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 : 2014  شهر آٓذار لیة ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت� �اللإالرسائی  �نهتااكتف� یيل �دول یوحض �دد 

 العدد املوقع نوع �عتداء

 5  هدم مسا�ن

 1 جبل املكرب هدم ذايت  -

 2 بيت حنینا هدم  نفذته ب�یة �حتالل -

 2 الطور

 2  هدم منشآٓت

 1 الطور مس�د  -

 1 الطور عیادة طبیة  -

 6   ا�هتدید �لهدم:

 4 ٔآبو د�س مسا�ن -

   استيالء �ىل منشآٓت:  

 1 قبا� الب�ة القدمية حتوی� لصاحل �ستيطان –الربید املركزي  -

 1 ٔآبو د�س فندق لكیف -

 368  و�دات اس�تعامریة  –خمططات اس�تعامریة 

 182 بيت ا�سا �ىل البناء يف مس�تعمرة ( راموت) هنائیة املصادقة -

 40 جبل املشارف اء يف مس�تعمرة ( �س�ات زئیف)�لبن مصادقة ٔآولیة -

 146 ٔآم طو� وبيت ساحور يف مس�تعمرة ( هارحوماه)مصادقة ٔآولیة  -

 4  منشآٓت –ٔآخرى خمططات اس�تعامریة 

 1 إال�الن �ري واحض  ٕا�الن عن �سجیل ٔآرايض لصاحل مس�تعمرة معالیه ادوممي -

 1 كفر عقب �و�اف یعقوب)إال�الن عن خمطط تنظمي تفصیيل يف مس�تعمرة (  -

 1 الت� الفر�س�یة  بناء مجمع استيطاين خضم ( مكتبة ٔآ�ریة ومتحف وطين) -

 1 الب�ة القدمية املصادقة �ىل ٕاقامة كنيس -

   املس�تعمر�ن اعتداءات 

 34 بيت حنینا مر�بات  -

   اعتداءات �ىل أ�ما�ن ا�ینية 

 12 د أ�قىص املباركاملس� اقت�امات واعتداءات ومنع الصالة 
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 
 ذ�: مسكنه ذاتیًا بعد ٔآن ٔآ�ربته ب�یة �حتالل �ىل هيدم املواطن ر�یعة -1
 

عیة �ىل هدم مسكنه بیدیه الاك�ن يف جبل املكرب، بعد ٔآن فرضت �لیه ی ٔآقدم املواطن نعمي ر� 2014يف أ�ول من آٓذار 
ؤآفاد املواطن نعمي ر�یعة  هدمه، وذ� حب�ة ٔآنه ٔآضاف بناء �ىل مسكنه بدون احلصول �ىل �رخيص. ب�یة �حتالل

 لباحث مركز ٔآحباث أ�رايض:
 

سكن وٕاضافة بناء توس�یع امل يف سكن ضیق، مما دفعين ذ� ل  مهنم ٔآطفال  5 فرادآٔ  9كنت ٔآسكن مع �ائليت املكونة من 
م75�دید مبسا�ة 

2
، �ٕالضافة ٕاىل �دة خمالفات لهدم البناء املضافمن ب�یة �حتالل  ٕاخطاراً و�سلمت ، هبدف السكن 

ٕاضافة ٕاىل ٔآتعاب  ،ش�یقل 80,000حيث بلغت قمية ا�الفات ، كنت قد دفعهتا كغرامات �سبب البناء بدون �رخيص
 ش�یقل . 60,000 بلغتاحملاميني واملهندس واليت 
ٔآصدرت حممكة الب�یة حمكها بتغرميي غرامة مببلغ  2013/11/24ت بتارخي واليت اكن إالرسائیلیة ويف آٓخر �لسة للمحمكة

ومبا ٔآن ب�یة ، ٔآشهر ٔآو هدم املسكن يف �ال مل یمت اس�تصدار رخصة بناء 6ش�یقل، ٕاضافة ٕاىل جسن فعيل ملدة  25,000
ٔآقوم هبدم اجلزء املضاف للمبىن فقد توصلنا ٕاىل اتفاق مع املدعي العام للب�یة �ىل ٔآن  �حتالل �رفض ٕاعطاء� رخصة بناء،

 .2014ك�د ٔآقصاه شهر آٓذار 
م75زء املضاف وا�ي تبلغ مساحته بدٔآت هبدم اجل 2014آٓذار  1ويف 

2
، حيث مقت  تنفيذًا ٔ�مر ب�یة �حتالل، وذ� 

 ٕ�فراغ حمتو�ته وهدمه. 

 
جود العريب فهيي ال تآٔ�ذ بعني �عتبار الو  ،ٕان نظرة ب�یة �حتالل ٕاىل مدنیة القدس يه نظرة �الیة من املواطنني العرب

. �دا عن خصة بناء حتت جحج وقوانني عنرصیة، و�� فهيي تقوم بصد ٔآي حماو� للحصول �ىل ر الفلسطیين يف املدینة
وهذه يه س�یاسة دو� ، ٔآ�ل تنفيذ ا�ططات �ستيطانیة ختطیط املناطق وا�ي یقوم �ىل اس�تغالل ٔآي مسا�ة من

يت �سعى ٕاىل تفریغ القدس من املواطنني الفلسطینيني و�لق الضغوطات النفس�یة واملادیة �ىل مواطنهيا من �حتالل ال
 ٔآ�ل دفعهم ٕاىل اخلروج مهنا والسكن �ار�ا.

 
 :شقریة يف بيت حنینايف � ا�ٔ  ةثالثة مسكن �ائ� سامر جرافات ب�یة �حتالل هتدم للمرة ال  -2
 

 4و�ائلتـه املكونـة مـن  اً �امـ 45 ة�یة �حتالل �رفاً� سكنیًا یعود للمواطن محمد سامر هدمت جرافات بم 19/03/2014يف 
وهـذه املـرة  مـرتنين هـدمت ب�یـة �حـتالل مسـكنه واكن قد حصل �لیه من مكتـب أ�مم املت�ـدة "او�شـا" بعـد آٔ  فراد،آٔ 

 ث أ�رايض:لباحث مركز ٔآحبا ةؤآفاد املواطن محمد سامر  الثالثة یمت فهيا هدم املسكن.
 

مل تقبل ب�یة �حتالل  بنيت �لهيا مسكنًا نيوبعد �ام ،أ�رض واليت تبلغ مساحهتا دومن س�نوات مقت �رشاء قطعة 8قبل 
ؤآ� يف حمامك مع ب�یة حب�ة ٔآن أ�رض اليت اشرت�هتا مصنفة خرضاء " ٔآي ال جيوز البناء فهيا" ومنذ ذ� الوقت �رخيصه 

 هتدمه �ٔ�مس للمرة الثالثة وبنفس احل�ة ويه �دم الرتخيص. ٔآن قبل نيمسكين مرت�حتالل، حيث قامت هبدم 
من مكتب أ�مم املت�دة يف القدس  ، تلقيت اتصاالً یة �حتالل مسكين للمرة الثانیةويف آٓخر مرة ، بعد ٔآن هدمت ب�
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مرت مربع. وبعد ٔآقل من ٔآس�بوع �سلمت  40مسكنًا بدیًال عبارة عن �ونتيرن مبسا�ة ؤآبلغوين بآٔهنم س�یقدمون يل "او�شا" 
ة �حتالل وقاموا وما يه ٕاال فرتة قصرية حىت حرض موظفو ب�یفراد، آٔ  4ه ٔآ� و�ائليت املكونة من الكونتيرن وسكنت في

 ، بعدها �سلمت قرار هدم من ب�یة �حتالل حب�ة السكن بدون �رخيص. بتصو�ر املاكن

 یضیف:

يف آٓخر حممكة واليت لكن ، ة يف لك مرة يك یُبعد قرار الهدممي ا�ي قام �متدید مو�د احملمكمقت بتو�یل احملايم حسني غنا
فقمت �لبدء  ، لت لك �وده يف متدید مو�د الهدم، نصحين احملايم هبدم املسكن بعد ٔآن فشم2014شهر ش�باط  اكنت يف

 14,000مرت مربع وبتلكفة  40كن مبسا�ة ، ومقت ٕ�حضار مسكن خش�يب �اهز للسفكيك املسكن قبل الهدم بیوم وا�دبت 
 بتفكيكه. عن املسكن ا�ي بدٔآُت  ش�یقل بدیالً 

ثناء وجودي يف معيل، تلقيت اتصاًال من ٔآ�د �رياين وقال يل ٔآن قوات �برية من رشطة �حتالل آٔ يل و ويف الیوم التا
فكيكه بدٔآت بت  يمدمر واملسكن ا� . فتو�ت ٕاىل املاكن وو�دت املسكن اخلش�يب�رافقهم جرافة یقومون هبدم مسكين

 . كام قامت اجلرافة بتجریف �دیقة صغرية فهيا جشرة زیتون ؤآزهار.هو ا�ٓخر مدمر وا�ي ٔآعطتين ٕا�ه "او�شا"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيت حنینا – املواطن سامرة یقف �ىل ٔآنقاض مسكنه املدمر
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 ت حنیناللمرة الثانیة ... جرافات �حتالل هتدم مسكن �ائ� السالمية يف بي  -3
 

يف بيت ملواطن بدوان عبد الباري السالمية الواقع يف � العقبة اهدمت جرافات �حتالل مسكن م 2014آٓذار  19يف 
حب�ة البناء بدون �رخيص �ىل قطعة ٔآرض صنفهتا  م2013ر ، بعد ٔآن هدمت مسكنه يف شهر ٔآ�حنینا وذ� للمرة الثانیة

  واطن بدوان السالمية لباحث مركز ٔآحباث أ�رايض :ؤآفاد امل ب�یة �حتالل للمنفعة العامة.
 

، وذ� مو ، مقت ببناء مسكن آٓخر فوق ٔآنقاض مسكين املهدم2013بعد ٔآن هدمت ب�یة �حتالل مسكين يف شهر ٔآ�ر 
مرت مربع مبين من الصفيح والطوب، ومكون من غرفتني  60وتبلغ مسا�ة املسكن  حلاجيت املاسة لسكن یآٔویين ؤآرسيت،

 بخ وحامم �ار� و�سكنه ٔآ� وزوجيت ؤآبنايئ.ومط 
وقبل ٔآربعة ٔآشهر �سلمت قرار هدم من ب�یة �حتالل حب�ة اس�ت�دام مسكن �ري مرخص، وبقيت ب�یة �حتالل 

 110,000والرشطة تآٔيت �شلك یويم تقریبًا وتقوم بتصو�ر البناء. وقبل ٔآس�بوع �سلمت �رب صندوق الربید غرامة مالیة بقمية 
 � �دم ا�فع س�یكون هناك قرار �لسجن الفعيل.اويف � ،�اكلیفه هدم مسكين ٔآول مرة، ٕاضافة ٕاىل غرامات تآٔ�ري ش�یقل

 
 یضیف قائًال:

 

ويف صباح الیوم عند السا�ة السادسة والنصف حرضت قوات �برية من رشطة �حتالل �رافقها جرافة �بعة لب�یة 
لب�یة �حتالل ٕ�خراج بعض الفرش  �بعونمث قام موظفون ، وصول ٕالیه�حتالل حيث قامت مب�ارصة املاكن ومنع ال

 املوجود دا�ل املسكن قبل ٔآن �رشع جرافة �حتالل هبدم املسكن وجتریف ما حو�.

 
تتعمد سلطات �حتالل يف ٔآي معلیة هدم ٔآن تقوم بتدمري املسكن وما حو� بطریقة وحش�یة انتقامية، تعرب عن مدى 

كراهیة اليت یوا�ها املواطنني الفلسطینيني يف املدینة احملت�. �دا عن إالرهاب ا�ي متارسه قوات �حتالل العنرصیة وال
ولك هذا هو عبارة عن "اس�تعراض قوة " لالحتالل  ،�ىل املواطنني ٔآثناء معلیة الهدم و�رویعهم وبث اخلوف والرعب فهيم

ل ال �رغب بوجود فلسطینيني يف املدینة ٔآكرث من احلد اليت �سمح فيه، يك یوصل رسا� للمواطن املقديس بآٔن دو� ٕارسائی
یقوم فيه الفلسطیين ٕ��ادة بناء مسكنه ا�ي دمره �حتالل �رسا� واحضة منه ا�ي هيدم فيه �حتالل البناء املقديس يف 

  .لالحتالل بآٔن هذه أ�رض .. يه لنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيت حنینا –ائ� السالمية دمار وراكم ٔآ�دثه �حتالل بعد ٔآن هدم سكن �
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 :جرافات �حتالل هتدم عامرة يف � الطور يف مدینة القدس احملت� حب�ة �دم الرتخيص -4
 

يف � �� العني الاك�ن يف ب�ة الطور يف مدینة  2م700مبسا�ة  بنایةهدمت جرافات �حتالل م 2014آٓذار  26يف 
شقق، شقتان سكنیتان  ٔآربع -من طابقني  ، وتتكون البنایةبق ٕانذاروذ� حب�ة �دم الرتخيص ودون سا ،القدس احملت�

ؤآفاد املواطن  .ومس�د الرمحة ، وعیادة طبیة،فردًا معظمهم ٔآطفال 11تعودان للام� " �د�ر جعرم ٔآبو �الیة" ویعيش فهيام 
 ٔآحباث أ�رايض �لتايل: للباحث املیداين يف قسم مراقبة وتوثیق �نهتااكت إالرسائیلیة يف مركز�د�ر ٔآبو �الیة 

 

) هدمت ب�یة �حتالل املبىن حب�ة البناء بدون �رخيص،  2007س�نوات ( �ام  7هذا ليس الهدم أ�ول للمبىن، فقبل 
�ام وحنن �سعى لتنظمي املنطقة للبناء لتصبح منطقة سكنیة،  18ومنذ ، )2011س�نوات (�ام  3بناء العامرة قبل  ؤآ�دُت 

رفضت تنظمي املنطقة واعتبارها منطقة بناء سكنیة ٔ�س�باب تتعلق ٕ�قامة احلدیقة التلمودیة  إالرسائیلیةلكن وزارة ا�ا�لیة 
�ىل ٔآرايض الطور 

وطی� الثالثة  ،والعيسویة
س�نوات وحنن ندفع �اكلیف 
ما بني رسوم وخمالفات ما 

 ٔآلف ش�یقل. 100یقارب 

 ؤآضاف:

ويف صباح الیوم، وعند 
السا�ة السادسة صبا�ًا 

رضت قوات �برية من ح
رشطة �حتالل �رافقهم 

 من نوع تنيجراف 
Hyundai  حيث ،

 ٕ�خراجطوقت رشطة �حتالل املنطقة ومنعت ا�خول واخلروج مهنا للمواطنني، وقام موظفون یتبعون لب�یة �حتالل 
 من املسكن قبل ٔآن �رشع جرافات �حتالل هبدم العامرة. أ��ثبعض 

 
وما جيري يف �� العني يف  م، ل ٕاىل منع ٔآي معلیة بناء ٔآو توسع يف مدینة القدس احملت� �شلك �ا�سعى س�یاسة �حتال

الطور، هو �ا� من �دة �االت تدل �ىل س�یاسة احملتل،  وذ� من ٔآ�ل تنفيذ خمطط احلدیقة التوراتیة �ىل ٔآرايض 
ن ٔآرايض املنطقة وهدم �دد من املسا�ن حيث قامت جرافات �حتالل قبل �ام بتجریف مسا�ات واسعة م ،املنطقة

لكن السبب الرئييس والوحيد هو ٕابعاد الفلسطینيني عن  ، حب�ة البناء بدون �رخيص ويف ٔآما�ن خمصصة لل�دمات العامة
 املنطقة وٕاقامة ا�ططات إالرسائیلیة القامئة �ىل مصادرة أ�رض و�رحيل الفلسطیين عهنا.

 

 بهدم مساكن: هديدت
 
 :إالرسائیيل والتوسع العزل �دار بذریعة د�س ٔآبو يف سكنیة عامرة هبدم تآٔمر القدس يف حتالل� ب�یة -1
 

م900 مسطحها اليت  بنایته هبدم ٔآمراً  �دی� خرض معتصم املواطن �ائ� القدس يف �حتالل ب�یة سلمت
2

واليت تتكون  

 الطور –بنایة لعائ� آٔبو �الیة  هتدمجرافات �حتالل بال رمحة 
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 حوض يف ،إالرسائیيل العنرصي والتوسع العزل ر�دا �لف البنایة تقع مسكونة، مهنا 2 شقق 4�ىل وحتتوي طوابق 3 من
 إالرسائیيل �حتالل سلطات �سمح مل ا�ي الترشیعي ا�لس مبىن غرب د�س، ٔآبو ب�ة ٔآرايض من  سامك ٔآم طبیعي

 والتوسع العزل �دار  الغرب من البنایة ویفصل ،- القدس �امعة ترصف حتت الیوم وهو - س�یاس�یة ٔ�س�باب �س�ت�دامه
– إالرسائیلیة ا�فاع وزارة لصاحل وهد�ا البنایة ٕ��الء  قرارها لالحتالل العلیا احملمكة ٔآصدرت ا�ي لكیف فندق عن

 يف وقامئ  مرخص �ري البناء ٔآن  بذریعة البناء هبدم احملت� القدس  ب�یة حممكة قرار و�اء ، أ�منیة ا�واعي حب�ة – اجليش
 من �رخيص مبوجب قامئ البناء ٔآن حيث البناء، من اجلدار قرب هو  الب�یة رارلق احلقيقي وا�افع للقدس، �بعة منطقة

 .مسؤولیهتا  ومضن د�سٔآبو  ارض �ىل یقع ٔ�نه د�سٔآبو   لب�ة احمليل لسا�
 
 هدم من ا�تلفة �حتالل سلطات لقرارات احلقيقي ا�افع ٔآن املیداين البحث �الل ومن أ�رايض ٔآحباث مركز ویؤكد 

 �س�تعامریة البؤرة ٕاقامة خمطط تنفيذ هو وا�د اجتاه يف یصب املوقع يف والضم العزل �دار بناء واس�تكامل القامئة للمباين
 – وبناء ارض – ممتلاكت �ىل اعتداء یعترب ا�ي أ�مر وسلوان، د�س ٔآبو ٔآرايض �ىل "تصیون ت كدما" ملس�توطنة

 املتعلقة والقوانني واملواثیق االتفاقات واكفة ا�ولیة للرشعیة فاحض خرق وهو لشعبنا، وامجلاعیة الفردیة الفلسطینيني وحقوق
 .جرامئه �ىل  وحمامكته إالرسائیيل  �حتالل مقاطعة ا�ويل ا�متع من دعيتو�س�  ،إال�سان حبقوق

 �حتالل قبل من مئوقا قدمي مهنا أ�ول والطابق ونصف �امني من ٔآكرث قبل السكنیة العامرة من والثالث الثاين الطابق بين
 : هام ني�ائلت الیوم البناء يف �سكن . م1967 �ام للقدس إالرسائیيل

 .ٔآطفال مهنم 3 ٔآفراد 5 منلته �ائ  وتتكون �دی�، خرض معتصم �ئ�ا •

 .ٔآطفال مهنم 3 ٔآفراد 5 من  وتتكون العنايت ٕا�راهمي ٔآبو  �ائ� •
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 لكیف املهدد املسكن املهدد یالصق اجلدار العنرصي ومث فندق 

 

 االستيالء على منشآت:
 
 احملت� القدس يف املركزي الربید مبىن �ىل �س�تويل �ستيطاين �حتالل  -1
 

 ٔآو ٔآراض اكنـت سواء احملت� أ�رايض يف الفلسطیين الشعب ممتلاكت ونقل و�ستيالء هنب �ىل بدایته منذ �حتالل دٔآب
 جام�ـة �رشـت .)الرمسـي �ري( لالحتالل القوي ا�راع متثل اليت �ستيطانیة �هيودیةا اللكونیالیة ا�مو�ات ٕاىل بیوت ٔآو مبان

م1000 مـن ٔآكـرث اشـرتت ٔآهنا فهيا، قالت وصورة رسا�  ا�هيودیة �ستيطانیة �س�تعامریة "�وهانمي عطريات"
2

 يف مبـىن يف 
 �ـارج الت�اریـة املنطقـة قلـب ويف – مرت 100 من اقل بعد و�ىل الساهرة �ب شامل – القدمية الب�ة قبا� اسرتاتیجي موقع
 واجلـزء دینيـة مكدرسـة منـه جـزء سيسـ�ت�دم املبـىن ٔآن:  الرسـا� يف و�ـاء ا��ن، صالح شارع يف – التارخيي القدس سور
 ريجيـ اليت البنایة دخول وان ،إالرسائیيل �حتالل �يش يف اخلدمة ٔآداء قبل ا�هيودیة ا�ینية املدارس لطالب سكن ا�ٓخر
 ، 2014 نيسـان منتصف يف سيبدآٔ  ا�ي ا�هيودي الفصح عید بعد س�یكون  ذ� عن يشء ینرش ٔآن دون ٔآشهر منذ �رمميها

  للتربع ��. ؤآصدقاء ٔآعضاء رسا�هتا يف "�وهانمي عطريات" و�شدت
 

 �حـتالل قـام ،أ�ردين للربیـد یـةاملركز  البنایة لتكون ٕاسالمية وقفية ٔآراض �ىل امخلسينات يف البناء أ�ردنیة احلكومة ٔآقامت
 مـن ءجـز  إالرسائـیيل �حـتالل  رشطة احتلت 2000 �ام ويف ،1967 حز�ران يف املركزي الربید مبىن �حتالل إالرسائیيل

 . هذا یومنا وحىت الربید مبىن
 
 ا�ینية املؤسسات لهذه نييالفلسطین  ٔآمالك الرمسیة �حتالل سلطات  فهيا مترر اليت والوحيدة أ�وىل املرة يه ليست هذه 

 مقرهـا الرشـطة مبوجهبـا تٔآ�لـ "�وهنمي  عطريات" مع صفقة ا�ا�يل وأ�من الرشطة وزارة عقدت حيث ، العنرصیة و�ريها
 مقـر ببنـاء "�وهـانمي عطـريات" تقـوم ٔآن مقابـل ؤآ�لتـه م1967 �ـام للقدس احتاللها ا�ر �لیه اس�تولت اليت العامود رٔآس يف

 �حـتالل سـلطات تطلـق كـذ� ،ٔآرحيـا القدس طریق �ىل "ادوممي معالیه" غرب الرشقية الطور يضأآر  �ىل للرشطة آٓخر
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  �ـاالت  مـن والعدیـد  �ـام �شـلك أ�قىصـ املس�د جنوب سلوان ومباين ٔآرايض يف ا�هيودیة العنرصیة "العاد" بةاعص ٔآیدي
 �لهيـا اسـ�توىل الـيت املقدسـ�یني بیـوت �سـجیل و ،أ�مویـة القصـور وموقـع والبسـ�تان  �لـوة �ني يف املنازل �ىل �ستيالء
 ٔآحبـاث مركـز تناولهـا الـيت أ�مـث� مـن والعدیـد ا�هيـود، املسـ�توطنني بآٔسـامء القـدس من القدمية الب�ة يف ا�هيودي �س�تعامر

 .قبل من تقار�ره يف -�لقدس العربیة راساتا� مجعیة - أ�رايض
 
 :د�سٔآبو  ٔآرايض �ىل لكیف فندق �ىل يالء�ست  �رشع إالرسائیيل القضاء -2
 

 املـواطن �ائ� ٕ��الء إالرسائیيل �حتالل جليش یبيح قراراً  إالرسائیيل لالحتالل العلیا احملمكة ٔآصدرتم 2014آٓذار  18يف 
 لهــااحتال ٔآن بذریعــة  �لهيــا یقــوم الــيت وأ�رض لكیــف بفنــدق املمــث� ممتلاكهتــا يف حقهــا ومصــادرة مســكهنا مــن عیــاد �ــيل

   .إالرسائیلیني ٔ�من رضوري �لهيا و�ستيالء
 

 عیــاد �ــائ� ٔآرايض مــن مــرتا 2400 �ــىل �الســتيالء �حــتالل يشجلــ  ٔآ�حــت ٔآن 2013 �ــام يف  العلیــا للمحمكــة ســ�بق
 ،یـةٔآمن  دواعـي بذریعـة أ�رض مـن  مـرتاً  1400 مبصادرة آٓخراً  قراراً  احملمكة  ٔآصدرت 2014 الثاين اكنون بدایة ويف والفندق،

 �لهيـا القـامئ وأ�رض  الفنـدق �ـىل یـدها وضعت ٔآن 2003 �ام ٔآي  �ام 13 قبل  إالرسائیيل �حتالل مالیة لوزارة وس�بق
 .�ارض�ن وأ�رض الفندق ٔآحصاب ٔآن �لامً  الغائبني ٔآمالك قانون بذریعة

 
 جحـة حتـت ، مبمتلاكتـه الفلسـطیين نإال�سـا حقـوق �ـىل �عتـداء رشعیـة  ٕ�صـباغ لالحتالل العلیا مكةاحمل قرار اكن والیوم

 ٕارسائیـل  امـن هيـدد اجلـدار هـذا اس�تكامل �دم ٔآن وحب�ة العنرصي إالرسائیيل والتوسع العزل �دار بناء اس�تكامل   رضورة
 القـدس ب�یـة لصـالحية بضـمه ومصـادرته مالكيـه عـن الفنـدق و�لهيا أ�رض عزل أ�رض و�ىل معلیاً  یعين اوهذ ا،ومواطنهي

 تطـو�ر ومت  م1967 �ـام �حـتالل �كـون ٔآن وقبـل د�ـس ٔآبـو ارض �ىل قامئ الفندق نآٔ ب �لامً م، 1967  حز�ران يف احملت�
ـــــــــیيل  لالحـــــــــتالل املدنیـــــــــة إالدارة مـــــــــن  رخصـــــــــة مبوجـــــــــب وتوســـــــــ�یعه ـــــــــت يف إالرسائ                                            .حلـــــــــم بي

 ٔآبو د�س  –فندق لكیف املهدد �الستيالء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للشعب والعامة لٔ�فراد  اخلاصة املمتلاكت �ىل لالستيالء �رشیعاً  العلیا مكةاحمل قرار يف أ�رايض ٔآحباث مركز �رى
 الفلسطینيني ٔآرايض �ىل إالرسائیيل �حتالل لتعز�ز ومشرتك خمطط  معل هو بل تواطؤ جمرد  ليس وهذا الفلسطیين،
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 .�سمیاهتا اختالف �ىل �حتالل سلطات تنفذه
 

 والـيت د�سٔآبـو  ٔآرايض �ـىل "�سـ�یون كدمات" مس�تعمرة بناء �سهیل يه القرار هذا �لفية ٔآن أ�رايض ٔآحباث كزمر  �رى
  املس�تعمرة قيام لعدم ٕارسائیل امن هتدد وال ،ا�ٓن  حىت �لهيا القامئ وأ�رض لكیف فندق احتالل بدون ٕا�هيا الوصول یتعذر

 حب�ة الفلسطینيني امن هتدید ٕ���ة هذه احملمكة قرار يف إالرسائیيل القضاء یةرص عن یت�ىلا�ٓن،  حىت - تصیون كدمات -
 .الفلسطینيني ٔآرايض �ىل املس�تعمرة بناء �متم بعدما املس�تقبل يف الكولونیايل لالستيطان أ�من توفري حامیة

 

 خمططات تهويدية 
 
 عن �سجیل ٔآرايض لصاحل مس�تعمرة معالیه ادوممي: إال�الن -1
 

�ري منقو� واليت مل یمت �سجیلها  ٔآمواللن مكتب �سجیل أ�رايض يف معالیه ادوممي عن طلب �سجیل ٔآ� 2014آٓذار  7يف 

�ادًة ما یمت �رشه  إال�الن، مع العمل ٔآن العائدون  للعقارات ، امس مقدم الطلب30 ف�ةالقدس صبعد ، ٔآ�لن عهنا حصیفة 

 بطریقة �ري واحضة وال ملفت للنظر ...!!!.

 

 
 

طـابو لقطـع  –معلیـة �سـجیل جمـددة  تعتـرب �الن خبصوص �سجیل ٔآموال �ري منقو� مل �س�بق �سجیلهااالٕ  �د�ر ���ر ٔآن
ٔآرايض یمت ٕاعطاءها ٔآو بیعها للمس�تعمر�ن ٔآو لرشاكت اسـ�تعامریة ٕارسائیلیـة للسـ�یطرة التامـة �ـىل رقبـة أ�رض، و�كـون فـرتة 
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 –و�رتباط املدين إالرسائیيل يف حمافظات الضـفة الغربیـة ) یومًا فقط، اجلهة املس�� يه ماكتب التسجیل 15��رتاض (
 مكتب �سجیل أ�موال �ري املنقو� اليت مل یمت �سجیلها بعد. 

 
جراء بآٔنه  خمالف للقـوانني ا�ولیـة وميثـاق جنیـف، حيـث ال جيـوز ٕاطالقـًا متلیـك االٕ و�رى مركز ٔآحباث أ�رايض يف هذا 

ها املالكون أ�صلیون، فضًال عن ٔآهنا تتناقض مع قوانني �سویة أ�رايض الـيت مس�تعمر�ن من طرف �حتالل ٔآرايض ميتلك 
یمت التسجیل مبوجهبا ... ففي �ني �ـرفض التسـجیل بآٔسـامء ٔآحصاهبـا الفلسـطینيني ا��ـن ميتلكـون " طـابو مـريي" عـ�ين 

الو�ئق �ري اكفية، یمت �سجیل  وميتلكون اخرا�ات قيود مالیة و�س�ت�دموهنا منذ عرشات ومئات الس�نني ... حب�ة ٔآن هذه
 نفس أ�رض بو�ئق ومهیة بآٔسامء مس�تعمر�ن �دد ال �القة هلم �ٔ�رض ... متامًا كام حيدث يف ٔآرايض النقب الفلسطیين.

 
 املصادقة �ىل بناء املزید من الو�دات �س�تعامریة يف مس�تعمرة " راموت":  -2
 

يف � "رامـوت" �سـتيطاين  و�ـدة اسـتيطانیة 182احملت� �ىل بنـاء  صادقت ب�یة �حتالل �لقدس 2014آٓذار  16يف 
و�ـدة  734ومن املتوقع ٔآن �شمل هذا املرشوع يف هنایته بنـاء  .القدس رشيق املدینة مت ختصیصها لعنارص اجليش من ساكن

حيـث مت ختصـیص  "�ـرب مـا �سـمى بــ"سلطة ٔآرايض ٕارسائیـل 2013و�دة مهنا يف العام  300مت �سویق  استيطانیة، حيث
 .منطقتني مهنا للبناء لصاحل قوات أ�من إالرسائیلیة

 
 .و�دة مهنا ابتداء من الیوم 128و�دة ٔآخرى لصاحل رشطة "ٕارسائیل" بي� مت البدء بتسویق  166وسيمت ٕاقرار بناء 

وا�ي هيـدف  2012قدس �ام إالرسائیلیة يف یوم ال وعقبت الب�یة �ىل هذا إال�الن �لقول ٕانه یتوافق مع س�یاس�یة احلكومة
 .جمندي ٔآ�زة أ�من يف القدس لتشجیع ٕاقامة ٔآحياء لصاحل

 
اسـ�مترار املسـاعي أ�مر�كيـة الراميـة للضـغط  ویآٔيت إال�الن عش�یة لقاء الرئيسني أ�مر�يك والفلسطیين يف واشـ�نطن يف ظـل

كـريي يف سـ�یاق  وده وز�ر اخلارجية أ�مر�يك جون�ىل ما �سمى �تفاق إالطار ا�ي بلور بن �ىل القيادة الفلسطینية للموافقة
  ة.كو�یة �الل أ�شهر التسعة املاضیجوالته امل

 
 ت�:و�دة استيطانیة يف القدس احمل  186ٕاقرار خمططات لبناء  -3
 

یة يف و�دة استيطان  186القدس بناء  البناء التابعة لب�یة �حتالل يفاللجنة احمللیة للتخطیط و  ٔآقرتم 2014آٓذار  19يف 
�ىل جبل ٔآبو  146و ،يف مس�تعمرة "�سغات زئیف" املقام جزء مهنا �ىل جبل املشارفو�دة  40  ، مهناالقدس الرشقية

استيطاين  وهو مر�� �لثة من مرشوع  جبل ٔآبو غنمي یدعى "هارحوما ج" ا�طط يف، غنمي يف مس�تعمرة "هارحوماه"
  اس�تعامریة. و�دة سكنیة 146  حتوي  متعددة أ�دوار  مبان 7  ا�طط و�شمل  ،�بري
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 البدء ببناء مجمع استيطاين خضم: -4

سلطات �حتالل ببناء مجمع استيطاين م بدٔآت 2014آٓذار  19يف 

س�یضم مؤسس�تني  دومن يف القدس، ا�مع 35خضم �ىل مسا�ة 

حيث  ل�ٓ�راستيطانیتني هام املكتبة أ��ریة واملتحف الوطين 

فهيام، البناء س�یكون يف ت�  ٔآ�ریةة ملیون قطع 2سيمت وضع 

 .وت� رام التابعة لل�امعة العربیة إالرسائیيلاملتاحف مقابل املتحف 

 
"�و�ــاف إال�ــالن عــن خمطــط تنظــمي تفصــیيل ملســ�تعمرة  -5

 یعقوب":
 اللجنة/أ��ىل التنظمي جملس/ إالرسائیلیةٔآ�لنت إالدارة املدنیة 

 أ��دوذ� یوم  ،34 صيف حصیفة القدس  لالستيطان الفرعیة
 رمق التفصیيل التنظمي خمطط ٕایداعم عن "23/3/2014 املوافق

 كفر ب�ة ٔآرايضجزء من  املنطقة " واس�هتدف إال�الن3/1/242
 الرشقية الربیة ، 3+  1 الطبیعیة أ�حواض(  القدس شامل عقب
 و�اف"� مس�تعمرة وهيدف ا�طط وهو لصاحل  ،)الغربیة والربیة
 :یيل" ٕاىل ما یعقوب

 ب سكن ٕاىل زراعیة من أ�رايض اس�ت�دام وجوه تعدیل -1
 ومسا�ات وطرق ، آٔ  سكن منطقة ٕاىل مس�تقبيل ختطیط ومنطقة

 �امة
 .البناء وقيود تعل�ت تعدیل -2
 .القامئة)  ا(  سكن مبنطقة القسامئ �دود تعدیل -3
 .املفتو�ة املسا�ات مع للتعامل تعل�ت حتدید -4
 مرا�ل ، الرشوط �حية من املرشوع منفذ الزتامات حتدید -5

 .التطو�ر ومرا�ل التنفيذ

 
�الن عن خمطط هیلكي ٔآو  خمطط تنظمي �د�ر ���ر ٔآن االٕ 

يف الصحف احمللیة و�شلك �ري إال�الن عنه  یمت �ادةً  تفصیيل
من ٔآ�ل ختطیط موقع استيطاين ملفت لالنتباه، ویعلن عنه 

ة، ومن �دید، ٔآو تعدیل توس�یعي �طط هیلكي ملس�تعمرة قامئ
و�ادًة  –ا�ل ٕا�ادة تنظمي موقع من اس�ت�دام الس�ت�دام آٓخر 

مث یمت ٕا�ادة تصنیفها  –حيدث ذ� يف ٔآرايض صودرت وصنفت �ىل ٔآهنا للمنفعة العامة عندما �كون يف حيازة الفلسطیين 
لیني، ویصدر هذا مكنطقة سكنیة ٔآو �دمات ٔآخرى لصاحل املس�تعمرة عندما تتحول حيازهتا لصاحل املس�تعمر�ن إالرسائی 

  اللجنة الفرعیة لالستيطان". –جملس التنظمي أ��ىل  –"إالدارة املدنیة ملنطقة هيودا والسامرة إال�الن عن 
 

وهذه إالجراءات يف حقيقهتا يه تعبري واحض عن عنرصیة دو� ٕارسائیل وحكوماهتا، فهذه إالجراءات يه ٔآسؤآ من اكفة 
 قًا يف جنوب ٕافریقيا. ٕاجراءات ��رهتاید اليت عرفت ساب

 

 صورة عن إال�الن املنشور يف حصیفة القدس
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 :املصادقة �ىل ٕاقامة كنيس �ىل بعد ٔآمتار من املس�د أ�قىص -6
 

ويه جلنة �بعة لوزارة  -القدس ٔآقرت اللجنة الفرعیة لال�رتاضات يف اللجنة اللوائیة للتخطیط والبناء يفم 2014آٓذار  30يف 
تفئريت �رسائیل" يف قلب الب�ة القدمية  -هرة ٕارسائیل"جو حيمل امس ٕاقامة كنيس  �الل �لسة لها -ا�ا�لیة إالرسائیلیة

مرت عن  200ا�ي ال یبعد سوى  احملت�، مما یعين �رسیع العمل للبدء ببناء هذا الكنيس واملرشوع ا�هتویدي، �لقدس
 فضاء من ٔآربعة طوابق فوق أ�رض، یعلوه قبة مقببة، �ٕالضافة ٕاىل املس�د أ�قىص، من �ة الغرب، وسيتكون الكنيس

 .أ�رض بنايئ حتت
 

كنيس 100ٔآقام يف الب�ة القدمية �لقدس احملت� وحمیطها حىت ا�ٓن حنو یذ�ر ٔآن �حتالل 
1

لك مدرسة  -ومدرسة هيودیة 
، والهدف من وراء بناء هذه الكنس هو مسح الطابع التارخيي من حمیط املس�د  -دینية هيودیة حتتوي �ىل كنيس هيودي

هيودي حبت يف ٕاشارة ٕاىل �زو�ر التارخي و�زییف احلقائق، كام انه بناء هذه الكنس مضن مسلسل هتوید أ�قىص ووضع طابع 
 القدس وجعل ا�لبیة هيودیة فهيا.

  

  مستعمريناعتداءات 
 
 :قدس�یني يف بيت حنینااملمس�توطنون یعتدون �ىل مر�بات  -1
 

مر�بــة فلسـطینية تعــود  34�ــمثن" �ـىل ثقــب ٕاطـارات لـیًال ٔآقــدمت مجمو�ـة متطرفــة مـن عصــابة " دفـع ا 2014آٓذار  23يف 
مصطلح أ�غیـار  الشعارات " أ�غیار يف البالد كام أ��داء " ویطلقومشلت  ملقدس�یني، مع خط شعارات عنرصیة حتریضیة.

 .هنا �ىل لك ما هو �ري هيودي و�لت�دید الفلسطینيني
 

 ٕارهابیـةمجمو�ـات يه ءات عنرصـیة ضـد الفلسـطینيني وممـتلاكهتم وبتنفيـذ اعتـدا عصابة دفع ا�مثن "�غ خمـري"وتقوم مجمو�ات 
و�ش�نون اعتداءات ممهن�ة ومنظمة �شمل مجیـع منـاطق الضـفة الغربیـة والقـدس بغـض  مشلكة من متطريف ا�ميني الصهیوين،

احل�ـارة  ٕالقـاءيف  اعتـداءاهتم�متثـل  م بدمع وحامیـة �ـيش �حـتالل1948النظر عن تصنیفها مبا يف ذ� أ�رايض احملت� �ام 
واحملاصـیل الزراعیـة ٕاضـافة ٕاىل الكتـا�ت املسـيئة �ـىل املمـتلاكت اخلاصـة والعامـة واملسـا�د  أ�رايض�ىل املر�بـات وحـرق 

العـريب اجلیـد هـو العـريب . ومـن ٔآ�ـرز شـعاراهتا " ٕارهايبالتخریبية بدافع عنرصي  أ�عاملوالكنا�س وحتطمي املقا�ر . وتمت هذه 
ویتشلك ٔآعضاء عصـابة (دفـع ا�ـمثن) ا حتریض رصحي �ىل القتل واستبا�ة ا�م، وهو شعار عنرصي متطرف، وهذ  املیت "

�ـام .  واكنـت قـد بـدٔآت  23- 18مـن  ٔآعـامرمهاملتطرف "طالب املعاهد ا�ینيـة" والـيت تـرتاوح  إالرسائیيلمن طلبة ا�ميني 
العنرصـي ضـد العـرب  إالرهـايب�ـىل الفكـر  ٔآساسـاً لـيت تقـوم امتـداد حلركـة كهـا� املتطرفـة وا ، لكن لهـا2008�لظهور �ام 

  .والفلسطینيني ومن هو �ري هيودي
 
 
 

 

 .املصدر: مؤسسة أ�قىص للوقف والرتاث  1
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مارس  24يف جهوم دفع ا�مثن ” العدو هو ٕارسائیلالغري هيودي يف “�ص كتب �لیه خمربون  ٔآمامیعرب  ٕارسائیيل جندي

  )(ٔآمحد غرابيل / ٔآ ف ب 2014

  اعتداءات على أماكن دينية
 

 م:2014 ت �ىل املس�د أ�قىص �الل شهر آٓذار�عتداءا
 

تواصــلت �قت�امــات �ســ�تفزازیة 
ن املتطرفـون عمرواليت یقودها املس�ت

ـــة �حـــتالل  ـــم حكوم ـــن �لفه وم
ــالل  لســا�ات املســ�د أ�قىصــ �

ــهر آٓذار  ــث مسحــت  ،2014ش حي
 عمر�نرشطة �حتالل ملئات املسـ�ت

��خــــــول لســــــا�ات املســــــ�د 
والتجــــوال فيــــه �ــــالل ســــا�ات 

وشارك  ،الصباح وحىت وقت الظهر
كـام واسـ�مترت ا�عـوات  ،يف هذه �قت�امات �ا�امات دینية ؤآعضاء كنيست عـن أ�حـزاب ا�ینيـة والصـهیونیة املتطرفـة

 ن من ٔآ�ل القدوم للمس�د أ�قىص والتجوال فيه بل والصالة فيه. عمر�للمس�ت
 سا�ات املس�د أ�قىص والتجوال فيه بعد ٔآن مسحت آٓذار قامت مجمو�ة من املتطرفني ا�هيود ��خول ٕاىل 2ففي  .1

 هلم رشطة �حتالل ��خول.
آٓذار قامت رشطة �حتالل بفرض قيود �ىل ٔآبواب املس�د أ�قىصـ ؤآوقفـت املصـلني وجحـزت بطاقـات  4ويف  .2

  هو�هتم الشخصیة عند أ�بواب ، ومسحت للمس�توطنني ��خول ٕاىل سا�ات املس�د.
قوات �برية من رشطة �حتالل سـا�ات املسـ�د أ�قىصـ وقامـت �العتـداء �ـىل املصـلني  آٓذار اقتحمت 6يف  .3

�لعيصـ والقنابـل الصـوتیة عنـدما تصـدى املصـلني �مو�ــة مـن املسـ�توطنني بعـد ٔآن اقتحمـت سـا�ات املســ�د 
  كام وقامت رشطة �حتالل �عتقال �دد من املصلني ونقلهم ٕاىل مراكز التوقيف.، أ�قىص
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آٓذار اقتحمت مجمو�ة من املس�توطنني سا�ات املس�د بعد ٔآن مسحـت هلـم رشطـة �حـتالل ��خـول ،  10يف  .4
واكن �رافقهم �ا�امات دینية ، حيث قاموا �لتجوال يف سا�ات املس�د قبـل ٔآن ینسـحبوا مـن �ب السلسـ� .

  
ت لعرشـات املسـ�توطنني آٓذار ، منعت رشطة �حتالل املصلني من ا�خول ٕاىل املس�د أ�قىصـ ومسحـ 13يف  .5

 ا�ات املس�د أ�قىص حتت حام�هتا.��خول من �ب املغاربة ٕاىل س
صلني �لهـراوات والقنابـل اقتحمت قوات �برية من الرشطة سا�ات املس�د وقامات �العتداء �ىل امل آٓذار 16 يف .6

 .الصوتیة
وقفـت املصـلني وجحـزت بطاقـات آٓذار قامت رشطة �حتالل بفرض قيود �ىل ٔآبواب املس�د أ�قىصـ وآٔ  18يف  .7

 هو�هتم الشخصیة عند أ�بواب ، ومسحت للمس�توطنني ��خول ٕاىل سا�ات املس�د.
آٓذار قامــت مجمو�ــة مــن املتطــرفني ا�هيــود ��خــول ٕاىل ســا�ات املســ�د أ�قىصــ والتجــوال فيــه بعــد ٔآن  19يف  .8

 .مسحت هلم رشطة �حتالل ��خول
طا�رة صغرية تعمل عن طریق التحمك عن بعد فوق املس�د أ�قىص. الطـا�رة آٓذار ، ٔآطلق متطرف هيودي  23يف  .9

 اكنت مزودة �اكمريا لتصو�ر سا�ات املس�د أ�قىص.
رشطة �حتالل بفرض قيود �ىل ٔآبواب املس�د أ�قىص ؤآوقفت املصـلني وجحـزت بطاقـات  قامت آٓذار  25يف  .10

 خول ٕاىل سا�ات املس�د.هو�هتم الشخصیة عند أ�بواب ، ومسحت للمس�توطنني ��
ٔآبـواب املسـ�د أ�قىصـ بو�ـه املصـلني والسـامح لعرشـات املسـ�توطنني  آٓذار ٔآ�لقت سلطات �حتالل 26يف   .11

 .��خول ٕاىل سا�ات املس�د أ�قىص
مـن �ب املغاربـة و�رفقـة حراسـة  اقتحمت مجمو�ات هيودیـة متطرفـة املسـ�د أ�قىصـ املبـارك، وذ�آٓذار  30يف  .12

 .�حتالل ارص الو�دات اخلاصة �رشطةمعززة من عن
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