
 م 2021لعام النصف األول تقرير 

   محافظة القدس خالل النصف األول من العام الجاري 

( ألف مستوطنًا اقتحموا  14ونحو ) حالة اعتقال (1868)نحو وعملية هدم  (96)و شهداء 6
 المسجد األقصى

مكتب   ققرارات مجحفة بحق محافظ العاصمة المحتلة عدنان غيث وتجديد إغال  4وإصدار 
 تلفزيون فلسطين في القدس

 

خاصًا،   معنى  يكتسي  األبدية  فلسطین  عاصمة  القدس  محافظة  في  الفلسطیني  الوجود  تثبیت 
یدها وأسرلتها بشكل شمولي أرضًا ومشهدًا، ففي كل يوم  هو فالمساعي اإلسرائیلیة يومیة لمحاولة ت

میة على أرضه حكاية صمود فحكاية المقدسي الیو   ،دية جديدة فیهای هناك انتهاكات وخطط تهو 
 . تهوهوی هيومي، فهو يخوض كل يوم معركة حفظ لوجود 

خالل   من  القدس  محافظة  العامةعمدت  العالقات  رصد   فیها  وحدة  االحتالل   إلى  انتهاكات 
المحتلة   العاصمة  وأطلقت  اإلسرائیلي في  الجاري،  العام  بداية  )  7منذ  تفصلیة  تقاریر    6تقاریر 

رصدت من خاللها أحداث القدس يوم بیوم،  حیث    (  2021من عام    الربع األولشهریة، وتقریر  
ساعه كل  مستجدات  ترصد  يومیة  إخباریة  نشرات  إلى  ملخص    ،باإلضافة  يرصد  التقریر  وهذا 

 في العاصمة المحتلة.  م2021 الجاري  عامالاألول من  النصفخالل النتهاكات االحتالل 

فمن قلب العاصمة المحتلة عّم    غیرًا في المشهد المقدسي،شهد النصف األول من العام الجاري ت
جمیع أنحاء فلسطین والدول المجاورة، بعد اشتعال مواجهات عنیفة جدًا في باحات   فيالغضب  

والذي بدأ معه العدوان على قطاع غزة،   ، أيار  10رمضان/    28المسجد األقصى الُمبارك بتاریخ  
الناقورة إلى الن  قب احتجاًجا على االنتهاكات في القدس المحتلة وقصف  لترد فلسطین من رأس 

غزة لقطاع  في   ،االحتالل  العسكریة  االحتالل  حواجز  ونقاط  واألحیاء  البلدات  مداخل  وتحولت 
وشهد شهر  ، محافظة القدس إلى نقاط تماس ال تنام وال تهدأ نصرًة للمسجد األقصى والشیخ جراح

اشتعلت انتفاضة شاملة ضد  حیث  الفلسطیني الحديث،  أيار، حدث تاریخي وألول مرة في التاریخ  
أيار،   18لیعم في  في آن واحد،    48واألراضي المحتلة عام    وغزةاالحتالل في القدس والضفة  

إضراب شامل طال جمیع مناحي الحیاة لجمیع أرجاء الوطن، ُنصرًة للقدس وقطاع غزة، واحتجاجًا  
 األراضي الفلسطینیة المحتلة.على العدوان "اإلسرائیلي" على كل 



انتهاكات طالت شخصیات وقیادات مقدسیة،  وكان قد   العام الجاري  على  شهد الربع األول من 
آذار  القدس عدنان غیث   تسلیم عطوفة محافظ   رأسها قرارات   المنصرم  في شهر  تجديدًا ألربعة 

ان عمله في بلدة الّرام، عسكریة بحقه آخرها منعه من الدخول إلى الضفة الغربیة والوصول إلى مك
التواصل مع   تمنعه من  إلى قرارات أخرى  شخصیة فلسطینیة وعلى رأسها سیادة    51باإلضافة 

الرئیس محمود عباس، ودولة رئیس الوزراء محمد اشتیة، وعددًا من أعضاء اللجنة المركزیة لحركة 
و التواجد في مدينة القدس فتح وقیادات أمنیة ووطنیة فلسطینیة، وقراًرا آخر يمنعه من التحرك أ

أو   فعالیات  أو  نشاطات  أّية  المشاركة في  يمنعه من  وقرارًا رابعًا  ببلدة سلوان،  عدا مكان سكنه 
وكذلك تسلیم أمین سر حركة فتح في القدس شادي   ،"دولة إسرائیل"تجمعات داخل ما ُيسمى نطاق  

، وتجديدًا لقرار باإلبعاد  شخصیة في شهر كانون الثاني  21مطور قرارًا بمنعه من التواصل مع  
في شهر آذار سلمت رئیس الهیئة اإلسالمیة العلیا وخطیب  و   ،عن الضفة الغربیة في شهر حزیران

   .قرارًا يقضي بمنعه من السفر المسجد األقصى الُمبارك الشیخ ِعكرمة صبري 

الموافق   وشهد الربع الثاني من العام الجاري تفاقم باألحداث، فمنذ الیوم األول من شهر رمضان
، ات عنیفیة في محیط المسجد األقصىلم تعرف مدينة القدس الهدوء، فاندلعت مواجه  نیسان  13

الشیخ جراح    حيّ في    ،والهدم  ،القسري واإلخالء    ،العرقي  التطهیرباإلضافة إلى تصاعد وتیرة قضايا  
بلدة سلوان المقدسیة،  ،وفي  العائالت  القدس   وإخالء منازل  الذي أعاد قضیة  إلى صدارة   األمر 

 .جدول أعمال المجتمع الدولي

المقدسیون معركة    ض من نیسان من العام الجاري ومع أول أيام شهر رمضان الفضیل خا  13في الـ
بعد أن أغلق االحتالل    ،قدسهویة في منطقة باب العامود الشریان الحیوي للللحفظ وجود وإثبات  

من إزالة   25حتى تمّكن المقدسیون في الـ  يوم،    12استمرت هذه الهبة  و ،  ةيسواتر الحديد الالساحة ب
  طة االحتالل في محیط باب العامود.جمیع الحواجز التي وضعتها شر 

 التفاصیل:  فیما يلي

 :الشهداء

الجاري  ودّ  العام  األول من  النصف  القدس خالل  مدينة  بینهم سیدة وطفل  ،شهداء  6عت    ، من 
 عام(  20محمد صالح الدين )  األسیر المحررالشهید    ارتقىي  ر فخالل الربع األول من العام الجا

المتبعة في سجون االحتالل  من بلدة حزما،   إصابته    إثرنتیجة لسیاسة اإلهمال الطبي المتعمد 
 بمرض السرطان. 



ففي   ،االحتالل على جثامین ثالثة منهم  أبقت سلطات و خمسة شهداء،  ارتقى    ،وفي الربع الثاني
إطالق    إثر،  و دّ عامًا( من بلدة ب  42المواطن أسامة صدقي منصور )  ، ارتقى نیسان  السادس من

إلى استشهاده    االحتاللقوات   باتجاه مركبته، ما أدى  الحي  إصابته  ب   متأثراً وابل من الرصاص 
عامًا(    41)  ار، ارتقى الشهید شاهر أبو خديجة أيّ من  السادس عشر  وفي    برصاصة في الرأس. 
 شر في حيّ بشكل مباباتجاهه  طة االحتالل الرصاص الحي  إطالق شر   إثرمن بلدة كفر عقب،  
عامًا( من بلدة    25)ار، ارتقى الشهید محمد إسحق حمید  أيّ من    ثامن عشرالشیخ جّراح. وفي الـ

في الصدر خالل مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة   بیت عنان، عقب إصابته بالرصاص الحيّ 
عامًا( من    17)ار، ارتقى الشهید الطفل زهدي الطویل  أيّ   من  الرابع والعشرین  وفي  البیرة الشمالي.

بلدة كفر عقب، بعد إطالق شرطة االحتالل الرصاص الحي باتجاهه بشكل مباشر عند محطة  
  ارتقت الشهیدة الدكتورة حزیران،  من    سادس عشرال  وفي  الشیخ جّراح.   في حيّ   ""القطار الخفیف

عامًا( من بلدة أبو ديس، بعد إطالق الرصاص الحي باتجاهها، عند  29) مي خالد يوسف عفانة
. واحتجز االحتالل جثمان كل من الشهید شاهر أبو خديجة، والشهید الطفل زهدي  مدخل بلدة حزما

ذلك عدد جثامین الشهداء المقدسیین المحتجزة لدى  ویل، والشهیدة الدكتورة مي عفانة، لیرتفع بالط
 . جثمان 13االحتالل إلى  

 حاالت االعتقال

من بینها  حالة اعتقال    (1868)   في النصف األول من العام الجاري   رصدت وحدة العالقات العامة
  ، ةالشاب  العمریة  ة الفئ  یة المعتقلین منغالب ویذكر أن    ( قاصًرا،394و)  سیدات،لعتقال  ( حالة ا 85)

 . أيارشهر  في رصداً  هاأعال كانو  ،سنة 25  إلى سنة 15 تتراوح أعمارهم منوالتي 

قرارات  أحكام حبس فعلي، أو    :منها  المعتقلینوما يلحق حاالت االعتقال هذه، قرارات جائرة بحق  
منزلي إبعاد   ،حبس  قرارات  باهظة  ،أو  مالیة  التأمین  أو غرامات  قطع  أو  تجدها    الصحي،،  أو 

 مًعا. مجتمعه 

 الحبس المنزلي 

( منها في الربع 66، )قرار حبس منزلي  (101)  ،أصدرت سلطات االحتالل خالل النصف األول 
ى  أعلو   ،الثاني، وذلك لفترات زمنیة متفاوته أقلها ثالثة أيام وقد تصل إلى قرار حبس منزلي مفتوح

 قرار حبس منزلي.  ( 34)بواقع  حزیرانشهر  كان في لهذه القرارات  تسجیل

 اإلبعادات



النصف األول،  أصدرت سلطات االحتالل  بین   ،بعاد باإل  اً قرار   (365)  خالل  القرارات    من  هذه 
وأعلى   .بعاد عن المسجد األقصىباإل  قرار  (257)  من بین هذه القرارات ،  بحق سیدات   ( قرار28)

 . هذه القرارات تسجیاًل كان في شهر أيار

 التأمين الصحي:قطع 

،  قطع التأمین الصحي عن عدة أســرى ( قرار ب16أصدرت سلطات االحتالل )  خالل شهر أيار
القدس  ،أسرى محررینو  مدينة  في  وهموعائالتهم  بركة،    :،  رامي  واألسیـر  أمیر زغیر،  )األسیـر 

وأسرى محررین وعائالتهم )أمین سر حركة فتـح    .واألسیـر محمد أرناؤوط، واألسیـر عمر زغیر(
وحمزة زغیر،  الفاخوري،  الجعبة، ورامي  وماجد  أبو خضیر،  وناصر  القدس شادي مطور،  في 

زغیر، ونور شلبي، وأسامة الرجبي،  ومحمد أبو صبیح، وروحي كلغاصي، وجمیل العباسي، ومحمد  
 ومروان النتشة، أنور جمجوم(. 

 أحكام بالسجن الفعلي: 

أصدرت محاكم االحتالل العنصریة أحكامًا بالسجن الفعلي بحق أسرى من محافظة القدس، وتم  
 ( قرراً 25( حكم بالسجن الفعلي، منها )64)  خالل النصف األول من العام الجاري نحو  رصد 

 .إلى ستة أشهر أربعة أشهر تتراوح من باالعتقال اإلداري لمدة
االحتالل   أغلقت سلطات  متصل  )ماجد   فيوفي سیاق  المحّرر  لألسیر  البنكي  الحساب  نیسان 

  250بقیمة    (مراد مسك)ألسیر  كما وصادرت  في شهر حزیران مركبة ا   جعبة( وصادرت أمواله.
 ألف شیقل.

عامًا( من سجن    34  االحتالل األسـیرة المقدسیة )فدوى حمادة،نقلت إدارة سجون    وفي حزیران،
"الدامون" إلى سجن "الجلمة" ِبزعم عالجها، علمًا بأنها كانت بصحة ممتازة، ویذكر أن سلطات  

  ، بزعم مهاجمة سجانة داخل المعتقل قبل عام  هاوجهت الئحة اتهام جديدة بحقاالحتالل كانت قد  
یأتي ذلك بعد أقل من ثالثة أشهر من  الجاري، و   من شهر تموز  13الـ  محاكمتها إلى ل  یأج ت  وتم

 .أيام 105في زنازین العزل االنفرادي بسجن الدامون والذي استمر لـ  حمادةنهاء عزل األسیرة إ
 :اإلصابات المسجلة

ناتجه عن استعمال  الصابات  اإلرصدت محافظة القدس خالل النصف األول من العام الجاري  
(  2500قوة المفرطة ضد المقدسیین في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، وتم رصد نحو )االحتالل لل

إصابة في    (1550) منها    إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح،
أيار فق لتلقلي العالج، كما وتم    مئات ونقل على أثرها    ط،شهر  من المصابین إلى المستشفیات 



المسیل    السام  اإلصابات بحاالت االختناق جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز  آالفتسجیل  
( رصاص مطاطي وقنابل غاز  24675ویذكر أن صحیفة عبریة أعلنت عن إطالق )  ،للدموع

 النصف األول من هذا العام.  وصوت نحو المقدسیین خالل

والطواقم الصحفیة    وسیارات اإلسعاف  ةبیالطواقم الط  بشكل "متعمد"  ستهدفت قوات االحتاللاو كما  
 . وإبعادهم عن المشهد  عرقلة عملهمبذلك  ، محاولةلتغطیة وتوثیق األحداث  ةلمتواجد ا

 :وقرارات اإلخالء والهدم لهدمعمليات ا
االحتالل في القدس بالشراكة مع محاكمهم العنصریة ممارسة سیاسة األبارتهايد بحق  واصلت بلدية  

عبر إجبار    المقدسیین مع استمرار إصدار قرارت إخالء، وتسلیم اإلخطارات، وتنفیذ أوامر الهدم، أو
 . هاالمواطنین قسًرا على تنفیذ 

 عمليات الهدم والتجريف:  -

( عملیة هدم ُنِفَذت 67( عملیة هدم، منها )96خالل النصف األول من العام الجاري تم رصد )
( عملیة هدم قسري أجبرت المواطنین على تنفیذها لتجنب الغرامات  29من ِقبل آلیات االحتالل، و) 
 الباهضة الناتجة عن الهدم.  

( عملیة هدم  51الجاري، منها )( عملیة هدم خالل الربع األول من العام  74وكان قد جرى رصد )
أما خالل الربع الثاني فقد انخفض عدد   ،( عملیة هدم قسري 23ُنِفَذت من ِقبل آلیات االحتالل، و)

ُنِفَذت من ِقبل آلیات االحتالل، عملیة  (  16( عملیة هدم، منها ) 22عملیات الهدم، فجرى رصد )
 ( عملیات هدم قسري. 6و)

( منشأًة  17( منزاًل وشقًة سكنیًة و)19)  ؛ من ِقبل طواقم االحتاللالُمنفذة    الهدم  وشملت عملیات 
(  3( خیم و)6( أسوار و)6لتربیة الحیوانات و)  ( مزرعة13( مسكنًا "كرفانات" و)14تجاریة و) 

( بركس، وبسطة لبیع القهوة والشاي  2( مغارة، و)2( محطة وقود، و)2بناء، باإلضافة إلى )  واعد ق
 قرن. قائمة منذ أكثر من نصف 

قسري،  عملیات هدم  تنفیذ  المواطنین على  االحتالل عشرات  أجبرت سلطات  ذاته  السیاق  وفي 
تحسبًا لغرامات مالیة باهضة جدًا تفرضها بلدية االحتالل في حال قیام طواقهما بعملیات الهدم، 

المذكورة ) الفترة  الربع األو 23( عملیة هدم قسري، منها )29وتم رصد خالل  ل ( عملیة خالل 
  ( منزاًل وشقة سكنیة وغرفة23)  :( منها خالل شهر آذار فقط، وشملت هذه العملیات 13ویذكر أن )

بناء5و)   ،خارجیة وقاعدة  تجاریة  منشآت  الحیوانات   ،(  لتربیة  يستخدم    ،ومزرعة  كان  و"كرفان" 
 كمسجد لخدمة أهالي بلدة الجیب.



 :عمليات التجريف -

وأعمال    في حي وادي الربابة،ي  تجریف أراض  :تجریف طالت كما واصلت جرافات االحتالل أعمال  
وتجریف أراٍض زراعیة واقعة بین بلدتي الزعیم والعیسویة،    تجریف في شارع المطار ببلدة كفرعقب،

كما ونفذت جرافات االحتالل عملیات تجریف في بلدة العیسویة، وعملیات تجریف في بلدة حزما  
 .مترًا من أراضي البلدة 16يمتد كیلو متر بعرض بهدف شق طریق استیطاني جديد 

 عمليات االستيالء:  -

شملت  مصادرة  عملیات  عدة  خالل  للمقدسیین  ممتلكات  عدة  على  االحتالل  سلطات   : استولت 
وكونتی   13مصادرة   وخیول،  حزما،  بلدة  أراضي  من  تنز ندونم  ومعدات  صحیة،  ومرافق  ،  هر، 

بسطات لباعة متجولین، وسواتر بالستیكیة، وسماعات و وأجهزة حاسوب،    ،وبركسات، وطابعات 
صوت، ومالبس للمتطوعین من داخل المسجد األقصى، ووجبات إفطار للصائمین من باحات  

 جرافات وجرارات من معمل للطوب. فة إلى المسجد األقصى، باإلضا

"عطیرت كوهنیم اإلستیطانیة"،  وفي شهر نیسان كشف النقاب عن عملیة تسریب لصالح جمعیة  
  1.5بنايات سكنیة وقطعة أرض مساحتها نحو    3حیث استولت مجموعة من المستوطنین على  

د البؤر االستیطانیة في وبذلك ارتفع عد   ، ببلدة سلوان لصالح الجمعیةحي بطن الهوى  دونم في  
 بؤرة( وقطعة أرض.   12الحي إلى )

 قرارات اإلخالء والهدم وخطر التهجير القسري: -

شددت سلطات االحتالل بالشراكة مع محاكمهم في التضییق على المواطنین في سكنهم، حیث  
قرارات   (7)أصدرت محكمة االحتالل عدة قرارات إخالء خالل الربع األول من العام الجاري منها  

عائالت( في حي الشیخ جراح، ویشار إلى أن أهالي الحي    7إخالء في شهري شباط وآذار بحق )
حددت سلطات االحتالل موعد و حزیران،    19تسویة مع المستوطنین في شهر أيار، في    رفضوا أي

أربع تهجیر  قضیة  في  في   عائالت   االستئناف  واسكافي(  والجاعوني  والقاسم  )الكرد  وهي: 
العلیا  2021/ 2/8 االحتالل  محكمة  لحكومة    ،في  القضائي  بالمستشار  ُيسمى  ما  رفض  بعد 

االحتالل، التدخل في قضیة َحّي الشیخ جّراح، تاركًا القرار للمحكمة العلیا اإلسرائیلیة، ویذكر أن 
(  12( فلسطیني، تم تسلیم ) 600اح مهددة بالتهجیر القسري، تضم ) الشیخ جرّ   عائلة في حيّ  28

 لسطیني.( ف160منهم قرارات إخالء تضم )عائلة 

 



قرار(   100قرار هدم(، منها )  120وفي سیاق متصل أصدرت سلطات االحتالل في شهر آذار ) 
كما وأجلت البت في قضیة إخالء سبع عائالت من حي بطن    ،البستان ببلدة سلوان فقط  في حيّ 

ي  ویذكر أن  بلدية االحتالل فار حتى شهر كانون األول القادم،  الهوى ببلدة سلوان في شهر أيّ 
أحیاء منها معرضة لخطر   6،  مقدسي  ألف  55يسكنها    حیاً   12القدس، قسمت بلدة سلوان إلى  

نسمة(، وحي بطن    1500عائلة تضم  )  124هدم منازلها أو االستیالء علیها وهي: حي البستان  
  84نسمة(، وحي وادي ياصول    405نسمة(، وحي وادي الربابة )  726عائلة تضم )   86الهوى  

  .نسمة( 3000عائلة تضم )  280نسمة(، وحي عین اللوزة   568عائلة تضم )

 اعتداءات المستوطنون: 
خالل الربع الثاني بواقع خمسة أضعاف عن الربع   ینیتضاعفت اعتداءات المستوطنین على المقدس

طالت أماكن عبادة، ومنازل، ومركبات، باإلضافة إلى عشرات حاالت تلك االعتداءات التي  ،  األول
، وذلك كله بحماية شرطة االحتالل، التي تتدخل ومسنین وشبان  الجسدي ألطفال وسیدات اء  د االعت

 لصالح المستوطنین دائمًا. 

( 31)  رصد مواطنین، باإلضافة إلى  الممتلكات و العلى    ، خالل الربع الثاني( اعتداء  88) تم رصد  
  ( 137العام الجاري إلى )، وبذلك يرتفع عدد االعتداءات حتى منتصف  اعتداء استفزازي وتحریضي

ى الكنیسة الرومانیة  ثالثة اعتداءات علاح وحده، و الشیخ جرّ   ( اعتداء على حيّ 31) ها  من  ،اعتداء
 األرثدوكسیة في القدس، واعتداء على رجال دين مسیحیین في البلدة القديمة. 

أحیاء غربي القدس "مسیرة األعالم" والتي جابت  ـإقامة مسیرة ما ُتعرف ب  االنتهاكات هذه  من أبزر  و 
 تواجد قرابة، وخالل هذه المسیرة االستیطانیة  ، في شهر حزیرانووصلت إلى ساحة باب العامود 

هذه المسیرة يقیمها المستوطنون كل عام  ویذكر أن  ،  هالتأمین  عنصر من شرطة االحتالل  2500
 م.1967عام س" وهو ذكرى احتالل شرقي القدس القد شطري في ذكرى ما يسمونه "توحید  

 : انتهاكات االحتالل للفعاليات والمؤسسات المقدسية

العام الجاري؛  تصاعدت وتیرة انتهاكات االحتالل للفعالیات المقدسیة وللمؤسسات المقدسیة خالل  
قمعت عدة فرفض أي سیادة فلسطینیة على أراضي العاصمة المحتلة،  من االحتالل ل  محاولةك

خالل شهر   فعالیات تتعلق باالنتخابات التشریعیة قمعت عدة  فعالیات نسویة خالل شهر آذار، و 
الشیخ    دة بالتهجیر القسري في حيّ دّ منال  والوقفات التضامنیة   فعالیات كما قمعت عشرات ال،  نیسان

وقمعت عدة وقفات تضامنیة   لقرارات الهدم واالعتقاالت، أخرى رافضه اح وبلدة سلوان، وقمعت جرّ 
خرها أو   ،لدى االحتالل  ةوفعالیات في بلدة أبو ديس للمطالبة باإلفراج عن جثامین الشهداء المحتجز 



مساس المستوطنین برسول هللا محمد )صلى هللا علیه وسلم( خالل ما   قمع لوقفة تضامنیة ضدّ 
 ُيسمى بـ"مسیرة األعالم".

أيار   ثالث اعتدت قوات االحتالل  وفي سیاق متصل،   على مستشفى جمعیة    مرات خالل شهر 
كما وتسببت دوریات قوات    ،ضت موظفیه لالستجواب المیدانيالمقاصد الخیریة في القدس، وعرّ 

نشوب حریق في مبنى الكافتیریا في جامعة القدس في بلدة أبوديس بعد إلقائها  بتعمدة  االحتالل م
منعت إقامة عدة فعالیات مجتمعیة  وخالل شهر حزیران   العديد من القنابل باتجاه الحرم الجامعي.

وتهديد جمعیة برج اللقلق باإلغالق في حال تنفیذ   إقامة بازار شعبي في حديقة بلدة بیت حنینا،ك
 . ماراثون "قریتنا"عالیة ف

قرارًا جدد بموجبه منع  ،  أصدر ما يسمى وزیر األمن الداخلي اإلسرائیليوفي حزیران المنصرم،  
عمل تلفزیون فلسطین في القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد اقتحام ما تسمى 

الخدمات اإلعالمیة في القدس، واستدعت  "األجهزة األمنیة اإلسرائیلیة" عدد من المكاتب التي تقدم  
الخدمات  تقدم  التي  الشركات اإلعالمیة  القرار، كما وهددت  عددًا من اإلعالمیین وسلمتهم هذا 

منذ منتصف شهر    أنه  ویذكر  .اإلعالمیة بعدم العمل لصالح تلفزیون فلسطین بأي وسیلة كانت 
طاقم التلفزیون    لطواقم الصحفیة وخاصة ا  ومستوطنیه على  رة اعتداءات االحتاللینیسان ارتفعت وت

المحتلة،   العاصمة  في  عملهم  أدائهم  الذي خالل  مراسلین  األمر  عدد من  بإصابة  طاقم    تسبب 
 التلفزیون. 

   :االنتهاكات والتحديات في المسجد األقصى الُمبارك

زمانیًا    هتقسیمالعمل على  واقع جديد في المسجد األقصى، و   فرض يحاول االحتالل ومستوطنیه  
اقتحام ما يزید  خالل النصف األول من العام الجاري،  العالقات العامة  ورصدت وحدة  ،  ومكانیاً 

كان أعالها في شهر آذار    ،الُمبارك  لمسجد األقصىباحات امستوطًنا وطالبًا يهوديًا    ألف  14عن  
عن   يزید  ما  عددهم  بلغ  األعیاد    3800حیث  "بحجة  وذلك  هذه  یهودية" المستوطنًا،  وكانت   ،

وتجدر   مسائیة وبحراسة مشددة من قوات االحتالل،الصباحیة و الفترات  الموزعة على  االقتحامات  
اتخذت هذه االقتحامات شكل جديد حیث  من العام الجاري  منذ نهاية شهر شباطو أنه اإلشارة إلى 

 ، ينذر بخطر جديد   األمر الذيمستوطن    15إلى    10يتم توزیع المقتحمین على فرق مكونة من  
االقتحامات  ویذكر أن فترات  ،هذا األمر قد حذرت من  دائرة األوقاف اإلسالمیة في القدس كانت و 

 صى. منع األهالي والمصّلین من دخول المسجد األقيتزامن معها 

منعت سلطات االحتالل في شهر كانون الثاني طواقم لجنة إعمار المسجد    ،وفي ذات السیاق 
ترمیم في مسجد أعمال    ، حیث منعت لذلك  األقصى من القیام بأعمال ترمیم وإدخال المواد الالزمه



 ددت العاملینقبة الصخرة وفي المسجد القبلي وفي المصلى المرواني وفي مصلى باب الرحمة، وه
، بالرغم من عدم توقف آلیاتها وجرافاتها من أعمال الحفریات المقامة أسفل الحرم باالعتقال واإلبعاد 
 من العام الجاري   وخاصة في منطقة ساحة البراق التي شهدت خالل كانون الثاني  القدسي الشریف

 تصاعد وتكثیف في عملیات الحفر. 

  " جماعات الهیكلـ"التهویدية للمسجد األقصى سلمت ما ُتدعى بفي المحاوالت  و وفي سیاق متصل  
في    ، وإقامة المعبد المزعوم مكانه،تفكیك مسجد قبة الصخرةلألوقاف اإلسالمیة، يقضي ب  مقترًحا

بداية شهر كانون الثاني، وتلى الطلب اقتحامات متكررة ومكثفة من قبل شركات مساحة إسرائیلیة،  
 وموظفو آثار إسرائیلیون.

، حیث عطّلت من العام الجاري   نیسانشهر  د األقصى خالل  وتصاعدت وتیرة األحداث في المسج
االحتالل مكبرات الصوت في المسجد األقصى الُمبارك، وعاثت خرابًا ودمارًا وخلعت األبواب   قوات 

وصادرت األقفال، ما حال دون رفع آذان صالة العشاء وصالة التراویح عبر مكبرات الصوت في  
 .كر باوم األول من شهر رمضان المُ الی
 
ار، اندلعت مواجهات عنیفة داخل باحات المسجد األقصى عقب اقتحامه  من أيّ عاشر  والـ  سابعفي الو 

بأعداد كبیرة من قوات االحتالل التي استخدمت القوة المفرطة في محاولة إخالئه من المصلین  
وركز االحتالل    ،الصوتیة والغاز صوب المصلینوالمعتكفین، وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل  

على تكثیف اإلصابات في منطقة الوجه والصدر األمر الذي تسبب بفقدان عدة شبان ألعینهم  
وقطعت أسالك مكبرات    بشكل نهائي. واقتحمت جمیع المصلیات والمرافق في المسجد االقصى 

ا  واقتحمت ،  الصوت  "باللحام  أغلقتها  والتي  الطبیة  المصابین،  العیادة  عالج  ومنعت  لحديدي"، 
 . ت على عدة صحفیینواعتدت على الطواقم الطبیة المتواجدة في العیادة، كما واعتد 

 

 : مشاريع استيطانية

الكشف   األولى  الستةخالل  تم  الجاري،  شهور  العام  والمخططات   من  المشاریع  من  عدد  عن 
. في العاصمة المحتلةلتهوید المشهد المقدسي وطمس الهویة الفلسطینیة العربیة    ههادفال  االستیطانیة

( مخططات  8كان منها )   ،مخطط تهویدي  (26)  ورصدت وحدة العالقات العامة في محافظة القدس
 .لمستوطنات مقامة على أراضي محافظة القدس  ةیتوسیع 



من  يهودي،  ل  مخططالمخططات،    ذهه  يذكر  كنیس  إلى  المفتي  إلقامة  و تحویل قصر  مخطط 
و نتز م بیت حنینا وحزما وجبع،  بلدات  أراضي  أجزاء من  العیزریة هات ومالعب على  بلدة  قرب 

 ضخم لجمعها وفرزها وحرقها لصالح المستوطنات المحیطة في البلدة،  "مخطط لبناء "مكب نفايات 
 ق السیادة" تهدف إلغالق مدخل بلدة العیزریةتنفیذ طریق تدعى "طریل  مخططوفي بلدة العیزریة  

 . سفل قلندياأمشروع نفق  ةترسی على في شهر شباط   العمل تمو  كما ،نهائیاً 

في منطقة سطوح الخان في البلدة القديمة خالل شهر آذار عن عدة مشاریع،    االحتالل  كشفو 
شرعت بلدية االحتالل و والتي تهدف إلى تحویلها إلى منتزه ومنطقة ألعاب بزعم جذب السّیاح. كما  

بتنفیذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفیف التهویدي الذي يخترق أحیاء القدس الشرقیة وتحديدًا  
عن مشروع إلقامة مجمع ریاضي تبلغ مساحته أربعة   شعفاط وبیت حنینا. وكشفت بلدية االحتالل

مصادرة تعود ملكیتها لمواطنین فلسطینیین في الجهة المتاخمة لمطار قلنديا    أراضٍ دونمات على  
 من جهة كفر عقب. 

أنفاق جديدة  ن مخطط تهویدي جديد يربط شمالي مدينة القدس بـأربعة  وفي نیسان تم الكشف ع  
ویذكر أنه وبسبب    ،إنشاء مركز سیاحي تحت حائط البراقلكشف عن  وتم ا بداًل من نفٍق واحد، كما  

كما تم تعزیزه    ،تعطل السیاحة في مدينة القدس خالل فترة كورونا، تم تسریع بناء المركز السیاحي
إقامة دولة "بتكنولوجیا متطورة، حیث يعزز المعلومات التاریخیة مرورًا بما تسمى “المحرقة” إلى  

   ."االحتالل

  : في مدينة القدس  أعلنت سلطات االحتالل عن ثالثة مشاریع استیطانیة خطیرةوخالل شهر حزیران  
، ویشمل المخطط 1948مشروع إنشاء َحّي استیطاني على أراضي قریة ِلفتا المهّجرة عام  األول،
 كز تجاري.وحدة استطانیة على أراضیها، باإلضافة لكنیس يهودي وفندق ومتحف ومر   268بناء 

بالقدس،   والثاني، العامود  الشیخ جّراح ومنطقة باب  َحّي  لتغییر معالم  يهدف  مخطط استیطاني 
ملیون    70بتكلفة "م  وتحویلها من "مركز صراع" إلى "مركز ترفیهي نابض بالحیاة"، على َحدِّ تعبیره 

بالحیاة، ومعروضات ضو  بناء منطقة حضریة فسیحة ونابضة  ئیة سیتم  شیقل"، يشمل المشروع 
وضعها على باب العامود، وتجديد المنطقة العامة، ومنطقة باب العامود وشارع السلطان سلیمان  
إلى الطرف الجنوبي من َحّي الشیخ جّراح، إضافة إلى تطویر شارع السلطان سلیمان واألنبیاء  

الموقع   المطل على األسوار، فضاًل عن َتْشِییِد شارع مظلل به صفان عریضان من األشجار في
مخطط إلقامة جسر ضخم جديد في  األعمال بأبواب المدينة القديمة. والثالث،    الذي سیربط مركز

القتحامات   الُمخصص  الخشبي  الجسر  وإزالة  المبارك،  األقصى  للمسجد  المؤّدي  المغاربة  باب 
 المستوطنین الُمتطرفین. 



 انتهى بحمد للا 

 س الشريف إعداد: وحدة العالقات العامة في محافظة القد

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