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 م:1026 أ ايرفامي ييل جدول يوحض عدد الانهتااكت ال رسائيلية ونوعها حسب املواقع يف القدس احملتةل خالل شهر   
 

 العدد الانهتاك موقع نوع الانهتاك

 12  هدم مساكن ومنشآ ت 

 3 سلوان هدم ذايت خمازن  -

 22 العزيرية  –جبل البااب  تفكيك ومصادرة بركسات سكنية  -

 1 واد اجلوز هدم مساكن مآ هوةل -

 2 شعفاط هدم مسكن لس تكامل اقامة شارع اس تعامري  -

 2 املرصارة هدم مسجد -

 2 العيسوية هدم مسكن قيد ال نشاء  -

 1 سلوان هدم خمزن وهدم ذايت جزيئ ملسكن -

 2  هتديد ابلهدم 

دارية  -  2  العيسوية  أ وامر هدم ا 

 1  حفرايت أ سفل املساكن

 1  سلوان تشققات يف املساكن وحميطها -

 6   الاستيالء عىل مساكن ومنشآ ت

 3 القدميةالبدلة  طوابق  3بناية " عائةل اليوزابيش"  الاستيالء -

خالء " عائةل قرش" من مسكهنا -  2 البدلة القدمية احملمكة املركزية الاحتاللية حتمك اب 

 2 الش يخ جراح دومن  3رشكة اس تعامرية تس تويل عىل قطعة ارض مبساحة  -

خالء عائةل الكسواين من مسكهنا  -  2 الش يخ جراح قرار حممكة الصلح ال رسائيلية اب 

   الاعتداءات عىل ال ماكن ادلينية 

ن ال رض مصادرة  -  2 مقربة ابب الرمحة منع دفن موىت بذريعة ا 

 22 املسجد ال قىص  اقتحامات املسجد ال قىص  -

 21 املسجد ال قىص ابعادات عن املسجد  -

 26 املسجد ال قىص اعتقالت من املسجد وأ بوابه    -

  



 

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 

 

 

 

 هدم مساكن  –الاعتداء على الحق بالسكن 
 

 :يف سلوان خمازن يدوايا  3هدم  (2

يف بدلة سلوان، هل خمازن  3مواطن مقديس هبدم بنفسه رشع  1026أ اير  1يف  مساء يوم الثنني 

 .قرار من بدلية الاحتالل تنفيذوذكل جمرباا عىل 

خمازن لها تقع يف حوش  3وأ وحض مركز معلومات وادي حلوة أ ن عائةل من بدلة سلوان رشعت هبدم 

س نوات،  7ة منذ اخملازن قامئ أ ن عني اللوزة ابلبدلة بنفسها، حبجة البناء دون ترخيص، علاما  -أ بو اتيه

 .اا مربع مرتاا  12ومبنية من الطوب ومسقوفة ابلزينكو، ومساحة لك خمزن تبلغ 

ف املركز أ ن العائةل بدأ ت بتفكيك أ سقف اخملازن كام بدأ ت هبدم اجلدران ابس تخدام أ دوات وأ ضا

طوامق بدلية الاحتالل برفقة القوات اخلاصة اقتحمت بدلة سلوان،  كام قامت الهدم اليدوية،

 .واس هتدفت احملالت التجارية يف يح عني اللوزة وكرم الش يخ بتصويرها والهتديد هبدم املنشآ ت شفوايا 

 

كيك ومصادرة العزيرية وتقوم بتف بدلة جتمع بدوي جبل البااب يف  تقتحم حتاللسلطات الا (1

 :برك  سكين حبجة البناء بدون ترخيص 22

أ قدمت قوات من جيش ، 1026أ اير  26وم الثنني املوافق عند الساعة الرابعة والنصف جفراا من ي

 بدلة التجمع البدوي يف جبل البااب الواقع عىل أ رايضقتحام احتالل وضباط من ال دارة املدنية عىل الا

قامة بدون ترخيص.  العزيرية، ورشعت بتفكيك ومصادرة مساكن البدو املقميني فهيا وذكل حبجة ال 

س تخدمهتا اشاحنات اكنت قد  2قتحمت التجمع برفقة احتالل قد واكنت قوات كبرية من جيش الا

 بتفكيكها ومصادرهتا. يف نقل الربكسات السكنية بعد أ ن قامت 

وفامي ييل قامئة بآ سامء أ حصاب املساكن اليت مت تفكيكها ومصادرهتا ويه مجيعها عبارة عن بركسات 

 سكنية متنقةل:

 الامس #

عدد 

املنشآ ت 

 املهددة

املساح

 1م ة

أ فراد عدد 

 ال رسة

مهنم 

 أ طفال

طبيعة 

املنشآ ة 

 املهددة

رمق 

 ال خطار
 مادة البناء

 زينكوبرك  من ال 100110 مسكن 4 6 20 2 مزارعة ةمخي  سالم 2

1 
)خمية موجه  حسني مخي  مزارعة

 ابمس التجمع 
زينكوبرك  من ال 200824 مسكن 6 1 220 2  

زينكوبرك  من ال 200816 مسكن 0 1 200 2 مزارعة صاحل مخي عدانن  3  

زينكوبرك  من ال  مسكن 0 2 40 2 مرمي حسن مزارعة 4  

زينكوبرك  من ال  مسكن 3 2 20 2 مزارعةحسن سلامن  2  

زينكوبرك  من ال 200822 مسكن 6 1 20 2 غازي مخي  مزارعة 6  
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 الامس #

عدد 

املنشآ ت 

 املهددة

املساح

 1م ة

أ فراد عدد 

 ال رسة

مهنم 

 أ طفال

طبيعة 

املنشآ ة 

 املهددة

رمق 

 ال خطار
 مادة البناء

ايد 7 زينكوبرك  من ال 200823 مسكن 3 2 30 2 غازي مزارعة ا   

 1 مزارعة عودة  محمد حسن 1
60 

12 
9 7 

مسكن 

 عريشة
زينكوبرك  من ال 200813  

 1 هجالنيارحيل محمود محمد  9
20 

20 
1 7 

مسكن  

 برك 

200815 

 
زينكوبرك  من ال  

زينكوبرك  من ال 200814 مسكن 1 20 60 2 عبد الكرمي حسن مزارعة 20  

زينكوبرك  من ال 200818 مسكن 3 2 20 2 جارس سلامين مزارعة 22  

زينكوبرك  من ال 200817 مسكن   20 2 أ محد محمد رحيل مزارعة هجالني 21  

زينكوبرك  من ال 200819 مسجد 0 0 20 2 مسجد التجمع 23  

    47 67 122 22 اجملموع

، أ اير مركز أ حباث ال رايض –قسم مراقبة الانهتااكت ال رسائيلية  –املصدر: حبث ميداين مبارش 

 م.1026

املايض، وقامت  1026قد أ خطرت التجمع البدوي يف شهر ش باط  الاحتاللواكنت سلطات 

قامة بدون ترخيص 21بتسلميهم  خطار حبجة البناء وال  د السابق هبدم ومصادرة عديف كام قامت ، ا 

لمزيد ل من املساكن يف جبل البااب أ يضاا لنف  السبب اليت تتذرع فيه دوماا وهو البناء بدون ترخيص.

 (.للجلزييةالتقرير اب، التقرير ابلعربيةلصادر عن مركز أ حباث ال رايض )راجع التقرير السابق ا

 

 جبل البااب منطقة عسكرية: 

تتذرع سلطات الاحتالل ال رسائييل بوجود منازل جتمع جبل البااب مضن منطقة عسكرية قدمية ما 

نشاء أ ي بناء يكون قيد الهتديد ... كذكل حال املنشآ ت القدمية يهتددها خطر الرتحيل،  جيعل من ا 

ائيلية مخخراا رس حيث يتعرض جبل البااب للهتديد والهدم املس متر، وهو ما دأ بت عليه الادارة املدنية ال  

مبصادرة العديد من املساعدات املقدمة من املخسسات ادلولية خاصة املدعومة من الاحتاد ال ورويب 

دخال املساعدات ال نسانية  حبجج واهية أ برزها عدم وجود رخصة قانونية للمنازل وهو ما جيعل من ا 

ىل لهيا معالا يعتربه الاحتالل غري قانوين ويعرض صاحب املنشآ ة ا  لطبع مصادرة الغرامة واحملمكة  واب ا 

ىل التجمع مرة أ خرى. دخال هذه املساعدات ا   هذه املساعدات أ و بكتابة تعهد رمسي بعدم ا 

 

http://www.poica.org/details.php?Article=9077
http://www.poica.org/details.php?Article=9077
http://www.poica.org/details.php?Article=9078
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 املوقع اذلي جرى تفكيك الربكسات السكنية منه يف جبل البااب 
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ةل حبجة يف مدينة القدس احملت  يف يح واد اجلوزني سكنينيحتالل هتدم مبنيجرافات الا  (3

 البناء بدون ترخيص

 يقعان يف يح ني سكنينيمبني م1026أ اير  27حتالل جفر يوم الثالاثء املوافق هدمت جرافات الا

حتالل واد اجلوز قرب حس بة اخلضار، وذكل حبجة البناء بدون احلصول عىل ترخيص من بدلية الا

ضافة ذلكل أ ن البناء قامئ عىل أ رض خرضاء،  حتالل بآ هناقطعة أ رض تصنفها بدلية الا يف القدس، ا 

ىل املواطن مازن حريب طيب غامن اذلي يسكنه مع  ،مينع البناء السكين فهيا ويعود املسكن ال ول ا 

 نيواملسكن  ،عائلته منذ ثالث س نوات، واملسكن الثاين يعود للمواطن عارف داوود عيل التوتنجي

 ن حيىي حسني أ محد طوطح.  عىل قطعة أ رض تعود للمواطنيمقام

 

 :ابلتايل لباحث مركز أ حباث ال رايضمازن غامن وأ فاد املواطن 

 21أ قل من مهنم أ طفال   1وأ فراد  1اان اقمي مع عائليت يف هذا املسكن منذ ثالثة س نوات، وعددان 

اا قبل هبدمه سابق الاحتاللقامت بدلية أ ن بعد أ ن اعيد بناءه بعدما  1023وهو مبين منذ العام  ،عام

مرتمربع مكون من طابق واحد  200س بع س نوات أ يضاا حبجة البناء بدون ترخيص، وهو مبساحة 

 مبين من الطوب وال مسنت.

يعيش فيه  ي اذلحتالل قد أ خطرتنا هبدم مسكين ومسكن املواطن عارف التوتنجي واكنت بدلية الا

حبجة البناء بدون ترخيص وعىل قطعة أ رض  مرتمربع،  200وتبلغ مساحته  أ طفال 7مهنم  فرد  21

 ، ايم ارش يد وزايد قعوارس نيومقنا بتوكيل لك من احملامي ،ممنوع البناء فهيا حبسب تصنيفاهتم لل رايض

 من اترخي الهدم.  أ س بوعنيوقاموا بتآ جيل الهدم عدة مرات، حبيث اكنت أ خر جلسة قبل 

 يضيف قائال:

 حتالل مكونة من حرس احلدود والقواتوات كبرية من رشطة الاعند الساعة الرابعة جفراا، حرضت ق

املسكن وحنن نيام وسط الرصاخ والرتهيب،  ابقتحامرشطي، قاموا  100اخلاصة ويقدر عددمه حبوايل 

خراجنا من املسكن دون أ ن يسمعوا منا لكمة واحدة . اكن يراف  دلية بهم عدد من العاملني مع ق وقاموا اب 

خراج بعض الفرش من داخل املسكن حيث قاموا الاحتالل، حتالل جرافات الا ع قبل أ ن تر نياب 

 أ جشار. 2كام قامت بتكسري عدد من ال جشار احمليطة ابملسكن وعددها هبدهمام. 

 

  :نيوأ فاد املواطن حيىي طوطح صاحب قطعة ال رض املقام علهيا املسكن

عام،  300ح منذ أ كرث من طدومن، ويه مكل لعائليت ال نصاري وطو  24هتا حهذه ال رض تبلغ مسا

حتالل وسلطة الطبيعة حبجة أ هنا ويه منطقة مس هتدفة من بدلية الا ،عائةل 23هنا أ كرث من كويس

سموح م أ رض  ترض خرضاء، أ رض خدمات عامة وليساحتالل أ هنا أ رض مصنفة بسجالت بدلية الا



 

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 

 انا قد تقدمنا هبك  املشاريع اليتنحنا تراخيص بناء، كام وقامت برفض والبدلية ترفض م  ،السكن اهب

قامة مركز طيب أ و مدرسة للتعلمي اخلاص، وحىت موقف  الاس تفادةمن أ جل  من ال رض مثل ا 

هدف موضوع ل ال رض  استامثرث اكنت ترفض لك خمطط وهذا يدل عىل نيهتا يف يحب  ، حافالتلل

 وخمطط هل مس بقاا حنن ل نعلمه.
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ن س ياسة الا فهيي  املقدس يني تقوم عىل أ ساس هتجريمه ودفعهم ملغادرة املدينة، واطننيل جتاه املحتالا 

خاصة   املقديس وتهنكه،رصتعمل جاهدة من أ جل سن القرارات والتريعات اليت من شآ هنا أ ن حتا

تةل، ويه اليت تضع حمل فهيي اليت حتدد نس بة البناء يف املدينة ا، مبا يتعلق بروط البناء والسكن

يع تكل مج  الروط التعجزيية "يف حال وافقت عىل منح رخصة بناء" عدا عن التاكليف اخليالية ...

ىل بناء مسكنه عىل أ رضه ويف مدينت دون ترخيص وذكل ب هال س باب من شآ هنا أ ن تدفع الفلسطيين ا 

ق ابلسكن.. وهو احل يق ادلولية،حلاجته الرضورية ل مه حق من احلقوق اليت كفلهتا ال عراف واملواث 

ىل تقليل عدد الفلسطين وهذا احلق اذلي ل ميكن أ ن يتوافق مع س ياسة الا نني حتالل اليت هتدف ا 

 وزايدة عدد املس توطنني فهيا.

 
 

 10مق ر الاستيطاينحتالل هتدم مسكناا يف بدلة شعفاط من أ جل شق الشارع بدلية الا (4

 :مبس تعمرة  "بسجات زئيف"اذلي يربط مس تعمرة "راموت" 

لصاحل املشاريع الاس تعامرية ال رسائيلية هيدم الاحتالل ال رسائييل البناء الفلسطيين بآ شاكهل، فهو 

يالحق الفلسطينيني أ يامن وجدوا يف املناطق املصنفة "ج"، حيث يعتربها خمزون استيطاين حاللا 

يل القدس يطبق عنرصيته هذه عىل أ ها للمس تعمرين وحرام عىل أ حصاهبا الفلسطينيني، الاحتالل
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ىل هدم مساكهنم ومنشآ هتم  ضافة ا  اذلين يعيشون واقع أ لمي غارقون فيه ابلغرامات املالية والرضائب ا 

 صغرية اكنت أ م كبرية.

 

 حتالل مسكناا يقع يف بدلة شعفاطهدمت بدلية الام 1026أ اير  21ففي صباح يوم ال ربعاء املوافق 

واذلي مير من أ رايض  10اذلي حيمل رمق  الاستيطاينشارع الرمحة، وذكل من أ جل شق الشارع 

كن اذلي تبلغ ويعود املس ،زئيف( سجات) راموت وب  شعفاط وبيت حنينا، ويربط بني مس توطنيت

ىل املواطن راحج محمد صاحل هوارين اذلي اكن يسكنه مع زوجته وأ بناءه  220مساحته  مرتمربع ا 

 عام.  21وبيهنم قارص أ قل من  ،امخلسة

 

 وأ فاد املواطن راحج هوارين لباحث مركز أ حباث ال رايض :

حتالل هبدم مسكين اذلي ، بعد أ ن قامت جرافات بدلية الا1002مقت ببناء هذا املسكن يف العام 

 ،اكن قيد ال نشاء واذلي كنت قد بنيته يف منطقة تل الفول يف بيت حنينا حبجة عدم الرتخيص

اين من مالكها أ ان وجري  اشرتيهتاعت بعدها فوراا ببناء مسكين عىل قطعة ال رض اليت كنت قد فر 

ب حتالل عن تصنيف قطعة ال رض حبسس توحضت من خالل ماكتب بدلية الااوكنت قد  ،ال صيل

أ ن أ تقدم  فقمت ببناء املسكن قبل ،جسالهتم، فآ خربوين أ هنا أ رض خرضاء، أ ي يسمح البناء علهيا

ابعة ومن مث سآ قوم مبت بناء كوين كنت اريد أ ن أ جد مسكن يآ وي عائليت قبل لك يشء، لرخصة

جراءات ترخيص للمسكن تالل من ح نهتاء من بناء املسكن تقدمت بطلب لبدلية الاوبعد الا ،ا 

 ،خالل املهندس "أ كرم يغمور"، حيث قدم اخملطط التفصييل للبناء القامئ ولقطعة ال رض القامئ علهيا

 ولك يشء اكن يسري بشلك جيد.

 

 يضيف قائالا 

من بناء املسكن والتقدم للحصول عىل ترخيص للبناء، أ بلغت بدلية  الانهتاء، أ ي بعد 1001ويف عام 

لغاء ملف ترخيص املزنل، حبجة أ هنا س تقوم  الاحتالل مكتب املهندس "أ كرم يغمور " أ هنا قامت اب 

عادة تقس مي املنطقة من جديد خطار من  1021الوقت لغاية العام  ومنذ ذكل ،اب  مل نتسمل أ ي قرار أ و ا 

 ول غريها. الاحتاللبدلية 

خطار من بدلية الا ،1021ويف عام   قامة يف بناء تسلمت أ ول ا  حتالل يقيض هبدم املسكن حبجة ال 

ىل أ نه سيمت شق شارع ، غري مرخص توكيل س مير من ماكن املسكن. فقمت ب  استيطاينابل ضافة ا 

رش يد ملتابعة امللف يف حممكة بدلية احملايم  دأ ت ب القدس. وبعد ذكل بعام واحد، احتاللسايم ا 

 .ابجتاهنا 10حتالل العمل يف شق الشارع رمق جرافات وأ ليات الا
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 يضيف قائالا:

 حيث ترافقهم جرافة، الاحتاللحرضت قوات كبرية من رشطة  1026اكنون اثين  26ويف اترخي 

بعد واطنة كفاية الرشق وعائلهتا اليت تقمي املسكن املقابل ملسكننا ول ي رشعت هبدم مسكن عائةل امل

 حتالل مع عائةل الرشق وكيفلكن بعد أ ن شاهدان كيف تعامل أ فراد رشطة الا ،أ متار 3عنه سوى 

خالء املسكن، ومقنا بنقل الفرش منه وتفريغه حتس باا لهدمه بآ ي حلظة ابلعتداءقاموا   ،علهيم، مقنا اب 

 حتالل ومسخول يف بدلية ال حتالل أ خربوين أ هنم ينوون هدم مسكين.وأ ن ضابط الاخاصة 

حيث أ صدرت احملمكة قراراا يقيض  ،1026ش باط  20حتالل جلسة يف بعد ذكل عقدت حممكة الا 

خالء املسكن يف هناية  اذلي اكن  10س تكامل شق الشارع ا، من أ جل 1026نيسان  30بآ ن نقوم اب 

، 1026ش باط  22ويف اليوم التايل للقرار أ ي بتارخي  ،ل به أ مام مسكين مبارشةحيهنا قد توقف العم

ىل احملمكة يطالهبم بتقدمي املوعد الهنايئ للهدم من أ جل  تقدم املتعهد املسخول عن تنفيذ الشارع بطلب ا 

س تجاب قايض احملمكة للطلب وقام بتعيني اترخي  ،ترسيع معلية هدم املسكن  21وعىل أ ثر ذكل ا 

 موعداا هنائياا لهدم املسكن . 1026ط ش با

 

جفراا، حرضت قوات كبرية من رشطة  02:30وعند الساعة  ،1026أ اير  21ويف صباح اليوم املوافق 

ليه من مجيع اجلهات الاحتالل جرافة  واكن برفقهتم ،وحارصت املسكن وأ غلقت املداخل املخدية ا 

جفراا  02:30الهدم من الساعة  اس متروقد  ،جزنير، حيث رشعت اجلرافة هبدم املسكن بشلك اكمل

 دقيقة صباحاا. 07:22لغاية الساعة 

 
 املسكن قبل الهدم
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 املسكن بعد الهدم
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نشائه عىل حساب ال رض ومساكن الفلسطينيني  10شارع رمق    الاحتاليل اذلي جيري ا 
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 القدس احملتةل –هدم مسجد ال نبياء الاكئن يف يح املرصارة بباب العامود  (2

حبراسة القوات اخلاصة والرطة،  ال رسائييل هدمت جرافات بدلية الاحتاللم 1026أ اير  13يف 

 .مصىل "شارع ال نبياء" الاكئن يف منطقة املرصارة مقابل ابب العمود، مبدينة القدس

ت اقوات الاحتالل برفقة جرافة وشاحنة وونش وحبراسة من قو  حيث اقتحم املوقع مجموعة من

خالئهموقف يح املرصارة، ورشعوا  أ اير  13ليل الاحتالل اخلاصة، اقتحموا بعد منتصف  من  اب 

 شارع "مصىلمن موقع الانهتاك وابرشوا هبدم الاقرتاب  مواطن من املركبات املركونة، ومنعوا أ ي

 وقامئ منذ عدة س نوات.، وهو عبارة عن بناء من الزينكوال نبياء" يف يح املرصارة، 

 

للس يطرة علهيا وتغيري معاملها م ويعمل الاحتالل ال رسائييل جاهداا 2967احتالل القدس عام  منذ

هناء الوجود العريب فهيا، وقد اس تخدم ل جل ذكل الكثري من الوسائل قام ابلعديد و   هبدف هتويدها وا 

طيين عه هبدم وهتديد أ ي بناء فلس ر يقوم الاحتالل باكفة أ ذ حيث وأ هلها،من ال جراءات ضد املدينة 

، وذكل هبدف  وسائل الاستيطان يف املدينة ويف ال رايض التابعة لها أ حد أ مه السواء اكن بركساا أ و بنايةا

ليني . وهو تفريغ املدينة املقدسة من أ حصاهبا ال ص لتحقيق هدف الهيود ال سايس جتاه مدينة القدس

 لتصبح ملس تعمرين غرابء. 

 

ــة حيظر الاعتداء ال ماكن ادلي  ــة دور العبادة مهنا  تعترب أ ماكن مقدس ــ يحية خاص نية ال ســالمية واملس

علهيا، فدور العبادة ل ي داينة مينع الاعتداء علهيا، فهيي مرفوضــــة يف الكتب والرــــائع الســــاموية،  

 وحمرمة يف  القوانني واملعاهدات ادلولية ال نسانية.
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 قيد ال نشاء يف قرية العيسوية حبجة عدم الرتخيصحتالل هتدم مسكناا جرافات الا (6

حتالل مسكناا قيد ال نشاء يف هدمت جرافات اتبعة لبدلية الام 1026يف الرابع والعرين من أ اير  

و قيد ال نشاء املسكن ه، وذكل حبجة البناء بدون ترخيص ،قرية العيسوية يف مدينة القدس احملتةل

مرتمربع وتعود ملكيته للمواطن " ابراهمي مصطفى  100مساحته وتبلغ  ومبين من الطوب وال مسنت،

 حسني عيل" .

براهمي مصطفى عيل لباحث مركز أ حباث ال رايض املواطن  وأ فادت زوجةهذا   :ابلتايل ا 

براهمي ببناء املسكن قبل س بع س نوات، أ ي يف عام   وذكل هبدف أ ن ننتقل للعيش  1009قام زويج ا 

، يعود لشقيق زويج، وكنا نريد أ ن ننتقل للسكن يف مسكن منلكه حننفنحن نقمي يف مسكن ، فيه

 مرتمربع عىل قطعة أ رض منلكها تقع يف يح الظهرة داخل القرية. 100فقام ببناء املسكن عىل مساحة 

رتة تلقينا فحتالل وقاموا بتصوير البناء، وبعدها بوأ ثناء معلية البناء، حرض موظفون عن بدلية الا

خطاراا يقيض  ىل خمالفة بقمية ا  ريعة البناء بدون ترخيص. ذش يقل ب 1000بوقف العمل ابلبناء، ابل ضافة ا 

بعدها مقنا بتوكيل حمايم من أ جل ادلفاع عن املسكن وحماوةل جتميد الهدم والروع بعملية ترخيص 

م الل هبدحتللمسكن. ومنذ ذكل الوقت، مل نواصل البناء يف املسكن خوفاا من أ ن تقوم بدلية الا

 املسكن.

ة لبدلي اتبعتني ني، حرضت جرافت1026أ اير  14جفراا من يوم الثالاثء املوافق  ةوعند الساعة الرابع
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غالق الطريق الاحتاللبرفقة عدد كبري من رشطة  الاحتالل ل و الوص منعوا أ حداا منو ، حيث قاموا اب 

ىل املاكن، ورشعت اجلرافت ملاكن هبدم سور يف ا حتاللكام قامت جرافات الا ، هبدم املسكننيا 

 يعود للمواطن أ مني خالف.

براهمي مصطفى عيل يعيش مع زوجته لوحدها يف شقة تعود لشقيقه، وهو مقعد  ويذكر أ ن املواطن ا 

 ول يعمل.

زاةل لك ما هو موجود يف هذه املنطقة، من خالل هدم ومصادرة  ىل ا  ن سلطات الاحتالل تسعى ا  ا 

املنشآ ت، وجتريف ال رايض واملزروعات يك تقوم بتنفيذ مروعها الهتويدي ما يعرف ابحلديقة الوطنية، 

يني بواثئق ل اليت الهتمت مئات ادلومنات من أ رايض القرية، تكل ال رايض اليت ميلكها أ حصاهبا ال ص 

 ية.ل ي قانون سوى لقوانيهنا الاس تعامر  اهامتمالكن دوةل الاحتالل ل تعرتف ول تبدي  رمسية، 

وتعاين قرية العيسوية من تضييق وخناق نتيجة الس ياسة اليت تتبعها دوةل الاحتالل ضدها، من 

غالقات، وسد مداخلها ابملكعبات ال مسنتية والتنكيل ابملواطنني من نساء وطالب أ طفال و  حواجز وا 

ىل محالت الاعتقال واملداهامت والتخريب اليومية، وهدم املسوعامل صباحاا ومساءا  ضافة ا  كن ا، ا 

 وهتديد العديد من املساكن واملنشآ ت ابلهدم.

 
 :جزيئ ملسكن يف يح عني اللوزة بسلوانهدم  (7

ئن يف الاك جزء من مسكنه هبدم جمرباا  املواطن محمد يون  حسني أ بو اتيهقام  1026أ اير  11يف 
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 .ه، حبجة البناء دون ترخيصييح عني اللوزة ببدلة سلوان، بيد

ضافة حامم ومطبخ ملزنهل مساحهتام  مرتاا مربعاا،  24وأ وحض املواطن أ بو اتيه انه بدأ  قبل حوايل أ س بوع اب 

يص، ومت تسلميهم ترخ  وهام قيد ال نشاء، ودامهت طوامق البدلية املنشآ ة وأ مرهتم هبدهما حبجة البناء دون

داري أ مر  .هدم ا 

 ."وأ ضاف أ بو اتيه أ ن البناء أ قمي من الطوب ومسقوف من "البالليت

 

يف بدلة سلوان هدمت جرافات الاحتالل خمزان يعود للمواطن عارف شاهني،  14/02/1026يف 

 .مرتا مربعا 20س نوات، وتبلغ مساحته حوايل  3قام ببنائه قبل 
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 تهديد –الاعتداء على الحق بالسكن 
 

خطارات  هدم ملنشآ ت سكنية وجتارية يف العيسوية ا 

وزعت طوامق بدلية الاحتالل حبراسة من  1/2/1026يف 

خطارات هدم، عىل منشآ ت يف قرية  القوات اخلاصة ا 

 .العيسوية، حبجة البناء دون ترخيص

وأ فاد محمد أ بو امحلص عضو جلنة املتابعة يف قرية العيسوية أ ن 

طوامق بدلية الاحتالل اقتحمت قرية العيسوية من مدخلها 

الرئييس، ورشعت بتصوير أ بنية سكنية ومنشآ ت جتارية 

خطاراتوشوارع وأ زقة ال حياء، مث علقت  دارية،  ا  هدم ا 

نذارات احملمكة"،  رعدم تطبيق قرا –"قبل تقدمي لحئة اهتام  وا 

ضافة  ىلا  نذارات ا  بعدم اس تخدام العقار "حبجة البناء الغري  ا 

القانوين"، عىل عدة أ بنية ومنشآ ت، ومهنا بناية ملركز حصي، 

 .وحملطة وقود

من هجة اثنية أ فاد أ بو امحلص أ ن حممكة البدلية س تعقد اليوم جلسة خاصة لها لبحث الاس تئناف 

حماولت البدلية وسلطة الطبيعة مصادرة أ راض من القرية لزراعهتا، اذلي قدمه أ هايل العيسوية ضد 

 .وذكل بعد جتريفها وختريهبا ابلاكمل

وأ وحض أ بو امحلص أ ن سلطة الطبيعة والبدلية تسعى "لزراعة ال رض" متهيدا ملصادرهتا لصاحل مروع 

 ختريهبا بشلك ا لكن يمت"احلدائق الوطنية"، ونخكد أ ن أ حصاب ال رايض يقومون ابحلفاظ علهيا وزراعهت

 .متعمد" كام قال أ بو امحلص
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 حفريات   –الاعتداء على الحق بالسكن 

يف يح وادي  يةأ رض تشققات واهنيارات  احلفرايت ال رسائيلية أ سفل املساكن تتسبب يف (2

 بسلوان حلوة

اهنيارات أ رضية جديدة يف القسم الريق من شارع وادي حلوة وعدة  وقعت 1026أ اير  21يف 

 .يف احلي ببدلة سلوان، جراء حفر ال نفاق أ سفل احلي ساكنم 

يح وادي حلوة أ هنم لحظوا ظهور تشققات واهنيارات أ رضية جديدة يف عدة مواقع يف  أ هايلوأ وحض 

ضافة  ىلشارع وادي حلوة القسم الريق، ا   .عنا وعويضةعائليت دعدد من مساكن تعود لاهنيارات يف  ا 

وأ وحضت جلنة يح وادي حلوة أ ن تشققات وتصدعات تظهر بني احلني وال خر يف مناطق جديدة يف 

منازل احلي وشوارعه، مع اتساع التشققات القدمية، ال مر اذلي يشلك خطراا حقيقياا عىل الساكن، 

خراج ال   أ عامل  عتربة بمكيات كبرية من تكل احلفرايت، وساملفتة ان ذكل يزتامن مع ازدايد معليات ا 

 .متواصل أ سفل منازهلم احلفر بشلك 

  

 استيلاء مساكن –الاعتداء على الحق بالسكن 
 

لكيته تعود أ ن م  ىاملس توطنون يس تولون عىل عقار سكين داخل أ سوار البدلة القدمية بدعو  (2

 :مجلعية استيطانية

 عمرين املتطرفنيعرات املس ت اقتحم، 1026أ اير  9ثنني املوافق مع أ وىل ساعات الفجر من يوم ال

حدى احلارات الواقعة داخل أ سوار عقاراا سكنياا يقع يف حارة السعدية، ،الاحتاللحبامية رشطة   ا 

 البدلة القدمية، وذكل بذريعة أ ن العقار تعود ملكيته هلم. 

مرتمربع، وُمكون  60بق تبلغ مساحته العقار عبارة عن مبىن سكين مكون من ثالثة طوابق، لك طا

واكنت   ،من عدد الغرف السكنية واليت تُطل نوافذها عىل أ حياء البدلة القدمية واملسجد ال قىص

ستيالء تسكن العقار عائةل اليوزابيش منذ عرات الس نوات، واليت اكنت قد غادرت العقار قبل الا

 هايل احلي.دون أ ن تعلن نيهتا مغادرته ل   عليه بفرتة وجزية،

 :ابلتايل احلي لباحث مركز أ حباث ال رايض أ هايلوأ فاد 

اكنوا  تعمرينس  عند ساعات الفجر، مسعنا أ صوات وجضة يف احلي، تبيني فامي بعد أ هنا أ صوات مل 



 

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 

ىل العقار ع استيالءلنا أ هنا معلية  أ تضحيتحدثون بصوت عايل، وعندما حاولنا معرفة ماذا جيري، 

حتالل ومسلحون عدد كبري من رشطة الا عمرينواكن برفقة املس ت، اذلي اكنت تسكنه عائةل اليوزابيش

 ،قتحاهمم للعقاراالل خ تعمرينيتبعون لراكت احلراسة ال رسائيلية، اذلين قاموا بتوفري امحلاية للمس  

لوات تلمودية ص تعمرونقام املس  وفور دخوهلم للعقار من خالل فتح الباب الرئييس بواسطة مفتاح، أ  

بهتاجاا   نتشاراع حتالل يف احلي لغاية ساعات الصباح، متواجد رشطة الا واس متر عليه،  ابستيالهئما 

 لراكت احلراسة ال رسائيلية يف املوقع ويف احلي. واسع

مسه :  وأ ضاف أ حد ُساكن احلارة واذلي رفض أ ن يمت نر ا 

ن عائةل اليوزابيش اكنت تقمي يف  وأ هنا  ،العقار منذ عرات الس نوات، ويه عائةل من أ صول تركيةا 

اكنت قد غادرت العقار باكمل أ فرادها دون أ ن تقول ل هل احلي أ هنا تنوي مغادرة العقار. ولكن مع 

عىل العقار وهو خايل من ساكنه بشلك مفاجئ، فهو يدل عىل أ ن هناكل معلية  عمرينستيالء املس تا

لهيا يف معظم وهذه يه احلاةل املتعارف ع الاستيطانية،املالكني وامجلعيات ترسيب اكنت قد جرت بني 

ذ خيتفي املاكل بشلك مفاجئ بعد أ ن يكون قد أ مت معلية الترسيب وتآ مني  حالت ترسيب العقارات، ا 

خروجه من املنطقة وبعد أ ن يضمن أ نه تلقى املبلغ اذلي قد وافق عليه مقابل أ ن يقوم ببيع العقار 

 حتالل الاستيطانية.الا مجلعيات

 

 

املدينة عام  حتاللاتسعى منذ  ستيطانية اليت تنشط يف مدينة القدس احملتةل،يذكر أ ن امجلعيات الا

ىل ال ستيالء 2967 عىل أ كرب عدد ممكن من العقارات داخل أ سوار البدلة القدمية وحميطها بش ىت  ا 

الطرق، متذرعة بعدة وسائل يك تس تطيع من خاللها الس يطرة عىل العقارات، ومن هذه اذلرائع  قانون 

 أ مالك الغائبني، وقانون اجليل الثالث، والواثئق اليت تدعي من خاللها ملكية العقار للعائالت الهيودية

ىل جسالت )حارس أ مالك العدو (، والوقف الهيودي، وأ يضاا من  2941قبل العام  مستندة يف ذكل ا 

غراء  خالل رشاء العقارات من ساكهنا عن طريق سامرسة يعملون مع تكل امجلعيات، حيث يقومون اب 

 املالكني مببالغ مالية من أ جل دفعهم للتنازل عن ممتلاكهتم لصاحل تكل امجلعيات. 
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خالء مسكهنا ة الاحممك (1 حتالل حتمك عىل عائةل قرش يف البدلة القدمية يف القدس احملتةل اب 

 ما يعرف بقانون "اجليل الثالث"....  الاستيطانية "عطريت كوهانمي"لصاحل مجعية 

عائةل  س تئناف اذلي اكنت قد قدمتهحتالل املركزية يف مدينة القدس احملتةل الارفضت حممكة الا

عرتاضاا عىل قرار حممكة الصلح  خالء عقار العائةل  ال رسائيلية اذليقرش ا   موعد  أ قصاه يفيقيض اب 

ار ، ويآ يت قر يف حارة السعدية داخل أ سوار البدلة القدمية ،  واذلي يقع 1026ال ول من حزيران 

حتالل مكة الاكام حمكت حم ، ية حبجة ملكيهتا هلستيطان الا "عطريت كوهانمي"لصاحل مجعية ال خالء 

ىل  ،أ لف ش يقل 276املركزية عىل العائةل دفع مبلغ  أ لف ش يقل بدل أ تعاب حماماة مجلعية  22ابل ضافة ا 

 ستيطانية.الا "عطريت كوهانمي"

 

 وأ فاد املواطن مازن كامل مصطفى قرش لباحث مركز أ حباث ال رايض:

بيت، اكنت مجعية  21العقار عبارة عن مبىن يقع يف حارة السعدية ومكون من ثالثة طوابق بداخهل 

،  وتعترب 1020متوز  11يف  ثبق ال ول والثالاعىل الط اس تولتقد  الاستيطانية "عطريت كوهانمي"

شرتته من أ حصابه ال صليني بتار "عطريت كوهانمي"مجعية    خيأ ن العقار هو مكل لها بعد أ ن ا 

ىل حممكة الصلح ال رسائيلية ،32/21/2990 اكنت مجعية و  ،حبسب ما جاء يف ادلعوة اليت قدمهتا ا 

خالء ضد عائةل قرش، لكن العائةل كسبت القضية حيهنا كون  ىقد رفعت دعو  "عطريت كوهانمي" ا 

س تآ جرت العقار يف زمن احلمك ال ردين للقدس احملتةل )أ ي قبل ال   تالل ح أ ن عائةل قرش اكنت قد ا 

نه يرسي علهيم قرار امحلاية ال ردين . 2966ال رسائييل للقدس( يف عام   ، فا 

حتالل ة الاستيطانية اكنت قد تذرعت به يف حممكلكن قانون اجليل الثالث اذلي تس تغهل امجلعيات الا

مجعية حيث قامت ، ) كامل مصطفى قرش( يعندما تويف وادل 2996ضد العائةل، واكن ذكل عام 

س تخدام قانون اجليل الثالث وحبسب ىبرفع دعو  "كوهانميعطريت "  قضائية مرة اخرى ضد العائةل وا 

من  حتفاظ ابلعقار بعد وفاة أ خر خشص ميثل اجليل الثالثل حيق للعائةل السكن أ و الاحبيث ذكل، 

لكن حمكت حممكة  ،حصلنا عىل قانون امحلاية 1003الورثة حبسب قانون اجليل الثالث. ويف عام 

جيار للجمعية الا فقد مت  ري من احملايم،تقصب ولكن وللخطآ  و  الاستيطانية،حتالل علينا بآ ن نقوم بدفع ا 

عتبار أ هنا يه اجليل الثالث وال خري امس اعامتد توفيت وادليت،  1009ويف عام  ،وادليت دلفع ال جيار اب 

نقىض اجليل الثالث وال خري يف العائةل اذلي اكن خي  اء يف العقار.ولنا للبقومع وفاهتا يكون قد ا 

 

 شرتوااعدد من املس توطنني الطابق ال ول والثالث، وقالوا أ هنم قد  اقتحم، 1020متوز  17ويف اترخي 

ىل حممكة الا ،املسكن  .حتالل ورفعت دعوى ضدمهحيهنا توهجت ا 
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ويقمي حاليا ايف الطابق الثاين من العقار املواطن " مازن كامل مصطفى قرش " يف شقة سكنية مساحهتا 

قار، ميثل اجليل الرابع يف الع وهو، امخلسة( وأ بناءهأ فراد )هو وزوجته  7مرتمربع عائلته املكونة من  20

خالحتيف حممكة الا الاستيطانية "عطريت كوهانمي"وهذا ما تتذرع به مجعية  ءه من الل من أ جل ا 

 .طانيةالاستي "عطريت كوهانمي"بآ مكهل بيد مجعية  شقته السكنية ، وهبذا يصبح العقار
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 دومنات يف يح الش يخ جراح حبجة ملكيهتا هل 3ستيطانية تضع يدها ابلقوة عىل ارشكة  (3

أ قدمت رشكة "أ مناه" للتعهدات والبناء عىل وضع يدها عىل قطعة أ رض تقع يف م 1026أ اير  21يف 

يض من دائرة أ را براهئاحبجة ملكيهتا لها بعد أ ن قامت  دومنات، 3يح الش يخ جراح تبلغ مساحهتا 

رسائيل  وتعود ملكية قطعة ال رض لعائةل أ بو طاعة اللفتاوية.، ا 

 

 وأ فاد املواطن محمد عيىس أ بو طاعة:

ثبااتت تثبت م2941دومنات منذ العام  3حنن منتكل قطعة ال رض اليت تبلغ مساحهتا  ، وهناكل ا 

ال رض من  اشرتترشكة "أ مناة" ال رسائيلية أ هنا قد  ادعت( 2991عام ) 21لكن قبل  ،ملكيتنا لها

رسائيل اليت اكنت قد صادرهتا عام  وأ نه قد حتالل مدينة القدس احملتةل، ابعد م 2961دائرة أ رايض ا 

وكيهل قد لكن حمايم ادلفاع اذلي مقنا بت ،مت مصادرهتا مضن قرار عسكري حيهنا عىل حسب تعبريمه

دومنات مل تكن من مضن ال رايض اليت صدر  3أ ن ال رض اليت تبلغ مساحهتا  1022أ ثبت يف عام 

واليت اكنت جحة مصادرهتا ل غراض عسكرية ومن مث للمنفعة العامة، م 2961درة عام احبقها قرار املص

  .ال رسائيليةوعدد من املباين علهيا وفامي بعد مت بناء مس توطنة التةل الفرنس ية 

ومنذ ذكل الوقت وحنن خنوض رصاعاا يف احملامك مع الركة اليت تعترب أ ن ال رض يه ملكها بعد أ ن 

ابلقرصنة عىل قطعة ال رض بسبب موقعها احليوي يف املنطقة اشرتهتا، ولكن ابلفعل يه قامت 

كام تقدمنا أ كرث  ،ومقنا حيهنا بوضع حافالت وشاحنات يف ال رض يك ل نرتكها خالية ،وملساحهتا الكبرية

من مرة من أ جل احلصول عىل ترخيص بناء علهيا، لكن لك ذكل قوبل ابلرفض من ادلوةل اليت تعترب 

 .ان ال رض يه مكل لها
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 يضيف قائالا:

، حرض ُعامل من رشكة "أ مناه" ال رسائيلية يف ساعات متآ خرة من الليل، 1026يف شهر أ ذار املايض 

قامكوقاموا بوضع س ياج وزين للركة  مروع يعود ةو حول قطعة ال رض، ومت متهيدها والبدء يف ا 

 مكتب. 70توي عىل طوابق حي  4مبىن خضم مكون من بناء عبارة عن واملروع  "أ مناه" نفسها،

ىل احملمكة العليا عىل القر  الاس تئنافوحنن ال ن مقنا بنقل القضية من احملمكة املركزية اليت رفضت  ار، ا 

 ملتابعهتا.

 

ذا اكن غرميك اجلالد ملن تشيك؟!  ا 

تعترب حمامك الاحتالل واحدة من أ ذرع املخسسات اليت جتعل دامئاا القضية لصاحل املس تعمرين ومجعياهتم، 

ل حمل ل تقدمي قضاايمه املتعلقة ابلنهتااكت ال رسائيلية ا  امك فال جمال للفلسطينيني كوهنم حتت الاحتالل ا 

ل أ هنم يرفعون ية احملامك ال رسائي الاحتالل اليت لن تنصفهم أ بداا ... رمغ عمل الفلسطينيني بعنرص  لية ا 

مياانا حبقهم يف العيش عىل أ رضهم وسكهنم بآ من وأ مان، بل حقهم يف الوجود اذلي حياول  قضاايمه لها ا 

الاحتالل بلك الوسائل اقتالعهم من هذه ال رض لتصبح غالبية هيودية يف القدس حسب اخملططات 

 الاحتاللية.

يايس يح الش يخ جراح ويف موقع اسرتاتيجي هدفه س  يف قلب ىن الضخم  ه ببناء هذا املبالواحض أ ن 

رحيل، والضغط عىل املواطنني املقدس يني هناك دلفعهم لل احلي العريب يف املدينة هتويد  حبت وهو

ىلابل ضافة   ذكل, فان اخملططات الاستيطانية ال رسائيلية املتعاقبة لبناء وتوس يع املس توطنات غري ا 

رسائيل قد أ علنت يف العام املايضمس توطنات جديدة الرعية وبناء  ، فقبل بناء هذا املبىن اكنت ا 

الل لتقويض الوجود الفلسطيين املقديس يف املدينة من خ "، لك ذكلدينيةعن بناء "مدرسة هيودية 

 .الفلسطينيةواملنشآ ت هدم املنازل 

 

لاكت الاستيالء عىل مساكن وممتبعملية الهتويد واملصادرة هذه، بل و مركز أ حباث ال رايض يرى 

رقاا سافراا لاكفة خالفلسطينيني ابلقدس سواء اكن ابلتحايل والزتوير او بضغط الراء بآ نه يعترب 

رسائييل عىل حقوق  رهااب ارمسياا وغري رمسي ا  املواثيق والعهود وقرارات الرعية ادلولية واعتداءا وا 

هتويد املس مترة س ياسة الدلويل التدخل فوراا لوقف ونطالب اجملمتع ا، ال نسان الفلسطيين ابلقدس

 ، وتوفري امحلاية ادلولية للشعب الفلسطيين وممتلاكته حتت الاحتالل من س ياسة التطهريواملتصاعدة

 العريق وال رهاب الرمسي دلوةل الاحتالل.
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خالء عائةل الكسواين (4 خ من عقار لها يف يح الش ي حممكة الاحتالل تصدر قراراا يقيض اب 

 اجلراح حبجة ملكيته لعائةل هيودية

خالء عقار لها يقع يف   1026أ اير  10صلح الاحتالل يف حمكت حممكة  حكاما يلزم عائةل الكسواين اب 

حبسب و ، جة ملكيته حلارس أ مالك الغائبنيوذكل حب ،ش يخ جراح يف مدينة القدس احملتةلال 

 ، فا ن العقار قد اشرتته عائةل هيودية يف ثالثينيات القرن املايضالاحتاللالادعاءات املقدمة حملمكة 

حيث غادرت العائةل املسكن  ،2941رسائيل لل رايض احملتةل عام ا   احتاللوعاشت فيه وسكنته لغاية 

 .وهربت

 

 وأ فاد املواطن حسن الكسواين :

، لكن حبسب مرتمربع 120ته تعلميي وتبلغ مساح منازل سكنية ومعهد  3العقار عبارة عن مقهيى و 

ل يشلك مجيع املساحة أ ي املساكن واملقهيى واملركز التعلميي  الاستيالءفا ن  الاحتاللقرار حممكة 

 عائالت ، علام أ ن هناكلبينه احملمكة يف اجللسات القادمةمجيعها ، بل يشمل أ جزاء مهنا وهذا ما س ت 

 .2967تسكن احلي من قبل العام 

 

الش يخ  يحنشطة حتاول جاهدة وضع يدها عىل العقارات الفلسطينية يف  عامريةاس تهناك مجعيات 

، حيث أ ن هناكل عدد من هناك الاستيطانيةجراح بشلك خاص وذكل من أ جل توس يع ادلائرة 

ساكن تعود لعائالت أ ن امل  تكل احلجج علهيا حبجج وذرائع خمتلفة اكن أ برز الاستيالءاملساكن اليت مت 

 .، كام حصل مع عائةل حنون والغاوي والكرد الاحتاللقبل قيام دوةل  اشرتهتاهيودية اكنت قد 
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ارات  عقعىل الساكنني واملقميني يف الاحتالل، فرضت سلطات 2967القدس عام  احتاللوبعد  

جيار  أ هنا مكل لعائالت هيودية ادعت . هل مكسكن ماهمدواس تخ من العقار لنتفاعهمأ ن يقوموا بدفع ا 

 لس تغالل حقاا لنشطت تكل امجلعيات  تثبيت هذا ال مر، الاستيطانيةامجلعيات  اس تطاعتأ ن  وبعد

لكية ، وقانون اجليل الثالث ، وحبجة م " قانون أ مالك الغائبني اس تخداهمااملوقف لصاحلها من خالل 

 . املاكن هتا عىلاملمتثةل يف س يطر  العقار " وغريها من القوانني اليت تس تغلها من أ جل حتقيق أ هدافها
 

 أخرىاعتداءات 

 محةل اقتحامات وخمالفات ملركبات وحمالت جتارية يف سلوان

محةل مداهامت وحترير خمالفات حملالت جتارية  02/02/1026 شنت طوامق بدلية الاحتالل امخلي 

 .ومركبات يف يح عني اللوزة ببدلة سلوان

طوامق بدلية الاحتالل برفقة القوات وأ فاد ساكن يح عني اللوزة ملركز معلومات وادي حلوة أ ن 

اقتحمت احلي منذ ساعات الصباح ال وىل وانترت يف شوارعه ونصبت احلواجز فهيا،  ال رسائيلية

 .وتعمدت اس تفزاز املارة والتجار وساكن املنطقة

وأ ضاف ساكن احلي أ ن طوامق البدلية حررت خمالفات للعديد من املركبات املركونة يف الشارع، وبلغت 

 ىلا  ش يلك، لفتني أ ن خمالفات املركبات امتدت من يح عني اللوزة وصول  200 -120قمية اخملالفة 

 .يح برئ أ يوب، واس مترت عدة ساعات بشلك متقطع

وأ وحض الساكن أ ن طوامق البدلية اقتحمت حمالت جتارية وحررت لها خمالفات حبجة "عرض البضائع 

ش يلك، وعرف من بني احملالت ) بقاةل لبيع اخلرضاوات  472أ مام احملالت"، وبلغت قمية اخملالفة 

 .( وأ خر لبيع املواد المتوينية

 ."كام حررت البدلية خمالفة لبائع متجول يف احلي حبجة "البيع دون ترخيص

 .اقتحمت طوامق ال رنوان برفقة الرطة حوش أ بو اتيه، يف يح عني اللوزة ويف ساعات الصباح 

وأ ضاف الساكن أ ن رشطة الاحتالل نصبت حواجزها يف يح عني اللوزة، وقامت بتفتيش املركبات 

ىلوحترير الهوايت، مما أ دى  الش بان  بعض أ خضعتمرورية حادة يف شوارع احلي، كام  أ زماتحدوث  ا 

 .لتفتيش جسدي
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 عن القدس أبعادات

بعاد  قانونية يف املدينةالغري  ال قامةالس يدة رانية العبايس من القدس للضفة حبجة  ا 

الس يدة رانية العبايس  6/2/1026يف  أ بعدت سلطات الاحتالل صباح اليوم امجلعة 6/2/1026يف 

قامة  عاماا  36 ""ام معر  .قانونية يف مدينة القدسالغري للضفة الغربية، حبجة ال 

بعاد  ة الغربية الس يدة رانية العبايس للضفوأ وحض احملايم محمد محمود أ ن الرطة ال رسائيلية قررت ا 

قامة قامة الغري قانونية يف القدس، ل هنا حتمل هوية الضفة الغربية ول يوجد حبوزهتا ترصحي ا   .حبجة ال 

وأ وحضت عائةل العبايس أ ن الرطة ال رسائيلية احتجزت رانية عدة ساعات يف خمفر رشطة "شارع 

 ."ا اىل حاجز "معرب الزيتونصالح ادلين"، مث قامت س يارة الرطة بنقله

واعتقلت قوات الاحتالل الس يدة العبايس بعد منتصف الليل بعد اقتحام مزنلها يف يح رأ س العامود 

 .ببدلة سلوان

، وحمك 1001الس يدة العبايس يه زوجة ال سري املقديس عالء ادلين العبايس، املعتقل منذ عام 

 24عاماا، ومعر  27عاماا، وسارة  29صفاء  ) من ال بناء عاماا، ويه أ م لثالثة 66ابلسجن الفعيل ملدة 

 .عاماا( ، علام اهنا الجبت طفلها معر بعد اعتقال زوهجا

وحرمت الس يدة العبايس من زايرة زوهجا طوال الس نوات املاضية، كام اغلقت سلطات الاحتالل 

 .قب اعتقاهلابلباطون عمزنل الاسري عالء ادلين العبايس الاكئن يف يح عني اللوزة ببدلة سلوان 
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 وأثرية  اعتداءات على أماكن دينية
 

رشطة الاحتالل تالحق موىت الفلسطينيني حىت بعد موهتم ... وتعرقل دفهنم يف مثوامه ال خري 

 حبجة أ ن ال رض مصادرة !!!

 22يف ساعات ليل يوم ال ربعاء املوافق 

قوات من رشطة  اعتدت ،1026أ اير 

عىل مواطنني من بدلة سلوان  الاحتالل

أ ثناء تشييعهم جلنازة املرحومة " مجيةل 

براهمي عايص ال عور" يف مقربة ابب  ا 

الرمحة املالصقة للسور الريق للمسجد 

ال قىص، وذكل حبجة أ ن قطعة ال رض 

اليت سيمت ادلفن فهيا يه أ رض مصادرة 

 حتالل.حبسب ذرائع رشطة الا

قد حتالل واكنت قوات من رشطة الا

ىل ابب مقربة ابب الرمحة من  وصلوا ا 

مدخلها اجلنويب املطل عىل بدلة سلوان، 

عندما و  املوقع،يف  ابلنتشاروقام أ فرادها 

د الرطة اوصلت اجلنازة قام أ فر 

طالق القنابل ابلعتداء  عىل املواطنني وا 

الصوتية ابجتاههم، وأ غلقت ابب املقربة 

ومنعت أ غلب املش يعني من ادلخول 

اة املرحومة الرثى، وذكل حبجة أ ن القرب اذلي سيمت ادلفن فيه يقع يف منطقة تعتربها سلطات ملوار 

وبقي جسد املتوفية يف النعش ملدة نصف ساعة لغاية أ ن تآ كد ضابط رشطة  ،بآ هنا مصادرة الاحتالل

 من أ ن القرب ل يقع مضن املنطقة املصادرة. الاحتالل 

 حتالل جنازة أ هايل سلوان اذلين يدفنون مواتمه يف رشطة الاوهذه ليست املرة ال وىل اليت هتامج

 فقد قامت الرطة مبنع دفن موىت يف قبور جديدة وحىت قدمية يف ،تكل املنطقة منذ مئات الس نني

 مصادرة. ا بآ هنتكل املنطقة، كام ومتنع أ ي معلية ترممي للقبور بعد أ ن أ علنت أ ن تكل املنطقة 
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املايض املقربة  هبدف  1022يف شهر أ ب  اقتحمتطبيعة ال رسائيلية قد واكنت ما تسمى بسلطة ال 

دومن من أ جل مصادرهتا لصاحل اخلطط الهتويدية  7وضع اليد عىل قطعة أ رض من املقربة تبلغ مساحهتا 

 ا. وقامت بوضع عالمات حميطة ابلقطعة لتحديده ،اليت تمتثل مبا يُسمى ابحلدائق التوراتية

ىل العام  ال سالميةزء من مقربة ابب الرمحة وتعود قضية هذا اجل عندما أ علنت جلنة ما تُسمى  م2992ا 

بلجنة حامية ال اثر يف جبل الهيلك أ ن هذه ال رض تعود ملكيهتا لصندوق "هعوقل" وهو صندوق 

 هيودي يزمع أ ن لك ما هو حول املسجد ال قىص وأ سفهل عبارة عن أ اثر هيودية للهيلك املزعوم. 

د مع عدة مجعيات استيطانية بتقدمي شكوى ض "أ رييه كينغ"قام عراب الاستيطان  1004ويف عام 

لُمسلمني بدفن لسامهحم ل  ال رسائيليةرشطة الاحتالل وسلطة ال اثر ورئي  احلكومة وسلطة الطبيعة 

ايمه مواتمه يف قطعة ال رض، ُمطالباا  أ ثرها، فقد صدر  وعىل ،مبنع بناء او اس تخدام تكل القطعة ُمطلقاا  ا 

قرار من حممكة الاحتالل يفيد بآ ن دوةل الاحتالل س تقوم مبنع اي تغيري بقطعة ال رض وس متنع بناء 

ضاف وأ يضاا س متنع ادلفن فهيا بتااتا  علهيا،ة قبور جديد ن اكن يف قبور قدمية، ا  ىل أ هنا س هتدم  ةحىت وا  ا 

ُ  القبور اجلديدة غري  قرب. 30وايل س تخدمة واليت يقدر عددها حبامل

 

هذا وس بق ان منعت الرطة ال رسائيلية املواطنني من اس تعامل مساحة من املقربة دلفن مواتمه 

 اكلعادة جنوب رشق مقربة ابب الرمحة.

ن  ذا شآ نه من ططخم تطبيق اولحت واليت احلدائق دائرة لصاحل املقربة مصادرة تدعي القدس بدليةا   ا 

ىل حتويلها اجل من اخلارج من القدس سور حميط يف الواقعة ال رايض معظم يصادر ان اس متر  بساتني ا 

 . ةعام وحدائق

ىل خاللها من توهجت قضائية دعوى برفع ال سالمية ال وقاف قامت  وعلية  تطلب لياالع  احملمكة ا 

يقاف ىل املقربة داخل ال عامل لك ا   فهيا مبا جلهاتا مجيع من احملمكة منعتكام  ،بشآ هنا قرار صدر حني ا 

حداث من أ مواهتم بدفن احلق دلهيم اذلين املقدس يني وحىت احلدائق دائرة و البدلية  داخل تغيري يأ   ا 

 .املقربة

ن نيالفلسطيني املقدس يني أ حقية حول و  دائرة يف رمسياا  مسجةل املقربة وهذه, رمسية خرائط هناك فا 

 ال س باط ابب لا شام حيدها: فهيي للمقربة الرمسية احلدود أ ما ،ورةسامل  املساحة مجيع تشمل ويه الطابو

, الغربية جلهةا من الطرف اىل الرمحة ابب عىل حيتوي اذلي القدس سور و وال نصاري احلسيين وارض

 .لرقا من به حييط أ يضاا  هو و اجلنوبية اجلهة من املغاربة ابب اىل املخدي الساكل والشارع
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سالمية  عربية ملقربة اخلطري الانهتاك هذايرى مركز أ حباث ال رايض يف   حبرمة مساساا  يعد ،واترخيية ا 

سالمية مقربة يه الرمحة ابب مقربة. ذوهيم كرامة عىل وتعدايا  ،ال موات  س نة 2400 ا ىل معرها يعود ا 

سالمية اكنت اترخيياا  املقربة هذه، مضت ذن كذكل وستبقى ا   ،عام 2400  رهامع املقربة هذه. هللا اب 

 هللا يضر اوس بن شداد و الصامت بن عبادة أ مثال ال برار الصحابة أ رضحة هو ذكل عىل ودليلنا

 أ بو توفيق ىمصطفهذا ما قاهل املقديس  –صىل هللا عليه وسمل  محمد رسولنا عايشا ذلان وال ،عهنام

عندما اعتدت قوات الاحتالل عىل  1001اذلي اكن مسخول جلنة املقابر يف القدس يف عام  زهرة

 م.1001وز قربين يف مت
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 :1026 أ ايرخالل شهر  يواصل جهمته عىل املسجد ال قىص الاحتالل

 حتاللالاا للمسجد ال قىص حتت حامية قوات رشطة اهتاقتحام املتطرفةالاستيطانية واصلت امجلاعات 

املتطرفني  كبرية من أ عداد اقتحمتأ اير وخالل شهر ، ال رسائيلية الاحتاللوبدمع وتآ ييد من حكومة 

 . ت من املنظامت الهيودية املتطرفةاملسجد ال قىص بدعوا

 عىل النحو التايل : ش باطواكنت اقتحامات املسجد ال قىص خالل شهر 
 

  ة من هجة ابب املغارب ال قىصابحات املسجد  مس تعمراا صباحاا  24اقتحم م: 02/02/1026يف

ة بوابة املغاربقوات الاحتالل فتحت  حيث ، وسط حراسة مشددة من رشطة الاحتالل

ا وانترت  القوات اخلاصة وضباط من رشطة الاحتالل يف ابحات يف الساعة الثامنة صباحا

 ابقتحام املسجد. عمرينال قىص قبيل السامح للمجموعة ال وىل من املس ت املسجد

  ات حبراسة قو ابحات املسجد ال قىص املبارك مس تعمراا  42قتحم : ا04/02/1026يف

وفتحت سلطات الاحتالل ابب املغاربة يف الساعة السابعة والنصف ، الاحتالل ال رسائييل

، وانترت يف ساحات املسجد ال قىص، ومن مث مسحت للمس توطنني ابقتحامه عرب صباحاا 

 مجموعات متتالية.

  رب من ابب املغاربة ع، اقتحاهمم للمسجد ال قىص املبارك عمرونجّدد مس ت :1/02/1026يف

مجموعات صغرية ومتتالية، حترسها قوة معززة ومشددة من عنارص الوحدات اخلاصة والتدخل 

ومس توطنة طقوسا تلمودية صامتة يف منطقة  وطنكام أ دى مس ت .الرسيع برطة الاحتالل

ابب الرمحة، املعروفة ابمس 'احلُرش' الواقعة بني املُصىل املرواين وابب ال س باط يف ال قىص، 

 .من قوات الاحتالل حبامية عنارص

  سلطات الاحتالل اكمريا مراقبة عند مئذنة ابب الغوامنة يف الزاوية : ركبت 09/02/1026يف

الل هذه اخلطوة مضن محةل قامت هبا سلطات الاحت تآ يتالشاملية الغربية للمسجد ال قىص، 

سة ر بنصب عرات اكمريات املراقبة عىل اكفة مداخل املسجد وعىل ابب املغاربة واملد

ىل مقر لقوات حرس احلدود، يزتامن تر  يب ك التنكزية اليت حولهتا سلطات الاحتالل ا 

الاكمريات مع معليات الاقتحام اليومية اليت ينفذها املس توطنون يف ظل تضييق واسع عىل 

 .املصلني املسلمني
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 املسجد ال قىص عىل مجموعات، ونظموا جوةل  مس تعمراا  22حنو  : اقتحم21/02/1026 يف

ة عىل البواابت رشطة الاحتالل املمتركز  ، بيامن احتجزت زازية يف أ حناء متفرقة من ابحاتهاس تف

 قبيل دخوهلم لل قىص.املسلمني بعض الهوايت الشخصية للش بان والنساء 

 ملسجد ساحئ أ جنيب لساحات ا 2000 وحنو مس تعمراا  22 : اقتحم 27/02/1026 يف

جد وانترت القوات اخلاصة يف ساحات املسحاا، السابعة والنصف صبا، عند الساعة ال قىص

ابل ضافة لعرات السواح  ومن مث تالها اقتحامات مجموعات صغرية من املس توطنني

فامي رسد بعض املرشدين ال جانب الرواية ال رسائيلية حول بناء ما يُسمى ، ال جانب

 املسلمني للماكن". بـ"الهيلك" وعن "رسقة

 املسجد ال قىص املبارك، عرب مجموعات صغرية ومتتالية  مس تعمروناقتحم : 29/02/1026 يف

 من ابب املغاربة، وحبراسة مشددة من رشطة الاحتالل ال رسائييل اخلاصة.

 ابحات املسجد ال قىص املبارك من هجة  صباحاا   عمراا مس ت 10اقتحم : 11/02/1026 يف

رسائيلية مشددة ابب املغاربة وسط حراسة أ منية ابحات  ساحئاا أ جنبياا 2222، كذكل اقتحم ا 

من ابب املغاربة وسط حراسة أ منية من الرطة ال رسائيلية، وذكل يف الفرتة  ال قىص

 الصباحية لالقتحامات. 

 ا املتطرف "غليك" برفقة اقتحم عند الساعة السابع: 13/02/1026 يف ة والنصف صباحا

حاته جوةل يف أ حناء متفرقة من اب وااملسجد ال قىص، ونظم عمرينزوجته ومجموعة من املس ت

 من ابب السلسةل. وااس مترت ملدة نصف ساعة، ومن مث خرج

  املسجد ال قىص حبراسة رشطية غري مس بوقة،  مس تعمراا  77حنو  اقتحم : 14/02/1026 يف

 ونظموا جوةل يف أ حناء متفرقة من ابحاته اس مترت ملدة نصف ساعة.

  الهيود، اقتحاهمم للمسجد ال قىص املبارك، ونفذوا  عمرونجدد املس ت: 16/02/1026  يف

جولت اس تفزازية يف املسجد، حبامية معززة ومشددة من عنارص الوحدات اخلاصة يف 

 .ة الاحتاللرشط

  وحتت حامية من قوات الاحتالل يقتحمون  عمرينعرات املس ت: 30/02/1026 يف

 .ساحات املسجد ال قىص مع قيام رشطة الاحتالل مبنع عرات املصلني من ادلخول للمسجد
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   اقتحاهما للمسجد ال قىص املبارك، من  املس تعمرين جّددت عصاابت : 32/02/1026يف

وعات صغرية ومتتالية، وحبراسة معززة ومشددة من رشطة الاحتالل ابب املغاربة، عرب مجم

 اخلاصة.

يوحض اجلدول التايل أ سامء املبعدين و/او املعتقلني من املسجد ال قىص املبارك خالل شهر 

 م: 1026أ اير 

بعاد الامس  مالحظات اعتقال ا 
ن ساكن م ال سري املقديس احملرر محمد الشليب

البدلة القدمية عن مدينة القدس احملتةل مدة 

شهر، بعد أ ن أ مىض مدة اعتقاهل ال داري 

 الثاين، والبالغة عرة أ ايم.

بعاده  - 2/2/1026يف  0 2 من ساكن البدلة القدمية جرى ا 

بعد أ ن أ مىض مدة اعتقاهل ال داري الثاين، مدة شهر 

  والبالغة عرة أ ايم.

عــامــاا، ايوب مــاهر  27فــادي امحــد متعــب 

 عاماا  21الهندي 

، م2/2/1026توقيفهام حىت  قايض حممكة الصلحأ جل  1 0

 اعتقال فور خروهجام من املسجد ال قىص 

 0 2 س يف أ بو طاعة
بكفاةل طرف  هأ فرج القـايض عنـ -22/02/1026يف  

بعاد عن ال قىص ملدة   يوما 60اثلث، وبرط ال 

 0 2 الهشلموناملسن مروان 
ـــــلمتـه  – 22/02/1026يف  خمـابرات الاحتالل  س

بعاده عن ال قىص ملدة  قراراا   رأ شه 3يقيض اب 

  3 دانية فضيل، ومسية طه، والشاب عالء طه

من قرية اكبول داخل أ رايض  - 21/02/1026يف 

بعاده  ،41الـ يوما عن مدينة القدس احملتةل مبا فهيا  22 ا 

 .املبارك ال قىصاملسجد 

سامعيل توفيق حميسن  عاماا، وقيص محمد  27ا 

 21عاماا، ابراهمي عزيم حرايت  21خليل 

عاماا،  11عاماا، يوسف عبد الكرمي العلمي 

 عاماا، وأ محد الرجيب 13عامر أ بو جبنة 

بعاد صدر عن قايض حممكة الصلح ال رسائيلية ملدة  0 6 ال 

يوماا، اعتقلوا فور خروهجم من املسجد ال قىص  60

لقاء احلجارة .  بش هبة ا 

 

 اشهر  3ابعاده ملدة  13/02/1026قرر يف  0 2 ال سري املقديس احملرر أ محد شاويش

ال سري املقديس احملرر رويح محمود رويح 

ا(  29لكغايص )  عاما

ابعـــاده عن البدلة القـــدميـــة  14/02/1026قرر يف  0 2

 اشهر  3واملسجد ال قىص مدة 

بعـــاده 12/02/1026 0 2 عاماا  36مجيل عيىس العبايس  ، قررت خمـــابرات الاحتالل ا 

ــد  –م 1026أ ب  12حىت  ــة عن  21أ بع ــاوت مرة متف

 املسجد.

ــان " ـــــ بيت ــادي  29مىن ابو اس ــاا" ، هن ــام ع

 احللواين

رار قبا مت ابالغهمن بدلة الطور  - 30/02/1026يف   0 1

بعادها جبارمع  أ ســـ بوعنيعن املســـجد ملدة  ا  ا زوهج ا 

 ش يلك،  أ لف 3عىل التوقيع عىل كفاةل مالية بقمية 

تتعرض محلةل ترهيب بســــبب دورها يف حلقات العمل  0 2 املعلمة هنادي احللواين

ـــــجـد حيث اعتقلت وتلقت امرا ابلبعاد ن ع يف املس
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بعاد الامس  مالحظات اعتقال ا 
ـــــهور مع منعها من  6البدلة القدمية من القدس ملدة  ش

 يوم 30السفر ملدة 

 م2/6/1026حىت  توقيفه قايض حممكة الصلحأ جل  2 0 أ محد القوامسي

ـــــامةل وأ محــد أ بو  أ محــد أ بو رويم وأ دم أ بو ش

 عوي 

 م9/6/1026حىت توقيفهم  قايض حممكة الصلحأ جل  3 0

 م24/6/1026حىت  توقيفه الصلحقايض حممكة أ جل  2 0 عبد سلوم

هجاد الزغل وحســن خلفاوي ومحمد أ بو دايب 

 نوعالء صالح ومحمد حميس

 أ جل قايض حممكة الصلح توقيفهم ملوعد غري حمدد  2 0

براهمي عيل محمد النتشة   اصــــــدرت احملمكــة  من بدلة الرام، - 30/02/1026 2 0 عاماا  10-بيلية -ا 

 .أ عوام 9حمك ابلسجن ملدة 

 

 1من الطور، حمك ابلسجن ملدة  -  30/02/1026 2 0 عاما 13جمد ماهر الكريك 

 .أ لف 3أ عوام وغرامة مالية بقمية 

من بيت حنينا، حمك ابلسجن ملدة  -  30/02/1026 2 0 عاما 12محمد عزيم بكري 

 .ش يلك 2000أ عوام ونصف وغرامة مالية بقمية  7

من خممي شعفاط، حمك ابلسجن   -  30/02/1026 2 0 عاما 10محمود أ جمد مصلح جابر 

 .شهرا 19الفعيل 

س نوات، بهتمة  9حمك ابلسجن   -  30/02/1026 2 0 عاماا  29يوسف رجيب 

 التخطيط لتنفيذ معلية طعن وحيازة سكني

 

 عاماا  10محزة جرب أ محد عبايس 

 

ــــجن مدة    -  30/02/1026 2 0 ــــلوان ابلس  7من س

 . ش يلك أ لف 20، وغرامة مالية قميهتا أ عوام

  26 21 اجملموع 

 

 

 


