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شهر  إالرسائیلیة ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت� �الل ت�نهتااكف� یيل �دول یوحض �دد 
 م:2015 نيسان

 العدد املوقع نوع �عتداء

 5  هدم املسا�ن واملنشآٓت 

 4 واد اجلوز مبىن سكين قيد إال�شاء  -

 1 بيت حنینا �رفان سكين -

 4  هتدید �لهدم

 3 سلوان ٔأوامر هدم ٕاداریة ملسا�ن -

 1 واد اجلوز 

 375   و�دات سكنیة  –اس�تعامریة  خمططات

إالرسائیلیـة �لبـدء ببنـاء ٕا�الن بفوز ا�دى الرشـاكت  -
 و�دات اس�تعامریة �دیدة

 56 مس�تعمرة النيب یعقوب

 77 مس�تعمرة النيب یعقوب طرح عطاءات بناء �دیدة -

 100 مس�تعمرة معالیه ادوممي البناء �اریة  ٔأعامل -

 142 مس�تعمرة هارحوماه دیدةاملصادقة �ىل بناء و�دات اس�تعامریة � -

 2  اعتداءات املس�تعمر�ن " �دد"

 1 الب�ة القدمية �عتداء �ىل فىت �لرضب -

 1 مركز مدینة القدس �عتداء �ىل شاب �لرضب املربح -

 5  ا�القات

 1 �اجز الزعمي توس�یع �اجز -

 2 حزما  ٕا�الق طرق -

 1 الطور ٕا�الق شارع سل�ن الفاريس -

 1 العيسویة قریةٕا�الق مد�ل ال -

 36  �عتداء �ىل أ�ما�ن ا�ینية 

 17  ٕابعاد ٔأفراد عن املس�د أ�قىص  -

 4  اعتقال من سا�ات املس�د ؤأبوابه -

 15  اقت�امات املس�د أ�قىص  -
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 
 س احملت�واد اجلوز يف مدینة القد � �حتالل هيدم مبىن من أٔربع طوابق يف

إالرسائیيل �رفقة طامق هدمت جرافات �حتالل م 2015نيسان  14يف صباح یوم الثال�ء 
يف � واد اجلوز يف مدینة القدس  إال�شاءمبىن قيد من ب�یة �حتالل يف القدس 

 1200احملت�، وذ� حب�ة �دم الرتخيص. املبىن مكون من ٔأربع طوابق مسا�ة لك طابق 
 .للمواطن "ٔأ�رم ٔأبو شلبك"وتعود ملكيته ، ري مقسم لشققمرت مربع، وهو �

 
 :�لتايل وأٔفاد املواطن ٔأ�رم أٔبو شلبك لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

واكن الهدف منه هو بناء شقق  ٔأشهر  6، ٔأي قبل 2014ببناء املبىن يف  �رش�ن ٔأول مقت 
یــة �حــتالل يف الــيت تتطلهبــا ب� وإالجــراءاتســكنیة وتآٔ�ريهــا . لكــن �ســبب التاكلیــف 

اء ، فقـد قـررت البنـاء بـدون �ـرخيص. وبـدٔأ� يف بنـدس �دا عن املامط� يف املعامالتالق
وقـاموا بتصـو�ر املبـىن مـن �اتـه  ،�حتاللمن ب�یة  نفوظاملبىن. ؤأثناء البناء حرض مو 

الب�یـة  ٔأصـدرت. وهنـاك مكة الب�یة، مث قاموا بتسلمينا قرار بوقف البناء والتو�ه حملا�تلفة
 قراراها هبدم املبىن. 

نيسـان  14یـوم  لال�ـرتاضرخي ، واكن أٓخر �اض �ىل القرار، وقدمنا ا�رتاضانمقنا �ال�رت و 

، وذ� قبـل ٔأن تفـتح حممكـة ب�یـة سه اليت هدمت فيه الب�یـة املبـىنوهو الیوم نف  2015
 ٔأبواهبا. �حتالل

رشطة �حتالل �ـرافقهم جرافـات  ، حرضت قوات �برية مناخلامسة صبا�اً  عند السا�ةو 
 نافذ املؤدیـة للمـاكن ومنعـت ٔأ�ـداً . وقامت الرشطة ٕ��الق اكفة الطرق وامل  2�زن�ر �دد 

قبل ٔأن �رشع جرافات �حـتالل هبـدم املبـىن اكمـًال وحتـو� ٕاىل دمـار.  ،من الوصول ٕالیه
 ویبلغ مجموع اخلسا�ر ما یقارب امللیون ش�یقل.
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 وا�ي یعود لعائ� أٔبو شلبك يف � واد اجلوز راكم املبىن املهدوم

 :هتدم �رفاً� سكنیًا يف بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت� �حتاللجرافات 
صباح یوم الثال�ء مسكنًا عبارة عن  �حتاللهدمت جرافات م 2015نيسان  14يف 

ل مدینة القدس حنینا شام �رفان (مزنل متنقل) یقع يف � أ�شقریة الاك�ن يف � بيت
ویعود للمواطن مربع  مرت 40وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص. املسكن مساحته  ،احملت�

 محمد شو�يك.
 :لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل وأٔفاد املواطن محمد شو�يك

، وهو عبارة عن �رفـان متنقـل مرفـوع -م 2013يف العام ٔأي  – نيمت بناء الكرفان قبل �ام
ــون  ،جعــالت�ــىل  أ�رضعــن  ــن یعمل ــيس مســكن دامئ، و�ســ�ت�دمه العــامل ا�� وهــو ل

 للمبيت فيه.  ة�ملنطق
جرافـة وموظفـون عـن ب�یـة �رافقها  �حتاللويف صباح الیوم حرضت قوات من رشطة 

هبدمـه  �حـتالل، حيث قاموا ٕ��الء بعض أ��ث منه قبـل ٔأن �رشـع جرافـة �حتالل
 هذا وقد مت الهدم بدون سابق ٕانذار وبدون قرار هدم. ،وجتریفه حب�ة البناء بدون �رخيص
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 یضیف :

مت هـدم مسـكن يل  2005، بل هو الهدم الثالث حبقي. ففي �ام ٕان هذا ليس الهدم أ�ول
واحل�ـة  ،مسـكنًا أٓخـر �حـتاللهدمت جرافـات  -2007- نيوبعدها بعام ،بنفس املاكن

 �حــتاللحلقيقــي هــو س�یاســة يه نفســها وذاهتــا (البنــاء بــدون �ــرخيص) لكــن الســبب ا
 برتحيل الفلسطینيني �رب هدم مساكهنم حبجج خمتلفة.

 
�دة منازل فيه وذ� لقربه من یذ�ر ٔأن � أ�شقریة الاك�ن يف بيت حنینا، قد مت هدم 

توسع معراين  ٔأي �حتالل، حيث متنع سلطات �لیه املط� "رخيس شعفاط" مس�تعمرة
ري قانوين تغیري فيه یعترب � ٔأي. ويه تعترب ٔأن احلي يف ذ� �س�یطةحىت لو  ٕاضافاتؤأي 

 .وتل�آٔ ٕاىل س�یاسة الهدم

  تهديد باهلدم –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 يف � �ني اللوزة �سلوان: توزیع ٕاخطارات هدم

وّزعت ب�یة �حتالل يف القدس ٕاخطارات  م 2015نيسان  15يف یوم أ�ربعاء املوافق  
 جنويب املس�د أ�قىص يد إال�شاء يف � اللوزة يف ب�ة سلوانملنازل ؤأبنية ق  هدم

 .املبارك

 عنارص من رشطة �حتاللطوامق من ب�یة �حتالل حتت حامیة ؤأكد شهود عیان ٔأن 
دم �دد من املنازل وأ�بنية اليت ما زالت قيد إال�شاء هب ٕاخطاراتوالقوات اخلاصة وزعوا 

 . املس�د أ�قىصيف � اللوزة يف ب�ة سلوان جنويب

�د�ر ���ر بآٔن ٔأحصاب املسا�ن اليت هيددها �حتالل �لهدم ال یرصحون بآٔسامهئم �ون 
 إالخطارات ال �كتب �لهيا ٔأسامء ؤ�هنا حتامك احلجر دون البرش .
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 واد اجلوز:يف �  توزیع ٕاخطارات هدم

املواطن �ارف داود سلّمت طوامق �بعة لب�یة �حتالل يف القدس م 2015نيسان  19يف 
 .ٕاداري ملزن� يف � واد اجلوز قرب ٔأسوار القدس التارخيیة قرار هدم التوتنجي

 
�اًما، ٔأن طوامق ب�یة �حتالل �رفقة قوة  59ولفت املواطن ٔأوحض املواطن التوتنجي، 

 عسكریة اكنت سلمته قبل یومني قراًرا یقيض هبدم مزن� لكن متكن حماميه من تآٔجيل
 .لهدم رمغ ٔأنه فّرغ مزن� من حمتو�تهمعلیة ا

 
�اًما،  15غرف ومنافعهم)، ومت بنائه قبل  3ومؤلف من ( 2م 65وتبلغ مسا�ة املزنل 

جن� وزوجته بعد  ) كام یعيش فيهفرًدا 12و�دد ٔأفراد �ائ� التوتنجي اليت �سكن فيه (
 .ٔأشهر 7قبل  زوا�ام

  
 

 خمططات استعمارية
 

 :�دة استيطانیة يف مس�تعمرة "النيب یعقوب"و  56طرح عطاءات لبناء 

ٕان ما �سمى بـ"سلطة ٔأرايض م 2015نيسان  19يف  قالت ٔأس�بوعیة "�ول هعري" العربیة
مبخطط ٕاقامة  ٕاىل فوز ٕا�دى الرشاكت "إالرسائیلیة " فيه �شري ٕا�ال�ً �رشت ٕارسائیل" 

 .و�دات استيطانیة �دیدة شامل القدس احملت�

و�دة استيطانیة �دیدة، حيث س�تقوم  56لبناء طط اكمل ؤأكدت الصحیفة وجود خم
 "النيب یعقوب" تعمرةو�دة سكنیة استيطانیة يف مس�  20رشكة "نويف یعقوب" ببناء 

 .و�دة سكنیة ٔأخرى 36�لقدس، ف� مل تعرف بعد الرشكة اليت س�تقوم ببناء 
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 :و�دة استيطانیة يف جبل أٔبو غنمي 142املصادقة �ىل بناء 

ن احلكومة إالرسائیلیة، صادقت اللجنة احمللیة للتنظمي والبناء يف القدس ٕ�یعاز م
يف احلي �ستيطاين  و�دة سكنیة  142�ىل بناء   30/03/2015یوم صباح  احملت�،

 .'هار حوما' يف جبل ٔأبو غنمي يف القدس احملت�
سكنیة  و�دة 1000نتنياهو ٔأصدر قبل شهور تعل�ت بدفع خمططات لبناء حوايل  واكن

 .م1967م نیة واقعة يف املناطق احملت� �ايف القدس يف ٔأحياء استيطا تعامریةاس� 
و�دة  400و�دة يف احلي �ستيطاين 'رمات شلومو' و 660و�شمل ا�ططات بناء 

 .سكنیة يف احلي �ستيطاين 'هار حوما' يف جبل أٔبو غنمي
 

 طانیة يف القدسو�دة استي 77احلكومة إالرسائیلیة تطرح عطاءات لبناء 
 77�رشت احلكومة إالرسائیلیة عطاءات لبناء م 2015نيسان  27يف صباح یوم االثنني 

دا�رة ٔأرايض "و "وزارة إالساكن"ٕان حيث و�دة استيطانیة يف القدس الرشقية، 
' و'�سغات قوبو�دة استيطانیة يف ٔأحياء '�فيه یع 77�رشا عطاءات لبناء  ل" ٕارسائی

 .لقدس الرشقيةزئیف' املقامة يف ا

 �حتالل یواصل أٔعامل توسعة وبناء استيطاين جنوب رشق القدس
واصل �حتالل الصهیوين ٔأعامل البناء والتوسع �ستيطاين يف اجلهة الرشقية ملس�توطنة 

ؤأبو د�س جنوب رشق  "معايل ٔأدوممي" املقامة �لقوة �ىل ٔأرايض املواطنني بب�يت العزيریة
ٔأعامل البناء يف اجلهة الرشقية للمس�توطنة �سري �شلك �بري،  ، حيث ٔأنالقدس احملتل

و�دة استيطانیة موز�ة �ىل �دة بنا�ت مط� �ىل ٔأرحيا  100حيث یمت ٕا�شاء ٔأكرث من 
والبحر املیت من اجلهة الرشقية للمس�توطنة وسط توس�یع لت� ا�ططات بغیاب وسائل 

 .إال�الم
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  مستعمريناعتداءات 
 

 ن �ىل فىت يف شارع الواد �لب�ة القدمية �لقدس احملت�:مس�تعمرون یعتدو 
، �اماً  14�ىل الفىت رايض سعید ا�وو  م22/04/2015اعتدى مس�توطن مساء أ�ربعاء 

 .يف القدس القدمية
ؤأوحضت وا�ة الفىت رايض ا�وو ٔأن ا�د املس�توطنني اعتدى �ىل جنلها ٔأثناء قيادته 

 وقو�ه ٔأرضاً  ٕاىل�لقدس القدمية، بدفعه عن دراجته مما ٔأدى دراجته الهوائیة يف شارع الواد 
 .فآٔرتطم رٔأسه حبجر

 حرضت س�یارة �ىل أ�رض حىت رايض شعر بدو�ة وبقي ملقياً  ا�هناؤأضافت ٔأن 
، وقد ٔأجریت لها الفحوصات الالزمة قاصد، ونقلته ٕاىل مستشفى املإالسعاف ٕاىل املاكن

ايض ا�وو شكوى ضد املس�توطن يف مركز وقدم الفىت ر هذا  .�رضوض ٕاصابتهوتبني 
، لكن رشطة �حتالل ال تآٔ�ذ هبذه الشاكوي بعني �عتبار، وال تعريها رشطة القش�

 ٔأي اه�م.

 

 صا�ت املس�توطنني تعتدي �لرضب املربح �ىل �امل نظافة مقديسع

 اعتداءیة �رشت القناة العارشة العربیة فيدیو مروع لعمل  م2015نيسان  2يف یوم امخليس  
 .مس�توطنًا هيودً� حبق �امل نظافة فلسطیين يف القدس 15 وحش�یة، قام هبا

 
ا هيودً� د�لوا اىل مطعم يف مركز مدینة القدس مس�توطنً  15وذ�ر تقر�ر القناة العارشة ان 

 .وعند اكتشافهم ٔأن �امل النظافة عريب نلكوا به �شلك وحيش
 

واكنت اكمريات املراقبة يف املطعم التقطت معلیة �عتداء �ىل �امل النظافة ا�ي اكن لك 
 .يبذنبه انه عر
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 اغالقات

 
بآٔعامل توسعة حلاجز  م2015نيسان  4رشعت قوات �حتالل إالرسائیيل يف یوم السبت 

طوامق ب�یة واسعة نفذهتا  هدموسط مدینة القدس، وذ� بعد معلیة  شعفاطخممي 
م واليت ٔأقمي جبانهبا 3/12/2014يف حمل جتاري لعائ� ا��اين  19�حتالل اس�هتدفت 

 �دار الضم والتوسع العنرصي.
ل مسارات ل�ا� 4�ىل قدم وساق لیصبح توس�یع احلاجز العسكري ٔأعامل  هذا وجتري

ثنني، �ٕالضافة ٕاىل توس�یع سا�ة �افالت الطالب، حيث قام العامل امن  واخلارج بدالً 
 .ؤأضافوا ممر مشاة وجز�رة عند مد�ل احلاجز، إالمسنتيةبفك الكتل 

 
هدمت حتت حراسة مشددة من القوات اخلاصة، مبىن واكنت ب�یة �حتالل يف القدس 

قامة عند مد�ل خممي شعفاط، تعود لعائ� ا��اين وامل خمازن ٔأخرى 3و حمالت جتاریة 10�جورًا و
و�دار الضم والتوسع شاميل مدینة القدس الرشقية احملت�، وذ� لتوس�یع احلاجز العسكري 

 العنرصي.

، واعتلت و�دات ا�مي انترشوا يف شوارعهذا واقتحم أٓنذاك املوقع املئات من جنود �حتالل و  
يف   �ت السكنیة املرتفعة الواقعة عند مد�ل ا�مي ومتركزت فوقها.القناصة ٔأسطح العدید من البنا

حمالت جتاریة  10یدعى "الكوال"، و ٔأعقاب ذ� �ارصت قوات وطوامق �حتالل مبىن �جوراً 
 مالصقة �، مث رشعت جرافات رافقهتا يف تنفيذ معلیة الهدم.

، ومهنا حمالت لتصلیح الس�یارات، ولبیع 2004ٔأن احملالت الت�اریة قامئة منذ �ام  �د�ر ���ر
واكنت   أ�دوات املس�ت�دمة، واخلضار، وا�واجن، وخمازن جتاریة، تعود ملكيهتا لعائ� ا��اين.

هبدم عقار "الكوال" املهجور ومرافقه البالغة   م2013احملمكة إالرسائیلیة العلیا قد قررت �ام 
، و�للت مصادرهتا لٔ�رض حب�ة 1963ٔأهنا قامئة منذ �ام  مرت مربع، �لامً  800احهتا إالجاملیة مس

 "أ�س�باب أ�منیة". 
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 م3/12/2014منشآٓت �ائ� ا��اين أٔثناء الهدم يف 

 
 �حتالل یفرض عقو�ت جامعیة �ىل أٔهايل قریة حزما ویغلق الطرق املؤدیة للقریة

، حيث مت وضع قریة حزما�ىل عقاب جامعي  س�یاسةئیيل تفرض قوات �حتالل إالرسا
�للغة العربیة  �فطة ٕاىل ٕاضافة، قریة�ىل املد�لني الشاميل واجلنويب لل ٕامسنتيةمكعبات 

تطالب الساكن �لتعاون لوقف معلیات رشق  إالرسائیيل �حتالليش � صادرة عن 
 .إالرسائیلیةاحل�ارة �ىل الس�یارات 

، صبا�اً  7السا�ة  2015نيسان  13بتارخي اجز العسكري مت وضعه احل ٔأنالساكن ذ�روا 
�ىل  الس�یارات يف ا�خول واخلروج من حزما ولكن �سمح مش�یاً  �دامحيث مينع اس�ت

 . أ�قدام
موظف يف رام لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض، وهو منترص محمد اخلطیب  ؤأفاد املواطن 

  :� یقع قرب املد�ل اجلنويب  قالمزنو ، هللا

ال  ٔ�نـين، الس�یارة يف البيـت ت، الیوم �ر��لتو�ه ملاكن معيل اس�تعامل س�یاريت ٔأس�تطیعال 
�ـرب التو�ـه  تالطریق الفرعیة ويه طریق ضیقة متر �ـرب احلـارات، وفضـل ٕاىلالتو�ه  ٔأرید

�ـرب املـد�ل ٕاال مـن �اللهـا املغـادرة  ٔأسـ�تطیعال  لكنين ،�ري سه�املواصالت العامة ويه 
 .الشاميل �سبب وجود احلاجز ٔأواجلنويب 
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وتعمتد سلطات �حتالل س�یاسة العقاب امجلاعي حبق ٔأهل أ�حياء السكنیة يف القدس 
احملت� حب�ة ٕالقاء احل�ارة �ىل الس�یارات إالرسائیلیة و�ىل مر�بات الرشطة وحرس احلدود 

كة . دون ٔأن �راعي ٔأمهیة حر والتنكيد �لهيم من ٔأ�ل الضغط �ىل ساكن ت� أ�حياء
، اكنالنقل للمر�بات بنب ت� القرى وأ�حياء، ويه تعي خماطر ت� ��القات �ىل الس

فلن �س�تطیع س�یارة ٕاسعاف ٔأن تد�ل القریة ٔأو خترج مهنا يف �االت الطوارئ. ويه 
بذ� تقوم بتحویل ت� القرى ٕاىل جسون مغلقة �ىل ساكهنا تؤ�ر �ىل حياهتم الیومية من 

 ريمه.طلبة ومعلمني وعامل و�

 
 

ٕا�الق شارع سل�ن الفاريس يف قریة الطور ومد�ل قریة العيسویة الرشيق �ملكعبات 
 إالمسنتية

مد�يل قریيت الطور والعيسویة ٔأ�لقت سلطات �حتالل  م2015نيسان  27يف 
�ملكعبات إالمسنتية، مما ٔأ�اقت حركة تنقل املقدس�یني ووصوهلم ٕاىل ٔأما�ن معلهم و/ٔأو 

 سكنامه.
يف قریة الطور، ومد�ل قریة ” سل�ن الفاريس“شارع قوات �حتالل  �لقتأٔ حيث 

اندالع املوا�ات “العيسویة الرشيق، �ملكعبات إالمسنتية ٕاكجراء عقايب للساكن حب�ة 
 .”بني قوات �حتالل والش�بان الفلسطینيني يف املنطقتنياحل�ارة  وٕالقاء
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�ني “یعترب شارع منطقة ” سل�ن الفاريس“ع ٔأن شار  رئيس جلنة متابعة قریة الطور فادوأٔ 
، كام یو�د يف الشارع مواطناً   3500ا�ي یعيش فيه ما �زید عن ” اخل�

 12 -س�نوات 5طالب ترتاوح ٔأعامرمه بني (  1200یدرس فهيامیدرس ” ابتدايئ”مدرس�تني
مع وهو ٔأ�د اجلوا” سل�ن الفاريس“س�نة)، كام یو�د مقربة قریة جبل الزیتون و�امع 

 .الرئييس �لب�ة، و�دي جبل الزیتون
آٔن سلطات �حتالل ب الس�ید محمد ٔأبو امحلص عضو جلنة املتابعة يف قریة العيسویةكام ٔأفاد 
اجلزيئ  إال�الق ٔأن �شلك جزيئ (ٔأطراف الشارع) مد�ل قریة العيسویة، مؤكداً  ٔأ�لقت

ا�ي �سلكه مئات  مروریة يف الطریق ٔأزمات ٕاىلالاكمل حيث س�یؤدي  إال�الق�ساوي 
 .صعوبة دخول وخروج احلافالت من مد�ل القریة ٕاىل ٕاضافة، املر�بات یومياً 

 
 مد�ل قریة العيسویة الرشيق املغلق
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 شارع سل�ن الفاريس –مد�ل قریة الطور 

�رى مركز أٔحباث أ�رايض يف معلیة ٕا�الق الطرق بآٔهنا خرقًا واحضًا ورصحيًا لاكفة املواثیق 
 واليت نصت �ىل ما یيل: ا�ولیة والقوانني

للك فرد ) نصت:  3املادة ، (1948مادة إال�الن العاملي حلقوق إال�سان س�نة  -1
 .احلق يف احلیاة واحلریة وسالمة خشصه

یعرض ٔأي ٕا�سان للتعذیب وال للعقو�ت ٔأو املعامالت  ال): 5 كذ� املادة ( -2
 .القاس�یة ٔأو الوحش�یة ٔأو احلاطة �لكرامة

ال جيوز القبض �ىل ٔأي ٕا�سان ٔأو جحزه ٔأو  حول �عتقال �ىل احلواجز:) 9(املادة  -3
 .نفيه تعسفاً 

 .للك فرد حریة التنقل واختیار حمل ٕاقامته دا�ل �دود لك دو� -): 13املادة ( -4
 .حيق للك فرد ٔأن یغادر ٔأیة بالد مبا يف ذ� ب�ه كام حيق � العودة ٕالیه -
ال جيوز ٕاخضاع ٔأ�د :  7املادة  واملدنیة:العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق الس�یاس�یة  -5

 .القاس�یة ٔأو الالٕا�سانیة ٔأو احلاطة �لكرامة للتعذیب وال للمعام� ٔأو العقوبة
 : 9املادة  -6
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جيوز توقيف ٔأ�د ٔأو اعتقا�  للك فرد حق يف احلریة وىف أ�مان �ىل خشصه. وال -
انون وطبقا ینص �لهيا الق تعسفا. وال جيوز حرمان ٔأ�د من حریته ٕاال ٔ�س�باب

 .لٕالجراء املقرر فيه
یتوجب ٕابالغ ٔأي خشص یمت توقيفه بآٔس�باب هذا التوقيف �ى وقو�ه كام یتوجب  -

 .ٕابال�ه رسیعا بآٔیة هتمة تو�ه ٕالیه
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  اعتداءات على أماكن دينية
 

 س�یاسة إالبعاد عن املس�د أ�قىص  و�عتقال من دا��:
ــاد املقدســ�یني عــن امل  ــة ٕابع ــذا وان معلی ــة �ى ســلطات  أ�قىصــســ�د ه ٔأصــبحت س�یاســة �بت

حيث یوحض اجلدول التايل ٔأسامء املقدس�یني املعتدى �لهيم ٔأو ا��ن صدر حبقهـم قـرار �حـتالل، 
 إالبعاد عن املس�د أ�قىص:

اعتقال،  ٕابعاد التارخي  �مس
 اعتداء

 مالحظات

  1 29/04/2015 الشاب محمد الشليب
س�د أ�قىص، مت اعتقا� فور خرو�ه من امل 

 اشهر عن املس�د 6وتقرر ٕابعاده 

  1 29/04/2015 سعاد عبیدیة 
ٔأصدر قايض حممكة صلح �حتالل ٕ�بعادها 

وفرض �لهيا دفع غرامة قميهتا شهور ،  4مدة 
 ش�یلك 1500

ٔأبو اس�نينة، وسعاد عبیدیة،  ٕاميان
 غزاوي، وسلوى غزاوي وٕا�رام

 ٔ�قىصجرى اعتقالهن من املس�د ا 4  27/04/2015

أٓالء طه ، ومسیة طه ، و�سنمي 
 عیايش

26/04/2015 3 
 
 

ٔأصدر قرار ٕ�بعادهن عن املس�د أ�قىص 
كام قضت احملمكة م، 10/06/2015حىت �رخي 

ش�یلك  500بدفع لك وا�دة مهنن كفا� قدرها 
، أٓالف ش�یلك 5، والتوقيع �ىل كفا� بقمية 

هذا واكن قد جرى اعتقالهن یوم 
23/04/2015 

الش�یخ �لیل ومحمد ا�راهمي  طاهر
 من اكبول، و�مر شالعطة

 أ�قىصعن 10�رشط ٕابعادمه مت إالفراج عهنم   3 24/04/2015
�ىل لك وا�د مهنم  وفرضت ٔأ�م،  10ملدة 

 .ش�یلك 500غرامة 

 

�اما من مدینة  69طه شواهنة 
�اما من  59خسنني و�ري ش�ميي 

 قریة املكر

 یوماً  30مت ابعادمه مدة   2 21/04/2015
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حنان ٔأبو اس�نينة ، والس�یدة فاتنة 
 حسني

مت اعتقالهن من ٔأبواب املس�د أ�قىص ،   2 03/04/2015
 یوماً  15وتقرر ابعادهن مدة 

محمد الر�ن و�اد طه وسفيان �اد 
هللا، وفادي اجلعبة، ویوسف ٔأبو 

 شوشة

 750بكفا� مالیة قميهتا تقرر إالفراج عهنم ب   5 03/04/2015
مهنم، و�بس مزنيل ملدة ٔأس�بوع ش�یلك للك 

 .ملدة شهر أ�قىصعن  وإالبعاد

  4 17 ا�موع

 
 �د أ�قىصاملسالقرابني دا�ل  بتقدميطالبوا 

أ�قىص مبناس�بة ما �سمى  دللمس� اقت�اماهتممتطرفون صهاینة یدعون املس�توطنني لز�دة 
 :عید الفصح ا�هيودي

املسلمني ي " �ائدون للهیلك" فة تدعطالبت منظمة صهیونیة متطر م 2015نيسان  2يف 
�ملس�د  احملیطةغادرة املس�د أ�قىص �رب �رشات وملصقات قاموا بتوزیعها �ٔ�حياء مبالفلسطینيني 

 وذ� مبناس�بة عید الفصح ا�هيودي. ،أ�قىص و�ىل بوا�ته
 اقت�ا�م قد كثفت من دعواهتا للمس�توطنني واملتطرفني من املتطرفةواكنت املنظامت الصهیونیة 

 11نيسان ولغایة یوم امخليس املوافق  5للمس�د أ�قىص و�شلك یويم منذ یوم أ��د املوافق 
 .دٔأ وینهتيي فيه عید الفصح ا�هيودينيسان وهو أ�س�بوع ا�ي یب

لقرابني" ٕاىل دا�ل �لسامح � ٕ�د�ال "ا �حتاللواكنت املنظامت الصهیونیة قد طالبت رشطة 
. واكن ذ� �رب املرشفة ةوتقدميها لوضعها �ىل الصخر دا�ل قبة الصخر بل  ،املس�د أ�قىص

 �حتاللطالبوا من �اللها رشطة  ،متطرف صهیوين 300�لهيا ما یقارب عریضة اكن قد وقع 
، حئ" جلبل الهیلك �ىل حسب تعبريمه�لسامح هلم بذ�، موحضني ٔأن �دم ٕاد�ال القرابني "ا��

 هذا العید ا�هيودي. هو خمالفة �برية �دًا حبق 
یمت ؤأن تصبح ت� �ادة س�نویة حبیث ٔأن  ،د�ال معدات املذحب �ا�ل املس�دكام طالبوا �ٕ 

واكنت قد وزعت ت� املنظامت املتطرفة منشورات �للغة العربیة  ،ممارس�هتا مرة وا�دة يف العام
م� للشعب ا�هيودي ٔأنه  اعتباروالعربیة تطالب العرب املسلمني مبغادرة املس�د أ�قىص �ىل 

 وذ� من ٔأ�ل هدمه وبناء الهیلك املزعوم.
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 وز�ر إالساكن إالرسائیيل یطالب بوقف أٔعامل الرتممي يف املس�د أ�قىص املبارك: 
 م2015نيسان  14یوم الثال�ء املوافق ،  ”أٓرائیل ٔأوري“ إالرسائیيل إالساكنٔأرسل وز�ر 

حكومة �حتالل وزراء رسا� ٕاىل رئيس 
ه فهيا ٕ�یقاف مجیع ٔأعامل الرتممي طالب

دا�ل قبة الصخرة �شلك فوري، حب�ة 
أٓ�ر  من شآٔهنا ٔأن تتلف أ�عامل ٔأن
 .املزعوم” الهیلك“
 إالرسائیلیةالرشطة  "ارائیل"وطالب  

، ومنع أ�عامرمبصادرة مجیع معدات 
 أ�عامل الرتمميیة �لقوة، وقال يف رسالته:

 أ�قىصاملس�د الرتممي يف  ٔأعاملٔأن ” 
جيب ٔأن �كون بوجود جلنة ٕارشاف من 
وزارة ا�ٓ�ر الصهیونیة، وبعد اج�ع 

 �رممي اللجنة الوزاریة املصغرة، ؤأن لك
دا�ل أ�قىص جيب ٔأن �كون حتت 

 .ا�هيود ٕارشاف
يف بیان  إالسالميةالشؤون و املقدسات و  أ�وقافالعلیا و جملس  إالسالميةالهیئة  ٔأكدت

  .إالساليماعامره من صالحية الوقف و  أ�قىصاملس�د  ٕادارة ٔأنحصفي �لقدس 

  

متواص� �ىل املس�د �حتالل یواصل جهمته �ىل املقدسات واعتداءات �حتالل 
 :2015أ�قىص وانهتاكه حلق العبادة �الل شهر نيسان 

 نيسان، �حتالل �سمح لعرشات املس�توطنني ��خول للمس�د أ�قىص . 1 •

ینصب احلواجز يف من خناقه �ىل املدینة احملت� و  نيسان �حتالل �شدد 2 •
لیه، و�سمح لعرشات الطرق املؤدیة للمس�د أ�قىص ومينع املواطنني من الوصول إ 

 املس�توطنني ��خول للمس�د أ�قىص.

  .نيسان، �حتالل مينع املمرضة زهرة قوس من ا�خول للمس�د أ�قىص 5 •
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نيسان، �حتالل یعتدي �ىل املصلني عند �ب ا�لس و�ب حطه و�سمح  6 •

 .أ�قىصلعرشات املس�توطنني ��خول للمس�د 

واطنني و�سمح للمس�توطنني ��خول �حتالل یعتدي �ىل املنيسان،  8 •
 .للمس�د

 .أ�قىصنيسان، �حتالل �سمح لعرشات املس�توطنني ��خول للمس�د  7 •

ویعتدي �لهيم  أ�قىصنيسان، �حتالل مينع املواطنني من ا�خول للمس�د  14 •
 .�لرضب

نيسان، �حتالل یعتدي �ىل املواطنني و�سمح للمس�توطنني ��خول  19 •

 .للمس�د

وسط حامیة الرشطة ور�ال  أ�قىصنيسان، املس�توطنون یقتحمون املس�د  21 •
 ا�ا�رات.

 .خول للمس�د أ�قىص ویعتدي �لهيمنيسان، �حتالل مينع املواطنني من ا� 22 •

والسامح للمس�توطنني  أ�قىصنيسان، منع املرابطات من ا�خول للمس�د  23 •
 ��خول.

 املصلني �لرضب و�سمح للمس�توطنني نيسان، رشطة �حتالل تعتدي �ىل 26 •
 ��خول.

�رافقه رشطة  أ�قىص، رئيس ب�یة �حتالل یقتحم سا�ات املس�د نيسان 28 •
 �حتالل وا�ا�رات و�دد من املس�توطنني.

نيسان،  قوات �حتالل تعتدي �ىل املواطنني ومتنعهم من ا�خول للمس�د  29 •

 .أ�قىص

 .ٕالیهومينع الوصول وا�خول  أ�قىصاملس�د  ابٔأبو ، �حتالل یغلق نيسان 30 •
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