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مقدمة

ا لتوجيهــات 
ً
واصلــت القــوات اإلســرائيلية اعتداءاتهــا فــي مدينــة القــدس خــالل شــهر ســبتمبر/أيلول 2019، تنفيــذ

المســتوى السياســي اإلســرائيلي، وفــي ظــل صمــٍت دولــٍي تجــاه االنتهــاكات المتكــررة فــي المدينــة، والتــي 
مهــد الرتــكاب جرائــم حــرب، بمــا فــي ذلــك التطهيــر العرقــي.

ُ
ت

ا موزًعــا علــى )16( 
ً
ورصــد فريــق األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر ارتــكاب الســلطات اإلســرائيلية )376( انتهــاك

ــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وغالبيــة هــذه االنتهــاكات مّركبــة، وجــاء فــي مقدمتهــا االعتقــاالت بنســبة 
ً
نمط

)29.3%( يليهــا االقتحامــات والمداهمــات بنســبة )20.5%( والحواجــز وحريــة الحركــة بنســبة )%18.1(.

إلــى طــرد المدنييــن وهــدم منازلهــم فــي بعــض  التــي تمهــد  األبــرز هــذا الشــهر، كان تصعيــد الممارســات 
األحيــاء، بمــا يضمــن تحقيــق تطهيــٍر عرقــٍي فــي المدينــة بشــكٍل تدريجــي. نفــذت تلــك الممارســات بالتزامــن مــع 
إقــدام مســتوطنين إســرائيليين علــى إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة فــي باديــة الســواحرة شــرق القــدس 
تحــت حمايــة القــوات اإلســرائيلية، وهــي البــؤرة التــي تصــادر 470 دونًمــا مــن األراضــي الفلســطينية، وتكــرس 
الوجــود االســتيطاني والخطــط اإلســرائيلية لتغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي مدينــة القــدس. وتهــدد هــذه البــؤر 

االســتيطانية 18 تجمعــا بدويــا، يعيــش فيهــا 850 فلســطينيا.

ومقابــل تعزيــز االســتيطان، بالبــؤرة الجديــدة، والوحــدات االســتيطانية، أقدمــت القــوات اإلســرائيلية خــالل هــذا 
ــازل المواطنيــن وممتلكاتهــم فــي القــدس، ترتــب  الشــهر علــى تنفيــذ )8( عمليــات هــدم وتوزيــع إخطــارات لمن
عليهــا هــدم )5( منــازل، أحدهــا أجبــر مالكــه علــى هدمــه ذاتًيــا لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة الثمــن، ومنشــأة تجارية 

هدمــت ذاتًيــا، و)4( بركســات خيــول، إلــى جانــب توزيــع المزيــد مــن اإلخطــارات لهــدم منــازل ومنشــآت جديــدة. 

وفــي تواطــؤ مــن القضــاء اإلســرائيلي مــع المســتوى السياســي فــي إســرائيل، أصــدرت محكمــة إســرائيلية أمــًرا 
يقضــي بإخــالء عائلــة مقدســية مــن منزلهــا فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان جنــوب البلــدة القديمــة مــن 
، ويأتــي تكريًســا لسياســة 

ً
ــزل يتكــون مــن 4 شــقق ويعيــش فيــه 13 فــردا ــا. والمن ــة القــدس، خــالل90  يوًم مدين

التهجيــر القســري للفلســطينيين وإحــالل المســتوطنين مكانهــم لتغييــر الطابــع الديمغرافــي للمدينــة.

ورصــد فريــق األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )12( حادثــة إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن القــوات اإلســرائيلية 
فــي أحيــاء القــدس، أســفرت عــن مقتــل مواطنــة كبيــرة فــي العمــر وإصابــة )29( آخريــن بجــروح، منهــم مســعفان 
وطفلــة. أصيــب غالبيتهــم برصــاص حــي وأعيــرة معدنيــة مغلفــة بالمطــاط وكذلــك قنابــل غــاز واعتــداءات مباشــرة. 
كمــا أصيــب العشــرات بحــاالت اختنــاق جــراء الغــاز المســيل للدمــوع. وقتلــت المواطنــة فــي عمليــة إعــدام ميدانــي 
خــارج نطــاق القانــون، بذريعــة محاولتهــا تنفيــذ عمليــة طعــن علــى حاجــز قلنديــا، رغــم أنهــا لــم تشــكل أي خطــر 

علــى حيــاة الجنــود ولــم تثبــت المحاولــة المزعومــة.
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ووثــق فريــق األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )77( عمليــة اقتحــام لبلــدات وأحيــاء 
القــدس، تخللهــا اعتقــال )110( مواطنيــن منهــم )22( طفــًل، و)4( نســاء، وضمــن المعتقليــن كان وزيــر القــدس. 
واســتدعاء )14( شــخًصا، منهــم )5( نســاء، وطفــل و)4( حــراس للمســجد األقصــى، إلــى جانــب محافــظ القــدس. 

وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )10( مواطنيــن علــى األقــل، وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.

تجمعــات ســلمية  فــض  إلــى  اإلســرائيلية  القــوات  لجــأت فيهــا  األقــل  علــى  حادثتيــن  األورومتوســطي،  وثــق 
بالقــوة. القــدس  فــي  فلســطينيين  لمواطنيــن 

ــا لتصعيــد الســلطات اإلســرائيلية والمســتوطنين، وأقدمــت 
ً

وخــالل هــذا الشــهر، بقــي المســجد األقصــى هدف
القــوات اإلســرائيلية مجــدًدا علــى إغــالق أبوابــه ومنــع الصــالة فيــه فــي 26 ســبتمبر 2019، مــا اضطــر المصليــن 
ــا للســلطات اإلســرائيلية، فقــد تــم إغــالق المســجد بعــد اعتقــال طفــٍل فلســطيني 

ً
لصــالة العصــر علــى أبوابــه. ووفق

بدعــوى محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن.. واســتمرت الســلطات اإلســرائيلية فــي فــرض القيــود على وصــول المصلين 
المســلمين للمســجد، وعرقلــة إعمــار المســجد، مقابــل تســهيل اقتحــام المســتوطنين إليــه.

واســتمر المســتوطنون والجماعــات اليهوديــة المتطرفــة فــي اقتحاماتهــم للمســجد األقصــى، وســط اســتفزاز 
المشــاعر الدينيــة للمصليــن هنــاك، تحــت حمايــة مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية ومــن عناصــر الوحــدات الخاصــة 
التــي توفــر الغطــاء الكامــل لعمليــة االقتحــام وتتعامــل بعنــف شــديد مــع أغلــب المتواجديــن مــن الشــبان والنســاء 

أثنــاء عمليــة االقتحــام. 
ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن أغلــب عمليــات االقتحــام تجــري مــن بــاب المغاربــة، علــى فترتيــن، األولــى صباحيــة 
تبــدأ الســابعة والنصــف صباًحــا وتســتمر حتــى الحاديــة عشــرة، والثانيــة مســائية تبــدأ الســاعة الواحــدة والنصــف 
وحتــى الثانيــة والنصــف مســاًء. وإلــى جانــب المســتوطنين، يشــارك وزراء فــي الحكومــة اإلســرائيلية وأعضــاء 

كنســيت إســرائيليين فــي عمليــات االقتحــام.

ورصــد فريــق األورومتوســطي اقتحــام المســتوطنين علــى مــدار )22( يوًمــا خــالل شــهر ســبتمبر/أيلول، للمســجد 
األقصــى، وجــرت االقتحامــات فــي جميــع األيــام باســتثناء أيام الجمعة والســبت. وشــارك في االقتحامات لســاحات 
ا، ترافقهــم حراســات مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية والقــوات الخاصــة، 

ً
المســجد األقصــى )2190( مســتوطن

رافــق ذلــك أعمــال اســتفزازية واعتــداءات علــى المتواجديــن فــي الســاحات، ومحــاوالت لتأديــة طقــوس تلموديــة. 
وأصــدرت الســلطات اإلســرائيلية خــالل شــهر ســبتمبر )16( قــراًرا باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، منهــا )6( قــرارات 

طالــت نســاء مقدســيات.
رصد فريق المرصد قرارا إسرائيلًيا يقيد حق الفلسطينيين في تنظيم فعاليات سلمية في مدينة القدس.

ــا فــي القــدس، 
ً
ا ثابت

ً
وفــي إطــار انتهــاكات الحــق فــي حريــة الحركــة، تواصــل القــوات اإلســرائيلية إقامــة )13( حاجــز

إلــى جانــب جــدار الفصــل الــذي يشــكل عائقــا كبيــًرا أمــام حركــة المواطنيــن، وإقامــة عشــرات الحواجــز الطيــارة 
التــي توقــف المواطنيــن أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتعرقــل حركتهــم وتعتقــل بعضهــم. وخــالل شــهر ســبتمبر، رصــد 

ا طيــاًرا فــي أحيــاء مدينــة القــدس.
ً

األورومتوســطي أكثــر مــن )55( حاجــز

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
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النسبة العدد االنتهاك

0.3 1 القتل

7.7 29 اإلصابات

3.2 12 إطالق النار

20.5 77 االقتحام والمداهمة

29.3 110 االعتقاالت

0.5 2 فض التجمعات السلمية

4.0 15 االستدعاءات

2.7 10 الحبس المنزلي

3.7 14 اإلبعاد القسري

1.9 7 عمليات الهدم

1.3 5 توزيع إخطارات

0.3 1 االستيالء على ممتلكات

0.5 2 قرارات استيطانية

5.9 22 اقتحام األقصى

0.3 1 تقييد الحريات

18.1 68 الحواجز وحرية الحركة

100.0 376 المجموع

: المؤشرات العامة لالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس
ً
أوال

تظهــر بيانــات الجــدول الســابق – وفــق المعطيــات التــي رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي- أن القــوات 
ا موزعــة علــى )16( نمطــا مــن انتهــاكات حقوق اإلنســان. وغالبية هذه االنتهاكات 

ً
اإلســرائيلية ارتكبــت )376( انتهــاك

مركبــة، وجــاء فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات، االعتقــاالت بنســبة )29.3%(يليهــا االقتحامــات والمداهمــات بنســبة 
)20.5%(والحواجــز وحريــة الحركــة بنســبة )18.1%(.ويأتــي تقــدم هــذه األنمــاط ألنهــا متكــررة بشــكٍل يومــي مــع 
اإلشــارة إلــى أن األنمــاط األخــرى خطيــرة فــي تأثيراتهــا وأبعادهــا ومســتوى خرقهــا لقواعــد القانــون الدولــي 

والقانــون الدولــي اإلنســاني. ثانًيــا: إطــالق النــار وانتهــاك الحــق فــي الســالمة البدنيــة:
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ثانًيا: إطالق النار وانتهاك الحق في السالمة البدنية:

رصــد األورومتوســطي خــالل هــذا الشــهر )12( حــادث إطــالق نــار واعتــداء مباشــر مــن القــوات اإلســرائيلية فــي 
أحيــاء القــدس، أســفرت عــن مقتــل مواطنــة وإصابــة )29( آخريــن بجــروح منهــم مســعفان وطفلــة. أصيــب غالبيتهــم 
برصــاص حــي وأعيــرة معدنيــة مغلفــة بالمطــاط وكذلــك قنابــل غــاز واعتــداءات مباشــرة. كمــا أصيــب العشــرات 
بحــاالت اختنــاق جــراء الغــاز المســيل للدمــوع. وقتلــت مواطنــة فلســطينية فــي عمليــة إعــدام ميدانــي خــارج نطــاق 
القانــون، بدعــوى محاولتهــا تنفيــذ عمليــة طعــن علــى حاجــز قلنديــا، فــي الوقــت الــذي كان ُيمكــن فيــه للقــوات 

اإلســرائيلية الســيطرة علــى الســيدة، فــي حــال محاولتهــا تنفيــذ العمليــة، دون اســتخدام القــوة المميتــة.
وكانت تفاصيل هذه االعتداءات على النحو اآلتي:

فــي يــوم األربعــاء الموافــق 4 ســبتمبر 2019، أطلقــت القــوات اإلســرائيلية األعيــرة المطاطيــة وقنابــل الغــاز، خــالل 
اقتحامهــا مخيــم شــعفاط بمدينــة القــدس، دون اإلبــالغ عــن وقــوع إصابــات.

فــي مســاء الســبت الموافــق 7 ســبتمبر 2019، أصيــب شــاب واعتقــل آخــر، خــالل مواجهــات اندلعــت مــع القــوات 
ــدة العيســوية بالقــدس. اإلســرائيلية فــي بل

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بلــدة العيســوية وتمركــزت فــي شــارع األربعيــن 
فيهــا، ومنعــت المواطنيــن مــن التواجــد فيــه، وإثــر ذلــك اندلعــت مواجهــات مــع الشــبان، أطلقــت خاللهــا القــوات 
اإلســرائيلية قنابــل الغــاز والصــوت واألعيــرة المطاطيــة تجــاه المواطنيــن؛ مــا أدى إلــى إصابــة شــاب بقنبلــة صــوت 

فــي رأســه، وذلــك أثنــاء تصويــره لألحــداث، ونقــل إلــى أحــد مراكــز العــالج بالمدينــة. 
كمــا أصيــب عــدد مــن الشــبان برضــوض فــي أجســادهم، عقــب اعتــداء القــوات اإلســرائيلية عليهــم بالضــرب المبــرح 

أثنــاء تواجدهــم فــي محيــط مســجد األربعيــن بالبلــدة.
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وخــالل المواجهــات اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل مهنــد أبــو عصــب، 17 عامــا، مــن محيــط مســجد األربعيــن 
فــي البلــدة، ونقلتــه الــى أحــد مراكزهــا.

وفــي مســاء الخميــس الموافــق 12 ســبتمبر 2019، أصيــب ثالثــة مواطنيــن باالختنــاق بعدمــا أطلقــت القــوات 
اإلســرائيلية، قنابــل الغــاز داخــل مســجد األربعيــن فــي بلــدة العيســوية بالقــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن 
ــل المســيلة للدمــوع  ــدة العيســوية وداهمــت مســجد األربعيــن، وأطلقــت القناب القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بل

تجــاه المصليــن داخــل المســجد مــا أســفر عــن إصابــة 3 مصليــن باالختنــاق عولجــوا ميدانيــا.

وفــي مســاء الســبت الموافــق 14 ســبتمبر 2019، أصيــب ســبعة مواطنيــن منهــم طفلــة، خــالل اقتحــام القــوات 
اإلســرائيلية بلــدة العيزريــة فــي القــدس. وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر أن طواقمهــا تعاملــت مــع )7( إصابــات 
إثــر قمــع القــوات اإلســرائيلية للمواطنيــن عبــر اســتخدام األعيــرة المطاطيــة وقنابــل الغــاز والصوت. بيــن المصابين 
طفلــة 6 ســنوات أصيبــت بقنبلــة غــاز مباشــرة فــي الــرأس، نقلــت إثرهــا إلــى المستشــفى، فــي حيــن أصيــب )6( 
مواطنيــن مــن عائلــة واحــدة باالختنــاق كانــوا داخــل ســيارة تمــر فــي المــكان إثــر اســتهدافها بقنبلــة غــاز مــن 

القــوات اإلســرائيلية.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 17 ســبتمبر 2019، أصيــب شــاب بعيــار نــاري أطلقتــه تجاهــه القــوات اإلســرائيلية خــالل 
مواجهــات اندلعــت قــرب معســكر الجبــل فــي بلــدة أبــو ديــس شــرق القــدس.

وأفــادت جمعيــة الهــالل االحمــر الفلســطيني، أن طواقمهــا تعاملــت مــع إصابــة بالرصــاص الحــي فــي القــدم 
نقلــت لمجمــع فلســطين الطبــي بمدينــة رام اللــه.

ــذت القــوات اإلســرائيلية عمليــة جديــدة مــن عمليــات 
ّ

وفــي اليــوم التالــي، األربعــاء الموافــق 18 ســبتمبر 2019، نف
اإلعــدام الميدانــي واالســتخدام المفــرط للقــوة، أســفرت عــن مقتــل امــرأة فلســطينية علــى حاجــز قلنديــا، علــى 

المدخــل الشــمالي لمدينــة القــدس. 
وأظهــر فيديــو انتشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، إطــالق عناصر من الشــرطة اإلســرائيلية النار من مســافة 
قريبــة علــى المواطنــة دون أن تشــكل خطــًرا مباشــًرا عليهــم، مــا أدى إلــى إصابتهــا بشــكل مباشــر فــي ســاقها 
قبــل أن تســقط علــى األرض، لكــن عناصــر الشــرطة تركوهــا تنــزف لوقــت طويــل، قبــل اعتقالهــا ونقلهــا بســيارة 
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إســعاف تابعــة لجمعيــة )نجمــة داوود الحمــراء( إلــى مستشــفى »هداســا هــار هتســوفيم« غربــي القــدس، 
ليعلــن عــن وفاتهــا بعــد وقــت قصيــر متأثــرة بجراحهــا.

وبعــد إطــالق النــار علــى المواطنــة، اعتــدت عناصــر مــن الشــرطة اإلســرائيلية علــى المواطنيــن المتواجديــن فــي 
المــكان، ورشــتهم بغــاز الفلفــل، ومنعــت العمــال مــن الدخــول، وأغلقــت الحاجــز باالتجاهيــن.

ووفــق متابعــة األورومتوســطي؛ فــإن امــرأة ترتــدي جلباًبــا أســوًدا بــدت كبيــرة فــي الســن وصلــت إلــى حاجــز 
قلنديــا فــي صبــاح اليــوم المذكــور، وســلكت مســلك المركبــات بــدالً  عــن مســلك المشــاة، وكان يبــدو عليهــا التــردد، 
 لــدى البعــض بأنهــا ضلــت الطريــق. وبعــد لحظــات أطلــق عناصــر مــن الجيــش اإلســرائيلي النــار 

ً
ممــا تــرك انطباعــا

تجاههــا علــى الرغــم مــن عــدم تشــكيلها أي خطــر عليهــم، حيــث كانــت تبعــد عنهــم عــدة أمتــار. وقالــت القــوات 
اإلســرائيلية إن المــرأة وصلــت إلــى الحاجــز وحاولــت طعــن أحــد جنــود حــرس الحــدود، األمــر الــذي نفــاه شــهود 
العيــان. وبعــد عــدة أيــام أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية أن المواطنــة القتيلــة هــي نايفــة محمــد كعابنــة )50 

عاًمــا( مــن ســكان رمــون بمحافظــة رام اللــه والبيــرة.

 تدلــل الحادثــة علــى اســتمرار القــوات اإلســرائيلية فــي اســتخدام القــوة المفرطــة واإلعــدام الميدانــي 
ــار،  ــوا يبعــدون عنهــا عــدة أمت ــود الذيــن كان لمجــرد االشــتباه، فالمــرأة لــم تشــكل أي خطــر علــى الجن
وكان بإمكانهــم اعتقالهــا بســهولة. كمــا أن االّدعــاء اإلســرائيلي بــأّن المــرأة حاولــت تنفيــذ عمليــة 
ــة لتؤكــد اســتمرار انتهــاج القــوات اإلســرائيلية سياســة اإلعــدام  ــت. وتأتــي هــذه الحادث ــم يثب طعــن ل
الميدانــي علــى الحواجــز اإلســرائيلية تحــت ذريعــة محــاوالت تنفيــذ عمليــات طعــن أو االشــتباه بذلــك. 
ويشــكل تعمــد القــوات اإلســرائيلية تأخيــر إســعاف المواطنــة وتركهــا تنــزف، رغــم أنــه بــدا مــن مقطــع 
الفيديــو أّن إصابتهــا غيــر خطيــرة؛ مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، التــي توجــب تقديــم 

العــالج الــالزم للجريــح بغــض النظــر عــن مالبســات ظــروف إصابتــه.
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*

ــا، فــي اعتــداء القــوات اإلســرائيلية، علــى 
ً
وفــي مســاء الســبت الموافــق 21 ســبتمبر 2019، أصيــب 15 مواطن

المواطنيــن بعــد اقتحــام بلــدة العيزريــة شــرق القــدس.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت العيزريــة وأطلقــت قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع 
ــا منهــم )4( بأعيــرة مطاطيــة و)11( 

ً
صــوب منــازل المواطنيــن وتجمعاتهــم. أســفر ذلــك عــن إصابــة )15( مواطن

بقنابــل غــاز، وحالــة واحــدة حــروق، وفــق اإلحصائيــة المعلنــة مــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني.
ــا(،  ــات المواطنيــن، فــي البلــدة جثمــان الطفــل نســيم أبــو رومــي )14 عاًم وجــاء اقتحــام البلــدة بعدمــا شــيع مئ
الــذي ســبق أن قتلتــه القــوات اإلســرائيلية* واحتجــزت جثمانــه وســلمته مســاء الجمعــة الموافــق 20 ســبتمبر 

.2019

وفــي مســاء األحــد الموافــق 22 ســبتمبر 2019، أصيــب مســعفان متطوعــان فــي الهــالل األحمــر الفلســطيني، 
خــالل عملهــم اإلنســاني إثــر مواجهــات مــع القــوات اإلســرائيلية فــي بلــدة العيزريــة شــرق القــدس.

وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر، فــي بيــان لهــا، أن المصابّيــن نقــال إلــى مركــز طــوارئ المقاصــد بالقــدس، مبينــة 
أن أحدهمــا أصيــب بقنبلــة غــاز فــي وجهــه، واآلخــر بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط فــي قدمــه.

ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي أبــو تايــه فــي القــدس وأطلقــت األعيــرة المطاطيــة 
عشــوائيا، دون اإلبــالغ عــن وقــوع إصابــات.

ــرة ناريــة محيــط الطفــل أشــرف  ومســاء الخميــس الموافــق 26 ســبتمبر 2019، أطلقــت القــوات اإلســرائيلية، أعي
، مــن ســكان بلــدة العيزريــة، شــرق مدينــة القــدس، وذلــك بعــد إطــالق الرصــاص باتجاهــه 

ً
حســن عــدوان، 12 عامــا

وضربــه، قــرب بــاب السلســلة داخــل باحــات المســجد األقصــى، قبــل اعتقالــه بذريعــة محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن. 
وحولــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل المذكــور للتحقيــق معــه فــي مركــز شــرطة »المســكوبية« بالقــدس. وتبيــن 
بعــد زيارتــه مــن المحاميــة رزان الجعبــة، أن »عــدوان« يعانــي مــن رضــوض وأوجــاع جــراء االعتــداء بالضــرب المبــرح 

عليــه علــى كافــة أنحــاء جســده، وأنــه غيــر مصــاب بالرصــاص.

وفــي وقــت متأخــر مســاء الجمعــة الموافــق 27 ســبتمبر، أصيــب عــدد مــن المواطنيــن باالختنــاق خــالل مواجهــات 
مــع القــوات اإلســرائيلية، اســتمرت حتــى فجــر اليــوم التالــي فــي محيــط جامعــة أبــو ديــس شــرقي مدينــة 
القــدس. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت البلــدة، بعــد قيــام عــدد مــن الشــبان 
بمحاولــة إحــداث ثغــرة فــي الجــدار الفاصــل الممتــد علــى أراضــي المواطنيــن، وإثــر ذلــك اندلعــت مواجهــات مــع 

قتلته القوات اإلسرائيلية في إطار الحوادث الناجمة عن االستخدام المفرط للقوة، مساء يوم 
الخميس الموافق 2019/8/15، بذريعة تنفيذه مع طفل آخر عملية طعن استهدفت أحد عناصر 

الشرطة اإلسرائيلية، عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد األقصى.
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المواطنيــن امتــدت إلــى محيــط جامعــة القــدس ومدخــل بلــدة الســواحرة الشــرقية. وأطلقــت القــوات اإلســرائيلية 
قنابــل الصــوت والغــاز المســيل للدمــوع بكثافــة تجــاه المواطنيــن والمنــازل خــالل المواجهــات، مــا أدى إلــى وقــوع 

اإلصابــات باالختنــاق.

وتشــكل االعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة، واســتخدام القــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن، وتوجيــه 
ا ممنهًجــا لقواعــد القانــون 

ً
قنابــل الغــاز والصــوت ضــد المواطنيــن ومنازلهــم بشــكل مباشــر، انتهــاك

الدولــي التــي تضــع ضوابــط فــي اســتخدام القــوة ضــد المدنييــن. ويتضــح مــن المتابعــة أن القــوات 
اإلســرائيلية تســتخدم هــذه األدوات ضمــن سياســاتها الممنهجــة كإجــراءات عقابيــة ميدانيــة. ويشــكل 
اســتهداف القــوات اإلســرائيلية للطواقــم الطبيــة أثنــاء عملهــا اإلنســاني انتهــاكا للحمايــة التــي 

وفرهــا لهــم القانــون الدولــي اإلنســاني.
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ثالثا: 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 
يمارس االعتقال بحقهم كأداة للعقاب والترهيب دو أي ذريعة أو سبب قانوني، ووثق فريق األورومتوسطي 
خــالل شــهر ســبتمبر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية )77( عمليــة اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس، تخللهــا اعتقــال )110( 
ــر القــدس. واســتدعاء )14( شــخًصا، منهــم  مواطنيــن منهــم )22( طفــال، و)4( نســاء، وضمــن المعتقليــن كان وزي
)5( نســاء، وطفــل و)4( حــراس للمســجد األقصــى، إلــى جانــب محافــظ القــدس. وفــرض الحبــس المنزلــي علــى )10( 

مواطنيــن علــى األقــل، وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة.

 وفيما يلي أبرز عمليات االقتحام وما تخللها من اعتقاالت أو استدعاءات:

وفــي يــوم األحــد الموافــق 1 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، المواطــن شــادي محمــد عطيــة، 18 
، بعــد مداهمــة منزلــه فجــًرا فــي بلــدة العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. تخلــل اقتحــام المنــزل 

ً
عامــا

تفتيشــه والعبــث بمحتوياتــه والتنكيــل بســكانه.

وفجــر يــوم االثنيــن الموافــق 2 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )8( مواطنيــن بعدمــا اقتحمــت بلــدة 
العيســاوية، شــمال شــرقي القــدس، وداهمــت العديــد مــن المنــازل وفتشــتها ونكلــت بســكانها. والمعتقلــون 
 
ً
 3( أحمــد جمــال عطيــة، 24 عامــا

ً
 2( فــادي محمــد عطيــة، 23 عامــا

ً
هــم: 1( محمــود عبــد الــرؤوف محمــود، 21 عامــا

 7( أحمــد صــالح 
ً
 6(محمــود محمــد محيســن، 21 عامــا

ً
4( عمــاد طــه أبــو ريالــة، 23 عامــا، 5( صالــح أحمــد داري،20 عامــا

، 8(أحمــد جهــاد عطيــة، 19 عامــا.
ً
داري، 22 عامــا

 بعدمــا داهمــت منزلــه فــي بلــدة أبــو 
ً
واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، المواطــن إبراهيــم محمــود عريقــات، 20 عامــا

ديــس، شــرق القــدس.

، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــارة الــواد، 
ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن نــور ســليم الشــلبي، 21 عامــا

فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. تخلــل االقتحــام تفتيــش المنــزل والتنكيــل بســكانه.

وفجــر الثالثــاء الموافــق 3 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، مواطنيــن بعــد اقتحــام منزليهمــا فــي 
، 2( طــارق فــراس مصطفــى، 

ً
بلــدة العيســاوية بمدينــة القــدس. والمعتقــالن همــا: 1( محمــد منيــر عبيــد، 24 عامــا

22 عامــا.
وفــي ســاعات المســاء، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، مواطنيــن بعــد اقتحامهــا بلدتــي العيســاوية وســلوان، 
بالقــدس. والمعتقــالن همــا: 1( محمــد موســى محيســن، 53 عامــا، واعتقــل أثنــاء تواجــده فــي محــل تجــاري ببلــدة 
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العيســاوية، 2( يــزن صيــام واعتقلتــه القــوات اإلســرائيلية مــن منزلــه فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان.

كما اعتقلت القوات اإلسرائيلية الشاب محمود الجندي من البلدة القديمة في القدس.

واقتحمت القوات اإلسرائيلية بلدة الطور بالقدس ونفذت مداهمات دون اإلبالغ عن اعتقاالت.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 4 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الفتــى واألســير المحــرر ســليمان أبــو 
غــوش شــقيق األســيرة ميــس أبــو غــوش بعــد اســتدعائه لمقابلــة مخابراتــه. كمــا اســتدعت والــده بعــد اقتحــام 
مخيــم قلنديــا. واعتقلــت األســيرة أبــو غــوش بتاريــخ 29 أغســطس الماضــي، وهــي شــقيقة المواطــن حســين أبــو 

غــوش الــذي قتلتــه القــوات اإلســرائيلية مطلــع عــام 2016.

واقتحمــت القــوات اإلســرائيلية مخيــم شــعفاط بمدينــة القــدس، تخلــل ذلــك مواجهــات بيــن الشــبان وإطــالق قنابل 
غــاز وأعيــرة مطاطيــة تجاههم.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل أحمــد دربــاس، 17 عامــا، خــالل تواجــده بالشــارع فــي قريــة 
العيســوية بالقدس.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 6 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية تعتقــل الطفــل أحمــد خالــد عطيــة، 15 
عاًمــا، أثنــاء خروجــه بعــد صــالة العشــاء فــي مســجد األربعيــن بقريــة العيســوية فــي القــدس.

ــا مــن داخــل مــكان عملــه فــي 
ً
وفــي يــوم األحــد الموافــق 8 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، مواطن

بلــدة العيزريــة شــرق القــدس.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فقــد اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي رأس كبســة فــي بلــدة العيزريــة واعتقلــت 
المواطــن فــادي جميــل مطــر شــقيرات، 35 عامــا، بعــد مداهمــة مــكان عملــه وعــدد مــن المحــالت التجاريــة فــي 

المنطقــة.

وخــالل اليــوم نفســه، أوقفــت القــوات اإلســرائيلية المتمركــزة علــى بــاب حطــة أحــد أبــواب المســجد األقصــى، فتــاة 
 أن تدخــل عــدد مــن المواطنيــن حــال دون ذلــك.

ّ
وحاولــت اعتقالهــا، إال

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 9 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن: أميــن عمــر حامــد، 23 
، بعــد اقتحــام بلــدة العيســوية ومداهمــة العديــد مــن المنــازل وتفتيشــها 

ً
؛ ومحمــد أيمــن عبيــد، 20 عامــا

ً
عامــا

والعبــث فــي محتوياتهــا.

، بعــد مداهمــة 
ً
وفــي اليــوم نفســه اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن تحــدي نضــال الطوخلــي، 28 عامــا

منزلــه فــي بلــدة كفــر عقــب، شــمال مدينــة القــدس.
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وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 10 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنــة نفيســة خويــص واســتدعت 
المواطنــة فاطمــة الصــوص لمقابلــة المخابــرات عقــب خروجهمــا مــن المســجد األقصــى عبــر بــاب المجلــس.

وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية حــارس المســجد االقصــى حمــزة النبالــي للتحقيــق معــه 
ظهــر اليــوم التالــي فــي مركــز شــرطة القشــلة غربــّي القــدس.

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، ســبعة مقدســيين منهــم فتــاة، بعــد اقتحــام حــارة الســعدية 
فــي القــدس القديمــة.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بأعــداد كبيــرة اقتحمــت حــارة الســعدية، واعتــدت 
علــى األهالــي بالضــرب والدفــع، ثــم اعتقلــت شــابة و6 شــبان وحولتهــم للتحقيــق. والمعتقلــون هــم: غدير كركور، 

وأحمــد متعــب، ومحمــد متعــب، وفــراس كركــور، ويوســف حزينــة، وريــاض الرشــق، ومحمــد كركــور.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 11 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن زكــي ســلطان عبيــد، 24 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. 

ً
عامــا

ومســاء اليــوم نفســه، اعتقلــت وحــدة مــن المســتعربين )وحــدة مــن القــوات اإلســرائيلية تتخفــى بمالبــس عربيــة( 
ــا، بعــد اقتحــام حــي عبيــد بقريــة العيســوية فــي القــدس. تخلــل االعتقــال  الطفــل محمــد ناصــر محمــود، 14 عاًم

إطــالق النــار فــي الهــواء دون اإلبــالغ عــن إصابــات.

وفــي مســاء يــوم الخميــس الموافــق 12 ســبتمبر 2019، اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية الفتــاة آيــة أبــو نــاب بعــد 
إيقافهــا علــى بــاب حطــة أثنــاء توجههــا ألداء صــالة المغــرب فــي المســجد األقصــى واقتادتهــا إلــى مركــز شــرطة 

القشــلة للتحقيــق.
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كمــا أوقفــت الشــرطة اإلســرائيلية المعلمــة هنــادي الحلوانــي، أمــام بــاب حطــة أحــد أبــواب المســجد األقصــى، 
وســلمتها أمــر اســتدعاء للتحقيــق، فــي مركــز القشــلة بالبلــدة القديمــة بالقــدس يــوم األحــد المقبــل.

ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية، ســاحة مصلــى بــاب الرحمــة بالمســجد األقصــى 
وحاولــت اعتقــال أحــد األطفــال.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 13 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن محمــد أديــب أبــو الحمــص، 
بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة العيســاوية شــرق القــدس.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 15 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن نــور ســلطان عبيــد، 22 عامــا، 
بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب، إثــر اقتحامهــا بلــدة العيســوية فــي القــدس.

وفجــر األحــد الموافــق 16 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، )4( مواطنيــن علــى األقــل مــن الضفــة 
منهــم امــرأة، بعــد اقتحامهــا البلــدة القديمــة والعيســوية فــي القــدس. والمعتقلــون هــم: فايــزة محمــود 
وهــي مــن البلــدة القديمــة، ونســيم أمجــد محيســن، 20 عامــا، ومحمــد موســى حمــدان، 20 عامــا، 

ً
زيــادة، 43 عاما

، وهــم مــن بلــدة العيســوية.
ً
وأحمــد جمــال أبــو ريالــة، 21 عامــا

، أثنــاء خروجــه مــن 
ً
وصبــاح اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل نبيــل محمــد أبــو الحمــص، 12 عامــا

 نحــو البقالــة، واعتــدوا عليــه بالضــرب المبــرح، وذلــك بعدمــا اقتحمــت بلــدة العيســوية، فــي القــدس. 
ً
منزلــه متجهــا

وخــالل االقتحــام تمركــزت القــوات اإلســرائيلية محيــط مســجد األربعيــن وســط البلــدة، وشــرع أفرادهــا بإيقــاف 
المــارة، والتدقيــق فــي بطاقــات هوياتهــم، والتضيــق عليهــم. 

 فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى، فــي مدينــة القــدس. 
ً
وظهــًرا، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، مواطنــا

وأفــاد شــهود عيــان أن القــوات اإلســرائيلية فتشــت المواطــن الــذي لــم تعــرف هويتــه، أثنــاء تواجــده فــي حــي 
وادي الربابــة بالبلــدة، قبــل أن تعتقلــه وتقتــاده إلــى جهــة غيــر معلومــة.



16منظومة القضم: القضاء اإلسرائيلي يشرعن السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 17 ســبتمبر 2019، داهمــت القــوات اإلســرائيلية، خيمــة االعتصــام المقامــة فــي 
منطقــة »الدبــة« مقابــل جبــل المنطــار، فــي باديــة الســواحرة شــرق القــدس.

ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية داهمــت الخيمــة التــي نصبهــا نشــطاء مــن المقاومــة 
أقامهــا  التــي  الجديــدة  االســتيطانية  البــؤرة  مــن  بالقــرب  واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  وهيئــة  الشــعبية 

المــكان. فــي  مســتوطنون 
وأضافت المصادر، أن القوات اإلسرائيلية حذرت المعتصمين من االقتراب من البؤرة االستيطانية.

يذكــر أن مجموعــة مــن المســتوطنين اقتحمــوا المنطقــة قبــل يوميــن، ووضعــوا فيهــا »كرفانــات«، ومظــالت، 
وأنابيــب ميــاه، تمهيــدا لالســتيالء عليهــا )انظــر التفاصيــل فــي بنــد االعتــداءات االســتيطانية(.

ومساء اليوم نفسه، اعتقلت القوات اإلسرائيلية، طفلين من بلدة العيسوية، بالقدس.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بلــدة العيســوية، واعتقلــت الطفليــن محمــد 

وســيم نايــف عبيــد، 14 عامــا، ومحمــد خليــل كليــب، 15 عامــا، أثنــاء تواجدهمــا فــي شــارع البســتان.

وفي يوم األربعاء الموافق 18 ســبتمبر 2019، اعتقلت القوات اإلســرائيلية، الطفل محمد علي درباس )16 عاما( 
أثنــاء عودتــه مــن المدرســة إلــى البيــت في بلدة العيســوية فــي القدس التي اقتحمتها القوات اإلســرائيلية.

وفــي اليــوم التالــي الخميــس الموافــق 19 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، ثالثــة أطفــال بعــد اقتحام 
(، وعيســى لــؤي محمــد الــزرو )14 

ً
بلــدة أبــو ديــس شــرق القــدس. والمعتقلــون، هــم: أحمــد عــز عــودة )14 عامــا

.)
ً
(، ومحمــد الــزرو )14 عامــا

ً
عامــا

، بعد اقتحام منزله في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.
ً
كما اعتقلت المواطن محمد عمران ريان، 27 عاما

ــاح اليــوم نفســه، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية قريــة صــور باهــر، فــي القــدس، وداهمــت منــزل المواطــن  وصب
، وســلمته اســتدعاء لمقابلــة المخابــرات اإلســرائيلية فــي مركــز “المســكوبية«غربي 

ً
منــذر يونــس حمــادة، 39 عامــا

الســلطات  عليهــا  التــي حكمــت   ،
ً
عامــا  32 حمــادة،  فــدوى  المعتقلــة  زوج  هــو  المذكــور  والمواطــن  القــدس. 

اإلســرائيلية بالســجن 10 أعــوام بعــد اتهامهــا بالنيــة لتنفيــذ عمليــة طعــن فــي منطقــة بــاب العمــود فــي القــدس. 

وفــي مســاء الجمعــة الموافــق 20 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل محمــود عبــد اللــه محمود، 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي آل محمــود، غــرب بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. تخلــل 

ً
16 عامــا

المداهمــة تفتيــش المنــزل والعبــث فــي محتوياتــه.
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 وفــي اليــوم التالــي الســبت الموافــق 21 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، الطفــل محمــد ريــاض أبــو 
ــه إلــى أحــد مراكــز التحقيــق  ــه مــن مدرســته إلــى البيــت فــي العيســوية، واقتادت ــاء عودت الحمــص، 16 عامــا، أثن

والتوقيــف فــي القــدس.

وفــي يــوم األحــد الموافــق 22 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن علــي ياســر الخطيــب، 23 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي بلــدة حزمــا، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. تخلــل المداهمــة تفتيــش المنــزل 

ً
عامــا

والعبــث فــي محتوياتــه.

ومســاء اليــوم نفســه، اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية أحيــاء بلــدة ســلوان، فــي القــدس، وانتشــرت فــي عــدة أحيــاء 
وحــررت مخالفــات عشــوائية للســكان إضافــة إلــى توقيــف الشــبان وتحريــر هوياتهــم وإخضــاع بعضهــم للتفتيــش، 

وعقــب ذلــك اقتحمــت حــي أبــو تايــه وأطلقــت األعيــرة المطاطيــة عشــوائًيا، دون اإلبــالغ عــن وقــوع إصابــات.

وفــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 23 ســبتمبر 2019، نفــذت القــوات اإلســرائيلية، حملــة دهــم واســعة طالــت عشــرات 
المنــازل الســكنية، بعــد اقتحامهــا فجــًرا بلــدة العيســوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس تخللهــا اعتقــاالت واســعة

، منهــم )7( أطفــال، اقتادتهــم الــى مركــز المســكوبية للتحقيــق معهــم. والمعتقلــون هــم 
ً
طالــت)24(  مواطنــا

؛ ســمير 
ً
ــو الحمــص، 18 عامــا ؛ محمــد أديــب أب

ً
ــو علــي، 11 عامــا : محمــود محمــد رشــاد، 10 أعــوام؛ عــدي جمــال أب

؛ 
ً
؛ محمــد عبــد اللــه داري، 25 عامــا

ً
؛ محمــود جمــال عطيــة، 27 عامــا

ً
؛ علــي جمــال بــدر، 21 عامــا

ً
أكــرم عطيــة، 17 عامــا

؛ وســيم نايــف عبيــد، 
ً
؛ عيســى محمــد ناصــر، 16 عامــا

ً
؛ حمــزة محمــد ناصــر، 19 عامــا

ً
محمــود عبــد اللــه داري، 23 عامــا

؛ باســل 
ً
؛ قصــي محمــد دربــاس، 20 عامــا

ً
؛ هــارون محمــد محيســن، 17 عامــا؛ رشــاد أمجــد ناصــر، 19 عامــا

ً
41 عامــا

؛ محمــد يوســف البــدوي، 20 
ً
؛ محمــد رجــب عبيــد،24  عامــا

ً
؛ وســيم إيــاد داري، 17 عامــا

ً
محمــد دربــاس، 19 عامــا

؛ ســفيان 
ً
؛ محمــد ناصــر محمــود، 22 عامــا

ً
؛ أكــرم فــادي مصطفــى،17 عامــا

ً
؛ زايــد محمــد العجلونــي، 42 عامــا

ً
عامــا

.
ً
؛ ومحمــد فــوزي عبيــد،22 عامــا

ً
؛ ضيــاء أيمــن عبيــد، 24 عامــا

ً
ناصــر محمــود، 18 عامــا
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كمــا ســلمت بالغــات لمراجعــة المخابــرات اإلســرائيلية للطفــل محمــود محمــد رشــاد، 10 ســنوات، والشــاب يــزن 
نعاجــي رغــم كونــه طالًبــا يــدرس خــارج األراضــي الفلســطينية.

، بعــد مداهمــة منزلــه 
ً
وفجــر اليــوم نفســه اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، المواطــن إســماعيل علــي حلبيــة، 29 عامــا

فــي بلــدة أبوديــس، شــرق مدينــة القــدس. 

كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )3( مواطنيــن بعــد مداهمــة منازلهــم فــي حــي عيــن اللــوزة فــي بلــدة ســلوان، 
 ،

ً
جنــوب مدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: عــالء توفيــق أبــو تايــه، 21 عامــا؛ مجــدي وائــل أبــو تايــه، 21 عامــا

.
ً
وإســحاق خالــد أبــو تايــه، 22 عامــا

ومســاء اليــوم نفســه، احتجــزت الشــرطة اإلســرائيلية، المعلمتيــن هنــادي الحلوانــي، وخديحة خويــص، على إحدى 
بوابــات المســجد األقصــى، وســلمتهما بالغيــن لمراجعــة مخابراتهــا فــي أحــد مراكز الشــرطة بمدينــة القدس.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 24 ســبتمبر، أّجــل قــاٍض إســرائيلي، جلســة الفتــى المقدســي علــي بــالل طــه ألواخــر 
شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر القــادم، مــع تمديــد الحبــس المنزلــي المفــروض عليــه.

وأوضــح بــالل طــه – والــد علــي- لمركــز معلومــات وادي حلــوة، أن القاضــي أجــل الجلســة حتــى أواخــر الشــهر 
القــادم، وتــم تخفيــف شــروط اإلفــراج عنــه، حيــث حولــه القاضــي لإلقامــة الجبريــة فــي منزلــه بمخيــم شــعفاط، 
علًمــا بأنــه قضــى فتــرة الحبــس المنزلــي الســابقة، منــذ شــهر تمــوز حتــى اليــوم، فــي منــزل عمــه ببلــدة بيــت حنينا.

الفتــى علــي طــه، يعانــي مــن وضــع نفســي صعــب، بســبب اإلبعــاد عــن منزلــه والحبــس المنزلــي مــن جهــة، وبســبب 
معاناتــه وأوجاعــه الشــديدة فــي قدمــه بعــد إصابتــه برصــاص القــوات اإلســرائيلية عنــد حاجــز المخيــم بتاريــخ 2 

يوليــو 2019واعتقالــه حينهــا، حيــث مــا يــزال يخضــع للعالجــات والمتابعــات الطبيــة.
صيــب بجــراح حرجــة فــي قدمــه حيــث اخترقــت الرصاصــة ســاقه، وكان مــن الممكــن أن يتــم 

ُ
وأوضــح والــده أن علــي أ

بترهــا، وأجريــت لقدمــه عــدة عمليــات جراحيــة عالجيــة وأخــرى تجميلــه خــالل الفتــرة الماضيــة وزرع فيهــا البالتيــن، 
ومــا تــزال القضبــان الحديديــة مثبتــه عليهــا.

وأوضــح الوالــد أن نجلــه اعتقــل يــوم اإلصابــة، ورغــم جرحــه فقــد اعتــدي عليــه بالضــرب المبــرح علــى الحاجــز وداخــل 
غرفــة، وبعــد تحويلــه للمستشــفى وإجــراء العمليــة الجراحيــة لــه بقــي قيــد القيــود رغــم عدم قدرته علــى الحركة، 
وبقــي الحــال كذلــك وعقــدت لــه عــدة جلســات غيابيــة حتــى أصــدر القاضــي بتاريــخ 9 يوليــو 2019 قــراًرا يقضــي 
باإلفــراج المشــروط عنــه، »اإلبعــاد عــن منزلــه واإلقامــة الجبريــة«، ودفــع كفالــة نقديــة، إضافــة إلــى التوقيــع علــى 

كفــاالت لضمــان شــروط اإلفــراج.
إلــى جانــب ذلــك، فقــد ســحبت الســلطات اإلســرائيلية »تصريــح« والدتــه التــي تحمــل هويــة الضفــة الغربيــة، وُمنعــت 

خــالل فتــرة إبعــاده مــن زيارتــه فــي بيــت حنينــا.
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وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 25 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية وزيــر شــؤون مدينــة القــدس، فــادي 
، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي الصوانــة، شــرق البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 

ً
عرفــات الهدمــي، 43 عامــا

وبعــد عــدة ســاعات أفرجــت عنــه.

وفجــر اليــوم نفســه اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 
ــا 

ً
، وفتشــت المنــزل وســلمت بالغ

ً
داهمــت تلــك القــوات منــزل محافــظ مدينــة القــدس، عدنــان عــادل غيــث، 46 عامــا

باســم غيــث لمراجعــة المخابــرات اإلســرائيلية فــي مركــز تحقيــق “المســكوبية”، غربــي القــدس.

وخــالل اليــوم نفســه اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )10( مواطنيــن مــن بلــدة العيســوية فــي القــدس، واحتجزتهــم 
عــدة ســاعات قبــل اإلفــراج عنهــم بعــد أن أبعدتهــم نصفهــم عــن البلــدة لمــدة أســبوع علــى األقــل إلــى جانــب فرض 
غرامــات ماليــة. والمعتقلــون هــم: محمــد أبــو الحمــص، وباســل دربــاس، وعلــي بــدر، ومحمــد محمــود، وســفيان 
محمــود. وفرضــت علــى كل واحــد منهــم دفــع كفالــة نقديــة قيمتهــا 400 شــيكل. وهــارون محيســن، وأكــرم 
مصطفــى، ووســيم داري، وحمــزة أبــو ريالــة، وعيســى أبــو ريالــة، بشــرط الحبــس المنزلــي لفتــرة تتــراوح بيــن 4 – 5 

 )86 – 114 دوالًرا(.
ً

أيــام، ودفــع كفالــة نقديــة بيــن 300-400 شــيكال

 مــن بلــدة ســلوان جنــوب القــدس. ووفــق المتابعــة 
ً

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، شــاًبا وطفــال
الميدانيــة؛ اعتقلــت تلــك القــوات الشــاب مالــك جــودت أبــو ســنينة )25 عاًمــا( مــن منزلــه فــي حــي رأس العامــود 

بســلوان، والطفــل محمــد جــواد أبــو رمــوز )14 عاًمــا( مــن منزلــه فــي حــي البســتان بالبلــدة.

 قــرب بــاب السلســلة داخــل 
ً

ومســاء الخميــس الموافــق 26 ســبتمبر 2019، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، طفــال
باحــات المســجد األقصــى، بعــد إطــالق النــار نحــوه دون إصابتــه.

، مــن ســكان بلــدة 
ً
وأفــاد شــهود عيــان أن الشــرطة اإلســرائيلية اعتقلــت الطفــل أشــرف حســن عــدوان، 12 عامــا

العيزريــة، شــرق مدينــة القــدس، وذلــك بعــد إطــالق الرصــاص باتجاهــه وضربــه، وســط انتشــار كبيــر لعناصر الشــرطة. 
لــم يصــب الطفــل بــأذى ونقــل ألحــد مراكــز الشــرطة الــذي زعــم أنــه حــاول تنفيــذ عمليــة طعــن. وإثــر ذلــك أغلقــت 

القــوات اإلســرائيلية بــاب العمــود ومنعــت المصليــن مــن الوصــول للمســجد األقصــى لبعــض الوقــت.
وفــي اليــوم نفســه، اســتدعت القــوات اإلســرائيلية، ثالثــة مــن حراس المســجد األقصــى للتحقيق. ووفــق المتابعة 
الميدانيــة، فــإن القــوات اإلســرائيلية اســتدعت: زهيــر دميــري، وزيــن الماجــد، وحمــزة خلــف للتحقيــق معهــم، وذلك 

عقــب اعتقــال الطفــل بعــد إطــالق النــار عليــه قــرب بــاب السلســلة أحــد أبــواب المســجد األقصى.

كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية، ثالثــة مواطنيــن مــن بلــدة أبــو ديــس شــرق القــدس، منهــم أســير ســابق.ووفق 
ــه معــن، بعــد أن  ، ونجل

ً
ــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن عمــران وراد حلبيــة، 57 عامــا المتابعــة الميدانيــة؛ اعتقل

حلبيــة 
ّ
 مــن منزلــه. علًمــا أن

ً
داهمــت منزلهمــا فــي البلــدة، واعتقلــت األســير الســابق مشــير محمــود حلبيــة، 38 عامــا
أفــرج عنــه قبــل نحــو شــهرين مــن الســجون اإلســرائيلية بعــد أن أمضــى 16 عامــا فيهــا..
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، بعــد مداهمــة منزلــه فــي 
ً
وفــي اليــوم نفســه اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن مجــد كمــال األعــور، 19 عامــا

بلــدة ســلوان، جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس. 

ومســاء األحــد الموافــق 29 ســبتمبر 2019، أعــادت القــوات اإلســرائيلية، اعتقــال األســير وليــد داود عليــان )24 
عامــا( مــن بلــدة العيســوية، للمــرة الثانيــة بعــد اإلفــراج عنــه مــن ســجونها. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن 
القــوات اإلســرائيلية داهمــت منــزل األســير وليــد، واعتقلتــه هــو ووالــده مــن المنــزل. يذكــر أن األســير عليــان كان 

قــد اعتقــل بتاريــخ 31 مــارس 2014، وصــدر بحقــه الســجن لمــدة خمــس ســنوات ونصــف.

وفي اليوم نفســه، ســلمت الشــرطة اإلســرائيلية المواطنة رجاء دعور من مدينة عكا داخل أراضي 48، اســتدعاًء 
فورًيــا للتحقيــق فــي مركــز القشــلة بالبلــدة القديمــة بالقــدس، أثنــاء خروجهــا مــن بــاب األســباط المؤدي للمســجد 

األقصى.

القــوات اإلســرائيلية، )4( مواطنيــن، بعــد مداهمــة  يــوم االثنيــن الموافــق 30 ســبتمبر 2019، اعتقلــت  وفجــر 
؛ 

ً
منازلهــم فــي العيســاوية، شــمال شــرقي مدينــة القــدس. والمعتقلــون هــم: أيــوب بهائــي عبيــد، 42 عامــا

؛ ومحمــد وليــد عبيــد، 22 عامــا.
ً
؛ وســيم نايــف عبيــد، 39 عامــا

ً
ســمير محمــد عبيــد، 49 عامــا

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل مأمــون منــذر برجــس )14 عامــا(، أثنــاء تواجــده علــى 
مقربــة مــن جــدار الفصــل العنصــري، واقتادتــه إلــى مركــز التحقيــق المعــروف بـ«عطــروت«.

واعتقلت القوات اإلسرائيلية الطفل محمد أحمد عطية، 15 عاًما من بلدة العيساوية في القدس.

كمــا اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية، مســاء، بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى وأغلقــت عــدة شــوارع فيهــا مــن 
بينهــا: مدخــل حــي وادي حلــوة، والشــارع الــذي يصــل عيــن ســلوان أشــهر عيــن فــي البلــدة. كمــا أغلقــت الطريــق 
الواصلــة أســفل مفــرق وادي الربابــة، وســط انتشــار مكثــف ألفــراد الشــرطة اإلســرائيلية علــى مفــارق ومقاطــع 

شــوارع البلــدة، تزامنــا مــع األعيــاد اليهوديــة.
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ــر حمــالت االقتحــام واالعتقــال  ويتضــح مــن متابعــة األورومتوســطي أن بلــدة العيســوية شــهدت أكث
فــي مدينــة القــدس؛ ضمــن سياســة العقــاب الجماعــي.. وتبيــن أن القــوات اإلســرائيلية تتعمــد تنفيــذ 
غالبيــة حمــالت الدهــم واالقتحــام للمنــازل فــي وقــت متأخــر مــن ســاعات الليــل، أو ســاعات الفجــر، 
والمواطنيــن نيــام، مســببة حالــة الفــزع لــدى الســكان خاصــة األطفــال والنســاء منهــم؛ منتهكــة بذلــك 
قواعــد التعامــل مــع المدنييــن. ويشــكل ذلــك مخالفــة صريحــة للمــادة 12 فــي اإلعــالن العالمــي لحقوق 
ــفي في حياته الخاصة أو في شــؤون أســرته  ل تعسُّ

ُّ
 أحد لتدخ

ُ
اإلنســان التي تنص أنه »ال يجوز تعريض

أو مســكنه أو مراســالته«. ويتخلــل هــذه الحمــالت تنكيــل وعبــث وتخريــب متعمــد لممتلــكات المواطنيــن 
وأثــاث منازلهــم؛ مــا يشــير إلــى أن هــدف الســلطات اإلســرائيلية التضييــق علــى المواطنيــن. ويتخلــل 
االقتحامــات سلســلة مركبــة مــن االنتهــاكات، مــن أبرزهــا: االعتــداء علــى المواطنيــن وممتلكاتهــم، 
واالعتقــال، واالســتدعاء، والحبــس المنزلــي، ومصــادر الممتلــكات، وفــرض الغرامــات لغايــات تعســفية 

وعقابيــة.
وال يســلم األطفــال القّصــر مــن حمــالت االعتقــال حيــث يجــري اقتيادهــم مــن منازلهــم فــي الظــالم 
 دون الســماح لهــم 

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

 لهــم الصمــت أثنــاء التحقيــق، 
ّ

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

ويجــري احتجازهــم فــي ظــروف قاســية طيلــة أّيــام وأســابيع، وتعريضهــم للتنكيــل والضــرب والتعذيــب 
والتهديــد واألســاليب الحاطــة بالكرامــة مــن لحظــة االعتقــال مــرورا بالتحقيــق ومــدة االحتجــاز، فضــال عــن 
فــرض الغرامــات الباهظــة عليهــم. كمــا رصــد األورومتوســطي إقــدام القــوات اإلســرائيلية علــى فــرض 

غرامــات ماليــة علــى الســائقين والمحــال التجاريــة ألســباب عقابيــة.
ــا أّن القــّوات اإلســرائيلية تســتخدم االعتقــال وســيلة للتنكيــل بأهالــي 

ً
ومــن خــالل المتابعــة، يتبّيــن أيض

ســر الضحايــا عرضــة فــي أي وقــت 
ُ
الضحايــا الفلســطينيين ومالحقتهــم وتشــويش حياتهــم، إذ تبقــى أ

لالعتقــال والمالحقــة دون أســباب حقيقيــة.
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: قمع التجمعات السلمية:
ً
رابعا

وثــق األورومتوســطي، حادثتيــن علــى األقــل لجــأت فيهــا القــوات اإلســرائيلية إلــى فــض تجمعــات ســلمية 
بالقــوة. القــدس  فــي  فلســطينيين  لمواطنيــن 

 وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:

فــي مســاء الخميــس الموافــق 26 ســبتمبر 2019، اعتــدت القــوات اإلســرائيلية علــى مجموعــة مــن النســاء شــاركن 
ســوي الفلســطيني، وذلــك 

ّ
ســاء، ضمــن حــراك »طالعــات« الن

ّ
 للعنــف ضــّد المــرأة وقتــل الن

ً
فــي تظاهــرة مناهضــة

علــى درجــات بــاب العمــود فــي القــدس.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ ففــي ســاعات مســاء الخميــس الموافــق 26 ســبتمبر 2019، شــاركت العشــرات مــن 
الناشــطات الفلســطينيات فــي وقفــة فــي شــارع صــالح الديــن فــي القــدس قبــل أن ينطلقــوا فــي مســيرة مخترقــة 
شــارع الســلطان ســليمان، ورددن هتافــات ضــد الســلطات اإلســرائيلية. ورفعــت المشــاركات خاللهــا الفتــات تطالــب 
بســن القوانيــن التــي تكفــل حمايــة المــرأة، كمــا رفعــن صــور األســيرات الفلســطينيات فــي الســجون اإلســرائيلية 
وطالبــن بدعمهــن. وخــالل احتشــادهن فــي ســاحة بــاب العامــود وســط المدينــة، رفعــت إحــدى المشــاركات العلــم 
ــداء عليهــن وأجبروهــن علــى  ــود الجيــش اإلســرائيلي علــى مهاجمتهــن واالعت ــل أن يقــدم جن الفلســطيني، قب

إخــالء مدرجــات بــاب العامــود بالقــوة. 

وفــي أعقــاب انتهــاء صــالة يــوم الجمعــة الموافــق 27 ســبتمبر 2019، شــارك عشــرات المواطنيــن والنشــطاء 
الفلســطينيين فــي مســيرة ســلمية فــي بريــة بلــدة الســواحرة الشــرقية، شــرق مدينــة القــدس، ضمــن فعاليــات 
االحتجــاج ضــد البــؤرة االســتيطانية المقامــة عنــوة علــى أراضــي المواطنيــن الفلســطينيين فــي منطقــة »الدبــة«، 
مقابــل جبــل المنطــار، شــرق مدينــة القــدس. ولــدى محاولــة المشــاركين التقــدم باتجــاه البــؤرة االســتيطانية، 
قمعتهــم القــوات اإلســرائيلية ومنعتهــم بالقــوة وأطلقــت القنابــل الغازيــة تجاههــم، مــا أدى إلــى إصابــة 
العشــرات منهــم باالختنــاق جــراء استنشــاقهم لرائحــة الغــاز. وأفــاد رئيــس مجلــس الســواحرة، يونــس جعفــر، أن 
عشــرات المصليــن مــن أهالــي بلــدات الســواحرة، العيزريــة، وأبــو ديــس، أدوا صــالة الجمعــة علــى أراضــي منطقــة 
المنطــار فــي باديــة القــدس الشــرقية، دعمــا ألهالــي المنطقــة بعــد إقامــة بــؤرة اســتيطانية لصالح المســتوطنين، 
واســتجابة لدعــوة هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان الفلســطينية، ومحافظــة القــدس، واللتيــن أعلنتــا عــن 
إقامــة صــالة الجمعــة علــى هــذه األراضــي لمســاندة أهلهــا بعــد اســتيالء المســتوطنين علــى جــزء منهــا. انطلــق 
المتضامنــون فــي مســيرة ســلمية بعــد أداء الصــالة، رفعــت فيهــا األعــالم الفلســطينية خــالل جولــة للتعــرف علــى 

باديــة القــدس وموقعهــا.
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: هدم المنازل والممتلكات واألعيان:
ً
 خامسا

رصــد فريــق المرصــد األورومتوســطي خــالل شــهر ســبتمبر)8( حــاالت هــدم وتوزيــع إخطــارات لمنــازل المواطنيــن 
ــا لتجنــب دفــع  وممتلكاتهــم فــي القــدس، ترتــب عليهــا هــدم )5( منــازل، منهــا )1( أجبــر مالكــه علــى هدمــه ذاتًي
غرامــات باهظــة الثمــن، ومنشــأة تجاريــة هدمــت ذاتيــا، و)4( بركســات خيــول، وصدر قرار محكمة إســرائيلية يشــرعن 
االســتيالء علــى بنايتيــن ســكنيتين. كمــا وزعــت القــوات اإلســرائيلية عــددا مــن اإلخطــارات لهــدم منــازل ومنشــآت. 

وفيما يلي أبرز عمليات الهدم واإلخطارات:

فــي مســاء يــوم األحــد الموافــق 1 ســبتمبر 2019، أجبــرت القــوات اإلســرائيلية المواطــن مأمــون جالجــل، علــى 
ــا، بقــرار مــن بلديــة القــدس اإلســرائيلية،  هــدم منشــأته التجاريــة الكائنــة فــي حــي البســتان ببلــدة ســلوان، ذاتيًّ

بدعــوى البنــاء دون ترخيــص.
ــا، بعدمــا ســلمته طواقــم البلديــة صبــاح اليــوم  وأفــاد المواطــن جالجــل أنــه اضطــر لهــدم منشــأته التجاريــة ذاتيًّ
المذكــور نفســه قــرار هــدم إداري للمنشــأة، علًمــا أنهــا ســلمته قبــل شــهر اســتدعاًء لمراجعــة البلديــة بدعــوى 

البنــاء دون ترخيــص.
ــه  ــه أقــام المنشــأة قبــل شــهرين، مــن الصــاج المقــوى »البالليــت«، وأّن مفتــش البلديــة طالب وأضــاف جالجــل أن
بهــدم البنــاء كامــال »البالليــت والســقف واألرضيــة وهــي عبــارة عــن باطــون واألعمــدة«، وتبلــغ مســاحته 30 متــرا 

مربعــا.

 فــي بلدة الطور بمدينة القدس، 
ً

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 3 ســبتمبر 2019، هدمــت القوات اإلســرائيلية، منزال
يعــود لعائلــة أبــو الهــوى. وأفــاد محمــد أحمــد أبــو الهــوى، صاحــب المنــزل الُمهــّدم، أّن القــوات اإلســرائيلية التــي 

اقتحمــت البلــدة هدمــت منزلــه ومســاحته 90 متــرا مربعــا، بذريعة عــدم الترخيص.
وأضــاف أبــو الهــوى، أن القــوات اإلســرائيلية هدمــت منزلــه الكائــن بالقــرب مــن الشــارع الرئيســي فــي الطــور، 

والمكــون مــن طابــق واحــد، بعــد أن ســلمته إخطــاًرا قبــل 15 يوًمــا يقضــي بهدمــه.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 4 ســبتمبر 2019، أجبــرت القــوات اإلســرائيلية، المواطــن جميــل هــزاع مســالمة علــى 
هــدم منزلــه ذاتًيــا فــي بلــدة ســلوان بمدينــة القــدس؛ بدعــوى عــدم الترخيــص. ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن 
مت المواطــن المذكــور إخطــارا بهــدم منزلــه فــي حــي وادي الربابــة، وأمهلتــه 24 

ّ
الســلطات اإلســرائيلية ســل

ســاعة، وإال فإنهــا ســتهدمه، وترغمــه علــى دفــع تكاليــف الهــدم.

آلياتهــا أساســات بنايتيــن  يــوم األربعــاء الموافــق 11 ســبتمبر 2019، هدمــت القــوات اإلســرائيلية، عبــر  وفــي 
ســكنيتين فــي بلــدة العيزريــة، شــرق مدينــة القــدس، تعــودان للمواطــن ســامر أبــو زيــاد، بدعــوى البنــاء دون 

ترخيــص.
وأفــاد المواطــن أبــو زيــاد، أن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت البنايتيــن الســكنيتين اللتيــن ال تــزاالن قيــد اإلنشــاء 
فــي منطقــة اإلســكانات فــي حــي رأس البســتان، فــي بلــدة العيزريــة، وذلــك وبعــد أن أغلقــت الطــرق المؤديــة 
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إليهمــا بالكامــل، ثــم شــرعت الجرافــات بهدمهمــا، ومنعــت الجميــع مــن االقتــراب مــن المــكان، وحاولــت االعتــداء 
 فــي محيــط الهــدم. وّبيــن أنــه بــدأ عمليــة البنــاء منــذ مطلــع 

ً
، والــذي كان متواجــدا

ً
علــى نجلــه محمــد، 20 عامــا

، أمــا مســاحة الثانيــة فتبلــغ »430« متــرا 
ً
العــام الجــاري. ويبلــغ مســطح البنايــة االولــى حوالــي »540« متــرا مربعــا

مربعــا. وأضــاف أبــو زيــاد أن الســلطات اإلســرائيلية كانــت قــد ســلمته قــرار الهــدم فــي شــهر مايــو 2019، وتمكــن 
مــن إلغائــه، وشــرع فــي إصــدار رخصــة بنــاء مــن الجهــات المختصــة، إال أنــه فوجــئ فــي اليــوم المذكــور بعمليــة 
الهــدم. وذكــر أن لديــه رخصــة بنــاء وذلــك قبــل بنــاء الجــدار لفاصــل، ولكــن بعــد بنــاء الجــدار فــي المــكان أصبحــت 

تصنــف بأنهــا تتبــع بلديــة القــدس.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 18 ســبتمبر 2019، وزعــت طواقــم بلديــة القــدس اإلســرائيلية القــدس، إخطــارات 
بالهــدم وإخطــارات لمراجعتهــا لعــدد مــن أصحــاب المنشــآت والمنــازل فــي بلــدة العيســوية بالقــدس.

وأفــاد عضــو لجنــة المتابعــة فــي العيســوية محمــد أبــو الحمــص أّن طواقــم البلديــة ترافقهــا شــرطة والقــوات 
اإلســرائيلية الخاصــة اقتحمــت البلــدة ووزعــت عــدًدا مــن إخطــارات الهــدم واالســتدعاءات علــى بعــض المنــازل 

لمراجعــة البلديــة بدعــوى البنــاء دون ترخيــص.
وأضــاف أبــو الحمــص أن طواقــم البلديــة صــورت عــدًدا مــن المنشــآت الســكنية وأخــذ القياســات كاملــة، موضًحــا أن 

معظــم هــذه المنشــآت مأهولــة بالســكان.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 24 ســبتمبر 2019، هدمــت جرافــات بلديــة القــدس اإلســرائيلية 4 بركســات للخيــول 
فــي حــي العيــن فــي بلــدة ســلوان، جنــوب مدينــة القــدس.

وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة أن القــوات اإلســرائيلية برفقــة جرافــة تابعــة للبلديــة اقتحمــت حــي العيــن 
ببلــدة ســلوان وحاصــرت عــدة بركســات للخيــول بالكامــل ثــم بــدأت بهدمهــا بدعــوى البنــاء دون ترخيــص. وتعــود 

البركســات للمواطــن نعيــم رويضــي وهــي قائمــة منــذ ســنوات. 

 ســكنًيا قيــد اإلنشــاء، فــي بلــدة الطــور للمواطــن عيســى خليــل، 
ً

وفــي اليــوم نفســه، هدمــت البلديــة، منــزال
البنــاء دون ترخيــص. بدعــوى 

وأوضــح شــهود عيــان لمركــز معلومــات وادي حلــوة أن القــوات اإلســرائيلية برفقــة طواقــم البلديــة، اقتحمــت 
بلــدة الطــور، وداهمــت بنايــة خليــل وحاصروهــا بالكامــل، لهــدم الطابــق الثالــث مــن البنايــة القائــم منــذ عــدة 

أشــهر، ومســاحته 120 متــًرا مربًعــا.
وأوضــح أبــو عيســى خليــل – صاحــب المنــزل- أن طواقــم البلديــة نفــذت هــدم المنــزل الســكني بواســطة أدوات 
الهــدم اليدويــة، علمــا أن البنــاء عبــارة عــن »بالليــت /صــاج مقــوى«، وهــو قيــد اإلنشــاء، وكان ُيجهــز لعيــش فيــه 

نجلــه عيســى مــع عائلتــه.
مته قــراًرا يقضــي بهــدم منزلــه بيــده، وأوضــح أنــه بــدأ بعمليــة الهــدم الذاتــي بهــدم 

ّ
وأضــاف خليــل أن البلديــة ســل

الســقف بالكامــل، وبعــد ذلــك حضــرت طواقــم البلديــة وأكملــت الهــدم«. وخــالل عمليــة الهــدم اعتــدت القــوات 
اإلســرائيلية علــى أفــراد العائلــة بالضــرب المبــرح ممــا أدى إلــى إصابــة عــدي خليــل برضــوض وجــروح مختلفــة ونقــل 
 وعيســى خليــل 29 

ً
لتلقــي العــالج فــي المركــز الطبــي، كمــا اعتقلــت القــوات الشــقيقين قصــي خليــل 21 عامــا

، وأفرجــت عنهمــا الحقــا بشــرط اإلبعــاد عــن القــدس لمــدة يوميــن.
ً
عامــا
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القضاء اإلسرائيلي يشرعن االستيالء على ممتلكات المواطنين

وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 23 ســبتمبر 2019، أصــدرت محكمــة إســرائيلية أمــًرا يقضــي بإخــالء عائلــة ســمرين مــن 
منزلهــا فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، خــالل 90 يوًمــا.

، ويقــع داخــل البــؤرة االســتيطانية الســياحية 
ً
ويتألــف عقــار عائلــة ســمرين مــن 4 شــقق ويعيــش فيــه 13 فــردا

المســماة »مدينــة داوود« عنــد مدخــل وادي حلــوة، ومطــل علــى المســجد األقصــى مــن الجهــة الجنوبيــة.
 إلخــالء 

ً
ووفــق مركــز معلومــات وادي حلــوة، فــإن محكمــة الصلــح اإلســرائيلية أمهلــت عائلــة ســمرين 90 يومــا

العقــار بالكامــل، فيمــا أكــدت العائلــة بأنهــا ســتقدم اســتئنافها علــى قرار اإلخــالء للمحكمة المركزيــة في محاولة 
 فــي المحاكــم اإلســرائيلية منــذ عــام 1991، بعــد دعــوى إخــالء مــن 

ً
جديــدة للحفــاظ عليــه. وتخــوض العائلــة صراعــا

قبــل شــركة »هيمونتــا« اإلســرائيلية، والتــي تعــد إحــدى شــركات »الصنــدوق القومــي اليهــودي«، بادعــاء ملكيــة 
العقــار.

وذكــر المواطــن أحمــد ســمرين، وهــو أحــد الورثــة فــي العقــار المذكــور، أن الســلطات اإلســرائيلية حولــت ملكيــة 
المنــزل عــام 1983 »لحــارس أمــالك الغائبيــن« وذلــك بعــد وفــاة الجــد األكبــر للعائلــة، موســى عبــد اللــه ســمرين، 
بادعــاء أن أبنــاءه يقيمــون فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، وليــس لــه ورثــة داخــل األراضــي الفلســطينية، 
دون إبــالغ العائلــة حتــى وصولهــم دعــوى اإلخــالء عــام 1991، علمــا أن أفــراد العائلــة يعيشــون فــي العقــار ولــم 
ــه. وكانــت الســلطات اإلســرائيلية قــد نقلــت ملكيــة العقــار مــن حــارس أمــالك الغائبيــن إلــى »ســلطة  يخرجــوا من
ــر اإلســرائيلية«، ثــم الــى شــركة »هيمونتــا« التــي تحــاول إخالئهــم مــن العقــار. ويتألــف العقــار مــن )4(  التطوي
ــة داوود«  ، ويقــع داخــل البــؤرة االســتيطانية الســياحية المســماة »مدين

ً
شــقق ســكنية، يقطــن فيهــا )13( فــردا

عنــد مدخــل وادي حلــوة، وهــو مطــل علــى المســجد األقصــى مــن الجهــة الجنوبيــة.
وكانــت جمعيتــا » العــاد« و«عطيــرت كوهنيــم« الصهيونيتــان رفعتــا قضيــة علــى ســكان المنــزل فــي ثمانينــات 

القــرن الماضــي تطالبهــم بإخــالء المنــزل، ولكــن القضيــة رفضــت.
واســتمر المســتوطنون باالســتئناف علــى حكــم المحكمــة اإلســرائيلية، وإحضــار أوراق وتزييــف حقائــق؛ بدعــوى 
أن المنــزل ضمــن مــا يعــرف بقانــون »أمــالك الغائبيــن« اإلســرائيلي الــذي أوجدتــه الســلطات اإلســرائيلية لالســتيالء 

علــى األراضــي والممتلــكات التــي تعــود للفلســطينيين.
وصــدر حكــم مماثــل فــي عــام 2011 بإخــالء المنــزل الفلســطيني واســتمرت إجــراءات الجمعيــات الصهيونيــة، رغــم 
محــاوالت االســتئناف علــى القــرار اإلســرائيلي، لكــن المحكمــة اإلســرائيلية أّيــدت عمليــة إخــالء المنــزل مــن ســكانه 

الفلســطينيين.
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القــوات اإلســرائيلية جــزًءا مــن سياســة ممنهجــة؛ لتهجيــر  التــي تنفذهــا  وتأتــي عمليــات الهــدم 
، بهــدف تغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي مدينــة القــدس؛ وترقــى مثــل هــذه 

ً
الفلســطينيين قســرا

األعمــال إلــى جرائــم حــرب. وبقــرار المحكمــة اإلســرائيلية الــذي يشــرعن االســتيالء علــى عقــار عائلــة 
ســمرين، يتوفــر دليــل علــى تــورط القضــاء اإلســرائيلي، فــي خدمــة مشــاريع االســتيطان والســيطرة 

علــى ممتلــكات المواطنيــن دون أي ســند قانونــي حقيقــي.
ويبــدو واضحــا سياســة التمييــز العنصــري التــي تقترفهــا القــوات اإلســرائيلية؛ ففــي الوقــت الــذي تضع 
قيــوًدا وعراقيــل تحــول دون حصــول الفلســطينيين، علــى تراخيــص بنــاء؛ فإنهــا تســتخدم عــدم الترخيــص 
ذريعــة لتنفيــذ عمليــات الهــدم المتصاعــدة، وهــي واحــدة مــن ذرائــع عديــدة للهــدم، منهــا الذرائــع 
األمنيــة والعقابيــة وغيرهــا، التــي تصــب فــي النهايــة فــي سياســة تدميــر المنــازل بهــدف تهجيــر 
الفلســطينيين، مقابــل الســماح بإقامــة مئــات الوحــدات االســتيطانية وتوفيــر الدعــم والموازنــات لذلــك.

ــا لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فقــد هدمــت إســرائيل، علــى مــدار الســنوات 
ً

وفق
العشــر الماضيــة، أكثــر مــن 1100 مبنــى شــرقي القــدس، مــا أدى إلــى تشــريد مــا يزيــد عن 2000 شــخص، 
وتضــررت حيــاة أكثــر مــن 6000 شــخص. فمــا بيــن 2 ينايــر 2019 وحتــى 17 يوليــو2019، دمــرت إســرائيل 126 

مبنــى فــي القــدس، ممــا أدى إلــى تشــريد 203 أشــخاص، وتضــرر 1036 شــخًصا.
إن عمليــات التدميــر والترحيــل غيــر القانونــي للمدنييــن فــي األراضــي المحتلــة تنتهــك اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة، وتشــكل جريمــة حــرب بموجــب البنــد الرابــع مــن المــادة الثامنــة مــن النظام األساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة الصــادر برومــا فــي 17 يوليــو 1998 الــذي نــص علــى تعريــف جريمــة العــدوان، وجــاء 
تكــون هنــاك ضــرورة  بالممتلــكات واالســتيالء عليهــا دون أن  النطــاق  فيــه: »إلحــاق تدميــر واســع 

عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة«.



منظومة القضم: القضاء اإلسرائيلي يشرعن السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين 27

: االستيطان والتهويد:
ً
سادسا

ــع  ــة القــدس، وتوظــف مــن أجــل ذلــك جمي ــر ديموغرافــي فــي مدين تســعى الســلطات اإلســرائيلية لفــرض تغيي
أذرعهــا الحكوميــة والسياســية واألمنيــة. ومــن جهــة أخــرى، تطلــق يــد المســتوطنين وجمعياتهــم االســتيطانية 

للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات فــي المدينــة. 
وخــالل هــذا الشــهر رصــد األورومتوســطي قراريــن إســرائيليين، أولهمــا توســيع شــارع اســتيطاني علــى حســاب 

األراضــي الفلســطينية والثانــي إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة.

وكانت التفاصيل على النحو اآلتي:
فــي يــوم الجمعــة الموافــق 6 ســبتمبر 2019، أعلنــت وزارة المواصــالت وبلديــة القــدس اإلســرائيلية أنهــا ســتقوم 
بتنفيــذ توســيع شــارع 60 )شــارع االنفــاق جنوبــي القــدس( مــن خــالل شــركة موريــا اإلســرائيلية.  ووفق إعــالٍن ُوضع 
بالقــرب مــن مــكان تنفيــذ األشــغال فــإن األعمــال الجاريــة ستشــمل إقامــة نفقيــن إضافــة إلــى مســار للمواصــالت 
العامــة علــى أن ينتهــي العمــل فــي ديســمبر 2022.  وقــد بــدأت جرافــات إســرائيلية قبــل أيــام بأعمــال التوســعة 
والتجريــف فــي المنطقــة قبــل النفــق األول مــن جهــة القــدس تزامنــا مــع اعمــال أخــرى مــن الجهــة المقابلــة بعــد 

حاجــز النفــق العســكري وقبــل النفــق المــؤدي إلــى القــدس. 
وقالــت شــركة موريــا علــى موقعهــا إن شــارع النفــق يعانــي مــن أزمــة مروريــة طــوال اليــوم وتحديــدا فــي 
الصبــاح حيــث يســلكه مســتوطنون قادمــون مــن مســتوطنات غــوش عتصيــون باتجــاه القــدس، وفــي المســاء مــن 
المســار المقابــل مشــيرة الــى ان شــارع 60 يخــدم المســتوطنين مــن مســتوطنات غــوش عتصيــون وبيتــار ايليــت 

وافــرات وكريــات اربــع فــي الخليــل وتســور هداســا. 

وأشــارت الشــركة أنــه بمــا أن هنــاك زيــادة فــي عــدد الســكان فــإن عــدد المركبــات التــي تســير علــى الشــارع يوميــا 
فــي تزايــد وال يوجــد ســوى هــذا الشــارع ممــا تســتدعي الحاجــة إلقامــة نفقيــن لتســهيل الحركــة المروريــة فــي 

الشــارع وإنهــاء األزمــة المروريــة الخانقــة. 
وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان فــي بيــت لحــم حســن بريجيــة »إن اآلليــات اإلســرائيلية 
جّرفــت أراضــي فــي منطقــة المخــرور شــمال غــرب بيــت جــاال فــي محافظــة بيــت لحــم لشــق نفــق تحــت األرض علــى 
غــرار آخــر يوصــل بيــن القــدس ومجمــع مســتوطنة »غــوش عصيــون » بمســافة تصــل قرابــة الكيلــو متــر، وذلــك فــي 

إطــار توســيع الشــارع االلتفافــي رقــم »60«. 
وأضــاف أّن أعمــال التجريــف ستســلب العشــرات مــن الدونمــات مــن أراضــي المواطنيــن فــي بيــت جــاال، وذلــك فــي 
ظــل الهجمــة االســتيطانية الشرســة التــي تتعــرض لهــا المنطقــة، وآخرهــا كانــت قبــل ثالثــة أيــام بهــدم مطعــم 

ومنــزل للمواطــن رمــزي قيســية ».
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بؤرة استيطانية جديدة في بادية القدس

وفــي يــوم الســبت الموافــق 14 ســبتمبر 2019، شــرع مســتوطنون بتجريــف أراض تقــع خلــف الجــدار الفاصــل فــي 
باديــة القــدس جنــوب القــدس وفــي اليــوم التالــي أقدمــوا علــى وضــع كرفــان وخزانــات ميــاه تمهيــدا إلقامــة 

بــؤرة اســتيطانية، بزعــم أن ملكيــة األرض ومســاحتها 470 دونمــا تعــود لهــم.
وأفــاد الناطــق االعالمــي للجنــة الطــوارئ للدفــاع عــن أراضــي الســواحرة يونــس جعفــر لطاقــم األورومتوســطي:« 
فوجئنــا بهجمــة اســتيطانية علــى أراضينــا فــي باديــة القــدس، وإقامــة بــؤرة اســتيطانية فــي أراضــي تعــود 

ملكيتهــا لجميــع أبنــاء عشــائر الســواحرة«.

ويضيــف:« قمنــا بنصــب خيمــة الحــق والكرامــة فــي أراضــي أهالــي الســواحرة بالتعــاون مــع هيئــة مقاومــة الجــدار 
واالســتيطان، رَدا علــى اســتهداف األرض، ورفضــا إلقامــة بــؤرة اســتيطانية عليهــا، ألنهــا أرض اآلبــاء واألجــداد«.

وفنــد يونــس جعفــر ادعــاءات المســتوطنين بأنهــم ســيطروا علــى أرض مســاحتها 470 دونمــا، ضمن نطاق تســريب 
األراضــي، وقــال:« نحــن غيــر ملزميــن بأخــذ هــذا االدعــاء بالمطلــق، األرض لــم تســرب وانمــا تــم الســيطرة واالســتيالء 

عليهــا بالقــوة من أدوات المســتوطنين«.
وأوضــح أن هــذا المــكان يعــد نقطــة اســتراتيجية مهمــة، إذ تقــع فــي الجنــوب الشــرقي مــن أراضــي الســواحرة، 
ووضــع اليــد عليهــا يعنــي الســيطرة علــى الجهــة الغربيــة مــن باديــة القــدس، وإخــالء ســكان التجمــع البــدوي 

الســاحوري الــذي يعيــش بالمنطقــة.
وبّيــن أن الهــدف مــن هــذه البــؤرة االســتيطانية هــو المزيــد مــن »مصــادرة األراضــي الفلســطينية، وتقطيــع 
أوصــال حلــم الدولــة والتضييــق علــى الفلســطينيين مــن حيــث مصــادرة رزقهــم فــي التجمعــات البدويــة بمنطقــة 

الســواحرة شــرق مدينــة القــدس«

وأوضــح جعفــر، أن هــذه البــؤر االســتيطانية تهــدد 18 تجمعــا بدويــا، يعيــش فــي هــذه التجمعــات 850 فلســطينيا 
فــي باديــة منطقــة المنطــار بالقــدس، وأن امتــداد أراضــي الســواحرة يبــدأ مــن جبــل المكبــر، وينتهــي فــي ســاحل 

البحــر الميــت.
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كمــا  للســكان،  الوحيــد  الــرزق  مصــدر  تعــد  التــي  الشــتوية،  للزراعــات  األراضــي  الســواحرة  أهالــي  ويســتخدم 
األغنــام. لرعــي  يســتخدموها 

 وأكــد أن الســيطرة علــى هــذه األرض يعنــي إنهــاء النشــاط االقتصــادي المواكــب لهــذه المنطقــة، وأن هــذه 
األراضــي مســتهدفة مــن االســرائيليين الذيــن يســعون جاهديــن الســتثمار الميــاه العادمــة، لعمــل محطــات تكريــر 
مــن أجــل زيــادة عــدد أشــجار النخيــل، واقامــة محطــات أخــرى مــن االســتيطان، علــى مســار باديــة القــدس بأكملهــا«.
وأكــد جعفــر أن إقامــة بــؤرة اســتيطانية علــى أراضــي الســواحرة، يعنــي شــل الضفــة الغربيــة ألنهــا تقــع فــي 

وســطها، وبالتالــي قطــع أواصــل اقامــة دولــة فلســطينية.
وأفــاد المحامــي بســام بحــر رئيــس لجنــة الدفــاع عــن األراضــي فــي القــدس أن مجموعة من المســتوطنين شــرعوا 
بتجريــف أراٍض تقــع خلــف الجــدار الفاصــل الــذي أقيــم علــى أراضــي بلــدة ابوديــس ويفصلهــا عــن مدينــة القــدس 

بهــدف تعزيــز االســتيطان واقامــة بــؤر اســتيطانية فــي هــذه المنطقــة.
وأشــار أن هــذه المنطقــة كانــت القــوات اإلســرائيلية أعلنــت عــن مصادرتهــا فــي الســابق بهــدف إقامــة حــي 
اســتيطاني أطلــق عليــه اســم »كدمــات زيــون« والــذي ســيضم 400 وحــدة اســتيطانية ومنــذ اإلعــالن تحــاول 
مجموعــات المســتوطنين الســيطرة علــى هــذه األراضــي وذلــك مــن اجــل البــدء بإقامــة هــذا الحــي االســتيطاني 

والــذي يطــل علــى المســجد األقصــى ومدينــة القــدس.
وذكــر بحــر أن المســتوطنين شــرعوا فــي الســابق ببنــاء وحــدة اســتيطانية فــي هــذه المنطقــة كمقدمــة لبنــاء 
الحــي االســتيطاني »كدمــات زيــون« وأن تجريــف األراضــي يأتــي في إطار خطة توســيع وتســريع وتيرة االســتيطان 
فــي الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس بالــذات مــن أجــل تهويدهــا والســيطرة علــى جميــع األحيــاء التــي تحيــط بهــا 

عبــر إنشــاء وإقامــة وتنفيــذ عــدة مشــاريع اســتيطانية.«
وأوضــح المحامــي بحــر أن هــذه المنطقــة ســيمر منهــا شــارع الطــوق والــذي ســيربط كافــة مســتوطنات غــالف 
القــدس ببعضهــا البعــض والــذي يقــوم علــى شــق األنفــاق وبنــاء جســور تصــل كافــة المســتوطنات المقامــة أو 

المنــوي إقامتهــا ببعضهــا البعــض.
وأوضــح أن الهــدف مــن ذلــك إقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة وذلــك ضمــن خطــة الســلطات اإلســرائيلية بالتوســع 
ــه االنتخابيــة  ــن عنهــا خــالل دعايت االســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة والســيطرة علــى منطقــة األغــوار التــي أعل

والتــي تقــوم علــى مصــادرة والســيطرة علــى اآلالف مــن الدونمــات مــن شــمال الضفــة حتــى جنوبهــا.
وكان موظفــو اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية برفقــة القــوات اإلســرائيلية اقتحمــوا خيمــة » الحــق والكرامــة » يــوم 
األربعــاء الموافــق 25 ســبتمبر، وهدموهــا وصــادروا محتوياتهــا، وهــددوا بهدمهــا فــي حــال نصبهــا مــرة أخــرى.

وأغلقــت القــوات اإلســرائيلية جميــع مداخــل باديــة القــدس بالســواتر الترابيــة، يــوم األربعــاء الموافــق 25 ســبتمبر 
تزامنــا مــع هــدم الخيمــة، وســلم الموظفيــن المتضامنيــن قــرارا عســكريا يقضــي بإغــالق المنطقــة 24 ســاعة، 

مرفــق بخريطــة لبريــة الســواحرة التــي يحظــر التواجــد فيهــا.
لطاقــم  واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  فــي  الشــعبي  العمــل  عــام  مديــر  رحمــة  أبــو  اللــه  عبــد  وقــال 
األورومتوســطي: إّن الهــدف مــن إقامــة البــؤرة االســتيطانية الســيطرة علــى مــا يقــارب 470 دونمــا مــن األراضــي 
الفلســطينية، وإنشــاء تواصــل بيــن المســتوطنات المجــاورة ســواء معاليــه أدوميــم وكيــدار وصــوال إلــى البحــر 

الميــت، والســيطرة علــى التــالل«. 
وأكــد أبــو رحمــة أن االســتيالء علــى األرض وإقامــة بــؤرة اســتيطانية يعتبــر منافيــا للقانــون الدولــي وانتهــاكا 
لحقــوق االنســان، واعتــداء علــى أبســط الحقــوق والقضيــة الفلســطينية، واالمتــداد لتوســعنا الجغرافــي إلقامــة 
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ــا الفلســطينية. دولتن
مــن جانبــه، أوضــح مختــار عشــيرة الجعافــرة فــي الســواحرة نوفــان خضــر محمــد عبــد القــادر )73 عامــا( أن أهالــي 
الســواحرة متكاتفيــن مــع بعضهــم البعــض، تربطهــم العالقــات االجتماعيــة الطيبــة، وال يوجــد منــازع لهــم بملكيــة 

أراضيهــم. 

ولفــت »نوفــان« إلــى أن أراضــي الســواحرة تعتبــر امتــدادا لمدينــة القــدس وعاصمــة الدولــة الفلســطينية، وباديــة 
القــدس هــي الحاميــة للجهــة الشــرقية مــن القــدس، وتفصــل بيــن جنــوب وشــمال الضفــة الغربيــة.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 27 ســبتمبر، قمعــت القــوات اإلســرائيلية مســيرة انطلقــت فــي أراضــي الســواحرة 
جنــوب القــدس، بقنابــل الغــاز والصــوت واألعيــرة المطاطيــة.

وأدى عشــرات المتضامنيــن صــالة ظهــر الجمعــة فــي أراضــي الســواحرة بباديــة القــدس، رفضــا إلقامــة بــؤرة 
اســتيطانية علــى أراضيهــم، لألســبوع الثانــي علــى التوالــي.

وحاصــرت القــوات اإلســرائيلية بريــة الســواحرة قبــل موعــد صــالة الجمعــة مــن جميــع الجهــات، للحيلولــة دون 
الســواحرة. وصــول المتضامنيــن ألراضــي 

م ضابــط اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية األهالــي قــراًرا عســكرًيا يقضــي بإغــالق المنطقــة، وأبعــدت القــوات 
ّ
وســل

اإلســرائيلية المصليــن عــن البــؤرة االســتيطانية مســافة 2 كيلــو متــر. 
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ويشــكل اســتمرار الســلطات اإلســرائيلية فــي التوســع االســتيطاني وإقامــة بــؤر جديــدة، وتوســيع 
الشــوارع علــى حســاب األراضــي الفلســطينية، اســتمراًرا للسياســة اإلســرائيلية التــي تقــوم علــى 
االســتيالء علــى األرض الفلســطينية، لتغييــر هويتهــا وطابعهــا الديمغرافــي.  وتصعــد القــوات 
اإلســرائيلية فــي مشــاريعها االســتيطانية، مخالفــة بذلــك قواعــد القانــون الدولــي الــذي يؤكــد 
 للمواثيــق واألعــراف 

ً
أن إقامــة المســتوطنات ونقــل ســكان إســرائيل إلــى اإلقليــم المحتــل مخالفــا

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

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

ً
كمــا أن التوســع االســتيطاني الجديــد، يشــكل خرق

األمــن التابــع لألمــم المتحــدة بأغلبيــة ســاحقة في 23 ديســمبر/كانون األول 2016 وطالب إســرائيل 
بــأن توقــف فــورا وعلــى نحــو كامــل جميــع األنشــطة االســتيطانية فــي األرض الفلســطينية المحتلة 
بمــا فيهــا شــرقي القــدس. وأكــد القــرار عــدم شــرعية إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات فــي األراضــي 

الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967 بمــا فيهــا شــرقي القــدس.
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: االعتداء على المسجد األقصى واقتحامه: 
ُ
سابعا

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

إليــه.
واســتمر المســتوطنون والجماعــات اليهوديــة المتطرفــة فــي اقتحاماتهــم للمســجد األقصــى، خــالل شــهر 
ســبتمبر، وســط اســتفزاز المشــاعر الدينيــة للمصليــن هنــاك، تحــت حمايــة مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية 
ومــن عناصــر الوحــدات الخاصــة التــي توفــر الغطــاء الكامــل لعمليــة االقتحــام وتتعامــل بعنــف شــديد مــع أغلــب 

المتواجديــن مــن الشــبان والنســاء أثنــاء عمليــة االقتحــام. 

ووفــق المتابعــة الميدانيــة، فــإن أغلــب عمليــات االقتحــام تجــري مــن بــاب المغاربــة، علــى فترتيــن، األولــى صباحيــة 
تبــدأ الســابعة صباًحــا وتســتمر حتــى الحاديــة عشــرة، والثانيــة مســائية وتبــدأ الســاعة الواحــدة حتــى الثالثــة مســاًء. 
وإلــى جانــب المســتوطنين يشــارك وزراء فــي الحكومــة اإلســرائيلية وأعضــاء كنســيت إســرائيليين فــي عمليــات 

االقتحام.
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وكانت أبرز االعتداءات التي وثقها المرصد على النحو اآلتي:

فــي يــوم الخميــس الموافــق 12 ســبتمبر 2019، منعــت عناصــر مــن الوحــدات الخاصــة بالشــرطة اإلســرائيلية، لجنــة 
اإلعمــار التابعــة لدائــرة األوقــاف االســالمية فــي القــدس مــن العمــل فــي المســجد األقصــى مــن جهــة بــاب 
السلســلة. وأفــادت األوقــاف اإلســالمية أن الشــرطة اإلســرائيلية منعــت لجنــة اإلعمــار مــن بنــاء دعامــات لمنــع 

ــاب السلســلة. ســقوط الحائــط المهــدد باالنهيــار عنــد مدخــل المســجد األقصــى مــن جهــة ب
وكانــت لجنــة إعمــار األقصــى باشــرت ســقالة حديديــة لمعالجــة التصدعــات الخطيــرة فــي جــدار المســجد المالصــق 
لبــاب السلســلة، وخــالل عملهــا أعاقــت وعطلــت الشــرطة اإلســرائيلية العمــل ومنعــت اللجنــة مــن متابعــة البنــاء 

وســط اجــواء مــن التوتــر ســادت المــكان.

ومســاء الخميــس الموافــق 26 ســبتمبر 2019، وإثــر اعتقــال القــوات اإلســرائيلية، الطفــل أشــرف حســن عــدوان، 12 
، -مــن ســكان بلــدة العيزريــة- قــرب بــاب السلســلة المــؤدي للمســجد األقصــى بعدمــا ادعــت أنــه حــاول تنفيــذ 

ً
عامــا

عمليــة طعــن، أغلقــت القــوات اإلســرائيلية أبــواب المســجد، ومنعــت الدخــول إليــه، وأدى المصلــون صــالة العصــر 
علــى أبوابــه وفــي الطرقــات. كمــا أغلقــت بــاب العامــود وأبــواب القــدس القديمــة لبعــض الوقــت. 

وفــي يومــي األحــد واإلثنيــن الموافقيــن 29 و30 ســبتمبر 2019، وبالتزامــن مــع حلــول »عيــد رأس الســنة العبريــة«، 
الــذي شــهد اقتحامــات متزايــدة مــن المســتوطنين للمســجد األقصــى، انتشــرت القــوات اإلســرائيلية بعناصرهــا 
المختلفــة »المخابــرات والشــرطة والوحــدات الخاصــة والضبــاط« فــي ســاحات األقصــى وعلــى أبوابــه، وتعمــدوا 
تصويــر المصليــن فــي األقصــى. وأجبــرت المخابــرات اإلســرائيلية عــدة شــبان مــن الســاحات وســلمت بعضهــم 
اســتدعاءات للتحقيــق، كمــا هــددت بعضهــم باالعتقــال. وأمــام ذلــك رابــط العشــرات مــن المصليــن مــن أهالــي 
قصــى دققــت الشــرطة اإلســرائيلية فــي 

ٌ
الداخــل الفلســطيني والقــدس فــي ســاحات األقصــى. وعلــى أبــواب األ

هويــات الوافديــن لألقصــى، واحتجزتهــا علــى األبــواب، ومنعــت العديــد مــن الشــبان والنســوة الدخــول الــى 
المســجد خــالل فتــرة االقتحامــات الصباحيــة وبعــد الظهــر.
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ورصــد فريــق األورومتوســطي اقتحــام المســتوطنين علــى مــدار )22( يوًمــا خــالل شــهر ســبتمبر/
أيلــول، للمســجد األقصــى، بحيــث جــرت االقتحامــات فــي جميــع األيــام باســتثناء أيــام الجمعــة والســبت. 
ا، ترافقهــم حراســات مشــددة 

ً
وشــارك فــي االقتحامــات لســاحات المســجد األقصــى )2190( مســتوطن

من الشــرطة اإلســرائيلية والقوات الخاصة، رافق ذلك أعمال اســتفزازية واعتداءات على المتواجدين 
فــي الســاحات، ومحــاوالت لتأديــة طقــوس تلموديــة. وشــهدا يوما األحــد واالثنيــن الموافقين 29و30 
ســبتمبر 2019، اقتحامــات واســعة مقارنــة بباقــي األيــام، إذ شــارك فــي االقتحامــات 416 مســتوطنا 
بذريعــة رأس الســنة العبريــة، وكان معظمهــم ارتــدى الــزي الخــاص بالعيــد، وأدى العديــد منهــم 
الصلــوات خــالل االقتحــام خاصــة فــي منطقــة بــاب الرحمــة والقطانيــن والسلســلة، إضافــة إلــى صلــوات 
بــاب السلســلة«، ويتخلــل االقتحامــات تقديــم  ورقصــات علــى لــدى خروجهــم مــن األقصــى »مــن 
شــروحات حــول الهيــكل والحــق اليهــودي المزعــوم فــي المســجد األقصــى. وفيمــا يلــي تفاصيــل 

أبــرز تلــك االقتحامــات:

وفيما يلي تفاصيل أبرز تلك االقتحامات:

الجدول التالي يوضح عمليات االقتحام األسبوعية األقصى في شهر أيلول/سبتمبر2019*

تفاصيل ومالحظات المستوطنين  المدة

 كان ضمنه مسؤولون وتخللها تأدية
طقوس

471 األسبوع األول

 كان ضمنه مسؤولون وتخللها تأدية
طقوس

390 األسبوع الثاني

منهم 187 "اقتحموه" يوم االنتخابات 448 األسبوع الثالث

 كان ضمنه مسؤولون وتخللها تأدية
طقوس

465 األسبوع الرابع

 بمناسبة رأس السنة العبرية، معظمهم
ارتدى الزي الخاص بالعيد

416 يومي األحد واالثنين

2190 المجموع

تابع المرصد هذه اإلحصاءات، عبر ما يصدر عن المصادر اإلسرائيلية، ودائرة األوقاف اإلسالمية *
ومركز معلومات وادي حلوة.
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ــه فــي الوقــت الــذي تفــرض فيــه الســلطات اإلســرائيلية قيــوًدا علــى وصــول المصليــن 
ّ
ويتضــح أن

المســلمين للمســجد األقصــى، وتعرقــل عمليــات الترميــم واإلعمــار للمســجد، فإنهــا تســهل وتشــجع 
اقتحــام المســجد األقصــى مــن المســتوطنين. وواصلــت الســلطات اإلســرائيلية خــالل شــهر ســبتمبر 
إغالقهــا المســجد األقصــى وأبوابــه ومنــع الصــالة فيــه فــي محاولــة لتحويــل ذلــك ألمــر واقــع، مــا 
يعــزز فرضيــة وجــود سياســة ممنهجــة وخطــة مدروســة تتبعهــا الســلطات اإلســرائيلية، لتحويــل أمــر 
إغــالق المســجد األقصــى ومنــع الصــالة فيــه إلــى أمــر اعتيــادٍي؛ بما يمهــد لمحاوالت تثبيت التقســيم 
الزمانــي والمكانــي داخــل المســجد. وتأتــي القيــود اإلســرائيلية فــي المســجد األقصــى والقــدس 
ا لحريــة العبــادة، والعقيــدة، وحريــة الوصــول إلــى 

ً
عــّد انتهــاك

ُ
ضمــن سياســة العقوبــات الجماعيــة، وت

األماكــن المقدســة ودور العبــادة، وحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة التــي تكفلهــا جميــع المواثيــق 
واالتفاقيــات الدوليــة. 

ا واضحــا للمــادة 18 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، التــي 
ً
وتشــكل هــذه االعتــداءات، انتهــاك

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
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: اإلبعاد عن المسجد األقصى:
ً
ثامنا

تنتهــج الســلطات اإلســرائيلية سياســة تعســفية تجــاه الفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي المســجد األقصــى 
أثنــاء دخــول مجموعــات مــن المســتوطنين، بحيــث يمكــن أن يكــون مجــرد التواجــد فــي ســاحات المســجد فــي تلــك 
 فــي منطقــة بــاب الرحمــة، حيــث يتــم توجيــه 

ً
األوقــات مدعــاة لإلبعــاد عــن المســجد األقصــى أو االعتقــال، وخصوصــا

تهمــة »اإلخــالل بالنظــام العــام« لهــم، وهــي تهمــة واســعة وفضفاضــة كمــا هــو واضــح. وأصــدرت الســلطات 
اإلســرائيلية خالل شــهر ســبتمبر )16( قراًرا باإلبعاد عن المســجد األقصى، منها )6( قرارات طالت نســاء مقدســيات.

وفيما يلي التفاصيل:
فــي يــوم األربعــاء الموفــق 11 ســبتمبر 2019، أبعــدت القــوات اإلســرائيلية المواطنــة نفيســة خويــص عــن المســجد 

األقصــى وأبلغتهــا بمنعهــا مــن الســفر أســبوعين.

وأفــادت المواطنــة نفيســة خويــص )60عاًمــا(، أّن الســلطات اإلســرائيلية احتجزتهــا عنــد بــاب المجلــس- أحــد أبــواب 
األقصــى- واعتــدت عليهــا بالضــرب والدفــع، وأخلــت ســبيلها بعــد عــدة ســاعات وســلمتها اســتدعاء للتحقيــق حيــث 

ســلمتها المخابــرات اإلســرائيلية قــراًرا بإبعادهــا عــن األقصــى ومنعهــا مــن الســفر لمــدة أســبوعين.

وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 13 ســبتمبر 2019، أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية المواطنــة آيــة أبــو نــاب، عــن 
أيــام. المســجد األقصــى )7( 

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 19 ســبتمبر 2019، ســلمت المخابــرات اإلســرائيلية المواطــن منــذر يونــس حمــادة، 
 قــرارا بإبعــاده عــن المســجد األقصــى )10( أيــام، وذلــك بعــد اســتدعائه مــن منزلــه فــي قريــة صــور باهــر 

ً
39 عامــا

بالقــدس.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 24 ســبتمبر 2019، وأثنــاء هــدم القــوات اإلســرائيلية، منــزال ســكنًيا قيــد اإلنشــاء، فــي 
بلــدة الطــور للمواطــن عيســى خليــل، بدعــوى البنــاء دون ترخيــص، اعتــدت تلــك القــوات علــى أفــراد العائلــة بالضــرب 
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، وأفرجــت عنهمــا الحقــا بشــرط 
ً
 وعيســى خليــل 29 عامــا

ً
المبــرح واعتقلــت القــوات الشــقيقين قصــي خليــل 21 عامــا

اإلبعــاد عــن القــدس لمــدة يوميــن.

وفــي اليــوم نفســه، أفرجــت الشــرطة اإلســرائيلية عــن المعلمتيــن هنــادي الحلوانــي وخديجــة خويــص والشــاب 
عريــن الزعانيــن، بعــد أن اعتقلتهمــا فــي وقــت ســابق، بشــرط اإلبعاد عن األقصى ألواخر الشــهر الجــاري،  والذهاب 

مجــدًدا للتحقيــق لتســلم قــرارات جديــدة بإبعادهــم عــن المســجد.

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 25 ســبتمبر 2019، أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية )5( شــبان عــن بلــدة العيســوية 
لتاريــخ 2019/10/3 وفرضــت عليهــم الحبــس المنزلــي. والمعتقلــون هــم: محمــد أبــو الحمــص، وباســل دربــاس، 
وعلــي بــدر، ومحمــد محمــود، وســفيان محمــود. كمــا فرضــت علــى كل واحــد منهــم دفــع كفالــة نقديــة قيمتهــا 

400 شــيكل.

يــوم االثنيــن الموافــق 30 ســبتمبر 2019، ســلمت القــوات اإلســرائيلية المعلمتيــن هنــادي الحلوانــي  وفــي 
وخديجــة خويــص قراريــن باإلبعــاد عــن المســجد األقصــى ومحيطــه 6 أشــهر، بعــد انتهــاء اإلبعــاد الــذي فــرض 

عليهمــا فــي 25 ســبتمبر.

وفــي اليــوم نفســه، اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب حمــزة مســودة مــن ســاحات األقصــى، وأفرجــت عنــه 
.
ً
مســاء بشــرط اإلبعــاد عــن األقصــى 15 يومــا

وسلمت السلطات اإلسرائيلية المواطن عرين الزعانين قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى 4 أشهر.
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ا للحــق فــي العبــادة الــذي 
ً
وتمثــل السياســة اإلســرائيلية فــي اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى، انتهــاك

أكــدت عليــه المواثيــق الدوليــة. 
اللمواثيــق الدوليــة 

ً
ويأتــي اســتمرار الســلطات اإلســرائيلية فــي ممارســة »اإلبعــاد القســري« انتهاك

ذات العالقــة، بمــا فــي ذلــك جنيــف الرابعــة التــي تحظــر النقــل واإلبعــاد القســري لألشــخاص المحمييــن 
ا خطيــرا لالتفاقيــة، وُيعرف 

ً
مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي أي بلــد آخــر، وتعــد النقــل القســري انتهــاك

بأنــه جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب نظــام رومــا األساســي. 
إلــى جانــب سياســة اإلبعــاد القســري ضــد الصحافــي خــاروف، فــإن  أنــه  ويعتقــد األورومتوســطي، 
القــوات اإلســرائيلية تنتهــك باحتجــازه حــق فــي العمــل وحريــة العمــل الصحفــي وحريــة الــرأي والتعبيــر.
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: تقييد الحريات العامة واإلعالمية:
ً
تاسعا

رصد فريق المرصد قراًرا إسرائيلًيا يقيد حق الفلسطينيين في تنظيم فعاليات سلمية في مدينة القدس.

وفيما يلي التفاصيل:

وفــي يــوم األربعــاء الموافــق 18 ســبتمبر 2019، أخطــرت الســلطات اإلســرائيلية بإزالــة خيمــة االعتصــام التــي 
نصبهــا نشــطاء مــن المقاومــة الشــعبية وهيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان قــرب البــؤرة االســتيطانية فــي 

باديــة الســواحرة شــرق القــدس.

اإلســرائيلي داهمــوا خيمــة  الجيــش  إن ضبــاط وجنــود  يونــس جعفــر  الســواحرة  وقــال عضــو مجلــس محلــي 
هدمهــا. ســيتم  وإال  بإزالتهــا،  وأخطــروا  االعتصــام، 

وكان مديــر دائــرة العمــل الشــعبي فــي هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان عبــد اللــه أبــو رحمــة أكــد تواصــل 
الفعاليــات المنــددة بإقامــة البــؤرة االســتيطانية فــي جبــل المنطــار فــي باديــة الســواحرة.

وأوضــح أبــو رحمــة أن أهالــي المنطقــة بالتنســيق مــع اللجــان الشــعبية وهيئــة مقاومــة الجــدار نصبــوا خيمــة 
اعتصــام علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن الخيمــة التــي وضعهــا المســتوطنون.

 وأشــار إلــى أن صــالة الجمعــة أقيمــت فــي جبــل المنطــار تنديــًدا بوضــع البــؤرة االســتيطانية، موضًحــا أنــه يجــري 
التحضيــر للمتابعــة القانونيــة مــع األهالــي والطاقــم القانونــي فــي الهيئــة لمواجهــة االســتيطان.

وكان مســتوطنون مســلحون وضعــوا »كرفانــات«، ومظــالت، وأنابيــب ميــاه، فــي المنطقــة تمهيــدا لالســتيالء 
عليهــا، فيمــا أقــام أهالــي بلــدة الســواحرة خيمــة اعتصــام فــي المــكان، لمواجهــة اعتــداءات المســتوطنين
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وتأتــي هــذه الخطــوات ضمــن االنتهــاكات اإلســرائيلية للحريــات العامــة، وتنطــوي القــرارات اإلســرائيلية 
علــى ممارســة التمييــز العنصــري، ففــي الوقــت الــذي تضــع قيــودا علــى حريــة الفلســطينيين فــي 

عقــد االجتماعــات واألنشــطة، تســمح بهــا للمســتوطنين. تاســًعا: الحصــار والحواجــز وحريــة الحركــة:

تاسًعا: الحصار والحواجز وحرية الحركة:

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

ً
بطاقــات هويــة الضفــة الغربيــة ممــن بلغــوا )55 عامــا

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

لمدينــة القــدس، ويســمح علــى فتــرات متباعــدة ألعــداد محــدودة بعــد الحصــول علــى تصاريــح خاصــة.
ــا فــي القــدس، وتقيــم عشــرات الحواجــز الطيــارة التــي توقــف المواطنين 

ً
ا ثابت

ً
وتنصــب القــوات اإلســرائيلية 13 حاجــز

أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم. وخــالل هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن )55( حاجــزا طيــارا فــي أحيــاء مدينــة 
القدس.

وبيــن الحيــن واآلخــر تقتحــم القــوات اإلســرائيلية األحيــاء الفلســطينية فــي المدينــة وتقيــم حواجز وتحــرر مخالفات 
عشــوائية وتســحب رخــص المركبــات بصــورة مؤقتــة، وتقيــم حواجــز مماثلــة داخــل شــوارع البلــدات، وتغلــق بعــض 

الشــوارع الرئيســية أمــام حركــة المــارة والمركبــات.

وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق 3 ســبتمبر 2019، أغلقــت القــوات اإلســرائيلية، حاجــز قلنديــا العســكري شــمال مدينــة 
القــدس، أمــام الخارجيــن مــن القــدس باتجــاه مدينــة رام اللــه. وأعلنــت إغــالق الحاجــز حتــى يــوم اإلثنيــن 9 ســبتمبر 
2019، بنــاًء علــى قــرار مــن اإلدارة المدنيــة لالحتــالل الــذي بررتــه لتحســين المعبــر وتوســيعه ووضــع أجهــزة 

ومعــدات جديــدة.
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الخالصة والمطالب:

أظهــرت التوثيــق الميدانــي اســتمرار االعتــداءات اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس، وبــرز خــالل شــهر ســبتمبر 2019 
توجــه الســلطات اإلســرائيلية نحــو التوســع االســتيطاني بإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة فــي باديــة القــدس 
تهــدد بمصــادرة 470 دونًمــا، وتوســيع شــارع اســتيطاني علــى حســاب األرض الفلســطينية، وكذلــك االســتمرار فــي 
عمليــات هــدم المنــازل واألعيــان المدنيــة. وظهــر هــذا الشــهر دليــل جديــد علــى تواطــؤ القضــاء اإلســرائيلي فــي 

تغطيــة قــرارات االســتيطان مــن خــالل شــرعنة االســتيالء علــى عقــار عائلــة ســمرين.

واســتمرت الســلطات اإلســرائيلية فــي اســتهداف المســجد األقصــى ومحاولــة فــرض واقــع جديــد فيــه، إذ أقدمــت 
ــع الصــالة فيــه فــي 26 ســبتمبر 2019، مــا اضطــر المصليــن لصــالة العصــر علــى  ــه ومن مجــدًدا علــى إغــالق أبواب
أبوابــه، وكذلــك منعــت محــاوالت إعمــار داخلــه، فــي وقــت تقــدم التســهيالت الكبيــرة القتحامــات المســتوطنين 

يوميــا عــدا الجمعــة والســبت.
ــذت 

ّ
واســتمرت كذلــك الســلطات اإلســرائيلية فــي انتهاكاتهــا الماســة بالحــق فــي الحيــاة والســالمة البدنيــة فنف

عمليــة إعــدام ميدانــي دون أي مبــرر بحــق مواطنــة كيــرة فــي العمــر، وواصلــت سياســة التنكيــل والضغــط علــى 
المقدســيين وفــرض أجــواء تصعــب عليــه حياتهــم بالتــوازي مــع تصاعــد االعتقــاالت واســتمرار عمليــات الهــدم 
والتدميــر ضمــن سياســة ممنهجــة لفــرض أمــر واقــع، يكــرس تهويــد المدينــة، ويعيــد تغييــر طابعهــا الجغرافــي 

والديمغرافــي.

وبناء عليه فإن األورومتوسطي:

يحــذر مــن الخطــط اإلســرائيلية االســتيطانية علــى حســاب األرض الفلســطينية، وينبــه إلــى أّن تلــك الخطــط 
تعكــس توجهــات لعمليــات تهجيــر جماعيــة للفلســطينيين وإحــالل المســتوطنين مكانهــم، فــي عمليــات 

إجــالء جماعيــة مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي.

القــدس،  أّن إســرائيل ماضيــة فــي مخطــط كبيــر لهــدم آالف المنــازل الفلســطينية فــي  إلــى  ينّبــه   
طابعهــا  وتغييــر  المدينــة  لتهويــد  الكبيــر  مشــروعها  ضمــن  األراضــي  مــن  المزيــد  علــى  واالســتيالء 
ا رســمًيا مــن الســلطة الفلســطينية والمجتمــع الدولــي لمواجهــة هــذه 

ً
الديمغرافيــة؛ مــا يتطلــب تحــرك

الخطــط التــي ترقــى لعمليــات تطهيــر عرقــي.

يطالــب األمــم المتحــدة بتحمــل مســؤولياتها فــي وقــف انتهــاك إســرائيل لقــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة، ووضــع آليــات تنفيذيــة لمواجهــة الخــرق اإلســرائيلي المتعمــد لقواعــد القانــون الدولــي.

ينبــه إلــى مخاطــر الخطــط اإلســرائيلية التــي تســتهدف المســجد األقصــى والســاعية لفــرض التقســيم 
الزمانــي والمكانــي عليــه، وتغييــر األمــر الواقــع لألســوأ، وهــو أمــر تنــذر بتفجــر موجــات جديــدة مــن 

الصــراع والعنــف.
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يؤكــد أّن الدالئــل المتراكمــة علــى تواطــؤ القضــاء اإلســرائيلي، مــع المســتوى السياســي فــي الحكومــة 
اإلســرائيلية، يفــرض علــى المجتمــع الدولــي تفعيــل آليــات جديــدة لمســاءلة إســرائيل ، وإنهــاء حالــة 

اإلفــالت مــن العقــاب؛ مــن خــالل توظيــف الواليــة القضائيــة الدوليــة ومحكمــة الجنايــات الدوليــة. 

يدعــو المجتمــع الدولــي لتحمــل المســــؤولية تجــــاه مدينــة القــــدس والســــكان الفلســــطينيين فيهــــا 
ــة،  ــة العامــ ــن والجمعيــ ــرارات مجلــــس األمــ ــة بموجــــب قــ ــة محتلــ ــكان منطقــ وحمايتهــــم باعتبارهــــم ســ
ــة وفــق قــرار 181  ــؤولية الدوليــ ــت المســ ــدس تحــ ــوع القــ ــب وقــ ــم بموجــ ــؤولية تجاههــ ــل المســ وتحمــ

ــدة. ــم المتحــ ــة لألمــ ــة العامــ الصــادر عــن الجمعيــ

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

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

يجــدد مطالبتــه المجتمــع الدولــي بالخــروج مــن دائــرة الصمــت أو بيانــات التنديــد، لجهــة اتخــاذ قــرارات 
ومواقــف توقــف االنتهــاكات اإلســرائيلية الجســيمة لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون 

الدولــي اإلنســاني.




