 تكريســا وتوســيعا لالســتيطان، وإقامــة الجــدار الفاصــل، الــذي بــدأ العمــل فيــه عــام 2002، ويبلــغ
 طولــه فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 770 كيلومتــرا، بينهــا نحــو 142 كيلومتــرا فــي الجــزء المحيــط
 بالقــدس، والمســمى غــالف القــدس، أمــا ارتفــاع الجــدار فيصــل إلــى تســعة أمتــار، ويلتهــم آالف
 الدونمــات ويعــزل المــدن والقــرى الفلســطينية عــن بعضهــا. علمــا أن محكمــة العــدل الدوليــة أصــدرت
 رأيــا استشــاريا فــي 2004/7/9 بشــأن الجــدار الفاصــل فــي الضفــة الغربيــة بنــاء علــى طلــب الجمعيــة
 العامــة لألمــم المتحــدة فــي 2003/12/8، خلــص إلــى أن الجــدار غيــر شــرعي، ويمــس مختلــف الحقوق
 المقننــة فــي االتفاقيــات والمواثيــق التــي وقعــت إســرائيل عليهــا: الحــق فــي حريــة الحركــة، الحــق
 فــي عــدم التدخــل فــي خصوصيــة البيــت والعائلــة، والمقننــة فــي البنــود 12 و- 17 مــن الميثــاق
 الدولــي بخصــوص الحقــوق المدنيــة والسياســية، الحــق فــي العمــل، الحــق فــي مســتوى حيــاة الئــق،
 الحــق فــي الصحــة والتعليــم، وهــي مقننــة فــي البنــود 6، 11، 12 و- 13 مــن الميثــاق الدولــي الخــاص

.بالحقــوق االقتصاديــة، االجتماعيــة والحضاريــة
 كمــا أن خطــورة قــرارات المصــادرة، تأتــي فــي ضــوء توجهــات إســرائيل لضــم الضفــة الغربيــة، مــع
 الدعــم الرســمي مــن اإلدارة األمريكيــة التــي أعلنــت أن االســتيطان فــي الضفــة شــرعي وال يخالــف

.القانــون الدولــي، مخالفــة بذلــك قــرارات األمــم المتحــدة
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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، يتعلقــان بالمصادقــة علــى خطــة القطــار الهوائــي فــي 
القــدس، وإقامــة 11 ألــف وحــدة ســكنية ضمــن حــي اســتيطاني جديــد علــى أراضــي مطــار قلنديا المهجور لتوســيع 
مســتوطنة »عطــروت« شــمال القــدس. كمــا رصــد مشــروع قانــون إســرائيلي لحظــر عمــل وكالــة غــوث وتشــغيل 

الالجئيــن )أونــروا( فــي القــدس.

وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

كشــفت صحيفــة هآرتــس اإلســرائيلية يــوم الثالثــاء الموافــق 5 نوفمبــر 2019، أن »الهيئــة الوزاريــة لشــؤون 
الســكن« اإلســرائيلية، صدقــت علــى خطــة »القطــار الهوائــي« الــذي يربــط جبــل الزيتــون بحائــط البــراق.

ويمــر القطــار، بيــن »حديقــة الجــرس« المحاذيــة لحــي الطالبيــة، وموقــع فــي قريــة ســلوان، حيــث تخطــط جمعيــة 
»إلعــاد« االســتيطانية لبنــاء مركــز كبيــر للــزوار هنــاك. وبيــن هاتيــن المحطتيــن ســيكون للقطــار الهوائــي محطــة 

أخــرى فــي موقــف جبــل الزيتــون.
وبحســب الهيئــة الوزاريــة، التــي تضــم 9 وزراء علــى رأســهم وزيــر الماليــة اإلســرائيلي موشــيه كاحلــون، فــإن 
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القطــار الهوائــي ســيكون قــادرا علــى نقــل نحــو 3 آالف مســافر فــي الســاعة فــي كل اتجــاه. ويســتغرق الســفر 
نحــو أربعــة دقائــق ونصــف الدقيقــة فــي عربــات قــادرة علــى اســتيعاب 10 مســافرين.

وينــدرج هــذا المخطــط فــي ســياق عمليــة التهويــد اإلســرائيلية المتواصلــة للبلــدة القديمــة في القــدس المحتلة، 
والمســاس بحيزهــا وحضارتهــا التاريخية العربية واإلســالمية. 

ــر 2019، أفــادت صحيفــة »يســرائيل هيــوم« العبريــة، علــى موقعهــا  وفــي يــوم الخميــس الموافــق 28 نوفمب
اإللكرتونــي، أن وزارة اإلســكان اإلســرائيلية تعمــل علــى إعــادة التخطيــط إلقامــة حــي اســتيطاني جديــد علــى 

أراضــي مطــار قلنديــا المهجــور لتوســيع مســتوطنة »عطــروت« شــمال القــدس.

ويشــمل الحــي االســتيطاني 11 ألــف وحــدة ســكنية تمتــد علــى نحــو 600 دونــم مــن المطــار المهجــور ومصنــع 
الصناعــات الجويــة حتــى حاجــز قلنديــا، علمــا بأنــه تمــت مصــادرة هــذه األراضــي فــي مطلــع الســبعينات علــى يــد 
حكومــة حــزب العمــل آنــذاك، وتتضمــن الخطــة حفــر نفــق تحــت حــي كفــر عقــب مــن أجــل ربــط الحــي الجديــد بتجمــع 

المســتوطنات الشــرقي.
ــا« الــذي أغلــق مــن الســلطات اإلســرائيلية مــع انــدالع  ويضــم المخطــط االســتيطاني أراضــي فــي مطــار »قلندي

انتفاضــة األقصــى عــام 2000، بعــد اســتهدافه مــن الفصائــل الفلســطينية.
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن المخطــط االســتيطاني وضــع قبــل عــدة ســنوات، وتــم تجميــده فــي أكثــر مــن مناســبة 
بســبب الضغــوط السياســية الدوليــة الرافضــة لالســتيطان فــي األراضــي المحتلــة عــام 1967، وخصوصــا المعارضــة 

التــي أبدتهــا اإلدارة األميركيــة برئاســة بــاراك أوبامــا فــي حينــه، التــي عارضــت التوســع االســتيطاني بالقــدس.
وأوضحــت الصحيفــة أن وزيــر اإلســكان الســابق يــوآف غاالنــت، أصــدر أوامــر باســتئناف العمــل علــى المشــروع 

االســتيطاني، بعــد انتخــاب إدارة الرئيــس األميركــي ترمــب.
وتعمــل وزارة اإلســكان اإلســرائيلية، وفقــا للموقــع، علــى »تخطيــط اســتخدام األراضــي« التــي ســيتم اســتغاللها 
لبنــاء الحــي االســتيطاني، علــى أن يتــم تقديــم الخطــة المتعلقــة بتخصيــص اســتخدامات األراضــي علــى المناطــق 

التــي تــم تخطيطهــا، خــالل األشــهر القليلــة المقبلــة، للجنــة التخطيــط والبنــاء التابعــة لمنطقــة القــدس.
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن المخطــط االســتيطاني يحظــى بدعــم كبير من رئيس بلدية القدس اإلســرائيلية، موشــيه 
ليئــون، ورئيــس كتلــة المعارضــة فــي البلديــة، إضافــة إلــى وزيــر شــؤون القــدس فــي الحكومــة اإلســرائيلية زئيــف 

إلكين.

وتعكــس قــرارات إســرائيل، اســتمرارها فــي سياســة فــرض األمــر الواقــع عبــر المشــاريع االســتيطانية، 
وهــي مؤشــر علــى حجــم التمييــز الــذي تمارســه الســلطات اإلســرائيلية، فإنهــا فــي الوقــت الــذي 
تزيــد فيــه مــن عمليــات مصــادرة األراضــي وهــدم المنــازل الفلســطينية، فإنهــا تقيــم المزيــد مــن 

الوحــدات الســكنية لصالــح المســتوطنين اليهــود.
األراضــي  حســاب  علــى  االســتيطاني  التوســع  فــي  اإلســرائيلي  الجيــش  قــوات  اســتمرار  ويشــكل 
الفلســطينية فــي القــدس، تكريســا لمســاعي إســرائيل لتغييــر هوية المدينة وطابعهــا الديمغرافي. 
وتخالــف هــذه المشــاريع االســتيطانية قواعــد القانــون الدولــي الــذي يؤكــد أن إقامــة المســتوطنات 
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ــل مخالفــة للمواثيــق واألعــراف الدوليــة، وعلــى  ــالل إلــى اإلقليــم المحت ــة االحت ونقــل ســكان دول
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 عــدم شــرعية 

ــة.  المســتوطنات وتفكيكهــا فــي المناطــق المحتل
ــا فاضحــا لقــرار رقــم 2334 الــذي اعتمــده مجلــس األمــن 

ً
كمــا أن التوســع االســتيطاني، يشــكل خرق

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 فيها شــرقي 
القــرار عــدم شــرعية إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات فــي األراضــي الفلســطينية  القــدس. وأكــد 

المحتلــة منــذ عــام 1967 بمــا فيهــا شــرقي القــدس.



34إغالق المؤسسات.. سياسة إسرائيلية لتغيير هوية القدس

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، ومنع إعمار المســجد، مقابل تســهيل اقتحام المســتوطنين 

إليــه، والســعي لفــرض أمــر واقــع جديــد فــي المســجد.
 -

ً
 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.
وخــالل هــذا الشــهر نفــذ المســتوطنون اقتحامــات علــى مــدار 20 يومــا مــن الشــهر، وبلــغ عدد المقتحميــن )2009( 
ــا أن هنــاك اآلالف مــن المســتوطنين الذيــن شــاركوا فــي االقتحــام تحــت بنــد الســياح األجانــب،  مســتوطنين، علًم

بتنســيق كامــل مــع الســلطات اإلســرائيلية.
فــي المقابــل، تواصــل القــوات اإلســرائيلية، فــي فــرض قيــود علــى وصــول ســكان الضفــة الغربيــة للقــدس، وكذلــك 
ســكان غــزة، أغلبهــم ممنوعــون مــن الوصــول للمدينــة. وتدقــق القــوات اإلســرائيلي فــي بطاقــات الفلســطينيين 
الوافديــن للمســجد األقصــى وتحتجــز بطاقاتهــم، وتمنــع كذلــك أعــداد كبيــرة مــن المقدســيين مــن الوصــول 

للمســجد تحــت ذرائــع أمنيــة.

وفيما يلي تفاصيل تلك االقتحامات:
الجدول التالي يوضح تفاصيل عمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى في شهر نوفمبر2019•

تفاصيل ومالحظات عدد التاريخ اليوم

أدوا طقوسا تلمودية 62 11/3 األحد

 تجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات عن
""الهيكل

67 11/4 االثنين

 شارك 55 ضابطا من الشرطة والمخابرات
اإلسرائيلية باقتحام قبة الصخرة والمصليات

97 11/5 الثالثاء

 57 مستوطنا اقتحموا باحات األقصى،
 بينهم وزير الزراعة السابق في الحكومة

،"اإلسرائيلية "يوري ارئيل

57 11/6 األربعاء
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ا حكومًيا بلباس
ً

ا و60 موظف
ً
 102 مستوطن

 مدني و35 طالًبا يهودًيا
197 11/7 الخميس

أدوا طقوسا تلمودية 78 11/10 األحد

منهم 10 من عناصر الشرطة 68 11/11 االثنين

أدوا طقوسا تلمودية 65 11/12 الثالثاء

أدوا طقوسا تلمودية 123 11/13 األربعاء

 99 مستوطنا و97 طالبا من طلبة المعاهد
 الدينية والجامعات اإلسرائيلية، و40 موظفا
،من حكومة االحتالل، و8 من عناصر المخابرات

244 11/14 الخميس

ا
ً

ا و29 موظف ا و60 طالًبا يهوديًّ
ً
 63 مستوطن

ا إسرائيليًّ
152 11/17 األحد

أدوا طقوسا تلمودية 61 11/18 االثنين

أدوا طقوسا تلمودية 47 11/19 الثالثاء

أدوا طقوسا تلمودية 64 11/20 األربعاء

أدوا طقوسا تلمودية 51 11/21 الخميس

 103 مستوطنين و87 طالبا يهوديا يقتحمون
 األقصى

190 11/24 األحد

ا بينهم 30 طالًبا من الجامعات
ً
 96 مستوطن

والمعاهد اليهودية
126 11/25 االثنين

أدوا طقوسا تلمودية 49 11/26 الثالثاء

 50 مستوطنا و 22 من الحكومة و25طالبا
يهوديا

97 11/27 األربعاء

114 89 مستوطنا و25 طالبا يهوديا 11/28 الخميس

5744 المجموع



36إغالق المؤسسات.. سياسة إسرائيلية لتغيير هوية القدس

 ويتضــح أن الجيــش اإلســرائيلي فــي الوقــت الــذي يفــرض قيــوًدا علــى وصــول المصليــن المســلمين
اقتحــام ويشــجع  يســهل  فإنــه  للمســجد،  واإلعمــار  الترميــم  عمليــات  ويعرقــل  األقصــى،   للمســجد 
األقصــى المســجد  فــي  الجيــش وقيــوده  اعتــداءات  المســتوطنين. وتأتــي  مــن  األقصــى   المســجد 
 والقــدس المحتلــة، ضمــن سياســة العقوبــات الجماعيــة وانتهــاكا صارخــا لحريــة العبــادة، والعقيــدة،
 وحريــة الوصــول إلــى األماكــن المقدســة ودور العبــادة، وحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة التــي تكفلهــا

 .جميــع المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة
 وتشــكل هــذه االعتــداءات، انتهــاكا واضحــا للمــادة 18 مــن اإلعــالن العالمي لحقوق اإلنســان، التي نصت:
يتــه فــي تغييــر دينــه  حرِّ

ُّ
يــن، ويشــمل هــذا الحــق يــة الفكــر والوجــدان والدِّ  فــي حرِّ

ٌّ
 »لــكلِّ شــخص حــق

ــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، يتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّ  أو معتقــده، وحرِّ
 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 عــن األمــم المتحــدة والــذي
 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
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تاسعا: حاالت اإلبعاد عن المسجد األقصى والقدس:
   

أصــدرت ســلطات الجيــش خــالل شــهر أغســطس )7( قــرارات باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، أو بلــدات القــدس 
وأماكــن محــددة فيهــا. وتنتهــج الســلطات اإلســرائيلي هــذه السياســة إلبعــاد الشــخصيات الفلســطينية الفاعلــة 

والمؤثــرة ســواء فــي المســجد األقصــى أو المدينــة المحتلــة، ضمــن محاربتهــا الوجــود الفلســطيني فيهــا.
وفيما يلي التفاصيل:

فــي يــوم األحــد الموافــق 3 نوفمبــر 2019، أبعــدت ســلطات الجيــش اإلســرائيلي، مديــر مؤسســة إيليــا لإلعــالم 
الصحفــي أحمــد الصفــدي، وهــو عضــو هيئــة العمــل الوطنــي واألهلــي فــي القــدس، عــن شــارعي صــالح الديــن 

والســلطان ســليمان، 15 يومــا، وذلــك ضمــن شــروط اإلفــراج عنــه. 
وأفــاد الصفــدي أن الشــرطة اإلســرائيلية فرضــت عليــه لإلفــراج التوقيــع علــى كفالــة ماليــة بقيمــة خمســة آالف 
شــيكل )حوالــي 1430 $(، وإبعــاد عــن شــارعي صــالح الديــن والســلطان ســليمان 15 يومــا، ويشــمل الوقــوف أو 

المشــاركة أو تصويــر أي اعتصــام أو تجمــع فــي المــكان.
وذكــر أن المخابــرات اإلســرائيلية حققــت معــه لســاعات طويلــة حــول االعتصامــات والوقفــات التــي تنظــم فــي 

ــة القــدس، وعدتهــا خارجــة عــن القانــون رغــم أنهــا ســلمية. مدين
واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الصفــدي أمــس مــن اعتصــام تضامنــي مــع األســرى المضربيــن عــن الطعــام فــي 

شــارع صــالح الديــن بالقــدس، واقتادتــه الــى مركــز شــرطة صــالح الديــن بالمدينــة.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 5 نوفمبــر 2019، أبعــدت ســلطات االحتــالل، اليــوم الثالثــاء، مقدســيين عــن بلــدة 
العيســوية لمــدة أســبوع. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن الســلطات اإلســرائيلية أفرجــت عــن عضــوي لجنــة 
أوليــاء األمــور فــي العيســوية ياســر درويــش- أميــن ســر حركــة فتــح فــي العيســوية- ومحمــود فايــز محمــود ، 

بشــرط اإلبعــاد عــن البلــدة لتاريــخ 2019/11/11.

ويــوم الخميــس الموافــق 21 نوفمبــر 2019، أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية مديــر التربيــة والتعليــم فــي القــدس 
ســمير جبريــل، ورئيــس مجلــس أوليــاء أمــور طلبــة القــدس زيــاد الشــمالي، عــن مــكان عملهــا، ضمــن شــروط اإلفــراج 

عنهما.
وأفــاد محامــي نــادي األســير مفيــد الحــاج، أن قاضــي المحكمــة اإلســرائيلية المركزيــة صــادق علــى قــرار اإلفــراج 
عــن جبريــل والشــمالي بشــروط، وهــي دفــع كل منهمــا كفالــة ماليــة بقيمــة 7500 شــيقل، والتوقيــع علــى 20 
ألــف شــيقل كفالــة شــخصية وطــرف ثالــث، والحبــس المنزلــي حتــى 28 مــن الشــهر الجــاري، وإبعادهمــا عــن مــكان 
كــر اســمه فــي ملــف 

ُ
ــل،  ومنعهمــا مــن االتصــال مــع أي أحــد ذ عملهمــا حتــى الثانــي عشــر مــن الشــهر المقب

التحقيــق، ومنعهمــا مــن اســتخدام الهاتــف وحواســيبهما الشــخصية.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 24 نوفمبــر 2019، أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية المواطــن موســى محمــد عــودة عــن 
منزلــه فــي بلــدة ســلوان فــي القــدس، لمــدة 15 يومــا، ضمــن شــروط اإلفــراج عنــه التــي شــملت كفالــة بقيمــة ألــف 

شــيكل، وكفالــة طــرف ثالــث بقيمــة عشــرة آالف شــيكل. 
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وتمثــل سياســة الجيــش اإلســرائيلي، فــي اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، انتهــاكا للحــق فــي العبــادة 
الــذي أكــدت عليــه المواثيــق الدوليــة، فضــال عــن كونــه محاولــة لتغييــب القيــادات والشــخصيات 
الفلســطينية واإلســالمية المؤثــرة التــي تتصــدى لسياســة فــرض األمــر الواقــع اإلســرائيلية، بمــا 

ــه المتكــررة. ــه واعتداءات يســهل علــى الجيــش تنفيــذ اقتحامات
ويأتــي اســتمرار قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــي ممارســة 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 
ا خطيــرا لالتفاقيــة، وُيعــرف بأنــه جريمــة حــرب وجريمــة ضــد 

ً
بلــد آخــر، وتعــد النقــل القســري انتهــاك

اإلنســانية بموجــب نظــام رومــا األساســي. 

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 25 نوفمبــر 2019، أبعــدت الشــرطة اإلســرائيلية، نائــب مديــر دائرة األوقاف االســالمية 
الشــيخ ناجــح بكيــرات عــن المســجد االقصــى، ثالثــة أشــهر. وأفــاد بكيــرات أن المخابــرات اإلســرائيلية اســتدعته صبــاح 

اليــوم إلــى مركــز الشــرطة، وســلمته قــراًرا يقضــي بإبعــاده عــن المســجد األقصــى ثالثــة أشــهر.
ــر مــن ســبعة  ــذ عــام 2003 ولغايــة اليــوم أبعــد 21 مــرة عــن المســجد األقصــى، ولمــدة تبلــغ أكث وأوضــح أنــه من

أعــوام، وأنــه هــذا العــام لــم يدخــل المســجد ســوى أســبوًعا واحــًدا.
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عاشرا: اعتداءات المستوطنين:

وثــق المرصــد )8( اعتــداءات مباشــرة للمســتوطنين فــي أرجــاء القــدس خــالل هــذا الشــهر، اشــتملت علــى إعطــاب 
إطــارات ســيارات، وكتابــة شــعارات عنصريــة، 

وفــي يــوم األحــد الموافــق 17 نوفمبــر 2019، تجمهــر عــدد مــن المســتوطنين اإلســرائيليين قــرب تظاهــرة تضامنية 
مــع قطــاع غــزة، أمــام الجامعــة العبريــة بالقــدس المحتلــة للتنديــد بالعــدوان االســرائيلي علــى قطــاع غــزة. وفــي 

حيــن قمعــت القــوات اإلســرائيلية التظاهــرة، فــإن المســتوطنين حاولــوا التشــويش عليهــا أيضــا وإعاقتهــا.

ومســاء اليــوم نفســه، قــام أحــد المســتوطنين بإطــالق النــار بالهــواء مــن نافــذة مركبتــه فــي حــي رأس العامــود، 
وســط اقتحــام لقــوات الجيــش اإلســرائيلي المنطقــة، بعــد قتــل الشــرطة اإلســرائيلية الشــاب فــارس أبــو نــاب. 

)انظر/انظــري بنــد حــاالت إطــالق النــار(.

ــذ مســتوطنون، اعتــداءات ذات صبغــة عنصريــة«، بحــق ممتلــكات 
ّ

فجــر الجمعــة الموافــق 8 نوفمبــر 2019، نف
فلســطينيين فــي بلــدة حزمــا شــمالي القــدس المحتلــة. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فقــد اقتحــم المســتوطنون 
ــة تعــود لمواطنيــن فلســطينيين، وخطــوا شــعارات  ــوا إطــارات 20 مركب ــدة وأعطب ــاء الفلســطينية فــي البل األحي

عنصريــة عليهــا وعلــى جــدران المنــازل فــي البلــدة. وبيــن الشــعارات تهديــد بالقتــل للفلســطينيين.
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وتدلــل االعتــداءات التــي ينفذهــا المســتوطنون ضــد الفلســطينيين تحــت نظــر وحماية قــوات الجيش 
اإلســرائيلي، أنهــا جــزء مــن نشــاط اســتراتيجي تســمح بــه إســرائيل، يقــوم علــى أســس عنصريــة 
تمييزيــة، ويهــدف علــى المــدى البعيــد لتهجيــر الفلســطينيين وســلب منازلهــم وأراضيهــم لصالــح 

المشــاريع االســتيطانية.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 21 نوفمبــر 2019، نفــذ المســتوطنون بحمايــة الشــرطة اإلســرائيلية اعتــداءات 
علــى المواطنيــن فــي حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي مدينــة القــدس، تضمــن 

ذلــك إغــالق الطرقــات بالمركبــات واالعتــداء علــى الشــبان.

ومســاء االثنيــن الموافــق 25 نوفمبــر 2019، نفــذت عشــرات المســتوطنين مســيرة فــي منطقــة بــاب الســاهرة 
بمدينــة القــدس، تخللهــا تضييــق علــى حركــة المواطنيــن.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 29 نوفمبــر 2019، أدى مســتوطنون يهــود، اليــوم الجمعــة، طقوًســا تلموديــة، 
في مقبرة باب الرحمة المالصقة للمســجد األقصى من الجهة الشــرقية. وأفاد شــهود عيان، بأن 7 مســتوطنين 
اقتحمــوا مقبــرة بــاب الرحمــة، وأدوا طقوًســا تلموديــة ورقصــات اســتفزازية قبــل دخــول موعــد صــالة الجمعــة فــي 

األقصى.

وصبــاح الســبت الموافــق 30 نوفمبــر 2019، اقتحــم عــدد مــن المســتوطنين مقبــرة بــاب الرحمة المالصقة للمســجد 
األقصــى مــن الجهــة الشــرقية، خــالل جملــة تنظيــف تطوعيــة نظمها مجموعات شــبابية مقدســية.

وتتعــرض مقبــرة الرحمــة لسلســلة اعتــداءات متواصلــة مــن القــوات اإلســرائيلية والمســتوطنين، وكانــت الســلطات 
فــت منــذ عــام 2017 اســتهداف المقبــرة، فــي إطــار مــا تســميه مشــروع تطويــر )البلــدة القديمــة 

ّ
اإلســرائيلية كث

بالقــدس(، الهــادف إلقامــة تلفريــك فــوق أرض المقبــرة. وفــي 26 مــن أيلــول المنصــرم، انهــار جــزء مــن الجــدار 
الجنوبــي لمقبــرة بــاب الرحمــة المالصقــة لألســوار الجنوبيــة الشــرقية للمســجد االقصــى المبــارك، جــراء الحفريــات 

اإلســرائيلية
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الحادي عشر: إغالق المؤسسات وتقييد الحريات العامة واإلعالمية:

وثــق المرصــد إغــالق الســلطات اإلســرائيلية )4( مؤسســات فلســطينية مــن ضمنهــا مؤسســة إعالميــة يتخــذ منهــا 
تلفزيــون فلســطين الرســمي مقــرا لــه، كمــا واصلــت القــوات اإلســرائيلية انتهــاك الحريــات العامــة ووضــع قيــود 

علــى حريــة العمــل الصحفــي فــي القــدس المحتلــة.

وفيما يلي التفاصيل:

فــي يــوم األربعــاء الموافــق 20 نوفمبــر 2019، أغلقــت الســلطات اإلســرائيلية أربــع مؤسســات فلســطينية فــي 
مدينــة القــدس المحتلــة، واقتحمــت عــددا مــن المؤسســات األخــرى فــي المدينــة وصــادرت محتويــات بعضهــا، 

واعتقلــت واســتدعت عــددا مــن العامليــن فيهــا. 
ووفق المتابعة الميدانية، فإن تفاصيل هذه االعتداءات كانت على النحو اآلتي:

 فــي وفــت مبكــر مــن صبــاح األربعــاء، اقتحمــت قــوة مشــتركة مــن الشــرطة والمخابــرات اإلســرائيلية، وقــوات 
حــرس الحــدود، اإلســرائيلية، مكتــب مديريــة التربيــة والتعليــم، ومدرســة دار األيتــام فــي البلــدة القديمــة شــرقي 
القــدس المحتلــة. وأجبــرت تلــك القــوات الموظفيــن والطلبــة علــى إخــالء المبنــى بالكامــل وأخضعتــه للتفتيــش 
وعبثــت بمحتويــات مكتــب المديريــة مــن ملفــات وحواســيب، وصــادرت بعضهــا. وعلقــت قــرارا علــى بوابــة مديريــة 
التربيــة والتعليــم يقضــي بإغالقــه 6 أشــهر بأمــر مــن وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، جلعــاد أردان. واعتقلــت 

تلــك القــوات ســمير جبريــل، مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم.

وفــي التوقيــت نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي »مســجد الرصاصــي« المحــاذي لمدرســة األيتــام 
والــذي يوجــد داخلــه أحــد مكاتــب مديريــة التعليــم فــي مدينــة القــدس المحتلــة، واحتجــزت المتواجديــن داخلــه. 

وبعــد تفتيشــه والتحقيــق الميدانــي مــع الموظفيــن، أغلقــت المســجد، وصــادرت مفاتيحــه.

وصبــاح اليــوم، نفســه، أيضــا اقتحمــت قــوة إســرائيلية مماثلــة، مقــر شــركة »األرز« لإلنتــاج التلفزيونــي التــي يوجــد 
فــي داخلهــا مقــر فضائيــة فلســطين )التلفزيــون الفلســطيني الرســمي( وتــزوده بالخدمــات االعالميــة، فــي حــي 
الصوانــة شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.  أقدمــت تلــك القــوات علــى تفتيــش المكتــب والعبــث فــي محتوياتــه 
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 علــى بوابــة المقــر يقضــي بإغالقــه 6 أشــهر بأمــر مــن وزيــر 
ً
ومصــادرة بعضهــا. كمــا علقــت تلــك القــوات قــرارا

األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، جلعــاد أردان. 
التلفزيــون  اقتحمــت مكتــب  القــوات اإلســرائيلية  أن  رينــاوي،  تلفزيــون فلســطين، كريســتين  وأفــادت مراســلة 
واســتولت علــى محتوياتــه، وســلمتها ومديــر عــام الشــركة، نــزار يونــس، بالغــا لمراجعــة مخابراتهــا، واعتقلــت 

المصــور أيمــن أبــو رمــوز.

وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مقــر المركــز الصحــي العربــي فــي شــارع الســلطان 
ســليمان، شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، وأجــرت أعمــال تفتيــش وعبــث بمحتوياتــه، وصــادرت بعــض الملفــات 

وكاميــرات المراقبــة، واعتقلــت مديــر المركــز، أحمــد ســرور.

الشــرطة  منعــت   ،2019 نوفمبــر   29 الموافــق  الجمعــة  يــوم  وفــي 
اإلســرائيلي، وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي، مــن إجــراء مقابلــة 
المبــارك،  االقصــى  المســجد  شــرق  الزيتــون  جبــل  بحــي  تلفزيونيــة 

واحتجزتــه وحذرتــه مــن التواجــد فــي المــكان.

وأوضــح الهدمــي فــي بيــان أصــدره، أن قــوات مــن الشــرطة اإلســرائيلية 
منعتــه مــن التواجــد بمــكان بــث حلقــة خاصــة لتلفزيــون فلســطين حــول 
القــدس، حيــث كان مــن المدعويــن إلجــراء المقابلــة، وأجبرتــه ومديــر 

العالقــات العامــة واإلعــالم فــي الــوزارة عــوض عــوض، علــى مغــادرة المــكان المخصــص لبــث تلفزيــون فلســطين 
الممنــوع مــن التواجــد بالقــدس بقــرار إســرائيلي.

وأشار إلى أن قوات الجيش اإلسرائيلي الحقتهما من مكان آلخر وحذرته من التواجد في المكان.

وتدلل هذه الوقائع أن القوات اإلســرائيلية ماضية في سياســة إنهاء وجود وعمل المؤسســات الفلســطينية 

الرســمية، وتقييــد عمــل الشــخصيات الفلســطينية الرســمية فــي المدينــة المحتلــة، ومنــع أي مظاهــر ســيادة 

فلســطينية ولــو بالحــد األدنــى تكريســا لســعي إســرائيل فــرض ســيادتها علــى المدينــة. وتأتــي هــذه السياســة 

فــي إطــار محــاوالت إســرائيل التــي ال تتوقــف لتغييــر واقــع المدينــة المحتلــة وهويتهــا العربيــة عبــر فــرض 

حريــة  بحــق  مباشــرة  ــا  وإغــالق مؤسســاتهم، مسًّ الصحفييــن  اعتقــال  الواقــع. ويشــكل  أرض  علــى  حقائــق 

الصحافــة المكفولــة بموجــب المواثيــق الدوليــة، وامتــدادا النتهــاكات إســرائيلية مســتمرة فــي هــذا المجــال، 

إذ وثقــت لجنــة الحريــات فــي نقابــة الصحفييــن 120 اعتــداء وانتهــاكا بحــق الصحفييــن منــذ بدايــة العــام الجــاري 

فــي القــدس وحدهــا، مــن بيــن أكثــر مــن 600 اعتــداء فــي مجمــل االراضــي الفلســطينية المحتلــة.

كمــا تأتــي القيــود علــى الحريــات العامــة واإلعالميــة ضمن انتهــاكات الجيش للحريات العامــة، وتنطوي القرارات 

اإلســرائيلية علــى ممارســة التمييــز العنصــري، ففــي الوقــت الــذي تضــع قيــودا علــى حريــة الفلســطينيين فــي 

عقــد االجتماعــات واألنشــطة، تســمح بها للمســتوطنين.
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الثاني عشر: الحصار والحواجز وحرية الحركة:

تواصــل قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــرض الحصــار الخانــق على البلدات واألحياء الفلســطينية في القدس المحتلة، 
وتقيــد وصــول الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وال تســمح تلــك القــوات إال للفلســطينيين الذيــن 
( مــن الرجــال، و)50 عامــا( مــن النســاء بالدخــول إلــى 

ً
يحملــون بطاقــات هويــة الضفــة الغربيــة ممــن بلغــوا )55 عامــا

شــرقي 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.

ا ثابتــا فــي القــدس المحتلــة، وتقيــم عشــرات الحواجــز الطيــارة التــي توقــف 
ً

وتنصــب قــوات الجيــش 13 حاجــز
المواطنيــن أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم. وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن )53( 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.
ومن أبرز المضايقات على الحواجز ما يلي:

فــي يــوم الســبت الموافــق 23 نوفمبــر 2019، احتجــزت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، عشــرات الســيارات علــى مدخــل 
النفــق المــؤدي لقــرى شــمال غــرب القــدس. وأفــاد شــهود عيــان أن عشــرات المركبــات انتظــرت لســاعات الســماح 
لهــا بالمــرور، حيــث أغلــق الجنــود النفــق وهــو الطريــق الوحيــد المــؤدي لقــرى شــمال غــرب القــدس التــي يقطنهــا 
قرابــة 60 ألــف نســمة، وســمحوا بيــن الفينــة واألخــرى لعــدد محــدود مــن الســيارات بالمــرور. تخلــل ذلــك تفتيــش 
هــذه المركبــات بشــكل دقيــق واســتفزاز ركابهــا قبــل الســماح لهــا بالمــرور، فيمــا اصطفــت العشــرات مــن الســيارت 

بانتظــار الســماح لهــا بالمــرور.

وفــي اليــوم التالــي، احتجــزت قــوات الجيــش االســرائيلي مئــات المركبــات علــى حاجــز متنقــل أقامتــه علــى الطريق 
المؤديــة إلــى قــرى شــمال غــرب القــدس قــرب قريــة قلنديــا.

ــه إلــى قــرى شــمال  ــات العائــدة مــن رام الل ــات المركب وأفــاد شــهود عيــان أن الجنــود اإلســرائيليين احتجــزوا مئ
غــرب القــدس وبالعكــس، وفتشــوها بدقــة وســط اســتفزازات كبيــرة للمواطنيــن. ووفــق الشــهود؛ فــإن طوابيــر 
الســيارات وصلــت عــدة كيلــو متــرات بســبب الحاجــز الــذي يغلــق الطريــق وال يســمح إال لعــدد قليل جدا مــن المركبات 

بالعبــور بعــد تفتيشــها بشــكل دقيــق.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 28 نوفمبــر 2019، احتجــزت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، وزيــر الثقافــة الفلســطيني 
عاطــف أبــو ســيف علــى حاجــز قلنديــا، شــمال مدينــة القــدس المحتلــة، ومنعتــه مــن دخــول المدينــة. وقــال مكتــب 
الوزيــر إن القــوات اإلســرائيلية أوقفــت أبــو ســيف علــى الحاجــز، واحتجــزت هويتــه لمــدة ســاعتين، ثــم منعتــه مــن 

دخــول القــدس.



44إغالق المؤسسات.. سياسة إسرائيلية لتغيير هوية القدس

الخالصة والمطالب:

أظهرت التوثيق الميداني استمرار اعتداءات الجيش اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وبرزت خالل 
هذا الشهر حادثة القتل الناجمة عن االستخدام المفرط للقوة التي اقترفتها الشرطة اإلسرائيلية ضد أحد 

الشبان، وسياسة السلطات اإلسرائيلية في إغالق المؤسسات الفلسطينية ذات الصبغة الرسمية، ومصادرة 
األراضي مع زيادة وتيرة اعتقال ومالحقة عمل السلطة الفلسطينية. كما استمرت اقتحامات المستوطنين 

للمسجد األقصى وسط محاولة لفرض وقائع جديدة عبر إقامة الصلوات العلنية وتأدية الطقوس التلمودية.  
واستمرت قوات الجيش في عمليات هدم المنازل واألعيان المدنية. 

وشهد هذا الشهر زيادة في اعتداءات المستوطنين بحماية من القوات اإلسرائيلية، واستمر الجيش 
اإلسرائيلي في انتهاكاته الماسة بالحق في الحياة والسالمة البدنية فواصل استخدام القوة المفرطة 

واستمرت باقتراف سياسة التنكيل والضغط على المقدسيين وفرض أجواء تصعب عليه حياتهم بالتوازي مع 
تصاعد االعتقاالت واستمرار عمليات الهدم والتدمير ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع، يكرس تهويد 

المدينة، ويعيد تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي.

وبناء عليه فإن المرصد:

يدين إغالق المؤسسات الفلسطينية، ويرى أنها جزء من محاولة تصفية الوجود الفلسطيني في 
المدينة، وتغيير هويتها وطابعها العربي الفلسطيني.

يحذر من خطورة سياسة مصادرة األراضي التي طالت مئات الدونمات، ويرى أنها تكرس التوجهات 
اإلسرائيلية التوسعية والرامية لضم الضفة الغربية بدعم وتأييد من اإلدارة األمريكية التي شرعنت 

هذا الشهر االستيطان في الضفة مخالفة قواعد القانون الدولي.

يحذر من الخطط اإلسرائيلية الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد األقصى، 
وتغيير األمر الواقع لألسوأ، وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.

ينبه إلى استمرار السلطات اإلسرائيلية في تنفيذ خططها لتدمير المنازل واألعيان المدنية بما 
يعكس توجهات لتنفيذ تهجير جماعي للفلسطينيين وإحالل المستوطنين مكانهم، في عمليات 

إجالء جماعية مخالفة لقواعد القانون الدولي.

يطالب األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وقف انتهاك إسرائيل لقرارات مجلس األمن ذات 
الصلة، وانه آن األوان لوضع آليات تنفيذية لمواجهة الخرق اإلسرائيلي المتعمد لقواعد القانون 

الدولي.
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يدعو المجتمع الدولي لتحمل المســؤولية تجــاه مدينة القــدس والســكان الفلســطينيين فيهــا 
وحمايتهــم باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة، 
وتحمــل المســؤولية تجاههــم بموجــب وقــوع القــدس تحــت المســؤولية الدوليــة وفق قرار 181 

الصادر عن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

العمــل علــى وقــف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين فــي إجــراءات 
التحقيــق والمالحقــة والمحاكمــة.

يطالب المنظمات الدولية المعنية بالتدخل لوقف سياسة اإلبعاد القسري وانتهاك الحريات والحق 
في العبادة.

ويجدد مطالبته المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت أو بيانات التنديد الخجولة، لجهة اتخاذ 
قرارات ومواقف توقف حاالت الجيش وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

والقانون الدولي اإلنساني.




