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 الحفريات مستمرة أسفل المسجد األقصى، والنهيارات متزايدة وتنذر بالخطر 

( عملية هدم 117( حالة اعتقال و)2176( شهداء و)7القدس ترصد)ومحافظة 
  ( مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى خالل النصف األول من العام33,351و)

2022 

القدس   محافظة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات  تقرير  القدس  محافظة  أصدرت 
المحتلة) العام  العاصمة  من  األول  النصف  خالل  لّخصت2022(  مجمل   ،  فيه 

انتهاكات االحتالل خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري، وكانت المحافظة قد 
 أصدرت خمسة تقارير رصدت فيهم انتهاكات االحتالل خالل العام الجاري. 

في ُلّجة ما تعيشه المدينة المقدسة من انتهاكات، وجرائم، واستفحال تمارسه "إسرائيل"  
والتي تزداد وتيرتها يوًما بعد يوم، أصبح الفلسطيني عامًة    -لالدولة القائمة باالحتال-

والمقدسي على وجه الخصوص مستهدًفا لتطبيق كافة وسائل اإلجرام عليه، من خالل  
 جرحه أو اعتقاله أو هدم ملكه وتصل إلى قتله وحتى استهدافه بعد الموت!

في العاصمة المقدسة من    سبعة شهداء ،  2022ارتقى خالل النصف األول من العام  
عبد   جفال،  يامن  الطفل  القواسمي،  حمد، كريم  فهمي   ( وهم  بينهم صحفية وطفل. 

 الرحمن قاسم، عالء شحام، اإلعالمية شيرين أبو عاقلة، وليد الشريف(. 

وال نغفل أبًدا عن الجريمة المتكاملة األركان التي نفذها االحتالل بحق اإلعالمية شيرين  
أثناء عاقلة  تحت    أبو  إسرائيل  جرائم  وضعت  والتي  جنين،  مخيم  ألحداث  تغطيتها 

المجهر أمام العالم بأسره، باستهدافه وبشكٍل واضح الصحافة، من خالل إطالق النار 
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بشكٍل مباشر لتصيب بدايًة الصحفي علي سمودي والتي أدت إلى إصابته في منطقة 
أبو عاقلة حيث و  الثانية كانت في رأس  لجت من منطقة أسفل الظهر، والرصاصة 

األذن لتهتك جزء من الدماغ، األمر الذي أدى إلى استشهادها على الفور، وارتدت  
الرصاصة لكن الخوذة منعتها من الخروج، ليدلنا جسد شيرين حتى بعد قتلها بدم بارد  

 على األدلة التي تشير إلى قاتلها.

ذلك ليعتدي على الشهيد  لم يكتِف االحتالل باالعتداء على المقدسي حًيا بل تجاوز  
في نعشه، في مشهد مريع من الضرب والتكسير، ورش غاز الفلفل وتفريق المشيعين.  
األمر الذي رأيناه خالل تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة، وتاله مشهد تشييع الشهيد  
وليد الشريف، حيث قامت قوات االحتالل باالعتداء على المشيعين بالضرب والتكسير  

 الفلفل وحتى إطالق النار صوبهم.ورش غاز 

لدى االحتالل، ال    الشهداء المحتجزة جثامينهموفي سياق متصل، فيما يخص ملف  
( جثامين  تحتجز  االحتالل  االحتالل 18زالت سلطات  ثالجات  في  مقدسيا  شهيدا   )

 .2022ومقابر األرقام حتى نهاية شهر حزيران 

سلطات االحتالل إلى االستمرار    ، حيث تعمداستهداف محافظ القدس ورموز مقدسية
في إبعاد محافظ القدس عن مكان عمله في محافظة القدس، باإلضافة إلى ثلة من 

 القرارات التي تتخذها بحقه. 

وشهدت محافظة القدس غروب أحد شموسها المشرقة حيث ارتقى مدير دائرة الشباب  
ضاء نابلس إلى الرفيق  والرياضة في محافظة القدس الشهيد فواز حمايل من بلدة بيتا ق
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األعلى، متأثًرا بجراحه التي ُأصيب بها نتيجة إطالق االحتالل رصاص "الدمدم المحرم 
نيسان أّدت إلى تهتك كبير في الكبد    14دولًيا"، عن مسافة قريبة تجاهه صباح يوم  

ز  والكلى والرئتين، وذلك أثناء اقتحام قوات االحتالل بلدته بيتا، ويذكر أن الشهيد فوا
 أبناء.  3عاًما( وأٌب لـ ِ  46حمايل يبلغ من العمر )

،  ( اعتداء باإليذاء الجسدي 67( اعتداء؛ منها )261)كما رصدت محافظة القدس  
مستوطنون خالل شهر حزيران على أفراد عائلة  وكان من أبرزها اعتداء قطعان ال

الشابين ع  100سمرين في بلدة سلوان، كما وهاجم ما يزيد عن   ماري مستوطًنا 
بالغة جًدا  الحادة ما أدى إلصابتهما بطعنات وجروح  حجازي وباسل راشد باآللت 

 كادت أن تودي بحياتهما.

الناتجة عن  إلصابات  ، ا2022ورصدت محافظة القدس خالل النصف األول من العام  
استعمال قوات االحتالل القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء المحافظة، إذ 

( إصابة بالرصاص الحّي والمطاطي واإلعتداءات الجسدية على  1772نحو )تم رصد  
يد قوات االحتالل والمستوطنين، نقلوا على أثرها للمستشفيات لتلقي العالج. وتركزت 
غالبيتها في المناطق العلوية من الجسد، ما أدى لتسجيل عشرات اإلصابات بالكسور 

 منهم أعينهم جراء اإلصابة المباشرة فيها.   والنزيف الداخلي في الرأس، كما وفقد بعٌض 

تصاعدت   الُمبارك،  األقصى  المسجد  لقدسّية  وصريح  واضح  انتهاك  اقتحامات  في 
  مستوطًنا(  33,351)، وتم رصد  2022خالل النصف األول من العام    المستوطنين 

اقتحموا باحات المسجد األقصى الُمبارك خالل الفترتين الصباحية والمسائية بحماية  
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وتمركزوا   علّنية،  تلمودية  أّدوا خاللها صلوات وشعائر  االحتالل،  مشددة من شرطة 
خالل اقتحاماتهم في محيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد،  

( بواقع  أيار  شهر  في  أعالها  األعياد  10,468كان  ذريعة  تحت  وذلك  مستوطًنا   )
 اليهودية. 

عرض لها المسجد األقصى منع أعمال الترميم، ووضع ومن اخطر االنتهاكات التي يت
محاولة   في  الُمبارك وخارجه  األقصى  المسجد  داخل  والصيانة  الترميم  أمام  العراقيل 
لبسط سيادة احتاللية كاملة على المسجد األقصى الُمبارك، ما أدى إلى تسرب مياه  

ية والّسور الشرقي  أمطار المنخفضات الجوية عند البوابات واألعمدة في الجهة الشرق
للمسجد األقصى ما تسبب بتعرض سجاد "المصلى المرواني" في األقصى للغرق بمياه 
األمطار، وكذلك تدفق مياه األمطار إلى داخل مصلى "باب الرحمة" نتيجة المنخفض  

 الجوي الذي مرت به البالد. 

وحاضرها. تشهد  ُيشكِّل الوجود المسيحي في القدس جزءًا من تاريخ المدينة الُمحتّلة  
على ذلك الكنائس واألديرة الُمنتشرة في أحيائها الُمختلفة، ال سيما كنيسة القيامة، مهوى  
قلوب المسيحيين من أنحاء العالم كاّفة. لكن هذا الوجود يتعرَّض إلى استهداٍف ُمتماٍد  

ر تاريخ القدس،    من االحتالل اإلسرائيلي مع سياسة التهويد التي ينتهجها االحتالل ليزوِّ
 وُيغيِّر حاضرها.

العام   النصف األول من  الطوائف   2022وخالل  االنتهاكات بحق  االحتالل  واصل 
والمعالم المسيحية بالقدس وكانت أبرزها، إصدار شرطة االحتالل قيوًدا لتقليص عدد  

 المحتفلين بسبت النور، حيث قيدت وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة. 
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والتي أقيم فيها بيت عزاء    حتالل كنيسة اللقاء في بيت حنينا،كما اقتحمت قوات اال
الشهيدة "شيرين أبو عاقلة"، واعتدت خالل االقتحام على المتواجدين في بيت العزاء 

 عدة مرات في محاولة إلزالة العلم الفلسطيني من المكان.

ي  واسعة ف  حمالت اعتقال ،  2022قوات االحتالل خالل النصف األول من عام    شنت
( رصد  وتم  واهيه،  ذرائع  تحت  المقدسيين،  لمواطنين  2176صفوف  اعتقال  حالة   )

قاصًرا(،    378طفاًل أقل من جيل المسؤولية( و)  12( سيدة، و)93مقدسيين من بينهم )
خالل المنخفض الثلجي الذي تأثرت فيه  ( شابا  54كان من ضمن االعتقاالت اعتقال )

 .لقاء الثلوج على مستوطنين وعناصر الشرطةالبالد في شهر كانون الثاني، بتهمة إ
اعتقال.   الشهور تسجياًل لحاالت  الثاني كان أعلى   15وفي  ويذكر أن شهر كانون 

شاًبا بعد ضربهم والتنكيل بهم من داخل باحات   476نيسان، اعتقلت قوات االحتالل  
لنقل   خصصت  والتي  إيجد"،  "حافالت  خاصة  بحافالت  الُمبارك  األقصى  المسجد 

معتقلين من ساحة البراق إلى معسكر بالقرب من بلدة العيسوية ومنه إلى مركز شرطة  ال
المسكوبية، ومنعت الشرطة تقديم االستشارات القانونية للمعتقلين، كما ومنع االحتالل  

 بالرغم من وضوح اإلصابات عليهم.  تحويلهم للعالج أو عرضهم على الطبيب 

ويالحظ ارتفاع في وتيرة االعتقاالت التي شنها االحتالل في محافظة القدس خالل  
(  1868، حيث رصد فيه )2021عنها في العام    2022النصف األول من العام     

 طفل قاصر(.   394سيدة( و)  85حالة اعتقال من بينهم )
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(  133خالل النصف األول من العام الجاري، أصدرت محاكم االحتالل العنصرية )
( قراًرا  36حكًما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بين تلك القرارات إصدار)

عامًا" وذلك للمرة الثالثة على   61باالعتقال اإلداري، من بينهم الحاج "أمين الشويكي،  
 التوالي. والنائب المقدسي الُمبعد أحمد عطون.

،  بالحبس المنزلي( قراًرا  109وخالل األشهر الستة األولى من العام الجاري، ُرصد )
تراوحت ما بين خمسة أيام إلى أسبوع، باإلضافة إلى فرض كفاالت وغرامات مالية  
باهظة بحقهم. من بين القرارات قراًرا بالحبس المنزلي المفتوح بحق "الطفل صهيب أبو  

عاما(. كما وكان من بين القرارات هذه، قراًرا بالحبس المنزلي لمدة خمسة 14ناب" )
آالف شيكل بحق أمين سر حركة فتح في القدس "شادي    5أيام وكفالة مالية بقيمة  

 مطور" بعد اعتقاله خالل نقل جثمان الشهيدة أبو عاقلة للمستشفى الفرنسي.

 ( قراًرا بالحبس المنزلي.101، )2021ويذكر أنه رصد خالل النصف األول من العام   

( قرار إبعاد خالل النصف األول من العام الجاري كان نصفها 711وتم رصد )
  قرارات إبعاد عن المسجد

األقصى الُمبارك، والتي تعددت ما بين اإلبعاد عن المسجد األقصى، أو مناطق  
جّراح، أو عن كامل مدينة القدس، ومن بين القرارات  سكنهم وخاصة حّي الشيخ 

قرارين إبعاد عن مدينة القدس بشكل نهائي طالت المواطنين "منصور أبو غربية"  
 و"مراد غازي العباسي".
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النصف   بين  ما  اإلبعاد  لقرارات  االحتالل  وتيرة إصدار سلطات  في  ارتفاع  ويالحظ 
قراًرا باإلبعاد عن مناطق   365الذي رصد فيه    2021، وعام  2022األول من العام  

 مختلفة. 

نع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، يتذرع االحتالل بأسباب أمنية لم 
، أصدرتها سلطات االحتالل في قراًرا بمنع من السفر(  21وتم رصد إصدار نحو )

 أشهر.   6النصف األول من العام الجاري فقط، وتتراوح فترة القرارات ما بين شهر إلى  

محافظة القدس في    عمليات الهدموخالل النصف األول من العام الجاري، بلغ عدد  
( عملية  34( عملية هدم بآليات وطواقم االحتالل، و)83( عملية من بينها؛  )117)

 ( عملية حفر وتجريف نفذّتها آليات االحتالل.16هدم قسري ذاتي. باإلضافة إلى )

( االحتالل  آليات  )83نفّذت  هدم طالت؛  عملية  سكنية، و)24(  وشقة  منزال   )28  )
ومقبرة قيد اإلنشاء، باإلضافة إلى مخازن، واسطبالت    منشأة تجارية، ومركز طبي،

 للخيول، وبركسات سكنية وزراعية، وغرف زراعية، وجدران استنادية وأسوار. 

، سّلمت سلطات االحتالل عدة قرارات هدم في  2022خالل النصف األول من العام  
تعددة  منازل ومحل تجاري في أحياء م  110محافظة القدس، منها قرار بهدم نحو   

بمدينة القدس، منها: َحيَّ الشيخ جراح، وَحّي واِد الربابة، وحّي بطن الهوى، وحّي عين 
المكبر  جبل  بلدات  وفي  الجوز،  واِد  وحّي  سلوان،  ببلدة  ياصول  واد  وحّي  اللوزة، 
والعيساوية وصورباهر وعناتا وكفرعقب. من بينهم قرارات هدم لمنازل في َحّي واِدي  

 ن تعود ملكيتها لـ )عائلة أبو خلف، الشويكي، جالجل، والعباسي(.ياصول ببلدة سلوا
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كما وسلمت قراًرا يقضي بهدم وإزالة “كرفانات خدمات عامة”، في ملعب جبل الزيتون،  
 ويذكر أن هذا الملعب يهدف لخدمة أطفال البلدة.

انتهاكاتها   االحتالل  قوات  يعمد  تواصل  حيث  البشر،  ما طالت  بعد  الحجر،  لتصل 
االحتالل إلى اجتثاث كل ما هو مقدس ضارًبا بعرض الحائط األهمية التاريخية والدينية  
للمسجد األقصى، حيث يعمل جاهًدا في باطن األرض، ليدمر ما فوقها بزعم البحث  

هيارات جزئية  عن "آثار يهودية"، األمر الذي أثر على بناء المسجد األقصى وأدى الن
في حجارته وفي بعض األعمدة األساسية فيه،  كما ويعمد على منع ترميمه حيث أن  

 ، بعد ضغوطات دولية حثيثة. 2004أخر ترميم ُسمح في المسجد األقصى في العام 

 

ضمن مساعي االحتالل لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس المحتلة للسيطرة على 
الفلسطينية في المدينة، والتي تأتي في ِظّل تصاعد حجم   المزيد من العقارات واألراضي

للمقدسيين وتغيير الطابع العربي القسري  الفلسطيني    -االستيطان المسعور والتهجير 
 لمدينة القدس.  

قدًما في   المضي  الجاري  العام  النصف األول من  واصلت سلطات االحتالل خالل 
ومن المتوقع انتهائه في   2019ل عام  تسوية اراضي مدينة القدس، والذي بدأه االحتال

وفي نهاية شهر حزيران    .، بهدف االستيالء على أراضي العاصمة المحتلة2025عام  
أصدرت ما تعرف بوزارة القضاء االسرائيلي ممثلة بمأمور التسوية قرارا نشر في الجريدة  
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نين  ينص على البدء بعملية تسجيل أراِض باسم مستوط  20/6/2022الرسمية بتاريخ  
يهود حول المسجد األقصى الُمبارك، لتشمل األراضي الواقعة ِضمن ُمخطط ما تسمى  
بـ"الحديقة القومية"، حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد األقصى الُمبارك، وتحويلها  

 إلى الجمعيات االستيطانية.

ت االحتالل  ولفرض الِسمة اليهودية التلمودية على مالمح المدينة المقدسة، كثفت سلطا
من المصادقة على إقامة حدائق يهودية عامة، كمخطط مصادرة أراضي سوق الجمعة  
والجزء الشمالي من المقبرة اليوسفية بهدف إقامة حديقة عامة عليها، والمصادقة على  
إقامة مركز تهويدي ضخم في منطقة جبل الزيتون لتخلد تاريخ الموتى اليهود. ومخطط 

" عن "باب العامود" و"باقي أحياء القدس" على أرٍض وقفية؛ يفصل "َحّي  المصرارة
% أوقاف تابعة للكنائس واألديرة المسيحية(. كما  20% منها أوقاف إسالمية(، و) 70)

وُتَروِّج بلدية االحتالل في القدس لمخطط يهدف لتهويد شارعي “صالح الدين” و”شارع  
 السلطان سليمان” في القدس المحتلة.

،  2022، صادقت سلطات االحتالل خالل النصف األول من عام  وفي سياق متصل
استيطاني  32على   في    مخطط  العربية  األحياء  معالم  لتغيير  مشاريع  شمل  جديد، 

بمبلغ   سنوات  خمس  مدار  على  لخطة  موازنة  بتخصيص  شاقل،    4القدس  مليار 
ب الخليل  ميلون دوالر، ومنطقة با  35باإلضافة إلى مشروع لمنطقة حائط البراق بمبلغ  

مليون شاقل( لتعزيز قبضتها   514مليون شاقل، رصد ميزانية تقدر بنحو )  40بمبلغ  
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على قطاع التعليم في شرقي القدس. كما ورصدت خطة بقيمة مليار شاقل لمشاريع  
 تهدف لربط مستوطنات القدس ببعضها. 

يدة  وحدة استيطانية جد  (22000)باإلضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على بناء نحو  
 في العديد من المستوطنات داخل مدينة القدس وعلى أطرافها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Email:pr.unit@jergov.ps                                      2800774 Mobile: +970 56 
 

Excavations are continuing under the Al-Aqsa Mosque, and 
the collapses are increasing and alarming 
And Al-Quds Governorate monitors (7) martyrs, (2176) 
arrests, (117) demolition operations and (33,351) settlers 
who stormed Al-Aqsa Mosque during the first half of 2022 
 
Al-Quds Governorate issued a report on violations of the Israeli 
occupation in Al-Quds Governorate during the first half of 2022, 
in which it summarized the total violations of the occupation 
during the first six months of this year, and the governorate had 
issued five reports monitoring the violations of the occupation 
during the current year. 
In the midst of the violations, crimes, and aggravation practiced 
by "Israel" - the occupying country - in the Holy City, the 
frequency of which is increasing day by day, the Palestinian in 
general, and Al-Maqdisi in particular, have become targeted for 
the application of all means of crime against him, by wounding, 
arresting, or destroying his property. And up to kill him and even 
target him after death! 
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During the first half of 2022, seven martyrs were martyred in the 
Holy Capital, including a journalist and a child. They are (Fahmy 
Hamad, Karim Al-Qawasmi, the child Yamen Javal, Abdul 
Rahman Qassem, Alaa Shaham, the media, Sherine Abu Aqla, 
Walid Al-Sharif). 
 
We never lose sight of the integrated crime that the occupation 
carried out against the media, Sherine Abu Aqleh, during her 
coverage of the events of the Jenin camp, which put Israel’s 
crimes under the microscope in front of the whole world, by 
clearly targeting the press, by directly shooting at the beginning 
of journalist Ali Smoudi, which led to He was hit in the back, and 
the second bullet was in the head of Abu Aqah, where it 
penetrated from the area below the ear to lacerate part of the 
brain, which led to her death instantly. She points out her killer. 
Not only did the occupation attack al-Maqdisi alive, but it went 
beyond that to attack the martyr in his coffin, in a horrific scene 
of beatings and crushing, pepper gas spraying and dispersal of 
mourners. What we saw during the funeral of the martyr Abu 
Aqila, followed by the funeral scene of the martyr Walid al-Sharif, 
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where the occupation forces attacked the mourners by beating, 
crushing, spraying pepper gas and even shooting at them. 
In a related context, with regard to the file of martyrs whose 
bodies are being held by the occupation, the occupation 
authorities are still holding the bodies of (18) holy martyrs in the 
occupation refrigerators and graveyards until the end of June 
2022. 
 
Targeting the governor of Jerusalem and Jerusalem symbols, as 
the occupation authorities continue to remove the governor of 
Jerusalem from his place of work in the Jerusalem governorate, 
in addition to a number of decisions taken against him. 
The Jerusalem governorate witnessed the setting of one of its 
bright suns, as the director of the Youth and Sports Department 
in the Jerusalem governorate, Martyr Fawaz Hamayel, rose from 
the town of Beita, Nablus district, to the supreme companion, 
affected by the wounds he sustained as a result of the 
occupation’s firing of “internationally forbidden dumdum” bullets, 
at close range towards him on the morning of 14 April resulted 
in a severe laceration to the liver, kidneys and lungs, while the 
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occupation forces stormed his hometown of Beita. It is reported 
that the martyr Fawaz Hamayel is 46 years old and father of 3 
children. 
 
Al-Quds Governorate also recorded (261) attacks; Of these, (67) 
were assaults with physical abuse, the most prominent of which 
was the attack by herds of settlers during the month of June on 
members of the Samrin family in Silwan town, and more than 
100 settlers attacked the two young men, Omari Hijazi and Basil 
Rashid, with sharp tools, which led to stab wounds and very 
severe injuries that almost cost their lives.  
 
During the first half of 2022, the Jerusalem Governorate 
monitored the injuries resulting from the use of excessive force 
by the occupation forces against Jerusalemites in various parts 
of the governorate, as about 1,772 injuries with live and rubber 
bullets and physical attacks by the occupation forces and settlers 
were monitored, after which they were transferred to hospitals 
for treatment. Most of them were concentrated in the upper areas 
of the body, which led to dozens of fractures and internal 
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bleeding in the head, and some of them lost their eyes as a 
result of direct injury. 
 
In a clear and explicit violation of the sanctity of the Blessed Al-
Aqsa Mosque, settlers’ incursions escalated during the first half 
of 2022, and 33,351 settlers were monitored storming the 
courtyards of the Blessed Al-Aqsa Mosque during the morning 
and evening periods, under strict protection from the occupation 
police, during which they performed public Talmudic prayers and 
rituals, and were stationed during their incursions In the vicinity 
of the Bab al-Rahma building and chapel on the eastern side of 
the mosque, the highest was in the month of May, with (10,468) 
settlers, under the pretext of Jewish holidays. 
 
Among the most serious violations that Al-Aqsa Mosque is 
exposed to is the prevention of restoration work, and placing 
obstacles in the way of restoration and maintenance inside and 
outside the blessed Al-Aqsa Mosque in an attempt to establish 
complete occupational sovereignty over the blessed Al-Aqsa 
Mosque, which led to the leakage of rainwater from the 
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depressions at the gates and columns on the eastern side and 
the eastern wall of the mosque. Al-Aqsa Mosque, which caused 
the carpets of the “Marwani prayer hall” in Al-Aqsa to be 
drowned by rain water, as well as the flow of rainwater into the 
“Bab al-Rahma” prayer hall as a result of the depression that 
the country experienced. 
 
The Christian presence in Jerusalem is part of the history and 
present of the occupied city. The churches and monasteries 
scattered in their various neighborhoods testify to this, especially 
the Church of the Holy Sepulcher, the heart of the hearts of 
Christians from all over the world. However, this presence is 
being targeted by the Israeli occupation with the policy of 
Judaization pursued by the occupation in order to falsify the 
history of Jerusalem and change its present. 
 
During the first half of 2022, the occupation continued violations 
against Christian sects and monuments in Jerusalem, most 
notably, the occupation police issuing restrictions to reduce the 
number of people celebrating the Holy Saturday, as they 
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restricted the access of Christians to the Church of the Holy 
Sepulcher. 
 
The occupation forces also stormed the Church of the Meeting 
in Beit Hanina, where the funeral home of the martyr "Shirin Abu 
Aqleh" was held. 
 
During the first half of 2022, the occupation forces launched 
massive arrest campaigns among Jerusalemites, under false 
pretexts, and (2176) cases of arrests of Jerusalemites were 
monitored, including (93) women, (12 children less than the age 
of responsibility) and (378 minors). Among the arrests was the 
arrest of (54) young men during the snowy depression that 
affected the country in January, on charges of throwing snow on 
settlers and police officers. It is reported that January was the 
month with the highest number of arrests. 
 
On April 15, the occupation forces arrested 476 young men after 
beating and harassing them from inside the courtyards of the 
blessed Al-Aqsa Mosque in private “Egged” buses, which were 
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designated to transport detainees from Al-Buraq Square to a 
camp near the town of Al-Isawiya and from there to the Al-
Maskobiya police station, and the police prevented providing 
legal advice. For the detainees, the occupation also prevented 
them from being referred for treatment or showing them to the 
doctor despite the clarity of their injuries. 
 
 It is noted that the pace of arrests launched by the occupation 
in Jerusalem governorate increased during the first half of 2022 
compared to the year 2021, when (1868) arrests were made, 
including (85 women) and (394 minor children). 
During the first half of this year, the racist occupation courts 
issued (133) actual prison sentences against Jerusalemite 
prisoners. Among those decisions were the issuance of (36) 
administrative detention decisions, among them Al-Hajj Amin Al-
Shweiki, 61 years old, for the third time in a row. And the 
deported Jerusalemite deputy, Ahmed Atoun. 
 
During the first six months of this year, 109 house arrest 
decisions were monitored, ranging from five days to a week, in 
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addition to the imposition of bails and exorbitant financial fines 
against them. Among the decisions was an open house detention 
order against the child, Suhaib Abu Nab, 14 years old. Among 
these decisions was a five-day house arrest and a financial 
guarantee of 5,000 shekels against the Secretary of the Fatah 
movement in Jerusalem, Shadi Motwer, after his arrest during 
the transfer of the body of the martyr Abu Aqila to the French 
hospital. 
It is reported that, during the first half of the year 2021, (101) 
home confinement decisions were monitored. 
And (711) banishment decisions were monitored during the first 
half of this year, half of which were banishment decisions from 
the mosque  The blessed Al-Aqsa Mosque, which varied between 
deportation from the Al-Aqsa Mosque, or their areas of 
residence, especially the Sheikh Jarrah neighborhood, or from 
the entire city of Jerusalem. 
 
It is noted that the frequency of the occupation authorities’ 
issuance of deportation decisions increased between the first half 
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of 2022 and 2021, in which 365 decisions of deportation were 
monitored from different regions. 
 
The occupation invokes security reasons to prevent Palestinians 
from traveling, especially in occupied Jerusalem. It was 
monitored that about 21 travel ban decisions were issued by the 
occupation authorities in the first half of this year only, and the 
period of decisions ranged from one to 6 months. 
 
During the first half of this year, the number of demolitions in 
Jerusalem governorate reached 117, including; (83) demolitions 
by occupation mechanisms and crews, and (34) forced self-
demolitions. In addition to (16) digging and bulldozing operations 
carried out by the occupation mechanisms. 
 
The occupation mechanisms carried out (83) prolonged 
demolitions; (24) houses and apartments, (28) commercial 
establishments, a medical center, and a cemetery under 
construction, in addition to warehouses, horse stables, residential 
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and agricultural barracks, agricultural rooms, retaining walls and 
fences. 
 
During the first half of 2022, the occupation authorities delivered 
several demolition decisions in Jerusalem governorate, including 
a decision to demolish about 110 homes and shops in various 
neighborhoods in the city of Jerusalem, including: Sheikh Jarrah 
neighborhood, Wadi al-Rababa neighborhood, Batn al-Hawa 
neighborhood, Ain al-Lawza neighborhood, and Wadi Yasoul in 
the town of Silwan, the Wadi al-Joz neighborhood, and in the 
towns of Jabal Mukaber, al-Isawiya, Sur Bahir, Anata and Kafr 
Aqab. Among them are the demolition decisions of houses in the 
Wadi Yasoul neighborhood in the town of Silwan owned by (the 
Abu Khalaf family, Al-Shweiki, Jalajel, and Al-Abbasi family). 
It also handed over a decision to demolish and remove “public 
service caravans” in the Mount of Olives playground, and it is 
mentioned that this playground aims to serve the town’s children. 
 
The occupation forces continue their violations to reach the 
stone, after it affected people, as the occupation intentionally 
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eradicates everything that is sacred, disregarding the historical 
and religious importance of Al-Aqsa Mosque, as it works hard in 
the ground, to destroy what is above it, claiming to search for 
“Jewish monuments”, which is what It affected the construction 
of Al-Aqsa Mosque and led to partial collapses of its stones and 
some of its main pillars. It also intends to prevent its restoration, 
as the last restoration was allowed in Al-Aqsa Mosque in 2004, 
after intense international pressure. 
 
As part of the occupation’s efforts to impose new facts in the 
occupied city of Jerusalem to control more Palestinian real estate 
and lands in the city, which comes in light of the escalation of 
the frenzied settlement volume, the forced displacement of 
Jerusalemites and the change of the Arab-Palestinian character 
of the city of Jerusalem. 
 
During the first half of this year, the occupation authorities 
continued to move forward with the settlement of the lands of the 
city of Jerusalem, which the occupation began in 2019  and is 
expected to end in 2025, with the aim of seizing the lands of the 
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occupied capital. At the end of June, what is known as the Israeli 
Ministry of Justice, represented by the settlement commissioner, 
issued a decision published in the Official Gazette on June 20, 
2022, stipulating the start of the process of registering lands in 
the name of Jewish settlers around the blessed Al-Aqsa 
Mosque, to include lands located within the scheme of the so-
called “national park.” , around the walls of the Old City, south 
of the blessed Al-Aqsa Mosque, and turning them into settlement 
associations. 
 
In order to impose the Talmudic Jewish character on the features 
of the holy city, the occupation authorities intensified the approval 
of the establishment of public Jewish gardens, such as the 
scheme to confiscate the lands of the Friday market and the 
northern part of the Yusuf cemetery with the aim of establishing 
a public park there, and ratifying the establishment of a huge 
Judaization center in the Mount of Olives to commemorate the 
history of the dead Jews . a plan separating the "Al-Masara 
neighborhood" from "Bab Al-Amoud" and "the rest of Jerusalem's 
neighborhoods" on endowment land; (70% of them are Islamic 
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endowments), and (20% endowments affiliated to Christian 
churches and monasteries). The occupation municipality in 
Jerusalem is also promoting a scheme aimed at Judaizing Salah 
El-Din and Sultan Suleiman Streets in occupied Jerusalem. 
 
In a related context, the occupation authorities approved, during 
the first half of 2022, 32 new settlement plans, which included 
projects to change the features of Arab neighborhoods in 
Jerusalem by allocating a budget for a five-year plan amounting 
to 4 billion shekels, in addition to a project for the Al-Buraq Wall 
area in the amount of 35 million dollars. And the Bab Al-Khalil 
area with an amount of NIS 40 million, allocating a budget 
estimated at NIS 514 million to strengthen its grip on the 
education sector in East Jerusalem. It also allocated a plan worth 
one billion shekels for projects aimed at linking Jerusalem 
settlements with each other. 
 
In addition, it was approved to build about (22,000) new 
settlement units in several settlements inside and on the outskirts 
of Jerusalem. 
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 رسائييل  ال    تقرير انهتااكت الاحتالل 

 2022الأول من العام    خالل النصف 

 

 المقدمة:

نتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في محافظة ها النصفي ال أصدرت محافظة القدس تقرير 
  صت فيه مجمل انتهاكات االحتالل، لخّ 2022 خالل النصف األول من العامالقدس 

  ةاألولى من العام الجاري، وكانت المحافظة قد أصدرت خمس أشهر ةخالل الست
 العام الجاري.  النصف األول من  انتهاكات االحتالل خالل ارصدت فيه اتقاريرً 

في  ،  2022الستة شهور األولى من العام الجاري  الصامد  المقدسي    المواطن  أمضى
،  وجوده   د وتقيّ   هدد حياتهوتب،  دتحاصره من كل صوب وح   التي  انتهاكات االحتاللظل  

ليين  صمكانياته وجهوده لتهويد األرض وتهجير المواطنين األإفاالحتالل يسعى بكل  
أصحاب الحق، ومن خالل رصد محافظة القدس النتهاكات االحتالل على مدى عام  

موج  ارتفاع  لوحظ  المقدسيين  ةونصف  بحق  اليومية  ماكن أبمختلف    ،االنتهاكات 
وم األصعدة  كافة  وعلى  اليومية،  تواجدهم  الحياة  ماضٍ ناحي  بسياسته    فاالحتالل 

يتخللها تنكيل وضرب دون مراعاة  الهمجية الممنهجة من خالل تنفيذ عمليات اعتقال  
العمرية   محاكم  أللفئات  تتفنن  جائرة  قرارات  من  يتبعه  وما  لهم،  الصحية  الحالة  و 

االحتالل في إصدارها، باإلضافة إلى اعتداءات غير مسبوقة ومتصاعدة داخل باحات 



27 

Email:pr.unit@jergov.ps                                      2800774 Mobile: +970 56 
 

األقصى،   المقدسيب  مساسال و المسجد  تم  هالرموز  شرائح  مشاريع  ثيلبكافة  وتقديم  ها. 
ال للعاصمة  اإلسالمي  العربي  الطابع  لتغيير  المحتلة  ل  ،محتلةتهويدية  العاصمة  تجد 

 قصارى يبذلوا    على أنا يوًما  يتوانو ن  ل  ها الذينئصامدة في وجه المحتل بسواعد أبنا
 .تهويدها وأسرلتهافي مقاومة  دهمجه

يضع التقرير التالي ملخص ألبرز االنتهاكات التي تم رصدها في العاصمة المحتلة و 
األول من العام الجاري والذي أعدته وحدة العالقات العامة واإلعالم في   النصفخالل  

 محافظة القدس من خالل رصد يومي لهذه االنتهاكات.
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 الشهداءأول:  

العاصمة المقدسة   في شهداء    سبعة،  2022األول من العام  النصف  ارتقى خالل  
) فهمي حمد، كريم القواسمي، الطفل يامن جفال،   همو   طفل.صحفية و من بينهم  

 . عبد الرحمن قاسم، عالء شحام، اإلعالمية شيرين أبو عاقلة، وليد الشريف(

 

 عاًما(   57،حمدعبد الرؤوف    فهمي)المقدسي  الشهيد  ارتقى  ،  / كانون الثاني  24في  
صابته باالختناق بقنابل الغاز إبعد  وذلك    ،القدس المحتلةمن سكان مخيم قلنديا شمال  

، واستهدفت  مالمسيلة للدموع التي أغرق جنود االحتالل المخيم بها خالل اقتحامهم للمخي
اإلصرار،  معاألهالي   المسيل   سبق  الغاز  من  كبيرة  وكميات  المطاطي  بالرصاص 

يقع على مدخل المخيم، والذي     " ونروالال"    وجود مركز صحيلاعتبار  أي  لدموع دون  ل
.  أدى الختناق العديد من المرضى الذين تواجدوا للعالج ومنهم الشهيد فهمي حمد   ما

 أبناء. 7ويشار إلى أن الشهيد فهمي حمد أب لـ 

 

من سكان بلدة الطور شرق    عاًما(  19  ،كريم القواسمي)  الشهيد  ارتقى،  / آذار 06في  
، ةفي بلدة القدس القديمقرب باب األسباط    الحيّ رصاص  القدس المحتلة، بعد إصابته بال

ل  ارتقى شهيًدارك ينزف حتى  وتُ  السماح  لهلدون  تقديم اإلسعاف  الطبية من   .طواقم 
عائل  االحتالل  اعتقلاستشهاده  وعقب   معهم،    تهأفراد  جثمانه  و للتحقيق  في احتجز 
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التعرف    حتى  من إلقاء نظرة الوداع األخيرة عليه، أو  عائلته  وحرمثالجات االحتالل،  
 على نجلهم.  

من   عاًما(  16  ،يامن نافز جفال)  الشهيد  الطفل  ارتقى  ،  آذار  /06ذات اليوم    وفي
خالل   ،الحيّ   رصاصعد إصابته بال، بسكان بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة

من بعد يومين    عائلته جثمانه الطاهر  وتسلمت  .بلدة أبو ديس  مواجهات اندلعت في 
 . احتجازه

من سكان قرية   عاًما(  22  ،عبد الرحمن جمال قاسم)  الشهيد  ارتقى،  آذار  /07وفي  
-بالقرب من باب القطانين    ِجفنا في محافظة رام هللا، بعد إصابته بالرصاص الحيّ 

الُمبارك األقصى  المسجد  أبواب  السماح   -أحد  دون  الحياة  فارق  حتى  ينزف  وترك 
في ثالجات االحتالل،   للطواقم الطبية من تقديم اإلسعاف له، كما واحتجزت جثمانه

عبد  نجلها    في إعدامقاسم تقدمت بقضية لفتح ملف تحقيق    ويذكر أن عائلة الشهيد
، لكن محكمة االحتالل اإلسرائيلي في القدس أجلت النظر في القضية الرحمن قاسم

 . مرات عدة

من سكان مخيم قلنديا شمال    (عاًما  20  ،عالء شحام)، ارتقى الشهيد  آذار  /15وفي  
مواجهات اندلعت في مخيم قلنديا    خالل  ،الحيّ   رصاصالب  القدس المحتلة، بعد إصابته

ليرتفع بذلك عدد شهداء مخيم    ،رصاص الحيّ الخرين بأ  7شهاده وإصابة  أدت إلى است
 شهيًدا وشهيدة.  86إلى  1967حتالل عام االقلنديا منذ 
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ومنًعا لفضح الجرائم القذرة التي تمارسها ، وإسكاًتا لصوت الَحّق،  أّيار   /  11وفي صباح  
شيرين  )اغتالت قوات االحتالل الصحفية المقدسية    .-القوة القائمة باالحتالل-إسرائيل  

عاقلة أذنها   عاًما(  51،  أبو  أسفل  االحتالل  جنود  أحد  أطلقها  متفجرة  ،  برصاصة 
دماغها من  بجزء  تهتك  وتحدث  رأسها  الفور،لتخترق  على  لوفاتها  أدى  ما   وترتد   ، 

الضعيف  الرصاصة جسدها  في  اغتيالها  دليل  لتحمي  الخروج  من  الخوذة  ، لتمنعها 
قناص أطلق  حيث  متوسطة،  بجروح  سمودي  علي  زميلها  إصابة  مع  ون بالتزامن 

إسرائيليون النار صوب الصحفيين الذين كانوا يتابعون اقتحام قوات االحتالل لمخيم 
من جنين    جثمان الشهيدة الصحفية أبو عاقلة  الفلسطينيون   ع شيّ لمدة ثالثة أيام  و   جنين.

 .ونهايًة بالقدس مسقط رأسها إلى نابلس ثم إلى رام هللا

تاريخ   المقدسي  أّيار  /14أما في  الشاب  أُعلن عن استشهاد  الشريف)،    23،  وليد 
، من سكان بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، متأثرًا بجروح ُأصيب بها في ا(عامً 

)الثاني والعشرين من شهر نيسان الماضي(، والذي صادف الجمعة الثالثة من شهر  
الشهيد الشريف قد   وكان. رمضان الفضيل خالل تواجده في المسجد األقصى الُمبارك

تعرض لالعتداء لحظة اعتقاله من ِقبل قوات االحتالل، ولم يقدم له العالج األولي.  
 .صفت حالته بالحرجة والصعبة، إذ عانى من نزيف حاد بالدماغ، وكسور بالجمجمةو و 

أّيار دون    16واحتجز االحتالل جثمان الشهيد الشريف لمدة يومين ليسلمه مساء يوم  
 .شروط
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، ارتفاع في عدد شهداء العاصمة المحتلة 2022وبذلك يسجل النصف األول من العام  
شهداء، وهم: )محمد صالح الدين، أسامة  6، الذي سجل ارتقاء 2021عنه في عام 

 حميد، الطفل زهدي الطويل، والدكتورة مي عفانة(.منصور، شاهر أبو خديجة، محمد  

 

 ز الشهداء:اعتداء على جائ

باالعتداء على المقدسي حًيا بل تجاوز ذلك ليعتدى على الشهيد  االحتالل    لم يكتفِ 
 في نعشه، في مشهد مريع من الضرب والتكسير، ورش غاز الفلفل وتفريق المشيعين. 

كانت قوات االحتالل قد اعتدت على مشيعين جنازة الشهيدة الصحفية أبو عاقلة حيث  
من أّيار، أمام مدخل المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة، ما أدى لتسجيل    13يوم الـ
( والكسور،  65نحو  والرضوض  باالختناق  المشاركين  في صفوف عشرات  إصابة   )

اغتيال الشهيدة أبو عاقلة ضجة عالمية، إضافة إلى اعتقال عشرات المشاركين، وأثار 
مستنكرين هذه العملية ومطالبين بفتح تحقيق دولي لكشف مالبسات هذه الجريمة. في 
ظل رفض سلطات االحتالل فتح تحقيق في جريمة االغتيال ليندرج ذلك في إطار ما 

ة، دون  دفن جرائم إعداماتها الميداني  مناعتادت عليه المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية  
لهم   الغطاء  وتوفير  والقتلة  للمجرمين  حماية  مجهول  ِضّد  تسجيلها  أو  تحقيقات  أية 

 الرتكاب المزيد من الجرائم. 

الـو  تشييع جثمان شهيد األقصى وليد  تكرر مشهد االعتداء خالل  من أيار،    16في 
القدس تعامل  ،الشريف إصابة(،    71مع نحو )  هاوأعلنت جمعية الهالل األحمر في 
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خالل المواجهات التي اندلعت خالل تشييع جثمان الشهيد إلى مقبرة المجاهدين بالقدس 
 .المحتلة

 

 ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الحتالل

  الحتالل، ال وفي سياق متصل، فيما يخص ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى ا
تح  االحتالل  )زالت سلطات  جثامين  شهيدً 18تجز  االحتالل   امقدسيً   ا(  ثالجات  في 

عام    (كريم القواسمي) الشهيد  :  وهم،  2022حتى نهاية شهر حزيران    ومقابر األرقام
  ( أحمد زهران )والشهيد    (محمود حميدان)والشهيد    ( فادي أبو شخيدم)الشهيد  ،  2022

والشهيد    (شاهر أبو خديجة)والشهيد    (د. مي عفانة)والشهيدة    ( بدوانزكريا  )والشهيد  
 ( أحمد عريقات)والشهيد    (لسةأشرف ه)، والشهيد  2021عام    (الطفل زهدي الطويل )
، والشهيد  2018عام    ( األسير عزيز عويسات)، والشهيد  2020عام    (ةإبراهيم هلس)و
نبيل  ) ، والشهيد  2016عام    (صبيحمصباح أبو  )، والشهيد  2017عام    (فادي قنبر)

بحر)والشهيد    (حلبيه مزرعو)والشهيد    ،2001عام    (أسامة   ،1986عام    (كامل 
 .1968عام  (جاسر شتات)والشهيد  
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 وز مقدسيةرمو  محافظ القدساستهداف ثانًيا:  

 
بحقوا انتهاكاتها  االحتالل  سلطات  القدس  صلت  قسري    الشريف،  محافظة  بتغييب 

غيث)  هالمحافظ  بحقه،   (عدنان  االحتالل  إجراءات  بسبب  الّرام  بلدة  في  مكتبه    عن 
ويذكر أن أربعة قرارات عسكرية صادرة بحق المحافظ غيث منذ توليه منصبه كمحافظ 

عام    المقدسةللعاصمة   الغربية  2018في  الضفة  إلى  الدخول  من  منعه  األول:  ؛ 
شخصية   51والوصول إلى مكان عمله في بلدة الّرام. والثاني: منعه من التواصل مع 

الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية    فلسطينية وعلى رأسها سيادة 
نية ووطنية فلسطينية. وقراًرا وعددًا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات أم

خر يمنعه من التحرك أو التواجد في مدينة القدس عدا مكان سكنه ببلدة سلوان. وقرارًا  أ
أّية نشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل ما ُيسمى   المشاركة في  رابعًا يمنعه من 

محافظ عدة قرارات تمنع  بتجديد    الماضي  وكان آخرها في نيسان  نطاق "دولة إسرائيل".
القدس من دخول الضفة حتى نهاية تموز القادم، وذلك عقب اعتقاله من منزله في بلدة  

 سلوان جنوب المسجد األقصى الُمبارك.
 
، منعت مخابرات االحتالل المحافظ غيث من السفر عبر معبر الماضي  خالل آذارو 

ساعات،   ،الكرامة لعدة  الرفاعي"  "معروف  اإلعالمي  ومستشاره  هو  واحتجزته  كما 
وسلمت غيث استدعاًء لمراجعة مخابراتها. ومددت اعتقاله في ما يعرف بمركز تحقيق  
المسكوبية بالقدس لمدة يوم آخر لعرضه على محكمة االحتالل، وأفرجت عنه بكفالة 
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أقل منشاقلآالف    10مالية شخصية قدرها   ساعة من اإلفراج عنه    24  ، وخالل 
وقدم  أنه رفضها  إال  عليه،  قرارات جديدة  للتحقيق، محاولة فرض  استدعاءه  أعادت 

 اعتراض على ذلك. 
 
الشهيد  ، ارتقى مدير دائرة الشباب والرياضة في محافظة القدس  نيسان  /15وفي   

تي ُأصيب من بلدة بيتا قضاء نابلس إلى الرفيق األعلى، متأثًرا بجراحه الفواز حمايل  
بها نتيجة إطالق االحتالل رصاص "الدمدم المحرم دولًيا"، عن مسافة قريبة تجاهه  

نيسان أّدت إلى تهتك كبير في الكبد والكلى والرئتين، وذلك أثناء اقتحام    14صباح يوم  
عاًما(   46ويذكر أن الشهيد فواز حمايل يبلغ من العمر )ا،  قوات االحتالل بلدته بيت

 .ناءأب 3وأٌب لـ ِ 
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 اعتداءات المستوطنين ثالًثا: 

ظاهرة والمتطرفين اعتداءات تنامت  عام  على   اليهود المستوطنين  بشكل  الفلسطينين 
في ظل تقاعس شرطة االحتالل عن اعتقال   بشكل خاص،  القدس  محافظةأهالي  وعلى  
، بدليل  العنصرية العنيفة  توفير غطاء لممارساتهمتهم  تتعمد حكومبل و ،  ن منهميالمعتد

التالعب والتحايل غير القانوني لتوفير شبكة أمان تحمي هؤالء المعتدين، باعتبارهم  
 .لتنفيذ أهدافهم وتحقيقها ةالمتطرف االحتاللاسة ياألداة القوية لس

وحوادث عرضية   فردية  تصرفات  عنوان  تحت  تندرج  ال  العنصرية  الممارسات  فهذه 
ال تخرج من سياقها الجوهري في    هامعزولة، أو ردات فعل على تصرف ما، بل إن

استخدام سياسة التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين على مدار  
 .العقود الماضية

 همجية العتداءات  واال  في إطار التحريض واالقتحامات  المستوطنين  وتأتي اعتداءات
المواطنين،  الجاري،  النصف وخالل    على  العام  من  القدس رصد  األول  محافظة   ت 

قطعان  اعتداء    أبرزهامن  كان  و   باإليذاء الجسدي،( اعتداء  67) امنه  ؛ ( اعتداء261)
، كما وهاجم  بلدة سلوانأفراد عائلة سمرين في  على    حزيرانخالل شهر    ون مستوطنال

مستوطًنا الشابين عماري حجازي وباسل راشد باآللت الحادة ما   100ما يزيد عن  
 طعنات وجروح بالغة جًدا كادت أن تودي بحياتهما.أدى إلصابتهما ب 

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF


40 

Email:pr.unit@jergov.ps                                      2800774 Mobile: +970 56 
 

الكنسيت لحّي القادة  اقتحامات    ت وتيرة دذلك، ازدا  باإلضافة إلى متطرفين وأعضاء 
المتطرف المستوطن  وعلى رأسهم    خالل الربع األول من العام الجاري،  الشيخ جّراح

 عائلة سالم. منزل بمحاذاة  "إيتمار بن غفير" والذي نصب مكتًبا له داخل الحيّ 

إلىو  المستوطنين  اعتداءات  والممن  تتعدى  العلنية  التحريض  سياسة  من  جة  هانتهاج 
على هدم قبة    إذ حرض متطرفون يهودخالل توظيف خطاب الكراهية والعنصرية،  

بالخصوص، منشورات تحريضية  آخرون  كما وعلّ   الصخرة ونشروا عدة  متطرفون  ق 
 . بوسترات تحرض على منع تشغيل العرب

  

مسيرة تنظيم    االستفزازية الرامية لفرض سياسة األمر الواقع،  وكان من أبرز االعتداءات
ترتبط بذكرى احتالل الشطر    التي،  األعالم الستيطانية الستفزازية خالل شهر أيار

بوصول  ُاختتمت  والتي    ،1967الشرقي من مدينة القدس في السابع من يونيو/حزيران  
من بابي العامود   مإلى باحات حائط البراق بعد مروره  عشرات اآلالف من المتطرفين

بالمقابل والخليل مروًرا بالحّي اإلسالمي داخل أسوار البلدة القديمة في المدينة المحتلة،  
على المقدسيين ونفّذت حملة اعتقاالت واسعة   في ذات الوقت  اعتدت قوات االحتالل 

وأعلنت جمعية    محيط البلدة القديمة.وفرقت بالقوة مسيرة ترفع األعالم الفلسطينية في  
إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة   (79)مع  تعاملها  "الهالل األحمر" الفلسطيني  

 . للمستشفى لتلقي العالجمنها إصابة  ( 28)في القدس، نقل 
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نالحظ   2021بعام  ومقارنتها    2022عام  ال  خاللوبالنظر إلى اعتداءات المستوطنين  
العام   من  األول  النصف  خالل  سجل  حيث  المستوطنين،  اعتداءات  نسبة  تضاعف 

( اعتداًء )نفذه مستوطنون( طالت العديد من المواطنين واألماكن الدينية 137، )2021
 واألماكن العامة. 

 

 

 عدد العتداءات الشهر #
 إيذاء جسدي(  4منها ) ،اعتداء 13  الثانيشهر كانون  1
 إيذاء جسدي(  20اعتداء، منها ) 60 شهر شباط 2
 إيذاء جسدي(  5اعتداء، منها ) 31 شهر آذار 3
 إيذاء جسدي(  8اعتداء، منها ) 42 شهر نيسان  4
 ( إيذاء جسدي 15اعتداء، منها ) 84 شهر أيار 5
 ( إيذاء الجسدي  15اعتداًء منها ) 31 شهر حزيران  6

 سدي( جإيذاء  67اعتداًء، منها )  261 المجموع
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 اإلصابات المسجلةرابًعا:  

اإلصابات الناتجة عن  ،  2022األول من العام    النصفرصدت محافظة القدس خالل  
إذ   ،محافظةالاستعمال قوات االحتالل القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء  

على    واإلعتداءات الجسديةوالمطاطي    بالرصاص الحيّ   إصابة(  1772تم رصد نحو )
وتركزت   لتلقي العالج.  اتيستشفلملثرها  أ، نقلوا على  نينيد قوات االحتالل والمستوط

غالبيتها في المناطق العلوية من الجسد، ما أدى لتسجيل عشرات اإلصابات بالكسور 
 يها.فوالنزيف الداخلي في الرأس، كما وفقد بعًضا منهم أعينهم جراء اإلصابة المباشرة  

اإلصابات باالختناق بالغاز السام خالل مواجهات  من    ( مئاتال عشرات)كما تم تسجيل  
كان أبرزها  بلدات ومخيمات المحافظة،    أنحاء  نقاط تماس في مختلفاندلعت في عدة  

مخيم  و   اح،الشيخ جرّ   ، وحيّ منطقة باب العامودباحات المسجد األقصى المبارك، و في  
 أحياء بلدة سلوان. و ام، والعيسوية،  قلنديا، وأبوديس، وجبل المكبر، والطور، والرّ 

منطقة باب العامود بالقدس المحتلة في ذكرى اإلسراء  في    تسجياًل   هاأعالوكان من  
،  " أشهر  6طفل رضيع بعمر  " ( إصابة، كان من بينها  320والمعراج إذ تم تسجيل نحو )

عاًما( من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث أصيبت بقنبلة  11و )الطفلة منَّور برقان،
 صوتية أدت إلى كسور في منطقة الوجه.

عقب اعتداء قوات االحتالل ( مصٍل  158)   نحو  إصابة  سجيلتم ت،  نيسان  15وفي  
المبارك األقصى  المسجد  باحات  في  المصلين  نقل  على  تم  إلى  80،  منهم   %
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  24  إصابة  المستشفيات لتلقي العالج السريري وإجراء عمليات لهم، رصد من بينهم
 . طفاًل 

تعرضه إلطالق  ا( بعد  عامً   28للشاب مراد بركات ) بات خالل آذار/اإلصا  كان أخطر
نار من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي بشكل مباشر، وعلى إثرها أصيب بإصابات  

أما   ويمكث حالًيا فيما ُيسمى عيادة "سجن الرملة".  .بالغة وخطيرة في منطقة البطن
عاًما( ، داخل    19االحتالل النار تجاه الشاب "نذير مرزوق" )  خالل نيسان/ أطلق

االحتال شرطة  نقاط  بزعم  إحدى  مفاجئ،  وبشكل  تفتيشه  عقب  العامود،  باب  في  ل 
عامًا( بالقرب   24محاولة تنفيذه عملية طعن، وإطالق النار على الشاب "رامي سرور" )

خالل ترديده "هللا أكبر"، بعد    -أحد أبواب المسجد األقصى الُمبارك-من باب القطانين  
بـ   وإصابة  14إصابته  جسده.  من  العلوي  الجزء  في  "نادر   رصاصة  للشاب  حرجة 

الشريف" الذي أصيب بعيار مطاطي بالرأس خالل تشييع جثمان قريبه الشهيد وليد  
الشريف وفقد عينه، ويذكر أنه يعاني نزيًفا في الدماغ وكسوًرا في الجمجمة، وجروًحا  

 .عميقة في منطقة الرأس والعين

  2022ويالحظ ارتفاع وتيرة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات االحتالل ما بين عام  
والذي  رصد خالل  2021وعام   )األول    نصفه،  بالرصاص   (  2500نحو  إصابة 
( إصابة في هبة   1550والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، منها )    الحيّ 
 أيار.
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 عدد اإلصابات الشهر #
والمطاطي  30) الثانيشهر كانون  1 الحّي  بالرصاص  إصابة   )

 ومئات اإلصابات باالختناق.   ،  والضرب المبرح
االحتالل 800) شهر شباط 2 قوات  إطالق  خالل  إصابة   )

الحيّ  بالمطاط    الرصاص  المغلف  والمعدني 
والضرب  والكسور  والحروق  بالغاز  واالختناق 

 . المبرح
نتيجة  73) شهر آذار 3 إصابة  االحتالل (  قوات  إطالق 

بالمطاط   المغلف  والمعدني  الحّي  الرصاص 
االحتالل  قوات  قبل  من  بالغاز  واالختناق 

 ( منها  أن  ويذكر  إصابه 19ومستوطنيه،   )
 . بالرصاص الحيّ 

االحتالل 463) شهر نيسان  4 قوات  إطالق  نتيجة  إصابة   )
بالمطاط   المغلف  والمعدني  الحّي  الرصاص 

بالغاز   والضرب واالختناق  والكسور  والحروق 
 المبرح 

االحتالل 320) شهر أيار 5 قوات  إطالق  نتيجة  إصابة   )
  ، بالمطاط  المغلف  والمعدني  الحّي  الرصاص 
وعشرات  المبرح  والضرب  والكسور  والحروق 

 اإلصابات باالختناق.
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االحتالل 86) شهر حزيران  6 قوات  إطالق  نتيجة  إصابة   )
والمعدني   الحّي  بالمطاط  الرصاص  المغلف 

والضرب  والكسور  والحروق  بالغاز  واالختناق 
 المبرح 

وإصاب(  1772) المجموع مئات) ة  اإلصابات   (عشرات 
 باالختناق بالغاز السام.
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 نتهاكات والتحديات في المسجد األقصى الُمباركال خامًسا: 

لقدسيّ  وصريح  واضح  انتهاك  المُ في  األقصى  المسجد  تصاعدتباركة   ات مااقتح   ، 
  ( ًنامستوط  33,351)   وتم رصد   ، 2022األول من العام  النصف  مستوطنين خالل  ال

باحات المسجد األقصى الُمبارك خالل الفترتين الصباحية والمسائية بحماية    اقتحموا
االحتالل، علّنيةخاللها  وا  أدّ   مشددة من شرطة  تلمودية  وتمركزوا    ،صلوات وشعائر 

  ، خالل اقتحاماتهم في محيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد
شهر   في  أعالها  )  أياركان  األعياد  10,468بواقع  ذريعة  تحت  وذلك  مستوطًنا   )

 اليهودية. 

العنصرية  و  االحتالل  محاكم  الصلوات    دعمت  بترديد  للمستوطنين  بالسماح  قراًرا 
ويذكر أن القرار يأتي بعد قيام  . واالستلقاء، خالل اقتحامهم المسجد األقصى الُمبارك

االحتالل   االحتالل على قرار شرطة  لدى محكمة  باإلستئناف  المستوطنين  عدد من 
باالستلقاء على األرض وترديد  بإبعادهم عن البلدة القديمة في القدس، وذلك بعد قيامهم  

 الصلوات في المسجد األقصى.

 وشهدت باحات المسجد األقصى مواجهاٍت عنيفة خالل النصف األول من العام الجاري 
خالل   الُمباركوخاصة  رمضان  الرصاص شهر  االحتالل  قوات  خاللها  أطلقت   ،

الغاز والصوت تجاه المصلين دون مراعاة لحرمة وقدسي المكان، المطاطي وقنابل  ة 
أخرى بشكل    3نوافذ جبصية ُمطعمة بالزجاج الملون بالكامل و  10كان أبرزها تحطيم  

الخلفي والعيادة،  للفناء  الموصلة  الخارجية والداخلية  المصلى  أبواب  جزئي، وتكسير 
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والغازية،   الصوتية  القنابل  إلقاء  نتيجة  المصلى  متفرقة من سجاد  أجزاء  وحروق في 
  10ات صوت وقطع أسالكها داخل غرفة الصوتيات، وتعطيل  أجهزة مكبر   3وتحطيم  

كما وحطمت زجاج “منبر صالح الدين    يةسّماعات خارج  3سماعات داخل المصلى و
الِقبلي الُمصلى  داخل  الُمصلى خالل  ،  التاريخي“  باب  ،  االوحطمت  وقطعت قتحام 

 األقصى المبارك.أنابيب ثالجات المياه الموجودة في مصلى باب الرحمة بالمسجد 

  ، في شهر رمضان  ةكان أعنف االقتحامات قد نفذَّت خالل أيام الجمع  /خالل نيسان
نيسان والذي صادف الجمعة الثانية من شهر رمضان شهد المسجد األقصى    15في  ف

مواجهات عنيفة، بدأت منذ بزوِغ الفجر حتى الساعة العاشرة صباًحا، استباحت خاللها  
ونفذت اعتقاالت ،  مصلِ (  160د األقصى، ما أدى إلصابة نحو )قوات االحتالل المسج 

 ( من المصلين الصائمين.  476غير مسبوقة من داخله طالت )

نيسان الذي صادف الجمعة الثالثة من شهر رمضان، اندلعت مواجهات   22أما في  
، مباشربعد صالة الفجر، استهدف االحتالل خاللها المصلين باألعيرة المطاطية بشكٍل  

 شاب وليد الشريف الذي ارتقى على أثرها شهيًدا. الومن بين اإلصابات المذكوره إصابة  

  29باإلضافة إلى ذلك شهدت الجمعة الرابعة واألخيرة من شهر رمضان التي صادفت  
القبلي   المصلى  في  المصلين  خاللها  حاصرت  الفجر،  بعد صالة  مواجهات  نيسان 

 اص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. والمرواني، وأطلقت تجاههم الرص
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اقتحمت  " عيد الفصح العبري ـ" ويذكر أنه خالل شهر نيسان صادف ما ُيسمى ب  ، إذ 
قوات االحتالل المسجد األقصى بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين لألقصى، وقامت 
المصلين  من  المئات  وحاصرت  بالقوة،  الساحات  وأفرغت  المصلين  على  باالعتداء 

للها قمع واعتداءات بالضرب بالهروات واألسلحة والسحل والدفع أرًضا، كما وأطلقت وتخ 
الرصاص المطاطي وقنابل الغاز. واعتدت على النساء بالدفع والضرب في محاولة 

 لمنعهن من ترديد التكبيرات، ونفذت القوات اعتقاالت من الساحات.

ع أذان العشاء من مآذن المسجد أيار، رف  3منعت شرطة االحتالل في  ،  وأما خالل أيار 
األقصى  للمسجد  الخارجية  الّسماعات  أسالك  بقطع  قامت  حيث  المبارك،  األقصى 
الُمبارك قبل موعد آذان العشاء تزامًنا مع احتفاالت في ساحة البراق، واقتصر األذان  

 على السّماعات الداخلية للمصليات.  

( مستوطًنا باحات المسجد األقصى الُمبارك بقيادة العديد  950أّيار، اقتحم )   5وفي  
علم  بـِرفع  وقاموا  األقصى،  اقتحام  في  الدينية(  المدارس  ورؤساء  )الحاخامات  من 

جنود االحتالل على الُمصلين في   واعتدى خالل ذلكاالحتالل عند أبوابه وباحاته.  
ب الُمبارك  األقصى  المسجد  المسجد باحات  بوابات  خارج  واإلبعاد  والّضرب   الّدفع 

نحو   ل  50واحتجزو  ذلك  بعد  نقلوا  األقصى،  المسجد  باحات  في لمصٍل من  تحقيق 
 مراكز شرطة االحتالل.

من أّيار، والذي صادف ما ُيسمى "ذكرى توحيد القدس" حسب التقويم   29وفي صباح الـ
لمساندة اقتحامات المستوطنين الذي  العّبري، اقتحمت قوات االحتالل المدّججة بالسالح  
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، وأغلقت الُمصّلى  مقتحًما  (1687بلغ عددهم خالل الفترتين الصباحية والمسائية نحو )
المرابطين   على  واعتدت  داخله.  المرابطين  وحاصرت  الحديدية،  بالسالسل  الِقبلي 

 والمعتكفين من رجال ونساء واعتقلت العديد منهم. 

قوات وتشديدات  تضييقات  محيط   ورغم  وفي  األقصى  المسجد  أبواب  عند  االحتالل 
البلدة القديمة، وعرقلة حركة المواطنين، وتدقيق هوياتهم، واحتجاز العشرات ومنعهم 
أنحاء فلسطين ألداء   يتوافدون من مختلف  المصلين  الدخول، إال أن آالف من  من 

 الصالة في رحاب المسجد األقصى. 

 

 منع الترميماألقصى و الحفريات أسفل المسجد ملف 

وفي سياق االنتهاكات التي يتعرض لها المسجد األقصى منع أعمال الترميم، ووضع  
محاولة   في  الُمبارك وخارجه  األقصى  المسجد  داخل  والصيانة  الترميم  أمام  العراقيل 
أمطار   مياه  تسربت  الُمبارك،  األقصى  المسجد  على  كاملة  احتاللية  سيادة  لبسط 

عند البوابات واألعمدة في الجهة الشرقية والّسور الشرقي للمسجد    المنخفضات الجوية
األقصى ما تسبب لتعرض سجاد "المصلى المرواني" في األقصى للغرق بمياه األمطار، 
وكذلك تدفق مياه األمطار إلى داخل مصلى "باب الرحمة" نتيجة المنخفض الجوي 

 الذي مرت به البالد. 

المية، سقوط ثالث حجارة في المسجد األقصى خالل كما سجلت دائرة األوقاف اإلس
 .أقل من شهر في منطقه جدار األقصى الجنوبي
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وبعد االّطالع على الموقع برفقه بعض خبراء اآلثار لتحديد المكان تبين أنه في داخل  
داخل االقصى القديم الذي يقع اسفل المسجد القبلي( حيث تم    ة)المكتب   ةالختني  ةالزاوي

الثالثاء   اليوم  الحجر من نفس  لترميم وتدعيم مكان سقوط  العاملين  استدعاء بعض 
14-06-2022. 

، وقع حجر أخر من حجارة باب النبي الشرقي،  2022-06-16وبعد يومين و بتاريخ  
  .الختنية موقع سقوط الحجراألول  ة ويداخل المصلى القبلي في موقع قريب جًدا من الزا

، استمر تساقط الحجارة في نفس المكان،  والحًقا   07/2022/ 01وفي يوم الجمعة  
سقطت حجارة من أعمدة األساس، مما أصبح يشكل خطًرا كبيًرا دون اكتراث سلطات  

 .  االحتالل

مهمة داخل تتعمد عدم تنفيذ عشرات المشاريع الحيوية وال  ُيذكر أن سلطات االحتالل
 ، المسجد األقصى، وتضع شروًطا تعجيزية أمام إدخال المواد الخاصة بتنفيذ أي مشروع

، " ترميم الساحات الخارجية" وهناك مشاريع ِعدة ُمعطلة بسبب تدخل االحتالل، مثل  
وأيًضا " ،  " وتجديد شبكة السماعات" ،  " تمديد الكهرباء وتجديدها" ،  " شبكة المياه" ،  " اإلطفاء " 

 ، وغيرها من المشاريع التي تخدم األقصى والمصلين. " الصيانة اليومية

المسجد بحق  االستيطانية  لتنفيذ مخططاته  الوقت  سباق  االحتالل  األقصى    ويحاول 
الجنوبي  ومحيطه السور  على  ظهرت  التي  بالتشققات  مؤخرًا  حدتها  ظهرت  والتي   ،

األقصى   األأثر  للمسجد  القصور  أسفل  المستمرة  للمسجد  الحفريات  المالصقة  موية 
المبارك يُ   .األقصى  اإذ  وأعمالجري  حفريات  مريبة    الحتالل  وبعجلة  تمثل  غامضة 
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خطر شديد للمسجد األقصى وزيادة حدتها خالل الفترة الحالية يؤكد أن االحتالل بات  
 على مقربة من التجهيز أو االنتهاء من أمر ما أسفل القصور األموية.

في عدد المستوطنين المتطرفين الذين    تقريًبا  الضعف  يزيد عن   كبيرويالحظ ارتفاع  
، 2021وعام    2022األول من عام   النصفالمسجد األقصى الُمبارك خالل    اقتحموا

( نحو  اقتحام  فيه  رصد  األقصى  ألف  14والذي  للمسجد  يهوديًا  وطالبًا  مستوطًنا   )
 الُمبارك خالل الربع األول منه. 

 

 ن و مقتحممستوطنون العدد ال الشهر #
 مستوطًنا  3132 شهر كانون الثاني 1
 مستوطًنا  3782 شهر شباط 2
 مستوطًنا  4190 شهر آذار 3
 مستوطًنا  7274 شهر نيسان  4
 مستوطًنا 10468 ارشهر أيّ  5
 مستوطناً  4,505 شهر حزيران  6

 مستوطًنا  33351 المجموع
 

 

 



55 

Email:pr.unit@jergov.ps                                      2800774 Mobile: +970 56 
 

 المعالم والطوائف المسيحية في القدسسادًسا: العتداءات على 

ُيشكِّل الوجود المسيحي في القدس جزءًا من تاريخ المدينة الُمحتّلة وحاضرها. تشهد  
سيما كنيسة القيامة، مهوى    على ذلك الكنائس واألديرة الُمنتشرة في أحيائها الُمختلفة، ال

ة. لكن هذا الوجود يتعرَّض إلى استهداٍف ُمتماٍد  قلوب المسيحيين من أنحاء العالم كافّ 
ر تاريخ القدس،  من االحتالل اإلسرائيلي مع سياسة التهويد التي ينتهجها االحتالل ليزوِّ 

 وُيغيِّر حاضرها.

العام   النصف األول من  االحتالل    2022وخالل  الطوائف االواصل  نتهاكات بحق 
 - والمعالم المسيحية بالقدس وكانت أبرزها:

 سبت النور 

القدس  في  القيامة  كنيسة  إلى  المسيحيين  لوصول  قيوًدا  االحتالل  شرطة  أصدرت 
بما يتنافى مع أبسط    ،المحتلة، وقّلصت عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة

حقوق اإلنسان وحرية العبادة، وعليه حرمت المسيحيين من االحتفال بحرية في "سبت  
النور"، ونشرت الحواجز والقوات في شوارع حارة النصارى والطرقات المؤدية إلى كنيسة  
القيامة، ومنعت الوصول إلى محيط الكنيسة وداخلها، كما واعتدت بالضرب والدفع  

 ات من المحتفلين بسبت النور. على العشر 

النور،   سبت  احتفاالت  قبل  األرثوذكسية  الكنيسة  أبلغت  قد  االحتالل  شرطة  وكانت 
شخص( بالدخول    1000بتقليص أعداد المصلين داخل كنيسة القيامة، وسماحها فقط لـ)

شخص( بدخول البلدة القديمة والوصول    500الى كنيسة القيامة في "سبت النور"، ولـ)
احات البطريركية وأسطح كنيسة القيامة المقدسة، األمر الذي رفضته الكنيسة  إلى س
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بالوصول   والتاريخي  الديني  الحق  على  مؤكدة  العليا  للمحكمة  كنيسة  إوتوجهت  لى 
 القيامة دون قيود أو شروط.

من نيسان، منعت شرطة االحتالل المئات من المسيحيين من الوصول إلى    23ففي   
القيامة لال بالدفع والضرب، في محاولة  كنيسة  النور"، واعتدت عليهم  بـ"سبت  حتفال 

كما واعتدت شرطة االحتالل على الفلسطينيين من    .للتضييق عليهم وتنغيص فرحتهم
المسيحيين المحتفلين بسبت النور في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ونشرت عناصرها  

من المسيحيين من الوصول إلى كنيسة في البلدة القديمة وعند أبوابها، ومنعت المئات  
 القيامة لالحتفال بـ"سبت النور".

 
 العتداء على كنيسة اللقاء في بيت حنينا 

التي أقيم فيها بيت  و   في بيت حنينا،  اقتحمت قوات االحتالل كنيسة اللقاءار،  خالل أيّ 
أبو عاقلة"، واعتدت  الشهيدة "شيرين  بيت    خالل االقتحام  عزاء  المتواجدين في  على 

 . العزاء عدة مرات في محاولة إلزالة العلم الفلسطيني من المكان

وخالل حزيران، اعتدت مجموعة من المستوطنين على كنيسة “الروح القدس” والحديقة 
، عبثوا  اليونانية التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس على جبل صهيون بالقدس المحتلة

بمحتوياتها ونبشوا قبور األموات، كما وألقوا القمامة في حديقة الكنيسة، إضافًة لذلك  
 .بالقتل المتواجد هددوا حارس األمن
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من حزيران أعطت ما ُتسمى بـِ “المحكمة العليا اإلسرائيلية”، الضوء األخضر   10وفي الـ
االستيطانية”، لإلستيالء على ممتلكات لبطريركية لما ُتسمى بـِ “جمعية عطيرت كوهانيم  

االستيطانية   للجمعية  القرار،  ويفسح  المحتلة.  الشرقية  القدس  في  األرثوذكس  الروم 
لالستيالء على فندَقي "إمبريال" و"بترا"، في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل 

المحكم ورفضت  البلدة.  في  "المعظمية"  ومبنى  القديمة،  طعن  بالبلدة  قرارها  في  ة 
هذه   لزعم شراء  سنوات  قبل  كوهانيم"  "عطيرت  قدمتها  وثائق  قانونية  في  البطريركية 

حزيران، من انتزاع قرار من ما ُتسمى    30لكن استطاع الطاقم القانوني في    العقارات.
بـ"محكمة الصلح" التابعة لالحتالل، يقضي بإخالء المستوطنين )عطيرت كوهنيم( من  

ومخزنين للمواطن "ناصر سعيد" في فندق البتراء الصغير في باب الخليل محل للصرافة  
 .داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، حتى موعد أقصاه الثالث من شهر تموز
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 حالت العتقال: سابًعا

حمالت اعتقال واسعة في   ،2022األول من عام    النصفقوات االحتالل خالل    شنت
تحت   المقدسيين،  و   ذرائعصفوف  )واهيه،  رصد  لمواطنين  2176تم  اعتقال  حالة   )

،  قاصًرا(  378طفاًل أقل من جيل المسؤولية( و)  12، و)ة( سيد93من بينهم )  مقدسيين 
خالل المنخفض الثلجي الذي تأثرت فيه    اشابً (  54)  اعتقال  االعتقاالت  من ضمن كان  
 .ثلوج على مستوطنين وعناصر الشرطةفي شهر كانون الثاني، بتهمة إلقاء ال  البالد

 15وفي    .لحاالت االعتقال  ويذكر أن شهر كانون الثاني كان أعلى الشهور تسجياًل 
شاًبا بعد ضربهم والتنكيل بهم من داخل باحات   476نيسان، اعتقلت قوات االحتالل  

بحافالت   الُمبارك  األقصى  لنقل  المسجد  خصصت  والتي  إيجد"،  "حافالت  خاصة 
المعتقلين من ساحة البراق إلى معسكر بالقرب من بلدة العيسوية ومنه إلى مركز شرطة  
المسكوبية، ومنعت الشرطة تقديم االستشارات القانونية للمعتقلين، كما ومنع االحتالل  

 هم. بالرغم من وضوح اإلصابات علي تحويلهم للعالج أو عرضهم على الطبيب 

ويالحظ ارتفاع في وتيرة االعتقاالت التي يشنها االحتالل في محافظة القدس خالل   
(  1868والذي رصد فيه )  2021  في العام  عنها،  2022األول من العام    النصف
  .طفل قاصر(  394و) سيدة(   85قال من بينهم )تحالة اع

 

 عدد حالت العتقال  الشهر #
 حالة اعتقال  253 شهر كانون الثاني 1
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  حالة اعتقال 210 شهر شباط 2
 حالة اعتقال  225 شهر آذار 3
 حالة اعتقال  894 شهر نيسان  4
 حالة اعتقال  403 شهر أيار 5
 حالة اعتقال  191 شهر حزيران  6

 حالة اعتقال  2176 المجموع
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 ثامًنا: قرارات سلطات الحتالل بحق المعتقلين

االحتالل بحق المعتقلين قرارات حبس منزلي أو قرارات إبعاد أو غرامات  تفرض قوات 
مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة االحتالل بحقهم قرارات منع سفر وتحديد  
خارطة تحرك، باإلضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين ألشهر طويلة وربما  

 لسنوات دون توجيه تهمة واضحة بحقهم.

 

ار، على الشاب "أحمد ركن" أيّ خالل  ب هذه القرارات فرضت سلطات االحتالل  من أغر 
قراًرا يمنعه من التواصل مع أي شاب ممن اعُتقلوا من المسجد األقصى الُمبارك ، كما  
ومنعته من الُمشاركة في إسعاف الُمصابين والتواجد مع الطواقم الطبية تحت أّي ظرف  

شيقل(،   2500هذه الشروط مكفولة بكفالة مالية قدرها )كان ولفترة محددة. وُيذكر أن 
االحتالل   شرطة  خالله  تقوم  وقت  أّي  في  للتحقيق  الحضور  عليه  اشترطت  كما 

 باستدعائه على الملف ذاته. 
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 -أحكام بالسجن الفعلي:  .1

(  133أصدرت محاكم االحتالل العنصرية )األول من العام الجاري،    النصفخالل  
  ا قرارً   (36)تلك القرارات إصدار  من بين حق أسرى مقدسيين،  حكًما بالسجن الفعلي ب

عامًا" وذلك للمرة الثالثة على   61  ،أمين الشويكي" الحاج  ، من بينهم  داري االعتقال اإلب
 والنائب المقدسي الُمبعد أحمد عطون. التوالي.

، إصدار محكمة  خالل النصف األول من العام الجاري   كان أعلى األحكام الصادرة
ألف    30سنوات وغرامة مالية بقيمة )  (8) االحتالل حكًما جائًرا بالسجن الفعلي لمدة  

عاًما( والتي تعاني من ظروف صحية   21األسيرة المقدسية نوال فتيحة )   بحققل(  اش
  ( 8)ونفسية صعبة ال يتم مراعاتها من قبل إدارة السجون، وكذلك الحكم بالسجن لمدة 

 محمد حاتم أبو الهوى"."  المقدسي بحق األسير ةسنوات وغرامات مالي

 عدد قرارات السجن الفعلي  الشهر #
 إداري   5من بينهم   اقرارً  31 الثانيشهر كانون  1
 إداري   3من بينهم   اقرارً  19 شهر شباط 2
 إداري  6من بينهم   اقرارً  27 شهر آذار 3
 إداري  14قراًرا من بينهم   23 شهر نيسان  4
 إداري   2قراًرا من بينهم   11 شهر أيار 5
 إداري   6قراًرا من بينهم   22 شهر حزيران  6

 قرار إداري  36قراًرا من بينهم   133 المجموع
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 -قرارات الحبس المنزلي:  .2

تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي جاهدة البتداع وسائل وطرق من شأنها التضييق  
واالتفاقيات  المواثيق  كل  الحائط  بعرض  الفلسطيني، ضاربة  الشعب  بأبناء  والتنكيل 

أصبح سيًفا مسلًطا على رقاب الدولية؛ وإحدى هذه الوسائل "الحبس المنزلي" والذي  
يتمثل بفرض أحكام  والذي    ،عاًما  14المقدسيين، وفي مقدمتهم فئة األطفال دون سن  

  منزل التقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل  التي    االحتاللمن قبل محكمة  
يخالف  من  وكل  جديدة،  لفترات  المنزلي  الحبس  االحتالل  يمدد  وقد  قسري،  بشكل 

افية، ما جعل من بيوت المقدسيين سجوًنا لهم، وليمثل الحبس  يتعرض لعقوبات إض
المنزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي؛ فهو يقيد المحبوس وكفالءه، ويخلق حالة من  
التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفاًل،  

 جتماعية. لما يحدثه من آثارًا وخيمة عليه من ناحية نفسية وا

  ، الحبس المنزليب  اقرارً   (109)  صد رُ ،  األولى من العام الجاري   الستةاألشهر  وخالل  
مالية    وغرامات  فرض كفاالتلى  إضافة  باإل  ،أسبوع ما بين خمسة أيام إلى    تراوحت
الطفل صهيب أبو  " من بين القرارات قراًرا بالحبس المنزلي المفتوح بحق    بحقهم.  باهظة

بالحبس المنزلي لمدة خمسة   اقرارً   ن القرارات هذه،كما وكان من بيعاما(.  14)  " ناب
شادي " ل بحق أمين سر حركة فتح في القدس  اقآالف ش  5أيام وكفالة مالية بقيمة  

 أبو عاقلة للمستشفى الفرنسي. بعد اعتقاله خالل نقل جثمان الشهيدة " مطور
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 .بالحبس المنزلي  اقرارً (  101)  ،2021األول من العام    النصفويذكر أنه رصد خالل   

 الحبس المنزليعدد قرارات  الشهر #
 قراًرا  16 شهر كانون الثاني 1
 قرارات  7 شهر شباط 2
 قراًرا  12 شهر آذار 3
 قراًرا  14 شهر نيسان  4
 قراًرا  35 شهر أيار 5
 قراًرا  25 شهر حزيران  6

 بالحبس المنزلي  اقرارً  109 المجموع
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 - قرارات اإلبعاد: .3

 المقدسية  تسعى سلطات االحتالل إلى انتهاج سياسة إفراغ المسجد األقصى واألحياء
، من خالل انتهاج سياسة اإلبعاد التي تحمل أشكااًل عدة، االمرابطين فيهساكنيها و من  

، وتطورت إلبعاد  2003باإلبعاد عن المسجد األقصى والبلدة القديمة بعد عام  بدأت  
 ، أو عن كامل مدينة القدس.عن مكان السكن

ل النصف األول من العام الجاري نحو نصفها قرارات ( قرار إبعاد خال711وتم رصد )
األقصى الُمبارك، والتي تعددت ما بين اإلبعاد عن المسجد األقصى،  إبعاد عن المسجد

أو مناطق سكنهم وخاصة حّي الشيخ جّراح، أو عن كامل مدينة القدس، ومن بين  
المواط نهائي طالت  القدس بشكل  مدينة  إبعاد عن  أبو  القرارات قرارين  "منصور  نين 

 غربية" و"مراد غازي العباسي".

االحتالل    مخابرات  سّلمت  متصل،  سياق  شهروفي  الهيئة    خالل  رئيس  نيسان، 
ِعدة  مع  التواصل  من  بمنعه  قراًرا  صبري"  "ِعكرمة  الشيخ  بالقدس  الُعليا  اإلسالمية 
شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل على رأسهم الشيخ "رائد صالح" والشيخ "كمال  

 ."الخطيب

وتيرة إصدار   في  ارتفاع  لسويالحظ  االحتالل  بين  لطات  ما  اإلبعاد    النصفقرارات 
عن مناطق   بعادباإل  ا قرارً   365الذي رصد فيه    2021، وعام  2022من العام    األول

 . مختلفة
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 عدد قرارات   الشهر #
)  قراًرأ/    19 شهر كانون الثاني 1 عن  7منها  باإلبعاد  قرارات   )

 المسجد األقصى
 واحد منها عن المسجد األقصى  /قررات   8 شهر شباط 2
منها    29 شهر آذار 3 عن    12قراًرا/  باإلبعاد  قرار 

 المسجد األقصى الُمبارك
أكثر من نصفها عن المسجد  قراًرا /    590 شهر نيسان  4

 األقصى
 عن المسجد األقصى   منها 10/   قراًرا 41 شهر أيار 5
قراًرا /أكثر من نصفها قرارات إبعاٍد عن    24 شهر حزيران  6

 األقصى الُمبارك.المسجد 
قرار إبعاد عن المسجد    338  قراًرا /    711 المجموع

 األقصى 
 

 

 - قرارات منع السفر: .4

المحتلة، يتذرع االحتالل بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس  
في   أصدرتها سلطات االحتالل  ،منع من السفرب  قراًرا(  21)  إصدار نحو  وتم رصد
 أشهر.   6ما بين شهر إلى    القرارات  تتراوح فترةو   فقط،  األول من العام الجاري   النصف
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 عدد قرارات   الشهر #
 4 شهر كانون الثاني 1
 4 شهر شباط 2
 1 شهر آذار 3
 1 شهر نيسان  4
 1 أيارشهر  5
 10 شهر حزيران  6

 قراًرا  21 المجموع
 

 

 

 

 



69 

Email:pr.unit@jergov.ps                                      2800774 Mobile: +970 56 
 

 



70 

Email:pr.unit@jergov.ps                                      2800774 Mobile: +970 56 
 

 

 والتجريف  الهدم عملياتتاسًعا: 

تنتهج سلطات االحتالل سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، والتي تأتي 
وتهويد   للمواطنين،  العرقي  والتطهير  القسري  والتهجير  العقابي  اإلجراء  سياق  في 

االحتالل هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها   سلطات  بررت  ،المحتلةو"أسرلة" المدينة  
 لمقدسيين.  ا  على منح التراخيص الالزمة لبناء  االحتالل   نادًرا ما يوافقو دون ترخيص،  

 في محافظة القدس  بلغ عدد عمليات الهدم من العام الجاري،    األول  النصفوخالل  
  عملية (  34)بآليات وطواقم االحتالل، و  هدم  ( عملية83)    ة من بينها؛عملي  (117)

 ها آليات االحتالل.( عملية حفر وتجريف نفذتّ 16باإلضافة إلى ) .ذاتي هدم قسري 

( االحتالل  آليات  )83نفّذت  هدم طالت؛  عملية  (  28، و)سكنية  وشقة  منزالً (  24( 
  ت اسطبالمخازن، و   باإلضافة إلى  ،ومقبرة قيد اإلنشاء  ،ومركز طبي  منشأة تجارية،

 وأسوار.  وجداران استنادية، ، وغرف زراعيةسكنية وزراعية للخيول، وبركسات

في    " صالحية" فذتها جرافات االحتالل، هدم منزل عائلة  نمن بين عمليات الهدم التي  
الثانياح  الشيخ جرّ   حيّ  كانون  االحتالل معززة في شهر  اقتحام شرطة  بعد  وذلك   ،

واعتقال    ،حالمنزل، وإخالء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السالبالوحدات الخاصة  
ما أدى إلى وقوع إصابات فيما    اء عليهم بالضرب،دأفراد العائلة المتواجدين، واالعت

منعت قوات االحتالل مركبات اإلسعاف من دخول المنطقة إلسعاف المصابين، ومنعت 
الوصول الصحفية من  الطواقم  االحتالل  واعتدت   قوات  الصالحية،  منزل عائلة  إلى 
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المنزل خالل اإلخالء والهدم بالقوة من محيط  بالدفع وأخرجتهم  ا أدى إلى  م  ؛عليهم 
وكانت   .من أفراد العائلة في العراء في ظل األجواء الماطرة والباردة  13تشريد نحو  

قرارً  الماضي،  األول  كانون  منتصف  أصدرت  اإلسرائيلي  االحتالل  يقضي سلطات    ا 
 .  ومشتاًل تضم منزالً والتي  دونمات  6  والتي مساحتهابإخالء العائلة من األرض 

وخالل أيار، هدمت آليات االحتالل عمارة سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان جنوب  
  30القدس المحتلة بدعوى البناء من دون ترخيص، مما تسبب في تشريد أكثر من  

االحتالل وقوات كبيرة من شرطة االحتالل المبنى ا، بعد أن حاصرت فرق بلدية  فردً 
وكانت    .طوابق والمملوك لعائلة الرجبي، قبل هدمه باستخدام جرافة كبيرة  3المكون من  

عين اللوزة في سلوان    خلت عائلة الرجبي بالقوة من منزلها في حيّ شرطة االحتالل قد أ
نحو   قبل  أقيم  العائلة    8والذي  أفراد  ُتمّكن  لم  نحو  -سنوات،  شخصا    40وعددهم 
وأطفال نساء  المنزل   -معظمهم  من  األثاث  إخراج  اعتدى   .من  الهدم  عملية    وخالل 

 .عناصر شرطة االحتالل بالضرب على أفراد العائلة إلجبارهم على الخروج من البناية

 

الذاتيمُ   وبإجراءٍ  الهدم  نيران  بين  يعيشون  الذين  المقدسيين  نفوس  على    القسري   ر 
 بلدية االحتالل   أجبرتهظة في حالة عدم تنفيذ قرارات الهدم بشكل ذاتي،  والغرامات البا

رصد منها لغاية نهاية شهر قسري  ذاتي  على تنفيذ عمليات هدم  مقدسيين  ال  عشرات
( طالت:  34حزيران  ذاتي.  قسري  هدم  عملية  منزل    ( 26)و  تجارية،  منشآت(  5)( 

 مربع. متر  200ل خيول بمساحة ب واسط ، وغرفة سكنية
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، وعام  2022األول من العام    النصفوتيرة عمليات الهدم ما بين  ارتفاع    ويالحظ  
2021  ( فيه  )( عملية هدم96الذي رصد  االحتالل، و  67؛  آليات  نفذتها  ( عملية 

 ( عملية هدم قسري ذاتي. 29)

  ( 9)  ،2022األول لعام    النصف خالل    ت جرافات االحتالل ، نفذّ تصلوفي سياق م
 -محافظة القدس:في  تجريف ألراضٍ  عمليات

 . مبلدة الزعيّ أراٍض في تجريف  .1
 .بين بلدتي الطور والعيسويةواقعة  ضٍ ا أر تجريف  .2
 . دونمات في بلدة صور باهر 4تجريف  .3
 .دونًما في بلدة بيت صفافا 38تجريف  .4
 . في بلدة بيت حنينا ضٍ ا تجريف أر  .5
بلدة سلوان جنوب المسجد  مواصلة عمليات التجريف في أراضي وادي الربابة في   .6

 األقصى الُمبارك من قبل ما ُتسمى بـِ "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل.
ام  عمليات الحفر والتجريف في المنطقة الواقعة بين مخيم قلنديا وبلدة الرّ   مواصلة .7

القدس   داخل  المستوطنات  لربط  يهدف  استيطاني  مشروع  تنفيذ  بهدف 
 وبمستوطنات الضفة الغربية.

في منطقة القصور األموية وساحة حائط البراق جنوبي المسجد    وحفر  يفتجر  .8
 قصى.األ

 . ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس تجريف أراضٍ  .9
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 تجريف أراٍض وبركسات زراعية في بلدة الزعيم.   .10
حيث تبلغ  أرض في حّي الخاليلة  قامت آليات االحتالل بتجريف قطعة   .11

 (.²م 900مساحتها نحو )
ما   .12 الخاصة  شرعت  والقوات  الشرطة  برفقة  االحتالل"،  بـِ"بلدية  ُتسمى 

بتجريف قطعة  أرض تُستخدم كموقف للسيارات ببلدة بيت حنينا شمال القدس  
 المحتلة.

جرفت آليات االحتالل أرًضا لعائلة "عبيدات" في قرية جبل المكبر جنوب  .13
 القدس.

في حّي وادي  اقتحمت طواقم من "سلطة الطبيعة"  أراضي عائلة العباسي   .14
شجرة، بحمايٍة من شرطة االحتالل.   20الربابة، وبدأت باقتالع وتخريب نحو  

عام،    500ويذكر أن ُعمر هذه األشجار التي تم اقتالعها وتخريبها يبلُغ نحو  
 أّي يتجاوز ُعمر دولة االحتالل. 

"القصور  .15 منطقة  من  األتربة  ونقل  حفرياتها  االحتالل  سلطات  ُتواصل 
الم ِضمن األموية"  وذلك  الُمبارك،  األقصى  للمسجد  الجنوبي  للجدار  الصقة 

 محاوالتها المستمرة ِلطمس المعالم اإلسالمية العربية. 
أجرت سلطات االحتالل أعمال ترميم في "مئذنة قلعة داوود"، بمنطقة باب  .16

 الخليل في القدس القديمة، بهدف تهويد وتزوير الحقائق التاريخية.
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 الهدم عدد عمليات  الشهر #
 عملية هدم   29 شهر كانون الثاني 1

 هدم بآليات االحتالل   13هدم قسري و 16
 عملية هدم   21 شهر شباط 2

 هدم بآليات االحتالل   13هدم قسري و  8
 عملية هدم   18 شهر آذار 3

 هدم بآليات االحتالل   16هدم قسري و  2
 عملية هدم قسري   شهر نيسان  4
( عمليات هدم قسري 6(عملية هدم؛ ) 22) ارشهر أيّ  5

و) آليات 16ذاتي،  نفذتها  هدم  عمليات   )
 االحتالل.

 
)   (26) شهر حزيران  6 هدم؛  هدم قسري 1عملية  ( عملية 

و) آليات 25ذاتي،  نفذتها  هدم  عمليات   )
 االحتالل.

 
 عملية هدم   117 المجموع

عملية هدم   83عملية هدم قسري و    34
 بآليات الحتالل 
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 واإلخالء القسري ومصادرة األراضي  قرارات الهدمعاشًرا: 

، سّلمت سلطات االحتالل عدة قرارات هدم في  2022خالل النصف األول من العام  
ومحل تجاري في أحياء متعددة    ازل من  110محافظة القدس، منها قرار بهدم نحو   

بمدينة القدس، منها: َحيَّ الشيخ جراح، وَحّي واِد الربابة، وحّي بطن الهوى، وحّي عين 
وحيّ  واد  اللوزة،  وحّي  سلوان،  ببلدة  ياصول  المكبر    ي واد  جبل  بلدات  وفي  الجوز، 

َحّي   في  لمنازل  قرارات هدم  بينهم  واِد  والعيساوية وصورباهر وعناتا وكفرعقب. من 
 ياصول ببلدة سلوان تعود ملكيتها لـ )عائلة أبو خلف، الشويكي، جالجل، والعباسي(.

كما وسلمت قراًرا يقضي بهدم وإزالة “كرفانات خدمات عامة”، في ملعب جبل الزيتون،  
 ويذكر أن هذا الملعب يهدف لخدمة أطفال البلدة.

م منشآت صناعية في حّي ( إخطاًرا لهد50وكان من أخطر هذه القرارات، توزيع ) 
الجوز، إذ تعتزم بلدية االحتالل في القدس تنفيذ مشروعين ضخمين على أنقاض    يواد

منشأة للمقدسيين بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز، األول سيكون امتداًدا    180نحو  
 لمشروع "مركز مدينة القدس الشرقية" واآلخر "وادي السيليكون".  

النت صارخ  انتهاك  المعالم وفي  على  والحقد  القدس  في  الدينية  األماكن  حرمة  هاك 
اإٍلسالمية فيها، أصدرت سلطات االحتالل خالل شهر كانون الثاني، قراًرا يقضي بهدم  
مسجد التقوى في بلدة العيساوية، كما وتم إصدار أمر هدم لقبة مسجد الرحمن الذهبية 

 فكل قبة ذهبية تقهر االحتالل.في بلدة بيت صفافا والقائم منذ أكثر من مئة عام، 
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االحتالل في   أوامر    25وفي سياق متصل، جمدت سلطات  تنفيذ  نيسان، قرار  من 
تشملها  ال  شقة  وجود  بسبب  آخر،  إشعار  حتى  الطور  عمارة  بحق  الصادرة  الهدم 
الشيخ جراح   "سالم" في حّي  بإخالء منزل عائلة  القرارات. كما وجمدت قراًرا يقضي 

 يل الملف إلى دائرة الهجرة التابعة لالحتالل.بشكل مؤقت وتحو 

 

 - مصادرة الممتلكات:

صادرت سلطات االحتالل أراٍض في عدة مناطق في محافظة القدس خالل النصف 
 - األول من العام الجاري كان أبرزها:

دونم( من أراضي برّية السواحرة الواقعة شرقي القدس   1000. مصادرة مـا يقارب )1
 المحتلة، والتي تعود ملكيتها لعائالت السواحرة ألغراض استيطانية.

. علقت سلطات اإلحتالل لوحة إعالنية في منطقة الطنطور في قرية بيت صفافا، 2
 دونمًا لصالح شق شوارع إستيطانية جديدة.  150أعلنت فيها عن نيتها مصادرة 

المقدسي "علي دربا3 المواطن  بلدية االحتالل  باالستيالء على قطعة . أخطرت  س" 
 متر وسط بلدة العيساوية. 400أرض يملكها بمساحة 

 الشيخ جراح لصالح قطعان المستوطنين.  . االستيالء على أرض عائلة سالم في حيّ 4

من أراضي فلسطينية تقع بين “مخيم    ادونمً   500. أنذرت بلدية االحتالل بمصادرة  5
من خالل تعليق “يافطة إنذار” بالقرب من   شعفاط وقرية العيسوية” بالقدس المحتلة،
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بـِذريعة  ا لصالحهم  مصادرتها  تنوي  االحتالل  سلطات  أن  ويذكر  المصادرة،  لمنطقة 
 إنشاء حديقة عامة.

ألف دونم(، من أراضي بلدة السواحرة    22. أعلنت سلطات االحتالل االستيالء على )6 
واد المكلك التي تمتد من شرق  الشرقية، والنبي موسى جنوب مدينة أريحا، في منطقة  

القدس حتى البحر الميت، وُيطلق عليها بالعبرية )ناحل أوغ(، بحجة تحويلها لمحمّية 
 طبيعية يمنع على الفلسطينيين استخدامها لرعي أغنامهم.

دونًما( من أراضي   54. كما وأعلنت سلطات االحتالل عن مصادرة ما مساحته )7
" والمعروف  4585ستيطاني المسمى "شارع الطوق رقم  بلدة الطور لصالح الشارع اال

باسم "الشارع األمريكي" بهدف ربط المستوطنات القدس ببعضها، ورصد االحتالل لهذا  
ميلون دوالر"، وكانت سلطات االحتالل قد أعلنت   500المشروع ميزانية ضخمة بقيمة " 
ر، الطور،  دونًما( من أراضي بلدات )صورباه  1070في وقت سابق عن مصادرة )

 عناتا(.

 

 - قرارات اإلخالء القسري العنصري:

قرارات اإلخالء والمصادرة العنصرية التي تصدرها قوات االحتالل تستهدف تقويض 
الوجود العربي المقدسي في العاصمة المحتلة، وخالل النصف األول من العام الجاري، 

االحتالل على قرار إخالء منزل عائلة  صادق ما يسمى بـِ "المستشار القضائي" لحكومة  
في طلب   البّت  "المركزية"،  االحتالل  محكمة  ورفضت  كما  سلوان،  بلدة  في  سمرين 
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"عائلة صالحية" للعودة إلى أرضهم في حّي الشيخ جّراح، وإعادة بناء منزليهما عقب  
 هدمهما من قبل آليات االحتالل. 

 

كم االحتالل النظر في قرارات هدم  في نهاية شهر آذار من العام الجاري، أجلت محا
أشهر، كما وأجلت محكمة االحتالل في القدس النظر   7منزاًل في بلدة الولجة لمدة    38

في االستئناف الذي قدمته بلدية االحتالل ضد قرار تأجيل هدم منازل حّي عين سلوان  
جبار جنوب المسجد األقصى.  وكان سكان الحّي قد تقدموا بطلب لمحاكم االحتالل إل

اللوزة،   بتنظيم حّي عين  القدس"  التنظيم في  "لجان  ُيسمى  بلدية االحتالل وما  وإلزام 
" بيًتا في الحي. والحًقا 180وحصلوا على تأجيل أوامر الهدم التي صدرت بحق نحو " 

لذلك تقدمت بلدية االحتالل باستئناف للمحكمة المركزية وطالبت بإبطال التمديد وتنفيذ 
 فوري.أوامر الهدم ال

 

" أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من  6870ويذكر أن هناك أكثر من " 
منشأة تجارية وسكنية من ضمنها    180بينها حّي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي  

 آالف دونم وهي مهددة باالستيالء.   3مسجد القعقاع، علًما أن مساحة الحّي تبلغ نحو  
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 النتهاكات في حّي الّشيخ جّراح الحادي عشر:  

األول من  النصف  خالل    جددت سلطات االحتالل اعتداءاتها على حّي الشيخ جراح
الجاري  التوتر في حّي  ، وكان قد  وخاصة ربعه األول  العام  شهد شهر شباط عودة 

الشيخ جّراح، عقب قيام عضو كنيست االحتالل المتطرف "إيتمار بن غفير" فتح مكتبه  
االستفزازي في أرض عائلة سالم في الجانب الغربي من الحّي. مما أشعل األحداث في 

 بشكل يوميالحّي     واصل عضو "كنيست" االحتالل "إيتمار بن غفير" اقتحام  إذ  الحّي.
المستوطنين، وكذلك تعرضوا للرسول الكريم عليه السالم  قطعان  برفقة    وبصورة استفزازية

باأللفاظ والسباب  وسط    بالشتم  و النابية  وشرطة حماية  قوات  لعناصر  ُمكّثف  انتشار 
 االحتالل.  

من  وخالل نيسان، جمدت محكمة االحتالل قراًرا يقضي بإخالء منزل عائلة "سالم"  
المحتلة بالقدس  الشيخ جراح  َحّي  دائرة    منزلها في  إلى  الملف  بشكل مؤقت وتحويل 

 الهجرة التابعة لالحتالل.

استئناف أربع    اجزئيّ َقِبلت ما ُتسمى بـ"المحكمة العليا اإلسرائيلية"  وفي بداية شهر آذار،  
الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ضد قرار السلطات اإلسرائيلية    عائالت في حيّ 

العائالت هي: الُكرد وإسكافي والجاعوني وأبو حسنة". باإلضاقة    .إخالئها من منازلها
ع الملكية، ال ُتلزم األطراف ويجب البت بمسألة  العتبارها أي قرارات سابقة في موضو 

 لكية من خالل إجراءات )تسوية الحقوق(".المُ 
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 النتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية الثاني عشر: 

في محاولة مستمرة لقمع المؤسسات المقدسية وأي جهود مقدسية داخل مدينة القدس  
يواصل االحتالل قمع وإغالق هذه المؤسسات وقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي 

 في المدينة المحتلة.  

مؤسسة وجمعية وهيئة   28جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في شهر نيسان، إغالق  
طة في مدينة القدس المحتلة. وكان من ضمن هذه الجمعيات بيت الشرق  فلسطينية ناش

ونادي األسير وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في المدينة. وأعلنت قوات االحتالل،  
أنها ستواصل سياسة تمديد إغالق هذه المؤسسات بحجة أنها لن تسمح باختراق "السيادة 

 زعمها.اإلسرائيلية" على القدس الموحدة، على حد 

لجنة  مكتب  االحتالل  سلطات  اقتحمت  الجاري،  العام  من  األول  النصف  وخالل 
الصدقات التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية والذي يقع أعلى مصلى باب الرحمة في  

وأجرت عمليات تفتيش واسعة ودقيقة في المكان، وصادرت    المسجد األقصى الُمبارك.
ما اقتحمت في الرابع والعشرين من آذار، عناصر  ملفات وأجهزة قبل مغادرة المكان. ك

المحتلة، وسط  العاصمة  في  القدس  نادي هالل  مقر  االحتالل محيط  من مخابرات 
بحجة  النادي  مقر  إغالق  ُتحاول  االحتالل  مخابرات  أن  ويذكر  إغالقه.  محاوالت 

ن  يما خالل حزيران أطلق قطعان المستوطنأل.  ق“الضرائب” التي تصل لـماليين الشوا
 النار في الهواء قرب "جمعية برج اللقلق"، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
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ولم تسلم المؤسسات التعليمية وطلبتها من تنكيل االحتالل إذ اقتحمت قوات االحتالل  
خالل النصف األول حرم ومحيط جامعة القدس/ أبوديس عدة مرات أطلقت خالل ذلك  

وع صوب الطلبة. وكانت االحتالل قد شرع بتركيب  قنابل الصوت والغاز الُمسيل للدم 
بوابة في جدار الفصل أمام الجامعة الستخدامها في قمع الطالب بعد اقتحام المنطقة 

 واالنسحاب منها. 

بتفتيش   أفراد شرطة االحتالل  قام  القدس،  ومن مسلسل االعتداء على طلبة مدارس 
من باب حطة وبيدهم أداة حادة،    حقائب طلبة مدرسة "ثانوية األقصى الشرعية" بالقرب

 محاولين وضعها داخل حقائب الطالب.

ار، اقتحمت شرطة االحتالل باحات المستشفى الفرنسي وهاجمت المشيعين  وخالل أيّ 
في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، فور خروجهم من المستشفى الفرنسي، وهم يحملون 

اقتحام قوات كبيرة من   المستشفى، وسط إطالق جثمانها. وذلك عقب  الشرطة باحة 
قنابل الصوت، واالعتداء بالضرب، ما أجبر المشيعين على التراجع. األمر الذي أدى  

 منهم للمستشفى. 6ا ُنقل شخًص   33إلصابة 

كما واقتحمت حرم مستشفى المقاصد عدة مرات، بهدف محاولة اعتقال مصابين او 
 مرافقين دون مراعاة لطبيعة العمل.   

ار، ازدات وتيرة اعتداءات قوات  النصف األول وخاصة في شهري نيسان وأيّ   وخالل
االحتالل على الطواقم الصحفية خالل تأديتها عملها بالضرب واالعتقال والتنكيل بهم، 
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ومنعهم من التغطية اإلخبارية. كما واعتدت على المسعفين وسيارات اإلسعاف التابعة  
 يد من المسعفين ونكلت بهم. لجميعة الهالل األحمر واعتقلت العد
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 الثالث عشر: المشاريع الستيطانية

ضمن مساعي االحتالل لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس المحتلة للسيطرة على 
المزيد من العقارات واألراضي الفلسطينية في المدينة، والتي تأتي في ِظّل تصاعد حجم 

للمقدسيين و  القسري  الفلسطيني    -تغيير الطابع العربياالستيطان المسعور والتهجير 
 لمدينة القدس.  

قدًما في   المضي  الجاري  العام  النصف األول من  واصلت سلطات االحتالل خالل 
المتوقع انتهائه في    ومن   2018تسوية األراض مدينة القدس، والذي بدأه االحتالل عام  

زيران بدأ  وفي نهاية شهر ح  .الستيالء على أراضي العاصمة المحتلةا، بهدف 2025
باسم مستوطنين يهود حول المسجد األقصى الُمبارك،    االحتالل بعملية تسجيل أراضِ 

لتشمل األراضي الواقعة ِضمن ُمخطط ما تسمى بـ"الحديقة القومية"، حول أسوار البلدة  
 القديمة جنوب المسجد األقصى الُمبارك، وتحويلها إلى الجمعيات االستيطانية. 

ة التلمودية على مالمح المدينة المقدسة، كثفت سلطات االحتالل  مة اليهودي ولفرض السِ 
من المصادقة على إقامة حدائق يهودية عامة، كمخطط مصادرة أراضي سوق الجمعة  
والجزء الشمالي من المقبرة اليوسفية بهدف إقامة حديقة عامة عليها، والمصادقة على  

تاريخ الموتى اليهود. ومخطط   إقامة مركز تهويدي ضخم في منطقة جبل الزيتون لتخلد
يفصل "َحّي  المصرارة" عن "باب العامود" و"باقي أحياء القدس" على أرٍض وقفية؛ 

% أوقاف تابعة للكنائس واألديرة المسيحية(. كما  20% منها أوقاف إسالمية(، و) 70)
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  وُتَروِّج بلدية االحتالل في القدس لمخطط يهدف لتهويد شارعي “صالح الدين” و”شارع 
 السلطان سليمان” في القدس المحتلة.

،  2022وفي سياق متصل، صادقت سلطات االحتالل خالل النصف األول من عام  
مخطط استيطاني جديد، شمل مشاريع لتغيير معالم األحياء العربية في القدس    32على  

مليار شاقل، باإلضافة إلى   4بتخصيص موازنة لخطة على مدار خمس سنوات بمبلغ  
  40ميلون دوالر، ومنطقة باب الخليل بمبلغ    35نطقة حائط البراق بمبلغ  مشروع لم 

قل( لتعزيز قبضتها على قطاع امليون ش  514مليون شاقل، رصد ميزانية تقدر بنحو )
قل لمشاريع تهدف لربط االتعليم في شرقي القدس. كما ورصدت خطة بقيمة مليار ش

 مستوطنات القدس ببعضها.

( وحدة استيطانية جديدة  22000تمت المصادقة على بناء نحو )باإلضافة إلى ذلك،  
 في العديد من المستوطنات داخل مدينة القدس وعلى أطرافها.

التابعة  اللوائية"  التخطيط والبناء  "لجنة  بـِ  وكانت خالل نيسان قد صادقت ما ُتسمى 
واحدة، تشمل    لالحتالل، على ثالثة مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة دفعةً 

المنطقة  وتوسيع  وبيت صفافا،  الولجة  أراضي  على  استيطاني  توسع  المشاريع  هذه 
الصناعية على مشارف بيت لحم وإقامة فنادق، جاء ذلك وفًقا للخطة الرئيسية المعدة  

عام   في  اللجنة  هذه  اعتمدتها  مجمع 2021والتي  لتطوير  إطاًرا  وضعت  والتي   ،
تلط، سيتمُّ ربط هذه المشاريع المذكوره بالقطار الخفيف  استيطاني وتوظيفي وفندقي مخ 

بالمستوطنات داخل وخارج حدود القدس، "القطار الخفيف" و"التلفريك" الذي سيكون  
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الثقيلة، على طول   الحديدّية  الّسكك  القديمة وحتى محطة  المدينة  إلى  بمثابة مدخل 
 الخط القادم من تل أبيب إلى المنطقة الصناعية في اللد. 

 

صادقت "محكمة االحتالل الُعليا" على إقامة خط لمشروع "القطار الهوائي" وخالل أيار،  
في مدينة القدس، بعد رد جميع االلتماسات التي ُقدمت ضده. ويذكر أن الخطة تشمل 

آالف    3كم بأربع محطات(، وبإمكانه حمل )    1.4خط قطار هوائي “تلفريك” بطول )
وسيؤثر هذا المشروع على سكان َحّي واِد حلوة شخص في الساعة في ذروة عمله(.  

والعائالت التي سيمر القطار من فوقها، وسيصادر الملكيات الخاصة لصالح إقامة  
األعمدة والكوابل الخاصة به، وسيعمل على ضرب الحركة التجارية في البلدة القديمة 

ن للبلدة بخط من خالل ربط القادمي  –المدخل التجاري الرئيسي–ومنطقة باب العامود  
القطار وباب المغاربة. وُيعد المشروع الذي يتّم الترويج له على أنه "يهدف إلى تعزيز 
الرواية   تعزيز  إلى  الزيتون"،  وجبل  القديمة  البلدة  منطقة  في  والمواصالت  السياحة 

 "اإلسرائيلية" من خالل خلق وقائع على األرض تدعم تلك الرواية. 

 

عام   المقدسة  العاصمة  وتيرة 2021وكانت  في  مسبوق  غير  تصاعًدا  شهدت   ،
  20االستيطان وتوسيع المستوطنات، ليصل إلى مستويات قياسية مقارنًة باألعوام الـ

األخيرة، الستغالل “إسرائيل” القوة القائمة باالحتالل، الصمت الدولي والجائحة العالمية، 
محيطه  عن  لفصلها  تمهيًدا  االستيطانية؛  المشاريع  كبرى  وتغيير  إلقرار  الفلسطيني  ا 
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واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي. وكانت محافظة القدس قد رصدت خالل عام  
مخطط استيطاني يهدف لطمس هوية العاصمة العربية، وتوسعة   50، نحو  2021

 بمساحات المستوطنات بالمحيط في القدس.  

 

ي محافظة القدس  أهم المشاريع الستيطانية التي صادقت عليها سلطات الحتالل ف
 -:2022خالل النصف األول من العام 

 

 - أبرز المشاريع خالل شهر كانون الثاني:

صادقت ما تسمى بـِ " اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في بلدية االحتالل بالقدس  .1
بناء   بموجبها  سيتم  استيطانية  مخططات  خمس  على  وحدة    3557المحتلة 

بينها: إنشا1استيطانية جديدة من  استيطاني جديد مكون من  .    1465ء حّي 
وحدة استيطانية بين مستعمرتي "جفعات هماتوس" و "حي هار حوما" في جبل 

القدس.   غنيم جنوبي  لبناء حوالي  2أبو  تهدف  الثانية  الخطة  وحدة    2092. 
. مخطط "إسرائيلي" عام وشامل 3استيطانية في حي التلة الفرنسية في القدس. 

يبدأ من شمال القدس "قلنديا"، وصواًل للمنطقة الشرقية إلقامة حزام استيطاني  
 "E1  .صادقت "اللجنة المالية"  4" وجنوبًا ببيت صفافا وصواًل لبلدة صور باهر .

في   أساسية  مدرسة  أول  لبناء  ميزانيات  تخصيص  على  االحتالل  بلدية  في 
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 المستوطنة الجديدة "جبعات همتوس"، التي تقام على أراضي بلدة بيت صفافا،
 كما خصصت قطعة أرض لبناء ست رياض أطفال ) على حد زعمها(.

مليون دوالر، تهدف   35صادقت ما ُتسمى بـِ الحكومة اإلسرائيلية على خطة بـِ  .2
لتغيير الطابع العمرانّي لساحة البراق المالصقة للحائط الغربّي للمسجد األقصى  

مداخل ومخارج "حائط  المبارك، وبحسب الخطة فإنه سيتم تشييد ُبنى تحتية وشّق  
البراق" وربطه بوسائل نقل عامة، وتطوير برامج تعليمية ُتشّجع ُغالة المتطرفين  
واليهود على اقتحامه. وسيتم اقتطاع ميزانية الخطة من مخصصات ما ُيسمى  
والداخلية  والمالية  والتعليم  الجيش  الوزراء اإلسرائيلي ووزارات  )مكتب رئيس  بـِ 

والسياحة ما    والمواصالت  أيضًا  و  والهجرة،  والتكنولوجيا،  والرياضة،  والثقافة 
 ُيسمى بـجهاز "الشاباك".(

الخان األحمر   .3 تجمع  وضعت حكومة االحتالل مخطًطا جديًدا إلخالء سكان 
القادمة،   القريبة  الفترة  تنفيذه خالل  تنوي  المحتلة، حيُث  القدس  "البدوي" شرق 

ة بناء التجمع الحًقا في مكان يبعد  ويقضي المقترح بإخالء الخان األحمر وإعاد 
 متر عن موقع القرية. 300نحو 

 

أقرت ما تسمى بـ “لجنة التخطيط والبناء” في بلدية االحتالل، مشروعًا تهويديًا   .4
قل، وأعلنت بلدية  امليون ش 40في باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة، بمبلغ 
ليل السياحي"، وقد أنهت لجان  االحتالل أنه قد تم االنتهاء من مشروع "باب الخ 
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التخطيط عملها، ووضعت الخرائط واألمور اللوجستية، وبدأت بوضع اآلليات  
 والجرافات من أجل تنفيذ هذا المشروع خالل العام الجاري. 

 

االحتالل، على خطة  .5 بلدية  في  والبناء"  التخطيط  "لجنة  بـِ  تسمى  ما  صادقت 
"هداسا" خمسة   مستشفى  مساحة    111أضعاف، عن طريق مصادرة  لتوسيع 

دونمًا من أراضي بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة، وعليه فسوف يتم  
إقامة مباٍن جديدة ومهبط للطائرات المروحية، كما سيتم تحويل المبنى الحالي 
إلى فندق ومركز تجاري وعيادات لخدمة المستشفى ومستوطنة "التلة الفرنسية"، 

بن المخطط  من  وسيُضم  مرتفع  برج  القدس    15اء  مدينة  على  يطل  طابقًا، 
  350مباني جديدة، مع زيادة عدد األسره من    7للمرضى الداخليين، محاط بـ  

سرير، أي خمسة أضعاف البناء الحالي. وبموجب هذا    1300سريرًا إلى حوالي  
المخطط الذي يتضمن منطقة تجارية وبناًء استيطانيًا على طول الشارع الرئيس  

دونمًا من أراضي   111ستوطنة "التلة الفرنسية"، سُتصادر سلطات االحتالل  لم
 العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة.
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   -أبرز المشاريع خالل شهر شباط:

  1500أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية االحتالل في القدس، خطة لبناء   .1
الفرنسية" والجامعة العبرية   وحدة استيطانية على أرض تقع بين مستوطنة "التلة

 شرق القدس.

أعلنت ما ُتسمى بـِ "وزارة البناء واإلسكان" التابعة لالحتالل، عن الموافقة على  .2
طابًقا، بالقرب    12إلى    5وحدة استيطانية(، في مباٍن من    5250خطط لبناء )

 من حديقة الحيوانات في القدس.

في القدس، على سلسلة مشاريع    صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية االحتالل .3
مليار شيقل   نحو  تم رصد  القدس، حيث  لربط مستوطنات  تهدف  ومخططات 

ووفقًا لمخطط     .لهذه المشاريع الهادفة لتكريس السيادة االحتاللية على المدينة
بلدية االحتالل، سيتم إقامة مشاريع بنى تحتية، وشبكة طرقات، وتحديث وتوسيع  

جل ربط المستوطنات في شرقي القدس باألحياء الغربية  خط القطار الخفيف من أ
 في المدينة. 

األخيرة   .4 األشهر  خالل  اليمينية  االستيطانية  “إلعاد”  بمنظمة  ُتسمى  ما  نظمت 
منطقة   في  للشباب  تعليمية  أنشطة  القدس،  في  االحتالل  بلدية  رعاية  وتحت 

مع “إلعاد”  زراعية في شرقي القدس، تمتد جزئًيا على أراض فلسطينية خاصة تط
بين   مشترك  مشروع  أنه  على  األنشطة  هذه  تعريف  وتم  عليها.  السيطرة  في 
الجمعية وما تسمى بـ”سلطة الطبيعة والمتنزهات”، وأصبح ممكًنا بعد أن وقع  
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البلدية موشيه ليون عام   أوامر تنسيق الحدائق، لتطوير منطقة    2019رئيس 
تدة بين “جبل صهيون” وحّي  فلسطينية خاصة، حيث تقع المنطقة الزراعية المم

“اليميني”   للتنظيم  المكان مؤخًرا وجهة رئيسية  أبو طور وبلدة سلوان. وأصبح 
 الذي يدير متنزه “مدينة داوود” في سلوان والحفريات األثرية في المنطقة.

َنشرت بلدية االحتالل نموذج لمدينة صناعية جديدة وشارع على البحر الميت  .5
حاذي لبلدة السواحرة الشرقية بمنطقة َحّي الّصلعة بجبل في “واِد الّديماس” الم

 المكبر.

 

 - أبرز المشاريع خالل شهر آذار:

بموجبه   .1 لالحتالل صادقت  التابعة  اللوائية"  بـ"اللجنة  ُتسمى  ما  قرار من  صدر 
على طلب البلدية مُصادرة أرض "سوق الجمعة" ومساحة من الجزء الشمالي من 

ويل أرض سوق الجمعة إلى ممشى عام في حين  أرض المقبرة اليوسفية"، لتح 
حديقة.  إلى  اليوسفية  للمقبرة  المالصقة  الشهيد  مقبرة صرح  أرض  تحويل  يتم 

متر تعود لعائالت    200ويذكر أن أرض سوق الجمعة البالغة مساحتها دونمًا و
من انتزاع  قرار من    2019)عويس وعطا هللا وحمد( التي تمكنت نهاية العام  

ليا التابعة لالحتالل بتثبيت ملكيتها لها قبل إخراج بلدية االحتالل  المحكمة الع
 منها.
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تخصيص   .2 اعتزامها  االحتالل  سلطات  ش  4أعلنت  القدس  اقمليارات  لتهويد  ل 
فترة   في  2028  -   2023ضمن خطة خمسية خالل  تغيير  إحداث  بهدف   .

األحياء العربية في المدينة، لتغيير وجهها، العتبارهم أن شرق المدينة هو جزء  
ال يتجزأ من القدس، ويأتي هذا القرار مع اقتراب موعد انتهاء الخطة الخمسية 

 بل.  مليار شيكل العام المق 1.2األولى بقيمة 

 

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إقامة مركز تهويدي ضخم على “أرض جبل   .3
سيوفر المركز الجديد   .الزيتون” في القدس الشرقية المحتلة بتكلفة ماليين الشواقل

والزائرين   الخارج  من  للسياح  المكان  حول  والمحتوى  المعلومات  خدمات 
يحتوي مركز الزوار على مركز  وس  .اإلسرائيليين الذين يأتون إلى جبل الزيتون 

معلومات حول عشرات اآلالف من اليهود المدفونين في جبل الزيتون. سيضم  
المركز أيضًا )كنيسًا ومركزًا للتدريب ومكتبات ومحال بيع التذاكر وصالة عرض 
المقبرة وقاعة محاضرات ومعهد أبحاث المقابر ورسم الخرائط ومركز المراقبة  

 …والمزيد(. 

ما .4 على   صادقت  لالحتالل،  التابعة  والبناء"  للتخطيط  اللوائية  "اللجنة  ُتسمى 
( بناء  زئيف"    730مخطط  "بسغات  مستوطنة  ُتسمى  فيما  استيطانية(  وحدة 

ويقع المخطط على   .المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة
يطانية(  وحدة است  730دونمًا( ويتضمن حوالى )  70مساحة إجمالية تبلغ نحو )
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باإلضافة إلى  .طابقاً   12مبنى سكنيًا( يصل ارتفاعها إلى    14سيتم بناؤها في ) 
ألف متر مربع( للتجارة والتوظيف،    21الوحدات السكنية، فإن المخطط يشمل )

ألف متر مربع( لألبنية    41والتي ستتضمن واجهات المباني السكنية ، وحوالى )
ال تعليمية،  ألغراض  المستخدمة  سيتم  العامة  كما  والثقافية.  الدينية  مؤسسات 

 .دونمًا( للمساحات المفتوحة 16تخصيص حوالى )

 

على   .5 لالحتالل  التابعة  والبناء"  للتخطيط  اللوائية  "اللجنة  ُتسمى  ما  صادقت 
لـبناء    1948مخطط في القدس الغربية المحتلة عام   وحدة في شارع    850، 
على مساحة إجمالية تبلغ حوالي    ."يهودايافا“ بالقرب من ما ُيسمى سوق "محنيه  

يهودا"    17) "محنيه  سوق  ُيسمى  ما  من  بالقرب  يافا  شارع  في  ويقع  دونمًا( 
طابقًا(.   40أبراج من    4وحدة سكنية( يتم بناؤها في )  850ويتضمن حوالى )

(  170)  يومن بين جميع الوحدات السكنية في الخطة، سيتم تخصيص حوال
ات طويلة األجل. وباإلضافة إلى الوحدات السكنية. كما  للشقق الصغيرة واإليجار 

  58500مترًا مربعًا( للفنادق، وحوالى )  14350وتشتمل الخطة على حوالى )
متر مربع( للتجارة التي سيتم دمجها في    6600مترًا مربعًا( للمكاتب، وحوالى )

 ."األدوار األرضية والمباني منخفضة االرتفاع
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ة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لالحتالل على مخطط صادقت ما ُتسمى "اللجن .6
وحدات فيما ُتسمى مستوطنة   210لبناء    1948في القدس الغربية المحتلة عام  

"كريات يعاريم"،  من خالل إقامة مجمعين متجاورين على مساحة إجمالية تقدر  
ت(  عمارا  9وحدات سكنية( في )  210دونمًا( ويشتمل على نحو )   18بحوالي )

طوابق(. ومن بين جميع الوحدات السكنية في    8في أبنية يصل ارتفاعها إلى )
( حوالي  تخصيص  سيتم  إلى   40الخطة،  وباإلضافة  صغيرة(،  سكنية  وحدة 

( حوالي  الخطة  تشمل  السكنية،  العامة،   6000الوحدات  للمباني  مربع(  متر 
( وحوالى  وكنيس،  كبيرة  مدرسة  لبناء  مربعاً   3660تستخدم  للتجارة مترًا   )

دونم( مناطق   4.5والتوظيف على واجهات المباني، كما تضمنت الخطة نحو )
 ."دونمات 3عامة مكشوفة، منها حديقة عامة تبلغ مساحتها حوالى 

كشف "رئيس بلدية االحتالل" في القدس عن تفاصيل مخطط استيطاني جديد   .7
ممتدة من بلدة  وحدة، على أراضي القرى المهجرة في تالل القدس ال   6000لبناء  

دونم، وهي    300لفتا إلى بلدة عين كارم. ويقع المخطط على أراٍض بمساحة  
أراضي قرى ُمهجرة، بينها: “صطاف ووادي صرار ولفتا وعين كارم”، جنوب 

عين الجوزة” و”عين البلد” و”الجورة”، وهي  “وفي محيط المنطقة    .غربي القدس
وسُيطلق  .المائية والمناطق الحرجيةعلى مقربة من بلدة الولجة وتمتاز بالعيون 

البلدية أن “المخطط بديل يحافظ  على المشروع اسم "ريخيس الفان"، واّدعت 
و أنه    .”على الينابيع والوادي األبيض وجميع مناطق التسلل التي تغذي الينابيع
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الذي 800دونم بداًل من    300سيكون على مساحة   ، كما كان في المخطط 
 دونم المتبقية كـ"حديقة وطنية".   500ى أن يتم استخدام الـ  ُطرح منذ سنوات، عل 

 

عقدت ما تسمى بـِ ”لجنة التخطيط والبناء في القدس” مناقشة إيداع خطة بناء    .8
برج في القدس وفندق في مجمع “إبستين” على محور القطار التهويدي الخفيف  

المهجرة عام   الخطة، سيتكو   .1948على أراضي قرية عين كارم  ن  وبحسب 
طابقًا صممته شركة المهندسين المعماريين العالمية، وهي واحدة    40البرج من  

دبي في  “خليفة”  برج  أيًضا  والتي صممت  العالم،  في  الرائدة  الشركات   .من 
طابقًا، على    40وحدة استيطانية في برج مكون من    240وتتضمن الخطة بناء  

دة سكنية مخصصة وح   48دونمات، من بينها    7مساحة إجمالية تبلغ حوالي  
متر    9000للشقق الصغيرة، كما تتضمن الخطة بناء فندق تبلغ مساحته حوالي  

 .متر مربع 5000مربع، ومبنى عام للثقافة بمساحة حوالي 

 

" على  TMA 38ضمن مشاريع بلدية االحتالل التهويدية طرح مخطط باسم "  .9
لى هدم منازل  أراضي قرية المالحة الواقعة جنوبي غرب القدس المحتلة يهدف إ

القرية القديمة ومسجد قرية المالحة التاريخي والمنازل التي تعود للقرن الماضي 
  .وحدة استيطانية على أراضيها 1050وإزالتها بشكل كامل، مقابل بناء 
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صادقت ما ُتسمى بـِ “اللجنة القطرية للتخطيط والبناء” التابعة لالحتالل  .10
َحيَّ االستيطاني الُمسمى “كريات يوفال” وحدة استيطانية في ال  1200على بناء  

بنايات قديمة كل منها مكون   5والمشروع يقضي بهدم    .بمدينة القدس المحتلة 
بمساحة   .وحدة استيطانية في قلب مدينة القدس  1200طوابق، وبناء    8من  
روضة أطفال   11ألف متر مربع، كما سيضم كنيسًا يهوديًا ومدرسة و  30تبلغ  

 .ومباٍن أخرى 

 

أقرت بلدية االحتالل بالقدس و"لجان التخطيط" التابعة لها، قرار اللجنة  .11
المحلية لبناء األبراج األولى في مدخل َحيَّ الثوري ضمن المنطقة الصناعية 

بـِ)تلبيوت(. مكونة من   ُتسمى  طابًقا على أرض مطعم األوكالبتوس   30التي 
وبإطالله على القدس   األسطوري. هذا البرج سيكون مشرف على البلدة القديمة

طوابق" من موقف السيارات تحت األرض    5طابًقا" وعلى "   30بشطريها بارتفاع " 
مكان لوقوف السيارات(، والتي سيتم استخدامها من قبل السكان.    250)حوالي  

شقة   30شقة عادية و  114وحدة سكنية" منها؛    144في البرج، كما سيتم بناء " 
برج   -دونم. ويضم )مجدال بارديس 2.7شروع طالبية أخرى، وتبلغ مساحة الم

الجنة( أيًضا مجموعة متنوعة من االستخدامات، مع واجهة تجارية لشارع بيير  
المعالم   وأبرز  التجارية  والمناطق  التجارية  المحالت  تشمل  ساحة    –كونيج 

برج الجنة ( الذي ُسمي    -تجديد مبنى )مجدال بارديس   .حضرية واسعة ومظللة 
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ة بارديس للدراسات اليهودية، والذي يقع بجوار البرج االستيطاني  على اسم كلي
تمر عبر   أن  المتوقع  التي من  التجديد  بناؤه، هو جزء من عملية  الذي سيتم 

الجنوبي   القدس  ستغير  -مدخل  التي  بـِ”تلبيوت“  ُتدعى  ما  الصناعية  المنطقة 
دية الخفيفة،  وجهها تماًما، حيث من المخطط أن يمر الخط األزرق للسكك الحدي

وإلى جانب السكك الحديدية الخفيفة، يتم التخطيط للعديد من المشاريع السكنية  
والتجارية والتوظيفية، كجزء من الخطة الرئيسية التي وضعتها البلدية في األشهر  

والخليل  لحم  بيت  مدينة  الجنوب مع  المدينة من  لمدخل  أن    .األخيرة،  ويتوقع 
 . 2026ء هذا البرج االستيطاني الضخم خالل عام  يكون تاريخ االنتهاء من بنا

 

 -أبرز المشاريع خالل شهر نيسان:

وخالل نيسان، صادقت ما ُتسمى بـِ "لجنة التخطيط والبناء اللوائية" التابعة لالحتالل،  
وحدة    600على ثالثة مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء )

الول )أراضي  على  على استيطانية(  الصناعية  المنطقة  وتوسيع  صفافا(،  وبيت  جة 
مشارف بيت لحم وإقامة فنادق، جاء ذلك وفًقا للخطة الرئيسية المعدة والتي اعتمدتها  

"لجنة التخطيط والبناء اللوائية" التابعة لالحتالل في عام   ، والتي  2021ما ُتسمى بـِ 
ط، سيتمُّ ربطها بالقطار وضعت إطاًرا لتطوير مجمع استيطاني وتوظيفي وفندقي مختل

الخفيف بالمستوطنات داخل وخارج حدود القدس، "القطار الخفيف" و"التلفريك" الذي  
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سيكون بمثابة مدخل إلى المدينة القديمة وحتى محطة الّسكك الحديدّية الثقيلة، على  
 .طول الخط القادم من تل أبيب إلى المنطقة الصناعية في اللد

 - وتشمل المشاريع:

مجمع المحطة "القطار القديم" في َحّي الثوري جنوب البلدة القديمة، إلى   تحويل •
وحدة استيطانية(، ومركز ثقافي وترفيهي صاخب في   600مركز تجاري وبناء )

 .القدس في عطالت نهاية األسبوع

• ( على  تشمالن  المحطة  بمجمع  ضخمتين  خطتين  على  وحدة    500الموافقة 
طوابق(، ومناطق تجارية وتوظيفية   10إلى    5)استيطانية( في ثمانية مباٍن من  

 وفنادق.

دونًما(، إنشاء ثالثة مباٍن    13.1في منطقة "المجمع ج" وعلى مساحة حوالي ) •
وحدة سكنية(، باإلضافة إلى ذلك تشمل    270طوابق(، مع )  10إلى    5)من  

متر مربع للعمل والتجارة(، على جبهات    3000غرفة فندقية( و)    70الخطة )
 .دونًما(  2.3على طول الشوارع، و)منطقة عامة مفتوحة بمساحة  تجارية

وقررت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، تكليف ثالث مخططات جديدة للتجديد   •
مناحيم"  و"كريات  هيوفيل"  "كريات  مستوطنات  في  المدينة  في  الحضري 

   .وحدة استيطانية(  600"وقطمونيم"، والتي تشمل بناء )
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 - المشاريع خالل شهر أيار:أبرز 

القدس   • في  االحتالل  ببلدية  مرتبطة  وأخرى  خاصة  استيطانية  شركات  کشفت 
المحتلة النقاب عن قرار من ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" بتوسيع  

دونمًا من أراضي بلدتْي    90مستوطنة "جبل أبو غنيم" الواقعة على حساب نحو  
وحدة استيطانية جديدة،    344ف هذه التوسعة إلى بناء  صورباهر وأم طوبا. وتهد

حيث تمتد الخطة االستيطانية لتوسيع مستوطنة “جبل أبو غنيم” جنوبًا حتى ما  
يسمى بـ "الشارع األمريكي" الذي التهم مساحات واسعة من أراضي صورباهر 

مرحلة وأم طوبا وسلوان وغيرها. وبحسب الشركة الُمنفذة لهذه التوسعة، فإن هناك  
أخرى من المشروع، ولكنها ستتم بعد استكمال الشارع الرئيسي وبناء الوحدات  

  10وحدة. مشيرًة إلى أن ما سيتم بناءه،    344االستيطانية الحالية المتمثلة في  
 مباٍن فاخرة بمواصفات متميزة كاملة.

صادقت "محكمة االحتالل الُعليا" على إقامة خط لمشروع "القطار الهوائي" في  •
مدينة القدس، بعد رد جميع االلتماسات التي ُقدمت ضده. ووفقًا لمصادر عبرية،  

كم بأربع محطات(،    1.4فإن الخطة تشمل خط قطار هوائي “تلفريك” بطول )
آالف شخص في الساعة في ذروة عمله(. وبّينت المصادر   3وبإمكانه حمل )  

( َتُضمُّ  للمشروع  الُمحّدثة  الخطة  أن  بعضها(،  عربة    41العبرية  متباعدة عن 
أمتار    6مسافرين(، وبسرعة )  10مترًا(، وستحمل كل عربة حتى)    73بمسافة )

دقيقة(. ويمتد المشروع    4.5في الثانية(، على أن تقطع المسافة كاملة خالل )
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من محطة القطارات القديمة في طريق الخليل إلى "جبل صهيون"، وصواًل إلى 
قامة محطة ليستخدمها المستوطنون في الوصول إلى باب المغاربة، حيُث َسَيِتمُّ إ

حائط البراق والقدس القديمة، ومن هناك سيواصل القطار مسيره باتجاه "ناحال  
أن حكومة  العبرية  المصادر  وكشفت  األقواس.  وفندق  الزيتون  وجبل  كدرون" 

قل وكانت  امليون ش  200االحتالل رصدت لهذا المشروع ميزانية أولية بقيمة  
عام   المشروع  هذا  على  قد صادقت  االحتالل  بلدية  2020حكومة  ونشرت   ،

من   العديد  ُقدمت  لكن  للمشروع؛  مقاول  الختيار  عطاًء  القدس  في  االحتالل 
في   برفضها جميعها  قراًرا  الُعليا" حتى صدر  "المحكمة  إلى  االلتماسات ضده 

ّي واِد حلوة . ُيشار إلى أن المشروع سيؤثر على سكان حَ 2022أّيار  15تاريخ  
والعائالت التي سيمر القطار من فوقها، وسيصادر الملكيات الخاصة لصالح 
إقامة األعمدة والكوابل الخاصة به، وسيعمل على ضرب الحركة التجارية في 

من خالل ربط   –المدخل التجاري الرئيسي–البلدة القديمة ومنطقة باب العامود  
ربة. وُيعد المشروع الذي يتّم الترويج له  القادمين للبلدة بخط القطار وباب المغا

على أنه "يهدف إلى تعزيز السياحة والمواصالت في منطقة البلدة القديمة وجبل  
الزيتون"، إلى تعزيز الرواية "اإلسرائيلية" من خالل خلق وقائع على األرض تدعم  

 تلك الرواية.

االحت • بلدية  تعتزم  المكبر،  أراضي جبل  تهويدي جديد على  إقامة مخطط  الل 
مشروع تهويدي في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر  
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 3000وهو عبارة عن "مركز مؤتمرات لجذب حوالى    .في القدس الشرقية المحتلة
   .زائر بالقرب من المجمع الفندقي في المنطقة

 

 - أبرز المشاريع خالل شهر حزيران:

 -ى عدة مشاريع منها: ففي حزيران صادقت سلطات االحتالل عل 

ميزانية   .1 القدس  في  االحتالل  لبلدية  التابعة  المالية"  بـِ"اللجنة  ُتسمى  ما  رصدت 
مليون شيقل( لتعزيز قبضتها على قطاع التعليم في شرقي    514تقدر بنحو )

( وتشمل  قرى   18القدس،  في  أطفال  ورياض  دراسية  فصول  لبناء  مشروًعا( 
 وتعزيز  البنية  التحتية.  وأحياء  المدينة والمباني العامة،

ُتَروِّج بلدية االحتالل في القدس لمخطط يهدف لتهويد شارعي “صالح الدين”   .2
 و”شارع السلطان سليمان” في القدس المحتلة.

شقة    90غرفة(، و )  700طرحت الجامعة العبرية في القدس مناقصة لبناء)   .3
سع لبناء رياض  استيطانية(، ألعضاء هيئة التدريس. يأتي كجزء من مشروع أو 

المساعدة  الخدمات  من  وغيرها  ومقهى  دراسية وسوق صغير  وفصول  أطفال 
 لرفاهية الطالب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  

مخطط استيطاني يهدف إلقامة "حديقة وطنية" على مساحة تبلغ حوالي )مليون  .4
 دونم( بين القدس والبحر الميت.
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"باب العامود" و"باقي أحياء القدس"   مخطط جديد يفصل "َحّي  المصرارة" عن .5
ضمن مخطط لبناء )مجمع وفندق وموقف للسيارات والحافالت( تحت األرض.  

%  70ُيذكر أن األراضي المُخصصة للمشروع االستيطاني والنفق أرٍض وقفية، )
 % أوقاف تابعة للكنائس واألديرة المسيحية(. 20منها أوقاف إسالمية(، و)

االحتالل بعملية تسجيل أراٍض باسم مستوطنين يهود حول المسجد بدأت سلطات   .6
وتشمل   حزيران،  نهاية  بدأت خالل  التسجيل  إجراءات  وإن  الُمبارك،  األقصى 
القديمة   البلدة  أسوار  حول  القومية"،  "الحديقة  ُمخطط  ِضمن  الواقعة  األراضي 

تسجيل    جنوب المسجد األقصى الُمبارك. حيُث تقوم سلطات االحتالل بعملية
 األراضي الُمحيطة بالمسجد األقصى، وتحويلها إلى الجمعيات االستيطانية. 
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 ملف األسرى الرابع عشر:  

في سجون  سياسات  االحتالل    إدارة سجون   تمارس الفلسطينين  األسرى  بحق  قمعية 
بحق أسيراتنا وأسرانا األبطال،   اإلهمال الطبي المعتمد   في سياسة   ى تمادت و االحتالل،  

كان قد شهد  و   وتكتفي بتقديم مسكانات خفيفة فقط،بل    ،وتحرمهم من العالج المطلوب
،  بين صفوف األسرى   حاالت اإلصابة بفايروس كورونافي  شهر كانون الثاني ارتفاع  

البالد،    معه  تتابع شهدتها  التي  الجوية  إدخال إذ  المنخفضات  السجون  إدارة  منعت 
 . غطية والمالبس الشتوية لألسرى، ما أدى إلى تفاقم معاناة األسرى واألسيراتاأل

بكسر في قدمها أثناء نقلها    " فدوى حمادة" وخالل شهر آذار أصيبت األسيرة المقدسية  
أما   .لسجن الدامون عقب انتهاء زيارتها، نتيجة تكبيلها باألصفاد خالل عملية النقل

من  و فرضت إدارة السجون عقاًبا على األسيرات حيث منعت عدًدا منهن،  خالل نيسان  
بينهن األسيرة المقدسية "شروق دويات"، من الزيارات ومن "الكنتين" طيلة شهر رمضان 

 . الُمبارك

التابعة  العليا  بالمحكمة  ُتسمى  ما  أعلنت  المتعمد  الطبي  اإلهمال  سياسة  ملف  وفي 
فضها التماًسا قدمته "جمعية أطباء لحقوق اإلنسان"، من أّيار، ر   27لالحتالل في الـ

إلجراء عملية جراحية باألنف لألسيرة المقدسية  "إسراء جعابيص"، رغم توصية األطباء  
على أن هذا العالج يعّد عالجا طبًيا ضرورًيا لها. ويذكر أنه جاء قرار المحكمة تلبية  

 لألسيرة "جعابيص". لرفض مصلحة سجون االحتالل تمويل العملية الجراحية
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) عاًما( من بلدة بيت  27وفي سياق آخر، واصل األسير "رائد ريان" البالغ من العمر  
و شمال غرب القدس المحتلة إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه في السادس من  دقّ 

 .شهر نيسان المنصرم، رفضًا لتجديد قرار اعتقاله اإلداري 

"أحمد مناصرة"،  المقدسي  كما وانطلقت حمالت إلكترونية تطالب باإلفراج عن األسير  
عقد على أثر ذلك عدة جلسات في محاكم االحتالل خالل النصف األول من العام 

عنه،    بعد  الجاري  المبكر  باإلفراج  لجنة  والتي  مطلبات  بقرار  حزيران  خالل  انتهت 
م به طاقم الدفاع عن األسير أحمد مناصرة،  اإلفراجات المبكرة رفض الطلب الذي تقد 

وذلك بإدعاء أن تصنيف الملف باإلرهاب، ومنع اللجنة النظر في الملف رغم تدهور  
يشكل    الذي  الوضع الصحي لألسير مناصرة، ما يعني إبقاء أحمد داخل السجن القرار

من شهر    12ذكر أن األسير مناصرة اعُتقل طفاًل في الـته، ويخطورة حقيقة على حيا
عامًا. وهو يقضي ُحكًما بالسجن    12، عندما كان عمره  2015تشرين أول/ أكتوبر  

، ويعاني منذ فترة طويلة من حالة نفسية وصحية سيئة،  سنوات ونصف  9الفعلي لمدة  
يقابلها االحتالل بمسكنات وأدوية نفسية تزيد من وضعه سوء في ظل استمرار العزل  

 االنفرادي بحقه.

المعتقلون اإلداريون في سجون  ومنذ األول م الثاني المنصرم واصل  ن شهر كانون 
االحتالل، مقاطعتهم للمحاكم اإلسرائيلية، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت 
شعار "قرارنا حرية". ويذكر أن سلطات االحتالل تتذرع بأن لهم ملفات سرية ال يمكن  

 مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.الكشف عنها مطلًقا، فال يعرف المعتقل 
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 الخاتمة: 

تسعى سلطات االحتالل إلظهار مدينة القدس بوجه يهودي من خالل تزوير وتشويه 
وتزييف الحقائق وطمس الحضارة العربية وإخفاء كافة الشواهد العريقة للمدينة التي تدل  

من أجل فرض األمر سابق بها الزمن.  ومشاريع تعلى عروبتها وُقدسيتها، بإجراءات  
الواقع وخلق ظروف جيوسياسية وديمغرافية هدفها الرئيسي خلخلة الميزان الديموغرافي  

 في العاصمة المحتلة. 

من خالل إعداد وحدة العالقات العامة واإلعالم في محافظة القدس لتقارير انتهاكات  
دار العام ونصف، التي تؤكد بها على االحتالل الشهرية في محافظة القدس على م

تضاعف في مؤشرات االنتهاكات على جميع األصعدة من حيث العدد والنوعية، األمر  
الذي يشير إلى تصاعد حجم الهجمة االحتاللية واالستيطانية التي تتعرض لها العاصمة 
داخل  االعتداءات  نوعية وحجم  تضاعف  التقرير  في  ورد  كما  أبرزها  كان    المحتلة، 

المسجد األقصى بشكل غير مسبوق، وتضاعف كبير بأعداد المقتحمين له. باإلضافة 
 إلى ارتفاع في مؤشرات االنتهاكات جميعها.  

تظهر  المحتلة،  العاصمة  في  اإلسرائيلية  لالنتهاكات  الدائمة  المتابعات  خالل  من 
الهو  على  والحفاظ  المحتل  هذا  تحدي  في  ودورها  أهميتها  أثبتت  مهمة  ية مؤشرات 

المقدسية، أهمها تكثيف الرباط في المسجد األقصى المبارك للجم مساعي االحتالل 
 الرامية لفرض التقسيم المكاني والزماني فيه. 

 


