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تطور مشروع التهويد في عام 2020
الفصﻞ األول:
ّ
االعتداءات على المسجد األقصى
مل يكن تعامل االحتالل مع األقصى يف عام  2020استثنائ ًيا ،ففيه تابعت أذرعه املختلفة
حماوالتها فرض املزيد من السيطرة على املسجد األقصى ،وكانت بوابة االستهداف
الرئيسة اإلجراءات الوقائية من فايروس كورونا ،فقد حاول االحتالل حتقيق سيادتهعلى
املسجد من بوابة الوباء العاملي ،عرب فرضه إغالقات متكررة ،ومساواته بني املصلني أصحاب
احلق وبني املقتحمني من املستوطنني ،وشهد األقصى يف مدد اإلغالق هذه ،املزيد من
حماوالت التدخل يف إدارة املسجد ،واستهداف مكوناته البشرية ،بل وصل ح ّد تركيب
أجهزة صوتية يف سياق التحضري ملنظومة إسرائيلية للتحكم بإدارة املسجد.
أ -اقتحامات المسجد األقصى
ريا يف أعداد
مل حتقق منظمات املعبد تغي ً
املتطرفني الذين يقتحمون املسجد األقصى ،فقد
أثرت ظروف اإلغالق بسبب اإلجراءات الصحية يف
أعداد املقتحمني بصورة ملحوظة ،وهو تراجع مل
ينسحب على جممل أعداد املقتحمني فقط ،بل
امتد إىل املواسم واألعياد اليهودية ،اليت شهدت
ريا ،على الرغم من حماوالت أذرع
تراج ًعا كب ً
االحتالل احلثيثة عدم ترك األقصى خال ًيا من
االقتحامات.

ريا
مل حتقق «منظمات املعبد» تغي ً
يف أعداد املتطرفني الذين يقتحمون
املسجد األقصى ،فقد أثرت ظروف
اإلغالق بسبب اإلجراءات الصحية
يف أعداد املقتحمني .وقد أعلنت دائرة
األوقاف اإلسالمية يف القدس أن
 18526مستوط ًنا اقتحموا املسجد
األقصى يف عام  ،2020وهو أقل
عد ٍد للمقتحمني يف السنوات األربع
األخرية.

مؤسسـة القدس الدولية

وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس أن 18526
مستوط ًنا اقتحموا املسجد األقصى يف عام 2020

حبماية قوات االحتالل ،1وهذا العدد ّ
أقل من عدد

18,526

مقتحمي املسجد األقصى يف عام  ،2019إذ أشارت
املعطيات إىل أن عددهم كان  29610مستوطنني،2

مستوطنً ا اقتحموا
المسجد األقصى
في عام 2020

وهو أقل عد ٍد للمقتحمني يف السنوات األربع األخرية،
ويظهر الرسم البياني اآلتي أعداد مقتحمي األقصى من
عام  2009إىل عام  2020حبسب معطيات دائرة األوقاف
اإلسالمية يف القدس:3
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 1وكالة األناضولhttp://bit.ly/2OByrzS .2020/12/31 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3dCVUJf .2019/12/31 ،
ي حال القدس  ،2019مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1
 3هشام يعقوب (محرر) وآخرون :التقرير السنو ّ
 ،2020ص .30
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تظهر معطيات دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس تراجع أعداد مقتحمي املسجد األقصى
يف عام  2020إىل حنو  %37مقارنة مع أعداد عام ّ .2019
ولكن مركز القدس لدراسات
الشأن الفلسطيين واإلسرائيلي ،يتحدث عن أرقام خمتلفة؛ إذ ذكر ّ
أن عدد املقتحمني بلغ
حنو  29ألف مستوطن من بينهم طالب يهود وضباط يف جيش االحتالل ،1ويعود سبب
هذا التباين إىل أن دائرة األوقاف ال حتتسب الطالب اليهود وعناصر االحتالل األمنية يف
إحصاءاتها السنوية ،يف حني أن مراكز أخرى ترصد خمتلف الفئات اليت تقتحم األقصى،
إضاف ًة إىل اختالف أدوات الرصد املستخدمة يف متابعة موضوع اقتحامات املسجد األقصى،
اليت بسببها حيدث هذا التباين بني األرقام الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية وبني
مراكز الرصد األخرى.
وبالنظر إىل أرقام املقتحمني الصادرة عن مصادر االحتالل ،فإنها تؤشر كذلك إىل
تراجع كبري يف أعداد املقتحمني يف عام  ،2020فبحسب الصحفي املتطرف أرنون سيغال
وهو واحد من أبرز ناشطي مجاعات املعبد تراجع عدد املقتحمني يف عام  2020بنسبة
 % 50عن عام  ،2019وحبسب مصادر هذه املنظمات ،اقتحم املسجد األقصى حنو 19814

مستوطن يف العام الذي
مستوط ًنا يف عام  ،2020يف مقابل اقتحام أكثر من  37ألف
ٍ
سبقه.2

ويف سياق مصادر االحتالل اليت تنشر أرقام االقتحامات ،نرصد يف التقرير ما نشرته منظمة
يرائيه  Yera’ehاإلسرائيلية ،وهي واحدة من اجلهات اليت ُتعنى بتشجيع املستوطنني

اليهود على اقتحام املسجد األقصى املبارك ،وقد كشفت املنظمة أن  17988مستوط ًنا
اقتحموا املسجد األقصى يف عام  ،2020وحبسب املنظمة بلغت نسبة الرتاجع عن عام
 1مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttps://bit.ly/3952DKy .2021/1/1 ،
 2ماكور ريشونhttps://bit.ly/3tsZLiW .2021/1/10 ،

مؤسسـة القدس الدولية

 2019حنو  ،%60وهو العام الذي شهد للمرة األوىل جتاوز عدد املقتحمني عتبة الـ  30أل ًفا
حبسب مصادر منظمة يرائيه.1
ويُعد هذا الرتاجع هو األول واألكرب منذ عام  ،2015فقد سجلت أعوام االقتحام يف
بنسب متفاوتة ،وحبسب املنظمة
السنوات اخلمس األخرية تصاعدًا مضطردًا ،وإن كان
ٍ

املذكورة أعاله ّ
فإن أعداد مقتحمي األقصى منذ عام  2015كانت على الشكل اآلتي:2
السنة

2015

2016

2017

2018

2019

2020

عدد
المقتحمين

10906

14054

25628

29939

30416

17988

وتؤكد املعطيات اإلسرائيلية األرقام الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية ،من ناحية
الرتاجع الكبري يف أعداد املقتحمني ،مع التأكيد أن مصادر منظمات املعبد أو غريها من
مصادر االحتالل حتاول زيادة أعداد املقتحمني ،يف سياق حماولة إثبات قدرتها على حشد
أكرب أعداد من املستوطنني القتحام املسجد .ويعود السبب األول لرتاجع أعداد مقتحمي
األقصى إىل اإلغالقات املتالحقة اليت فرضتها سلطات االحتالل يف القدس احملتلة ،على
خلفية الوقاية من وباء كورونا.

 1منشور لمنظمة  Yera’ehاإلسرائيلية على فيس بوكhttp://bit.ly/2Q9Mlu5 .2021/1/14 ،
https://bit.ly/2yaayav .2020/1/2 ، Jewish Press 2
منشور لمنظمة  Yera’ehاإلسرائيلية على فيس بوكhttp://bit.ly/2Q9Mlu5 .2021/1/14 ،
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ويف عودة إىل اإلحصائيات اليت تنشرها صحيفة ماكور ريشون العربية ،نورد يف الرسم
البياني اآلتي ،تطور أعداد مقتحمي املسجد األقصى حبسب مصادر هذه الصحيفة ،ما بني
عامي  2009و:12020
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ي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص.32
 1التقرير السنو ّ
ماكور ريشونhttps://bit.ly/3tsZLiW .2021/1/10 ،
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و ُيظهر الجدول اآلتي أعداد مقتحمي المسجد األقصى على مدار أشهر
عام :2020
الشهر

عدد المقتحمين

كانون الثاني/يناير
شباط/فرباير
آذار/مارس
نيسان/أبريل

2000

-

أيار/مايو

172

حزيران/يونيو
متوز/يوليو
آب/أغسطس
أيلول/سبتمرب
تشرين األول/أكتوبر

1600

1532

تشرين الثاني/نوفمرب

1845

كانون األول/ديسمرب
المجموع

1

األعياد والمناسبات
اليهودية األساسية

2046
1604

3067

ّ
اليهودي
عيد الفصح
ذكرى احتالل الشطر الشرقي
من القدس (توحيد القدس)
ذكرى "خراب املعبديْن"

2032
1580

2

1048

رأس السنة العربية ويوم الغفران
عيد ال ُع ْرش أو سوكوت املظال
عيد األنوار اليهودي هانوكاه
18526

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :تقرير عين على األقصى الرابع عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط،1
 ،2020ص .151
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3lq1enH .2020/9/1 ،
مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3vxquNq .2020/10/5 ،
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3tvV1t5 .2020/11/2 ،
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3qXw742 .2020/12/3 ،
 2لم نجد في أي مرجع رقم المقتحمين في هذا الشهر ،فتم احتسابهم بناء على المجموع العام الصادر عن دائرة
األوقاف اإلسالمية.
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ويف سياق الرتاجع الكبري يف أعداد املقتحمني ،يُظهر اجلدول السابق تراجع أعداد
املستوطنني يف خمتلف أشهر الرصد يف عام  ،2020فلم تستطع منظمات املعبد جتاوز
عتبة  3آالف مستوطن إال يف شهر متوز/يوليو ،يف مقابل جتاوز هذه العتبة يف مخسة أشهر
من رصد عام .12019
منوذجا مصغ ًرا لرتاجع
وميكننا تسليط الضوء على عيد ال ُعرش أو سكوت بوصفه
ً
أعداد املقتحمني يف عام  ،2020فقد احتفلت منظمات املعبد يف عام  2019مبشاركة
حنو  4000مستوطن يف اقتحامات هذا العيد ،الذي رفع أعداد املقتحمني يف الشهر الذي
جاء فيه إىل حنو  6000مستوطن؛ بينما اخنفض عدد املقتحمني يف عيد ال ُعرش يف عام
 2020بنسبة  ،% 90على الرغم من تقليل سلطات االحتالل إجراءات اإلغالق املتخذة
حينها حبق املستوطنني ،فقد شهدت أبواب املسجد األقصى والطرقات املؤدية إليها أداء
املستوطنني صلوات تلمودية علنية.2
واستمرت يف أشهر الرصد حماوالت منظمات االحتالل االستفادة من األعياد اليهوديّة،
حلشد أكرب أعداد ممكنة من املقتحمني ،ومنها ذكرى خراب املبعد ،الذي اقتحم
األقصى فيه حنو 1100
مستوطن ،3ويف عيد العرش الذي جاء يف شهر تشرين األول/
ٍ

أكتوبر واقتحم األقصى فيه حنو  373مستوط ًنا .4ويف شهر كانون الثاني/يناير 2020

الذي شهد عيد اهلانوكاه الذي اقتحم األقصى فيه حنو  884مستوط ًنا.5

ي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .34
 1هشام يعقوب ،التقرير السنو ّ
 2المرجع نفسه.
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XqAMiM .2020/7/30 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/2OZvk5b .2020/10/11 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/285092 .2020/12/19 ،
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ويف سياق حماوالت منظمات املعبد رفع أعداد املقتحمني ،مل تكتف باستغالل األعياد
موسم ديين أو سياسي لدى
اليهودية ،بل عملت على اقتحام األقصى بالتزامن مع أي
ٍ
االحتالل ،ويف النقاط اآلتية أبرز املناسبات اليت حاولت أذرع االحتالل االستفادة منها:
يف  2020/1/6دعت منظمات املعبد
أنصارها إىل إحياء ذكرى حصار املعبد،
عرب املشاركة يف اقتحام املسجد األقصى،
شروحات خاصة يف هذا
وأعلنت عن تقديم
ٍ
اليوم .1ويف  2020/1/7اقتحم األقصى

حاولت منظمات املعبد رفع أعداد
موسم
املقتحمني ،بالتزامن مع أي
ٍ
ديين أو سياسي لدى االحتالل ،مثل:
ذكرى حصار املعبد ،ويوم الشجرة
العربي ،وانتخابات الكنيست
اإلسرائيلي.

 88مستوط ًنا ،استجابة لدعوات املنظمات
املتطرفة ،وشارك يف االقتحام املتطرفان يهودا غليك وأوري أرئيل ،ويف جوالت
االقتحام حاول غليك وجمموعة من املستوطنني سرقة حجارة وأتربة من املنطقة
الشرقية يف األقصى ،إال أن حراس املسجد تصدوا هلم.2
يف شهر شباط/فرباير  ،2020ك ّثفت هذه املنظمات دعواتها إىل تنظيم اقتحامات
واسعة لألقصى يف  ،2020/2/10بالتزامن مع ما يُسمّى يوم الشجرة العربي،
موحد ،واملناسبة املذكورة تؤ ّر� لبدء املوسم
إضاف ًة إىل تنظيم برنام� احتفالي ّ
الزراعي بالتقويم العربي ،وفيه «حيتفل اليهود بالشجرة وزراعتها وتقديم بكور
الثمار» .3ويف  2020/2/10اقتحم األقصى  79مستوط ًنا فقط.4
 1وكالة وفاhttp://bit.ly/3eSQU6g .2020/1/6 ،
 2وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى خالل كانون الثاني/يناير http://bit.ly/3vE4ro6 .2020
 3بوابة الهدف اإلخباريةhttps://bit.ly/3fFC5Rc .2020/2/8 ،
 4وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى في شباط/فبراير https://bit.ly/31wGS2v .2020
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مع اقرتاب انتخابات الكنيست اإلسرائيلي يف بداية شهر مارس/آذار  ،2020دعا
ائتالف منظمات املعبد أنصاره إىل اقتحام األقصى قبل الذهاب إىل صناديق
متسكها بأجندتها املتعلقة باملسجد
االقرتاع يف  ،2020/3/2وذلك لتأكيد ّ
وبأنها منطلق للتصويت يف االنتخابات .1ويف يوم االنتخابات اقتحم األقصى 226

مستوط ًنا.2

واقع
وعلى الرغم من تراجع اقتحامات املسجد يف عام  ،2020استمر يف حماولة تثبيت ٍ
جديد يف األقصى يف عد ٍد منها ،وميكن تسليط الضوء على هذه االقتحامات اليت شهدت
تطورات خطرية ،ويف ما يأتي أبرزها:

حاخاما من بينهم «رئيس معهد
يف  2020/7/13شارك يف اقتحام األقصى 40
ً
املعبد» احلاخام املتطرف يسرائيل إرائيل.3
يف  2020/7/30اقتحم األقصى حنو
مستوطن ،بالتزامن مع ذكرى
1100
ٍ
خراب املبعد ،4وشهد هذا اليوم عددًا من
االعتداءات ،إذ رفع أحد املستوطنني علم
االحتالل داخل األقصى .5وشهد املسجد
أداء جمموعة من املتطرفني ما يسمى
السجود امللحمي ،وأشارت معلومات

شرطة االحتالل تعتقل شبا ًنا من داخل األقصى
يف 2020/7/30

 1علي إبراهيم ،منظمة طالب ألجل المعبد ودورها في االعتداء على األقصى ،نون بوست.2020/9/18 ،
http://bit.ly/38UdWpo
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3gRAoC7 .2020/3/2 ،
 3دنيا الوطنhttps://bit.ly/38SyGwL .2020/7/13 ،
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XqAMiM .2020/7/30 ،
 5وكالة األناضولhttps://bit.ly/2F4OyS1 .2020/7/30 ،

مﺆسسـة القدس الدولية

مقدسية إىل أن املتطرفني الذين أدوا السجود ينتمون إىل حركة العودة إىل
جبل املعبد .ويف أثناء االقتحام قدمت جمموعات من املستوطنني شروحات تلمودية
عن املعبد ،وقاموا بتصرفات استفزازية جتاه املصلني .1وحبسب مصادر مقدسية،
أمنت شرطة االحتالل احلماية جلميع اجملموعات اليت اقتحمت األقصى ،وأجربت
قوات االحتالل املصلني على إخالء منطقة باب الرمحة واالبتعاد منها ،يف مقابل
مساحها للمستوطنني أداء الصلوات التلموديّة عل ًنا ،وحاولت شرطة االحتالل
إبعاد أي عناصر فلسطينية ميكن أن تعرقل االقتحام.2
يف  2020/10/22اقتحم األقصى  81مستوط ًنا ،وشارك يف االقتحام املتطرف تومي
نيساني املدير التنفيذي ملؤسسة تراث جبل املعبد ،الذي قرأ بيا ًنا طالب فيه بطرد
دائرة األوقاف اإلسالمية من األقصى ،وقال فيه :نطالب دولتنا إسرائيل وأمريكا،
بطرد الوقف اإلرهابي من جبل املعبد ،وص ّور املستوطنون الذين رافقوه قراءته
للبيان ،وبثوه مباشرة على صفحات منظمات املعبد على وسائل التواصل.3
بالتزامن مع عيد احلانوكاه اليهودي ما بني  2020/11/28و،2020/12/6
تكررت حماوالت املستوطنني إدخال الشمعدان اليهودي إىل داخل باحات املسجد
األقصى ،حماولني اقتحام األقصى أيام اجلمعة والسبت يف  4و ،2020/12/5وعلى
أثر منعهم من االقتحام ،طاف املستوطنون حول أبواب األقصى ،وأدوا طقوسهم
التلمودية.4
 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3if9HHk .2020/7/30 ،
 2عرب https://bit.ly/2DwKDNz .2020/7/30 ،48
 3وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/3r3DNSn .2020/10/22 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/285092 .2020/2/19 ،
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رمست هذه النماذج من االقتحامات مشهدية حماوالت االحتالل السيطرة على املسجد يف
عام  ،2020وهي ما نذكره يف النقاط اآلتية:
إعادة تطويع الرأي الدي ّ
ين لدى جمتمع االحتالل باجتاه تعزيز اقتحامات األقصى،
عرب مشاركة احلاخامات اليهود يف اقتحام املسجد ،بصورة مجاعية أو فردية.
استمرار اقتحام األقصى بالتزامن مع األعياد واملناسبات اإلسالمية ،وهو واقع
جديد بدأه االحتالل يف اقتحام عيد األضحى عام  ،2019وحشد خمتلف أدواته
األمنية والتهويدية لتأمني هذه االقتحامات.
رفع سقف مطالبات منظمات املعبد يف فرض سيطرة االحتالل على املسجد
األقصى ،وهي دعوات مل تقتصر على رسائل إىل الساسة اإلسرائيليني ،بل وصلت
حد اإلعالن عنها من داخل املسجد األقصى ،وبثها مباشرة على وسائل التواصل
االجتماعي.
ويف سياق اقتحامات األقصى ،نُشري إىل أ ّن عددًا من املسؤولني اإلسرائيليني اقتحموا
املسجد يف عام  ،2020منهم :عضو الكنيست أميت هليفي ،الذي اقتحم األقصى يف
 ،2020/7/30ولكنه حينها مل يكن قد أدى اليمني الدستورية بعد ،1وعضو الكنيست
شولي معلم ،اليت اقتحمت األقصى يف  2020/10/25برفقة العشرات من املستوطنني.2
وبلغ جمموع االقتحامات السياس ّية اقتحامني فقط ،يف مقابل  8اقتحامات رصدناها يف
التقرير املاضي.

 1عروتس شيفعhttps://bit.ly/3fsF6V9 .2020/7/30 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/31xf0LP .2020/10/25 ،

مؤسسـة القدس الدولية

ويف سياق متصل باقتحامات املسجد األقصى ،تتابع سلطات االحتالل إدخال «السياح»
األجانب ،الذين يقتحمون املسجد من بوابة االحتالل ،ويتبنون أجندات داعمة له ومتبنية
روايته ،وقد أظهرت مصادر االحتالل تراج ًعا
قياسيا يف أرقام «السياح» عام  ،2020فقد
ًّ
سائحا  ،1يف مقابل اقتحام حنو 803795
اقتحم املسجد األقصى فيه حنو 140174
ً

سائحا يف عام  ،2019أي أن نسبة االخنفاض تصل إىل حنو  ،% 473وهو الرقم األقل منذ
ً
عام  ،2009وقد تراجع عدد السياح بهذا الشكل نتيجة جمموعة من العوامل مرتبطة
بانتشار كورونا وتراجع حركة الطريان والسياحة عامل ًيا ،وفرض دول العامل إغالقات
عامي
متكررة للحد من انتشار الوباء .ويف ما يأتي تطور أعداد املقتحمني من السياح بني َ
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ب -إغالق المسجد األقصى
عمل االحتالل يف السنوات القليلة املاضية على جعل إغالق املسجد األقصى سياسة
دائمة ،يطبقه عند ّ
حدث يعده االحتالل تهديدًا ألمنه؛ وأشرنا يف تقارير سابقة إىل
أي
ٍ

أن االحتالل يهدف من وراء هذه السياسة إىل فرض إغالق املسجد إبان األعياد اليهودية
ومواسم اقتحام األقصى ،ثم توسيع هذه السياسة يف مراحل الحقة ،وحتويلها إىل وسيلة
للتحكم باألقصى ،وتقديم االحتالل نفسه املتحكم بأبوابه ومداخله ،يف سياق إضعاف
دائرة األوقاف اإلسالمية صاحبة الصالحية.
ُ
االحتالل المسجد األقصى كام ًلا،
وفي ما يأتي أبرز المحطات التي أغلق فيها
1
أو بعض مرافقه ،أو منع االحتالل دخول المصلين إليه ،في عام : 2020
تاريخ اإلغالق

التفاصيل

أغلقت قوات االحتالل مجيع أبواب املسجد األقصى ،وبوابات القدس
القدمية ،ومنعت املواطنني من الدخول أو اخلروج .واعتقلت شرطة
 2020/1/29االحتالل شابني من صحن قبة الصخرة ،بعد االعتداء عليهما
بالضرب املربح وتكبيلهما ،واعتدت على املصلني ،وأخرجتهم بالقوة
من داخل املسجد.1
أغلقت قوات االحتالل معظم أبواب األقصى باستثناء أبواب حطة
واجمللس والسلسلة ،ومنعت الدخول إليه وإىل البلدة القدمية ،حتت
 2020/3/20ذريعة الوقاية من كورونا ،وأدى صالة اجلمعة يف ذلك اليوم حنو
500
مصل فقط ،وقمعت املصلني الذين حاولوا أداء الصالة يف
ٍّ
2
الشوارع والطرقات املؤدية إىل املسجد .
أغلقت قوات االحتالل أبواب األقصى ،على أثر عملية إطالق نار قرب
2020/12/21
"باب حطة".3
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
 2وكالة قدس نت لألنباءhttp://bit.ly/3d18pyC .2020/1/29 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3cduH1a .2020/3/21 ،
 4الميادين نتhttp://bit.ly/3f8z6nQ .2020/12/21 ،
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ومع استمرار تفشي وباء كورونا يف املناطق الفلسطينية احملتلة ،عملت سلطات
االحتالل على فرض املزيد من السيطرة والتحكم على املسجد األقصى ،ففي أوائل شهر
أيلول/سبتمرب  2020كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن جملس األمن القومي التابع
لرئاسة وزراء االحتالل ،ناقش إغالق األقصى أمام املصلني ،وأشارت القناة إىل أن اجللسة
ستحاول إجياد حلول عملية للتعامل مع احلساسية الدينية والسياسية للمواقع الدينية
بالقدس.1
ت -األقصى في ﻇﻞ جاﺋحة ﻛورونا
سعى االحتالل بكل قوته إىل استغالل جائحة
كورونا لفرض وقائع جديدة على املسجد
األقصى ،وتكريس نفسه جهة مرجعية إلدارته،
وتكثيف تدخالته يف شؤونه ،ومتثلت أوىل هذه
التدخالت يف إغالق عدد من أبواب املسجد يف
 ،2020/3/15بذريعة اخلشية من انتقال فريوس
كورونا إىل املسجد ،وأبقت على ثالثة أبواب

عملت سلطات االحتالل على حتقيق
املزيد من التدخل يف األقصى بذريعة
اإلجراءات الوقائية لكورونا ،ففي
 2020/3/15أغلقت قوات االحتالل
أبواب األقصى وأبقت على ثالثة أبواب
لدخول املصلني ،وهي :حطة واجمللس
والسلسلة ،يف مقابل فتح باب املغاربة
أمام اقتحامات املستوطنني

لدخول املصلني ،وهي :حطة واجمللس والسلسلة،

ً
طويال ،إذ رفض
يف مقابل فتح باب املغاربة أمام اقتحامات املستوطنني .2ومل يدم اإلغالق

حراس األقصى قرار االحتالل واعتصموا أمام األبواب املغلقة ،وخشية من تطور هذا
االعتصام إىل حراك شعيب فاعل ،أعادت شرطة االحتالل فتح مجيع أبواب املسجد.3

 1وكالة األناضولhttp://bit.ly/3cbKLjO .2020/9/6 ،
 2عرب https://bit.ly/2U3WHuD .2020/3/15 ،48
 3بوابة الهدف اإلخباريةhttps://bit.ly/306AIqL .2020/3/15 ،
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وبذريعة احل ّد من انتشار الفايروس ،منعت قوات االحتالل يف  ،2020/3/18عشرات
املقدسيني من الدخول إىل األقصى ألداء صالة الفجر ،وأدوا الصالة خارج املسجد قبالة
باب حطة .1ويف  2020/3/20منعت شرطة االحتالل من يسكن خارج البلدة من الصالة
يف األقصى ،وأعادت قوات االحتالل إغالق أبواب األقصى باستثناء أبواب حطة ،واجمللس،
مصل أداء صالة
والسلسلة .وجراء إجراءات االحتالل املشددة مل يستطع سوى 500
ٍ
اجلمعة يف املسجد.2
ونتيجة ازدياد أعداد اإلصابات يف
القدس احملتلة ،أعلن جملس األوقاف
ً
كامل،
يف  2020/3/22إغالق األقصى
واقتصار أداء الصلوات داخله على
موظفي األوقاف وحراس املسجد،
ومدّد اجمللس قرار اإلغالق التام
يف  ،2020/4/16ليشمل كل شهر
رمضان .3واستمر إغالق األقصى
حتى تاريخ  ،2020/5/19ففيه أعلن

توافد املقدسيني إىل األقصى بعد إعادة فتحه

جملس األوقاف إعادة فتح أبواب األقصى ،ودخول املصلني إىل املسجد بعد عيد الفطر يف
.42020/5/30

 1قناة المنارhttps://almanar.com.lb/6411088 .2020/3/19 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/2AFqF0Y .2020/3/20 ،
 3وكالة األناضولhttps://bit.ly/3064awV .2020/4/16 ،
 4فرانس https://bit.ly/3gSEvxJ .2020/5/19 ،24
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وأغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت على فتح بابي األسباط والسلسلة فقط،
وسط وجود شرطة االحتالل حوهلما بكثافة ،وكشفت مصادر مقدسية أن فتح هذين
البابني خيدم االحتالل ،فباب األسباط يفتح على ساحة الغزالي احملاطة بنقاط عدة
للشرطة ،وباب السلسلة يفتح على خمفر املدرسة التنكزية ،وعزل هذا اإلغالق موظفي
األوقاف عن باقي القدس ،بعد إغالق باب اجمللس.1
يوما ،تابعت سلطات االحتالل إبعاد حراس
وعلى الرغم من إغالق األقصى لنحو ً 70
األقصى وموظفي األوقاف ،ففي  2020/5/20أبعدت سلطات االحتالل احلارس محزة منر
عن املسجد مدة أسبوع ،وطلبت منه احلضور إىل مركز حتقيق القشلة يف ،2020/5/26

وسلمته قرا ًرا باإلبعاد عن األقصى مدة ستة أشهر .واع ُتقل احلارس منر يف أثناء عمله

يف مصلى قبة الصخرة ،بعد منعه قوات االحتالل من اقتحام املسجد لتفتيشه .2ويف

 2020/6/4مددت سلطات االحتالل قرا ًرا ساب ًقا بإبعاد الشيخ عكرمة صربي عن األقصى
أربعة أشهر جديدة ،3على خلفية مواقفه الرافضة إجراءات االحتالل.
ّ
البشري يف األقصى ،ففي
واستمر تلطي االحتالل خلف كورونا ليتابع استهدافه املك ّون
 2020/7/7حررت شرطة االحتالل عددًا من الغرامات لكل من ال يضع الكمامات يف املسجد
األقصى ،وأشار مقدسيون إىل أن االحتالل غ ّرم بعض املصلني على الرغم من وجودهم
ً
مرابطا يقرأ القرآن الكريم ،ومما يدلل على تذرع
يف األقصى منفردين ،وبعضهم كان
االحتالل باإلجراءات الطبية تغريم أحد عناصر شرطته ثالثة شبان عند خروجهم من
األقصى بذريعة عدم وضع الكمامة بالشكل الصحيح ،وغ ّرم كل واحد منهم مبلغ 200

 1عربي https://bit.ly/2XzN6ho .2020/5/9 ،21
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/371m6dz .2020/5/26 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/276300 .2020/6/4 ،
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أمريكيا) .1ويف  2020/7/8حررت شرطة االحتالل خمالفة مالية
شيكل (حنو  55دوال ًرا
ًّ
لفتى كان يقرأ القرآن يف املسجد األقصى ،بذريعة عدم ارتداء الكمامة ،على الرغم من
جلوس الفتى منفردًا يف ساحة القبة الغزالية.2
ث -اإلبعاد عن المسجد األقصى
ً
واحدا من
عمل االحتالل على ترسيخ اإلبعاد
أبرز أدواته العقابية حبق املصلني واملرابطني يف
األقصى ،وترتاوح مدد اإلبعاد بني  3أيام و 6أشهر،
وعلى الرغم من مدد اإلغالق الطويلة اليت شهدها
املسجد األقصى ومدينة القدس ،حاف� االحتالل
على زخم قرارات اإلبعاد ،ففي عام  2020أصدرت
سلطات االحتالل  315قرار إبعاد عن املسجد
األقصى ،مشلت روّاد املسجد وموظفي دائرة

عمل االحتالل على ترسيخ اإلبعاد
واحدًا من أبرز أدواته العقابية حبق
املصلني واملرابطني يف األقصى ،وعلى
الرغم من مدد اإلغالق الطويلة
اليت شهدتها مدينة القدس ،أصدرت
سلطات االحتالل  315قرار إبعاد عن
األقصى ،مشلت روّاد املسجد وموظفي
دائرة األوقاف اإلسالمية ،يف مقابل
إصدار  355قرار إبعاد يف عام 2019

األوقاف اإلسالمية ،3أي أن قرارات اإلبعاد تراجعت
بنحو  %10فقط عن القرارات الصادرة يف عام  ،2019الذي سجل  355قرار إبعاد .4ومشلت
قرارات اإلبعاد عددًا من رموز القدس ،من بينهم رئيس اهليئة اإلسالمية العليا الشيخ
عكرمة صربي ،ونائب رئيس جملس األوقاف اإلسالمية يف القدس الشيخ ناجح بكريات،
والشيخ إمساعيل نواهضة إمام وخطيب املسجد األقصى .وشهدت أشهر كانون الثاني/
يناير وحزيران/يونيو وأيلول/سبتمرب أعلى معدل يف قرارات اإلبعاد يف عام .5 2020
 1القدس المقدسيةhttps://bit.ly/2DR7vHj .2020/7/7 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/31APDsg .2020/7/8 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 4هشام يعقوب (محرر) ،تقرير حال القدس السنوي  ،2019مرجع سابق ،ص .42
 5مركز معلومات وادي حلوة .2021/1/1 ،مرجع سابق.
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وحبسب مصادر مقدسية أصدرت سلطات االحتالل حنو  104قرارات إبعاد يف شهر كانون
الثاني/يناير  ،2020بالتزامن مع انطالق محلة الفجر العظيم يف القدس احملتلة اليت
شهدت مشارك مقدسية حاشدة.1
وفي ما يأتي تطور قرارات اإلبعاد عن األقصى منذ عام  2013إلى عام :2020
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وشهدت أشهر عام  2020استهدا ًفا متكر ًرا خلطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي،
ففي شهر كانون الثاني /يناير  2020أبعدته سلطات االحتالل حتى نهاية 2020/1/25

 ،2ويف  2020/1/24كسر عشرات املصلني قرار إبعاد الشيخ عكرمة صربي ،فقد أدخلوه
ً
حممول على األكتاف .3ويف  2020/6/4اقتحمت سلطات االحتالل
إىل داخل األقصى
منزل الشيخ صربي ،وسلموه أم ًرا باإلبعاد عن األقصى مدة  4أشهر ،على أثر انتهاء أمر
إبعا ٍد سابق.4
 1وكالة القدس لألنباءhttp://bit.ly/3lH4M4Z .2020/2/5 ،
 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/3vQGcTV .2020/1/20 ،
 3الجزيرة نتhttp://bit.ly/3sqvfGJ .2020/1/24 ،
 4وكالة األناضولhttp://bit.ly/3tRi2Hb .2020/6/4 ،
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املصلون يكسرون قرار االحتالل ويدخلون الشيخ عكرمة صربي إىل األقصى على األكتاف

وشهدت املدة اليت تلت إعادة فتح املسجد األقصى يف  ،2020/5/31تكثيف سلطات االحتالل
إصدار قرارات اإلبعاد ،فخالل  10أيام من إعادة فتح دائرة األوقاف املسجد األقصىُ ،س ّلم
أكثر من ثالثني فلسطين ًيا قرارات باإلبعاد ملد ٍد متفاوتة ،من بينهم الشيخ عكرمة صربي

والصحفية املقدسية سندس عويس ،والعديد من املرابطني واملصلني.1
ج -محاوالت تقويض دور األوقاف اإلسالمية

تشكل دائرة األوقاف اإلسالمية عقبة أمام خمططات االحتالل يف تهويد املسجد األقصى،
إذ يسعى االحتالل إىل فرض سيادته على الكاملة على املسجد ،وضرب احلصرية اإلسالمية
ً
وصول إىل السيادة
يف إدارة شؤونه ،عرب تهميش دور دائرة األوقاف ،يف سياق احللول مكانها،
اإلسرائيلية الكاملة على األقصى ،بناء على رؤية االحتالل ومنظماته املتطرفة.
 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/33Uj2QS .2020/6/10 ،
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يف عام  2020كثف االحتالل استهدافه دائرة األوقاف اإلسالمية وموظفيها على أكثر
من صعيد ،ونورد أبرز اعتداءات االحتالل حبق األوقاف يف النقاط اآلتية:
محلة االعتقاالت واالستدعاءات اليت
مشلت موظفي األوقاف.
تصعيد االحتالل إصدار قرارات إبعاد
موظفي األوقاف واحلراس عن املسجد،
فقد رصد مركز معلومات وادي حلوة
إصدار سلطات االحتالل  46قرار إبعاد

كثف االحتالل يف عام 2020

استهداف دائرة األوقاف اإلسالمية
وموظفيها ،عرب االعتقال واإلبعاد،
والتضييق على مسؤولي جملس
األوقاف ،ومنع األوقاف من ترميم
مرافق املسجد وصيانته ،وتركيب
مساعات وأجهزة إلكرتونية على
أسطح املسجد.

حبق موظفي األوقاف ،وحبسب املركز
وقت الحق ،ومشلت القرارات مديري األوقاف واحلراس
جددت جل قرارات اإلبعاد يف ٍ
حد سواء.1
والسدنة وموظفي جلنة اإلعمار على ٍ
التضييق على مسؤولي جملس األوقاف بذريعة عدم اختاذ إجراءات صحية وإغالق
األقصى مع بداية اجلائحة ،ففي  2020/3/21اقتحمت قوات االحتالل رئيس
جملس األوقاف اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب ،وحررت له خمالفة مالية
قيمتها  5آالف شيكل (حنو  1500دوالر أمريكي) ،بذريعة عدم االلتزام بقرارات
الشرطة بإدخال عدد مصلني أكثر من العدد املسموح به إىل األقصى.2
حماولة عزل موظفي األوقاف عن األقصى ،ففي ظل إغالق األقصى ضمن اإلجراءات
الوقائية اليت اختذتها دائرة األوقاف ،أغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت
 1مركز معلومات وادي حلوة .2021/1/1 ،مرجع سابق.
 2مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3cduH1a .2020/3/21 ،
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على فتح بابي األسباط والسلسلة فقط ،وسط وجود شرطة االحتالل حوهلما
بكثافة ،وكشفت مصادر مقدسية أن فتح هذين البابني خيدم االحتالل ،فباب
األسباط يفتح على ساحة الغزالي احملاطة بنقاط عدة للشرطة ،وباب السلسلة
يفتح على خمفر املدرسة التنكزية ،وعزل هذا اإلغالق موظفي األوقاف عن باقي
القدس ،بعد إغالق باب اجمللس.1
منع األوقاف من ترميم مرافق املسجد وصيانته ،ففي سياق عرقلة أعمال الرتميم
والصيانة ،اعتقلت قوات االحتالل يف  2020/2/18مدير جلنة اإلعمار املهندس
بسام احلالق ،وأحد موظفي اللجنة من ساحات املسجد .ويف  2020/7/8اعتقلت
قوات االحتالل املهندس بسام احلالق واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق يف البلدة
القدمية للتحقيق معه.2
اعتقال موظفي األوقاف عامة ،وحراس األقصى على وجه اخلصو� ،وحتويلهم
إىل مراكز التحقيق يف املدينة احملتلة.
متديد األوقات املخصصة للمستوطنني القتحام املسجد األقصى ،ففي منتصف
شهر تشرين الثاني/نوفمرب أعلنت دائرة األوقاف أن شرطة االحتالل مددت
أوقات االقتحام اليومية نصف ساعة يوم ًيا ،وأشارت مصادر الدائرة إىل أن سلطات
االحتالل تعمل على إنهاء الوضع القائم.3

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :تقرير عين على األقصى الرابع عشر ،مرجع سابق ،ص .168
 2المرجع نفسه ،ص .165 - 164
 3عربي http://bit.ly/3vQHkHd .2020/11/14 ،21

مﺆسسـة القدس الدولية

تركيب

مساعات

وأجهزة

إلكرتونية على أسطح املسجد
األقصى،

ففي

2020/9/6

اقتحمت قوات االحتالل املسجد
األقصى،

وركبت

مساعات
ٍ

وأجهزة إلكرتونية على أسطحه
من اجلهتني الشمالية والغربية.1

االحتالل يركب مساعات وأجهزة إلكرتونية على أسطح
األقصى

التهويدي
ح -تهويد منطقة األقصى :الحفريات والبناء
ّ
تتابع سلطات االحتالل استهداف منطقة املسجد األقصى ،أسفل األرض وفوقها ،بعد ٍد من

املشروعات التهويدية اليت تنفذها مؤسسات االحتالل الرمسية وغري الرمسية ،وقد وثق
تقرير عام  2020عددًا من هذه املشاريع ،نوجزها باآلتي:
مشروع القطار الخفيف )التلفريﻚ(

يف  2019/2/1وافقت اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف القدس على خطة
بناء القطار اخلفيف (التلفريك) ،ونشرت قرار املوافقة يف الصحف الرمسية ،ورفضت
جل االعرتاضات اليت قدمتها جهات فلسطينية وإسرائيلية ،وانتهى عام  2019من دون أن
قرار واضح خيص القطار اخلفيف.2
تصدر حكومة االحتالل أي ٍ

 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/3lGDD22 .2020/9/6 ،
 2التقرير السنوي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .48 - 46
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ونتيجة االعرتاضات الكثرية على مسار
التلفريك ،وصلت قضيته إىل حمكمة
العدل العليا اإلسرائيلية ،اليت عقدت جلسة
ْ
طلبت يف
ملناقشتها يف  ،2020/6/29ثم
 2020/7/26من دولة االحتالل تقديم
دليل على أن مشروع التلفريك سيشجع
السياحة يف املنطقة اليت س ُيبنى فيها،

وحددت موعد  2020/9/6لتل ّقي اإلجابات.
ويشري خمتصون إسرائيليون متابعون
للقض ّية إىل ّ
أن احملكمة قررت إعطاء مهلة
طويلة للجهات املعنية يف دولة االحتالل
لتقديم إجابات مقنعة ّ
ألن هذه اجلهات
فشلت يف إقناع قضاة احملكمة بإجاباتها يف
جلسة النقاش واالستماع.1

إعالن عام يدعو مقدمي العروض إىل املشاركة يف
املرحلة األوىل من مناقصة بناء التلفريك إىل البلدة
القدمية يف القدس.

ويف جلسة احملاكمة يف  6أيلول/سبتمرب  ،2020قدمت حكومة االحتالل وثيقة مكونة من
 81صفحة ،يف إطار اإلجابة على طلب احملكمة العليا ،اليت أعلنت حتديد جلسة للرد على
هذه الوثيقة يف  .2 2020/11/22وعلى الرغم من أن إعادة تأجيل القضية ،يعين تأخ ًرا يف
إطالق أعمال البناء الفعلي للمشروع ،إال أن هيئة تنمية القدس حددت جلسة يف بداية

 1منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/2NOZ8Bc .2020/7/27 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3rlXjcW .2020/11/4 ،
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شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2020لإلجابة عن أسئلة الشركات اليت تتطلع للمشاركة
يف عمليات البناء ،وملساعدتهم يف تقديم العروض املناسبة.1
ومع تأخر إصدار احملكمة العليا اإلسرائيلية قرارها بشأن مسار القطار ،عقدت هيئة تنمية
اجتماعا يف  ،2020/10/24ضم الشركات
اجتماعا مجع املكلفني ببناء القطار
القدس
ً
ً
اليت من املمكن أن تنفذ املشروع ،حضره ممثلون عن الشركات الكربى يف دولة االحتالل
مثل دانيا سيبوس و .Y.Dبارزاني .2و ُتشري هذه املعطيات إىل أن أذرع االحتالل تتعامل
مع املشروع على أنه أم ٌر واقع ،وأن ما جيري يف حماكم االحتالل لن يؤثر يف عمليات
البناء.
ومع نهاية شهر تشرين األول/أكتوبر حصلت هيئة تنمية القدس على موافقة مفوض
الغابات يف وزارة الزراعة يف حكومة االحتالل ،إلزالة األشجار على طول مسار التلفريك،
ويف  2020/11/4أعلن مدير مشروع البناء أن أعمال نقل البنية التحتية من أنظمة
املياه والصرف الصحي واالتصاالت ستبدأ بعد أسبوعني ،على أن تنطلق من منطقة
جبل صهيون ،متهيدًا إلطالق العمل يف املشروع .3ومل تنته هذه القضية حتى كتابة
هذا التقرير ،فقد أصدرت حمكمة االحتالل العليا قراراها يف  ،2021/2/22وقد منحت
املسؤولني اإلسرائيليني مهلة حتى  22نيسان/أبريل  ،2021للمزيد من الشرح حول عد ٍد
من القضايا املتعلقة مبشروع التلفريك ،ووقف مجيع األعمال يف املشروع حتى تاريخ
اجللسة.4
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3rnsZyk .2020/9/7 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3fi0TlN .2020/10/26 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3rlXjcW .2020/11/4 ،
https://bit.ly/3d71ofR .2020/3/9 ،Al-monitor 4
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النبي داود
حي الثوري ومنطقة
جسر المشاة
ّ
السياحي بين ّ
ّ

واصلت سلطات االحتالل حماوالت السيطرة على أراضي املقدسيني يف منطقة وادي الربابة
يف سلوان جنوب املسجد األقصى؛ بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية من ضمنها جسر املشاة
ّ
الثوري إىل منطقة النيب داود
حي
السياحي الذي سيمت ّد فوق أراضي وادي الربابة من ّ

رتا ،وارتفاع  30م ً
بطول  197م ً
املقدسي حممد العباسي
رتا .ويف هذا السياق كانت أرض
ّ
عاما) حمل استهداف مباشر يف أثناء مدة الرصد ،وتبلغ مساحتها حنو  4دومنات من
(ً 92

أصل  60دو ً
منا هي مساحة األراضي املهددة باملصادرة يف حي وادي الربابة ،وفيها أشجار
زيتون متجذرة فيها منذ حنو  400عام.1
يف  2020/3/8اقتحمت طواقم سلطة الطبيعة يف بلدية االحتالل بالقدس حبماية
شرطة االحتالل أرض املواطن املقدسي حممد العباسي بهدف تنفيذ أعمال وحفريات ،إال
ّ
حي وادي الربابة وأفرادًا من عائالت العباسي
أراض يف ّ
أن احلاج العباسي وأوالده وأصحاب ٍ

ومسرين وحجاج وأبو سنينة تصدّوا هلم ،ومنعوهم من العمل حتى استصدار قرار يقضي
باملنع من حمكمة االحتالل خالل األيام املقبلة.2
ويف  2020/3/13أقام أهالي بلدة سلوان صالة اجلمعة يف أرض حممد العباسي ً
رفضا
سياحي للمشاة فوقها ،أو حتويلها إىل حدائق عامة.
حملاوالت مصادرتها لبناء جسر
ّ

وحاول املشاركون يف الصالة زرع أشتال شجر الزيتون يف األرض؛ إال أن شرطة االحتالل
اإلسرائيلي منعتهم من استكمال احلفر وزراعة األشتال ،واعتقلت السيد خالد الزير مدة
ساعة.3
 1دنيا الوطنhttp://bit.ly/2QdnUZR .2020/3/13 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33872 .2020/3/10 ،
 3وكالة الصحافة الفلسطينية صفاhttps://safa.news/p/278847 .2020/3/13 ،
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ويف  2020/3/15أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس ،قرا ًرا مبنع طواقم
سلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلسرائيلية من الدخول والعمل يف أرض عائلة
العباسي يف وادي الربابة يف بلدة سلوان ،جنوب املسجد األقصى .وأوضح احملامي مهند
بيان ،أنه جنح يف استصدار أمر منع احرتازي من احملكمة موجه إىل سلطة
جبارة يف ٍ
الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلسرائيلية مينعهم من دخول أراضي السكان الفلسطينيني
يف منطقة وادي الربابة والقيام بأعمال اقتالع األشجار وأي أعمال أخرى يف املنطقة ،حتى
إشعار آخرّ .
وبي احملامي جبارة،
أن «سلطة الطبيعة واحلدائق
الوطنية كانت قد اعتمدت يف
قرارها الدخول إىل هذه األراضي
على موافقة غري قانونية من ما
يسمى حارس أمالك الغائبني
اإلسرائيلي الذي ادعى أن هذه
األراضي تعود ملكيتها لغائبني
من الفلسطينيني ،من دون أن
يربز أي مستند قانوني يؤكد
ادعاءاته.1

املقدسي حممد العباسي يف أرضه املهددة باملصادرة

 1فلسطين https://bit.ly/2Yc09FD .2020/3/16 ، ULTRA
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جسر املشاة «السياحي» حيمل الرقم  30يف خريطة أبرز املشاريع التهويدية حول البلدة القدمية

مؤسسـة القدس الدولية

وضع مجسم المعبد المزعوم عند باب المغاربة

جمسما لـ
يف  2020/7/9وضعت مجاعات املعبد
ً
املعبد املزعوم عند مدخل باب املغاربة يف السور
الغربي لألقصى ،وهو الباب املخصص القتحامات

املستوطنني اليهود والسياح .و ُنصب اجملسم جبانب
العريشة الدائمة اليت وُضعت يف عيد ال ُعرش
ّ
اليهودي عام  ،2018واليت باتت اليوم أقرب إىل
اسرتاحة ونقطة خدمات وضيافة للمقتحمني عند
باب املغاربة .1تع ّول مجاعات املعبد على هذا اجملسم
وغريه لتعبئة مجهور املقتحمني بأفكار إعادة بناء
املعبد ،وإزالة املسجد األقصى من الوجود.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشر حول
اجملسم

انهيارات وتشققات في بيوت المقدسيين نتيجة الحفريات حول األقصى

تسبب حفريات االحتالل أسفل ويف حميط املسجد األقصى بتشققات وانهيارات يف منازل
الفلسطينيني ،ففي  2020/1/19أخطرت سلطات االحتالل  7منازل يف حي باب السلسلة
إلخالئها ،حبجة وجود تشققات نتيجة حفريات االحتالل أسفلها ،وأشار متابعون إىل أن
قرارات اإلخالء السبعة متثل دفعة من  22عائلة مهددة باإلخالء ،وأن االحتالل خيتلق
املشكلة ،ثم يقدّم احلل مبا خيدم خططه وأهدافه .2ويف  2020/1/30انهارت أرضية

 1صفحة الجزيرة – القدسhttps://bit.ly/3aCb1BB .2020/7/15 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3lZDWVJ .2020/1/22 ،
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منزل فلسطيين يف البلدة القدمية ،بسبب حفريات
االحتالل أسفل منازل الفلسطينيني يف البلدة
القدمية؛ وأظهرت صور من املكان انهيار جزء من
األرضية عند مدخل املنزل ،وهذا أدى إىل سقوط
البالط وظهور الرتاب حتت أساسات املنزل ،ونتيجة
ُ
املنزل خو ًفا على ساكنيه.1
التصدعات الكبرية أُخ ِلي
ومع تزايد املخاطر احملدقة باملناطق الفلسطين ّية
ٌ
صحف عربية
جراء عمليات احلفر أسفلها ،كشفت

يف  2020/6/15أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية أوقفت

انهيار أرضي منزل يف البلدة القدمية يف
2020/1/30

عمليات احلفر أسفل حي سلوان ،خشية حدوث انهيارات يف مباني احلي ،ويأتي القرار بعد
تزايد التصدعات األرضية ويف مباني املنطقة .2وعلى الرغم من أن هذه التصدعات ظهرت
منذ سنوات ،إال أن مواصلة العمل باحلفر تشري إىل خماطر حقيقية ،واحتمال حدوث
انهيارات كبرية.

المسيحيين والمقدسات واألوقاف المسيحية
االعتداءات على
ّ
يشكل االعتداء على املسيحيني يف القدس احملتلة نهجًا ثابتًا لدى االحتالل ،إذ تتعرض
اعتداءات مستمرة ،بالتزامن مع استمرار حماوالت
الكنائس واألمالك املسيحية إىل
ٍ
تسريب،
االحتالل السيطرة على األمالك واألوقاف املسيحية اليت تتعرض حملاوالت
ٍ

تسهلها أذرع االحتالل القانونية.

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2PfivnF .2020/1/30 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2PAZqfA .2020/6/17 ،
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ويف متابعة قضية تسريب أمالك الكنيسة
األرثوذكسية يف القدس احملتلة ،اليت تتضمن
تسريب عقارات متلكها الكنيسة اليونانية
األرثوذكسية يف القدس احملتلة ،إىل شركات
مرتبطة جبمعية عطريت كوهنيم االستيطانية
املتطرفة،

رفضت

حمكمة

إسرائيلية

يف

 2020/6/24االستئناف الذي قدمته البطريركية
األرثوذوكسية إلبطال صفقة البيع ،وعللت
حججا
احملكمة قرارها بأن الكنيسة مل تقدم
ً
كافية أو أدلة جوهرية جديدة للمحكمة ،على

الرغم من أن ملف الكنيسة يؤكد أن الصفقة
متت عرب االحتيال والرشى ومن دون موافقتها.1
وحبسب متابعني تفاصيل القضية تغاضت احملكمة
عن إثباتات وشهادات قدمها الطاقم القانوني

تتعرض الكنائس واألمالك
املسيحية يف القدس احملتلة إىل
اعتداءات مستمرة ،بالتزامن
ٍ
مع استمرار حماوالت االحتالل
السيطرة على أمالك الكنائس
واألوقاف املسيحية ،اليت تتعرض
تسريب مستمرة ،تسهلها
حملاوالت
ٍ
أذرع االحتالل القانونية.
وقد رفضت حمكمة إسرائيلية
االستئناف الذي قدمته
البطريركية األرثوذوكسية
إلبطال صفقة البيع ،وعللت
احملكمة قرارها بأن الكنيسة
مل تقدم أدلة جوهرية جديدة
للمحكمة ،وتغاضت احملكمة عن
إثباتات وشهادات قدمها الطاقم
القانوني للبطريركية تؤكد فساد
صفقة التسريب

للبطريركية تؤكد فساد صفقة التسريب.2
وأشارت مصادر مقدسية إىل أن رفض حماكم االحتالل أي استئنافات تقدمها الكنيسة،
هو تسهيل ملا تقوم به مجعية عطريت كوهنيم ،لتتحول األخرية إىل املالكة الفعلية
للمباني املسربة ،وهذا ما سيسمح هلا بطرد الفلسطينيني من العقارات والفنادق املسربة.
ويف ما يأتي أبرز ما و ّثقه هذا التقرير من اعتداءات على املسيحيني واملقدسات واألوقاف
املسيحية يف القدس عام :2020
 1فرانس https://bit.ly/3dacxN2 .2020/6/25 ،24
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3lTsPh7 .2020/6/26 ،
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يف  2020/2/7استدعت خمابرات االحتالل رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس
يف القدس احملتلة املطران عطا اهلل حنا ،على أثر إلغاء سلطات االحتالل ً
حفل لتوقيع
مذكرة بني صندوق ووقفية القدس مع مجعية الشبان املسيحية.1
يف  2020/12/4أقدم مستوطن على سكب مادة مشتعلة وأضرم النار داخل كنيسة
اجلثمانية /كل األمم ،وأحلق أضرا ًرا ببعض املقاعد واألرضية الفسيفسائية ،ومتكن
حراس الكنيسة من إطفاء النار والقبض على املستوطن.2

المقدسيين وإبعادهم
اعتقال
ّ
واصل االحتالل اإلسرائيلي توظيف سياسة االعتقال إلرهاب املقدسيني ،والتضييق عليهم،
وتقييد حركتهم وفعالياتهم املناهضة لوجوده .وعلى مدار أشهر عام  2020وثق التقرير
حنو  1979حالة اعتقال ،3يف مقابل اعتقال  2078مقدس ًيا يف عام  ،2019و 1736حالة
اعتقال يف عام .4 2018
ويُشري رقم االعتقاالت يف عام  2020إىل اخنفاض حاالت االعتقال بنسبة  % 4.7باملقارنة
مع عام  ،2019وهو اخنفاض طفيف جدًا سببه الرئيس قرارات اإلغالق العام ملواجهة
كورونا ،وكان من بني املعتقلني الفئات اآلتية:5

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3db08bu .2020/2/7 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3sAiJUM .2020/12/4 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 4التقرير السنوي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .64
 5مركز معلومات وادي حلوة ،2021/1/1 ،مرجع سابق.
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وأكد الرسم البياني السابق تصدر مناطق فلسطينية يف القدس احملتلة قائمة املناطق
اليت تشهد اعتقاالت يف األعوام القليلة املاضية ،وهي العيسوية وساحات األقصى وحميطه،
إضاف ًة إىل منطقة سلوان والبلدة القدمية يف القدس احملتلة ،ويف اجلدول اآلتي مقارنة بني
أبرز املناطق يف القدس احملتلة اليت شهدت اعتقاالت بني عامي  2019و:2020
عدد املعتقلني عام

عدد املعتقلني عام

العيسوية

775

645

% - 16.5

املسجد األقصى

363

365

% + 0.5

سلوان

300

298

% - 0.67

املنطقة

2019

1

2020

نسبة الزيادة

ويُظهر اجلدول أن أكرب اخنفاض شهدته منطقة العيسوية ،وميكن إعادته إىل تصدي
سكان البلدة ألي اقتحامات تقوم بها قوات االحتالل ،واندالع املواجهات على أثرها ،وهذا
ما عرقل قدرة االحتالل على فرض املزيد من سياسة االعتقال يف البلدة ،1يف مقابل ثبات
الرقم نسب ًيا يف منطقة األقصى وبواباته والطرق املؤدية إليه ،نتيجة تصاعد حماوالت
االحتالل فرض سيطرته على املسجد.

ي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،2019 ،1
 1هشام يعقوب (محرر) :التقرير السنو ّ
ص .84
 2للمزيد االطالع على الفصل الثاني من التقرير.

مؤسسـة القدس الدولية

ّ
ونبي يف اجلدول اآلتي أعداد املعتقلني يف القدس على مدار أشهر عام  ،2020باالعتماد
على مركز معلومات وادي حلوة:1
عدد المعتقلين في القدس على مدار أشهر 2020

الشهر

عدد املعتقلني

كانون الثاني/يناير

245

شباط/فرباير

156

آذار/مارس

192

نيسان/أبريل

92

أيار/مايو

162

حزيران/يونيو

210

متوز/يوليو

201

آب/أغسطس

103

أيلول/سبتمرب

117

تشرين األول/أكتوبر
تشرين الثاني/نوفمرب

2

كانون األول/ديسمرب

3

200
157
144

 1مركز معلومات وادي حلوة ،التقارير الشهريةhttps://bit.ly/3cocXQA .
 2التقرير السنوي حال القدس  ،2018مرجع سابق ،ص .84
 3تم الوصول إلى الرقم بناء على رقم االعتقاالت الصادر عن مركز معلومات وادي حلوة ،ومقارنته بأرقام
األشهر في عام .2020
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ويُعد عام  2020واحدًا من األعوام الصعبة على األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل،
فعلى أثر تفشي وباء كورونا يف املناطق الفلسطينية احملتلة ،ومع إهمال سلطات االحتالل
ظروف إنسانية قاسية
واقع السجون ،أصيب مئات األسرى باملرض يف ظل
ٍ

.1

وأما عدد األسرى املقدسيني يف سجون االحتالل فهو حنو  ،450بينهم عشرات األطفال
ّ
والنساء والفتيات ،ومنهم  8أسرى ضمن قائمة عمداء األسرى الذين أمضوا أكثر من
 20سنة متواصلة يف السجن .ويع ّد األسري مسري أبو نعمة املعتقل منذ أكثر من ثالثة
عاما ،عميد أسرى القدس وأقدمهم .إضافة إىل وجود  7أسرى من القدس ممن
وثالثني ً
حترروا يف صفقة وفاء األحرار ،وأعيد اعتقاهلم وأعيدت هلم األحكام السابقة.2
إضافة إىل ما سبقّ ،
توضح النقاط اآلتية جوانب من سياسة االعتقال اإلسرائيل ّية ّ
حبق
املقدس ّيني يف عام :2020
مشلت إجراءات التوقيف واالعتقال شخصيات وقيادات بارزة يف القدس ،من بينهم:
رئيس اهليئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صربي ،وحماف� القدس عدنان
غي� الذي تعرض لالعتقال واالستدعاء عدة مرات ،ووزير القدس يف احلكومة
الفلسطينية فادي اهلدمي ،والنائبان يف اجمللس التشريعي حممد أبو طري ،وأمحد
عطون .3إضاف ًة إىل محالت مشلت أسرى حمررين وقيادات حركة فتح يف مدينة
القدس ،ونشطاء ميدانيني.

 1وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/3w3WLf6 .2020/12/29 ،
 2وكالة معًا اإلخباريةhttps://maannews.net/Content.aspx?id=1008215 .2020/2/19 ،
 3مركز معلومات وادي حلوة .2021/1/1 ،مرجع سابق.
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استخدام سلطات االحتالل التعذيب والضرب املربح عند اعتقاهلا عشرات
املقدسيني ،فبحسب مصادر حقوقية تعرض ما ال يقل عن  76مقدس ًيا للتعذيب
يف عام  ،2020من بينهم شبان وأطفال ،استخدمت فيها قوات االحتالل الضرب
باهلراوات وأعقاب البنادق إضافة إىل األيدي واألرجل يف أثناء عمليات االعتقال.1
يتعرض املعتقلون إىل عمليات تعذيب ممنهجة يف مراكز التحقيق اإلسرائيلية،
يف حماولة النتزاع اعرتافات من احملتجزين ،وتشمل هذه العمليات ما يُعرف بـ
الشبح ،واحلرمان من النوم وممارسة ضغوطات نفسية وجسدية خمتلفة.2
تصدرت مدينة القدس االعتقاالت يف جممل املناطق الفلسطينية احملتلة ،إذ شكل
املعتقلون من املدينة احملتلة حنو  % 42من جممل املعتقلني الفلسطينيني يف عام
.32020
استهداف سلطات االحتالل األطفال الفلسطينيني ،فقد كشف تقرير لنادي
األسري الفلسطيين يف شهر تشرين األول/نوفمرب  2020أن ً 170
طفال فلسطين ًيا
معتقلون يف سجون االحتالل غالبيتهم أطفال من القدس احملتلة

.4

تنتهك قوات االحتالل كل املعايري والقواعد يف تعاملها مع املعتقلني من
األطفال ،إذ تعتقلهم من منازهلم يف ساعات متأخرة من الليل ،وتبقيهم من دون
طعام أو شراب ساعات طويلة ،ويف بعض احلاالت وصلت مدة احلرمان من الطعام
والشراب إىل يومني ،إضافة إىل ما يرتافق مع االعتقال من توجيه الشتائم وترهيب
 1المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،كانون األول/يناير – كانون الثاني/ديسمبر .2020
https://bit.ly/39iR0Ar
 2المرجع نفسه.
 3فلسطين https://bit.ly/3vYLuNc .2020/12/30 ،ULTRA
 4العربي الجديدhttps://bit.ly/3cmQNy6 .2020/11/19 ،
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األطفال النتزاع االعرتافات منهم ،وإجبارهم على التوقيع على إفادات مكتوبة
بال ّلغة العربية من دون ترمجتها ومعرفة مضامينها ،وغريها من اعتداءات.1
استحدثت سلطات االحتالل منذ بداية عام  ،2020عقوبة جديدة أال وهي احلبس
املنزلي الليلي ،ففي بداية شهر كانون األول/يناير  2020فرضت سلطات احلبس
املنزلي الليلي على تسعة شبان من بلدة العيسوية يف القدس احملتلة ،ويفرض
القرار على الشبان التزام منازهلم من الثامنة مساء حتى السادسة
صباحا.2
ً
وتستخدم سلطات االحتالل تشريعات قانونية وضعها االحتالل الربيطاني ،وتصدر
عن قائد اجلبهة الداخلية ،ويطبق عادة يف أوقات احلروب بصورة مجاعية ،ولكن
سلطات االحتالل استخدمته بصورة فردية.3

شباب العيسوية بعد تسلمهم قرار احلبس املنزلي الليلي
 1المرجع نفسه.
 2القدس العربيhttps://bit.ly/3d7lW85 .2020/1/12 ،
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/3fgJx8V .2020/1/10 ،
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تهجير المقدسيين:
هدم البيوت واملنشآت وأوامر اإلخالءسجل عدّاد
رقما قياس ًيا
اهلدم يف القدس احملتلة عام ً 2020
جديدًا بلغ  193منشأة ،يف حني بلغ العدد حنو
 173منشأة عام  ،2019وهذا يعين أن عام 2020

شهد أعلى عدد بيوت هدمها االحتالل يف القدس
منذ  ،1 2004ويف الرسم البياني اآلتي بيان لعدد
عمليات اهلدم يف السنوات املاضية:2

يف عام  2020هدمت سلطات االحتالل
 193منشأة ،من بينهم ً 114
منزال،
وقد وثق التقرير تضاعف أعداد
املنشآت املهدمة ذات ًيا ،اليت بلغت 107
بضغوط من
منشآت ،هدمها أصحابها
ٍ
سلطات االحتالل ،وأدت هذه العمليات
إىل تهجري  391فلسطين ًيا ،من بينهم
 212قاص ًرا ،وتضرر بفعلها حنو 752
فلسطين ًيا

وأشار مركز معلومات وادي حلوة إىل تفاصيل
عمليات اهلدم اليت جرت يف عام  ،2020وكان من بينها هدم:3

114

ً
منزال

4

بنايات سكنية

30

منشأة جتارية

غرف سكنية وبركسات للمواشي ومزارع وأساسات أبنية قيد اإلنشاء.
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 2التقرير السنوي حال القدس  ،2018مرجع سابق ،ص .88
التقرير السنوي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .72
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
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ويف عام  2020تضاعف عدد املنشآت املهدمة ذات ًيا ،إذ بلغت  107منشآت هدمت بأيدي
أصحابها ،يف مقابل  51منشأة هدمت ذات ًيا يف عام  ،2019ويف اجلدول اآلتي أعداد املنشآت
املهدمة ذات ًيا يف السنوات الثالث األخرية:
العام

ذاتيا
عدد المنشآت المهدمة
ً

نسبة الزيادة

2018

24

منشأة

-

2019

51

منشأة

% 53

2020

107

منشآت

% 52

وحبسب معطيات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) أدت عمليات
اهلدم يف القدس احملتلة إىل تهجري  391فلسطين ًيا ،من بينهم  212قاص ًرا ،وتضرر بفعل
عمليات اهلدم هذه حنو  752فلسطين ًيا .1وحبسب املكتب شهد جبل املكرب هدم  51منشأة،
تليه منطقة سلوان اليت شهدت هدم  19منشأة ،ويف الرسم البياني اآلتي توزع عمليات
اهلدم يف مناطق القدس احملتلة:

 1أوتشا ،خريطة معطيات تفاعليةhttps://bit.ly/3rtHaC2 .
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هدم المنشآت في مناطق القدس المختلفة عام 2020
250
193

173

2020

2019

200
150

143
117

100
50

2018

2017

0

0

وعلى صعيد متصل بالتهجري ،تصاعد خطر إخالء منازل املقدسيني يف أحياء خمتلفة من
القدس احملتلة ،وحبسب املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان يستهدف االحتالل منازل
يف حي الشيخ جراح يف القدس احملتلة ،يسكنها  19أسرة من  8عائالت ،وتضم  78فلسطين ًيا،
من بينهم ً 28
طفل ،مهددين بالتهجري القسري يف أي حلظة .1وبناء على مصادر دولية
تضع سلطات االحتالل يف مهداف اإلخالء حنو  200أسرة فلسطينية يف القدس احملتلة،
خاصة يف مناطق الشيخ جراح وسلوان ،يتعرضون ملخاطر التهجري القسري.2

 1المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانhttps://bit.ly/3sxDAII .2021/3/13 ،
 2عرب https://bit.ly/39ffPxe .2020/12/11 ،48
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االستيطان في القدس
عملت سلطات االحتالل على االستفادة من العام
األخري للرئيس األمريكي دونالد ترامب يف البيت
األبيض ،فصعدت العطاءات االستيطانية يف
خمتلف مناطق القدس احملتلة ،وحبسب مصادر
األمم املتحدة أطلقت أذرع االحتالل أعمال
ً
خططا ألكثر من  12ألف وحدة
البناء ووضعت
استيطانية جديدة يف القدس احملتلة يف عام
 ،2020يف سياق االستفادة من املوقف األمريكي
الصادر يف عام  2019بأن املستوطنات ال تش ّكل
الدولي .1إضاف ًة إىل حماوالت
خمالفة للقانون
ّ

شهد عام  2020هجمة استيطانية
ضخمة ،وحبسب مصادر األمم
املتحدة أطلقت أذرع االحتالل أعمال
ً
البناء ووضعت
خططا ألكثر من
 12ألف وحدة استيطانية جديدة يف
القدس احملتلة.
وحبسب منظمة «السالم اآلن»
اإلسرائيلية فإن أعداد الوحدات
االستيطانية يف عام  2020هي
األكرب منذ بدأت املنظمة متابعة
االستيطان يف عام 2012

االحتالل االستفادة من صفقة القرن اليت أعلن عنها ترامب يف بداية عام  ،2020عرب
رفع أعداد الوحدات االستيطانية يف مستوطنات القدس والضفة الغربية احملتلتني.
وحبسب منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية فإن أعداد الوحدات االستيطانية يف عام 2020

هي األكرب منذ بدأت املنظمة متابعة االستيطان يف عام  ،2012وحول تصاعد األعداد يف
هذا العام ،أشارت وسائل إعالم عربية إىل أن سلطات االحتالل عملت على اغتنام الساعات
األخرية من رئاسة دونالد ترامب ،للموافقة على أكرب عد ٍد ممكن من الوحدات السكنية

شكل من األشكال.2
االستيطانية ،كون ترامب مل ينتقده أو يشر إليه بأي ٍ

https://bit.ly/3suEkOv .2021/1/19 ،Un news 1
https://bit.ly/31BUg61 .2021/1/21 ، Middle east monitor 2
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وحول تصاعد االستيطان يف القدس احملتلة نتيجة الدعم األمريكي بقيادة دونالد ترامب،
كشف املكتب الوطين للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،أن سلطات االحتالل صعدت نشاطاتها االستيطانية يف الضفة الغربية
والقدس احملتلتني ،وحبسب املكتب بلغت أعداد الوحدات االستيطانية اليت أقرها االحتالل
يف السنوات الثالث األوىل لرتامب حنو  7آالف وحدة سنويًا ،وهو ضعف الوحدات اليت أقرت
يف عهد الرئيس أوباما.1
ٌ
ويف نهاية عام  2020أشارت
صحف عربية يف  2020/11/12إىل أن قيادة االحتالل طلبت
من بلدية االحتالل يف القدس وسلطة األراضي ،العمل على حتديد خطط البناء
االستيطاني يف أحياء القدس احملتلة وتعزيزها ،قبل أن يؤدي جو بايدن اليمني الدستورية
يف كانون الثاني /يناير  ،2021وستدرس هذه اجلهات تعزيز خطط البناء االستيطاني
يف مستوطنات هار حوما وجفعات همتوس وعطروت .2وتتوقع سلطات االحتالل أن
يرتاجع البناء االستيطاني مع وصول بايدن إىل البيت األبيض ،خاصة أنه أدّى دو ًرا يف
جتميد بعض املشاريع االستيطانية ،إبان شغله منصب نائب الرئيس أوباما.
وفيما يأتي أبرز ما و ّثقه هذا التقرير من مشروعات االستيطان وخمططاته ،يف القدس
احملتلة يف عام :2020
يف  2020/2/18كشفت صحف عربية أن وزارة اإلسكان يف حكومة االحتالل
ختطط إلقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار القدس يف قلنديا ،وسيمتد
ً
وصوال إىل جدار الفصل ،الذي سيشكل
احلي الذي وصف بأنه «ضخم» ،من املطار

حاج ًزا عن املناطق الفلسطينية خلفه .وحبسب املصادر العربية سيقام احلي على

 1الﻐدhttps://bit.ly/3swG3mo .2021/1/2 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3dfPJLE .2020/11/12 ،
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مساحة  1200دو� ،على أن يضم حنو  6آالف وحدة سكنية استيطانية ،إضاف ًة إىل
مراكز جتارية على مساحة  300ألف مرت مربع ،و 45ألف مرت مربع س ُت َخ �صص
لـمناطق تشغيل وفندق وخزانات مياه وغريها من املنشآت.1
يف  2020/2/20كشف رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو ،عن خطط لبناء
 5200وحدة استيطانية جديدة يف الشطر الشرقي من القدس احملتلة ،من بينها
 2200وحدة يف مستوطنة هار حوما ،املقامة على أراضي جبل أبو غنيم .إضافة
إىل  3000وحدة استيطانية يف مستوطنة جفعات همتوس ،املقامة على أراضي
القدس احملتلة.2
يف  2020/2/23أعلن مكتب رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو ،ووزارة اإلسكان
عن مناقصة علنية لبناء  1000وحدة استيطانية جديدة يف القدس احملتلة .وقالت
قناة كانالعربية ّ
إن املناقصات ستنفذ يف املنطقة اخلاضعة منذ عام  2014لـ
جتميد البناء على خلفية معارضة دولية.3
ً
خمططا تكميل ًيا
يف  2020/6/11قدم جملس التجمعات االستيطانية (يشع)
لتوسيع مستوطنة آدم مشال شرق القدس احملتلة ،إلضافة  1294وحدة
استيطانية جديدة ،وهو توسع سيتم على حساب أراضي بلدات حزما والقرى
احمليطة ،على أن يضم املشروع منطقة صناعية وزراعية ،إضافة إىل موقف للباصات
وحمطة للوقود .وحبسب متابعني تطورات االستيطان ،تأتي هذه القرارات يف سياق
قرارات االحتالل لضم مساحات من الضفة الغربية .وحبسب املخطط يبلغ عدد
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3w1W5qF .2020/2/18 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3fj9aG1 .2020/2/20 ،
 3وكالة قدس برس إنترناشيونالhttps://bit.ly/3u2BsIW .2020/2/24 ،
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املستوطنني يف مستوطنة آدم حنو  1500عائلة ،ويهدف املشروع إىل مضاعفة
عددهم ،يف السنوات الثالث القادمة ،بالتزامن مع ربط املستوطنة بشبكة الطرق
واألنفاق اخلاصة باملستوطنني.1
يف  2020/7/7صادقت سلطة أراضي إسرائيل على مشروع إقامة  240وحدة
استيطانية يف القدس احملتلة ،وحبسب معلومات كشفتها القناة السابعة العربية،
ستشيد هذه الوحدات يف منطقة مستشفى شعاريه تسيدك القديم بشارع
يافا يف القدس احملتلة ،على مقربة من البلدة القدمية .وستتوزع الوحدات على
ّ
وحمال جتارية وفنادق صغرية ،وأشاد رئيس
مبان شاهقة ،تضم شق ًقا سكنية،
ٍ 5
بلدية االحتالل يف القدس موشي ليؤون باملصادقة على املشروع ً
قائالّ :
إن الوحدات

املهمة يف املدينة ،وستدم� مع منطقة مدخل القدس ،اليت
اجلديدة من املشاريع ّ
تش ّيد يف هذه األيام.2
يف  2020/7/20بدأت شركة العقارات اإلسرائيلية دارا التسويق ملشروع بناء
حي «نوف تسيون يف قلب القدس احملتلة ،الذي يضم  12بناية ،تضم  216وحدة
استيطانية .ويأتي املشروع يف إطار خطة  Jerusalem 5800اليت تهدف إىل
حتويل القدس إىل مركز سياحي عاملي.3
يف  2020/10/2صادقت سلطات االحتالل على خمطط إقامة حي استيطاني
جديد على أراضي صور باهر جنوب القدس احملتلة ،ويشمل املخطط إقامة 450

وحدة استيطانية ،على مساحة  57دو ً
منا من أراضي البلدة الزراعية.4

 1وكالة صفاhttps://safa.news/p/284902 .2020/6/11 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3rBsHEt .2020/7/7 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/31oDW8j .2020/7/20 ،
 4دنيا الوطنhttps://bit.ly/3w6PQSA .2020/10/2 ،

47

 48حال القدس السنوي 2020

يف نهاية شهر تشرين األول/أكتوبر أودعت جلنة التنظيم والبناء اإلسرائيل ّية،
خريطة هيكلية إلقامة حي استيطاني جديد يضم  56وحدة استيطانية جديدة،
إضافة إىل ّ
شق شارع استيطاني يف القدس احملتلة ،وسيقام املشروع اجلديد على
قطعيت أرض على جانيب الشارع االلتفايف رقم  6يف بلدة بيت حنينا مشال القدس
احملتلة ،ويربط مستوطنة رمات شلومو مع مستوطنة بسغات زئيف ،ويضم
املشروع تشييد  6أبنية مكونة من  5طبقات متدرجة مع منطقة خضراء مفتوحة.1
يف  2020/10/6صادق جملس التخطيط األعلى ،التابع لـ اإلدارة املدنية
لالحتالل على بناء مئات الوحدات االستيطانية يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني ،وحبسب املصادر العربية س ُيصادق على بناء  357وحدة يف مستوطنة

غيفاع بنيامني مشال شرق القدس احملتلة ،وس ُتدفع إجراءات بناء  952وحدة

سكنية يف مستوطنة «هار غيلو» جنوب القدس احملتلة.2
يف  2020/11/15طرحت سلطة التخطيط واألراضي عطاءات لبناء  1257وحدة
استيطانية جديدة يف مستوطنة جيفعات هاماتوس جنوب القدس احملتلة ،ونقل
موقع والال العربي عن عضو بلدية االحتالل أرييه كينغ أن بناء احلي بأسرع
ما ميكن هي مهمة اسرتاتيجية وصهيونية من الدرجة األوىل ،وستضمن ربط
مستوطنات جيلو وهار حوما بـمستوطنة تلبيوت ،وقطع التواصل العربي بني
بيت صفافا وبيت حلم.3

 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2QKcSyp .2020/10/23 ،
 2قدس برس إنترناشيونالhttps://bit.ly/2P3BEZZ .2020/10/6 ،
 3موقع مدينة القدس ،في https://bit.ly/2PC4akZ .2020/11/15
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يف  2020/12/7كشفت وسائل إعالم عربية أن خطة بناء آالف الوحدات
االستيطانية مشال القدس احملتلة تقدمت بشكل ملموس ،وأشارت إىل أن خطة
بناء  9آالف وحدة استيطانية يف مستوطنة عطاروت استوفت الشروط الالزمة
إلقرارها ،وأن اإلقرار النهائي هلا ،ينتظر موافقة املستوى السياسي.1
يف  2020/12/9صادقت
اللجنة اللوائية للتخطيط
والبناء يف بلدية االحتالل
مبدئيا على خمطط إقامة
ًّ
برج استيطاني ضخم يف
ٍ
منطقة التلة الفرنسية،
يع �د األطول يف املدينة
احملتلة ،وسيقام الربج على
مساحة  2500مرت ،من
أراض فلسطينية صادرتها
ٍ
سلطات االحتالل من بلدة
العيسوية منذ عام .1967
وحبسب خمطط الربج،
سيضم  30طبقة إضاف ًة إىل
البنية التحتية ،وستشمل
طبقاته مكاتب وحمال

خمطط لبناء برج استيطاني ضخم يف القدس

 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3u2OohY .2020/12/7 ،
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جتارية وفنادق وأماكن ترفيهية ومواقف للسيارات ،وشق ًقا لطالب اجلامعة
العربية ،وحنو  150وحدة استيطانية ،وحبسب خرباء مقدسيني ،سيساوي ارتفاع
الربج ارتفاع عجلة القدس الرتفيهية ،اليت ستقام على سفوح جبل املكرب.1
ومل تقف حماوالت االحتالل عند تقديم العطاءات االستيطانية ،وإقرار خمططات تطوير
املستوطنات وتوسيعها فقط ،بل شهدت نهاية عام  2020حماولة كنيست االحتالل
تسوية أوضاع البؤر االستيطانية ،ففي  2020/12/16وافقت أغلبية أعضاء «الكنيست»
بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يس ّوي وضع املستوطنات واألحياء االستيطانية
أراض فلسطين ّية خاصة يف الضفة الغربية احملتلة مبا فيها القدس
اليت أقيمت على ٍ
احملتلة ،وحبسب صحيفة تاميز أوف إسرائيل العربية سيسوي القانون أوضاع  65بؤرة
استيطانية.2
قدم املشروع عضو الكنيست اليميين املتطرف بتسلئيل مسوتريتش ،وحيتاج قبل إقراره
إىل عرضه لقراءتني يف كنيست االحتالل ،ويف حماولة لصبغ هذا القانون باملطالب
اإلنسانية ،صرح مسوتريتش يف كلمة ألقاها يوم عرض القانون حول مشروعه هذه
ليست حقو ًقا مدنية فحسب ،إنها حقوق اإلنسان األساسية .وسيسمح القانون لشركات
رمسيا ،على غرار الكهرباء واملياه وغريها،
االحتالل بتقديم اخلدمات للبؤر االستيطانية
ًّ
وستستفيد من حتويل امليزانيات ،واملساعدة يف البنية التحتية وبناء املباني التعليمية
والعامة.3

 1وكالة صفاhttps://bit.ly/2PbptKw .2020/12/8 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/31pb5AS .2020/12/17 ،
 3تايمز أوف إسرائيل ،2020/12/17 ،مرجع سابق.

مؤسسـة القدس الدولية

وإىل جانب التشريعات القانونية ،قدمت حكومة االحتالل دعمها لالستيطان يف املناطق
احملتلة ،عرب الدعم املالي الضخم للمشاريع االستيطانية ،ففي منتصف شهر آب/أغسطس
 2020صادقت حكومة االحتالل على خطة اقتصادية بقيمة مثانية مليارات ونصف املليار

شيكل (حنو  2.4مليار دوالر أمريكي)ُ ،خصصت أقسام كبرية منها للتوسع االستيطاني.
وحبسب قناة كان العربية ،تشمل اخلطة مشاريع يف جماالت املواصالت واإلسكان
والتكنولوجيا املتقدمة والسياحة والطاقة املتجددة يف املستوطنات.1
ويف سياق العطاءات املالية الضخمة لدعم االستيطان ،قدمت حكومة االحتالل دفعات
مالية لتعزيز جوانب حمددة من االستيطان ،ففي  2020/12/22صادقت حكومة االحتالل
على حتويل منحة مالية أمنية إىل مستوطنات الضفة الغربية احملتلة ،تتضمن مبلغ 34.5

مليون شيكل (حنو  11مليون دوالر أمريكي) لتعزيز محاية املستوطنات على الصعيد
األمين ،إضاف ًة إىل حنو  5.5مليون شيكل (حنو مليون و 700ألف دوالر أمريكي) لتدعيم
السلطات احمللية يف تلك املستوطنات.2

مشاريع بنية االستيطان التحتية
أمام تسابق سلطات االحتالل إلقرار املزيد من املشاريع االستيطانية ،شهدت أشهر عام
دعما لالستيطان ولكن من نوع آخر ،فقد عملت وزارات االحتالل املختلفة ،على
ً ،2020
إقرار مشاريع البنية التحتية اخلاصة باملستوطنني ،وشهد عام  ،2020إطالق مشاريع
تطوير شبكات املواصالت ،وتطوير مناطق يف القدس احملتلةُ ،تسهم يف جذب املزيد من

 1عربي https://bit.ly/3lWYZby .2020/8/16 ،21
 2فلسطين اليومhttps://bit.ly/3tZEVIy .2020/12/22 ،
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املستوطنني إىل املدينة احملتلة من جهة ،وتعمل على تطبيق املزيد من الفصل بني املناطق
الفلسطينية ،وتلك اليت يقطنها املستوطنون.
وعلى صعيد مشاريع املواصالت يف املدينة احملتلة نتناول مشروعي القطار اخلفيف والقطار
السريع ،أبرز مشاريع االحتالل على صعيد مشاريع البنى التحتية االستيطانية.
أ -مشروع القطار الخفيف
مع بداية عام  ،2020عادت االعرتاضات على مسار القطار اخلفيف ،وعدم استشارة اجلهات
القائمة عليه أطراف االحتالل األخرى املختصة ،ففي  2020/1/14كشفت صحف
عربية أن متحف إسرائيل يف القدس احملتلة ،اعرتض على بناء حمطة أساسية ملسار

مسارا القطارين السريع واخلفيف

مؤسسـة القدس الدولية

القطار اخلفيف ،س ُتقام على مساحة خضراء ستقتطع من املتحف ،وأعلن مدير املتحف
أن اجلهات القائمة على املشروع مل تستشر إدارة املتحف ،وأشار إىل أن القائمني على املشروع
أهملوا إطالعهم على تفاصيله.1
ومل يقف االعرتاض عند جهات هلا طابع رمسي ،ففي بداية شهر كانون الثاني/ديسمرب
 2020تظاهر مئات املستوطنني األرثوذكس ضد بناء سكة القطار اخلفيف يف شارع بار
إيالن املتاخم لألحياء الدينية ،بذريعة أنه يضر بالطابع األرثوذكسي املتطرف للمنطقة،
وحبسب شرطة االحتالل أشعل املتظاهرون النار يف األدوات اهلندسية املستخدمة يف بناء
مسار القطار اخلفيف.2
وعلى الرغم من هذه االحتجاجات ،أعلنت اللجنة احمللية للتنظيم والبناء يف بلدية
االحتالل يف  2020/12/29العمل على تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع القطار اخلفيف،
وتتضمن هذه املرحلة ربط مستوطنات جنوب القدس بشماهلا عرب مسار اخلط األخضر،
وقت ممكن ،يف سياق تطبيق خطة
وحبسب بيان البلدية فإنها ستنجز هذا املسار بأقرب ٍ

حكومة االحتالل لربط املستوطنات مع املدينة احملتلة ،على أن تنتهي هذه املرحلة يف عام
 ،2023ليكون هذا اخلط ثاني خط سكة حديد خفيف يعمل يف املدينة احملتلة ،وسريبط
بني التلة الفرنسية واجلامعة العربية يف الشمال ،وينتهي يف جيلو جنوبًا ،وسيضم 47

حمطة على طول مساره املمتد على مسافة  20.2كلم.3
وحول تكاليف املشروع املالية ،كشفت مصادر صحفية أن الشركة املشغلة ملسار القطار
اخلفيف تعمل مع شركة إسبانية لتمويل اخلط اجلديد للقطار اخلفيف ،الذي تصل
تكاليفه إىل حنو  5.1مليار شيكل (حنو مليار ونصف املليار دوالر أمريكي) ،وحبسب هذه
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3fdNGKP .2020/1/14 ،
 2هآرتسhttps://bit.ly/3w4kBHz .2020/12/8 ،
 3القدس المقدسيةhttps://bit.ly/31quotC .2020/12/27 ،
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املصادر س ُتم ّول أجزاء من املشروع عرب قروض جتارية من عد ٍد من البنوك اإلسرائيلية
والدولية.1
ب -مشروع القطار السريع
بعد حنو مثانية أشهر من رفض اللجنة الوطنية للبنية التحتية اإلسرائيلية متديد مسار
الغربي ،جنحت ضغوط املنظمات االستيطانية يف إعادة طرح
القطار إىل سور األقصى
ّ
اخلطة للنقاش ،وأعلنت اللجنة املذكورة يف  2020/2/17عن مسار القطار الذي سينتهي
الغربي حتت اسم “حمطة ترامب” ،يف إشارة إىل
عند نقطة س ُتستحدث عند سور األقصى
ّ
األمريكي يف دعمه املفتوح لالحتالل ومشاريعه التهويدية .وذكرت
تقدير جهود الرئيس
ّ
منظمة “عمق شبيه” ّ
أن اجمللس الوطين لالستثمار صادق على املسار املقرتح؛ بسبب

الضغوط السياسية اليت مارستها منظمات املستوطنني الذين يعدّون القطار وسيلة أخرى
لربط املستوطنات واملواقع السياحية يف الشطر الشرقي من القدس مباشرة باملستوطنات
ً
شريطا ميتد حتت
واملواقع املهمة يف الشطر الغربي من القدس .ويشمل مسار القطار
عشرات املنازل الفلسطينية يف حي وادي حلوة يف سلوان جنوب األقصى ،مبوازاة اجلدار
اجلنوبي للمدينة القدمية .وحبسب منظمة عمق شبيه؛ فإن مرور القطار فوق سطح
األرض إىل حمطة ترامب سيستلزم تدمري الطبقات األثرية يف املكانً ،
فضل عن إحلاق
الضرر بعني سلوان التارخيية وتلويثها.2

https://bit.ly/39o9dfY .2020/10/8 ، Globes 1
 2منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/train-to-western-wall .2020/2/18 ،
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ويف هذا السياق كشف املركز العربي
للتخطيط البديل أن اللجنة القطرية
للبنى التحتية اإلسرائيلية قررت يف
جلستها املنعقدة يف  ،2020/3/17أي
إبّان حقبة الطوارئ اليت أعلنت عنها
حكومة االحتالل ملواجهة فريوس
كورونا ،املباشرة بتحضري املخططات
اليت حتمل أمساء تاتال ( 108أ) وتاتال
 ،108وكالهما يتمتع بوضعية مفضلة
تسمى خمطط بنية حتتية قطرية،
ويتعلق املشروع األول ببناء نفق سكة
حديد حتت األرض يصل ما بني الشطر
الغربي من القدس ومنطقة باب املغاربة
ً
وصول إىل ختوم املسجد األقصى ،بينما

حفريات جتريبية قرب سور البلدة القدمية لتمديد القطار
السريع

يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق األرض جتوب أحياء القدس املختلفة .وبناء على هذه
وتنص على
القرارات فرضت اللجنة قيودًا حبسب بنود  77و 78لقانون التنظيم والبناء،
ّ
جتميد إمكانية استصدار رخص بناء وتنفيذ أي أعمال ضمن حدود هذه املخططات خشية
أن تعرقل تنفيذ املخططات الح ًقا.1
 1المركز العربي للتخطيط البديلhttps://bit.ly/3g8a4SQ .2020/4/5 ،
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ويف أيار/مايو  2020ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن سلطات االحتالل شرعت بإجراء
عمليات حفر جتريب ّية استكشافية خارج البلدة القدمية مباشرة يف سياق مشروع القطار
السريع الذي سيصل إىل حميط األقصى ،وحتديدًا عند باب املغاربة يف اجلدار اجلنوبي
ً
رئيسا يؤدي إىل ساحة الرباق واجلدار الغربي لألقصى
للبلدة القدمية الذي يش ّكل
مدخال ً
الذي يزعم اليهود أنه جزء من املعبد املزعوم ،وسيشمل املشروع بناء حمطتني حتت
األرض وحفر أكثر من ميلني (ثالثة كيلومرتات) من النفق يف األساس الصخري أسفل
وسط مدينة القدس وبالقرب من البلدة القدمية .وتبلغ كلفة املشروع حسب تصريح
ملتحدث باسم وزارة النقل اإلسرائيلية يف كانون األول/ديسمرب  2017حنو  700مليون
أمريكي.1
دوالر
ّ
وإىل جانب املشروعني السابقني ،وثق التقرير أبرز القرارات واملشاريع األخرى يف جمال
تطوير املواصالت اخلاصة باملستوطنني يف املدينة احملتلة:
يف  2020/3/9صادق وزير احلرب يف حكومة االحتالل نفتالي بينت على مشروع شق
طريق جديد يفصل بني املستوطنني والفلسطينيني يف القدس احملتلة ،أطلق عليه
طريق السيادة .وحبسب مصادر متابعة عربية يهدف الطريق إىل فصل املواصالت
العامة التابعة للمستوطنني عن املواصالت التابعة للفلسطينيني ،إضافة إىل أنه
سيمهد الطريق لرفع حجم االستيطان يف املنطقة املسماة  ،E1ويسمح بالتواصل
العمراني املباشر بني مستوطنة معالي أدوميم والقدس احملتلة .وحبسب املعطيات
املتوافرة ستمنع سلطات االحتالل املركبات الفلسطينية من استخدام الشارع رقم
 ،1وهذا ما سيسمح هلا بعزل جنوب الضفة الغربية احملتلة عن وسطها.2
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3g22ZTF .2020/5/11 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/31ruTDz .2020/3/11 ،
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استيطاني دائري يف القدس
يف  2020/6/15بدأت سلطات االحتالل شق طريق
ّ

احملتلة ،حيمل اسم الطريق األمريكي ،سريبط الطريق املستوطنات املقامة
مشال القدس احملتلة وجنوبها ،ويضم الطريق نف ًقا بطول  1.6كيلومرت شرق

جبل الزيتون ،ويزيد الطريق عزل األحياء واملناطق الفلسطينية احمليطة بالقدس.
وأعلن حينها مسؤول يف بلدية االحتالل أن أجزاء من الطريق بدأت أذرع االحتالل
العمل فيها ،وحتضر إلطالق املرحلة الرابعة قبل نهاية عام  ،2020بتكلفة تصل إىل
حنو  187مليون دوالر أمريكي.1
يف منتصف شهر آب/أغسطس  2020صادقت اإلدارة املدنية التابعة جليش
االحتالل على عد ٍد من املشاريع االستيطانية ،تهدف إىل ربط الكتلة االستيطانية

بنيامني قرب رام اهلل مع القدس احملتلة ،ومن بني هذه املشاريع:2

 شق طريق سريع يربط املنطقة الصناعية بنيامني مع املنطقة الصناعية«عطاروت» مشال القدس احملتلة ،عرب نفق طوله  600مرت ،مي ّر حتت حاجز
قلنديا وبلدة الرام ،وحبسب وسائل إعالم عربية ستصادر سلطات االحتالل
أراضي فلسطينية واسعة بذريعة شق هذا الطريق.
 تطوير شارع الـ  ،60الذي يستخدمه املستوطنون من مستوطنات آدم وبساغوتوبيت إيل وعوفرا ،للوصول مباشرة إىل القدس احملتلة.
 املصادقة على شق طريق آخر بني الكتلة االستيطانية «بنيامني» والقدساحملتلة ،ميتد من مستوطنة آدم حتى حاجز حزمة مشال شرق القدس احملتلة.
 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3tWdf7l .2020/6/15 ،
 2عربي https://bit.ly/3lWYZby .2020/8/16 ،21
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يف  2020/12/6كشفت معطيات صحفية أن بلدية االحتالل يف القدس بدأت
حتضرياتها لشق طريق استيطاني جديد يربط بني البؤرة االستيطانية موردوت
ومستوطنة جيلو ،وأشارت هذه املعطيات إىل أن العمل لشق الطريق سينطلق
بداية عام  ،2021وكشفت مصادر من بلدية االحتالل أن تنفيذ الطريق يأتي يف
إطار توسيع مستوطنة موردوت.1
مل تكن املشاريع السابقة منفصلة عن رؤية إسرائيلية واضحة تسمح هلذه املشاريع بدعم
االستيطان وتطويره يف املدينة احملتلة ،ففي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمرب 2020

أعلنت وزيرة املواصالت يف حكومة االحتالل حينها مريي ريغيف خطة اسرتاتيج ّية لتطوير
شبكة املواصالت بني مستوطنات الضفة الغربية احملتلة ،ومتتد اخلطة على مدى عشرين
عاما ،وتشمل إقامة شوارع التفافية تصل بني املستوطنات ،وشوارع أفقية وعموديّة جديدة.
ً
ّ
اخلطة أمام رؤساء املستوطنات يف الضفة الغرب ّية وأمام رؤساء اإلدارة
وعرضت ريغيف
املدن ّية لالحتالل يف الض ّفة ،وحبسب خطة ريغيف تنقسم هذه املشاريع على  3مراحل:

األوىل قصرية املدى تنتهي يف عام  ،2025والثانية متوسطة املدى تنتهي يف عام 2035

واألخرية بعيدة املدى تنهي يف عام  .2045ويف سياق خطة التطوير هذه أعلنت ريغيف
يف  2020/12/6عن ختصيص ميزان ّية قدرها  400مليون شيكل (حنو  120مليون دوالر
أمريكي) لتطوير شبكة املواصالت بني املستوطنات.2
ومل تكن جائحة كورونا لتشكل عائ ًقا أمام مشاريع البنية التحتية هذه ،فقد كشفت
صحيفة تاميز أوف إسرائيل يف نهاية شهر آذار/مارس  2020أن سلطات االحتالل
تستفيد من إجراءات اإلغالق املطبقة يف دولة االحتالل لتسريع وترية العمل يف مسار
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/2QO2dTv .2020/12/6 ،
 2عرب https://bit.ly/31oWNQL .2020/12/6 ،48
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القطار السريع الذي يربط تل أبيب بالقدس احملتلة ،ومبسارات القطار اخلفيف يف
املدينتني ،وحبسب الصحيفة وافقت حكومة االحتالل على ميزانية قدرها  900مليون
شكيل (حنو  252مليون دوالر أمريكي) ،ووافقت على استثناء عمال البنية التحتية من
قرارات اإلغالق اليت أقرتها حكومة االحتالل يف بداية العام ،وتهدف وزارة املواصالت من
عمليات التسريع هذه إىل تسليم املشاريع يف مدة زمنية قياسية.1
أما على صعيد املشاريع االستيطانية ذات األهداف التجارية والسياحية فقد وثق التقرير
أبرزها يف النقاط اآلتية:
يف  2020/9/17كشفت صحف عربية أن بلدية االحتالل يف القدس والصندوق
الدائم إلسرائيل والوكالة اليهودية ،وقعوا اتفا ًقا إلقامة مشروع استيطاني
ضخم وسط القدس احملتلة ،وقالت هذه املصادر إن املشروع سيكون من أضخم
املشاريع يف الشرق األوسط ،وسيقام يف املنطقة اليت تضم مركز املؤمترات مباني
األمة على مدخل القدس احملتلة .وستبلغ كلفة املشروع حنو مليار ومثامنئة
مليون شيكل (حنو  500مليون دوالر أمريكي) ،على أن يضم تسع ناطحات سحاب
مبان متعددة الطبقات.2
إضافة إىل مخسة ٍ
يف  2020/11/8كشفت معطيات صحفية عربية أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية
ً
ضخما حيدد سياسات التنظيم يف مركز مدينة القدس
خمططا
يف القدس ،أودعت
ً
احملتلة لسنوات قادمة ،ويشمل املخطط شارع املصرارة والشارع رقم واحد مرو ًرا
ً
وصوال إىل
بشوارع السلطان سليمان وصالح الدين والزهراء واألصفهاني والرشيد،
منطقة الشيخ جراح وفندق األمريكان كولوني وامتدادًا على الشارع رقم واحد
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3tS3Ygy .2020/3/31 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3sAdoNC .2020/9/23 ،
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الفاصل بني شطري املدينة الشرقي والغربي ،ويطلق عليه االحتالل مشروع مركز
املدينة شرق ،ومن أبرز التغيريات اليت يقرها املخطط حتويل شارع صالح الدين
إىل شارع خا� باملشاة ،وحبسب متخصصني من القدس احملتلة ،سيؤثر املشروع يف
 300ألف فلسطيين يف الشطر الشرقي من املدينة ،خاصة التجار وأصحاب املطاعم
واحملال التجارية من الفلسطينيني.

1

يف  2020/12/14كشفت صحيفة
هآرتس العربية ،أن بلدية االحتالل يف
القدس تعتزم تنفيذ مشروع استيطاني
ضخم ،وصفته مصادر االحتالل بأنه
عملية جتميل كبرية ويستهدف حبسب
هذه املصادر واحدة من أهم الوجهات
السياحية يف املدينة ،متمثلة بـبوابة يافا يف
البلدة القدمية ،وحبسب الصحيفة سيغري

تتهدد سلطات االحتالل أكثر من
أرض
 87عائلة باإلخالء على قطعة ٍ
واحدة يف حي بطن اهلوى يف سلوان،
إذ تتابع أذرع االحتالل حماوالتها
للسيطرة على أراضي املقدسيني
وعقاراتهم ،يف أحناء املدينة احملتلة
املختلفة ،وتكاملت يف ذلك جهود
حماكم االحتالل واجلمعيات
االستيطانية ،واألذرع األخرى األمنية
والعسكرية.

كليا ،وستعمل سلطات االحتالل على حتويل املنطقة إىل جممع
املشروع املنطقة ًّ
سياحي مفتوح ،يضم متح ًفا حتت األرض ،إضاف ًة إىل ساحات عامة تسهل وصول
السياح واملستوطنني إىل املنطقة.2

 1دنيا الوطنhttps://bit.ly/32kAZGT .2020/11/8 ،
 2القدس المقدسيةhttps://bit.ly/3lXfdBu .2020/12/14 ،
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المصادرة واالستيالء على ممتلﻜات المقدسيين وعقاراتهم
تابع االحتالل حماوالت السيطرة على أراضي املقدسيني وعقاراتهم ،يف أحناء املدينة
احملتلة املختلفة ،وتكاملت يف ذلك جهود حماكم االحتالل واجلمعيات االستيطانية،
واألذرع األخرى األمنية والعسكرية ،ويف حي بطن اهلوى يف بلدة سلوان يهدد االحتالل
أرض واحدة يف سلوان ،إذ تطوع سلطات االحتالل
أكثر من  87عائلة باإلخالء على قطعة ٍ
مجيع أدواتها ملصادرة ممتلكات املقدسيني .1ونذكر يف ما يأتي أبرز عمليات املصادرة

واالستيالء يف عام :2020
يف  2020/1/20أصدرت حمكمة االحتالل قرا ًرا بإخالء بناية الرجيب يف حي بطن
اهلوى يف سلوان ،ملصلحة مجعية عطريت كوهنيم االستيطانية املتطرفة ،بذريعة
ملكية اليهود لألرض املقامة عليها البناية قبل عام  ،1948ويضم املبنى ثالث شقق
سكنية ،تأوي  16فردًا ،من بينهم أطفال وكبار سن .2ويف سياق استئناف قرار
احملكمة ،أصدرت حمكمة الصلح يف  2020/9/7قرا ًرا يقضي بإخالء سكان البناية.3
يف  2020/1/26أصدرت حمكمة إسرائيلية قرا ًرا بإخالء مبنى عائلة الدويك
يف حي بطن اهلوى يف سلوان ،ملصلحة مجعية عطريت كوهنيم االستيطانية،
ورفضت احملكمة االعرتاضات اليت قدمتها العائلة منذ عام  ،2014وأمهلت احملكمة
العائلة حتى مطلع آب/أغسطس  2020لتنفيذ قرار اإلخالء .ويتكون العقار من 5

طبقات ،وتعيش فيه  5عائالت.4

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 2عرب https://bit.ly/2PG5TpO .2020/1/20 ،48
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3u2q0x2 .2020/9/7 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3rsY3go .2020/1/27 ،
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يف  2020/1/27أصدرت حمكمة الصلح قرا ًرا بإخالء عائلة عزات صالح من منزهلا
من سلوان ،ملصلحة مجعية إلعاد االستيطانية ،وحبسب مركز معلومات وادي
حلوة تعود القضية إىل عام  ،2015وأمهلت العائلة حتى مطلع نيسان /أبريل
 2020لتنفيذ القرار .1وعلى أثر إعادة استئناف يف حماكم االحتالل ،أصدرت
احملكمة اإلسرائيلية العليا يف  2020/8/14قرا ًرا يقضي بإخالء عائلة عزات صالح
من منزهلا ،وأمهلت العائلة حتى تاريخ  2020/11/5لتنفيذ قرار اإلخالء ،وأقرت
احملكمة تعويض عائلة صالح مبلغ  361ألف شيكل (حنو  108ألف دوالر أمريكي)،
بسبب مشوهلا بقانون محاية املستأجر.2

يف  2020/6/29أصدرت احملكمة املركزية يف القدس احملتلة قرا ًرا بطرد عائلة
سرمني من عقارها يف منطقة سلوان ،ملصلحة مستوطنني تدعمهم مجعية إلعاد،
وأعطت العائلة مهلة حتى منتصف شهر آب/أغسطس  2020إلخالء العقار .وجاء
القرار على أثر رفض احملكمة استئنا ًفا قدمه حمامي العائلة.3
يف  2020/6/30سيطرت جمموعة من املستوطنني على منزل يف حي وادي الربابة
يف سلوان ،على أثر تسريبه من جهة مالكه ،وعملت على نقل األثاث إليه.4
يف  2020/11/14ردت حمكمة االحتالل املركزية يف القدس االستئناف املقدم
من عائلة دويك بإخالئها من منازهلا ،بذريعة ملكية اليهود األرض املقامة عليها
البناية قبل احتالل القدس ،وتقع البناية ضمن خمطط استيطاني تشرف عليه

 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3rzOrjH .2020/1/28 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3u2q0x2 .2020/9/7 ،
 3العين اإلخباريةhttps://bit.ly/39mp92w .2020/6/30 ،
 4العربي الجديدhttps://bit.ly/3cvZxlH .2020/7/1 ،

مﺆسسـة القدس الدولية

مجعية عطريت كوهنيم االستيطانية ،يتألف العقار من  5طبقات ،وتعيش فيه
 5عائالت.1
يف  2020/11/26كشفت صحف عربية أن احملكمة املركزية يف القدس احملتلة،
أصدرت أم ًرا قضائ ًيا بإخالء  87فلسطين ًيا من أراضيهم ،بذريعة امتالك يهود هذه
األراضي قبل عام  ،1948ووصفت صحيفة هآرتس هذا القرار ،بأنه انتصار جديد
للجمعيات االستيطانية اليهوديّة ،وأشارت اىل أن دولة االحتالل تساعد مجعية
عطريت كوهنيم االستيطانية ،لبناء املزيد من األحياء والبؤر االستيطانية داخل
مدينة القدس احملتلة.2
يف  2020/12/31قررت حمكمة الصلح التابعة لالحتالل إخالء عائلتني من
حي بطن اهلوى يف بلدة سلوان ،وتسليم العقارين إىل مجعية عطريت كوهنيم
االستيطانية ،بذريعة ملكية يهو ٍد من اليمن للعقارين منذ عام  ،1881وأمهلت
احملكمة العائلتني املقدسيتني حتى مطلع آذار /مارس  2021لتنفيذ قرار اإلخالء.3

 1سما اإلخباريةhttps://bit.ly/3swu2xv .2020/11/24 ،
 2دنيا الوطنhttps://bit.ly/3l95Igo .2020/11/26 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3fiB1q1 .2021/1/6 ،
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استهداف المقابر اإلسالمية في القدس
يشكل استهداف مقابر القدس اإلسالمية جز ًءا من تهويد املدينة احملتلة ،وتعمل أذرع
االحتالل على استهداف املقابر عرب االقتحام والتجريف والتدنيس ،ويف عام  2020وثق
التقرير االعتداءات اآلتية:
يف  2020/6/24أزالت قوات االحتالل لوحات حتمل شعار وكالة التعاون والتنسيق
الرتكية تيكا ،عن أسوار املقربة اليوسفية يف القدس احملتلة ،وأشارت مصادر من
املدينة احملتلة إىل أن شرطة االحتالل كسرت اللوحات مبعدات ثقيلة.1
درجا يربط بني البلدة القدمية
يف  2020/11/29هدمت جرافات بلدية االحتالل ً
واملسجد األقصى مير يف مقربة الشهداء ،يف سياق تنفيذ مسار احلدائق التوراتية.2
يف  2020/12/17قامت جرافات
بلدية االحتالل يف القدس
احملتلة بأعمال جتريف وهدم
عند مدخل مقربة اليوسفية يف
القدس احملتلة ،لتنفيذ خمطط
مسار احلديقة التوراتية داخل
مقربة الشهداء.3

جتريف عند مدخل مقربة اليوسفية يف 2020/12/17

يف  2020/12/14اقتحمت جرافات بلدية االحتالل مقربة اليوسفية ،وهدمت سور
املقربة ،ويأتي هدم السور بعد عشرة أيام من هدم درج يصل بني املقربة واملسجد
 1وكالة أنباء تركياhttps://tr.agency/news-103009 .2020/6/24 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/2PGllCk .2020/11//29 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3sxrYp1 .2020/1/17 ،
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األقصى املبارك .وحتول سلطات االحتالل مقابر القدس اإلسالمية إىل حدائق
توراتية ،وتشيد داخلها مشاريع تهويديّة ،ذات أهداف سياحية واستيطانية .ويف
 2020/12/21أكملت جرافات االحتالل أعمال التجريف واهلدم ،يف سياق
استهداف مقابر القدس اإلسالمية

.1

المقدسية
سحب الهويات الزرقاء
ّ
صعدت سلطات االحتالل إصدار قرارات سحب اهلويات
الزرقاء اخلاصة باملقدسيني يف عام  ،2020وحبسب
مركز الدفاع عن الفرد -هموكيد اإلسرائيلي ،سحبت
وزارة الداخلية يف حكومة االحتالل اهلويات الزرقاء لـ
 18فلسطين ًيا من القدس احملتلة ،وحبسب هذه املنظمة
سحبت سلطات االحتالل هويات  14,701فلسطين ًيا
من القدس احملتلة من عام  1967حتى  .2 2020وينشر
املركز هذه املعطيات بناء على مراسالت يقوم بها مع
وزارة الداخلية يف حكومة االحتالل ،وتوضح هذه األرقام

14,701

فلسطينيي القدس
من
ّ
المحتلة سحبت هوياته
من عام  1967حتى
2020

استمرار سياسية االحتالل يف استهداف الوجود الفلسطيين يف املدينة احملتلة ،ويشكل
سحب اهلويات إجرا ًء عقاب ًيا من جهة واستهدا ًفا دميوغراف ًيا من جهة أخرى.

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3ddgznF .2020/12/23 ،
 2صفحة مركز هموكيد على الفيس بوكhttps://bit.ly/2P6GWUB .2021/3/10 ،
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استهداف التعليم واألونروا في القدس
حتاول سلطات االحتالل حماوالت إنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل الالجئني األونروا يف
القدس احملتلة ،وشهدت السنوات املاضية حماوالت االحتالل استهداف قطاع التعليم على
وجه اخلصو� ،يف إطار تطبيق مفاعيل صفقة القرن ،وتطبي ًقا ملخططات االحتالل يف

أسرلة قطاع التعليم يف املدينة احملتلة.
ويف سياق حماولة االحتالل استهداف مدارس
األونروا ،أعلنت بلدية االحتالل يف  2020/1/1عن
إنشاء جممع مدارس يتبع لوزارة التعليم يف حكومة
االحتالل ،وحبسب القناة العربية السابعة سيقام
التجمع يف خميم شعفاط وعناتا ،ليكون ً
بديال
عن مدراس وكالة األونروا ،وتبلغ كلفة املشروع

أعلنت بلدية االحتالل يف 2020/1/1

عن إنشاء جممع مدارس يتبع
لوزارة التعليم يف حكومة االحتالل،
يستهدف استبدال مدارس وكالة
األونروا يف خميمي شعفاط وعناتا،
مبيزانية تبلغ حنو  2مليون دوالر

حنو  7مليون شيكل (حنو  2مليون دوالر) ،وحبسب
مصادر مقربة من البلدية تسعى هذه اخلطوة إىل إخراج األونروا من املدينة احملتلة بشكل
كامل.1
ويبلغ عدد الطالب الفلسطينيني يف مدارس األونروا يف املدينة احملتلة حنو 1800
طالب
ٍ
وطالبة .وعلى الرغم من رفض األونروا خطوة االحتالل ووجود اتفاقيات سابقة ذات صلة

بهذا الشأن ،تأتي مصادقة بلدية االحتالل لتحويل خطة االحتالل بإنهاء عمل األونروا إىل
خطوات عملية ،ويف مقدمتها إنهاء وجود هذه املدارس ،وهذا ما سيسمح لالحتالل بإخراج
مؤسسات األونروا األخرى اليت تهتم بالقطاعات الصحية واالجتماعية.2
 1وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/3wfGB2D .2020/1/1 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3u2NqSW .2020/1/2 ،
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وإىل جانب االستهداف املباشر للوكالة ،عملت سلطات االحتالل على استهداف املشاريع
املمولة من الوكالة ،ففي نهاية شهر أيلول/سبتمرب استدعت سلطات االحتالل رئيس
اللجنة الشعبية يف خميم شعفاط حممود الشيخ ،للمرة الثانية خالل أسبوع للتحقيق
معه يف قضية مركز الشباب االجتماعي واللجنة الشعبية ومشاريعها يف املخيم ،وتعمل
اللجنة على تنفيذ مشاريع خدمية عامة ممولة من وكالة األونروا من ماحنني أوروبيني.1

إغالق المؤسسات وقمع الفعاليات
تالحق سلطات االحتالل املؤسسات
الفلسطينية يف القدس احملتلة ،عرب
قرارات

اإلغالق،

بذرائع

خمتلفة،

يف حماولة إلضعاف بنية اجملتمع
الفلسطيين يف املدينة احملتلة ،وحماولة
إزالة أي مقومات للصمود يف املدينة
احملتلة.
وقد وثق التقرير إغالق سلطات االحتالل

قرارات إلغالق مؤسسات مقدسية

مجعية تطوع لألمل يف  ،2020/5/17يف بيت حنينا مشال القدس احملتلة ،بذريعة العمل
يف القدس ملصلحة السلطة ،واعتقلت قوات االحتالل رئيسة اجلمعية سلفيا أبو لنب ،واعتدت
على جنلها وزوجها خالل إغالق اجلمعية ،وأفاد شهود عيان أن عناصر خمابرات االحتالل
أغلقت بوابة اجلمعية بالشمع األمحر ،وعلقت القرار الصادر عن سلطات االحتالل على
بوابتها باللغتني العربية والعربية.2
 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3sIMqU5 .2020/9/22 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/3m6TmHV .2020/5/17 ،
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ويف سياق الضغط على املؤسسات الفلسطينية يف القدس احملتلة ،شنت قوات االحتالل يف
 2020/7/22محلة على املؤسسات الثقافية يف املدينة احملتلة ،فقد اقتحمت مركز يبوس
الثقايف ،وصادرت منه ملفات وممتلكات خاصة ،واقتحمت املعهد الوطين للموسيقى ،ومل
تكتف قوات االحتالل بهذه االعتداءات ،فقد اقتحمت قوات االحتالل منزل مديرة مركز
يبوس رانيا الياس ،ومنزل مدير املعهد الوطين للموسيقى سهيل خوري ،واقتادتهما إىل
أحد مراكز التحقيق يف املدينة احملتلة.1

استهداف تجار القدس:
يستهدف االحتالل القطاعات االقتصادية يف
القدس احملتلة ،ويركز على استهداف جتار

ريا
القدس الذين عانوا يف عام  2020تضيي ًقا كب ً
نتيجة قرارات اإلغالق املتكررة اليت أصدرتها أذرع
االحتالل ،واليت فاقمت من معاناة جتار القدس.
وتعد الضرائب أبرز الوسائل اليت حتاصر املقدسيني
عامة والتجار على وجه اخلصو� ،إذ تشري مصادر
مقدسية إىل أن سلطات االحتالل جتيب حنو %35

من ميزانية املقدسيني على شكل ضرائب ،ولكنها

أشارت مصادر مقدسية إىل أن سلطات
االحتالل جتيب حنو  % 35من
ميزانية املقدسيني على شكل ضرائب،
ولكنها يف املقابل تقدم هلم خدمات
تساوي حنو  % 5مما تتم جبايته،
بهدف إفقار اجملتمع املقدسي.
وبعد فرض االحتالل اإلغالق
الشامل بسبب تفشي كورونا،
اخنفض عمل التجار املقدسيني
بنسبة  ،%90وارتفع عدد احملال
التجارية املغلقة يف القدس من حنو
ً 350
حمال إىل حنو  800حمل

يف املقابل تقدم هلم خدمات تساوي حنو  % 5مما
تتم جبايته ،2أي أن الضرائب اليت جتبيها سلطات االحتالل تهدف إىل إفقار اجملتمع

 1وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/39pXqOu .2020/7/22 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3czPZGx .2020/1/29 ،
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بشكل أساسي ،وتأتي سياسية االحتالل هذه يف سياق ما تفرضه سلطات االحتالل
املقدسي
ٍ

من حصار اقتصادي تتصاعد صوره وأشكاله يف األعوام القليلة املاضية.

وعلى أثر فرض االحتالل اإلغالق الشامل بسبب تفشي كورونا ،تفاقمت معاناة التجار
املقدسيني يف البلدة القدمية ،وحبسب مصادر مقدسية ،اخنفض عمل التجار املقدسيني
بنسبة  ،%90وتضررت قطاعات على غرار حمال املالبس والعطور وغريها ،وبعد مرور عدة
أشهر من انتشار كورونا يف املناطق احملتلة ،ارتفع عدد احملال التجارية املغلقة يف القدس
من حنو ً 350
حمل إىل حنو  800حمل ،وهذا ما يؤشر إىل تفاقم معاناة الفلسطينيني يف
املدينة ،خاصة أن إغالق احملل الواحد ميكن أن يؤثر يف عد ٍد من العائالت.1

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3flIPat .2020/11/11 ،
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