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 2021لعام   أيارخالل شهر ( إصابة 1550)نحو( حالة اعتقال و 448و)  ثالثة شهداء

مواجهات مستمرة مع االحتالل في    2021نيسان   13منذ بداية شهر رمضان المبارك والموافق    القدس  ت شهد 
عدة نقاط تماس، فيما عرفت بـ"هبة باب العامود"، ليتغير المشهد المقدسي ومن قلب العاصمة المحتلة ليعم  

  28لُمبارك بتاريخ  على جميع أنحاء فلسطين، بعد اشتعال مواجهات عنيفة جدًا في باحات المسجد األقصى ا
ا  احتجاجً   ، لترد فلسطين من رأس الناقورة إلى النقب والذي بدأ معه العدوان على قطاع غزة  أيار  10رمضان/  

تحولت مداخل البلدات واألحياء ونقاط حواجز و   قصف االحتالل لغزة.و   االنتهاكات في القدس المحتلةعلى  
المحافظة  عمت المواجهات أرجاء  نقاط تماس ال تنام وال تهدأ، فإلى  االحتالل العسكرية في محافظة القدس  

 نصرًة للمسجد األقصى والشيخ جراح.  ،كلها

 

اشتعلت انتفاضة شاملة ضد االحتالل في الضفة    ،ألول مرة في التاريخ الفلسطيني الحديث و أيار،    في شهر
،  الوطن أرجاء لجميع إضراب شامل ر، أيا 18في  ليعم  ،في آن واحد  48راضي المحتلة عام وغرة والقدس واأل

كل األراضي الفلسطينية المحتلة، وشمل   علىُنصرًة للقدس وقطاع غزة، واحتجاجًا على العدوان "اإلسرائيلي"  
 .الحياة اإلضراب كافة مناحي 

 

قضية الشيخ جراح من خالل هاشتاجات مواقع التواصل  وشهد شهر أيار تفاعل فلسطيني عربي عالمي مع   
)#انقذوا) االجتماعي   وهاشتاج    ماليين4جراح(،  -الشيخ -حي-هاشتاج  عليه،  نشروا  شخص 

(#savesheikhjarrah ،)4.6 .)مليون شخص نشروا عليه 

 

  م 2021من عام    أيارلشهر    في محافظة القدس  واإلعالم  العالقات العامةعدته وحدة  أ الذي  تقرير  الومن خالل  
 :حول انتهاكات االحتالل في المحافظة، تم رصد ما يلي

 

 2021 أيار 31
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 الشهداء:  •
 :ارتقى خالل شهر أيار ثالثة شهداء من محافظة القدس

أثناء  من بلدة كفر عقب،    عامًا(  41،شاهر أبو خديجة)ارتقى الشهيد  من شهر أيار،    16الـ  في -
الحي  إطالق   الرصاص  االحتالل  فيشرطة  باتجاهه  مباشر  ومُ   بشكل  جّراح،  الشيخ  نعت حي 

 محاولة إنقاذه.الطواقم الطبية من 
 

من بلدة بيت عنان، عقب   (عاماً   25  ،محمد إسحق حميد )من شهر أيار، ارتقى الشهيد    18الـ  في -
 إصابته بالرصاص الحي في الصدر خالل مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة البيرة الشمالي.

 

بعد  من بلدة كفر عقب،  ( عاماً   17 ،زهدي الطويل)من شهر أيار، ارتقى الشهيد الطفل  24في الـ -
في  ار الخفيف  إطالق شرطة االحتالل الرصاص الحي باتجاهه بشكل مباشر عند محطة " القط

 حي الشيخ جّراح. 

 

 حاالت االعتقال  •

في حي الشيخ  ( حالة اعتقال  70)ين،  يقوات االحتالل لمواطنين مقدسمن ِقبل  اعتقال    لة( حا453تم رصد )
 ( حالة اعتقال لسيدات.15، وسجلت من بين حاالت االعتقال )جراح

رارات إبعاد ق  المفرج عنهم منها قرارات حبس منزلي أو رات جائرة بحق األسرى  اقر   ، يلحق حاالت االعتقال هذهو 
يرافق ذلك قطع التأمين الصحي عنهم وعن عائالتهم في أوقات    مًعا  ة أو تجدها مجتمعهأو غرامات مالية باهظ

 . أخرى 

 

 قرارات اإلبعاد   •
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( قرار بحق سيدات، وتركزت هذه القرارات 15في مدينة القدس، من بينها )   خالل أيارإبعاد    قرار  (49)  تم رصد 
 وتراوحت فترات اإلبعاد ما بين شهر إلى ستة أشهر.، المسجد األقصىإبعاد عن  منها ر( قرا31) بنحو

 

 قرارات الحبس المنزلي  •

ما   ات ، تتراوح فترة القرار أيارحتالل بحق مقدسيين خالل  أصدرتها سلطات االنزلي  ( قرار حبس م20تم رصد )
 .أسبوعين بين خمسة أيام إلى 

 

 أحكام بالسجن الفعلي  •
( حكم  18أصدرت محاكم االحتالل العنصرية أحكامًا بالسجن الفعلي بحق أسرى محافظة القدس، وتم رصد )

 شهور.  6شهور و  3تتراوح ما بين  ر باالعتقال اإلداري لمدة ا( قر 12تعسفي بالسجن الفعلي، منها )
 

 الصحي  بقطع التأمين إجراءات تعسفية •
في   وعائالتهم  أسرى محررينعن  و   أســرى   عدة  قطعت سلطات االحتالل التأمين الصحي عنخالل شهر أيار  

بركة، واألسيـر محمد أرناؤوط، األسيـر أمير زغير، واألسيـر رامي  )   :وهم(،  16وبلغ عددهم )،  مدينة القدس
ناصر أبو  و   أمين سر حركة فتـح في القدس شادي مطور،)  وعائالتهم  وأسرى محررين   .(واألسيـر عمر زغير

، وجميل العباسي،  خضير، وماجد الجعبة، ورامي الفاخوري، وحمزة زغير، ومحمد أبو صبيح، وروحي كلغاصي
  .(، أنور جمجوموان النتشةومحمد زغير، ونور شلبي، وأسامة الرجبي، ومر 

 

 اإلصابات المسجلة •

القوة المفرطة ضد المقدسيين في    أياررصدت محافظة القدس خالل شهر   الناتجه عن استعمال  اإلصابات 
بحجة ثالثة شهداء، اثنين منهم كانت عمليات إعدام ميداني  مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، والتي وقع أثرها  

 . "محاولة تنفيذ عملية"
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نقل على أثرها  و   ،( إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح1550نحو )  تم رصد و 
العالجمئات   لتلقلي  المستشفيات  إلى  االختناق  ،المصابين  بحاالت  اإلصابات  مئات  تسجيل  وتم  جراء    كما 

 .الغاز المسيل للدموعإطالق قوات االحتالل قنابل 

 

 قرارات اإلخالء والمصادرة  •

وحي بطن الهوى، وكان من  خالل شهر أيار اتخذت محاكم االحتالل عدة قرارات فيما يخص حي الشيخ جراح  
قدمت   أيار،  6ية أم هارون في حي الشيخ جراح. وفي  ان أيار، قرار تجميد تسجيل عقارات كب   3ضمنها: في  

أربعة من العالئالت المهددة باإلخالء في حي الشيخ الجراح ردهم على عدم قبولهم أي تسوية مع المستوطنين.  
ل البت في إخالء سبع عائالت في حي بطن الهوى حتى شهر  من أيار، أجلت محكمة االحتال  26وأما في الـ

 كانون األول القادم. 

الـ  بلدية االحتالل في  بلدية    26كما وسلمت  من أيار، عدة استدعاءات لمواطنين من بلدة سلوان، لمراجعة 
 االحتالل، "بحجة البناء دون ترخيص"، كما وسلمت عائلة صيام في البلدة قرار هدم. 

 

 انتهاكات االحتالل للمؤسسات المقدسية والفعاليات: •

شهر أيار، على مستشفى جمعية المقاصد الخيرية في القدس، وعرضت   اعتدت قوات االحتالل ثالثة مرات خالل
نشوب حريق في مبنى الكافتيريا في    متعمدة  موظفيه لالستجواب الميداني. كما وتسببت دوريات قوات االحتالل

 بعد إلقائها العديد من القنابل باتجاهه الحرم الجامعي. جامعة القدس في بلدة أبوديس

 

عتدت قوات االحتالل على الوقفات التضامنية والفعاليات التي ينفذها أهالي حي الشيخ جراح  ا وفي السياق ذاته  
بإخالء االحتالل  قرار  أن7)  منازل  ضد  ويذكر  استيطانية.  جمعيات  لصالح  الحي  من  عائالت  سلطات    ( 

 ( منهم حتى شهر آب القادم. 3لإلخالء، و) الثاني من أيار القادم ( عائالت منهم حتى4االحتالل أمهلت )



 

 
 محافظة القدس الشريف 

Jerusalem Governorate 
 

5 

 

 ن  و مستوطنالاعتداءات  •

في القدس خالل شهر أيار ثالثة مرات بالمقارنه بشهر نيسان المنصرم، وذلك   اعتداءات المستوطنين  تضاعفت 
أو على الممتلكات، أشدها كان في حي الشيخ جراح حيث نفذ   ( عملية اعتداء جسدي63)بواقع رصد منه  

، ويذكر أنه تم اعتقال العديد من الشبان فقط  االحتالل  قوات ك بحماية من  ( اعتداء.  وذل17)   المستوطنون 
 . لمجرد تصديهم لتلك االعتداءات 

 

 

 الشيخ جراح:

خالل شهر أيار،   حي الشيخ جراحالعنصري للعائالت القاطنة في    التهجير تم تأجيل عدة جلسات تخص قضية  
االحتالل   ت آالو  قوات  في وجه ،همتلقضيعالمي الو  والعربي محليمتزايد على المستوى ال رافق ذلك دعم معنوي 
  . فمنذ شهر نيسان الماضي شدد االحتالل من بشكل يوميو   الحي  المزروعة عند مداخلومكعباتهم اإلسمنتية  

واإلغالق ع التضيق  السكان  سياسة  و لى  الحيصحفيين  الوالمتضامنين  زيارة  يوّد  من  تعد شرطة    . وكل  ولم 
 .بطاقة صحافة “إسرائيلية” فقط  ون يمتلك  نالذي يناالحتالل تسمح إاّل للصحفي 

 

أيار ارتفعت   الوقفات   قوات االحتالل ومستوطنيهم، وتيرة االعتداءات من قبل    وخالل شهر  من خالل قمع 
صوتية، وغاز  القنابل المطاطي، و الرصاص والفعاليات المنظمة في الحي، باستخدام الالتضامنية واالحتجاجية 

رصدت و ، وكذلك استخدام المستوطنون األسلحة والرصاص الحي صوب األهالي.  فلفل، وسيارة المياه العادمةال
( اعتداء من قبل المستوطنين بأشكال مختلفة  17)   في محافظة القدس، نحو    وحدة العالقات العامة واإلعالم

 . الضرب تعرضهم لالعتداءات و  ، بعد فتيات و لة اعتقال لشبان ( حا70الهالي الحي، ونحو )

 

 المسجد األقصى الُمبارك   فياالنتهاكات والتحديات  •
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من مختلف ، وتوافد مئات اآلالف  سعيد وعيد الفطر ال  شهر رمضان الُمبارك  الذي صحبه انتصاف  أيارشهر  
تقييدات فرضها االحتالل على الحواجز المقامة على  رغم تضييقات و   في رحابه،صالة  الألداء    فلسطينأنحاء  

من    سلطات االحتالل  ت شدد و   من تدقيق هويات المواطنين وتفتيشهم،  وأبواب األقصى،  مداخل مدينة القدس
 ، واحتجزت أهالي الضفة الغربية  على  ة الجمعة في المسجد األقصىشروط الدخول لمدينة القدس وأداء صال

كما وشددت اإلجراءات وأغلقت العديد   ،كما واعتقلت العشرات منهم  ،ومنعتهم من الدخولالوافدين  المئات من  
ويذكر   ،واعتقلت العشرات منهم  ،من الطرقات بهدف منع وصول أهالي الداخل المحتل للمسجد األقصى لنصرته

ومنعت باصات أهالي الداخل المحتل   لمدينة القدس  ةالمؤدي   ق الطر قوات االحتالل    أغلقت   من أيار،  8في الـ  أن
 هم للمسجد األقصى. وصول وتأمين لمساعدتهمفهب المقدسيون بصورة ملحمية  ،الوصولمن 

 
 

فمنذ شهر   ،أياراالنتهاكات التي تعرض لها المسجد األقصى الُمبارك خالل شهر   ورصدت محافظة القدس
لمسجد األقصى في ما ُيسمونه "يوم  ل  ضخم  تنظيم اقتحاميدعون ل  جماعات من المستوطنينآذار المنصرم و 

بتاريخ اليهودي"  والذي    10)   القدس  القادم(  الُمبارك  28الـ  يوافقأيار  رمضان  وتيرة  من شهر  وتصاعدت   ،
 الدعوات الفلسطينية لشد الرحال واالعتكاف في المسجد األقصى لصد هذا االقتحام الضخم.

اقتحامه    عقب داخل باحات المسجد األقصى  لمدة ثالث ساعات  اندلعت مواجهات عنيفة    ،من أيار  7ففي الـ  
محاولة إخالئه من المصلين والمعتكفين،  في    خدمت القوة المفرطةالتي است  بأعداد كبيرة من قوات االحتالل

الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز صوب المصلين وركز االحتالل على تكثيف اإلصابات    أطلقت و 
  ،من أيار  10وفي الـعينهم بشكل نهائي.  ألمر الذي تسبب بفقدان عدة شبان  في منطقة الوجه والصدر األ

  المرابطين قوات االحتالل و سادت حالة توتر شديدة في أرجاء المسجد األقصى، بعد اندالع مواجهات عنيفة بين  
الرصاص المطاطي والقنابل    االحتالل  أطلق  حيث    ،قصىألفي المسجد ا الذين تصدوا القتحامات المستوطنين  

اقتحمت قوات االحتالل و ،  ابةإص  350نحو    تسجيلما أسفر عن    بكثافة وبشكل عشوائي صوب المرابطين،
 ، باللحام الحديدي""  أغلقتهاوالتي  من بينها العيادة الطبية    ،بعد ذلك جميع المصليات والمرافق في المسجد االقصى

كما واعتدت على عدة صحفيين    ،واعتدت على الطواقم الطبية المتواجدة في العيادة  ،ومنعت عالج المصابين
 .أسالك مكبرات الصوت وقطعت لمواجهات، خالل ا

 



 

 
 محافظة القدس الشريف 

Jerusalem Governorate 
 

7 

 

 
باالختناق، واعتقل   المئات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و   ينمواطنأصيب عشرات ال  ،أيارمن    21الـ  في  

من الخروج من المصليات، اقتحام قوات االحتالل باحات المسجد األقصى وأجبرت المصلين    عقب آخرون،  
  .باحات الأخلت و 

اقتـحام المستوطنون    إعادة  باحات المسجد األقصى الُمبارك في ظلفي  سادت أجواء متوترة    ،أيار  من  23  الـ  في
استفزاز متزايد  من عدم اقتحام المستوطنون له، ترافق ذلك    الباحات المسجد األقصى بعد مضي عشرين يومً 

 .من شرطة االحتـالل لمرابطي وموظفي المسجد األقصى واالعتداء عليهم واعتقال عدد منهم

 
أنه خالل شهر   )  أيارويذكر  الُمبارك  اً مستوطن  (1205اقتحم  األقصى  المسجد  )  باحات  ( عملية  16بواقع 

منع    فترة االقتحامتخلل  يو   ،ذوا جوالت استفزازية في أرجائهاسة مشددة من قوات االحتالل، ونفبحر ذلك  و   ،اقتحام
 .المبارك األهالي والمصلين من دخول المسجد األقصى

 
 
 
 

 واإلعالم  وحدة العالقات العامة
 محافظة القدس الشريف


