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 تقرير انتهاكات االحتالل في محافظة القدس

 2022لعام  الثانيشهر تشرين خالل 

 

 

 وتجريف هدم ة ( عملي15( حالة اعتقال و)149ونحو ) شهداء 3
( مستوطًنا اقتحموا باحات المسجد األقصى الُمبارك خالل  4148و)

 2022لعام ل لثانيشهر تشرين ا
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حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي    شهري أصدرت وحدة العالقات العامة واإلعالم في محافظة القدس تقريرها ال
صدت في  ، لخصت فيه مجمل االنتهاكات التي ر  2022لعام    ثانيشهر تشرين الفي محافظة القدس خالل  

 أحياء وبلدات محافظة القدس.

 الشهداء:

ريان، أعدمت قوات االحتالل المواطن المقدسي "حباس عبد الحفيظ يوسف  في الثاني من شهر تشرين الثاني،  
عاًما" من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، بعد إطالق النار عليه على حاجز بيت عور العسكري   54

جنوب غرب رام هللا. تحت ذريعة تنفيذ عملية دهس على الحاجز، ويذكر أن الشهيد حباس هو والد األسير  
 قصي ريان. 

ا(، برصاص االحتالل  عامً   42د محمود خليل رّيان" ) استشهد المواطن "داوو وفي الثالث من شهر تشرين الثاني  
في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس، بعد إصابته برصاصة في القلب خالل مواجهات مع قوات االحتالل 

 .أب لسبعة أبناء وهو ،اإلسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة

أطلقت قوات االحتالل الرصاص باتجاهه  عاًما(، بعد أن    20استشهد الشاب "عامر حسام بدر حلبية" )كما  
الشهيد حلبية من بلدة أبو ديس    ،قرب باب المجلس في البلدة القديمة في القدس المحتلة بزعم تنفيذ عملية طعن

واحتجز االحتالل جثمانه    ،بيت حنينا، ويدرس تخصص الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت بلدة  من سكان  و 
شهيد، ومع احتجاز جثمان  17اء في محافظة القدس منذ بداية العام الجاري لـ  ليرتفع بذلك عدد الشهد   لديهم.

 شهيًدا. 23الشهيدين حباس ريان وعامر حلبية يرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل إلى 
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 : استهداف محافظ القدس
محافظ القدس عدنان  وعلى رأسهم    اصمة المحتلةابناء شعبنا في العتواصل سلطات االحتالل انتهاكاتها بحق  

منزل غيث في    2022تشرين الثاني    22قوات االحتالل صباح  و   قوة مشتركة من مخابرات   فداهمت   غيث،
 . الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

على بابه فيما قامت   تمركزت وقامت قوات االحتالل باالنتشار في محيط منزل محافظ القدس قبل اقتحامه، ثم  
 .باقتحام المنزل وتفتيشه قوات االحتالل ومخابراتهفرقة من 

ا في الرابع من آب الماضي بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث  محكمة االحتالل أصدرت قرارً   وكانت 
 االربعة العسكرية الظالمة الصادرة بحقه سابقا.، باالضافة الى القرارات دون تحديد فترة زمنية للقرار

 :اعتداءات المستوطنين

استمر    ،2022للعام    ثانيشهر تشرين ال اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم في كل شهر، فخالل  تتزايد وتيرة  
في   لمركبات   المستوطنين  قطعان  استهداف فاعتدوا    المواطنين  المحتلة،  بالقدس  أحياء  سيارات عدة  على 

رية بيت إكسا  مركبة في حي البرج في ق  23أعطب مستوطنون إطارات  اح، كما  الشيخ جرّ   حيّ المواطنين في  
مركبات األهالي قرب بلدة المالحة جنوب غرب   كما هاجموا  ،شمال القدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية

المستوطنين على سيارات الفلسطينين على مفرق مستوطنة "ميشور ادوميم" بالقرب   اعتدى عدد منكما    القدس.
المحتلة بالقدس  األحمر  الخان  "و   ،من  مستوطنون  القدس  8أحرق  في  نقوبا  وعين  غوش  أبو  في  مركبات   "

 المحتلة.

ل شرق  أحد المستوطنين النار على أحد المواطنين قرب بلدة مخماس شما  من تشرين الثاني أطلق  24وفي  
 .القدس المحتلة
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مستوطنون بحماية قوات االحتالل بنصب بوابة حديدية مكتوب عليها  من شهر تشرين الثاني قام    14وفي  
بعد تحويل االحتالل مساحات واسعة من أراضي وادي  اليهودية". وذلك  السامبوسكي  العبرية :"مقبرة  باللغة 

 الربابة إلى قبور وهمية. 

 اإلصابات المسجلة

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

( نحو  رصد  المبرح 32وتم  والضرب  بالمطاط  المغلف  والمعدني  الحّي  الرصاص  إطالق  نتيجة  إصابة   )
بالرأس بفعل قنابل    ات حروق وإصاب، وكان من بين اإلصابات  من قبل قوات االحتالل ومستوطنيهواالعتداءات  
شكل مباشر  باإلضافة إلصابة المئات بحاالت اختناق نتيجة إطالق قنابل الغاز السام ب  كسربال  ات الغاز وإصاب

 واألطفال. في أماكن تواجد األهالي

 االنتهاكات والتحديات في المسجد األقصى الُمبارك 

وفتشتهم   المصلين  على  وضّيقت  الم بارك،  األقصى  المسجد  أبواب  على  تشديداتها  االحتالل  قوات  فرضت 
تزامنً  وذلك  الشخصية،  هوياتهم  بطاقات  األقصى. واحتجزت  المسجد  لباحات  المستوطنين  اقتحامات  مع  ا 

 ثانيشهر تشرين الورصدت محافظة القدس اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى الم بارك خالل 
اقتحم  2022لعام   إذ  مستوطنً 4148)نحو  ،  قوات ا  (  من  مشددة  بحماية  الم بارك  األقصى  المسجد  باحات 

 ( تحت مسمى "سياحة. 90,026إضافة إلى )، السالحاالحتالل الخاصة المدججة ب

 حاالت االعتقال

رصد   تتصاعد عمليات االعتقال التي تنفذها قوات االحتالل بوحشية بحق األهالي في محافظة القدس، إذ جرى 
 . 2022لعام  لثانيتشرين اخالل  اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس ة( حال149نحو ) 
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 -محاكم االحتالل بحق المعتقلين:قرارات 

بين إصدار أحكام   تعددت  المعتقلين قرارات مجحفة،  الفعلي، وفرض ب تفرض محاكم االحتالل بحق  السجن 
الحبس المنزلي، باإلضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة االحتالل بحقهم  

 دون توجيه تهم واضحة بحقهم.ألشهر طويلة   همعدد كبير منلقرارات منع سفر، باإلضافة إلى تمديد اعتقال 

 أحكام بالسجن الفعلي  .1

أحكام  (  9)بحق أسرى مقدسيين، من بينها    ( حكًما بالسجن الفعلي28)أصدرت محاكم االحتالل العنصرية  
  جًدا  ةظ، باإلضافة لفرض غرامات مالية باه لهم بشكل واضح" ة "أي دون تحديد تهمة موجه االعتقال اإلداري ب

  ، عثمان جالجل  ثالثة أسرى وهم:جددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري بحق  كما  ،  تزيد من معاناة أسرهم
 ، ومحمد ثائر فرحان.وبالل مناصرة

 قرارات بالحبس المنزلي  .2

، كانت معظمها ما مقدسيينسلطات االحتالل بحق مواطنين    اأصدرته  ( قراًرا بالحبس المنزلي16)جرى رصد  
 . يوًما  15أيام لغاية   5بين 

 قرارات اإلبعاد  .3

المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة،  و   عدة مناطق في القدس  إبعاد عن  سلطات االحتالل قرارات   رت صد أ
  ، من باإلبعاد ( قراًرا  12به، فأصدرت نحو )  ةللسيطرة على المسجد األقصى واألماكن المحيط  افي محاولٍة منه

وقراري إبعاد عن    ،البلدة القديمةباإلبعاد عن    وثالث قرارات عن المسجد األقصى  باإلبعاد    ات قرار   (6)   بينها
 .أشهر ستة وحتى  أيام 5  بين اإلبعاد  فترات  وتراوحت  ،مدينة القدس
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ب  30وفي   الثاني    صالح "  المقدسي  الفلسطيني  األسير  هداريم   سجن   في  االحتالل  سجون   إدارة  لغت تشرين 
 يعرض   ولم  تهم   يتوجيه أ  دون وذلك    إداري   معتقل  أنه  علًما  فرنسا،  إلى  وإبعاده   المقدسية  هويته   بسحب "  الحموري 

 . محكمة أي على

 قرارات منع تواصل  .4

  ا مقدسيً   11   مع  التواصل  من   الجعبة  ماجد   المقدسي  يمنع  اتشرين الثاني أصدرت سلطات االحتالل قرارً   27في  
 .أشهر 4 مدة

 عمليات الهدم والتجريف 

ال نفذتها آليات  9)هدم في محافظة القدس المحتلة،    ة( عملي 12)، تم رصد  ثانيخالل شهر تشرين  ( منها 
  إلى  باإلضافة، في عدة مناطق بالقدس المحتلة قسري ذاتيذت بشكل فّ ن  عمليات هدم أخرى  (3)االحتالل، و 

  . حفر وتجريف عمليات ( 3)

بالقدس المحتلة،    منازل في منطقة عين جويزة  بقرية الولجة  3وشملت عمليات الهدم التي نفذها االحتالل:  
المحتلةو  القدس  شرق  شمال  شعفاط  مخيم  في  القدس  ، و مخبًزا  شمال  بيت حنينا  بلدة  في  اإلنشاء  قيد  منزاًل 

في بلدة الجيب، وبركًسا في بلدة عناتا، واستكملت آليات    حجرية  سلسلةفي بلدة صورباهر، و منزاًل  ، و المحتلة
 . هدم األجزاء المتبقية من منزل المقدسي "عزام أبو عصب" في شارع صالح الديناالحتالل 

واصل االحتالل حفرياته في منطقة القصور األموية المالصقة  أما فيما يتعلق بعمليات الحفر والتجريف، فقد  
أجرت جمعية" إلعاد" االستيطانية أعمال تجريف وتهويد ألراضي حّي واد الربابة  ، و الم باركللمسجد األقصى  

 محمد "  المقدسي  مزرعة  كما جرفت آليات االحتالل في بلدة حزما،  ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى الم بارك
  استئناف   على  الخطيب   حصول  رغم  ،"  ونخيل  وحمضيات   زيتون   بين  شجرة  70"    أشجارها  واقتلعت "  الخطيب 

 .الهدم قرار على  االحتالل محكمة من
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 إخطارات الهدم ومصادرة الممتلكات

  سلمت سلطات االحتالل العديد من إخطارات الهدم لعدة منازل في العديد من بلدات محافظة القدس المحتلة. 
،  حي الشيخ جراح بالقدس المحتلةوقف بناء في    إخطارات   ثانيفقد سلمت سلطات االحتالل خالل شهر تشرين ال

بالغات  كما وزعت بلدية االحتالل  ،  إخطارات هدم في أحياء متفرقة من بلدة الطور لمنشآت سكنية حديثة فيهاو 
 . لديهامراجعة 

رفضت محكمة االحتالل المركزية استئناف "عائلة شحادة" على قرار إخالئها من منازلها تشرين الثاني    13وفي  
عقدت ي حي بطن الهوى ببلدة سلوان دون أية تفسيرات أو بحث باالدعاءات التي قدمت خالل الجلسة التي ف

 تشرين الثاني.   9في للعائلة 

خالء للمحكمة العليا. كما أبقت محكمة  ا لالستئناف على قرار اإليومً   60محكمة االحتالل عائلة شحادة    وأمهلت 
خالء الذي صدر سابقا، لحين البت بالقضية بشكل نهائي من المحكمة  االحتالل على تجميد قرار تنفيذ اإل

 .العليا
شخًصا قد يتم طردهم من منازلهم، ويستند ادعاء اإلخالء إلى مزاعم   35عائالت مكونة من   5أن يذكر 

بأن منزل عائلة شحادة مقام على أرض كانت مملوكة لليهود حتى  "عطيرت كوهانيمالجمعية االستيطانية " 
 .1948ام الع

قرار إسرائيلي بمصادرة واالستيالء على    عن صدور  بلدية حزماأّما في سياق مصادرة الممتلكات فقد أعلنت  
عشرات الدونمات من أرضي المواطنين في أجزاء متناثرة من بلدة حزما بحجة شق شارع يمتد من مدخل بلدة 

 .  لدوار بلدة جبععن مدخل حزما وصوالً   عناتا ويمر

 االنتهاكات بحق األسرى 

ع تقل  ال  ضارية  حرًبا  االحتالل  سجون  في  األسرى  سجون  مّ يخوض  إدارة  تواصل  حيث  خارجه،  يحدث  ا 
فرضت إدارة سجن  تشرين الثاني    20ففي    ،بهم واالعتداء عليهم بشكل مستمر  االحتالل اإلسرائيلي التنكيل 
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أيام، بحق األسير "فدوى حمادة"؛ الحتجاجها على عدم تنفيذ إدارة (  7"الدامون" االحتاللي عزاًل انفرادًيا لمدة )
 السجن لمطالب األسيرات بوقف سياسة اإلهمال الطبي وتحسين ظروف الحياة في سجن "الدامون".

"الدامون"    وكانت  نقلت األسيرة "حمادة" إلى زنازين العزل االنفرادي في وقت سابق من نفس  قد  إدارة سجن 
 ق أحد السجانين بالماء. الشهر، بدعوى رش

  4محكمة االحتالل في بئر السبع عزل األسير المقدسي "أحمد مناصرة" مدة )تشرين الثاني مددت    24ي  فو  
وضعه الصحي    من  رغمبال  ، وذلكللمحكم  االحتالل  بناًء على "مواد سرية" قّدمتها مصلحة سجون   ( جديدةأشهر

 .ا أنه معزول منذ أكثر من عاموالنفسّي الخطير، علمً 
عاًما(   19) "أصدرت المحكمة العليا لالحتالل قراًرا بحق األسير المقدسي "نواف أيمن نواف أبو الهوى كما  

ومة،  ( بتهمة الضلوع في أعمال المقا7( سنوات بداًل من )9بزيادة الحكم الصادر بحقه لعامين إضافيين ليصبح )
، كما أصدرت بحق زميله األسير المقدسي "رامي عارف صالح  2/6/2021يذكر أنه يقبع في األسر منذ  

(، يذكر أنه  5( سنوات بدال من ) 6عاًما( زيادة عام إضافي للحكم السابق الصادر بحقه ليصبح )  21الدين" )
 .لة، واألسيران من بلدة الطور بالقدس المحت2021/ 13/6يقبع في األسر منذ، 
ا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى  تضامنً   ا مفتوًحا عن الطعامالعيساوي إضرابً   وخاض األسير سامر

،  ا إلى العزل االنفرادي في سجن "ريمون" بعد رفضه فك إضرابهاالحتالل، ونتيجة لذلك نقلته إدارة السجون تعسفً 
استجابة إدارة مصلحة السجون لمطلبه بنقله من زنازين  يوًما من اإلضراب عّلق العيساوي إضرابه بعد    27وبعد  

 "."ريمون" إلى سجن "النقب 
 االنتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية 

الحتالل  في محاوالت مستمرة لقمع المؤسسات المقدسية وتقويض أي جهود مقدسية داخل مدينة القدس يواصل ا 
   قمع وإغالق هذه المؤسسات وقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي في المدينة المحتلة.

أطلقت سلطات االحتالل الرصاص   وفي سياق االعتداء على التعليم في القدس،  الثانيخالل شهر تشرين  
إصابة طالب برصاصة استقرت الحّي على طلبة جامعة القدس في أبو ديس شرق القدس المحتلة ما أدى إلى  

  ه.في فخد 
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ة، وزعت ما تسمى "وزارة المعارف" ضمن مساعي االحتالل المتواصلة لفرض منهاجه في المدارس المقدسيو 
 تشرين الثاني كتبها على طالب مدرسة اإليمان ما دفع الطالب إلى إحراق تلك الكتب.   8التابعة لالحتالل في  

الصحفي "سيف القواسمي" بعد  تشرين الثاني    17  إطار استهداف الصحفيين أوقفت قوات االحتالل في  وفي
 . مفاتيح مركبته عند حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ت االعتداء عليه وصادر 

 كانون األول  20عاما(، إلى   30جلسة محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة ) كما أجلت محكمة االحتالل 
 ومنع االتصال والتواصل.  المقبل، وأبقت على التقييدات وشروط الحبس المنزلي

وضع مكبس نفايات بالقرب من مدرسة الرشيدية بالقدس، وسط    قررت بلدية االحتالل  تشرين الثاني  19في  
  .سخط وشكوى من سكان المنطقة كونها منطقة حيوية لكثير من أهالي وطالب مدينة القدس

  و"سلطة اآلثار" التابعة لالحتالل لت بلدية االحتالل  ا، أز محاوالت الطمس والتهويد لمعالم المدينة ضمن استمرار  و 
 .سقف وهالل مئذنة مسجد قلعة القدس في منطقة باب الخليل بالقدس المحتلةتشرين الثاني   22في 

هدمت، وأعيد إنشاؤها أكثر من  تجدر اإلشارة إلى أن قلعة القدس أنشئت منذ أيام اليبوسيين األوائل، إال أنها  
ا جلها قلعة إسالمية، أمر السلطان العثماني سليمان القانوني في  والقلعة القائمة حاليً  .مرة عبر تاريخها العريق

( كافة  م1531هـ/   938سنة  فيه  تتوفر  البناء،  التجديد، وهي حصن عظيم  نقش  يفيد  مبانيها، كما  بترميم   )
السلم والحرب، وفيها خمسة أبراج للمراقبة، أكبرها في الجهة الشمالية الشرقية  المرافق التي تلزم وظيفتها في  

 ".برج القلعة " منها، عرف باسم 
 المشاريع االستيطانية 

تسعى سلطات االحتالل إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خالل تنفيذ مشاريع استيطانية  
في    عدة مشاريع اسيطانيةصادقت سلطات االحتالل على    2022من العام    ثانيففي شهر تشرين الخطيرة،  

 - : كان أبرزها مختلف مناطق القدس المحتلة،

واالستيطان لدى االحتالل على مخطط بناء مقر السفارة األميركية في القدس  صادقت لجنة التخطيط   .1
وقالت المصادر العبرية إنه سيجري بناء مبنى السفارة على  ة،  المحتلة، بحسب ما ذكرت مواقع عبري

في حي البقعة جنوب مدينة القدس، وسيضم    "االستعماري   اللنبي"دونمًا في مجمع    50مساحة تعادل  
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وأشارت المصادر،   .للسيارات ومساكن لألمن والموظفين إلى جانب مباني السفارة الرئيسيةالبناء مواقف  
إلى أنه سيتم تقديم المخطط قريبًا، حيث يمكن االعتراض عليه حتى ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي  

ها  ئفي بناحال لم يكن هناك أي اعتراضات سيتم البدء في التنفيذ مباشرة، حيث من المتوقع أن يستمر  
ن جهته صرح رئيس بلدية القدس لدى االحتالل موشي ليون أن هذه الخطوة  م   .حتى عقد من الزمن

هي خطوة أخرى في سياق عملية نقل السفارة بشكل كامل إلى القدس، معربًا عن أمله في أن تلحق  
 دول أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

ل األيام المقبلة، افتتاح القسم الشمالي من مشروع توسعة طريق  تعتزم بلدية االحتالل اإلسرائيلي خال .2
كيلو مترات، في محاولة لربط مدينة القدس المحتلة بمستوطنات    105( بطول حوالي  60األنفاق )

 ."غوش عتصيون" جنوب الضفة، وتسهيل وصول المستوطنين للمدينة
إقامة شبكة من الطرق واألنفاق، ما    ويعتبر المشروع من أضخم المشاريع االستيطانية، الذي يشمل

 .يعني مصادرة آالف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس
متًرا، وإلى    270متًرا، ونفق جديد بطول    360ويتضمن القسم الشمالي من المشروع إنشاء جسر بطول  

كل   في  للمرور  إضافيين  مسلكين  إضافة  تمت  الحالية،  األنفاق  خاص جانب  مسلك  وأيًضا  اتجاه، 
للمواصالت العامة، يتغير وفًقا لساعات الذروة، بحيث ي فتح صباًحا للسفر من "غوش عتصيون" إلى  

 مدينة القدس، وفي فترة ما بعد الظهر سيتغير باالتجاه المعاكس".
لدعم االستيطان في  من ميزانية حكومة االحتالل  مليون شيقل    28تلقت جمعية "إلعاد" االستيطانية   .3

سلوان جنوب المسجد األقصى. وكشفت إحدى الصحف العبرية أن جمعية إلعاد  وادي الربابة في بلدة
مليون شيقل لدعم االستيطان ومخططات التهويد في حي واد    28االستيطانية تلقت دعًما بلغت قيمته  

الربابة وتغيير طابعه الفلسطيني، بذريعة إقامة حدائق عامة ومشاريع زراعية وتطوير المنطقة سياحيا  
حسا الجغرافي  على  االمتداد  ومنع  أرضهم  ومصادرة  حقوقهم  وسلب  األصليين  االرض  أصحاب  ب 

الفلسطيني في سلوان، الخاصرة الجنوبية للمسجد األقصى المبارك. ويدعم المشروع االستيطاني الذي 
الربابة وفي سلوان عامة، عدة مؤسسات احتاللية من بينها بلدية االحتالل،   يتديره "إلعاد"، في حي واد 

 وسلطة الطبيعة، ووزارات الجيش والتعليم والزراعة والقضاء، وما تسمى وزارة شؤون القدس والتراث.
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زراعة القبور الوهمية في أراضي المواطنين المقدسيين ببلدة سلوان  المختلفة  االحتالل    ات واصلت مؤسس .4
أظهرت معطيات و   .جنوب المسجد األقصى المبارك، تمهيدًا لتهويد المنطقة بعد وضع اليد كليًا عليها

مقدسية أن الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية التي أقامها االحتالل في القدس، باتت تسيطر على أكثر  
   .آالف دونم من أراضي المدينة المحتلة 5من 

حدائق توراتية، من بلدتي سلوان وجبل   7صادر االحتالل مئات الدونمات من أراضي القدس، إلقامة   .5
ى العيساوية وجبل المشارف شمااًل، وراس العامود وبلدة الطور شرقًا، وصواًل لبرك المكبر جنوبًا، إل

 سليمان غربًا. 
  عبره   األقصى  المسجد   المستوطنون   يقتحم   الذي  المغاربة  باب   لجسر   والتدعيم  التوسعة   أعمال  استمرار .6

 .لألقصى المقتحمين أعداد  لزيادة مخطط في

 

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

 


