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مستوطناً اقتحموا املسجد  (,9412)وحنو وجتريف هدم  ة( عملي45حالة اعتقال و) ( 179)

2021لعام  تشرين األولاألقصى خالل شهر   

 

انتهاكات   جممل   فيه  يف العاصمة احملتلة ، خلصت   2021/لتشرين األولأصدرت حمافظة القدس تقريرها الشهري  
  .االحتالل

وعمليات اهلدم   وقرارات احلبس الفعلي   االعتقاالت و   االعتداءات  االنتهاكات تركزت حول رصدت احملافظة عدداً من  و 
وقرارات اإلخالء وقرارات اإلبعاد واحلبس املنزيل، ابإلضافة إىل االقتحامات اليومية للمسجد األقصى والتجريف  
ملدينة املقدسة.ضمن خمططاهتا لتهويد ا  ستيطانيةالشاريع ااملتسليط الضوء على  أيًضا  املبارك، و   

 

: نياعتداءات املستوطن  

طفال األشبان و ال  ًدا منطالت عد  تشرين األوليف مدينة القدس خالل شهر    اعتداءات مهجية  مستوطنون نّفذ 
 واألهايل. 

رش غاز الفلفل، و   والضرب املربح  والدهس األدوات احلادة  و   ابلطعن  مواطنني مقدسينيعلى   ( اعتداء15)مت رصد  
، ومنهم من كان االعتداء عليه يف أماكن عملهماالعتداءات أثناء عبور الشبان من مناطق القدس الغربية أو    حدثت 

 داخل القطار اخلفيف، وأيًضا اعتداء املستوطنني على األهايل واملواطنني يف املقربة اليوسفية. 

قام جمموعة من قطعان ، حيث   مناطق خمتلفة ابلقدس احملتلةعلى ممتلكات املقدسيني يف   اتاعتداء  عدة  ابإلضافة إىل 
سيارات املواطنني يف بلدة بيت إكسا، قاموا بتحطّيم   العتداء علىاملستوطنني يف مستوطنة ما تسمى "هارمشوئيل" اب 
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م وتكسري زجاج السيارات اليت كانت متواجدة ابلقرب من البواابت، هبدف طردهم من املكان وعزل املنطقة وعد
. ليهاإ دخول األهايل    

رفع مستوطنون علم االحتالل وقاموا بتوجيه الشتائم وحركات استفزازية وغناء وصرخات يف منطقة ويف اعتداء صارخ  
، واعتداءات متكررة يف املقربة اليوسفية. ابب العامود حبماية مشددة من شرطة االحتالل  

 

: اإلصاابت املسجلة  

القوة املفرطة ضد   قوات االحتالل  اإلصاابت الناجتة عن استعمال  تشرين األولرصدت حمافظة القدس خالل شهر  
.املقدسيني يف خمتلف أحناء العاصمة احملتلة  

قنابل الغاز يف و الرصاص احلي واملعدين املغلف ابملطاط   طالق قوات االحتاللإ ة خالل  ( إصاب94ومت رصد حنو )
و و وشعفاط والعيزرية وبلدة بدّ بيت دقّ بلدات  ، ابإلضافة إىل  منطقة ابب العامودتركزت يف معظمها  مواجهات 

العالج.   إىل املشايف لتلقي  ثرهاإعلى    وانقل،  واملقربة اليوسفية الشيخ جراح  وسلوان ويف حيّ   

يف حميط   لعدة أايم   قدسيني خالل مواجهات اندلعت على املواطنني امللضرب املربح  كما اعتدت قوات االحتالل اب
قوات االحتالل الشبان من   ت منعو   ،عقب استفزاز املستوطنني للشبان يف املنطقة ورفع األعالم االسرائيلية  ابب العمود

وأيًضا اعتداءات ومناوشات حدثت يف   ،أطلقت خالهلا الرصاص املطاطي وقنابل الصوت ، حيثاجللوس يف املنطقة
جتريف سلطات االحتالل للمقربة ونبش القبور وانتهاك حرمة املوتى، وذلك إلقامة حديقة عقب    ة اليوسفيةاملقرب 

.توراتية  

 

: االنتهاكات والتحدايت يف املسجد األقصى املُبارك  

وتقييدات توافد آالف املصلني من خمتلف أحناء فلسطني ألداء الصالة يف رحاب املسجد األقصى، رغم تضييقات  
قوات االحتالل على احلواجز املقامة على مداخل مدينة القدس وأبواب األقصى، من تدقيق هوايت املواطنني   فرضتها

. وتفتيشهم، وشددت سلطات االحتالل من شروط الدخول ملدينة القدس  
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بارك خالل شهر 
ُ
( ,9412ذ اقتحم  )، إأيلولورصدت حمافظة القدس االنتهاكات اليت تعرض هلا املسجد األقصى امل

بارك
ُ
. مستوطناً ابحات املسجد األقصى امل  

أبن الصالة الصامتة لليهود مباحٌة يف املسجد األقصى   ، قضت إحدى حماكم االحتالليف السادس من تشرين األول  
.وغري جُمرمة، ووجهت أوامر لـ "الشرطة" إبسقاط أمر منع من دخول األقصى على حاخام صلى فيه  

. منع األهايل واملصلني من دخول املسجد األقصى  ات ويتخلل فرتة االقتحامكما    

 

: حاالت االعتقال  

  حالة اعتقال  (30)  ما يقارب  ِقبل قوات االحتالل ملواطنني مقدسيني، من بينهم( حالة اعتقال من  179مت رصد )
. لسيدات وأطفال  

.قرارات حبس منزيل أو قرارات إبعاد أو غرامات مالية ابهظة   هم حبقوتفرض قوات االحتالل   

 

  : أحكام ابلسجن الفعلي

( أحكام ابالعتقال 4من بينهم ) ني،يابلسجن الفعلي حبق أسرى مقدس  حكًما ( 16)   "حمكمة االحتالل" أصدرت  
سنوات.  6أشهر و   3شهرين إىل    ما بني تراوحت اإلداري،  

 ابالضافة لفرض غرامات وكفاالت مالية عالية تزيد من معاانة أسرهم. 

 

: قرارات احلبس املنزيل  

ما بني  تراوحت،  تشرين األولحلبس املنزيل أصدرهتم سلطات االحتالل حبق مقدسيني خالل  ابقرار    (18)  مت رصد
. فرض كفاالت مالية ابهظة عليهمىل  إضافة  ابإل   ،أايم  10مخسة أايم إىل   
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: قرارات اإلبعاد  

بعاد عن تعددت ما بني اإليف مدينة القدس،    تشرين األول   شهر  خالل   واطنني مقدسيني قرار إبعاد مل (31مت رصد )
، أو بلدة سلوان  منطقة الشيخ جراحعن و  منطقة ابب العامود وحميطها أو عن املقربة اليوسفية أو عن أمناطق سكنهم  
إلبعاد عن املسجد اب   فراس األطرش من بينهم قراري إبعاد للمواطن    ، يوًما  60أايم و    5  ما بني ا  وتراوحت فرتاهت

وبعد ذلك جاء قرار إبعاده عن املقربة اليوسفية ملدة أسبوعني  ملدة أسبوعنيومنطقة ابب العامود    ملبارك ا  قصىاأل
 آخرين.

عن منطقة ابب ( قرارات إبعاد  9و)  عن املسجد األقصى والبلدة القدمية، إبعاد  ات( قرار 4حنو )من بني القرارات  و   
رئيس اهليئة اإلسالمية قرار االبعاد عن املسجد األقصى ل  فرض ومت    اليوسفية،( قرارات إبعاد املقربة  9، و)العامود

ملدة أسبوع. وخطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي    

 

:قررات اهلدم  

 ةمليع( 36و)  ( عمليات هدم قسري8: ) ةعملي (45) تشرين األول خالل شهر  والتجريف  بلغ عدد عمليات اهلدم  
. آبليات االحتالل  املقربة اليوسفية  ي ضايف أر ة جتريف  وعملي  هدم آبليات االحتالل،   

ومنازل   ازل وغرف سكنيةمن   ( 8على تنفيذ عمليات هدم قسري طالت )  مقدسيني   مواطنني  بلدية االحتالل  أجربت
. حي واد اجلوزوبيت حنينا و   الثوري وصورابهر والطور   يف بلدات  قيد االنشاء  

وسور، يف سيارات    اسل( عملية هدم طالت منازل ومنشآت جتارية وحمطة وقود ومغ 36آليات االحتالل )ونفذت  
منشأة بعد إغالق  30سلوان والزعيم ويف جتمع أبو نوار شرق القدس، وقرب حاجز قلنداي حيث هدمت بلدات  
 املنطقة.

قربة اليوسفية، وقامت إبدخال الشبكات امل يف أراضي  وجتريف  ويف سياق آخر، نفذت جرافات االحتالل أعمال حفر 
  .احلديدية استعداًدا لفرشها وصب الباطون على أرضية املقربة لتحويلها إىل حديقة توراتية ومنع الدفن فيها
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ومصادرة األراضي:  إخطارات اهلدم  

عائلة مقدسية (  11( عائلة مقدسية إخطارات هدم ملنازهلم، من بينهم إخطار هدم )18سلمت سلطات االحتالل ) 
عائلة نّصار من حي وادي قدوم يف بلدة سلوان يف حي البستان يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، وإخطار ل 

بزعم نيتها إقامة مدرسة على تلك   ، فرًدا غالبتيهم من األطفال  70حىت هناية العام احلايل هلدم منازهلم اليت أتوي  
.املساحة اليت بنُيت عليها املنازل  

ضافة إىل إخطارات هدم منازل لعائالت مقدسية يف بلدة جبل املكرب وبلدة بيت سوريك وجتمع أبو النوار البدوّي ابإل
 شرق القدس وأحياء أخرى يف بلدة سلوان. 

استوىل مستوطنو ما ُتسمى "مجعية العاد" االستيطانية على شقة سكنية  ويف سياق آخر يف السادس من تشرين األول  
وذلك برفقة أفراد وضباط من شرطة االحتالل، وقام املستوطنون عقب ذلك بتغيري أقفال الشقة  ،لعائلة مقدسية

.ووضع كامريات املراقبة واالنتشار فيها  

 

 االنتهاكات ضد املؤسسات املقدسية: 

يف حماولة مستمرة لقمع املؤسسات املقدسية وأي جهود مقدسية داخل مدينة القدس يواصل االحتالل قمع وإغالق 
ذه املؤسسات وقمع الفعاليات اليت تثبت وجود املقدسي يف املدينة احملتلة.ه  

( انتهاكات حبق فعاليات ونشاطات كان من املقرر عقدها إلنعاش املدينة املقدسة، حيث مت تسليم  5حيث سجلت )
 قرارات إبلغاءها، منها: 

قرار إبلغاء "دوري كرة القدم للفرق الرايضية املقدسة".   -  

نع إقامة "احلفل املخصص لطلبة املدارس واألطفال والعائالت" يف "دير بيت أبوان إبراهيم " ابلقدس/ حي وقرار مب -
. ة أايمراس العامود والذي كان مقرر عقده ملدة ثالث  

ر من يذكر أبن هذه البطولة تُنظم منذ أكث"،  2009 نع إقامة بطولة" املولد النبوي الشريف للرباعم مواليد وقرار مب -
. ربع قرن من قبل اندي املوظفني املقدسي  
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مبؤسسة األخري من شهر تشرين أول  منعت بلدية االحتالل إقامة نشاط ثقايف كان مقررًا إقامته خالل األسبوع  و  -
.النشاط بدعم من السلطة الوطنية الفلسطينيةبيت إبراهيم، وهي مؤسسة كنسية كاثوليكية يف القدس، حبجة أن    

وأمرت إبزالة طاولة على  لألطفال  فعالية أقامتها مكتبة املسجد األقصى  أعاقت  شرطة االحتاللابإلضافة إىل أن    -
.مقربة من "ابب املغاربة" حبجة أهنا تعيق اقتحام املستوطنني  

 

:املشاريع االستيطانية  

، تنفيذ مشاريع استيطانية خطريةتسعى سلطات االحتالل إىل فرض واقع جديد على مدينة القدس احملتلة من خالل  
 حيث   احملتلة،  ابلقدس   اليوسفية   املقربة   أراضي  على  توراتية  حديقة إقامة  مشروع  كان األبرز منها  ( مشاريع 6)ت  كان

 للمسجد   املالصقة  اليوسفية  املقربة   وجتريف   نَبش  إعادة"  واحلدائق  الطبيعة   سلطة"بِـ   تسمى  ملا   االحتالل   حمكمة  مسحت
 املقابر  رعاية  جلنة  قدمته   التماساً   رفضت   االحتالل  حمكمة  أن يذكر  توراتية،  حديقة إلقامة  الشرقية،  اجلهة  من   األقصى

 . املقربة  يف   اجملهول   للجندي  التذكاري  النصب  منطقة   جتريف  أعمال  لوقف  االسالمية

 - ابإلضافة إىل العديد من املشاريع كما يلي: 

 :الوحدات السكنية يف مناطق خمتلفة ابلقدس وهياالحتالل خيطط للرتويج لبناء آالف  

 .منطقة ما ُتسمى مستوطنة “جفعات مهتوس” اليت أقيمت يف بلدة بيت صفافا شرقي القدس   -

االستيطاين وهي منطقة تضم عدة مستوطنات مقامة على أحياء فلسطينية   ( E1) املنطقة املعروفة ابسم خمطط  -
 .وحزما وغريها  منها “العيزرية، وأبو ديس، وعناات،

 .منطقة ما ُتسمى مستوطنة “بسغات زئيف” املقامة على أراضي عدة بلدات مشال شرق القدس   -

 :يف القدس ووزارة اإلسكان التابعة لالحتالل  "اللجنة احمللية اإلسرائيلية"صادقت ما ُتسمى قد  وكانت  

 .اخلططعلى سلب أراٍض يف حميط ما ُيسمى حي “جفعات مهتوس” ملصلحة هذه   •
 .”وافقت على إيداع خطة لتوسيع مستوطنة “بسغات زئيف •
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وحدة استيطانية يف ما ُتسمى مستوطنة "بسغات زئيف"، هبدف توسيع املستوطنة   470ُصّدق على بناء  •
 .ابجتاه اجلدار الفاصل الذي يفصلها عن قرية حزما

، ويف غضون شهر ستطرح E1   ستبدأ املناقشات حول االعرتاضات على إقامة مستوطنة جديدة يف منطقة •
 .يهودي ضخم يف ما ُتسمى منطقة "عطروت" خارج اخلط األخضر للمناقشة  خطة إلنشاء حيّ 

يف السادس من كانون أول املقبل، ستناقش ما ُتسمى "اللجنة احمللية" التابعة لالحتالل إنشاء حي ضخم  •
 .وحدة سكنية يف منطقة مطار القدس  10.000يضم حنو  

مرت عن   200االحتالل ببناء كنيس يهودي ضخم حيمل اسم "جوهرة إسرائيل" يبعد حنو بدأ  ابإلضافة لذلك،  
 .املسجد األقصى من جهته الغربية

 

 انتهى حبمد للا 

.املعلومات املرفقة يف التقرير أعاله مت رصدها بشكل يومي من خالل حمافظة القدس الشريف  

 

: ملزيد من املعلومات  

Email:pr.unit@jergov.ps                 Mobile: +970 569 126 911 


