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الملخص:

صعــدت الســلطات اإلســرائيلية انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان فــي مدينــة القــدس خــالل شــهر ديســمبر/كانون ثــان 
2019، بقــرار مــن أعلــى مســتوى سياســي إســرائيلي ودعــم أمريكــي وصمــت دولــي.

ورصــد فريــق األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )495( انتهــاكا اقترفتهــا القــوات اإلســرائيلية موزعــة علــى )16( 
نمطــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وغالبيــة هــذه االنتهــاكات مركبــة، وجــاء فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات، 
االقتحامــات والمداهمــات بنســبة )30.1( % يليهــا االعتقــاالت بنســبة )23.2( % يليهــا والحواجــز وحريــة الحركــة 
بنســبة )11.3( %. ويأتــي تقــدم هــذه األنمــاط ألنهــا متكــررة يوميــا مــع اإلشــارة إلــى أن األنمــاط األخــرى خطيــرة 
ومــن  اإلنســاني،  الدولــي  والقانــون  الدولــي  القانــون  لقواعــد  خرقهــا  ومســتوى  وأبعادهــا  تأثيراتهــا  فــي 
أخطرهــا علــى ســبيل المثــاالت قــرارات الهــدم التــي طالــت )8( مبانــي ســكنية وعــددا مــن المنشــآت، واعتــداءات 

المســتوطنين التــي تضمنــت إعطــاب إطــارات قرابــة 200 ســيارة
ووثــق المرصــد خــالل هــذا الشــهر )23( حــادث إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــي أحياء 

القــدس، أســفرت عــن إصابــات باالختنــاق؛ جــراء الغــاز المســيل للدمــوع، ورضــوض نتيجــة االعتداء بالضــرب والتنكيل. 
ــدات القــدس؛  ــًرا فــي عمليــات االقتحــام التــي تنفذهــا القــوات اإلســرائيلية لبل ــًدا كبي وشــهد هــذا الشــهر تصعي
ــا منهــم )27( طفــال، و)12( امــرأة، واســتدعاء )24( شــخًصا، 

ً
حيــث نفــذت )149( عمليــة تخللهــا اعتقــال )115( مواطن

ــا علــى األقــل، منهــم أطفــال وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.
ً
وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )13( مواطن

وتتوج هذه االنتهاكات عاما قاسيا شهد أكثر من 1950 حالة اعتقال، بينها 500 حالة اعتقال ألطفال.
ورصــد فريــق المرصــد األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )42( حالــة هــدم وتوزيــع إخطــارات لمنــازل المواطنيــن 
وممتلكاتهــم فــي القــدس، ترتــب عليهــا هــدم )8( منــازل ومســاكن، منهــا )3( أجبــر مالكوهــا علــى هدمهــا ذاتيــا، 
لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة الثمــن، مــا أدى لتشــريد عشــرات المواطنيــن، وكذلــك هــدم )4( منشــآت، إلــى جانــب 

إخطــار )30( منشــأة بالهــدم. 
وبالمعطيــات المتوفــرة، فــإن عمليــات الهــدم التــي نفذتهــا الســلطات اإلســرائيلية شــهدت زيــادة فــي عــام 2019 
فــي شــرقي القــدس، حيــث وصلــت إلــى )201( مقارنــة مــع 177 منــزال طــوال العــام 2018 و142 منــزال طــوال العــام 

 .2017
 ،

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

بهــدف تغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي المدينــة؛ 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 المشــاريع 

االســتيطانية المختلفــة.
ــارة  ــاح الســلطات اإلســرائيلية خــط ســكك حديديــة يربــط بيــن القــدس وتــل أبيــب، وتدشــين من ووثــق التقريــر افتت
خاصــة بعيــد الحانــوكاة قــرب بــاب األســباط فــي القــدس، والكشــف عــن قيــام جمعيــات اســتيطانية إســرائيلية 

بإنشــاء متحــف توراتــي بســلوان فــي القــدس.
وخــالل هــذا الشــهر نفــذ المســتوطنون اقتحامــات علــى مــدار 23 يومــا مــن الشــهر، وبلــغ عــدد المقتحميــن )2826( 
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مســتوطنا، بزيــادة كبيــرة مقارنــة بالشــهر الماضــي، وشــهدت أيــام عيــد »الحانــوكاة« )االنــوار( لــدى اليهــود الــذي 
بــدأ فــي 23 ديســمبر واســتمر حتــى 30 ديســمبر، زيــادة كبيــرة فــي اعــداد المقتحميــن مــن المســتوطنين. وبذلــك 
يرتفــع عــدد المســتوطنين الذيــن اقتحمــوا المســجد األقصــى خــالل عــام 2019، إلــى 29610 مســتوطنين. علًمــا 
أن هنــاك اآلالف مــن المســتوطنين الذيــن شــاركوا فــي االقتحــام تحــت بنــد الســياح األجانــب، بتنســيق كامــل مــع 

الســلطات اإلســرائيلية. 
وأصــدرت ســلطات الجيــش خــالل شــهر أغســطس )8( 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 مدينــة القــدس، ضمــن محاربتهــا الوجــود الفلســطيني فيهــا.
وثــق المرصــد )4( اعتــداءات مباشــرة للمســتوطنين فــي أرجــاء القــدس خــالل هــذا الشــهر، اشــتملت علــى إعطــاب 

إطــارات ســيارات، وكتابــة شــعارات عنصريــة.
وثــق المرصــد اعتقــال الســلطات اإلســرائيلية )4( صحفييــن، ضمــن سياســته فــي منــع تلفزيــون فلســطين الرســمي 

مــن العمــل فــي القــدس، وكذلــك واصلــت مالحقــة العمــل الفلســطيني الرســمي.
ا ثابتــا فــي القــدس، وتقيــم عشــرات الحواجــز الطيــارة التــي توقــف المواطنيــن أثناء 

ً
وتنصــب قــوات الجيــش 13 حاجــز

مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم. وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن )43( حاجــزا طيــارا فــي أحيــاء المدينــة.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
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: المؤشرات العامة النتهاكات الجيش في القدس:
ً
أوال

النسبة العدد االنتهاك

6.1 30 االعتداء بالضرب

4.6 23 إطالق النار

30.1 149 االقتحام والمداهمة

23.2 115 االعتقاالت

0.2 1 فض التجمعات السلمية

4.8 24 االستدعاءات

2.6 13 الحبس المنزلي

1.6 8 اإلبعاد القسري

2.4 12 عمليات الهدم

6.1 30 توزيع إخطارات

0.2 1 االستيالء على ممتلكات

0.6 3 قرارات استيطانية

4.6 23 اقتحام األقصى

0.8 4 اعتداءات المستوطنين

0.6 3 تقييد الحريات

11.3 56 الحواجز وحرية الحركة

100.0 495 المجموع
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تظهــر بيانــات الجــدول الســابق – وفــق المعطيــات التــي رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي- أن قــوات 
الجيــش اإلســرائيلي اقترفــت )495( انتهــاكا موزعــة علــى )16( نمطــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وغالبيــة 
هــذه االنتهــاكات مركبــة، وجــاء فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات، االقتحامــات والمداهمــات بنســبة )30.1( % يليهــا 
االعتقــاالت بنســبة )23.2( % يليهــا والحواجــز وحريــة الحركــة بنســبة )11.3( %. 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 
)8( مبانــي ســكنية وعــددا مــن المنشــآت، واعتــداءات المســتوطنين التــي تضمنــت إعطــاب إطــارات قرابــة 200 

ســيارة

ثانًيا: حاالت إطالق النار وانتهاك الحق في السالمة البدنية:

رصــد المرصــد خــالل هــذا الشــهر )23( حــادث إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــي أحيــاء 
القــدس، أســفرت عــن إصابــات باالختنــاق؛ جــراء الغــاز المســيل للدمــوع، ورضــوض نتيجــة االعتــداء بالضــرب والتنكيــل. 

وكانت تفاصيل هذه االعتداءات على النحو اآلتي:

ــل الصــوت والغــاز خــالل  وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 2 ديســمبر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، قناب
اقتحامهــا حــي عبيــد فــي بلــدة العيســوية بمدينــة القــدس، دون اإلبــالغ عــن إصابــات.

ومســاء األربعــاء الموافــق 4 ديســمبر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الرصــاص المعدنــي المغلــف 
بالمطــاط، وقنابــل الصــوت والغــاز خــالل اقتحامهــا حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان بمدينــة القــدس، وســط انــدالع 

مواجهــات مــع الشــبان، دون اإلبــالغ عــن إصابــات.

ومســاء األحــد الموافــق 8 ديســمبر 2019، اعتــدى مجموعــة مــن الجنــود اإلســرائيليين، علــى طفــل فــي منطقــة 
بــاب العامــود بمدينــة القــدس. وأظهــر مقطــع فيديــو مجموعــة مــن الجنــود يحيطــون بالطفل-لــم تعــرف هويتــه- 
وأحدهــم أحــاط بذراعــه رقبــة الطفــل ودفعــه فــي حيــن اعتــدى الجنــود عليــه بالضــرب قبــل اعتقالــه، مــع إبعــاد عــدد 

مــن الشــبان الذيــن حاولــوا التدخــل لتخليصــه.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 12 ديســمبر 2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، بلــدة أبــو ديــس جنــوب 
شــرق مدينــة القــدس، وســط إطــالق قنابــل صوتيــة ومســيلة للدمــوع. وخــالل االقتحــام، داهمــت تلــك القــوات 

ــت فــي محتوياتهمــا. ــدن وفتشــتهما وعبث منزلــي الشــقيقين جمــال وطــالل دن

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 20 ديســمبر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، قنابــل الصــوت والغــاز خــالل 
اقتحامهــا بلــدة الــرام شــمال القــدس، دون أن يبلــغ عــن إصابــات أو اعتقــاالت.
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وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 23 ديســمبر2019، أطلقــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، قنابــل الصــوت والغــاز خــالل 
اقتحامهــا بلــدة العيســوية، بالقــدس. وأفــاد شــهود عيــان أن دوريــات تابعة للشــرطة اإلســرائيلية داهمت حيي آل 
داري، والمــدارس، فــي العيســوية والحقــت عــددا مــن الشــبان، وســط إطــالق وابــل مــن القنابــل الغازيــة المســيلة 

للدمــوع بشــكل عشــوائي صــوب المنــازل.

ومســاء االثنيــن الموافــق 30 ديســمبر 2019، اعتــدت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، علــى الطفــل آدم أبــو رمــوز )17 
عامــا(، بالضــرب المبــرح، قبــل أن تعتقلــه وتقتــاده وهــو ينــزف دًمــا مــن رأســه، بعــد اقتحامهــا حي بطــن الهوى في 
بلــدة ســلوان بالقــدس. وتخلــل اقتحــام القــوات اإلســرائيلية مواجهــات مــع الشــبان، أطلقــت خاللهــا تلــك القــوات 
الرصــاص الحــي والمعدنــي المغلــف بالمطــاط، وقنابــل الصــوت، والغــاز المســيل للدمــوع، صــوب المواطنيــن، دون 

أن يبلــغ عــن إصابــات.

وخــالل هــذا الشــهر، رصــد األورومتوســطي، )16( عمليــة إطــالق قنابــل صوتيــة ومســيلة للدمــوع رافقــت توغلــت 
ومحيــط حاجــز قلنديــا ومخيــم شــعفاط، دون اإلبــالغ عــن إصابــات.

وتشــكل اعتــداءات القــوات اإلســرائيلية المتكــررة، وتوجيــه قنابــل الغــاز والصــوت ضــد المواطنيــن 
ومنازلهــم إلــى جانــب الجــواء للعنــف والضــرب المبــرح، انتهــاكا ممنهجــا لقواعــد القانــون الدولــي 
التــي تضــع ضوابــط فــي اســتخدام القــوة ضــد المدنييــن. ويتضــح مــن المتابعــة أن قــوات الجيــش 
تســتخدم هــذه األدوات ضمــن سياســاتها الممنهجــة كإجــراءات عقابيــة ميدانيــة. كمــا أن صمــت 
القــوات  يشــجع  والمحاســبة،  المســاءلة  وغيــاب  االنتهــاكات،  هــذه  علــى  الدولــي  المجتمــع 

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 
هــذا الشــهر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )149( عمليــات اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس، تخللهــا اعتقــال )115( 
ــا علــى 

ً
ــا منهــم )27( طفــال، و)12( امــرأة، واســتدعاء )24( شــخًصا. وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )13( مواطن

ً
مواطن

األقــل، منهــم أطفــال وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.

وفيما يلي التفاصيل:

وفجــر األحــد الموافــق 1 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي طفليــن شــقيقين بعــد اقتحــام منــزل 
والدهــم فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي 
اقتحمــت البلــدة القديمــة وداهمــت منــزل المواطــن إيــاد أبــو غزالــة وفتشــت المنــزل ونكلــت بســكانه واعتــدت 

.)
ً
(، ومصعــب )15 عامــا

ً
عليهــم بالضــرب قبــل ان تعتقــل طفلــي المواطــن المذكــور، وهمــا: مصطفــى )16 عامــا

وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن محمــد ســميح العباســي )25عامــا( بعــد 
ســاعات مــن اإلفــراج عنــه  صباحــا، بعدمــا اعتقــل بعــد اقتحــام منزلــه فــي حــي رأس العامــود ببلــدة ســلوان جنــوب 
المســجد األقصــى. علمــا أن المواطــن المذكــور كان أفــرج عنــه الخميــس بعــد قضائــه 7 ســنوات فــي الســجون 
اإلســرائيلية بعــد أن أدانتــه المحكمــة اإلســرائيلية بطعــن أحــد المســتوطنين فــي منطقــة ســكناه. وفــي وقــت 
متأخــر مســاء الســبت اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي العباســي، وأفرجــت عنــه صبــاح األحــد، قبــل أن تســتدعيه 

مجــددا ألحــد مقراتهــا.
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وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوة راجلــة مــن الجيــش اإلســرائيلي، حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان، جنــوب 
المســجد األقصــى فــي القــدس والحقــت مجموعــة مــن األطفــال.

كمــا اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس، ونفــذت مداهمــات فيهــا، دون 
اإلبــالغ عــن اعتقــاالت.

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، طفليــن شــقيقين، بعــد مداهمــة منزلهمــا فــي بلــدة 
العيســوية بالقــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي اقتحمــت البلــدة وداهمــت 
منــزل المواطــن خليــل كليــب واعتقلــت طفليــه أحمــد )12 عامــا( ومحمــد )17 عامــا(، وحولتهمــا للتحقيــق فــي مركــز 

شــرطة »شــارع صــالح الديــن« بمدينــة القــدس.

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب محمــد خالــد شــريفة مــن حــي بــاب حطــة بالقــدس 
القديمــة.

وفجــر االثنيــن الموافــق 2 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطنيــن عــالء توفيــق أبــو تايــه 
)21 عامــا(، وإســحاق خالــد أبــو تايــه )22 عامــا(، بعــد اقتحــام منزليهمــا فــي حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان فــي 

القــدس.

اســتدعت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن شــادي مطــور، أميــن ســر حركــة فتــح فــي القــدس، إلــى مركــز 
التوقيــف »المســكوبية«، واحتجزتــه وحققــت معــه علــى مــدار عــدة ســاعات. وأفــاد مطــور بعــد اإلفــراج عنــه أن 
القــوات اإلســرائيلية حققــت معــه بتهمــة خــرق القانــون وممارســة الســيادة الفلســطينية علــى األرض، ودعــم 

ــادة النشــاطات التنظيميــة فــي القــدس. وقي
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وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي القــدس، وشــرعت فــي 
مســح الشــعارات الوطنيــة وإزالــة صــور المواطــن محمــد ســمير عبيــد• )الــذي ســبق أن قتلتــه فــي المنطقــة( عــن 

جــدران البلــدة.

وفــي اليــوم الثالثــاء الموافــق 3 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطنــة منتهــى محمــد 
ــاب الرحمــة داخــل المســجد  ــاء تأديتهــا الصــالة فــي منطقــة ب ــة أم الفحــم، أثن ، مــن ســكان مدين

ً
أمــارة، 43 عامــا

األقصــى. وأظهــرت لقطــات فيديــو يوثــق االعتــداء، قيــام أحــد أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية بإمســاك أمــارة مــن 
ذراعهــا وهــي ســاجدة تصلــي، وقيــام شــرطة إســرائيلية أخــرى بإمســاك ذراعهــا اآلخــر وســحبوها ودفعوهــا قبــل 

اعتقالهــا ونقلهــا إلــى جهــة مجهولــة.

• قتلته القوات اإلسرائيلية في 27 يونيو 2019، في بلدة العيساوية، شمال شرقي 
مدينة القدس، واحتجزت جثمانه خمسة أيام.

، من 
ً
وبالتزامن مع ذلك، أقدمت قوات الشرطة اإلسرائيلية على اعتقال الطفل مجد محمد زهير كبها، 17 عاما

سكان قرية برطعة، جنوب غربي مدينة جنين، أثناء تأديته الصالة أيضا. وأظهر مقطع فيديو أفراد من القوات 
اإلسرائيلية وهم يحيطون بالشاب كبها ويطلبون منه تسليم نفسه، في توجهت إليهم امرأة فلسطيني 

وأبلغتهم أنه يصلي وأنه ال يستطيع أن يتحدث معهم وهو في هذه الوضعية، و رغم ذلك هجم عليه أحد 
عناصر الشرطة اإلسرائيلية وانتزعه من مكانه وأحاط برقبته ودفعه على األرض هو وباقي العناصر األمنية 

وقيدوا يديه ونكلوا به ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وفي اليوم نفسه، فرضت قوات الجيش اإلسرائيلي، الحبس المنزلي، خمسة أيام على الطفلين الشقيقين 
أحمد خليل كليب )12 عاما( وشقيقه محمد )17 عاما(، ضمن شروط اإلفراج عنهما التي اشتملت كفالة طرف 

ثالث أيضا. وأفاد الطفالن عقب اإلفراج عنهما أنهما تعرضا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهما وخالل احتجازهما 
في مركز شرطة »شارع صالح الدين« بمدينة القدس، وكذلك تعرضا للحرمان من النوم. واعتقل الطفالن في 

اليوم السابق بعد مداهمة منزلهما في بلدة العيسوية بالقدس.
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وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 4 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، ثالثــة منهــم شــقيقان، 
وطفــل، بعــد مداهمــة منازلهــم فــي بلــدة حزمــا شــرق مدينــة القــدس. والمعتقلــون، هــم: يحيــى مأمــون صبيــح 
)15 عامــا(، والشــقيقين محمــد وحمــادة حابــس صبيــح )21، و19 عامــا(. وخــالل اقتحــام البلــدة ألصقــت القــوات 
ــازل، تهــدد الســكان باتخــاذ إجــراءات بحقهــم بهــدف »تحســين  اإلســرائيلية منشــورات تحذيريــة علــى جــدران المن
جمــع المعلومــات االســتخباراتية، ولتشــويش النشــاطات غيــر المشــروعة وإحبــاط اإلرهــاب« - كمــا جــاء فــي نــص 

المنشــور-.
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، بعــد مداهمــة 
ً
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن ســيف فضــل بــدر، 30 عامــا

ــة القــدس.  ــه وتفتيشــه فــي بلــدة بيــت دقــو، شــمال غربــي مدين منزل

كمــا اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الطفــل حمــزة أبــو ســنينة )16 عامــا( بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي بطــن 
الهــوى فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى فــي القــدس.

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب محمــد موســى مصطفــى مــن منطقــة الشــيخ 
جــراح فــي القــدس أثنــاء عودتــه لمنزلــه ببلــدة العيســاوية.

وليــال، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، ثالثــة مواطنيــن خــالل اقتحــام حــي بطــن الهــوى فــي بلــدة ســلوان 
جنــوب المســجد األقصــى. والمعتقلــون، هــم: محمــد فايــز الرجبــي، إســالم ماهــر الرجبــي، وســفيان النتشــة. 

وفجــر الخميــس الموافــق 5 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الطفــل محمــود الهــدرة )17 
عاًمــا(، بعــد اقتحــام منزلــه فــي بلــدة الطــور فــي القــدس.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن مــراد كمــال عليــان مــن مــكان عملــه، وهــو مــن 
ســكان بلــدة ســلوان شــرقي القــدس

وصبــاح يــوم الجمعــة، الموافــق 6 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 5 مواطنيــن، منهــم 4 
صحفييــن مــن تلفزيــون فلســطين، فــي مدينــة القــدس، واســتولت علــى معــدات التصويــر وأجهــزة البــث. احتجــزت 
ــل أن تفــرج عنهــم شــريطة عــدم التواصــل فيمــا بينهــم  ــع ســاعات قب ــك القــوات الصحفييــن األربعــة لنحــو أرب تل

لمــدة 15 يومــا، إلــى جانــب عــدم التصويــر فــي القــدس. )التفاصيــل فــي بنــد تقييــد الحريــات اإلعالميــة(.
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وصبــاح يــوم الجمعــة، الموافــق 6 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 5 مواطنيــن، منهــم 4 
صحفييــن مــن تلفزيــون فلســطين، فــي مدينــة القــدس، واســتولت علــى معــدات التصويــر وأجهــزة البــث. احتجــزت 
تلــك القــوات الصحفييــن األربعــة لنحــو أربــع ســاعات قبــل أن تفــرج عنهــم شــريطة عــدم التواصــل فيمــا بينهــم 

لمــدة 15 يومــا، إلــى جانــب عــدم التصويــر فــي القــدس. )التفاصيــل فــي بنــد تقييــد الحريــات اإلعالميــة(.

وفــي اليــوم نفســه، فرضــت المحكمــة اإلســرائيلية علــى المواطنيــن إســالم الرجبــي ومحمــد الرجبــي مــن بلــدة 
ســلوان بمدينــة القــدس، الحبــس المنزلــي لمــدة 5 أيــام، ضمــن شــروط اإلفــراج عنهمــا، إلــى جانــب دفــع كفالــة 
ماليــة نقديــة قيمتهــا 1000 شــيكل )حوالــي 287 $. وكانــت القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت الشــابين الرجبــي، مســاء 

األربعــاء الماضــي بعــد اقتحــام حــي بطــن الهــوى بالبلــدة، وحولتهــا إلــى مركــز تابــع لهــا للتحقيــق معهمــا.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 7 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن نضــال عبــود، خــالل 
فعاليــة إضــاءة شــجرة الميــالد فــي منطقــة بــاب العمــود )أشــهر أبــواب القــدس القديمــة(.

ومســاء االثنيــن الموافــق 9 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الُمســّن محمــود القوالغاصــي 
)65 عامــا( بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــارة الســعدية بالبلــدة القديمــة فــي القــدس.

وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية، المواطــن رضــوان جمــال عمــرو، وهــو مــن موظفــي وزارة 
ــا مــن المخابــرات اإلســرائيلي 

ً
األوقــاف فــي المســجد األقصــى، بعــد اســتدعائه عبــر الهاتــف. وأفــاد رضــوان أن ضابط

اتصــل بــه وأبلغــه أنــه المســؤول الجديــد للمنطقــة، وطلــب مقابلتــه فــي مركــز مخابــرات »عــوز« فــي جبــل المكبــر. 
وذكــر أنــه تلقــى اتصــاال ثانيــا طلــب منــه مســؤول المخابــرات الحضــور لغــرف 4 فــي المســكوبية بــدل مخابــرات » 

عــوز« ...، وهنــاك حجــز لمــدة ســاعتين، قبــل إخــالء ســبيله.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 10 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطــن فــادي عليــان 
وهــو أحــد حــراس المســجد األقصــى، أثنــاء عملــه فــي باحاتــه، واقتادتــه إلــى مركــز التحقيــق والتوقيــف المعــروف 
بـ«القشــلة« فــي بــاب الخليــل، بعــد يــوم مــن حــدوث مشــادات كالميــة بينــه والشــرطة اإلســرائيلية إثــر قيــام األخيرة 

بنقــل غرفــة حــراس األقصــى إلــى مــكان آخــر.

كمــا اعتقلــت الطفــل منتصــر ناصــر ســبتة )15 عاًمــا(، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة العيســوية شــمال شــرقي 
القــدس.

بلــدة  فــي  منازلهــم  مداهمــة  بعــد  شــقيقان،  بينهــم  شــبان  ســبعة  اإلســرائيلي،  الجيــش  قــوات  واســتدعت 
القــدس. بمدينــة  العيســوية 

وأفــادت مصــادر محليــة أن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت العيســوية وداهمــت عــددا مــن المنــازل، وفتشــتها، 
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مت ســبعة شــبان اســتدعاءات للتحقيــق فــي مركــز شــرطة صــالح الديــن، وهــم: أحمــد محمــد دربــاس، وليــد 
ّ
وســل

ــدر، وعيســى دربــاس. ــاح عليــان، ومؤيــد ب عليــان، والشــقيقان مجــد درويــش ورشــيد درويــش، ومحمــد رب

وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب محمــد العمــوري مــن بلــدة شــعفاط بمدينــة 
القــدس. 

كما استدعت الطفل محمد أحمد دعنا )7 سنوات( من بلدة سلوان بالقدس للتحقيق.

وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات الجيــش داهمــت منــزل المواطــن المقدســي أحمــد دعنــا فــي حــي مراغــة 
بالبلــدة، وحاولــت اعتقــال نجلــه محمــد )7 أعــوام(، لكــن األهالــي حالــوا دون ذلــك، لينتهي األمر بتســليمه اســتدعاء 

للتحقيــق.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 11 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطنــة زكيــة علــي 
حســين )30 عاًمــا( مــن قريــة بيــت دقــو شــمال غربــي مدينــة القــدس، بعــد اســتدعائها للتحقيــق. ووفــق المتابعــة 
 ونكلــت بســاكنيها، 

ً
الميدانيــة، فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت القريــة مســاء اليــوم، ودهمــت نحــو 12 منــزال

وســط انــدالع مواجهــات. وســبق أن اعتقــل الجيــش اإلســرائيلي زوج المواطــن المعتقلــة.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 12 ديســمبر 2019، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، المواطنيــن: اســحاق ابــو خضيــر 
رئيــس مجلــس قــروي شــعفاط، وناصــر أبــو خضيــر، عضــو المجلــس، واقتادتهمــا إلــى مركــز النبــي يعقــوب فــي 

بيــت حنينــا شــمال القــدس، واحتجزتهمــا عــدة ســاعات قبــل إخــالء ســبيلهما.
وأفــاد ناصــر أبــو خضيــر أنــه الشــرطة اإلســرائيلية وجهــت ضــده خــالل التحقيــق تهمــة الدعــوة إلــى مظاهــرة لإلخالل 
بالنظــام العــام، ولكنــه نفــى االدعــاء. وذكــر أن األمــر يتعلــق بطلــب المواطنيــن مــن مجلــس قــروي شــعفاط 
تنظيــم وقفــة احتجاجيــة ضــد هجمــات المســتوطنين األخيــرة ضدهــم، ولبــى المجلــس القــروي الدعــوة بالدعــوة 

للوقفــة غــًدا الجمعــة.
وأفــاد أنــه ورئيــس المجلــس رفضــا التوقيــع علــى أي شــروط تتعلــق بالوقفــة االحتجاجيــة التــي ينظمهــا مجلــس 
قــروي شــعفاط، بعدمــا طلبــت الشــرطة اإلســرائيلية منهمــا التوقيــع علــى تعهــد بعــدم اإلخــالل بالنظــام العــام، 

وعــدم رفــع أعــالم فلســطين وإغــالق الشــارع الرئيســي خــالل الوقفــة االحتجاجيــة.
ــداءات المســتوطنين علــى  ودعــا مجلــس قــروي شــعفاط إلــى الوقفــة بعــد صــالة الجمعــة، لالحتجــاج علــى اعت

ممتلكاتهــم ليــل االثنيــن الماضــي.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 14 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، طفليــن شــقيقين مــن قريــة 
الجديــرة، شــمال غــرب القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوة مــن الجيــش اإلســرائيلي اعتقلــت الشــقيقين 
بــالل )13 عامــا(، وعبــدو )14 عامــا( محمــد قاســم، أثنــاء تواجدهمــا قــرب الجــدار الفاصــل، المقــام علــى أراضــي 

القريــة.
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 ،
ً
وفجــر األحــد الموافــق 15 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، شــادي عبــد اللــه المطــور، 42 عامــا

ــة شــرقي القــدس.  ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن  ــا، شــمالي مدين ــدة بيــت حنين ــه فــي بل بعــد اقتحــام منزل
القــوات اإلســرائيلية داهمــت منــزل المطــور وهــو أميــن ســر »حركــة فتــح« فــي مدينــة القــدس، وأجــروا أعمــال 
عبــث وتفتيــش بمحتوياتــه، واقتــادوه معهــم إلــى مركــز شــرطة المســكوبية، للتحقيــق معــه. يذكــر أن القــوات 
 تتعلــق بالتحريــض والعمــل مــع 

ً
ــه تهمــا اإلســرائيلية اعتقلــت المطــور )5( مــرات خــالل العــام الجــاري، ووجهــت ل

الســلطة الفلســطينية فــي حــدود مدينــة القــدس، كان آخرهــا فــي 14 تشــرين األول الماضــي، حيــث أفــرج عنــه 
حينهــا بكفالــة ماليــة قدرهــا 5 آالف شــيكل. 

، بعــد مداهمــة 
ً
وفجــر اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن عريــن هيثــم حســن الزعانيــن، 24 عامــا

منزلــه فــي حــي وادي الجــوز، شــمالي شــرق البلــدة القديمــة مــن مدينــة شــرقي القــدس، واقتــادوه معهــم 
إلــى مركــز شــرطة المســكوبية، للتحقيــق معــه.  

، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي 
ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن مجــدي محمــود أبــو غزالــة، 28 عامــا

الصوانــة، شــرقي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.  

واقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان، جنوبــي البلــدة القديمة مــن مدينة القدس، 
، واعتقلتــه واقتادتــه معهــا 

ً
وداهمــت منــزل أميــن ســر حركــة فتــح فــي البلــدة، أحمــد موســى العباســي، 46 عامــا

إلــى مركــز شــرطة المســكوبية للتحقيــق معــه.

واعتقلــت الطفــل عيســى ســلمان الفيــراوي )17 عامــا( بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي الجاليــة األفريقيــة، بالبلــدة 
القديمــة مــن مدينــة القــدس. 

، بالغ اســتدعاء 
ً
وفجــر اليــوم نفســه، ســلمت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن إبراهيــم عيســى صيــام، 26 عامــا

لمراجعــة المخابــرات اإلســرائيلية فــي مركــز تحقيــق »المســكوبية » فــي القــدس الغربيــة، وذلــك بعــد مداهمــة 
منزلــه فــي بلــدة ســلوان، جنوبــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 

وفجــر االثنيــن الموافــق 16 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي المواطنيــن حكــم مجاهــد أبــو 
، بعــد اقتحــام بلــدة العيزريــة، شــرقي مدينة شــرقي القدس، 

ً
، وســياف نضــال أبــو رومــي، 34 عامــا

ً
رومــي، 32 عامــا

ومداهمــة منزليهمــا وتفتيشــهما والعبــث فــي محتوياتهمــا.
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وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 17 ديســمبر 2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، محيــط مصلــى بــاب الرحمــة، 
شــرقي المســجد األقصــى، فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.  منــع أفرادهــا )5( طفــالت ومواطــن مــن 
تأديــة صــالة الظهــر فــي المنطقــة، ومــن ثــم اعتقلوهــم، واقتادوهــم الــى مركــز شــرطة »القشــلة« فــي البلــدة 
، وميــار عمران النتشــة، 

ً
، وضحــى محمــد غــزاوي، 16عامــا

ً
القديمــة.  والمعتقلــون هــم: آيــة أســامة عاشــور، 15 عامــا

.
ً
، وجمــال محمــد العســلي ،23 عامــا

ً
، وتــاال ناصــر،15 عامــا

ً
، ومــرام احمــد النتشــة، 15عامــا

ً
15 عامــا

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، المتمركــزة عنــد حاجــز شــعفاط العســكري، شــمال  مــن مدينــة 
شــرقي القــدس، المواطــن عريــن هيثــم حســن الزعانيــن )24 عامــا(، أثنــاء اجتيــازه الحاجــز، واقتادتــه معهــا إلــى 
جهــة مجهولــة. يذكــر أن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت الشــاب الزعانيــن فجــر األحــد الماضــي مــن منزلــه الكائــن فــي 

حــي وادي الجــوز، وأفرجــت عنــه صبــاح اليــوم التالــي.
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وفي ساعات المساء أيضا، اعتقلت قوات الجيش اإلسرائيلي، ثالث مواطنات من بلدة العيزرية، أثناء تواجدهن 
في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس. والمعتقالت هن: مسؤولة ملف المرأة في اللجنة التنظيمية 

لحركة فتح في العيزرية نجاة الشريف وابنتها آيات، الطالبة في جامعة القدس، ومديرة جمعية بناة 
المستقبل دينا فرعون، عقب خروجهن من اجتماع لالتحاد العام للمرأة في المخيم.

ديســمبر   18 الموافــق  األربعــاء  وفجــر 
الجيــش  قــوات  اعتقلــت   ،2019
منهــم  مواطنيــن   5 اإلســرائيلي، 
طفــالن، مــن بلــدة العيســوية بالقــدس، 
للتحقيــق.  آخريــن  اثنيــن  واســتدعت 
فــإن  الميدانيــة؛  المتابعــة  ووفــق 
القــوات اإلســرائيلية داهمــت عــددا مــن 
منــازل المواطنيــن فــي حــي الشــهيد 
بالبلــدة وفتشــتها واعتقلــت كل  عبيــد 
 )

ً
عامــا  16( عبيــد  ســفيان  يونــس  مــن: 

( ومحمــد 
ً
وعلــي ســفيان عبيــد )17 عامــا

( ووســيم نايــف 
ً
مــروان عبيــد )19 عامــا

( ولــؤي فيصــل عبيــد )18 
ً
عبيــد )38 عامــا

.)
ً
عامــا

هانــي  الشــابين  ذوي  ســلمت  كمــا 
عبيــد،  رأفــت  وأميــن  عبيــد،  عصمــت 
معهمــا. للتحقيــق  اســتدعاء  بالغــي 

وفجــر اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، حــي رأس العامــود ببلــدة ســلوان، فــي مدينــة القدس، 
وداهمــت منــزل عائلــة الشــاب فــارس بســام أبــو نــاب، الــذي قتلتــه فــي 2019/11/17. نفــذت تلــك القــوات عمليــات 
تفتيــش وعبــث بمحتويــات المنــزل، واعتــدت علــى قاطنيــه بالضــرب، قبــل أن تعتقــل والــد الشــاب المذكــور، بســام 
(، ومحمــد )20 

ً
( وســيف )17 عامــا

ً
( وثالثــة مــن أبنائــه، منهــم طفــالن، وهــم: يوســف )14 عامــا

ً
أبــو نــاب )52 عامــا

.)
ً
عامــا
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ــه،  ومســاء اليــوم اســتدعت قــوات الجيــش اإلســرائيلي عريــن هيثــم حســن الزعانيــن )24 عامــا(، بعــد اإلفــراج عن
صبــاح اليــوم، يذكــر أنــه احتجــز مســاء أمــس، أثنــاء مــروره علــى حاجــز مخيــم شــعفاط بالقــدس.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 21 ديســمبر 2019، فرضــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي الحبــس المنزلــي لمــدة 5 أيــام 
علــى الطفليــن الشــقيقين يوســف وســيف بســان ابــو نــاب )14 و17 عامــا(، ضمــن شــروط اإلفــراج عنهمــا، بعدمــا 

اعتقلتهمــا األربعــاء الماضــي.

وفــي صبــاح يــوم األحــد الموافــق 22 ديســمبر 2019، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، المواطــن نظــام رشــدي أبــو 
، مــن محيــط مصلــى بــاب الرحمــة، شــرقي المســجد األقصــى فــي مدينــة القــدس. اقتــادت عناصــر 

ً
رمــوز،38 عامــا

الشــرطة المواطــن المذكــور إلــى أحــد مقراتهــا واحتجزتــه عــدة ســاعات قبــل أن تخلــي ســبيله مــع تســليمه قــرارا 
باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة أســبوع.

وســبق أن تعــرض المواطــن أبــو رمــوز لمالحقــات عديــدة مــن القــوات اإلســرائيلية؛ بســبب وجــوده المســتمر فــي 
المســجد األقصــى، كمــا تعــرض عــدة مــرات لإلبعــاد عنــه، وخــالل ذلــك يمكــث علــى أبوابــه المســجد. 

 ،
ً
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن عبــد الرحمــن خليــل محمــد محمــود، 39 عامــا

مــن داخــل مركبتــه فــي منطقــة التلــة الفرنســية، شــمالي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، واقتادتــه إلــى 
جهــة مجهولــة. يذكــر أن المواطــن المذكــور مــن ســكان قريــة العيســوية، شــمالي شــرق المدينــة، وأمضــى فــي 

الســجون اإلســرائيلية 17 عاًمــا وأطلــق ســراحه فــي شــهر فبراير/شــباط الماضــي.

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، )3( مواطنيــن، منهــم طفــالن، بعــد مداهمــة العديــد 
مــن المنــازل فــي حــي عبيــد فــي بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: أحمــد منيــر 

.)
ً
(، وأميــر عبــد اللــه عــواد )19 عامــا

ً
(، وأحمــد ماهــر عبيــد )16 عامــا

ً
عبيــد )14عامــا

وفــي ســاعات المســاء، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، حــي رأس العمــود، شــرقي البلــدة القديمــة مــن 
 ،)

ً
مدينــة القــدس. داهمــت تلــك القــوات العديــد مــن المنــازل واعتقلــت الطفــل محمــد صــالح أبــو ماضــي )16 عامــا

( بعــد االعتــداء عليهمــا بالضــرب المبــرح.
ً
والمواطــن عمــر عامــر أبــو ماضــي )18 عامــا

وفجــر يــوم االثنيــن الموافــق 23 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن محمــد نايــف ابــو 
( بعــد مداهمــة منزلــه فــي مخيــم قلنديــا لالجئيــن، شــمالي مدينــة القــدس. 

ً
شــنب )23 عامــا
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وصباح اليوم نفســه، اعتقلت قوات الجيش اإلســرائيلي )4( من محيط مصلى باب الرحمة في المســجد األقصى 
 ،)

ً
(، ولواحــظ الشــيوخي)55 عامــا

ً
(، وســعاد غــراب )60 عامــا

ً
بالقــدس. والمعتقــالت هــن/ وفاطمــة الصــوص )57عامــا

.)
ً
وإلهــام أبــو صبيــح )51 عاما

(، بعــد 
ً
وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي الشــاب روحــي محمــود الكلغاصــي )23 عامــا

مداهمــة منزلــه فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.

وفــي اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي منــزل الشــاب مجــد اســماعيل العباســي )21عامــا( مــن 
ســكان مــن ســكان حــي راس العامــود ببلــدة ســلوان فــي مدينــة القــدس، وســلمته بالغــا لمراجعــة مخابراتهــا فــي 

مركــز شــرطة »عــوز »فــي حــي جبــل المكبــر، جنوبــي المدينــة.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 24 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، المواطــن دانيــل زهيــر أبــو 
، تعــد مداهمــة منــزل عائلتــه فــي حــي الطــور، شــرقي البلــدة القديمة مــن مدينة القــدس. وأفادت 

ً
نصــرة، 18 عامــا

عائلــة المواطــن المذكــور أن القــوات اإلســرائيلية اعتــدت عليــه بالضــرب أثنــاء اعتقالــه.

وفــي اليــوم نفســه اعتقلــت قــوات الجيش اإلســرائيلي، 
بلــدة  اقتحامهــا  بعــد  طفــل،  بينهــم   ،

ً
مواطنــا  )13(

العيســوية، شــمالي شــرق مدينــة القــدس، ومداهمــة 
العديد من المنازل وتفتيشــها. والمعتقلون هم: مجد 
 ،

ً
، ومحمــود عمــاد حويــح، 22 عامــا

ً
مــروان داري، 17 عامــا

، واحمــد ســعد مصطفى،22 
ً
محمــد وليــد حويــح، 18 عامــا

، ومحمــود محمــد عبيــد، وأيــوب محمــد أبــو عصــب، 
ً
عامــا

، وصالــح بــدر 
ً
، ومحمــد مرعــي دربــاس، 21 عامــا

ً
23 عامــا

، وأحمــد عايــش عبيــد، وأحمــد محمــد 
ً
أبــو عصــب، 19 عامــا

، ومحمــد أحمــد محمــود، وعــادل ناصــر 
ً
محمــود،19 عامــا

.
ً
محمــود، ومحمــود عمــاد داري،20 عامــا
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(، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة بيــت دقــو، شــمالي غــرب 
ً
كمــا اعتقلــت المواطــن خالــد بســام داوود )33 عامــا

مدينــة القــدس.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 26 ديســمبر 2019، ســلمت المخابــرات اإلســرائيلية، 6 شــبان مــن بلــدة العيســاوية 
ــا موقًعــا مــن قائــد الجبهــة الداخليــة اإلســرائيلي عــن نيتــه إصــدار قــرار بفــرض الحبــس المنزلــي 

ً
بالقــدس بالغ

الليلــي عليهــم.
ــان،  ــان علي ــز محيســن، محمــد علي ــام، فاي ــد، نضــال غن ــور ســامي عبي ــو عصــب، وأن ــح أب والشــبان الســتة هــم: صال
محمــد موســى مصطفــى، وتبلــغ اعمارهــم مــا بيــن 18و 25 عاًمــا. وهــذا القــرار هــو األول الــذي يصــدر عــن قائــد 

الجبهــة الداخليــة بهــذا الشــأن.
ويقضــي القــرار بالحبــس المنزلــي الليلــي لعــدة شــهور، بذريعــة قيامهــم بنشــاطات تشــكل خطــًرا علــى األمــن 

والمواطنيــن، والمشــاركة بالمواجهــات وضــرب الحجــارة والزجاجــات الحارقــة.
وتواصلــت المخابــرات اإلســرائيلية الليلــة الماضيــة مــع الشــبان الســتة للمثــول اليــوم أمامهــا فــي غــرف »4 » فــي 

مركــز شــرطة المســكوبية غربــي القــدس، وســلمتهم القــرارات ثــم أخلــت ســبيلهم.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 27 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب نصــر اللــه منيــر 
األعــور )18عامــا( مــن ســكان حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان، وذلــك أثنــاء تواجــده فــي مقبــرة بــاب الرحمــة بمدينــة 

القــدس.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 28 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 4 مواطنيــن بعــد االعتــداء 
 ،)

ً
عليهــم بالضــرب علــى مدخــل بلــدة العيســوية فــي القــدس. والمعتقلــون، هــم: أحمــد محمــد دربــاس )23 عامــا

.)
ً
(، وروبيــن أحمــد جابــر )20 عامــا

ً
(، ومحمــد داود أبــو ريالــة )21 عامــا

ً
وباســل عزيــز عبيــد )19 عامــا

وفــي يــوم األحــد الموافــق 29 ديســمبر 2019، نفــذت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، حملــة اعتقــاالت واســعة فــي 
بلــدة العيســوية بمدينــة القــدس، طالــت 12 مواطنــا، بينهــم ثالثــة أشــقاء. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوات 
الجيــش اإلســرائيلي داهمــت عشــرات المنــازل فــي البلــدة، وفتشــتها، واعتقلــت كال مــن: ســامي ومــراد وســامر 
أنــور عبيــد، وفــادي علــي عليــان، وناصــر علــي محمــود، وزكريــا عليــان، وكايــد محمــود، ومــروان داري، ويوســف 

محمــد درويــش، وإســماعيل يوســف محيســن، وأكــرم فــادي علــي مصطفــى، ومحمــد الصفــدي.
وأفــاد محامــي هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن محمــد محمــود، أن الســلطات اإلســرائيلية قــررت اإلفــراج عــن 
عــدد مــن المعتقليــن المذكوريــن، وتحذيرهــم مــن مشــاركتهم أو أوالدهــم »بإلقــاء الحجــارة والمواجهــات فــي 

البلــدة«، وهــددت بتحويــل ملفهــم لــوزارة الداخليــة »لســحب هوياتهــم« فــي حــال مخالفــة ذلــك.
وشــمل قــرار االفــراج كال مــن: زكريــا عليــان، وســامي عبيــد، ومــراد عبيــد، وفــادي مصطفى، ومروان داري، وســامر 

عبيــد، ومحمــود كايــد، وجمــال عطيــة، ومحمــد زهــرة، ومحمــود ناصر، وفــادي عليان

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 30 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 4 مواطنيــن، بعــد اقتحــام 
(، وفريــد أحمــد 

ً
منازلهــم فــي بلــدة الطــور بمدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: : ماهــر عصــام اللفتــاوي )23 عامــا
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.)
ً
(، وعبــد الرحمــن إيــاد الهــدرة )21 عامــا

ً
(، ومحمــود محمــد أبــو ســبيتان )18 عامــا

ً
أبــو الهــوى )19 عامــا

كما حررت الشرطة اإلسرائيلية مخالفات لمركبات في منطقة »الحردوب« ببلدة الطور في مدينة القدس. 

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي الشــقيقين أحمــد )22 عاًمــا( وخالــد عســكر )19 عاًمــا(، بعــد 
مداهمــة منزلهمــا فــي الحــارة الشــرقية فــي بلــدة حزمــا شــمالي شــرق القــدس.

وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، األســير المحــرر علــي خليــل العباســي؛ للتحقيــق معــه 
فــي مركــز تحقيــق شــرطة البريــد. يذكــر أن القــوات اإلســرائيلية أفرجــت أمــس عــن العباســي بعــد 30 شــهرا مــن 

االعتقــال، وهــو مــن ســكان حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان.

وفــي اليــوم نفســه، أقدمــت الشــرطة اإلســرائيلية علــى تركيــب عمــود لكاميــرات المراقبــة فــي حــي عيــن اللــوزة 
ببلــدة ســلوان، بمــا ينتهــك خصوصيــة المواطنيــن.

ومســاء اليــوم، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، خمســة شــبان بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب، فــي منطقــة 
بــاب العامــود بالقــدس. وأظهــر مقطــع مصــور تداولــه نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، اقتيــاد تلــك 
القــوات الشــبان الخمســة مــن منطقــة بــاب العامــود وســط وجــود عشــرات المصليــن فــي المســجد األقصــى. ولــم 

تعــرف هويــة المعتقليــن الذيــن اقتادتهــم القــوات اإلســرائيلية إلــى أحــد مقراتهــا فــي المدينــة.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 31 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، الشــاب لقمــان ســامي ريــان 
)25 عامــا( بعــد مداهمــة منــزل ذويــه وتفتيشــه، فــي قريــة بيــت دقــو شــمال غــرب مدينــة القــدس.

كما سلمت السلطات اإلسرائيلية، ثالثة شبان في بلدة العيسوية بالقدس قرارا بحظر التجوال الليلي.
وأفــادت مصــادر محليــة أن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت عــددا مــن منــازل المواطنيــن فــي العيســوية، وســلمت 3 
شــبان بالغــات تقضــي بحظــر تجوالهــم الليلــي، وهــم: محمــود رمضــان عبيــد، وآدم كايــد محمــود، ونديــم محمــد 

الصفدي.

كمــا وثــق المرصــد، )35( عمليــة اقتحــام لبلــدات القــدس تخللهــا أعمــال تفتيــش ومداهمــات دون اإلبــالغ عــن 
اعتقــاالت.
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ووفــق متابعــة المرصــد؛ فــإن الشــهر األخيــر مــن عــام 2019، شــهد تصاعــًدا كبيــرا فــي عمليــات االقتحــام 
والمداهمــات التــي شــنتها القــوات اإلســرائيلية وكذلــك فــي عمليــات االعتقــال واالحتجــاز التعســفي. 
وتتــوج هــذه االنتهــاكات عامــا قاســيا، خــالل العــام بمجملــه، الــذي شــهد أكثــر مــن 1950 حالــة اعتقــال، 
بينهــا 500 حالــة اعتقــال ألطفــال. وتبيــن أن غالبيــة حمــالت الدهــم واالقتحــام تأتــي ضمــن سياســة 
العقــاب الجماعــي ومحاولــة تنغيــص حيــاة المواطنيــن ودفعهــم للتفكيــر علــى الرحيــل عــن المدينــة. 
وتتعمــد قــوات الجيــش اإلســرائيلي تنفيــذ غالبيــة حمــالت الدهــم واالقتحــام للمنــازل فــي وقــت متأخــر 
مــن ســاعات الليــل، أو ســاعات الفجــر، والمواطنيــن نيــام، مســببة حالــة الفــزع لــدى الســكان خاصــة 
األطفــال والنســاء منهــم؛ منتهكــة بذلــك قواعــد التعامــل مــع المدنييــن. ويشــكل ذلــك مخالفــة صريحــة 
ــفي  ل تعسُّ

ُّ
 أحــد لتدخ

ُ
للمــادة 12 فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص أنــه »ال يجــوز تعريــض

فــي حياتــه 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،  المواطنيــن وممتلكاتهــم، واالعتقــال، واالســتدعاء، والحبــس  علــى  االعتــداء  أبرزهــا:  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. 

رابعا: قمع التجمعات السلمية:

وثــق المرصــد، حادثــة واحــدة علــى األقــل لجــأت فيهــا قــوات الجيــش اإلســرائيلي إلــى فــض تجمعــات ســلمية 
لمواطنيــن فلســطينيين فــي القــدس بالقــوة.

 وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

فــي يــوم الســبت الموافــق 28 ديســمبر 2019، اقتحمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، خيمة أعدت الســتقبال األســير 
علــي خليــل العباســي )20 عامــا( فــي حــي عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان جنــوب القــدس، الــذي مــن المقــرر االفــراج 
ــه اليــوم التالــي األحــد. ومــن المقــرر أن تفــرج الســلطات اإلســرائيلية األحــد عــن األســير العباســي مــن ســجن  عن

النقــب الصحــراوي بعــد أن أمضــى فــي االعتقــال ســنتين ونصــف.
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خامسا: حاالت هدم المنازل والممتلكات واألعيان:

ــازل المواطنيــن  رصــد فريــق المرصــد األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )42( حالــة هــدم وتوزيــع إخطــارات لمن
وممتلكاتهــم فــي القــدس، ترتــب عليهــا هــدم )8( منــازل ومســاكن، منهــا )3( أجبــر مالكوهــا علــى هدمهــا ذاتيــا، 
لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة الثمــن، مــا أدى لتشــريد عشــرات المواطنيــن، و)4( منشــآت، إلــى جانــب إخطــار )30( 

منشــأة بالهــدم. 

وفيما يلي أبرز عمليات الهدم واإلخطارات:

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 2 ديســمبر 2019، اضطــر المواطــن منــذر فايــز الكســواني، لهــدم منزلــه ذاتيــا فــي 
حــي الســويح بــرأس العامــود فــي مدينــة القــدس، لتجنــب دفــع تكاليــف الهــدم للســلطات اإلســرائيلية. وأفــاد 
الكســواني أن منزلــه مقــام منــذ 10 ســنوات، علــى مســاحة 70 م2، ويقطنــه مــع زوجتــه وطفليــه، وأن البلديــة 

اإلســرائيلي رفضــت ترخيصــه. 
وذكــر أنــه قبــل شــهرين وصلــت طواقــم البلديــة إلــى المنــزل وســلمته إنــذارا بالهــدم وقبــل أســبوع ســلمته انــذارا 

آخــر ممــا اضطــره لهدمــه تجنبــا لدفــع تكاليــف الهــدم الباهظــة التــي تفرضهــا البلديــة اإلســرائيلية.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 4 ديســمبر 2019، هدمــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، مســكنين وبركســا زراعيــا فــي 
تجمعــي أبــو النــوار وواد أبــو هنــدي جنــوب شــرق القــدس.

وأفــاد ممثــل تجمــع أبــو النــوار أبــو عمــاد الجهاليــن أن البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس اقتحمــت تجمــع أبــو النــوار 
وشــرع عناصرهــا بتفكيــك بركــس زراعــي فــي التجمــع واالســتيالء عليه.

وأضــاف، أن طواقــم البلديــة وترافقهــا قــوات مــن الجيــش اإلســرائيلي توجهــت بعــد عمليــة الهــدم فــي أبــو 
النــوار إلــى تجمــع أبــو هنــدي وشــرعت بعمليــة هــدم مســكنين بدوييــن، بدعــوى عــدم وجــود تراخيــص.

ويتهــدد التجمعــات البدويــة الفلســطينية شــرق مدينــة القــدس خطــر اإلخالء والتهجير من الســلطات اإلســرائيلية، 
لصالــح مخطــط المشــروع االســتيطاني المعــروف بـــ »E1 »، والــذي مــن شــأنه أن يفصــل جنــوب الضفــة عــن شــمالها، 

ويحكــم الســيطرة علــى مدينــة القدس.

المواطــن علــي  القــددس،  البلديــة اإلســرائيلية فــي  أجبــرت  الموافــق 9 ديســمبر 2019،  االثنيــن  يــوم  وفــي 
جعابيــص، علــى هــدم منزلــه فــي قريــة جبــل المكبــر، بيــده، بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

وأفــاد المواطــن جعابيــص أنــه شــّيد منزلــه قبــل حوالــي 6 أشــهر، علــى مســاحة 70 متــرا مربعــا، وهــو عبــارة عــن 
غرفــة واحــدة فقــط مــن الخشــب، ويعيــش فيهــا مــع أســرته المكونــة مــن 6 أفــراد.

وذكــر أن طواقــم البلديــة اقتحمــت المنــزل قبــل يوميــن وأمهلتــه مــدة 3 أيــام فقــط لتنفيــذ الهــدم وتجريــف 
األرض وهــدم الســور االســتنادي المحيــط بــاألرض وإال ســيقوم بدفــع »أجــرة الهــدم« لطواقــم البلديــة.

وأضاف جعابيص أنه شرع بتفكيك المنزل وتفريغ من محتوياته تفاديا لدفع غرامات مالية.



انتهاكات حتى الساعة األخيرة 25

ولفــت جعابيــص أن أهالــي المنطقــة قدمــوا مخططــا لترخيــص المنطقــة، ورغــم ذلــك تواصــل البلديــة إصــدار أوامــر 
هــدم لمنشــآتهم فــي المنطقــة، وتقــوم بتنفيــذ القرارات بشــكل شــبه اســبوعي.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 11 ديســمبر 2019، اقتحمــت طواقــم البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس، بحمايــة 
قــوات معــززة مــن الشــرطة اإلســرائيلية، أحيــاء بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى، وخاصــة أزقــة البســتان 

وعيــن اللــوزة ووادي حلــوة ووادي ياصــول والثــوري ووادي الربابــة.
وقــال فخــري أبــو ديــاب الناطــق باســم لجنــة الدفــاع عــن أراضــي ســلوان، إن طواقــم البلديــة كانــوا يحملــون 

مخططــات وخرائــط وتصويــر جــوي لــكل حــي مــن األحيــاء وقامــوا بتصويــر بعــض المنــازل.
وعبــر أبــو ديــاب عــن مخاوفــه مــن أن تقــدم البلديــة اإلســرائيلية علــى هــدم منــازل وأحيــاء كاملــة تحــت ذريعــة 
البنــاء بــدون ترخيــص الســتغاللها سياســيا، أو إلرضــاء اليميــن المتطــرف وكســب مزيــد مــن األصــوات لليميــن وخاصــة 

أن رئيــس البلديــة والمجلــس البلــدي ممــن ينــادون ويدعمــون هــدم المنــازل وتهجيــر المقدســيين.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 14 ديســمبر 2019، أجبــرت الســلطات اإلســرائيلية، المواطــن ناصــر زعاتــرة، علــى هــدم 
مســكنه المبنــي مــن الصــاج المقــوى »البالليــت« بنفســه، فــي حــي المقبــرة ببلــدة جبــل المكبــر جنــوب شــرق 
القــدس، بذريعــة البنــاء دون ترخيــص. وأفــاد المواطــن المذكــور، أنــه تلقــى أمــر هــدم مــن البلديــة اإلســرائيلية، 
يطلــب منــه هــدم المنــزل ذاتيــا مــع تهديــده بأنــه فــي حــال عــدم هدمــه، ســتحضر طواقــم البلديــة جرافــات 
وتهدمــه مــع إلزامــه بدفــع تكلفــة الهــدم. وذكــر انــه يقطــن فــي منزلــه المقــام علــى مســاحة 100 م2، مــع زوجته 
وأطفالهمــا األربعــة، وأن بنــاء منزلــه كلفــه مــن )80-90( ألــف شــيكل، وأن بلديــة القــدس اإلســرائيلية فرضــت عليــه 

غرامــة ماليــة قيمتهــا )115( ألــف شــيكل، ال يــزال يســددها حتــى اآلن.

 
ً
 ســكنيا

ً
وفــي صبــاح الثالثــاء الموافــق 17 ديســمبر 2019، هدمــت جرافــات البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس، منــزال

للمواطــن حاتــم خليــل حســين أبــو ريالــة، فــي بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس؛ بدعــوى البنــاء دون 
ترخيص.

وأفــاد المواطــن المذكــور، أن قــوة معــززة مــن عناصــر الوحــدات الخاصــة اإلســرائيلية مصحوبــة بعــدة آليــات، 
 فــي محيــط منزلــه المكــون مــن طابقيــن، 

ً
 محكمــا

ً
أبــو ريالــة بالبلــدة، وفرضــت طوقــا عســكريا اقتحمــت حــي 

ومســاحته 180م2، وشــرعت بهــدم الطابــق الثانــي منــه وهــو قيــد اإلنشــاء، للمــرة الرابعــة علــى التوالــي. وذكــر 
 إصــدار التراخيــص الالزمــة، إال أن البلديــة اإلســرائيلية لــم تســمح بإصدارهــا.  

ً
أنــه حــاول كثيــرا

وأضــاف أبــو ريالــة:« عــام 2009 هدمــت الجرافــات منزلــي وحينهــا وقعــت أرضــا خــالل عمليــة الهــدم ممــا أدى إلــى 
إصابتــي بشــلل نصفــي، وبعدهــا شــيدت المنــزل بالشــراكة مــع أقاربــه وقبــل عــدة أشــهر قــام بعمليــة بنــاء »إضافــة 

طابــق«، واليــوم تــم هدمه.«
وأوضــح أبــو ريالــة انــه حكــم عليــه بالســجن لمــدة عــام »قبــل إصابتــه بالشــلل »، بحجــة عــدم دفــع غرامــة البنــاء غيــر 

المرخــص، وبعــد قضــاء محكوميتــه وبعــد اإلفــراج عنــه بعــدة أيــام قامــت البلديــة بهــدم المنــزل.
وقــال أبــو ريالــة:« اســكن فــي الطابــق األول، ومــن المؤكــد أن أساســاته قــد تضــررت بعــد عمليــة الهــدم، والطريــق 

إليــه أصبــح صعبــا لتراكــم ركام الشــقة العلويــة، الفتــا أن عائلتــه وعائلــة ابــن شــقيقته فــي الطابــق األول.«
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فــي اليــوم نفســه، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية، مصحوبــة بالجرافــات، بلــدة شــعفاط فــي مدينــة القــدس، 
وهدمــت معرضــا للســيارات ومغســلتين لعائــالت مســودة وبــدر وأبــو اســنينة.

وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة، أن الجرافــات اإلســرائيلية هدمــت معرضــا للســيارات، عبــارة عــن مكتــب مــن 
الزينكــو إضافــة الــى هــدم الجــدران المحيطــة بــه، يملكــه المواطــن عــزام مســودة. كمــا هدمــت تلــك القــوات 
مغســلة مؤلفــة مــن 3 غــرف زينكــو للمواطــن بشــار بــدر، ومغســلة ثانيــة للمواطــن كمــال أبــو اســنينة، وصــادرت 

مصــادرة »الكونتينــر« الخــاص بهــا وهدمــت الجــدران مــن الزينكــو.

 
ً
 ســكنيا

ً
فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 24 ديســمبر 2019، هدمــت جرافــات البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس، منــزال

يعــود لعائلــة شــقيرات فــي منطقــة »خلــة العبــد«، فــي بلــدة جبــل المكبــر، جنوبــي مدينــة القــدس؛ بدعــوى البنــاء 
دون ترخيــص. وشــيد المنــزل عــام 2016، علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ 260 م2، وهــو مقســم لثالثــة وحــدات ســكنية 

يقطــن فيهــا: منتصــر صــالح شــقيرات مــع زوجتــه وطفلــه، وأميــن صــالح شــقيرات مــع زوجتــه وأطفالــه األربعــة.
وأفــاد منتصــر شــقيرات، وهــو أحــد مالكــي المنــزل، أن طواقــم البلديــة اإلســرائيلية برفقــة قــوة كبيــرة مــن الجيــش 
اإلســرائيلي، اقتحمــت محيــط منــزل عائلتــه فــي ســاعات فجــر اليــوم المذكــور، وأخرجــوا قاطنــي المنــزل بالعــراء 
رغــم بــرودة الجــو ومنعوهــم مــن إخــراج محتويــات المنــزل. وأضــاف أن الســلطات اإلســرائيلية أخرجــت بعــض األثــاث 
قبــل أن تباشــر بعمليــة الهــدم. وأضــاف شــقيرات أن بلديــة القــدس اإلســرائيلية فرضــت عليــه »مخالفــة البنــاء غيــر 
المرخــص« قيمتهــا 120 ألــف شــيكل، وتلتــزم العائلــة بدفعهــا شــهريا، الفتــا أن البلديــة حاصــرت الشــهر الماضــي 
 أنــه القــرار تجمــد، والحقــا أصــدرت المحكمــة قــرارا يقضــي برفــض تجميــد قــرار الهــدم، 

ّ
منــزل العائلــة لهدمــه إال

لتقــوم طواقــم البلديــة صبــاح اليــوم المذكــور بتنفيــذ عمليــة الهــدم.

فــي اليــوم نفســه، هدمــت جرافــات البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس، بنايــة ســكنية قيــد اإلنشــاء فــي قريــة 
العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة شــرقي القــدس، تعــود للمواطــن جمــال عطــا عليــان؛ بحجــة البنــاء دون ترخيــص.

ــه الســكنية للمــرة الثانيــة علــى التوالــي، فقــد  ــان، أن الجرافــات اإلســرائيلية هدمــت بنايت وأفــاد جمــال عطــا علي
تعرضــت للهــدم فــي شــهر مايو/أيــار العــام الماضــي. وأوضــح أن البنايــة كانــت مكونــة حينهــا مــن 3 طوابــق 
ــاء ثانيــة ليتمكــن مــن العيــش مــع عائلتــه، وبــدأ بإجــراءات  ومجهــزة بالكامــل، وقــام بعــد عــدة أشــهر بعمليــة بن
الترخيــص، إال انــه فوجــئ صبــاح اليــوم المذكــور باقتحــام طواقــم البلديــة لبنايتــه وتنفيــذ عمليــة الهــدم. وأضــاف 
عليــان أن البنايــة مؤلفــة مــن طابقيــن، الطابــق األرضــي مخصــص كموقــف للســيارات واألول شــقة ســكنية يقطنهــا 

مــع عائلتــه.

وفــي اليــوم نفســه، وزعــت البلديــة اإلســرائيلية فــي القــدس، 30 قــرار هــدم لمنشــآت تجاريــة فــي جبــل المكبــر 
فــي مدينــة القــدس.

ــر  ــر، أن البلديــة اإلســرائيلية تنفــذ سياســة تهجيــر للمقدســيين، عب وأفــاد علــي جعابيــص، عضــو لجنــة جبــل المكب
توزيعهــا 30 قــرار هــدم علــى منشــآت تجاريــة فــي جبــل المكبــر لصالــح الشــارع االســتيطاني.
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سادسا: قرارات المصادرة واالستيالء على الممتلكات:

وثــق المرصــد، عمليــة مصــادرة نفذتهــا قــوات الجيــش اإلســرائيلي لمركبــة فــي القــدس. ففــي يــوم األربعــاء 
الموافــق 4 ديســمبر 2019، اســتولت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، علــى مركبــة، بعــد اقتحــام بلــدة الســواحرة جنــوب 
شــرق مدينــة القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية داهمــت منــزل المواطــن عبــد العمــر 
عبــد القــادر فــي الســواحرة وفتشــته وعبثــت بمحتوياتــه، واســتولت علــى مركبــة نجلــه جعفــر. وكانــت القــوات 
اإلســرائيلية داهمــت المنــزل ذاتــه فــي 20 نوفمبــر الماضــي، واســتولت علــى مبلــغ 12 ألــف شــيكل )نحــو 3450 $(.

وتأتــي عمليــات الهــدم التــي تنفذهــا القــوات اإلســرائيلية، تكريســا لسياســة ممنهجــة، فخــالل 
؛ بهــدف تغييــر الطابــع 

ً
عــام 2019 دمــرت 201 مبنــى؛ ضمــن مســاعيها لتهجيــر الفلســطينيين قســرا

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

لذلــك.
وبالمعطيــات المتوفــرة، فــإن عمليــات الهــدم شــهدت زيــادة فــي عــام 2019 في شــرقي القدس، 

مقارنــة مــع 177 منــزال طــوال العــام 2018 و142 منــزال طــوال العام 2017. 
ــة تنتهــك اتفاقيــة  ــر القانونــي للمدنييــن فــي األراضــي المحتل ــر والترحيــل غي ــات التدمي إن عملي
النظــام  مــن  الثامنــة  المــادة  مــن  الرابــع  البنــد  بموجــب  حــرب  جريمــة  وتشــكل  الرابعــة،  جنيــف 
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 

ــة«. ــون وبطريقــة عابث ــرر ذلــك وبالمخالفــة للقان ــاك ضــرورة عســكرية تب دون أن تكــون هن

وتشــكل مصــادرة ممتلــكات المواطنيــن اعتــداء متكــررا مــن القــوات اإلســرائيلية فــي القــدس 
وعمــوم األراضــي الفلســطينية، بمــا يخالــف قواعــد القانــون وينتهــك حقــوق الملكيــة الخاصــة.
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سابعا: حاالت االستيطان والتهويد:

تســعى ســلطات الجيــش اإلســرائيلي لفــرض تغييــر ديموغرافــي فــي مدينــة القــدس، وتوظــف مــن أجــل ذلــك 
المســتوطنين وجمعياتهــم  يــد  تطلــق  أخــرى،  الحكوميــة والسياســية واألمنيــة. ومــن جهــة  أذرعهــا  جميــع 

االســتيطانية للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات فــي المدينــة. 
وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد افتتــاح الســلطات اإلســرائيلية خــط ســكك حديديــة يربــط بيــن القــدس وتــل أبيــب، 
وتدشــين منــارة خاصــة بعيــد الحانــوكاة قــرب بــاب األســباط فــي القــدس، والكشــف عــن قيــام جمعيــات اســتيطانية 

إســرائيلية بإنشــاء متحــف توراتــي بســلوان فــي القــدس.

وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

فــي يــوم األربعــاء الموافــق 18ديســمبر 2019، افتتــح وزير النقل في الحكومة اإلســرائيلية، بتســلئيل ســموتريش، 
ــا يربــط بيــن مدينــة القــدس و«تــل أبيــب«. بلغــت تكلفــة الخــط نحــو 7 مليــار شــيكل )2 مليــار دوالر(،  خــط ســكك حديديًّ
علــى أن يفتتــح للمســتوطنين خــالل أســبوع مــن حفــل االفتتــاح، وتأتــي هــذه المشــاريع لتســهيل المواصــالت بيــن 

القــدس والمــدن اإلســرائيلية.

فــي يــوم االثنيــن الموافــق 23 ديســمبر 2019، وفــي ســياق االحتفــال بعيد »الحانوكاه/األنوار«، دشــنت الســلطات 
اإلســرائيلية منــارة خاصــة بهــذا العيــد، علــى أن يضيئهــا يومًيــا كبــار حاخامــات إســرائيل خــالل أيــام العيــد التلمــودي 
الممتــد حتــى 30 ديســمبر. وأقيــم »الشــمعدان« قــرب بــاب األســباط فــي ســاحة الغزالــي، وشــارك فــي إضاءتــه 

إلــى جانــب مســؤولين إســرائيليين والحاخامــات الســفير األمريكــي فــي إســرائيل تومــاس فريدمــان.

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 30 ديســمبر 2019، كشــف فخــري أبــو ديــاب الباحــث فــي شــؤون القــدس، قيــام 
جمعيــات اســتيطانية إســرائيلية بإنشــاء متحــف توراتــي بســلوان فــي القــدس.

” مــن 
ً
 “توراتيــا

ً
وأفــاد فــي تفاصيــل نشــرها عبــر صفحتــه فــي فيســبوك أن جمعيــات اســتيطانية أقامــت متحفــا

ثالثــة طوابــق بمســاحة 1390 متــر مربــع فــي منطقــة العيــن الفوقــا بســلوان، التــي ال تبعــد ســوى عشــرات األمتــار 
عــن المســجد األقصــى مــن الناحيــة الجنوبيــة الشــرقية.

وأضــاف أبــو ديــاب: “هــذا المتحــف يهــدف الترويــج للتاريــخ اليهــودي، ويخــدم الروايــة التلموديــة علــى حســاب 
 إلــى أن هــذا 

ً
الروايــات التاريخيــة العربيــة االســالمية والمســيحية والتاريــخ الحقيقــي لهــذه المنطقــة”، مشــيرا

ــيد فــي منطقــة تمنــع بلديــة القــدس وســلطة اآلثــار االســرائيلية البنــاء فيهــا بدعــوى أنهــا منطقــة 
ُ

المتحــف ش
تاريخيــة تحــوي آثــار مــن حقــب مختلفــة لمدينــة القــدس، ولكنهــا ورغــم ذلــك لــم تمنــع الجمعيــات االســتيطانية 

مــن إقامــة هــذا البنــاء.
 للباحــث فــي شــؤون القــدس فقــد حفــرت الســلطات اإلســرائيلية مــن خــالل هــذا المشــروع عشــرات األنفــاق 

ً
ووفقــا

والحفريــات، منهــا 6 أنفــاق مــن مجمــع عيــن ســلوان التاريخــي ووادي حلــوة باتجــاه البلــدة القديمــة والمســجد 
األقصــى، وقامــت بإنشــاء ثالثــة متاحــف توراتيــة لترويــج الروايــات التاريخيــة اليهوديــة.
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ومــن بيــن المشــاريع التــي تعمــل الســلطات اإلســرائيلية علــى إنشــائها حدائــق ومســارات توراتيــة وتلموديــة 
ــور وهميــة، وتعمــل علــى إقامــة مشــاريع تهويديــة أخــرى، منهــا القطــار الهوائــي الــذي ســيغير الوجــه  وقب
ــا عــن المســجد األقصــى ومشــروع “كيــدم” فــي منطقــة وادي حلــوة  الحضــاري للبلــدة القديمــة ويحجــب الرؤي
وبــاب المغاربــة لتغييــر المشــهد التاريخــي وطمــس معالــم المدينــة العربيــة االســالمية والمســيحية وإللغــاء كل 

أثــر أو تاريــخ أو معلــم غيــر يهــودي فيهــا.

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 23 يومــا مــن الشــهر، وبلــغ عــدد المقتحميــن )2826( 
مســتوطنا، بزيــادة كبيــرة مقارنــة بالشــهر الماضــي، وبذلــك يرتفــع عــدد المســتوطنين الذيــن اقتحمــوا المســجد 
األقصــى خــالل عــام 2019، إلــى 29610 مســتوطنين. علًمــا أن هنــاك اآلالف مــن المســتوطنين الذيــن شــاركوا فــي 
االقتحــام تحــت بنــد الســياح األجانــب، بتنســيق كامــل مــع الســلطات اإلســرائيلية. وشــهد هــذا الشــهر زيــادة فــي 
أعــداد المقتحميــن خــالل أيــام عيــد »الحانــوكاة« )االنــوار( لــدى اليهــود الــذي بــدأ فــي 23 ديســمبر واســتمر حتــى 
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30 ديســمبر.
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
مستوطنين

التاريخ اليوم

ا من الحكومة اإلسرائيلية 
ً

ا و20 موظف
ً
 86 مستوطن

ا و32 طالًبا يهوديًّ
138 12/1 األحد

أدوا طقوسا تلمودية 54 12/2 االثنين

 ضمن المقتحمين الحاخام المتطرف يهودا غليك –
تأخير في موعد الخروج

62 12/3 الثالثاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 89 12/4 األربعاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 61 12/5 الخميس

• تابع المرصد هذه اإلحصاءات، عبر ما يصدر عن المصادر اإلسرائيلية، ودائرة األوقاف 
اإلسالمية ومركز معلومات وادي حلوة.
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تخللها تأدية طقوس تلمودية 44 12/8 األحد

36 مستوطنا و3 عناصر من المخابرات 39 12/9 االثنين

 79 مستوطنا و20طالبا يهوديا، وتأخر المستوطنين
مدة 10 دقائق عن موعد اغالق الباب

99 12/10 الثالثاء

 39 مستوطنا و39 مجندة و22 طالبا يهوديا و9 من 
الحكومة اإلسرائيلية

109 12/11 األربعاء

 52 مستوطنا و38 طالبا يهوديا وعنصر من سلطة
اآلثار اإلسرائيلية

91 12/12 الخميس

تخللها تأدية طقوس تلمودية 45 12/15 األحد

 45 مستوطنا و30 طالبا يهوديا و15 موظفا حكوميا
 إسرائيليا

90 12/16 االثنين

54 مستوطن 102 حكومة و60 طالبا يهوديا 216 12/17 الثالثاء

80 مستوطنا و 22 طالًبا يهوديا و 30 مجندة  132 12/18 األربعاء

87   مستوطنا و79 طالبا يهوديا 166 12/19 الخميس

 من الحكومة اإلسرائيلية،
ً
، و20 موظفا

ً
 60 مستوطنا

و6 من المخابرات
86 12/22 األحد

 بمناسبة عيد األنوار اليهودي ويستمر حتى نهاية
األسبوع

306 12/23 االثنين

ا حكوميا، و3عناصر من المخابرات
ً

 بينهم 15 موظف
.اإلسرائيلية

211 12/24 الثالثاء

ا و15 طالًبا يهودًيا يقتحمون في ثالث
ً
 137 مستوطن

 "أيام عيد "الحانوكاة/االنوار
152 12/25 األربعاء

تخللها تأدية طقوس تلمودية 118 12/26 الخميس

تخللها تأدية طقوس تلمودية 194 12/29 األحد

تخللها تأدية طقوس تلمودية 234 12/30 االثنين

58 مستوطنا و31 طالبا يهوديا  90 12/31 الثالثاء

2826 المجموع
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ويتضــح أن الجيــش اإلســرائيلي فــي الوقــت الــذي يفــرض قيــوًدا علــى وصــول المصليــن المســلمين 
للمســجد األقصــى، ويعرقــل عمليــات الترميــم واإلعمــار للمســجد، فإنــه يســهل ويشــجع اقتحــام 
المســجد األقصــى مــن المســتوطنين. وتأتــي اعتــداءات الجيــش اإلســرائيلي وقيــوده فــي المســجد 
األقصــى والقــدس، 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 العالمــي لحقــوق اإلنســان، التــي 
يتــه فــي تغييــر   حرِّ

ُّ
يــن، ويشــمل هــذا الحــق يــة الفكــر والوجــدان والدِّ  فــي حرِّ

ٌّ
نصــت: »لــكلِّ شــخص حــق

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

أكــدت عليــه المــادة 18 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية. 
كمــا أنهــا تشــكل انتهــاكا للقــرار الدولــي رقــم 194، الصــادر فــي 1948/12/11 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 

 للحقــوق القائمــة والعــرف التاريخــي.
ً
فلســطين، وتأميــن حريــة الوصــول إليهــا وفقــا

تاسعا: حاالت اإلبعاد عن المسجد األقصى والقدس:

أصدرت سلطات الجيش خالل شهر أغسطس )8( قرارات باإلبعاد عن المسجد األقصى، أو بلدات القدس وأماكن 
محددة فيها. وتنتهج السلطات اإلسرائيلي هذه السياسة إلبعاد الشخصيات الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة 

سواء في المسجد األقصى أو المدينة، ضمن محاربتها الوجود الفلسطيني فيها.
وفيما يلي التفاصيل:

 ،
ً
ومساء الثالثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، أبعدت الشرطة اإلسرائيلية، الطفل مجد محمد زهير كبها، 17 عاما

، من سكان مدينة 
ً
من سكان قرية برطعة، جنوب غربي مدينة جنين والمواطنة منتهى محمد أمارة، 43 عاما

أم الفحم، عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين، عقب اإلفراج عنهما بعد ساعات من اعتقالهما أثناء تأديتهما 
الصالة في منطقة باب الرحمة بالمسجد األقصى. 

وفي يوم الثالثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، أبعدت السلطات اإلسرائيلية، المواطن فادي عليان من حراس 
المسجد األقصى، مدة أسبوع عن المسجد، مع إبالغه بالحضور مجددا للتحقيق فور انتهاء فترة إبعاده. علًما 

أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت المواطن المذكور صباحا من ساحات المسجد األقصى وحولته للتحقيق في 
مركز شرطة القشلة.
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وتمثــل سياســة الجيــش اإلســرائيلي، فــي اإلبعــاد عن المســجد األقصى، انتهاكا للحــق في العبادة 
الــذي أكــدت عليــه المواثيــق الدوليــة، فضــال عــن كونــه محاولــة لتغييــب القيــادات والشــخصيات 
ــرة التــي تتصــدى لسياســة فــرض األمــر الواقــع اإلســرائيلية، بمــا  الفلســطينية واإلســالمية المؤث

يســهل علــى الجيــش تنفيــذ اقتحاماتــه واعتداءاتــه المتكــررة.
واســتمرار القــوات اإلســرائيلية فــي ممارســة سياســة »اإلبعــاد القســري« انتهــاك لجميــع مواثيــق 
حقــوق اإلنســان الدوليــة، ومخالفــة صريحــة التفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر النقــل واإلبعــاد 
النقــل  آخــر، وتعــد  بلــد  أراضــي أي  إلــى  المحتلــة  المحمييــن مــن األراضــي  القســري لألشــخاص 
ا خطيــرا لالتفاقيــة، وُيعــرف بأنــه جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب 

ً
القســري انتهــاك

نظــام رومــا األساســي. 

وفي يوم األحد الموافق 22 ديسمبر 2019، أبعدت السلطات اإلسرائيلية المواطن نظام رشدي أبو رموز،38 
، عن المسجد األقصى مدة أسبوع، بعد أن اعتقلته صباحا الشرطة اإلسرائيلية من محيط مصلى باب 

ً
عاما

الرحمة، شرقي المسجد األقصى في مدينة القدس، واحتجزته عدة ساعات قبل اإلفراج عنه وتسليمه قرار 
اإلبعاد. ومع انتهاء قرار اإلبعاد، في يوم األحد الموافق 29 ديسمبر 2019، سلمت السلطات اإلسرائيلية 

 جديًدا بإبعاده مدة 6 أشهر.
ً
المواطن المذكور قرارا

وفي يوم االثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، أبعدت قوات الجيش اإلسرائيلي، )4( نساء لمدة أسبوع عن 
المسجد األقصى، بعد أن احتجزتهم عدة ساعات محيط مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى بالقدس. 

(، وإلهام أبو 
ً
(، ولواحظ الشيوخي)55 عاما

ً
(، وسعاد غراب )60 عاما

ً
والمبعدات هن: فاطمة الصوص )57عاما

.)
ً
صبيح )51 عاما
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عاشرا: اعتداءات المستوطنين:
 

وثق المرصد )4( اعتداءات مباشرة للمستوطنين في أرجاء القدس خالل هذا الشهر، اشتملت على إعطاب 
إطارات سيارات، وكتابة شعارات عنصرية.

فجــر االثنيــن الموافــق 9 ديســمبر 2019، أعطــب مجموعــة مــن المســتوطنين تطلــق علــى نفســها »تدفيــع الثمــن« 
المتطرفــة، إطــارات أكثــر مــن 160 مركبــة وشــاحنة وخطــت شــعارات عنصريــة فــي شــوارع بلــدة شــعفاط شــمال 
 مــن مســتوطنة 

ً
مدينــة القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن مجموعــة مــن المســتوطنين، اقتحمــت انطالقــا

“رامــات شــلومو”، شــارع الضهــرة فــي بلــد شــعفاط، شــمال مدينــة القــدس. أعطــب أفــراد المجموعــة إطــارات 
حوالــي )160( مركبــة وشــاحنة مركونــة فــي شــوارع البلــدة، وبعضهــا داخــل مواقــف البنايــات، مســتخدمين 
األدوات الحــادة، وخطــوا شــعارات عنصريــة علــى شــاحنة وجــدران البنايــات والشــوارع، منهــا: “ارحلــوا… العــرب 
أعــداء…” إضافــة إلــى رســم “نجمــة داوود” علــى بعــض المركبــات الخاصــة. وأظهــرت تســجيالت كاميــرات المراقبــة 
المثبتــة علــى منــازل المواطنيــن أن ثالثــة مســتوطنين اقتحمــوا شــارع “الضهــرة” قادميــن مــن مســتوطنة “رامــات 
شــلومو”، والتــي تبعــد حوالــي 500 متــر فقــط عــن الشــارع المذكــور، ثــم شــرعوا باقتــراف اعتداءاتهــم. وأوضــح 

الســكان أنهــم وخــالل خروجهــم مــن منازلهــم فجــرا شــاهدوا تخريــب إطــارات المركبــات والشــاحنات.
 

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 19 ديســمبر 2019، اقتحمــت مجموعــة مــن المســتوطنين، حــي الخاليلــة، شــمالي 
غــرب مدينــة القــدس. أعطــب أفرادهــا العديــد مــن إطــارات المركبــات الفلســطينية، وخطــوا شــعارات عنصريــة 
مســيئة علــى بعــض الجــدران تهــدد الســكان الفلســطينيين. وتكــررت فــي اآلونــة األخيــرة اعتــداءات مــن مجموعــات 
»تدفيــع الثمــن« المتطرفــة، علــى ممتلــكات المواطنيــن، ال ســيما حــرق المركبــات وإعطــاب إطاراتهــا خاصــة فــي 

مدينــة القــدس.

وفــي مســاء الجمعــة الموافــق 20 ديســمبر 2019، أغلــق مئــات المســتوطنين مســتوطنون، الشــارع رقــم )1( 
وســط مدينــة القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن المســتوطنين أغلقــوا الشــارع رقــم )1( المــؤدي إلــى 
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حــي المصــرارة وحــي الشــيخ جــراح وســط القــدس؛ مــا أعــاق حريــة تنقــل المواطنيــن عبــره.

وفــي مســاء االثنيــن الموافــق 30 ديســمبر 2019، وضعــت مجموعــة مــن المســتوطنين كميــة مــن القمامــة، فــي 
الشــارع، فــي حــي وادي حلــوة بســلوان بمدينــة القــدس. كمــا اقتلــع المســتوطنون عــددا مــن األشــجار ووضعوهــا 

فــي الشــارع بحمايــة مــن الشــرطة اإلســرائيلية.

وتدلــل االعتــداءات التــي ينفذهــا المســتوطنون ضــد الفلســطينيين تحــت نظر وحمايــة قوات 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.

الحادي عشر: إغالق المؤسسات وتقييد الحريات العامة واإلعالمية:

وثــق المرصــد اعتقــال الســلطات اإلســرائيلية )4( صحفييــن، ضمــن سياســته فــي منــع تلفزيــون فلســطين الرســمي 
مــن العمــل فــي القــدس، وكذلــك واصلــت مالحقــة العمــل الفلســطيني الرســمي.

وفيما يلي التفاصيل:

وصبــاح يــوم الجمعــة، الموافــق 6 ديســمبر 2019، اعتقلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 6 مواطنيــن، منهــم 4 
صحفييــن مــن تلفزيــون فلســطين، فــي مدينــة القــدس، واســتولت علــى معــدات التصويــر وأجهــزة البــث. 

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوة مــن المخابــرات والجيــش اإلســرائيلي، داهمــت مــكان تصويــر برنامــج »صبــاح 
الخيــر يــا قــدس«، فــي جبــل الزيتون/الطــور الُمطــل علــى القــدس القديمــة، المقــدم عبــر تلفزيــون فلســطين، 
واعتقلــت مقدمــة البرنامــج دانــا أبــو شمســية، والمصــور أميــر عبــد ربــه، والضيــف األســير المحــرر محمــد العباســي، 

واســتولت علــى معــدات التصويــر وأجهــزة البــث.
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية مراســلة تلفزيــون فلســطين كريســتين الرينــاوي، والمصــور علــي ياســين، أثنــاء 
تصويرهــم تقريــر إخبــاري مباشــر لــذات البرنامــج، بالقــرب مــن بــاب العامــود، خــالل عملهمــا الصحفــي، واقتادتهــم 

جميعــا إلــى مركــز توقيــف »المســكوبية«.
 بإغــالق مكتــب تلفزيــون 

ً
وأصــدر وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد أردان، فــي 20 نوفمبــر 2019، قــرارا

فلســطين فــي القــدس، وحظــره مــن العمــل فــي المدينــة.
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 9 ديســمبر 2019، ســلمت المخابــرات اإلســرائيلية، محافــظ القــدس عدنــان غيــث قــرارا 
صــادرا عــن وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد إردان، يقضــي بمنعــه مــن عقــد اجتماعــات ونــدوات ونشــاطات 
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داخــل مدينــة القــدس لمــدة 6 شــهور. وشــمل القــرار منــع المحافــظ غيــث مــن جمــع وتقديــم مســاعدات ماليــة 
لألفــراد والمتضرريــن، وعــدم عقــد اجتماعــات تنظيميــة، وعــدم القيــام باجتماعــات ونــدوات داخــل القــدس.

وكانــت المخابــرات اإلســرائيلية اقتحمــت منــزل المحافــظ غيــث فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى المبــارك، 
وســلمته القــرار واســتدعاء للتحقيــق فــي معتقل »المســكوبية«.

وتدلــل هــذه الوقائــع أن القــوات اإلســرائيلية ماضيــة فــي سياســة إنهــاء وجــود وعمــل المؤسســات 
الفلســطينية الرســمية، وتقييــد عمــل الشــخصيات الفلســطينية الرســمية فــي القــدس، 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 مدينــة 
القــدس وهويتهــا العربيــة عبــر فــرض حقائــق علــى أرض الواقــع. ويشــكل اعتقــال الصحفييــن وإغالق 
ــا مباشــرة بحــق حريــة الصحافــة المكفولــة بموجــب المواثيــق الدوليــة، وامتــدادا  مؤسســاتهم، مسًّ
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 األراضــي الفلســطينية.
كمــا تأتــي القيــود علــى الحريــات العامــة واإلعالميــة ضمــن انتهــاكات الجيــش للحريــات العامــة، 
وتنطــوي القــرارات اإلســرائيلية علــى ممارســة التمييــز العنصــري، ففــي الوقــت الــذي تضــع قيــودا 

علــى حريــة الفلســطينيين فــي عقــد االجتماعــات واألنشــطة، تســمح بهــا للمســتوطنين.
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الثاني عشر: الحصار والحواجز وحرية الحركة:

تواصل قوات الجيش اإلسرائيلي فرض الحصار الخانق على البلدات واألحياء الفلسطينية في القدس، وتقيد 
وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وال تسمح تلك القوات إال للفلسطينيين الذين يحملون 
( من الرجال، و)50 عاما( من النساء بالدخول إلى شرقي 

ً
بطاقات هوية الضفة الغربية ممن بلغوا )55 عاما

القدس دون اشتراط حصولهم على تصاريح مسبقة، مع الخضوع للفحص األمني كشرط لدخولهم، وتفرض 
على باقي األعمار الحصول على تصريح خاص. ويمنع غالبية الفلسطينيين من قطاع غزة من الوصول للمدينة، 

ويسمح على فترات متباعدة ألعداد قليلة جدا بعد الحصول على تصاريح خاصة.
ا ثابتا في مدينة القدس، وتقيم عشرات الحواجز الطيارة التي توقف المواطنين 

ً
وتنصب قوات الجيش 13 حاجز

أثناء مرورهم عبرها وتنكل بهم. وخالل هذا الشهر رصد المرصد أكثر من )43( حاجزا طياًرا في أحياء المدينة.
وبين الحين واآلخر تقتحم قوات الجيش األحياء الفلسطينية في المدينة وتقيم حواجز وتحرر مخالفات 

عشوائية وتسحب رخص المركبات بصورة مؤقتة، وتقيم حواجز مماثلة داخل شوارع البلدات، وتغلق بعض 
الشوارع الرئيسية أمام حركة المارة والمركبات.

ومن أبرز المضايقات على الحواجز ما يلي:

ومساء السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، أغلقت قوات الجيش اإلسرائيلي، مداخل البلدة القديمة في 
القدس، وتسببت بعرقلة تحرك وتنقل المواطنين على مدار عدة ساعات.

وفي يوم الثالثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، أعاقت قوات الجيش االسرائيلي، حركة المواطنين على حاجز 
أقامته على مدخل قرية الجديرة شمال غرب القدس، احتجزت عليه مئات السيارات منذ ساعات الظهيرة وحتى 

ساعات المساء.
ووفق شهود عيان؛ فإن طوابير السيارات تجاوزت الكيلو مترين في االتجاهين، وأن الحاجز أصبح يوميا تقريبا، 

وهو يوضع في ساعات الذروة وليس له أي هدف سوى التنكيل بالمواطنين.
ويقطن في قرى شمال غرب القدس وعددها 15 قرية، قرابة 80 ألف مواطن، يعانون يوميا من هذا 

الحاجز الذي يغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى هذه القرى التي حولتها السلطات اإلسرائيلية إلى معازل 
بالمستوطنات والطرق االلتفافية.

وفي يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، احتجزت قوات الجيش اإلسرائيلي، عشرات المركبات على مدخل 
النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس.

وأفاد شهود أن عشرات المركبات انتظرت السماح لها بالمرور لساعات، حيث أغلق الجنود النفق وهو الطريق 
الوحيد المؤدي لقرى شمال غرب القدس التي يقطنها قرابة 60 ألف نسمة، ويسمحون بين الفينة واألخرى 

لعدد محدود من المركبات بالمرور.
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الخالصة والمطالب:

أظهر التوثيق الميداني تصاعد عمليات االقتحام واالعتقال التي تشنها القوات اإلسرائيلية واستمرار سياسة 
هدم المنازل والمنشآت المدنية واإلبعاد عن المسجد األقصى وسياسة السلطات اإلسرائيلية في إغالق 
المؤسسات الفلسطينية ذات الصبغة الرسمية، ومصادرة األراضي مع زيادة وتيرة اعتقال ومالحقة عمل 

السلطة الفلسطينية. كما تزايدت اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى وسط محاولة لفرض وقائع جديدة 
عبر إقامة الصلوات العلنية وتأدية الطقوس التلمودية. وكالعادة كانت األعياد اليهودية مناسبة لزيادة 

عمليات االقتحام من المستوطنين.
واستمر الجيش اإلسرائيلي في انتهاكاته الماسة بالحق في الحياة والسالمة البدنية واقتراف 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:

يحذر من الخطط اإلسرائيلية الرامية لهدم المزيد من المنازل واألحياء السكنية في القدس لصالح 
تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة.

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.

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.

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.
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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.




