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 إالرسائیلیة �نهتااكت مراقبة فریق

 ا�راسات العربیة مجعیة  – أ�رايض أٔحباث مركز
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

هدم ذايت جزيئ لغرفة سكنیة يف �ارة السعدیة ٕ�جبار من ب�یة �حتالل ...  )1
 �لب�ة القدمية من القدس

املقمي يف �ارة السعدیة دا�ل ٔأسوار  ٔأقدم املواطن سامر ٕاد�یدكم 2016يف الثالث من �رش�ن ٔأول 
الب�ة القدمية �ىل هدم جزء من مسكنه (غرفة) سكنیة هدمًا ذاتیًا وذ� تنفيذًا ٕالخطار ب�یة 

 حب�ة البناء بدون �رخيص. �حتالل
مرتمربع مت بناءها �ىل  30عبارة عن غرفة سكنیة مبسا�ة  املهدوم فهو اجلزء املضافو�لنظر ٕاىل 

  ٔأشهر.مت بناءها قبل  ، حيث ٔأفراد 7 االبالغ �ددهٔ�رسة سامر   تسعت يك  املسكن سطح 
 

 : لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل وأٔوحض املواطن سامر ٕاد�یدك

�ىل سطح مزنيل نظرًا لضیق مربع من الصاج العازل واملقوى  مرت 30مقت ببناء غرفة مبسا�ة 
لغرفة ، �� مقت ببناء أأفراد 7و�دد� يف املسكن ني ومطبخ وحامم، ، فهو عبارة عن غرفتمسكننا

�رفقة  �حتاللب�یة  يويف شهر حز�ران املايض، حرض �دد من موظف ليسكن فهيا ٔأبنايئ الثالثة،
�سلميي ٕاخطار هبدم الغرفة وذ� حب�ة البناء بدون و لرشطة ، حيث قاموا بتصو�ر الغرفة ٔأفراد من ا

يف �ال مل ٔأمق هبدم اجلزء املضاف سيمت رفع القرار ٕاىل حممكة ب�یة كام قاموا �هتدیدي بآٔنه ، �رخيص
 فرض خمالفة مالیة حب�ة البناء بدون �رخيص. وسيمت �حتالل

ة و�ريها من من غرامات وحماما االب�یة وما یرتتب �لهي مكةوتفادً� من أٔن یمت حتویل امللف ٕاىل حم
 .املصاریف، فقد قررت هدم الغرفة بنفيس

 

تتعامل مع الب�ة القدمية يف مدینة القدس احملت� مبعایري ختتلف عن سواها،  �حتاللٕان ب�یة 
، یقوموا ٕ�جراء تغیري �ىل املسا�نلعدم السامح للمقدس�یني القاطنني فهيا من أٔن  ةحيث تعمل �اهد

وتعاين من مشالك  ٔأن املسا�ن قدمية �داً  �لامً  ، سواء ٕ�ضافة بناء ٔأو حىت ٕ�جراء �رم�ت للمسا�ن
د املواطنني يف �د �زد�د�دا عن املشلكة ا�ٔكرب ويه  ة وا�هتویة اليت حبا�ة ٕاىل �رممي،اكلرطوب

  ؤأحياً� ثالث. ئالت يف املسكن الوا�د ٕاىل �ائلتني، حيث قد یصل �دد العادا�ل الب�ة القدمية
 

ا�ن واليت وٕان متت فهيي تمت �شلك لت�د من ٔأي معلیة بناء ٔأو �رممي للمس �حتاللوتآٔيت س�یاسة 
ولك ذ� حتت ٕارشاف  ،مد مواسري ملیاه الرصف الصحي ٔأو�متثل يف �رممي �دار  �س�یط �داً 

ولك ذ� من ، إالرسائیلیة  اليت تتغلغل يف لك جزء من ٔأجزاء الب�ة القدمية ورقابة سلطة ا�ٓ�ر
بان وأ�زواج ٕاىل البحث عن  ماكن سكن أٓخر �كون �ارج الب�ة ٔأ�ل دفع املقدس�یني و�اصة الش�ُ

 القدمية ورمبا �ارج مدینة القدس احملت�.
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 لعائ� جعافرةيف سلوان تعود شقق سكنیة  4مبىن یضم حتالل هتدم جرافات ب�یة � )2
 ب�ة  مبىن سكين يف�ىل هدم  �حتاللجرافات ب�یة  م ٔأقدمت2016�رش�ن أ�ول  26يف 

املبىن یضم ٔأربع شقق سكنیة  ،سلوان جنوب املس�د أ�قىص وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص
 ومسا�ة لك نيمكون من طابقني يف لك طابق شقتو ، اً �ام 17وهو مقام منذ  تعود لعائ� جعافرة،

 واملبىن �سكنه ٔأربع �ائالت ومه:، مرتمربع 130شقة 

 �مس #
شقة مسا�ة ال 

 2السكنیة م
 ٔأطفالمهنم  أ�فراد�دد 

 6 8 130 �يىس محمد �يىس جعافرة 1
 3 5 130 موىس محمد �يىس جعافرة 2
 8 10 130 �سام محمد �يىس جعافرة 3
 3 5 130 ٔأمحد محمد �يىس جعافرة 4

 20 28 520 ا�موع 
مركز ٔأحباث أ�رايض،  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 

 م.2016�رش�ن ٔأول 
 :�لتايل وأٔفاد املواطن �يىس لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

 ؤأشقايئ�ام، حيث اكن الهدف هو ٔأن �سكن ٔأ�  16، ٔأي قبل م2000لقد مت بناء املبىن �ام 
، ولك شقة مكونة شقق سكنیة 4حيوي والبناء مكون من طابقني  السكنیة،و�ائالتنا يف الشقق 

 غرف نوم وصا� وحامم ومطبخ .  3من 
حتالل حب�ة ، تلقيت ٔأمر هدم ٕاداري من ب�یة �2008س�نوات من البناء، ٔأي يف �ام  8بعد 

 �عتباره بىنالبناء بدون �رخيص، ؤأمر �ملثول ٔأمام حممكة الب�یة. ويف احملمكة ٔأصدرت قرارًا هبدم امل 
مقنا بتآٔجيل الهدم ٔأكرث من مرة ، و خمالف لقوانني البناء �ونه مت بناءه بدون احلصول �ىل �رخيص

لكن يف مجیع احملاوالت اكن یمت رفضها حب�ة  ،هبدف حماو� الرشوع يف احلصول �ىل �رخيص بناء
ٔأرض حتالل، ٔأي �ٔأن أ�رض املقام �لهيا البناء يه ٔأرض مصنفة خرضاء حبسب تصنیفات ب�یة 

ٔألف ش�یقل  60حتالل خمالفة بقمية �ري مصنفة للبناء السكين. كام وفرضت ب�یة ��دمات �امة و 
، إالماكنهدم املبىن قدر  منعبتو�یل �دة حمامني من ٔأ�ل  ناومق  ،�سبب البناء بدون �رخيص

 لكن كام قلت دون �دوى. وحماو� من أٔ�ل احلصول �ىل �رخيص بناء،

 :یضیف قائالً 

حتالل وقام ٕ�بالغنا شفوً� قبل هدم املبىن بیوم وا�د، حرض مسؤول منطقة سلوان يف رشطة �
مبه� ٔأقصاها السا�ة الثالثة جفرًا ٕال�الء املبىن متهیدًا لهدمه . وحنن ٔأ�ذ� �مه �ىل محمل اجلد، 

والنصف جفرًا، حيث مقنا ٕ��الء املسكن ؤأ�ذ ما ميكن ٔأ�ذه من ٔأ�ث. وعند السا�ة الثالثة 

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 



 

حتالل، حيث قامت حتالل، �رافقها جرافات �بعة لب�یة �حرضت قوات خضمة من رشطة �
الهدم قرابة امخلس سا�ات، ٔأي لغایة السا�ة  واس�متر ،اجلرافات هبدم املبىن �شلك اكمل وتدمريه

 الثامنة صبا�ًا .

 

وهبذا �كون حكومة �حتالل قد رشدتنا، حيث لك �ائ� الیوم قامت بتقس�مي ٔأفرادها �ىل ٔأقارهبا 
.. وهذا س�یعید لك �ائ� ٕاىل نقطة البدایة، حيث سيبحث لك رب ٔأرسة �ىل مسكن �دید من 

 ٔأ�ل ٔأن جيمع �ائلته فيه ...

 

 
 

 
 

�ا� هدم مسا�ن  17يض وثق �د�ر ���ر بآٔن فریق البحث املیداين يف مركز ٔأحباث أ�را
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م، وف� یيل التقار�ر الصادرة عن مركز أٔحباث 2016ومنشآٓت يف ب�ة سلوان لو�دها منذ بدایة �ام 
 م.2016أ�رايض حول �نهتااكت إالرسائیلیة �ىل البناء الفلسطیين يف ب�ة سلوان منذ بدایة �ام 

 حب�ة سلوان ب�ة يف الش�یخ �رم � يف مسكناً  هتدم �حتالل ب�یة 07/01/2016يف  -1

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، التقر�ر �لعربیة�رخيص.( بدون البناء

 ب�ة يف اللوزة �ني � يف إال�شاء قيد مسكناً  هتدم �حتالل ب�یة 07/01/2016يف  -2

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، التقر�ر �لعربیةأ�قىص. ( املس�د جنوب سلوان

 و�شققت تصدعت ٔأن بعد مسكهنا ختيل �لوة وادي يف صیام �ائ� 09/01/2016يف  -3

التقر�ر ، التقر�ر �لعربیة( سلوان ب�ة/  ٔأسف� �حتالل حفر�ت نتي�ة �درانه

 ).�الجنلزيیة

 حب�ة سلوان ب�ة يف  حظرية هدم �ىل مواطناً  جترب �حتالل ب�یة 17/01/2016يف  -4

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، التقر�ر �لعربیةالرتخيص، ( �دم

قدوم �سلوان  واد � يف إال�شاء قيد مسكناً  هتدم �حتالل جرافات 20/01/2016يف  -5

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، التقر�ر �لعربیة(

 �هر صور يف امحلص واد يف للسكن �اهزاً  مسكناً  هيدم حتاللم �02/02/2016يف  -6

التقر�ر ، التقر�ر �لعربیةسلوان، ( ب�ة يف قدوم واد � يف وأٓخر القدس جنوب

 ).�الجنلزيیة

 هتدم سلوان يف العبايس �حتالل ... �ائ� ب�یة هتدید ، حتت21/03/2016يف   -7

 ).جنلزيیةالتقر�ر �ال، التقر�ر �لعربیةبنفسها ( مسكهنا

 � يف استيطانیة سكنیة شقق 4 بناء �ىل تصادق �حتالل م ب�یة16/06/2016يف  -8

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، التقر�ر �لعربیةأ�قىص، ( املس�د جنوب سلوان يف الهوى بطن

 يف ومنشآٓت مسا�ن طالت هدم مح� تنفذ �حتالل ب�یة م جرافات19/07/2016يف  -9

 ).التقر�ر �الجنلزيیة التقر�ر �لعربیة،احملت� ( حنینا �لقدس وبيت سلوان ب�یة

 يف ذاتیاً  هدماً  سكنیة غرفة هبدم قرا�ني �ائ� جترب �حتالل ب�یة  22/07/2016يف   -10

 ).التقر�ر �الجنلزيیة التقر�ر �لعربیة،�حتالل ( ب�یة لقرار تنفيذاً  �لوة واد

التقر�ر �حتالل  ( ب�یة لقرار تنفيذاً  ذاتیاً  هدماً  مسكنه هيدم مواطن 25/07/2016يف   -11

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، �لعربیة
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 جنوب سلوان ب�ة يف إال�شاء قيد مسكنني هتدم �حتالل جرافات 03/09/2016يف  -12

 ).التقر�ر �الجنلزيیة التقر�ر �لعربیة،أ�قىص ( املس�د

 
مسا�ن يف � أ�شقریة الاك�ن يف بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�  3حتالل هتدم ب�یة �

 حب�ة �دم الرتخيص
حتالل وموظفون ، دامهت قوات �برية من رشطة �2016�رش�ن ٔأول  26يف یوم أ�ربعاء املوافق 

مسا�ن حب�ة  3حتالل يف القدس، � أ�شقریة الاك�ن يف بيت حنینا وذ� لهدم عن ب�یة �
 اء بدون �رخيص.البن

 املهدومة يف � أ�شقریة ببيت حنینا: املسا�ن یوحض اجلدول ٔأسامء ٔأحصاب 

 مس� #
مسا�ة 
 2املسكن م

�دد 
 أ�فراد

 مالحظات نوع البناء ٔأطفال

 6 8  60 عوض �رب الرجيب �رص 1
مسكن مبين من 

 الطوب
 

 3 5  100 ٔأمحد فارس عبد الرازق صیام 2
مسكن مبين من 

 الطوب
 

 �ونتيرن 0 0  75 ٔأمحد صیام ٕاسامعیل��ر  3
مسكن مفروش 
لكنه �ري 

 مس�ت�دم
   9 13 235 ا�موع

 
 ز أٔحباث أ�رايض:كوأٔفاد املواطن �رص الرجيب لباحث مر 

 60 مبسا�ة ،، مقت ببناء مسكن هبدف السكن وإالقامة فيه2014يف شهر حز�ران من العام 
من بناء املسكن  �نهتاءوبعد  ،مبين من الطوب  نوم وحامم ومطبخ،تنيمرتمربع مكون من غرف 

حتالل، وقاموا بتصو�ر البناء و�سلميي قرار للمثول ٔأمام حممكة ب�یة حرض موظفون عن ب�یة �
ما يه يك نعرف لني احملايم سايم ارش�ید من ٔأ�ل منع هدم املسكن، و یبتع حيهنا مقت و  ،حتالل�

كنت سآٔقوم بنفيس هبدم املسكن يك ال ٔأ�كبد خمارس  نیة احملمكة، فٕان اكنت تنوي هدم املسكن،
ٕاضافية �متثل يف �اكلیف الهدم يف �ال قامت الب�یة هبدم املسكن. لكن مل �كن قد صدر عن ب�یة 

 حتالل ٔأي قرار . �
حتالل �رفقة جرافة، حيث قامت ة �حرضت قوات �برية من رشط صبا�ًا، 10:30وعند السا�ة 
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والیوم، ، هبدم املسكن �شلك لكي، ومنعتين من الوصول او الت�دث مع املسؤول عن معلیة الهدم
ٔأ� و�ائليت مقسمون، حيث أٔن اطفايل وزوجيت يف مزنل وا�ها، ؤأ� عند ٔأقارب يل، لغایة ٔأن 

 ٔأ�د مسكنًا �س�تآٔجره ٔأ� و�ائليت.

 
 ارس صیام لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:وأٔفاد املواطن أٔمحد ف

ناء مسكن هبدف السكن وإالقامة فيه مع �ائليت ( ٔأ� وزوجيت ب ، مقت ب 2015يف شهر نيسان 
مرتمربع وهو مبين من الطوب �ىل قطعة ٔأرض تبلغ  95وثالثة ٔأطفال). وتبلغ مسا�ة املسكن 

حتالل وقاموا من البناء، حرض موظفون عن ب�یة � �نهتاءوبعد ، مرتمربع 1500مساحهتا 
حتالل �سبب البناء بدون �رخيص. بتصو�ر البناء وقاموا بتسلميي قرار للمثول ٔأمام حممكة ب�یة �

لكن حممكة ب�یة  ومنع هدمه،ومقت بتعیني احملايم سايم ارش�ید من ٔأ�ل متابعة قضیة املسكن 
قد مت بناءه بدون �رخيص �ىل قطعة ٔأرض �ري منظمة حتالل اكنت تتحجج يف ٔأن املسكن �

 للبناء. 
حتالل �رفقة قوات �برية من وعند السا�ة العارشة والنصف صبا�ًا ، حرضت جرافات ب�یة �

قرتاب من املسكن، مث الرشطة، وقامت ٕ�خراج بعض أ��ث من املسكن دون ٔأن �سمح لنا �ال
ایة السا�ة والنصف . غلهدم لواس�مترت معلیة ا ،مريهحتالل هبدم املسكن وتدرشعت جرافات �

 �ٓن ٔأ� و�ائليت نقمي عند ٔأقاربنا لغایة ٔأن جند مسكنًا نل�آٔ ٕالیه.او 

 أٔفاد املواطن ��ر اسامعیل أٔمحد صیام لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:كام 

رش ، وهو �اهز للسكن وبدا�� ف2005مقت بوضع �ونتيرن سكين �ىل قطعة أ�رض يف العام 
ؤأ�ث لكنه �ري مس�ت�دم، وكنت ٔأس�ت�دمه ٔأحياً� لكن ليس �شلك دامئ. وعندما حرضت 

معي ٔأمحد صیام، قامت اجلرافات �لتو�ه حنو الكونتيرن لهدمه،  ا�نحتالل لهدم مسكن جرافات �
لهدم وهنا تو�ت حنو الضابط املسؤول وقلت � ٔأنه ال مي� قرارًا  ،ٔأنه ال یو�د قرار هدم حبقه �لامً 

مث  ،��فع والرصاخ حتالل قامت �العتداء �يلّ �ام، لكن رشطة � 11الكونتيرن ؤأنه مقام منذ 
كام قامت بتدمري حوض �بري حيتوي  ،حتالل هبدم الكونتيرن وتدمريه بصورة لكیةرشعت جرافة �

حيث دمرت جرافات  ،ومل یبقى يشء �ىل �ا� يف املاكن، ٔأجشار (زیتون وصفصاف ) 10�ىل 
 اليت تتوا�د �شلك دامئ يف املاكن .  ط�دد من القط سحتالل لك يشء ٔأما�ا، وقامت بده�

 للماكن، نيحتالل املاكن، �ادت بعد ساعتوبعد �نهتاء من الهدم، وبعد ٔأن �ادرت قوات �
 وقامت ٕ�نزال �مل فلسطني ا�ي مقنا �رفعه فوق راكم املنازل.
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 مسكن املواطن صیام بعد حتوی� �مار وراكم �ىل ید الیات ب�یة �حتالل يف القدس
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املسا�ن اليت مت هد�ا تقع مقابل مس�توطنة "رخيس شعفاط"، واليت جيري فهيا بناء  أٔنیذ�ر 

عرشات الو�دات �ستيطانیة، �دا عن التوسعات �ستيطانیة يف مدینة القدس احملت� �شلك 
ة ٕاىل الو�دات �ستيطانیة ٕاىل أٔن یمت املوافقة �ىل بناءها دا�ل �دود املدینة احملت� �ام، ٕاضاف

 �ىل حساب املقديس وفوق أٔرضه.

 مس�تعمرة "�س�ات زئیف" تتوسع �ىل حساب أٔرايض الفلسطینيني 
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 تهديد –االعتداء على احلق بالسكن 
 
 

 االستيالء على مساكن –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 

 اعتداءات على أراضي 
 
 

 يطانيتوسع است
 

 خمططات استعمارية تهويدية
 

ط استيطاين �دید يف حكومة �حتالل النقاب عن خمطكشفت  8/10/2016يف یوم السبت 
 142 طوابق ) وتضم  9عامرات سكنیة ( لك عامرة من  3، ا�طط �متثل ببناء  منطقة القدس

لك دومن ،  4.5و�دة سكنیة استيطانیة يف مس�تعمرة جبل ابو غنمي جنوب القدس �ىل مسا�ة 
 .غرف 5-4و�دة سكنیة ستتكون من 

 
 

 

 اغالقات
 

 
 ٕا�الق طریق رئييس يف العيسویة:

عقاب امجلاعي جتاه سلطات �حتالل إالرسائیيل س�یاسة ال مارست  2016�رش�ن اول  13يف 
احل�ارة  ٕالقاءحب�ة  إالمسنتية، حيث قامت ٕ��الق مد�ل القریة الرئييس �ملكعبات قریة العيسویة

 ، من قبل ش�بان القریة. "ٔأدوممي همعالی"والز�ا�ات احلارقة �ىل الشارع املؤدي ٕاىل مس�توطنة 
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 20وفتح مساء الیوم املذ�ور ملدة ” عید الكيبور“�سبب  ٔأ�لقاملد�ل  ٔأنؤأضاف ابو امحلص 

 .أ�هايلوسط هتدیدات بفرض املزید من العقو�ت �ىل  ٕا�القهالقوات  ٔأ�ادتدقيقة فقط، مث 
 

 يف ب�ة الرام:  مطبعة ٕا�الق
مطبعة  م 2016�رش�ن اول  20املوافق  ٔأ�لقت قوات �حتالل إالرسائیيل، جفر الیوم امخليس 

 الر�ن يف ب�ة الرام شامل مدینة القدس احملت�، واس�تولت �ىل معداهتا �لاكمل.
"ٕان ٕا�الق املطبعة  ویآٔيت ا�الق املطبعة بذریعة اهنا قامت بطبا�ة الفتات دمع لشهید ب�ة الرام ، 

یة، و�ستيالء �ىل معداهتا، �اء وفق ٔأمر عسكري موقع من قبل قائد املنطقة الوسطى العسكر 
�وهنا اكنت هتم بطبا�ة الفتات �مع شهید الب�ة مصباح ابو صبیح، حيث مت حسب املعدات اليت 
اس�ت�دمت لطبا�ة الالفتات "التحریضیة"، واليت ُوضعت يف مزنل ذوي الشهید، ومراكز 

 "حتریضیة ٔأخرى يف املنطقة".
 

 اعتداءات مستعمرين 

 مس�تعمرون یقتحمون � الثوري جنوب الب�ة القدمية  )1

، اقتحمت مجمو�ة من 2016\10\13جفر یوم امخليس املوافق  12:30يف حوايل السا�ة 
املس�توطنني إالرسائیلیني حتت حراسة من قوات �حتالل ، � الثوري جنويب الب�ة القدمية من 

ىل ممتلاكت املواطنني الفلسطینيني. �اول هؤالء مدینة القدس الرشقية احملت�، ورشعوا �العتداء �
املواطن �دي املس�توطنون اقت�ام املنازل السكنیة و�عتداء �ىل قاطنهيا ، عرف من بيهنا مزنل 

، وذ� بعد ٔأن ٔأٌطلقت اجلوامع يف املنطقة نداءات ٔأن ش�بان احلي سارعوا �لتصدي هلم،ٕاال أٔبو جنمة
ذ� اس�ت�دم ش�بان احلي احل�ارة والز�ا�ات الفار�ة لردع و�الل  �س�تغاثة �رب مكرباهتا. 

كام ؤأشعلوا إالطارات املطاطیة يف الشارع الرئييس ملنع تقدم قوات �حتالل   املس�توطنني.
واملس�توطنني و�ىل الفور رد جنود �حتالل ٕ�طالق أ��رية املعدنیة املغلفة بطبقة رقيقة من 

و�ىل ٕا�ر   زیة والصوتیة �جتاه الش�بان ،لتآٔمني ا�س�اهبم من املاكن.املطاط �ٕالضافة ٕاىل القنابل الغا
وذ� محلایة ذوهيم   هذا �عتداء قام ٔأهايل � الثوري بتشكيل دور�ت حراسة شعبیة يف احلي،

 .من جهامت واعتداءات املس�توطنني املتوقعة
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 مس�تعمرون یعتدون  �ىل املواطن الرازم من ب�ة سلوان بطعن �سكني  )2

، اعتدى مس�توطنون 2016\10\14مساء یوم امجلعة املوافق  10:30ويف حوايل السا�ة 
�امًا، من ب�ة سلوان، بطعنه �لسكني ورضبه  26ٕارسائیلیون �ىل الشاب محمد �لیل الرازم، 

 . احملت� يف رش يق القدس” �ارة السكناج -�ر ٕایالن“�لهراوات، �الل سريه يف شارع 

لرازم ، ٔأنه عند السا�ة العارشة والنصف من مساء یوم امجلعة املذ�ور ا�اله، ؤأفاد الشاب محمد ا
ؤأثناء ر�وبه �راجته الناریة يف شارع �ر ٕایالن، توقف �ىل إالشارة الضوئیة امحلراء، حيث اكن 

مس�توطنني هيامجونه، حيث اكنوا حيملون الساككني  5الشارع �الیا من املارة، فوجئ حيهنا حبوايل 

�الل دقائق �اولت الفرار من املنطقة ��را�ة لكين مل امتكن ٔ�ين وقعت عهنا، ”:، وقال والعيص
ؤأضاف : �الل ذ� اكنت مر�بة للرشطة �سري ”. ف� متكنت من ا�هنوض وا�فاع عن نفيس

 .�لصدفة من الشارع وعند ذ� الذ املس�توطنون �لفرار من املاكن بعد �عتداء �يل

ه ٔأصيب جبرح يف الف�ذ بعد طعنه �لسكني اضافة ٕاىل رضوض بقدمه �سبب الرزم ان  ؤأوحض
�شعاري “�عتداء �لیه ووقو�ه عن دراجته الناریة، ومت نق� من ماكن احلادث ٕاىل مستشفى 

بطوامق ٕاسعاف جنمة داوود . ؤأضاف انه تقدم �شكوى للرشطة حول �عتداء �لیه، من ” تصدیق
 .ٔأ�ل مالحقة املعتد�ن

 ر یعتدي �لرضب �ىل طفل يف سلوان: مس�تعم )3

 ٔأمامه لعب ٔأثناء -س�نوات  6 - مس�تعمر هيودي یعتدي �لرضب �ىل الطفل قيص �اد هللا الرجيب 
 مزن� يف �ارة بطن الهوى يف سلوان

ٔأ�د املس�توطنني ا��ن یتوا�دون يف �ارة بطن قام  30/10/2016 ؤأفاد املواطن �اد هللا ٔأنه يف
س�نوات �ىل �ائط ولمكه �ىل عینه دون سبب، ٔأثناء لعبه مع ٔأبناء معه  6قيص الهوى بدفع طف� 

 ٔأمام مزن�، مما ٔأدى ٕاىل ٕاصابة طف� بآٔو�اع وامحرار يف عینه.
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  اعتداءات على أماكن دينية
 

 �عتداء �ىل مقربة "�ب الرمحة"
�ىل حتطمي   23/10/2016 ٔأقدم موظفو ما �سمى بـ "سلطة الطبیعة" إالرسائیلیة مساء أ��د

قرب�ن يف الت� القریبة من مد�ل مقربة �ب الرمحة رشق املس�د أ�قىص املبارك، واعتقلت 
 مسؤول و�دة احلراس ال�رتاضه �ىل �عتداء �ىل املقربة.

ؤأوحض مد�ر املس�د أ�قىص معر الكسواين ٔأن موظفو "سلطة ا�ٓ�ر" �رفقة حراسة جنود "حرس 
قرب�ن وشواهد قبور يف الت� املوجودة �لقرب من مد�ل مقربة �ب الرمحة، حيث احلدود" حطموا 

 تعود أ�رض لعائ� احلسيين.
ؤأشار ٕاىل ٔأنه �ى ا�رتاض رئيس و�دة احلراس صامد عس�ی� �رفقة حراس أٓخر�ن �ىل �عتداء 

ٕاىل خمفر رشطة �ب ، اعتقلته قوات �حتالل �عتقا�، واقتادته إالسالمية�ىل املقربة والقبور 
 أ�س�باط.

ؤأضاف ٔأنه �لرمغ من االتصال مع رشطة �حتالل والطلب مهنا بتوقيف معل موظفي "سلطة 
الطبیعة"، ٕاال ٔأهنم واصلوا العمل دا�ل املقربة، الفتًا ٕاىل ٔأنه تد�ل لٕالفراج عن رئيس و�دة 

 احلراس، ومت ٕا�الء سبي� بعد نصف سا�ة من توقيفه.
ين �عتداء املتواصل من قبل مؤسسات �حتالل ا�تلفة �ىل أ�وقاف واستنكر الكسوا

 .إالسالميةؤأمالكها، وأ�موات يف املقا�ر  إالسالمية
ؤأكد ٔأن أ�رض اليت هدم فهيا القرب�ن، يه امتداد ملقربة �ب الرمحة إالسالمية التارخيیة، واكنت 

 .إالسالميةٔأوقفهتا �ائ� احلسيين �ا�رة أ�وقاف 
  

 املبارك:  أ�قىص�عتداء �ىل املس�د 
 �ىل النحو التايل :  2016�رش�ن أٔول  اكنت اقت�امات املس�د أ�قىص �الل شهر

 املس�د أ�قىص �رب �ب املغاربة، وقاموا جبو� يف عمراً مس�ت 73اقتحم  04/10/2016يف  •

ؤأفاد مصلون ٔأن قوات �حتالل عرقلت دخول ، سا�اته، وخرجوا من �ب السلس�

املس�د أ�قىص، ومنعت بعضهم من ا�خول، ف� احتجزت هو�ت ا��ن  ٕاىلالش�بان 

 .املس�د ٕاىلمسح هلم ��خول 
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طالب ٕارشـاد هيـودي، وثالثـة عنـارص  20بيهنم  تعمرًا مس�  151اقتحم  10/10/2016يف  •

، ونظمــوا منــذ الصــباح �ــىل مجمو�ــات مــن خمــا�رات �حــتالل اقتحمــوا املســ�د أ�قىصــ

 جوالت �سا�اته.

، اقتحم عرشات املس�توطنني 11/10/2016ويف سا�ات صباح یوم الثال�ء املوافق  •

املس�د أ�قىص يف الب�ة القدمية من مدینة القدس الرشقية احملت�، حبراسة قوات 

ة أ�وقاف إالسالمية يف ا�هيودي. ؤأفادت دا�ر ” بعید الكيبور“  �حتالل اخلاصة، احتفاالً 

) مس�توطنا اقتحموا املس�د أ�قىص �الل فرتة �قت�امات 184مدینة القدس، ٔأن (

الصباحية وبعد الظهر، حبراسة من قوات �حتالل اخلاصة والرشطة وا�ا�رات، ا��ن 

رافقوا املس�توطنني وانترشوا يف سا�ات أ�قىص. ؤأفاد شهود عیان ٔأن املس�توطنني 

املس�د أ�قىص �ىل شلك مجمو�ات متتالیة، وبعضهم قاموا بطقوسهم ا�ینية �الل اقتحموا 

كام ومتركزت رشطة �حتالل منذ سا�ات الصباح واحتجزت هو�ت  .توا�دمه يف املس�د

 .املصلني، ف� منعت بعض الش�بان من ا�خول ٕاىل املس�د

بعد اعتقا� یومني  املواطن �رص قوسرشطة �حتالل تفرج عن : 12/10/2016يف  •

 یوم 45عن املس�د أ�قىص ملدة  ٕابعاده�رشط 

متطرفًا يف الفرتة الصباحية املس�د أ�قىص �ىل ٔأربع  64اقتحم : 16/10/2016يف  •

ٔأن قوات �حتالل املمتركزة �ىل أ�بواب ، و مجمو�ات، ونظموا جوالت اس�تفزازیة يف ��اته

، واحتجزت الهو�ت الشخصیة أ�قىصٕاىل شددت من ٕاجراءاهتا حبق املصلني الوافد�ن 

 .لبعضهم، ودققت فهيا

منذ الصباح املس�د أ�قىص �ىل مجمو�ات �برية، متطرفًا  195: اقتحم 18/10/2016يف  •

 وحبامیة رشطیة مشددة، حيث جتولوا �شلك اس�تفزازي يف سا�ات املس�د.

املس�د أ�قىصـ املبـارك، مـن �ب املغاربـة،  مس�تعمر 300اقتحم حنو : 19/10/2016يف  •

حبراســات مشــددة مــن عنــارص الو�ــدات اخلاصــة، والتــد�ل الرســیع �رشــطة �حــتالل 

�ددا من �بار ر�ال ا��ـن التلمـودي "الـر�نمي" مـن بـني املقتحمـني، كـام  واكن إالرسائیيل.

 هتم �س�تفزازیة.ارتدى قسم �بري من املس�توطنني زهيم التلمودي، يف اقت�اماهتم، وجوال
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یتقـد�م �ـدد مـن احلا�امـات واملرشـد�ن ا�هيـود عمرًا مس�ت 315 : اقتحم20/10/2016يف  •

 املس�د أ�قىص �ىل مجمو�ات، حبامیة من قبل قوات التد�ل الرسیع.

مس�توطنًا متطرفًا، املس�د أ�قىصـ املبـارك مـن �ـة �ب  242اقتحم : 23/10/2016يف  •

فتحت رشطة �حتالل عنـد ، حيث رشطة �حتالل اخلاصةاملغاربة حبراسة مشددة من 

السا�ة السابعة والنصف �ب املغاربة، و�رشت و�داهتا اخلاصة وقوات التد�ل الرسـیع يف 

وفرضـت الرشـطة ، سا�ات أ�قىص، متهیًدا لتوفري امحلایة الاكمـ� القت�امـات املسـ�توطنني

ــاهتم قيــوًدا وٕاجــراءات مشــددة �ــىل دخــول املصــلني للمســ�د ا ٔ�قىصــ، واحتجــزت بطاق

 ل�خول. طالشخصیة عند أ�بواب كرش 

سلطات �حتالل إالرسائـیيل افتتحـت مقهـيى جمانیـا عبـارة  : افتتحت 23/10/2016يف  •

عن "نقطة �روحي �دماتیة"، جلنودها وقواهتا وحراس املس�توطنني املار�ن مـن �انـب هـذه 

"عطريت �وهانمي" �سـتيطانیة، وسـط  النقطة القریبة من ٕا�دى البؤر �ستيطانیة مجلعیة

وســ�یقدم "املقهــيى" ، شــارع الــواد املُفيضــ ٕاىل ٔأبــواب املســ�د أ�قىصــ يف القــدس العتیقــة

املرشو�ت الباردة واحلاّرة جما� لقـوات واجلنـود �حـتالل املـار�ن مـن تـ� النقطـة طـوال 

 50غـرض ترب�ـات مبلـغ ومجعت "الش�بيبة ا�هيودیة يف القدس القدمية" لهـذا الهذا  أ�س�بوع.

ٔألف ش�یقل، �لام ٔأنه مت أ�س�بوع املايض تنظمي حفل مصغر الفتتاح هـذا "املقهـيى ا�ـاين"، 

قطعـة مـن احلدیـد ٔأو اخلشـب -ونصب عند ٔأ�د �دراهنا ما �سمى بـ"املزوزة" التلمودیـة، 

، ٔأ�لـن �اللهـا املنظمـون ٔأن افتتـاح هـذه النقطـة شـكرا -فهيا بعض لكـامت مـن "التـا�خ"

تقد�را مهنم لل�دمات أ�منیة اليت تقـوم هبـا قـوات �حـتالل ا�تلفـة هلـم يف معـوم الـب�ة و 

یذ�ر ٔأن "املقهيى ا�اين" یتوا�د يف الشارع ا�ي �سلكه مصلون يف . القدمية �لقدس احملت�

ذهاهبم وٕا�هبم من وٕاىل املس�د أ�قىص، ویآٔيت يف ٕاطار الفعالیات �س�تفزازیة لفلسـطینيي 

 .قدس خباصة، وزوار أ�قىص �شلك �امال

مســ�توطنا اقتحمــوا املســ�د أ�قىصـ املبــارك، �ــالل فــرتة  67: اقـتحم  24/10/2016يف  •

 �قت�امات الصباحية وبعد الظهر �رب �ب املغاربة، وقاموا جبو� يف سا�اته.

إالفـراج عـن معظـم املعتقلـني، �رشـط  : قررت حممكة الصلح إالرسائیلیة24/10/2016يف  •

 5احلبس املزنيل ملدة مخسة ٔأ�م مع ٕابعاد عن مناطق سـكنامه، والتوقيـع �ـىل كفـا� قـدرها 
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القارص ضـیاء  ومه: أٓالف ش�یلك، وو�ت هلم هتم "رشق احل�ارة والقاء ز�ا�ات فار�ة". 

ارص محمـد نعـمي ت توقيـف القـ، ومـددمـدة یـوم�اًما) من قریـة العيسـویة  16ا��ن جراح (

 ، والشابني یوسف ابو خشیدم وجواد مزعرو ومجیعهم من خممي شعفاط.البیاع

متطرفًا ��ات أ�قىص �ىل ٔأربع مجمو�ات، ونظمـوا عمرًا مس�ت 44 : اقتحم26/10/2016يف  •

جو� مطو� يف ٔأحناء متفرقة مـن سـا�اته حبراسـة مشـددة مـن رشطـة �حـتالل، وتلقـوا 

 زعوم.عن "الهیلك" امل �اً رش 

قاد احلا�ام إالرسائیيل املتطرف �ربون ش�یلو، صباح أ��ـد، اقت�امـا : 30/10/2016يف  •

ــارك، حبراســة معــززة ومشــددة مــن رشطــة  ــدا للمســ�توطنني، للمســ�د أ�قىصــ املب �دی

�حتالل إالرسائیيل اخلاصة، و�اول ٔأداء طقوس تلمودیة يف املس�د لوال تـد�ل حـراس 

ش�یلو" تقدمي رشو�ات مزورة حول ٔأسطورة "الهیلك املزعـوم" وتوىل املتطرف "، املس�د

 .ماكن املس�د أ�قىص
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