
 م0202تقرير الربع األول لعام 
خالل  في محافظة القدس حالة اعتقال 764وعملية هدم  47وشهيد 

 الربع األول من العام الجاري 
رصدت وحدة العالقات العامة واإلعالم في محافظة القدس انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في 

ومن أبرزها استشهاد األسير  م، 0202 الجاري  عامالالعاصمة المحتلة خالل الربع األول من 
عامًا(، ففي الحادي عشر من كانون الثاني المنصرم استشهد  02المحرر محمد صالح الدين )

لى أثر ع في سجون االحتاللالمتبعة  نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي المتعمدالشاب صالح الدين 
 . إصابته بمرض السرطان

سليم ت على رأسهاوشهد الربع األول من العام الجاري انتهاكات طالت شخصيات وقيادات مقدسية، 
تجديدًا ألربعة قرارات عسكرية بحقه آخرها منعه  في شهر آذار عطوفة محافظ القدس عدنان غيث

خرى أ من الدخول إلى الضفة الغربية والوصول إلى مكان عمله في بلدة الّرام، باإلضافة إلى قرارات
شخصية فلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ودولة  12تمنعه من التواصل مع 

محمد اشتية، وعددًا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات أمنية ووطنية رئيس الوزراء 
 سلوان، ةعه من التحرك أو التواجد في مدينة القدس عدا مكان سكنه ببلدنميآخر  اوقرارً  ،فلسطينية

نشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل ما ُيسمى نطاق  ةمن المشاركة في أيّ ه يمنعرابعًا  اً قرار و 
وكذلك تسليم أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور قرارًا بمنعه من التواصل  ."دولة إسرائيل"

شخصية في شهر كانون الثاني، باإلضافة إلى سلسلة قرارات صدرت بحقة منها إبعاده  02مع 
 .ن الضفة الغربيةع

 اإلقامة الجبرية بحق القائد المقدسيفي شهر شباط جددت سلطات االحتالل وفي سياق متصل  
عامًا( بحجة القيام بنشاطات ُتشكل خطرًا على أمن  02د اللطيف غيث والذي يبلغ من العمر )عب

 باركخطيب المسجد األقصى المُ و  رئيس الهيئة اإلسالمية العلياما في شهر آذار سلمت أاالحتالل. 
 .يقضي بمنعه من السفر لمدة شهرينقرارًا  (عاماً  08)الشيخ ِعكرمة صبري 

  سيدات،لعتقال ( حالة ا 08)من بينها حالة اعتقال  (861العالقات العامة واإلعالم )ورصدت وحدة 
 ،سنة 01 إلى سنة 21 ة وتتراوح أعمارهم منالشاب العمرية ةالفئ ية المعتقلين منغالبويذكر أن 

 . حالة اعتقال( 271بواقع ) شهر كانون الثاني في رصداً  هاأعال كانو 



المفرج عنهم منها قرارات حبس منزلي أو األسرى قررات جائرة بحق االعتقال هذه  ما يلحق حاالت
ل محكمة االحتال معًا، ومن أبرزها إصادر قرارات إبعاد أو غرامات مالية باهضة أو تجدها مجتمعه

 62)بدفع "تعويض" بقيمة  (عاماً  06 ،عرين الزعانين) على الشاب في شهر آذار حكمًا غيابياً 
، بدعوى االعتداء على المستوطن المتطرف "يهودا غليك"، وذلك أثناء محاولة المتطرف (ألف شيقل

س الفعلي حكماً  بالحبقضى ذكر أن الزعانين وي اقتحام بيت عزاء الشـهـيد إياد الحالق قبل نحو عام
 ة.خمسة أشهر على نفس التهمفي سجون االحتالل لمدة 

 (قرار حبس منزلي 51فشملت ) ،هذه القرارات الجائرةورصدت وحدة العالقات العامة واإلعالم  
 لهذه القرارات ى تسجيلأعلو  أيام إلى أن تصل إلى فترة مفتوحة، خمسةلفترات متفاوتة ما بين  كوذل

 .(قرار حبس منزلي 21)بواقع  شهر آذار كان في

 منها 7هذه القرارات ) من بين (بعادباإل اً قرار  87) في السياق ذاته أصدرت سلطات االحتالل و  
 انقسمتو   ،(بعادباإل اً قرار  00)في شهر شباط بواقع كان تسجيالً  (، وأعلى هذه القراراتبحق سيدات

 (.بعاد عن مكان السكنًا باإلقرار  26)و (بعاد عن المسجد األقصىقرارًا باإل 52)هذه القرارات إلى 

لم تسلم بلدة أو حي في محافظة القدس خالل الفترة المذكورة من سياسات االحتالل القمعية من  
خالل اقتحاماتهم االستفزازية والتي تؤدي غالبًا إلى اندالع مواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات 

ع إصابات بالرصاص الحي خالل الرب 5إصابة( بالرصاص، منها  05وقد تم رصد ) .االحتالل
األول من العام الجاري، باإلضافة إلى عشرات اإلصابات بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل 

 الصوت، ناهيك عن استخدامهم لسيارات المياه العادمة اتجاه المواطنين.

مع استمرار  نالمقدسييبحق  رتهايداممارسة سياسة األب وجرافاتها في القدس بلدية االحتالل واصلت
وجرى . الهدم عملياتعلى تنفيذ المواطنين قسًرا  عبر إجبار خطارات أووامر الهدم وتسليم اإلتنفيذ أ
ت من ذ  فِ عملية هدم نُ  12كان منها ) ،من العام الجاري  خالل الربع األول (عملية هدم 78)رصد 

ِقبل طواقم  من الُمنفذةشملت هذه العمليات  ِقبل آليات االحتالل نصفها في شهر كانون الثاني،
مزارع لتربية الحيوانات(  6مسكن "كرفانات"( و) 20منشأة تجارية( و) 22منزل( و) 27االحتالل )

قاعدات بناء( باإلضافة إلى محطتي وقود ومغارة وبسطة لبيع القهوة  5خيم( و) 1أسوار( و) 1و)
  والشاي قائمة منذ أكثر من نصف قرن(.

الل مواطنين على تنفيذ عمليات هدم ذاتيًا، تحسبًا لغرامات في السياق ذاته أجبرت سلطات االحت
مالية باهضة جدًا تفرضها البلدية في حال قيام طواقهما بعمليات الهدم، وتم رصد خالل الفترة 

وغرفة  منزالً  21) :كان منها ،آذار( منها في شهر عملية 25 ،عملية هدم ذاتي 05)المذكورة 



و)قاعدة بناء( و)مزرعة لتربية الحيوانات( و)ورشة عمل( و)مطعم( منشآت تجارية(  5خارجية( و)
 و)"كرفان" كان يستخدم كمسجد لخدمة أهالي بلدة الجيب(.

كونتير ومرافق   ؛لممتلكات شملت (عمليات مصادرة 6سلطات االحتالل ) نفذتفي سياق متصل 
مل فات وجرارات من معجراباإلضافة إلى وبركاسات وطابعات وأجهزة حاسوب  ةصحية ومعدات تنز 

  .للطوب

سلطات االحتالل بالشراكة مع محاكمهم في التضييق على المواطنين  شددتذلك  وباإلضافة إلى
 خالل الربع األول من العام الجاري  عدة قرارات إخالءحيث أصدرت محكمة االحتالل  هم،افي سكن

طن حي بمن  نظام أبو رموزعائلة المواطن بحق في شهر كانون الثاني إخالء قرار  منها تسليم
في  فافاقرية بيت ص "، وقرار إخالء لمنزل عائلة عليان منلصالح مستوطنين"الهوى ببلدة سلوان 

 إخالء في شهري شباط وآذار قرارات 7باإلضافة إلى  ،شهر شباط بحجة "عدم تسديد الضرائب"
أيار  0نهم حتى عائالت م 8االحتالل )أمهلت محكمة و عائالت( في حي الشيخ جراح،  7بحق )

وفي سياق متصل أصدرت (. لإلخالء منهم حتى األول من آب القادم 5(. و)لإلخالء القادم
 قرار( في حي البستان فقط.  222قرار هدم(، منها ) 202) شهر آذار يف سلطات االحتالل

عملية اعتداء من  20خالل الربع األول فتم رصد ) في القدس اشتدت وطأة اعتداءات المستوطنين
ماكن العامة؛ يذكر منها ثالثة اعتداءات على قبل مستوطنين( طالت العديد من األماكن الدينية واأل

اعتداء على مواطنين مقدسيين وصحفيين مما تسبب في  25و الكنيسة الرومانية األرثدوكسية،
ق تكسير وإحرااإلضافة إلى خط شعارات عنصرية و بإصابة عدد من المواطنين بجروح بالغة، 

 .عشرات من المركباتلل

ورصدت ، ياً زمانياً ومكان هتقسيميحاول االحتالل ومستوطنيه خلق واقع جديد في المسجد األقصى، و 
 للمسجد األقصىمستوطًنا وطالباً يهوديًا  6022العالقات العامة واإلعالم اقتحام ما يزيد عن وحدة 

خالل الربع األول من العام الجاري،  كان أعالها في شهر آذار حيث بلغ عددهم ما يزيد  الُمبارك
 تراتفال على موزعة، وكانت هذه االقتحامات يهودية"الوذلك "بحجة األعياد  مستوطنًا، 5022عن 

ة شهر منذ نهايو أنه وتجدر اإلشارة إلى  مسائية وبحراسة مشددة من قوات االحتالل،الصباحية و ال
إلى  22شباط اتخذت هذه االقتحامات شكل جديد حيث يتم توزيع المقتحمين على فرق مكونة من 

رت قد حذ دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس كانتو  ،ينذر بخطر جديد األمر الذيمستوطن  21
سجد ن دخول المين ممنع األهالي والمصلّ يتزامن معها االقتحامات ويذكر أن فترات  ،هذا األمر من

 .األقصى



في سياق متصل منعت سلطات االحتالل في شهر كانون الثاني طواقم لجنة إعمار المسجد  
األقصى من القيام بأعمال ترميم وإدخال المواد الالزمه، حيث منعت الترميم في مسجد قبة الصخرة 

عتقال عاملين باالوفي المسجد القبلي وفي المصلى المرواني وفي مصلى باب الرحمة، وهددت ال
واإلبعاد في حال استكمال أعمال الترميم، بالرغم من عدم توقف آلياتها وجرافاتها من أعمال 

وخاصة في منطقة ساحة البراق التي شهدت خالل  الحفريات المقامة أسفل الحرم القدسي الشريف
 كانون الثاني تصاعد وتكثيف في عمليات الحفر. 

 "لهيكلجماعات اـ"المحاوالت التهويدية للمسجد األقصى سلمت ما ُتدعى بفي و وفي سياق متصل 
في  ،، وإقامة المعبد المزعوم مكانهتفكيك مسجد قبة الصخرة، يقضي بلألوقاف اإلسالمية مقترًحا

بداية شهر كانون الثاني، وتلى الطلب اقتحامات متكررة ومكثفة من قبل شركات مساحة إسرائيلية، 
 رائيليون.وموظفو آثار إس

ادفة اله عن عدد من المشاريع والمخططات االستيطانيةخالل الثالثة شهور األولى وتم الكشف 
. ورصدت وحدة العالقات العامة واإلعالم ومحاولة فرض واقع جديد في العاصمة المحتلة لخلق

 كان، تم الكشف عنهم في الربع األول من العام الجاري  مخطط تهويدي 20 في محافظة القدس
 ذهه يذكر من ه لمستوطنات مقامة على أراضي محافظة القدس،ي( مخططات توسيع6منها )

والذي يعتبر من أخطر المخططات  تحويل قصر المفتي إلى كنيس يهوديالمخططات، قيامهم ب
هات ومالعب على أجزاء من أراضي بلدات بيت حنينا نتز مخطط إلقامة مو ، في مدينة القدس

لدة العيزرية مخطط لبناء "مكب نفايات ضخم لجمعها وفرزها وحرقها لصالح قرب بوحزما وجبع، و 
السيادة"  تنفيذ طريق تدعى "طريقل هناك نيةوفي بلدة العيزرية  المستوطنات المحيطة في البلدة،

سفل أق مشروع نف ةترسيعلى في شهر شباط  العمل تمو  كما .تهدف إلغالق مدخل بلدة العيزرية
في منطقة سطوح الخان في البلدة خالل شهر آذار عن عدة مشاريع،  تاللاالح قلنديا، وكشف

القديمة والتي تهدف إلى تحويلها إلى منتزه ومنطقة ألعاب بزعم جذب السّياح. كما شرعت بلدية 
بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي الذي يخترق أحياء القدس االحتالل 

. وكشفت بلدية االحتالل عن مشروع إلقامة مجمع رياضي وبيت حنينا وتحديدًا شعفاط الشرقية
تبلغ مساحته أربعة دونمات على أراض مصادرة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في الجهة 

 المتاخمة لمطار قلنديا من جهة كفر عقب. 

 وحدة اإلعالم والعالقات العامة 



 


