
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

 



 

2 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

 

 

 

 
 

 

 

 عناوين محافظة القدس اإللكترونية
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 الصفحة البند
 4 المحتجزة لدى االحتالل الجثامينملف الشهداء، و 

 5 استهداف محافظ القدس ورموز مقدسية 
 7 اعتداءات المستوطنين 

 8 اإلصابات المسجلة
 9 االنتهاكات والتحديات في المسجد األقصى المبارك 

 11 حاالت االعتقال
 11 قرارات محاكم االحتالل 

 13 والتجريف عمليات الهدم 
 13 إخطارات الهدم ومصادرة الممتلكات

 14 االنتهاكات بحق األسرى 
 15 االنتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية 

 17 المشاريع االستيطانية 
 

 

 فهرس المحتوى
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 تقرير انتهاكات االحتالل في محافظة القدس

 2022لعام  الربع الثالث خالل 

 

 ( عملية هدم 67( حالة اعتقال و)600شهداء ونحو ) 4 •
 ( مستوطًنا اقتحموا باحات المسجد األقصى الُمبارك 15,178) •
استمرار الحبس المنزلي المفتوح بحق محافظ القدس عدنان  •

 ..  2022آب  4تاريخ  ذغيث من
 

 

أصدرت وحدة العالقات العامة واإلعالم في محافظة القدس تقريرها الربعي حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  
صدت  صت فيه مجمل االنتهاكات التي ر  ، لخ2022تموز وآب وأيلول لعام   األشهرفي محافظة القدس خالل 

 في أحياء وبلدات محافظة القدس.
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 الشهداء:

أعدمت قوات    ،آب   15في صباح   
إبراهيم    االحتالل "محمد  الشاب 

عقب   كفر  بلدة  سكان  من  الشحام" 
منزل اقتحمت  أن  فجًرا،    ذويه  بعد 

  مباشرة بالرأس   ات حيث تلقى رصاص
وت    والصدر صفر  مسافة  رك من 

قامت    ،ينزف االحتالل  ثم  قوات 
جثمانه     45لمدة  جازه  واحتبسرقة 

أيلول لذويه   29ه في  م يسلتم تيوًما، و 
شمال   العسكري  قلنديا  حاجز  عند 

المحتلة تواجد ،  القدس  مع  بالتزامن 
على   مكثف  بشكل  االحتالل  لقوات 

 الحاجز.

قوات   أعدمت  أيلول،  من  األول  في 
عفانة" الشاب    االحتالل من    "يزن 

المحتلة،  القدس  شمال  قلنديا  مخيم 
 الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين خالل اقتحامها لحي أم الشرايط في مدينة البيرة.  حيث قامت بإطالق 



 

6 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

أعدمت قوات االحتالل في ساعات متأخرة الشاب المقدسي "محمد أبو جمعة" والبالغ  ،  أيلولمن   23وفي ال
عاًما، من سكان بلدة الطور بالقدس المحتلة، عقب إطالق النار عليه بشكل مباشر "تحت ذريعة    23العمر  من  

 .كما وتم احتجاز جثمانه لديهم ،عين" غربي القدس المحتلةيتنفيذه عملية طعن" في مستوطنة "مود 

عامًا"   36الغ من العمر "أعدمت قوات االحتالل الشاب المقدسي "محمد أبو كافية" والب،  أيلولمن   24وفي ال
من سكان بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، بعد إطالق النار عليه بشكل مباشر بالقرب من مدينة  

 كما واحتجزت جثمانه لديهم.  ،نابلس، تحت ذريعة محاولة "تنفيذ عملية دهس"

 ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل:

  30جثمان الشهيدة المقدسية الدكتورة "مي عفانة"، والبالغة من العمر )آب     22مساء  سّلمت سلطات االحتالل  
الزعيّ   عامًا( المحتلة على حاجز  القدس  أبوديس شرق  بلدة  القدسمن  العسكري شرق مدينة  بعد احتجاز    ،م 

طالق إ  بعد (  2022/ 06/ 16تاريخ )في  قوات االحتالل أعدمتها بدم بارد    ي ذكر أن،  شهرًا(  14جثمانها مدة )
 .النار عليها قرب بلدة ِحزما شمال شرق القدس المحتلة

بعد احتجازه    ،2022آب لعام    15  في  أعدمتهالذي  الشهيد )محمد الشحام(  جثمان  أيلول    29  مساءوسّلمت  
 يوًما.  45لمدة 

(  19سلطات االحتالل تحتجز جثامين )وفيما يخص ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل، ال زالت  
محمد أبو  الشهيد )  ، وهم:2022  أيلولشهيًدا مقدسًيا في ثالجات االحتالل ومقابر األرقام حتى نهاية شهر  

لعام   من أيلول  24في الالذي استشهد    (محمد أبو كافيةالشهيد )و   ،من أيلول  23في ال الذي استشهد    (جمعة
الشهيد )فادي أبو شخيدم( والشهيد )محمود  و ،  2022  آذار لعام خالل شهر  الشهيد )كريم القواسمي(  و   ،2022

زهدي  )الطفل  والشهيد  خديجة(  أبو  )شاهر  والشهيد  بدوان(  )زكريا  والشهيد  زهران(  )أحمد  والشهيد  حميدان( 
، والشهيد  2020عام  ، والشهيد )أشرف هلسة( والشهيد )أحمد عريقات( و)إبراهيم هلسة(  2021عام  الطويل(  
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عام  ، والشهيد )مصباح أبو صبيح(  2017عام  ، والشهيد )فادي قنبر(  2018عام  األسير عزيز عويسات(  )
بحر(  2016 )أسامة  والشهيد  حلبيه(  )نبيل  والشهيد  مزرعو(  2001عام  ،  )كامل  والشهيد    ، 1986عام  ، 

 . 1968عام والشهيد )جاسر شتات( 

 :استهداف محافظ القدس ورموز مقدسية
 

انتهاكاتها    تواصل االحتالل  سلطات 
رأسهم  بحق   وعلى  المقدسية  الرموز 

غيث عدنان  القدس  ففي محافظ   ،
  األول من آب، قامت قوات االحتالل 

باقتحام منزل محافظ القدس   ومخابراته
"عدنان غيث" في بلدة سلوان، واعتقلته  
وأوقفته في غرف التحقيق فيما يعرف  

  ، بمركز "المسكوبية" في القدس المحتلة
اعتقاله   لتحضير    ثالث مرات ومددت 

بحقه اتهام  عدد    بذلك  ليرتفع  ،الئحة 
وتوقيف   اعتقال  غيث  المحافظ  مرات 

توليه  خمسة  إلى    منذ  مرة  وثالثين 
مهامه كمحافظ للعاصمة المحتلة في  

  عنه لتفرج    ،2018نهاية شهر آب عام  
خذت بحق  ات    ةجديد   ةتشير إلى سياس  ة قضائي  ة والتي تعد سابق  ،بشرط الحبس المنزلي المفتوح  من آب/  4في الـ
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  ة عالي   ةمالي  ةإضافة إلى فرضها غرام  ،في منزله فقط  ةالمحافظ وهي الحبس المنزلي المفتوح واإلقامة الجبري 
إن  فرار محكمة االحتالل  حسب قبو   ،ألف شيقل اتجاهه واتجاه الموقعين عليها من أسرته وأصدقائه  25بقيمة  

لمحاكمته ضمن الئحة اتهام    ةفرض على محافظ القدس تأتي كمقدمالتي ت  ة  هذه الشروط والتقييدات الجديد 
اقتحامات شبه يومية لمنزل محافظ القدس، بذريعة التأكد من تواجده قرار الحبس المنزلي  وتلى    ،تشمل عدة بنود 

 في منزله.
األول: منعه من  ؛  2018ه منذ عام  أربعة قرارات عسكرية صادرة بحقأن محافظ القدس يواجه  جدير بالذكر  و 

شخصية    51ام. والثاني: منعه من التواصل مع  الدخول إلى الضفة الغربية والوصول إلى مكان عمله في بلدة الرّ 
ا من أعضاء اللجنة  وعددً فلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية  

خر يمنعه من التحرك أو التواجد في مدينة القدس آالمركزية لحركة فتح وقيادات أمنية ووطنية فلسطينية. وقراًرا  
وقرارًا رابعًا يمنعه من المشاركة في أّية نشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل    ،عدا مكان سكنه ببلدة سلوان

 ما ي سمى نطاق "دولة إسرائيل". 
 في القدس  وتمضي سلطات االحتالل بانتهاكاتها بحق الرموز المقدسية من خالل اعتقال أمين سر حركة فتح

ممارسات االحتاللية بحقه وبحق عائلته ويذكر أن مطور يتعرض لسلسلة من الآب،    من  22في  شادي مطور  
للمرة الرابعة على التوالي،  تم تجديده خالل شهر تموز المنصرم    من خالل فرض قرار إبعاد عن الضفة الغربية  

 من التواصل مع العديد من الشخصيات، إلى  تحت ذريعة "تشكيل خطر على األمن"، باإلضافة لقرار يمنعه
 من زوجته.  "العائلي "لم الشمل اإلقامة خالل الفترة الماضية ت سلطات االحتاللسحبجانب ذلك 

ومن ضمن الشخصيات المقدسية التي تمارس سلطات االحتالل سياساتها العنصرية كقرارات اإلقامة الجبرية  
التهويد  والمنع من التواصل مع شخصيات محددة، وتقييد الحركة داخل القدس، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة  

 آب. 9ناصر هدمي الذي جددت قرارته بتاريخ  
 



 

9 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

 اعتداءات المستوطنين 

المستوطن  واستفزاياعتداءات  وتيرتها از ن  تتزايد  شهر،    في  تهم  للعام  خالل  فكل  الثالث  ّفذ  ن  ، 2022الربع 
 .يالجسد باإليذاء  ( اعتداءً 30)نحو  تخللها اعتداءً  (127)  أكثر من مستوطنون ال

تموز، مهاجمة قطعان المستوطنين على رأسهم )المتطرف بن غفير(،  شهر وكان من أبرز االعتداءات خالل 
أفراد عائلة الشهيد المقدسي "فادي قنبر" واحتجازهم داخل مصعد محكمة تابعة لالحتالل، بعد أن عقدت  

 .فرد من أقارب الشهيد  11جلسة لمناقشة قرارات سحب هويات وإقامات 

ت منظمة استيطانية في نهاية شهر تموز المحكمة العليا التابعة لالحتالل إصدار أمر نهائي بإخالء  كما وطالب
 تجمع الخان األحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة. 

جماعات استيطانية القتحامات المسجد   التي تنظمهاوتيرة الدعوات التحريضية  في  ارتفاع    آب وشهد شهر   
الذي صادف السابع من آب وتخلله تسجيل   في ما ي سمى "ذكرى خراب الهيكل"  األقصى المبارك، وخاصة
 أعلى اعتداءات من قبلهم. 
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 اإلصابات المسجلة

خالل   القدس  محافظة  الربع  رصدت 
اإلصابات الناتجة عن استعمال   الثالث 

ضد   المفرطة  القوة  االحتالل  قوات 
المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة  

  المحتلة.

إصابة  515)  نحو  رصد تم  و    نتيجة ( 
الحيّ  الرصاص  والمعدني   إطالق 

بالغاز   واالختناق  بالمطاط  المغلف 
من قبل واالعتداءات  والضرب المبرح  
االحتالل وكان    ،همستوطني و   قوات 

كبير   نصيٌب  بين لألطفال    من 
 .اإلصابات 

أخطرو  تموز،    اإلصابات   كان  في 
بعد   نمر"  "إسماعيل  الشاب  إصابة 
بشكل   صوبه  النار  االحتالل  إطالق 
طعن   محاولة   " ذريعة  تحت  مباشر 

مواطًنا( خالل اقتحامات    165ل إصابة )يسج تم تأعلى اإلصابات تسجياًل في بلدة سلوان، إذ    ت مستوطن". وكان
 همجية نفذها االحتالل في البلدة.
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جلت أعلى إصابا بالقدس  ت  وفي أيلول س  إصابة    40أكثر من  في قلنديا  ،  28في اليوم البمناطق مختلفة 
بلدة الطور  وأيًضا  باالختناق،   المطاطي   40  أكثر منفي  إصابة متفاوتة بين حاالت االختناق والرصاص 

حالة اختناق    119إصابة باالختناق في بلدة سلوان. كما شهدت العيساوية أكثر من    20والتزحلق. إضافة لـ  
 حلق ورصاص مطاطي.وتز 

باإلضافة إلى وقوع إصابات كثيرة في المسجد األقصى ومحيطه خالل اقتحامات المستوطنين في ما يسمى  
عيد "رأس السنة العبرية"، حيث اعتدت قوات االحتالل والمستوطنين بشكل همجي على المرابطين والمصلين  

 في رحابه. 
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 األقصى الُمبارك ديات في المسجد االنتهاكات والتح

االحتالل  قوات  فرضت 
تشديداتها على أبواب المسجد 
وضّيقت  الم بارك،  األقصى 

وفتشت المصلين    هم على 
هوياتهم    واحتجزت  بطاقات 
مع وذلك    ،الشخصية تزامنًا 

المستوطنين    اقتحامات 
األقصى.  المسجد  لباحات 
القدس  محافظة  ورصدت 

المستوطنين اقتحام   ات 
للمس األقصى المتطرفين  جد 
خالل   الثالث الم بارك  الربع 

اقتحم  2022لعام   إذ  نحو  ، 
باحات   ( مستوطناً 15,178)

الم بارك األقصى   المسجد 
قوات  من  مشددة  بحماية 
المدججة  الخاصة  االحتالل 

 . بالسالح
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مستوطًنا باحات المسجد األقصى خالل الفترتين الصباحية    (2,201)إذ اقتحم    آب  7كان أعالها تسجياًل في   
الغناء  ك لما ت سمى "ذكرى خراب الهيكل"، وقاموا بانتهاكات عديدة    فوجًا، إحياءً   37والمسائية، مقسمين على  
د بهدم  يد التهو ،  ورفع علم االحتالل واالعتداء على المرابطين  -صل هللا عليه وسلم -   والرقص وشتم النبي محمد 

 . طرد المسلمين منهسجد األقصى وقبة الصخرة و الم

تأدية    كما وتزايدت وتيرة التحريض من قبل قطعان المستوطنين ألداء طقوس تلمودية داخل باحاته، كان منها
التلمودية، باإلضافة إلى تكثيف    طقوس ت دعي "بركة الكهنة" ، و "صالة كاديش" التوراتيةطقوس تلمودية ت دعى  

  ".السجود الملحميما ي دعى ب"

بإدخال مجموعة من المستوطنين عبر   28كما وسمحت قوات االحتالل في   باب األسباط أحد أبواب   آب، 
 . 1967المسجد األقصى الم بارك في انتهاك غير مسبوق منذ عام 

أيلول انتهك الحاخام  من    4في الـ  ،المسجد األقصىه لحرمة  يمستوطن و النتهاك االحتالل    وفي سياق متصل
المسجد  اقتحامه  )الشوفار( خالل  البوق  لنفخ  بإذاعة صوًتا  األقصى  المسجد  غليك" حرمة  "يهودا  المتطرف 

 األقصى عبر هاتفه المحمول لدى وصوله المنطقة الشرقية.

المسجد    ،أيلول  8وفي   التوراتي" في  "البوق  نفخ  نيتهم  المزعوم،  الهيكل"  "اتحاد منظمات  بـِ  ي سمى  ما  أعلن 
الجماعات االستيطانية   المسجد من  له  يتعرض  الذي  المتكرر  الم بارك، ضمن مسلسل االعتداءات  األقصى 

ا.  ا لتقسيمه مكانيً تمهيدً   بحماية من سلطات االحتالل، في محاولة لتغيير الوضع القائم، وتكريس تقسيمه الزماني
، لكن  "رأس السنة العبرية"  ما يسمى عيد   نفخ البوق داخل المسجد األقصى الم بارك خاللوحاول المستوطنون  

 .بأجسادهم ن منعوا ذلك وتصدوا العتداءاتهمو المرابط

جرى رصد اقتحام   ، إذ  2022و  2021ما بين عامي    الربع الثالثفي عدد المقتحمين في    ارتفاعويالحظ  
 . 2021عام في  ( مستوطًنا 14,692)
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 :-ملف الحفريات أسفل المسجد األقصى الُمبارك ومنع الترميم

تساقط الحجارة واألتربة من األعمدة داخل التسوية المعروفة ِبـ "م صلى األقصى القديم"، في المسجد   يستمر
إثر استمرار حفريات االحتالل أسفل ومحيط المسجد األقصى المبارك، وال زالت "دائرة  ،األقصى الم بارك

قاف اإلسالمية لفحص ما  األوقاف اإلسالمية" ت طالب شرطة االحتالل بنزول فريق فني مختص من األو 
يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد األقصى الم بارك، إال أن شرطة االحتالل ال زالت تماطل  

 .بذلك

كما واصلت آليات االحتالل أعمالها التهويدية لمئذنة قلعة القدس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، باإلضافة  
 .المبارك قابل الباب الثالثي في القصور األموية جنوب المسجد األقصىإلى مباشرتها أعمال حفر جديدة م

وقاموا ، المبارك مصلى األقصى القديم في المسجد األقصى "إسرائيليين"اقتحم خبراء آثار  وفي تدّخل خطير
 بفحص وتصوير الحجارة المتساقطة داخله. 

اولة لجنة اإلعمار القيام بأعمالها  من تموز، تسربت مياه في صحن قبة الصخره، وخالل مح 29وفي الـ
 .إلصالح الخلل، اقتحمت شرطة االحتالل المنطقة ومنعتهم من مواصلة عملهم لساعات 

، أجرى االحتالل أعمال حفريات جديدة في منطقة القصور األموية إلى الجنوب من المسجد  باإلضافة إلى ذلك
 األقصى. 
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 حاالت االعتقال

عمليات   تنفذها  تتصاعد  التي  االعتقال 
األهالي في    قوات االحتالل بوحشية بحق
جرى  إذ  القدس،    نحو   رصد   محافظة 

كافة  في  اعتقال لمواطنين    ت ( حاال607)
الربع الثالث  خالل    محافظة القدسمناطق  

   .2022لعام 

بين   المعتقلين  عدد  في  ارتفاع  ويالحظ 
رصد 2022و   2021عامي   إذ  نحو   ، 

 .2021في عام  اعتقال( حالة 536)

 -:لمعتقلينابحق  قرارات محاكم االحتالل

بحق  محاكمتفرض     المعتقلين   االحتالل 
إصدار أحكام   بينقرارات مجحفة، تعددت  
وفرض  الفعلي،    ، منزليالحبس  ال  السجن 

غرامات مالية  و قرارات إبعاد  باإلضافة إلى  
محكمة   أصدرت  من  ومنهم  باهظة، 

باإلضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين ألشهر طويلة وربما    ،منع سفر  قرارات م  االحتالل بحقه
 سنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم. ل
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 أحكام بالسجن الفعلي  .1

  حكًما   (24)من بينها    ،بحق أسرى مقدسيين  ( حكًما بالسجن الفعلي51)أصدرت محاكم االحتالل العنصرية  
  جًدا   ةظباهباإلضافة لفرض غرامات مالية  ،  لهم بشكل واضح"  ة"أي دون تحديد تهمة موجه  داري اإلعتقال  اال ب

 . تزيد من معاناة أسرهم

 رارات بالحبس المنزلي ق .2

العديد   من بينهممقدسيين  مواطنين  سلطات االحتالل بحق    اأصدرته  بالحبس المنزلي  ا( قرارً 45)  جرى رصد 
، وهو عقوبة جديدة دون إقرار مدة محددة النتهاء القرار  مفتوحبالحبس المنزلي ال  اقرارً   (18) ، منها  األطفال  من

 أصبحت تتبعها سلطات االحتالل بشكل كبير بحق المقدسيين في اآلونة األخيرة. 

 ومنع السفر  قرارات اإلبعاد .3

الثالث من العام  شهد    المسجد األقصى و   القدس  عن  بعاد باإل  ات قرار إصدار سلطات االحتالل    2022الربع 
فأصدرت نحو    به،  ةلسيطرة على المسجد األقصى واألماكن المحيطل  ا منه  محاولة  في  والبلدة القديمة،    المبارك

  وجّددت   كما وسلمت عن المسجد األقصى والبلدة القديمة.  قراًرا باإلبعاد    (47)  بينها  ، منبعاد باإل  اقرارً   (81)
 ( مواطنين. 9لـ )السفر  منع ات قرار 
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 والتجريف  الهدم ملياتع

الربع الثالث للعام خالل  و 
رصد  2022 تم   ،(67 )

محافظة في  هدم  ة  عملي
المحتلة  منها ،  القدس 

عملية  48) بآليات (  هدم 
 ة عملي (  19)و  االحتالل،

قسري  ذاتي   ، هدم 
( 19)لتنفيذ  باإلضافة  

 .راض  أل تجريف   عملية

وطواقم   آليات  نفّذت  إذ 
شهر  خالل  االحتالل 

هدم 13) تموز   عملية   )
القدس  محافظة  في 

و) عمليات 6المحتلة،   )
ويذكر  أراضي.  تجريف 
لم  تموز  شهر  خالل  أنه 
يتم تسجيل أي عملية لهدم 

 ذاتي قسري.



 

18 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

( عملية هدم بآليات االحتالل  24( عملية هدم في محافظة القدس المحتلة، )35تم رصد )  ،خالل شهر آب و 
وزراعًيا في بلدتي جبع والزعّيم، وقرية قلنديا، وتجمع النبي موسى    ( بركًسا سكنًيا15من بينها؛ هدم لنحو )

  .( عمليات تجريف ألراض  6( عملية هدم ذاتي قسري، باإلضافة لتنفيذ )11)، والبدوي 

،  ( عملية هدم بآليات االحتالل11)،  في محافظة القدس المحتلة( عملية هدم  19تم رصد )وخالل شهر أيلول،  
 . عمليات تجريف ألراض  ( 7، و)هدم ذاتي قسري  ات ( عملي8)و

( 42)و  قسري،  هدم ذاتي( عملية  41)عملية؛ منها  (  83)، رصد نحو  2021للعام    الربع الثالثوخالل  
 هدم نفذتها آليات االحتالل.  ةعملي

 الممتلكاتخطارات الهدم ومصادرة إ

محافظة    بلدات   يد منعد ال في  ومنشآت تجاريةلعدة منازل  هدم  لا  ات إخطار   منالعديد    سلمت سلطات االحتالل
( إخطارات هدم  107)  أكثر من  2022فقد سلمت سلطات االحتالل خالل الربع الثالث للعام   .القدس المحتلة

 مناطق مختلفة في القدس المحتلة.لمنازل في 

تحت ذرائع "فرض وتنفيذ قوانين متعلقة    هدم ووقف بناء بال ( إخطاًرا  86كان أعالها في تموز، حيث سلمت نحو )
بتنظيم البناء وإنفاذها على المقدسيين في شرق مدينة القدس"، وكانت هذه األوامر في األحياء والبلدات: شعفاط، 

وادي   وحّي  اللوزة،  عين  وحّي  البستان،  وحّي  حنينا،  وبلدة  وبيت  الطور،  وبلدة  صورباهر،  وبلدة  ياصول، 
 عدد منها. ةمساح وأخذت العيسوية، في حين صورت طواقم البلدية المباني والمنازل المستهدفة 

إخطارات هدم لعدد من المباني   حيث أصدرت سلطات االحتاللبلدة بدو    وكانت أبرز اإلخطارات في أيلول، في
عائالت تجمع "عرب الكعابنة" البدوي شمال    باإلضافة إلى إخطار   بعضها مسكونة.  التي بلغت تسعة مبان  و 

د في  يشخص( يحدق بهم خطر التهجير والتشر  500، وي ذكر أنه أكثر من ) مغرب القدس المحتلة بهدم منازله
 التجمع. 
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القدس من خالل مضي  رصد استمرار تهديد الوجود المقدسي في مدينة  ت،  في سياق مصادرة الممتلكاأما  
عائلة فلسطينية في    45منزاًل تقطنه    40االحتالل قدًما في إجراءات التسوية لألراضي، تم الكشف عن تسجيل  

حّي الشيخ جّراح بأسماء جمعيات استيطانية وذلك دون علم أصحابها. ولتسهيل عمليات التسريب وبيع األراضي  
بإمكانية إصدار شهادات حصر إرث من ما ت سمى بـ"    للمستوطنين، أصدرت سلطات االحتالل أمر عسكري 

 المحكمة الشرعية اإلسرائيلية" بداًل من المحاكم الشرعية الفلسطينية بادعاء حماية البائع الفلسطيني. 

بانتزاع قرار من محكمة االحتالل يقضي    آب شهر  في  فريق ائتالف من أجل لفتا    ، نجح  متصلوفي سياق  
 . القرية، وإعادة تأهيلها وفتح مسجدهابمنع هدم بيوت 

 سرى األاالنتهاكات بحق 

يخوض األسرى في سجون االحتالل حرًبا ضارية ال تقل عن ما يحدث خارجه، حيث تواصل إدارة سجون 
 االحتالل اإلسرائيلي التنكيل بهم واالعتداء عليهم بشكل مستمر.

بلدة بيت دّقو شمال غرب القدس المحتلة إضرابه المفتوح عن  ، علق األسير "رائد ريان" من  من تموز  28في الـ
وذلك بعد اتفاق مشروط   ،ا لسياسة االعتقال اإلداري يوًما على إضرابه، رفًض   113الطعام، بعد مضي نحو  

 بوضع سقف زمني لإلفراج عنه. 

 مددت سلطات االحتالل   ، "مناصرةأحمد  "  المقدسي  عن األسير  المبكر  باإلفراج  طالبةالم    وفيما يتعلق بالحملة
أشهر إضافية، رغم المطالبات المستمرة باإلفراج عنه لتدهور وضعه    6مدة  ل  ه العزل اإلنفرادي بحق  آب،  17في  

وفي األول من أيلول    منظمة العفو الدولية بـ "العمل الوحشي بالغ الظلم"،  ، األمر الذي وصفتهالصحي والنفسي
والتي تطالب بإلغاء قرار    "،أحمد مناصرة"افات التي قدمها طاقم الدفاع عن  االستئن  محكمة االحتالل  رفضت 

وأبقت على  ه  كما رفضت المحكمة طلب طاقم الدفاع باإلفراج عن  ،اللجنة حول تصنيف ملفه كملف "إرهاب"
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عندما  ،  2015من شهر تشرين أول/ أكتوبر    12وي ذكر أن األسير مناصرة اعت قل طفاًل في الـ  اعتقاله في عزله.
 سنوات ونصف.  9وهو يقضي ح كًما بالسجن الفعلي لمدة  ،اعامً   12كان عمره  

 ضد المؤسسات والمعالم المقدسية  االنتهاكات

محاوال لقمع   ت في  مستمرة 
المقدسية  المؤسسات 

مقدسية تقويض  و  أي جهود 
يواصل  القدس  مدينة  داخل 

هذه االحتالل   وإغالق  قمع 
وقمع   الفعاليات المؤسسات 
وجود   تثبت  المقدسي التي 
   في المدينة المحتلة.

تموز، سحبت "وزارة   28في  
حكومة   " التعليم في 

تر   6خيص  ااالحتالل، 
القدس  مدينة  في  مدارس 
لمدة عام، بحجة "التحريض 
على  المدرسية  الكتب  في 
االحتالل".  وجيش  دولة 
مدرسة  القرار  ويشمل 
الصوانة،  في  اإلبراهيمية 
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ومدارس اإليمان بكافة فروعها في بيت حنينا في القدس المحتلة. ويشار إلى أن وزارة تعليم االحتالل سحبت  
د الرخص بشروط التعديل  رخصة العمل الدائمة واستبدلتها برخصة مؤقتة لمدة عام، تجدّ   ةمن المدارس المذكور 

جود مضامين عن األسرى، وحول منع  على منهاج التدريس وما أسمته "المضامين التحريضية". إذ اّدعت و 
 . تقديم العالج للمصابين، والسيطرة على مصادر المياه، والنكبة والنكسة

سلسلة إجراءات   2023\2022اتخذت سلطات االحتالل قبيل بدء العام الدراسي الجديد  وفي سياق متصل،  
طالب وطالبة    6500سية لحوالي  بحق المدارس وقطاع التعليم في القدس، كان آخرها: إلغاء المواصالت المدر 

 من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. 

بدعوة من القوى    بكافة أنواعها،  في مدارس مدينة القدس المحتلة  َعّم اإلضراب الشاملمن أيلول،    19وفي ال
الفلسطي المناهج  "فرض  االحتالل  بلدية  لمحاوالت  رفًضا  المدينة،  في  واإلسالمية  على  الوطنية  المحرفة"  نية 

تحاول سلطات االحتالل التأثير على التعليم الفلسطيني وتهويده بمختلف المجاالت، من خالل    حيث   المدارس.
تزوير المناهج الفلسطينية وإجبار المدارس على تعليم المناهج "اإلسرائيلية" المزورة وتهديدها بسحب تراخيصها  

 .مجالس أولياء أمور تابعة لهمبمحاولة تشكيل  افي حال رفضت ذلك، ومؤخرً 

مكتبة  و   واصلت سلطات االحتالل هجمتها الشرسة ضد المؤسسات المقدسية إذ اقتحمت نادي هالل القدس،و 
 جماعة القدس في البلدة القديمة في األول من آب وعبثت بمحتوياتهم وملفاتهم. 

آب  ما    وفي  قوات  ت سوفي  اعتدت  الهيكل"  خراب  "ذكرى  ومستوطنيه مى  الصحفية على    ،االحتالل    الطواقم 
 ، وكذلك في أيلول في ما يسمى بعيد "رأس السنة العبرية". والطبية

ضمن محاوالتهم ألسرلة التعليم    وكوادرها  باإلضافة الستمرار سلطات االحتالل بمالحقة المؤسسات التعليمية
ستيطانية ، شكوى ضد معلمات االحيط القدس"  منظمة "منتدى مو   رفعت منظمة "الفيا" االستيطانيةفي القدس،   

  فيسبوك.ال ات على صفحوالشهداء  في مدرسة الخان األحمر لنشرهن عبارات تمجد األسرى 
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 المشاريع االستيطانية 

تسعى سلطات االحتالل إلى 
فرض واقع جديد على مدينة 
خالل  من  المحتلة  القدس 
استيطانية  مشاريع  تنفيذ 

الثالث من  ففي الربع  ،  خطيرة
صادقت   2022العام  

( 27سلطات االحتالل على )
مشروع استيطاني خطير في 
القدس  مناطق  مختلف 

، وقد بدأ تنفيذ العديد المحتلة
 . منها

 

 

 

 

 



 

23 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

 - : كان أبرزها ،( مشاريع استيطانية كبيرة10صادقت سلطات االحتالل، على )  في شهر تموز 

" شمال القدس مركز رياضي في "بيت حنيناقرار ما ت سمى بـ"بلدية القدس" التابعة لالحتالل إقامة  .1
 .مليون دوالر 20آالف متر مربع بتكلفة حوالي  5المحتلة، على مساحة 

  ،جدًدا على جدول أعمالها، في محاولة للتقدم بهم  E1 مشروعأعادت حكومة االحتالل الحالية طرح   .2
قيع وزير جيش االحتالل فقط لبدء تنفيذه. ويذكر أن هذا المشروع سيربط القدس فهو بحاجة لتو 

بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرًقا، ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يعني استحالة تطبيق ما ي طلق  
عليه "حل الدولتين". وكانت سلطات االحتالل قد صادقت على المشروع االستيطاني ألول مرة من  

سنوات  8، وجرى تجميده لمدة 2012كومة رئيس وزراء االحتالل السابق "نتنياهو" عام قبل ح
 .بضغوط دولية

تحت األرض في القدس المحتلة، في ظل خطته لبناء    شبكة أنفاقيواصل االحتالل خطواته إلقامة  .3
ها  شبكة طرق ومواصالت سريعة ومريحة تربط المدينة والمستوطنات المحيطة بها في إطار مساعي

لمشروع "القدس الكبرى"، وبدأت سلطات االحتالل بهذا المشروع قبل نحو عام، حيث باشرت بأعمال  
شق هذه األنفاق، على الرغم من أنها أوقفت العام الماضي التنفيذ القانوني والسياسي لخطة ضّمها  

فيذه على  % من الضفة الغربية، لكن يظهر من خالل هذا المشروع أنها مستمرة في تن 30أكثر من  
األرض. يشمل المخطط إقامة نفق أسفل مستوطنة "التلة الفرنسية" التي أقيمت على جبل المشارف 

بالقدس المحتلة لربط المستوطنات المقامة على أراضي غور األردن مع مستوطنة "معاليه أدوميم" مع  
 ."غرب المدينة، ومن ثم ربطها بمدينة "تل أبيب 

النفق الرئيسي الذي يتشعب منه أربعة مسارات تمتد تحت األرض بطول يبلغ  وبدأت بلدية االحتالل ببناء 
متًرا، حيث يتفرع نفقان باتجاه مستوطنة "معاليه أدوميم"، ومن ثم نفقان باتجاه   40كم، وعمق يصل إلى   4.4
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  معاكس باتجاه مستوطنات "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"آدم" وباقي مستوطنات شرق مدينتي رام هللا
 .والقدس

كشف مركز "عدالة" القانوني، وجود أدلة جديدة عن مخطَّط أمريكي "إسرائيلي" مشترك للسفارة في   .4
وبشكل    القدس على أمالك  فلسطينية خاصة. وكشف البحث الذي قام به المركز في سجالت  أرشيفية

الفتًا إلى أن ورثة   ،القدسقطعي عن ملكية الفلسطينيين لألراضي المخصصة للسفارة األمريكية في 
، أودعت كّل من وزارة 2022شباط  15المالكين األصليين يطالبون باإللغاء الفوري للمخطَّط. ففي 

الخارجية األمريكية وسلطة أراضي االحتالل، مخّططًا مستحدثًا إلقامة مجّمع دبلوماسي أمريكي في  
لك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في  القدس، إلى "دائرة التخطيط" التابعة لالحتالل، وتّم ذ 

 . 2008العام 
وحدة سكنية( استيطانية، في مستوطنة “جفعات  83أعلنت سلطات االحتالل عن مناقصة لبناء ) .5

هاماتوس” المقامة على جبل أبو غنيم  الواقع بين بلدتي بيت صفافا وصور باهر في القدس 
، وتشمل بناء حوالي  2012و  2007الجديدة بين عامي   المحتلة. وقد تم الترويج للخطة االستيطانية

وحدة استيطانية، وبناء مجمع فندقي على طول طريق الخليل ومنطقة عمل وخدمات بلدية،  2600
وفي منتصف تشرين الثاني   ،ويمكن للبناء االستيطاني الجديد أن يعزل مدينة القدس عن بيت لحم

 .ستيطانية جديدة في الموقعوحدة ا 1,257الماضي، أ صدرت مناقصة لبناء  
علنت سلطات وبلدية االحتالل في القدس عن عرض عطاءات لبناء "مركز للزوار" في حّي بطن  أ  .6

ويأتي مشروع هذا المركز على غرار المركز  ،الهوى في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد األقصى
 المتواجد اآلن في حّي وادي حلوة شمال بلدة سلوان. 
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أعلنت سلطات االحتالل عن إقامة مشروع "سياحي كبير" في مستوطنة "ميشور أدوميم" المقامة على   .7
  1000 لـ أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، يشمل حديقة مائية ضخمة وفندق ضخم يتسع

 .غرفة
( وحدة استيطانية على أراضي صور باهر  1446صادقت سلطات االحتالل على خطة لبناء ) .8

( وحدة استيطانية على أراضي بلدة بيت صفافا في  473بالقدس المحتلة، كما وصادقت على بناء )
 .القدس المحتلة

ا أن الكنيس القديم  أعلنت سلطات االحتالل أنه سيتم افتتاح مركز ثقافي يهودي في قلب سلوان، علمً  .9
كانت تسكنه عائلة أبو ناب، والتي تم إخالئها من العقار قبل سنوات طويلة، بأمر من محكمة  

االحتالل تحت ذريعة "إثبات المستوطنين أن العقار كان يشغل ككنيس يهودي لليهود اليمنيين بعد 
دية االحتالل كانت قد صادقت على "، علًما أن ما ت سمى بـ "وزراة الثقافة اإلسرائيلية" وبل1881العام 

 .المشروع قبل حوالي الشهر
كشفت الجماعات االستيطانية عن مخططات لتوسيع باب المغاربة الذي تجري منه   .10

االقتحامات للمسجد األقصى المبارك، ضمن رؤيتها للعامين المقبلين. إذ طالبت بتوسيع ساعات  
ساعات تمتد إلى ساعات العصر، وخالل األعياد  10ساعات إلى  4اقتحام المسجد األقصى من  

اليهودية إلى الليل. وإزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الذي يصل من ساحة البراق إلى باب  
المغاربة، وبناء جسر ثابت يحمل عبارات توراتية، حيث يكون واسعًا لتحقيق طموحاتهم المتطرفة في  

 زيادة أعداد المقتحمين للمسجد األقصى.

 - كان أبرزها: ،خطيرةمشاريع استيطانية  (9) على  سلطات االحتاللصادقت  آب  شهر في
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وحدة استيطانية ضمن    1400لدى االحتالل، على بناء    "لجنة البناء والتخطيطما ت سمى بـ"  مصادقة .1
تسور  " في منطقة حّي  وسيكون بناء هذه الوحدات  ،  مخطط استيطاني جديد شرق مدينة القدس المحتلة

   االستيطانية. "كيبوتس رامات رحيل"و
للجنة  التابعة لالحتالل، على خطتي بناء جديدتين إليداعهما في ا  "بلدية القدس"  ما ت سمى بـ  صادقت  .2

على حدود الخط    " جفعات هفاريديم"في    "بيت هكيرم" في  بناء مباني استيطانية وطابق تجاري    - اللوائية  
ويتضمن كال البرنامجين عشرات الوحدات وإضافة روضتين.     ،األخضر بين القدس الشرقية والغربية

تمتد    أراضي لفتامستوطنة "رموت" على  على مخطط لبناء حّي استيطاني جديد أسفل    أيًضا  وصادقت 
جزء  فإن  حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس الشرقية المحتلة. ووفق المصادقة  

من المشاريع الخمسة التي تمت المصادقة عليها في القدس الغربية، وواحد في القدس الشرقية المحتلة  
. ويقع مخطط إنشاء مباني  1967م  على حدود التماس الفاصلة بين حدود النكبة وحدود النكسة عا

استيطانية في المنطقة الفاصلة حيث سيتم إزالة حديقة ومربط للخيل ومباني أقامها أحد المستوطنين  
، وخط  443شمال غرب القدس المحتلة، قرب المحور الرئيسي والشارع االلتفافي    أسفل قرية بيت إكسا 

وحدة استيطانية متدرجة بموازاة    270وحسب القرار سيتم بناء    ،سكة الحديد التي تربط القدس بتل أبيب 
 الجسر في قمة الجبل المقابل لقرية لفتا التحتا. 

مشاريع تهويدية استراتيجية كبرى، تعكف    3كشف الباحث في شؤون القدس "فخري أبو دياب" عن    .  3
 قصى المبارك.المؤدي إلى المسجد األ بمحيط باب المغاربةسلطات االحتالل على بنائها 

المشروع األول/ يتمثل في إنشاء درج كهربائي ضخم يبدأ من باب المغاربة الذي يسيطر االحتالل   ✓
، مشيًرا إلى أن صور الحفريات بدأت تظهر من هناك. فالدرج  1967على مفاتيحه منذ احتالله عام  

لشرف بالبلدة القديمة،  الكهربائي من شأنه تسهيل عدد المستوطنين الوافدين من باب الخليل لحارة ا
 وأطلق عليها "حارة اليهود".  1967التي هّودها االحتالل عام  
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أما المشروع الثاني، يتمثل في إنشاء مجمع ضخم، وسيشمل كنيس ومركز لتهيئة ما يسمى بـ"خدمة  ✓
 ا، إضافة لمكتبة تلمودية للمستوطنين. ا مزعومً ا توراتيً كهنة المعبد المزعوم"، كما سيضم متحفً 

مشروع الثالث، سيعمل على إنشاء محطة لهبوط وصعود المستوطنين أثناء استخدامهم خط القطار  ال ✓
 الهوائي بالبلدة القديمة، وزيادة عدد المقتحمين، وتسهيل مهمة اقتحام جنود االحتالل كذلك. 

موعًدا الفتتاح مشروعها التهويدي الجديد في    حددت بلدية االحتالل في القدس المحتلة نهاية شهر آب .  4
( والذي يعرف باسم شارع “أرئيل شارون”  16للقدس المحتلة، وهو مشروع شارع )  منطقة البوابة الغربية

سنوات من اآلن، ويمتد من خالل    3( قبل  16قرى فلسطينية. حيث بدأ تنفيذ شارع )  5في    ويشق أراض  
 نفقين في أراضي قرى القسطل وقالونيا وعين كارم والمالحة، ويصل إلى قرية الشيخ بدر المهودة بالكامل.

على  صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد في جنوب القدس المحتلة  .  5
في مستوطنة جيلو المقامة على  وحدة استيطانية  1324. المخطط سيتضمن بناء  مشارف مدينة بيت لحم

دونمًا    80جنوب مدينة القدس، حيث سيقام المخطط التوسعي الجديد على مساحة    أراضي جبل أبو غنيم
حال تجارية ومباني  وسيتم بناء منتزه وم  .1324مبنى تتوزع عليها الوحدات االستيطانية الـ    15ويشمل  

 عامة وأخرى تشغيلية تربط بين المخطط الجديد والشوارع المحيطة ضمن المخطط االستيطاني. 

بتنفيذه ضمن  .  6 الباحث المقدسي “فخري أبو دياب” عن مخطط جديد بدأت سلطات االحتالل  كشف 
لمبارك من خالل زرع أكثر  سياساتها المستمرة لتهويد مدينة القدس والسيطرة الكاملة على المسجد األقصى ا

خط الدفاع األول عن األقصى خاصة    ة، وإزال2030ألف مستوطن في البلدة القديمة مع حلول    25من  
الذي أصبح في عين   المسجد  بداًل منهم تمهيدًا لالنقضاض على  المستوطنين  بلدة سلوان، وإحالل  من 

ه قبل عدة سنوات ويتضمن إزالة ضمن مشروع الحوض المقدس، الذي تم اإلعالن عن وذلك    العاصفة.
% من المعالم اإلسالمية والمسيحية في القدس لصياغة تاريخ جديد يتوافق مع الرواية التهويدية  35أكثر من  

دونًما،   17500سلوان جنوب األقصى على مساحة    وحتىاح  من الشيخ جرّ هذا المشروع  سيبدأ  و التلمودية.  
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دونًما من أراضي    26500شروع عليها وانتزاعها لتصل لحوالي  لكن تم توسيع المساحة المنوي إقامة الم
 البلدة القديمة ومحيطها، بعد إضافة جبل الزيتون والمشارف والثوري وصواًل إلى جبل المكبر، إلى المشروع. 

الذي    مشروع الجسر الهوائي المعلقباشرت ما ت سمى بـِ "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل العمل على  .  7
يمتد على أراضي المواطنين في َحّي واد الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى الم بارك، حيث  

مواطنين التي صادرتها  سيتم ربط الجسر المعلق من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية فوق أراضي ال
 دولة االحتالل لعمل حدائق توراتية وحدائق عامة وتغيير معالم المنطقة.

في جفعات  وحدة استيطانية    700لدى االحتالل على بناء    "لجنة التخطيط والبناء"  ما ت سمى  صادقت .  8
ة، حيث حاول  جنوب مدينة القدس المحتلة. وأوضحت أن هذا المخطط القى معارضة أمريكية شديد   شاكيد 

السفير األميركي لدى االحتالل "توم نيكدس" منع بناء هذه الوحدات، إال أن وزيرة الداخلية لدى االحتالل  
 "ايليت شاكيد" أصرت على تنفيذه. 

يهدف إلى جذب    "مزرعة في الوادي"أعلنت جمعية إلعاد االستيطانية عن مشروع جديد يحمل اسم  .  9
اليهود من العالم إلى القدس المحتلة، والفكرة األساسية فيه هي تقديم تجربة زراعة خاصة تشبه تجارب 
المزارعين في العصور القديمة. وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن آالف المستوطنين في فلسطين  

ستقام في إطار هذه المزرعة، حيث أن  المحتلة واليهود حول العالم سجلوا في الورشات والنشاطات التي  
،  جمعية إلعاد حاولت استقطاب هؤالء من خالل نشاطات فنية أيضا من بينها مشاركة فنانين مشهورين

ويدعم المشروع االستيطاني الذي تديره إلعاد، هيئات حكومية في دولة االحتالل وسلطات بلدية ووزارات  
 والقضاء وما تعرف بوزارة شؤون القدس والتراث. من بينها وزارات الجيش والتعليم والزراعة

 - كان أبرزها:  ،( مشاريع استيطانية خطيرة8صادقت سلطات االحتالل على )  ،أيلولشهر ب ما يتعلقفيو 
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تسعى لجنة التخطيط والبناء لدى االحتالل، للمصادقة على مخططين استيطانيين، وسيتم بموجبهما   .1
دونم في المنطقة الواقعة   2100  بِـ   استيطانية جديدة على مساحة تقدروحدة    3412بناء أكثر من  

الجدار واالستيطان أن مصادقة   المحتلة. وأوضحت هيئة مقاومة  للقدس  الشرقية  البوابة  على تخوم 
فلسطيني يعيشون في مجتمعات    2000ض حوالي  االحتالل على هذين المخططين من شأنه أن يعرّ 

( وواد سنيسل وبدو  2- 1ل وبير المسكوب )مِ ي جِ قة مثل جبل البابا وواد بدوية صغيرة في هذه المنط 
التهجير القسري الذي يرتقي لمستوى جريمة حرب  تنفيذ   ،أبو جورج، لخطر  الهيئة إلى أن  وأشارت 

المخططين االستيطانيين سيعمل على فصل شمال الضفة عن جنوبها وسيؤدي إلى إغالق المنطقة  
 . امل ومحاصرة بلدات شرق القدس عناتا والطور وحزما بالبناء االستيطانيالشرقية من القدس بشكل ك

صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على خطة إلنشاء حي استيطاني جديد في المنطقة الواقعة وراء   .2
ا باليهود يحمل  وستبني سلطات االحتالل حًيا خاًص   ،جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة

شاكيد"، بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة. وسيغطي الحي الجديد،  اسم "جفعات ه
طابًقا، في حين    24وحدة استيطانية، من خالل بناء أبراج من    700دونًما، بما يشمل بناء    38نحو  

 طوابق.  6يسمح االحتالل للفلسطينيين في بيت صفافا ببناء عمارات فقط حتى  
بـ"لجنة .3 ت سمى  ما  لتوسيع    كشفت  جديد  استيطاني  مشروع  عن  لالحتالل  التابعة  والبناء"  التخطيط 

 للثانية. 285وحدة استيطانية لألولى و  600مستوطنتي "آدم وشاعر بنيامين" بواقع 
تهويديًا جديدًا يضم كنيسًا يهوديًا ومدارس توراتية، ومصفات  نهت سلطات االحتالل تشييد مبنىً أ .4

وشمل المبنى الذي ب دئ . المغاربة المالصق للمسجد األقصى الم باركلسيارات المستوطنين، في حي 
، عدة طوابق قرب حائط البراق، الستيعاب أكبر عدد من المستوطنين الذين  2017العمل به عام 

 يقتحمون المنطقة. 
استيطاني جديد صادقت ما ت سمى بـِ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة االحتالل، على مخطط  .5

وبحسب ما تم نشره فإن هذا المخطط الذي  في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس المحتلة.



 

30 

Email:pr.unit@jergov.ps                                   Mobile: +970 562-800-774 

الغزالن"، تمت الموافقة عليه بعد أقل من أسبوع من تقديمه، حيث  حصلت  -"الحديقة الوطنية   ي سمى
في القدس "شيرا   مؤسسات استيطانية على قرار موقع من رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء

  700بطليموس بابائي" بالموافقة على المخطط إلنشاء حديقة طبيعية حضرية ت غطي مساحة تقارب )
(، في منطقة المنتزه "ناحال زمري"، وهناك قطيع من الغزالن وأنواع فريدة من النباتات  اً دونم

وِحزما جاءت بمبادرة قام  كما أن خطة بناء هذه الحديقة على أراضي شعفاط وبيت حنينا  والحيوانات.
بها مستوطنون من مستوطنة "بسغات زئيف" التي تلقت دعًما كبيًرا من حكومات االحتالل المتعاقبة  

 ودعًما من بلدية االحتالل في القدس.
شرعت ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" التابعة لسلطات االحتالل بتشييد مقبرة يهودية مزيفة بشواهد وقبور   .6

 المبارك. حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصىوهمية في أراضي 
مليون شاقل إلعادة   2.5تخصيص مبلغ  ،حكومة االحتاللفي أقرت ما ت سمى بـ"وزارة شؤون القدس"  .7

 القدس المحتلة.بفي البلدة القديمة  "الكاردو" ترميم الشارع الرئيس القديم 
مباني ومؤسسات عامة وطرق في مخيم شعفاط  أعلنت بلدية االحتالل في القدس عن مخطط  .8

 وضاحية السالم بالقرب من بلدة عناتا، كما وأعلنت عن مصادرة أراضي من البلدة لهذا الغرض. 

 

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


