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وتجديد إغالق   ( مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى7274)و  ( إصابة460ونحو ) ( حالة اعتقال894)
 2022عام لل نيسانخالل شهر   ( مؤسسة مقدسية28)

 

ها الشهري حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  تقرير   وحدة العالقات العامة واإلعالم في محافظة القدسأصدرت  
شهر والذي صادف  اللتي رصدت طيلة  نتهاكات ااالخصت فيه مجمل  ل  2022  نيسانر  في محافظة القدس لشه

وبالرغم من ذلك استمرت قوات    ،شهر رمضان الُمبارك، وعيد الفصح المجيد للطوائف المسيحيةبدء  خالله  
بداية  فمُند تها. ضاع وارتفاع وتير ج األو ما أدى لتأج   ،االحتالل بمحاولة فرض سيطرتها على العاصمة المحتلة

شهر    خاللإجراءاتها في مدينة القدس المحتلة، خشية اندالع مواجهات  ل  شددت قوات االحتال  األول من نيسان
أرجاء بلدة القدس القديمة وعلى  في  آالف عنصر من شرطة االحتالل    3  ونشرت ما يزيد عن  ،رمضان الُمبارك

 في انتهاكات االحتالل ضد المسجد األقصى والمصلين المرابطين فيه. ، ما أدى إلى تصاعد خطيرمداخلها

 

 ومحافظها القدس الشريف ةاستهداف محافظ أوًًل: 

ي الخامس من نيسان  محافظ القدس عدنان غيث، ففمعان سياساتها التعسفية بحق  إمضت سلطات االحتالل ب
َدْت سلطات االحتالل قرار منع دخول الضفة لعطوفة محافظ القدس عدنان غيث حتى نهاية تموز   القادم،  َجدَّ

غيث عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى  المحافظ  عتقلت  ا وكانت قوات االحتالل قد  
ُيذكر أن  و  ."ما ُيسمى بـِ "المسكوبية الُمبارك، وسلمته القرار بعد التحقيق معه في مركز تحقيق شرطة االحتالل

عطوفة المحافظ َتعرض لعشرات االعتقاالت واالستدعاءات، ويفرض عليه االحتالل اإلقامة الجبرية في مكان  
 سكنه في بلدة سلوان، ويمنعه من التواصل مع عشرات الشخصيات الفلسطينية. 
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الشهيد فواز حمايل    في محافظة القدس  ارتقى مدير دائرة الشباب والرياضة  ،وفي الخامس عشر من نيسان 
متأثًرا بجراحه التي ُأصيب بها نتيجة إطالق االحتالل رصاص    ،إلى الرفيق األعلى  من بلدة بيتا قضاء نابلس

في الكبد   أد ت اإلصابة إلى تهتك كبير  نيسان  14تجاهه صباح يوم    ة، عن مسافة قريب"الدمدم المحرم دولًيا"
ويذكر أن الشهيد فواز حمايل يبلغ من العمر   .أثناء اقتحام قوات االحتالل بلدته بيتا  وذلك  ،والكلى والرئتين

 .أبناء 3لـ ِ  أب  و عاًما(   46)
 

 اعتداءات المستوطنينثانًيا: 

المستوطن تتزايد وتيرتهااز ن واستفزاي اعتداءات   (42)  مستوطنون الف ذ  ن  نيسانشهر  خالل  فكل شهر،    في  تهم 
تحريض المستوطنين القتحام    ا فينيسان تصاعدً   وشهد شهر،  ي( اعتداءات باإليذاء الجسد 8 تخللها ) اعتداءً 

 األقصى وتقديم القرابين داخل باحاته. 

 

 إلصابات المسجلة اثالًثا: 

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

والمعدني المغلف بالمطاط واالختناق    إطالق قوات االحتالل الرصاص الحي    نتيجة( إصابة  463تم رصد )
، تركزت غالبيتها في المناطق  همستوطنيو   بالغاز والحروق والكسور والضرب المبرح من قبل قوات االحتالل

 اداخلي في الرأس، كما وفقد بعًض الالجسد، ما أدى لتسجيل عشرات اإلصابات بالكسور والنزيف    العلوية من
 منهم أعينهم جراء اإلصابة المباشرة عليها.
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% منهم إلى  80تم نقل   مصٍل، (158)نيسان، حيث سجل  إصابة  15في   وكان أعالها تسجياًل 
خالل المواجهات  وذلك ، طفاًل  24المستشفيات لتلقي العالج السريري وإجراء عمليات لهم، رصد من بينهم  

 .التي اندلعت في المسجد األقصى الُمبارك

 

من نيسان، أصيب الشاب المقدسي وليد  22ال المبارك الذي وافق  الجمعة الثالثة من شهر رمضان وفي
تعرض لالعتداء الُمبارك، و  في المسجد األقصىالتي اندلعت خالل المواجهات ( اعامً  23) الشريف

دقيقة مما أثر على خاليا   20لم يصل األكسجين للدماغ لمدة إذ فوري، االعتقال ولم يقدم له العالج الو 
،  ب التقارير الطبيةفي غيبوبة حس حالًيا هوو ، اغ وكسور بالجمجمةحيث عانى من نزيف حاد بالدم دماغ،ال
 جًدا. الصحية صعبة وحرجة تهحالو 

 

 ديات في المسجد األقصى الُمباركاًلنتهاكات والتحرابًعا: 

علنت سلطات االحتالل عن فرض سلسلة من القيود واإلجراءات بشأن المصلين الوافدين  منذ بداية شهر نيسان، أ 
سلطات االحتالل الفئات الفتي ة  حرمت  للقدس والمسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك. ووفًقا لتلك القيود،  

عاًما من الرجال  ن  و الصالة في المسجد األقصى. وحد دت دخول من هم فوق الخمسو والشابة من دخول المدينة  
  ت ُيسمح بدخولهم إال  بتصريح، فيما سمح  معاًما ل   50و   40دون تصاريح، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين  

 ود أيام الجمع فقط. للنساء والفتيات بالدخول دون قي

 

المصلين من مختلف أنحاء فلسطين ألداء   مئات اآلالف منتوافد    ،وخالل نيسان الذي رافقه شهر رمضان
فرضتها قوات االحتالل على الحواجز   وتقييداتٍ   الصالة في رحاب المسجد األقصى المبارك، رغم تضييقاتٍ 

 ، من تدقيق هويات المواطنين وتفتيشهم، وتشديداتٍ المبارك  المقامة على مداخل مدينة القدس وأبواب األقصى
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بِمنع االعتكاف في المسجد   أصدرت شرطة االحتالل تعليماتٍ . كما و ينة القدسكثيرة على الدخول لمد  وشروطٍ 
 . األقصى الُمبارك، مع السماح باالعتكاف فقط في العشرة األواخر من شهر رمضان الفضيل

عنيفة أطلقت خاللها قوات االحتالل الرصاص المطاطي وقنابل   وشهدت باحات المسجد األقصى مواجهاتٍ 
نوافذ جبصية    10أبرزها تحطيم  كان  ،الغاز والصوت تجاه المصلين دون مراعاة لحرمة وقدسية المكان

أخرى بشكل جزئي، وتكسير أبواب المصلى الخارجية والداخلية الموصلة  3ُمطعمة بالزجاج الملون بالكامل و
الخلفي والعيادة، وحروق في أجزاء متفرقة من سجاد المصلى نتيجة إلقاء القنابل الصوتية والغازية،  للفناء 

سماعات داخل   10أجهزة مكبرات صوت وقطع أسالكها داخل غرفة الصوتيات، وتعطيل   3وتحطيم 
 .سم اعات خارجه 3المصلى و

 

شهد المسجد   إذ  ة من شهر رمضان،الجمعة الثانينيسان والذي صادف   15في   االقتحامات  كان أعنفو 
  قوات خاللها  ا، استباحت الفجر حتى الساعة العاشرة صباحً  األقصى مواجهات عنيفة، بدأت منذ بزوغِ 

طالت  نفذت اعتقاالت غير مسبوقة من داخلهو  ( 160) ، ما أدى إلصابة نحو األقصى االحتالل المسجد 
 من المصلين الصائمين.  (476)

 

من  وفي   قوات  نيسان،  21ولغاية    - 18الفترة  المسجد   اقتحمت  اقتحامات بهدف    األقصى   االحتالل  تأمين 
، وقامت باالعتداء على المصلين وأفرغت الساحات  "عيد الفصح العبري "خالل ما ُيسمى    المستوطنين لألقصى

بالهروات واألبالقوة، وحاصرت المئات   سلحة والسحل والدفع  من المصلين وتخللها قمع واعتداءات بالضرب 
واعتدت على النساء بالدفع والضرب في محاولة لمنعهن    الرصاص المطاطي وقنابل الغاز.لقت  طأأرًضا، كما و 

 من ترديد التكبيرات، ونفذت القوات اعتقاالت من الساحات.
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الفجر، الجمعة الثالثة من شهر رمضان، اندلعت مواجهات بعد صالة نيسان الذي صادف   22أما في 
 . مباشر المصلين باألعيرة المطاطية تجاه المصلين بشكلٍ  االحتالل خاللها استهدف

مواجهات بعد  نيسان 29التي صادفت  لجمعة الرابعة واألخيرة من شهر رمضانباإلضافة إلى ذلك شهدت ا
لمطاطي  الرصاص ام هأطلقت تجاهالمصلين في المصلى القبلي والمرواني، و  خاللها حاصرت ، صالة الفجر

 المسيل للدموع. غازالنابل وق

 

( 7274، إذ اقتحم  )نيسانجد األقصى الُمبارك خالل شهر  اقتحام المتطرفين للمسورصدت محافظة القدس  
كما    .المدججة بالسالحبحماية مشددة من قوات االحتالل الخاصة    مستوطنًا باحات المسجد األقصى الُمبارك

  ، كان منها "عيد الفصح اليهودي" زايدت وتيرة التحريض من قبل قطعان المستوطنين لتقديم قرابين ما ُيسمى  وت
اقتحام المسجد األقصى الُمبارك، ومعهم أضاحي أرادوا ذبحها وتقديمها  من    نيسان  14  في  مستوطنين  4محاولة  

  .في أعيادهم اليهودية داخل باحات المسجد األقصى الُمبارك "قرابين"
 

وبهذا   ،لباحات المسجد األقصى الُمبارك  مستوطًنا(  3616)   اقتحام، تم رصد  2021/نيسانوبالمقارنة مع شهر  
 نحو الضعف تقريًبا.  ام الجاري شهر نيسان للعأعداد المقتحمين في ازدياد نالحظ 

 

 سبت النورخامًسا: اًلعتداءات على الطوائف المسيحية في 

عدد  صت قل  ، و المحتلة إلى كنيسة القيامة في القدسأصدرت شرطة االحتالل قيوًدا لوصول المسيحيين 
حرمت   ، وعليهالمحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما يتنافى مع أبسط حقوق اإلنسان وحرية العبادة

الحواجز والقوات في شوارع حارة النصارى   ت نشر و تفال بحرية في "سبت النور"، المسيحيين من االح 
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اعتدت بالضرب كما و والطرقات المؤدية إلى كنيسة القيامة، ومنعت الوصول إلى محيط الكنيسة وداخلها،  
 والدفع على العشرات من المحتفلين بسبت النور. 

قبل احتفاالت سبت النور، بتقليص أعداد المصلين   وكانت شرطة االحتالل قد أبلغت الكنيسة األرثوذكسية
  500ـ)بالدخول الى كنيسة القيامة في "سبت النور"، ول (شخص  1000فقط لـ) ماحهاوسداخل كنيسة القيامة، 

لى ساحات البطريركية وأسطح كنيسة القيامة المقدسة، األمر الذي  إبدخول البلدة القديمة والوصول  (شخص 
وتوجهت للمحكمة العليا مؤكدة على الحق الديني والتاريخي بالوصول الى كنيسة القيامة دون  رفضته الكنيسة 
 قيود أو شروط.

منعت شرطة االحتالل المئات من المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة لالحتفال  من نيسان،  23ففي  
اعتدت  كما و  .هم وتنغيص فرحتهمبـ"سبت النور"، واعتدت عليهم بالدفع والضرب، في محاولة للتضييق علي

، البلدة القديمة بالقدس المحتلة شرطة االحتالل على الفلسطينيين من المسيحيين المحتفلين بسبت النور في
رت عناصرها في البلدة القديمة وعند أبوابها، ومنعت المئات من المسيحيين من الوصول إلى كنيسة  ونش

 ر".القيامة لالحتفال بـ"سبت النو 

 

 المواجهات واًلعتداءات على البلدات واألحياء المقدسية سادًسا: 

باب   مناطق  نيسان، وخاصة في  القدس خالل شهر  وبلدات محافظة  أحياء  كافة  التوتر  أجواء من  سادت 
  الـثاني من   الذي وافقو هرة وشارع الملك سليمان، فمنذ اليوم األول من شهر رمضان المبارك  الساباب  العامود و 

، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وزار مركز شرطة  "يائير البيد " اقتحم وزير خارجية االحتالل    ،نيسان
  ا سياجً في ذات اليوم  ل  قوات االحتال  ت نصبكما و في باب العامود بالقدس المحتلة.    ي ُأقيمذ ال  االحتالل المتنقل

خالل الشهر    منطقةالفي    مواجهات العديد من الع  اندالالمؤدي للباب، ما أدى إلى  جسر  العلى جانبي    احديديً 
 الفضيل. 
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 لاًلت اًلعتقاسابًعا: ح

تسجياًل    أعالها، كان  في محافظة القدس( حالة اعتقال من ِقبل قوات االحتالل لمواطنين  894)  نحو  تم رصد 
من داخل باحات المسجد   عد ضربهم والتنكيل بهمب  شاًبا  476حيث اعتقلت قوات االحتالل    ،نيسان  15في  

والتي خصصت لنقل المعتقلين من ساحة البراق إلى معسكر    ،حافالت خاصة "حافالت إيجد"باألقصى الُمبارك  
العيسوية بلدة  من  االستشار   بالقرب  تقديم  الشرطة  ومنعت  المسكوبية،  شرطة  مركز  إلى  القانونية  ومنه  ات 

 بالرغم من وضوح اإلصابات عليهم.  تحويلهم للعالج أو عرضهم على الطبيب االحتالل  ومنع، كما للمعتقلين

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

 سنوات دون توجيه تهمة واضحة بحقهم. لمن المعتقلين ألشهر طويلة وربما 

،  داخل محافظة القدس( عملية اعتقال  265رصد نحو )  خالله  تم  والذي  ،2021/نيسانوبالمقارنة مع شهر  
 . 2021التي تمت خالل نيسان  أضعاف عمليات االعتقال 3يالحظ ازدياد وتيرة عمليات االعتقال بواقع 

 

 السجن الفعليأحكام ب ثامًنا:

  حكًما   (14)من بينها    ،بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين( حكًما  23أصدرت محاكم االحتالل العنصرية ) 
تزيد  باهضة، باإلضافة لفرض غرامات مالية  من بينهم النائب المقدسي الُمبعد أحمد عطون  داري اإلعتقال باال 

 . من معاناة أسرهم

 

 ماليةوغرامة    سنوات   8بالسجن الفعلي لمدة    جائًرا  محكمة االحتالل حكًما  إصدار هذه األحكام،     كان من أبرزو 
روف صحية ونفسية  ظعاًما( والتي تعاني من   21)  على األسيرة المقدسية نوال فتيحة ألف شيقل(  30بقيمة )
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الحادي والعشرين من شباط   منذ  ةمعتقل فتيحة ن، ويذكر أن األسيرة و إدارة السجمن قبل صعبة ال يتم مراعاتها 
 .2020عام  

 الحبس المنزليبرارات قتاسًعا: 

مواطنين  أصدرتهم سلطات االحتالل بحق    نيسان خالل  بالحبس المنزلي    ا( قرارً 14)  خالل شهر نيسان،  تم رصد 
 معظمهم من فئة األطفال. مقدسيين 

 

 ومنع السفر قرارات اإلبعادعاشًرا: 

عن المسجد األقصى والبلدة  بعاد باإل  ات قرار شهد شهر نيسان ارتفاًعا كبيًرا جًدا في إصدار سلطات االحتالل 
قرار   (590) فأصدرت نحو لسيطرة على المسجد األقصى واألماكن المحيطه به،لمنهم  محاولةٍ في القديمة، 

 الُمبارك.األقصى عن المسجد  أكثر من نصفها قرارات إبعادٍ إبعاد، 

االحتاللوفي سياق متصل،   الشيخ    ،نيسان  12 في  سل مت مخابرات  بالقدس  الُعليا  الهيئة اإلسالمية  رئيس 
قراًرا بمنعه من التواصل مع ِعدة شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل على رأسهم الشيخ    "ِعكرمة صبري "
 ."كمال الخطيب "والشيخ  "رائد صالح"

 لمدة شهر قابل للتجديد. "نهاد زغير" من السفر للناشط المقدسي  كما وسلمت قرار منعٍ 

 
 ف والتجري الهدم ملياتالحادي عشر: ع

حيث أجبرت سلطات    في القدس المحتلة،  في َحي  واِد الجوز  تنفيذ عملية هدم واحدةخالل شهر نيسان تم  
 .قسًرا منزلهعلى هدم أحد المواطنين االحتالل 
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آليات االحتالل عمليات الحفر والتجريف في المنطقة الواقعة بين مخيم قلنديا وبلدة الرام بهدف    تواصلكما و 
 استيطاني يهدف لربط المستوطنات داخل القدس بمستوطنات الضفة الغربية.  تنفيذ مشروعٍ 

يعود  ( عملية هدم،  9)  خالله  تم تنفيذ والذي  ،  2021/نيسان بالمقارنة مع شهر  نالحظ انخفاض في وتيرة الهدم  و 
حتى   سفي مدينة القد   وقف عمليات الهدما بقرارً   المنصرم  آذارالتاسع من  ر سلطات االحتالل في  اصد ذلك إل

 .هخالل هدف تجنب تصعيد الوضع األمنيب  نهاية شهر رمضان،

 

 ت الممتلكاخطارات الهدم ومصادرة الثاني عشر: إ

في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة،  مراجعة لبلدية االحتالل  إخطارات هدم وبالغات  سلمت سلطات االحتالل  
 .بلدةالمنازل في عدة قامت طواقم بلدية االحتالل بتصوير  بعد أن 

تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة  من نيسان، قرار  25ت سلطات االحتالل في  جمد  وفي سياق متصل،
عائلة   خالء منزلبإ قراًرا يقضي  ت كما وجمد  .ال تشملها القرارات  ةالطور حتى إشعار آخر، بسبب وجود شق

 وتحويل الملف إلى دائرة الهجرة التابعة لالحتالل. مؤقت  بشكل  "سالم" في حي  الشيخ جراح

 

 سرى األاًلنتهاكات بحق الثالث عشر: 

يواصل األسرى  ر، و سجون االحتالل اإلسرائيلي التنكيل باألسرى واالعتداء عليهم بشكل مستم إدارة تواصل
للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت  ،اإلداريون في سجون االحتالل، مقاطعتهم للمحاكم اإلسرائيلية

مقاطعون للمحاكم اإلسرائيلية.  يناير/كانون الثاني الماضي، واألسرى اإلداريون  1شعار "قرارنا حرية". ومنذ  
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن األسرى اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها  

 مطلًقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه. 
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عن    المفتوح القدس المحتلة إضرابهئد ريان" من بلدة بيت دقو شمال غرب األسير "را أوفي سياق متصل، بد 
 .، رفضًا العتقاله اإلداري السادس من شهر نيسانالطعام ُمنذ 

 

من   ،عدًدا من األسيرات منعت  فرضت إدارة السجون عقاًبا على األسيرات حيث  ،ومنذ بداية شهر نيسان
 . طيلة شهر رمضان الُمبارك  "الكنتين"من الزيارات ومن  ،األسيرة المقدسية "شروق دويات"بينهن 

، كما وعقدت "أحمد مناصرة"وخالل شهر نيسان استمرت الحملة اإللكترونية التي تطالب باإلفراج عن األسير 
الخاصة والتي كانت قد  "الثلث "قرار لجنة خاللها أبطلت محكمة االحتالل نيسان،   13له جلسه في تاريخ  

،  للنظر مجدًدا بعد سماع طرف الدفاع عنه ه، وأعادت ملف"إرهاب "قررت سابًقا أن ملف أحمد هو ملف 
  12، عندما كان عمره 2015من شهر تشرين أول/ أكتوبر   12وُيذكر أن األسير مناصرة اعُتقل طفاًل في الـ

ونصف. سنوات  9عامًا. وهو يقضي ُحكًما بالسجن الفعلي لمدة   
 

 ضد المؤسسات والمعالم المقدسية  اًلنتهاكات الرابع 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. 

مدينة   فيية ناشطة  مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطين   28إغالق   نيسان، 5في    االحتالل اإلسرائيلي جددت قوات 
بيت الشرق ونادي األسير وغيرها من المؤسسات الفلسطينية   يات عالمحتلة. وكان من ضمن هذه الجم القدس

في المدينة. وأعلنت قوات االحتالل، أنها ستواصل سياسة تمديد إغالق هذه المؤسسات بحجة أنها لن تسمح  
 .هاباختراق "السيادة اإلسرائيلية" على القدس الموحدة، على حد زعم
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اعتداءاتها على الطواقم الصحفية والطواقم الطبية في  ،  نيسانمنذ بداية شهر  كما وواصلت قوات االحتالل  
 مختلف أمكان تواجدهم، ومنعتهم من أداء عملهم واعتدت عليهم بالضرب والدفع واالعتقال. 

باب   بالقرب من  "ثانوية األقصى الشرعية"طلبة مدرسة  أفراد شرطة االحتالل بتفتيش حقائب    وخالل نيسان، قام
. باإلضافة إلى ذلك اقتحمت قوات االحتالل وضعها داخل حقائب الطالب   محاولينأداة حادة،    محطة وبيده 

 المكان. ، دون مراعاة لطبيعة مستشفى المقاصد في بلدة الطور واعتقلت شابين من داخله

 

 المشاريع اًلستيطانية الخامس عشر: 

تسعى سلطات االحتالل إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خالل تنفيذ مشاريع استيطانية  
لجنة التخطيط والبناء اللوائية" التابعة لالحتالل، على ثالثة مشاريع "صادقت ما ُتسمى بـِ ، ففي نيسان خطيرة

وحدة استيطانية( على )أراضي الولجة وبيت   600كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء )استيطانية 
 .صفافا(، وتوسيع المنطقة الصناعية على مشارف )بيت لحم وإقامة فنادق(

 

وكانت بلدية االحتالل قد أعلنت عن المشاريع عبر لوحة اإلعالنات الخارجية، بأنُه تم ت الموافقة أيًضا على  
  10إلى   5وحدة استيطانية( في ثمانية مباٍن من ) 500متين بمجمع المحطة تشمالن على )خطتين ضخ

 .طوابق(، ومناطق تجارية وتوظيفية وفنادق

كما وذك رت أن مجمع المحطة "القطار القديم" في َحي  الثوري جنوب البلدة القديمة، سيتم تحويله إلى مركز 
 .استيطانية(، ومركز ثقافي وترفيهي صاخب في القدس في عطالت نهاية األسبوعوحدة  600تجاري وبناء )

(، حيُث  ادونمً  13.1المجمع ج" على مساحة حوالي )"باإلضافة إلى ذلك، تم ت الموافقة على المخطط الثاني 
تشمل  وحدة سكنية(، باإلضافة إلى ذلك  270طوابق(، مع ) 10إلى  5تقترح الخطة إنشاء ثالثة مباٍن )من  
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متر مربع للعمل والتجارة(، على جبهات تجارية على طول الشوارع،  3000غرفة فندقية( و)   70الخطة )
 .(ادونمً  2.3و)منطقة عامة مفتوحة بمساحة 

دونًما(، ويقع   75مُقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي ) "القطار العثماني القديم"ُيذكر أن مجمع المحطة 
الخليل(.   -بو طور والباقة والمستعمرة األلمانية، وبين شارعي درويش بيت لحم أ  -بين أحياء )الثوري 

َكك  ويستخدم المجمع حالًيا للترفيه، حيُث توجد بِه مطاعم واستخدامات ثقافية وترفيهية، َوَيَمرُّ بحديقة السِ 
 .اْلَحديِديَّة

 

التخطيط والبناء اللوائية" التابعة لالحتالل في   ة المعدة والتي اعتمدتها ما ُتسمى بـِ "لجنةيووفًقا للخطة الرئيس 
، والتي وضعت إطاًرا لتطوير مجمع استيطاني وتوظيفي وفندقي مختلط، سيتمُّ ربطها بالقطار  2021عام  

الذي سيكون بمثابة مدخل   "التلفريك"و "القطار الخفيف" ،الخفيف بالمستوطنات داخل وخارج حدود القدس
كك الحديدي ة الثقيلة، على طول الخط القادم من تل أبيب إلى المنطقة   إلى المدينة القديمة وحتى محطة الس 

 .الصناعية في اللد 

للتجديد الحضري في المدينة   اللوائية للتخطيط والبناء، تكليف ثالث مخططات جديدة  اللجنة  في    -وقررت 
   .وحدة استيطانية( 600"وقطمونيم"، والتي تشمل بناء ) "كريات مناحيم"ل" و"كريات هيوفي مستوطنات 

 

 

  واإلعالم في وحدة العالقات العامة المعلومات المرفقة في التقرير أعاله تم رصدها بشكل يومي من خالل
 محافظة القدس الشريف. 

 


