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 هدم مساكن ومنشآت احلق يف السكن املالئم... 
 
 جراءات ب�یة �حتالل التعسفيةا مقديس یقوم هبدم مسكنه هدمًا ذاتیًا نتي�ة -1
 

ٔأقدم املواطن سامر محمود حسن ز�رتة �ىل هدم مسكنه الاك�ن يف � القريم �رش�ن �ين  10يف 
یة �حتالل �ىل هدمه حب�ة البناء بدون احلصول يف الب�ة القدمية هدمًا ذاتیًا بعد ٔأن ٔأ�ربته ب�

واملسكن مكون من ثالثة غرف نوم وحامم ومطبخ مبسا�ة  .ئهبنا من  اً �ام 18�ىل �رخيص بعد 
، ویعيش فيه املواطن سامر مع زوجته  2005�ام  بناؤهمت  واجلبصمرت مربع من الطوب  70

ویقول املواطن سامر لباحث . محمد �ام وا�د) ، ؤأصغرمه اً �ام 16 ةروید ٔأكربمهؤأطفا� الس�تة ( 
 مركز ٔأحباث أ�رايض:

 

من ٔأ�ل السكن ، ومقت ببنائه من الطوب . وقبل ثالث  2005لقد مقت ببناء املسكن �ام 
البناء �ري قانوين وبدون �رخيص.  حب�ة ٔأنمن ب�یة �حتالل  ًا �لهدمس�نوات �سلمت ٕاخطار 

ومقت بتسدید ما ش�یقل.  500یث ٔأن �كون لك دفعة ومقت بتقس�یط ا�الفة �ىل دفعات حب 
  . ش�یقل 7000یقارب 

، حمكت احملمكة هبدم املسكن �الل �� ٔأقصاها  2013ويف أٓخر �لسة حمامكة يف شهر ٔأیلول 
يف �ال مل یمت فتح ملف يف الب�یة من ٔأ�ل الرشوع يف �رخيص املسكن.  2014شهر ش�باط 

 مصاریف الرسوم ؤأتعاب املهندس واحملايم �وين �اطل عن ؤ�ن وضعي املادي س�� �دًا وال ٔأم�
 املسكن بنفيس.هدم أٔ العمل ، فقررت ٔأن 

والیوم ، بدٔأت هبدم املسكن ٔأ� ؤأبناء �رياين ؤأصدقايئ يف احلي تنفيذًا لقرار ب�یة �حتالل رغامً 
ب وا��ر�ت املكتوبة �ىل ٔأهدم يف غرفهتم اليت اكنت ملیئة �ٔ�لعا ؤأ�عين ؤأمام ٔأطفايل ا��ن �كوا 

 �دراهنا . 

 

3 
 



 

 
بعد أٔن ا�ربته ب�یة �حتالل �ىل  هيدم مسكنه بیدیه ةز�رت املواطن سامر 

 هدمه
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 مسكن املواطن سامر ز�رته اثناء الهدم

 
 هدم ذايت لثالثة شقق قيد إال�شاء يف صور �هر جنوب مدینة القدس احملت�  -2
 

هبدم ثالثة شقق سكنیة قيد معرية املواطن �ادل محمد حسني  قام 2013�رش�ن �ين  30يف 
بعد ٔأن قام �هر جنوب مدینة القدس املُحت�,  إال�شاء يف � د�ر العامود الواقع يف ب�ة صور

واليت ٔأ�ربته �ىل هد�م حب�ة �دم  ببناهئم بغرض السكن ، وذ� تنفيذًا لقرار ب�یة �حتالل
مرت مربع ، و مبىن مكون من  150د�ا عبارة عن شقة منفردة مبسا�ة الرتخيص. املسا�ن اليت مت ه

لباحث  معرية ؤأفاد املواطن . اً مربع اً مرت  220طابقني يف لك طابق شقة سكنیة مسا�ة لك وا�دة 
 مركز ٔأحباث أ�رايض:

 

�ىل قطعة ٔأرض اكنت قد ور�هتا زوجيت عن وا�ها ، بغرض  2011مت بناء ثالثة مسا�ن يف العام 
حرضت طوامق  2012يف العام البناء ٔأن حيصل ٔأبنايئ محمد ونضال �ىل مآٔوى هلم ولعائالهتم  . ؤأثناء 

ب�یة �حتالل وقامت بتصو�ر البناء و�لقت قرار بوقف البناء واس�تد�اء للمحمكة . قُمنا بتو�یل 
ة الهندس�یة. لكن ب�یة احملايم �ئل رش�ید للمتابعة القانونیة ، واملهندس  عبد هللا ٔأبو قطيش للمتابع

�حتالل ٔأ�لمتنا بآٔن املنطقة �ري منظمة ، ؤأهنا حبا�ة ٕاىل تنظمي قبل البدء يف �رخيص املسكن .ٕاذ 
ال یمت �رخيصه دون تنظمي املنطقة . وبذ� �كون ب�یة �حتالل قد ٔأ�لقت الطرق ٔأمامنا فنحن ال 

اكنت أٓخر �لسة يف احملمكة ،  2013ٔأول �رش�ن  24�س�تطیع ٔأن نقوم بعملیة تنظمي للمنطقة . ويف 
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اكنون ٔأول ، وٕاال  1ؤأصدرت حمكها  بآٔن نقوم هبدم املسا�ن الثالثة هدمًا ذاتیًا حىت مو�د ٔأقصاه 
 ش�یقل غرامة. 100.000شقة مببلغ  لكفٕان الب�یة س�تقوم هبدم املسا�ن وتغرمي 

ذ�ر  هدم املسا�ن الثالثة . یُ ومتجرافتني ٔأحرض�  2013�رش�ن �ين  30ويف یوم السبت املوافق 
 ٔألف ش�یقل. 500، �دا عن اخلسا�ر اليت تصل ٕاىل ش�یقل 4000ٔأن �لكفة لك جرافة 

 

 
 يف صور �هر مسكن املواطن نضال معرية بعد هدمه ذاتیاً 
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 يف صور �هر بعد هدمه ذاتیاً  ةمسكن املواطن محمد معري 

 
 :قبل �حتالل اً قامئتني الال ةلبطر�ی اً بيتب�یة �حتالل هتدم  -3
 

 ٕ��الء 2013ول أٔ �رش�ن  28قامت جرافات ب�یة �حتالل يف سا�ات الصباح  البا�ر من یوم 
البطر�یة  رض أٔ طربوش من مسكنه العائد لبطر�یة د�ر الالتني والقامئ �ىل بو أٔ �ائ� املواطن سالمة 

یة أٔ دون   سابق .نذار إ ن دو  1967من حز�ران  5 يف القدس يف إالرسائیيلقبل �حتالل 
مربرات هدمت حكومة �حتالل �رسائیيل عقار بطر�یة الالتني القامئ �ىل طریق القدس بيت 

خمية ومسا�دة ، وتو�ه سعادة  أ�محرقدم لها الصلیب ن أٔ ىل إ �لعائ� يف اخلالء لقت  أٔ و حلم  

ل ب�یة حكومة ارسائیل معما قامت به ن إ " : لٕال�الم املوقع حيث رصح ىل إ البطرك فؤاد طوال 
عندما تنفذ الب�یة واحلكومة  مربرات لعملیة الهدم لكنیة أٔ ال تو�د ... انتقايم خيرق القوانني ا�ولیة

نطالب ب�یة و  ...ةمنازلها یتفامق الشعور �لكراهی الهدم وهت�ري الساكن منعامل أٔ �رسائیلیة 
لبطر�یة   ة �ائدالبيت وملكيته  القانونی ٕاننه ...وبناء املزنل مباك أ�رضارحكومة ارسائیل بتعویض 

  ...بناء البيت ٕال�ادةاحملمكة ىل إ  وسنتو�ه ارسائیلدو�  قيامالالتني قبل 
السفري ىل إ دميوان يف الوال�ت املت�دة سقف أٔ جلنة العدا� ا�ولیة والسالم  رئيسكذ� بعث 

��رتاف  حبقوق   مهناحكومتمك والطلب ىل إ لغ تنقلوا قلقنا البان أٔ  رجونننا إ فهيا : " إالرسائیيل
 ".ةاملهجر تقدم التعویضات الاكم� للكنيسة  وللعائ� ن أٔ مالكها و أٔ الكنيسة يف 
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 صورة لهدم مسكن املواطن سالمة أٔبو طربوش بعد أٔن هدمته جرافات إالحتالل

 
ة �حتالل �رسائیيل القامئة س�یاس ٔأنمجعیة ا�راسات �لقدس �ىل – أ�رايض ٔأحباثیؤكد مركز 

يه س�یاسة احتاللیة   اً قرس وهدم البیوت وا�الء املواطنني الفلسطینيني مهنا  أ�رض�ىل احتالل 
�دوانیة توسعیة عنرصیة ترضب بعرض احلائط االتفاقيات واملواثیق والقوانني ا�ولیة ويف مقدمهتا 

ا�ي یلزم ا�متع ا�ويل بتوفري ��رتام   ٔ�مراا�ولیة  ، الرشعیةالرابعة وقرارات  جنیفاتفاقية 
لهذه املواثیق والقرارات مب�امكة سلطات �حتالل �رسائیيل وعقاهبا �ىل جرامئها هذه حبق 

 مجعا ء ةو��سانیالشعب الفلسطیين 
 
 �ريجرافات �حتالل هتدم �ر�سات سكنیة لعائ� �س�تريو يف بيت حنینا حب�ة إالقامة  - 4
 نیة بعد أٔن هدمت مساكهنم يف مطلع العامقانو ال

 
هدمت جرافات �حتالل �ر�سان لعائ� �س�تريو يف بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت� بعد ٔأن 

قانوين. واكنت ب�یة  �ريسا�ة من هد�ا حب�ة ٔأهنم یقميون �شلك  24قامت ٕ�نذارمه قبل 
يف مطلع العام اجلاري يف شهر ش�باط شقق سكنیة  4�حتالل قد هدمت للعائ� مبىن مكون من 

 حب�ة البناء بدون �رخيص . 2013
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 صورة توحض الهدم ا�ي قامت بتنفيذه جرافات �حتالل حبق مسا�ن �ائ� �س�تريو يف بيت حنینا

 
 ویعود الرب�سان للك من :

 مسا�ة  ٔأطفال  �د أ�نفار  �مس  #

 65 6 8 عفيف صالح �س�تريو  1
 65 4 6 تريؤأمين صالح �س�  2
 -- 2 صالح �س�تريو وزوجته  3

 
كام وقامت الب�یة �هتدید العائالت بآٔهنا س�تعود لهدم �ر�سان سكنیان ومطبخ ٔأیضا اكنت �س�ت�دمه 

 مهنم ٔأطفال.  5ٔأنفار  6العائالت للسكن ، و�سكن فهيام محمد صالح �س�تريو و�ائلته املكونة من 
 يف �س�تريو لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض:ؤأفادت املواطنة �ادة زو�ة املواطن عف 

 

قامت جرافات �حتالل هبدم املبىن ا�ي كنا �سكنه واملكون من طابقني  2013يف شهر ش�باط 
يف لك طابق شقتان ، وذ� حب�ة �دم الرتخيص . ومل جند بعدها ماكن نل�آٔ ٕالیه ، فمل �كن ٔأمامنا 

ب أ�محر ، واليت بقينا فهيا مدة ثالثة ٔأشهر خيار سوى العيش يف اخلیام اليت ٔأعطا� ٕا�ها الصلی
،يف الربد والصقيع واملطر، والوضع ا�ي ٔأصبح �زداد سوءًا ، نتي�ة أ�مراض اليت ٔأصابت ٔأٔ�طفال 
ؤأرهقتنا حلد ال یطاق. وبعد ثالثة ٔأشهر ، مقنا �رشاء املعدات الالزمة من ٔأ�ل بناء �ر�سات 

كون حبسب املواصفات املسموح هبا ، واليت تتشابه مع لنسكن فهيا . ومقنا �رفعها عن أ�رض لت
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مرت  65الرب�سات اليت یُقميها املس�توطنون حول املس�توطنات القریبة .وبلغت مسا�ة لك �ر�س 
وبعد البناء ،  ش�یقل. 100,000مربع ومكون من ثالثة غرف ومطبخ وحامم . وتبلغ قمية لك �ر�س 

وطالبو� ٕ�زا� الرب�سات واعتربوها �ري قانونیة .  حرضت قوات من الرشطة وموظفون من الب�یة
وقبل ثالثة ٔأشهر مقنا بتو�یل حمايم من أٔ�ل متابعة القضیة لعدم هدم الرب�سات ، وبقيت �القة ملدة 

ويف صباح الیوم ، وعند السا�ة السادسة صبا�ًا ، حرضت قوات �برية من رشطة  ثالثة ٔأشهر .
وموظفون من ب�یة القدس و�رفقهتم جرافة ، واليت رشعت  �حتالل (خيا� و�ب بوليس�یة )

جبرف الرب�سات وتدمريمه �الل سا�ة وا�دة . وا�سحبت قوات �حتالل و قد ٔأنذرتنا شفوً� 
وحرضت س�یارة �بعة للصلیب أ�محر  بآٔهنا س�تعود لهدم الرب�سات الباقية حب�ة ٔأهنا خمالفة للقانون .

 ُعد� ٕاىل بدایة املُعا�ة ، اخلیام وفصل الش�تاء والترشد ..!قامت بتسلمينا خيام �دیدة ، ف

 
  

 
 بلدیة االحتالل عائلة كستیرو بهدمهما قامتصورة للبركسان السكنیان التي 

 
 
 
 

 :باهلدم مساكن ومنشآت تهديد -
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 اً �ام 15قبل  رجب �سبب صیانة سقف البيتبو أٔ   هدم سكن �ائ�مر أٔ  1
 

ا�ي اكنت الواقع يف � القريم  رجب �ستبدال سقف مسكهنابو أٔ  قامت �ائ� نرصي عواد   
 ٕاجراءمن �ام من  ٔأكرثدا�ل املزنل .وبعد  ٕاىل وا�ٓفاتتترسب منه مياه الش�تاء واحلرشات 

احملمكة هبدم املطبخ وقررت احملمكة   قضتو جسلت ب�یة القدس خمالفة ضد العائ� ، إالصال�ات
�ني اس�تصدار رخصة من دوا�ر الب�یة ، كذ�  ٕاىلر الهدم تنفيذ قرا تآٔجيلهدم مسكننا مع 

" دفعناها �لاكمل  ،قال نرصي:ش�یقل  420000مالیة بقمية  خمالفةفرضت احملمكة �ىل العائ� دفع 
ش�یقل ومرة �لثة ورابعة لك مهنا  12000بقمية  ٔأخرىمن قوتنا ومرة �نیة فرضت احملمكة خمالفة 

 ".ٕافقار�زاد يف   ا�ي أ�مرش�یقل  6000بقمية 
 

:"يف یوم امجلعة بعد  أ�رايض ٔأحباثرجب يف مقاب� مع الباحث املیداين يف مركز  ٔأبو ؤأضاف
 ٔأمرعن سبب اقت�ام بیتنا فقالوا �ینا  وسآٔلت تنا �دد من الرشطة فاس�تغربت لهذاالعرص دامه بی 

نزلت من  و�ٔ�مسمریض  �أٔ ل ،قلت هلم قش�ی  18600�لیك دفع غرامة بقمية  ٔ�ن�عتقا� 
 ٕاىلاعتقايل  تؤ�لوالب�یة   -وهو ابين  -، ونتي�ة االتصاالت بني احملايم   تصیدكمستشفى شعار 

یوم  52اعتقال ضدي ملدة  ٔأمر�هيم  بآٔنالرشطة فا�ربوين  ٕاىلتو�ت  أ��د، ويف یوم أ��دیوم 
ر�ر طبیة ،واتصلت �ىل تقا ؤأطلعهتمورشحت هلم عن وضعي الصحي ش�یقل ،18600دفع أٔ  ٔأن ٔأو

ش�یقل مبارشة   6000بدفع  ٔأقوم ٔأنالرشطة مع الب�یة فوافقت الب�یة �ىل �دم اعتقايل �رشط 
 للمسكن من ا�ا�ل. الس��الوضع ��شايئ  ٕاىلرجب  ٔأبو ؤأشار ".والبايق  �لتقس�یط

 
 مصوئیل غرفتني صفيتني يف مدرسة النيب وٕا�الق ٕ�زا� تآٔمر إالرسائیيلسلطات �حتالل   -2

 شامل غرب القدس
 

ومصادرة   ٕ�زا� اً يف الضفة الغربیة  هتدیدٕایل  سلطات �حتالل العسكري يف بيت  ٔأصدرت
مرشوع  ٕاطار، واكنت احلاویة قدمت يف   ٕ�زا�هتااملدرسة  ٕادارةمل تقم  ٕان  –�ونتيرن  –�اویة 
لطالب املدرسة  -غرفتني –ية درسة النيب مصوئیل الس�تعاملها كغرف  صف ملرانیا  أ�ردنیةامللكة 

 أ�ساس�یةللمر��  أ�وىل أ�ربعة،اليت ال یو�د فهيا سوى غرفة صفية وا�دة لطالب الصفوف 
 طالب وطالبة . 16ا��ن �زید �ددمه �ىل 

 
�رفض سلطات �حتالل السامح للقریة ببناء غرفة صفية  -بدایة  التسعینات  - طویل وقتمنذ 
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 ٕادارة ٔأرمغت ٔأنوس�بق  لسلطات �حتالل  حلا�ة املدرسة وطالهبا لها، يه رضوریة ٕاضافية
اكنت قدمهتا للمدرسة وزارة احلمك احمليل يف   -غرفة صفية –خمية  ٕازا�مدرسة  النيب مصویل �ىل 

 .ٕ�زا�هتا أ��ريةمل تقم  ٕاذا�ىل نفقة املدرسة  ٕ�زا�هتاالسلطة الفلسطینية  ، حتت هتدید �حتالل 
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 جمهول ٕاىل ٕاداریة هدموامر أٔ ب�یة �حتالل توزع  -3
 

خمالفة "ضد البناء الفلسطیين يف  أٔو  ٕاداریةهدم  ٔأوامرتقوم ب�یة �حتالل  �شلك دامئ بتوزیع 
معنونة ٕاىل جمهول ایضا  رشق القدس، يف  العيسویة وسلوان ورٔأس مخيس ورأٔس حشادة  و�ريها

 .�رخيها جمهول 
 

رشق حياء أٔ یطوف موظفو ب�یة القدس احملت� حبامیة �دد من حرس احلدود والقوات اخلاصة  يف 
 اً رشقوالعزيریة  الً شامٕاىل كفر عقب ومسرياميس  جنو�ً القدس وضواحهيا من ٔأم طو� وبيت صفافا 

�ريها،  و أٔ من ٔأوامر الهدم إالداري  مناذ�اً حتالل ، ويف معظم ٔأ�م أ�س�بوع  ، توزع  ب�یة �
و�الل العمل املیداين شاهد ومسع الباحثون يف املیدان من املواطنني  الفلسطینيني حضا� 

ٓ اس�هتداف ب�یة �حتالل ودا�لیته حلق إال�سان املقديس يف سكن مالمئ �رمي  �ىل ٔأرضه ويف من أ
 الض�ا� ومما شاهده الباحثون يف املیدان . وطنه، وف� یيل �س�ل مناذج مما ٔأفاد به

 
 أ�رضموظف الب�یة �ىل و أٔ بعض ٔأوامر الب�یة یلصق �ىل �دران بيت وبعضها یلقهيا اجلندي 

به مواطنون يف � البس�تان  ٔأفادوهذا ما  - أ�مرمل یتسمل املعين  اً وفعلیالبيت  ،مام أٔ تلقى خرى أٔ و 
فهو �ري معروف  إالساكنصاحب و أٔ املس�تاجر و أٔ اء  صاحب البنما أٔ و ،  -�سلوان وراس حشادة 

مر أٔ �ري معروف ،فيس�ل يف هول  �رخي "ار�اكب ا�الفة "ضد جمهول كذ� ، جم  أ�مر فيس�ل
وشاهد  2009- 2005مت يف الفرتة بني البناء ن أٔ البناء �ري معروف  ویعتقد قامة إ الهدم : �رخي 

الب�یة امللصقة وامر أٔ وبعض  2013ویة يف �رش�ن الثاين الباحث املیداين مناذج �ىل ذ� يف العيس
�ىل املقاسات  أ�مر�ىل �ب البيت يف العيسویة مل تنطبق  املقاسات املدونة املطبو�ة �ىل 

صورة البناء ال تنطبق �ىل الصورة  ٔأیضاً ا�الفة ، وبعضها   ٔأو أ�مرواملواصفات للبيت امللصق �لیه 
يف رشق القدس الهدم وليس تيسري و�سهیل البناء ، مة ب�یة �حتالل � ٔأنوهذا  یؤكد  أ�مريف 

 الهدم  .وامر أٔ  ا�ٓالف منو�ىل هذا یمت توزیع العرشات واملئات بل 
 

 ورة لقرار هدم صادر عن ب�یة �حتالل معنونة ٕاىل "جمهول"ص
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 حفريات تهدد مساكن  ومنشآت خبطر اإلنهيار

ئیلیة دمية نتي�ة ٔأعامل احلفر�ت إالرسالقیارات ُهتدد �ائالت يف الب�ة ا�شققات وتصد�ات اهن  -1

 ٔأسفلها
.. هكذا  "�شققات يف اجلدران واهنیارات يف املمرات ، وصوت حفارة تعمل يف سا�ات اللیل"

یصف احلاج محمد زغول مسكنه ا�ي بدٔأت الشقوق والتصد�ات تظهر �شلك واحض �لیه نتي�ة 
س�د احلفر�ت إالرسائیلیة املُتواص� ٔأسفل حوش عسلیة الواقع قرب �ب السلس� ٔأ�د ٔأبواب امل 

 أ�قىص . واليت اكن أٓخرها تصدع خطري يف سقف املطبخ. 

 
 نتي�ة احلفر�ت �رسائیلیة صورة لتشققات سقف مسكن زغول يف حوش عس�ی�

 
العرش س�نوات املاضیة ، بدأٔت التشققات والتصد�ات �زداد شيئًا فشيئًا ، وحصلت  مدارو�ىل  

ٔأشهر   4. وقبل ي �سكنه حوايل عرش �ائالتوش ا�يف الفرتة أ��رية اهنیارات يف ممرات احل
، لكن مل جيد أ�مر نفعًا ، فعادت ل احلد من توسعهاقامت العائ� برتممي بعض هذه الشقوق من ٔأ�

وظهرت الشقوق من �دید. وهذا أ�مر یعين ٔأن اخلطر حيیط بنا ، �اصة ؤأننا �ىل ٔأبواب فصل 
ر، ورمبا یؤدي ٕاىل وق سريفع من �س�بة اخلطالش�تاء ،وهذا یعين �رسب مياه أ�مطار بني الشق

 .ٕاهنیار املسكن
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 اطن سعدي أٔبو عصب يف � القريملمو حمل جنارة یعود ل �شققات يف
 

�اما يف منجرته يف � القريم  40یعمل جنارًا منذ ٔأكرث من  اً �ام 75املواطن سعدي ٔأبو عصب 
تقوم فهيا  اليتالتوسع عامل أٔ و ت ا�ي ٔأصابته �هنیارات والتشققات يف �درانه نتي�ة احلفر�

 سلطات �حتالل إالرسائیيل ٔأسفل املنطقة .
 

 
 صورة للتشققات دا�ل حمل الن�ارة يف � القريم نتي�ة �هنیارات

 
 یقول املواطن سعدي ٔأبو عصب لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض :

مل حيدث أٔن جرت تصد�ات ٔأو اهنیارات يف املاكن ٕاال منذ س�نوات قلی� ، حيث بدٔأت حتدث 
اهنیارات يف أ�رض و�شققات ٔأ�ذت �الزد�د . وظهرت التشققات �ىل سقف املنجرة و�دراهنا ، 

ات و�شققات يف أ�رض . لكنين ال ٔأس�تطیع ٔأن ٔأ�لهيا من املا�ینات الثقي� املوجود بدا�لها ،فاملا�ین
ٔأیة ٔأعامل من شآٔهنا ٔأن  حيمتلُمثبتة �ٔ�رض ُمنذ س�نوات، ويف �ال قررت تفكيكهم فٕان املاكن ال 

 �زید من التصد�ات ، وس�یؤدي ذ� ٕاىل تفامق أ�مر .. 
 

أٔ� ٔأعرف القدس و�رخي القدس ؤأمحل يف ذا�ريت ذ� التارخي ، فقد و�ت فهيا  یُضیف قائًال :
. فقد تعلمت يف مدرسة دار أ�یتام �نيت ويه الن�ارة .. ويف هذا و�ربيت فهيا وعشت معري فهيا 

احملل مقت بتفصیل ٔأبواب ونوافذ للمس�د أ�قىص وكنيسة القيامة .. ٔأخىش �لیه و�ىل هذا املاكن 
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( الب�ة القدمية ) مثلام أٔخىش �ىل نفيس ، ليس سهًال أٔن �رى التشققات والتصد�ات تظهر �ىل 
 وهو حيتل يف ذا�ريت ماكنة �برية .. �درانه ُمنذرًة هبدمه

 
 

 

 

صادرة أراضي 
ُ
 م
  
دومنًا من ٔأرايض قریة النيب مصوئیل شامل غرب مدینة  180مصادرة ٔأكرث من ُهيدد �حتالل  -1

 )2013�رش�ن �ين  25( القدس .
 

 2013�رش�ن �ين 25يف  ٔأیليف بيت  -احلمك العسكري –املدنیة  إالدارة�قشت مد�ریة التنظمي يف 
دومنًا من ٔأرايض قریة النيب مصوئیل واليت تقع شامل  180اختاذ  قرار یمت مبوجبه مصادرة ما �زید عن 

ٔألون و "احلدائق القومية"   رامونغرب القدس احملت� ، وذ� هبدف است�رها يف توس�یع مس�تعمرة 
ریة نتي�ة ٕاجراءات �ستيطانیة �س�تعامریة. ویآٔيت هذا القرار يف ظل الُعز� اليت تعيشها الق

 �حتالل إالرسائیيل .
 

مبهندس التنظمي يف  ٔأدىللغري وطمسه �لاكمل ،حلد  ٕاناكرهايف  اً عنرصیة �حتالل ال تعرف �د
 29قریة النيب مصوئیل يف یوم امخليس  ٔأهلاملدنیة يف بيت ایل يف اج�ع عقد حبضور ممثيل  إالدارة

قریة النيب مصوئیل �ىل خمطط احلدیقة الوطنیة اليت  هلأٔ �رد �ىل ا�رتاض  ٔأن 2013�رش�ن الثاين 
غطرسة �س�تعامر �ستيطاين  ٕان !!ال یو�د قریة امسها النيب مصوئیل ٔأصالً :قائالً قر�هتم رض أٔ تلهتم 

العنرصي يف فلسطني متثلت يف موقف هذا املهندس العنرصي ومه كرث يف ا�ازر ويف قرى 
 بآٔرضهم�ىل حقهم  �لتآٔ�یدقب و�ريها ،فرد �لیه ممثلو القریة اللطرون و� املغاربة والقدس والن

 . اً وغضب اً احت�ا�وقر�هتم وا�سحبوا 
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 رايض قریة النيب مصوئیل اليت ینوي �حتالل مصادرهتاأٔ 

 
 10000دومنا ً �زید �دد ساكهنا الیوم عن 3500قریة النيب مصوئیل اليت تبلغ مساحهتا �ٔ�صل 

سوى �زي بیوهتم بعد ٔأن  ٔأرضهمالش�تات، مل یبقى  هلم من  ٕاىل طردوا مهنا �سمة �ارج القریة اليت
�زید �دد و  ".وئیلمشمت ُمصادرة املسا�ة ا�ٔكرب مهنا لبناء مس�تعمرة  راموت   ومس�تعمرة "هار 

مه الیوم  ,اً خشص 200عن 1967بیوهتم ورشدمه �ام   إالرسائیيلهدم �حتالل  ال��نساكن القریة 
والس�یادة  وإالقامةوحر�هتم يف التنقل  ٔأرضهمهلم وقد سلب مهنم  ملعتقل بیوهتمحتویل یُعانون من 

 دا�ل�ىل ممتلاكهتم فُهم ُم�ارصون  دا�ل القریة وحبا�ة لتصارحي من ٔأ�ل ُدخول القدس ومه 
، كام وتفرض �لهيم قيودًا ُمشددة متنعهم من التوسع مفعظمهم حيملون هویة ضفة غربیة القدس

ٔأو حىت البناء العمودي فوق منازهلم ، بل ومتنعهم من بناء ٔأسوار حول مساكهنم اليت ال العمراين 
�ُسمح هلم برتمميها ، وتقوم هبدم ٔأي حماو� للبناء ٔأو التوسع يف الب�ة ، فهيي �سعى ٕاىل هدم املسا�ن 

عين �دم اليت �سكهنا ٔأحصاب القریة حب�ة ٔأهنا تقع يف منطقة ُمصنفة " محمیة طبیعیة" ، وهذا ی
ا�رتاف �حتالل إالرسائیيل بوجود قریة النيب مصوئیل اليت  استبدل امسها �مس "نفي مشوئیل"  . 

ومض هذه أ�رايض ٕاىل ممس�تعمرة راموت  ,الفلسطینيني ٔأحصاب القریة  مهنا هذا ُلكه من ٔأ�ل طرد
 .، و�شييد احلدائق واملتزنهات �ىل ٔأرضها وهتویدها �ربطها �لتارخي ا�هيودي
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رايض ب�يت العيسویة أٔ دومن من  738اللجنة اللوائیة تصادق �ىل خمطط احلدیقة القومية �ىل  -2
                          والطور

 
 14صادقت اللجنة اللوائیة للتخطیط والتنظمي والبناء  يف �لس�هتا بعد ظهر یوم امخليس املوافق 

ب�يت  الطور   ٔأرايضمن  اً دومن 738مسطح  "�دیقة قومية " �ىل ٕاقامة�ىل  2013�رش�ن الثاين 
،يه الیوم مبثابة -من مدینة القدس  ٔ�حياءالیوم  إالرسائیيلیتعامل معها  �حتالل  –والعيسویة 

البوابة الرشقية ملدینة القدس واليت �ربط املدینة �متدادها الرشيق مع بقية الضفة الغربیة بعدما قطع 
البناء �ستيطاين �س�تعامري والعدید من الطرق  أٔحزمةا من املدینة وعزله ٔأوصال�حتالل 

 �ىل  العزل والتوسع العنرصي حول القدس و�ريها و�داروالشوارع �لتفافية �ستيطانیة 
 الفلسطینية احملت�. أ�رايض

 
�ام  أٔن قدمتس�بق لب�یة �حتالل وسلطته لتطو�ر القدس وسلطة احلدائق الطبیعیة والقومية  

دومنا من ارايض جنوب  738�دیقة �ىل مسطح   ٕ�قامة 11092اقرتا�ا مبخطط رمق   2005
�دیقة  ٕالقامةتقدمت اجلهات ذاهتا مبخطط   2009ويف متوز  .شامل الطور ؤأرايض  ویةاالعيس

قریيت  ٔأرايضمن  ٔأصالً ويه –التابعة لل�امعة العربیة  أ�رايضجلنة التخطیط  ،مس�تثنیة  ٕاىلقومية 
 . -والطور یةو االعيس

 
ويف �ام  والبناء �ىل املرشوع . للتنظميصادقت اللجنة احمللیة  2011 نيسانويف اخلامس من 

العيسویة والطور لصاحل  ٔأرايضمن   اً دومن 7830مبصادرة  اً قرار رشطة �حتالل  ٔأصدرت 2012
 ذ��ىل  �دیقة قومية تقدم املواطنون يف العيسویة والطور ��رتاضات فردیة وجامعیةقامة إ 

�د أٔ رصح  2009ويف �ام  وما تبقى هلم من مسا�ة لتمنیة العمرانیة .رضهم أٔ ا�طط ا�ي �سلهبم 
دینية بل هدفه منع التوسع  ٔأبعاد ٔأومهیة أٔ ي أٔ احلدیقة القومية ليس �   ٕاقامةخمطط  بآٔناملسؤولني 

  العمراين الفلسطیين .
 

مد�ر  ٕاىلتعلمیات  -معري بري�س–�رسائیيل وز�ر حامیة البيئة عطى أٔ  2013�رش�ن �ول  2ويف 
العيسویة والطور وا�ي حيمل  رايضأٔ قامة "�دیقة قومية "�ىل إ �ام لسلطة احلدائق بتجنید خمطط 

رئيس وزراء �حتالل �لن  أٔ  أ�ولمن  شهر �رش�ن  29ويف  . TIBS 110920"رمق" 
 تنفيذ ا�طط . �ىلرصارمه إ �رسائیيل  ووز�ر دا�لیته عن 

 
�دیقة قومية �ىل قامة إ صادقت اللجنة اللوائیة للبناء �ىل  خمطط  2014�رش�ن الثاين  14ويف 
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العيسویة والطور ،�لرمغ من ا�رتاضات املواطنني املكتوبة واحت�اجهتم واعتصاماهتم  رايض أٔ 
سویة واليت (يف العي رضهم أٔ يه ما تبقى هلم من  ٕالهناوحماوالهتم حر�ا وزرعها ، رضهم أٔ املیدانیة �ىل 

 ). اً دومن 8800�ىل  ٔأصًال ، ويف الطور اليت �زید مساحهتا   اً دومن 12000�زید مساحهتا �ىل  
�رمجة �طط   2020�اء قرار املصادقة �ىل خمطط احلدیقة �ستيطاين �س�تعامري ملدینة القدس 

ممزقة متنا�رة  قلیة أٔ ني فهيا ی املقدس� نيهتوید القدس وجعل الفلسطیني ٕاىلالقدس الهیلكي الهادف 
املزید من املس�توطنات قامة إ و ومنعهم من البناء ، رضهم أٔ ،وذ�  �ش�ىت الوسائل ومهنا:  مصادرة 

 والبؤر واحلدائق �س�تعامریة �ستيطانیة .
 

ربط  ٕاىليف هذا ا�طط  ا�ي هيدف  -مجعیة دراسات العربیة �لقدس– أ�رايضحباث أٔ �رى مركز 
لقطع تواصل مدینة القدس مع امتدادها الرشيق يف الضفة دوممي  أٔ مس�تعمرة معالیه  " مع E1"منطقة

. 
�حتالل �رسائیيل �لكف عن هذا  ٕالزاما�متع ا�ويل وهیئاته  ٔأحباث أ�رايض ویطالب مركز 

ابعة ا�طط ،وا�رتام القوانني ا�ولیة واالتفاقات واملواثیق ا�ولیة ويف مقدمهتا اتفاقية جنیف الر 
وممتلاكت الشعب  ٔأرايضاملت�دة وقرارات الرشعیة ا�ولیة اليت متنع مصادرة وسلب  أ�مموميثاق 

 الفلسطینية حتت �حتالل �رسائیيل . أ�رايضالفلسطیين يف 
   

داهمات 
ُ
 م
 
 �حتالل تدامه احملالت الت�اریة وتعتقل وتصادر من أٔ �زة أٔ  -1
 

�حتالل من رشطة وقوات �اصة وحرس �دود  ٔأمن ة ٔأ�ز يف منتصف �رش�ن الثاين قامت 
وخما�رات مبدامهة  بعض احملالت الت�اریة  لل�اسوب يف مدینة القدس وحمیطها ، حيث قامت فهيا 

 ٔأناحملالت   ٔأحصابشهود عیان وبعض  ؤأفاداملس�تعم� واحملل �شلك اس�تفزازي،  أ��زةبتفتيش 
كثري  -محلوا معهم  -سا�ات ، ويف هنایة التفتيش   7من  ٔأكرثالتفتيش اس�تغرق يف بعض احملالت 

من  ٔأكرثهذه احملالت و�ىل ذمة التحقيق  ٔأحصابوقطع الغیار كام مت اعتقال بعض  أ��زةمن 
عن  ٔأفرجت ٕ�هناعن بعض احملتجز�ن ومل ترصح الرشطة  ٔأفرجوقد  ٔأقل ٔأو ٔأس�بو�ني

مبصدر رزق  ٔأرضّ مما  أٔحصاهباعتقال �سبب ا ٔأبواهبا�لق  ٕاىلاملصادرات.واضطرت هذه احملالت 
 العائ� اليت تعمتد �لهيا يف حياهتا .

 
 يف القدس املُحت�مداهامت وخمالفات رضیبية یومية -2
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واثیق ا�ولیة بفرض ا�ي خرق فيه �حتالل �رسائیيل القوانني وامل 1967منذ شهر نيسان 

لفلسطینيني حتت �حتالل مل �كف �ىل ا ٔأنواعهاقانونیة �ىل ال و�ريرشعیة ال  �ريالرضائب 

امحلالت الرضائبية عن املالحقة واملصادرة و�عتقال  للمقدس�یني "امللكفني " حسب قوانني 
 �حتالل ،قوانني القوة.

 
�س�بل و أٔ ،  اً قرس  -جبا�هتا-بطریقة حتصیلها قوم �حتالل بعسكرة الرضائب �لك املعاين  : سواء

املبدٔأ ا�ي حيمك رشعیة املطالبة هبا سواء يف ا�و� الوطنیة  ویناقضة ، عسكریغراض أٔ انفاقها يف 
 .((ال رضائب بال �دمات )) وهو ٔأن سلطة�حتاللم أٔ 
 
یدامه  موظفو دا�رة  الرضیبة  �ىل اختالفها  حبامیة �دد من الرشطة والقوات اخلاصة احملالت  

القدمية يف القدس وضواحهيا ، وذ�  واملشا�ل واملصانع والبیوت �ىل مدار سا�ات يف الب�ة
ویعطلها عن ممارسة معلها  مز��هنمام أٔ  اً حرا�إ  ٔ�حصاهبا�شلك �ربك معل احملال  الت�اریة و�سبب 

مل  ٕان  ا�ٓالفا�الفات �لكف صاحب احملل عرشات ن أٔ  ٕاىل ٕاضافةو�دماهتا مع امجلهور  ،هذا 
مب�اسب احملل   مصحو�ً دا�رة الرضیبة  ٕاىل هوامر التو�أٔ و �كن املئات من الشواقل �شلك مزا�  

لتوضیح  الوضع املايل ومعل"�سویة"  مع دا�رة الرضیبة (وهذا یعين �دو� دفع  عرشات بل مئات 
ضافة إ مشرت�ته اخل...و أٔ د�� و أٔ بيته  وأٔ املس�تحقة �ىل حم� -الرضائب-الشوالك ا�یون ا�ٓالف من

 .�فع بدل �دمات احملاسب 
 

حباث أٔ یيل مناذج من املداهامت وا�الفات هذه اليت وثقها البحث املیداين يف مركز ونورد ف� 
عن احلدیث �لتفصیل قائلني  الض�ا�وامتنع معظم  -القدسمجعیة ا�راسات العربیة يف – أ�رايض

هذه املرة العارشة والعرش�ن ،وجسلت مراكز حقوق ��سان وكتبت اجلرائد ،وال زالت امحلالت 
 " حسب قول املترضر�ن. حماربتنا يف لقمة �يش�نا"ة ، حيث ال شغل لالحتالل سوى مس�متر 

 

من قوات حرس احلدود والقوات اخلاصة حمل بقا�  الز�ن يف  5دامه موظف الرضیبة ومعه  -
 "ش�یقل. 70000من  ٔأقلالعامود ،قال شاهد عیان :"لن �لكف صاحب احملل  رٔأس

بعدها صاحب امللحمة جراء الصدمة اليت س�ببهتا � ملحمة يف ذات املوقع قام  دامهواكذ�  -
 .حم� ذ� الیوم ٕ��القاملدامهة 
حمالهتم للتزنیل وحتمیل بضائعهم  ٔأمامموقف هلم  �رخيصاحملالت من �دم  ٔأحصابوشىك 

 ووقوف س�یارات ز��هنم.
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البالستيك يف شعفاط ،وحمل  ٔأ�ذیةلبیع  جتار�ً  حمالً كذ� دامهت امحلالت الرضیبية   -
 معل �لسخرة للرضیبة ٕاىلوصفها "سنتحول  يف لوابقا� جسلت ضدمه خمالفات مببالغ �الیة قا

 " .ٔأشهر�دة 

 :قواهلم أٔ القدس اكن مضمون سواق أٔ و ويف جو� ميدانیة يف بعض شوارع  -
وا�د و�شكوالت�ار  ٔ�س�بوعشارع من امحلالت الرضیبية ولو  ٔأومل خيل موقع سوق "      

�قتصادیة جراء الغالء ، ولق� ا��ل �ى  أ�وضاع�اریة من سوء احملالت التحصاب أٔ و 
املقدس�یني وكرثة الرضائب والبطا� يف الب� حتول كثري مهنم للتسوق يف رام هللا وغرب 

يف  جراء كرثة الرضائب املفروضة �ىل الت�ار أ�ساس،ويف ٔأقل  ٔأسعارعن  حبثاً القدس 
 ."مثل هذه الظروف

 

 يةإغالق مؤسسات مقدس
 
للرئيس الرا�ل �رس  تآٔبني احتفال ٕاقامةق �دي سلوان ملنع �حتالل �رسائیيل یغل أٔمنوز�ر  -1

         عرفات
                 

�رش�ن 11املوافق  أ��دمقر �دي سلوان الر�يض الثقايف یوم   إالرسائیيلدامهت قوات �حتالل 
اقتحمت  �رى التاسعة لوفاة الرئيس �رس عرفات .يف ا� تآٔبيينملنع انعقاد احتفال  2013الثاين 

موقع من وز�ر  ٕاداري ٔأمرقوات من الرشطة وحرس احلدود والقوات اخلاصة لالحتالل بناء �ىل 
�حتفال يف قا�ة النادي ، وقامت   ٕاقامةسا�ة ، ومنع  24النادي ملدة  ٕ��القا�ا�يل ،  أ�من

عن موا�ات بني املواطنني سفر أٔ من القا�ة �شلك اس�تفزازي  و�ساءً  ر�االً احلضور  ٕ�خراجالقوات 
الرضب �لعيص وقنابل الغاز املس�یل ل�موع  و�كسري  أ��ريةوقوات �حتالل اس�ت�دمت فهيا 

 س�یارات املواطنني يف الشارع .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 االعتداء على األماكن الدينية 

 

 املُس�تعمرون یُواصلون اعتداءاهتم حلُرمة املس�د أ�قىص 
 

واصلت امجلا�ات �ستيطانیة من انهتااكهتا لسا�ات املس�د أ�قىص من �الل اقت�ا�ا والتجوال 
يف أ�شهر املاضیة وذ� فهيا حتت حامیة الرشطة إالرسائیلیة .هذه �عتداءات ٔأ�ذت �الزد�د 
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من ٔأ�ل فرض واقع �ىل أ�رض �ُسمح من �ال� للُمس�توطنني املُتطرفني ��خول ٕاىل املس�د 
أ�قىص �بدایة من أٔ�ل تقس�ميه ما بني املُسلمني وا�هيود كام هو احلال يف املس�د إال�راهميي يف 

طة إالرسائیلیة للمتطرفني السبت ، �سمح الرش  امجلعة و مدینة اخللیل. ففي لك یوم �دا یويم 
��خول ٕاىل سا�ات املس�د ما بني السا�ة السابعة صبا�ًا والسا�ة العارشة صبا�ًا . و�ادًة ما 
تدور اشتبااكت �ٔ�یدي بني املُصلني املُسلمني واملُتطرفني ا��ن یقومون بآٔداء شعا�ر دینية دا�ل 

مت مبوافقة وبتشجیع من احلكومة سا�ات املس�د الس�تفزاز مشاعر املسلمني . ولك هذا ی
إالرسائیلیة ومن �از أ�من ا�ا�يل "الشا�ك " حبسب ما مت إال�الن عنه من امجلا�ات 

 �ستيطانیة نفسها .
 

 1/ عرشات املس�توطنني یقتحمون سا�ات املس�د أ�قىص حتت حامیة  :�رش�ن �ين
من دا�ل  مواطننيقيف رشطة �حتالل ،وقام املُصلون �لتصدي هلم مما ٔأدى ٕاىل تو 

  املس�د .

 3/املس�توطنون یقتحمون سا�ات املس�د �رفقة عنارص من خما�رات  : �رش�ن �ين
 إالرسائیيل يف سا�ات املس�د . العمل�حتالل ، وقاموا �رفع 

 5/  سا�ات املس�د أ�قىصل  مس�تعمرعرش�ن اقت�ام ٔأكرث من : �رش�ن �ين 

 6/  أٔبوابه �ىل هو�هتم املس�د وحتتجز ٕاىل  من ا�خول الرشطه متنع املصلني: �رش�ن �ين
 للمس�تعمر�ن ��خول .بي� مسحت 

 10/  :أ�قىصمس�تعمر یتجولون يف سا�ات املس�د  25من ٔأكرث  رش�ن �ين 

 14/  املتطرفني یقتحمون سا�ات املس�د من �ب املغاربة . من  مجمو�ة :�رش�ن �ين 

 15/  امجلعة ٔ�داء صالة أ�قىص املصلني للمس�د  الرشطه تعیق وصول :�رش�ن �ين
 وحتتجز بطاقات بعضهم 

 17/  مس�توطن �قت�ام  نيثالثجتدد �قت�امات ، حيث قام ٔأكرث من  :�رش�ن �ين

املس�د والتجوال فيه حتت حامیة الرشطة إالرسائیلیة اليت منعت املواطنني الفلسطینيني 
 من ا�خول للمس�د .

 24 /وطنون یقتحمون سا�ات املس�د ،ورشطة �حتالل تقوم املس�ت :�رش�ن �ين
�عتقال ثالثة من طالب مصاطب العمل من دا�ل املس�د أ�قىص لتصدهيم للمتطرفني 

 .ءهنادي احللواين، زینة معرو و�الء ٔأبو الهی�اومه : 

 27/ رشطة �حتالل تعتقل ثالثة مواطنني فلسطینيني من �ىل بوا�ت  :�رش�ن �ين
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ومنعت املُصلني .  عامر الفاخوري، ابتسام مصطفى ودالل الهشلمونقىص ومه  املس�د ا�ٔ 
 من ا�خول ٕاىل املس�د أ�قىص.

 

العدائیة املو�ة ضد  أ�عامل, حظرت 1977لس�نة  أ�ولمن �روتو�ول جنیف  53 املادةحبسب 
 العبادة اليت �شلك الرتاث الثقايف والرو� للشعوب. ٔأما�ن

 

23 
 


