
 
( مستوطنًا اقتحموا المسجد 758,7( عملية هدم وتجريف ونحو )49( حالة اعتقال و)071شهيدان و)

 0100األقصى  وتجديد قرارين بحق محافظ القدس خالل شهر تشرين الثاني لعام 

 

في العاصمة المحتلة، لخصت فيه مجمل  0202أصدرت محافظة القدس تقريرها الشهري لتشرين الثاني/
 انتهاكات االحتالل. 

ورصدت المحافظة عددًا من االنتهاكات تركزت حول اإلعدامات واالعتداءات واالعتقاالت وقرارات الحبس 
جد اإلبعاد، باإلضافة إلى االقتحامات اليومية للمسالفعلي والمنزلي وعمليات الهدم والتجريف وقرارات اإلخالء و 

 األقصى المبارك، وأيًضا تسليط الضوء على المشاريع االستيطانية ضمن مخططاتها لتهويد المدينة المقدسة.

 -الشهداء:

 كان االنتهاك األبرز في القدس المحتلة إعدام الشهيدين الطفل عمر أبو عصب، والشاب فادي أبو شخيدم.

عامًا( من بلدة  21من تشرين الثاني  أعدمت قوات االحتالل الفتى المقدسي "عمر أبو عصب" ) 21في ال
جمعية "افيف تسوبري" رئيس ال طالق النار عليه من المستوطنعقب إالعيساوية شمالي شرق القدس المحتلة، 

لجمعية ابدعوى تنفيذه عملية بالقرب من مقر  ،في شارع الواد بالبلدة القديمة"، عطيرت كوهنيماالستيطانية "
 . التي تستولي على منازل الفلسطينييناالستيطانية 

ا من مخيم شعفاط في عامً  20المقدسي "فادي أبو شخيدم"  المعلممن تشرين الثاني استشهد  02وفي اليوم ال
بواب منطقة باب السلسلة أحد أ القدس المحتلة، بعد إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي في

 عملية، واعتدت قوات االحتالل على عائلته واعتقلت عدًدا منهم. المسجد األقصى الُمبارك، بدعوى تنفيذ

وفي السياق ذاته احتجزت سلطات االحتالل جثامين الشهيدين أبو عصب وأبو شخيدم ليرتفع بذلك عدد جثامين 
 ( جثمان.21الل إلى )الشهداء المقدسيين المحتجزة لدى االحت



 -محافظ القدس عدنان غيث:

لمرتين  عائلتهأفراد منزل محافظ القدس عدنان غيث، و  لىخالل شهر تشرين الثاني ع اعتدت قوات االحتالل
 ـفي مساء ال .عقب اقتحام منازلهم في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى الُمبارك متتاليتين،

بعاده عن إمت سلطات االحتالل عطوفة محافظ القدس "عدنان غيث" قرارًا بتجديد سل  و من تشرين الثاني،  02
 ،أشهر إضافية 2لمدة ومنعه من المشاركة في أي فعاليات، أو تقديم أي مساعدة في القدس   الضفة الغربية

ُيشار إلى أن و  .مسكوبية" غربي القدسبعد استدعائه والتحقيق معه لساعات في مركز توقيف ما ُيسمى بـِ "ال
حرمه من المشاركة في مراسم زفاف ابنته "منى" بمدينة ِبحق عطوفة المحافظ  اإلبعاد عن الصفة الغربيةقرار 

 رام الله.

لمحافظة  ايذكر بأن سلطات االحتالل تمنع عطوفة المحافظ من دخول الضفة الغربية منذ توليه منصبه "محافظً 
 29من وتعرض خالل هذه الفترة ألكثر 0222در القرار األول فور مباشرته عمله في العام القدس"، حيُث ص

 ، باإلضافة إلى االستدعاءات واالقتحامات واالعتداءات الشبه يومية.اعتقااًل 

 -اعتداءات المستوطنين:

األطفال شبان و نف ذ مستوطنون اعتداءات همجية في مدينة القدس خالل شهر تشرين الثاني طالت عدًدا من ال
 واألهالي.

( اعتداءات من قبل مستوطنين على مواطنين مقدسيين بالرصاص الحي واألدوات الحادة 22تم رصد نحو )
والحجارة والضرب المبرح ورش غاز الفلفل وتوجيه التهديدات والكلمات النابية، حدثت االعتداءات في مناطق 

هم من كان االعتداء عليه في مناطق عربية، وأيًضا اعتدى مختلفة بالقدس المحتلة أو في أماكن عملهم، ومن
عشرات المستوطنين بالحجارة على أطفال الشاب المقدسي "عالء المهلوس" بينما كان يسير في مركبته، ما 

 أدى إلى إصابة طفليه بجروح في الوجه عدا عن إصابتهم بالهلع.

حدث ِبحيَّ الشيخ جر اح حيث قام عدد من قطعان باإلضافة إلى اعتداءاتهم على ممتلكات المقدسيين، كما 
مركبة تعود  21المستوطنين باإلعتداء على مركبات المواطنين من خالل ثقب إطارات المركبات والبالغ عددها 

.  ألهالي الَحيَّ



ة سور إضاءمن أبرزها  جلت انتهاكات عديدةسُ وفي السياق ذاته وتزامًنا مع ما ُيسمى عيد األنوار العبري 
نزل م ، وآخر عندي ساحة حائط البراقف نصب شمعدان ضخمو القدس من جهة باب الخليل بعبارات توراتية 

انه بالتهجير، طنين في مجموعة من المستو باإلضافة إلى قيام  عائلة الكرد في حي  الشيخ جر اح المهددين سك 
 .قريةقرية النبي صموئيل، بوضع "شمعدانًا" ضخمًا على سطح مسجد ال

 -اإلصابات المسجلة:

رصدت محافظة القدس خالل شهر تشرين الثاني اإلصابات الناتجة عن استعمال قوات االحتالل القوة المفرطة 
 ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة.

( إصابة خالل إطالق قوات االحتالل الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط 102وتم رصد نحو )
واالختناق بالغاز والحروق والكسور والضرب المبرح من قبل قوات االحتالل، في مواجهات معظمها تركزت في 
و وبلدة سلوان وراس العامود وفي بلدة العيسوية ومخيم شعفاط، نقلوا على إثرها إلى المشافي  منطقة بلدة بد 

 لتلقي العالج.

وان" بالرصاص المطاطي خالل المواجهات مع االحتالل من بين هذه اإلصابات، إصابة الطفل "داود فهمي بد
و، ما أدى إلى إصابته بنزيف على الرئة  .في بلدة بد 

 -االنتهاكات والتحديات في المسجد األقصى الُمبارك:

توافد آالف المصلين من مختلف أنحاء فلسطين ألداء الصالة في رحاب المسجد األقصى المبارك، رغم 
فرضتها قوات االحتالل على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس وأبواب األقصى، تضييقات وتقييدات 

من تدقيق هويات المواطنين وتفتيشهم، وتشديدات وشروط كثيرة على الدخول لمدينة القدس، كما ويتخلل فترة 
 االقتحامات منع األهالي والمصلين من دخول المسجد األقصى.

كات التي تعرض لها المسجد األقصى الُمبارك خالل شهر تشرين الثاني، إذ ورصدت محافظة القدس االنتها
 ( مستوطنًا باحات المسجد األقصى الُمبارك.1,221اقتحم  )

وفي انتهاك خطير، أقر ت لجنة التعليم في ما يسمى الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( إلزام المدارس التابعة لما 
يلية" بإدراج األقصى ضمن جوالتها التعليمية للطلبة اليهود بزعم أنه "جبل ُتسمى بـِ "وزارة المعارف اإلسرائ

 ."الهيكل



 -حاالت االعتقال:

ات وتفرض قوات االحتالل بحقهم قرار . ( حالة اعتقال من ِقبل قوات االحتالل لمواطنين مقدسيين212تم رصد )
ت محكمة االحتالل بحقه منع سفر حبس منزلي أو قرارات إبعاد أو غرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدر 

وتحديد خارطة تحرك داخل المدينة المقدسة، باإلضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين ألشهر طويلة 
 وربما سنوات دون توجيه تهمة واضحة بحقهم.

 -أحكام بالسجن الفعلي:

( قرارات 2من بينها ) مقدسيين( حكًما بالسجن الفعلي بحق أسرى 02أصدرت محاكم االحتالل العنصرية )
 ، باإلضافة لفرض غرامات وكفاالت مالية عالية تزيد من معاناة أسرهم.اعتقال إداري 

سنوات  22حيث أصدرت محكمة االحتالل حكًما بالسجن الفعلي على األسير المقدسي "محمد أبو سنينة" لمدة 
وأصدرت أحكاًما بالسجن الفعلي ألشهر ألف شيكل، كما  212سنوات وقف تنفيذ وغرامة مالية بقيمة  1و

 عاًما. 22و 22طويلة ألطفال تراوحت أعمارهم ما بين 

 -قرارات الحبس المنزلي:

( قرار بالحبس المنزلي أصدرتهم سلطات االحتالل بحق مقدسيين خالل تشرين الثاني، تراوحت 21تم رصد )
 باهظة عليهم.أيام، باإلضافة إلى فرض كفاالت مالية  22ما بين يومين إلى 

 -قرارات اإلبعاد:

( قرار إبعاد لمواطنين مقدسيين خالل شهر تشرين الثاني في مدينة القدس، تعددت ما بين اإلبعاد 22تم رصد )
عن مناطق سكنهم أو عن البلدة القديمة أو عن المقبرة اليوسفية أو عن الضفة الغربية أو عن المدينة المقدسة، 

 يوًما. 12أيام و 22وتراوحت فتراتها ما بين 

يوًما، وقرار منع الطالب "حسن  12ومن بين القرارات قرار إبعاد الطفل أشرف الرجبي عن مدينة القدس لمدة  
عاًما، من التجوال بالبلدة القديمة وتحديد دخوله إلى مدرسته في المسجد األقصى فقط عبر باب  21أبو سنينة" 

 الجديد لمدة لم ُتحدد.



( قرارات إبعاد عن المسجد األقصى المبارك، من بينهم قرار إبعاد نائب 1حتالل نحو )وأصدرت محكمة اال 
يوًما، وتجديد قرار اإلبعاد عن المسجد  02مدير األوقاف االسالمية بالقدس المحتلة الشيخ "ناجح بكيرات" لمدة 

 األقصى لموظف األوقاف "خميس شحادة".

 -الهدم: عمليات

( 36( عمليات هدم قسري و)11( عملية: )49جريف خالل شهر تشرين الثاني )بلغ عدد عمليات الهدم والت
عملية هدم بآليات االحتالل، وعمليتي تجريف، عملية تجريف لقبر يعود ألحد األطفال في المقبرة اليوسفية 

لدة ب على الشارع المحاذي للمقبرة بزعم إيصال المياه "للحديقة التوراتية"، وعملية تجريف أشجار زيتون في
 عناتا.

( مباني سكنية ومنازل 22أجبرت بلدية االحتالل مواطنين مقدسيين على تنفيذ عمليات هدم قسري طالت )
 وغرف ومنازل قيد اإلنشاء في بلدات جبل المكبر وصورباهر وبيت حنينا وحي راس العامود.

زل تعود لمواطنين مقدسيين، ( عملية هدم طالت مباني سكنية ومنازل وأسوار منا12ونفذت آليات االحتالل )
تأوي عدًدا كبيًرا من العائالت، وأيًضا هدمت منشآت وبركسات ومحال تجارية تعيل ُأسر كثيرة ومصدر رزقهم 
 الوحيد، في بلدات بيت حنينا وجبل المكبر والعيسوية وصورباهر وبيت صفافا وحي  وادي الجوز وقرية الولجة.

( 2تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، كما و هدمت ) ( محال1هدمت آليات االحتالل )كما و 
محال تجارية في محيط دوار "أبو الشهيد" في بلدة الر ام. وعدة بركسات ومنشآت تجارية في بلدة عناتا وبيت 

 حنينا والعيسوية والسواحرة.

 -إخطارات الهدم ومصادرة األراضي:

مقدسية إخطارات هدم لمنازل و منشآت تجارية وبركسات وغرف  ( عائلة02سلمت سلطات االحتالل أكثر من )
 .وأسوار وأيًضا مركز طبي

من الشهر الحالي، إلصدار تراخيص لها، أو هدمها مما  1وأمهل االحتالل سكان بناية في بلدة الطور حتى 
 .يعرض عدة عائالت لخطر التهجير

وردت محكمة االحتالل االستئناف الذي تقدم به أهالي حي وادي ياصول في بلدة سلوان، ضد قرار هدم 
 .تحت خطر الهدم الفوري  منزاًل  22منازلهم، وأصبح نحو 



دونمات ونصف  2وفي سياق آخر، صادقت ما "تسمى المحكمة اإلسرائيلية العليا" على مصادرة أرض مساحتها 
الشيخ جر اح لصالح بلدية االحتالل، بحجة "المنفعة العامة لتحويلها إلى حديقة"،  في حي   (مربع متر 2122)

 1كما وصادقت على مصادرة أرض مساحتها  تعود ألربع عائالت "عودة" وعبيدات" و"منصور" و"شاللدة.
تيطاني اسدونمات ونصف في حي  الشيخ جر اح تعود لعائلة "شرف"، لصالح بلدية االحتالل، إلقامة مشروع 

 ومواقف سيارات.

 -االنتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية:

في محاولة مستمرة لقمع المؤسسات المقدسية وأي جهود مقدسية داخل مدينة القدس يواصل االحتالل قمع 
دفت قوات حيث استه وإغالق هذه المؤسسات وقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي في المدينة المحتلة.

ة من طلبة مدرس د  عداعتدت على و  حتالل روضة أطفال ُتسمى "أجيال"، بقنابل الغاز في مخيم شعفاط.اال
دم، هتافات ألستاذهم الشهيد فادي أبو شخي وترديدأمام مدرستهم  هموففي القدس المحتلة، خالل وق الرشيدية

 .تحركهم وخالل ذلك اقتحمت القوات المنطقة واعتدت عليهم بالدفع، وحاصرتهم ومنعت

اعتدت قوات االحتالل على مدير مركز وادي حلوة "جواد صيام" وناشطين آخرين أثناء وفي السياق ذاته 
تغطيتهم لعملية هدم منزل المواطن المقدسي "محمد زيتون" في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى الُمبارك 

 منعت الطواقم الصحفية من توثيق وتصوير عملية الهدم.و 

 -االستيطانية:المشاريع 

تسعى سلطات االحتالل إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خالل تنفيذ مشاريع استيطانية 
 -( مشاريع هي األبرز في تشرين الثاني كالتالي:1خطيرة، كانت )

لى أراضي بلدة دونما"ع 2021صادقت بلدية االحتالل في القدس على بناء حي  استيطاني جديد على  -
منزاًل فلسطينًيا بالهدم وهذه  12المقامة عليها "مستوطنة عطروت"، ما يهدد  شمال المدينة المحتلةديا قلن

  أي قبل االحتالل. 2111المنازل تم بناؤها قبل عام 
مخطط "استيطاني" جديد، إلقامة أكبر مركز مؤتمرات ومراكز تجارية وصناعية، في منطقة "السهل  -

ألحمر، هذا المخطط سُيقام على أراضي مقدسية خاصة، تعود ملكيتها ألهالي األحمر"، قرب تجمع الخان ا
 .أبو ديس، وحزما، وعناتا، وشعفاط



وُتشارك في هذا المشروع ثالث شركات تابعة لبلدية وحكومة االحتالل، وإحداها تابعة للمستوطنين، 
سيق مع ئيلية "أيباك"، بالتناإلسرا-وسيتم "المشروع" بتمويل وإشراف لجنة الشؤون العامة األمريكية 

 مليون دوالر". 12بلدية االحتالل، بتكلفة  تصل إلى "
صادقت ما ُتسمى بـِ "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لالحتالل على مخطط بناء مركز لشرطة االحتالل  -

 في موقع ُمطل على جبل المكبر.
 اإلسالمية، قامت سلطات االحتالل بتغييرفي استمرار  واضح لتهويد أسماء الشوارع والطرق في األحياء و 

اسم تقاطع طريقي الواد واآلالم إلى اسم "ميدان هجورا" أي "البسالة" في البلدة القديمة، وإضافة أسماء 
 ، على حد زعمهم.0222مستوطنين ُقتلوا في المكان عام 

 

 انتهى بحمد الله

لقدس محافظة ا وحدة العالقات العامة/ من خاللالمعلومات المرفقة في التقرير أعاله تم رصدها بشكل يومي 
 الشريف.

 لمزيد من المعلومات:

Email:pr.unit@jergov.ps                 Mobile: +970 569 126 911 


