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  التقرر الشهري حول
  احملتلة االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس

  ))م2015 -  شباط خالل ((
  
  

  إعــــــــــــــداد
ة فریق اكت مراق   اإلرسائيلية هت

راسات العربية  – األرايض أحباث مركز   مجعية ا

  
  

  ))التاسعةمن السنة  ثاينال العدد ((
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دد  دول یوحض  اكف یيل  الل تهت شهر  اإلرسائيلية ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت 
  :م2015 شباط

عتداء   العدد املوقع نوع 
ىل احلق يف السكن  شآت( عتداء  ن وم   50   )مس

شآت  ن وامل   5   هدم املس
د  -   1  سلوان  هدم مسكن من طابق وا
يارات هـدم  - والثــاين بنایـة مكونـة مـن طـابقني األول لتصـليح السـ

  مسكن 
  2  اجليب

ام واحلجر - رسني لبيع الر   2  الطور  هدم 

ن   3  هتدید هبدم املس
ن  -   3  سلوان  بأوامر هدم إداریة ضد جمهولهتدید مس

ن ت أسفل املس   4    حفر
اسبة 3شققات يف  - لم ب  ن ومك لوة   مس   4  سلوان  -واد 

ن    38    مداهامت مس
ن لغرض - ل   عتقال أو مجع رضائب مداهامت مس ة القدمية،  الطور، ج الب

مود، سلوان، ااملكرب، رأس الع
سویة، قلند    الشيخ جراح، الع

  
38  
  

       مصادرة أرايض لصاحل خمططات استعامریة 
ت الصلبة - لنفا شاء مكب  الن عن مصادرة أرايض لصاحل إ سویة وعنا  اإل    دومن 546  الع

الن عن  - ـىل  6خمطـط لبنـاء  اإل ـىل أرايض تـ مطـ  ـادق  ف
د األقىص    املس

ل املكرب    دومن  75  ج

دات استعامریة يف مستعمرة  - ىل بناء و سا  "راموت" املصادقة  ت  دة  65  ب   و

القات   3    ا
الق طرق  - اهو  –إ الل نت ح س حكومة  رة لرئ   2  رأس العامود والطور  تأمني ز
الق طرق وأ - اریة لتـأمني مسـرية ا ة القدمية واحملالت الت زقة الب

  لمستعمرن
ة القدمية    1  الب
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  4    "دد" اعتداءات املستعمرن 
ىل  -   1  القدس الغربية  لرضب مواطن اعتداء 
طاف طفل -   1  سلوان -الثوري   حماو اخ
ر وإصابة فىت - صول    إطالق    1  سلوان - واد 
لوزة   دهس طف  -   1  لوانس - ني ا

ة ی ن ا ىل األم   27    عتداء 
سة  - ن  حرق 

 
د األقىص  -   إبعاد أفراد عن املس

  القدس
  

د األقىص    املس

1  
  
9  

د  - دمه يف املس  اعتقال ملقدسيني أثناء توا
د - لمس امات    مداهامت واق

2  
15  
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  هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
  

 
ً يف قوات ا الل هتدم مسك د األقىص ح وب املس   :سلوان ج

د  هدمتم 2015شباط  10يف  وب املس ن ج اك ً يف  سلوان ا ا الل مسك ح جرافات 
ص دم الرتخ ة  ة . األقىص وذ حب د مبسا مربع وهو  مرت 200املسكن عبارة عن طابق وا

لسكن   .مأمون العبايس  أمحدلمواطن ، ویعود اهز 
  

  :يس لباحث مركز أحباث األرايض املواطن مأمون العبا وأفاد
ام مقت ل  اء املسكن ق ـهب لسـكن ف ـائليت  يك انتقل أ و وأثنـاء البنـاء . ، وذ هبدف السكن 

ـرخ  هدمسلمت قرار  ـة البنـاء بـدون  الل حب حـ یة  ومت عـرض امللـف يف حممكـة .  صمن ب
الل  ح یة  لسة بتارخي . ب باط  10ن يف صـباح ك.  2015شباط  17ومت تعيني  ـل  أيشـ ق

معرشة  رخي احملمكة أ رامن  الل  حـ برية مـن رشطـة  یـة ، حرضت قوات  ـع لب فقهـا جرافـة ت
الل، ورشعت هبـدم املسـكن ـربت. ح لسـة بعـد  وأ املسـؤول عـن معليـة الهـدم أن هنـا 

متع  أسبوع س ه مل  ك لهدم أوامره وأعطىمن اليوم    .ألف شيقل 700ري وتبلغ خسا .لرشوع 
  
  

الل  تتعمد ح لمها بأن احملمكة قد قامت بتعيني  أنسلطات  ن املواطنني مع  تقوم هبدم مس
ل . ملناقشة القضية لسة ن ق الل هبدم املس ح ً تقوم سلطات  ا یبدأ دوام املؤسسات  أنوأح

ة والقانونية وذ لعدم استصدار قرار من احملمكة  ت مدى تورط قضاء . دماله ملنعاحلكوم وهذا یث
الل  ح ذ خمططات  ل تنف ىل القانون وذ من أ هتا يف التطاول  الل مع ب ح دو 

 .السكنيف سته اهلمجية ضد املقدسيني وحقهم وسيا
ة  ة الطور، حب قني محمد وأمني أبو الهوى يف ب لشق ا  ً الل صباح اليوم سور ح هدمت جرافات 

ىل  ٍ خرضاءأ"البناء    ".رض

  :لتايل ائ أبو الهوى فادتوأ
ذ   ا أنه مقام حول أرض العائ م ً لم الل هدمت السور دون إنذار مسبق،  ح  3أن جرافات 

ة السور تبلغ  ة إىل أن مسا رتفاع ثالثة ) 50(سنوات، الف ا  ً ارمرت ألف ) 80(وبتلكفة  أم
  .شيلك
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الل هتدم مسكن يف  اخل قوات   الی يف قریة اجليب شامل غرب مدینة القدس احملتح
ىن من طـابقني يف  اخلالیـ هدمتم 2015شباط  11يف  الل م ح  بقریـة اجليـب جرافات 

ص شامل غرب مدینة القدس ـدم الرتخـ ة  ـن لمـواطن  املبـىن و یعـود  ،احملت وذ حب نـور ا
ة  أولعبـارة عـن طـابق  وهـو. محمود عبـد هللا املطـري ـراج مربـع، ویتكـون مـن  مـرت 200مبسـا

ة  ابق، والطاراتيلتصليح الس  لسكن 100الثاين مبسا ري مسكون ،مرتمربع  ه    .ك
  

ن  وأفاد   :األرايضاملطري لباحث مركز أحباث املواطن نور ا
امان  مقت ل  اء املبىن ق لسكن  أنالهدف من ورائه هو  اكنو ، )2013(ب ل معـوان ا إليـهانتقل 

نيت ويه تصليح السيارات سـلمت قـرار هـدم مـن  وأثناء. يف  اإلرسائيليـة، املدنيـة  اإلدارةالبنـاء 
ـت ایـل .  2014شهر متوز يف واكن ذ  لمحمكـة يف ب ـت  وهنـاك مت ) املدنيـة اإلدارة(بعدها تو
ُ عقد حممكة ىل  أقدم نألب مين ، ط ي بتارخي  أنخمطط تفصييل  هت اليـوم  كن. 2015شباط  28ت

ً ، قامت   ا لهدم رمغ ان اإلدارةصبا ـداد مـيناحملمكة طلبـت  املدنية  خمطـط تفصـييل  ومت ذ  أ
ت ایل  طط لقسم البناء يف ب سلمي ا   . إنذارورمغ ذ مت الهدم دون سابق . ومت 

  
ن   : ویضيف نور ا

ـت صـفافا  مقمياآلن سأبقى   الثـاين يف العقـار يف  يف الطـابق  اإلقامـة نـوينـت أ أن بعـديف ب
ي .  يخمطط أفشلت، وكن معلية الهدم اخلالی راج املياكنياك  ا ث هدمت  ه  أمعلح  إضـافةف

ي  دتهاىل املزنل ا ه  لإلقامة أ   .ف
  

ر املواطن مليون و هذا اكليف  ألف 250وتبلغ خسا ندس حماماةشيقل ما بني بناء و   .و
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ائ املطري بعد هدمه   :مسكن 
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شأة يف  الطور  سلطات الل هتدم م ص وتصادرح دم الرتخ ة    :بضاعهتا حب
الل حملـ هدمتم 2015شباط  11يف  حـ ـام يـع جحـارة  لب نيجرافـات  ـت"الر ة  "اجلران يف بـ

ص، الطور دم الرتخـ ة  ة  األولو كـ مت بنـاءهام مـن الزیننياحمللـ.  وذ حب  ،مربـع مـرت 72مبسـا
ة والثاين مب  لمواطن . مربع مرت 30سا هتام  ان نضالوتعود ملك   .أمحد داوود أبو سب

  :األرايض أحباثاملواطن نضال لباحث مركز  وأفاد
ل نيبناء احملل مت نوات 5 ق ـتسـ ص وذ ني، ومت بنـاء احمللـ، وذ لبيـع جحـر اجلران ـرخ  بـدون 

لعمل  ص ماكن  رخ طلهبا  رية اليت س ك ب املبالغ ا ـام ويف. س  2013  ً یـة  مـن سـلمنا قـرارا ب
د هبدم احملل الل یف صنيح اصـة وا.  وذ لعدم الرتخـ لعمـل ومل نتوقـف،  مترینا  نـا اسـ  نك
ائالت تعتاش من  شأة وراءستة    .امل

  
  :قائالً  یضيف

الل ،صباح اليوم ويف حـ یة  بعة لب رافقها جرافة  الل  ح برية من رشطة   ، حرضت قوات 
بـرية  ات  شاح رب حتميلها  لها  ة اليت اكنت بدا ث رشعت هبدم احملالن ومصادرة البضا هـذا . ح

ري  اكليف بناء الف شيقل ما بني 300وتبلغ قمية خسا ة و  .بضا
  

  

   تهديد باهلدم –االعتداء على احلق بالسكن 
  
ستان يف سلوان 3   : أوامر هدم إداریة ضد جمهول يف رأس ال
  

ی قامت الل يف القدس حبامیة رشطة ة ب ح
الل ء  يف ح طقة 10/02/2015یوم الثال ام م  ق

ستان  3بتعليق بوضع يف  سلوان وقاموا   رأس ال
ر األسامء جمهول إىل ةمو ةإداریهدم أوامر  ، دون ذ

ن، وإن هذه  دران املس ىل  بل وضع اإلخطارات 
ش  ذ أكرث  األرس اليت اسهتدفهتا األوامر تع يف مسكهنا م

ش من  25من  ، وبعض األرس تع ً سنوات  10-7اما
ن املسهتدفة متت األوراق  يف مسكهنا، وبعض املس

اكم   .الثبوتية ا
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اقض ه ت ر صاح سهتدف البناء دون ذ ل هذه اإلخطارات اليت  وقانون  التنظمي والبناء  وإن م
الل  مل املعين اإلرسائييللالح ي یفرتض  ليد  ألمر ا ستالمه  ه به و  أمسواء  مبعرف

ً  إضافة،  یتحققافرتاضني مل فاع عن  كون املعين جمهوال وهذا یعين حرمان صاحب البناء من ا
اف والطعن يف  مبصادرةحقه يف السكن املناسب  ست ليه  األمر،حقه يف  ي نصت  احلق ا

الناوثيقة دولية ويف مقدمهتا   12من  أكرث وليني  اإلسانالعاملي حلقوق  إل ن ا ة و  -والعهد الرش
ولية    . - ا

  

   حماوالت االستيالء على مساكن –العتداء على احلق بالسكن ا
وهنمي" مستعمرو  ائ صب لنب" عطريات  ىل مسكن  الء  س   :حياولون 

رخي  اول 2015\2\8ففي  مستعمرون ، 
طرفون من وهناعطري "مجعية  م رفقة "ميت  ؛ 

ىل مزنل  الء  س رة اإلجراء،  موظف من دا
ارة واطن مصطفى صب لنب لموخمزن  يف 

یة" ة اخلا ة القدمية من مدینة " عق يف الب
ة احملت   . القدس الرشق

ات ظهر اليوم  شباط  8ثنني يف ففي سا
اول 2015 طرفون،  ه مستعمرون م رفق ، اكن 

رة اإلجراء،  خول إىل مزنل موظف من دا ا
ارة  یة "ائ صب لنب، يف  ة اخلا يف " عق

كون  ة القدمية من املدینة، وذ دون أن  الب
الء العائ من مزن  وبعد   ا،لهحبوزهتام أي قرار إل

خول، قام  عهام من ا تصدي أفراد العائ هلام، وم
املستوطن خبلع القفل عن خمزن املزنل، وأخرج 

ه دد من الساكن إفشال حماو بعض األغراض م ، وبعد وصول صاحب املزنل استطاع هو و
ىل العقار الء    .س

ام  ائ صب لنب استأجرت املزنل  ر أن   ؛ وتدفع بدل إجيار"ارس أمالك العدو"من  1956ویذ

ة  ىل العائ حب الء  ري "مكستأجر محمي، إال أن املستوطنني رفعوا قضية إ أن العقار 
دم اف "مست الء العائ من مزنلها، ومت تقدمي است ، وأصدر قايض حممكة الصلح قرارا یقيض بإ

ىل القرار  .لمحمكة املركزیة 
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   تشققات وانهيارات  –العتداء على احلق بالسكن ا
  

هنم ون خطر اهنيارات مس امة یوا اصة وسلوان  لوة  ت اإلرسائيلية أهايل واد  ب احلفر  س
هن أسفل   :ممس

ة القدمية  لوة وسلوان والب ه أهايل واد  ذ أكرث یوا هنيارات اإلرسائيلية م سنوات،  10خطر 
رممي هذه  الل متنع  ح یة  شآهتم، وب هنم وم ت اإلرسائيلية املتواص أسفل مس ب احلفر س

الل ح ن اليت ترضرت بفعل    .املس
   
ت اإل2015شباط  28في ف دثت احلفر ت  يف واهنيارات  شققاترسائيلية املتواص م أ بنا

ية و ة  سك لوة بب   .سلواندران يف  وادي 
ث ترضر ت   تح شري دران من هذه احلفر لمواطنة مرمي  ث بدت معلية حبنایة تعود 

رج  ة وا ة اخلارج شققات يف السا ساعها، كذ یالحظ  شققات واحضة، مما ینذر خبطورة ا ال
ش فهيا  ية یع لبنایة املكونة من طابقني لك طابق یتكون من شقة سك  2أفراد مهنم  7اخلار 

قها املرحوم . أطفال ائ شق ً ترضر من ت احلفر" ادل"وأما مسكن    .تفهو أیضا
لمواطن داوود صيام،  ب یعود  ت يف اهنيار لسقف مك ت احلفر ث جرى هذا وسب داث ح إ

ب دران املك برية وواسعة يف    .شققات 
  

ـالل البحـث امليـداين  –یؤكد مركز أحباث األرايض  لقـدس  مـن  راسـات العربيـة  مجعيـة ا
الل سامع أقوال  ة، ومن  ا األملشاهدة العي ـالل هايل الض يف البيـوت املترضـرة ، ومـن 

هنيار ل  داد الرواق الغريب و  يف  القريم االت مشاهبة سابقة م ىل ام يف حوش عسي و
الل من مسؤوليهتا عن  ح یة   االت أخرى أقوى من هذه تنصلت فهيا ب د األقىص، و لمس

رج لق ت يف سقوط  بيوت يف طریق  سب ائالت  -بيوت  –لق أعاملها وإهاملها  واليت  ن  : مس
ريمه  يدك و ب  –محو ومرار ود ن واملبـاين يف   ات يف عرشات املس شققات والتصد وال

ري ك ريها ا ائ الزیتاوي و ت  ل ب ارة السعدیة م ر، ويف  ا ل دار    .حطة  م
  

الل –حيمل مركز أحباث األرايض  ح یة  راسات العربية يف القدس ب   :وسلطاته  مجعية ا
جم عهنـا  - لسـاكن واملبـاين ومـا سـ مـن مسؤولية اكفة األرضار املادیة واألدبية اليت حلقت 

 .خطورة
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ادة  - لسكن امسؤولية إ ة وصاحلة   .عامر املباين وتأهيلها لتكون  سلمية وآم
ة  - مســؤولية ردم األنفــاق العنرصــیة أســفل األرض  واملبــاين والبيــوت  يف  املوقــع ويف الــب

ن واملبـاين اموحمـيطه وسـلوان دميةالق ملسـ ألرضار   ـارشة  ت م ب سـ ـام، الـيت  شـلك   
ة  ات العـائالت الفلسـطي اة عرشات بل م ن، وهتدد ح إلسان الس ریة  و التارخيية واأل

رشد  الء القرسي وال هنيار واإل  .من خطر 
حـ - ني حتـت  الل يف سـكن آمـن مـالمئ  مسؤولية توفري وضامن حق املواطنني الفلسطين

ي تضـمنه هلـم  الل، احلـق ا حـ ىل أرضـهم حتـت  رامهتم  اجهتم  وحيفظ هلم  یليب هلم 
وليتني ة والرشعية ا يف الرابعة والرش ة ج   .اتفاق
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   مداهمات مساكن  –العتداء على احلق بالسكن ا
  

ن) 38(مركز أحباث األرايض ورصد هذا  عتقال أو مجع رضائب هبدف  ا مدامهة ملس
ً ، واكنت أكرث رنو أو هبدف التخریب فقط لت  رأس العاموداملواقع اسهتدافا ُ ث جس ) 12(ح

، یلهيا  ة القدميةا الل هذه املداهامت جرى  االت،) 5(، مث  الطور تاال) 6( الب و
ً معظمهم أطفال،  28اعتقال  ي یبني فردا ن اليت متت  أنظر إىل اجلدول التايل وا دد املس

الل    :حسب املواقع 2015 شباط مدامههتا يف القدس احملت 
ن املدامهة  املوقع   دد املس

ة القدمية   6  الب
  5   الطور 
ل املكرب   4  ج

  12  موداراس الع
  2  سلوان

  1  الشيخ جراح
  4  قلند

  4  سویةالع 
موع   38  ا
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  مصادرة أراضي 
  

ثنني املوافق   لتخطيط والبناء" م صادقت 16/02/2015يف یوم  لوائية  لجنة ا اإلرسائيلية " ا
ي هيدف إلقامة مكب  13900ىل خمطط  رمق   ت الصلبة" ، وا أرض تبلغ ىل " لنفا

سویة وعنا شامل رشق القدس احملت دومن  546مساحهتا  يت الع   .تقع بني ب

ت والهدف من إقامة ه ي  مرتا و745یبلغ معقه “ وادي قامس”يف  ذا املكب هو إلقاء النفا یقع ا
تنيبني  هتاء من الردم الب لفات البناء، وبعد  مت، وراد من هذا املكب ردم الوادي مب حتویل  س

الل ح یة  بعة لب امة  دیقة  لمخطط إىل    .املوقع وفقا 

طط فإنه سوف ذ هذا ا ال تنف ة خطرية يف املنطقة، كام أنه سهيدد   ويف  ینذر حبدوث اكرثة بي
ل حنو  رح ري و ة  35هت ً  150 –ائ فلسطي   .سكن يف املوقع   -فردا

طط، ملا  ىل هذا ا مك اإلرسائيلية  لم رتاضات  ا  ً ة تقدموا مؤخر واكن األهايل ومؤسسات حقوق
ة وحصية، وكن  ه من اكرثة بي لجنة"س لوائية ا ا" ا ً طط رمسي ذ ا   .رفضهتا، وأقرت تنف

طاين  س ه  ذ مرشو برية من أرايض املواطنني لتنف ات  الل إىل مصادرة مسا ح وسعى 
"E1 " ملستوطنة َ سویة وصوال ة الشاملية لقریة الع   ".معاليه أدوممي"من اجلهة الرشق

  

  خمططات استعمارية
اليل لبناء  ىل 6خمطط اح ادق  د األقىص املبارك ف ىل  املس ل املكرب املط    :مقة ج

لوقف والرتاث   ءیوم شفت مؤسسة األقىص  ، عن خمطط م24/02/2015املوافق  الثال
سعة  ادق  ات ومركز جتاریة  1330إرسائييل لبناء ستة ف إلضافة إىل وا ة،  دق غرفة ف

ات واملنا ات لالج ة، ومطامع ومقايه، وقا ا وسياح ل املكرب ق ىل مقة ج سبات امجلاهريیة 
د األقىص املبارك  .املس

طانية يف  س هتویدیة و الل اإلرسائييل يف مشاریعه ا ح وأكدت املؤسسة يف بيان لها ميض 
ليه  ة القدمية، أو ما یطلق  د األقىص والب ملس اصة ت اليت حتيط   ، مدینة القدس احملت

ا وهب  ً الل زور ً ح  ."احلوض املقدس"تا
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ث د  ح ىل املس ل املكرب يف اجلهة اجلنوبية املط  ىل مقة ج فذ  طط اإلرسائييل س إن ا
سمى بـ الل  –" تل القرص"األقىص، أو ما  ح دوب  د م ریطاين، وتوا إشارة إىل مجمع حكويم 

ام  اللها   .م1917الربیطاين يف القدس بعد اح
طط ة حنو ىل  وسيقام ا ا  75مسا ً لت مع ( دومن ة اح م، وصودرت 1967ويه أرض فلسطي

ة بنائية إجاملية تصل إىل حنو )ف بعد  .ألف مرت مربع 130، ومبسا
سعة  ادق  اقصة أولية لبناء ثالثة ف ا م ً ُرش مؤخر ة، لك ذ  580وأشارت إىل أنه  دق غرفة ف

ة ت  ات حكوم ل  ري مسبوقة من ق ة بدمع وحتفزي  ىن وشارك يف املرشوع، ويه وزارة السيا ت
سمى بـ رة أرايض إرسائيل"اإلرسائيلية، وما  الل "دا ح یة  ة، وب ، والرشكة الوطنية السياح

 .لقدس
  

رب  طاين هتویدي،  ونه جزء من خمطط شامل لبناء طوق اس ا،  ً د ووصفت املرشوع بأنه خطري 
طانية، حتت مسمى التطو د األقىص مشاریع اس ىل حميط املس ، إلحاكم السيطرة  ر السيا

 .والقدس القدمية
  

ادق واملركز  ور واملناقصة األولية شلك نقطة بدایة لبناء سلس من الف وأوحضت أن املرشوع املذ
دة ات  ىل األقىص والقدس القدمية، من  لهبا  ة يف مواقع قریبة ومقاب ومرشفة بأ  .السياح

شموليته هو ذو أفضلية أوىل يف مشاریع وزارة  الل أكد بأن هذا املرشوع  ح ت إىل أن  ولف
ور هو ذو صبغة  ر أكرث من مرة أن املوقع املذ ُ ئق ومداوالت خمطط املرشوع ذ ة، ويف و السيا

ة رخيية ودی ظر ممتزي، و أبعاد  ا، وذو م ً د  .حساسة 
ام كام أن التخطيط لهذا املرشوع بد ذ 1994أ يف  كن م ا،  ً س ّ مبداوالت طوی وبطيئة  ، ومر

ام  2010ام  شلك هنايئ  ليه  ليه، وصودق  ي أدى النطالق أول 2011مت الرتكزي  ، األمر ا
ني ل حنو أسبو ورة ق ملناقصة املذ  .مرا 

ة ملثل هذا امل  ا ال السيا أن ال  ون يف ا ح ون وخمتصون و ر مراق ديق، وذ رشوع الف
راوحت  رية يف القدس  ادق اإلرسائيلية يف السنوات األ ور، إذ أن سعة الف اصة يف املوقع املذ

 .فقط% 60-%50بني 
ور حيمل رمق  طط املذ لهيا مؤسسة األقىص، فإن ا ئق وخرائط اطلعت وحصلت  وحبسب و

عدد يف حموره األسايس بناء س 4711 ىل بناء مرشوع م ادق، يف ست قطع أرض    تة، وحيتوي  ف
ة  ىل مسا ، و واص ة إجاملية تصل اىل  74،600م ىل  129,550مرت مربع، ومبسا مرت مربع ،

ل املكرب  .مقة ج
ادق الستة تبلغ  طط فإن سعة الف دق األول 1330ووفق ا ىل النحو التايل الف ة،  دق غرفة ف
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سعة  سع 180سبع طوابق  سعة 150ة غرفة، الثاين سبعة طوابق  غرفة، الثالث مثانية طوابق 
سعة  180 سعة  220غرفة، الرابع مثانية طوابق  غرفة،  300غرفة، اخلامس سبعة طوابق 

سعة  دق السادس سبعة طوابق   .غرفة 300والف
ادق سيكون حتت األرض ُشار إىل أن قسم من طوابق الف  .و

ات ومركز جتاریة بع  ىل بناء وا طط  هبا، كام حيتوي ا ادق الستة، وبعضها جبا ضها مضن الف
ات  امة لالج ات  ، قا ذب سيا حف، مقايه، مركز  إلضافة إىل بناء مطامع، م

سع لـ  لباصات ی رية  26واملناسبات امجلاهريیة، وموقف  ك لسيارات الصغرية وا ، وموقف  اف
سع لنحو   .مربة 500ی

متّ  ا أن  460قلع حنو  ومن تبعات بناء هذا املرشوع س ً لم بري والبايق صغري،  رة، نصفها  ّ جشرة معم
طقة جشریة مشهورة ورة يه م  .ومعروفة  األرض املذ

ادق، ويه  اقصة لبناء ثالث ف رشت هنایة الشهر السابق م ذ،  ّ التنف زي طط إىل  ولتحویل ا
لمناقصة و  ات  دق األول والثالث والرابع، ولتحفزي تقدمي اقرتا لن عن حمفزات الف لعمل أ البدء 

ملناقصة زن  لفا ة  ضات رضی ت مالية وختف  .مهنا تقدمي معو
بنو املرشوع  رسیع بعملية البناء، ف تعهد م ىل ال د  سا یة بتخصيص مرافق  كام تعهدت الب

بقمية حنو  لب 15متویل أعامل التطور األولية  إلضافة اىل دفع رسوم  یة ورشكة مليون دوالر، 
حون"املياه  ل هكذا أعامل"ج متویل م ملناقصة  ادة ما تقوم الرشكة املقاو اليت تفوز  ا أنه  ً لم  ،.  

 
ىل   دیدة يف  مستعمرة  64املصادقة  دة استعامریة    ":راموت"و

یة القدس  سمى بلجنة التخطيط والبناء احمللية التابعة لب د یوم صادقت ما  املوافق األ
طانية مبستوطنة  64ىل بناء م 08/02/2015 دة اس ىل أرايض " راموت"و سا،املقامة  ت    ب

لجنة یة القدس حبضور أعضاء ا لجنة مبقر ب لسة عقدهتا ا الل    .اء ذ 
لجنة عن حزب مري  لو"س بدوره عقب عضو ا ه آ ا  ىل القرار قائالً " ب یة تواصل سام بأن الب

ارج اخلط  ي من شانه إبعاد أي فرصة لعقد اتفاق سيايس مع رضاألخلبناء   األمر ا
د تعبريه ىل  ني    .الفلسطين
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  اغالقات
  

  
رة  ني لتأمني ز الل تغلق الطرق أمام الفلسطين ح اهو" رشطة    :ملقربة رأس العامود" نت

هيودیة  ح ... يف األعياد واملناسبات ا رات الرمسية حلكومة   ملدینة القدس اللوحىت يف الز
د األقىص ... لمس امات امجلاعية  لمستعمرن يف املقابل ...  كذ لالق فاالت  كون اح لكها 

الل خبوذمه وهراواهتم وحقدمه، وأصوات املقدسيني  ح ود  حلواجز وج كون القدس حماطة 
لعربیة و ة ختتفي وأصوات املستعمرن تعلوا ومه یرصخون ویغنون  الم والبا رفعون األ

  .  اإلرسائيلية
ثنني  لمستعمرن يف القدس، ففي یوم  فالية  رة أو اح هذا املشهد یتكرر عند لك ز

ل املؤدیة 23/02/2015 ة سلوان واكفة املدا الل  رأس العامود يف ب ح لقت سلطات  ، أ
ث إىل ا ً من العبور، ح عت أي مقدسيا الق الشوارع واحلي، وم ألرشطة قامت بإ لطرقات 

ر احلدیدیة ات  امحلراء والسوا ات الصباح األوىل حىت سا ذ سا حليي رأس العامود والطور م
ً لك ذ ، العرص امني يف مقربة رأس العامود متهيدا د احلا الل لقرب أ ح س حكومة  رة رئ  .لز

اصة ساكن  رأس العامود والطور من  القواشتىك املواطنون  العدید من الشوارع  إ
رة يوالطرقات يف املنطقة، والتضي  ىل الساكن لتأمني ز اهو“ق  ني ان “ نت ملقربة رأس العامود، الف

الق ات الصباح  اإل ذ سا ات العرص األوىلبدأ م الل األهايل يف .حىت سا ح ربت قوات   وأ
لوصول  سية  عهتم من س الطرق الرئ ىل املرور من مقربة رأس العامود وم  إىل رأس العامود 

لام  ازهلم،   .معظمهم من الطلبة وصغار السن أنم
  

ة القدمية اریة والطرق يف الب لمستعمرن وتغلق احملالت الت الل تؤمن مسرية  ح   : رشطة 
تعمرون املتطرفــون مســرية تــدعى مســرية م 18/02/2015 یــوم األربعــاء يف " األبــواب" نظــم املســ

ة القدمية  ابت هذه املسرية شوارع وأزقة الب ـائط الـرباق إىل سـوق الشهریة، و اليت انطلقت من 
ـربت  ب األسباط، ولتـأمني وصـول هـذه املسـرية أ ً إىل  هتاء ن ا اهد القطانني وسارت  طریق ا
ـالق بعـض الطـرق  القهـا، إضـافة إىل ا اریـة بإ الل اإلرسائييل أحصاب احملـالت الت ح رشطة 

ش،  ـ ل ف  د مك ت احلواجز مع توا ة القدمية ونص ـالق إىل إضـافةاملؤدیة إىل الب ب  إ شـارع 
ة سلوان ويف بعض طرقاهتا األسباط ل ب    .ووضعت احلواجز عند مد

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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 

  
  

  

   مستعمرينات اعتداء
  

ىل سائق مقديس لرضب    :اعتداء 
ىل السائق املقديس م 15/02/2015يف مساء یوم  ة من املستوطنني،  راهمياعتدت مجمو بدر،  إ

ده يف الشطر الغريب من املدینة املقدسة شفى بدر نُقل ، و الل توا بعد لتلقي العالج إىل املس
رضوض خمتلفة يف جسمه    .إصابته 

  
سلوانمستعمرون  صول  ائ يف واد  رعى أغنام  ىل فىت    :یطلقون النار 

رقان م 02/11/2015يف  ب الفىت املقديس محمد یوسف  ً بقدمه، بعد إطالق النار  17أص اما
ة سلوان صول بب ل مستوطن إرسائييل أثناء رعيه األغنام يف  واد  ه  .ليه من ق رفق واكن 

رقان  ً  16الفىت صهيب  لتايل ، اما ي أفاد    :وا
ن معي محمد لرعي األغنام يف اجلبـل القریـب مـن مزنلنـا يف  بعد عوديت من املدرسة  رفقة ا  ذهبت 

صول ورة املياه،   واد  هاب  الل عوديت ملزنيل  ر،  ت، مسعو فـذهبت صـوت إطـالق 
 ً كون محمد مصا ت بأن  ً إىل اجلبل وخش ا لفعل اكن خويف ... مرس دت ... يف ماكنه و محمـد  و

ـىل بعـد مسـافة  توطنني حتـيط بـه،   ة من املسـ ىل األرض ومجمو ـدمه حيمـل  5مالىق  ـار، أ أم
  . مسدسا

  
  :صهيب أضافو 

ىل محمد  جتـايه، وهـددين وإنقاذه اولت التقدم لالطمئنان  ه  د املستوطنني أشهر سـال كن ا
ال التحرك، كام قامت مجم َ يف  يل ـه لكـامبإطالق النار  توطنني بتوج ة من املسـ ، إال بيـة يل تو

ـىل یـد هـؤالء  قي يف الوقت املناسـب مـع صـدیقه أوقـف جرميـة اكدت أن حتـدث  أن حضور شق
ا مـن نقـل محمـد إىل  ث هرب املستعمرون ومتك ـت الفحوصـات بأنـه املتطرفني ح شـفى، وتب املس

سور فهيا  ب يف رصاصة يف قدمه أدت إىل    أص
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ه ملدرسته يف  الثوري يف سلوانحماو  طاف طفل أثناء تو   :اخ
ـة 21/02/2015يف  طرفـون مـن مجمو تعمرون م اول مسـ ـمثن" م  ن " دفـع ا والقـاطنني يف مسـ

طاف الطفل  لهيا يف سلوان، اخ راهمياستولوا  ً  14مجيل غيث  إ ته اما ـه إىل مدرسـ يف  أثناء تو
ة سلوان،  ع  الثوري بب ث مت  ليه ح ه  تداء    .مدرسته إىلتو

  
سلوان لوزة  ني ا ب أمن املستعمرن یدهس طف من     :ج

ء املوافق  بع ألمن املستعمرن 24/02/2015يف مساء یوم الثال ب  ن  -، دهس ج ا
ني يف  سلوان ن الفلسطين ت ومس ىل بنا رمي دعنا   -ستولون  ، سنوات 10الطف مرمي 

ث اكن   ً ح ا سري اجليب مرس
لوزة ب اكنت  ني ا يف طریق 
ائلهتا  الطف تلهو أمام مزنل 
ىل  اد  ً و فدهسها وأوقعها أرضا
ا مرة أخرى يف صورة  قد

هس املتعمد ت ا   .تث
هذا ونقلت الطف إىل 
سویة،  لع شفى هداسا  مس

 إصابةالفحوصات تبني وحسب 
ا  كسور يف قد الطف مرمي 

رسى ور ةال   .ضوض يف الظهر والرق
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   اعتداءات على أماكن دينية
  

طرفون  لهيا صهاینةم سة وخيطون شعارات عنرصیه  ن   :حيرقون 
طرفون صهاینة من حركة  أقدمم 2015شباط  26يف  مثن" م النريان  إشعالىل  اإلرهابية" دفع ا

سة  ن ل صهيون"يف  ، وذ بعد أن 2015 شباط 26احملت يف جفر یوم يف مدینة القدس " ج
ابة شعارات  ك ةقاموا  نةضد  مس ليه السالم ا ىس    .املسيحية والنيب 

ة من ت احلركة  ث قامت مجمو س ةمن مر  أكرثواليت سبق وان اعتدت  ،اإلرهابيةح ك  ةىل ا
ابة شعارات  ك  أوذاهتا سواء 

إرضام النار يف و، النريان فهيا بإشعال
س  ةغرف لك ع  ا ة يت د ست

كهن ، إضافة إىل غرفة ةالرهبان وا
ضاست ً . حامم ومراح ما تعلن  ودامئا

 أعاملهامسؤوليهتا عن  ةهذه احلرك
الل خط شعارها  ةاإلرهابي من 

مثن" ت  إىل إضافة "دفع ا ا ك ا
ة   .املس

س وأمالك فلسطي قد قامت بعدة اعتداءات  اإلرهابية احلركةواكنت هذه  نا د و ، ةىل مسا
ل  ابةشعال النار يف املمتلاكت إم ك جعالت السيارات،  وإعطابىل اجلدران والسيارات  وا

الل  ح القودامئا ما تقوم رشطة  عتباره ضد جمهول بإ ث ال تقوم مبت. امللف  بعة هذه اح
ً ةعتداءات جبدی لام الئل  أن ،  ن یدر الطالب املتد إىلوشري  واحضةا هيود ا سون يف ینني ا

ة قریبمعا س ةهد دی ك   .ةمن ا
  
  

ُشري  لساحئني و ه  ات توج ة القدمية الف ل الب الل تنصب دا ح یة  د  إىلب  األقىصاملس
  جببل الهيلك

الل ورشطة  أقدمت 2015شباط  18يف  ح یة  ةب ات تعریف السيا  ةىل نصب الف
ال ستدل من  ة القدميل ل الب ضمنةلها الساحئني دا ً  ة، م ل الهيلك بدال د  امس ج من املس

ابة املواقع يف ثالثة لغات ، األقىص ك ث قامت  لو)جنلزيیة -ةالعربي -ةالعربی(ح ىل ا اليت  ة، و
د  ة املس لغ األقىصُشري إىل و لهيا  ت  لغةويف ) احلرم الرشیف( يةالعرب  ةكت ت  العربیة ا كت

ل الهيلك أي) هار هبایت( لغ، ج ت   The Temple Mount /alharam جنلزيیة ةكام كت
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alsharif .  
الل  mوتأيت هذه اخلطو ح الل إىل هتوید املدینة احملت الهادفةمضن سياسة   إطالق، من 

سميات  هيودیةال الشوارع  أسامءإىل تغيري  ةإلضاف، ةاإلسالم العربيةىل املواقع  والتوراتية ا
لمدین ،توراتية هيودیةء وسميهتا بأسام لساحئ القادم  هيودی ةمث یمت تعرفها وتقدميها   ةحبسب الروایة ا

د  ،لهؤالء الساحئني ةاألدمغوحبسب ما تتطلبه معلية غسل  ةاملزیف ریفه یمت تع األقىصفاملس
ل الهيلك"لساحئني بأنه  د  ةاألموی، والقصور "ج وب املس رفوهنا بأهنا  األقىصج ُ ریع هيلك ل  آ

ستان املهاملزعوم ن، و ال دیقة امل سل لهدم هو  ، وقلعة القدس یعرفوهنا بأهنا قلعة دد 
ة .. النيب داوود  ی ريها من املعامل ا ل ربطها أومعاملها من  أسامءهااليت مت تغيري  والتارخييةو

هيودی ةلروای لتارخي واملاكن ةاملزیف ةا ل ربط وجودمه    .من أ
  
  

الل د  ومستعمریه ح لمس اماته   :األقىصیواصل اق
د  واصلت ىل املس الل اعتداءاهتا  ح الل دفع  األقىصسلطات  دادوذ من  برية من  أ

د  عمرناملست ام املس  وأعضاءالصهيونية املتطرفة  األحزابدعوات رؤساء  اللمن  األقىصالق
ست  راته ، وسط حامیة رشطة اإلرسائييلك از خما الل و ك(ح   ) .الشا

  
الل د 2015ط اشهر شب و لمس امات املستوطنني    :ىل النحو التايل األقىص، اكنت اق

 01/02/2015د :  م ام املس ق سمح لعرشات املستوطنني  الل  ح  .األقىصرشطة 

  02/02/2015د  عرشات املستوطنني: م لمس لون  ه  لتجوالویقومون  األقىصید ف
الل هلم ح  .وسط حامیة رشطة 

 03/02/2015د  أعاملتواصل : م لمس امات  وسط حامیة رشطة  األقىصق
الل هلم  .ح

 05/02/2015د : م لمس خول  الل متنع املواطنني من ا ح وسمح  األقىصرشطة 
 .خول املستوطننيلعرشات 

 08/02/2015دد من ا: م ىل  الل تعتدي  ح د رشطة  ل املس حلراس واملرابطني دا
د  أنبعد  األقىص لمس ام املستوطنني   .األقىصتصدوا الق

 09/02/2015د : م ن من املس دد من املرابطات بعد خرو الل تعتقل  ح رشطة 
ف القش األقىص امات املستوطنني أنبعد  وحتوهلم ملركز توق  .تصدوا الق
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 10/02/2015سمح لعرشات: م الل  د  ح لمس خول   األقىصاملستوطنني 
هتم ه وسط حام  .والتجوال ف

 15/02/2015د : م لمس خول  الل متنع املواطنني من ا ح وسمح  األقىصرشطة 
 .خول املستوطننيلعرشات 

 17/02/2015د  أعاملتواصل : م لمس امات  وسط حامیة رشطة  األقىصق
الل هلم  .ح

 18/02/2015حم: م ً  58اليوم  اق ً  20و مستوطنا د  شمن  عنرصا الل املس ح
ب احلدید  األقىص سه عند  متزیق مال د املستوطنني  ب املغاربة، وقام أ رب  املبارك، 

دها  اة أثناء توا ىل ف الل  ح ، واعتدت رشطة  ب السلس  ألقىصوآخر عند 
 ً  .لتأمني سري املستوطنني وقامت بدفعها أرضا

 19/02/2015د : م ات املس ل سا الل تنفذ جو دا ح رات  ل  األقىصخما ودا
د ل املس ا يل وتقوم بتصوره من ا  .الق

 22/02/2015د : م لمس خول  الل متنع املواطنني من ا ح  سمحو  األقىصرشطة 
 .خول املستوطننيلعرشات 

 23/02/2015دد من املرابطات ب: م الل تعتقل  ح د رشطة  ن من املس عد خرو
ف القش األقىص امات املستوطنني أنبعد  وحتوهلم ملركز توق  .تصدوا الق

 24/02/2015د  أعاملتواصل : م لمس امات  وسط حامیة رشطة  األقىصق
الل هلم  .ح

 26/02/2015د : م لمس خول  الل متنع املواطنني من ا ح وسمح  األقىصرشطة 
  .خول املستوطننيلعرشات 
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عتقال من دا د األقىص  و   :سياسة اإلبعاد عن املس
د  ــن املســ يني ع ــاد املقدســ ــة إبع ى ســلطات  األقىصــهــذا وان معلي ــة  بت أصــبحت سياســة 

الل،  ن صدر حبقهم قرار ح لهيم أو ا ث یوحض اجلدول التايل أسامء املقدسيني املعتدى  ح
د األقىص   :اإلبعاد عن املس

  مالحظات  اعتقال  إبعاد  التارخي   مس
دجية  56لطيفة خممير  اما، و

اد غزاوي   30خویص، و
ليان  ، اما 24اما، وفاطمة 

  اد الرازم

یوما،  60دجية خویص ملدة     4  25/02/2015
ودفع كفا مالية قميهتا ألف شيلك، 

اد الرازم ملدة  یوما ، ودفع  30و
 10مير كفا قميهتا ألف ، ولطيفة خم 

ليان  م وفاطمة  م 10أ   . أ
اما،  53وصال ادرس 

ة  اء شي   اما 37وس
ً  45إبعاد مدة     2  24/02/2015   یوما

الناشط املقديس وعضو جلنة 
سویة محمد  املتابعة يف قریة الع

  أبو امحلص

 اإلفراجقايض حممكة الصلح قرر   1  1  22/02/2015
كفا مالية قميهتا   2000عنه 

س املزنيل شيلك،  ورشط احل
سویة  واإلبعاد عن مزن يف قریة الع

ملدینة ليوم  إىل  واد اجلوز 
س كذ . م26/02/2015 امخل

د األقىص مدة  اإلبعاد عن املس
60  ً   .مت اعتقا مدة یوم .یوما

ء رشیتح  اة ش د   1    22/02/2015  اما 16الف ا من املس اعتقالها فور خرو
  .األقىص

 الرجيبسناء 
  

د األقىص مـدة     1  18/02/2015  15إبعاد عن املس
 ً   .یوما

ين  يل وهبة احلس ال  د
  أبو الهوى ورانية

د     1  16/02/2015 ا من املس اعتقالها فور خرو
رشط  واإلفراج عن  إبعادهاعهنا 

د األقىص مدة  ً  15املس   .یوما
موع     2  9    ا

اكت ا: املصدر هت ة  .م2015 إلرسائيلية يف مركز أحباث األرايض، شباطجتميع فریق مراق  
  


