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 2422لعام  نيسانخالل شهر ( إصابة 044)نحو( حالة اعتقال و 256شهيد و)

 ةیلیالمساعي اإلسرائف، معنى خاصا   في محافظة القدس عاصمة فلسطین األبدية يكتسي نيیالوجود الفلسط تیتثب
تهودية جديدة  طخطو  انتهاكاتففي كل يوم هناك ، دا  هومش رضا  أ شموليبشكل  هاسرلتوأها دیتھو لمحاولة  يومیة

 .لوجودالحفظ معركة  يخوض كل يوم فهوفحكاية المقدسي الیومیة على أرضه حكاية صمود يومي، . فیها

انتصار تحقیق مع  7102أولها  في عام خاض المقدسیون ثالث معارك رئیسیة خالل الخمس سنوات األخیرة؛ 
ق انتصار مع تحقی 7102وثانیها في عام  ،قصىعلى مداخل المسجد األاإللكترونیة البوابات  بیفي منع ترك
ومع أول أيام شهر رمضان  من العام الجاري  نیسانمن  01الـ وثالثها في ،مصلى باب الرحمةبإعادة فتح 

ن المقدسیون ك  حتى تم ،للمقدسي وي یالح انیالشر  في منطقة باب العامود ثبات هویةإو  الفضیل معركة حفظ وجود
بت تسب األمر الذيمن إزالة جمیع الحواجز التي وضعتها شرطة االحتالل في محیط باب العامود،  72 الـ في

 ةینیللعالم بأن القدس فلسط أكد المقدسیون ذا هب،و في مختلف أحیاء وبلدات القدس عنیفة باندالع مواجهات
د المواطنین صالتي العشاء والتراویح في رحاب المسج وتتوج االنتصار بأداء آالف ،أهلها ةبسواعد وإراد ةیعرب

 ،، ثم تجمهروا عند باب العامود، مرددين الهتافات والشعارات الوطنیةوفي ساحة باب العامود األقصى المبارك
 .ورافعین لألعالم الفلسطینیة

 م7170من عام  نیسانلشهر  في محافظة القدس واإلعالم العالقات العامةعدته وحدة أ الذي تقریر الومن خالل 
 :حول انتهاكات االحتالل في المحافظة، تم رصد ما يلي

 :الشهداء 

، وعاما ( من بلدة بد   27دقي منصور )المواطن أسامة ص میدانیا   قوات االحتاللت أعدمفي السادس من نیسان 
اصة في إصابته برص إثر، مما أدى إلى استشهاده تهمركب باتجاه وابل من الرصاص الحي وذلك بعد إطالقهم

 .الرأس
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 حاالت االعتقال 

حاالت اعتقال ( 2ین، من بینهم )یقوات االحتالل لمواطنین مقدسمن ِقبل اعتقال  ( حاالت752تم رصد )
( حالة اعتقال خالل "هبة باب 022من بینها ) ،الشباباألطفال و على فئة  االعتقاالت توتركز  ،سیداتل

 العامود".

ة الئحة المركزیاالحتالل نیسان لمحكمة  شهر في السابع منوفي سیاق متصل قدمت نیابة االحتالل العامة 
اتهام ضد الزوجین أحمد وحیاة الزغل، تضمنت "االعتداء على أفراد شرطة وعرقلة عملها خالل اعتقالها أحد 

 ."7102شهر تموز عام في رأس العامود  حيأبنائهم من 

رارات ق سرى المفرج عنهم منها قرارات حبس منزلي أواألرات جائرة بحق اقر  ،عتقال هذهاالت االما يلحق حو 
 .امع   ة أو تجدها مجتمعهظإبعاد أو غرامات مالیة باه

  قرارات اإلبعاد 

( قرارات إبعاد عن مدينة القدس، 2بینها )من ، مقدسیین خالل نیسانقرار إبعاد صدرت بحق  (02) تم رصد
( قرارات إبعاد عن منطقة باب العامود والبلدة القديمة، 2( قرارات إبعاد عن المسجد األقصى الُمبارك، و)2و)

 وتراوحت فترات اإلبعاد ما بین شهر إلى ستة أشهر.

خطیب المسجد األقصى الُمبارك )الشیخ ِعكرمة و استهدف االحتالل رئیس الهیئة اإلسالمیة العلیا، كما و 
ة أربع لمدة خارج البالد يقضي بمنعه من السفرجديد قرارا  من نیسان  02بتسلیمه في الـعاما (  22صبري،
 أشهر.

 قرارات الحبس المنزلي 

 اتلقرار اتتراوح فترة حتالل بحق مقدسیین خالل نیسان، أصدرتها سلطات االنزلي مقرار حبس  (07تم رصد )
أربعة أشهر، من بینهم قرار بالحبس المنزلي اللیلي لمدة ثالثة شهور للسبعیني ربحي خمسة أيام إلى  ما بین

 أبو الحمص.
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  أسرى مقدسيون أحكام صادرة بحق 
( 02محافظة القدس، وتم رصد )من أصدرت محاكم االحتالل العنصریة أحكاما  بالسجن الفعلي بحق أسرى 

وكان من بین القرارات حكما   العتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر،( قررات با2بالسجن الفعلي، منها )حكم تعسفي 
 لمدة ستة سنوات لألسیر محمد ریاض أبو تايه.

ر )ماجد جعبة(  الرابع منفي غلقت سلطات االحتالل أ وفي سیاق متصل  نیسان الحساب البنكي لألسیر المحر 
 وصادرت أمواله.

 

 لمسجلةاإلصابات ا 

استعمال القوة المفرطة ضد المقدسیین في رصدت محافظة القدس خالل شهر نیسان اإلصابات الناتجه عن 
 .ومن بلدة بد   (الشهید أسامة منصور)مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، والتي وقع أثرها 

ین بین المصابمن ، ( إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح211نحو ) تم رصد
یل مئات كما وتم تسج ،نقل على أثرها المصابین إلى المستشفیات لتلقلي العالج( صحفیین ومسعف، و 1)

 .بكثافة بین األهاليالغاز المسیل للدموع جراء إطالق قوات االحتالل قنابل  اإلصابات بحاالت االختناق

  عمليات الهدم وقرارات اإلخالء والمصادرة 

 سلطات االحتالل على هدم همحیث أجبرت، اثنتان منها عملیات هدم ذاتي لمنزلین ،هدم عملیات( 2تم رصد)
م االحتالل ونفذت طواق بذلك.منازلهم ذاتیا  تحسبا  لدفع غرامات وتكالیف الهدم في حال قامت آلیات االحتالل 

بلدة العیسویة، باإلضافة تجاریة في ت آ( منش1، و)وأسوار والخیول مواشي( مزارع لل1( عملیات هدم شملت )2)
 إلى "بركس" في بلدة العیزریة.

استولت  یث، ح"عطیرت كوهنیم اإلستیطانیة"كشف النقاب عن عملیة تسریب لصالح جمعیة  من نیسان 2وفي الـ
حي بطن الهوى دونم في  0.2بنايات سكنیة وقطعة أرض مساحتها نحو  1مجموعة من المستوطنین على 

 .بؤرة( وقطعة أرض 07إلى ) في الحيعدد البؤر االستیطانیة  رتفعاوبذلك  .جمعیةاللصالح  ببلدة سلوان
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اقتحمت طواقم وقوات االحتالل بلدتي العیسویة وسلوان خالل شهر نیسان عدة مرات سلمت وفي سیاق متصل 
ألصقت و  خاللها عشرات األهالي قرارات لمراجعة بلدية االحتالل في القدس، فیما يخص تراخیص منازلهم، كما

 قرارات هدم على منازل أخرى في البلدتین.

 دونم من أراضي بلدة حزما، كما وواصلت أعمال التجریف 01باإلضافة إلى ذلك صادرت سلطات االحتالل 
بین بلدتي الزعیم والعیسویة وذلك ضمن مخطط تنفیذ المشروع التهویدي الضخم  الواقعةزراعیة الراضي في األ
(E1). 

نیسان استولت سلطات االحتالل على عدة ممتلكات للمقدسین من بینها خیول من بلدة العیسویة، وخالل شهر 
باإلضافة إلى بسطات لباعة متجولین في مدينة القدس، ومالبس للمتطوعین من داخل المسجد األقصى، 

 ووجبات إفطار للصائمین من باحات المسجد األقصى.

 

 مؤسساتوال ةللفعاليات المقدسي االحتالل انتهاكات 

لت مرشحي القوائم واعتق ،قمعت قوات االحتالل عدة فعالیات مقدسیة "تتعلق باالنتخابات التشریعیة الفلسطینیة"
عقد لقاء تشاوري حول االنتخابات، نظمته من نیسان  5االنتخابیة في القدس عدة مرات، وكانت قد منعت في الـ
 02ي ومنعت ف "القانون الدولي يكفل لنا حق االقتراع".مؤسسات المجتمع المدني في القدس، تحت عنوان: 

 نیسان عقد مؤتمر صحفي للفصائل الفلسطینیة حول االنتخابات في مدينة القدس.

اعتدت قوات االحتالل على الوقفات التضامنیة والفعالیات التي ينفذها أهالي حي الشیخ جراح وفي السیاق ذاته 
سلطات  عائالت من الحي لصالح جمعیات استیطانیة. ویذكر أن (2) منازل ضد قرار االحتالل بإخالء

 ( منهم حتى شهر آب القادم.1لإلخالء، و) الثاني من أيار القادم ( عائالت منهم حتى2االحتالل أمهلت )

  المشاريع االستيطانية 
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 منها مشروع توسعة ،تستهدف مدينة القدس مخططات استیطانیةخالل شهر نیسان تم الكشف عن عدة 
"هار  یاما ُتسم تيفي مستوطن جديدةوحدة سكنیة  (7221بناء )وذلك بالمصادقة على  في القدس،لمستوطنات 

 كما وتم الكشف عن مخطط ألربعة انفاق جديدة في منطقة شمال القدس.. "جفعات همتوس"وحوماه" 

 متطورة.وفي سیاق متصل تم الكشف عن إنشاء مركز سیاحي تحت حائط البراق معزز بتكنولوجیا 

 

  ن ومستوطنالاعتداءات 

( عملیة اعتداء جسدية أو على الممتلكات، 77على المقدسین وتم رصد )اعتداءات المستوطنین  تضاعفت
أشدها كان في حي الشیخ جراح حیث نفذ المستوطنون عدة اعتداءات على الوقفات التضامنیة التي يتم تنظیمها 

 وذلك بحماية من شرطة االحتالل.في الحي ضد قرارات اإلخالء الصادرة، 

ابة ت في إص(،  ومنطقة باب العامود في مدينة القدس، عدة اشتباكات تسبب0كما وشهد شارع يافا، وشارع رقم )
العشرات من المقدسیین بجروح مختلفة. ولم يكن األهالي اآلمنین في بیوتهم بمنأى عن اعتداءات تلك الجماعات 

 لدة القديمة واعتدوا على ساكنیها وبحماية من شرطة االحتالل.حیث هاجموا عدة منازل في الب

 

  االنتهاكات والتحديات التي واجهت المسجد األقصى الُمبارك 

عادت الحیاة في مصلیات وباحات المسجد األقصى الُمبارك خالل شهر نیسان الذي توسطته بداية شهر 
راویح صالتي العشاء والتو  ألداء صالة الجمعة سطینفلمن مختلف أنحاء رمضان الُمبارك، وتوافد مئات اآلالف 

أبواب و  الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدستقییدات فرضها االحتالل على رغم تضییقات و  في رحابه،
 من ةأهالي الضفة الغربی على سلطات االحتالل تشددو  من تدقیق هویات المواطنین وتفتیشهم، ،األقصى

نعتهم ومالوافدين المئات من  احتجزت، و في المسجد األقصىأداء صالة الجمعة القدس و مدينة لدخول لا شروط
 كما واعتقلت العشرات منهم. ،من الدخول
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نیسان  1في  ،االنتهاكات التي تعرض لها المسجد األقصى الُمبارك خالل شهر نیسان ورصدت محافظة القدس
المنظمات الشبابیة والمدارس الدينیة الیهودية إلى مؤتمر تحضیري لـ"تدارس  جماعات من المستوطنیندعت 

أيار القادم( والذي سیوافق  01كیفیة تنظیم اقتحام المسجد األقصى" في ما ُيسمونه "يوم القدس الیهودي" بتاریخ)
 من شهر رمضان الُمبارك. 72الـ
 

نیسان سلطات االحتالل  01حیث عطل ت  فيوتصاعدت وتیرة األحداث في المسجد األقصى خالل نیسان، 
وعاثت خرابا  ودمارا  وخلعت األبواب وصادرت األقفال، بذریعة  مكبرات الصوت في المسجد األقصى الُمبارك،

احتمال وصول صوت الصالة لساحة البراق حیث كانت ُتقام مراسم تتعلق بما ُيسمونها "ذكرى قتلى الجنود"، 
 ما حال دون رفع آذان ،قاموا باالحتجاج على هذا التصرف ف باالعتقال بعد أنوهددت عدد من موظفي األوقا

 .باركصالة العشاء وصالة التراویح عبر مكبرات الصوت في الیوم األول من شهر رمضان المُ 
 

 حتالل قرب باب األسباطمنعت قوات االالفضیل  رمضانشهر نیسان الذي وافق أول أيام  02و 01في يومي 
المقدسیین  سان أجبرت قوات االحتاللنی 77في و  ،هافطار على الصائمین، واستولت علیوجبات اإلتوزیع 

والمصلین المعتكفین داخل المسجد األقصى الُمبارك على مغادرة المسجد بالقوة، وهددت المتواجدين باالعتقال 
 في حال عدم قیامهم بمغادرة المسجد على الفور.

 
ددة اسة مشوبحر  باحات المسجد األقصى الُمبارك، مستوطن ا وطالبا  يهوديا   (1505)وخالل شهر نیسان اقتحم 

ن من دخول منع األهالي والمصلی ماالقتحافترة تخلل یو  ،ذوا جوالت استفزازیة في أرجائهمن قوات االحتالل، ونف
 .المسجد األقصى

 
 
 

 واإلعالم حدة العالقات العامةو                                                                          
 محافظة القدس الشريف                                                                         


