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 االحتالل في محافظة القدس جرائمتقرير 

 2023لعام  كانون الثانيخالل شهر 

 
ارتفاع وتيرة الجرائم اإلسرائيلية في محافظة القدس في الشهر األول من العام الحالي ينذر بواقع جديد في  

 العنصري المدينة المقدسة  في ظل حكومة اليمين المتطرف 

 

( مستوطًنا اقتحموا 4408و)  هاوتجريفمنشأة تم هدمها (  69( حالة اعتقال و)324شهداء ونحو ) 5
 2023للعام  كانون الثانيباحات المسجد األقصى الُمبارك خالل شهر 

 

 

 



 

4 

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

 

 الشهداء:

_تحت سن  شهداء من محافظة القدس من بينهم طفالن    5،  2023ارتقى خالل شهر كانون الثاني من العام  
عوني حربي أصالن   سميرالمواطن  أعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  كانون الثاني    12في فجر  المسؤولية_ ف

وتنفيذها    للمخيم بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خالل اقتحام قوات االحتالل  من مخيم قلنديا    عاما(،  41)
 مواجهات عنيفة في المخيم.  واندلعا إثر ذلكحملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين، 

المواطن أصالن برصاصة في صدره، أثناء محاولته تخليص نجله رمزي من جنود االحتالل خالل  وأصيب  
راب منه،  وتركوه على األرض ينزف ومنعوا األهالي من االقت ، وعقب إصابته احجتزه جنود االحتالل  اعتقاله

 ا.وعندما تمكنوا من الوصول إليه، كان قد ارتقى شهيد  

ا بجرائم  ا على روح الشهيد سمير أصالن، وتنديد  شامل في مخيم قلنديا، حداد  الضراب  اإلوأعلنت القوى الوطنية  
   .االحتالل المتواصلة بحق أبناء شعبنا األعزل

متأثر ا بإصابته برصاص    عاًما(،  17"محمد علي محمد علي" )استشهد الفتى    كانون الثاني  25وفي مساء   
واحتجزت قوات االحتالل جثمان الفتى محمد   .االحتالل بالصدر في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة

 .علي، عقب نقله إلى مستشفى هداسا بالقدس المحتلة، ورفضت تسليمه لعائلته

ال ينقله  أن  شهيد محمد علي بعد إصابته، إذ مزقوا مالبسه وفتشوه، وذلك قبل  واعتدى جنود االحتالل على 
المواطنون إلى مركز عناتا الطبي، ومن ثم نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى المستشفى، وصعد عدد من جنود 

محمد علي إلى  علي  وتم تحويل جثمان الفتى محمد    .االحتالل إلى سيارة اإلسعاف واعتدوا على المسعفين
 .معهد أبو كبير
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أعلنت مكبرات الصوت في مخيم شعفاط الحداد مدة ثالثة أيام على روح  وعقب استشهاد الفتى محمد علي  
ا على   الشهيد. كما أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة اإلضراب لثالثة أيام حداد 

 الشهيد. روح

، بعد إصابته برصاص حّي في  عاًما(22)  يوسف عبد الكريم محيسناستشهد الشاب   كانون الثاني  26وفي  
مواجهات في  اندلعت و  .شمال القدس المحتلة في بلدة الّراممع قوات االحتالل مواجهات  خاللالبطن والحوض 

مخيم  بعدوان االحتالل على شعبنا والمجزرة التي ارتكبها في    منددةام عقب قمع قوات االحتالل مسيرة  بلدة الرّ 
 جنين، وأسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين. 

جنود االحتالل الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة  وأطلق  
في البطن، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في    صابة الشاب محيسن بعيار حيّ ببلدة الرام، ما أدى إل 

 ا عن استشهاده متأثرا بجروحه. مدينة رام هللا، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن األطباء الحق  

 ا على روح الشهيد.ام وضاحية البريد، حداد  اإلضراب الشامل في جميع مناحي الحياة ببلدة الرّ   فتح  حركة  وأعلنت 

من َحّي الشياح  وهو  ،    ا(عامً   21)  خيري موسى علقم  المقدسي  استشهد الشاب   كانون الثاني  27مساء  وفي  
أسفرت عن  بعد تنفيذه عملية   ة،قرية بيت ثول المهجرة قضاء القدس المحتل  وتعود أصوله إلى  بالقدس المحتلة 

المستوطنين وإصابة آخرين  7مقتل   الشهيد   علقم  ُيذكر أن  واحتجزت سلطات االحتالل جثمانه.  .من  حفيد 
أثناء توجهه    المستوطن اليهودي "حاييم فرلمان   بعد أن طعنه  1998  أيار  13ستشهد بتاريخ  ا"خيري علقم" الذي  

 في مدينة القدس المحتلة. إلى عمله

وحاصرت قوات االحتالل   ،وخاله للتحقيقووالدته  استدعت مخابرات االحتالل والده  وعقب استشهاد الشاب علقم  
ميدانية مع عدد منهم، ثم  هم وأجرت تحقيقات  تعلى أفراد العائلة واحتجز   واعتدت ،  بشكل كامل  محيط المنزل

 .شابا كانوا في المنزل 15اعتقلت أكثر من  
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أغلقت قوات االحتالل منزل الشهيد المقدسي خيري علقم، ، بقرار من ما يسمى  كانون الثاني    29وفي فجر  
وسمحت قوات االحتالل لعائلة الشهيد علقم بتفريغ بعض    ."مجلس الوزراء السياسي واألمني" لدى االحتالل

 .ويات منزلها، ثم أغلقت األبواب والنوافذ، بأجهزة خاصةمحت

حول منزل الشهيد خيري ومحيطه لثكنة عسكرية، بمنع دخول المنزل وبإجراءات مشددة جدا  قد  االحتالل    وكان
 .للدخول إلى البناية التي تضم منازل أخرى 

 الثاني. من كانون   31ويذكر أن قوات االحتالل أفرجت عن والدة علقم في 

ا بِجراحة  متأثر    (اعامً   16)  ،وديع عزيز أبو رموزالمقدسي    فتىاستشهد ال  كانون الثاني  27وفي ذات اليوم  
في بلدة سلوان جنوب    كانون الثاني خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل  25بتاريخ  التي ُأصيب بها  

وحول إلى المستشفى   وكان الشهيد أبو رموز قد أصيب برصاصة في منطقة البطن المسجد األقصى اُلمبارك،
إجراء أكثر من    وطرأ تدهور على حالة الشهيد بالمستشفى، حتى أقر الطاقم الطبي وفاته بعد   وهو قيد االعتقال

   .هإنقاذ حيات لةمحاو في  عملية جراحية

  يتلقى حيث    قوات االحتالل داخل غرفة العناية المشددة،  ت ورغم الوضع الصحي الصعب والحرج للفتى تواجد 
 .كانون الثاني  30سلطات االحتالل ستعقد لُه جلسة ُمحاكمة يوم اإلثنين  وكانت  عالجه. الفتى أبو رموز

بجنازة رمزية للفتى المقدسي وديع أبو رموز، مع مواصلة احتجاز    قام مقدسيون كانون الثاني    29وفي مساء  
 .ورفع الشبان األعالم والرايات وهتفوا للشهداء والقدس  .جثمانه في الثالجات االحتالل 
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 ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل:

من بلدة السواحرة جنوب   ا(عامً   30أشرف هلسة )سّلمت سلطات االحتالل، جثمان الشهيد  كانون الثاني    4في  
بعد احتجاز جثمانه مدة )عامين وأربعة أشهر(، يذكر أن قوات االحتالل أعدمت الشهيد شرق مدينة القدس،  

 . 2020آب عام   17  بتاريخ عند باب حطة أحد أبواب المسجد األقصى هلسة

احتجزت سلطات االحتالل جثامين الشهداء )محمد علي، خيري   2023وخالل شهر كانون الثاني من العام  
في ثالجات  علقم، وديع أبو رموز( ليرتفع عدد الشهداء المقدسيين الذين تحتجز سلطات االحتالل جثامينهم  

محمد  الشهيد )( ، و حمد أبو جمعةمالشهيد )  ،وهم: الشهيد )كريم القواسمي(.  25إلى    االحتالل ومقابر األرقام
، والشهيد )عدي التميمي(، والشهيد )بركات عودة(، والشهيد )حّباس ريان(، والشهيد )عامر حلبية(  (أبو كافية

، الشهيد )فادي أبو شخيدم( والشهيد )محمود حميدان( والشهيد )أحمد زهران( والشهيد )زكريا بدوان( 2022عام  
، والشهيد )أحمد عريقات( و)إبراهيم  2021عام  والشهيد )شاهر أبو خديجة( والشهيد )الطفل زهدي الطويل(  

، والشهيد 2017عام  قنبر(  ، والشهيد )فادي  2018عام  ، والشهيد )األسير عزيز عويسات(  2020عام  هلسة(  
، والشهيد )كامل 2001عام  ( والشهيد )أسامة بحر(  ة، والشهيد )نبيل حلبي 2016عام  )مصباح أبو صبيح(  

 . 1968عام والشهيد )جاسر شتات(  ،1986عام و( عر مز 
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 شخصيات وطنية مقدسية:استهداف 
 

ففي الثاني   ،محافظ القدس عدنان غيثالرموز المقدسية وعلى رأسهم  سلطات االحتالل انتهاكاتها بحق    تواصل
عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب   منزل محافظ القدس قتحمت قوات االحتالل اإلسرائيليمن كانون الثاني ا

المبارك، وسلمته قرار   الغربيالمسجد األقصى  بتجديد منعه من دخول الضفة    مخابرات االحتالل وأعادت    .ةا 
 .، وثبتت قرار منع دخوله للضفة الغربيةكانون الثاني 12  محافظ غيث المنزل  اقتحام

على  المفتوح  بفرض الحبس المنزلي    2022عام  الا في الرابع من آب من  وكانت محكمة االحتالل أصدرت قرار  
 .المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار

، وهو يتعرض 2018ا للقدس في آب  مرة منذ تسلمه لمهامه محافظ    35المحافظ غيث اعتقل  جدير بالذكر أن  
أّية نشاطات أو فعاليات أو تجمعات داخل ما ُيسمى نطاق  إلى حملة من المالحقة واالعتقال ومنع المشاركة  

على رأسها سيادة الرئيس محمود و   فلسطينية  ةشخصي 51مع    باإلضافة إلى منعه من التواصل  "دولة إسرائيل"
ا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات أمنية ووطنية  عباس، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية وعدد  

 .، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة فلسطينية

الشيخ عكرمة صبري في حي  منزل خطيب المسجد األقصى    اقتحمت قوات االحتاللكانون الثاني    2وفي  
التابع لالحتالل،   ( بمركز "المسكوبية" 4في غرف )  الصوانة بمدينة القدس المحتلة، وسلمته استدعاء  للتحقيق

والتي اعتبرتها سلطات االحتالل    صىبشأن المسجد األق  صبري   هذا االستدعاء على خلفية تصريحات ويأتي  
   .تحريضية

تعرض   األخيرة،  السنوات  األقصى  وخالل  المسجد  عن  واإلبعاد  مرات،  عدة  للتحقيق  واالستدعاء  لالعتقال 
 .ومحيطه عدة أشهر، ومنع السفر خارج البالد، وأيضا منع التواصل مع شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل
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أمين سر حركة    كانون الثاني  15في  سلمت  إذ  وتمضي سلطات االحتالل بانتهاكاتها بحق الرموز المقدسية  
ا عسكريا بمنع دخوله للضفة الغربية لمدة شهرين، من الرابع عشر من هذا ح" في القدس شادي مطور، قرار  "فت

الوطنية   للسلطة  تابعة  ونشاطات  بفعاليات  "المشاركة  بحجة  المقبل،  آذار  من  عشر  الرابع  وحتى  الشهر 
 . الفلسطينية

حق عائلته من خالل فرض قرار إبعاد عن  ويذكر أن مطور يتعرض لسلسلة من الممارسات االحتاللية بحقه وب
الغربية   يمنعه الضفة  لقرار  باإلضافة  األمن"،  على  خطر  "تشكيل  ذريعة  من    تحت  العديد  مع  التواصل  من 

 من زوجته.  "العائلي "لم الشمل اإلقامةت سلطات االحتالل سحبجانب ذلك  الشخصيات، إلى
منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، اقتحمت قوات االحتالل  كانون الثاني    12وفي  

قامة الجبرية في مكان سكنه بحي الصوانة  ن الهدمي يقبع تحت اإلأ ا  علم    ،وسلمته قرار ا بتجديد منعه من السفر
 . بالقدس المحتلة

وكانوا سابق ا قد   همدحت ديبالمحامي المقدسي  ضد األستاذ    تحريضيةشن أعضاء كنيست الصهيونية الدينية حملة إعالمية  كما  
للسعي في   ضده قضية لدى نقابة المحامين اإلسرائيليينورفعت  ،  طالبوا بمحاكمته على تصريح له "اعتبار كل مسرب خائن"

 .محاولة لتجريمه والتهديد بسحب مزاولة المهنة

 اعتداءات المستوطنين 

  نحو   مستوطنون الّفذ  ن  كانون الثاني  شهرخالل  فكل شهر،    في  تتزايد وتيرتهاتهم  از ن واستفزاياعتداءات المستوطن 
دهس عدد من الشبان  محاولة مستوطن    من بين االعتداءات كان  و   .يباإليذاء الجسد   اعتداءتخللها    اعتداء  (22)

 اح بالقدس المحتلة.الشيخ جرّ  في حيّ 

جماعات استيطانية القتحامات    التي تنظمهاوتيرة الدعوات التحريضية  في  ارتفاع    كانون الثاني  وشهد شهر
بأداء  افتتاح كنيس داخل األقصى والسماح  طالبت جماعات الهيكل المتطرفة بإذ  المسجد األقصى المبارك،  

 .األدوات والقرابين في المسجد األقصى التلمودية وإدخال كامل الطقوس
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المقابر من  على عدد  مستوطنون  والمسيحية،    واعتدى  عائلة  اإلسالمية  داود كمقبرة  النبي  حّي  الدجاني في 
 رمنية.والبطريركية اآل مقبرة البروتستانتية، والبالقدس المحتلة

قام قطعان المستوطنين باالعتداء على أرض في منطقة الشيخ جراح تعود ملكيتها لألوقاف اإلسالمية  كما  
 .مسلحين أرض األوقاف في حّي وادي الجوز باإلضافة إلى اقتحام مستوطنين، لمحاولة االستيالء عليها

اعتدى عدد من المستوطنين بحماية قوات االحتالل على المسيرة األسبوعية التضامنية ضد االستيطان في  و  
 . حّي الشيخ جّراح وسلوان

كانون الثاني اقتحم عدد من المستوطنين منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بعد أن أفرغتها    19وفي مساء  
قوات االحتالل من الشبان المتواجدين فيها ومنعت الدخول أو الخروج من المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين،  

المستوطنين   بعض  كان  كما  مستفزة،  وطقوس  رقصات  المستوطنون  في وأدى  كحولية  مشروبات  يتعاطون 
المنطقة، فيما تناوب مستوطنون آخرون على التبول ومسح قذاراتهم في جدران منطقة باب العامود بالقدس 
المحتلة، ورفع المستوطنون علم االحتالل أمام مدخل باب العامود بالقدس المحتلة عقب اقتحامهم المنطقة وكل 

 وتدنيس المنطقة.ذلك في سياق استفزاز مشاعر المقدسيين 

 اإلصابات المسجلة

اإلصابات الناتجة عن استعمال قوات االحتالل القوة المفرطة    كانون الثاني   رصدت محافظة القدس خالل شهر
  إطالق الرصاص الحيّ   نتيجة( إصابة  17)  نحو  تم رصد و   ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة.

االختناق  ، باإلضافة إلى عشرات حاالت  والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات االحتالل
 . بالغاز

للقوة المفرطة   وتشجيع قادة جيشه وحماية  وتجدر اإلشارة إلى أن اإلصابات الناجمة عن استخدام االحتالل 
 .كانون الثانيمواطنين في محافظة القدس خالل شهر   5إلى استشهاد ى أد جنوده 
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 ديات في المسجد األقصى الُمبارك االنتهاكات والتح

وفتشت  المصلين  على  وضّيقت  الُمبارك،  األقصى  المسجد  أبواب  على  تشديداتها  االحتالل  قوات    هم فرضت 
الشخصية  واحتجزت  هوياتهم  المستوطنينوذلك    ،بطاقات  اقتحامات  مع  األقصى.   تزامنا   المسجد  لباحات 

،  كانون الثاني  جد األقصى الُمبارك خالل شهرالمتطرفين للمس  ات المستوطنيناقتحامورصدت محافظة القدس  
بحماية    باحات المسجد األقصى الُمبارك  تحت مسمى سياحة  (65,591)، ومستوطنا    (4408)إذ اقتحم   

 . مشددة من قوات االحتالل الخاصة المدججة بالسالح

وزير أمن االحتالل "إيتمار بن غفير" المسجد األقصى وسط حماية أمنية  ما يسمى باقتحم  كانون الثاني    3وفي  
 مشددة، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف لقوات االحتالل داخل البلدة القديمة ومنع لدخول المصلين. 

منعت شرطة االحتالل السفير األردني لدى االحتالل “اإلسرائيلي” غسان المجالي من  كانون الثاني    17وفي  

 .الدخول إلى المسجد األقصى المبارك

وضعت  المستوطنين بشأن المسجد األقصى، إذ  وتيرة التحريض من قبل قطعانتتزايد  2023ومع بداية العام  
  وطالبت عهد "إيتمار بن غفير"  في  في المسجد األقصى المبارك  جدول أعمال لها    جماعات الهيكل المتطرفة

السماح بكامل الصلوات والطقوس التوراتية  و افتتاح كنيس داخل األقصى  بمفوض شرطة االحتالل في القدس  
تحامات  تمديد ساعات االق   واألدوات والقرابين في المسجد األقصى المبارك، باإلضافة إلى   في المسجد األقصى

فتح باب االقتحامات أيام الجمعة والسبت، والتي تغلق فيها شرطة االحتالل باب ، و الصهيونية للمسجد األقصى
رفع أي منع على إدخال "األدوات المقدسة" إلى المسجد األقصى )وهذه تشمل شال الصالة و   .االقتحامات حاليا  

   .اق بأنواعها والقرابين النباتية والحيوانية(واللفائف والقبعة ولفائف التوراة وتابوت العهد واألبو 

إنهاء مرافقة شرطة االحتالل للمجموعات المقتحمة، ، و تحديد موقع لكنيس داخل المسجد األقصىكما طالبت ب
السماح بدخول المقتحمين إلى األقصى من جميع األبواب )حاليا  يدخلون من باب  ، و وتركها تتجول كما تشاء

  .ن باب السلسلة المجاور له، ويحاولون إدخال باب األسباط شماال  إلى نطاق حركتهم(المغاربة ويغادرون م
إعالن "الحق المتساوي"  باإلضافة إلى    .عدم إغالق المسجد األقصى أمام المقتحمين في أي مناسبة إسالميةو 
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األقصى  األديان في  اليهود وو   لجميع  بحق  األقصى  عن  اإلبعادات  كنيس  و   قف  باب  التنكزية  فتح  المحكمة 
 .الخاضع حاليا  لسيطرة وزارة الحرب أمام جميع اليهود 

  قبة الصخرة   يات مصل  حتاللاقتحمت شرطة اال  ه لحرمة المسجد األقصىي مستوطنو انتهاك االحتالل    سياق  وفي
  .والقبلي والمرواني

 

 حاالت االعتقال

 رصد   األهالي في محافظة القدس، إذ جرى   بوحشية بحقتتصاعد عمليات االعتقال التي تنفذها قوات االحتالل  
من بينهم  ،  كانون الثانيخالل شهر    محافظة القدسكافة مناطق  في  ،  لمواطنين  ( حالة اعتقال324)   نحو

 ( سيدات.7ونحو )   ( طفاًل 60نحو )

محافظة القدس "رائد رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا األسير المحرر والموظف في  ومن بين المعتقلين  
بعد مداهمة منزله في المخيم والعبث    كانون الثاني  5إذ اعتقلتهما قوات االحتالل في    مطير"، ونجله "صامد"،

 . في محتوياته
عام ا( والذي تتهمه سلطات االحتالل    13وما تزال سلطات االحتالل تعتقل الفتى المصاب محمود عليوات )

 .واعتقلت والده ووالدته وشقيقه وحققت معهمكانون الثاني  28بتنفيذ عملية في سلوان بتاريخ 
 

 -:بحق المعتقلين قرارات محاكم االحتالل

بحق  محاكمتفرض   تعددت    المعتقلين  االحتالل  مجحفة،  وفرض   بينقرارات  الفعلي،  السجن  أحكام   إصدار 
م  غرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة االحتالل بحقه و قرارات إبعاد  باإلضافة إلى    ،منزليالحبس  ال



 

13 

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

سنوات دون توجيه  لباإلضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين ألشهر طويلة وربما  ،منع سفر قرارات 
 تهم واضحة بحقهم. 

 أحكام بالسجن الفعلي  .1

  حكًما   (13)من بينها    ،بحق أسرى مقدسيين  ( حكًما بالسجن الفعلي35)أصدرت محاكم االحتالل العنصرية  
ا   ةظباهباإلضافة لفرض غرامات مالية  ،  لهم بشكل واضح"  ة"أي دون تحديد تهمة موجه  داري اإلعتقال  اال ب   جد 

 . تزيد من معاناة أسرهم

األسير  ومن أعلى األحكام التي أصدرتها سلطات االحتالل خالل شهر كانون الثاني، الحكم الصادر بحق  
من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إذ أصدرت سلطات االحتالل بحقه حكم ا بالسجن    المقدسي فادي علوان

بتنفيذ عملية  طات االحتالل  ، وتتهمه سل(ألف شيكل  72000)وغرامة مالية قدرها  (  عام ا  23)الفعلي لمدة  
 .جنود بجراح 5أسفرت عن إصابة  2019دهس عام 

 رارات بالحبس المنزلي ق .2

(  11)  من بينهممقدسيين  مواطنين  سلطات االحتالل بحق    اأصدرته  بالحبس المنزلي  ا( قرارً 27)  جرى رصد 
 يوم.  45ما بين يومين إلى  الصادرة قرارات الحبس المنزلي مدة ت . وترواحطفال  

 ومنع السفر  قرارات اإلبعاد .3

والبلدة القديمة،    المبارك  عن المسجد األقصى  بعاد باإل   ات قرار إصدار سلطات االحتالل    كانون الثاني شهد شهر  
،  بعادباإل  اقرارً   (22)فأصدرت نحو    به،  ةلسيطرة على المسجد األقصى واألماكن المحيطلمنهم    محاولة  في  
 عن المسجد األقصى.باإلبعاد  تقرارا (9) منها
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رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة وهم    ( مواطنين.7لـ )من السفر    منع    ات قرار سلطات االحتالل  سلمت    كما 
المرابطة  و   منذر حمادة  ،عبد صالح بكيرات ،  نهاد زغير، حمزة زغير  ،لؤي ناصر الدين،  التهويد ناصر الهدمي

 .المقدسية هنادي حلواني

 
 والتجريف  الهدم ملياتع

منشآت تم  (  10)منها  ،  القدس المحتلة محافظة  في    منشأة (  69)  هدم وتجريف، تم  كانون الثانيخالل شهر  و 
 . راض ألتجريف  و  حفر ( عمليات 10)باإلضافة لتنفيذ  ،ذاتي قسري  بشكل هدمها

منها في    25محال  تجاري ا    26  ؛شملت   منشأة (  49)  كانون الثانيخالل شهر    طواقم االحتاللآليات و   وهدمت 
منزال  في سلوان، وبيت حنينا، وبيت صفافا، ومخيم شعفاط، وجبل المكبر، وخمسة   11حزما، باإلضافة إلى  

أسوار وجدران استنادية في عناتا وجبل المكبر وبلدة سلوان، وبركسان في بلدة السواحرة وسلوان، وبركس زراعي 
ا العيسوية، وبركس لألغنام في جبل  قيد  في  للمركبات  لمكبر، وسلسلة حجرية وكونتينر في عناتا، وموقف 

 اإلنشاء في بلدة جبل المكبر.

 ومن أبرز عمليات الهدم خالل شهر كانون الثاني هدم آليات االحتالل لمنزل عائلة الشهيد عدي التميمي. 

أشجار الزيتون والليمون، وقامت بقطع أنابيب المياه في المنطقة الشرقية ألراضي    قوات االحتالل  وصادرت 
 .المحتلة أهالي قرية العيسوية " األراضي الواقعة ما بين الخان األحمر وقرية زعيم" شرق مدينة القدس

ا لقرارات الهدم الجائرة الكانون الثاني أعلن أهالي بلدة جبل المكبر اإلضراب    31وفي   تي يصدرها االحتالل  رفض 
 اوقفوا_هدم_القدس# هاشتاغ:وأطلق ناشطون    .وتطال بيوت المقدسيين وتستهدف تهجيرهم من مدينتهم المحتلة

#SaveJerusalem . 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdtleX3hjTY1pY85M7Jttp5yRGM7EYerFL4vxxwQzJhn_bFxhUDI03-Snm3_fBzLNXOUQMZYeN9FPo4zVyKgsb1oWyE_6N7_73SNmsQMSZvxTRZJjowNQhPV95Y9saMHrZthZgO3W8rxhAal7_gMRpRcGSelnPLwau8Z24nyWK4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/savejerusalem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdtleX3hjTY1pY85M7Jttp5yRGM7EYerFL4vxxwQzJhn_bFxhUDI03-Snm3_fBzLNXOUQMZYeN9FPo4zVyKgsb1oWyE_6N7_73SNmsQMSZvxTRZJjowNQhPV95Y9saMHrZthZgO3W8rxhAal7_gMRpRcGSelnPLwau8Z24nyWK4Q&__tn__=*NK-R
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 الهدم واإلخالء القسري ومصادرة األراضي قرارات 

توزعت على النحو   والمنازل على عدد من المنشآت التجارية هدمبالا إخطارً  74نحو  سلمت سلطات االحتالل
 التالي:

رفات،   رفات  في  شارع  على  الكائنة  التجارية  المنشآت  من  عدد  على  هدم  إخطارات  االحتالل  قوات  وزعت 
بلدة سلوان    الرئيسي. تايه  أصدر االحتالل قرار ا بهدم محل تجاري في حيّ وفي  أخطرت سلطات ، كما  أبو 

سلمت سلطات   وفي تجمع أبو النوار  .االحتالل المقدسي "محمد األعور" بهدم منزله الذي مازال قيد اإلنشاء
ل أسبوعين، تعود للمواطنين  إخطارات نهائية لهدم مساكنهم خال  االحتالل وطواقم اإلدارة المدنية ثالث عائالت 

 "جعفر علي إبراهيم جهالين"، "محمد يوسف محمد جهالين"، "سليمان إبراهيم سعد حمادين". 

بلدة الزعيم   سلمت سلطات االحتالل إخطارين هدم لتجمع السعيدي للمواطن "عيسى إبراهيم السعيدي"  وفي 
بلدة الجديرة    أحدهم لبركس سكني وآخر بركس زراعي. سلطات االحتالل إخطارات لعدة غرف سلمت  وفي 

سلمت سلطات االحتالل وطواقم اإلدارة  وفي تجمع وادي صعب    زراعية لمراجعة ما ُتسمى بـ "اإلدارة المدنية".
وفي   أيام لهدم بيوتهم.  7تجمع، وأمهلت العائالت  الإخطارات نهائية لهدم بيوت عائالت تسكن في    7المدنية  

 .بلدةالل إخطارات بالهدم ووقف البناء لعدد من أهالي سلمت بلدية االحتالالعيسوية 

بهدم منزل عائلة الرشق في حي البستان بالقدس المحتلة،  كانون الثاني أصدرت محكمة االحتالل قرار ا    24وفي  
ا لخطر الهدم منزال  تلو اآلخر.  ما يجعل الحي كامال  معرض 

 :اإلخالء والتهجير القسري 

يسمى  طالب  االحتاللاألمن    بوزير  ما  غفير    لدى  بن  إيتمار  بناها  بهدم  المتطرف  التي  المباني  من  عدد 
الفلسطينيون خالل الفترة الماضية بشكل غير قانوني "حسب زعمه" في الضفة الغربية، على رأس هذه القائمة  



 

16 

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

مجموعات من المستوطنين وأعضاء كنيست عن حزب القتحام  تصدت حشود من الفلسطينيين  . و الخان األحمر
 .التعجيل في هدم وإخالء قرية الخان األحمر شرق القدس المحتلة  الليكود الذين يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو

أحبط احتشاد العشرات من الفلسطينيين عند مشارف القرية وحولها مخطط جماعات المستوطنين القتحام  إذ  
القرية، حيث اكتفوا بالتجمهر وبحراسة قوات معززة من شرطة االحتالل بعيدا، دون أن يتمكنوا من اقتحام القرية  

 .بسبب مظاهرات اإلسناد والدعم للفلسطينيين ألهالي القرية

 شهر شباط القادم التخاذ قرار في قضية الخان األحمر.  يذكر أن محكمة االحتالل ستعقد جلسة لها في بداية

 مصادرة األراضي:

لصالح  استولت قوات االحتالل على أرض عائلة عليان في بلدة بيت صفافا بالقدس وشرعت بتجريفها   -
 المشاريع االستيطانية. 

استولى االحتالل على أرض في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، ونفذت طواقم بلدية االحتالل أعمال   -
تجريف داخل األرض والتي تعود للمواطن "علي درباس" بحجة "المنفعة العامة"، يشار إلى أن صاحب 

عيسوية ولكن االحتالل رفضها جميعها  األرض قدم عدة اعتراضات على قرار مصادرة أرضه في ال
 واليوم بدأ العمل داخلها. 

استولى مستوطنون على أرض بمنطقة قلنديا البلد بمحاذاة الطريق الواصل إلى رام هللا، وشرعوا بحفريات   -
بأعمال تجريف    وقام مستوطنون   فيها، علم ا أن األرض قريبة من مطار القدس المعروف بمطار قلنديا.

، وانطلقت حمالت  ض  تابعة لقريتي قلنديا ورافات، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدةوحفر، في أرا
فوق أراضيهم المهددة باالستيالء في منطقة "الرأس" ببلدة قلنديا شمال غرب   دعم ومساندة لألهالي

 . مدينة القدس المحتلة
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ادت تجريفها وتقطيع  استولت سلطات االحتالل على أرض في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة وأع -
 أشجار الزيتون فيها.

قامت بلدية االحتالل بوضع األتربة داخل أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة،   -
يذكر أن االحتالل سيطر على قطعة األرض قبل عام ووضع "إيتمار بن غفير" وزير أمن االحتالل  

األرض ما  حضرت طواقم بلدية االحتالل وصادرت من داخل  ، كما  حاليا مكتبه داخل األرض "خيمة"  
 عليها من محتويات تعود لسكان المنطقة. 

 سرى األاالنتهاكات بحق 

رفضت المحكمة العليا لدى االحتالل طلب استئناف لإلفراج عن األسير المقدسي أحمد  كانون الثاني    1في  
لألسير  .مناصرة الصحية  الحالة  تدهور  ظل  في  المقدم  االستئناف  طلب  العليا  المحكمة  طلب  رفض  وجاء 
ة، وفي أعقاب قرار لجنة اإلفراج المشروط لدى محكمة االحتالل، بمنع عقد جلسة للنظر في اإلفراج مناصر 

، 40وكان قد طالب مركز عدالة الحقوقي، محكمة االحتالل العليا، بإلغاء المادة  .المبكر عن األسير مناصرة
 .ألنها تتعارض مع قانون األساس: كرامة اإلنسان وحرّيته 

، عندما 2015من شهر تشرين أول    12في الـ  وهو طفلاألسير مناصرة  االحتالل اعتقل  أن    اإلشارة إلىتجدر  
 سنوات ونصف.  9ا. وهو يقضي ُحكم ا بالسجن الفعلي لمدة عام    12كان عمره  

أسرى من بلدة العيساوية بالقدس وهم:    7ا بزيادة حكم  أصدرت محكمة االحتالل قرار  كانون الثاني    30وفي  
ب ومحمد قاسم درباس وإسماعيل محيسن وخالد محيسن ومحمد مصطفى وعبد هللا أبو ريالة وأحمد أبو عص

 .الرازم

 

 



 

18 

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

 ضد المؤسسات والمعالم المقدسية  االنتهاكات

القدس يواصل االحتالل  أي جهود مقدسية داخل مدينة  تقويض  مستمرة لقمع المؤسسات المقدسية و   ت في محاوال
 قمع وإغالق هذه المؤسسات وقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي في المدينة المحتلة. 

داهمت  كانون الثاني    6  في، و لةمستشفى المقاصد بالقدس المحتكانون الثاني اقتحمت قوات االحتالل    5ففي  
ساوية بالقدس المحتلة، بحجة عقد اجتماع التحاد  ربعين في بلدة العيقوات االحتالل ومخابراته مقر ديوانية األ

 .ن االجتماع ممول من ِقبل السلطة الفلسطينيةأاولياء امور الطالب في مدارس القدس المحتلة و 

بيت المقدس    –استهدفت قوات االحتالل مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية  كانون الثاني  19 وفي
هذا االعتداء تعديا صارخا  ويعتبر    .م زجاج النوافذ يبقنابل الغاز، ما أدى إلى تحط"ميثاق" في بلدة أبو ديس،  

المقدسية الوطنية التي تقوم بدور هام ورئيسي    المؤسسات تراث العلمي المكتوب، وعلى إحدى  الوسافرا على  
 . الفلسطيني للشعب في الحفاظ على الهوية التاريخية 

التمويل    لدى االحتاللزارة المعارف  ما تسمى بو   أوقفت نة القدس  وفي إطار التضييق على المدارس في مدي
المادي لمدرسة اإلبراهيمية في القدس المحتلة منذ بداية العام الحالي، بحجة منع طواقم تفتيش الوزارة من دخول 

 . 2022كانون أول عام   20المدرسة في 

اعتدت قوات االحتالل على وفد مقدسي في بلدة عارة بالداخل الفلسطيني المحتل بعد  كانون الثاني    20وفي  
ا منهم وهم  المحرر ماهر يونس  زيارته لألسير "كريم أبو جمل" والمقدسي "عبود دعنا" واعتدت  ، واعتقلت عدد 

 .على كل من "زكريا ومحمد أبو طير"

اعتدى جنود االحتالل على المسعفين في  كانون الثاني    25وفي إطار االعتداء على الطواقم الطبية وبتاريخ  
جنود االحتالل سيارة اإلسعاف التي نقلت الشهيد محمد علي    اقتحم عدد منمخيم شعفاط بالقدس المحتلة إذ  

 واعتدوا على المسعفين. 
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استهدفت قوات االحتالل الصحفيين بالقنابل الغازية خالل تغطيتهم  أما على صعيد االعتداء على الصحفيين ف
 اقتحام مخيم شعفاط ،وهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي.

 المسيحية  عالمالماالنتهاكات ضد 

كانون الثاني    1في  ف  المحتلة،  القدسفي مدينة  المعالم المسيحية    انتهاكاتهم وتحريضهم ضد   المستوطنون واصل  
شاهدة  30قامت مجموعة من المستوطنين في منطقة جبل صهيون بمدينة القدس، بتكسير وتخريب أكثر من 

 .بعض الصلبان الموجودة على القبور المسيحية في مقبرة البروتستانتيةقبر وبعض الصور المحفورة وتكسير 

كية األرمنية في مدينة القدس المحتلة بكتابة  ير نفذ مستوطنون اعتداء على جدران البطر كانون الثاني     11وفي  
 .عبارات االنتقام والموت للعرب ولألرمن والمسيحيين

سوار  أَخط متطرفون يهود شعارات كراهية بالعبرية "الموت للمسيحيين" على جدار بطريركية األرمن داخل كما 
 . البلدة القديمة من القدس المحتلة

 المشاريع االستيطانية 

تسعى سلطات االحتالل إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خالل تنفيذ مشاريع استيطانية  
 - كان أبرزها: مشاريع استيطانية العمل على عدة سلطات االحتالل واصلت ون الثاني كان ، ففي خطيرة

المصرارة شرق مدينة القدس المحتلة، األمر الذي    أعمال حفر في حيّ تنفيذ  بلدية االحتالل ب   شرعت  -
التجارية في سوق حيّ  الحركة  تأثر  إلى  بالسوق وأضر    أدى  الحركة  قيد  التاريخي، حيث  المصرارة 

بالتجارة، وتأتي ممارسات االحتالل هذه في سياق تهويد مدينة القدس، وذلك تحت مسمى التطوير  
السرائيلية التي تهدف إلى إظهار المدينة بأنها موحدة وعاصمة  لكنها في الحقيقة هي إطار البروباغندا ا

لـ"الشعب اليهودي"، وهذه المشاريع تخفي التفرقة العنصرية التي مارستها سلطات االحتالل بحق القسم  
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الشرقي من القدس على مستوى اإلنفاق والرعاية، ومحو الصورة الحضارية لشرق القدس وإظهارها وفق  
 ة التي تفيد بأن هذه المدينة هي لليهود وعاصمة لالحتالل فقط. الرواية التوراتي

       ويشار إلى أن حي المصرارة التاريخي يعتبر من أول األحياء المقدسية التي جرى بناؤها خارج أسوار   
، لذلك تتميز مبانيه  1830البلدة القديمة للقدس المحتلة عندما سمحت الدولة العثمانية بذلك في عام  

از المعماري العثماني، حيث يتميز بالساحات الواسعة للبيوت، كما غيره من األحياء التي ُبنيت  بالطر 
 خارج القدس القديمة كـ القطمون، والشيخ جراح.

صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل على مخطط مسار جديد للقطار الخفيف يربط بين   -
 مصادرة وهدم مزيد من منازل المقدسيين.شرق القدس وغربها وسيتسبب هذا المسار ب

 

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


