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4وادي الحمص بالقدس في مواجهة التطهير العرقي اإلسرائيلي

مقدمة

صّعــدت الســلطات اإلســرائيلية مــن انتهاكاتهــا التعســفية بحــق الفلســطينيين مــن ســكان مدينــة القــدس المحتلــة، 
وشــهد شــهر يوليو/تمــوز 2019 أكبــر عمليــات تدميــر واســعة فــي يــوم واحــد منــذ عــام 1967 طالــت 11 بنايــة 

ســكنية تضــم 72 شــقة ســكنية، فــي جريمــة ترقــى إلــى جريمــة تطهيــر عرقــي.
فعلــى صعيــد جرائــم إطــاق النــار وانتهــاك الحــق فــي الســامة البدنيــة، وثــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق 
اإلنســان وهيومينــا لحقــوق االنســان والمشــاركة المدنيــة خــال المــدة التــي يغطيهــا التقريــر، إصابــة 7 مواطنيــن 
بجــروح، منهــم طفــل، وصحفيــة، ومســن، فــي 5 جرائــم اقتحــام تخللهــا إطــاق نــار واعتــداء مباشــر، مــن تلــك 

القــوات فــي أحيــاء مدينــة القــدس المحتلــة.
وفــي إطــار حــوادث االقتحــام واالعتقــال، نفــذت )43( عمليــة اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس المحتلــة، تخللهــا 

، و(3) إنــاث إحداهــن طفلــة، وصحفــي.
ً

ــا منهــم )19( طفــا
ً
اعتقــال )102( مواطن

ــا، حادثتيــن تعكســان مــدى اســتهتار القــوات اإلســرائيلية  وخــال هــذا الشــهر، وثــق األورومتوســطي وهيومين
بالطفولــة، حيــث تمثــل ذلــك فــي اســتدعاء الطفــل »محمــد ربيــع عليــان«، 4 ســنوات، والطفــل »قيــس فــراس 

عبيــد«، 6 ســنوات؛ بذريعــة إلقــاء الحجــارة علــى القــوات اإلســرائيلية.

وضمــن جرائــم عمليــات التدميــر الممنهجــة التــي تنفذهــا القوات اإلســرائيلية ضد منازل المواطنين الفلســطينيين 
وممتلكاتهــم فــي مدينــة القــدس المحتلــة، وإلــى جانــب مــا دمرتــه فــي حــي وادي الحمــص، دمــرت خــال شــهر 
ــا ومغســلة ســيارات، و5 منشــآت تجاريــة. ووفــق متابعــة األورومتوســطي 

ً
يوليو/تمــوز بركًســا وكراًجــا ومخزن

وهيومينــا؛ فــإن عــدة جهــات تابعــٍة للحكومــة اإلســرائيلية أو ســلطات البلديــة أو الجهــات القضائيــة تتواطــأ لتنفيــذ 
عمليــات الهــدم الممنهجــة الهادفــة لتهجيــر الفلســطينيين قســًرا؛ ضمــن مســاعي الســلطات اإلســرائيلية لتغييــر 
الواقــع الديمغرافــي فــي المدينــة المحتلــة. وتتــذرع الســلطات اإلســرائيلية فــي تنفيــذ جرائــم الهــدم، بالبنــاء 
دون ترخيــص، فــي الوقــت الــذي تحــرم الفلســطينيين فيــه مــن الحصــول علــى هــذه التراخيــص رغــم محاوالتهــم 

الحثيثــة للحصــول عليهــا. 

ورصــد األورومتوســطي وهيومينــا ضمــن حــوادث االســتيطان والتهويــد اســتمرار )5( انتهــاكات مركبــة أبرزهــا 
االســتياء علــى منــزل وإخــاء بنايــة بالقــوة وتســليمها للمســتوطنين، مقابــل هــدم ممتلــكات للفلســطينيين. إلــى 

جانــب ذلــك، صدقــت الســلطات اإلســرائيلية علــى إقامــة 216 وحــدة ســكنية جديــدة فــي مســتوطنة جيلــو.
وتعكــس السياســة الممنهجــة التــي تتبعهــا الســلطات اإلســرائيلية اإلســرائيلي ســعيها الواضــح لفــرض تغييــر 
ديموغرافــي فــي مدينــة القــدس، وتوظــف مــن أجــل ذلــك جميــع أذرعهــا الحكوميــة والسياســية واألمنيــة. ومــن 
جهــة أخــرى، تطلــق يــد المســتوطنين وجمعياتهــم االســتيطانية للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات 

فــي المدينــة. 
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ووثــق األورومتوســطي وهيومينــا إبعــاد الســلطات اإلســرائيلية عــن المســجد األقصــى خــال شــهر 7 مواطنيــن 
منهــم امــرأة وطفــل، فــي المقابــل وثــق فريقــا األورومتوســطي وهيومينــا اقتحــام أكثــر مــن 840 مســتوطن 
لســاحات المســجد األقصــى ترافقهــم حراســات مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية والقــوات الخاصــة، حيــث كانــت 
بــاب  أغلــب االقتحامــات والتــي رافقتهــا أعمــال اســتفزازية واعتــداءات علــى المتواجديــن بالمــكان مــن جهــة 

المغاربــة.

يقــدم األورومتوســطي وهيومينــا فــي هــذا التقريــر ســرًدا لمــا اســتطاعا توثيقــه مــن انتهــاكات تعــرض لهــا 
الفلســطينيون فــي القــدس ويضعانهــا فــي ســياقها القانونــي آخــذان بعيــن االعتبــار المســؤولية الملقــاة علــى 

الســلطات اإلســرائيلية ووضــع مدينــة القــدس فــي القانــون الدولــي.
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: حوادث إطالق النار وانتهاك الحق في السالمة البدنية:

ً
أوال

أصابــت القــوات اإلســرائيلية خــال المــدة التــي يغطيهــا التقريــر، 7 مواطنيــن بجــروح، منهــم طفــل، وصحفيــة، 
ومســن، فــي 5 حــوادث اقتحــام تخللهــا إطــاق نــار واعتــداء مباشــر فــي أحيــاء مدينــة القــدس المحتلــة. وفيمــا 

ــداءات: يلــي تفاصيــل تلــك االعت

فــي يــوم الثاثــاء الموافــق 2 يوليــو 2019، أطلقــت القــوات اإلســرائيلية النــار تجــاه الطفــل علــي بــال طــه، 16 
. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، بعــد إصابــة الطفــل، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية وســحلته علــى األرض لمــدة 

ً
عامــا

مــن الوقــت قــرب الحاجــز دون تقديــم العــاج الــازم لــه. إلــى جانــب ذلــك، اســتخدمت تلــك القــوات الرصــاص الحــي 
وقنابــل الغــاز بكثافــة وعشــوائية، لقمــع المتظاهريــن، ليتســبب ذلــك بإصابــة عشــرات المواطنيــن بحــاالت اختنــاق، 

جــراء استنشــاق الغــاز المســيل للدمــوع.

بعــد نحــو أســبوع، مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 10 يوليــو 2019، داهمــت القــوات اإلســرائيلية -خــال عمليــة 
اقتحــاٍم لقريــة العيســاوية شــمال شــرقي مدينــة القــدس- منــزل عائلــة »محمــد ســمير عبيــد«، 20 عاًمــا -والــذي 
قتلتــه القــوات اإلســرائيلية فــي أواخــر شــهر يونيــو 2019- وحطمــت المعلــم التــذكاري الــذي أقامــه أهالــي 
القريــة، وخــال ذلــك حاصــرت القــوات اإلســرائيلية المنطقــة ومنعــت الفلســطينيين مــن االقتــراب منهــا باســتخدام 

القــوة. 
وخــال عمليــة انســحابها مــن المنطقــة، أطلقــت القــوات اإلســرائيلية القنابل الصوتية واألعيــرة المعدنية المغلفة 

بالمطاط بشــكٍل عشــوائي، واعتدت على الشــبان والنســاء وكبار الســن، بالضرب والدفع. 

ووفــق المتابعــة الميدانيــة فقــد أصيــب 4 مواطنــون ونقلــوا إلــى العيــادة لتلقــي العــاج، كان أحدهــم المواطــن 
، والــذي أصيــب بحالــة إغمــاء ورضــوض بعــد ضربــه، كمــا أصيــب بجــروح بالقــرب مــن كــف 

ً
»نعيــم حمــدان«، 63 عامــا

يــده بعــد تكبيــل قــوات االحتــال يديــه بالقــوة، فــي محاولــة اعتقالــه. ُيذكــر أن »حمــدان« أنــه مريــض بالســكري. 
إلــى جانــب ذلــك، أصيــب 3 مواطنــون بحــاالت اختنــاق وحــروق بعــد رشــهم بغــاز الفلفــل، كمــا اعتقلــت القــوات 
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، واعتــدت عليــه بالضــرب 
ً
، و«مصعــب أميــن محيســن«، 16 عامــا

ً
اإلســرائيلية الطفليــن: »محمــد أبــو صبيــح«، 17 عامــا

المبــرح، ممــا أدى إلصابتــه برضــوض وجــروح.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 20 يوليــو 2017،  أطلقــت القــوات اإلســرائيلية قنابــل الغــاو والقنابــل الصوتيــة تجــاه 
ــا علــى قــرار الســلطات اإلســرائيلية بهــدم 16 بنايــة ســكنية في حــي وادي الحمص، في 

ً
محتجيــن اعتصمــوا اعتراض

قريــة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس الشــرقية، أطلــق جنــود االحتــال قنابــل الغــاز. أصيبــت إثــر ذلــك الصحافيــة 
، بقنبلــة غــاز فــي الخاصــرة.

ً
»آيــات عرقــاوي«، 29 عامــا

وفــي اليــوم التالــي، األحــد الموافــق 21 يوليــو 2019، أطلقــت القــوات اإلســرائيلية الرصــاص الحــي واألعيــرة 
الناريــة المغلفــة بالمطــاط وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع تجــاه عشــرات المدنييــن الفلســطينيين خــال محاولــة 
تصديهــم لعمليــة اقتحــام مدرســة »العيســوية الثانويــة« شــمال شــرقي مدينــة القــدس، بعــد تدميــر أقفــال 
أبوابهــا ومصــادرة رايــاٍت وصــوٍر لقتلــي فلســطينيين علــى يــد القــوات اإلســرائيلية. خــال العمليــة، أصيــب شــاب 
فلســطيني بعيــار معدنــي مغلــف بالمطــاط فــي البطــن، ونقــل إلــى مستشــفى المقاصــد فــي حــي الطــور، شــرق 

مدينــة القــدس، لتلقــي العــاج.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن القــوات اإلســرائيلية أطقلــت الرصــاص الحــي واألعيــرة المعدنيــة بشــكٍل متعمــٍد 
وكثيــف تجــاه منــازل الفلســطينيين، ليختــرق الرصــاص الحــي والمعدنــي نوافــذ منزليــن لعائلــة »العجلونــي«، 
ــزل. إلــى جانــب ذلــك،  ــا المعلقــة علــى ســقف المن وعائلــة »عبيــد« متســبًبا فــي تهشــيم الزجــاج والتلفــاز والثري
ــا، 

ً
اعتــدت القــوات اإلســرائيلية علــى الشــقيقين »رامــي وعــاء عصمــت عبيــد«، 34 و36 عاًمــا، بالضــرب والســحل أرض

ضافــة والمســدس الكهربائــي، خــال وقوفهمــا أمــام محلهمــا التجــاري، قبــل أن 
َ
بعــد اســتخدام غــاز الفلفــل إ

يجــري اعتقالهمــا، فيمــا كان أحدهمــا فاقــًدا الوعــي. 
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ثانيا: حوادث االقتحام واالعتقال:

نفــذت القــوات اإلســرائيلية عمليــات اقتحــام ودهــم ألحيــاء ومنــازل الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، حيــث 
تخلــل تلــك العمليــات تدميــر الممتلــكات واالعتــداء علــى الســكان واعتقــال العديــد منهــم دون مذكــرات اعتقــال أو 
تفتيــش، والتحقيــق معهــم لســاعات طويلــة، وفــرض غرامــات ماليــة عليهــم. وقــد لوحــظ أن القــوات اإلســرائيلية 

تمــارس سياســة االعتقــال بحــق الفلســطينيين كأداة للعقــاب والترهيــب دون أي ذريعــة أو ســبب قانونــي.
ووثــق فريــق المرصــد وهيومينــا خــال شــهر يوليــو 2019 تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )43( عمليــة اقتحــام لبلــدات 

، و3 إنــاث إحداهــن طفلــة، وصحفــي.
ً

ــا منهــم )19( طفــا
ً
وأحيــاء القــدس المحتلــة، تخللهــا اعتقــال )102( مواطن

 وفيما يلي أبرز عمليات االقتحام وما تخللها من اعتقاالت:

يــوم اإلثنيــن الموافــق 1 يوليــو 2019، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية منــزل »محمــد ســمير عبيــد«، 21 عاًمــا، خــال 
ــة  ــه القــوات اإلســرائيلية فــي 27 يونيــو 2019، فــي قريــة العيســاوية، شــرق مدين ــه، بعــد أن قتلت تشــييع جثمان
القــدس، واحتجــزت جثمانــه لمــدة خمســة أيــام. وخــال تلــك العمليــة، اعتقلــت القــوات الشــابين »عــدي أيمــن 
ــا واعتــدت عليــه بالضــرب قبــل 

ً
عبيــد«، و«محمــد أحمــد عبيــد«، واعتــدت عليهمــا بالضــرب المبــرح، واحتجــزت شــاًبا ثالث

إطــاق ســراحه.
، منهــم )4( 

ً
وبعــد االنتهــاء مــن تشــييع جثمــان عبيــد، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية خــال اليــوم ذاتــه )13( مواطنــا

 فجائيــا عنــد مدخــل قريــة العيســاوية 
ً
أطفــال مــن ســكان حــي الطــور، شــرق مدينــة القــدس، بعــد أن أقامــت حاجــزا

وأوقفــت ســيارات المــارة وفتشــتها.
، وحمــزة 

ً
، وأميــر ســامي أبــو الهــوى، 19 عامــا

ً
أســماء المعتقليــن الثاثــة عشــر: خليــل كمــال أبــو الهــوى، 17 عامــا

، ومحمــود أحمد عشــاير، 
ً
، ومحمــد طــارق أبــو غنــام، 16 عامــا

ً
، وأســامة خالــد الهــدرة، 18 عامــا

ً
زكــي خويــص، 17 عامــا

، ومصطفــى محمــد أبــو غنــام، 19 
ً
، محمــود احمــد أبــو الهــوى، 20 عامــا

ً
، ومجــدي خالــد الهــدرة، 23 عامــا

ً
16 عامــا

.
ً
، وبشــار كرشــة، 19 عامــا

ً
، حــازم كرشــة، 20 عامــا

ً
، وأيمــن بكيــر، 21 عامــا

ً
، ومحمــد خالــد أبــو غنــام، 22 عامــا

ً
عامــا

فــي اليــوم التالــي، الثاثــاء الموافــق 2 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية »طــارق ســعادة العباســي«، 27 
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عاًمــا«، فــي حــي وادي الربابــة ببلــدة ســلوان، ونقلتــه للتحقيــق معــه، والشــاب »أدهــم فايــز عبيــدات«، 18 عاًمــا، 
مــن حــي جبــل المكبــر، جنــوب مدينــة القــدس، بعــد أن اقتحمــت منزلــه وقامــت بتفتيشــه.

يــوم األربعــاء الموافــق 3 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ثاثــة مواطنيــن مــن بلــدة أبوديــس شــرقي 
مدينــة القــدس )»محمــد إبراهيــم عريقــات«، و«صهيــب محمــود جفــال«، و«باســل عفــان«( خــال عمليــات اقتحــاٍم 

واســعٍة لمبــاٍن ومنــازل ســكنية. 

أمــا فــي حــي شــعفاط، شــمال البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، وخــال اليــوم ذاتــه، فقــد اعتقلــت القــوات 
ــان  ، و«عدن

ً
، و«محمــود أديــب حــداد«، 24 عامــا

ً
ــان ناصــر أبــو خضيــر«، 22 عامــا اإلســرائيلية خمســة مواطنيــن )»عن

، و«ســيف الديــن األســمر«، و«إبراهيــم أبــو نيــع«( خــال عمليــات اقتحــاٍم نفذتهــا لمنــازل 
ً
محمــد حــداد«، 19 عامــا

الفلســطينيين.

فــي اليــوم التالــي، الخميــس الموافــق 4 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، »عرابــي محمــود الرشــق«، 
24 عاًمــا، بعــد أن اقتحمــت منــزل عائلتــه فــي حــارة الــواد، فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. وبعــد نحــو 
، وهــي مديــرة »مشــروع قوافــل األقصــى«، فــي 

ً
ســاعة ونصــف، اعتقلــت القــوات »مدليــن عمــار عيســى«، 26 عامــا

»جمعيــة األقصــى لرعايــة األوقــاف والمقدســات«، خــال تواجدهــا بالقــرب مــن بــاب األســباط، أحــد أبــواب المســجد 
األقصــى فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، لتقــوم بالتحقيــق معهــا واإلفــراج عنهــا فــي اليــوم التالــي 

بشــرط اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى لمــدة شــهر.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 6 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية كل مــن »أحمــد أنــور جمجــوم«، 18 
عاًمــا، و«نصــار جمجــوم«، 19 عاًمــا، أثنــاء تواجدهمــا بالقــرب مــن بــاب الرحمــة، شــرق المســجد األقصــى، للتحقيــق 
معهمــا. وفــي مســاء اليــوم ذاتــه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية »فــادي علــي عــدوان«، 34 عامــا -وهــو شــقيق 
 بتاريــخ 2 أبريــل 2019- خــال تواجــده 

ً
، الــذي أعدمتــه قــوات االحتــال ميدانيــا

ً
»محمــد علــي عــدوان« 23 عامــا

بالقــرب مــن مخيــم ديــر عمــار، شــمال غربــي مدينــة رام اللــه، بعــد اتهامــه بتنفيــذ عمليــة دهــس، قــرب بلــدة حزمــا، 
شــمالي شــرقي مدينــة القــدس. إلــى جانــب ذلــك، داهمــت القــوات اإلســرائيلية خــال مســاء اليــوم ذاتــه منــزل 
عائلــة الطفــل »إبراهيــم أحمــد الزغــل«، 14 عاًمــا، فــي الحــارة الوســطى ببلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن 
مدينــة القــدس، بهــدف اعتقــال الطفــل المذكــور، الــذي لــم يكــن موجــوًدا فــي المنــزل ســاعة المداهمــة. وعليــه، 
وطالــب الجنــود اإلســرائيليون العائلــة بتســليم الطفــل، واحتجــزوا والــده، 43 عاًمــا، عــدة ســاعات داخــل مركبــة 
ــداء عليــه بالضــرب المبــرح، ومــن ثــم  شــرطة للضغــط عليهــم، إلــى أن ســلم الطفــل المذكــور نفســه، ليتــم االعت

اقتيــاده للتحقيــق معــه.

وفــي اليــوم التالــي، األحــد الموافــق 7 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية »أحمــد محمــد درويــش«، 21 
، بالقــرب مــن مدخــل قريــة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، واقتادتــه إلــى مراكزهــا 

ً
عامــا

للتحقيــق معــه.
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القــوات اإلســرائيلية قــوات االحتــال اإلســرائيلي ثمانيــة  يــوم اإلثنيــن الموافــق 8 يوليــو 2019، اعتقلــت  أمــا 
مواطنيــن منهــم فتــاة وطفــان، خــال اقتحامهــا لقريــة العيســاوية شــمال شــرقي مدينــة القــدس، ومداهمــة 
 ،

ً
منــازل الفلســطينيين وتفتيشــها واالعتــداء علــى ســكانها. والمعتقلــون هــم: »بــراءة وائــل محمــود«، 20 عامــا

، و«مجــد 
ً
، و«محمــد زكريــا عليــان«، 19 عامــا

ً
، و«محمــد رمــزي محيســن«، 15 عامــا

ً
و«وليــد زيــاد عبيــد«، 17 عامــا

، و«يــزن 
ً
ــدر أبــو عصــب«، 19 عامــا ــح ب ، و«صال

ً
، و«علــي محمــد عبيــد«، 19 عامــا

ً
موســى محمــد حايقــة«، 26 عامــا

. وخــال اليــوم ذاتــه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفليــن: محمد مازن شــويكي، 7 أعوام، 
ً
أيمــن عبــي«، 20 عامــا

، واقتادتهمــا معهــا، خــال عمليــة اقتحامهــا وتفتيشــها لعــدة منــازل فــي 
ً
ومحمــود عــز الديــن شــويكي، 11 عامــا

الحــارة الوســطى فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.

 بعــد 
ً
وفــي يــوم الخميــس الموافــق 11 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية » حســام محمــد طــه«، 21 عامــا

اقتحــام وتفتيــش منــزل عائلتــه فــي بلــدة قطنــة، شــمال غربــي مدينــة القــدس.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 13 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن »أحمــد رزق عويســات«، 20 
، خــال اقتحامهــا لعــدة منــازل فــي بلــدة جبــل المكبــر، جنــوب شــرقي مدينــة 

ً
، و«نــور خليــل عليــان«، 21 عامــا

ً
عامــا

القــدس. وبعــد ســاعتين خــال اليــوم ذاتــه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية مواطنيــن اثنيــن بعــد مداهمــة العديــد 
، »أحمــد أبــو 

ً
مــن المنــازل وتفتيشــها فــي البلــدة القديمــة. والمعتقــان همــا: »محمــد مأمــون الــرازم«،20  عامــا

.
ً
غزالــة«، 19 عامــا

أمــا يــوم األحــد الموافــق 14 يوليــو 2019، فقــد اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل »ســلطان ســرحان«، 14 عاًمــا، 
خــال عمليــة اقتحــام وتفتيــش منــزل عائلتــه الواقــع فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة فــي القــدس. 
وفــي اليــوم ذاتــه، اقتحمــت الشــرطة اإلســرائيلية مصلــى بــاب الرحمــة، شــرق المســجد األقصــى فــي البلــدة 
القديمــة مــن مدينــة القــدس، وقامــت بإخــراج القواطــع الخشــبية الموجــودة فيــه، والمخصصــة لفصــل صفــوف 
الرجــال عــن النســاء داخــل المصلــى، وخزانــة األحذيــة. وتشــهد مدينــة القــدس المحتلــة، منــذ منتصــف شــهر شــباط/ 
ــون فلســطينيون مــن فتــح مصلــى بــاب الرحمــة بالمســجد 

ّ
فبرايــر الماضــي حالــة مــن التوتــر بعدمــا تمكــن مصل

ــا منــذ عــام 2003 بقــرار إســرائيلي، بذريعــة وجــود مؤسســة غيــر قانونيــة فيــه.
ً

األقصــى، والــذي كان مغلق

يــوم االثنيــن الموافــق 15 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل »مصطفــى فــراس العباســي«، 
، بعــد مداهمــة منــزل عائلتــه وتفتيشــه فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس 

ً
15 عامــا

المحتلــة. وبعــد ســاعة، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية 3 مواطنيــن خــال عمليــات اقتحــام وتفتيــش منــازل ســكنية 
، و«عبــادة 

ً
فــي قريــة صــور باهــر جنــوب مدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: »محمــد إبراهيــم دوريــات«، 38 عامــا

. إلــى جانــب ذلــك، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية كذلــك 
ً
 و«عميــرة محمــد عميــرة«، 26 عامــا

ً
خالــد عميــرة«، 28 عامــا

، مــن حــي الطــور، شــرق البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة، خــال 
ً
»محمــد ماهــر الكركــي«، 23 عامــا

عمليــة اقتحــام وتفتيــش منزلــه.
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 ،
ً
يــوم الخميــس الموافــق 18 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفليــن، »أحمــد حمــزة عيــاد«، 16 عامــا

، خــال عمليــات اقتحــام وتفتيــش منــازل ســكنية فــي بلــدة أبوديــس، شــرق 
ً
و«عبــد اللــه توفيــق حلبيــة«، 14 عامــا

مدينــة القــدس المحتلــة.

 مــن 
ً
وفــي يــوم األحــد الموافــق 21 يوليــو 2019، اعتقــل جنــوٌد إســرائيليون »شــادي رائــد الحتــاوي«، 19 عامــا

بلــدة الــرام، شــمال مدينــة القــدس المحتلــة، بعــد اقتحــام وتفتيــش منزلــه. وخــال اليــوم ذاتــه، اعتقلــت القــوات 
، واقتادتهمــا معهــا، خــال 

ً
، و«تامــر أحمــد خلفــاوي«، 22 عامــا

ً
 مــن “بهجــت علــي الــرازم« 26 عامــا

ً
اإلســرائيلية كا

مداهمــة وتفتيــش عــدد مــن المنــازل فــي حــارة الســعدية، فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.

يــوم اإلثنيــن الموافــق 22 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات 
اإلســرائيلية الطفــل »أميــر محمــد فتحــي عبيــد«، 11 عاًمــا، 
بعــد اقتحــام وتفتيــش منــزل عائلتــه فــي قريــة العيســوية 

شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.

ــا -منهــم طفــان- 
ً
فــي اليــوم التالــي، الثاثــاء الموافــق 23 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية 11 مواطن

خــال عمليــة اقتحــاٍم واســعة نفذتهــا أعــداد كبيــرة مــن القــوات الخاصــة والشــرطة والمخابــرات اإلســرائيلية لعــدٍد 
مــن المنــازل فــي قريــة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، واســتمرت ألكثــر مــن 9 ســاعات. خــال 
ــون هــم:  ــاء. والمعتقل ــد وأغلقــت مداخــل ومخــارج بعــض األحي ــت القــوات اإلســرائيلية الحواجــز عن ــة، نصب العملي
، ضيــاء أيمــن عبيــد، 17 

ً
، ســمير أكــرم عطيــة، 16 عامــا

ً
، أيــوب بــدر أبــو عصــب، 21 عامــا

ً
منيــر كايــد محمــود، 19 عامــا

 ،
ً
، رشــيد درويــش،19 عامــا

ً
، تــاج ماهــر محيســن، 20 عامــا

ً
، صالــح أبــو عصــب، 19 عامــا

ً
، لــؤي محمــد بــدر، 19 عامــا

ً
عامــا

.
ً
، ومنصــور محمــود20 عامــا

ً
، محمــد مبتســم عبيــد، 19 عامــا

ً
محمــود عونــي محمــود، 18 عامــا

وفــي يــوم األربعــاء، الموافــق 23 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المصــور الصحفــي »صالــح الزغــاري«، 
مــن بيــت حنينــا، شــمال القــدس المحتلــة، بعــد اقتحــام منزلــه وتفتيشــه.

وفــي الســاعات األولــى مــن فجــر يــوم الخميــس الموافــق 25يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )7( 
مواطنيــن، منهــم أب وابنيــه، بعــد اقتحامهــا منازلهــم فــي قريــة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. 
والمعتقلــون هــم: ثائــر عبــد محمــود، ونجليــه، ومحمــد وعبــد الرحمــن، وأدهــم ســبتة، ومحمــد أميــن خــاف، 

ومحمــد عبــد عطيــة، ونســيم أمجــد محســن.
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وفــي يــوم األحــد الموافــق 28 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ثمانيــة فلســطينيين- بمــن فــي ذلــك 
ــان عبيــد، وســامر أنــور  ، ومحمــد أيمــن عبيــد، ومحمــد عدن

ً
طفــل واحــد- والمعتقلــون هــم: عمــاد جــراح، 12 عامــا

 إلــى ذلــك، 
ً

عبيــد، ومهنــد أنــور عبيــد، ومحمــد علــي ناصــر، وأكــرم مصطفــى وشــاكر أمجــد مصطفــى. إضافــة
ــرام فــي القــدس، وهــم:  ــه ثاثــة فلســطينيين آخريــن مــن بلــدة ال اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية خــال اليــوم ذات

حمــزة رجبــي، وفــرج إدريــس، ومحمــد إدريــس.
وفــي اليــوم التالــي، اإلثنيــن الموافــق 28 يوليــو 2019، اعتقلــت اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية 7 مواطنيــن مــن 
، معتصــم حمــزة عبيــد، 

ً
بلــدة العيســاوية، منهــم طفــان. والمعتقلــون هــم: نغــم محمــد حســن عليــان، 16 عامــا

يوســف هاشــم عليــان، ماجــد ســليمان داري، محمــد عليــان، أنــس عليــان، فــادي يوســف عبيــد. وخــال اليــوم ذاتــه 
دهمــت القــوات اإلســرائيلية منــزل الشــقيقين »محمــود ويزيــد الحــوت«، عقــب اقتحامهــا بلــدة عناتــا شــمال شــرق 

القــدس المحتلــة. 

االحتــال  قــوات  اســتهتار  مــدى  تعكــس  حادثــة  وفــي 
-خــال  اإلســرائيلية  الشــرطة  اســتدعت  بالطفولــة، 
اليــوم ذاتــه- »الطفــل محمــد ربيــع عليــان«، 4 أعــوام، 
برفقــة والــده، للتحقيــق معــه فــي تهمــة إلقــاء حجــارة 
بلــدة  اقتحامهــا  أثنــاء  إســرائيلية  شــرطة  ســيارة  علــى 
علــى  وشــعبي  رســمي  احتجــاج  وعقــب  العيســاوية، 
اســتدعاء »عليــان«، ولــدى وصولــه فــي ســاعات صبــاح 
اليــوم التالــي، إلــى مركــز شــرطة صــاح الديــن تراجعــت 

الســلطات اإلســرائيلية عــن التحقيــق مــع الطفــل، وحققــت مــع والــده فقــط، وحذرتــه مــن تكــرار رشــق ابنــه للشــرطة 
بالحجــارة.

قريــة  مــن  مواطنيــن  خمســة  اإلســرائيلية  القــوات  اعتقلــت   ،2019 يوليــو   30 الموافــق  الثاثــاء  يــوم  وفــي 
العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، خــال عمليــات اقتحــاٍم وتفتيــٍش للمنــازل. والمعتقلــون هــم: 
ســري رائــد جابــر، وجمعــة مــروان حمــدان، ونايــف وســيم عبيــد، ومحمــود رمضــان عبيــد، وعبــد أبــو صايمــة. وفــي 
، مــن القريــة نفســها مــن مــكان عملــه فــي مستشــفى 

ً
اليــوم نفســه اعتقلــت القــوات »زكريــا عليــان«، 48 عامــا

ــة القــدس.   “تشــعاري تصديــق” غربــي مدين

وفــي ســاعات مســاء اليــوم نفســه اســتدعت الشــرطة اإلســرائيلية الطفــل »قيــس فــراس عبيــد«، 6 ســنوات، 
للتحقيــق معــه برفقــة والــده، بعــد أن الحقــه أفــراٌد مــن القــوات اإلســرائيلية بدعــوى إلقائــه الحجــارة عليهــم، األمر 
الــذي نفــاه الطفــل وقــال أنــه كان قــد رمــى علبــة عصيــر مــن الكرتــون المقــوى، خــال وجــود القــوات اإلســرائيلية 
أمــام منزلــه فــي العيســوية. كانــت تلــك الحالــة الثانيــة خــال 24 ســاعة التــي تاحــق فيهــا القــوات اإلســرائيلية 
 فــي عمــر صغيــر، دون مراعــاة للمعاييــر اإلنســانية أو القوانيــن الدوليــة التــي تضبــط التعامــل مــع األطفــال 

ً
طفــا

القصــر.
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وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 31 يوليــو 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، »ياســر درويــش«، وهــو أميــن ســر 
حركــة »فتــح« بعــد اقتحــام منزلــه فــي بلــدة العســوية فــي القــدس المحتلة، كما اســتدعت الشــاب »جهاد قوس«، 
، نجــل مديــر نــادي األســير فــي القــدس »ناصــر قــوس«، وهــو مــن ســكان البلــدة القديمــة، للتحقيــق معــه 

ً
25 عامــا

فــي مركــز االعتقــال »القشــلة« فــي بــاب الخليــل.

ووفــق متابعــة طواقــم األورومتوســطي وهيومينــا؛ فــإن قــوات االحتــال اإلســرائيلي تتعمــد أن تنفــذ 
عمليــات االقتحــام للمنــازل واألحيــاء الســكنية فــي ســاعات الليــل والفجــر، فــي تغاِض عن مبــادئ القانون 
والعــرف الدولــي الــذي يضــع قيــوًدا علــى عمليــات الدهــم فــي هــذا التوقيــت، لتأثيراتهــا النفســية علــى 
األطفــال والنســاء؛ فــي حيــن ُوجــد أن القــوات اإلســرائيلية تعمــدت التنكيــل بهــذه الفئــات. إلــى جانــب 
ذلــك، تخلــل عمليــات الدهــم احتجــاز المواطنيــن فــي غــرف بمنازلهــم أو فــي العــراء، والتحقيــق معهــم، 

وتخريــب ممتلكاتهــم ومصــادرة بعضهــا.
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ثالثا: هدم المنازل والممتلكات واألعيان:

واصلــت القــوات اإلســرائيلية خــال شــهر تموز/يوليــو 2019، عمليــات التدميــر الممنهجــة التــي تنفذهــا ضــد منــازل 
المواطنيــن الفلســطينيين وممتلكاتهــم فــي مدينــة القــدس، ضمــن عمليــة متكاملــة، تبــدأ بتوزيــع اإلخطــارات 
 إلــى عمليــات التدميــر. وخــال هــذا الشــهر أقدمــت القــوات اإلســرائيلية علــى تنفيــذ أوســع عمليــة تدميــر 

ً
وصــوال

للممتلــكات المدنيــة الفلســطينية فــي حــي وادي الحمــص، فــي بلــدة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس الشــرقية 
المحتلــة، وترحيــل عشــرات الســكان المدنييــن، وطــرد المئــات مــن منازلهــم. 

طــال التدميــر )11( بنايــة ســكنية تضــم )72( شــقة ســكنية، فــي حادثــٍة ترقــى لجريمــة تطهيــر عرقــي تتحمــل 
اإلســرائيلية.  الحكومــة  مســؤوليتها 

ووفق متابعة األورومتوســطي وهيومينا؛ فإن عدة جهات ســواء من حكومة االحتال أو الســلطات اإلســرائيلية 
أو الجهــات القضائيــة تتواطــأ لتنفيــذ عمليــات الهــدم الممنهجــة الهادفــة لتهجيــر الفلســطينيين قســًرا؛ ضمــن 
مســاعي الســلطات اإلســرائيلية لتغييــر الواقــع الديمغرافــي فــي المدينــة المحتلة. وتتذرع الســلطات اإلســرائيلية 
فــي تنفيــذ جرائــم الهــدم، بالبنــاء دون ترخيــص، فــي الوقــت الــذي تحــرم الفلســطينيين فيــه مــن الحصــول علــى 
هــذه التراخيــص رغــم محاولتهــم الحصــول عليهــا. إلــى جانــب ذلــك، دمــرت القــوات اإلســرائيلية خــال الشــهر ذاتــه 

ــا ومغســلة ســيارات، و5 منشــآت تجاريــة.
ً
الشــهر بركًســا وكراًجــا ومخزن

الحصيلــة الجديــدة مــن المنــازل والمبانــي المدمــرة تضــاف إلــى مــا هدمتــه الســلطات اإلســرائيلية حتــى منتصــف 
 فــي مدينــة القــدس، فيمــا شــهد العــام 2018، 215 عمليــة هــدم فــي 

ً
عــام 2019، والتــي بلغــت أكثــر مــن 59 منــزال

المدينــة، باإلضافــة إلــى إصــدار أوامــر بهــدم 546 مبنــى فــي الضفــة الغربيــة والقــدس.

وفيمــا يلــي أبــرز عمليــات الهــدم واإلخطــارات التــي رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي وهيومينــا عــن 
شــهر يوليــو:
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يــوم الخميــس الموافــق 4 يوليــو 2019، اقتحــم أفــراٌد مــن البلديــة اإلســرائيلية، برفقــة قــوات معــززة مــن الشــرطة 
اإلســرائيلية، عــدة أحيــاء فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة، ووزعــت عشــرات 
إخطــاراٍت علــى ســكان حيــي وادي قــدوم، والبســتان، تشــعرهم بقــرار هــدم منازلهــم بدعــوى اســتياء البلديــة 
علــى األراضــي المقامــة عليهــا المنــازل الســكنية. تقضــي بهــدم منازلهــم الســكنية بادعــاء أن األراضــي المقامــة 
عليهــا تلــك المنــازل مســتولى عليهــا لصالــح البلديــة. وبحســب »فخــري أبــو ديــاب«، الناطــق باســم لجنــة الدفــاع 
عــن أراضــي وعقــارات بلــدة ســلوان، فــإن البلديــة تخطــط كذلــك لهــدم 100 وحــدة ســكنية مــن حــي البســتان بهــدف 
تحويلــه “لحديقــة الملــك«، وأن ســكان حــي البســتان اســتنفذوا كافــة اإلجــراءات القانونيــة، وبالتالــي أصبــح الحــي 

 بالهــدم فــي أي لحظــة، حيــث تعتبــر قــرارات الهــدم ســارية المفعــول. 
ً
بأكملــه مهــددا

المحتجيــن علــى  القــوات اإلســرائيلية علــى عشــرات  اعتــدت  11 يوليــو 2019،  الموافــق  الخميــس  يــوم  وفــي 
ــة القــدس الشــرقية،  قــرار الســلطات اإلســرائيلية بهــدك 16 مبنــى ســكني فــي حــي وادي حمــص، جنــوب مدين
واســتخدمت فــي تفرقتهــم قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع وأصابــت العشــرات، بعــد أن اقتلعــت خيمــة اعتصــاٍم 

نصبتهــا »هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان«.

 تبلــغ مســاحته 
ً
 تجاريــا

ً
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 17 يوليــو 2019، هدمــت قــوات االحتــال عبــر جرافاتهــا بركســا

900 متــر مربــع، وأرضيــة باطــون تتبــع لــه، وتملكــه عائلــة »النتشــة« فــي بلــدة بيــت حنينــا، شــمال مدينــة القــدس 
المحتلــة. 

ــا يتبعــان لـــ »وضــاح وصفــي أبــو ديــة«، 
ً
وخــال اليــوم ذاتــه، دمــرت اآلليــات اإلســرائيلية -للمــرة الثالثــة- كراًجــا ومخزن

، بعــد أن اقتحمــت 
ً
 مربعــا

ً
فــي حــي الخايلــة شــمالي غربــي مدينــة القــدس، حيــث تبلــغ المســاحة المدمــرة 80 متــرا

قــوة مــن الجيــش ونحــو 15 آليــة عســكرية ومركبــات تابعــة لدائــرة التنظيــم والبنــاء المــكان وباشــرت بجــرف الكــراج 
والمخــزن.

جديــٌر بالذكــر أن ســكان حــي الخايلــة يواجهــون قيــوًدا مشــددة تفرضهــا عليهــم القــوات اإلســرائيلية، 
بحيــث ال يســمح لهــم بإدخــال المــواد الغذائيــة وغــاز الطهــي واللحــوم ومشــتقاتها إال بتنســيق من اإلدارة 

المدنيــة، وال يســمح لســكانه بالبنــاء، أو التوســع، أو حتــى اســتصاح منازلهــم.

وفــي اليــوم نفســه، هدمــت الجرافــات اإلســرائيلية مغســلة للســيارات فــي قريــة صــور باهــر، جنــوب مدينــة 
القــدس. وتبلــغ مســاحة المغســلة 400 متــر مربــع، وأقيمــت منــذ حوالــي 3 أشــهر، ويملكهــا مواطنــون مــن 
ــا خمســة محــال تجاريــة تعــود لـــ 

ً
عائلتــي »عطيــة« و«بكيــرات«. إلــى جانــب ذلــك، هدمــت الجرافــات اإلســرائيلية أيض

»محمــد حمــدان العباســي« فــي حــي “أبــو تايــه” فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، 
بدعــوى عــدم ترخيصهــا، بعــد رفــض المحكمــة اإلســرائيلية العليــا التماًســا قدمــه محامــي »العباســي« علــى قــرار 
ــا للمتابعــة الميدانيــة، فقــد أبعــدت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن الذيــن تواجــدوا بالقــرب مــن 

ً
هدمهــا. ووفق

ــداء عليــه.  ــت الشــاب »مهــدي حمــدان العباســي« بعــد االعت ــدت عليهــم بالضــرب والدفــع، واعتقل المحــال، واعت
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، وهــي قائمــة منــذ 4 ســنوات ونصــف، وتعيــل عشــرات 
ً
 مربعــا

ً
وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للمحــال التجاريــة 250 متــرا

العائــات. والمنشــآت عبــارة عــن: مطعم/مقصــف، ومحــال لبيــع الســجاد والســتائر، وللخشــب، تشــغلها عائلتــا 
»العباســي« و«طعمــة«. يذكــر أن عائلــة »العباســي« توجهــت مــن خــال محاميهــا للمحكمــة العليــا فــي محاولــة 

لتجميــد قــرار الهــدم وترخيصــه مــن البلديــة، لكنهــا رفضــت طلبهــم.

جريمة التدمير الواسعة في وادي الحمص

يــوم اإلثنيــن الموافــق 22 يوليــو 2019، نفــذت القــوات اإلســرائيلية عمليــة تدميــر واســعة للممتلكات الفلســطينية 
فــي حــي وادي الحمــص، فــي بلــدة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة، لتشــرد عشــرات المواطنيــن وتطــرد 
المئــات مــن منازلهــم، حيــث اقتحــم مئــات مــن عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية، وعشــرات اآلليــات العســكرية والجرافات 
حــي وادي الحمــص فــي قريــة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة، وحولتهــا لمنطقــة عســكرية مغلقــة، 
وذلــك لتنفيــذ أكبــر عمليــة هــدم جماعــي فــي مدينــة القــدس، منــذ احتالهــا عــام 1967. اســتمرت العمليــة ألكثــر 
ــر مــن 70 شــقة ســكنية. خــال تلــك  ــاٍن ســكنيٍة تضــم أكث مــن 18 ســاعة، دمــرت خالهــا القــوات اإلســرائيلية 10 مب
البنايــات والمتضامنيــن والمحتجيــن علــى قــرارات الهــدم  تلــك  العمليــة، واجهــت القــوات اإلســرائيلية ســكان 
بالرصــاص المطاطــي والقنابــل الصوتيــة التــي ألقتهــا داخــل الشــقق الســكنية التــي رفــض أصحابهــا الخــروج منهــا. 
تســببت عمليــات الهــدم الواســعة بتشــريد نحــو 25 شــخًصا مــن منازلهــم، أكثــر مــن نصفهــم أطفــال، إلــى جانــب 

عشــرات العائــات األخــرى التــي لــم يتســنى لهــا الســكن فــي الشــقق التــي كانــت قيــد اإلنشــاء، قبــل هدمهــا.
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بــدأت مشــكلة وادي حمــص، والــذي يصــل عــدد ســكانه لنحــو 6 آالف نســمة، عندمــا رســمت الســلطات اإلســرائيلية 
مســار جدار الفصل العنصري علم 2003 الذي كان مقررا آنذاك أن يمر بين منازل المواطنين في تلك المنطقة، 
حيــث تقــع معظــم أراضــي الــوادي خــارج حــدود بلديــة القــدس، وتصنــف غالبيــة أراضيــه ضمــن مناطــق »أ« التابعــة 
للســلطة الفلســطينية، األمــر الــذي دفــع بكثيــر مــن المقدســيين لشــراء أراٍض فــي الحــي لعــدم قدرتهــم علــى 
الشــراء والبنــاء فــي المناطــق الواقعــة داخــل حــدود البلديــة التــي تتبــع الســلطات اإلســرائيلية ، بســبب ارتفــاع 
األســعار وصعوبــة اســتصدار تصاريــح البنــاء، وبالفعــل حصــل مواطنــو وادي حمــص جميعهــم علــى رخصــة البنــاء 
مــن وزارة الحكــم المحلــي الفلســطينية. لكــن وبعــد إقــرار مخططــات مســار الجــدار فــي تلــك المنطقــة، وقعــت 
بعــض المنــازل خــارج قريــة صــور باهــر والــذي يعنــي بــأن وادي حمــص ســيدخل ضمــن األراضــي التــي تســيطر عليهــا 
الســلطات اإلســرائيلية وعلــى الرغــم مــن تقديــم األهالــي التمــاس ضــد المســار الــذي يمــر وســط قريــة صــور باهــر 

علــى اعتبــار أن الــوادي ال يتبــع للبلديــة اإلســرائيلية إال أن الســطات رفضــت ذلــك االلتمــاس.

ــة تضــّم مــا يزيــد  ووفــق »مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية »أوتشــا«، فــإن »المنطقــة العازل
دت بعــد صــدور األمــر العســكري المذكــور فــي عــام 2011، وذلــك  ــيِّ

ُ
علــى 200 بنايــة، مــن بينهــا نحــو 100 بنايــة ش

ــاء فــي شــرقي  ــل قــدرة الفلســطينيين علــى الحصــول علــى رخــص البن فــي ســياق القيــود المشــّددة التــي تكّب
القــدس.

يذكــر أّن الســلطات اإلســرائيلية هدمــت منــذ العــام 2009، نحــو 69 مبنــًى فــي قريــة صــور باهــر، أو أجبــرت أصحابهــا 
علــى هدمهــا بأنفســهم، بدعــوى البنــاء دون ترخيــص، وأســفر هدمهــا عــن تهجيــر نحــو 30 أســرة. وفــي اإلجمــال، 
ــر نحــو 400 شــخص أو لحقــت بهــم أضــرار أخــرى بفعــل عمليــات الهــدم، وكان نصــف هــؤالء مــن األطفــال الذيــن  ُهجِّ

 لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.
ً
تقــّل أعمارهــم عــن 18 عاًمــا، وفقــا

ومــن الناحيــة القانونيــة، مــا تقترفــه قــوات االحتــال اإلســرائيلية هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق المقدســيين 
فــي العيــش الكريــم. وترقــى عمليــات تدميــر المنــازل والتهجيــر الجماعــي للمواطنيــن الفلســطينيين 
لجرائــم التطهيــر العرقــي التــي تعــد جريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب قوانيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
إلــى جانــب ذلــك، يعــد مــا اقترفتــه قــوات االحتــال جريمــة حــرب، بموجــب البنــد الرابــع مــن المــادة الثامنــة 
مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الصــادر برومــا فــي 17 يوليو/تمــوز 1998 والتــي 
نصــت علــى تعريــف جريمــة العــدوان، وجــاء فــي البنــد الرابــع »إلحــاق تدميــر واســع النطــاق بالممتلــكات 
واالســتياء عليهــا دون أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة 

عابثــة«، وهــو مــا ينطبــق علــى مــا اقترفتــه القــوات اإلســرائيلية فــي وادي الحمــص.
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رابعا: االستيطان والتهويد:

تســعى الســلطات اإلســرائيلية اإلســرائيلي لفــرض تغييــر ديموغرافــي فــي مدينــة القــدس، وتوظــف مــن أجــل 
ذلــك جميــع أذرعهــا الحكوميــة والسياســية واألمنيــة. ومــن جهــة أخــرى، تطلــق يــد المســتوطنين وجمعياتهــم 
ــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات فــي المدينــة. وخــال هــذا الشــهر رصــد كل مــن  االســتيطانية للســيطرة علــى أكب
األورومتوســطي وهيومينــا )5( انتهــاكات مركبــة أبرزهــا االســتياء علــى منــزل وإخــاء بنايــة بالقــوة وتســليمها 
للمســتوطنين. ومقابــل هــدم منــازل الفلســطينيين، صدقــت الســلطات اإلســرائيلية علــى إقامــة 216 وحــدة ســكنية 

جديــدة فــي مســتوطنة جيلــو.

العقــارات  المحاكــم اإلســرائيلية تســريب  الموافــق 2 يوليــو 2019، وفــي متابعــة إلقــرار  الثاثــاء  يــوم  وفــي 
المســيحية فــي ســاحة »عمــر بــن الخطــاب« فــي القــدس، ســلم محامــي جمعيــة »عطيــرت كوهانيــم« مديــر 
»فنــدق اإلمبريــال« إخطــاًرا إلخــاء الفنــدق فــي مهلــة شــهٍر واحــد، إضافــة إلــى دفــع عشــرة ماييــن شــيكل )نحــو 
ــة الدجانــي  ــر الفنــدق عائل  إلشــغال الفنــدق مــن عــام 2004 حتــى اليــوم. وُيدي

ً
ــدال 2.7 مليــون دوالر أمريكــي( ب

المقدســية بنــاء علــى عقــد إيجــار مــن الكنيســة منــذ عــام 1949، وبحســب إدارة الفنــدق، فإنهــا ســتقوم بتقديــم 
طعــن إلــى المحاكــم اإلســرائيلية.

وفي يوم اإلثنين الموافق 8 يوليو 2019 اســتولت مجموعة من المســتوطنين، تحت حماية القوات اإلســرائيلية 
علــى منــزل يعــود للمواطــن »إيهــاب المحضــر« فــي حــي الصوانــة وســط مدينــة القــدس المحتلــة. ويتكــون المنــزل 

مــن 4 شــقق ســكنية، وأقــدم المســتوطنون علــى تفريــغ المنزل مــن محتوياته وإلقائهــا بالطريق.

أمــا فــي يــوم األربعــاء الموافــق 10 يوليــو 2019، فقــد أخلــت القــوات اإلســرائيلية بالقــوة مبنــًى يعــود إلــى عائلــة 
»صيــام« فــي حــي وادي حلــوة فــي بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، لصالــح جمعيــة 
)ألعــاد( االســتيطانية، بعــد يوميــن مــن قــرار المحكمــة العليــا اإلســرائيلية رفــض التمــاٍس تقدمــت بــه العائلــة 
لتجميــد وتأجيــل قــرار إخــاء العقــار، فــي الوقــت الــذي حاولــت فيــه طــوال 25 عاًمــا منــع االســتياء عليهــا مــن خــال 
القضــاء. حيــث نفــذت الســلطات اإلســرائيلية قــرار اإلخــاء مســتبقة جلســة فــي المحكمــة العليــا للنظــر “بملكيــة 
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األرض”. وخــال عمليــة اإلخــاء القســري، اعتــدت تلــك القــوات يرافقهــا مســتوطنون بالضــرب المبــرح علــى ســكان 
المنطقــة والمتضامنيــن معهــم. ويتألــف العقــار المصــادر مــن منــزل تســكن فيــه المواطنــة »إلهــام صيــام« 

وأبناؤهــا األربعــة، إضافــة إلــى أرض مســاحتها حوالــي نصــف دونــم، ومخــزن. 

 
ً
وفــي اليــوم ذاتــه، صادقــت لجنــة التخطيــط والبنــاء فــي بلديــة القــدس علــى بنــاء برجيــن مكونيــن مــن 18 طابقــا

فــي حــي جيلــو االســتيطاني جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة، ليوفــر ذلــك للمســتوطنين نحــو 216 وحــدة ســكنية. 
إلــى جانــب ذلــك، تنــوي الســلطات اإلســرائيلية توســعة مســتوطنة »براخــا«، وهــو مــا ســيبدأ باالســتياء علــى 511 

دونًمــا مــن حــوض رقــم )15( مــن أراضــي قــرى بوريــن وعــراق بوريــن وكفــر قليــل جنــوب مدينــة نابلــس.
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خامسا: اإلبعاد عن المسجد األقصى:

تنتهــج القــوات اإلســرائيلية سياســة تعســفية تجــاه الفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي المســجد األقصــى، خاصــة 
خــال فتــرات اقتحــام مجموعــات مــن المســتوطنين لمنطقــة المســجد، بحيــث يمكــن أن يكــون مجــرد التواجــد فــي 
 فــي منطقــة 

ً
ســاحات المســجد فــي تلــك األوقــات مدعــاة لإلبعــاد عــن المســجد األقصــى أو االعتقــال، وخصوصــا

بــاب الرحمــة، حيــث يتــم توجيــه تهمــة »اإلخــال بالنظــام العــام« لهــم، وهــي تهمــة واســعة وفضفاضــة كمــا هــو 
واضــح. وأبعــدت الســلطات اإلســرائيلية عــن المســجد األقصــى خــال شــهر يوليــو 7 مواطنيــن منهــم امــرأة وطفــل. 

وفيمــا يلــي التفاصيــل:

 مــن 
ً
فــي يــوم الجمعــة الموافــق 5 يوليــو 2019، أبعــدت القــوات اإلســرائيلية »مادليــن عمــار عيســى«، 26 عامــا

ســكان بلــدة كفــر قاســم، وهــي مديــرة »مشــروع قوافــل األقصــى«، فــي »جمعيــة األقصــى لرعايــة األوقــاف 
والمقدســات«، أبعدتهــا عــن المســجد األقصــى لمــدة شــهر، بعــد أن اعتقلتهــا فــي اليــوم الســابق أثنــاء تواجدهــا 
بالقــرب مــن بــاب األســباط، أحــد أبــواب المســجد األقصــى فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة، 

واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التحقيــق لديهــا، وأفرجــت عنهــا شــريطة اإلبعــاد.

وفــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 8 يوليــو 2019، أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية عــن المســجد األقصى لمدة أســبوعين، 
)3( مواطنيــن مــن ســكان مدينــة القــدس المحتلــة. وهــم: أحمــد ركــن، وأحمــد الشــاويش«، وإبراهيــم النتشــة. 
وكانــت قــوات االحتــال قــد اعتقلــت الشــبان الثاثــة مســاء يــوم األحــد 7 يوليــو 2019، عقــب اقتحــام مصلــى بــاب 

الرحمــة.

وفي يوم الثاثاء الموافق 23 يوليو 2019، أبعدت الســلطات اإلســرائيلية اإلســرائيلي الطفل »مالك النابلســي«، 
ــا فــي 31 

ً
ــر«، لمــدة أســبوع، لتعــود الحق ، والشــاب »إيهــاب الزغي

ً
 عــن المســجد األقصــى، لمــدة 15 يومــا

ً
14 عامــا

يوليــو 2019 بإصــدار أمــٍر آخــر ضــده يقضــي بإبعــاده عــن المســجد األقصــى لمــدة ثاثــة أشــهر. 
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ومــن الناحيــة القانونيــة، يعــد القــرار الــذي يقضــي بإبعــاد الشــخص عــن موطنــه ومــكان ســكنه قــراًرا 
يخالــف المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي الــذي كفــل حريــة اإلقامــة فــي المســكن وعــدم التعــرض 
لذلــك الحــق بالطــرد أو الماحقــة أو التهجيــر، بمــا فــي ذلــك المــادة )7( مــن نظــام رومــا األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي تعتبــر أن » إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان » نقــل 
 مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا بصفــة مشــروعة, بالطــرد أو بــأي فعــل 

ً
األشــخاص المعنييــن قســرا

قســري آخــر، دون مبــررات يســمح بهــا القانــون الدولــي«، »جريمــة ضــد اإلنســانية متــى ارتكــب فــي 
إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن«
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سادًسا: اقتحام ساحات المسجد األقصى: 

واصلــت الســلطات اإلســرائيلية ممارســاتها التقييديــة، التــي تهــدف فــي معظمهــا إلــى اســتفزاز الفلســطينيين 
ــر اقتحــام جماعــات مــن المســتوطنين المســجد واســتفزاز المشــاعر الدينيــة  داخــل باحــات المســجد األقصــى، عب

للمصليــن هنــاك.
يأتــي ذلــك تحــت حمايــة مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية وعناصــر الوحــدات الخاصــة التــي توفــر الغطــاء الكامــل 

لعمليــة االقتحــام وتتعامــل بعنــف شــديد مــع أغلــب المتواجديــن مــن الشــبان والنســاء أثناءهــا. 

ــر مــن 840 مســتوطن  ــا خــال شــهر يوليــو 2019 اقتحــام أكث وســجل كل مــن األورومتوســطي وهيومين
لســاحات المســجد األقصــى ترافقهــم حراســات مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية والقــوات الخاصــة، فيمــا 
كانــت أغلــب االقتحامــات والتــي رافقتهــا أعمــال اســتفزازية واعتــداءات علــى المتواجديــن بالمــكان مــن 

جهــة بــاب المغاربــة. وفيمــا يلــي تفاصيــل أبــرز تلــك االقتحامــات:

ا المســجد األقصــى مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
ً
فــي يــوم الثاثــاء الموافــق 2 يوليــو 2019، اقتحــم نحــو 55 مســتوطن

تحــت حراســة الوحــدات الخاصــة بالشــرطة اإلســرائيلية، وتجولــوا فــي ســاحات فــي المســجد قبــل مغادرتهــم مــن 
بــاب السلســلة.

ا، مــن بينهــم وزيــر 
ً
وفــي اليــوم التالــي، األربعــاء الموافــق 3 يوليــو 2019، اقتحــم باحــات المســجد 195 مســتوطن

الزراعــة فــي الحكومــة اإلســرائيلية »أوري أريئيــل«، حيــث حــاول بعــض المقتحميــن أداء صلــوات تلموديــة خــال 
تجولهــم فــي ســاحات المســجد، فــي محاولــة الســتفزاز المســلمين هنــاك. 

ا ســاحات المســجد األقصــى، بحمايــة قــوات 
ً
وفــي يــوم الخميــس الموافــق 4 يوليــو 2019، اقتحــم 74 مســتوطن
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 من مجموعات المستوطنين عضو »الكنيست« المتطرف يهودا غليك. 
ً

االحتال الخاصة، وقاد واحدة

ا المســجد األقصــى، ونفــذوا جــوالت فــي أرجائــه 
ً
وفــي يــوم األحــد الموافــق 7 يوليــو 2019، اقتحــم 64 مســتوطن

قبــل مغادرتــه مــن جهــة بــاب السلســلة.

ا المســجد األقصــى مــن جهــة بــاب المغاربــة 
ً
وفــي اليــوم التالــي، الموافــق 8 يوليــو 2019، اقتحــم 50 مســتوطن

بحراســة مشــددة مــن القــوات الخاصــة.

ا المســجد األقصــى، ورافقتهــم عناصــر 
ً
وفــي يــوم الخميــس الموافــق 11 يوليــو 2019، اقتحــم 138 مســتوطن

الوحــدات الخاصــة اإلســرائيلية، فيمــا فرضــت الســلطات اإلســرائيلية يومهــا إجــراءات مشــددة علــى دخــول الشــبان 
الفلســطينيين إلــى المســجد، وصــادرت بطاقاتهــم الشــخصية علــى البوابــات الرئيســية لألقصــى.

ا و8 طــاب يهــود و6 مــن عناصــر المخابــرات 
ً
وفــي يــوم األحــد الموافــق 14 يوليــو 2019، اقتحــم 71 مســتوطن

اإلســرائيلية ســاحات المســجد األقصــى، ورافقهــم فــي ذلــك عناصــر مــن الوحــدات الخاصــة اإلســرائيلية، وذلــك 
عقــب اقتحــام الشــرطة اإلســرائيلية مصلــى بــاب الرحمــة، صبــاح ذات اليــوم.

وفــي اليــوم التالــي، اإلثنيــن الموافــق 15 يوليــو 2019، اقتحــم العشــرات مــن المســتوطنين اإلســرائيليين المســجد 
األقصــى مــن جهــة بــاب المغاربــة، تحــت حراســة مشــددة مــن عناصــر الوحــدات الخاصــة فــي الشــرطة اإلســرائيلية.

 أخــرى مــن جهــة 
ً

وفــي يــوم الثاثــاء الموافــق 16 يوليــو 2019، اقتحــم العشــرات ســاحات المســجد األقصــى مــرة
 مــن حكومــة 

ً
 و115 موظفــا

ً
بــاب المغاربــة. ووثقــت »دائــرة األوقــاف اإلســامية بالقــدس«، اقتحــام 41 مســتوطنا

 تلمودية قبــل أن يغادروا األقصى 
ً
 مــن مخابــرات االحتــال المســجد، وقالــت إنهم أدوا طقوســا

ً
االحتــال و25 عنصــرا
مــن بــاب السلســلة.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 18 يوليــو 2019، أدى عــدد مــن المســتوطنين صلــوات وشــعائر تلموديــة فــي 
منطقــة بــاب الرحمــة فــي الجهــة الشــرقية مــن المســجد األقصــى، تحــت حمايــة الوحــدات الخاصــة بشــرطة االحتــال 

اإلســرائيلي.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 21 يوليــو 2019، اقتحــم عــدد مــن المســتوطنين والحاخامــات، كان مــن بينهــم »الياهــو 
ويبــر«، والحاخــام »يوئــل إليتســور«، ســاحات المســجد األقصــى بحراســة مشــددة مــن القــوات الخاصــة، وبدعــوات 
مــن »اتحــاد منظمــات الهيــكل«، القتحــام المســجد األقصــى بأعــداد كبيــرة. وفــي ذات اليــوم اقتحمــت الشــرطة 

اإلســرائيلية مصلــى بــاب الرحمــة واســتولت علــى بعــض أثاثــه.

 المســجد األقصــى مــن جهــة 
ً
 تلموديــا

ً
ا وطالبــا

ً
وفــي يــوم الثاثــاء الموافــق 23 يوليــو 2019، اقتحــم 80 مســتوطن

بــاب المغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية تحــت حمايــة قــوات إســرائيلية خاصــة.
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 المســجد ورافقتهــم حراســات 
ً
وفــي اليــوم التالــي، األربعــاء الموافــق 24 يوليــو 2019، اقتحــم 51 مســتوطنا

مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية.
وفــي يــوم الخميــس الموافــق 25 يوليــو 2019، اقتحــم عشــرات المســتوطنين المســجد األقصــى، حيــث قــِدم 
الوحــدات  عناصــر  حمايــة  تحــت  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  ومتتابعــة  صغيــرة  مجموعــات  ضمــن  المســتوطنون 

الخاصــة. اإلســرائيلية 

 المســجد األقصــى مــن جهــة بــاب 
ً
وفــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 29 يوليــو 2019، اقتحــم نحــو 42 مســتوطنا

المغاربــة، وقامــوا بجــوالت اســتفزازية فــي ســاحات المســجد، فيمــا رافقتهــم فــي ذلــك عناصــر الوحــدات الخاصــة 
بشــرطة االحتــال.

وفــي اليــوم التالــي، الثاثــاء الموافــق 30 يوليــو 2019، جــدد المســتوطنون اقتحــام المســجد األقصــى مــن ذات 
الجهــة، فــي محاولــٍة ألداء صلــوات وشــعائر تلموديــة فــي ســاحات المســجد.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 2019/7/31، اقتحــم عشــرات المســتوطنين المســجد األقصــى، ونفــذوا جــوالت 
اســتفزازية قبــل مغادرتــه مــن بــاب السلســلة.
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الخالصة والمطالب:

تظهــر الجرائــم المركبــة والمتعــددة التــي تقترفهــا الســلطات والقــوات اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس، أنهــا 
المدينــة، ويعيــد تغييــر طابعهــا  يكــرس تهويــد  أمــر واقــع،  لفــرض  تضمــي ســريًعا ضمــن سياســة ممنهجــة 
الجغرافــي والديمغرافــي، مــن خــال عمليــات التدميــر الواســعة والتهجيــر الجماعــي للمقدســيين، والتــي تجــري 

ــد مــن الوحــدات الســكنية للمســتوطنين. ــاء المزي ــوازي مــع بن بالت

ويــرى كل مــن المرصــد األورومتوســطي وهيومينــا، أن هــذا التصاعــد فــي تنفيــذ هــذه السياســة العنصريــة، تأتــي 
بضــوء أخضــر مــن اإلدارة األميركيــة التــي شــرعنت هــذه الجرائــم منــذ إعانهــا االعتــراف بمدينــة القــدس عاصمــة 

إلســرائيل، ووســط صمــت دولــي يصــل إلــى حــد التواطــؤ مــن المجتمعــي الدولــي.

ــا لحقــوق اإلنســان والمشــاركة  ــاء عليــه فــإن كل مــن المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان وهيومين وبن
المدنيــة:

يطالبــان المجتمــع الدولــي بالخــروج مــن دائــرة الصمــت أو بيانــات التنديــد الخجولــة، لجهــة اتخــاذ قــرارات 
اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  لقواعــد  الجســيمة  وانتهاكاتهــا  االحتــال  جرائــم  توقــف  ومواقــف 

اإلنســاني. الدولــي  والقانــون 

يحــذران بــأن المــرور علــى أكبــر عمليــة تدميــر فــي يــوم واحــد فــي وادي الحمــص، التــي ترقــى لجريمــة 
تطهير عرقي، من شــأنه تشــجيع الســلطات اإلســرائيلية لاســتمرار وتصعيد سياســة هدم المنازل وتهجير 
المقدســيين، الســيما أن سياســة توزيــع اإلخطــارات مســتمرة، خاصــة مــع الحديــث عــن وجــود خطــط لتدميــر 

أكثــر مــن 25 ألــف منــزل فلســطيني بذريعــة عــدم الترخيــص.

يدعــوان المجتمــع الدولــي لتحمــل المســــؤولية تجــــاه مدينــة القــــدس والســــكان الفلســــطينيين فيهــــا 
وحمايتهــــم باعتبارهــــم ســــكان منطقــــة محتلــــة بموجــــب قــــرارات مجلــــس األمــــن والجمعيــــة العامــــة، 
وتحمــــل المســــؤولية تجاههــــم بموجــــب وقــــوع القــدس تحــت المســــؤولية الدوليــة وفق قــرار الجمعيــة 

العامــــة لألمــــم المتحــــدة رقــم 181.

يطالبان بالعمل علــى وقــف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين فــي إجــراءات 
التحقيــق والماحقــة والمحاكمــة.

يطالبــان المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالطفولــة، لتدخــل عاجــل لحمايــة األطفال الفلســطينيين في القدس 
مــن االعتقال واالســتدعاء والحبــس المنزلي.




