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، 2022للعام   لربع األوللأصدرت محافظة القدس تقرير انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في محافظة القدس 

 صت فيه مجمل انتهاكات االحتالل. لخ  

مستوطًنا اقتحموا   ألف 11عملية هدم ونحو  68حالة اعتقال و  688و من بينهم طفل  خمسة شهداء"
 "المسجد األقصى الُمبارك

ل تصاعد انتهاكات االحتالل بحقه، الهادفة المقدسي السنة الجديدة بمزيد من الصمود والثبات في ظ  استقبل  
استمرت سلطات    2022فخالل الربع األول من العام  ته وتقويض وجوده في العاصمة المحتلة،  د ار إلى زعزعة إ

وفي كل عام    ، ومناحي الحياة  كافة األصعدة  على  شع أنواع التنكيلبممارسة أ منهج ببمسلسلها الم  االحتالل
سوا المسجد األقصى  اعتداءاتهم. فمن تضاعف أعداد المتطرفين الذين يدن    يهد ترسانة االحتالل ومستوطن صع  ت  

هدم  ل    وصلت ، إلى أن  بحق المقدسيين  الصادرة  عتقال والقرارات الجائرةاال  إلى ارتفاع في أعداد حاالت   المبارك،
ها. وتقديم مشاريع تهويدية لتغيير  ثيلبكافة شرائح تم  هالرموز المقدسيب  إلى المساس  ،وتركهم في العراءمنازل  ال

تجد العاصمة المحتلة صامدة في وجه المحتل بسواعد أبناءها  ل   ،الطابع العربي اإلسالمي للعاصمة المحتلة
 .تهويدها وأسرلتهاالذين يبذلوا كل جهودهم في مقاومة 

يضع التقرير التالي ملخص ألبرز االنتهاكات التي تم رصدها في العاصمة المحتلة خالل الربع األول من  و 
واإلعالم   العامة  العالقات  وحدة  أعدته  والذي  الجاري  لهذه  العام  يومي  القدس من خالل رصد  في محافظة 

 االنتهاكات.
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 -الشهداء:

 من بينهم طفل. ، خمسة شهداء على أرض العاصمة المقدسة 2022ارتقى خالل الربع األول من العام 

من سكان مخيم قلنديا    عاًما(  57،حمد عبد الرؤوف    فهمي )المقدسي  الشهيد  ارتقى  / كانون الثاني،    24ففي  
المحتلةشمال   التي أغرق جنود االحتالل  إبعد  وذلك    ،القدس  للدموع  المسيلة  الغاز  بقنابل  باالختناق  صابته 

بالرصاص المطاطي وكميات كبيرة  سبق اإلصرار،  مع، واستهدفت األهالي  مالمخيم بها خالل اقتحامهم للمخي
  ما يقع على مدخل المخيم،  والذي     "ونروالال"   مركز صحي  وجود لاعتبار  أي  من الغاز المسيل للدموع دون  

ويشار إلى أن الشهيد فهمي  . أدى الختناق العديد من المرضى الذين تواجدوا للعالج ومنهم الشهيد فهمي حمد 
 أبناء. 7حمد أب لـ 

 
المحتلة، بعد إصابته  عاًما( من سكان بلدة الطور شرق القدس    19،كريم القواسمي)  الشهيد   ارتقى/ آذار،  06في  

طواقم  لرك ينزف حتى فارق الحياة دون السماح ل، وت  ةفي بلدة القدس القديم قرب باب األسباط    الحي  رصاص  بال
في احتجز جثمانه  و للتحقيق معهم،    تهأفراد عائل  االحتالل  اعتقلاستشهاده  وعقب    .الطبية من تقديم اإلسعاف له

 التعرف على نجلهم.   حتى ء نظرة الوداع األخيرة عليه، أومن إلقا عائلته وحرمثالجات االحتالل، 

من سكان بلدة أبو ديس جنوب    عاًما(   16،يامن نافز جفال)  الشهيد   الطفل  ارتقى  آذار،    /06ذات اليوم    وفي
عائلته    وتسلمت   .بلدة أبو ديس  خالل مواجهات اندلعت في  الحي    رصاص عد إصابته بال، بشرق القدس المحتلة

 . من احتجازهبعد يومين   جثمانه الطاهر

فنا في محافظة رام هللا،    22،عبد الرحمن جمال قاسم)  الشهيد   ارتقىآذار،    /07وفي   عاًما( من سكان قرية ج 
وترك ينزف    -أحد أبواب المسجد األقصى الم بارك -بالقرب من باب القطانين    بعد إصابته بالرصاص الحي  

ا دون  الحياة  فارق  جثمانهحتى  واحتجزت  كما  له،  اإلسعاف  تقديم  من  الطبية  للطواقم  ثالجات    لسماح  في 
،  عبد الرحمن قاسمنجلها    في إعداماالحتالل، ويذكر أن عائلة الشهيد قاسم تقدمت بقضية لفتح ملف تحقيق  

 لثالث مرات على التوالي.لكن محكمة االحتالل اإلسرائيلي في القدس أجلت النظر في القضية 

  ( من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد إصابته عاًما  20،عالء شحام)آذار، ارتقى الشهيد    /15وفي  
رصاص  الخرين بأ  7شهاده وإصابة  مواجهات اندلعت في مخيم قلنديا أدت إلى است  خالل  ،الحي    رصاص الب

 شهيًدا وشهيدة. 86إلى   1967ليرتفع بذلك عدد شهداء مخيم قلنديا منذ احتالل عام   ،الحي  
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، 2021، ارتفاع في عدد شهداء العاصمة المحتلة عنه في عام  2022وبذلك يسجل الربع األول من العام  
 الذي سجل شهيد واحد ارتقى نتيجة سياسة اإلهمال الطبي المتعمد في سجون االحتالل. 

 
جثمان الشهيد الطفل )عمر أبو    ،2022الثامن من آذار    في  مت سلطات االحتاللوفي سياق متصل، سل  

في شهر تشرين    ارتقى  أبو عصب   ويذكر أن الشهيد من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.  عاًما(    16عصب،  
   .المنصرملعام من االثاني 

 
في ثالجات االحتالل  ن المحتجزة جثامينهمي الشهداء المقدسيومع احتجاز جثمان الشهيد القواسمي، يرتفع عدد 

والشهيد    فادي أبو شخيدمالشهيد  ،  2022عام  الشهيد كريم القواسمي  :  وهم  ( جثمان.18رقام إلى ) ومقابر األ
  شاهر أبو خديجة   والشهيد   د. مي عفانةوالشهيدة    زكريا بدوانوالشهيد    أحمد زهرانوالشهيد    محمود حميدان

عام    إبراهيم هلسهو   عريقات أحمد  والشهيد    أشرف هسله، والشهيد  2021عام    الطفل زهدي الطويل  والشهيد 
مصباح أبو  ، والشهيد  2017عام    فادي قنبر  ، والشهيد 2018عام    األسير عزيز عويسات ، والشهيد  2020
  ، 1986عام    كامل مزرعو والشهيد    ،2001عام    أسامة بحروالشهيد    نبيل حلبيه، والشهيد  2016عام    صبيح

 . 1968عام  جاسر شتات والشهيد 

 

 -المقدسية: استهداف الرموز 
 

عن مكتبه في    (عدنان غيث )  ها، بتغييب قسري لمحافظ2022ربعها األول من العام    محافظة القدسبدأت  
ويذكر أن أربعة قرارات عسكرية صادرة بحق المحافظ غيث منذ توليه    بلدة الر ام بسبب إجراءات االحتالل بحقه،

من الدخول إلى الضفة الغربية والوصول إلى    ؛ األول: منعه2018في عام    المقدسةمنصبه كمحافظ للعاصمة  
شخصية فلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس    51مكان عمله في بلدة الر ام. والثاني: منعه من التواصل مع  

محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية، وعددًا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات أمنية  
اًرا آخر يمنعه من التحرك أو التواجد في مدينة القدس عدا مكان سكنه ببلدة سلوان. وقرارًا  ووطنية فلسطينية. وقر 

 رابعًا يمنعه من المشاركة في أي ة نشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل ما ي سمى نطاق "دولة إسرائيل". 
 

فمنعت    ،التعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث   سياستهامعان  إوخالل آذار، مضت سلطات االحتالل ب
كما واحتجزته هو ومستشاره اإلعالمي "معروف   ،مخابرات االحتالل المحافظ غيث من السفر عبر معبر الكرامة



4 
 

الرفاعي" لعدة ساعات، وسلمت غيث استدعاًء لمراجعة مخابراتها. ومددت اعتقاله في ما يعرف بمركز تحقيق  
  10ة يوم آخر لعرضه على محكمة االحتالل، وأفرجت عنه بكفالة مالية شخصية قدرها  المسكوبية بالقدس لمد 

ساعة من اإلفراج عنه أعادت استدعاءه للتحقيق، محاولة فرض قرارات جديدة   24، وخالل أقل من  شاقلآالف  
 عليه، إال أنه رفضها وقدم اعتراض على ذلك.

 
 
 - اعتداءات المستوطنين: 
 

ظاهرة والمتطرفين اعتداءات  تنامت  شرطة   اليهود  المستوطنين  تقاعس  ظل  في  القدس،  مدينة  أهالي  على 
ل التالعب والتحايل  إذ تتعمد حكومة االحتالل توفير غطاء لممارساتهم،  بدليي،  االحتالل عن اعتقال المعتد 

لس القوية  األداة  باعتبارهم  المعتدين،  تحمي هؤالء  أمان  شبكة  لتوفير  القانوني  وغير    االحتالل اسة  يالقانوني 
 لتنفيذ أهدافهم وتحقيقها.  ةالمتطرف

فهذه الممارسات العنصرية ال تندرج تحت عنوان تصرفات فردية وحوادث عرضية معزولة، أو ردات فعل على 
ال تخرج من سياقها الجوهري في استخدام سياسة التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل   هابل إنتصرف ما،  

 .بحق الفلسطينيين على مدار العقود الماضية
 

وخالل   على المواطنين،  همجيةالعتداءات  واال  في إطار التحريض واالقتحامات   المستوطنين   وتأتي اعتداءات 
باإليذاء الجسدي،  ( اعتداء  29)   امنه  ؛ات ( اعتداء104)   ت محافظة القدسرصد   الجاري،الربع األول من العام  

الثاني  مستوطن اعتداء    أبرزهامن  كان  أعالها تسجياًل في شهر شباط. و  المواطنة    خالل شهر كانون  على 
عاًما" من بلدة جبل المكبر أثناء مرورها بطريق حاجز الجيب العسكري   32المقدسية "عبير داوود أبو الجمل،  

 ما أدى إلصابتها بكسوٍر في الفك وتفتٍت بالعظام. 

 

عام   بين  ما  المستوطنين  اعتداءات  إلى  بعام  قبالم  2022وبالنظر  خمسة    2021ارنة  بنسبة  زيادة  نالحظ 
)نفذه مستوطنون( طالت العديد من    اعتداءً   (18)  ،2021من العام    سجل خالل الربع األول  حيث ،  فأضعا

 .  كسيةثوذ ر ثالثة اعتداءات على الكنيسة الرومانية اآل كان منهااألماكن الدينية واألماكن العامة، 

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
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وعلى رأسهم   لحي  الشيخ جر احمتطرفين وأعضاء الكنسيت  القادة  اقتحامات    ذلك، ازدات وتيرة  باإلضافة إلى
تهم في  اكذلك حال اعتداءو  بمحاذاة عائلة سالم. المتطرف "إيتمار بن غفير" والذي نصب مكتًبا له داخل الحي  

  ستيالء على أرٍض وممتلكات لإل  إذ ينتهجوا كافة الطرق َحي  واد  الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى،  
 في تلك المناطق.  باإلضافة إلى نصبهم بوابات وسياج وتركيب كاميرات مراقبة، تعود لمقدسيين

 

إذ من خالل توظيف خطاب الكراهية والعنصرية،  جة  هانتهاج سياسة التحريض العلنية والممنإلى  وتعدى ذلك  
  على منع العالج للشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة   خالل شهر كانون الثاني  حرض متطرفون يهود 

اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك، بزعم أن الشيخ صبري يشكل خطًرا على إسرائيل ويجب  
آذار بوسترات تحرض على  شهر  ق متطرفون آخرون خالل  . كما وعل  اإلسرائيلية  ت ا فيشستمنعه من العالج بالم

 منع تشغيل العرب.

 

 عدد االعتداءات  الشهر # 
 إيذاء جسدي(  4منها ) ،اعتداء 13  الثاني شهر كانون  1
 إيذاء جسدي(  20اعتداء، منها )  60 شهر شباط  2
 إيذاء جسدي(  5اعتداء، منها )  31 شهر آذار  3

 إيذاء جسدي  29اعتداءات منها   104 المجموع
 

 

 -اإلصابات المسجلة:

 

اإلصابات الناتجة عن استعمال قوات االحتالل ،  2022رصدت محافظة القدس خالل الربع األول من العام  
  بالرصاص الحي    إصابات ( 903تم رصد نحو )إذ  ،محافظة الالقوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء 
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الجسديةوالمطاطي   والمستوط  واإلعتداءات  االحتالل  قوات  يد  نقلوا على  نينعلى  لتلقي    ات يستشف لملثرها  أ، 
 العالج. 

  كما تم تسجيل مئات اإلصابات باالختناق بالغاز السام خالل مواجهات اندلعت في عدة نقاط تماس في مختلف 
ي مخيم قلنديا،  وف  اح،الشيخ جر    ، وحي  في منطقة باب العامود كان أبرزها  بلدات ومخيمات المحافظة،    أنحاء

 أحياء بلدة سلوان.و ام، والعيسوية، بر، والطور، والر  وأبوديس، وجبل المك

في  األمر الذي ي عد تصعيًدا خطيًرا إصابة بالرصاص الحي   (19)تم تسجيل  فقط  ويذكر أنه خالل شهر آذار
 استعمال االحتالل للقوة المفرطة تجاه المواطنيين المقدسيين.

خالل الربع األول، في بلدة أبو ديس في محيط جامعة القدس إذ سجل نحو    تسجياًل   اإلصابات   أعلىوكان من  
(  320( إصابة، وفي منطقة باب العامود بالقدس المحتلة في ذكرى اإلسراء والمعراج إذ تم تسجيل نحو )300)
عاًما( من ذوي االحتياجات  11، و )الطفلة منَّور برقان،"أشهر  6طفل رضيع بعمر  "صابة، كان من بينها  إ

 الخاصة، حيث أصيبت بقنبلة صوتية أدت إلى كسور في منطقة الوجه.

، والذي  2021وعام    2022ويالحظ ارتفاع وتيرة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات االحتالل ما بين عام  
وعشرات اإلصابات بالغاز    إصابات بالرصاص الحي    3( إصابة، منها  23ل ربعه األول تسجيل )رصد خال

 المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت.

 

 عدد اإلصابات  الشهر # 
  ، ( إصابة بالرصاص الحي  والمطاطي والضرب المبرح30) الثاني شهر كانون  1

 ومئات اإلصابات باالختناق.
  ( إصابة خالل إطالق قوات االحتالل الرصاص الحي  800) شهر شباط  2

والمعدني المغلف بالمطاط واالختناق بالغاز والحروق والكسور 
واعتداءات   االحتالل  قوات  قبل  من  المبرح  والضرب 

 المستوطنين. 
اص الحي   ( إصابة نتيجة إطالق قوات االحتالل الرص73) شهر آذار  3

قوات   قبل  من  بالغاز  واالختناق  بالمطاط  المغلف  والمعدني 
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( منها  أن  ويذكر  ومستوطنيه،  إصابه  19االحتالل   )
 بالرصاص الحي. 

 إصابات  903 المجموع
 

 

 

 

 

 

 - نتهاكات والتحديات في المسجد األقصى الُمبارك:ال 

 

لقدسي   وصريح  واضح  انتهاك  الم  في  األقصى  المسجد  الربع  مستوطنين خالل  ال  ات مااقتح  تصاعدت ،  باركة 
العام   الم بارك خالل    اقتحموا(  مستوطنين  11,104)  وتم رصد   ،2022األول من  األقصى  المسجد  باحات 

  ، صلوات وشعائر تلمودية علن يةخاللها  وا  أد    الفترتين الصباحية والمسائية بحماية مشددة من شرطة االحتالل،
كان أعالها    ،محيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد وتمركزوا خالل اقتحاماتهم في  

 ( مستوطًنا وذلك تحت ذريعة األعياد اليهودية. 4190في شهر آذار بواقع )

ولإلمعان في انتهاكات حرمة المسجد األقصى أعطى ما ي سمى بـ  "وزير الجيش" التابع لالحتالل خالل شهر  
لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد خالل شهر رمضان الم بارك، وي شار إلى أن آذار، الضوء األخضر  

شرطة االحتالل ت كثف من إجراءاتها العسكرية في م حيط مدينة القدس خالل شهر رمضان، وت قيم الحواجز  
 العسكرية خاصًة عند البوابات المؤدية إلى المسجد وباحاته. 

لصهاينة للمسجد األقصى في يوم زفافهم، بهدف "مباركة زواجهم" وفق كما وتنامت ظاهرة اقتحام األزواج ا
اعتقادهم، وتصاعدت موجة االقتحامات لذات الهدف في األشهر األخيرة، حيث يقتحم المستوطنون المسجد 
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السلسلة للعريس عند باب  "زف ة"  برفقة أصدقائهم وأقاربهم، وبعدها يعقدون  فيه  أبواب -ويؤدون صلواتهم  أحد 
 صى. األق

وضع العراقيل أمام عمليات الترميم والصيانة داخل المسجد األقصى   في  وبسبب استمرار سلطات االحتالل
الم بارك وخارجه في محاولة لبسط سيادتها الكاملة على المسجد األقصى الم بارك، تسربت مياه األمطار عند  

األق للمسجد  الشرقي  ور  والس  الشرقية  الجهة  في  واألعمدة  سجاد  البوابات  لتعرض  تسبب  ما  المصلى "صى 
ر، وكذلك تدفق مياه األمطار إلى داخل مصلى "باب الرحمة" نتيجة  في األقصى للغرق بمياه األمطا  "المرواني

 .المنخفض الجوي الذي مرت به البالد 

ع تتعمد عدم تنفيذ عشرات المشاريع الحيوية والمهمة داخل المسجد األقصى، وتض ي ذكر أن سلطات االحتالل
دة م عطلة بسبب تدخل االحتالل،    ،شروًطا تعجيزية أمام إدخال المواد الخاصة بتنفيذ أي مشروع وهناك مشاريع ع 

،  "وتجديد شبكة السماعات " ،  "تمديد الكهرباء وتجديدها"،  "شبكة المياه"،  "اإلطفاء"،  "ترميم الساحات الخارجية"مثل  
 التي تخدم األقصى والمصلين. ، وغيرها من المشاريع "وأيًضا الصيانة اليومية"

حركة   ةورغم تضييقات وتشديدات قوات االحتالل عند أبواب المسجد األقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقل
ن آالف من المصلين توافدوا من أإال  ، وتدقيق هوياتهم، واحتجاز العشرات ومنعهم من الدخول،  المواطنين

 رحاب المسجد األقصى. مختلف أنحاء فلسطين ألداء الصالة في 

في عدد المستوطنين المتطرفين الذين يقتحموا المسجد األقصى   يصل إلى الضعف تقريًبا ويالحظ ارتفاع كبير 
( مستوطًنا وطالبًا  6200، والذي رصد فيه اقتحام نحو )2021وعام    2022الم بارك خالل الربع األول من عام  

 األول منه. يهوديًا للمسجد األقصى الم بارك خالل الربع

 

 ن و مقتحممستوطنون العدد ال الشهر # 
 مستوطًنا   3132 شهر كانون الثاني  1
 مستوطًنا  3782 شهر شباط  2
 مستوطًنا  4190 شهر آذار  3

 مستوطنين  11104 المجموع
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 - حالت العتقال:

 

حمالت اعتقال واسعة في صفوف المقدسيين، تحت    ، 2022الربع األول من عام  قوات االحتالل خالل    شنت 
أبرزها  من ضمن  كان  ،  ة( سيد 35من بينهم )   ( حالة اعتقال لمواطنين مقدسيين688تم رصد )واهيه، و   ذرائع

ثلوج  في شهر كانون الثاني، بتهمة إلقاء ال  خالل المنخفض الثلجي الذي تأثرت فيه البالد شاب  (  54)  اعتقال
 ويذكر أن شهر كانون الثاني كان أعلى الشهور تسجياًل.  .وعناصر الشرطةعلى مستوطنين 

ويالحظ ارتفاع في وتيرة االعتقاالت التي يشنها االحتالل في محافظة القدس خالل الربع األول من العام   
 .سيدة( 24قال من بينهم )ت( حالة اع465والذي رصد فيه ) 2021، وعام  2022

 

 

 االعتقال عدد حاالت  الشهر # 
 سيدات  4حالة اعتقال من بينهم  253 شهر كانون الثاني  1
 سيدة  21من بينهم  حالة اعتقال 210 شهر شباط  2
 سيدات  10حالة اعتقال من بينهم  225 شهر آذار  3

 سيدة  35حالة اعتقال من بينهم  688 المجموع
 

 

 -أحكام بالسجن الفعلي:
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( حكًما بالسجن الفعلي بحق  77أصدرت محاكم االحتالل العنصرية )خالل الربع األول من العام الجاري،  
الحاج  ، من بينهم  أسير(  14داري بحق ) االعتقال اإلب تلك القرارات إصدار قرارات    من بينأسرى مقدسيين،  

 مرضه وال كبر سنه من ظلم االحتالل. لم يشفع له  ،  عامًا" وذلك للمرة الثالثة على التوالي  61  ،أمين الشويكي"

 

 عدد قرارات السجن الفعلي  الشهر # 
 إداري  5قرار من بينهم   31 شهر كانون الثاني  1
 إداري  3قرار من بينهم   19 شهر شباط  2
 إداري  6قرار من بينهم    27 شهر آذار  3

 إداري  14قرار من ينهم  77 المجموع
 

 

 

 

 - قرارات الحبس المنزلي:

 

تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي جاهدة البتداع وسائل وطرق من شأنها التضييق والتنكيل بأبناء الشعب 
الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق واالتفاقيات الدولية؛ وإحدى هذه الوسائل "الحبس المنزلي" والذي 

يتمثل بفرض  والذي    ،عاًما 14ال دون سن  أصبح سيًفا مسلًطا على رقاب المقدسيين، وفي مقدمتهم فئة األطف
بشكل قسري، وقد    منزلالتقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل  التي    االحتاللأحكام من قبل محكمة  

يمدد االحتالل الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية، ما جعل من بيوت 
نزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي؛ فهو يقيد المحبوس وكفالءه، المقدسيين سجوًنا لهم، وليمثل الحبس الم

ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفاًل، لما يحدثه  
 من آثارًا وخيمة عليه من ناحية نفسية واجتماعية. 
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ما بين خمسة أيام    تراوحت   ،الحبس المنزليب  اقرارً   (35)   صد ر  ،  األشهر الثالث األولى من العام الجاري وخالل  
و يذكر أنه رصد خالل الربع األول     بحقهم.  مالية باهظة  وغرامات   فرض كفاالت لى  إضافة  باإل  ،أسبوعإلى  

 قرار بالحبس المنزلي أيًضا.  35،  2021من العام  

 

 عدد قرارات  الشهر # 
 16 شهر كانون الثاني  1
 7 شهر شباط  2
 12 شهر آذار  3

 قرار بالحبس المنزلي  35 المجموع
 

 

 -قرارات اإلبعاد:

 

المرابطين  ساكنيها و من    المقدسية   تسعى سلطات االحتالل إلى انتهاج سياسة إفراغ المسجد األقصى واألحياء
المسجد األقصى  افيه باإلبعاد عن  بدأت  التي تحمل أشكااًل عدة،  انتهاج سياسة اإلبعاد  والبلدة ، من خالل 

 ، وتطورت إلبعاد عن كامل مدينة القدس، أو عن مكان السكن.2003القديمة بعد عام  

العام الجاري ( قرار إبعاد خالل  56تم رصد )و  المسجد بعاد عن  تعددت ما بين اإلوالتي  ،  الربع األول من 
( 20)  القرارات ومن بين    كامل مدينة القدس،و عن  أ  اح، الشيخ جر    وخاصة حي    مناطق سكنهم األقصى، أو  

 عن المسجد األقصى.بعاد  باإلا قرارً 

، وعام  2022من العام    قرارات اإلبعاد ما بين الربع األولسلطات االحتالل لويالحظ ارتفاع في وتيرة إصدار  
 قرار إبعاد.  47الذي رصد فيه  2021
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 عدد قرارات  الشهر # 
 ( قرارات باإلبعاد عن المسجد األقصى 7منها )  قراًرأ/    19 شهر كانون الثاني  1
 واحد منها عن المسجد األقصى  /قررات   8 شهر شباط  2

 
قرار باإلبعاد عن المسجد األقصى   12قراًرا/ منها    29 شهر آذار  3

 الم بارك
 قرار إبعاد عن المسجد األقصى  20قراًرا / منها   56 المجموع

 

 - قرارات منع السفر: 

 

( قرارات  9االحتالل بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، وتم رصد )يتذرع  
ما بين شهر إلى   القرارات  تتراوح فترة و  الربع األول من العام الجاري  أصدرتها سلطات االحتالل  منع من السفر

 أشهر. 6

 

 عدد قرارات  الشهر # 
 4 شهر كانون الثاني  1
 4 شباط شهر  2
 1 شهر آذار  3

 قرارات  9 المجموع
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 - :والتجريف الهدم عمليات

 

تنتهج سلطات االحتالل سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، والتي تأتي في سياق اإلجراء العقابي  
االحتالل هدم    سلطات   بررت   ،والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد و"أسرلة" المدينة المحتلة

  على منح التراخيص الالزمة لبناء   االحتالل  نادًرا ما يوافقو المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص،  
 لمقدسيين.  ا

(  42)    ة من بينها؛عملي   ( 68)  في محافظة القدس  بلغ عدد عمليات الهدممن العام الجاري،    الربع األولوخالل  
ا  هدم  عملية وطواقم  وبآليات  عملي26)الحتالل،  قسري   ات (  )  .ذاتي  هدم  إلى  حفر  11باإلضافة  عملية   )

 ها آليات االحتالل.وتجريف نفذت  

 ،ومركز طبي  ( منشأة تجارية،21، و)سكنية  وشقة  منزل(  12( عملية هدم طالت؛ )42نفذ ت آليات االحتالل )
 وجداران استنادية.، ( اسطبل للخيول، وبركسات، وغرف زراعية2)و  ،ومقبرة قيد اإلنشاء

في شهر  اح  الشيخ جر    في حي    "صالحية"فذتها جرافات االحتالل، هدم منزل عائلة  ن من بين عمليات الهدم التي  
الثاني العائلة كانون  أفراد  وإخالء  المنزل،  الخاصة  بالوحدات  معززة  االحتالل  شرطة  اقتحام  بعد  وذلك    ،

ما أدى إلى وقوع   اء عليهم بالضرب،د واعتقال أفراد العائلة المتواجدين، واالعت ،حوالمتضامين معهم بقوة السال
إصابات فيما منعت قوات االحتالل مركبات اإلسعاف من دخول المنطقة إلسعاف المصابين، ومنعت قوات 

لقوة من  االحتالل الطواقم الصحفية من الوصول إلى منزل عائلة الصالحية، واعتدت عليهم بالدفع وأخرجتهم با
من أفراد العائلة في العراء في ظل األجواء   13ا أدى إلى تشريد نحو  م  ؛محيط المنزل خالل اإلخالء والهدم

ا يقضي  وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت منتصف كانون األول الماضي، قرارً   .الماطرة والباردة
 .  ومشتاًل منزالً  تضموالتي دونمات  6  والتي مساحتهابإخالء العائلة من األرض 

والغرامات الباهظة في حالة    القسري   ر على نفوس المقدسيين الذين يعيشون بين نيران الهدم الذاتيم    وبإجراءٍ 
قسري  ذاتي  على تنفيذ عمليات هدم  ( مقدسيين  26)  بلدية االحتالل  أجبرت عدم تنفيذ قرارات الهدم بشكل ذاتي،  

  200ل خيول بمساحة  بواسط  ،وغرفة سكنية  ( ،1منزل و )  (18) و  تجارية،  منشآت (  5)  هذه العمليات؛  طالت 
 متر مربع. 
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عملية    (74)  الذي رصد فيه  2021، وعام  2022ما بين الربع األول من العام  عمليات الهدم  وتيرة    أنويالحظ  
آذار  إلصدار سلطات االحتاللوذلك  هدم، انخفضت   القدس    في شهر  الهدم في مدينة  أمر وقف عمليات 

 . لغايات أمنية حتى نهاية شهر رمضان

في    تجريف ألراضٍ   عمليات   (9)  ،2022خالل الربع األول لعام    ت جرافات االحتالل، نفذ  تصلوفي سياق م
 - محافظة القدس:

 .مبلدة الزعي  أراٍض في تجريف  .1
 .والعيسويةبين بلدتي الطور واقعة  ضٍ اأر تجريف  .2
 . دونمات في بلدة صور باهر 4تجريف  .3
 . دونًما في بلدة بيت صفافا 38تجريف  .4
 . في بلدة بيت حنينا ضٍ اتجريف أر  .5
مواصلة عمليات التجريف في أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى الم بارك من   .6

 قبل ما ت سمى بـ  "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل. 
ام بهدف تنفيذ مشروع  عمليات الحفر والتجريف في المنطقة الواقعة بين مخيم قلنديا وبلدة الر    مواصلة .7

 استيطاني يهدف لربط المستوطنات داخل القدس وبمستوطنات الضفة الغربية. 
 قصى.األفي منطقة القصور األموية وساحة حائط البراق جنوبي المسجد  وحفر تجريف .8
 . ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس تجريف أراضٍ  .9

 

 عدد عمليات الهدم  الشهر # 
 عمليات تجريف  3عملية هدم و   29 شهر كانون الثاني  1

 هدم بآليات االحتالل 13هدم قسري و   16
 عمليات تجريف  3عملية هدم و   21 شهر شباط  2

 هدم بآليات االحتالل 13هدم قسري و  8
 عمليات تجريف   5عملية هدم و  18 شهر آذار  3

 هدم بآليات االحتالل 16هدم قسري و  2
 عملية نجريف   11عملية هدم و  68 المجموع
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 عملية هدم بآليات االحتالل   42عملية هدم قسري و    26
 

 

 - :واإلخالء القسري ومصادرة األراضي قرارات الهدم

 

شلمت    ،مت سلطات االحتالل عدة قرارات هدم في محافظة القدسسل  ،  2022خالل الربع األول من العام  
قرار وقف بناء في بلدة جبل المكبر، وقرار هدم في بلدة صور    ؛قرارات هدم منازل ومحال تجارية من بينها

، كما وسلمت سلطات االحتالل إخطارات هدم وإخالء ومصادرة أراضي تجمع أبو النوار البدوي في    ، وآخرباهر
منها: َحيَّ    ،إخطاًرا( لعدد كبير من العائالت المقدسية خالل شهر شباط في عدة أحياء وبلدات   80)تجاوزت  

واد  الجوز، وفي بلدات جبل  حي  جراح وَحي  واد  الربابة وحي  بطن الهوى وحي  عين اللوزة ببلدة سلوان و  الشيخ
الجوز،   واد  حي   ( إخطاًرا لهدم منشآت صناعية في  50ورباهر. كان من أخطرها، توزيع ) وص   المكبر والعيساوية

منشأة للمقدسيين بالمنطقة    180نقاض نحو  إذ تعتزم بلدية االحتالل في القدس تنفيذ مشروعين ضخمين على أ
. "الصناعية في وادي الجوز، األول سيكون امتداًدا لمشروع "مركز مدينة القدس الشرقية" واآلخر "وادي السيليكون 

دونًما، أما األرض   30وتبلغ مساحة األراضي التي من المفترض أن يقام عليها مشروع "وادي السيليكون" نحو  
دونمات، وتتبع    5االحتالل ضمها إلى مشروع "مركز مدينة القدس الشرقية"، فتبلغ مساحتها    التي تعتزم بلدية

 . لوقف عائلة الخطيب 

دة أحياء في العاصمة المحتلة، منها: بلدة كما و  اقتحمت عناصر تابعة لبلدية االحتالل برفقة قوات خاصة ع 
ت سكنية وتجارية في تواريخ متفاوته من العام  سلوان والعيسوية وكفرعقب. وسل مت السكان إخطارات بهدم منشآ

وقراًرا يقضي بهدم وإزالة “كرفانات خدمات عامة”، في ملعب جبل الزيتون، ويذكر أن هذا الملعب    .الجاري 
 يهدف لخدمة أطفال البلدة.

فيها، أصدرت  اإٍلسالمية  المعالم  الدينية في القدس والحقد على  انتهاك صارخ النتهاك حرمة األماكن  وفي 
قضي بهدم مسجد التقوى في بلدة العيساوية، كما وتم إصدار سلطات االحتالل خالل شهر كانون الثاني، قراًرا ي

أمر هدم لقبة مسجد الرحمن الذهبية في بلدة بيت صفافا والقائم منذ أكثر من مئة عام، فكل قبة ذهبية تقهر  
 االحتالل. 
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في عدة مناطق في محافظة القدس خالل الربع األول من العام الجاري كان   أراضٍ صادرت سلطات االحتالل 
 - أبرزها: 

يقارب ).  1 مـا  تعود   1000مصادرة  المحتلة، والتي  القدس  الواقعة شرقي  السواحرة  بري ة  دونم( من أراضي 
 . ملكيتها لعائالت السواحرة ألغراض استيطانية

علقت سلطات اإلحتالل لوحة إعالنية في منطقة الطنطور في قرية بيت صفافا، أعلنت فيها عن نيتها  .  2
 .لصالح شق شوارع إستيطانية جديدة  دونماً  150مصادرة 

  400أخطرت بلدية االحتالل المواطن المقدسي "علي درباس" باالستيالء على قطعة أرض يملكها بمساحة  .  3
 متر وسط بلدة العيساوية 

دونم من أراضي فلسطينية تقع بين “مخيم شعفاط وقرية العيسوية”    500أنذرت بلدية االحتالل بمصادرة  .  4
بالقدس المحتلة، من خالل تعليق “يافطة إنذار” بالقرب من المنطقة المصادرة، ويذكر أن سلطات االحتالل  

 . بـ ذريعة إنشاء حديقة عامة  همتنوي مصادرتها لصالح

قرارات اإلخالء والمصادرة العنصرية التي تصدرها قوات االحتالل تستهدف تقويض الوجود العربي المقدسي  
صادق ما يسمى بـ  "المستشار القضائي" لحكومة    لة، وخالل الربع األول من العام الجاري،عاصمة المحتفي ال

رفضت محكمة االحتالل "المركزية"، البت  كما و   ،االحتالل على قرار إخالء منزل عائلة سمرين في بلدة سلوان
منزليهما عقب هدمهما من قبل  اح، وإعادة بناء  الشيخ جر    في طلب "عائلة صالحية" للعودة إلى أرضهم في حي  

 . آليات االحتالل

منزاًل في بلدة الولجة   38، أجلت محاكم االحتالل النظر في قرارات هدم من العام الجاري  في نهاية شهر آذار
وأجلت محكمة االحتالل في القدس النظر في االستئناف الذي قدمته بلدية االحتالل ضد أشهر، كما    7لمدة  

قد تقدموا بطلب لمحاكم   وكان سكان الحي     .عين سلوان جنوب المسجد األقصى  زل حي  قرار تأجيل هدم منا
عين اللوزة، وحصلوا    االحتالل إلجبار وإلزام بلدية االحتالل وما ي سمى "لجان التنظيم في القدس" بتنظيم حي  

بيًتا في الحي180على تأجيل أوامر الهدم التي صدرت بحق نحو "  بلدية االحتالل    ."  والحًقا لذلك تقدمت 
 .طال التمديد وتنفيذ أوامر الهدم الفوري باستئناف للمحكمة المركزية وطالبت بإب
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عين اللوزة الذي   " أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي  6870ويذكر أن هناك أكثر من "
  3تبلغ نحو    ا أن مساحة الحي  منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع، علمً   180توجد فيه حوالي  

 .يالءآالف دونم وهي مهددة باالست
 
 
 

 - النتهاكات في حّي الّشيخ جّراح:

 

شهد خالل الربع األول من العام الجاري، وكان قد    جددت سلطات االحتالل اعتداءاتها على حي  الشيخ جراح
شهر شباط عودة التوتر في حي  الشيخ جر اح، عقب قيام عضو كنيست االحتالل المتطرف "إيتمار بن غفير"  

.فتح مكتبه  . مما أشعل األحداث في الحي   االستفزازي في أرض عائلة سالم في الجانب الغربي من الحي 

برفقة    وبصورة استفزازية  بشكل يومي الحي      واصل عضو "كنيست" االحتالل "إيتمار بن غفير" اقتحامكما و 
حماية  اظ النابية وسط  المستوطنين، وكذلك تعرضوا للرسول الكريم عليه السالم بالشتم والسباب باأللفقطعان  

 انتشار م كث ف لعناصر قوات وشرطة االحتالل. و 

من شهر شباط، أصدرت محكمة االحتالل قراًرا بتجميد إخالء "عائلة سالم" من منزلها في َحي     22في الــ  
بإخالئها  الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بـ شرط إيداع مبلغ مالي في صندوق المحكمة. وكانت العائلة تسلمت قراًرا  

من منزلها خالل الفترة ما بين األول من آذار إلى األول من نيسان المقبلين، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم  
 لألرض. 

 
الشيخ    استئناف أربع عائالت في حي    جزئياً َقب لت ما ت سمى بـ"المحكمة العليا اإلسرائيلية"  وفي بداية شهر آذار،  

العائالت هي: الك رد وإسكافي   .جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ضد قرار السلطات اإلسرائيلية إخالئها من منازلها
والجاعوني وأبو حسنة". باإلضاقة العتبارها أي قرارات سابقة في موضوع الملكية، ال ت لزم األطراف ويجب  

 وق(".البت بمسألة الملكية من خالل إجراءات )تسوية الحق
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 - النتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية:

 

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. 

ائرة األوقاف  حيث اقتحمت عناصر من مخابرات االحتالل برفقة شرطة االحتالل مكتب لجنة الصدقات التابعة لد 
وأجرت عمليات تفتيش واسعة . اإلسالمية والذي يقع أعلى مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى الم بارك

 ودقيقة في المكان، وصادرت ملفات وأجهزة قبل مغادرة المكان. 

جامعة  ولم تسلم المؤسسات التعليمية من تنكيل االحتالل إذ اقتحمت قوات االحتالل خالل الربع األول حرم  
 القدس/ أبوديس عدة مرات أطلقت خالل ذلك قنابل الصوت والغاز الم سيل للدموع صوب الطلبة.

إذ    8كان أشدها في   الجامعة  300إلى إصابة نحو )  أدت وقعت مواجهات  شباط،  الطلبة في محيط  ( من 
صل أمام الجامعة  باإلختناق والرصاص المطاطي. وكانت قوات االحتالل قد قامت بتركيب بوابة في جدار الف

 الستخدامها في قمع الطالب بعد اقتحام المنطقة واالنسحاب منها. 

اقتحم االحتالل ومستوطنوه فندق البتراء الذي وخالل شهر آذار، وفي محاولة لسيطرة على المعالم المقدسية  
الرابع والعشرين من  في  اقتحمت  . كما  رثوذكس في محاولة لإلستيالء عليهتعود ملكيته لبطريركية الروم اآل

عناصر من مخابرات االحتالل محيط مقر نادي هالل القدس في العاصمة المحتلة، وسط محاوالت   ،آذار
.  إغالقه. ويذكر أن مخابرات االحتالل ت حاول إغالق مقر النادي بحجة “الضرائب” التي تصل لـماليين الشواكل

كنيسة  باإلضافة إلى ذلك طالت االعتداءات  نة القدس،مسجد قرية لفتا المهجرة قضاء مدي  وقامت بإغالقكما 
 في البلدة القديمة.
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 - المشاريع الستيطانية: 

العقارات   من  المزيد  على  للسيطرة  المحتلة  القدس  مدينة  في  جديدة  وقائع  لفرض  االحتالل  مساعي  ضمن 
تصاعد   ل   تأتي في ظ  والتي  المدينة،  الفلسطينية في  القسري    المسعور  االستيطانحجم  واألراضي  والتهجير 

  .سالفلسطيني لمدينة القد  -للمقدسيين وتغيير الطابع العربي

مشاريع  ، شمل  جديد   مخطط استيطاني   21على    ،2022من عام    حتالل خالل الربع األولسلطات اال  صادقت 
 ، شاقلمليار    4بتخصيص موازنة لخطة على مدار خمس سنوات بمبلغ    في القدس  األحياء العربيةتغيير معالم  ل

،  شاقلمليون    40بمبلغ    ومنطقة باب الخليل  ميلون دوالر،   35مبلغ  ب  منطقة حائط البراقلع  رو باإلضافة إلى مش
جديدة في العديد من المستوطنات داخل مدينة    استيطانية   ( وحدة20500باإلضافة إلى المصادقة على بناء ) 

 ربط مستوطنات القدس ببعضها،  تهدف لمشاريع خطة بقيمة مليار شيقل لكما ورصدت  ،القدس وعلى أطرافها

المدينة المقدسة، كثفت سلطات االحتالل من المصادقة على    التلمودية على مالمحرض السمة اليهودية  ولف
ة بهدف  يي سوق الجمعة والجزء الشمالي من المقبرة اليوسف مصادرة أراض كمخطط ،حدائق يهودية عامةإقامة 

تلالزيتون    لإقامة مركز تهويدي ضخم في منطقة جبالمصادقة على  ، و عليهاإقامة حديقة عامة   اريخ  تخلد 
  الموتى اليهود.

ومشروع لتوسعة مستشفى    كما وطرحت مشروع مدينة صناعية في منطقة بادية القدس بالقرب من البحر الميت، 
 من أراضي بلدة العيسوية.  ادونمً  111هداسا على حساب مصادرة  

غير مسبوق في وتيرة االستيطان وتوسيع المستوطنات،   اتصاعدً شهدت    ،2021عام  العاصمة المقدسة  وكانت  
الـ باألعوام  مقارنًة  قياسية  مستويات  إلى  الاألخيرة  20ليصل  الدولي  لستغال،  الصمت  والجائحة   “إسرائيل” 

؛ تمهيًدا لفصلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير واقعها التاريخي  ةقرار كبرى المشاريع االستيطاني إل،  العالمية
مخطط استيطاني يهدف   50، نحو  2021وكانت محافظة القدس قد رصدت خالل عام    .ي والديمغرافيوالقانون

 لطمس هوية العاصمة العربية، وتوسعة بمساحات المستوطنات بالمحيط في القدس. 

 

أهم المشاريع الستيطانية التي صادقت عليها سلطات الحتالل في محافظة القدس خالل الربع األول من 
 - :2022العام 
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 - أبرز المشاريع خالل شهر كانون الثاني:

صادقت ما تسمى بـ  " اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في بلدية االحتالل بالقدس المحتلة على خمس   .1
بناء   بموجبها  سيتم  استيطانية  بينها:  3557مخططات  من  جديدة  استيطانية  حي   1وحدة  إنشاء   .

استيطانية بين مستعمرتي "جفعات هماتوس" و "حي هار  وحدة    1465استيطاني جديد مكون من  
وحدة استيطانية   2092. الخطة الثانية تهدف لبناء حوالي 2حوما" في جبل أبو غنيم جنوبي القدس. 

. مخطط "إسرائيلي" عام وشامل إلقامة حزام استيطاني يبدأ من  3في حي التلة الفرنسية في القدس.  
.  4 " وجنوبًا ببيت صفافا وصواًل لبلدة صور باهر.E1منطقة الشرقية "شمال القدس "قلنديا"، وصواًل لل

لبناء أول مدرسة أساسية في   بلدية االحتالل على تخصيص ميزانيات  المالية" في  "اللجنة  صادقت 
المستوطنة الجديدة "جبعات همتوس"، التي تقام على أراضي بلدة بيت صفافا، كما خصصت قطعة  

 ) على حد زعمها(. أرض لبناء ست رياض أطفال
مليون دوالر، تهدف لتغيير الطابع العمراني     35صادقت ما ت سمى بـ  الحكومة اإلسرائيلية على خطة بـ    .2

لساحة البراق المالصقة للحائط الغربي  للمسجد األقصى المبارك، وبحسب الخطة فإنه سيتم تشييد ب نى  
ل نقل عامة، وتطوير برامج تعليمية ت شج ع  تحتية وشق  مداخل ومخارج "حائط البراق" وربطه بوسائ

غ الة المتطرفين واليهود على اقتحامه. وسيتم اقتطاع ميزانية الخطة من مخصصات ما ي سمى بـ  )مكتب 
والثقافة   والسياحة  والمواصالت  والداخلية  والمالية  والتعليم  الجيش  ووزارات  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

 جرة، و أيضًا ما ي سمى بـجهاز "الشاباك".(والرياضة، والتكنولوجيا، واله
القدس  .3 "البدوي" شرق  األحمر  الخان  تجمع  إلخالء سكان  االحتالل مخطًطا جديًدا  وضعت حكومة 

المحتلة، حيث  تنوي تنفيذه خالل الفترة القريبة القادمة، ويقضي المقترح بإخالء الخان األحمر وإعادة  
 متر عن موقع القرية. 300بناء التجمع الحًقا في مكان يبعد نحو  

أقرت ما تسمى بـ “لجنة التخطيط والبناء” في بلدية االحتالل، مشروعًا تهويديًا في باب الخليل أحد   .4
مليون شيقل، وأعلنت بلدية االحتالل أنه قد تم االنتهاء من مشروع    40أبواب البلدة القديمة، بمبلغ  

لها، ووضعت الخرائط واألمور اللوجستية، وبدأت  "باب الخليل السياحي"، وقد أنهت لجان التخطيط عم
 بوضع اآلليات والجرافات من أجل تنفيذ هذا المشروع خالل العام الجاري.

صادقت ما تسمى بـ  "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية االحتالل، على خطة لتوسيع مساحة مستشفى   .5
بل  111"هداسا" خمسة أضعاف، عن طريق مصادرة   أراضي  العيساوية شمالي شرق دونمًا من  دة 

القدس المحتلة، وعليه فسوف يتم إقامة مباٍن جديدة ومهبط للطائرات المروحية، كما سيتم تحويل المبنى  
م المخطط   الحالي إلى فندق ومركز تجاري وعيادات لخدمة المستشفى ومستوطنة "التلة الفرنسية"، وسيض 
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مباني جديدة،    7دس للمرضى الداخليين، محاط بـ طابقًا، يطل على مدينة الق  15بناء برج مرتفع من  
سرير، أي خمسة أضعاف البناء الحالي.    1300سريرًا إلى حوالي    350مع زيادة عدد األسره من  

وبموجب هذا المخطط الذي يتضمن منطقة تجارية وبناًء استيطانيًا على طول الشارع الرئيس لمستوطنة  
دونمًا من أراضي العيساوية شمالي شرق القدس    111الل  "التلة الفرنسية"، ست صادر سلطات االحت

 المحتلة.

 

  -:شباط  أبرز المشاريع خالل شهر

وحدة استيطانية    1500أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية االحتالل في القدس، خطة لبناء   .1
 على أرض تقع بين مستوطنة "التلة الفرنسية" والجامعة العبرية شرق القدس.

 
  5250نت ما ت سمى بـ  "وزارة البناء واإلسكان" التابعة لالحتالل، عن الموافقة على خطط لبناء )أعل .2

 طابًقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس. 12إلى   5وحدة استيطانية(، في مباٍن من 
 
ومخططات تهدف لربط  صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على سلسلة مشاريع   .3

مستوطنات القدس، حيث تم رصد نحو مليار شيقل لهذه المشاريع الهادفة لتكريس السيادة االحتاللية  
بلدية االحتالل، سيتم إقامة مشاريع بنى تحتية، وشبكة طرقات، وتحديث     ووفقًا لمخطط   .على المدينة

 قدس باألحياء الغربية في المدينة. وتوسيع خط القطار الخفيف من أجل ربط المستوطنات في شرقي ال
 
نظمت ما ت سمى بمنظمة “إلعاد” االستيطانية اليمينية خالل األشهر األخيرة وتحت رعاية بلدية االحتالل   .4

أراض   على  جزئًيا  تمتد  القدس،  شرقي  في  زراعية  منطقة  في  للشباب  تعليمية  أنشطة  القدس،  في 
. وتم تعريف هذه األنشطة على أنه مشروع مشترك فلسطينية خاصة تطمع “إلعاد” في السيطرة عليها

بين الجمعية وما تسمى بـ”سلطة الطبيعة والمتنزهات”، وأصبح ممكًنا بعد أن وقع رئيس البلدية موشيه 
أوامر تنسيق الحدائق، لتطوير منطقة فلسطينية خاصة، حيث تقع المنطقة الزراعية    2019ليون عام  

و طور وبلدة سلوان. وأصبح المكان مؤخًرا وجهة رئيسية للتنظيم  الممتدة بين “جبل صهيون” وحي  أب 
 “اليميني” الذي يدير متنزه “مدينة داوود” في سلوان والحفريات األثرية في المنطقة. 
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يماس”  .5 الد  “واد   الميت في  البحر  وشارع على  لمدينة صناعية جديدة  نموذج  االحتالل  بلدية  َنشرت 
لعة بجبل المكبر.المحاذي لبلدة السواحرة الشرقي  ة بمنطقة َحي  الص 

 
 
 
 
 

 - :آذارأبرز المشاريع خالل شهر 

 

ادرة  .1 صدر قرار من ما ت سمى بـ"اللجنة اللوائية" التابعة لالحتالل صادقت بموجبه على طلب البلدية مص 
اليوسفية"، لتحويل أرض سوق   أرض "سوق الجمعة" ومساحة من الجزء الشمالي من أرض المقبرة 
الجمعة إلى ممشى عام في حين يتم تحويل أرض مقبرة صرح الشهيد المالصقة للمقبرة اليوسفية إلى  

متر تعود لعائالت )عويس وعطا    200حديقة. ويذكر أن أرض سوق الجمعة البالغة مساحتها دونمًا و 
لالحتالل بتثبيت من انتزاع  قرار من المحكمة العليا التابعة    2019هللا وحمد( التي تمكنت نهاية العام  

 ملكيتها لها قبل إخراج بلدية االحتالل منها.
مليارات شيكل لتهويد القدس ضمن خطة خمسية خالل    4أعلنت سلطات االحتالل اعتزامها تخصيص   .2

. بهدف إحداث تغيير في األحياء العربية في المدينة، لتغيير وجهها، العتبارهم  2028  -  2023فترة  
يتجزأ من القدس، ويأتي هذا القرار مع اقتراب موعد انتهاء الخطة الخمسية   أن شرق المدينة هو جزء ال

 مليار شيكل العام المقبل.   1.2األولى بقيمة  
 

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إقامة مركز تهويدي ضخم على “أرض جبل الزيتون” في القدس  .3
خدمات المعلومات والمحتوى حول المكان    سيوفر المركز الجديد   .الشرقية المحتلة بتكلفة ماليين الشواقل

وسيحتوي مركز الزوار على   .للسياح من الخارج والزائرين اإلسرائيليين الذين يأتون إلى جبل الزيتون 
المركز أيضًا   الزيتون. سيضم  المدفونين في جبل  اليهود  مركز معلومات حول عشرات اآلالف من 
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التذاكر وصالة عرض المقبرة وقاعة محاضرات ومعهد )كنيسًا ومركزًا للتدريب ومكتبات ومحال بيع  
 أبحاث المقابر ورسم الخرائط ومركز المراقبة ،…والمزيد(.

 
وحدة    730صادقت ما ت سمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لالحتالل، على مخطط بناء )  .4

أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس استيطانية( فيما ت سمى مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على  
)  .المحتلة نحو  تبلغ  إجمالية  مساحة  المخطط على  )  70ويقع  حوالى  ويتضمن  وحدة    730دونمًا( 

باإلضافة إلى الوحدات  .طابقاً   12مبنى سكنيًا( يصل ارتفاعها إلى    14استيطانية( سيتم بناؤها في )
ة والتوظيف، والتي ستتضمن واجهات المباني  ألف متر مربع( للتجار   21السكنية، فإن المخطط يشمل )

ألف متر مربع( لألبنية العامة المستخدمة ألغراض تعليمية، المؤسسات الدينية    41السكنية ، وحوالى ) 
 .دونمًا( للمساحات المفتوحة 16والثقافية. كما سيتم تخصيص حوالى )

 
الحتالل على مخطط في القدس الغربية  صادقت ما ت سمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة ل  .5

على    ."وحدة في شارع يافا“ بالقرب من ما ي سمى سوق "محنيه يهودا  850، لـبناء    1948المحتلة عام  
دونمًا( ويقع في شارع يافا بالقرب من ما ي سمى سوق "محنيه يهودا"   17مساحة إجمالية تبلغ حوالي )

طابقًا(. ومن بين جميع الوحدات    40أبراج من    4ا في )وحدة سكنية( يتم بناؤه   850ويتضمن حوالى )
( حوالى  تخصيص  سيتم  الخطة،  في  األجل.  170السكنية  طويلة  واإليجارات  الصغيرة  للشقق   )

( الخطة على حوالى  السكنية. كما وتشتمل  الوحدات  إلى  للفنادق،   14350وباإلضافة  مترًا مربعًا( 
للمكاتب، وح  58500وحوالى ) )مترًا مربعًا(  التي سيتم دمجها في   6600والى  للتجارة  متر مربع( 

 ."األدوار األرضية والمباني منخفضة االرتفاع
 

صادقت ما ت سمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لالحتالل على مخطط في القدس الغربية   .6
وحدات فيما ت سمى مستوطنة "كريات يعاريم"،  من خالل إقامة مجمعين    210لبناء    1948المحتلة عام  

ات سكنية( في  وحد   210دونمًا( ويشتمل على نحو )  18متجاورين على مساحة إجمالية تقدر بحوالي ) 
طوابق(. ومن بين جميع الوحدات السكنية في الخطة،    8عمارات( في أبنية يصل ارتفاعها إلى )   9)

وحدة سكنية صغيرة(، وباإلضافة إلى الوحدات السكنية، تشمل الخطة    40سيتم تخصيص حوالي )
مترًا   3660لى )متر مربع( للمباني العامة، تستخدم لبناء مدرسة كبيرة وكنيس، وحوا  6000حوالي )
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دونم( مناطق عامة    4.5مربعًا( للتجارة والتوظيف على واجهات المباني، كما تضمنت الخطة نحو ) 
 ."دونمات  3مكشوفة، منها حديقة عامة تبلغ مساحتها حوالى  

 
وحدة، على   6000كشف "رئيس بلدية االحتالل" في القدس عن تفاصيل مخطط استيطاني جديد لبناء   .7

مهجرة في تالل القدس الممتدة من بلدة لفتا إلى بلدة عين كارم. ويقع المخطط على  أراضي القرى ال
دونم، وهي أراضي قرى م هجرة، بينها: “صطاف ووادي صرار ولفتا وعين كارم”،    300أراٍض بمساحة  

عين الجوزة” و”عين البلد” و”الجورة”، وهي على مقربة من  “وفي محيط المنطقة    .جنوب غربي القدس
وسي طلق على المشروع اسم "ريخيس الفان"،    .الولجة وتمتاز بالعيون المائية والمناطق الحرجيةبلدة  

التسلل التي   الينابيع والوادي األبيض وجميع مناطق  البلدية أن “المخطط بديل يحافظ على  واد عت 
لذي ، كما كان في المخطط ا800دونم بداًل من    300و أنه سيكون على مساحة    .”تغذي الينابيع

 دونم المتبقية كـ"حديقة وطنية".  500ط رح منذ سنوات، على أن يتم استخدام الـ 
 

عقدت ما تسمى بـ  ”لجنة التخطيط والبناء في القدس” مناقشة إيداع خطة بناء برج في القدس وفندق   .8
في مجمع “إبستين” على محور القطار التهويدي الخفيف على أراضي قرية عين كارم المهجرة عام  

طابقًا صممته شركة المهندسين المعماريين العالمية،   40وبحسب الخطة، سيتكون البرج من   .1948
وتتضمن الخطة    .وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم، والتي صممت أيًضا برج “خليفة” في دبي

مات،  دون  7طابقًا، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي    40وحدة استيطانية في برج مكون من    240بناء  
وحدة سكنية مخصصة للشقق الصغيرة، كما تتضمن الخطة بناء فندق تبلغ مساحته    48من بينها  

 .متر مربع 5000متر مربع، ومبنى عام للثقافة بمساحة حوالي  9000حوالي 
 

9. " باسم  التهويدية طرح مخطط  بلدية االحتالل  المالحة  TMA 38ضمن مشاريع  " على أراضي قرية 
لقدس المحتلة يهدف إلى هدم منازل القرية القديمة ومسجد قرية المالحة التاريخي الواقعة جنوبي غرب ا

بناء   مقابل  كامل،  بشكل  وإزالتها  الماضي  للقرن  تعود  التي  على    1050والمنازل  استيطانية  وحدة 
   .أراضيها

 
وحدة   1200صادقت ما ت سمى بـ  “اللجنة القطرية للتخطيط والبناء” التابعة لالحتالل على بناء   .10

والمشروع يقضي بهدم    .استيطانية في الَحيَّ االستيطاني الم سمى “كريات يوفال” بمدينة القدس المحتلة
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 .وحدة استيطانية في قلب مدينة القدس  1200طوابق، وبناء    8بنايات قديمة كل منها مكون من    5
 .طفال ومباٍن أخرى روضة أ  11ألف متر مربع، كما سيضم كنيسًا يهوديًا ومدرسة و  30بمساحة تبلغ  

 
أقرت بلدية االحتالل بالقدس و"لجان التخطيط" التابعة لها، قرار اللجنة المحلية لبناء األبراج   .11

طابًقا    30األولى في مدخل َحيَّ الثوري ضمن المنطقة الصناعية التي ت سمى بـ )تلبيوت(. مكونة من  
على البلدة القديمة وبإطالله على    على أرض مطعم األوكالبتوس األسطوري. هذا البرج سيكون مشرف

  250طوابق" من موقف السيارات تحت األرض )حوالي    5طابًقا" وعلى "   30القدس بشطريها بارتفاع " 
وحدة   144مكان لوقوف السيارات(، والتي سيتم استخدامها من قبل السكان. في البرج، كما سيتم بناء "

دونم. ويضم    2.7رى، وتبلغ مساحة المشروع  شقة طالبية أخ  30شقة عادية و   114سكنية" منها؛  
برج الجنة( أيًضا مجموعة متنوعة من االستخدامات، مع واجهة تجارية لشارع بيير   -)مجدال بارديس

   .ساحة حضرية واسعة ومظللة  –كونيج تشمل المحالت التجارية والمناطق التجارية وأبرز المعالم  
اليهودية، برج الجنة (    -تجديد مبنى )مجدال بارديس مي على اسم كلية بارديس للدراسات  الذي س 

والذي يقع بجوار البرج االستيطاني الذي سيتم بناؤه، هو جزء من عملية التجديد التي من المتوقع أن  
المنطقة الصناعية ما ت دعى بـ ”تلبيوت“ التي ستغير وجهها تماًما، -تمر عبر مدخل القدس الجنوبي  

خط األزرق للسكك الحديدية الخفيفة، وإلى جانب السكك الحديدية الخفيفة،  حيث من المخطط أن يمر ال
يتم التخطيط للعديد من المشاريع السكنية والتجارية والتوظيفية، كجزء من الخطة الرئيسية التي وضعتها  

ويتوقع أن يكون    .البلدية في األشهر األخيرة، لمدخل المدينة من الجنوب مع مدينة بيت لحم والخليل
 . 2026تاريخ االنتهاء من بناء هذا البرج االستيطاني الضخم خالل عام  

 

 - ملف األسرى: 

الفلسطينين في سجون االحتالل، وخالل شهر    إدارة سجون شددت   القمعية بحق األسرى  االحتالل سياستها 
تتابع المنخفضات الجوية التي شهدتها البالد،  مع  ارتفاع حاالت اإلصابة بفايروس كورونا، و شهد  كانون الثاني  

  ة األسرى واألسيرات منعت إدارة السجون إدخال األغطية والمالبس الشتوية لألسرى، ما أدى إلى تفاقم معانا
  خالل الربع األول من العام الجاري.

بكسر في قدمها أثناء نقلها لسجن الدامون عقب    "فدوى حمادة"وخالل شهر آذار أصيبت األسيرة المقدسية  
 انتهاء زيارتها، نتيجة تكبيلها باألصفاد خالل عملية النقل
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كتهم النضالية المستمرة ضد سياسات إدارة  وفي سياق متصل، واصل األسرى في كافة سجون االحتالل معر 
شية تمرد األسرى.    وكانت سجون االحتالل.   إدارة سجون االحتالل دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خ 

آذار بعد أن توصلت الحركة األسيرة لتفاهمات مع إدارة السجون وفرض شروطهم ومطالبهم    24التي انتهت في  
 على المحتل. 

في سجون االحتالل، مقاطعتهم للمحاكم  معتقل إداري    500نحو  يواصل  انون الثاني المنصرم  ومنذ األول من ك
اإلسرائيلية، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار "قرارنا حرية". وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات 

فال يعرف المعتقل مدة محكوميته    السجون بأن األسرى اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلًقا،
 وال التهمة الموجهة إليه. 

عامًا( بشكل متواصل في    20وخالل شهر آذار، ارتفعت قائمة عمداء األسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن ) 
على التوالي في    21( أسيرًا بدخول أسرى جدد عامهم الـ  153سجون االحتالل، ارتفعت مجددًا لتصل الى )

 20، بعد أن أتموا  2022اسيرًا( التحقوا بقائمة عمداء األسرى منذ بداية العام الجاري    43أن )  األسر. وي ذكر  
 مقدسيين.  9عامًا داخل سجون االحتالل بينهم  

 انتهى بحمد للا 

 المعلومات المرفقة في التقرير أعاله تم رصدها بشكل يومي من خالل محافظة القدس الشريف.
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