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دس احملت� �الل شهر اكنون ف� یيل �دول یوحض �دد �نهتااكت إالرسائیلیة ونوعها حسب املواقع يف الق
 م:2014الثاين 

 
 العدد  املوقع نوع �عتداء

 منشآٓت مسا�ن  اعتداء �ىل احلق يف السكن 

 4 2 العيسویة من قبل ب�یة �حتاللومنشآٓت هدم مسا�ن 

  3 بيت حنینا 

  1 أٔم طو�  هدم ذايت 

 هتدید مسا�ن ومنشآٓت �لهدم

 4 سلوان  هتدید مسا�ن 

 1 عنا�

 4 سلوان هتدید منشآٓت

 شق شوارع

 1 21شعفاط شارع رمق  شق شوارع 

 1 4بيت صفافا شارع رمق 

 خمططات هتویدیة

 1 الش�یخ جراح  بناء مدرسة دینية 

 حفر�ت

 1 سلوان حفر�ت تقوم هبا مجعیة العاد �ستيطانیة 

 �عتداء �ىل املقدسات ا�ینية

 7 املس�د أ�قىص  اقت�امات واس�تفزازات 
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 في الفلسطینیة المباني على مسعورة ھدم حملة تشن االحتالل بلدیة .1
  المحتلة القدس مدینة

 
هدم مح�  2014اكنون الثاين  27شنت ب�یة القدس احملت� عند جفر یوم امجلعة املوافق 

وئل والبناء الفلسطیين يف القدس طالت مخسة مسا�ن ثالثة املمعسكرة اس�تفزازیة ضد 
 -مهنم ٔأطفال 13�سمة   27 -�يل مهنا ساكهناأٔ يف بيت حنینا  أ�شقریةيف � مهنا مآٔهو� 

 خي�ون ٕالیه. -اً سكن– قبل هد�ا ،واغتالت ب�یة �حتالل �مل ٔأن �كون هلم موئالً  اً قرس 

 
  العیسویة في سكنیة عمارة تھدم االحتالل بلدیة .2

 
صباح یوم  04:30ود السا�ةوحرس احلد إالرسائیيلاقتحمت قوات من �يش  �حتالل 

د�ل الرشيق بصحبة حفار�ن قریة العيسویة قادمة من امل 2014الثاين اكنون  27االثنني
مبنع ا�خول واخلروج من  وقامت ٕ��الق املوقع عسكر�ً وجرافة خضمة،  -�جر2 –�بري�ن
هبدم  غرب ملعب �رة القدم  مقابل قا�ة أ�فراح ،ورشعت اً مرت  200املوقع �ىل بعد  وٕاىل

خمازن -حواصل 3ف للس�یارات ویعلوه بناء : أ�سفل موقطوابق 3البناء املكون من 
 .بيت درج وبناء حتت إال�شاءیتني وطابق �لث حيتوي �ىل و�لفها شقتني سكن  -جتاریة
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 أٔن هدمهتا جرافات �حتاللصورة للعامرة السكنیة بعد 

 
ٕاىل مراقب حقوق إال�سان والسكن يف ًا �ام 55محمد داري ٔأمحد ؤأفاد املواطن عبد احلي 

 : -مجعیة ا�راسات العربیة  -مركز ٔأحباث أ�رايض 
اجلرافات  ٔأنونصف اس�تلمت  ماكملة هاتفية من �ريان العامرة  ٔأ�لموين فهيا  6يف السا�ة [

ٔ�ن  الوصول ٕايل العامرة  ٔأس�تطعتو�ت ٕاىل املوقع ومل وم هبدم البناء. إالرسائیلیة تق
ز�د قعوار ومحمد الصفدي  نئأ�لقت املوقع ،اتصلت �حملاميالعرشات من قوات اجليش 

ؤأفاد عبد  ،ٔأمرًا هبدم البناءؤأ�لمهتم مبا جيري فاس�تغربوا أ�مر ٔ�هنم مل �س�تلموا من الب�یة 
ال  -حتالل ٔأن جسلت خمالفة حبق البناء ومل نتسمل مهنا ٔأي ٔأمراحلي مل �س�بق لب�یة �

 ]هبدم البناء. -كتايب وال شفوي

3 
 

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 

 



 

فاشرتى املواطن  ٔأشهر �بناء ٕاساكين للبیع 6ٔأقمي البناء قبل " قائًال:ٔأضاف عبد احلي و 
ا�ٓخر فاكن احلاصل ملواطن جامل رش�ید احلاصل الثاين ؤأما وا جتار�ً  �رص حميسن �اصالً 

 ".البناء اكنت �ىل سطح البناء �دیدة من ٔأخشاب ٔأ�واب 5وحطمت اجلرافات يل  ،يل
 
 :ًا, مبا یيل�ام 45 ,ؤأفاد املواطن عبد احملسن ٔأبو داود 

 9، لتسكن �ائليت املكونة من ة ومقت بتقطیعها وبدٔأت بتشطیهبااشرتیت شقتني من العامر  
مهنم ٔأطفال، لكنين صدمت بقرار الب�یة ا�ي مل یعمل به ومل �ره ومل �س�تلمه حىت  6-ٔأنفار

ا�ي العامرة مبا فهيا بييت صبا�ًا  6وجبرافات الب�یة هتدم يف السا�ة  ٔأ�دهذه اللحظة 
 ینتظره ٔأطفايل دون سابق ٕانذار.

 

جرافات بلدیة القدس المحتلة تھدم  شقتین وتشرد وتسلب مال عائلتین  .3
 في بیت حنینا

 
 20جندي مسلح و�رفقة حوايل  200وايل جرافات لب�یة �حتالل حبامیة ح 3قامت   

هبدم بناء مكون من  2014 الثايناكنون  27يف السا�ة التاسعة صباح  یوم االثنني �امًال 
، ٔأنفار 9وتعدادها  ٕادر�س�ائ�  بدون �رخيص تعود ٕاىل البناءو�دتني سكنتني حب�ة 

بعد ٕا�الء العائلتني  ٔأفراد 6و�ددها  -يم هباء ا�بعي  –ا�بعيوالشقة الثانیة سكن �ائ� 
، يف حوض أ�شقریة ببيت حنینا شامل القدسو�رشیدها من مساكهنا يف �  قرساً 

مت تنظمي احلوض وٕاصدار خط  بآٔنه �لامً شارع الهدى - 118قطعة  30615رمق  أ�شقریة
 .ه ومبشاركة العائالت حضا� الهدمبناء في
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يف ز�رة ميدانیة ملراقب حقوق إال�سان  ًا,�ام 46, ٔأفاد املواطن عزام عزيم ٕادر�سهذا و 
 مجعیة ا�راسات العربیة �لقدس: –والسكن يف مركز ٔأحباث أ�رايض

 

�سكهنا ٔأ�دهام  -متالصقتني متساویتني يف املسا�ة بنيت البناء قبل س�نتني من شقتني
يف البيت حرضت  بعد س�تة ٔأشهر من ٕاقامتنا .مهنم ٔأطفال 4ٔأنفار  9�ائليت املكونة من 
�لینا  حب�ة البناء بدون �رخيص وفرضت وجسلت الب�یة خمالفة ضد�ب�یة �حتالل، 

وذ� �ىل  شهر�ً ش�یلك  2500ٔألف ش�یلك تدفع بقمية  130رها حممكة الب�یة غرامة مقدا
 .ش�ی�ً  70000مبلغ  ا�ٓن، دفعت مهنا حىت اً �ام 17مدى 

ٔأ�ن لهدم الشقتني ومل  اً فوجئت الیوم  خبرب جميء جرافات الب�یة يف السا�ة التاسعة صبا�
حيث قامت العرشات من قوات �حتالل حيهنا يف البيت،وذ� دون سابق ٕانذار 

ٕ�خراج العائ� من البيت وقام العامل املرافقني للجرافات ٕ�خراج بعض أ��ث وٕالقائه 
�لطریق بطریقة جعلته �ري مفيد، وهدم البيت �ىل معظم أ��ث وفقد� جراء ذ� 

 ).  ش�ی�ً  22000غرام ذهب ( بقمية حوايل  150و نقداً  ش�ی�ً  70000

 
  يف بيت حنینانيصورة هدم املسكن
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 : اً �ام 23 ,فادت املواطنة يم هباء ا�بعيوأٔ 

، د�ل اجليش صباح من س�نة ونصف البيت وزو� ؤأطفالنا أ�ربعة منذ ٔأكرث ٔأسكن
ٕ�خرا� وطفليت ؤأ� والطفلتني الصغريتني بلباس البيت، وقام اجلنود  بوحش�یة الیوم بیتنا 

بعض أ��ث وهدموا  واؤأخرج، واقتحم العامل البيت �امل �لك قسوة مع ٔأنينالشارع  ٕاىل
، فقد� البيت ا�ي يشء من البيت البيت �ىل ما تبقى منه ومل �سمحوا يل ٕ�خراج ٔأي

 أ�طفال ؤأرعب اجلنودم ؤأصبحنا مرشد�ن ميثل ٔأملنا يف احلیاة هبدوء واس�تقرار وسال
م ذهب يه مصاغي غرا 400، وفقد� ٔأ�ثنا وفقدت �سال�م ورصاخهم ومناظرمه

عن البيت طی� معلیة الهدم وقبلها  وأ�بعد، واعتقل اجليش زو� نقديش�یلك  10000و
 .اً ٔأیض

 

بلدیة االحتالل تھدم مسكن عائلة الكسواني للمرة الثانیة في بیت .4
 .حنینا

                         
دمرت جرافات ب�یة �حتالل وحتت حامیة عرشات من �يش �حتالل إالرسائیيل 

ٔأمحد عبد زو�ة املواطن ٕا�راهمي  ,هنادي �يل ٕا�راهمي  الكسواين سكن �ائ� املواطنة
م يف الصباح البا�ر من یو  أ�شقریة، الاك�ن يف شارع شعبان يف حوض الوهاب الكسواين

، بذریعة اً مربع اً مرت  45 اً ، واملكون من طابقني مسطحهام مع2014اكنون الثاين  27االثنني 
 .الكسواين يف بيهتامن ٔأفراد �ائ�  ٔأ�د�دم قانونیة البناء وذ� ٔأثناء �دم وجود 

ٔأن ٔأقامت بيهتا أ��ري املكون من وا�ات وسقف ٔأملنیوم محمول الكسواين س�بق لعائ�  
ٔأصغرمه بنت  –ٔأوالد  2بنات و 3 -ٔأنفار 7�ائلهتا املكونة من  لتآٔوي�ىل قا�دة متنق� 

 5ذاهتا بيهتا أ�ول يف  اً ٔأشهر ، بعد ٔأن هدمت الب�یة ذاهتا وللح�ة ٔأیضمعرها عرشة 
 5بدون �رخيص بعد ٔأن �اشت فيه العائ� مدة  -فرندة–بذریعة بناء رشفة   2/2013/

 يف ٔأعوام،مع ٔأن  معام� الرتخيص اكنت �اریة أٓنذاك ومع ٔأن الزو�ة هنادي اكنت �امالً 
 الكسواين  ٔأكرث من مرة احلصول �ىل رخصة بناء لكن ٕا�راهميشهرها التاسع، والیوم �اول 

 11ب�یة �حتالل بقيت متاطل حىت یوم تدمري البيت وٕازالته  بعد ٔأن �اشت فيه العائ� 
 ،وال غرابة فهيي ب�یة �دمات للهيود وب�یة عقو�ت وخمالفات وهدم للعرب . اً شهر 
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 بعض من فرش العائ� ا�ي مت ٕاخرا�ه قبل هدم املسكن

 
 الكسواين يف بيت حنینا ا�مار ا�ي ٔأحلقته جرافات �حتالل مبسكن �ائ�
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                        :                                                                                         قائالً الكسواين ٕاىل مراقب حقوق إال�سان والسكن املواطن  ؤأفاد
مث سور من  الس�یاج احلدیدي  –الكرفان -قامت القوات بتحطمي الباب الرئييس للبيت [

يشء ٔأي   ٕانقاذاجلريان من  ٔأ�دارتفا�ه ثالثة ٔأمتار، ومنعت قوات �حتالل   -ش�بك–
 نكن يف البيت يف حينه. من ٔأ�ث البيت قبل هدمه ٔ�ننا مل

بنات  3و��ن و-ؤأوالده امخلسة ٔأنه اكن یعيش يف الكرفان مع زوجته ؤأفاد الكسواين  
مربعًا، مؤلف من  مرتاً  45ٔأشهر، ومسا�ة البيت إالجاملیة   10ؤأصغرمه بنت معرها 

من �ام فآٔصبحت العائ�  ٔأقلاضطر للعيش يف الكرفان بعد هدم مزن� قبل  طابقني،ؤأنه
 ]و�ت � طف� �دیدة حبا�ة ل�فء يه ؤأ�ا.ٕاضافة ٕاىل ٔأنه بال مآٔوى 

 الكسواين:ؤأضاف  

–، حب�ة ٔأن رشفة  2013ش�باط  5قامت جرافات ب�یة �حتالل هبدم مزنيل  يف  
القانون بیدها وقامت هبدم  ٔأ�ذاملزنل مبنیة بال �رخيص ، وسارعت الب�یة ٕاىل  -فرندة

 السكن لكه وليس الرشفة حفسب قبل انعقاد  احملمكة خبمسة ٔأ�م.
�سبب �رودة الطقس يف املنطقة، بعد مؤخرًا  مزنالً  ٔ�ن �س�تآٔجراضطر ٕاىل ٔأنه ؤأشار 

 .والدة طفلته
حوايل �ام  ؤأضاف الكسواين بآٔنه ما �زال یدفع خمالفة بناء املزنل أ�ول ا�ي هدم قبل  

 . ش�یلك 68000ومقدارها  
 

 . بلدیة االحتالل تُجبر مقدسي على ھدم مسكنھ بیدیھ ھدماً ذاتیاً 5
 

طو� جنوب  ٔأبو طري �ىل هدم مسكنه الاك�ن يف قریة ٔأمٔأقدم املواطن محزة ٕا�راهمي محمد 
بآٔن یقوم هبدم ت حممكة ب�یة �حتالل قراراها ، وذ� بعد ٔأن ٔأصدر مدینة القدس احملت�

 مسكنه بیدیه حب�ة �دم احلصول �ىل رخصة بناء.
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 مسكن �ائ� املواطن محزة أٔبو طري أٔثناء هدمه ذاتیاً 

 
 لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض: ؤأفاد املواطن محزة ٔأبو طري

ء . ومقت ببنااً مرتًا مربع 40وحامم ومطبخ مبسا�ة ني مقت ببناء غرفت 1997يف العام 
ومل ٔأتقدم �حلصول �ىل ُرخصة بناء من ب�یة املسكن �ىل قطعة ٔأرض تعود جلدي، 

يف �حتالل ٔ�ن قطعة أ�رض ُمصنفة خرضاء ولن �سمح ب�یة �حتالل �لبناء �لهيا . و
. بتصو�ر البناء ٔأثناء معلیة بناءهحرض موظفون من ب�یة �حتالل وقاموا  1999�ام 

 . البناء، فآٔوقفت البناء يف وقهتا من الب�یة بوقف ٔأعامل اً وبعدها تلقيت قرار 
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 �ُمكل قائًال:

ومقت ٕ�ضافة قررت الزواج، فقمت �س�تكامل ٔأعامل البناء،  -2001ٔأي يف  -بعد �ام
�بت" من ٔأ�ل حماو� حتویل . بعدها تو�ت للم�ايم " منعم اً مربع اً مرت  30مبسا�ة غرفة 

ب�یة �حتالل . ولكن ما لبثت حىت �سلمت قرارًا من أ�رض من خرضاء ٕاىل صفراء
ي لك �لسة اكن ، ففهدم ٔأكرث من مرة، فقام احملايم بتآٔجيل مو�د ال یقيض هبدم املسكن
 150مكة قد ٔأصدرت حبقي غرامات مالیة وصل مجموعها ٕاىل . واكنت احملیقوم بتآٔجيل الهدم

 .ش�ی�ً  20,000 بقي مهنا �ً ٔألف ش�ی

 یضیف قائًال:

ملدة ثالثة شهور يف جمال ٔأصدرت حممكة �حتالل ُحمكها �يل بآٔن ٔأ�دم  2012يف العام 
ُ التنظیف . وكنت ش�ی�ً  20,000، �ٕالضافة ٕاىل خمالفة بقمية �الفيت قوانني البناء، وذ� مل

من السا�ة السابعة صبا�ًا لغایة السا�ة الثالثة بعد الظهر، وبعدها كنت ٔأمعل  یومياً ٔأمعل 
سائق لس�یارة من السا�ة اخلامسة وحىت منتصف اللیل وذ� من ٔأ�ل ٔأن ٔأس�تطیع توفري 

 احتیا�ات �ائليت وتآٔمني املبلغ املطلوب مين للم�ايم وللغرامات.
مكة �حتالل حمكها هبدم املسكن ذاتیًا. فقمت يف شهر ٔأصدرت حم 2013ويف شهر متوز 

�رش�ن ٔأول هبدم جزء من املسكن ، لكن ب�یة �حتالل ٔأرصت �ىل هدم املسكن بآٔمك�  
ٕاضافة  ش�ی�ً  70,000ٔأو ٔأن تقوم الب�یة هبدمه ؤأ� سآٔدفع �اكلیف الهدم واليت تصل ٕاىل 

 ٔأشهر.  6ٕاىل جسين ملدة 
، بعد ٔأن ٔأرسلت ٔأطفايل ٕاىل ، مقت هبدم املسكن جبرافة2014 يناكنون � 4ويف �رخي 

 .حنن ا�ٓن بدون مآٔوى .مسكن وا�ي
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ش�یً�. والغریب ٔأنه رمغ  200,000هذا وتقدر خسا�ر املواطن محزة ٔأبو طري ما یقارب 

 أ�رنو�، ٕاال ٔأهنا اكنت تقوم بفرض رضیبة �حتاللالف للقانون بنظر ب�یة ُم�ٔأن املسكن 
 .ش�ی�ً  4500�ىل املواطن وجتربه �ىل دفعها واليت تبلغ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صورة املواطن محزة ٔأبو طري و�لفه دمار مسكنه
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 تهديد مساكن ومنشآت باهلدم:
 

 ب�یة �حتالل توزع أٔوامر هدم ملسا�ن ومنشآٓت وملعب ر�يض يف سلوان .1

 
�برية من الرشطة وحرس  قام موظفون من ب�یة �حتالل يف القدس �رافقهم قوات

احلدود بتوزیع قرارات هدم لعدد من املسا�ن واملنشآٓت يف ٍلك من برئ ٔأیوب و�ني اللوزة 
مسا�ن و  4. وتوزعت القرارات �ىل ضافة ٕاىل ملعب ر�يض يف واد �لوةوواد �صول ،إ 

اكنت قد جرفته ودمرته  مربعاً  مرتاً  850منشآٓت وملعب ر�يض ٔ�طفال احلي مبسا�ة  3
 .�امني ب�یة �حتالل قبل

 
 مسا�ن �لهدم  4هتدید  .2

 
ة مسا�ن يف برئ ٔأیوب و�ني قرارات هدم �ىل ٔأربع 4وقام موظفو ب�یة �حتالل بتعلیق 

ويه طریقة  "جمهول" دون ذ�ر امس صاحب املسكن. قرارات الهدم قُدمت ضد اللوزة
�دم حتدید املبىن املهدد  �س�ت�د�ا ب�یة �حتالل يف توزیعها لقرارات الهدم من ٔأ�ل

و�لتايل جيد صاحب املسكن نفسه ٔأمام جرافات �حتالل ويه �س�تعد لهدم  ،�لهدم
. ؤأحياً� یمت تعلیق قرار هدم تالل اكنت قد ٔأبلغته بقرار الهدممزن� ٕ�د�اهئا بآٔن ب�یة �ح 

 �ىل مبىن �ري خمالف حبسب تصنیف ب�یة �حتالل للمسا�ن.
 

 منشآٓت لتصلیح الس�یارات هتدید ثالثة  .3

 
كام قام موظفو ب�یة �حتالل بتعلق قرارات هدم �ىل ثالثة �را�ات لتصلیح الس�یارات 

. احملالت مقامة منذ س�نوات التسعینيات  اللوزة تعود للمواطن سعید نصاريف �ني
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�املني ومجیعهم معیلني لعائالهتم اليت  10. ویعمل فهيا ربعمرت م 100ومسا�ة لك حمل 
 معظمهم من أ�طفال.  اً فرد 50بلغ �دد ٔأنفارمه ی 
 

 :ؤأفاد املواطن سعید نصار

، واكنت ب�یة �حتالل قد اً ن �ام�ٕان هذه احملالت اكنت قد بنيت قبل حوايل عرش 
الت ا�الف. وهذه احمل البناءٔألف ش�یقل حب�ة  150فرضت غرامات �لینا وصلت ٕاىل 

مت هدم احملالت فٕان العائالت ستترضر �وهنا ، ويف �ال يه مصدر رزق ٔأكرث من �ائ�
 تعتاش من وراءها.

 
 هتدید ملعب ر�يض يف واد �لوة  .4

 
تبلغ  وا�يؤألصق موظفو ب�یة �حتالل قرار هدم �ىل مد�ل ملعب واد �لوة 

، واليت اكنت ب�یة �حتالل قد قامت بتدمريه وجتریف ٔأرضه اً مربع اً مرت  850مساحته 
حب�ة �دم الرتخيص. هذا و�سعى ب�یة �حتالل ٕاىل ُمصادرة  �امنيوختریب ممتلاكته قبل 

" يف امللعب وحتوی� ٕاىل موقف س�یارات للمس�توطنني القادمني ٕاىل ما �ُسمى بـ "�ري دافيد
 . واد �لوة وهو موقع استيطاين

 
عب ٔ�طفاهلم هبدف منع هو عبارة عن سا�ة قام ٔأهايل احلي بتحوی� ٕاىل ملامللعب 

�ر�سات للخیل واكن فهيا مقهيى ثقايف لكن ب�یة �حتالل  4وحتتوي �ىل ُمصادرهتا، 
 .�امنيقامت هبدمه وتدمريه عندما جرفت امللعب قبل 

 
  ٔأمر هدم بيت للمرة الثانیة يف عنا� .5

 
و�ائلته املكونة من �امًا من عنا�  50محمد حسن �لوة البالغ من العمر ٔأمحد تلقى املواطن 

ٔأمرًا  2014اكنون الثاين  9نصف صباح ال و  العارشةيف السا�ة  -مهنم ٔأطفال 5 -نفراً  13
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ٕ��الء وهدم ٕایل �لضفة الغربیة يف بيت  -إالدارة املدنیة–عن احلمك العسكري  اً صادر 
قامئ يف موقع یصنفه  ٔأنه �ري مرخص ؤأنهبذریعة  ٔأرضهو�ىل  مرتاً  75سكنه ، البالغ م 

مبوجب  - ؤأمنیاً ٕادار�ً منطقة �اضعة لالحتالل  �حتالل إالرسائیيل مبنطقة " ج " ٔأي
 والسلطة الفلسطینية. اتفاق ٔأوسلو ٕال�الن املبادئ بني �حتالل إالرسائیيل

 
 ٕ��الء �نیاً  ٔأمراً �لوة  ٔأمحدن من الشهر ذاته تلقى املواط 29من ثالثة ٔأسابیع يف  ٔأقلبعد 

ومن نفس املصدر   شهراً  30منذ وا�ي �سكنه  أ�مر أ�ولوهدم ذات البيت املذ�ور يف 
�لوة ٕاىل مراقب حقوق إال�سان والسكن يف مركز  ٔأمحدوبذات ا�ریعة. ٔأفاد املواطن 

لالحتالل  س�بق للحمك العسكري : "-�لقدس مجعیة ا�راسات العربیة- ٔأحباث أ�رايض
بیتنا للمرة  نبين ٕاىل ٔأنونصف س�نة وهذا هو ا�ي دفعنا  4قبل هدم بیتنا  إالرسائیيل ٔأن

 "الثانیة لنآٔوي ٕالیه.
 
يف مسكهنا ومزرعهتا ويه هتدد� سلطات �حتالل �س�هتدف العائ�  ٔأن العائ� ؤأضافت 

يف احلمك العسكري جلنة التفتيش يف جملس التنظمي أ��ىل كام ٔأن رزقنا وبیتنا، مبصدر 
واملوقع هو ٔأرضنا وفيه  .مرتاً  57ًا وهو ال �زید عنمربع اً مرت  200تدعي ٔأن مسطح البناء 

 مبنطقة "ج". وهبتا�ً  زوراً �سمى العدید من املباين القامئة ف� 
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  شق شوارع 
 
 

 

 يف شعفاط دون �رخيص بذ�  21ب�یة �حتالل �شق شارع  .1

 
 ٔأرايض ب�ة شعفاط�ىل  21صورة لشارع رمق 

 
، ومصادرة ٔأرايض املواطنني 2012�ام  21رشعت ب�یة القدس احملت� يف شق شارع رمق 

لربط املس�تعمرات  21�� دون سامع رٔأهيم والرد �ىل ا�رتاضاهتم وخمطط لشارع رمق 
شلومو  راماتزیئيف مبس�تعمرة  نیة بعضها ببعض حيث یصل مس�تعمرة �سغات�ستيطا

رام هللا جنوب معرض القميري معرض –شارع القدس  قاطعاً خمرتق ٔأرايض ب�ة شعفاط 
غرب مس�د –لیتفرع خط منه ٕاىل طریق بيت حنینا القدمية  -ٕاىل الغرب متجهاً الس�یارات 

 4مع طریق رمق –ٔأكرث من �ام منذ ا�ي مت افتتا�ه  -20شومان ا�ي �ربط طریق رمق 
مس�تعمرة رامات �رشق  ماراً نوب لیحیط �شعفاط من الغرب ،والفرع الثاين ٕاىل اجل 

وحسب اد�اء ب�یة شعفاط لفتا،  9ویتصل �شارع رمق  -رخيس شعفاط–شلومو
 .1972�طط الهیلكي ا�ي ٔأقر �ام شارع هو جزء من اال  هذا �حتالل ٔأن

 

15 
 

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 

 



 

 
يني حس�ين ا�رتاضاهتم �ىل الشارع من �الل احملام  قدموا ٔأنوس�بق للمواطنني املترضر�ن 

 30لقاء املواطنني املترضر�ن معهام وتو�یلهام بذ� يف  ٔأ�ر ارش�یدٔأبو حسني وسايم 
،وحيث مل تقم الب�یة  21ٕ�لغاء مصادرة أ�رض لشارع  احملامونحيث طالب  2012\01\

بواجهبا والزتا�ا ٔأمام املواطنني ا��ن وافقوا �ىل ا�طط الهیلكي لشعفاط وبيت حنینا �ام 
ىل رشط تنفيذ ٕا�ادة الفرز واملصادقة �لیه �الل س�نة و�ىل ا�ٔكرث س�نة ونصف � 1998

ٔأن تنفذ  دون اً �ام 15والیوم مىض ٔأكرث من  .حسب تعهد الب�یة ٔأمام املواطنني واحملاميني
ما الزتمت به لكهنا �سارع يف شق شارع �ىل حسب املواطنني دون تقدمي الب�یة 

ٕاىل املافيا منه ٕاىل مؤسسة  ٔأقربهو ب�یة �حتالل سلوك . اخلدمات امللقاة �ىل �اتقها
 .متیزي اكن حكومية مربر وجودها هو �دمة املواطنني دافعي الرضیبة بدون ٔأي

  2012\ 2\2ا�رتاضات احملاميني يف �امان �ىل جواب الب�یة �س�تالم مىض هذا وقد 
 .من ٔأ�ل الت�اوب مع مطالب املواطنني املترضر�ن

 
احملمكة العلیا إالرسائیلیة �رفض ا�رتاضات ٔأهايل بيت صفافا �ىل الطریق الرسیع  .2

 "بیجن" أٔو شارع 

 
صادقت احملمكة العلیا إالرسائیلیة هنائیًا �ىل "قانونیة" شق الشارع ا�ي مير من ٔأرايض قریة بيت 

ا الشارع الهادف ٕاىل صفافا ویقتطع املئات من ا�ومنات اململوكة من قبل ٔأهايل الب�ة لصاحل شق هذ
 "الربط بني مد�ل املدینة، ومس�توطنات جوش �تس�یون، ومس�توطنة جبل ٔأبو غنمي "هارحوما
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 �ىل أٔرايض بيت صفافا 4شق طریق "بیغني" شارع رمق 

 
 

ورمغ ا�رتاض ٔأهايل بيت صفافا �ىل خمطط الشارع الرسیع ا�ي س�یقطع الب�ة من الوسط ویفصلها 
احملمكة العلیا إالرسائیلیة قامت �رد هذا ��رتاض . �لام ٔأن الشارع الرسیع عن بعضها ، ٕاال ٔأن 

وطبقًا للقانون ا�ويل وحسب معاهدة جنیف الرابعة هو �ري قانوين ، فهو شارع یقطع ٔأرايض 
فلسطینية حمت� خلدمة مصاحل املس�توطنني وهيدف ٕاىل اس�تقرار دامئ هلم دون ٔأن �س�تفيد منه 

ؤأن هذا الشارع ال خيتلف عن النشاطات �ستيطانیة أ�خرى اليت تقوم   .الساكن الفلسطینيني
 بتنفيذها دو� �حتالل إالرسائیيل .

 
وتعترب ب�یة القدس يه وا�دة من �دة �ات مسؤو� عن تنفيذ هذا املُخطط ،ٕاضافة ٕاىل رشكة 

لقدس ويف دا�ل ٔأسوار مور� لتطو�ر القدس واليت تقوم بتنفيذ �دو مشاریع للبنية التحتیة يف ا
 الب�ة القدمية . والرشكة املنفذة للمرشوع "املقاول" رشكة د.واي.�رازاين ويه رشكة ٕارسائیلیة .

 ٕاضافة ٕاىل وزارة النقل واملواصالت إالرسائیلیة .
 

يف الوقت اليت تُصدر و�ُرشع فيه دو�  4وتآٔيت ُمصادقة حممكة �حتالل �ىل شق شارع رمق 
املشاریع �ستيطانیة ، واليت �سعى من �اللها ٕاىل ربط التجمعات �ستيطانیة بعضها �حتالل 

 ببعض �رب ش�بكة الطرق . ٕاضافة ٕاىل مض املس�توطنات يف الضفة الغربیة  للس�یطرة �لهيا ٔ�مر واقع.
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 خمططات تهويدية 
 

 خمطط اس�تعامري استيطاين لبناء مدرسة هيودیة 
 

تدرس ب�یة �حتالل خمططا تقدمت به مؤسسة دینية (مدرسة اور مسیح) بناء مدرسة 
د �لف حمطة وقود مقابل ت�زید مسطحها �ىل دومنني مت  ٔأرٍض طوابق �ىل  9دینية  من 

منطقة خط ال�س  �ىل ، القامئةغر�ً وحىت املركز احلیاة الطيب  رشقاً مس�د الش�یخ جراح 
من حز�ران  5�لهيا يف  و�ستيالءالل إالرسائیيل بضمها واليت قام �حت–احلرام –

وبيت اكن �سكهنا املواطن  ٔأرضواجلزء الرشيق من أ�رض املنوي البناء �لهيا يه  1956
�الل تولت �لیه جام�ة دینية هيودیة من اس� و عبد الرمحن ٔأبو غوش ا�ي اكنت ٔأ�لته 

 ٔأعوام . 3قرار احملمكة املركزیة قبل 

 
 اليت ُخطط ٕالقامة مدرسة دینية �لهيا قطعة أ�رض
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 حفريات     

 
 وب�یة �حتالل تتواطآٔ  جام�ة العاد العنرصیة �سلب أ�رض وتبين �لهيا 
 

 7لبناء مركز �دمايت هيودي یتكون من  خمططاً ا�هيودیة املتدینة تنفذ جام�ة العاد العنرصیة 
عربیة يه ملكية  ٔأرضمرت مربع  �ىل 16000أ�رض ، ومبسطح  ٔأسفلمهنا  5طبقات 

 .�لقدس �اصة للمواطنني يف �ب املغاربة �سلوان جنوب املس�د أ�قىص
 

 
 احلفر�ت اليت تقوم هبا جام�ة العاد �ستيطانیة يف سلوان

 
�حلفر والتنقيب �ىل ميني  �حتالل إالرسائیيل  أٓ�رس�نني رشعت سلطة  4منذ ٔأكرث من 

العاد اليت �مهتا ، �متویل من جام�ة العاد ولصاحلها. يف سلوان نزوالً وادي �لوة مد�ل 
 من مسا�ن ومباين و�ريها يفالفلسطینية املقدس�یة والعقارات  �ستيالء �ىل أ�رايض

 الء�الستيوقبل س�نتني رشعت العاد العنرصیة  .القدس �شلك �ام وسلوان �شلك �اص
یقدم احلضانة بناء خضم هو مركز �دمات  املوقع �ش�ىت الطرق وٕاقامة أ�رض يف�ىل 
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موقفًا لٕالرشاد وإال�الم وختصص �دة طوابق من املبىن  ومركزاً لٔ�طفال ومكتبة ومطامع 
سا�ة –ا�هيود  ٕاىل السور الغريب اجلنويب للمس�د أ�قىص  الزوار و"للح�اج" لس�یارات

، ونفق مزدوج من املبىن ٕاىل ا�ي �سمیه �حتالل ب "الكوتیل"الرباق و� املغاربة 
ا�ي دمره  -�ىل ٔأنقاض سا�ة الرباق و� املغاربة ٕا�ً�  وا�ٓخر ذها�ً  ٔأ�دهامسا�ة الرباق 

 .1967حز�ران  11تالل �لاكمل يف �ح 
ملغاربة �ب ا يف تعود أ�رض املس�هتدفة واليت یقوم �لهيا ا�طط �س�تعامري �ستيطاين

 سكناً منه  بدالً لعائالت �دة مهنا �ائ� عبده اليت قام اجليش ٕ�خرا�ا من البيت وٕاعطاهئا 
 ٔأ�رذ�  ؤأسامه موقف جفعايت، و ، مث قام اجليش �الستيالء �ىل املوقع ةيف ٕاساكن �سيب

مدعیة بآٔهنا اشرتت أ�رض من بتنفيذ ا�طط العاد  بدٔأت ٔأن ٕاىلمعل فلسطیين مقاوم 
 املالكني �دة ٔأش�اص. بآٔن �لامً –صیام –املندوب  محمد

ا�رتض املواطنون ٔأحصاب أ�رض �ىل ا�طط من �الل مولكهم احملايم سايم ارش�ید 
ش�باط 27،و�رسع الب�یة يف عرض ا�طط �ىل جلنة ��رتاضات اللوائیة يف 

خمطط  وفق تعل�ت  ب�یة �حتالل �رفض التعامل مع ٔأي مرشوع ٔأو ٔأن،یذ�ر 2014
اليت   التعل�ت ... هذه يه�شهادة طابو تثبت ملكية أ�رض مرفقاً مل �كن الب�یة ٕان 

مئات املسا�ن واملباين، ومبوجهبا رفضت  من الفا�ٓ بل مبوجهبا هدمت وهتدم مئات 
 طلبات احلصول �ىل رخصة بناء.
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  اعتداءات على أماكن دينية
 
 

ات التي تقودھا المنظمات الصھیونیة المتطرفة بحق المسجد تواصلت االقتحام
األقصى خالل شھر كانون الثاني. حیث شھدت ساحات المسجد األقصى خالل ھذا 
الشھر اقتحامات لمئات المستوطنین المتطرفین تحت حراسة شرطة االحتالل 

 اإلسرائیلي وبتصریح من جھاز المخابرات (الشاباك). كان أھمھا كالتالي :
 

اقتحم عشرات المستوطنین ساحات المسجد األقصى  2014كانون الثاني  5في 
 برفقة شرطة االحتالل اإلسرائیلیة ، حیث قاموا بالتجوال فیھ وسط تكبیرات المصلین 

 
كانون الثاني قامت قوات االحتالل بإغالق الطرق المؤدیة إلى المسجد  7وفي

مواطنین من الوصول إلیھ. كما األقصى وأقامت الحواجز على مداخلھ ومنعت ال
 سمحت لعشرات المتطرفین بالدخول والتجوال فیھ.

 
ُمتطرف ساحات المسجد األقصى وقاموا  20كانون الثاني اقتحم ما یقارب  9وفي 

 بالتجوال فیھ مع دلیل سیاحي.
 

ُمتطرف ساحات المسجد یرافقھم الحاخام "یودا  32كانون الثاني اقتحم  12وفي 
 بأداء صالة على سطح قبة الصخرة. غلیك" وقاموا

 
كانون الثاني اقتحم عشرات المستوطنین ساحات المسجد األقصى برفقة  14وفي 

شرطة االحتالل اإلسرائیلیة، حیث قاموا بالتجوال فیھ وسط تكبیرات المصلین الذین 
 قامت الشرطة باعتقال عدد منھم من داخل ساحات المسجد.

 
ُمتطرف ساحات المسجد األقصى وقبة  25ما یقارب كانون الثاني اقتحم  16وفي 

 الصخرة وقاموا بالتجوال فیھ حاخامات یھودیة.
 

كانون الثاني سمحت شرطة االحتالل لعشرات المتطرفین بالدخول من باب  21وفي 
 المغاربة لساحات المسجد األقصى والتجوال فیھ.
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