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مقدمة
صعــدت القــوات اإلســرائيلية مــن اعتداءاتهــا فــي مدينــة القــدس المحتلــة ،خــال شــهر أغســطس/آب  ،2019بقــرار
مــن أعلــى مســتوى سياســي إســرائيلي ،وســط مؤشــرات واضحــة عــن توجهــات إســرائيلية لتغييــر الوضــع القائــم
فــي القــدس.
أخطــر مــا شــهدته المدينــة ،جــاء صبيحــة يــوم عيــد األضحــى ،عندمــا اقتحــم مئــات المســتوطنين بقــرار مــن رئيــس
الــوزراء اإلســرائيلي ،المســجد األقصــى لتأديــة طقوســهم التلموديــة ،بذريعــة ذكــرى ما يســمى «خــراب الهيكل»،
كاســرين العــرف الســائد بعــدم تنفيــذ اقتحامــات فــي األعيــاد اإلســامية ،جــاء ذلــك وســط قمــع واســع للمصليــن
المســلمين أســفر عــن إصابــة  65منهــم بجــروح واعتقــال  8آخريــن.
وبعــد أربعــة أيــام مــن هــذا االعتــداء الواســع ،أغلقــت القــوات اإلســرائيلية ،أبــواب المســجد األقصــى ،وطــردت
المصليــن منــه ،بعــد قتلهــا طفــا فلســطينيا وإصابــة رفيقــه بذريعــة تنفيذهمــا عمليــة طعــن أصابــت أحــد أفــراد
الشــرطة اإلســرائيلية بجــروح طفيفــة.
وســجل فريــق األورومتوســطي خــال هــذا الشــهر اقتحــام ( )3687مســتوطنا لســاحات المســجد األقصــى
ترافقهــم حراســات مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية والقــوات الخاصــة ،رافقتهــا أعمــال اســتفزازية واعتــداءات
علــى المتواجديــن فــي الســاحات ،ومحــاوالت لتأديــة طقــوس تلموديــة.
ورصــد المرصــد خــال هــذا الشــهر ( )17حادثــة إطــاق نــار واعتــداء مباشــر من القوات اإلســرائيلية فــي أحياء القدس
المحتلــة ،أســفرت عــن مقتــل طفــل وإصابــة ( )110آخريــن بجــروح منهــم ( )3أطفــال وامرأتــان وصحفيــان ،وحارســان
مــن حــراس المســجد األقصــى ،ومســعف .وقتــل الطفــل فــي حادثــة إعــدام ميدانــي خــارج نطــاق القانــون ،بذريعــة
تنفيــذه عمليــة طعــن برفقــة طفــل آخــر أصيــب بجــروح خطيــرة.
ووثــق فريــق المرصــد تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية ( )61عمليــة اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس المحتلــة ،تخللهــا
ً
اعتقــال ( )115مواطنــا منهــم ( )17طفــا ،و( )6نســاء و( )6مــن حــراس المســجد األقصــى ،إضافــة ألحــد موظفــي
ً
دائــرة األوقــاف اإلســامية .كمــا اســتدعت ( )11شــخصا ،منهــم مرجعيــات دينيــة ،وأطفــال .وتظهــر المتابعــة أن تلــك
ّ
القــوات تمــارس االقتحــام واالعتقــال واالســتدعاء كأداة للعقــاب والترهيــب دون أي ذريعــة أو ســبب قانونــي.
ورصــد المرصــد خــال هــذا الشــهر ( )8حــاالت هــدم وتوزيــع إخطــارات لمنــازل المواطنيــن وممتلكاتهــم فــي القدس
المحتلــة ،ترتــب عليهــا هــدم ( )6منــازل ،منهــا  2أجبــر أصحابهــا علــى هدمهــا ذاتيــا لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة
ً
الثمــن .كمــا وزعــت مــا ال يقــل عــن ( )30إخطــارا لهــدم منــازل ومنشــآت ،جميعهــا تصــب فــي السياســة اإلســرائيلية
الراميــة لتهجيــر المقدســيين وتغييــر الواقــع الديمغرافــي وطابــع المدينــة العربيــة المحتلــة.
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ومقابــل هــذا التدميــر للمنــازل والمنشــآت الفلســطينية ،وثــق المرصــد خــال هــذا الشــهر ( )3قــرارات إســرائيلية
تتضمــن بنــاء ( )5071وحــدة ســكنية اســتيطانية.
كمــا وثــق فريــق المرصــد ( )9قــرارات إســرائيلية تقيــد حــق الفلســطينيين فــي تنظيــم لقــاءات وفعاليــات سياســية
ورياضيــة فــي القــدس المحتلــة ،بذريعــة منــع مظاهــر الســيادة الفلســطينية فــي المدينــة المحتلــة.
ً
وتنصــب القــوات اإلســرائيلية ( )13حاجــزا ثابتــا فــي القــدس المحتلــة ،وتقيــم عشــرات الحواجــز الطيــارة التــي توقــف
المواطنيــن أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم .وخــال هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن ( )35حاجــزا طيــارا فــي
أحيــاء المدينــة المحتلــة.
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ً
أوال :المؤشرات العامة لالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة:

العدد

النسبة

االنتهاك

1

0.2

اإلصابات

110

25.0

إطالق النار

17

4.0

االقتحام والمداهمة

61

14.0

االعتقاالت

116

26.0

االستدعاءات

11

2.5

اإلبعاد القسري

11

2.5

عمليات الهدم

6

1.5

توزيع إخطارات

30

6.5

قرارات استيطانية

3

0.7

اقتحام األقصى

24

5.0

تقييد الحريات

9

2.0

الحواجز وحرية الحركة

48

10.1

المجموع

447

100.0

القتل
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تظهــر بيانــات الجــدول الســابق – وفــق المعطيــات التــي رصدهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي -أن القــوات
اإلســرائيلية اقترفــت  477انتهــاكا موزعــة علــى  13نمــط مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وغالبيــة هــذه االنتهــاكات
مركبــة ،إذ تنفــذ عمليــة اقتحــام علــى ســبيل المثــال ،يتخللهــا إطــاق نــار ومــس بالســامة البدنيــة ومداهمــات
واعتقــاالت وغيرهــا مــن االنتهــاكات .وجــاءت االعتقــاالت فــي مقدمــة االنتهــاكات بواقــع  116معتقــا يمثلــون % 26
مــن االنتهــاكات ،يلــي ذلــك اإلصابــات بواقــع  110إصابــات يمثلــون  % 25مــن االنتهــاكات .تــا ذلــك عمليــات االقتحــام
والمداهمــة التــي شــكلت  % 14مــن إجمالــي االنتهــاكات .وخــال هــذا الشــهر ســجلت حادثــة قتــل (إعــدام ميدانــي
خــارج نطــاق القانــون) لطفــل بذريعــة تنفيــذه عمليــة طعــن .وشــكلت اقتحامــات المســجد األقصــى واالعتــداء عليــه
 % 5مــن واقــع االنتهــاكات فــي القــدس المحتلــة ،علمــا أن جـ ً
ـزءا كبيــرا مــن االنتهــاكات األخــرى وقعــت فــي ســاحاته
أيضــا.
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ً
ثانيا :إطالق النار وانتهاك الحق في السالمة البدنية:

رصــد المرصــد خــال هــذا الشــهر ( )17حادثــة إطــاق نــار واعتــداء مباشــر مــن القــوات اإلســرائيلية فــي
أحيــاء القــدس المحتلــة ،أســفرت عــن مقتــل طفــل وإصابــة ( )110آخريــن بجــروح منهــم ( )3أطفــال وامرأتــان
وصحفيــان ،وحارســان مــن حــراس المســجد األقصــى ،ومســعف .أصيــب غالبيتهــم برصــاص حــي وأعيــرة
معدنيــة مغلفــة بالمطــاط وكذلــك قنابــل غــاز واعتــداءات مباشــرة .وقتــل الطفــل فــي واقعــة إعــدام
ميدانــي خــارج نطــاق القانــون ،بذريعــة تنفيــذه عمليــة طعــن برفقــة طفــل آخــر أصيــب بجــروح خطيــرة.

وكانت تفاصيل هذه االعتداءات على النحو اآلتي:
ً
مســاء يــوم الخميــس الموافــق  1أغســطس  ،2019أصيــب الطفــل وســيم إيــاد داري17 ،عامــا ،بكســور فــي يــده
اليســرى ،وجــروح ورضــوض فــي مختلــف أنحــاء جســمه؛ بعدمــا اعتــدت عليــه القــوات اإلســرائيلية قبــل اعتقالــه،
أثنــاء ســيره فــي قريــة العيســاوية ،شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ هاجمــت
مجموعــة مــن القــوات اإلســرائيلية الطفــل داري ،وســحلوه علــى األرض ،وكبلــوا يديــه للخلــف بالقيــود الحديديــة،
قبــل أن ينهالــوا عليــه ضربــا بأقدامهــم ،ثــم ســحبوه ،وأدخلــوه بالقــوة إلــى ســيارة للشــرطة .وعندمــا حاولــت
ً
جــدة الطفــل ،المواطنــة المســنة صبــاح داري 60 ،عامــا ،االطمئنــان علــى حفيدهــا والوصــول إليــه ،دفعهــا الجنــود
اإلســرائيليون عــدة مــرات؛ مــا أدى إلــى وقوعهــا علــى األرض وإصابتهــا بحالــة إغمــاء ،نقلــت إثرهــا إلى مستشــفى
هداســا – العيســاوية ،لتلقــي العــاج .والحقــا تمكــن محامــي القاصريــن فــي مركــز معلومــات وادي حلــوة محمــد
محمــود مــن زيــارة الطفــل المعتقــل ،فــي مستشــفى هداســا العيســاوية ،حيــث كان يتلقــى العــاج وهــو قيــد
االعتقــال ومكبــا بالقيــود الحديديــة .وخــال عمليــة االعتــداء واالعتقــال اعتــدت القــوات اإلســرائيلية بالدفــع علــى
العشــرات مــن أهالــي بلــدة العيســاوية والمتضامنيــن األجانــب ،كمــا اعتقلــت أحــد المتضامنيــن لــم تعــرف هويتــه.
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وظهــر اليــوم التالــي ،الجمعــة الموافــق  2أغســطس  ،2019أصيــب عشــرات المواطنيــن بحــاالت اختنــاق بالغــاز
المســيل للدمــوع ،إثــر قمــع القــوات اإلســرائيلية المتضامنيــن مــع أهالــي واد الحمــص فــي بلــدة صــور باهــر شــرق
القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ أدى مئــات المواطنيــن ،صــاة الجمعــة بالقــرب بيــن طرفــي الجــدار
الفاصــل الــذي يفصــل أراضــي واد الحمــص عــن بعضهــا البعــض ،دعمــا وإســنادا ألهالــي الحــي ،بعــد عمليــة التدميــر
الواســعة التــي تعــرض لهــا الشــهر الماضــي .وســرعان مــا تدخلــت
ً
القــوات اإلســرائيلية لقمــع التجمــع الســلمي عبــر إطالقهــا عــددا
ً
كبيــرا مــن قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع تجــاه المواطنيــن فــور انتهــاء
الصــاة ،مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات بحــاالت اختنــاق ،إضافــة إلــى
إصابــة المصــور الصحفــي إيــاد حمــد برضــوض وجــروح بعــد االعتــداء عليــه
بالضــرب .كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة
الجــدار واالســتيطان فــي بيــت لحــم حســن بريجيــة.

وفجــر يــوم األحــد الموافــق  4أغســطس  ،2019أصيــب الطفــل جمــال علــي الغــول 16 ،عامــا ،برضــوض بعــد تعرضــه
ّ
العتــداء بالضــرب المبــرح ممــا تســمى وحــدات «اليســام» التابعــة للقــوات اإلســرائيلية ،قبــل اعتقالــه مــن منزلــه
فــي حــي راس العامــود ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى .ونقــل إثــر االعتــداء عليــه إلــى المستشــفى
غربــي القــدس قبــل إحضــاره صبــاح اليــوم نفســه إلــى محكمــة الصلــح اإلســرائيلية غربــي المدينــة وهــو مكبــل
اليديــن والقدميــن .كمــا اعتقلــت الشــاب أحمــد يونــس الغــول 24 ،عامــا ،بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح .ووفــق
المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت فــي ســاعات فجــر اليــوم حــوش الغــول بســلوان ،وشــرعت
بتكســير أبــواب منزليــن للشــقيقين يونــس وحاتــم الغــول ،وداهمــت المنزليــن ونفــذت اعتداءاتهــا.
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق  7أغســطس  ،2019أصيــب حــارس المســجد األقصــى ،مهنــد إدريــس بجــروح فــي
رأســه ،بعــد اعتــداء القــوات اإلســرائيلية عليــه ،خــال اقتحــام العشــرات مــن المســتوطنين المســجد األقصى .ووفق
المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اعتــدت علــى إدريــس بعــد احتجــازه ،حيــث ضربــه أحــد أفــراد الشــرطة
اإلســرائيلية مــن الخلــف علــى رأســه بالقيــود الحديديــة .كمــا اعتــدت الشــرطة اإلســرائيلية علــى عــدد مــن الحــراس
الذيــن تواجــدوا بالمــكان لالطمئنــان علــى زميلهــم المصــاب الــذي نقــل لمستشــفى المقاصــد لتلقــي العــاج.
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وفــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء الجمعــة الموافــق  9أغســطس  ،2019اندلعــت مواجهــات بيــن الشــبان والقــوات
اإلســرائيلية فــي منطقــة الجســر الــذي يفصــل بيــن بلدتــي ســلوان وجبــل المكبــر جنــوب شــرق العاصمــة المحتلــة.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت منطقــة الجســر ووضعــت حاجــزا لتفتيــش المركبــات
األمــر الــذي أدى النــدالع مواجهــات مــع الشــبان وتخللــه إطــاق القــوات اإلســرائيلية قنابــل الصــوت تجاههــم
عشــوائيا ،دون اإلبــاغ عــن إصابــات.
وفــي يــوم الســبت الموافــق  10أغســطس  ،2019أصيــب مواطــن بعيــار معدنــي مغلــف بالمطــاط قبــل أن تعتقلــه
القــوات اإلســرائيلية مــع مواطــن آخــر فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة
الميدانيــة؛ فقــد اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية ،فجــرا ،بلــدة العيســاوية ،وســرعان مــا اندلعــت مواجهــات مــع
األهالــي فــي شــارع الطــور بالبلــدة ،أطلقــت القــوات اإلســرائيلية خاللهــا الرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط
وقنابــل الصــوت ،مــا أدى إلصابــة شــاب مــن عائلــة الياســيني فــي قدمــه قبــل اعتقالــه مــع مواطــن آخــر مــن عائلــة
الطويــل.
ومســاء اليــوم نفســه ،اعتــدت القــوات اإلســرائيلية ،علــى المشــاركين فــي مســيرة منــددة باقتحــام مئــات
المســتوطنين ألحيــاء البلــدة القديمــة مــن القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القوات اإلســرائيلية
المتواجــدة قــرب بــاب العامــود فــي القــدس ،اعتــدت علــى المشــاركين فــي المســيرة ،مــا أدى إلــى إصابــة عــدد
منهــم برضــوض .وكان عشــرات المســتوطنين اقتحمــوا عــدة أحيــاء فــي مدينــة القــدس ورددوا شــعارات عنصريــة
في ذكرى ما يســمي خراب الهيكل* .كما أغلقت الشــرطة اإلســرائيلية في القدس محيط باب العامود بالســواتر
الحديديــة أمــام المواطنيــن الفلســطينيين ،بعــد تصاعــد الدعــوات مــن أجــل التصــدي القتحامــات المســتوطنين
للمســجد األقصــى فــي أول أيــام العيــد.
وفــي صبيحــة يــوم عيــد األضحــى الــذي وافــق يــوم األحــد الموافــق 11أغســطس  ،2019ودون أي اعتبــار ألجــواء
العيــد ،اعتــدت القــوات اإلســرائيلية التــي اقتحمــت باحــات المســجد األقصــى علــى آالف المصليــن الفلســطينيين،
بالضــرب وإطــاق األعيــرة المطاطيــة وقنابــل الغــاز .أســفر ذلــك عــن إصابــة ( )65شــخصا أحدهــم صحفــي بجــروح،
نقــل  16منهــم للمستشــفيات فــي القــدس حســب إحصائيــة لجمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني .والصحفــي
المصــاب هــو صهيــب ســلهب مراســل قنــاة الغــد ،وأصيــب بعيــار مطاطــي بالفخــذ .كمــا أصيــب خــال االقتحــام
شــخصيات ومرجعيــات دينيــة ،بينهــم وزيــر القــدس الســابق المهنــدس عدنــان الحســيني بعيــار مطاطــي فــي
ظهــره مــن مســافة صفــر ،ورئيــس مجلــس األوقــاف الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب برضــوض فــي جســده ،بعــد دفعــه
مــن القــوات اإلســرائيلية( .لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع الجــزء المتعلــق باقتحــام المســجد األقصــى)

*

مناسبة لليهود تقع قي  9آب وفق التقويم العبري ،وخالل شهر أغسطس من كل عام ميالدي ،يحيوا فيها ما
يدعون أنه تدمير هيكل سليمان المقدس (الهيكل األول) على يد البابليين أيام الملك البابلي نبوخذناصر ،وعلى
.تدمير هيكل هيرودوس (الهيكل الثاني) على يد الرومان أيام القيصر الروماني فسباسيان
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ًّ
وفــي مســاء يــوم االثنيــن الموافــق  12أغســطس  ،2019أصابــت القــوات اإلســرائيلية ،شــابا بعيــار نــاري معدنــي
مغلــف بالمطــاط ،بعــد اقتحامهــا بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة،
فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت مأدبــة عشــاء لعائلــة المصــري فــي البلــدة ،حيــث كان يتواجــد النســاء واألطفــال
والشــبان ،وهاجمــت المتواجديــن دون ســبب وبعثــرت الطــاوالت والكراســي ،وخــال ذلــك هاجمــت القــوات الخاصــة
أحــد الشــبان وأطلقــت عليــه عيــار مطاطــي مــن مســافة قريبــة .وفــي شــارع المــدارس اعتــدت القــوات اإلســرائيلية
ً
علــى الشــاب محمــد أميــن خــاف 27 ،عامــا أثنــاء تواجــده مــع الشــبان والفتيــة أمــام منزلــه وكان ممســكا بيــده
ّ
«مســدس بالســتيكي» وضربتــه كمــا اعتــدت علــى أفــراد عائلتــه ومنهــم نســاء إلبعادهــم عــن المــكان.
وفــي إطــار االســتخدام المفــرط للقــوة ،قتلــت القــوات اإلســرائيلية ،مســاء يــوم الخميــس الموافــق  15أغســطس
ً
ًّ
 ،2019طفــا فلســطينيا وأصابــت آخــر بجــروح خطيــرة؛ بذريعــة تنفيذهمــا عمليــة طعــن اســتهدفت أحــد عناصــر
الشــرطة اإلســرائيلية ،عنــد بــاب السلســلة –أحــد أبــواب المســجد األقصــى -كمــا أصابــت بجــروح أحــد حــراس المســجد
األقصــى فــي المــكان بعدمــا أطلقــت النــار تجاهــه دون مبــرر.

ووفــق بيــان الشــرطة اإلســرائيلية؛ فإنــه فــي حوالــي الســاعة  6:00مسـ ً
ـاء ،وقــع هجــوم طعــن عنــد مدخــل بــاب
السلســلة قــام بــه فلســطينيان يحمــان الســكاكين وطعنــا أحــد ضبــاط الشــرطة اإلســرائيلية الــذي أصيــب بجــروح
طفيفة-متوســطة .وأضــاف أن عناصــر الشــرطة الذيــن كانــوا فــي المــكان أطلقــوا النــار فــورا علــى المهاجميــن
وقامــوا بتحييدهــم .وتابــع «خــال الحــدث أصيــب شــخص آخــر فــي ســاقه كان بالقــرب مــن مــكان الحــادث وتــم
تحويلــه لتلقــي العــاج».
والحقــا أعلــن الجيــش اإلســرائيلي رســميا عــن مقتــل الطفــل نســيم مكافــح ابورمــي 14 ،عامــا ،وإصابــة رفيقــه
ّ
محمــد خضــر الشــيخ 16 ،عامــا ،بجــراح خطيــرة ولــم ينقــل للمستشــفى إال بعــد أن نــزف كميــة كبيــرة مــن الدمــاء
وســاءت حالتــه الصحيــة ،وأنهمــا منفــذي عمليــة الطعــن وهمــا مــن بلــدة العيزريــة شــرق القــدس المحتلــة .أمــا
حــارس األقصــى المصــاب فهــو عمــران الرجبــي ،وأصيــب بالرصــاص فــي فخــذه األيمــن ،ونقــل مباشــرة للمستشــفى
لتلقــي العــاج.
وأظهــر مقطــع فيديــو يوثــق مــا حــدث -اطلــع المرصــد األورومتوســطي عليــه ،-قــدوم شــخصين يبــدوان صغيــري
العمــر ،داخــل أحــد أبــواب األقصــى (بــاب األســباط) وكان كل منهمــا يحمــل ســكينا بنصــل صغيــر ،وهاجمــا جنــدي
إســرائيلي ،وإثــر ذلــك تعرضــا إلطــاق وابــل مــن األعيــرة الناريــة ،مــن مســافة قصيــرة ،وتــركا ينزفــان فــي المــكان،
حيــث توفــي أحدهمــا ونقــل الثانــي إلــى المستشــفى مــن القــوات اإلســرائيلية بعــد أن نــزف كميــات كبيــرة مــن
الدمــاء ووصفــت حالتــه بأنهــا حرجــة.
وفــي أعقــاب الحــادث ،اعتــدت القــوات اإلســرائيلية علــى المصليــن
بالدفــع فــي منطقــة بــاب حطــة ،وأصيــب الشــاب عمــر محيســن فــي
رأســه ونقــل للعــاج.
وعقــب اســتدعاء والــدي الفتييــن الشــيخ وأبــو رومــي اندلعــت
مواجهــات عنيفــة فــي بلــدة أبــو ديــس ،وألقــى الشــبان الزجاجــات
الحارقــة والمفرقعــات باتجــاه النقطــة العســكرية فــي البلــدة.
وأغلــق الشــبان الشــوارع المؤديــة الــى منزلــي الفتييــن باإلطــارات
المطاطيــة والحجــارة ،لمنــع اقتحامهمــا .
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وتبيــن الحقــا أن الطفــل محمــد خضــر الشــيخ يرقــد فــي قســم العنايــة المكثفــة فــي مستشــفى «تشــعاري
ً
تصيــدق» وهــو موصــل باألجهــزة الطبيــة ،ومصــاب بعــدة رصاصــات أســفل القلــب والكتــف وشــظايا مختلفــة .علمــا
أنــه أفــرج عنــه مــن الســجون اإلســرائيلية فــي تموز/يوليــو الماضــي ،بعــد قضــاء محكوميتــه البالغــة  8أشــهر
بتهمــة إلقــاء «زجاجــات حارقــة» فــي بلــدة العيزريــة.

وتشــير الحادثــة ،إلــى اســتمرار القــوات اإلســرائيلية فــي اســتخدام القــوة المفرطــة وغيــر المتناســبة،
فقــد كان بإمــكان الجنــود الســيطرة علــى الشــخصين ،أو علــى األقــل إصابتهمــا فــي األطــراف ،ال ســيما
أنهمــا طفليــن ،وهجومهمــا لــم يســفر ســوى عــن إصابــة أحــد العناصــر بجــروح طفيفــة .وتدلــل هــذه
الواقعــة أن القــوات اإلســرائيلية مســتمرة فــي سياســة اإلعــدام الميدانــي التــي كثفــت مــن انتهاجهــا
منــذ عــام  ،2015علــى الحواجــز اإلســرائيلية ،تحــت ذريعــة محــاوالت تنفيــذ عمليــات طعــن أو االشــتباه
بذلــك .ويشــكل التعمــد فــي عــدم تقديــم اإلســعاف ســريعا للطفليــن ،مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي
اإلنســاني ،التــي توجــب تقديــم العــاج الــازم للجريــح بغــض النظــر عــن مالبســات ظــروف إصابتــه.

ومســاء يــوم الجمعــة الموافــق  16أغســطس  ،2019أصيــب ( )33مواطنــا ،منهــم مســعف ،بعــد اقتحــام القــوات
اإلســرائيلية بلدتــي العيزريــة وأبــو ديــس شــرق مدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن قــوات
كبيــرة مــن الجيــش اإلســرائيلي والشــرطة اقتحمــت مســاء الجمعــة بلدتــي العيزريــة وأبــو ديــس ،وتمركــزت فــي
حــي راس كبســة الفاصــل بيــن البلدتيــن ،وتصــدي الشــبان للقــوات اإلســرائيلية بإلقــاء الحجــارة وإحــداث ثغــرة فــي
الجــدار الفاصــل .واقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة العيزريــة ونصبــت حاجــزا علــى مدخلهــا ومنعــت المواطنيــن
مــن الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا ،مــا أدى النــدالع مواجهــات مــع عشــرات الشــبان.
وفــي مناطــق االقتحــام أطلقــت تلــك القــوات األعيــرة المعدنيــة وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع بكثافــة تجــاه
تجمعــات المواطنيــن .وأفــادت جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني أن طواقمهــا تعاملــت مــع ( )33إصابــة خــال
مواجهــات فــي بلدتــي العيزريــة وأبــو ديــس ،منهــا ( )12إصابــة بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط و( )18إصابــة
باالختنــاق نتيجــة استنشــاق الغــاز المســيل للدمــوع و( )3إصابــات بحــروق .وبينــت الجمعيــة ان أحــد مســعفيها
المتطوعيــن أصيــب خــال قيامــه بواجبــه اإلنســاني فــي المواجهــات التــي شــهدتها بلــدة أبــو ديــس.
ومســاء الســبت الموافــق  17أغســطس  ،2019أصيــب الشــاب عــاء أحمــد منصــور ،بعيــار مطاطــي أطلقتــه تجاهــه
القــوات اإلســرائيلية ،قبــل أن تعتقلــه فــي بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق
المتابعــة الميدانيــة ،أصيــب منصــور فــي رأســه ومنعــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن وطواقــم اإلســعاف مــن
االقتــراب منــه ،قبــل أن تنقلــه وهــو يصــرخ مــن األلــم دون تقديــم اإلســعاف لــه.
وفــي وقــت متأخــر مســاء الثالثــاء الموافــق  20أغســطس  ،2019اندلعــت مواجهــات بيــن شــبان والقــوات
اإلســرائيلية ،فــي بلــدة العيســاوية بالقــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن المواجهــات اندلعــت
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عقــب اقتحــام عــدد مــن الجيبــات العســكرية للبلــدة ،وتمركزهــا فــي حــي آل عبيــد ،وســط إطــاق قنابــل الصــوت
والغــاز المســيل للدمــوع.
ومســاء يــوم االثنيــن الموافــق  26أغســطس  ،2019اندلعــت مواجهــات بيــن الشــبان والقــوات اإلســرائيلية ،فــي
بلــدة العيســاوية ،تخللهــا إطــاق قنابــل الصــوت والغــاز ،ومداهمــة منــازل المواطنيــن واالعتــداء عليهــم.
وفــي يــوم الثالثــاء الموافــق  27أغســطس  -2019أصيــب مواطنــان منهمــا امــرأة بعدمــا اقتحمــت القــوات
اإلســرائيلية بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن القــوات
اإلســرائيلية تمركــزت فــي حــي عبيــد بالبلــدة ،وانتشــرت علــى طــول الشــارع الرئيــس ،وإثــر ذلــك تجمــع العشــرات
ّ
مــن الشــبان والفتيــة الفلســطينيين ،ورشــقوا الحجــارة والزجاجــات الحارقــة تجــاه القــوات اإلســرائيلية التــي بــادرت
بإطــاق األعيــرة المعدنيــة المغلفــة بطبقــة رقيقــة مــن المطــاط ،والقنابــل الصوتيــة بكثافــة فــي المــكان .أســفر
ً
ذلــك عــن إصابــة المواطــن موســى يوســف عبيــد 65 ،عامــا ،بشــظايا قنبلــة صوتيــة فــي ظهــره ،أثنــاء تواجــده أمــام
منزلــه ،مــا اســتدعى نقلــه الــى أحــد المركــز الطبيــة فــي القريبــة لتلقــي العــاج .كمــا أصيبــت مواطنــة فــي عينهــا
بشــظايا زجــاج مركبتهــا الــذي تهشــم جــراء األعيــرة المطاطيــة العشــوائية.
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ً
ثالثا :االقتحام واالعتقال:

واصلــت القــوات اإلســرائيلية تنفيــذ عمليــات اقتحــام ودهــم لألحيــاء الفلســطينية بمــا فــي ذلــك مداهمــة المنــازل
والممتلــكات والتنكيــل بالســكان ،وشــن عمليــات االعتقــال التعســفي بحــق ســكان مدينــة القــدس ،دون مذكــرات
اعتقــال أو تفتيــش ،عــدا عــن تعريضهــم للضــرب والتحقيــق لســاعات طويلــة ،وفــرض غرامــات ماليــة عليهــم .حيــث
يمــارس االعتقــال بحقهــم كأداة للعقــاب والترهيــب دو أي ذريعــة أو ســبب قانونــي ،ووثــق فريــق المرصــد خــال
هــذا الشــهر تنفيــذ القــوات اإلســرائيلية ( )61عمليــة اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس المحتلــة ،تخللهــا اعتقــال ()115
ً
مواطنــا منهــم ( )17طفــا ،و( )6نســاء و( )6مــن حــراس المســجد األقصــى ،إضافــة ألحــد موظفــي دائــرة األوقــاف
ً
اإلســامية .كمــا اســتدعت ( )11شــخصا ،منهــم مرجعيــات دينيــة ،وأطفــال.
وفيما يلي أبرز عمليات االقتحام وما تخللها من اعتقاالت أو استدعاءات:
فــي يــوم الخميــس الموافــق  1أغســطس  ،2019اســتدعت القــوات اإلســرائيلية ،األســير المحــرر محمــد الشــاويش
( 30عامــا) بعــد اقتحــام منزلــه الكائــن بالبلــدة القديمــة وســط مدينة القــدس المحتلة .ووفق المتابعــة الميدانية؛
فقــد داهمــت القــوات اإلســرائيلية داهمــت منــزل عائلــة المحــرر الشــاويش فــي حــي بــاب حطــة بالبلــدة القديمــة،
وســلمت عائلتــه اســتدعاء باســمه للتحقيــق معــه .يذكــر أن القــوات اإلســرائيلية أفرجــت عــن الشــاويش فــي
ًّ
 ،2019/7/29وذلــك بعــد ســاعات مــن وفــاة والدتــه األســيرة المحــررة آمــال الشــاويش ،حيــث كان معتقــا إداريــا.
وصباح اليوم نفســه ،اعترضت القوات اإلســرائيلية حافلة رحلة ترفيهية عند المدخل الشــرقي لقرية العيســاوية،
شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة ،واعتقلــت ( )5مواطنيــن خــال مرافقتهــم ألطفــال مــن القريــة .ووفــق
ً
المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن المخابــرات اإلســرائيلية الحقــت حافلــة ركاب تقــل حوالــي ( )35طفــا تتــراوح أعمارهــم
ً
بيــن  8و 12عامــا ،وأوقفتهــا عنــد مدخــل القريــة ،واحتجزتهــا دون ســبب .أجبــرت المخابــرات اإلســرائيلية صاحــب
الحافلــة علــى التوجــه إلــى معســكر الجيــش اإلســرائيلي عنــد مدخــل العيســاوية الشــرقي ،وهنــاك أقدمــت
القــوات اإلســرائيلية علــى تفتيــش الحافلــة بالكامــل ،وحــررت مخالفــة قيمتهــا  1000شــيقل (الــدوالر  3.5شــواقل)
للســائق ،كمــا ســحبت رخصــة الحافلــة .والحقــا ،أخلــت تلــك القــوات ســبيل الســائق واألطفــال ،بعــد أن أصابتهــم
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بالهلــع والذعــر ،واعتقلــت  5مرشــدين وهــم :محمــود شــحادة مصطفــى ،عبــد الناصــر عبيــد ،يونــس علــي ناصــر،
مــراد الشــلودي ،نضــال عليــان.
وفجــر يــوم األحــد الموافــق  4أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )8( ،مواطنيــن أحدهــم طفــل ،بعــد
مداهمــة منازلهــم وتفتيشــها فــي بلــدة العيســاوية ومخيــم شــعفاط وســلوان فــي مدينــة القــدس المحتلــة،
ً
ّ
وحولتهــم الــى مراكــز تابعــة لهــا للتحقيــق معهــم .والمعتقلــون هــم :عــدي أحمــد داري ( 19عامــا) ،عــاء محمــد
ً
ً
ً
داري ( 22عامــا) ،محمــد مرعــي دربــاس ( 20عامــا) ،علــي محمــد علــي عبيــد ( 19عامــا) ،وهــم مــن بلــدة العيســاوية.
ً
ونصــار جابــر ،وأحمــد الغــزاوي ،وهمــا مــن مخيــم شــعفاط .وأحمــد يونــس الغــول ( 24عامــا) ،والطفــل جمــال علــي
ً
الغــول ( 16عامــا) ،وهمــا مــن بلــدة ســلوان وقــد تعــرض األخيــران للضــرب المبــرح( .انظــر التفاصيــل فــي القســم
المتعلــق بإطــاق النــار وانتهــاك الحــق فــي الســامة البدنيــة).
وفــي ســاعات المســاء ،اعتقلــت شــابين (لــم تعــرف هويتهمــا) فــي شــارع الســلطان ســليمان الواقــع بيــن بابــي
العامــود والســاهرة مــن أبــواب القــدس القديمــة ،بعــد االعتــداء عليهمــا بالضــرب المبــرح.
وفــي اليــوم التالــي ،االثنيــن الموافــق  5أغســطس  ،2019اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة عناتا ،شــمال شــرقي
ً
مدينــة القــدس المحتلــة .داهمــت تلــك القــوات منــزل عائلــة المواطــن لــؤي عــودة ســامة 21 ،عامــا ،وفتشــت
المنــزل وعبثــت بمحتوياتــه قبــل أن تعتقــل المواطــن المذكــور ،وتقتــاده معهــا.
وفــي اليــوم نفســه اعتقلــت المواطنيــن :فايــز محيســن ،و2جهــاد بــدر ،بعــد مداهمــة منزليهمــا فــي بلــدة
العيســاوية ،شــمال شــرقي القــدس المحتلــة.
وفجــر يــوم الثالثــاء  6أغســطس  ،2019اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية ،بلــدة العيزريــة ،شــرق مدينــة القــدس
ً
المحتلــة .داهمــت تلــك القــوات عــددا مــن المنــازل الســكنية ،وفتشــتها وعبثــت بمحتوياتهــا ،قبــل أن تعتقــل ()3
ً
ً
مواطنيــن ،وتقتادهــم معهــا .والمعتقلــون )1 :طــارق صالــح العمــوري 28 ،عامــا؛  )2مظفــر أبــو رومــي 32 ،عامــا؛
ً
 )3مجــد أبــو رومــي 25 ،عامــا.
وفجــر اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )4( ،مواطنيــن ،بعــد اقتحامهــا بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي
مدينــة القــدس المحتلــة ،ومداهمــة العديــد مــن المنــازل وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا .والمعتقلــون هــم)1 :
ً
ً
ً
محمــد زكريــا عليــان 19 ،عامــا )2 ،فايــز محمــد محيســن 18 ،عامــا )3 ،جهــاد بــدر 19 ،عامــا )4 ،محمــد وائــل عبيــد22 ،
ً
عامــا.
وفــي اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،المواطــن جمــال عــزام «فــزاع» ،عقــب مداهمــة منزلــه والعبــث
بمحتوياتــه ،فــي قريــة الجديــرة شــمال القــدس المحتلــة.
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وفــي اليــوم نفســه اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية ،الشــاب يوســف الشــاويش مــن مصلــى بــاب الرحمــة ،فــي
القــدس المحتلــة .كمــا أوقفــت المواطنــة نفيســة خويــص عنــد بــاب المجلــس فــور خروجهــا مــنالمســجد األقصــى،
وهددتهــا باالعتقــال فــي حــال عودتهــا يــوم غــد.
وفــي اليــوم التالــي ،األربعــاء الموافــق  ،2019/8/7اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب نظــام أبــو رمــوز مــن
مصلــى بــاب الرحمــة ،باألقصــى واقتادتــه للتحقيــق .واعتقلــت كذلــك حــارس المســجد األقصــى مهنــد ادريــس مــن
محيــط مصلــى بــاب الرحمــة ،بعــد االعتــداء المبــرح عليــه وإصابتــه بجــروح ،وأفرجــت عنــه فــي وقــت الحــق.
وفــي اليــوم نفســه ،أقدمــت عناصــر مــن بلديــة القــدس اإلســرائيلية علــى قــص بعــض األشــجار خــارج بــاب األســباط
بدعــوى أن هــذه األشــجار تؤثــر علــى الكاميــرات التــي نصبتهــا القــوات اإلســرائيلية فــي المــكان.
وفــي ســاعات المســاء ،اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية ،موظفــا فــي األوقــاف االســامية فــي القــدس ،وهــو
المواطــن رائــد الزغيــر أثنــاء تواجــده فــي بــاب السلســلة ،واقتادتــه إلــى أحــد مراكزهــا فــي المدينــة.
وخــال اليــوم نفســه ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية ،مســاء اليــوم األربعــاء ،منــزل ذوي الشــهيد محمــد ســمير
عبيــد ،فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة .وأفــاد والــد الشــهيد ،أن القــوات اإلســرائيلية
داهمــت المنــزل وفتشــته فــي محاولــة العتقــال نجلــه أحمــد ( 20عامــا) الــذي لــم يكــن متواجــدا وقــت االقتحــام.
وصبــاح اليــوم التالــي ،الخميــس الموافــق  8أغســطس  ،2019اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية حارســي المســجد
األقصــى مهنــد إدريــس ولــؤي أبــو الســعد للتحقيــق.
وفــي ســاعات المســاء ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة العيســاوية ،شــمالي شــرق مدينــة القــدس المحتلــة.
داهمــت تلــك القــوات منــزل المواطــن وائــل الفاخــوري ،بعد تفجير البوابة الرئيســية للمنزل ،الــذي تعرض للتفتيش
والعبــث بمحتوياتــه .واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية نجــل المواطــن المذكــور ،الطفــل صالــح وائــل الفاخــوري13 ،
ً
عامــا ،دون وجــود والديــه ،حيــث كان هــو واخوتــه األطفــال لوحدهــم بالمنــزل ،االمــر الــذي أصابهــم بخــوف شــديد.
وأفــاد الطفــل صالــح للمرصــد أنــه بكــى مــن شــدة الخــوف لــدى تحطيــم عناصــر الوحــدات اإلســرائيلية الخاصــة
بوابــات المنــزل ،واالعتــداء عليــه أمــام أشــقائه وشــقيقاته قبــل اعتقالــه.
ويــروي صالــح عــن اعتقالــه بقولــه »:تفاجــأت وإخوتــي بطــرق القــوات اإلســرائيلية بــاب البنايــة بعنــف ،وطلبــوا
منــي حينهــا فتــح البوابــة ،إال أن مفتــاح البــاب كان مــع والــدي ،فاقتحمــوا المنــزل بالقــوة بعــد تحطيــم بوابتيــه،
وأعتــدوا علــي بالضــرب خــال اعتقالــي ،ووضعــوا قيــود بالســتيكية بيــدي».
واقتــادت القــوات اإلســرائيلية الفتــى صالــح الفاخــوري مــن منزلــه بســيارة الشــرطة إلــى المدخــل الغربــي بالقريــة،
واســتبدلت القيــود البالســتيكية بأخــرى حديديــة ،قبــل نقلــه إلــى مركــز شــرطة صــاح الديــن بالقــدس المحتلــة.
ويضيــف صالــح أنــه تعــرض خــال نقلــه بســيارة الشــرطة إلــى مركــز صــاح الديــن ،للتهديــد والوعيــد واأللفــاظ
والشــتائم النابيــة.
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وذكــر أنــه تعــرض للضغــط مــن قبــل المحققــة خــال التحقيــق معــه ،حيــث أصــرت علــى توجيــه تهمــة رشــق الحجــارة
لــه ،وهددتــه بإحضــار جميــع إخوتــه لمركــز الشــرطة لســؤالهم عــن األمــر.
وأخلــت الشــرطة االســرائيلية ســبيل صالــح الفاخــوري ،بشــرط الحبــس المنزلــي لمــدة ثالثــة أيــام ،ودفــع كفالــة
نقديــة بقيمــة  500شــيكل ،ووقــع والــده علــى كفالــة طــرف ثالــث بقيمــة 5آالف شــيكل.
ّ
ورغــم صغــر ســن الفتــى صالــح الفاخــوري إلــى أنــه االعتقــال الثالــث لــه ،وعــده األســوأ ،كونــه تعــرض للخــوف
واالرتبــاك خــال اعتقالــه ،وتركــه إخوتــه لوحدهــم بالمنــزل.
وكان صالــح اعتقــل فــي المــرة األولــى وعمــره «  12عامــا» بعــد اقتحــام القــوات اإلســرائيلية المنــزل فــي الســاعة
الثالثــة فجــرا بينمــا كان نائمــا ،وفــي المــرة الثانيــة اعتقــل عندمــا كان ينتظــر حافلــة المدرســة فــي الشــارع ،وأشــهر
الجنــود اإلســرائيليون الســاح بوجهــه خــال اعتقالــه.

وقــال والــد صالــح وائــل الفاخــوري للمرصــد أنــه تلقــى اتصــاال هاتفيــا مــن نجلــه صالــح ليبلغــه أن القوات اإلســرائيلية
تطــرق بــاب المنــزل ،حينهــا رفــض أحــد عناصرهــا الــرد علــى الهاتــف ،فأبلــغ الجــار أنــه ســيأتي للمنــزل بعــد عشــرة
دقائــق ،ولكــن القــوات لــم تكتــرث وأصــرت علــى تحطيــم البوابــات.
وأضــاف بأنــه قــاد الســيارة بطريقــة جنونيــة مــن شــدة خوفــه علــى أوالده بالبيــت ،ونجلــه صالــح الــذي اعتقلتــه
القــوات اإلســرائيلية.
وذكــر أن أطفالــه لــم ينامــوا لعــدة أيــام مــن شــدة الخــوف ،بعــد اعتقــال صالــح بطريقــة وحشــية واالعتــداء عليــه
أمــام أشــقائه ،كمــا أنهــم اعتــدوا علــى طفلــه ابراهيــم البالــغ مــن العمــر  8ســنوات ،ودفعــوه أرضــا رغــم أن ســاقه
مكسورة.
وبيــن أنــه أصبــح ال يشــعر باألمــان داخــل منزلــه وخارجــه ،ويعيــش بقلــق وخــوف دائميــن علــى أوالده ،بســبب
االقتحامــات المتكــررة للقريــة يوميــا ،وأصــوات قنابــل الصــوت التــي تطلقهــا عشــوائيا نحــو المنــازل.
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،الطفــل محمــد ياســر نجيــب 11 ،عامــا ،بعــد تجمــع عــدد كبيــر مــن الجنــود علــى
الطفــل وانهالــوا عليــه ضربــا قبــل اعتقالــه ،وأفرجــت عنــه الحقــا.
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ً
ً
واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن قصــي عبــد عليــان 21 ،عامــا؛ وحســام ســميح عليــان 19 ،عامــا ،بعــد
مداهمــة منزليهمــا فــي بلــدة العيســاوية فــي القــدس المحتلــة.
وفــي ســاعات مســاء اليــوم نفســه ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية ،منــزل الشــيخ ناجــح بكيــرات ،نائــب المديــر العــام
ألوقــاف اإلســامية فــي القــدس ،وســلمته اســتدعاء للتحقيــق معــه فــي مركــز شــرطة القشــلة بالبلــدة القديمــة
بالقــدس المحتلــة صبــاح اليــوم التالــي.
وصبــاح اليــوم التالــي ،الجمعــة الموافــق  ،2019/8/9اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية مصحوبــة بوحــدة مــن
المخابــرات اإلســرائيلية منزلــي المواطنيــن عمــرو أبــو عرفــة ومحمــد الدقــاق فــي القــدس المحتلــة .عاثــت تلــك
القــوات فســادا داخــل المنزليــن وعبثــت بمحتوياتهمــا قبــل أن تســلم المواطنيــن المذكوريــن ،بالغــي اســتدعاء
للتحقيــق فــي اليــوم األول مــن عيــد األضحــى الموافــق  11أغســطس .2019
ومســاء اليــوم ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن محمــد هيثــم مصطفــى ،ومحمــد بكــر مصطفــى ،أثنــاء
تواجدهمــا فــي بقالتهمــا قــرب مدخــل «الضهــرة» أول بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي القــدس المحتلــة.
وخــال االعتــداء علــى المصليــن فــي يــوم عيــد األضحــى الــذي وافــق يــوم األحــد الموافــق  11أغســطس ،2019
ودون أي اعتبــار ألجــواء العيــد ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ( )8مقدســيين منهــم طفــان اعتقلــوا مــن المســجد
األقصــى( .انظــر التفاصيــل فــي قســم اقتحــام المســجد األقصــى).
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق  12أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )4( ،مواطنيــن أحدهــم مــن ذوي
اإلعاقــة ،وأصابــت شــابا آخــر بعيــار مطاطــي عقــب اقتحــام مأدبــة عشــاء لعائلــة المصــري وخــال حمــات متفرقــة
فــي بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة ،فــي البلــدة .والمعتقلــون هــم )1 :محمــد إبراهيــم
عبيــد 18 ،عامــا ،مــن منزلــه فــي حــارة عبيــد )2 ،محمــد أميــن خــاف 27 ،عامــا ،أثنــاء تواجــده فــي حــي المــدارس)3 ،
جــراح محمــد علــي ناصــر 52 ،عامــا ،وهــو مــن ذوي اإلعاقــة يعانــي مــن شــلل نصفــي ،و )4نجلــه عصــام 22 ،عامــا،
بعــد مداهمــة منزلهمــا فــي حــي أبــو ريالــة بالعيســاوية.
وفــي اليــوم التالــي ،الثالثــاء الموافــق  13أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،الطفــل عــدي أيمــن
عبيــد 17 ،عامــا ،بعــد دهــم منــزل ذويــه وتفتيشــه فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق  ،2019/8/14اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )3( ،مواطنيــن بعــد حملــة دهــم متفرقــةفــي أحيــاء القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،داهمــت تلــك القــوات منــزل األســير المقعــد جــراح ناصــر
ً
واعتقلــت نجلــه خليــل 20 ،عامــا ،بعــد التهجــم علــى أفــراد أســرته وضربهــم وتفتيــش المنــزل ،علمــا أن القــوات
اعتقلــت قبــل يوميــن والــده المقعــد جــراح وشــقيقه عصــام.
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ً
ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن يــزن زهيــر الرجبــي 19 ،عامــا؛ لــؤي ســامي الرجبــي 24 ،عامــا ،مــن
منزليهمــا فــي حــي بطــن الهــوى فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى ،بعــد تقديــم مســتوطن شــكاوى
ضدهمــا بدعــوى تعديهمــا عليــه.
ومســاء اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية )3( ،مواطنيــن خــال اقتحــام بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي
ً
ً
القــدس المحتلــة .والمعتقلــون هــم )1 :أدهــم أحمــد ســبتة 24 ،عامــا )2 ،آدم كايــد محمــود 19 ،عامــا )3 ،محمــود
ً
عونــي عطيــة 20 ،عامــا .كمــا اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــارة عبيــد وألقــت القنابــل الصوتيــة عشــوائيا دون
اإلبــاغ عــن إصابــات.
وفــي يــوم الخميــس الموافــق  15أغســطس  ،2019نفــذت القــوات اإلســرائيلية ومخابرتــه ،حملــة اعتقــاالت فــي
أرجــاء متفرقــة مــن القــدس المحتلــة ،طالــت ( )6مواطنيــن منهــم فتاتــان ،بعــد دهــم منازلهــم وتفتيشــها والعبــث
فــي محتوياتهــا .والمعتقلــون هــم :ياســر درويــش ،وهــو أميــن ســر حركــة فتــح فــي العيســاوية ،والحــاج عــوض
الســايمة ،مســؤول المقدســات فــي إقليــم القــدس ،وعريــن الزعانيــن ،وأحمــد الشــاويش ،وأصالــة خلــف ،وبتــول
خلــف.
وفــي اليــوم نفســه ،اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية حــارس المســجد األقصــى خليــل الترهونــي إلــى مركــز
تحقيــق القشــلة بالقــدس المحتلــة.
وفــي ســاعات المســاء اســتدعت القــوات اإلســرائيلية والــدي الطفليــن :الشــهيد نســيم مكافــح ابورمــي 14 ،عامــا،
والمصــاب حمــوده خضــر الشــيخ 14 ،عامــا ،اللذيــن أطلقــت عليهمــا النــار بعــد تنفيذهمــا عمليــة طعــن ألحــد الجنــود
فــي بــاب السلســلة المــؤدي للمســجد األقصــى.
وفــي يــوم الجمعــة الموافــق  16أغســطس  ،2019اســتدعت القــوات اإلســرائيلية ،الطفــل شــوكت خضــر الشــيخ16 ،
عامــا ،مــن بلــدة العيزريــة شــرق القــدس المحتلــة ،لمراجعــة مخابراتهــا .والطفــل المســتدعى هــو شــقيق الطفــل
محمــد خضــر الشــيخ 14 ،عامــا الــذي أصيــب أمــس برصــاص القــوات اإلســرائيلية عنــد بــاب السلســلة فــي البلــدة
القديمــة مــن القــدس .ووفــق عائلــة الشــيخ؛ فــإن القــوات اإلســرائيلية ســلمت نجلهــا شــوكت بالغــا لمراجعــة
مخابراتهــا ،بعــد أن أفرجــت ،فجــر اليــوم ،عــن والــده خضــر الشــيخ 50 ،عامــا ،بعــد احتجــازه الليلــة للتحقيــق معــه.
ومســاء اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل إســام يوســف عبيــد 16 ،عامــا مــن بلــدة العيســاوية
شــرق مدينــة القــدس المحتلــة ،خــال تواجــده داخــل أحــد المحــال فــي البلــدة.
وفــي يــوم الســبت الموافــق  17أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن )1 :مجــد نــزار محيســن،
ً
ً
 18عامــا )2 ،يوســف فريــد عبيــد 21 ،عامــا ،بعــد مداهمــة منزليهمــا فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي مدينــة
القــدس المحتلــة.
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وفــي يــوم األحــد الموافــق  18أغســطس  ،2019أعــادت القــوات اإلســرائيلية ،اعتقــال المواطــن المقدســي صبيــح
أبــو صبيــح 21 ،عامــا فــور االفــراج عنــه مــن ســجونها .وأفــاد رئيــس لجنــة اهالــي األســرى والمعتقليــن فــي القــدس
أمجــد أبــو عصــب ،أن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت المقدســي أبــو صبيــح لحظــة تحــرره مــن أمــام بوابــة ســجن النقــب
الصحــراوي ،وذلــك بعــد ان أمضــى مــدة محكوميتــه البالغــة ثالثــة عشــر شــهرا.
وفــي وقــت متأخــر مــن مســاء اليــوم نفســه ،اعتقلــت وحدات المســتعربين (قوة إســرائيلية خاصــة تتخفى بمالبس
عربيــة مدنيــة) ( )3مواطنيــن أحدهــم طفــل مــن بلــدة العيزريــة شــرق مدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة
الميدانيــة ،داهمــت القــوة التــي كانــت تســتقل مركبتيــن مدنيتيــن ســاحة الشــهيد ياســر عرفــات فــي وســط بلــدة
العيزريــة ،واعتقلــت المواطنيــن الثالثــة .والمعتقلــون ،هــم )1 :شــوكت خضــر الشــيخ ( 16عامــا) )2 ،أميــر ششــتاوي،
 )3محمــود عريقــات .يذكــر أن القــوات اإلســرائيلية اســتدعت فــي وقــت ســابق الطفــل شــوكت خضــر الشــيخ وهــو
شــقيق منفــذ عمليــة بــاب السلســة المصــاب محمــد خضــر الشــيخ ،بهــدف التحقيــق معــه فــي معبــر الزيتونــة.
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق  19أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطــن مجــد ماجــد الرشــق19 ،ً
عامــا ،بعــد مداهمــة منــزل عائلتــه وتفتيشــه فــي حــارة الــواد فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة.
ً
ومســاء اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية حــارس المســجد األقصــى عامــر يونــس الســلفيتي 34 ،عامــا،
أثنــاء مناوبتــه الليلــة فــي ســاحات المســجد بالبلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة ،بدعــوى تصويــر أفــراد
الشــرطة اإلســرائيلية أثنــاء اقتحامهــم لمصلــى بــاب الرحمــة ،شــرق المســجد األقصــى ،وإفراغــه مــن القواطــع
الخشــبية وخزائــن األحذيــة.
وفــي اليــوم التالــي ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــوش أبــو تايــه فــي بلــدة ســلوان ،جنــوب البلــدة القديمــة
مــن مدينــة القــدس المحتلــة .داهمــت تلــك القــوات العديــد مــن المنــازل الســكنية ،وفتشــتها وعبثــت بمحتوياتهــا
ً
ً
واعتقلــت المواطنيــن )1 :بهــاء محمــد أبــو تايــه 22 ،عامــا )2 ،عبــد الرحمــن فــوزي أبــو تايــه 26 ،عامــا.
ً
ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المواطنيــن :أحمــد ناصــر مفارجــة 29 ،عامــا ،أميــر محمــود عريفــة 21 ،عامــا ،بعــد
مداهمــة منزليهمــا فــي بلــدة العيســاوية.
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق  21أغســطس  ،2019اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية ،اليــوم األربعــاء ،الطفــل محمــد
ياســر نجيــب 10 ،أعــوام مــن البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة ،للمــرة الرابعــة.
وأفــاد والــده ياســر نجيــب أن المخابــرات اإلســرائيلية أبلغتــه عبــر اتصــال هاتفــي ،بإحضــار نجلــه محمــد لمراجعتهــا
للمــرة الرابعــة ،يــوم األحــد المقبــل فــي مركــز التوقيــف والتحقيــق المعــروف بـــ «القشــلة» فــي القــدس المحتلــة.
وفــي اليــوم نفســه اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية ،بلــدة صــور باهــر جنــوب شــرق القــدس المحتلــة وداهمــت
قــوات منــزل المواطــن عيــد جميــل عبــد ربــه دويــات وعبثــت بمحتويــات المنــزل وتفتيشــه وصــادرت ســيارته الخاصــة.
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وفــي يــوم الخميــس الموافــق  22أغســطس  - ،2019اعتقلــت الشــرطة
اإلســرائيلية ( )5مواطنيــن ،وهــم طفــان وامرأة ،وقائد حرس المســجد،
وأحــد أفــراد الحراســة ،مــن داخــل ســاحات المســجد األقصــى فــي البلــدة
القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة،
فــإن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت حــارس المســجد األقصــى بــدر الرجبي
أثنــاء عملــه فــي مصلــى بــاب الرحمــة ،والمواطنتيــن :مادليــن عيســى،
 23عامــا ،وشــفاء أبــو غاليــة 17 ،عامــا ،والطفــل حبيــب أبــو شوشــة،
 14عامــا قــرب مصلــى بــاب الرحمــة .وعنــد اعتقــال المواطنــة مادليــن
عيســى كان برفقتهــا  3أطفــال مــن أبنــاء شــقيقها ،احتجــزوا بعــض
الوقــت قبــل إخــاء ســبيلهم .ولــدى محاولــة الطفــل حبيــب عمــر ابــو شوشــة ١٤ ،عامــا ،الدفــاع عــن المواطنــة
المذكــور ،دفعتــه القــوات اإلســرائيلية واعتــدت عليــه بالضــرب قبــل اعتقالــه .علمــا أن مادليــن عيســى مــن ســكان
كفــر قاســم ،وســبق أن تعرضــت للحجــز واإلبعــاد عــن األقصــى عــدة مــرات.

كمــا اســتدعت القــوات اإلســرائيلية رئيــس الوحــدة المســائية الثانيــة
لحــراس المســجد األقصــى أشــرف أبــو أرميلــة ،قبــل أن تصــدر قــرارا
باعتقالــه.
ومســاء اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الحــارس إيهــاب
ابــو غزالــة ونجليــه القاصريــن أحمــد وأمجــد ،بتهمــة إلقــاء الحجــارة علــى
مســتوطنين فــي البلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة
الميدانيــة ،فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت منــزل أبــو غزالــه فــي
فــي البلــدة القديمــة واعتقلــت المواطــن المذكــور ونجليــه بعــد العبــث
فــي محتويــات المنــزل.
وفــي يــوم الســبت الموافــق  24أغســطس  ،2019اســتدعت المخابــرات اإلســرائيلية ،مديــر عــام دائــرة األوقــاف
االســامية فــي القــدس وشــؤون المســجد األقصــى عــزام الخطيــب للتحقيــق معــه .وأفــاد المحامــي خلــدون
نجــم أن المخابــرات اإلســرائيلية أفرجــت عــن التميمــي بعــد التحقيــق معــه لمــدة  ٣ســاعات فــي مــا يســمى غــرف
 ٤بمركــز التوقيــف والتحقيــق المعــروف باســم المســكوبية غربــي القــدس المحتلــة.
وأوضــح المحامــي نجــم أن التحقيــق مــع الشــيخ عــزام اســتمر لمــدة ثــاث ســاعات بتهمــة «اإليعاز لحراس المســجد
االقصــى بتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية داخل المســجد األقصى ومحيطه».
كما اعتقلت القوات اإلسرائيلية أحد الشبان من منطقة باب العامود بالقدس ولم تعرف هويته.
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ً
وفجــر األحــد الموافــق  ،2018/8/25اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الطفــل هيثــم محمــود الشــويكي 17 ،عامــا ،بعــد
مداهمــة منــزل عائلتــه فــي بلــدة ســلوان ،جنــوب البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة.
ً
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية عضــو لجنــة المتابعــة بالقريــة ،محمــد خضــر أبــو الحمــص 54 ،عامــا ،بعــد مداهــم
منزلــه فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة.
وخــال هــذا اليــوم ،حققــت المخابــرات اإلســرائيليةمع الشــيخ محمــد عــزام الخطيــب التميمــي ،مديــر عــام دائــرة
األوقــاف اإلســامية فــي مدينــة القــدس .يذكــر أن دائــرة األوقــاف اإلســامية ،التابعــة لــوزارة األوقــاف األردنيــة،
هــي المســؤولة عــن إدارة شــؤون المســجد األقصــى والمســاجد والعقــارات الوقفيــة اإلســامية فــي القــدس.
وأفــاد المحامــي خلــدون نجــم أن المخابــرات اإلســرائيلية حققــت علــى مــدار  3ســاعات مــع الشــيخ الخطيــب “بتهمة
اإليعــاز لحــراس المســجد األقصــى بتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية داخــل المســجد األقصــى ومحيطــه.
ومســاء اليــوم نفســه ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي القــدس المحتلــة ،ونفــذت
عمليــات دهــم دون اإلبــاغ عــن اعتقــاالت.
وفجــر االثنيــن الموافــق  26أغســطس  ،2019اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية حــي الصوانــة ،شــرق البلــدة القديمــة
مــن مدينــة القــدس المحتلــة .داهمــت تلــك القــوات منــزل رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا وخطيــب المســجد
ً
ً
األقصــى ،الشــيخ عكرمــة ســعيد عبــد اللــه صبــري 80 ،عامــا ،وســلمته بالغــا لمراجعــة المخابــرات اإلســرائيلية فــي
مركــز “المســكوبية” فــي ســاعات ظهــر اليــوم نفســه .وأفــاد المحامــي حمــزة قطينــة ،الــذي رافــق الشــيخ صبري،
إنه تم التحقيق مع صبري بتهمة نصحه النســاء بعدم اللجوء إلى الشــرطة اإلســرائيلية في المشــاكل األســرية.
ّ
وكان الشــيخ صبــري ،قــد وجــه هــذه النصيحــة خــال خطبــة الجمعــة فــي المســجد األقصــى قبــل أســبوعين .ولــم
ً
يصــدر عــن الشــرطة اإلســرائيلية توضيحــا بشــأن هــذا االســتدعاء.
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق  26أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،الشــاب حســام ســدر ( 32عامــا)
وهــو مــن حــراس المســجد األقصــى أثنــاء مــروره علــى حاجــز الزعيــم شــرق مدينــة القــدس المحتلــة ،برفقــة زوجتــه
وأطفالــه.
وفي يوم الثالثاء الموافق  ،2019\8\27اعتقلت القوات اإلســرائيلية ،شــابين واســتدعت آخر من بلدة العيســاوية
بمدينــة القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية بلــدة العيســاوية ،شــمال
شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة ،وإثــر ذلــك اندلعــت مواجهــات مــع الشــبان والفتيــان ،أطلــق خــال ذلــك جنــود
األعيــرة المعدنيــة المغلفــة بطبقــة رقيقــة مــن المطــاط ،والقنابــل الصوتيــة بكثافــة فــي المــكان .أســفر ذلــك
عــن إصابــة مواطنيــن منهمــا امــرأة .كمــا اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية عــددا مــن المنــازل الســكنية ،واعتقلــت
ً
ً
ً
اســتدعاء للشــاب عطــا
المواطنيــن :مجــد محمــد درويــش 29 ،عامــا؛ ومحمــد حســين عبيــد 18 ،عامــا؛ وســلمت
دربــاس ،للتحقيــق معــه.
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وفــي يــوم األربعــاء الموافــق  28أغســطس  ،2019اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية برفقــة طواقــم البلديــة ،مركــز
معلومــات وادي حلــوة ببلــدة ســلوان ،واســتدعت مديــره للتحقيــق بذريعــة «البنــاء غيــر المرخــص».
وأفــاد جــواد صيــام مديــر مركــز معلومــات وادي حلــوة أن طواقــم بلديــة القــدس اإلســرائيلية ســلمت اســتدعاء
للتحقيــق معــه الثالثــاء القــادم ،بذريعــة البنــاء دون ترخيــص.
وأضــاف صيــام أن طواقــم البلديــة نفــذت جولــة داخــل مركــز معلومــات وادي حلــوة وهــو عبــارة عــن غرفــة مــن
الخشــب قائمــة منــذ عــام .2009
كما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي بلدة الرام شمال القدس.
وفــي يــوم الخميــس الموافــق  29أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،مواطنيــن وزوجتيهمــا مــن
بلــدة ســلوان جنــوب المســجد االقصــى.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت بلــدة ســلوان فجــرا ،واعتقلــت المواطــن جــواد أبــو
اســنينة وزوجتــه ،والمواطــن أحمــد ريــان وزوجتــه ،وأحالتهــم إلــى أحــد مراكــز التحقيــق فــي المدينــة.
وفــي اليــوم نفســه ،اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،طالبــة اإلعــام فــي جامعــة بيرزيــت ميــس أبــو غــوش مــن
مخيــم قلنديــا شــمال القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن قــوة كبيــرة مــن الجيــش اإلســرائيلي
ً
داهمــت منــزل أبــو غــوش ،وعاثــت بمحتوياتــه فســادا ،قبــل أن تعتقــل الطالبــة المذكــورة .يذكــر ان الطالبــة ميــس
هــي شــقيقة الشــهيد حســين أبــو غــوش ،الــذي ارتقــى فــي الخامــس والعشــرين مــن كانــون ثانــي /ينايــر عــام
.2016
وفي اليوم نفسه اقتحمت القوات اإلسرائيلية مخيم شعفاط بالقدس وشرعت بمخالفة عدد من المركبات.
كمــا اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية الشــاب شــادي محمــد عطيــة ،بعــد اقتحــام منزلــه فــي بلــدة العيســاوية ،شــمال
شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة ،وخــال ذلــك اندلعــت مواجهــات فــي محيــط جامــع االربعيــن فــي البلــدة.
وفــي مســاء الســبت الموافــق  31أغســطس  ،2019اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ،الحــاج ناصــر غيــث رئيــس مجلــس
ادارة جمعيــة بــرج اللقلــق والشــاب عــاء جمجــوم وعضــو اللجنــة الفنيــة خالــد الصيــاد مــن داخــل جمعيــة بــرج
اللقلــق بالقــدس ،وأفرجــت عنهــم الحقــا بشــرط منعهــم مــن الوصــول للجمعيــة لمــدة  5أيــام.
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وتتعمــد القــوات اإلســرائيلية تنفيــذ حمــات الدهــم واالقتحــام للمنــازل والمواطنيــن نيــام ،فــي
وقــت متأخــر مــن ســاعات الليــل ،أو ســاعات الفجــر ،مســببة حالــة الفــزع لــدى الســكان خاصــة األطفــال
والنســاء منهــم؛ ودون أي اعتبــار للقوانيــن .ويشــكل ذلــك مخالفــة صريحــة للمــادة  12فــي اإلعــان
ُّ
ُ
ُّ
العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص أنــه «ال يجــوز تعريــض أحــد لتدخــل تعســفي فــي حياتــه
الخاصــة أو فــي شــؤون أســرته أو مســكنه أو مراســاته» .كمــا أنــه يتخلــل هــذه الحمــات تنكيــل وعبث
وتخريــب متعمــد لممتلــكات المواطنيــن وأثــاث منازلهــم؛ مــا يشــير إلــى أن الهــدف هــو التضييــق
علــى المواطنيــن.
ّ
كمــا أن حمــات االعتقــال ال يســلم منهــا األطفــال القصــر ،الذيــن يجــري اقتيادهــم مــن منازلهــم
ّ ً
ّ
ّ
فــي الظــام الدامــس ،وتكبيلهــم باألصفــاد دون أي مبــرر .كمــا يجــري التحقيــق معهــم مطــوال
ـام أو مــع األهــل،
وتعريضهــم للتعذيــب والتهديــد دون الســماح لهــم باالتصــال قبــل ذلــك مــع محـ ٍ
ّ
ّ
ودون إبالغهــم أنــه يحــق لهــم الصمــت أثنــاء التحقيــق ،ويجــري احتجازهــم فــي ظــروف قاســية
ّ
طيلــة أيــام وأســابيع ،وتعريضهــم للتنكيــل والضــرب والتعذيــب واألســاليب الحاطــة بالكرامــة مــن
لحظــة االعتقــال مــرورا بالتحقيــق ومــدة االحتجــاز ،فضــا عــن فــرض الغرامــات الباهظــة عليهــم.
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ً
رابعا :هدم المنازل والممتلكات واألعيان:

رصــد فريــق المرصــد األورومتوســطي خــال هــذا الشــهر ( )8حــاالت هــدم وتوزيــع إخطــارات لمنــازل المواطنيــن
وممتلكاتهــم فــي القــدس المحتلــة ،ترتــب عليهــا هــدم ( )6منــازل ،منهــا  2أجبــر أصحابهــا علــى هدمهــا ذاتيــا
ً
لتجنــب دفــع غرامــات باهظــة الثمــن .كمــا وزعــت مــا ال يقــل عــن ( )30إخطــارا لهــدم منــازل ومنشــآت.
وفيما يلي أبرز عمليات الهدم واإلخطارات:
فــي يــوم الثالثــاء الموافــق  6أغســطس  ،2019هدمــت آليــات بلديــة القــدس اإلســرائيلية ،منــزال فــي بلــدةبيــت حنينــا ،شــمال مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن جرافــات بلديــة القــدس
اإلســرائيلية هدمــت منــزال مقــام علــى مســاحة  150م ،2فــي حــي بيــت حنينــا شــمالي القــدس المحتلــة يملكــه
المواطــن إيــاد ســليم الكســواني بذريعــة البنــاء دون ترخيــص .وأفــاد المواطــن المذكــور أن طواقــم وآليــات بلديــة
القــدس اإلســرائيلية برفقــة قــوة إســرائيلية اقتحمــت منزلــه وحاصرتــه بالكامــل ،وذكــر أن المنــزل مكون من شــقتين
ً
ّ
صغيرتيــن مســاحتهما اإلجماليــة  150م ،2وكانــت تقطنــه عائلتــه المكونــة مــن ( )6أفــراد ،وهــو مشــيد قبــل  17عامــا.
ً
وأضــاف المواطــن الكســواني أنــه تلقــى أمــرا بالهــدم ألول مــرة قبــل عــدة أيــام فقــط ،ولــم تمهلــه الســلطات
ً
ً
ً
اإلســرائيلية حتــى يقــدم اعتراضــا والتماســا ضــد أمــر الهــدم كمــا جــرت عليــه العــادة .علمــا انــه قائــم منــذ  17عامــا.
وفــي اليــوم نفســه ،أجبــرت القــوات اإلســرائيلية ،المواطنــة ديــاال أبــو ارميلــة علــى هــدم منزلهــا ذاتيــا ،وهــو
منــزل قيــد اإلنشــاء ،فــي بلــدة العيســاوية ،شــمال شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة ،بذريعــة البنــاء دون ترخيــص.
وأفــادت أبــو ارميلــة ،أنهــا كانــت تجهــز منزلهــا إليــواء نجلهــا الــذي يتهيــأ لحفــل زفافــه ،لكنهــا اضطــرت إلــى هــدم
ً
المنــزل ومســاحته  80م 2بيديهــا تالفيــا للغرامــة الماليــة العاليــة ،التــي كانــت ســتفرض عليهــا ،والتــي تقــدر بنحــو
 70ألــف شــيكل (نحــو  20ألــف دوالر أميركــي) ،فيمــا لــو نفــذت بلديــة القــدس اإلســرائيلية عمليــة الهــدم .كمــا
هدمــت جرافــات البلديــة ســورا فــي البلــدة ،بعــد اقتحامهــا البلــدة.
وفــي اليــوم نفســه هدمــت الجرافــات اإلســرائيلية أساســات بنايــة ســكنية فــي قريــة بئــر عونــة فــي بيــت جــاال
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جنــوب القــدس المحتلــة ،ومغســلة للســيارات بالقــرب مــن الحاجــز العســكري جنــوب القــدس المحتلــة بذريعــة البنــاء
دون ترخيــص.
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق  19أغســطس  ،2019وزعــت الســلطات اإلســرائيلية ممثلــة فــي بلديــة القــدس
اإلســرائيلية فــي القــدس ،أوامــر هــدم إداري لعــدة بيــوت ســكنية بينهــا الديوانيــة فــي عــدة أحيــاء بقريــة
العيســاوية شــمال شــرق القــدس المحتلــة .وأفــاد عضــو لجنــة المتابعــة بالقريــة محمــد أبــو الحمــص أن الموظفين
علقــوا نحــو خمســة أوامــر هــدم إداريــة ،علــى عــدة منــازل مبنيــة منــذ خمــس ســنوات حتــى  ٢٠عامــا.
وأضــاف أن القــوات اإلســرائيلية المرافقــة لموظفــي بلديــة القــدس احتجزتــه ومنعتــه مــن مالحقتهــم ،خــال
توثيقــه توزيــع وتعليــق أوامــر الهــدم.
وذكــر أن الديوانيــة مقامــة منــذ  12عامــا وتقــع فــي المبنــى نفســه المقــام فيــه مركــز جماهيــري تابــع لبلديــة
القــدس اإلســرائيلية.
وأوضح أن الديوانية يستخدمها جميع سكان القرية الجتماعاتهم ونشاطاتهم االجتماعية.
وفــي يــوم األربعــاء الموافــق  21أغســطس  ،2019وزعــت طواقــم تابعــة لبلديــة القــدس اإلســرائيلية فــي القــدس
بحمايــة قــوات معــززة مــن الجيــش اإلســرائيلي ،إخطــارات هــدم وإخــاء لمنشــآت مواطنيــن فــي محيــط الجــدار
الفاصــل قــرب مخيــم قلنديــا شــمال مدينــة القــدس .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن الســلطات اإلســرائيلية
وزعــت إخطــارات هــدم وإخــاء ألكثــر مــن  20منشــأة تركــزت فــي حــي المطــار ،الــذي كان قــد تلقــى أصحابــه قبــل
أكثــر مــن عــام أوامــر مراجعــة للمحاكــم االســرائيلية بخصــوص منشــآتهم ،واليــوم تــم توزيــع اإلخطــارات بذريعــة
عــدم اســتصدار التراخيــص الالزمــة .ويتعــرض المخيــم الــذي تأســس عــام  ،1949ويعــد ثانــي أكبــر مخيمــات الضفــة،
لعمليــات هــدم متواصلــة مــن القــوات اإلســرائيلية.
وفــي اليــوم نفســه هدمــت آليــات بلديــة القــدس اإلســرائيلية فــي القــدس المحتلــة ،منزليــن لعائلــة الرجبــي
فــي بلــدة بيــت حنينــا ،شــمال مدينــة القــدس .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن بلديــة القــدس اإلســرائيلية برفقــة
قــوات كبيــرة مــن الشــرطة وحــرس الحــدود والوحــدات الخاصــة اإلســرائيلية اقتحمــت حــي العقبــة ببلــدة بيــت حنينــا،
وحاصــرت منزليــن لعائلــة الرجبــي وأغلقــت الشــوارع والطرقــات المؤديــة إليهمــا ،ثــم أخرجــت ســاكنيهما وشــرعت
بتفريــغ بعــض محتوياتهمــا.
وأفــاد إبراهيــم الرجبــي أن الجرافــات اإلســرائيلية هدمــت منزلــي العائلــة ،دون ســابق إنــذار ،ويأويــان  12فــردا
بينهــم  3أطفــال.
ً
وأضــاف الرجبــي أن مســاحة البنــاء تبلــغ  200متــرا مربعــا ،وتــم البنــاء قبــل  15عامــا ،وحاولــت العائلــة خاللهــا
الســنوات الماضيــة إصــدار التراخيــص الالزمــة ،وعقــدت جلســة أخيــرة قبــل حوالــي  3أشــهر» مطلــع شــهر رمضــان»،
اال ان العائلــة فوجئــت اليــوم باقتحــام المــكان وتنفيــذ الهــدم دون ســابق انــذار.
وأوضحــت العائلــة أن طواقــم البلديــة أوقفــت الهــدم ألكثــر مــن ســاعتين «بعــد هــدم أجــزاء منــه» ،بعــد قــرار مــن
المحكمــة ،وطالبــت البلديــة مــن العائلــة دفــع  50ألــف شــيكل لتجميــد الهــدم لمــدة 10أيــام بشــرط عــدم الســكن
فيــه ،أو إكمــال الهــدم ،فاختــارت العائلــة تنفيــذ الهــدم لخطــورة البنــاء.
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وفــي يــوم الســبت الموافــق  24أغســطس  ،2019أجبــرت الســلطات اإلســرائيلية المواطــن محمــد العباســي ،علــى
هــدم منزلــه ذاتيــا ،فــي حــي واد قــدوم مــن بلــدة ســلوان بالقــدس المحتلــة.
وأفــاد المواطــن المذكــور أنــه أجبــر علــى هــدم منزلــه ذاتيــا ،بعــد تســلمه أمــرا إجباريــا مــن بلديــة القــدس
اإلســرائيلية ،وإال ســتهدمه الجرافــات اإلســرائيلية .وأنــه اضطــر لهــذه الخطــوة تجنبــا لتكاليــف الهــدم الباهظــة إذا
قامــت بالهــدم القــوات اإلســرائيلية
وفــي يــوم الخميــس الموافــق  29أغســطس  ،2019ســلمت القــوات اإلســرائيلية إخطــارات بهــدم عــدد مــن المنازل
بدعــوى عــدم الترخيــص فــي قريــة الولجــة فــي مدينــة القــدس المحتلة.
ً
ً
وأفــادت مصــادر محليــة أن اخطــارات الهــدم تقــع فــي حــي عيــن جويــزة ،مشــيرة إلــى أن الجنــود التقطــوا صــورا
لبعــض المنــازل ،مــا أثــار قلــق المواطنيــن بنيــة التخطيــط لهــدم منــازل أخــرى ،ســيما وأن الحــي مســتهدف بمنازلــه
ومؤسســاته ومرافقــه.

ً
جــزءا مــن سياســة ممنهجــة؛ لتهجيــر
وتأتــي عمليــات الهــدم التــي تنفذهــا القــوات اإلســرائيلية
ً
الفلســطينيين قســرا ،بهــدف تغييــر الطابــع الديمغرافــي فــي المدينــة المحتلــة؛ وترقــى مثــل هــذه
األعمــال إلــى جرائــم حــرب.
ويبــدو واضحــا سياســة التمييــز العنصــري التــي تقترفهــا القــوات اإلســرائيلية؛ ففــي الوقــت الــذي
تضــع قيــودا وعراقيــل تحــول دون حصــول الفلســطينيين ،علــى تراخيــص بنــاء؛ فإنهــا تســتخدم عــدم
الترخيــص ذريعــة لتنفيــذ عمليــات الهــدم المتصاعــدة ،وهــي واحــدة مــن ذرائــع عديــدة للهــدم،
منهــا الذرائــع األمنيــة والعقابيــة وغيرهــا ،التــي تصــب فــي النهايــة فــي سياســة تدميــر المنــازل
بهــدف تهجيــر الفلســطينيين ،مقابــل الســماح بإقامــة مئــات الوحــدات االســتيطانية وتوفيــر الدعــم
والموازنــات لذلــك.
ً
وفقــا لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فقــد هدمــت إســرائيل ،على مدار الســنوات
العشــر الماضيــة ،أكثــر مــن  1100مبنــى شــرقي القــدس المحتلــة ،مــا أدى إلــى تشــريد مــا يزيــد عــن
 2000شــخص ،وتضــررت حيــاة أكثــر مــن  6000شــخص .فمــا بيــن  2يناير/كانــون الثانــي  2019وحتــى
 17يوليو/تمــوز ،2019دمــرت إســرائيل  126مبنــى فــي القــدس المحتلــة ،ممــا أدى إلــى تشــريد 203
ً
أشــخاص ،وتضــرر  1036شــخصا.
إن عمليــات التدميــر والترحيــل غيــر القانونــي للمدنييــن فــي األراضــي المحتلــة تنتهــك اتفاقيــة
جنيــف الرابعــة ،وتشــكل جريمــة حــرب بموجــب البنــد الرابــع مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام األساســي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الصــادر برومــا فــي  17يوليو/تمــوز  1998الــذي نــص علــى تعريــف جريمــة
العــدوان ،وجــاء فيــه« :إلحــاق تدميــر واســع النطــاق بالممتلــكات واالســتيالء عليهــا دون أن تكــون
هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة».
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ً
خامسا :االستيطان والتهويد:

تســعى الســلطات اإلســرائيلية 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 .وخــال هــذا الشــهر رصــد المرصــد ( )3قــرارات
إســرائيلية تتضمــن بنــاء ( )5071وحــدة ســكنية اســتيطانية.
ـط
فــي وقــت مبكــر صبــاح يــوم الخميــس الموافــق  1أغســطس  ،2019كشــفت وســائل إعــام إســرائيلية عــن خطـ ٍ
ُ
لبنــاء  2000وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي القــدس المحتلــة ،ســيبنى جــزء كبيــر منهــا فــي حــي «رامــوت»
االســتيطاني شــرق المدينــة .ووفــق مــا أعلنتــه بلديــة القــدس اإلســرائيلية فــي القــدس فإنهــا ستمســح بإضافــة
وحــدات ســكنية فــي القــدس المحتلــة ،وســتزيد مــن فــرص العمــل فــي المنطقــة لصالــح المســتوطنين.
وفي ســياق المشــاريع االســتيطانية ،ذكرت منظمة «الســام اآلن» اإلســرائيلية يوم األحد الموافق  4أغســطس
 ،2019أن لجنــة التخطيــط والبنــاء التابعــة لــإدارة المدنيــة اإلســرائيلية ،ســتروج لبنــاء  2430وحــدة اســتيطانية فــي
الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن ،مــن ضمنهــا  18فــي مســتوطنة معاليــه أدوميــم المقامــة علــى أراضــي
العيزريــة فــي القــدس المحتلــة.
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق  12أغســطس  ،2019وافقــت لجنــة التخطيــط والبنــاء المحليــة اإلســرائيلية فــيالقــدس المحتلــة ،علــى خطتــي بنــاء ( )641وحــدة اســتيطانية علــى طريــق الخليــل فــي المدينــة المحتلــة ،وتشــمل
الخطــة بنــاء مبنييــن ســكنيين ،باإلضافــة إلــى مبنــى صناعــي ومراكــز رعايــة صحيــة وكنيــس يهــودي ،وفــق مــا
كشــفت عنــه القنــاة العبريــة الســابعة.
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ويأتــي تصاعــد وتيــرة تصديــق الســلطات اإلســرائيلية علــى إقامــة آالف الوحــدات االســتيطانية وغيرهــا
مــن قــرارات التهويــد فــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن ،قبيــل االنتخابــات اإلســرائيلية المقــررة
فــي أيلول/ســبتمبر القــادم فــي ســياق محاولــة كســب تأييــد الناخبيــن مــن المســتوطنين القاطنيــن فــي
المســتوطنات ،والداعميــن للبنــاء االســتيطاني؛ بمــا يحــول الحقــوق الفلســطينية إلــى بــازار انتخابــي لــدى
المســؤولين فــي الحكومــة اإلســرائيلية لجــذب أصــوات اليميــن اإلســرائيلي ،واســتمالة األحــزاب الدينيــة
واليمينيــة.
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ً
سادسا :اقتحام ساحات المسجد األقصى:

صعــد المســتوطنون والجماعــات اليهوديــة المتطرفــة مــن اقتحاماتهــم للمســجد األقصــى ،خــال الشــهر الجــاري،
وســط اســتفزاز المشــاعر الدينيــة للمصليــن هنــاك ،يأتــي ذلــك 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 صباحــا وتســتمر حتــى الحاديــة عشــرة ،والثانيــة مســائية وتبــدأ الســاعة الواحــدة حتــى الثالثــة مسـ ً
ـاء.
وفــي يــوم الســبت الموافــق  10أغســطس  ،2019الــذي صــادف يــوم وقفــة عرفــة ،أدى عشــرات المســتوطنين
طقــوس تملوديــة وصلــوات ،وحلقــات رقــص وغنــاء وزغاريــد ،علــى أبــواب المســجد األقصــى .ونفــذ المســتوطنون
مســيرات اســتفزازية أخــرى داخــل البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة وســط حمايــة القــوات اإلســرائيلية ،وســط
دعــوات لتنظيــم اقتحامــات جماعيــة أول أيــام عيــد األضحــى.
ً
ّ
ً
ويشــكل اقتحــام األقصــى فــي يــوم عيــد األضحــى عدوانــا جديــدا لــم يحصــل منــذ احتاللــه عــام  ،1967وأحــد أخطــر
ً
محــاوالت تغييــر الوضــع القائــم فيــه علــى يــد ســلطات االحتــال ،إذ شــهد يــوم األحــد  11أغســطس  ،2019اقتحامــا
مــن مئــات المســتوطنين ،وبــدا واضحــا أن الســلطات اإلســرائيلية تحــاول تغييــر األمــر الواقــع فــي المســجد األقصى
بالقــوة ،وســط تنامــي الحديــث عــن خطــط فــرض التقســيم الزمانــي والمكانــي علــى المســجد األقصــى.
وســجل فريــق األورومتوســطي خــال شــهر آب/أغســطس ،اقتحــام ( )3687لســاحات المســجد األقصــى
ترافقهــم حراســات مشــددة مــن الشــرطة اإلســرائيلية والقــوات الخاصــة ،رافقتهــا أعمــال اســتفزازية
واعتــداءات علــى المتواجديــن فــي الســاحات ،ومحــاوالت لتأديــة طقــوس تلموديــة .وفيمــا يلــي
تفاصيــل أبــرز تلــك االقتحامــات:
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اقتحام األقصى في عيد األضحى ..كسر للقواعد وتهيئة لفرض التقسيم:
وفــي صبيحــة يــوم عيــد األضحــى الــذي وافــق يــوم األحــد الموافــق  11أغســطس  ،2019ودون أي اعتبــار ألجــواء
العيــد ،ســمحت القــوات اإلســرائيلية ،لمئــات المســتوطنين باقتحــام باحــات المســجد األقصــى ،مخالفــة السياســة
المعمــول بهــا بتجنــب االقتحامــات فــي عيــدي الفطــر واألضحــى ،وأيــام الجمعــة .وجــاءت عمليــات االقتحــام
وحمايتهــا متحديــة ،اســتجابة لدعــوات المســتوطنين المتطرفيــن فــي ذكــرى مــا يســمى «خــراب الهيــكل» ،وتحديــا
لتحذيــرات الهيئــات اإلســامية والجهــات الفلســطينية المختلفــة مــن تداعيــات قــرار االقتحــام واحتمالــه تســببها
بانفجــار األمــور.
وتابع فريق المرصد األورومتوسطي ،تطورات هذا الملف ،على النحو اآلتي:
قبــل عــدة أيــام مــن حلــول عيــد األضحــى ،دعــت «منظمــات المعبــد» اإلســرائيلية أنصارهــا وجمهــور المســتوطنين
إلــى المشــاركة الواســعة فــي اقتحــام المســجد األقصــى ،أول أيــام عيــد األضحــى الــذي يوافــق يــوم األحــد
الموافــق  11أغســطس  ،2019بذريعــة حلــول ذكــرى «خــراب المعبــد» التــي تتزامــن مــع أول أيــام العيــد.
ولــم تكتــف «منظمــات المعبــد» بالتحضيــر لهــذه االقتحامــات فقــط ،بــل عملــت على زيــادة مدة اقتحامها للمســجد
األقصــى ،فخــال األيــام الماضيــة أطــال المســتوطنون مــدة مكوثهــم فــي األقصــى ،للحصــول علــى دقائــق
إضافيــة داخــل المســجد .وفــي ســياق هــذا التمديــد كشــفت «منظمــات المعبــد» فــي يــوم االثنيــن الموافــق 5
ً
أغســطس  ،2019أنهــا قدمــت طلبــا إلــى وزيــر األمــن فــي الحكومــة اإلســرائيلية لتمديــد فتــرة االقتحامــات ،بذريعــة
أن الوقــت ال يكفــي للقيــام بالجــوالت والجلــوس للتأمــل والصــاة ،وتضمــن الطلــب الســماح للمســتوطنين باقتحــام
ـاب كان ،والعمــل علــى «طــرد» األوقــاف مــن إدارة المســجد.
المســجد مــن مختلــف أبوابــه ،والخــروج مــن أي بـ ٍ
أعلــن المتحــدث باســم هــذه المنظمــات أنهــم ســيقتحمون األقصــى بأعــداد كبيــرة ،وأعلــن الناطــق باســم جماعــات
الهيــكل أفراهــام بلــوخ أن الشــرطة اإلســرائيلية ستســمح لهــم باقتحــام األقصــى.
فــي مقابــل هــذه الدعــوات ،يدعــو نشــطاء مقدســيون إلــى قضــاء اليــوم األول مــن العيــد فــي األقصــى ،وحشــد
ـداد ممكنــة ومــن مختلــف الفئــات العمريــة .كمــا قــررت عائــات فلســطينية اســتقبال المهنئيــن بالعيــد فــي
أكبــر أعـ ٍ
المســجد األقصــى مــن أجــل حشــد أكبــر وجــود فــي المســجد علــى مــدار اليــوم لمنــع المســتوطنين مــن اقتحامــه.
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أعلنت الهيئات الدينية (الهيئة اإلســامية العليا ،ومجلس األوقاف والشــؤون اإلســامية ،ودار اإلفتاء بالقدس)
فــي المدينــة ( )4إجــراءات اســتثنائية لمواجهــة الدعــوات لالقتحام تمثلت في:
)1إغالق مساجد القدس وتأدية صالة العيد في المسجد األقصى فقط.
 )2دعت إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد األضحى نحو القدس.
 )3إعالن جواز تأجيل ذبح األضاحي لليوم الثاني من العيد حتى يعمر األقصى.
 )4تأخير الصالة عن موعدها لساعة من أجل حشد أكبر عدد ممكن من المصلين في المسجد.
استجاب عشرات اآلالف وأدوا صالة العيد في األقصى ،وقدرت أعداد المصلين بنحو  100ألف مصل.
بعــد عــدة دقائــق مــن انتهــاء صــاة وخطبــة العيــد فــي األقصــى ،أقــدم عشــرات الضبــاط والقــوات الخاصــة
والشــرطة اإلســرائيلية علــى اقتحــام المســجد األقصــى عبــر بــاب المغاربــة ،وتمركــزوا علــى أبوابــه ،وخــال ذلــك
تجمــع المئــات مــن المصليــن (شــبان ونســوة وأطفــال) جنبــا الــى جنــب المرجعيــات الدينيــة ،فــي المــكان إلحبــاط
اقتحامــه مــن القــوات اإلســرائيلية والمســتوطنين.
تحولت ســاحات المســجد األقصى إلى ثكنة عســكرية بعد اقتحام عشــرات الضباط من عناصر الشــرطة اإلســرائيلية
ّ
والمخابــرات والوحــدات الخاصــة» اليســام» ،وتمركــزوا أمــام المســجد القبلــي وبوابتــي المغاربــة والسلســلة،
وصحــن قبــة الصخــرة.
أقدمــت القــوات اإلســرائيلية علــى مهاجمــة المصليــن المحتشــدين وقمعهــم وتفريقهــم بالقــوة ،مســتخدمة
القنابــل الصوتيــة واألعيــرة المطاطيــة ،إضافــة الــى ضــرب بالهــراوات ودفــع وركل ،ثــم انتشــرت القــوات لقمــع
المصليــن فــي كل أماكــن تجمعهــم فــي ســاحات األقصــى وأروقتــه والتــي تحولــت لســاحة مواجهــة وقمــع ،كمــا
أجبــرت الشــبان بالخــروج مــن األقصــى بعــد مالحقتهــم وضربهــم ،وخــال ذلــك منعــت الدخــول اليــه.
واعتــدت القــوات بالضــرب المبــرح علــى المصليــن بالهــراوات والدفــع دون االكتــراث لمســن أو امــرأة أو شــاب أو
طفــل ،وأجبرتهــم علــى الخــروج مــن المســجد األقصــى بالقــوة ،ومنعــت الدخــول اليــه.
وبعــد  3ســاعات مــن عــدم إعطــاء موافقــة علــى اقتحــام المســتوطنين ،ســمحت القــوات اإلســرائيلية لمئــات
المســتوطنين بتنفيــذ اقتحامهــم دون النظــر إلــى حالــة الغليــان التــي تســيطر علــى المصلين والتحذيــرات باحتمال
تفجــر األمــور.
خصصــت الســلطات اإلســرائيلية مســارا خاصــا للمســتوطنين لالقتحــام ،مــن بــاب المغاربــة حتــى مــن بــاب السلســلة
«عــدة أمتــار».
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أغلقــت عناصــر الشــرطة اإلســرائيلية بوابــات المصلــى القبلــي علــى المصليــن بالسالســل الحديديــة ،واســتهدفت
الشــبان بإطــاق األعيــرة المطاطيــة نحوهــم ،مــن بــاب الجنائــز المفتــوح.
وحاصــر العشــرات مــن عناصــر الوحــدات الخاصــة « اليســام» والمخابــرات المصليــن أمام المســجد القبلي ،وانتشــروا
أمــام بابــي المغاربــة والسلســلة علــى شــكل سلســلة عســكرية ،لمنــع وصــول المصليــن إلــى بابــي المغاربــة
والسلســلة ،أثنــاء اقتحــام عشــرات المســتوطنين.
أســفر قمــع القــوات اإلســرائيلية للمصليــن عــن إصابــة  65مواطنــا منهــم  16حولــوا إلــى مستشــفى المقاصــد
الخيريــة ،وهداســا عيــن كارم ،وباقــي اإلصابــات عولجــت ميدانيــا .مــن بيــن اإلصابــات :مواطنــة أصيبــت بكســور
بالفــك ،ومســن أصيــب بكســور بالحــوض ،و 2كســور بالقــدم ،وإصابــة بالــرأس ،وحــروق مــن شــظايا القنابــل الصوتيــة
درجــة أولــى -ثانيــة.
أصيــب خــال االقتحــام شــخصيات ومرجعيــات دينيــة ،بينهــم وزيــر القــدس الســابق المهنــدس عدنــان الحســيني
بعيــار مطاطــي فــي ظهــره مــن مســافة صفــر ،ورئيــس مجلــس األوقــاف الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب برضــوض
فــي جســده ،بعــد دفعــه مــن القــوات اإلســرائيلية.
تعرضــت طواقــم اإلســعاف فــي ســاحات المســجد األقصــى خــال عملهــا فــي نقــل المصابيــن وعالجهــم ميدانيــا،
إلــى االعتــداء بالضــرب والمالحقــة واالصابــة ،بينهــم طاقــم اســعاف جمعيــة األمــل للخدمــات الصحيــة ،وضابــط
إســعاف فــي فريــق « مســعفون بــا حــدود».
وأفــاد ضابــط االســعاف محمــد أبــو رجــب  -متطــوع فــي فريــق مســعفون بــا حــدود »: -تعــرض المســعفون خــال
تواجدهــم فــي ســاحات المســجد األقصــى لعــدة اعتــداءات مــن قبــل القــوات اإلســرائيلية ،واســتهدفنا باألعيــرة
المطاطيــة وقنابــل الصــوت ،مــا أدى إلــى إصابتــي بقنبلــة صــوت فــي صــدري ،وقــدم لــي العــاج فــي عيــادة
األقصــى».
وعملــت طواقــم إســعاف مختلفــة فــي ســاحات المســجد األقصــى ،منهــا مســعفون بــا حــدود ،جمعيــة األمــل
للخدمــات الصحيــة ،جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني ،جمعيــة بــرج اللقلــق ،جمعيــة نبــض.
وذكــر رئيــس جمعيــة األمــل للخدمــات الصحيــة «عبــد المجيــد طــه « أن اإلصابــات بلغــت نحــو  100إصابــة ،ألن فريقــه
عالــج إصابــات ميدانيــة ،دون الرجــوع إلــى عيــادات األقصــى ،بينهــا  18إصابــة عولجــت بعــد إغــاق العيــادات ،منهــا
اصابــة بعيــار مطاطــي وفقــدان الوعــي نتيجــة الخــوف والهلــع.
وأوضــح طــه أن هنــاك حــاالت هربــت مــن ســاحات المســجد األقصــى بعــد اصابتهــا ،خوفــا مــن تعرضهــا لالعتقــال،
وثالثــة أطفــال أصيبــوا عنــد بــاب السلســلة نتيجــة الدفــع علــى األرض والهلــع والخــوف لــدى هروبهــم مــن قنابــل
الصــوت.
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خــال عمليــات القمــع اعتقلــت القــوات اإلســرائيلية ( )8مقدســيين منهــم طفــان اعتقلــوا مــن األقصــى وهــم:
الفتيــان عبــد الرحمــن ســنقرط 17 ،عامــا ،ومحمــد معتــوق 17 ،عامــا ،وعاشــور معتــوق ،ومــؤاب أبــو خضــر ،وصهيــب
العقبــة ،ومحمــد جــودة ،وفــادي فريــد ،ورمــزي عبيســان .وأصيــب جميــع المعتقليــن أصيبــوا بجــروح ورضــوض
مختلفــة ،نتيجــة تعرضهــم للضــرب .وأفرجــت القــوات اإلســرائيلية الحقــا عــن ( )3معتقليــن لحاجتهــم للعــاج ،بشــرط
الحضــور اليــوم التالــي للتحقيــق.
اإلســامية أن  1336مســتوطنا
أوضــح فــراس الدبــس مســؤول العالقــات العامــة واإلعــام فــي دائــرة األوقــاف ٍ
اقتحمــوا األقصــى ،فــي حيــن أعلنــت الشــرطة اإلســرائيلية أن عــدد المقتحميــن بلــغ  1729مســتوطنا.
خــال اقتحامــات المســتوطنين لألقصــى قــال قائــد شــرطة «لــواء القــدس» فــي منشــور لــه علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي» ال يوجــد وضــع راهــن عندمــا يتعلــق األمــر بجبــل الهيــكل».
كمــا نشــر تصريــح لرئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو أنــه هــو الــذي قــرر المســاح بإدخــال اليهــود
إلــى األقصــى صبيحــة العيــد ،بدعــوى أن «مــن حــق اليهــود إحيــاء ذكــرى خــراب الهيــك فــي جبــل الهيــكل» حســب
تعبيــره.

ويؤكــد اقتحــام مئــات المســتوطنين المســجد األقصــى وبقــرار مــن أعلى مســتوى سياســي إســرائيلي
(رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية) فــي أول أيــام عيــد األضحــى ،وجــود توجــه إســرائيلي رســمي لكســر قــرار
«االســتتكو» (الوضــع القائــم) الــذي يتضمــن إغــاق االقتحامــات فــي األعيــاد اإلســامية ،والــذي بــدأ
منــذ فتــح الســلطات اإلســرائيلية المســجد األقصــى أحاديــا أمــام اقتحامــات المســتوطنين فــي عــام
.2003
ويأتــي هــذا االقتحــام ،متحديــا التحذيــرات الفلســطينية باحتمــال تفجــر موجــة أحــداث ومواجهــات؛ مــا
يدلــل علــى وجــود توجهــات إســرائيلية لفــرض التقســيم الزمانــي والمكانــي فــي المســجد األقصــى،
وتغييــر السياســة المتبعــة حاليــا ،وهــو مــا تبــدى بوضــوح مــن تصريــح مســؤول الشــرطة اإلســرائيلية
ومــن قــرار نتنياهــو .ومــن دالئــل ذلــك أيضــا تغييــر مــدة وتوقيــت االقتحامــات الصباحيــة والتــي تتــم
ً
عــادة مــن الســاعة  7:30حتــى  ،11بينمــا بــدأت يــوم عيــد األضحــى عنــد الســاعة  10:55صباحــا حتــى
الســاعة  11:40صباحــا.
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وفــي إشــارة واضحــة للخطــط اإلســرائيلية ،الراميــة لفــرض التقســم الزمانــي والمكانــي فــي المســجد األقصــى،
دعــا وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد أردان ،يــوم الثالثــاء الموافــق  13أغســطس  ،2019إلــى تغييــر الوضــع
ً
القائــم فــي المســجد األقصــى ،بحيــث يتمكــن اليهــود مــن الصــاة فيــه ،زاعمــا أن الوضــع القائــم فــي المســجد منذ
عــام  1967هــو وضــع مجحــف لليهــود.
وأضــاف أردان -وهــو عضــو فــي المجلــس الــوزاري المصغــر للشــؤون األمنيــة والسياســية (الكابينيــت) -أن «صــاة
اليهــود يجــب أن يســمح بهــا فرديــة أو جماعيــة ،ســواء فــي مــكان مفتــوح أو مغلــق».
والوضــع القائــم ،هــو الوضــع الــذي ســاد فــي المســجد منــذ الحقبــة العثمانيــة حيــث تتولــى دائــرة األوقــاف
اإلســامية المســؤولية عــن المســجد الــذي يصلــي فيــه المســلمون فقــط.
وتزعــم الحكومــة اإلســرائيلية بأنهــا تحتــرم الوضــع القائــم ،لكــن دائــرة األوقــاف اإلســامية تقــول إن إســرائيل
تتعــدى علــى صالحياتهــا وتســمح لليهــود باقتحــام المســجد دون موافقتهــا ورغــم احتجاجاتهــا.
إغالق المسجد األقصى  ..سيناريو يتكرر
وفــي ســاعات مســاء يــوم الخميــس الموافــق  15أغســطس  ،2019وفــي أعقــاب مقتــل طفــل وإصابــة آخــر برصــاص
القــوات اإلســرائيلية ،بعــد تنفيذهمــا عمليــة طعــن أصابــت أحــد أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية بجــروح علــى بــاب
السلســلة ،أحــد أبــواب المســجد األقصــى ،أغلقــت القــوات اإلســرائيلية أبــواب المســجد األقصــى ،ومنعــت الدخــول
إليــه أو الخــروج منــه.
وأقدمــت القــوات اإلســرائيلية علــى اقتحــام المســجد األقصــى وطالبــت الموجوديــن فيــه بإخالئــه ،وفــي منطقــة
بــاب العمــود اعتقلــت شــابا بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح.
وبعــد حوالــي ســاعتين أعــادت الشــرطة فتــح بعــض األبــواب وســمحت لموظفــي األوقــاف اإلســامية بالدخــول
الــى األقصــى ،ومنعــت المصليــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  50عامــا.
وأدى المصلــون صالتــي المغــرب والعشــاء علــى أبــواب المســجد األقصــى ،رفضــا لقــرار منعهــم مــن دخــول
للصــاة ،وســط انتشــار للقــوات اإلســرائيلية علــى األبــواب وفــي طرقــات المســجد األقصــى.
واعتــدت القــوات اإلســرائيلية علــى المصليــن بالدفــع فــي منطقــة بــاب حطــة ،وأصيــب الشــاب عمــر محيســن فــي
رأســه ونقــل للعــاج.
وهــذه المــرة الثانيــة خــال العــام الجــاري التــي تقــدم فيهــا القــوات اإلســرائيلية علــى المصليــن والموظفيــن مــن
المســجد األقصــى ،وإغــاق أبوابــه .ففــي يــوم الثالثــاء الموافــق  ،2019/3/12أقدمــت تلــك علــى إغــاق المســجد
األقصــى بالكامــل وإخــاء جميــع مــن بداخلــه بالقــوة ،بعــد قيامهــا بتفتيــش مكتــب القائــم بأعمــال قاضــي القضــاة
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الشــيخ واصف البكري ،ومكاتب تابعة لألوقاف بالمســجد .وفي  14يوليو  ،2017منع الجيش اإلســرائيلي المصلين
مــن الدخــول إلــى باحــات المســجد األقصــى لتأديــة صــاة الجمعــة ،إثــر اشــتباك مســلح قــرب أحــد أبوابــه أدى إلــى
مقتــل  3شــبان فلســطينيين واثنيــن مــن الشــرطة اإلســرائيلية بالقــرب مــن بــاب األســباط بالقــدس المحتلــة .وكانــت
تلــك المــرة هــي األولــى التــي تمنــع فيهــا القــوات اإلســرائيلية المصليــن المســلمين مــن تأديــة صــاة الجمعــة
فــي المســجد األقصــى منــذ االحتــال اإلســرائيلي للقــدس عــام .1967
وفــي وقــت متأخــر مســاء الســبت الموافــق  17أغســطس  ،2019اقتحمــت قــوة مــن الشــرطة اإلســرائيلية ،مصلــى
بــاب الرحمــة فــي المســجد األقصــى ،وصــادرت بعــض محتوياتــه .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فــإن القــوات
اإلســرائيلية صــادرت خزائــن االحذيــة والقواطــع الخشــبية وهــددت حــراس االقصــى باالعتقــال فــي حــال اعتراضهــم.

توظيف تهويد األقصى في المعركة االنتخابية اإلسرائيلية
وخــال هــذا الشــهر توفــرت دالئــل علــى أن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو يوظــف الســماح باقتحــام
األقصــى وتهويــده وتغييــر الوضــع القائــم فــي إطــار المعركــة االنتخابيــة اإلســرائيلية .ففــي يــوم الخميــس
الموافــق  29أغســطس  ،2019وخــال مؤتمــر عقــده نتنياهــو ورئيــس حــزب الهويــة المتطــرف موشــي فيجلــن،
أعلــن األخيــر عــن انســحاب حزبــه مــن االنتخابــات القادمــة لصالــح نتنياهــو والليكــود مقابــل عــدة امتيــازات يمنحهــا
نتنياهــو لفيجليــن وحزبــه وقــع عليهــا الطرفــان فــي مســودة مكتوبــة ســيصادق عليهــا الطرفــان بشــكل نهائــي
األســبوع القــادم.

وأبرز هذه التعهدات:
 منــح امتيــازات خاصــة لجماعــات الهيــكل المتطرفــة ،حيــث جــاء فــي االتفــاق ،النقطــة « :4.6تحســين الخدمــاتوالمعلومــات وتقصيــر فتــرة انتظــار اليهــود أمــام جبــل الهيــكل» مــا يعنــي تســهيل اقتحاماتهــم وإطالــة مدتهــا
وحضــور يافطــات وأدوات تعريفيــة خاصــة بهــم فــي األقصــى.
ً
وتعقيبا على هذا االتفاق اعتبر اتحاد منظمات الهيكل أن هذا أكبر إنجاز سياسي يحققونه منذ عام .1967
واعتبــر فريــد أســاف المتحــدث باســم االتحــاد أن هــذا القــرار ســيضمن زيــادة أعــداد اليهــود المقتحميــن لألقصــى
ّ
ويحســن مــن ســبل وطريقــة االقتحامــات لألقصــى.
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تدلــل هــذه التطــورات علــى وجــود سياســة ممنهجــة وفــق خطــة مدروســة تتبعهــا الســلطات
ًّ
اإلســرائيلية ،لتحويــل أمــر إغــاق المســجد األقصــى ومنــع الصــاة أمــرا اعتياديــا تحــت ذرائــع مختلفــة؛
بمــا يمهــد لمحــاوالت تثبيــت التقســيم الزمانــي والمكانــي داخــل المســجد.
وتأتــي االعتــداءات اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس المحتلــة ،ضمــن سياســة العقوبــات الجماعيــة
وانتهــاكا صارخــا لحريــة العبــادة ،والعقيــدة ،وحريــة الوصــول إلــى األماكــن المقدســة ودور العبــادة،
وحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة التــي تكفلهــا جميــع المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة.
وتشــكل هــذه االعتــداءات ،انتهــاكا واضحــا للمــادة  18مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،التــي
ٌّ
ِّ
ُّ ِّ
ِّ
نصــت« :لـ ِّ
ـكل شــخص حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن ،ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي تغييــر
ُّ
ِّ
دينــه أو معتقــده ،وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة
والتعليــم ،بمفــرده أو مــع جماعــة ،وأمــام المــأ أو علــى حــدة» وهــو المضمــون نفســه الــذي أكــدت
عليــه المــادة  18مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.
كمــا أنهــا تشــكل انتهــاكا للقــرار الدولــي رقــم  ،194الصــادر فــي  1948/12/11عــن األمــم المتحــدة والذي
نــص علــى إنشــاء لجنــة توفيــق تابعــة لألمــم المتحــدة ،وتقريــر وضــع القــدس فــي نظــام دولــي دائــم،
واشــتمل علــى وجــوب حمايــة األماكــن المقدســة والمواقــع واألبنيــة الدينيــة فــي فلســطين ،وتأميــن
ً
حريــة الوصــول إليهــا وفقــا للحقــوق القائمــة والعــرف التاريخــي.
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الجدول التالي يوضح تفاصيل عمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى
في شهر أغسطس/آب2019
النسبة تفاصيل ومالحظات

اليوم

التاريخ

عدد

الخميس

 1أغسطس
2019

166

ً
من بينهم  40موظفا في الحكومة
اإلسرائيلية

األحد

 4أغسطس
2019

84

ٌ
حاول عدد منهم إقامة طقوس وشعائر
تلمودية في منطقة باب الرحمة

االثنين

 5أغسطس
2019

75

ً
ً
من بينهم  25طالبا يهوديا

الثالثاء

 6أغسطس
2019

88

إقامة طقوس وشعائر تلمودية

األربعاء

 7أغسطس
2019
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الخميس

 8أغسطس
2019
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األحد

 11أغسطس
2019

1729

يوم عيد األضحى إقامة طقوس وشعائر
تلمودية

الخميس

 15أغسطس
2019

96

ضمنهم وزير الزراعة في الحكومة اإلسرائيلية
اوري ارئيل

األحد

 18أغسطس
2019

124

 79مستوطنا و 45عنصرا من المخابرات
اإلسرائيلية

االثنين

 19أغسطس
2019

114

حاولوا أداء طقوس تلمودية في المسجد
األقصى

الثالثاء

2019/9/20

92

ً
ً
ً
اقتحام  41مستوطنا و 51طالبا يهوديا
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الخميس

 22أغسطس
2019

136

برفقة  ٢٠من الشرطة اإلسرائيلية و ٢مخابرات

األحد

 25أغسطس
2019

116

منهم 20طالبا باحات

االثنين

 26أغسطس
2019

129

منهم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

الثالثاء

 27أغسطس
2019

109

إقامة طقوس وشعائر تلمودية

األربعاء

 28أغسطس
2019

56

إقامة طقوس وشعائر تلمودية

الخميس

 29أغسطس
2019

113

إقامة طقوس وشعائر تلمودية

المجموع
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 21أغسطس
2019

3687
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ً
سابعا  :اإلبعاد عن المسجد األقصى:

تنتهــج القــوات اإلســرائيلية سياســة تعســفية تجــاه الفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي المســجد األقصــى
أثنــاء دخــول مجموعــات مــن المســتوطنين ،بحيــث يمكــن أن يكــون مجــرد التواجــد فــي ســاحات المســجد فــي تلــك
ً
األوقــات مدعــاة لإلبعــاد عــن المســجد األقصــى أو االعتقــال ،وخصوصــا فــي منطقــة بــاب الرحمــة ،حيــث يتــم توجيــه
تهمــة «اإلخــال بالنظــام العــام» لهــم ،وهــي تهمــة واســعة وفضفاضــة كمــا هــو واضــح .وأصــدرت الســلطات
اإلســرائيلية خــال شــهر أغســطس ( )10قــرارات إبعــاد عــن المســجد األقصــى ،ومــددت اعتقــال صحفــي تمهيــدا
إلبعــاده عــن مدينــة القــدس ،وفيمــا يلــي التفاصيــل:
وفــي يــوم الجمعــة الموافــق  ،2019/8/9ســلمت الســلطات اإلســرائيلية ،الشــيخ ناجــح بكيــرات ،نائــب المديــر العــام
ألوقــاف اإلســامية فــي القــدس ،قــرارا يقضــي بمنعــه مــن دخــول المســجد األقصــى لمــدة  6أشــهر .جــاء ذلــك
بعــد اســتدعاء بكيــرات لمقــر شــرطة القشــلة بالبلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة .وهــذه المــرة العشــرين التــي
تبعــد فيــه القــوات اإلســرائيلية عــن المســجد األقصــى؛ إذ بــدأ ابعــاده عــن األقصــى ومدينــة القــدس والبلــدة
القديمــة منــذ عــام  ،2003وتبلــغ حصيلــة اإلبعــادات نحــو خمــس ســنوات ونصــف ،عــدا عــن ســجنه  13مــرة ،لمــدة
بلغــت أكثــر مــن ثمانــي ســنوات.
وأفــاد الشــيخ ناجــح بكيــرات ،أن اســتهدافه ليــس وليــد اليــوم ،كونــه يعمــل منــذ  43عامــا فــي المســجد األقصــى،
واســتهدف فــي كل منصــب شــغله .وأنــه أبعــد فــي هبــة بــاب األســباط لمــدة  6أشــهر ،و 4أشــهر فــي هبــة
مصلــى بــاب الرحمــة ،وبخصــوص عيــد األضحــى أبعــد اليــوم  6أشــهر.
ووصــف بكيــرات مــا يجــري فــي المســجد األقصــى هــي حالــة هســتيرية مــن جهــة ،وحالــة انتخابيــة مــن جهــة
اخــرى ،قائــا »:هنــاك محاولــة إلرضــاء جمهــور اليميــن المتطــرف فــي االنتهــاكات بالمســجد األقصــى ،وتحريــض
للجمهــور االســرائيلي علــى اقتحــام المســجد األقصــى لنيــل أصــوات انتخابيــة فــي أيلــول القــادم».
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وفــي يــوم الخميــس الموافــق  1أغســطس  ،2019مــددت محكمــة إســرائيلية اعتقــال المصــور الصحفــي فــي
القــدس ،مصطفــى خــاروف ،حتــى األول مــن ســبتمبر/أيلول المقبــل.
وقالــت محاميــة خــاروف «أدي لوســتيغمان» :إن المحكمــة اإلســرائيلية عقــدت ،الخميــس ،جلســة اســتماع حــول
قضيــة خــاروف فــي مركــز ترحيــل «غيفعــون» فــي الرملــة .وكانــت الســلطات اإلســرائيلية فشــلت فــي  21تمــوز
ّ
الماضــي بإبعــاد خــاروف الــى األردن ،بعــد أن رفضــت عمــان اســتقباله.
وقالــت المحاميــة «لوســتيغمان» ،إن الســلطات اإلســرائيلية طلبــت مــن المحكمــة ،مهلــة ،لتمكينهــا مــن إبعــاد
خــاروف الــى األردن أو الــى الجزائــر ،حيــث ولــد خــاوف ألبويــن مــن القــدس.
وأضافت إن القاضي اإلسرائيلي ،قبل طلب السلطات «االسرائيلية» ،وأمهلها حتى األول من أيلول المقبل.
ولفتــت لوســتيغمان ،إلــى أنــه مــن الممكــن أن تفــرج المحكمــة عــن خــاروف ،فــي حــال فشــل الســلطات االســرائيلية
بإبعــاده إلــى األردن أو الجزائــر ،مــن خــال دولــة ثالثــة ،حيــث ال تقيــم عالقــات دبلوماســية مــع إســرائيل.
وســبق لزوجتــه ،تمــام ،أن قالــت إن زوجهــا ،يتعــرض لضغــوط كبيــرة مــن الســلطات «اإلســرائيلية» للقبــول بترحيلــه
إلــى األردن.
واعتقلــت القــوات اإلســرائيلية المصــور الصحفــي خــاروف بالقــدس فــي  22يناير/كانــون الثانــي  ،2019ومنــذ ذلــك
الحيــن يقبــع فــي ســجن «غفعــون» ،المخصــص لترحيــل العمــال األجانــب غيــر القانونييــن.
وتطالــب النيابــة اإلســرائيلية بإبعــاد خــاروف عــن األراضــي الفلســطينية بدعــوى أنــه مولــود فــي الجزائــر ،رغــم
كونــه وجميــع أفــراد عائلتــه مــن ســكان القــدس المحتلــة ،ويقيــم فــي المدينــة منــذ  20عامــا وهــو متــزوج ولديــه
ابنــة صغيــرة.
وفــي يــوم االثنيــن الموافــق  12أغســطس  ،2019أفرجــت القــوات اإلســرائيلية عــن الطفليــن محمــد معتــوق17 ،
عامــا ،وعبــد الرحمــن ســنقرط 17 ،عامــا بشــرط اإلبعــاد عــن األقصــى ألســبوعين .يذكــر أن القــوات اإلســرائيلية كانــت
اعتقلــت الطفليــن مــن المســجد األقصــى أول أيــام عيــد األضحــى خــال قمــع المصليــن.
ومســاء يــوم الخميــس الموافــق  15أغســطس  ،2019أبعــدت الشــرطة اإلســرائيلية ( )4مواطنيــن عــن المســجداألقصــى ،لمــدة  6أشــهر .والمبعــدون هــم )1 :عــوض الســايمة )2 ،عريــن زعانيــن )3 ،أحمــد جــودت الشــاويش)4 ،
منيــر الباســطي.
وفــي يــوم الســبت الموافــق  17أغســطس  ،2019أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية األســير الســابق محمــد الشــلبي
ً
عــن المســجد األقصــى  15يومــا.
وفــي يــوم الخميــس الموافــق  22أغســطس  ،2019أبعــدت الســلطات اإلســرائيلية الطفــل حبيــب عمــر ابــو شوشــة،
 ١٤عامــا ،عــن المســجد األقصــى  ١٥يومــا ،والتوقيــع علــى كفالــة ماليــة قيمتهــا  ٧آالف شــيكل ،والمثــول للتحقيــق
فــي حــال االســتدعاء ،وذلــك بعــد أن اعتقلتــه فــي وقــت ســابق ،واشــترطت اإلفــراج عنــه باإلبعــاد.
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ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن القــوات اإلســرائيلية اعتــدت علــى الطفــل حبيــب لــدى محاولتــه الدفاع عــن الفتاة
مادليــن عيســى خــال اعتقالهــا ،قبــل أن يجــري اعتقالــه ومــن ثــم إخــاء ســبيله المشــروط باإلبعــاد .وأصيــب الفتــى
حبيــب برضــوض فــي ظهــره ووجهــه ،جــراء اعتــداء الشــرطة اإلســرائيلية عليــه خــال اعتقالــه.
وفــي يــوم الجمعــة الموافــق  23أغســطس  ،2019أفرجــت الشــرطة اإلســرائيلية عــن المواطنة مادلين عيســى23 ،
عامــا ،والفتــاة شــفاء أبــو غاليــة 17 ،عامــا ،اللتيــن اعتقلتــا قــرب مصلــى بــاب الرحمــة يــوم أمــس ،بشــرط اإلبعــاد عــن
ّ
المســجد األقصــى لمــدة أســبوع .وفــي يــوم األحــد الموافــق  29أغســطس  ،2019ســلمت الســلطات اإلســرائيلية،
المواطنتيــن قــراري إبعــاد جديديــن عــن المســجد األقصــى .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،ســلمت محكمــة إســرائيلية
المواطنــة مادليــن عيســى ،قــرارا باإلبعــاد عــن األقصــى  4أشــهر ،وســلمت الفتــاة شــفاء أبــو غاليــة ،قــرارا باإلبعــاد
عــن المســجد األقصــى شــهرين.

وتمثــل السياســة اإلســرائيلية ،فــي اإلبعــاد عــن المســجد األقصــى ،انتهــاكا للحــق فــي العبــادة الــذي
أكــدت عليــه المواثيــق الدوليــة ،فضــا عــن كونــه محاولــة لتغييــب القيــادات والشــخصيات الفلســطينية
واإلســامية المؤثــرة التــي تتصــدى لسياســة فــرض األمــر الواقــع اإلســرائيلية ،بمــا يســهل تنفيــذ
االقتحامــات المتكــررة.
ويأتــي اســتمرار القــوات اإلســرائيلية فــي اقتــراف جريمــة «اإلبعــاد القســري» اســتمرارا النتهاكاتهــا
جميــع مواثيــق حقــوق اإلنســان الدوليــة ،ومخالفــة صريحــة التفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر النقــل
واإلبعــاد القســري لألشــخاص المحمييــن مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي أي بلــد آخــر ،وتعــد النقــل
ً
ُ
القســري انتهــاكا خطيــرا لالتفاقيــة ،ويعــرف بأنــه جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب نظــام
رومــا األساســي.
ويعتقــد المرصــد ،أنــه إلــى جانــب جريمــة اإلبعــاد القســري ضــد الصحافــي خــاروف ،فــإن القــوات
اإلســرائيلية تنتهــك باحتجــازه حــق فــي العمــل وحريــة العمــل الصحفــي وحريــة الــرأي والتعبيــر.

اقتحامات المستوطنين ترجمة لتوجهات رسمية لكسر سياسة الوضع القائم في القدس

42

ثامنا :تقييد الحريات العامة واإلعالمية:

رصــد فريــق المرصــد ( )9قــرارات إســرائيلية تقيــد حــق الفلســطينيين فــي تنظيــم لقــاءات وفعاليــات سياســية
ورياضيــة فــي القــدس المحتلــة ،بذريعــة منــع مظاهــر الســيادة الفلســطينية فــي المدينــة المحتلــة.
وفيما يلي التفاصيل:
وفــي يــوم الســبت الموافــق  3أغســطس  ،2019منعــت الســلطات اإلســرائيلية ،عائلــة الشــهيد محمــد ســمير
عبيــد (قتلتــه القــوات اإلســرائيلية فــي  27يونيــو الماضــي) ،مــن إقامــة مأدبــة طعــام عــن روح ابنهــا الشــهيد فــي
بلــدة العيســاوية شــمال شــرقي القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة فــإن عائلــة الشــهيد عبيــد تفاجــأت
باتصــال مــن المخابــرات اإلســرائيلية تحذرهــم فيــه مــن إقامــة المأدبــة عــن روح الشــهيد ،أو إقامــة أي شــكل مــن
أشــكال االحتجــاج.
وفــي خطــوة عنصريــة ،تهــدف لمالحقــة الوجــود الفلســطيني فــي القــدس المحتلــة ،وقــع يــوم االثنيــن الموافــق
 5أغســطس  ،2019وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد أردان ،قــرارات جديــدة لحظــر أي نشــاطات ثقافيــة أو
سياســية للمنظمــات الفلســطينية ،أو الســلطة الفلســطينية ،بمحيــط مدينــة القــدس .كمــا مــدد إغــاق جميــع
المؤسســات التابعــة للســلطة فــي القــدس؛ وفــق كشــفت عنــه صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» اإلســرائيلية.
ومســاء اليــوم نفســه ،منعــت الســلطات اإلســرائيلية حفلــي تأبيــن للقيــادي المقدســي الدكتــور الراحــل صبحــي
غوشــة ،والرياضــي أحمــد عديلــة ،فــي موقعيــن مختلفيــن بمدينــة القــدس المحتلــة ،بادعــاء رعايــة الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية لهمــا.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية مركــز “يبــوس” فــي شــارع الزهــراء ،وســط مدينــة
القــدس المحتلــة ،بعــد محاصرتــه والتمركــز علــى بابــه ،وأخرجــت المتواجديــن داخــل القاعــة بالقــوة ،واعتــدت علــى
ً
بعضهــم بالدفــع والضــرب ،علمــا أن معظــم الحضــور مــن كبــار الســن .دققــت تلــك القــوات البطاقــات الشــخصية
للحضــور ،وســلمت عــددا منهــم اســتدعاءات للتحقيــق .كمــا علقــت قــرارا بمنــع حفــل التأبيــن الموقــع مــن وزيــر
األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد اردان ،علــى بــاب المركــز الثقافــي .وجــاء فيــه أن المنــع بذريعــة “رعايــة تأبيــن
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المرحــوم صبحــي غوشــة مــن الســلطة الفلســطينية ،ومشــاركة شــخصيات بــارزة مــن فتــح فيــه” .يذكــر أن المرحوم
غوشــة أســس جبهــة النضــال الشــعبي فــي مدينــة القــدس ،واعتقلتــه القــوات اإلســرائيلية ،وحوكــم أمــام
محاكمهــا العســكرية ،ثــم أفــرج عنــه وأبعــد عــن أرض الوطــن بســبب حالتــه الصحيــة عــام  ،1971فســافر إلــى دولــة
الكويــت حيــث عمــل فــي وزارة الصحــة حتــى عــام  ،1990ثــم انتقــل الــى عمــان حيــث توفــاه اللــه.
وبالتزامــن مــع ذلــك ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية جمعيــة الشــبان المســيحية ومنعــت الحفــل المركــزي الختامــي
لمهرجــان الراحــل أحمــد عديلــة ،الــذي دعــا اليــه «تجمــع قدســنا لالتحــادات واأللعــاب الرياضيــة» ،وكان مــن المقــرر
أن يتخللــه تكريــم كوكبــة مــن رجــال الرياضــة الفلســطينية.
وفــي إطــار تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر ،قدمــت النيابــة العامــة اإلســرائيلية ،يــوم الجمعــة الموافــق 2019/8/9
الئحــة اتهــام ضــد فلســطيني مــن شــرقي القــدس المحتلــة ،بتهمــة التحريــض علــى «اإلرهــاب والعنــف» والتضامــن
ّ
مــع منظمــة «إرهابيــة» مــن خــال نشــر مضاميــن محرضــة عبــر «فيســبوك».
وبحســب قنــاة مــكان اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة ،فــإن الشــرطة اإلســرائيلية اعتقلــت الفلســطيني وهــو فــي
ً
ً
الثالثينــات مــن عمــره ،قبــل نحــو شــهر .وأجــرت الشــرطة تحقيقــا ســريا بموافقــة النيابــة العامــة فــي مجــال الفضــاء
االفتراضــي تــم خاللــه رصــد نشــره لـ»تدوينــات تحريضيــة» ،وجــرى فيمــا بعــد اعتقالــه والتحقيــق معــه .وطلبــت
ّ
النيابــة اإلســرائيلية مــن المحكمــة تمديــد فتــرة اعتقالــه حتــى انتهــاء اإلجــراءات بحقــه ،مــع التحفــظ علــى نشــر
اســمه.

وفــي يــوم الســبت الموافــق  17أغســطس  ،2019منعــت القــوات اإلســرائيلية ،عقــد لقــاء قانونــي حــول إشــكالياتالترخيــص والبنــاء وتأثيرهــا علــى أوامــر الهــدم فــي القــدس ،كان مــن المقــرر أن تعقدهــا نقابــة المحاميــن
الفلســطينيين بالتعــاون مــع جمعيــة بــرج اللقلــق لعمــل المجتمعــي فــي مقــر الجمعيــة بالبلــدة القديمــة بمدينــة
القــدس المحتلــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة ،فــإن اللقــاء كان يفتــرض أن يعقــد الســاعة  3:00مســاء الســبت
ويســتمر حتــى  5:00مســاء؛ إال أن القــوات اإلســرائيلية اقتحمــت المــكان ،وأخرجــت المواطنيــن مــن القاعــة التــي
كان ســيعقد فيهــا اللقــاء ،ووزعــت أمــر منــع مــن وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد أردان.
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وفــي مســاء اليــوم التالــي ،األحــد الموافــق  18أغســطس  ،2019منعــت الشــرطة اإلســرائيلية إقامــة دوري
العائــات المقدســية لكــرة القــدم فــي ملعــب «جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق» فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة
القــدس المحتلــة ،بعــد اقتحــام مقرهــا ومصــادرة الالفتــات الخاصــة بالفعاليــة .ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ فقــد
هاجمــت القــوات اإلســرائيلية الخاصــة التــي رافقــت عناصــر المخابــرات المواطنيــن هنــاك واعتــدت علــى عــدد منهــم
بالضــرب وأخلــت الملعــب بالكامــل ،واعتقلــت شــابا مــن المشــاركين فــي الــدوري .وألصقــت القــوات اإلســرائيلية
ً
ً
أمــرا بالعبريــة والعربيــة بمنــع الفعاليــة علــى بوابــة الملعــب ،موقعــا مــن وزيــر األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد
ً
أردان .ووفقــا لقــرار المنــع فــإن ســبب منــع الفعاليــة كونهــا «برعايــة وتمويــل الســلطة الفلســطينية ودون إصــدار
تصريــح خطــي» .وأفــاد ناصــر غيــث ،رئيــس الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي« :إنــه قــرار ملــيء
بالكــذب واالفتــراءات علــى جمعيــة بــرج اللقلــق ،فــدوري العائــات المقدســية هــو نشــاط رياضــي مقدســي ممــول
مشــكورا مــن رجــل أعمــال فلســطيني هــو منيــر الكالوتــي ،وهــذه هــي الســنة الثالثــة علــى التوالــي التــي يقــام
فيهــا دوري العائــات المقدســية علــى أرض بــرج اللقلــق».
وكان مــن المقــرر أن تشــارك  158عائلــة مقدســية فــي النشــاط الكــروي الــذي يســتمر لعــدة أيــام ،وعــادة مــا
يشــهد منافســة مــا بيــن العائــات للفــوز بالــدوري.
وفــي يــوم الخميــس الموافــق  29أغســطس  ،2019أبلغــت القــوات اإلســرائيلية ،ادارة نــادي العيســاوية بقــرار
منعهــا تنظيــم بطولــة راس الســنة الهجريــة ،التــي كانــت مقــررة اقامتهــا غــدا الجمعــة فــي ملعــب العيســاوية
المعشــب بالقــدس المحتلــة.
وذكــر مديــر نــادي العيســاوية محمــد بكــر مصطفــى انــه تلقــى تهديــدا عبــر الهاتــف مــن المخابــرات اإلســرائيلية،
انــه فــي حــال نظمــت البطولــة ســيتم اقتحــام ملعــب العيســاوية وتوقيفهــا ،بحجــة ان االتحــاد الفلســطيني لكــرة
القــدم تابــع للســلطة الفلســطينية.
واوضــح انــه كان سيشــارك فــي البطولــة أكثــر مــن  ١٦٠طفــا وطفلــة مــن ثمانيــة أنديــة فــي أحيــاء القــدس ،تبلــغ
اعمارهــم مــا بيــن  ١٢و ١٣عامــا.
وينظــم بطولــة رأس الســنة الهجريــة نــادي العيســاوية ،تحــت رعايــة تجمــع قدســنا لالتحــادات وااللعــاب الرياضيــة،
واشــراف االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم.
ويشــارك فــي البطولــة  ٨فــرق مقدســية هــي :نــادي العيســاوية «المنظــم» ،نــادي هــال القــدس ،نــادي
الموظفيــن ،نــادي العاصمــة ،نــادي صــور باهــر ،نــادي أبنــاء بيــت حنينــا ،نــادي جبــل الزيتــون ،نــادي ســلوان.
ولفــت محمــد مصطفــى إلــى انهــا ليســت المــرة األولــى التــي تمنــع فيهــا القــوات اإلســرائيلية إقامــة فعاليــات
رياضيــة بنــادي العيســاوية ،اذ منعــت اقامــة حفــل قبلهــا.
ّ
وأوضــح أن القــوات اإلســرائيلية تســتهدف األطفــال فــي نــادي العيســاوية ،مــن خــال اقتحــام النــادي والملعــب
المعشــب عــدة مــرات يوميــا ،وتخيفهــم وتالحقهــم؛ مــا أدى الــى احتجابهــم عــن القــدوم للنــادي.
واشــار إلــى انــه كان يتــدرب فــي المدرســة الكرويــة بالنــادي  ١٢٠طفــا ،وفــي الشــهرين األخيريــن أصبحــوا ٢٠
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طفــا ،بســبب اوضــاع القريــة ،واقتحــام القــوات الدائــم ألحيائهــا وشــوارعها ،وتنكيلهــا بالســكان وخاصــة الشــبان
واألطفــال.
وبيــن ان الســكان أصبحــوا يشــعرون بالخــوف الدائــم علــى أطفالهــم ،ويفتقــدون األمــان فــي بيوتهــم وأحيــاء
القريــة.
وفــي مســاء الســبت الموافــق  31أغســطس  ،2019أغلقــت القــوات اإلســرائيلية ،أبــواب جمعيــة بــرج اللقلــق فــيالبلــدة القديمــة بمدينــة القــدس المحتلــة ،واعتقلــت مديرهــا.
ووفــق المتابعــة الميدانيــة؛ إن القــوات اإلســرائيلية جــددت اقتحامهــا لجمعيــة بــرج اللقلــق بالبلــدة القديمــة مــن
القــدس ،وأغلقــت أبوابهــا ،واعتقلــت مديرهــا التنفيــذي منتصــر ادكيــدك ،كمــا وزعــت قــرارا بمنــع إقامــة دوري
العائــات المقدســية المنــوي تنفيــذه اليــوم فــي ملعــب الجمعيــة بمشــاركة  10عائــات مقدســية.
وكانــت القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت ،اليــوم ،رئيــس جمعيــة بــرج اللقلــق ناصــر غيــث ،ومنســق دوري العائــات فــي
الجمعيــة عــاء جمجمــوم مــن مدينــة القــدس المحتلــة.
وجــاء قــرار منــع إقامــة الــدوري مــن وزيــر األمــن الداخلــي «غلعــاد أردان” ،وتشــن الســلطات اإلســرائيلية حملــة
واســعة لمنــع النشــاطات الفلســطينية فــي القــدس ،حيــث منعــت عــدة فعاليــات رياضيــة واجتماعيــة خــال االشــهر
الماضيــة ،بدعــوى أنهــا مدعومــة مــن الســلطة الفلســطينية.

وتأتــي هــذه الخطــوات ضمــن االنتهــاكات اإلســرائيلية للحريــات العامــة ،وتصــب فــي السياســة
اإلســرائيلية الممنهجــة والهادفــة لمنــع إقامــة وتنظيــم الفعاليــات السياســية والرياضيــة ،األمــر
الــذي يعــد انتهــاكا صارخــا وخطيــرا للميثــاق األولمبــي والنظــام األساســي ولوائــح االتحاديــن الدولــي
واالســيوي لكــرة القــدم .كمــا تنطــوي القــرارات اإلســرائيلية علــى ممارســة التمييــز العنصــري ،ففــي
الوقــت الــذي تضــع قيــودا علــى حريــة الفلســطينيين فــي عقــد االجتماعــات واألنشــطة ،تســمح بهــا
للمســتوطنين.
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ً
تاسعا  :الحصار والحواجز وحرية الحركة:

تفــرض القــوات اإلســرائيلية حصــارا خانقــا علــى البلــدات واألحيــاء الفلســطينية فــي القــدس المحتلــة ،وتقيــد وصول
الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .إذ ال تســمح إال للفلســطينيين الذيــن يحملــون بطاقــات هويــة
ً
الضفــة الغربيــة ممــن بلغــوا ( 55عامــا) مــن الرجــال ،و( 50عامــا) مــن النســاء بالدخــول إلــى شــرقي القــدس دون
اشــتراط حصولهــم علــى تصاريــح مســبقة ،مــع الخضــوع للفحــص األمنــي كشــرط لدخولهــم ،فيمــا تفــرض علــى
باقــي األعمــار الحصــول علــى تصريــح خــاص .ويمنــع غالبيــة الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة مــن الوصــول للمدينــة
المحتلــة ،ويســمح علــى فتــرات متباعــدة ألعــداد قليلــة جــدا بعــد الحصــول علــى تصاريــح خاصــة.
ً
ّ
وتنصــب القــوات اإلســرائيلية  13حاجــزا ثابتــا فــي القــدس المحتلــة ،وتقيــم عشــرات الحواجــز الطيــارة التــي توقــف
المواطنيــن أثنــاء مرورهــم عبرهــا وتنــكل بهــم .وخــال هــذا الشــهر رصــد المرصــد أكثــر مــن  35حاجــزا طيــارا فــي
أحيــاء المدينــة المحتلــة.
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 ،وتكــرر ذلــك بوضــوح خــال أيــام عيــد األضحــى.
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الخالصة والمطالب:
أظهــرت التوثيــق الميدانــي تصاعــد اعتــداءات القــوات اإلســرائيلية التــي تســتهدف المســجد األقصــى ،بمــا فــي
ذلــك اســتخدامه كورقــة فــي الصــراع االنتخابــي ،وخطــوات عمليــة لتغييــر األمــر الواقع الحالي الذي هو باألســاس
مجحــف ألصحــاب الحــق ،لجهــة المزيــد مــن الســيطرة ،ومحاولــة فــرض التقســيم الزمانــي والمكاني على المســجد.
ّ
وتبيــن أن الســلطات اإلســرائيلية صعــدت مــن انتهاكاتــه الماســة بالحــق فــي الحيــاة والســامة البدنيــة ضمــن
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 ،فــي المقابــل يســتمر بنــاء المزيــد مــن الوحدات الســكنية للمســتوطنين.
ويــرى المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ،أن التصاعــد فــي تنفيــذ هــذه السياســة العنصريــة يأتــي نتيجــة
لضــوء أخضــر مــن اإلدارة األميركيــة التــي شــرعنت هــذه االنتهــاكات منــذ إعالنهــا االعتــراف بمدينــة القــدس عاصمــة
إلســرائيل ،ووســط صمــت دولــي يصــل إلــى حــد التواطــؤ مــن المجتمعــي الدولــي.

وبناء عليه فإن المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان:
يحــذر مــن مخاطــر الخطــط اإلســرائيلية التــي تســتهدف المســجد األقصــى والســاعية لفــرض التقســيم
الزمانــي والمكانــي عليــه ،وتغييــر األمــر الواقــع لألســوأ ،وأننــا قــد نكــون أمــام خطــوات أكثــر خطــورة مــن
الحكومــة القادمــة بعــد االنتخابــات اإلســرائيلية.
يجــدد مطالبتــه المجتمــع الدولــي بالخــروج مــن دائــرة الصمــت أو بيانــات التنديــد الخجولــة ،لجهــة اتخــاذ
قــرارات ومواقــف توقــف االنتهــاكات اإلســرائيلية الجســيمة لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
والقانــون الدولــي اإلنســاني.
يدعو المجتمع الدولي لتحمل المســــؤولية تجــــاه القــــدس والســــكان الفلســــطينيين فيهــــا وحمايتهــــم
باعتبارهــــم ســــكان منطقــــة محتلــــة بموجــــب قــــرارات مجلــــس األمــــن والجمعيــــة العامــــة ،وتحمــــل
المســــؤولية تجاههــــم بموجــــب وقــــوع القــــدس تحــــت المســــؤولية الدوليــــة وفــق قــــرار  181الجمعيــــة
العامــــة لألمــــم المتحــــدة.
العمــــل علــــى وقــــف سياســــة التمييــــز العنصــــري بيــــن الفلســــطينيين واإلســــرائيليين فــــي إجــــراءات
التحقيــــق والمالحقــــة والمحاكمــــة.
يطالــب المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتدخــل لوقــف سياســة اإلبعــاد القســري وانتهــاك الحريــات والحــق
فــي العبــادة.
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