
Arab Studies Society 
Scientific – Cultural 

Land Research Center 
Jerusalem 

 

 العربیة الدراسات جمعیة
 فكریة  - علمیة

 األراضي أبحاث مركز
 القــدس

 

 المحتلة االنتھاكات اإلسرائیلیة في القدس التقریر الشھري حول
 ))2014 شباطخالل ((

 
 

 إعــــــــــــــداد
 اإلسرائیلیة االنتھاكات مراقبة فریق

 جمعیة الدراسات العربیة – األراضي أبحاث مركز

 
 

الثامنةمن السنة  الثانيالعدد 

1 
 



 

لیة ونوعھا حسب المواقع في اإلسرائی االنتھاكاتفیما یلي جدول یوضح عدد 
 : 2014  شھر شباط القدس المحتلة خالل

 
 العدد الموقع نوع االعتداء

 7  ھدم مساكن
 1 بیت حنینا ھدم ذاتي  -

 2 جبل المكبر
 1 صور باھر

 1 جبل المكبر ھدم  نفذتھ بلدیة االحتالل -
 1 شعفاط
 1 الطور

 1  ھدم منشآت
 1 شعفاط مخزن  -

 13  ساكن ومنشآت بالھدمتھدید م
 7 الثوري مساكن -

 6 سلوان
 2250  وحدات استعماریة  –مخططات استعماریة 

 102 الجیب طرح عطاء للبناء في مستعمرة  "غیفعات زئیف" -
 1200 صور باھر طرح عطاءات للبناء في مستعمرة " أرنونا" -
 223 یت صفافابیت جاال، ب المصادقة على البناء في مستعمرة جیلو  -
 102 بیت حنینا المصادقة على البناء في مستعمرة النبي یعقوب -
 22 بیت حنینا إعالن عن إقامة حي استیطاني جدید -
 159 شعفاط بناء في مستعمرة " رامات دافید" إقرار -
المصادقة على البناء في مستعمرتي " بیسجات  -

 442 طوباشعفاط، أم  أبو غنیم" –زئیف" و " ھارحوماه 

 3  منشآت –مخططات استعماریة 
 1 الشیخ جراح مخطط ھیكلي لبناء مدرسة دینیة  -
 1 سلوان مخطط إلقامة متحف یھودي -
 1 سلوان طابق  15المصادقة على بناء برج  -

 4  اعتداءات الجیش و/أو المستعمرین
المسجد األقصى  أفراد  -

 20 المبارك 

 14 سلوان مركبات -
 19  ءات على األماكن الدینیة اعتدا

المسجد األقصى  واعتداءات اقتحامات -
 19 المبارك
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 ھدم مساكن  –االعتداء على الحق بالسكن 
 
 :االحتالل یھدم مسكناً في بیت حنینا ویشرد ساكنیھ  -1
 

ھدمت جرافات االحتالل مسكناً في واد الدم الواقع في بیت حنینا شمال مدینة القدس 
 ةویعود المسكن للمواطن محمد جبریل طاھر صندوق، ة عدم الترخیصالمحتلة بحج

 .أطفال 6منھم  أفراد  10الذي یسكنھ مع عائلتھ المكونة من 
 

 
 مسكن المواطن محمد صندوقة بعد أن ھدمتھ جرافات االحتالل

 
 لباحث مركز أبحاث األراضي: ةصندوقوأفاد المواطن محمد 

 
 3مكون من  وھو اً عمرب اً متر 65ب وبمساحة من الطو م1998تم بناء المسكن عام 

، محكمة البلدیة أمامللمثول  اً أمرتسلمت  م2012. وفي عام غرف نوم وحمام ومطبخ
مخالفة بقیمة  إلىإضافة  ،لي تھمة استعمال مسكن بدون ترخیصوھناك وجھت 

 وطالبتني المحكمة، شیقل 500كل دفعة  علىفقمت بتقسیطھا  ،شیقل 25,000
بعدھا توجھت لجمعیة بیت حنینا وقمت  ،رخصة للبناء بإصداربالشروع  یةاإلسرائیل

الحصول عل رخصة یتطلب تنظیم  أنلكن تبین ، اللیل أبوبتوكیل المھندس ناصر 
 .، وھذا قرار تعجیزيدونماً  45قطعة األرض وتنظیم القطعة ال یتم إال بتنظیم 

عداد كبیرة من الشرطة صباحاً فوجئنا بأ 05:30وفي صباح الیوم وعند الساعة 
ما یمكن لنا  بإخراج، وطالبونا خاصة تحاصر المسكن من جمیع جھاتھوالقوات ال

. ثم أخذت أطفالي عن المسكن بإبعادناقبل أن یقوموا  األساسیةحملھ من أغراضنا 
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، وعدت ألجد جرافات االحتالل من نوع مسكن جدھم (والدي) في بیت حنینا إلى
 .مسكن والذي استمر لمدة ساعةدم ال(ھونداي) تقوم بھ

 واآلن أنا اسكن مع عائلتي في مسكن والدي البسیط والصغیر في بیت حنینا.
 
 :جرافات االحتالل تھدم مسكناً في جبل المكبر. 2
 

في حي واد قدوم في جبل  مسكناً ھدمت جرافات االحتالل م 2014شباط  10في 
، وھو بحجة عدم الترخیص اً ) عام34المكبر یعود للمواطن محمد حسن سواحرة (

وأفاد المواطن أطفال.  4منھم  فرادأ 7ومكون من  2م150مبني من الحجر بمساحة 
 محمد سواحرة لباحث مركز أبحاث األراضي:

 
بھدم  قراراً ، وحینھا حضرت بلدیة االحتالل وسلمتنا عاماً  20تم بناء المسكن قبل 

عبیدات من أجل  إبراھیممحامي عبر ال للبلدیةالمسكن كونھ بدون ترخیص، فتوجھنا 
تعیق البلدیة الحصول على رخصة لكن في كل مرة كانت تواجھنا عقبات من 

 م2007وفي عام  ،ان قرار الھدم یتجدد في كل محكمة. وكالحصول على رخصة
شیقل ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل  150,000 بقیمةقرار ھدم مع مخالفة  آخركان 

 .اولة الحصول على رخصة بناءفي مح على تمدید قرار الھدم
 

 
 مسكن المواطن محمد حسن سواحرة بعد تدمیره وتحطیم محتویاتھ
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 وأضاف المواطن محمد: 
 

صباحاً حضرت قوات كبیرة من شرطة  05:30شباط عند الساعة  10یوم وفي 
وقام ضابط من القوات الخاصة بفتح باب المسكن  ،وحدة للكالب ترافقھماالحتالل 

 أقاومھمأن  حاولتُ  .. داخل المسكنفي الكالب البولیسیة  بإدخالوقام  بعد أن خلعھ
التي اقتحموا  اإلرھابیةالطریقة  حیث انفعلت انفعاالً شدیداً بسبب علیھم أصرخوأن 

الذین استیقظوا على صوت نباح الكالب في غرف نومھم  وإخافة أطفاليفیھا المسكن 
 نا جمیع جي وعائلتيبإخرا، ثم قاموا واتلھراوضربي با لكنھم قاموا باالعتداء عليّ .. 

 .من المسكن بالقوة
 

المسكن بطریقة تخریبیة  أثاث جزء من بإخراجموظفون یتبعون لبلدیة االحتالل  وقام
. وشرعت جرافة ھونداي جنزیر بھدم إخراجھم أثناءقاموا خاللھا بتكسیر محتویاتھ 

 المسكن والذي استمر ما یقارب الساعة والنصف. 
) 15باالعتداء على ابن شقیقي سامي شوامرة (قامت شرطة االحتالل  أثناء الھدمو

عندما خرج من مسكنھ الذي یقع قرب مسكني ومعھ شقیقتھ الصغیرة لیوصلھا  اً عام
، بالبصق علیھ عندما اقترب منھم الخاصةفقام شرطي من القوات  ،المدرسة إلى

یھ لكمات على مختلف قاموا بتوج حیث الخاصةمن القوات  10وھجم علیھ ما یقارب 
 .جسده ووجھھ

 
 االحتالل تھدم مسكنا في صور باھر:جرافات بلدیة . 3
 

ي حي المنطار الواقع في ف مسكناً ھدمت جرافات بلدیة االحتالل م 2014شباط  5في 
وذلك بحجة عدم  اً ) عام28" (سرحان أبویعود للمواطن "مجاھد عطیة ، صور باھر
ن نوم وحمام ی، مكون من غرفتاً مربع اً متر 60 المسكن تبلغ مساحة الترخیص.

المواطن مجاھد لباحث مركز أبحاث  وأفاد .طفلینمنھم أفراد  4 ویقطنھ ومطبخ 
 األراضي:

 
وبعد عام واحد من البناء  ،من الطوب بھدف السكن م2008كن عام تم بناء المس

إلى  باإلضافة، مبتصویر البناء وتسلیمنا قرار ھداالحتالل وقامت حضرت بلدیة 
الحصول على رخصة  إجراءاتوألنني لم استكمل  ،شیقل 12000مخالفة بقیمة 

و  .27000مجموع المخالفات  أي، شیقل 15000بقیمة  أخرىقاموا بتغریمي مخالفة 
 إجراءاتتسلمنا قرار آخر بالھدم نتیجة عدم الشروع في  م2012في عام أیضاً 

 الرخصة والتي ھي مكلفة وباھظة.
فجراً حضرت قوات كبیرة من الشرطة  03:30وعند الساعة م 5/2/2014ي فجر وف

، وقاموا جمیع مداخلھ وإغالقبلدیة االحتالل حیث قاموا بمحاصرة المسكن  وموظفو
الزیت منھا (دون  أنبوبالمنزل عبر قطع  أمامبتعطیل سیارتي الجیب التي كانت 

 ر نوافذ المسكن والصراخ علینا,كسیشرطة االحتالل بت أفراد. وقام رفة السبب)مع
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 . كالمیة تمشاداكما قاموا بتوجیھ الشتائم البذیئة علینا مما أدى إلى وقوع 
من المسكن ورمیھ  األثاثبعض  بإخراجدیة االحتالل لوقام موظفون یتبعون لب

بعدھا شرعت جرافات االحتالل بھدم  كبیرة منھ. أجزاءر یمما أدى إلى تكس بالخارج
 أنساعة قبل  نصفمنا ونحن نقف بالعراء .. وقد استمر الھدم لمدة المسكن أما
 .ت االحتالل تاركین ورائھم الدمارتنسحب قوا

 

 
 مسكن المواطن مجاھد أبو سرحان بعد أن قامت بلدیة االحتالل بھدمھ

 
 :ھدم مسكن عائلة بشیر في جبل المكبر. 4
 

حمد خالد محمود بشیر ھدمت جرافات بلدیة مسكن المواطن مم 2014شباط  10في 
، محمد نیالمسكن عائلتفي ي حي بشیر في جبل المكبر. ویقیم والواقع ف اً عام 25

أطفال وأحدھم من ذوي االحتیاجات  4منھم  فرادأ 8ووالده خالد بشیر وعددھم 
 وأفاد المواطن خالد لباحث مركز أبحاث األراضي: الخاصة.

 
وأثناء  ،وھو مبني من الطوب ،عمتر مرب 85ساحة بم 2008تم بناء المسكن عام

. صویر البناء بحجة أنھ بدون ترخیصعملیة البناء حضرت بلدیة االحتالل وقامت بت
 شیقل لغایة اآلن. 8000شیقل فقمنا بتسدید  50000وقامت بتغریمنا مخالفة بقیمة 

وفي صباح الیوم عند الساعة العاشرة صباحاً ،حضرت قوات كبیرة من شرطة 
فون عن بلدیة االحتالل ترافقھم ثالثة جرافات من نوع "ھونداي" . االحتالل وموظ

الطرق المؤدیة إلى المسكن ،  وإغالقوقامت قوات االحتالل بمحاصرة المكان 
. وقام موظفون یتبعون ون أن یسمحوا لنا بإخراج أمتعتناوأخرجتنا من المسكن د
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ارج قبل أن تشرع من المسكن ورمیھ بالخ األثاثلبلدیة االحتالل بإخراج بعض 
 .ساعتینذي استمرت فترة ھدمھ لمدة الجرافات بھدم المسكن وتحویلھ إلى دمار ،وال

 

 
مسكن عائلة المواطن خالد بشیر الذي ھدمتھ جرافات االحتالل وشردت أفراد 

 أسرتھ
 
 :جبل المكبر تحت التھدیدبیدیھ مسكنھ على ھدم  مواطناً بر جاالحتالل ت بلدیة. 5
 

بھدم مجبراً  عاماً ) 26مواطن ماھر ولید عودة مشاھرة (قام الم 2014شباط  6في 
مسكنھ الكائن في حي الصلعة في جبل المكبر بعد أن أجبرتھ بلدیة االحتالل والشرطة 

 على ھدم المسكن لعدم تمكنھم من ھدمھ حینھا.
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مسكن المواطن ماھر مشاھرة بعد أن أجبرتھ بلدیة االحتالل على ھدمھ تحت 

 دالتھدی
 وأفاد المواطن ماھر مشاھرة لباحث مركز أبحاث األراضي:

 
 70. وكانت مساحتھ أي قبل أقل من عام بھدف السكن 2013تم بناء المسكن عام 

وأثناء عملیة  ومبني من الطوب. ن وحمام ومطبخیمكون من غرفتوھو  اً مربع اً متر
حیث تم  ،ةمحكملاسلمتني أمر والھدم حضرت بلدیة االحتالل وقامت بتصویر البناء 

لكنني إن ھدمتھ فلن یكون لي  ،شیقل وأمر بھدم المسكن 8000قیمة تغریمي مخالفة ب
 ولذلك لم أقم بھدمھ وبقیت فیھ. ،الصغیرةمكان آخر أسكنھ أنا وزوجتي وطفلتي 

ت كبیرة من شرطة ، حضرت قواظھراً  12:00عند الساعة  م2014شباط  6في و
رة المسكن  وكانت معھم جرافة ھونداي جنزیر ، وقاموا بمحاصاالحتالل الخاصة

بھدف ھدم المسكن ، لكن بسبب حجم الجرافة الكبیر لم تستطع الوصول إلى مسكني 
البلدیة والشرطة وطالبوني بأن  موظفو، فتوجھ لي أخرىالذي یقع بین مساكن 

 ن. ر" وأن أقوم أنا بھدم المسكن فوراً أثناء وجودھم بالمكاجاحضر اآلن وحاالً "با
 : وأضاف

 إلىاستطاع الوصول  "رجبا" بإحضار، فقاموا لي أصدقاءاتصاالت مع  بإجراءقمت 
بلدیة االحتالل التي بقیت بالمكان مع  إشراف، حیث قمنا بھدم المسكن تحت مسكني

.. وأنا أعتصر ألماً وحزناً .نھائیاً قوات الشرطة حتى االنتھاء من عملیة ھدم المسكن 
تعبي ھدراً .. وعلى حال أسرتي التي أصبح مصیرھا العراء على حالي الذي ضاع 

 ..؟!! 
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مسكن المواطن ماھر مشاھرة بعد أن أجبرتھ بلدیة االحتالل على ھدمھ تحت 

 التھدید
 
  :جرافات االحتالل تھدم مخزناً في شعفاط. 6
 

ھدمت جرافات بلدیة االحتالل مخزناً في بلدة شعفاط شمال مدینة القدس المحتلة 
 یعود اً مربع اً متر 45المخزن وتبلغ مساحة جة البناء غیر القانوني بدون ترخیص. بح

وأفاد المواطن حسن سویلم لباحث مركز   .ألبناء المتوفى شریف صالح سویلم
 أبحاث األراضي:

 
تم  مث، المنزلیة األدوات، حیث كان یستخدم متجراً لبیع اً عام 15تم بناء المخزن قبل 

شھور (في  8وقبل  ،بناء قبل أن یتم تحویلھ إلى مخزنمواد ال تحویلھ إلى محل لبیع
. وفي صباح الیوم ر ھدم إداري معلق على باب المخزن) وجدنا قرا2013شھر تموز

حضرت قوات كبیرة من الشرطة والقوات الخاصة ترافقھم جرافة من نوع ھونداي، 
 .دمیر المخزن تنفیذاً لقرار الھدمقامت بت

 
نطقة بحجة تالل قامت بھدم مخزن آخر یعود للعائلة في نفس المة االحییذكر أن بلد

 م.2012عدم الترخیص عام 
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 :بلدیة االحتالل ترغم عائلة الشاعر على ھدم بیتھا في شعفاط. 7
 

شباط  26عائلة المواطن باسل زكریا الشاعر في  االحتالل في القدسبلدیة  أرغمت
عائلة  قامت م بشكل غیر قانوني .على ھدم مسكنھا بیدھا بذریعة انھ قائ م2014

 اً مربع اً متر 70بمسطح  سكناً  أطفالمنھم  4 أفراد 10 أفرادھاالشاعر التي تبلغ عدد 
القاسم  أبو  في شارع أرضھالتحل بھ ضائقتھا السكنیة على  أشھرلي خمسة اقبل حو
 من جھة ال ألنھارخصة بذلك  بطلب تتقدم أن، دون -دخلة مسودة–في شعفاط  ألشابي

 ألن أخرىومن جھة  ،كلیش 35000تملك المبالغ المطلوبة لذلك والتي تبلغ حوالي 
لھا  عمالً ، لكن بلدیة االحتالل التي ال تجد -بالمعجزة أشبھ-الحصول على الرخصة 

لسكن  إداريھدم  أمرد لكل بناء ولكل سكن فلسطیني أصدرت سوى التربص والتصیّ 
، وستقوم البلدیة بھدمھ بالبناء بدون ترخیص الفة القانونعائلة الشاعر بذریعة مخ

ستدفع مخالفة عن كل  وإال األنقاض إزالةعلى نفقة العائلة كما سترغم العائلة على 
الذي ال طاقة للعائلة بھ مما  األمرمن ھدم البناء  أسبوعفیھ عن ذلك بعد  تتأخریوم 

  .ھدم بیتھا بذاتھا على أجبرھا
 

 
 على ذلك دم مسكنھ بعد أن أجبرتھ بلدیة االحتاللالمواطن باسل الشاعر یقوم بھ

 
 :مسكنھا في الطور  وإزالةبلدیة االحتالل ترغم عائلة الجعبة على ھدم . 8
 

 إجبارتحت طائلة المخالفات المالیة واستعمال سكن غیر مرخص وتحت طائلة 
ادھا فرأمسكن العائلة البالغ عدد  وإزالةالمواطن علي حسن الجعبة على دفع بدل ھدم 
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 أنبعد  م2007منذ عام  -كونتینر– یة، یسكنون حاو18دون سن  أطفال 8 منھم 10
وقد كان في  ، -بحي السھل في الطور -في موقع الغرسات مسكنھمھدم االحتالل 

 .متراً  70بمسطح  –عظم  اً واقف – اإلنشاءمرحلة 
 

 
 صورة دمار مسكن عائلة الجعبة بعد ھدمھ

 
تحت طائلة  2011 عامبذاتھا الحاویة التي كانت تسكنھا  أزالت أن أیضاً سبق للعائلة 

دفعت مبلغ  أنالھدم وذلك بعد أمر مبالغ مالیة  وبدل عملیة تنفیذ  غریمھاالتھدید بت
، وتعیش العائلة الیوم مشردة بحجة استعمال سكن غیر قانونيشیكل  10,000

من جھة  افرادھألكثرة عدد  وألطفالھاوتجد صعوبة في استئجار مأوى لھا  ،مشتتة
یفقدون  األطفالویكاد  ،على دفع مبالغ عالیة بدل استئجارولعدم قدرة العائلة 

 .المأوى وجمع شمل العائلة ودفئھا مدارسھم وحقھم في التعلیم بعدما  فقدوا
 

في  اإلنسانكنقیض لحقوق  طبیعتھفي كل لحظة وكل یوم یؤكد االحتالل على 
وظل كل شمل  وأمان بھدوءفي الحیاة  األطفال نقیض لحق ،واألمان واألمنالمأوى 

حیث ال  ،اً یوم 30وللحق الطبیعي للطفلة مریم ابنة  اإلنسانیةنقیض للمشاعر  ،عائلتھ
 مشردة مشتتة مع عائلتھا. أمانوال  أمنوال  ءدفمأوى وال 
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 :بالھدم مساكن ومنشآت ھدیدت
 

  في القدس المحتلة: واصلة على السكن الفلسطینيتشن حمالت مت االحتاللبلدیة 
 

والقوانین  اإلنسانحقوق  اإلسرائیليتخرق بلدیة االحتالل  أندون  ال یكاد یمر یوم
كافة وفي مقدمتھا حق  اإلنسانوالمواثیق واالتفاقیات الدولیة بما یتعلق بحقوق 

 باألرضوكل ما یتعلق  ،مالئمال -السكن –والحق في الموئل  باألرض اإلنسان
سجیل مخالفات منھا وت یش على المباني القدیمة والجدیدةتفت من حمالت والسكن،

 أمھدم مباني سواء كانت سكن  أوامروحمالت لتوزیع  ،وغرامات مالیة ضدھا
-األراضي أبحاث، فقد وثق مركز وحمالت لتنفیذ عملیات الھدم ،أخرى منشآت

اط خالل شھر شب ملة عدوانیة ح 12من  أكثر  -جمعیة دراسات العربیة بالقدس
بھدم بیوتھم  الفلسطینیینللمواطنین تھدید  أوامرلتوزیع حمالت  5، كان منھا م2014

بدون ذكر الجھة المعنیة یعني و" لحضرة صاحب البیت " اً والتي جاء بعضھا موجھ
موجھة "لحضرة غیر معروف " ، وجرى  أو" لحضرة ..." دون ذكر شيء ، 

 )الطور، الثوري ،ناسلو أحیاء ( من ةمختلف أنحاءفي  أغلبھافي  األوامرتوزیع ھذه 
  .األراضي أبحاثفي مركز  میدانیاً توثیقھ  أمكن ما حسبما

 
 -ال الحصر: مثالیلي بعض ھذه الحاالت على سبیل النورد في ما 

 
 :في الثوري بالقدس نجمة أبوعائالت   -موئل –مسكن بھدم تھدید   أوامر -1  
 

من الشرطة والقوات الخاصة  ت قوةداھمم 2014من شھر شباط  األولفي 
نجمة وعلقوا  أبویعقوب  برفقة موظف البلدیة بیت ورثة المرحوم روبین اإلسرائیلیة
 :وھدم بإخالء أوامرعلى الباب 

في الطابق الثالث من  مربعاً  متراً  63نجمة ومسطحھ   أبوروبین  أمینسكن  •
 .أطفالمنھم  6فرداً  12عائلتھ المكونة من  ویأويالبیت 

ویأوي في الطابق الثاني من البناء  مربعاً  متراً  50نجمة ومسطحھ  أبوسكن وائل  •
 .أطفال 5منھم  أفراد  7عائلتھ المكونة من 

 6عائلتھ المكونة من  ویأوي مربعاً  متراً  73نجمة ومسطحة  أبوسكن محمد  •
الیة مخالفة م أمین، ودفع عاماً  45وقد بني ھذا السكن قبل  .أطفالمنھم  4 فرادأ

، ودفع منذ ثالث سنواتمرتین  شیكل  ألف 25بدون ترخیص  ذریعة البناءتحت 
حضر  .شیكل مرتین وذلك منذ سنتین ألف 25وائل مخالفة بناء دون ترخیص 

قاموا بتصویر البیت  حیث الخاصةالوحدات  شرطةبلدیة تحت حراسة موظف ال
 .ترخیص بدونالبناء لمحكمة بحجة ا إلى والحضوربوقف  أمراً وسلموا العائلة  
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   :ثوريالالبردویل في  عائالت 4ھدم مساكن  بإخالءبلدیة االحتالل تھدد    -2 
 

عائالت  -مساكن –موئل  2014من شباط  األولداھمت بلدیة االحتالل  في 
المحكمة بذریعة البناء دون  إلىبالحضور  أمراً على الباب  وألصقت ،البردویل
 عام. 14منذ  البناء قائم بأن علماً ترخیص 

 
شیكل  260000مخالفات مالیة بقیمة   3حكمت المحكمة على عائلة البردویل بدفع 

بموجب  مرات 3 تقدمنا بطلب رخصة بناء ،شیكل 18000وثالثة  60000وثانیة 
مخططات ھندسیة تقدم بھا  المھندس الى اللجنة المحلیة وافقت علیھا  في كل مرة 

 .ةوائیلة اللكنھا رفضت في كل مرة لدى اللجن
 

 مساكن وھي : 3البناء على  یحتوي
 
 70ومسطحھ   -زوجة محمد البردویل – عاماً  90سكن عائلة رضا البردویل  •

( محمد وسلیم وخالد البردویل المھددة مساكنھم  األشقاء أموھي  مربعاً  متراً 
 أیضاً).

 ھتویأوي عائل مربعاً  متراً  110ومسطحھ  عاماً  61سكن عائلة محمد البردویل  •
 .منھم طفل واحد فرادأ 6المكونة من 

ویأوي  مربعاً  متراً  80ومسطحھ  عاماً  33سكن عائلة سلیم محمد البردویل  •
 .أطفالمنھم  3 فرادأ 5المكونة من تھ عائل

كونة من مویأوي عائلة  مربعاً  متراً  90ومسطحھ  عاماً  53سكن خالد البردویل  •
 .أطفالمنھم  3 أفراد 10

  :ي  سلوانف وھدم موئل عائلتي عباسي تھدیداً بإخالءسلم بلدیة االحتالل ت -3
 

على  وألصقداھمت بلدیة االحتالل بناء یحتوي على شقتین لعائلة العباسي   •
البناء كانوا في  أصحابن أب علماً  ،ساعة 24خالل  إداريھدم  أمرباب المبنى 

 أحد إلىحینھ موجودین في البناء لكن موظف البلدیة والجنود معھ لم یتحدثوا 
 .ا من المكان مسرعینوانصرفو ،من العائلة

في حوض  أرضھعلى البناء  عاماً  56المواطن موسى محمد العباسي  أقام  •
في شھر تشرین  14و 13  سائمقمن  أجزاءطبیعي مروج دیر السنة على 

وعندما كان  اإلنشاء ثناءأو، في وادي قدوم وإمام إسالم، لولدیھ  م2013الثاني 
البلدیة مع عدد من الشرطة والقوات الخاصة  حضر موظف  اً عظمالبناء 
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وبعد شھر  ،بوقف العمل إنذاراً في الموقع   األرضعلى  وألقت اإلسرائیلیة
ھدم  أمرونصف وقد تم البناء وسكنتھ عائلتي العباسي سلمت البلدیة العائلة 

الھدم  أمرالمحكمة التي قامت بدورھا بتأجیل تنفیذ  إلىتقدم المحامي  ،إداري
 .آخرھدم  أمر بإصدارورغم ذلك قامت البلدیة م 2014نیسان  3 إلى

 
 :ھما نسكن البناء عائلتییو

 7ویأوي  مربعاً  متراً  80ومسطحھ  عاماً  43موسى العباسي  إسالمالمواطن  •
  .أطفالمنھم  5 فرادأ
ویأوي  مربعاً  متراً  80، ومسطحھ عاماً  27العباسي  اإلمامموسى  إیمانالمواطنة  •

 . أطفالمنھم  3 فرادأ 5عائلة مكونة  من 

                                                  أخرىوالھدم مرة  باإلخالءبلدیة االحتالل تھدد عائلتي صیام .  4
 

وھدم لبیوت  إخالء أوامرتوزع لجنة التنظیم والبناء  أنال یكاد یمضي یوم دون 
، ویحظى حي البستان حتى للبیت الواحد رىاألخ، مرة تلو الفلسطینیین في القدس

سلمت بلدیة االحتالل عائلة  .األوامرمن ھذه  األكبرفي سلوان بالقسم  أیوبوبیر 
 -موئلھ  بإخالء أمراً  عاماً  44من العمر  البالغعبد الرزاق صیام  أحمدالمواطن ولید 

منھم  5 ادأفر 7من مكونة یأوي عائلة  والمكون من غرفتین ومنافعھا و ، –سكنھ 
 . -غیر مرخص  –البناء "غیر قانوني"  أنوذلك بحجة  ،أطفال

 

 
 مسكن عائلة صیام المھدد بالھدم في بئر أیوب
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وھدم  بإخالء إخطاراً صیام  عبد الرزاق ةكذلك سلمت بلدیة االحتالل المواطنة فتحی
 .، ولذات الحجة "عدم الترخیص" وابنتھا  األممسكنھا المكون من غرفتین ویأوي 

 
  تھویدیھمخططات 

 
لة في واصلت سلطات بلدیة االحتالل سیاسة تھدیدھا لمساكن المقدسیین بالھدم واإلزا

، ولم یمض شھر واحد دون أن تقوم بلدیة االحتالل بتوزیع أنحاء مدینة القدس المحتلة
الفلسطینیة تحت حجج البناء بدون ترخیص  واألحیاءأوامر ھدم على المساكن 

. غیر أن الھدف من وراء ذلك ھو التضییق كن بشكل غیر قانونياستعمال المساو
ینة على المقدسي داخل مدینة القدس والحد من زیادة عدد المقدسیین داخل المد

بالمقابل تقوم بھدم المساكن واألحیاء من أجل تنفیذ  ،المحتلة ودفعھم إلى مغادرتھا
، وشق تبقى من أراضي اس إلى استیطان مامخططاتھا ومشاریعھا التي تھدف باألس

 .األولىالشوارع التي تخدم مصلحة االستیطان بالدرجة 
 

رصده من مخططات استیطانیة توسعیة في مدینة القدس  أمكنوفیما یلي ما 
 م:2014المحتلة خالل شھر شباط 

 
وحدة استیطانیة في  102، طرح عطاءات لبناء م2014شباط في األول من  •

 .بلدة الجیباب اراضي على حس غیفعات زئیف""مستعمرة 
ى علوحدة استیطانیة  1200اءات لبناء طرح عط أیضاً شباط  في األول من •

تیطاني االس "أرنونا"حي لتصبح جزءاً من صور باھر حساب أراضي بلدة 
 .جنوب مدینة القدس المحتلة

على صادقت ، اللجنة المحلیة للتخطیط والبناء م2014 شباط الخامس منفي  •
المقامة  جیلومستعمرة في وحدة  223منھا  ،جدیدة تیطانیةوحدة اس 349بناء 

، بیت صفافا أراضيبیت لحم، وعلى جزء من  –على أراضي بیت جاال 
 .المقامة على أراضي بیت حنینا "النبي یعقوب"عمرة في مستوحدة  102و

وحدة  22، االحتالل یعلن عن نیتھ بإقامة م2014شباط  الثامن منفي  •
مساكن  3مع  التي تمت مصادرتھا األرضنینا في قطعة بیت حاستیطانیة في 

محكمة الصلح  قرار بعد  1م2012نیسان  18لعائلة النتشة في تعود 
لصالح عراب االستیطان  بإخالء عائلة النتشة من مساكنھا  اإلسرائیلیة

 .إسرائیلرئیس صندوق ارض  –االستعماري العنصري " أریھ كینغ" 

ة ارض ومسـا�ن �ـائ� النتشـة راجـع التقر�ـر�ن الصـادر�ن عـن قسـم مراقبـة �نهتـااكت ملزید مـن املعلومـات حـول �سـتيالء �ـىل قطعـ  1
 م من الس�نة السادسة )2012إالرسائیلیة يف مركز احباث أ�رايض ( العدد الثالث والرابع �ام 
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بیت حنینا –لنتشة المستھدفة جزء من قطعة أرض عائلة ا  

 
 م2012نیسان  18المستعمرون الیھود أثناء احتاللھم مساكن عائلة النتشة في 

 
وحدة  159، سلطات االحتالل تقر بناء م2014العاشر من شباط في  •

 شعفاط.المقامة على أراضي بلدة  "رامات دافید"استیطانیة في مستوطنة 
لبناء  68858رقم  الھیكليالمخطط ، وضع م2014الثامن عشر من شباط في  •

 دونم. 4الشیخ جراح بمساحة  أراضيمدرسة دینیة على 
اللجنة المحلیة للتنظیم والبناء  صادقت ،م2014في الخامس عشر من شباط  •

المقامة على  ات زئیفج، بیسعمرتيمستوحدة استیطانیة في  442على بناء 
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المقام جزء منھا على  مغنی أبو -ھارحوماه مستعمرة  و، أراضي بلدة شعفاط
 .  اراضي أم طوبا

 إلقامةمخطط استیطاني  تم اإلعالن عن ،م2014في التاسع عشر من شباط  •
، قامت بوضعھ مربع في سلوان متر 1200متحف یھودي على مساحة 

 .المتطرفة االستیطانیة جمعیة العاد
رج على بناء ب لجنة التخطیط والبناءصادقت ، م2014في العشرین من شباط  •

دونم في  3طابق لصالح الصندوق القومي الیھودي على مساحة  15من 
 سلوان.

  على أفراداعتداءات  
  
 :األقصىالمسجد  اتفي باح  جمعة قوات االحتالل تھاجم المصلین یوم 
 

حتى  م2014شباط  7في األقصىینھي صالة الجمعة في المسجد  اإلمامما انفك 
وحرس  اإلسرائیليصة في جیش االحتالل قوات الوحدات الخاانقض المئات من 

بشكل عام  األقصىالمسجد  اتالحدود والشرطة والمخابرات على المصلین في باح
والمغاربة وباب  األسباطباب  إلىوباحة المسجد القبلي بشكل خاص والطرق المؤدیة 

ذلك ب أرادوكأنھ لھذا الھجوم  مسبقاً ب ورتّ  أعدّ  اإلسرائیليالسلسلة  وكأن االحتالل 
واالستیالء  األقصىلالنقضاض على المسجد  اإلعدادفي سیاق  لجنوده  حیاً  تدریباً 
 .علیھ

 
الناریة بالرصاص المطاطي والقنابل  األسلحة  اإلسرائیلیةفقد استخدمت القوات 

 أنحاءصالة الجمعة في كل  أداءالصوتیة وقنابل الغاز بكثافة  صوب المواطنین بعد 
البنادق على  وأعقاب بالھراوي ضرباً المدججین بالسالح  ، وانھال الجنودالمسجد

المواطنین بشكل شرس ودون تمییز بین صغیر وكبیر وبین رجل وامرأة، وقام 
عن وقوع  أسفرالذي  األمرالقبلي على المصلین المسجد  أبواب بإغالقالجنود 

، خاصة بالرصاص الجسم أنحاءبین المصلین في مختلف  اإلصاباتعشرات 
العشرات  وأصیب ،اواتالضرب بالھر وأیضاً طي وقنابل الغاز والصوت المطا

معظم المواطنین الذین   .والنساء األطفالاالختناق خاصة من اإلغماء وبحاالت  
وبعض المصابین تم نقلھم  ،األقصىوفي عیادة المسجد  میدانیاً تم عالجھم  أصیبوا

 -المستشفیات للعالج ومنھم : إلى
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الجوالني  ھیمإبراالمسن صالح  •
ولدیھ  عاماً  70البالغ من العمر 

 8حركیة ورب عائلة من  إعاقة
 –العامود  رأسمن سكان فراد أ

 أصیبوقد  ، -سلوان القدس
 رأسھبرصاصة مطاطیة بجبھة 

من انفجار  أصابعھوتمزق في 
بارتجاج   وأصیب، قنبلة صوت

 األرضفي الدماغ وسقط على 
 اتفي ساح وأصیببالدماغ 

على  األسباطرب باب ق األقصى
بھ وھو في  الخاصةدراجتھ 

 إلى األقصىطریقھ للخروج من 
 البیت .

 
 
 

وقد أصیب في عیار مطاطي بالرأس وتمزق في أصابعھ نتیجة  الجوالني إبراھیمالمسن صالح 
 انفجار قنبلة صوت قربھ

 
 

المواطن حاتم خلیل جودة البالغ  •
ورب عائلة من  عاماً  55من العمر 

ویسكن  بالطور  في ، فرادأ  5
بقنبلة صوت  وأصیب، القدس

الركبة في  أسفلبالرجل الیمنى 
بعد صالة الجمعة  األقصىساحة 

وھو یھم بالخروج من المسجد 
 .األقصى

المواطن باسم عبد الجواد الحلواني  •
من سكان  عاماً  52البالغ من العمر 

، سلوان  بالقدس– دالعامو رأس
اعتدى علیھ جنود االحتالل  

 إلى أدىوات مما االضرب بالھرب
 .األیمنتمزق بذراعھ 

            
بعد إصابتھ بقنبلة صوتیة انفجرت في  المواطن حاتم خلیل جودة                                        

 ساقھ
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  :عصابة دفع الثمن تعتدي على مركبات المواطنین في واد یاصول في سلوان

 
نین في حي وادي فع الثمن" على مركبات المواطاعتدت مجموعة من عصابات "د

ركبة وكتابة شعارات م 14من  أكثرعجالت  بإعطابحیث قامت یاصول في سلوان ،
 .عنصریة علیھا

 

 
 

مركبة تم كتابة شعارات عنصریة علیھا وإعطاب عجالتھا في حي واد یاصول في 
 سلوان

 
 وأفاد احد المتضررین لباحث مركز أبحاث األراضي:

 
الیوم استفقنا على كتابات عنصریة وشعارات مسیئة باللغة العبریة كتبت في صباح 

مركبة للمواطنین. األمر  14عجالت ما ال یقل عن  وإعطابعلى مركبات الحي، 
الذي دفعنا إلى استدعاء الشرطة التي حضرت إلى المكان وقامت برفع البصمات عن 

أن ھنالك  علماً . لما حصل میةأھ أيتبدي  أنالسیارات وتصویر االعتداء ، لكن دون 
 . اإلسرائیلیةكامیرات مراقبة تطل على المنطقة وتابعة للشرطة 
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ینیین وعصابة دفع الثمن "تاغ محیر" یقوم أعضاءھا باالعتداء على ممتلكات الفلسط
ذ مثل ھذه االعتداءات بتنفی أعضاؤھاالتي یقوم  األولى. وھذه لیست المرة وتخریبھا

والمنازل  واألشجارم تسجیل عدة اعتداءات تخریبیة بحق السیارات ، فقد تفي المنطقة
رادع  أيكانت جمیعھا بفعل ھذه العصابة التخریبیة والتي لم تتخذ سلطات االحتالل 

 .لھم
 

  اعتداءات على أماكن دینیة
 

، دافعة 2014خالل شھر شباط  األقصىواصلت دولة االحتالل سیاستھا ضد المسجد 
بھدف استفزاز مشاعر  األقصىمستوطنین إلى ساحات المسجد بأعداد كبیرة من ال

زمانیاً ومكانیاً وتثبیتھ  األقصىالمسلمین من جھة تأكید على سیاسة تقسیم المسجد 
 األقصىضاربة بعرض الحائط المكانة الدینیة والحساسة التي یمثلھا المسجد  ،كواقع

الرابعة التي طالبت باحترام المواثیق الدولیة واتفاقیة جنیف  أخرىمن جھة ومن جھة 
م 2014خالل شھر شباط  .لتعرض لھا خالل االحتالل والحروبدور العبادة وعدم ا

  مرة أبرزھا ما یلي: 19تم اقتحام المسجد األقصى 
 

سمحت قوات االحتالل لمجموعات المستوطنین م 2014شباط  3ففي  •
حت حمایة رجال الشرطة ت األقصىبالدخول إلى ساحات المسجد 

 .لمخابراتوا
سمحت شرطة االحتالل لعدد من الحاخامات الدینیة م 2014شباط  4في  •

یھ برفقة رجال المخابرات والتجوال ف األقصىبالدخول إلى ساحات المسجد 
 .والشرطة

، قامت شرطة االحتالل بنصب حواجز على مداخل م2014شباط  5في  •
سمحت  المسجد األقصى ومنعت المواطنین من الوصول إلیھ بالمقابل

وقامت  ،فیھلمجموعات من المستوطنین بالدخول إلى المسجد والتجوال 
ت للمستوطنین داخل طارق الھشلمون بعد أن تصد أمباعتقال المواطنة 

 .ساحات المسجد
، سمحت قوات االحتالل للمستوطنین بالدخول إلى ساحات م2014شباط 6في  •

الذین  والمصلینالمسجد األقصى ووقعت اشتباكات باألیدي بین الشرطة 
 داخل، وقامت الشرطة باعتقال المواطن حازم صیام من تصدوا لالقتحامات

 المسجد.
، قامت قوات من الوحدات الخاصة باقتحام ساحات م2014 شباط 7في  •

القنابل الصوتیة والغاز المسیل للدموع على  وإطالقالمسجد األقصى 
النتھاء من صالة ضرب بعد االمصلین داخل المسجد االعتداء علیھم بال
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لین تم نقلھم إلى مستشفى بین صفوف المص إصاباتوتم تسجیل عدة  ،الجمعة
خروجھم من بوابات المسجد  أثناءكما تم اعتقال عدد من المصلین  ،المقاصد

 .مراكز التوقیف إلىاألقصى واقتیادھم 
یھودا "المتطرف  للحاخام، سمحت قوات االحتالل م2014 شباط 9في  •

وقامت  ,المسجد برفقة عدد من المستوطنین إلى ساحات ولبالدخ "غلیك
 محیط المسجد األقصى.في مشددة داخل و إجراءاتبفرض 

 أعدادیقتحم ساحات المسجد وترافقھ  إسرائیلي، وزیر م2014 شباط 11وفي  •
ال في ساحتھ مع دلیل سیاحي وقام بالتجو، كبیرة من الشرطة والمخابرات

 لمستوطنین.وكان یرافقھ عشرات ا, یھودي
، تصدى المصلون لمجموعات المستوطنین الذین م2014 شباط 12وفي  •

، وقامت شرطة قصى وجرت اشتباكات باألیدي بینھماقتحموا المسجد األ
 إدریسوالشاب ضیاء  إدریساالحتالل باعتقال كل من المواطنة سمیرة 

 .أسبوعینعن المسجد األقصى لمدة  وإبعادھم
المسجد ترافقھم م عشرات المستوطنین ساحات ، اقتحم2014 شباط 18وفي  •

، وقامت بنصب الحواجز على مداخل المسجد األقصى قوات شرطیة مشددة
 .الفلسطینیینوحجز بطاقات الھویة للمصلین 

، سمحت شرطة االحتالل لعضو الكنیست المتطرف م2014 شباط 19وفي  •
حراسة "موشیھ فیغلن" بالدخول إلى المسجد األقصى والتجوال فیھ مع 

 مشددة.
في  اإلعمار، قامت شرطة االحتالل باعتقال مدیر قسم م2014 شباط 20وفي  •

 اإلعمارالمھندس بسام الحالق بعد أن سمح للعاملین بقسم  األقصىالمسجد 
، األمر الذي رفضتھ میاه معطوبة على سطح قبة الصخرة بتصلیح ماسورة

 .تقال العاملینكما وقامت باع، نھام إذنالشرطة واعتبرتھ تم بدون 
، قوات االحتالل تقتحم ساحات المسجد األقصى م2014 شباط 25وفي  •

دي علیھم بالضرب وتعتقل ، وتعتوالغاز الصوتیةوتمطر المصلین بالقنابل 
. وقد نتیجة الضرب والقنابل الصوتیة إصابة 20، كما تم تسجیل عدد منھم

صى كانت قد قألالقتحام المسجد ا اً جاء ذلك بعد أن منع المصلین مخطط
ھیونیة متطرفة دعت إلى الدخول للمسجد ورفع صخططت لھ مجموعة 

 فیھ. اإلسرائیلیةاألعالم 
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إعالن كانت قد وزعتھ مجموعات صھیونیة متطرفة یدعون من خاللھ إلى اقتحام 
 ساحات المسجد ورفع األعالم اإلسرائیلیة فوقھ
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