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 0202لعام  آذارمحافظة القدس ترصد انتهاكات االحتالل في المحافظة خالل شهر 

لم  حيث ،ةوتيرتها القمعي وتصاعد كافة مناحي الحياة للمدينة وأهلها القدس تطال مدينةانتهاكات االحتالل في 
من  االحتالل ددي شهر آذار شوف ،التهويدية العنصريةإال اعتدت عليه بسياستها  وال شجراً  تترك بشرًا وال حجراً 

أولها في  ؛ه تجديدًا لعدة قرارات جائرةتسليموالتي طالت محافظ القدس عدنان غيث وذلك ب .جراءاته التعسفيةا
ودولة  ،الرئيس محمود عباس سيادة على رأسهاحدى وخمسين شخصية إاصل مع من التو  الذي يمنعه آذار 11

 ،عضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات أمنية ووطنية فلسطينيةوعددًا من أ  رئيس الوزراء محمد اشتية،
ع عطوفة َيمن اً قرار و  عه من التحرك أو التواجد في مدينة القدس عدا مكان سكنه ببلدة سلوان،نآخر بم اوقرارً 

 92 ، وفينشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل ما ُيسمى نطاق دولة إسرائيل ةالمحافظ من المشاركة في أي  
تبه في بلدة الرام مكمنع دخوله مناطق الضفة الغربية ووصوله بتمديد قرارًا يقضي  آذار تم تسليم محافظ القدس

سلطات االحتالل قرارات تعسفية بحقه،  فيها تصدرالتي ه، وهي المرة الخامسة على التوالي وممارسة عمل
، 9112ية أغسطس/آب لعام في نها ه( مرة منذ توليه منصب92) أكثر من ويذكر أن المحافظ غيث تم اعتقاله

 طمس ُكل ماهو عربي إسالمي من خاللجراءات االحتالل التعسفية التي تحاول الالذي يتعرض بشكل يومي و 
فة افة الطرق والوسائل وعلى كاكفرض سياسات األمر الواقع ورزمة تشريعات تستهدف المدينة وأبنائها ب

 صعدة.األ

ات ي يرصد انتهاكالذو  لشهر آذار واإلعالم العالقات العامةعدته وحدة أ الذي  ومن خالل تقرير محافظة القدس
 في محافظة القدس: االحتالل

سيدات. وتركزت  (2)عملية اعتقال من بينهم  (121)وجرى رصد  ،اعتقلت قوات االحتالل عشرات المقدسيين
مواطن من ( 11)االعتقاالت على فئة الشباب واألطفال. وأصدرت سلطات االحتالل قرارًا باإلبعاد بحق 

  .بالحبس المنزلي قراراً  (12) كما وأصدرت ،سيدات (3)بينهم

 2021آذار  31
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تنفيذ ار مع استمر  بحق أهالي محافظة القدس رتهايدااألبسياسة بلدية االحتالل في القدس بممارسة استمرت 
 رى رصدج. وخالل شهر آذار الهدمعمليات عبر إجبارهم القسري على تنفيذ  خطارات أوأوامر الهدم وتسليم اال

ومحطة  ( محال تجارية9)( خيم و4( بركسات و)4)( منازل و11) شملت عمليات الهدم  ؛هدم ة( عملي19)
افات وجرارات جر سور، في السياق ذاته صادرت سلطات االحتالل "كونتينر" من قرية الزعيم و قاعدة بناء و وقود و 

 .من معمل للطوب في حي وادي الجوز

ر( في حي البستان فقط. قرا 111قرار هدم(، منها ) 191وفي سياق متصل آخر أصدرت سلطات االحتالل )
أيار القادم(.  9منهم حتى  4عائالت( في حي الشيخ جراح، وأمهلت ) 2كما وأصدرت قرارات إخالء بحق )

 منهم حتى األول من آب القادم(.   3و)

ت سلطات االحتالل عددًا من عملية هدم قسري( حيث أجبر  13كما ورصدت محافظة القدس خالل شهر آذار)
ذاتيًا تحسبًا لدفع غرامات وتكاليف الهدم في حال قامت آليات االحتالل  ومنشآتهم م منازلهمالمواطنين على هد

 .ومطعم منشأة تجارية( 3( منازل و)2) شملت عمليات الهدم القسري بها، 

، هايف خراباً وعاثت ل ز في المحافظة، وداهمت عشرات المنا بلداتعشرات األحياء والقوات االحتالل اقتحمت 
إلى اندالع يومي للمواجهات بين الشبان المقدسيون وقوات االحتالل والتي استخدمت بشكل مكثف مما أدى 

 ةحواجز على مداخل البلدات المقدسية وعرقلال عشرات. كما وأقامت قنابل الصوت والرصاص الحي والمطاطي
 .العديد من المخالفات بحق األهاليحركة المواطنين وحررت 

 د لتنفيذ مشاريعجراءات الجديدة من قبل سلطات االحتالل التي تمهيد من االشهدت محافظة القدس العد
مخطط لت أسطح الخان بفيها حتى طامعلم إسالمي فلسطيني  من كل تحاول النيلاستيطانية خطيرة، والتي 

 جديد. تهويدي

( 111)نحو  وزارهكما  ،في ذكرى اإلسراء والمعراج ألف مواطن (01) زاره فقدأما المسجد األقصى الُمبارك 
رغم تضييقات وتقييدات فرضها االحتالل على الحواجز وأبواب األقصى، من  مصل ألداء صالة الجمعةألف 

 .تدقيق هويات المواطنين وتفتيشهم
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 ( مستوطًنا3921) اقتحام عبر ،مرة (44) خالل شهر آذار المسجد األقصى الُمبارك المستوطنون  دنسو  
مصلين والتي تمنع األهالي والوبحراسة مشددة من قوات االحتالل  ،باحية والمسائيةخالل فترات االقتحامات الص

 هذه الفترات.خالل من التوافد 

 آذارخالل شهر  االعتقاالت في محافظة القدس( 2البند رقم )

اعتقال قوات االحتالل لمواطنين مقدسين في المحافظة، وجرى رصد  آذاررصدت محافظة القدس خالل شهر 
( سيدات. وتركز سلطات االحتالل في 2من بينهم ) ( مواطن ومواطنة،192) ، طالتعتقالا  عملية (121)

 .عمليات االعتقال على فئة الشباب واألطفال

ومن ضمن االعتقاالت استهدف االحتالل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى الُمبارك 
آذار من منزله، بحجة ادعاء االحتالل "نيته حضور  11عتقاله في ( حيث تم ا اً عام 24)الشيخ ِعكرمة صبري،

مجلس شرعي لسماع كتاب قصة المعراج، بمناسبة اإلسراء والمعراج، في ُمصلى باب الرحمة في المسجد 
للتمديد  آذار قرارًا قاباًل  90األقصى"، واعتبرت ذلك "مخالفة ألمر قانوني" حسب زعمهم. كما وتم تسليمه في 

 منعه من السفر لمدة شهرين. يقضي ب

عامًا(  99آذار حكمًا غيابيًا على الشاب )عرين الزعانين  12وفي سياق متصل أصدرت محكمة االحتالل في 
ألف شيقل(، بدعوى االعتداء على المستوطن المتطرف "يهودا غليك"، وذلك أثناء  91بدفع "تعويض" بقيمة )

ثر إإياد الحالق قبل نحو عام، وُيذكر أن الزعانين ُحكم عليه على  محاولة المتطرف اقتحام بيت عزاء الشـهـيد
 الحادثة بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر.

 .آذارشهر  خاللاالعتقال التي تمت  حاالت( يوضح 1والجدول رقم )

 المكان االعتقال المعتقل التاريخ
شبان من قبل وحدة المستعربين  3اختطاف  آذار 2

 وت، وخالد بدرعرف منهم: أحمد الح
 من بلدة أبو ديس

 من بلدة حزما نديم الخطيب  آذار 2



 

 محافظة القدس الشريف
 
 
 
 

 

 

Jerusalem Governorate 
 

4 

 

 محمد الخطيب
 محمد حمزة صالح الدين

 من مخيم شعفاط عام 93عمر دياب،  آذار 2
 من بلدة العيسوية عام 10حسن ياسر درويش،  آذار 2
 من مصلى باب الرحمة خديجة خويصالسيدة  آذار 2
 من بلدة العيسوية عام 91طارق مروان عبيد، آذار 2
 من أمام محكمة االحتالل في القدس اعتقال شابين من عائلة حامد آذار 2
 من داخل مصلى الُقبة عمار بالمسجد األقصى سفيان سمارةموظف اإل آذار 0
 مصطفى بالله آذار 0

 عبد الله بالله
 ناجي الزغير

 محمد الصواف
 الفتاة رؤى بالله

 من منطقة باب المجلس

 من مركز نسوي مخيم شعفاط نيدز السيدة جهاد أبو  ذارآ 0
 من بلدة طور ربيع الصياد آذار 0
 من حي واد الجوز عالء زغير آذار 0
 من بلدة الطور عيد شبانة آذار 0
 من بلدة العيسوية قصي عليان آذار 0
 محمد حسن عبيدات آذار 3

 هاشم أحمد عبيدات
 بلدة جبل المكبرمن 

 اصب عبيدمحمد غ آذار 3
 أكرم غاصب عبيد

 من بلدة العيسوية

 من بلدة سلوان، بعد استدعائه للتحقيق. محمد قعقور آذار 3



 

 محافظة القدس الشريف
 
 
 
 

 

 

Jerusalem Governorate 
 

5 

 

 من حي رأس خميس في مخيم شعفاط محمد رائد غراب آذار 3
 عام 12 محمد أبو الهوى، آذار 4

 عام 12داود محمود أبو الهوى، 
 عام 91سفيان فراس أبو الهوى، 

تم اعتقالهم عند حاجز  ،من سكان بلدة الطور
 الزعيم العسكري.

 من بلدة عناتا أحمد يوسف عليان آذار 4
من بلدة سلوان، خالل اندالع مواجهات في  اعتقال شاب لم تعرف هويته  آذار 4

 البلدة.
 معتصم عبيد آذار 4

 محمد عبيد
 يزن بسام عبيد

 أمير خضر عبيد
 روحي الجيار

 محمد حمزة عبيد
 محمد مروان عبيد

 من بلدة العيسوية

 جاد الله الرجبي آذار 5
 يزن الرجبي

من سكان بلدة سلوان، وذلك بعد استدعائهم 
 للتحقيق.

 من منطقة باب العامود الحاج نهاد زغير آذار 5
 يحيى شقير آذار 5

 طارق شقير
 من منطقة واد الربابة ببلدة سلوان

 محمد ياسر حمدان آذار 7
 راشد محمد أبو ريالة

 دة العيسويةمن بل

 من أمام باب حطة محمد حزينة آذار 7
 من حي باب حطة عام41ماجد راغب الجعبة،  آذار 7
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 من مخيم قلنديا الفتى أحمد حماد عودة آذار 7
 من  البلدة القديمة، بعد استدعائه للتحقيق ، للمرة الثانية خالل الشهرالحاج نهاد زغير آذار 7
 من بلدة الطور، بعد استدعائه للتحقيق معا 12رياض الكراوي،   آذار 7
 محمود ناصر رباح آذار 7

 محمد ناصر رباح
 من بلدة حزما

 السيدة إخالص الصياد آذار 8
 السيدة منال أبو سبيتان

بلدة  " فيناخالل اقتحام معرض "هويُتنا ُتراثُ 
 الطور.

 عام 91أنيس محمد اسبيتان، آذار  8
 عام 90مظفر مشهور اسبيتان، 

 قرية بيت دقومن 

 فارس دويك آذار8
 براء سياعرة
 أمير جبران

 حمزة رطروط

 من مخيم شعفاط

 من مخيم شعفاط، بعد استدعائه للتحقيق. عرفات ديبه آذار 8
 حسام فرعون  آذار 9

 نزار بصة
 من بلدة العيزرية

 من بلدة أبو ديس خميس بحر آذار 9
مة عكر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ  آذار 22

 عام 24صبري، 
 من حي الصوانة

رئيس قسم الوعظ واإلرشاد في المسجد األقصى  آذار 22
 الشيخ خالد رياض العيساوي 

 من أمام باب السلسلة

 من منطقة باب العامود اعتقال ثالثة شبان لم تعرف هويتهم آذار 22
 من باحات المسجد األقصى السيدة منتهى سليمان آذار 22
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ال أربعة مواطنين من الضفة الغربية أثناء اعتق آذار 20
توافدهم ألداء صالة الجمعة في المسجد 

 األقصى.

 من محيط المسجد األقصى

 زالي عند باب األسباطغمن ساحة ال اعتقال خمسة شبان لم تعرف هويتهم آذار 20
 األسباطمن منطقة باب  عمر زغير آذار 20
 قصىمن باحات المسجد األ شادي عميرة آذار 20
 من منطقة باب حطة سنينةاإيهاب أبو  آذار 23
 محمد عبد عليان آذار 23

 لؤي عبد عليان
 عزيز غسان عليان

 من قرية العيسوية

 من بلدة الطور إبراهيم الحنيطي آذار 24
 الفتى محمد عبد الحق آذار 24

 محمود حمدان
 وائل عرار

 من داخل مخيم شعفاط

 ة سلوانمن بلد محمد الرويضي آذار 24
 من شارع الواد في البلدة القديمة محمد نجيب آذار 24
 محمد الغول آذار 24

 قيس حسونة
 بعد استدعائهم للتحقيق في مركز الشرطة.

 من قرية الجديرة، بعد استدعائه للتحقيق. وليد جمال عزام آذار 24
نزلي حبس ممن البلدة القديمة، سلم نفسه بعد  الفتى عبد الرحمن البشيتي آذار 24

 وإبعاد عن مكان سكنه دام نحو شهرين.
 من حي بطن الهوى في بلدة سلوان يوسف الرجبي آذار 25
 من بلدة حزما صالح أسامة رباح آذار 25
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 من منطقة باب األسباط اعتقال شابين لم تعرف هويتهم آذار 25
من بلدة العيسوية، سلم نفسه لسجن  الفتى عبد الله عبيد آذار 21

سكوبية بعد حبس منزلي دام أكثر من الم
 ثالثة شهور

 أحمد دعنا آذار 21
 معتز الرجبي

 من بلدة سلوان، بعد استدعائهم للتحقيق

 من بلدة العيسوية علي سفيان عبيد آذار 21
 من شارع الواد في البلدة القديمة عيسى الفيراوي  آذار 21

 عام 19الفتى عبد الله أمجد عبيد، آذار 21
 عام 14حمد مهران درباس، الفتى م

 عام 12الفتى علي سفيان عبيد، 

 من بلدة العيسوية

 من بلدة العيسوية أنور سامي عبيد آذار 27
 من حاجز حزما العسكري، وصادرت مركبته. اعتقال شاب لم تعرف هويته آذار 27
 من حي السكارات في مخيم قلنديا غسان شوامرة آذار 28
 من بلدة حزما يبالخط سالم وليد آذار 28
 عام 19الفتى أحمد أبو اسبيتان،  آذار 28

 عام 12الفتى عبد الله المختار، 
 من منطقة الخلة في بلدة الطور

 من مخيم قلنديا، اعتقل عند حاجز عطاره بالل سمارة آذار 29
 من سوق خان الزيت في البلدة القديمة عام 32رأفت نجيب،  آذار 02
 داود الحنيطي آذار 02

 محمد أيمن أبو الهوى 
 من قرية الطور

 أمير الباسطي آذار 00
 محمود الشاويش

 من البلدة القديمة
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 مصطفى أبو غزالة
 مجد شريفة
 أمين دويك

 خالد ملحس
 محمد أبو فرحة

 عبد الله الحرباوي 
 محمد باسم حجازي 

 إياد الباسطي
 جهاد قوس

 بلدة سلوانمن شارع العين في  اعتقال شاب لم تعرف هويته آذار 00
 منصور محمود آذار 00

 أحمد محمود
 من مدخل بلدة العيسوية

 لتحقيقلبعد استدعائه  المصور محمد قاروط ادكيدك آذار 00
 خضر عودة آذار 03

 محمد عودة
 محمود عبد عودة

 من حي بئر أيوب في بلدة سلوان

 من بلدة عناتا رائد ناجح أبو علي آذار 03
 من منطقة رأس خميس يوسف الجوالني آذار 03
 من بلدة العيسوية إياس عبيد آذار 03
 من بلدة العيسوية عام 92أحمد غالب أبو صبيح،  آذار 04
 من بلدة الطور عام 91رائد أبو سبيتان، آذار 04
 من بلدة العيسوية، للمرة الثانية خالل يومين. إياس عبيد آذار 04
 رمن بلدة الطو  خليل عطا أبو الهوى  آذار 04
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احتجزت مصابين برصاص االحتالل من بلدة  آذار 04
 الجيب، ونقلتهم عبر سيارة إسعاف إسرائيلية

 من بلدة الجيب

 وسام العوري  آذار 05
 بيسان العوري 

 من حي واد الجوز

 من مصلى باب الرحمة اعتقال فتاة من عائلة القصراوي  آذار 05
 من منطقة باب الحديد مراد الترهوني آذار 07
السيدة إخالص الصياد، للمرة الثانية خالل  آذار 08

 شهر
 الشاب مالك المغربي 

تم اعتقالهم خالل قمع فعالية خاصة بيوم األم 
 .في ملعب جبل الزيتون 

 حاجز مخيم شعفاط اعتقال طفل لم تعرف هويته آذار 08
 من أمام باب السلسة الصحفية منى القواسمي آذار 09
 عام 91رياض كراوي، آذار 09

 عام 91مهدي أبو الهوى، 
 بلدة الطور

 بلدة الرام عمران موسى زواهرة آذار 32
 من باحات المسجد األقصى صدقي المقت آذار 32
 في حي رأس العامود من منزله األسير المحرر مجد بربر آذار 32
 من مخيم شعفاط حسن علقم آذار 32
 من باحات المسجد األقصى موظف اإلعمار في األقصى عمران األشهب آذار 32

 (1الجدول رقم )

 آذارقرارات اإلبعاد الصادرة في شهر ( 0البند رقم )

مدينة القدس وحسب  منقرارات اإلبعاد التي صدرت بحق مواطنين  آذار رصدت محافظة القدس في شهر
( 2كان منها ) ،داتثالثة سي( قرار إبعاد من بينهم 11( المرفق أدناه. أصدرت سلطات االحتالل)9الجدول رقم)
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حتى ستة شهور، وثالثة قرارات إبعاد عن مكان  ح من أسبوعو ، لفترة تتراإبعاد عن المسجد األقصى اتقرار 
  السكن.

أولها في  ؛ه تجديدًا لعدة قرارات جائرةوذلك بتسليم ،محافظ القدس عدنان غيث هذه اإلجراءات التعسفية طالت
ودولة  ،الرئيس محمود عباس سيادة على رأسهادى وخمسين شخصية حإاصل مع من التو  الذي يمنعه آذار 11

 ،رئيس الوزراء محمد اشتية، وعددًا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات أمنية ووطنية فلسطينية
ع عطوفة َيمن اً قرار و  عه من التحرك أو التواجد في مدينة القدس عدا مكان سكنه ببلدة سلوان،نآخر بم اوقرارً 

 92 ، وفينشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل ما ُيسمى نطاق دولة إسرائيل ةالمحافظ من المشاركة في أي  
بلدة الرام  مكتبه فيقرارًا يقضي بمنع دخوله مناطق الضفة الغربية ووصوله  آذار تم تسليم محافظ القدس

 ه.وممارسة عمل

 منطقة اإلبعاد مدة األبعاد المبعد التاريخ
 عن بلدة العيسوية ستة أياملمدة  عام 10سن ياسر درويش،ح آذار 2
 عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر السيدة خديجة خويص آذار 2

 عن المسجد األقصى لم يتم تحديد فترة السيدة منتهى سليمان آذار 22
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوع عمر زغير آذار 20
 عن المسجد األقصى وعلمدة أسب الشيخ خالد العيساوي  آذار 23
 عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين شادي عميرة آذار 23
 عن بلدة الطور لم يتم تحديد الفترة محمد البعراني آذار 28
 عن بلدة الطور لم يتم تحديد الفترة محمد سامر أبو الهوى  آذار 28
 عن المسجد األقصى أسبوعلمدة  منى القواسميالصحفية  آذار 09
 عن الضفة الغربية لم يتم تحديد الفترة محافظ القدس عدنان غيث آذار 09
 عن المسجد األقصى أسبوعينلمدة  صدقي المقت آذار 32

 (9الجدول رقم)
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 آذارقرارات الحبس المنزلي الصادرة في شهر ( 3البند رقم )

بحق لي ل اإلسرائيسلطات االحتالقرارات الحبس المنزلي التي أصدرتها  آذاررصدت محافظة القدس في شهر 
 ، تتراوح فترة القرار ما بين ثالثة أيام إلى أسبوع.( مواطن12قرارًا( بحق ) 12المقدسيين وكان عددها )

 ( المرفق أدناه يوضح هذه القرارت.3والجدول رقم)

 مكان السكن عدد األيام اسم المواطن التاريخ
 بلدة العيسوية ستة أيام عام 10حسن ياسر دوريش،  آذار 2
 بلدة سلوان عشرة أيام محمد جمال غيث آذار 2
 بلدة العيسوية ثالثة أيام أنور عبيد آذار 2
 بلدة العيسوية ثالثة أيام فراس عبيد آذار 2
 بلدة الطور ثالثة أيام محمود الرجبي آذار 2
 بلدة العيسوية ثالثة أيام هادي درباس آذار 2
 يةبلدة العيسو  خمسة أيام قصي عليان آذار 3
 البلدة القديمة سبعة أيام عبادة نجيب آذار 4
 البلدة القديمة سبعة أيام خالد البراغيتي آذار 4
 البلدة القديمة سبعة أيام عيسى الفيراوي  آذار 4
 بلدة سلوان أربعة أيام محمد قعقور آذار 9

 البلدة القديمة خمسة أيام عيسى الفيراوي  آذار 27
 بلدة الطور يتم تحديد الفترة لم محمد البعراني آذار 28
 بلدة الطور لم يتم تحديد الفترة محمد سامر أبو الهوى  آذار 28
 بلدة العيسوية خمسة أيام فادي محمود آذار 00
 بلدة الطور خمسة أيام محمد أبو اسبيتان آذار 03
 بلدة سلوان لم يتم تحديد الفترة عبد عودة آذار 05
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 بلدة سلوان ديد الفترةلم يتم تح خضر عودة آذار 05
 بلدة الطور خمسة أيام مالك المغربي  آذار 08

 (3الجدول رقم )

 آذاراإلصابات المسجلة في شهر ( 4البند رقم )

اإلصابات الناتجه عن سياسة االحتالل القمعية وحسب الجدول رقم  آذاررصدت محافظة القدس خالل شهر 
، اص المطاطيوالرص اإلصابات غالبتها بالغاز المسيل للدموع تعشرا( المرفق أدناه، يتضح أنه تم تسجيل 4)
 .حيإصابات بالرصاص ال (3)و

 اإلصابات البلدة التاريخ
 االعتداء بالضرب بآلة حادة على المواطن عدنان عبيد. بلدة العيسوية آذار 0
 رمما أدى إلى تسجيل نحو عش في البلدةاندلعت مواجهات عنيفة  بلدة العيسوية آذار 0

من بينها إصابة  ،إصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت
 .سيدة برصاصة مطاطية

استهدفت قوات االحتالل مركبة لفتاة مقدسية حيث ألقت بقنابل  حزما  مدخل بلدة آذار 7
صوت وغاز ِتجاهها مما أدى إلصابة الفتاة وُنقلت على إثرها 

 .للمستشفى
 قنبلة صوتية أمام منزلها.إصابة سيدة ب بلدة العيسوية آذار 22
 .بساقة اليسرى بالرصاص الحي شابإصابة  بلدة حزما آذار 24
مواطنًا بالرصاص المعدني الُمغلف بالمطاط أحدهم  11أصيب  بلدة كفرعقب آذار 21

مواطنًا بحاالت اختناق بالغاز الُمسيل للدموع تم عالجهم  31برأسه و
حمر الفلسطيني، وذلك ميدانيًا حسب ما ذكرت جميعة الهالل األ

 خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل في البلدة.
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اعتدت قوات االحتالل بالضرب الُمبرح على الشاب المقدسي محمود  حي الشيخ جراح آذار 02
بركات في حي الشيخ جراح، حيُث ُنقل الشاب على أثره للمستشفى 

 ه.جروح في جسدللعالج بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه و 
أطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي صوب شابين من قرية  بلدة بيرنباال آذار 00

الجيب، أثناء عملهما في ورشة دهان مركبات في بيرنباال، واستولت 
 تهما عبر مركبة إسعاف إسرائيلية.على مركبتهما ونقل

الرصاص المطاطي، إصابة بالغاز وإصابة بالضرب وإصابة ب 19 رأس العامود آذار 32
 في مواجهات إثر اقتحام منزل األسير المحرر مجد بربر

 (4الجدول رقم )

 :آذارعمليات الهدم في شهر ( 5البند )

، ذارآلياته خالل شهر آرصدت محافظة القدس عمليات الهدم والتجريف التي قامت بها سلطات االحتالل و 
( خيم 4( بركسات و)4)( منازل و11عمليات الهدم )هدم  شملت  ةعملي( 19نفذت جرافات االحتالل )حيث 

 ر"كونتين"سور، في السياق ذاته صادرت سلطات االحتالل قاعدة بناء و ومحطة وقود و  ( محال تجارية9)و
 .جرافات وجرارات من معمل للطوب في حي وادي الجوزمن قرية الزعيم و 

في حي البستان  (قرار 111)نها ، م(قرار هدم 191)وفي سياق متصل آخر أصدرت سلطات االحتالل 
أيار  9منهم حتى  4)عائالت( في حي الشيخ جراح، وأمهلت  2فقط. كما وأصدرت قرارات إخالء  بحق )

 .  (منهم حتى األول من آب القادم 3). و(القادم

ت سلطات االحتالل عددًا عملية هدم قسري( حيث أجبر  13)كما ورصدت محافظة القدس خالل شهر آذار
ذاتيًا تحسبًا لدفع غرامات وتكاليف الهدم في حال قامت آليات  ومنشآتهم واطنين على هدم منازلهممن الم

 .ومطعم ة تجاريةأمنش( 3( منازل و)2) ت عمليات الهدم القسري ملشاالحتالل بها، 

 ( يوضح حوادث الهدم التي تمت في محافظة القدس.0والجدول رقم )
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 نوع الهدم المكان البند التاريخ
أجبرت بلدية االحتالل مواطن من عائلة الرجبي على  آذار 2

 ته التجارية بحجة "البناء دون ترخيص".أهدم منش
المنطقة 

الصناعية شمال 
 القدس

 هدم قسري 

أجبرت بلدية االحتالل مواطن من عائلة أبو سنينة على  آذار 2
 ته التجارية بحجة "البناء دون ترخيص".أهدم منش

المنطقة 
الصناعية شمال 

 القدس

 هدم قسري 

أجبرت بلدية االحتالل المواطن نضال الساليمة على  آذار 2
 هدم منزله بحجة "البناء دون ترخيص".

 هدم قسري  بلدة سلوان

شرعت جرافات االحتالل برفقة قوات معززة بهدم منزل  آذار 2
مؤلف من طابقين يعود لعائلة المواطن الُمْقَعد حاتم 

ن أبو ريالة "دون سابق إنذار"، وُيذكر أنها  المرة حسي
السادسة التي يهدم االحتالل منزل أبو ريالة بحجة "عدم 

 الترخيص".

هدم طواقم  بلدة العيسوية
 االحتالل

هددت قوات االحتالل المواطن خليل أبو داهوك بهدم  آذار 0
ساعة في حال عدم قيامه بالهدم  94منزله خالل 

أن منزل أبو داهوك ُهدم أربع مرات  الذاتي، وُيذكر
 سابقًا.

 إنذار بالهدم بلدة بيت إكسا

أجلت محكمة االحتالل في القدس البت في االستئناف  آذار 0
الذي قدمته ثالث عائالت )الداوودي والدجاني وحماد( 

من حي الشيخ جراح على قرار المحكمة القاضي 
 .بإخالئهم من منازلهم لصالح المستوطنين

تسليم قرار  خ جراحالشي
 إخالء
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 لةهدمت سلطات االحتالل بركًسا ومخزًنا يعود لعائ آذار 3
  غيث.

حي رأس خميس 
 بمخيم شعفاط

هدم طواقم 
 االحتالل

هدمت سلطات االحتالل بناية سكنية قيد اإلنشاء مؤلفة  آذار 3
من طابقين تحوي أربع شقق تعود للمواطن خليل أبو 

 .ميالة

اقم هدم طو  مخيم شعفاط
 االحتالل

هدمت قوات االحتالل خيمة عائلة عليان للمرة الثانية  آذار 4
خالل أسبوع وذلك بعد اقتحام القوات لخيمة العائلة 

ومحاصرتها، وشرعت فيما بعد بهدم لثالثة خيام أخرى 
 تعود للعائلة.

هدم طواقم  بلدة العيسوية
 االحتالل

االستئناف  فضت محكمة االحتالل المركزية طلباتر  آذار 4
المقدمة من ثالث عائالت مقدسية من حي الشيخ جراح 

دي( وفرض على المستأنفين و هم )حماد والدجاني والداو 
شيكل( لصالح المستوطنين  910111دفع مبلغ )

 .وأمهلتهم حتى األول من آب إلخالء منازلهم

تسليم قرار  حي الشيخ جراح
 إخالء

يحيى أبو ريالة على أجبرت سلطات االحتالل المواطن  آذار 1
استكمال هدم ما تبقى من منزله قسرًا، وسبق أن أجبر 
االحتالل المقدسي أبو ريالة على هدم أجزاء من منزله 

 .9191شباط لعام  91في 

 هدم قسري  بلدة العيسوية

هدم طواقم  قرية الزعيم هدمت جرافات االحتالل محطة للوقود  آذار 7
 االحتالل

( في قرية مبانِ  11االحتالل بهدم )أخطرت سلطات  آذار 9
الجيب، وذلك بعد أن داهمت مباني المواطنين بمحاذاة 

جدار الفصل العنصري وسط القرية، وصورتها وألصقت 

تسليم  رية الجيبق
 إخطارات هدم



 

 محافظة القدس الشريف
 
 
 
 

 

 

Jerusalem Governorate 
 

17 

 

إخطارات الهدم عليها، من بينها منازل ومخازن وقاعة 
 أفراح تعود لألسير شكري أبو دية باإلضافة إلى مبانِ 

 تعود لعائلة أبو حمود، وزعل.
ألغت بلدية االحتالل في القدس كافة االتفاقيات المتعلقة  آذار 22

بحي البستان، ورفضت المخططات الهندسية التي 
طلبتها بنفسها من السكان كمخطط بديل عن الهدم. كما 

ورفضت محكمة االحتالل إعطاء فترة تمديد بتجميد 
المنازل في الحي. أوامر الهدم التي أصدرتها بحق 

وكانت قد أبلغت بلدية االحتالل محامي العائالت في 
ديقة ح"حي البستان ني تها هدم الحي كاماًل، بغية إقامة 

 111، والذي أكد أن عملية الهدم ستطال "وطنية توراتية
فردًا أغلبهم من األطفال  1001منزل وستُشر د نحو 

 والنساء.

حي البستان في 
 بلدة سلوان

 هدمإخطار 

َهدمت طواقم بلدية االحتالل وجرافاتها ما تبقى من بناية  آذار 24
باإلضافة إلى إزالة   عائلة عليان "أعمدة بناء وأسوار"،

الصاج الذي وضع في محيط ركام البناية في بلدة 
وسل مت العائلة قرارًا إلزالة وتنظيف ركام   العيسوية، كما

يتم فرض غرامات أيام وإال س 11البناية المهدومة خالل 
مالية إضافية على العائلة، وُيذكر أن سلطات االحتالل 

شباط الماضي. كما  99َهدمت بناية عائلة عليان في 
وَهدمت الخيام التي وضعت في المكان مرتين منذ بداية 

 .شهر آذار الجاري 

 بلدة العيسوية
 

هدم طواقم 
 االحتالل
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ارًا بهدم منزل أصدرت بلدية االحتالل في القدس قر   آذار 24
 .المواطن أحمد حجازي 

 إخطار هدم بلدة سلوان

أجبرت بلدية االحتالل المواطن محمد أبو حسين على  آذار 25
عامًا، وهو  91هدم محله التجاري قسرًا والقائم منذ 

عبارة عن "مطعم". ويعتبر مصدر رزقه ومن يعملون 
معه أيضًا. وُيشار إلى أن بلدية االحتالل أجبرت أبو 

حسين َقبل أربعة أشهر على هدم منزله في البلدة بنفس 
 .الطريقه

 ي هدم قسر  بلدة جبل المكبر

أجبرت بلدية االحتالل المواطن أحمد حجازي على هدم  آذار 25
، وُيشار إلى أن حجازي يقطن هو وأسرته في قسراً منزله 

 .9114المنزل منذ عام 

 هدم قسري  بلدة سلوان

تالل ثالثة مساكن "بركسات" في بلدة فككت قوات االح آذار 21
واستولت على "كونتينر" قرب مفرق  ،الزعيم
وُيذكر أن المساكن تعود للشقيقين مراد وعمران   البلدة.

محمد زرعي، ومحمد عودة السعيدي، واستولت عليها 
 ."عدم الترخيص"بحجة 

هدم طواقم  بلدة الزعيم
االحتالل 

 ةومصادر 

ل عمليات تجريف في جدار الفصل أجرت قوات االحتال آذار 21
بمنطقة شارع المطار ببلدة كفر عقب، وسط   العنصري 

 .انتشار مكثف لشرطة االحتالل في المنطقة

عمليات  بلدة كفرعقب
 تجريف

هدمت سلطات االحتالل مخزنًا، وجر فت أرض تعود  آذار 27
ملكيتها للمواطن صادق الحتاوي في منطقة شارع 

كما هددت بهدم محال تجارية  المطار ببلدة كفرعقب،
 .أخرى في الحي

هدم طواقم  بلدة كفرعقب
 االحتالل
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هدمت جرافات االحتالل منشأة تعود ملكيتها لعائلة  آذار 27
"طبش" في شارع المطار ببلدة كفرعقب، وُيذكر أن 

سلطات االحتالل كانت قد أجبرت العائلة على هدم 
 .ري منشأة تجارية قسرًا في بداية الشهر الجا

هدم طواقم  بلدة كفرعقب
 االحتالل

أجبرت سلطات االحتالل المواطن سيف عبد اللطيف  آذار 27
 .على هدم منزله قسراً 

 هدم قسري  بلدة سلوان

أجبرت سلطات االحتالل الشقيقان خالد ومنير العباسي  آذار 27
على تفريغ منزليهما تمهيدًا لهدمهما. ويذكر أن المنزلين 

 3أفراد، بينهم  2ويضمان  9119مقامان منذ عام 
 .أطفال

إبالغ بقرار  بلدة سلوان
 هدم

سلمت سلطات االحتالل إخطارات ألربعة منازل في بلدة  آذار 28
 .سلوان لتفريغ منازلهم تمهيدًا للهدم

 إخطارات هدم بلدة سلوان

ألصقت قوات االحتالل أمرين هدم على منزلين يعودان  آذار 28
 .عيسويةلعائلتين في بلدة ال

 إخطارات هدم بلدة العيسوية

أجبرت سلطات االحتالل المواطن رجائي طالل عطية   آذار 02
على هدم منزله قسرًا في حي المدارس ببلدة العيسوية 

 بحجة "البناء دون ترخيص". بعد تسليمه قرارًا بالهدم.

 هدم قسري  بلدة العيسوية

الصباح على أجبرت سلطات االحتالل المواطن محمد   آذار 02
بحجة "قربها من الجدار الفاصل" المقام  ،هدم منزله قسراً 

 على أراضي مخيم شعفاط. 

حي رأس خميس 
 بمخيم شعفاط

 هدم قسري 

أجبرت سلطات االحتالل المواطن سامي محمد سعيد  آذار 00
 عبيد، على هدم شقته.

 هدم قسري  بلدة العيسوية
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يتين تعودان هدمت جرافات االحتالل شقتين سكن آذار 04
للشقيقين خالد ومنير العباسي بحجة "البناء دون 

 ترخيص"

حي الصلعة ببلدة 
 جبل المكبر

هدم طواقم 
 االحتالل

هدمت جرافات االحتالل منشأة تعود لعائلة علقم بحجة  آذار 04
 "البناء بدون ترخيص".

حي رأس خميس 
 بمخيم شعفاط

هدم طواقم 
 االحتالل

طواقم البلدية والطبيعة" التابعة صادرت ما تسمى " آذار 05
لالحتالل، جرافات وجرارات من معمل للطوب في حي 

وادي الجوز، حيث اقتحمت ما تسمى "طواقم سلطة 
الطبيعة والبلدية" معماًل للطوب، وشرعت بمصادرة آليات 

"جرافات وجرارات لنقل مواد البناء"، بحجة أن سلطة 
ة ا المرة الثانيالطبيعة تمنع العمل باألرض، ويذكر أنه

معمل، األولى كانت التي يتم فيها مصادرة معدات من ال
 قبل عدة أشهر.

مصادرة  حي واد الجوز
 معدات

أجبرت سلطات االحتالل عائلة صندوقة على هدم   آذار 05
خرًا أمنزلهم قسرًا، ويذكر أن العائلة هدمت قسرًا منزاًل 

 .قبل نحو شهر

 هدم قسري  حي واد الجوز

إحسان أبو السعود على  واطنبلدية االحتالل المأجبرت  آذار 32
  .إكمال هدم منشأة تجارية

حي رأس العامود 
 بسلوان

 هدم قسري 

 (0الجدول رقم )

 خالل شهر آذار انتهاكات بحق مؤسسات مقدسية( 1البند رقم )

( يوضح هذه 9)رصدت محافظة القدس خالل شهر آذار االنتهاكات بحق المؤسسات المقدسية، والجدول رقم 
 االنتهاكات.
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 انتهاك المؤسسات التاريخ
 اقتحام مركز نسوي مخيم شعفاط واعتقال مديرة المركز. آذار 9
 .اقتحام مقر جمعية برج اللقلق في مدينة القدس آذار 2
 اقتحام معرض "هويتنا تراثنا" في بلدة الطور، واعتقال سيدتين مقدسيتين.  آذار 2

التربية والتعليم في حكومة االحتالل بشكوى لشرطة االحتالل ضد مدير  تقدمت وزارة آذار 11
 وطاقم مدرسة الفتاة الالجئة في القدس بتهمة "تمجيد الشهـــداء".

 واعتقال سيدة وشاب. ،اقتحام معرض في بلدة الطور بمناسبة يوم المرأة العالمي آذار 92
 (9الجدول رقم )

 خالل شهر آذار نية في محافظة القدسالمشاريع االستيطا( 7البند رقم )

العديد من المخططات االستيطانية والتي تم اإلعالن عنها خالل شهر آذار، هذه  رصدت محافظة القدس
 خالل( المشاريع االستيطانية 2في الجدول رقم ) ،المخططات التي ال تستثني أي وجود فلسطيني مقدسي

 .آذارشهر 

 الليةاإلجراءات االحت المنطقة التاريخ
الكشف عن تقديم طلب من قبل سلطة الطبيعة والحدائق والبلدية  فيةيالمقبرة اليوس آذار 2

والشرطة التابعين لالحتالل إللغاء حظر أعمال التجريف في 
آذار رفضت محكمة االحتالل  9أرض المقبرة اليوسيفية. وفي 

 هذا الطلب، وأبقت على استمرار منع األعمال المفروض.
لدتي شعفاط وبيت ب آذار 7

 حنينا
شرعت بلدية االحتالل بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار 

الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء القدس الشرقية. والذي 
سيعبر عددًا من أحياء القدس الشرقية وتحديدًا شعفاط وبيت 

مستوطنة ما تسمى "حنينا، وسوف يصل العيسوية والطور و 
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 ما تسمى اضي بيت جاال، وكذلكالمقامة على أر  "جيلو
 غرب رام الله." المقامة على أراضي مستوطنة مدعين"

سطوح الخان داخل  آذار 25
 البلدة القديمة

الكشف عن مخطط استيطاني في القدس القديمة يستهدف منطقة 
زه وتحويلها إلى متن ،سطوح الخان التي تقع داخل البلدة القديمة

 ح.ومنطقة ألعاب بزعم جذب السيا
كشفت بلدية االحتالل في القدس عن مشروع إلقامة مجمع  عقب بلدة كفر آذار 27

رياضي تبلغ مساحته أربعة دونمات على أراضي بلدة كفر عقب، 
وأوضحت البلدية أن المشروع الجديد سيشمل باإلضافة إلى 

الُمجمع متنزه ومركز إطفاء، وسيقام المشروع على أراض تعود 
لسطينيين في المنطقة المتاخمة لمطار قلنديا ملكيتها لمواطنين ف

جهة كفر عقب. ويضع المشروع االحتاللي الجديد عشرات  من
البيوت والمحال التجارية في دائرة التهديد بالهدم، خاصًة بعد 

عدد سبعة بيوت و  قرارات سابقة صدرت عن بلدية االحتالل بهدم
 التجارية. من المحال

كتف لم ت، خطط احتاللي لمصادرة منطقة كرم المفتي في القدسم منطقة كرم المفتي آذار 27
بلدية االحتالل اإلسرائيلي بتحويل "كرم المفتي" في حي الشيخ 

جراح بالقدس المحتلة إلى كنيس يهودي، بل شرعت فعليًا بالعمل 
 .إلنشاء "حدائق توراتية" تخدم المستوطنين

ثار" اقتحمت طواقم من "سلطة اآل آذار 10ويذكر أنه في 
اإلسرائيلية وبلدية االحتالل "كرم المفتي"، وشرعت بأعمال 

تمهيدية إلنشاء "حدائق توراتية" على أرضه، مدعية بحثها عن 
 .آثار في المكان
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ما شمال القدس في  آذار 29
تسمى مستوطنة "النبي 

 يعقوب"

صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في القدس على 
حدة سكنية جديدة فيما تسمى "مستوطنة النبي و  119بناء 

يعقوب" شمالي القدس المحتلة ويتضمن المخطط أيضًا إقامة 
مسارات عامة تربط غرب المستوطنة بالمنطقة العامة الواقعة 

 شمالها.
 (2الجدول رقم )

 :خالل شهر آذار اقتحامات واعتداءات على البلدات في محافظة القدس( 8البند رقم )

قوات االحتالل باقتحام بلدات وأحياء محافظة القدس وعاثت الخراب في العديد  واصلت آذارر شهر على مدا
األمر الذي أدى إلى اندالع مواجهات في أنحاء  ،عتداءاتها على المواطنينا من منازل المقدسيين، واستمرت في 

حركة المواطنين وحررت العديد من ند مداخل البلدات المقدسية وعرقلة أقامت عدة حواجز عكما و ، فيهامتعددة 
 المخالفات بحق السائقين.

استولت قوات االحتالل على مئات من "كروزات" الدخان التي تحمل وسم السلطة ول من آذار ويذكر بأنه في األ
الوطنية من متاجر الفلسطينيين في مخيم شعفاط كما وأتلفت العشرات من "أطباق" البيض التي ُتباع في تلك 

ر. ويذكر أيضًا أن قوات االحتالل داهمت جميع المحال التجارية القريبة من الحاجز العسكري المقام المتاج
 على أراضي المخيم وحظرت على أصحابها شراء أو بيع السلع الفلسطينية وسط تكسير أبوابها ومحتوياتها.

في بلدة و  اللوزة ببلدة سلوان آذار قامت سلطات االحتالل بتركيب كاميرات مراقبة في حي عين وفي الرابع من
 اقتحام لمركبة مياه عادمة ورش مياهها باتجاه المنازلالعيسوية التي شهدت مواجهات يومية عنيفة يذكر منها 

أغلقت جراءاتها في قرية بيت إكسا حيث ا آذار 99والمواطنين. في سياق متصل  شددت قوات االحتالل منذ 
تربط بين قرية بيت إكسا الواقعة شمالي غرب القدس، والعاصمة المحتلة قوات االحتالل الطريق الرئيس التي 

باألسالك الشائكة. ومنعت الفلسطينيين من التنقل من خاللها مشيًا على األقدام، علمًا بأن هذه الطريق مغلقة 
 .9119أمام المركبات منذ عام 

 آذارن في شهر والمواطني اعتداءات مستوطنين على األماكن المقدسة( 9البند رقم )
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لقدس ااستمرت اعتداءات المستوطنين على المقدسات في مدينة القدس وعلى أهالي المدينة ورصدت محافظة 
 (:2هذه االعتداءات في الجدول رقم )

 االعتداء الموقع التاريخ
منطقة باب العامود وحي  آذار 2

  المصرارة
 اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات تعود لمقدسيين

دير الكنيسة الرومانية في  آذار 0
 القدس

اشعل مجموعة من المستوطنين النار في مدخل دير الكنيسة 
والذوا بالفرار، وهذا االعتداء ُهو الرابع على الدير ذاته خالل 

 أقل من شهر.
اعتدت مجموعة من المستوطنين على الصحفيين فايز أبو  ما يسمى بحي"مئة شعاريم" آذار 3

فى الخاروف وحطمت مركبتهما خالل إعدادهما رميلة ومصط
 تقريرًا في حي "مئة شعاريم".

اعتدت مجموعة من المستوطنين على الحافالت المارة قرب  وسط مدينة القدس آذار 8
"التمثال األبيض" وسط  مدينة القدس، ورشقوا الحافالت المارة 

 بالحجارة.
"رمات  بمستوطنة ما تسمى آذار 8

 بيت شيمش"
ت مجموعة من المستوطنين على السائق المقدسي أشرف اعتد

الرجبي في مستوطنة ما ُيسمى "رمات بيت شيمش" في مدينة 
 القدس.

 جاب مستوطنون بمسيرة استفزازية أحياء وأزقة البلدة القديمة. البلدة القديمة آذار 24
 ن حمدانأقدم مستوطنون على إحراق سيارتين تعودان للمواط قرية بيت إكسا آذار 29

كرشان، وخط شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا، وذلك عقب 
اقتحامهم للقرية. وهذا االعتداء العنصري هو الرابع الذي 

 تتعرض له القرية على يد مستوطنين خالل الفترة الماضية.
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المحطة المركزية في مدينة  آذار 28
 القدس

 اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطن محمد جبران
قرب المحطه المركزيه في مدينة القدس، وتم نقله إثر ذلك 

 للمستشفى حيث أصيب برضوض بالغة في الوجه
 (2الجدول رقم )

 خالل شهر آذار تي واجهت المسجد األقصى الُمباركاالنتهاكات والتحديات ال( 22البند )

( 111كثر )أ آذارتوافد خالل شهر ف، ابتهج المسجد األقصى الُمبارك بزواره الذين لبوا الدعوات من كل صوب
ألف مصٍل من مختلف أنحاء البالد ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى الُمبارك متبعين كافة اإلرشادات 
الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، رغم تضييقات وتقييدات فرضها االحتالل على حواجز وأبواب 

ومنع مشدد من سلطات االحتالل ألهالي الضفة الغربية من  ،تيشهممن تدقيق هويات المواطنين وتف ؛األقصى
لت الوافدين منهم إلى الحواجز العسكرية المقامة دخول المسجد األقصى الُمبارك ألداء صالة الجمعة فيه، وَرح  

  .على مداخل مدينة القدس
 .احاتهب لجمعة فيفجر اة قامة صالبشد الرحال إلنداء الفجر العظيم وذلك  من المصلينكما ولبى اآلالف  

ألف مواطن إلحياء الذكرى  01آذار مع حلول ذكرى اإلسراء والمعراج ابتهج األقصى بقدوم أكثر من 11وفي 
 أهازيج إسالمية مألت باحاته. وسط 

رطة فمنعت ش ؛آذاراالنتهاكات التي تعرض لها المسجد األقصى الُمبارك خالل شهر  ورصدت محافظة القدس
آذار وضعت سلطات االحتالل الفته  2وفي  آذار أعمال الترميم داخل قبة الصخرة الُمشرفة، 9ي االحتالل ف

" دعواتها عبر فت ما تسمى بـ"جماعات الهيكلآذار كث   11ومنذ  "أهاًل بكم في جبل الهيكل" أمام باب المغاربة.
ين قصى الُمبارك وإدخال "قرابلتنفيذ اقتحامات جماعية ومكث فة في المسجد األ منصات التواصل االجتماعي

. نيسان من 4ـمن آذار وحتى ال 92الـفي الفصح" داخل باحاته في ما ُيسمى عيد "الفصح" العبري، والذي بدأ 
جهت هذه الجماعات رسالة نصية إلى رئيس الوزراء "نتنياهو" ُتطالبه صراحة بالسماح لهم بإدخال و وكانت قد 

 19وفي  .قصى، وربطت ذلك بدعمه في االنتخابات والمحاكم الجارية لهما ُيسمى "قرابين الفصح" داخل األ
ا من شرطة االحتالل مصلى قبة الصخرة المشرفة بالقوة، وأزالو  طآذار اقتحم خبراء آثار إسرائيليون برفقة ضبا

 ساترًا يفصل المصلى عن مقر لجنة اإلعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس في القبة.  
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ن شهر شباط الماضي اتخذت االقتحامات شكاًل مختلفًا عن سابقاتها؛ حيث  بدء المستوطنون م 90ومنذ الـ  
د مسجاقتحامات المستوطنين لباحات الاستمرت ( مستوطنًا، 10 -11باإلقتحامات على شكل فرق مكونة من )

، لبًا يهودياً وطا ( مستوطًنا3229)اقتحام ضمت ما يزيد عن  44تنفيذ ورصدت المحافظة األقصى الُمبارك 
خالل فترات االقتحامات الصباحية والمسائية وبحراسة مشددة من قوات االحتالل، ونف ذوا جوالت استفزازية وذلك 

في أرجائه يرافقهم طلبة من المعاهد التلمودية وموظفي اآلثار، وحاولو في مرات عديدة إدخال "خرائط للهيكل" 
 األهالي والمصلين من دخول المسجد األقصىوتخلل االقتحامات المذكورة منع  ،المزعوم

غم من منع وبالر ية التي تستخدم حجة لتكثيف هذه االقتحامات، تخلل شهر آذار العديد من المناسبات اليهود
ازية عند طقوسًا تلمودية استفز  االمستوطنين اقتحام المسجد األقصى الُمبارك يومي الجمعة والسبت إال أنهم أدو 

 حتالل.صى الُمبارك وفي ساحة الغزالي بمنطقة باب األسباط وبحماية قوات االأبواب المسجد األق

 خالل شهر آذار األسرى المقدسيون ( 22البند )
رصدت محافظة القدس أحكام  السجن الفعلي الصادرة بحق األسرى المقدسيون خالل شهر آذار، حسب 

 ( المدرج أدناه.2الجدول رقم )
 )السجن الفعلي( الصادر مدة الحكم اسم األسير التاريخ

 شهر 19 عطا درباس آذار 9
 شهر 19 أحمد أبو عصب آذار 9
تمديد االعتقال اإلداري لمدة أربعة  وزير القدس السابق خالد أبو عرفة آذار 3

 أشهر
تمديد العزل االنفرادي لمدة ستة  الشيخ رائد صالح آذار 3

 أشهر
 ة أربعةدلم تحويل لالعتقال اإلدراي وسام كنعان آذار 4

 أشهر
 شهر 99 مجد علي أبو سكران آذار 2
 شهر 12 نادر عادل زحايقة آذار 2
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تمديد االعتقال اإلداري لمدة أربعة  معين حسن الفقيه آذار 2
 .أشهر

 أشهر 2 هيثم خويص آذار 2
 أشهر 2 أيهم ناجي أبو جمعة آذار 11
 شهر 39 عماد أبو اسنينة آذار 11
 شهرين عام 10د الله عبيد، الطفل عب  آذار 13
 شهر 14 سنينةامالك أبو  آذار 19
 شهر 19 هشام البشيتي آذار 19
 شهر 32 عام 12سائد األعور،  آذار 12
 شهر 32 عام 12محمد زلوم،  آذار 12
 أشهر 11 سامر منذر عطيه آذار 12
 شهر 31 عام 91عبد الله محمد اسماعيل علقم، آذار 99
تمديد االعتقال اإلداري لمدة ثالثة  ر أبو خليلمحمد ثائ آذار 90

 شهور.
 (2الجدول رقم ) 

 بحمد اللهانتهى 
 

 واإلعالم العالقات العامة دةإعداد وح
 محافظة القدس الشريف                                                                    


