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تهويد األرض والمقدسات  -السكان
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تهويد األرض والمقدسات
يواصل االحتالل اإلسرائيلي هجمته األمنية والتهويدية ضد مدينة القدس وأهلها الفلسطينيني بهدف كسب
املعركة اجلغرافية والدميغرافية يف املدينة احملتلة ،ومن املتوقع أن تشهد املرحلة القادمة طرح مشاريع استيطانية
ضحمة واستمرار تهجري املقدسيني من أرضهم وهدم منازهلم حبجج متعددة ،حيث هدمت سلطات االحتالل خالل
شهر شباط/فرباير ً 20
رب االحتالل أصحابها على هدمها.
منزل ومنشأة يف القدس احملتلة ،بينهم  3منازل أج َ
وأخطرت قوات االحتالل ً 59
منزل باهلدم منها ً 40
منزل يف جتمع اخلان األمحر شرق القدس ،وسهلت حكومة
االحتالل سيطرة اجملموعات االستيطانية على منزلني يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،وصادقت على
خطة لبناء  181وحدة استيطانية جديدة يف «غيلو» ،و»رمات شلومو» ،يف القدس احملتلة.
ويف املسار التهويدي ،سارعت حكومة االحتالل يف دعم وإطالق عدد من املشاريع التهويدية الدينية والثقافية خاصة
يف حميط املسجد األقصى املبارك ،أبرزها افتتاح مسار جديد يف «مطاهر املعبد» يف القصور األموية جنوب األقصى،
واملوافقة على إقامة مراكز تهويدية يف منطقة هضبة سلوان ختدم الرواية اليهودية.

هدم 20

ً
منزل

إخطار لـ 59

ً
منزل باهلدم

181

وحدة
املصادقة على بناء
استيطانية يف القدس احملتلة

سنعرض يف هذا التقرير الشهري واقع مدينة القدس عرب أربعة أبواب رئيسة ،تشمل تهويد األرض واملقدسات  -السكان-
االحتالل والتفاعل مع القدس ضمن الفرتة املمتدة من  2017/2/1حتى .2017/2/28
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هدمت جرافات االحتالل مبنى يف بلدة بيت
حنينا مشالي القدس احملتلة مؤلف من أربع
طوابق بذريعة البناء غري املرخص.

2017/2/7

هدم بناية سكنية قيد اإلنشاء يف بلدة بيت
حنينا.

2017/2/8

ج ّرف منشأة جتارية ،يف منطقة التلة
الفرنسية وسط مدينة القدس احملتلة
وذلك للمرة الثانية يف غضون  3أشهر.

2017/2/9

أقدم املقدسي مالك اخلطيب ،على هدم
غرفة مكتب بقرية حزما مشال شرق
القدس احملتلة ،مبساحة  20م ً
رتا ،بضغط
من بلدية االحتالل يف القدس احملتلة.

2017/2/12

شرع املواطن صاحل الشويكي بهدم منزله
الكائن يف حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب
املسجد األقصى.

2017/2/13

هدم ثالث منشآت سكنية قرب احلاجز
العسكري لبلدة حزما مشالي شرق مدينة
القدس احملتلة.

2017/2/14

2017/2/19

هدم منزل سكين لعائلة احلاجة فاطمة
التبنة يف منطقة اخلان األمحر شرق
القدس.

هدم أساسات مبنى يف «حوش املغربي» حبي بيت
حنينا.

هدمت عائلة قراعني منزهلا يف بلدة سلوان بقرار
من بلدية القدس ،تفاديًا لدفع غرامات مالية.

هدم منز ً
ال قيد اإلنشاء يف بلدة العيسوية.

هدم مبنى سكين يف جتمع خان األمحر البدوي
شرق مدينة القدس.

2017/2/20

2017/2/24

هدم مبنى سكين للمواطن املقدسي لؤي عوني
حممود أبو رموز يف حي بيت حنينا.
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اإلستيالء
2017/2/10

اقتحمت جمموعة من املستوطنني بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،واستولت على غرفة
للمقدسي عارف قراعني ،واستولت جمموعة أخرى على غرفة وساحة خارجية مبساحة  50م ً
رتا لعائلة
املقدسي عزات صالح.

اإلخطار
سلمت سلطات االحتالل  6إخطارات هدم لعائلة الرويضي و  4إخطارت هدم ملنازل عائلة القاضي و
2017/2/10

إخطا ًرا واحدًا ملنزل عائلة الشلودي و 4إخطارات هدم ملنازل عائلة العباسي و 3إخطارت هدم ملنازل

2017/2/19

اقتحمت سلطات االحتالل جتمع اخلان األمحر شرق القدس وأخطرت بهدم وإخالء  40منشأة
سكنية بينها مدرسة ومسجد ،حبجة البناء غري ّ
املرخص.

2017/2/22

حمكمة االحتالل تصدر قرار هدم ملنزل الشهيد فادي قنرب.

عائلة محدان يف حي البستان جنوب املسجد األقصى.
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االستيطان
صادقت ما تسمى «جلنة التنظيم والبناء» لبلدية االحتالل يف القدس احملتلة يوم األربعاء ) (2/8على خطة لبناء 181
وحدة استيطانية جديدة يف «غيلو» ،و»رمات شلومو» ،يف القدس احملتلة.

ضم  250دو ً
�ا من أراضي الـ 67إىل «بلدية االحتالل يف القدس»
قررت حكومة االحتالل يوم الثالثاء ( )2/21ضم  250دو ً
�ا من أراضي الضفة الغربية احملتلة عام  1967اىل بـ «بلدية
االحتالل يف القدس» بهدف إقامة حي استيطاني جديد يضم أكثر من  2000وحدة استيطانية جديدة.
وتستعد بلدية االحتالل بالتعاون مع «وزارة اإلسكان» للشروع ببناء احلي االستيطاني الذي أُطلق عليه اسم «موردوت
أرنونا» ،فور انتقاله ملرحلة التسويق اليت قد تستمر ملدة عام.

وقال رئيس بلدية االحتالل يف القدس نري بركات« :نواصل تقوية وتوسيع القدس ،يف الذكرى الـ 50
لتوحيدها ،حيث تواصل املدينة النمو والتوسع والتطور ،وإقامة حي جديد سيتيح لنا جذب عائالت
جديدة من األزواج الشابة ،إضافة لتوفريها بعض احللول لزيادة الطلب على السكن ،وكما هو مفهوم
تعزيز مكانة عاصمة إسرائيل».
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ﻣشاريﻊ وﻗوانيﻦ تهويديﺔ
قانون االستيطان اإلسرائيلي اجلديد «تشريع املستوطنات»
أقرر الكنيست اإلسرائيلي يوم اإلثنني ( )2/6مشروع قانون يشرع آالف الوحدات االستيطانية يف الضفة الغربية احملتلة
بأثر رجعي ،ويسمح باستمالك أراض خاصة ميلكها فلسطينيون شيد عليها مستوطنون مباني استيطانية منذ سنوات.
وسيتم تطبيق القانون على  16مستوطنة مت استثناء مستوطنة عمونا اليت أخليت يف ( ، )2/1ونقلها إىل مكان آخر ،حيث
يضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على  3921مسك ًنا ُشيدوا بشكل غري شرعي على أراض فلسطينية خاصة ،ويشرع
حنو  55بؤرة استيطانية يف عمق الضفة الغربية احملتلة ،كما يكرس مصادرة  8183دو ً
�ا من األراضي الفلسطينية
اخلاصة.
ويشكل القانون اإلسرائيلي سابقة كونها املرة األوىل اليت يقر فيها الكنيست تشري ًعا قانون ًيا ملستوطنات أقيمت على
أراض فلسطينية خاصة يف الضفة الغربية ،ويعد هذا ضربة جديدة ملشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود األراضي
الفلسطينية احملتلة عام  ،1967وخطوة جديدة يف سياسة اإلستيالء اليت تتبعها سلطات االحتالل يف السيطرة على
األراضي العربية يف فلسطني احملتلة.

مشروع تهويدي على سفوح جبل الزيتون
كشفت مصادر إسرائيلية يوم السبت ( )2/25عن مشروع جديد يف إطار املشروعات اهلادفة اىل تهويد القدس احملتلة،
حيث مت ايداع خمطط لالعرتاضات القامة ما مسي بـ «مشروع سياحي» على سفوح جبل الزيتون ،إلقامة «متنزه» جديد.
8

ويربط املشروع اجلديد بني جبل الزيتون واجلامعة العربية على جبل املشارف  -جبل سكوبيس ويبلغ طوله  6.3كم،
ويقام على طوله  17موق ًعا مطل على البلدة القدمية يف القدس ،إضافة إىل طرقات ومقهى ومركز معلومات وحمل لبيع
التذكارات وآخر لبيع املآكوالت اخلفيفة ومحامات عامة وموقف سيارات وخمزن ومباني أخرى.
ويطلق على هذا املشروع الذي بادرت به ما يسمى «سلطة تطوير القدس» بالتعاون مع بلدية االحتالل اسم «متنزه منتصف
االرتفاع» ،وخيطط إلقامته على السفوح الغربية جلبل الزيتون ويطل على املسجد األقصى املبارك وأسوار البلدة القدمية
وتقارب تكلفة إقامته  ٢٥مليون شيكل.
ويقسم «املتنزه» إىل عدة مقاطع ،األول ميتد من مستوطنة «بيت أورون» وحتى دير البولونيات ،واملقطع الثاني من دير
البولونيات حتى شارع املنصورية ،وأما املقطع الثالث ميتد من متنزه عوزية وحتى عقبة احللبيني ،كما يتضمن املخطط
ً
أيضا ادخال تعديالت تنظيمية تارخيية على ما يوصف حبوض البلدة القدمية.

 700مليون شيكل ملشاريع تهويدية يف القدس
قررت حكومة االحتالل يوم اخلميس ( )2/23ختصيص ( 700مليون شيكل) لتعزيز املشاريع التهويدية اليت تنوي بلدية
االحتالل يف القدس تنفيذها يف املدينة ضمن االتفاق الذي مت التوصل إليه بني اللجنة اليت شكلها رئيس وزراء االحتالل
بنيامني نتنياهو وجلنة أخرى من بعض الوزارات وبلدية االحتالل يف القدس.
ويهدف التمويل إىل تعزيز التواجد اليهودي يف املدينة ودعم املشاريع اليت تنفذها البلدية مؤخ ًرا والعمل على تطوير املدينة
لتكون سياحية ومكان الستقبال آالف السياح من دول العامل املختلفة.
وقال ما يسمى بـ»وزير شؤون القدس» حبكومة االحتالل ،زئيف الكني« :هذه املشاريع هدفها العمل على أن تبقى القدس
ربا تلك امليزانية بأنها «ستنقل القدس خطوة جديدة إىل األمام بتعزيز وضعها االقتصادي
عاصمة لـ(إسرائيل)» .معت ً
والقومي وتعزيز الصمود فيها لدى اليهود».

ربط البؤر االستيطانية عرب األنفاق مع «تل أبيب»
شرعت سلطات االحتالل ،بإنشاء أنفاق ضخمة حتت األرض لربط مستوطنات الضفة بالقدس وتل أبيب ،قبل املوعد
املخطط له بأربعة أشهر ،بتكلفة مخسة مليارات دوالر.
وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العربية أن املخطط يتطلب تطوير املواصالت بالضفة وحفر أنفاق وتقاطعات وطرق
مواصالت جديدة وقطارات خفيفة وطرق للحافالت العامة ،لربط التجمعات االستيطانية يف الضفة الغربية بـ»تل أبيب»
رتا وعمق  30م ً
و»جوش دان» والقدس بسلسلة من األنفاق تصل طوهلا إىل  12كيلوم ً
رتا حتت األرض.
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شﺆون المقدسات
سلطة األثار اإلسرائيلية تقتحم مسجد قبة الصخرة وتوقف عمليات الرتميم
اقتحم موظفو «سلطة ا�ثار اإلسرائيلية» مسجد قبة الصخرة املشرفة يف املسجد األقصى املبارك يوم اخلميس (،)2/9
وقاموا بتصوير أعمال الرتميم والصيانة واعتقلوا مدير جلنة ترميم املسجد وعددًا من أعضائها ،وإبالغهم مبنع أي
عمليات ترميم وصيانة للمباني الواقعة يف املسجد.

افتتاح مسار جديد يف «مطاهر املعبد» يف القصور األموية جنوب األقصى
أكدت جهات إعالمية عربية أن رئيس بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس ،نري براكات وعضو «الكنيست» احلاخام
يهودا غليك وعددًا من قادة األحزاب اليمينية والـحاخامات ،شاركوا يوم اخلميس ( ،)2/9يف افتتاح مسار جديد مبشروع
«مطاهر املعبد» (املغطس) مبنطقة القصور األموية املالصقة للمسجد األقصى من خاصرته اجلنوبية.
وأصدر جملس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية يف القدس ،ومفيت القدس والديار الفلسطينية ،ودائرة األوقاف
ً
مشرتكا بهذا اخلصوص حتت عنوان «القصور األموية يف مهب الريح».
والشؤون والـمقدسات اإلسالمية بالقدس ،بيا ًنا
وناشدت اهليئات اإلسالمية يف القدس ،عرب بيانها ،العالـمني العربي واإلسالمي الوقوف إىل جانب دائرة األوقاف للدفاع
عن هذه القصور اليت هي مسؤولية العامل أمجع .كذلك ناشدت هيئة األمم الـمتحدة واليونسكو لـمحاسبة الدولة
العربية على اعتداءاتها على قرارات اليونسكو واالتفاقات الدولية ،وخمالفتها جلميع القوانني واألعراف الدولية بهذا
اخلصوص.
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الكشف عن إنشاءات إلقامة مراكز تهويدية جديدة جنوب األقصى وساحة الرباق
كشفت مصادر إعالمية فلسطينية يوم االثنني ( ،)2/20النقاب عن شروع سلطات االحتالل ببناء إنشاءات بُنى حتتية
أساسية يف منطقة هضبة سلوان ،عند «تل الظهور» جنوب املسجد األقصى املبارك ،إلقامة مراكز ختدم الرواية واألسطورة
التلمودية.
وأكد موقع «ديلي  »48أن اإلنشاءات تتضمن بناء قواعد وأسقف أمسنتية واسعة ،وجتهيزات لشبكات مياه وكهرباء ،يف
حني زعم االحتالل بأنه يقوم بأعمال «تطوير للبنى التحتية» يف البؤرة االستيطانية اليت يطلق عليها «مدينة داود» ،واليت
تديرها مجعية» إلعاد» االستيطانية بدعم من وزارة السياحة اإلسرائيلية وبلدية االحتالل يف القدس.
ّ
وتبي اخلرائط والوثائق أن ما تسمى بـ «سلطة احلدائق والطبيعة» ومجعية «إلعاد» تطرح خمططات تهويدية يف املوقع
ذاته والقريب منه ،لبناء مركز تهويدي واسع ،فوق عني أم الدرج ،يشمل إقامة أربع قاعات كبرية منها قاعة عرض ومركز
ز ّوار وغرف تشغيلية وإدارية.
مشروعا ثان ًيا إلقامة مركز تهويدي آخر حتت اسم «بيت العني» ،يشمل قاعات إضافية ومحامات
و ُتظهر خرائط أخرى
ً

و»مطاهر تلمودية» ،على حساب أرض فلسطينية جنوب األقصى ،سيطر عليها االحتالل وح ّوهلا إىل حديقة تلمودية ،باسم

«احلديقة القومية حول أسوار القدس القدمية».

ويف سياق آخر ،ذكرت صحيفة «هآرتس» العربية ،يوم اإلثنني ( ،)2/13أن اجلمعية االستيطانية «إلعاد» ستحصل على
موطئ قدم يف ما تسمى «احلديقة األثرية» قرب حائط الرباق بالقدس احملتلة.
اقرتاحا إىل «إلعاد» ينص على حصوهلا
وأكدت هآرتس أن املستشار القانوني حلكومة االحتالل أفيخاي مندلبليت سيقدم
ً

على مكانة يف املكان ،حبيث ال تشرف وحدها على إدارته.

و ُنقلت احلديقة قبل حوالي عامني إىل ما يسمى بـ»شركة تطوير احلي اليهودي» اليت وقعت اتفا َقا على إدارتها مع مجعية
«إلعاد» املشرفة على توسيع االستيطان اليهودي يف سلوان.
جلنة وزارية إسرائيلية ُتصادق على قانون «منع األذان»
صادقت «اللجنة الوزارية للتشريع» ،يوم األحد ( ،)2/12على مشروع قانون «منع األذان» بصيغته املعدلة ،والذي يفرض
قيودًا على استخدام مكربات الصوت باملساجد خالل ساعات النهار ،وحظر األذان عرب مكربات الصوت يف ساعات الليل
والفجر.
وأفادت القناة العربية السابعة بأن مشروع القانون سيعرض على «الـكنيست» للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية ،ومن ثم
سيعاد للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقدميه «للكنيست» للتصويت بثالث قراءات عليه ،كي يصبح قانو ًنا ً
نافذا.
وحبسب وسائل اإلعالم العربية ،فإن الصيغة اجلديدة للقانون تستثين استخدام مكربات الصوت من الك ُنس يف يوم اجلمعة.
كما ينص مشروع القانون على منع األذان عرب مكربات الصوت من الساعة احلادية عشرة لي ً
ال حتى الساعة السابعة
صباحا ،ومينح الشرطة اإلسرائيلية صالحية استدعاء املؤذنني واألئمة للتحقيق معهم ،واختاذ إجراءات جنائية ضدهم
ً
وفرض غرامات مالية على خمالفي القانون منهم.
11
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االحتالل مينع ّ
الشيخ رائد صالح من دخول القدس والسفر للخارج
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم الثالثاء ( )2/14األوامر العسكرية اليت متنع الشيخ رائد صالح ،من السفر
للخارج ،ودخول املسجد األقصى وكامل مدينة القدس ملدة  5أشهر إضافية بقرار من وزير داخلية االحتالل أرييه درعي.

حمكمة االحتالل تزعم :األقصى أقدس مكان لليهود
قضت حمكمة الصلح يف القدس احملتلة ،بأن املسجد األقصى مكان مقدس لليهود وحيق هلم الصالة فيه ،فيما ال حيق ألي
كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إىل ما أمسته «جبل املعبد» ،وقالت احملكمة يف قرارها إن «املسجد األقصى هو
أقدس مكان لليهود».
هذا املوقف اختذته احملكمة اإلسرائيلية يوم اإلثنني ( )2/27خالل حماكمة الفلسطينيتني سحر النتشة وعبري فواز
مبا أمسته «منع الوصول إىل األماكن املقدسة» ،بذريعة أن السيدتني املقدسيتني هتفتا ووقفتا يف وجه جمموعات من
املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى عام  ،2014وكانت يف إحدى هذه اجملموعات عضو الكنيست شوالميت معلم
عن حزب «البيت اليهودي».
ودان قاضي احملكمة املقدسية سحر النتشة يف قضية منع عضو الكنيست شوالميت معلم من «الصالة يف املسجد األقصى»،
وسينفذ قرار احلكم عليها مطلع نيسان/أبريل  ،2017ويشمل احلكم السجن الفعلي.
واعتربت مؤسسة قدسنا ّ
أن قرار احملكمة املذكور هو قرار باطل أصله ووصفه ،أل ّنه خيدم األجندات السياسية الدينية

املتطرفة يف اجملتمع االسرائيلي .عالو ًة على أ ّنه لسحر النتشة وعبري فواز احلق الشرعي والطبيعي يف حرية العبادة ويف
التواجد احلر واملطلق يف املسجد األقصى اخلاص باملسلمني.
وقال احملامي يف مؤسسة قدسنا رمزي كتيالت :إن قرار احملكمة يعد قرا ًرا غري قانون ًيا اطال ًقا كونه ابتعد عن اللوائح
القانونية واعتمد على نصوص توراتية ال صلة هلا بالقانون».

12

أهل القدس
يستمر االحتالل يف سياساته التصعيدية اليت يستهدف فيها الوجود الفلسطيين يف مدينة القدس ،حيث مت
تسجيل العشرات من االنتهاكات احلقوقية ضد املقدسيني ،وشهد شهر شباط /فرباير تالعب االحتالل على كافة
املستويات للتضييق على الفلسطينيني يف القدس ،واستخدامه سياسة الرتهيب ونهب املمتلكات عرب محالت الدهم
اليت شنها على عدد من منازل املقدسيني.
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  136مقدس ًيا بينهم  10سيدات مقدسيات وً 22
طفل بينهم أصغر أسري
عاما) ،كما أبعدت حمكمة االحتالل يف القدس
فلسطيين خالل شهر شباط ،الطفل املقدسي شاكر األسهب (ً 12
احملتلة  7مواطنيني مقدسيني عن مدينة القدس واملسجد األقصى بينهم حارس يف املسجد.

136

10

سيدات

إبعاد7

معتقل

104
رجل

22
طفل

مقدسيني

احتجاز 7

جثامني شهداء

أصغر طفل شاكر األسهب
(12عام)
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االعتقال

14

2017/2/1

عاما) جنل النائب املقدسي
حمكمة االحتالل يف مدينة القدس متدد اعتقال الفتى حممد (ً 17
املُبعد عن مدينة القدس أمحد عطون حتى الثالث عشر من الشهر شباط .2017

2017/2/2

متديد اعتقال ناشطني من األراضي احملتلة لفرتات متعددة بسبب نصرتهم ألقصى.
اعتقال الشابني ثائر أبو صبيح وروحي كلغاصي بعد اقتحام منزليهما يف القدس القدمية.

2017/2/3

متديد اعتقال املقدسي شفيق احلليب والد الشهيد مهند ،مدة مخسة أيام ،بذريعة استكمال
التحقيقات.

2017/2/6

محالت دهم مشلت سبعة منازل :راس العامود بسلوان ،وجبل املكرب ،والطور/جبل الزيتون ،وخميم
شعفاط ،يف القدس احملتلة ،وتعود لذوي الشهيد غسان أبو مجل ،حبي جبل املكرب ،منزل عائلة
األسريين رمضان وفهمي مشاهرة ،منزل عائلة الشهيد أمين العباسي بسلوان ،وعائلة األسري
احملرر عماد العباسي ،عائلة املواطن حسن نابي ،عائلة الشهيد وسام فرج وعائلة األسري عماد
شاعر الذي ميضي حمكوميته بالسجن املؤبد.
اعتقال شاباً فلسطينياً من باب الساهرة.

2017/2/7

اعتقال حارس املسجد األقصى =دياب صبح من مكان عمله داخل املسجد ،وسلمته قرا ًرا بإبعاده
يوما.
عن املسجد األقصى ملدة مخسة عشر ً
اعتقال كل من حممد ادريس ،محزة سهمود ،وامحد أبو صبيح ،محدي سليمان فزاع ،وعبد اهلل
حسني اخلطيب.

2017/2/8

مددت محكمة االحتالل اعتقال الشبان المقدسيين :أحمد أبو عابد ومحمد جودة حتى ،2017/2/21
وصهيب عفانة حتى .2017/3/15
إبعاد الشاب المقدسي طالل عبد المجيد الرجبي عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة لمدة  15يو ًما.
اعتقال كل من مالك أبو طير ،محمد أبو طير ،ومصطفى أبو طير ،من قرية أم طوبا ،ومحمد
القنبر ،وعبد هللا شقيرات من جبل المكبر.

2017/2/9

2017/2/10

محلة اعتقاالت بعد مداهمة عدد من بلدات القدس احملتلة.

عاما) من بلدة
احلكم بالسجن ستة أشهر على الطفل املقدسي عبد الرمحن نضال العباسي (ً 16
سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ملدة  6شهور.
عاما) من سكان البلدة
احلكم بالسجن ملدة  100يوم على املقدسي عاصم صدقي الزعرتي (ً 43
القدمية يف القدس احملتلة.
احلكم على السيدة املقدسية دالل أبو اهلوى بالسجن الفعلي ملدة  12شه ًرا ،و 10آالف شيكل
غرامة مالية.

2017/2/11

الحكم بسجن الطفلين القاصرين محمود خطيب ( 15عا ًما) وأحمد فواقة ( 14عا ًما) ،من بلدة
صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة ،لمدة  10شهور.

2017/2/11

عاما) على الفتى املقدسي حذيفة إسحق عبد اجلواد طه (17
احلكم بالسجن الفعلي ملدة (ً 12
عاما) من سكان حي كفر عقب مشال القدس احملتلة ،بزعم تنفيذه علمية طعن يف القدس.
ً
اعتقال طفلني مقدسيني من شارع الواد يف البلدة القدمية بالقدس احملتلة بزعم اعتدائهما على
أحد أفراد جنود االحتالل.

2017/2/13

اعتقال كل من :براء حممود ،وحممود درباس ،وحممد عبيد ،وأمري درباس ،وبشار حممود،
وأشرف عبيد من بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة.
اعتقال املواطن جمد علي أبو سكران ،بعد اقتحام منزله حبي جبل املكرب جنوب شرق القدس
احملتلة.
اعتقال اثنني من املوظفني بلجنة إعمار املسجد األقصی وهما :حممود العناتي وحممد اهلدرة
أصدرت حمكمة االحتالل املركزية يف مدينة القدس قرارا بزيادة مدة حكم الشيخ املقدسي عمر
عاما) لتصبح  14شه ًرا بدال من  8أشهر.
أبو سارة (ً 51

2017/2/14

الحكم بالسجن الفعلي لمدة  10أشهر على الفتى يزن محمد أيوب أبو عصب ( 15عا ًما) من
بلدة العيساوية.
محكمة االحتالل المركزية تدين الطفلة المقدسية ملك سلمان ( 17عا ًما) بتهمتي الشروع بالقتل
وحيازة سكين.
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16

2017/2/15

االحتالل ميدد اعتقال مجال أبو الليل للمرة الثالثة على التوالي باإلضافة إىل محلة اعتقاالت
واسعة يف مدينة القدس احملتلة.

2017/2/16

اعتقال أربعة مواطنني من بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة ،بينهم ثالثة أطفال.
احلكم على كل من شادي عطية ،حممود عبيد ،معتصم عبيد وطارق عبيد بالسجن الفعلي 5
أشهر وغرامة  3500شيكل ،و 4أشهر وقف تنفيذ ملدة عامني.
احلكم على خالد رضوان بالسجن ملدة عامني يف معهد «يركا» وغرامة  1000شيكل ،و 4أشهر
وقف تنفيذ ملدة عامني ،وتوفيق أبو ادهيم سجن مع وقف التنفيذ  4أشهر ملدة  3سنوات ،وغرامة
مالية قيمتها  7500شيكل.
اعتقال شقيقة شهيد مقدسي من بلدة سلوان جنوبي شرق القدس احملتلة ،بعد مداهمة منزهلا.
عزل األسري الفلسطيين أمين الشرباتي بالسجن االنفرادي ،عقب حرقه علم االحتالل داخل
املعتقل.

2017/2/17

عاما) بعد مداهمة منزهلا يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى
اعتقال الفتاة روان شيوخي (ً 21
املبارك.

2017/2/18

عاما) من قرية صور باهر
احلكم بالسجن على الشاب املقدسي معاذ عبد مجيل عبد ربه (ً 24
جنوب شرق القدس احملتلة ،ملدة أربع سنوات ونصف.

2017/2/19

اعتقال علي أمحد عسكر عقب دهم منزله ببلدة حزما مشال شرق القدس احملتلة.
عاما) من بلدة العيسوية.
فرض احلبس املنزلي على الطفل مهند أبو عصب (ً 13

2017/2/20

اعتقال الشيخ ناجح بكريات مسؤول التعليم بدائرة األوقاف اإلسالمية ،والسيدة املقدسية إكرام
النتشة وابنتها رغد.

2017/2/21

اعتقال فتاة فلسطينية من شارع الواد ،املُفضي إىل أسواق البلدة القدمية بالقدس.
عاما أصغر أسري فلسطيين خالل شهر شباط).
اعتقال الطفل فلسطيين شاكر األسهب (ً 12
جتديد االعتقال اإلداري لألسرية الفلسطينية صباح حممد فرعون من بلدة العيزرية جنوب شرق
القدس احملتلة ،ملدة  4أشهر.

2017/2/22

اعتقال األسري حممد زيدان حممود من بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة ،مباشرة بعد
حلظات من االنتهاء من إجراءات اإلفراج عنه.
اعتقال مخسة مواطنني من العيساوية وهم :جمد درويش ،ورشدي عبيد ،وحممود فايز حممود،
وحامد عبيد ،وصاحل أبو عصب.

2017/2/23

عناصر من وحدة «املستعربني» يعتقلون ثالثة أطفال قاصرين من حي ال ُّثوري ببلدة سلوان
جنوب املسجد األقصى.

2017/2/24

اعتقال ليث بركات بتهمة «التحريض عرب الفيسبوك».
متديد اعتقال رئيس مركز املخطوطات يف املسجد األقصى رضوان عمرو.

2017/2/28

اعتقال خليل جابر عقب دهم منزله يف خميم شعفاط وسط القدس احملتلة.
اعتقال أمحد عويسات من قرية الشيخ سعد ببلدة السواحرة جنوب شرق القدس احملتلة.
اعتقال مواط ًنا فلسطين ًيا من بلدة الرام مشال القدس احملتلة.
إبعاد املقدسي يوسف خميمر من حي شعفاط عن القدس القدمية مبا فيها املسجد األقصى
املبارك ملدة ستة شهور.
عاما) ،من بلدة سلوان.
متديد اعتقال الفتاة املقدسية روان عاطف الشيوخي (ً 21
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إﺻاﺑات

2017/2/15

2017/2/24

إصابات يف مواجهات خالل هدم االحتالل منشآت سكنية يف بلدة حزما.

عشرات اإلصابات باالختناق بني صفوف املقدسيني إثر اندالع مواجهات عنيفة مع االحتالل يف
بلدة حزما.

إفراج

2017/1/4

عاما) وأسامة
أفرجت سلطات االحتالل عن األسريين املقدسيني حممود صالح يونس عاشور (ً 20
عاما) بعد انتهاء مدة حمكوميتهما.
رائد أبو صاحل (ً 20

ﺟﺜمانيﻦ الشهداء المﺤتﺠﺰة
سلمت سلطات االحتالل يوم األربعاء ( )2/1جثمان الشهيد حممد نبيل زيدان من خميم شعفاط بالقدس احملتلة لذويه
يوما يف ثالجات االحتالل ،كما سلمت جثمان الشهيد حسني سامل أبو غوش وجثمان الشهيد حممد
بعد احتجاز دام ل ً 68

عامر اجلالد ،وأبقت على حجز  6جثامني لشهداء انتفاضة القدس من خمتلف احملافظات الفلسطينية بينهم جثمانني
اثنني مقدسيني.
عاما /خميم عايدة  -بيت حلم) استشهد بتاريخ .2016/4/20
عبد احلميد أبو سرور (ً 19
عاما /اخلليل) استشهد بتاريخ 2016/6/30
حممد ناصر حممود الطرايرة (ً 16
عاما /صوريف  -اخلليل) استشهد بتاريخ .2016/7/27
حممد جبارة أمحد الفقيه (ً 29
عاما /نابلس) استشهد بتاريخ .2016/7/31
رامي حممد العورتاني (ً 31
عاما /سلوان  -القدس احملتلة) استشهد بتاريخ .2016/10/9
مصباح أبو صبيح (ً 39
عاما /القدس احملتلة) استشهد بتاريخ 2017/1/8
فادي أمحد القنرب (ً 28
18

عمﻠيات المواﺟهﺔ ﻣﻊ االحتالل
شنت قوات االحتاالل خالل شهر شباط/فرباير محالت اقتحام للبلدات واألحياء املقدسية �ا أدى الندالع مواجهات يف
 73نقطة يف قرى وبلدات مدينة القدس احملتلة ،تركزت يف بلدتي حزما والرام كفر عقب وقلنديا والعيسوية.
وأدت عمليات املواجهة املستمرة مع االحتالل اإلسرائيلي يف القدس احملتلة إىل وقوع  10إصابات يف صفوف جنود االحتالل
ومستوطنيه ،بينهم ثالثة جنود يف عملية دهس نفذتها سيدة مقدسية عند مدخل مستوطنة «آدم» املقامة على أراضي
الفلسطينيني ببلدة جبع مشال شرق القدس احملتلة.
وأطلق عدد من الشبان الفلسطينيني النار باجتاه جنود االحتالل املتمركزين على حاجز قلنديا العسكري مشالي
القدس ،دون وقوع إصابات ،يف حني ُسجل إلقاء  9زجاجات حارقة على جتمعات اجلنود ومركباتهم العسكرية ومركبات
املستوطنني يف مدينة القدس احملتلة خالل شهر شباط/فرباير.
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نقطة مواجهة

9

عمليات إلقاء زجاجات
حارقة على جتمعات االحتالل
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إصابات يف صفوف االحتالل
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1

عملية إلطالق نار على حاجز قلنديا

مكان املواجهات

التاريخ

1

عملية دهس واحدة

إصابات ومالحظات

2017/2/1

سلوان  -الرام

2017/2/2

مستوطنة جيلو  -مستوطنة آدم  -حزما

إصابة  3جنود بعملية دهس عند مستوطنة
آدم شرقي القدس واعتقال املنفذة

2017/2/3

سلوان  -البلدة القدمية  -الرام  -بيت إكسا

زجاجات حارقة يف سلوان

2017/2/4

حزما  -الرام

2017/2/5

العيسوية  -حزما  -جبل املكرب  -قلنديا  -جبع

2017/2/6

حزما

2017/2/7

العيسوية  -عناتا

2017/2/8

حزما

2017/2/9

سلوان

زجاجات حارقة يف سلوان

2017/2/10

مستوطنة كوخاف يعقوب  -حزما  -الشيخ سعد

زجاجات حارقة يف مستوطنة كوخاف يعقوب

2017/2/11

شعفاط

2017/2/12

العيزرية

إصابة جندي يف مواجهات عند جسر جبع
زجاجات حارقة يف عناتا

2017/2/13
2017/2/14
2017/2/15

20

حزما  -العيسوية  -شعفاط  -مستوطنة "معاليه
أدوميم"

إصابة جمندة يف العيسوية
إصابة مستوطن برشق حافلة قرب "معاليه
أدوميم"
رشق قطار االحتالل أثناء مروره بشعفاط

2017/2/16
2017/2/17

قلنديا  -حزما  -أبو ديس

2017/2/18

قلنديا  -حزما  -الرام

2017/2/19

سلوان  -العيسوية  -قلنديا

2017/2/20

العيسوية  -شعفاط  -قلنديا  -حزما  -عناتا

إصابة مستوطن رش ًقا باحلجارة قرب عناتا

2017/2/21

العيسوية  -قلنديا  -حزما

زجاجات حارقة يف العيسوية

2017/2/22

العيسوية  -قلنديا

زجاجات حارقة يف العيسوية

2017/2/23

قلنديا  -حزما

2017/2/24

حزما  -العيسوية  -الرام  -قلنديا

إصابة  2من اجلنود باحلجارة يف العيسوية

2017/2/25

سلوان  -البلدة القدمية  -قلنديا  -شعفاط  -الرام

زجاجات حارقة يف سلوان

2017/2/26

العيسوية  -راس العامود  -قلنديا

زجاجات حارقة يف العيسوية وقلنديا

2017/2/27

سلوان  -قلنديا  -حزما  -شعفاط

2017/2/28

إطالق نار عند حاجز قلنديا

رشق سيارة للمستوطنني يف حزما بالزجاجات
احلارقة وإصابة مستوطنة جبروح
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التﻔاعل ﻣﻊ القدس
خصوصا يف
دعت جلنة مقاطعة «إسرائيل» يف الداخل الفلسطيين« »BDSالشعب الفلسطيين والشعوب العربية،
ً
منطقة اخلليج العربي ،إىل مقاطعة منتجات شركة «هيونداي» الكورية للصناعات الثقيلة « ،»HHIبسبب تورط
الشركة يف اجلرائم اإلسرائيلية اليت ترتكب حبق الشعب الفلسطيين يف القدس والنقب واملشاركة يف بناء املستوطنات
اإلسرائيلية وهدم املنازل الفلسطينية.
وقالت اللجنة يف بيان هلا يوم األربعاء ( )2-8إن سلطات االحتالل تستخدم «بشكل مكثف» معدّات شركة هيونداي يف
جرائم هدم البيوت الفلسطينية على طريف اخلط األخضر.
وأشارت إىل أن معدات «هيونداي» استخدمت مؤخ ًرا يف هدم عشرات املنازل الفلسطينية يف قرية «أم احلريان» يف النقب
(جنوب فلسطني احملتلة) ،ويف قرية «قلنسوة» يف منطقة املثلث (بالداخل احملتل .)48
وأطلقت منظمة التعاون اإلسالمي يوم األحد (« )2/5وثيقة الرباق» ،وهو النداء العاملي لدعم القدس وفلسطني ،بهدف
محاية املدينة املقدسة وحشد موارد العامل اإلسالمي والعامل احلر ،لدعم القدس واملشاريع اإلنسانية فيها ،واحملافظة
على موروثها الديين والتارخيي.
ويف العاصمة اإليران ّية طهران عقد املؤمتر السادس لدعم صمود الشعب الفلسطيين يوم الثالثاء ( )2/21أكد خالله
املرشد األعلى للثورة اإلسالمية علي خامنئي أن «القضية الفلسطينية هي األهم يف العامل اإلسالمي وحمور اهتمام كل
املسلمني» ،ووصف خامنئي االحتالل بأنه ُ
«غدة سرطانية �ت منذ البداية على شكل مراحل إىل أن حتولت إىل البالء
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احلالي» .وطالب رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين سليم الزعنون إىل استخدام أوراق الضغط كافة من أجل محاية
القدس ،ودعم املقدسيني الذين يواجهون سياسات وإجراءات االحتالل.
ودعا رئيس جملس النواب اللبناني نبيه بري خالل كلمة له يف املؤمتر الدول العرب ّية إىل إغالق سفاراتها يف واشنطن يف
حال قيامها بنقل السفارة من «تل أبيب» إىل القدس ،وأضاف بري «آن لنا أن جنتمع وحنقق اإلمجاع حول فلسطني ،ألن
إطفاء النريان املشتعلة يف الشرق االوسط يبدأ من فلسطني».
ً
اعرتاضا على قانون «تبييض االستيطان» الذي يشرعن ،مبفعول رجعي ،ما يزيد على 5000
وبرزت مجل ٌة من املواقف
وحدة استيطانية يف الضفة الغربية .فأدانت ّ
كل من مصر وقطر وإسبانيا واليابان واملكسيك وبلجيكا والربتغال وروسيا
املشروع ،فيما أعلنت املستشارة األملانية أجنيال مريكل إلغاء االجتماع الذي كان مقر ًرا يف القدس يف أيار/مايو  2017بني
احلكومتني األملانية واإلسرائيلية ،وفق ما ذكرت إذاعة االحتالل.
من جهتها ،أدانت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على
قانون منع األذان يف القدس واألراضي احملتلة عام  ،1948لكن تبقى هذه املواقف يف إطار اإلدانات واملناشدات اليت ال يكرتث
بها االحتالل وال يلقي هلا ً
بال.
ويف املقابل ،أعلن رئيس مؤمتر رؤساء املنظمات اليهودية يف أمريكا مالكومل هونالين يوم اإلثنني ( ،)2/20بأن جهات عرب ّية
بدأت تعتقد بأن الفرصة أصبحت مواتية إلعادة تطبيع العالقات جمددًا مع الدولة العربيّة ،ونقلت اإلذاعة العربية عن
خيص عالقات بعض الدول مع الدولة العربيّة».
هونالين قوله بعد زيارته ملصر وللمغرب «هناك تغيريات يف املنطقة يف ما ّ
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