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تقديم :

تعتبر مدينة القدس مدينة الحضارات والديانات ونقطة ارتكاز القوى عمى سطح األرض إذ أنيا

كانت وما زالت رم اًز لمسيادة واالستعالء عمى مدار التاريخ ،حيث أن كل أمة من األمم أو أي حضارة

من الحضارات إذا أرادت أن تثبت قوتيا وسطوتيا كانت تثبت ذلك باالستيالء عمى القدس واحتالليا .

ال وىكذا كان الفتح اإلسالمي ليا إذ أن الفتح اإلسالمي لممدينة كان بمثابة
ىكذا فعل الصميبيين مث ً

إعالن رسمي عمى أن اإلسالم ارتفعت راياتو فوق المدينة التي من يحكميا إنما يحكم العالم ويرسي
قواعد القوة لدولتو ،وما حضور سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو إلى ىذه المدينة المقدسة

الستالم مفاتيحيا إال ىو بمثابة إعالن لكل العالم في ذلك الوقت أن اإلسالم والدولة اإلسالمية ىي

صاحبة السيادة عمى ربوع األرض.

مبررات الدارسة :

جاءت ىذه الدراسة لتوضيح وتحميل الخطوات الصييونية في االعتداء عمى المدينة المقدسة

والمسجد األقصى المبارك فتعددت خطواتيم وتنوعت أساليبيم ما بين ىدم لممنازل والعقارات واالستيالء

عمى األراضي والبيوت السكنية وتسميم أصح اب البيوت المقدسيين إخطارات بيدف بيوتيم بأيدييم ،كما
مارس الييود في مدينة القدس عمميات اقتحام واعتقاالت بحق المقدسيين ،وظمت عجمة االستيطان

الصييوني في المدينة تسير عمى وتيرة متسارعة وظمت الحفريات والحصار والحواجز والجدار الفاصل

ومصادرة األراضي واالعتداء على المقابر اإلسالمية في المدينة مستمرة بل وتتزايد يوماً بعد يوم.

أسباب اختيار الموضوع :

وقع االختيار عمى ىذا الموضوع "االعتداءات الصييونية عمى القدس والمسجد األقصى خالل

العام 2010م" لعدة أسباب نذكر منيا :

- 1أن القوات الصييونية اتخذت خطوات غير مسبوقة في االعتداء عمى المدينة خالل العام 2010
منيا ىدم البيوت واالستيالء عمى األراضي وسحب اليويات.

- 2باتت عمميات التيويد التي تتعرض ليا مدينة القدس تسير بخطى واسعة من قبل قوات االحتالل،
وأضحت ممارسات االحتالل بيذا الصدد ممارسات عمنية تتم في وضح النيار وأمام اإلعالم بعد

أن كانت تخفي ذلك قبل العام 2010م.

- 3استمرار االستيطان في قمب مدينة القدس بالرغم من التدخالت المحمية والعربية واإلقميمية والدولية
بوقف أو حتى تجميد االستيطان لفترة من الزمن إال أن سمطات االحتالل ترفض ذلك ألنيا تريد

تيويد المدينة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.

- 4العمل الدؤوب لدى سمطات االحتالل لتغيير مالمح المدينة وطابعيا الجغرافي والديموغرافي ،ويتم
ذلك من خالل عمميات منظمة تسير بانتظام فوق األرض وتحت األرض.
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منهجية الدراسة :

تفتقر المكتبة العربية واإلسالمية إلى كتب ومراجع تتابع وترصد األحداث اليومية التي تمر بيا

مدينة القدس ،واقتصر ذلك فقط عمى المراكز البحثي ة والدراسية والمؤسسات التي تابعت عن كثب ما
يحدث في القدس ،وكذلك المواقع اإللكترونية عمى الشبكة العنكبوتية ووكاالت األنباء والصحف المحمية.

لذلك اعتمد الباحث في دراستو عمى متابعة المعمومات من مراكزىا وأماكن إنتاجيا  .واعتمد

الباحث عمى مؤسسة القدس الدولية –فرع غزة -عمى جممة كبيرة من المعمومات حيث إن ىذه المؤسسة
ترصد وبشكل يومي كل ما تتعرض لو المدينة من انتياكات.

كما اعتمد الباحث عمى الموقع اإللكتروني لممركز الفمسطيني لإلعالم وكذلك وكاالت األنباء

وكالة وفا ووكالة معاً باإلضافة إلى الصحف اليومية مثل صحيفة القدس ،واأليام ،والحياة.

ولما كانت المدينة تتعرض آلالف االعتداءات والممارسات الصييونية كل يوم فإن الباحث لم

يستطع رصد ومتابعة كل ذلك ألن ىذه االعتداءات موثقة في حوالي

 3000صفحة ،لذلك اختار

الباحث أىم ىذه الممارسات فقط ولكن يبقى الشيء الكثير الكثير بحاجة إلى رصد ومتابعة وتوثيق.

البعد الزمني لمدراسة :
ُ 

اختار الباحث العام 2010م لمتابعة األحداث والممارسات التي تتعرض ليا مدينة القدس

والمسجد األقصى من اقتحامات وىدم منازل وسحب ىويات واستيطان وممارسات استف اززية ،وكان ذلك

خالل الفترة الواقعة بين  1يناير 2010م وحتى  31ديسمبر 2010م.

بين يدذ البحث :

منذ قيام دولة االحتالل الصييوني في العام 1948م ،وتيجير قرابة مميون الجئ فمسطيني من

أرضيم  ،وما تبع ذلك في

 15حزيران من العام 1967م من احتالل لمدينة القدس  ،واالحتالل

الصييوني يفرض وقائع جديد ة عمى مدينة القدس مع إشراقة شمس كل يوم جديد ،وكانت خطة

االحتالل تتركز بالدرجة األولى إلى تطويق المدينة بأكبر عدد من المستوطنات ،وتركيز أكبر عدد من

المستوطنين داخل المدينة حتى يصبح الييود ىم األكثرية في المدينة المقدسة

 ،ولكن جاءت رياح

العرب بما ال تشتييو سفن الصياينة من حيث نسبة الزيادة الطبيعية لمسكان العرب  ،فأضحت نسبة
العرب في المدينة أقمية كبيرة أكبر بكثير مما خططت لو سمطات االحتالل الصييوني

 ،فيي كانت

تسعى دائماً أال تزيد نسبة العرب عن  %20فقط عمى أعمى توقعات ،ولكن حسب معطيات معيد

القدس لمدراسات اإلسرائيلية فإن سكان مدينة القدس لسنة 2009م كانت عمى النحو التالي :
جدول يوضح سكان القدس لعام 2009م
اليهود

العرب

2

اإلجمالي

العدد

268400

492400

760800

النسبة

%35

%65

%100
المصدر  :معيد القدس لمدراسات.2009 ،

وخالل نفس العام

 2009زاد سكان القدس بنسبة

والسكان العرب زادوا بنسبة .%3

 %1.8وكانت ز يادة الييود  %1فقط

ومنذ العام 1967م وحتى نياية العام 2008م زاد سكان المدينة  ،%186الييود زادوا بنسبة

 ،%149بينما زاد السكان العرب بنسبة .)1(%291

ومنذ إعالن ىذه المعطيات التي قمبت موازين الديموغرافيا في الكيان الصييوني سارعت

سلطات االحتالل بمجموعة من اإلجراءات والممارسات عمى أرض الواقع من أجل تغيير جميع

المالمح الجغرافية عمى األرض وفرض وقائع جديدة كانت نتاجاً حقيقياً لمفكر الصييوني الذي يرمي

إلى تيويد المدينة وتغيير طابعيا اإلسالمي واضفاء الصبغة الييودية عمى المدينة ،وقد تسارعت ىذه
الوتيرة بشكل كبير وبخطى واسعة خالل األعوام .2010 ،2009

وقد جاءت تمك الممارسات الصييونية عمى النحو التالي :

أوالً  :هدم المنازل والعقارات والممتمكات :

 قام المواطن فضل نايف كوستيرو بيدم منزلو في البمدة القديمة في القدس بنفسو قبل أن تقوم

سمطات االحتالل بذ لك وتحممو نفقات اليدم والتي تبمغ قيمتيا مئة ألف شيكل (حوالي  27ألف

دوالر) بعد أن سممتو إخطا اًر باليدم ،واألمر ذاتو حصل مع محمد غوشة حيث تمقى أوامر باليدم

فقام ىو اآلخر بمساعدة أقربائو وأصدقائو بعممية اليدم حتى ال يتحمل نفقات ىدم المنزل من قبل

بمدية القدس.

(جريدة القدس2010/1/6 ،م)

 قامت بمدية االحتالل الصييوني في القدس بتخصيص مبمغ

 7ماليين شيكل (حوالي  2مميون

دوالر) لتنفيذ عمميات اليدم واخالء المنازل في حي سموان في القدس
2010/2/11م)

 وقامت عناصر الشرطة الصييونية وعدد من مستخدمي بمدية اال

.

(جريدة الحياة الجديدة ،

حتالل في القدس يوم

2010/2/14م بإزالة وىدم خيمة االعتصام في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتمة ،والتي
تقع قبالة منازل عائمة الغاوي الذي تم االستيالء عمييا من قبل جماعات ييودية متطرفة

 ،وىي

المرة الحادية عشرة التي تقوم سمطات االحتالل بيدم الخيمة وازالتيا ،إال أن األىالي وفي إصرار
وتحدي يعاودون نصبيا واالعتصام بيا من جديد.

(وكالة وفا 2010/2/14م)

 سممت بمدية االحتالل في القدس يوم األحد 2010/3/21م إخطارات بيدم ثمانية منازل تقع في

رأس شحادة وواد ي العيسوية تمييداً لتنفيذ المشروع االستيطاني (شاعر ىمزراحي ) لبناء 2000

( )1معطيات معيد القدس لمدراسات اإلسرائيمية بمناسبة يوم القدس ،سمح بنشره يوم األربعاء .2009/5/20
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وحدة استيطانية وفنادق ومرافق سياحية عمى أراضي العيسوية وعناتا ،وىذا المخطط ييدد بترحيل

 ،ويذكر أن

عشرات العائالت عن منازليا وأراضييا خاصة العائالت البدوية من عرب الجيالين

ىؤالء البدو يسكنون في تمك المنطقة التي تبمغ مساحتيا عشرات الدونمات منذ أكثر من  60عامًا.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/3/23 ،م)

 تم الكشف عن مخطط صييوني تفصيمي يوضح نية بمدية االحتالل في القدس في ىدم  312منزالً
فمسطينياً ،ويشمل ىذا المخطط بمدة سموان واألحياء المجاورة ليا البستان ورأس العامود والثوري،
كما قررت المحكمة الصييونية ىدم  35مبنى في العيسوية وتشريد  200مواطن مقدسي .

(جريدة

األيام)2010/4/1 ،

 سمم االحتالل الصييوني أىالي مدينة القدس  850أم اًر ليدم منازليم منذ بداية العام 2010م عمى
أن يقوم المواطن نفسو بيدم بيتو فيما بات يعرف في القدس باسم اليدم الذاتي ،وىذه اإلجراءات
تعمل عمى تغيير م عالم الجغرافيا والديموغرافيا عمى حد سواء في المدينة المقدسة.

(المركز الفمسطيني

لإلعالم2010/4/20 ،م)

 كشفت لجنة حي العباسية في بمدة سموان عن نية بمدية االحتالل االستمرار بمخططيا ىدم منازل

عمارات الشيخ في حي العباسية والبالغ عددىا  34شقة سكنية يسكنيا مواطنون مقدسيون ،ويشار
إلى أن البمدية أميمتيم حتى الخامس عشر من شير يونيو لتنفيذ أوامر اليدم .

2010/5/22م)

 أقدمت قوات االحتالل الصييوني مدعومة بجرافات بمدية القدس صباح يوم

(جريدة الحياة الجديدة،

2010/6/15م عمى

ىدم منزل يعود ألحد المواطنين المقدسيين في حي الثوري بال قدس ،وذلك بدعوى عدم الترخيص
وقد تمت عممية اليدم بحراسة جنود االحتالل وحرس الحدود.

(جريدة القدس2010/6/15 ،م)

 قام موظفون من بمدية االحتالل في القدس بمداىمة منازل عائمة صالح في بيت صفافا يوم

الخميس 2010/6/17م تحت حراسة من أفراد (حرس الحدود ) وسمموا العائمة ق ار ر ىدم باسم كل
من إسماعيل عمي صالح وشقيقيو محمود ومحمد صالح وتياني محمد سميمان ،وجاء في القرار

"أن العائمة قامت بالبناء واستخدامو بدون ترخيص وتقوم بعمل يتوجب الحصول عمى رخصة،

ويتوجب عمى األفراد المذكورين في القرار المثول أمام مفتش البمدية ،واذا لم ينفذ ىذا القرار سوف
نفكر باتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية ضد العائمة " ،ويعيش في ىذه المنازل  43فردًا وال يوجد

ليم مأوى آخر.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/6/17 ،م)

 أعمنت بمدية القدس عن قرارىا بتنفيذ خططيا ببناء حديقة تممودية جديدة وىو ما يتطمب ىدم 22
بي ،حيث وافقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبمدية القدس عمى مشروع
منزالً عر ًا
وىو اسم منطقة حي البستان (االسم العبري لمحديقة).

(حديقة الممك )

(جريدة القدس2010/6/22 ،م)

مبنى زراعيًا في بمدة العيسوية،
 ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالل في القدس يوم 2010/6/29م ً
كما ىدمت مم تمكات لتربية الخيول والدواب ،كما قامت بتجريف أراضي تعود لسكان البمدة لصالح
إنشاء حدائق تممودية ،وذلك من أجل تغيير مالمح المدينة.
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(وكالة وفا2010/6/30 ،م)

 كشفت مؤسسة القدس عن رسائل متبادلة ما بين و ازرة الداخمية الصييونية والوحدة القطرية لمراقبة
البناء بشأن هدم بيوت المقدسيين عمى النحو التالي :
 -منطقة الولجة ىناك  27قرار ىدم منذ  3أعوام.

 في حي دير القنطار ودير العامود في صور باىر ىناك  53قرار ىدم قضائي. في وادي ياصول المطمة عمى حي الفاروق ىناك  30قرار ىدم قضائي. في منطقة الطور ىناكالصييونية.

 28قرار ىدم قضائي وفقًا لمخطط

 2500أو لتعميمات المحاكم

 -في منطقة السواحرة ىناك  118قرار ىدم قضائي.

 -في منطقة بيرعونة ىناك  3مباني صادر بحقيا ق اررات ىدم.

 -في منطقة كفر عقب ىناك  9مباني صادر بحقيا قرار ىدم.

 -في منطقة بيت حنينا ىناك  84مبنى صدرت بحقيم ق اررات ىدم.

(وكالة وفا2010/7/2 ،م)

 أجبرت سمطات االحتالل المواطن نايف كستيرو من سكان عقبة السرايا في البمدة القديمة بالقدس
يوم 2010/7/4م عمى ىدم منزلو الذي شيده قبل عدة سنوات ،وكانت البمدية قد فرضت عميو

غرامة مالية قدرىا  40ألف شيكل.

(وكالة وفا 2010/7/4م)

ست منازل في القدس عمى النحو التالي :
 ىدمت قوات االحتالل الصييوني ة

 -في منطقة العيسوية تم ىدم ثالثة منازل تعود ممكيتيا لممواطنين المقدسيين صباح أبو ارميمة

ومحمود محمد ناصر وخميل عبد اهلل داري ،ويذكر أن منزل عبد اهلل داري يقع قرب األراضي

التي تسعى سمطات االحتالل تحويميا إلى حدائق عامة.

 -في منطقة العقبة تم ىدم منزل يعود لعائمة الرجبي قرب مسجد المنطقة.

 في حي الصمعة ىدمت قوات االحتالل منزلين يعودان لممواطنين عمر الطويل وأحمد مشاىرةفي حي الصمعة الواقع بين سموان وجبل المكبر.

(وكالة وفا2010/7/13 ،م)

 شرعت آليات وجرافات بمدية االحتالل يوم 2010/8/4م بتجريف وىدم  15قب اًر في مقبرة مأمن اهلل
اإلسالمية التاريخية غرب القدس المحتمة.

(وكالة وفا 2010/8/4م)

 أعطت محكمة الصمح اإلسرائيمية يوم 2010/8/9م إذناً بيدم أكثر من  150قب اًر في مقبرة مأمن

اهلل بالقدس المحتمة حيث ستشرع آليات االحتالل بيدم القبور في مقبرة مأ من اهلل وأنيا سوف تيدم

بشكل سريع  150قب ًار.

(وكالة معاً2010/8/9 ،م)

 ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفمسطينية يوم 2010/8/29م أن سمطات
االحتالل الصييوني أجبرت عائمتين فمسطينيتين من قرية صور باىر شرق القدس عمى ىدم

منزلييما ،وجاءت عممية الو دم في أعقاب قرار محكمة صييون ية بيدم المنازل بحجة عدم

الترخيص.

(وكالة وفا 2010/8/29م)
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 خيرت بمدية االحتالل في القدس عائمة المواطن المقدسي نصري أبو رجب ( 60عامًا ) من حي
القرمي داخل البمدة القديمة بيدم منزليم بأنفسيم أو تقوم البمدية بعممية اليدم وتقوم العائمة

بدفع

التكاليف ( 24ألف شيكل =  ،)$6860ويذكر أن ىذا المنزل تقيم فيو العائمة منذ أكثر من ثالثين

عاماً.

(وكالة وفا 2010/8/30م)

 داىمت قوات صييونية منزل المواطن إسماعيل صالح الكائن في بيت صفافا جنوب القدس ثم
سممت العائمة أمر ىدم المنزل ،وتبمغ مساحة المنزل

70م 2ويأوي  20شخص من بينيم الحاج

عمي صالح  100عام والحاجة شيحة صالح  92عام ،وقامت القوات الصييونية باعتقال بكر
صالح  35عامًا ومحمود إبراىيم

2010/9/20م)

 41عامًا بحجة االعتداء عمى المستوطنين

.

(وكالة معاً،

 كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس لمحقوق االقتصادية و االجتماعية عن قيام القوات

الصييونية بيدم منزل في خمة العجوزة في حي الطور يوم 2010/9/21م ،وتبمغ مساحة المنزل

70م 2باإلضافة إلى بئر ماء تابع لممنزل ،ويذكر أن المنزل يعود لممواطن صالح موسى عرامين،
ويسكن المنزل  9أفراد ،وتقدر خسائر المنزل بحوالي
2010/10/11م)

 50ألف دينار أ ردني .

(وكالة معاً،

 دعا تقرير صييوني رسمي صادر عن ما يسمى مراقب الدولة إلى ىدم عشرات المنازل التي

يسكنيا المواطنون المقدسيون في حي سموان المالصق لممسجد األقصى ،وأشار التقرير الصييوني

إلى أن المواطنين المقدسيين قد شيدوا  110مباني خالفاً لمخارطة الييكمية وأن ىذه المباني يجب

إزالتيا.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/10/13 ،م)

 طمب رئيس بمدية القدس من رئيس الوزراء الصييوني الموافقة عمى خطة بمدية القدس التي تتعمق
بمشروع أثري في القطاع الشرقي من المدينة المقدسة حيث تقطن غالبية عربية وسوف يؤدي

تطبيق ىذا المخطط إلى تدمير نحو عشرين منزالً عربياً.

(جريدة األيام2010/10/14 ،م)

 داىم عدد من مستخدمي بمدية االحتالل في القدس معززين بقوة من شرطة وجنود االحتالل يوم

الثالثاء 2010/11 /9م بمدة سموان جنوب المسجد األقصى تم خالليا تسميم إخطارات ىدم لعدد من
منازل المواطنين في البمدة في أحياء البستان وعين الموزة وواد ياصول .

(المركز الفمسطيني لإلعالم،

2010/11/9م)

 ىدمت جرافات االحتالل صباح يوم األربعاء 2010/11 /24م منزل المواطن عزيز عبد الرحمن

ويذكر أن
زيمح ،الكائن في حي الطور شرق البمدة القديمة في القدس بحجة البناء غير المرخص ُ ،
المواطن يقيم في المنزل منذ  7سنوات ،وتقطنو أسرة مكونة من  7أفراد( .وكالة معاً2010/11/24 ،م)
ّ

 ىدمت جرافات االحتالل يوم الثالثاء 2010/11 /30م منزل أحد سكان بمدة العيسوية وسط مدينة

القدس بحجة البناء غير المرخص ،وتبمغ مساحة المنزل ( 140متر مربع ) ،ويعود المبنى لعا ئمة

(القسطالوي) ،كما ىدمت بمنى ثاني يعود لممواطن محمد روبين عميان ببمدة العيسوية .

2010/11/30م)
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(وكالة وفا،

 سمّمت طواقم تابعة لبمدية االحتالل في مدينة القدس يوم األحد 2010/12/12م أوامر واخطارات
ىدم لمنازل عدد من المواطنين المقدسيين في حي الثوري ببمدة سموان

بحجة البناء دون ترخيص.

جنوب المسجد األقصى

(وكالة وفا2010/12/12 ،م)

 ىدمت جرافات بمدية االحتالل الصييوني مبنيين سكنيين أحدىما في حي رأس العامود بالقرب من
بمدة سموان جنوب المسجد األقصى ،واآلخر في قرية صور باىر جنوب مدينة القدس بحجة البناء

غير المرخص.

(وكالة وفا2010/12/14 ،م)

 قامت سمطات االحتالل بإجبار المواطن أسامة حسين الشويكي بيم منزلو بيده والذي يبمغ مساحة
96م 2الكائن في حي الثوري ،وكان الشويكي قد قام بتشييد منزلو في العام
الجديدة2010/12/20 ،م)

2005م.

(جريدة الحياة

 أجبرت سمطات االحتالل الصييوني يوم الثالثاء 2010/12/21م المواطن المقدسي (شادي موسى
صبح ) عمى ىدم منزلو في حي رأس العامود قرب بمدة سموان جنوب المسجد األقصى ،وأرغمتو

عمى دفع مبمغ ( 20ألف شيكل ) بدل تحرك اآلليات والجرافات التابعة لبمدية االحتالل ،وتبمغ
مساحة المنزل 120م 2يسكنو  13شخصًا.

(وكالة وفا2010/12/21 ،م)

 سممت قوات االحتالل الصييوني يوم األربعاء 2010/12/29م القائمين عمى مسجد الصحابة في
ُّوانة في القدس ق ار ًار باليدم واإلزالة بدعوى عدم الترخيص وأميمتيم ثالثة أشير لعممية
منطقة الص َّ

اليدم.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/12/29 ،م)

ثانياً  :الحفريات واال نهيارات واألنفاق :

 وقع انييار في يوم 2010/1/2م في الشارع الرئيس في بمدة سموان في مقطع الشارع الموصل بين
وسط بمدة سموان والمسجد األقصى بسبب الحفريات الصييونية أسفل البمدة القديمة ،وقد أدى

االنييار إلى حدوث حفرة بطول مترين وعرض متر وعمق متر ونصف ،وتأتي ىذه
ضمن شبكة الحفريات التي يقوم االحتالل بحفرىا أسفل بمدة سموان بطول حوالي

تتجو نحو المسجد األقصى.

الحفريات

 700متر كميا

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/1/2 ،م)

 في صباح يوم االثنين 2010/1/18م وقع انييار أرضي بعرض  3أمتار وطول  4أمتار وسط
شارع وادي حموة وقد وقع هذا االنييار فوق نفق بعمق عشرة أمتار وال يبعد سوى أمتار قميمة عن
انييار آخر وقع في ذات المكان قبل أسبوع من ىذا التاريخ.

(جريدة القدس2010/1/18 ،م)

 وبتاريخ 2010/2/15م تم اإلعالن وفي مؤتمر صحفي لمؤسسة القدس لموقف والتراث وبعشرات
الصور الفوتوغرافية عن تشققات وا سعة خطيرة  ،باإلضافة إلى تآكل في مبنى وأعمدة المصمى

من المسجد األقصى  ،ويقع في الجية الجنوبية

المرواني في جميع أنحائو والذي يعتبر جزءاً

الشرقية أسفل األرض ويسم يو البعض التسوبة الشرقية لممسجد األقصى ،ويرجع سبب ىذه
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التشققات إلى الحفريات التي تقوم بيا سمطات اال حتالل في منطقة القصور األموية المالصقة

تماماً لممصمى المرواني.

(جريدة الحياة الجديدة2010/2/16 ،م)

 شرعت المؤسسة الصييونية االحتاللية وأذرعيا التنفيذية بأعمال حفريات واسعة ومتنوعة تحت

أسوار البمدة القديمة بالقدس وذلك ما بين باب العامود وباب الساىرة في وسط السور الشمالي لمبمدة

القديمة ،ويسعى االحتالل من خالل ىذه الحفريات إلى زيادة تشبيك األنفاق أسفل البمدة القديمة

وربطيا في األنفاق التي تحفرىا أسفل المسجد األقصى وفي محيطو ،ويخطط االحتالل من خالل

حفرياتو ىذه إلى ربط نفق مغارة سميمان أيسر باب العامود بنفق يخطط ل حفره عمى بعد  40مت اًر

بم حاذاة السور الذي يتوسط بين باب العامود والساىرة ،ويصل طول النفق المخطط حفره وربطو
بنفق مغارة سميمان إلى أكثر من  250مت ًار.

(جريدة الحياة الجديدة2010/2/18 ،م)

 اخترقت آليات حفر األنفاق الصييونية منزالً إلحدى العائالت الفمسطينية المقدسية (عائمة شاىين )
والمقيمة في مساكن الجالية األفريقية المالصقة لباب الناظر (باب المجمس ) أحد بوابات المسجد

األقصى الرئيسية ،وقد أحدثت اآلليات الصييونية ثقباً كبي اًر في إحدى الغرف بسبب أعمال
الحفريات التي تقوم بيا سمطات االحتالل.

(جريدة األيام2010/2/18 ،م)

 وقع انييار أرضي يوم األحد 2010/2/21م عند مدخل سوق باب خان الزيت بالبمدة القديمة
بطول مترين وعرض مترين وعمق متر ،وذلك بسبب الحفريات المتواصمة أسفل البمدة القديمة

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/2/21 ،م)

.

 وقع انييار أرضي يوم 2010/3/1م في بمدة سموان بعرض متر وطول متر وبعمق يتراوح ما بين
متر وثالثة أمتار ،باإلضافة إلى حدوث تشققات في نفس الموقع عمى مساحة أربعة أمتار ،وذلك

شمال مسجد عين سموان عند زاويتو اليمنى فوق األرض.

(جريدة األيام2010/3/2 ،م)

 كشف سكان حي سموان والمناطق المحيطة بالمسجد األقصى المبارك عن قيام سمطات االحتالل
الصييوني مساء يوم االثنين 2010/5/3م بأعمال حفر وتنقيب بطريقة سرية في منطقة القصور
األموية قرب المسجد األقصى ،حيث قامت سمطة اآلثار الصييونية تحت جنح الظالم بأعمال

إنشائية وصب أسمنت مسمح بمنطقة القصور األموية  ،حيث بدأت األعمال مع حمول الظالم

وبحماي وحراسة مشددة من شرطة االحتالل .
ة

(وكالة معاً 2010/5/4م)

 أعمنت سمطة اآلثار الصييونية وسمطة الطبيعة والحدائق عن استمرار عمميات الحفر الواسعة التي
تجرييا في المنطقة المعروفة باسم جورة العناب القريبة من بركة السمطا

ن غرب أسوار البمدة

القديمة في القدس وبالقرب أيضاً من باب الخميل ،وكانت ىذه الحفريات كشفت عن بقايا الجسر
الممموكي القديم الذي بناه السمطان محمد بن قالوون ،وأوضحت سمطة اآلثار أنو نتيجة لكشفيا

جزءاً من ىذا الجسر فإنيا ستواصل الحفريات في المنطقة المذكورة لمكشف عن بقية الجسر

والكشف عن قنوات المياه الموجودة أسفمو ،وقد وصمت الحفريات في تمك المنطقة إلى ما يزيد عن

ثالثة أمتار.

(جريدة الحياة الجديدة2010/5/14 ،م)
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 كشفت مؤسسة األقصى لموقف والتراث في تقرير بمناسبة الذكرى

 34الحتالل المسجد األقصى

والقدس عن حفريات واسعة ومتواصمة ينفذىا االحتالل الصييوني أسفل المسجد األ

قصى وفي

محيطو ،وتتضمن ىذه الحفريات حفر وتوسيع أنفاق تشكل شبكة من األنفاق المتصمة والتي تحيط

بالمسجد األقصى ،وىذه الحفريات تقع أسفل وقف حمام العين أقصى شارع الواد قريباً من حائط

البراق ،ومخطط لحفر نفق في جبل النبي داود ،وذلك من أجل تسيير قطار أرضي وحفريات أخرى

تحت مسجد عين سموان وأخرى

الجديدة2010/6/9 ،م)

في حارة الشرف وحفريات في مدخل وادي حموة .

(جريدة الحياة

 كشفت صحيفة معاريف الصييونية في عددىا يوم 2010/8/16م عن مخطط إلقامة أنفاق أرضية
تربط بين حارة الشرف وبين ساحة البراق والمسجد األقصى ،ويذكر أن ىذا المشروع ينتظر الموافقة
النيائية من دوائر التخطيط الصييونية ،وييدف ىذا المخطط إلى تكثيف التواجد االستيطاني

والتيويدي في ساحة البراق.

(وكالة وفا2010/8/16 ،م)

 ذكرت مؤسسة األقصى لموقف والتراث أنيا رصدت تصعيداً ممحوظاً وتكثيفاً واضحاً من قبل قوات
االحتالل بحفر طبقات األرض وتوسيع شبكة األنفاق أسفل وفي محيط المسجد األقصى ،وتحديدًا
في الجية الغربية من المسجد األقصى والمسماة بمنطقة النفق الغربي ،وذكرت المؤسسة أن
االحتالل ينفذ العديد من الحفريات في عمق األرض وفي عدة مستويات

 ،بحيث بات االحتالل

يحفر طبقة تحت طبقة في المحيط المالصق لممسجد األقصى وفي أسفمو ،األمر الذي يوسع شبكة

األنفاق التي يحفرىا االحتالل أسفل المسجد األقصى.

(جريدة األيام2010/9/27 ،م)

 كشفت مؤسسة األقصى لموقف والتراث من خالل صور فوتوغرافية عن حفريات صييونية كبيرة

وجديدة أسفل المسجد األقصى ومحيطو المالصق لو ،وبينت المؤسسة الحجم الكبير لمحفريات التي
ينفذىا االحتالل أسفل المسجد األقصى ومحيطو عمى امتداد مئات األمتار بداية من ساحة البراق

بمحاذاة الجدار الغربي لممسجد األقصى وصوالً إلى وقف حمام العين والمنطقة أسفل باب

الم طىرة .وبينت المؤسسة أن ىناك شبكة من األنفاق والح فريات ،وأن ىناك مخطط لمربط بين ىذه
األنفاق.

(وكالة وفا2010/10/21 ،م)

 كشفت مؤسسة األقصى لموقف والتراث عن وقوع انييار في المسجد األقصى يوم

2010/11 /12م ،األمر الذي كشف عن حفرة مجيولة األعماق بجانب مصطبة أبو بكر الصديق
الواقعة قبالة باب المغاربة من الداخل في الجية الغربية من المسجد.

ثالثاً  :سحب الهويَّات :

(وكالة وفا2010/11/14 ،م)

شرعت سمطات االحتالل بسحب ىويات المقدسيين منذ احتالليا لممدينة في العام

وكانت عمى النحو التالي :
السنة
عدد الهويات التي تم سحبها
105
1967

السنة
1989

9

1967م،

عدد الهويات التي تم سحبها
32

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

195
178
327
126
93
77
45
54
42
35
36
91
158
51
74
616
161
99
84
23
2
2672

36
20
41
32
45
91
739
1067
788
414
307
150
120
273
32
220
1362
229
4672
721
108
11499

المجموع الكمي =  14171عائمة فمسطينية ،حيث يبمغ العدد اإلجمالي لألفراد  86226مواطناً
مقدسياً.

وكالة معاً2010/7/26 ،م

 شرعت سمطات االحتالل في اتباع منيجية التيجير والطرد والتطيير وسحب اليويات ضد السكان
المقدسيين ،حيث كشفت صحيفة ىآرتس العبرية بأن ىناك ارتفاع ًا حادًا ط أر عمى عدد الفمسطينيين
الذين تم سحب حق اإلقامة الدائمة في القدس منيم ،وأشار د .حنا عيسى أستاذ القانون الدولي إلى
أن ذلك يأتي ضمن السياسة اإلسرائيمية الرامية لتيويد القدس وتقميص الوجود العربي الفمسطيني
فييا ،حيث تقوم إسرائيل بتفريغ القدس من سكانيا فعميًا وقانونيًا ،حيث تواصل سمطات االحتالل
من خالل و ازرة الداخمية وبمساندة مؤسسة التأمين الوطني سحب ىويات المقدسيين والغاء حق
اإلقامة ،حيث قامت بسحب ىويات  4577مقدسيًا خالل العام المنصرم.

(جريدة القدس2010/5/5 ،م)

 استدعت مخابرات وشرطة االحتالل اإلسرائيمي يوم 2010/6/3م األسير المحرر النائب المقدسي
محمد طوطح وسممتو أم ًار باإلبعاد عن مدينة القدس وتجريده من إقامتو بعد مصادرة بطاقتو
10

الشخصية –كما فعمت اإلجراء نفسو مع النواب عن مدينة القدس محمد أبو طير وخالد عرفة
وأحمد عطون -ويأتي ىذا اإلجراء (التيجير القسري) لممواطنين المقدسيين واالعتداء عمى أشخاص
يتمتعون بالحصانة البرلمانية وىي إجراءات محظورة بموجب المادة
الرابعة.

( )49من اتفاقية جنيف

(جريدة القدس2010/5/4 ،م)

رابعاً  :االستيطان ومشاريع البناء والتوسع :
 بتاريخ  2010/1/4أقرت بمدية االحتالل الصييوني إقامة حي استيطاني عمى جبل الزيتون بالقدس
المحتمة ،وذلك بيدف توسيع المدرسة الدينية الصييونية

(بيت أوروت ) ،وقد تم وضع عدد من

البيوت المتنقمة في المكان وسكن فييا عائالت لطمبة المدرسة الدينية الصييونية  ،وتشمل عممية
البناء إنشاء أربعة ٍ
مبان دائمة ليسكنيا في البداية  24عائمة صييونية ،وقد تم تمويل المستوطنة
من قبل المميونير الصييوني (آزفين موسكوفيتش ) حيث تم إقرار توسيع المنطقة لتصبح حياً
استيطانياً.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/1/5 ،م)

 كما أن لجنة البناء والتخطيط في القدس سوف تنظر في مخطط إقامة حي استيطاني جديد يضم
 100وحدة استيطانية تقام عمى أنقاض مقر شرطة االحتالل السابق في منطقة رأس العامود
حيث إن الحي الجديد الذي يحمل اسم (معاليو دافيد) يقع عمى  11دونماً.
 بتاريخ 2010/1/12م تم الكشف عن مخطط لبمدية القدس إلقامة مشروع

،

(جريدة األيام2010/1/9 ،م)

(رقم  )11555الذي

ييدف إلى مصادرة  %70من أراضي وادي حموة لصالح ىذا المشروع ووضعو تحت ىيمنة البمدية

والمجنة الموائية.

(وكالة وفا2010/1/12 ،م)

 بتاريخ 2010/1/30م صادقت المجنة المحمية لمتنظيم والبناء التابعة لبمدية القدس عمى تحويل
 660دونماً من األراضي الواقعة عمى سفح جبل المكبر إلى حديقة قوم

2010/1/30م)

ية .

(جريدة القدس،

 وافقت المجنة الموائية لمتنظيم والبناء في القدس عمى طرح مخطط استيطاني جديد لبناء  549وحدة
سكنية في حي بيت صفافا  ،وأن ىذا المخطط يحمل رقم ( )B5834وسيتم تنفيذ المشروع عمى

مساحة  153دونماً ،ويأتي ىذا المشروع كجزء متكامل من مشروع ( )A.B.C.Dويتم خالل ىذه

المراحل بناء  3699وحدة سكنية باإلضافة إلى فنادق سياحية تصل قدرتيا االستيعابية إلى 1100

غرفة فندقية.

(جريدة القدس2010/2/22 ،م)

 صادقت المجنة الصييونية لمتخطيط والبناء في منطقة القدس عمى مخطط لبناء  600وحدة سكنية
ٍ
ومبان لمؤسسات ع امة وشق شوارع في شما ل القدس ،وسيقام المخطط بين قرية حزمة
جديدة ،
الفمسطينية ومستوطنة (بسغات زئيف ) وسوف يربط الحي االستيطاني الجديد بين مستوطنتي

(بسغات زئيف) ومستوطنة (نافيو يعقوب).

(جريدة القدس2010/2/22 ،م)
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 قررت سمطات االحتالل إغالق منطقة باب العامود في البمدة الق ديمة بالقدس لمدة عامين بحجة
أعمال صيانة وانشاءات خاصة بالبنية التحتية ،ويذكر أن ىذا الباب ىو شريان الحياة الرئيسي

لمبمدة القديمة إذ أن إغالق ىذا الباب سيؤثر عمى المدينة كاممة من حيث الحركة العامة وتوقف

حركة المشاة في المكان ،إضافة إلى إغالق المحال التجارية

أبوابيا وما سوف يترتب عميو من

خسائر اقتصادية ،ويعتقد أن عممية اإلغالق قد تستمر أكثر من خمس سنين ،وىذا يعني تغير

المالمح الجغرافية والديموغرافية ليذا المكان ،وتغيير مالمحو العربية واإلسالمية .ويأتي ىذا العمل

ضمن سياسة تيويد المدينة وتفريغيا من أىميا.

(جريدة القدس2010/3/10 ،م)

2010/3/15م عمى

 صادقت لجنة التخطيط والبناء في القدس خالل جمستيا األسبوعية االثنين

خطط جديدة لبناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة القدس ،وصادقت كذلك عمى توسيع البناء

االستيطاني في حي جيمو وراموت والتمة الفرنسية وأوب طور وىي مستوطنات صييو نية ،وكذلك
توسيع المستوطنات في األحياء العربية في جبل المكبر ورأس العامود .

(المركز الفمسطيني لإلعالم،

2010/3/16م)

 كما صادقت الحكومة الصييونية عمى بناء  426وحدة استيطانية في القدس المحتمة وبالتحديد في
جبل أبو غنيم حيث تمت المصادقة عمى مناقصتين األولى لبناء  309وحدة استيطانية جديدة في

مستوطنة (نفيو يعقوب ) لبناء وحدات سكنية ومراكز تجارية ،والمناقصة الثانية لبناء

استيطانية في جبل أبو غنيم.

 117وحدة

(عرب )48

 بعدما أعمن بنيامين نتنياىو رئيس الوزراء الصييوني باستمرار االستيطاني في القدس ،وقد جاء

ىذا اإلعالن قبيل ساعات من لقاء نتينياىو مع أوباما الرئيس األمريكي بعد ىذا اإلعالن وافقت

بمدية االحتالل عمى تنفيذ خطة بناء استيطانية جديدة في محيط فندق شيبرد بحي الشيخ جراح في

القدس ،وقد تم إصدار تصاريح من أجل الشروع فو ًار في بناء
ويقع فندق شيبرد في حي الشيخ

 20وحدة استيطانية في المكان،

جراح( .المركز الفمسطيني لإلعالم2010/3/24 ،م)

 أظير تقرير لدائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفمسطينية أن جيش االحتالل الصييوني

صادق عمى بناء  3226وحدة استيطانية ،ويأتي ذلك في سياق تيويد القدس المحتمة واجراءاتيا في

المسجد األقصى ومحيطو  ،ودعماً ليذا المشروع االستيطاني الصييوني قامت مجموعة متطرفة

بَفن الييكل بسرعة في
تحمل اسم (أرض إسرائيل لنا ) بإطالق حممة إعالنية تحت عنوان ( َففْم ُي ْ
أيامنا) ،وقامت بإلصاق صور يظير فييا الييكل المزعوم بدالً من المسجد األقصى المبارك وقبة
الصخرة عمى الحافالت الصييونية وشوارع مدينة القدس.

(وكالة وفا2010/4/5 ،م)

 أقرت بمدية القدس مشروعًا كبي ًار في الشق الشرقي من المدينة المحتمة يضاعف مساحة المناطق
التجارية والسياحية والسكنية  5مرات حيث أقرت لجنة التنظيم والبناء في البمدية مشروعاً سكنياً

وسياحيًا وتجاريًا ضخمًا في القدس المحتمة شرقي حي وادي الجوز ،ويقضي المشروع مضاعفة
مساحة المناطق التجارية والسياحية والسكنية من
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 5-4مرات ،فالمنطقة التجارية السياحية التي

تمتد عمى مساحة  180ألف متر مربع ستصبح مساحتيا  800ألف متر مربع ،والمنطقة السكنية

القائمة حالياً عمى مساحة  60ألف متر مربع ستصبح مساحتيا  280ألف متر مربع.

(جريدة القدس،

2010/4/16م)

 كشفت الييئة اإلسالمية المسيحية عن ثالثة مخططات لبناء  321وحدة استيطانية في حي الشيخ

جراح ،وقد تمت المصادقة عمى ىذه المخططات من قبل بمدية االحتالل ،إضافة إلى مدرسة دينية

صييونية ستقام أيضاً عمى أر ض الشيخ جراح ،وقد أكدت الييئة أن المخططات ىذه باتت قابمة

لمتطبيق والتنفيذ عمى مساحة  18دونماً في أراضي الشيخ جراح.

(جريدة األيام2010/4/27 ،م)

 أعمنت (سمطة أراضي إسرائيل) عن مخطط لبناء  200000وحدة سكنية ييودية في القدس الشرقية
ومحيطيا ،جاء ذلك في الوقت الذي يمارس فيو المجتمع الدولي ضغوطاً عمى حكومة إسرائيل من

أجل تجميد االستيطان في القدس الشرقية ،وم ع ذلك فقد قدم (آرييو كينغ ) مؤسس (سمطة أراضي

إسرائيل) الخطة لبناء  200000وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس ،جاء ىذا اإلعالن في

خطاب (لكينغ) في مؤتمر داخل (مركز تراث مناحيم بيغن) لبحث مبادرات التطوير المستقبمية في

القدس ،وقال (كينغ)  :إذا لم تتوسع القدس ،وتتوسع نحو الشرق ،فستصبح قطاع غزة آخر ،وقام

(كينغ ) بعرض خريطة توضح المنطقة التي تقع إلى الشمال من مستوطنة بسغات زيئيف ،وقال

يمكن ىنا بناء  12000وحدة سكنية وعرض خريط ة األراضي إلى الجنوب من مستوطنة جيمو،

وقال ىذه كافية لبناء  60000وحدة سكنة .وقال يوجد  800دونم في منطقة ( )E1يممكيا ييودي
ثري يمكن أن توفر المجال لحوالي  100000وحدة سكنية.

(جريدة القدس2010/5/3 ،م)

 مخطط استيطاني برأس العامود يشمل إقامة  100وحدة استيطانية ،و قد صدر القرار من المجنة
الموائية في بمدية االحتالل وستكون ىذه البؤر االستيطانية مشرفة مباشرة عمى بمدة سموان ومحيط

المسجد األقصى من الناحية الجنوبية الشرقية.

(جريدة القدس2010/5/9 ،م)

 أعمنت مصادر صييونية أن المجنة الموائية الصييونية لمتنظيم والبناء في القدس قد ناقشت خالل
شير مايو مشاريع بناء استيطانية ضخمة في محيط حائط البراق وفي عدة مواقع أخرى في البمدة

القديمة في القدس الشرقية ،وأن ىذه المشاريع تتعمق بإقامة مبنى استيطاني قرب باب المغاربة

ووادي حموة ببمدة سموان وترميم حائط البراق واقامة سقف فوقيا ،باإلضافة إلى إقامة مركز لمشرطة

في المكان المعروف باسم (بيت شتراوس ) ،وىذه المشاريع ىي بمثابة إعالن حرب عمى المسجد
األقصى ومدينة القدس ،حيث إن المبنى المزمع إقامتو في مدخل وادي حموة ببمدة سموان وىو ال

يبعد سوى عشرات األمتار عن المسجد األقصى ويقع عمى مساحة 8000م 2ويشمل طوابق تحت

األرض وأخرى فوق األرض ويشمل نفق تحت األرض يصل إلى أسفل ساحة البراق  ،أما المخطط

الثاني فيشمل بناء وتوسعة وترميم مساحة البراق واقامة مباني ضخمة ومسقوفة بارتفاع

 8متر

مالصقة تمامًا لمجدار الغربي لممسجد األقصى ومواصمة أعمال الحفريات أسفل الموقع نفسو  ،أما

المخطط الثالث فيو إقامة مبنى عمى مساحة

1000م 2يشمل بناء مركز كبير لقوات االحتالل
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عمى حساب مبنى إسالمي تاريخي ،وكذلك إقامة بناية عمى مساحة 3000م 2في أقصى الجية

الغربية لساحة البراق ،وكذلك يشمل المخطط إقامة بناء في مبنى القصور األموية عمى مساحة

500م.2

(جريدة األيام2010/5/17 ،م)

 تم الكشف عن مخططات جديدة لبمدية االحتالل إلخالء منطقة سموان بالقدس حيث إن ىذا

المخطط ييدف إلى ىدم ٍ
مبان في حي سموان وحي البستان شرقي القدس ،وكانت بمدية االحتالل
في القدس قد عرضت ىذان المخططان أمام الحكومة ومستشارىا القضائي من أجل

المصادقة

عمييما ،وييدف المخطط األول إلى إعادة استحداث وتطوير منطقة البستان كمنطقة ليا أىميتيا

ال فمسطينيًا ،وكانت
العالمية ،ويذكر أن حي البستان تبمغ مساحتو  53دونمًا يحتوي عمى  88منز ً

أغمبي منازل البستان من أجل تحويل المكان إلى مكان
ة
بمدية االحتالل قد أصدرت أوامر ىدم بحق

أثري وسياحي ييودي ،وبالتالي ىدم  22منزالً من أصل  88منزالً فمسطينياً  ،أما المخطط الثاني
فييدف إلى ىدم المباني التي يزيد ارتفاعيا عن  5طوابق وعددىا  20مبنى ،وينص قانون اليدم
في القدس عمى أن تقوم البمدية بأعمال اليدم ،ويتكفل صا حب المنزل بدفع نفقات اليدم وذلك من
أجل إجبار أصحاب البيوت عمى ىدم منازليم بأيدييم.

(وكالة وفا2010/5/17 ،م)

 صادقت بمدية االحتالل عمى مخططات استيطانية جديدة في القدس كان آخرىا إطالق مخطط

استيطاني يحمل اسم ( ،)2020وييدف إلى تفريغ مدينة القدس من السكان العرب أو جعميم أقمية

بحمول العام 2020م بما ال تتجاوز نسبتيم  %12فقط ،وفي المقابل تعزيز الوجود االستيطاني في

المدينة المقدسة ،واقامة مباني عمى مساحة

3145م.2

2498م ،2وكذلك إقامة مباني أخرى عمى مساحة

(جريدة الحياة الجديدة2010/5/23 ،م)

 مخطط إسرائيمي سري لتيويد بمدة القدس القديمة يت ضمن تحويل ساحة البراق إلى مركز لمشعب
الييودي  ،حيث تم الكشف عن ىذا المخطط الذي تحركو بمدية القدس وسمطات التنظيم والبناء

والشركات الصييونية الفاعمة في ساحة البراق وذلك لوضع الصورة النيائية العامة لساحة البراق،

حيث تظير الوثائق مخططات لبناء معالم جديدة في ساح ة البراق وتوسيع أبنية قائمة ومن بين

ىذه المباني مبنى من

ق األثرية 500م.2
الحدية

 3طوابق عمى مساحة 3000م 2يسمى (بيت الجوىر ) ،وكذلك توسيع
(جريدة القدس2010/6/11 ،م)

 بدأت سمطات االحتالل الصييوني في أعمال البناء إلقامة  20وحدة استيطانية في فندق (شيبرد )
في حي الشيخ جراح في القدس.

 سمحت بمدية االحتالل يوم

(جريدة األيام2010/6/30 /م)

2010/7/12م ببناء  32وحدة استيطانية جديدة في القدس حيث

سمحت لجنة التخطيط بعممية البناء في مستوطنة (بسغات زئيف ) والتي تشكل أكبر المستوطنات

الييودية في القدس ،وأكد المتحدث باسم لجنة التخطيط أن المجنة وافقت عمى أكثر من مئة طمب

لمحصول عمى تراخيص بناء في مناطق مختمفة من القدس ،كما أن عضو لجنة التخطيط (اليشاع
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ال "سنواصل بناء القدس في كل أحيائيا وال ييمنا الوضع السياسي ".
بيميغمايس ) صرح قائ ً

(وكالة

وفا2010/7/12 ،م)

 سمطات االحتالل تشرع في تحويل ساحة البراق إلى أكبر مقدس ييودي في العالم ،وىذا المخطط

عبارة عن سمسمة من المخططات الصييونية الخطيرة التي تستيدف المدينة المقدسة ،حيث يصادر
ىذا المخطط ويجرف مساحات واسعة جنوب وغرب المسجد األقصى بيدف توسيع ساحة البراق

عمى حساب االستيالء عمى األمالك اإلسالمية في هذه المنطقة ،إضافة إلى ىدم أجزاء من سور
القدس وبناء أماكن جديدة في ساحة البراق.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/7/19 ،م)

 أوضحت مصادر فمسطينية أن ىناك مخطط صييوني جديد يستيدف حي الشيخ جراح بالقدس
يتضمن بناء  200وحدة استيطانية.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/7/24 ،م)

 صادقت بمدية االحتالل في القدس يوم االثنين  2010/8/2عمى بناء  40وحدة استيطانية جديدة
في الحي االستيطاني (بسغات زيئيف).

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/8/2 ،م)

 قام عدة مغتصبون صياينة بوضع  3بيوت متحركة استعداداً إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في بمدة
افا جنوبي القدس.
بيت صف

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/9/2 ،م)

 صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبمدية القدس عمى مخطط ىيكمي شامل لتغيير مالمح منطقة
حائط البراق غرب المسجد األقصى ،وىو ما يفسح الطريق أمام تغييرات جذرية في المنطقة تعتبر

ىي األوسع منذ احتالل مدينة ا لقدس عام 1967م ،ويشمل المخطط تنفيذ عمميات حفريات ىائمة

عمى مساحة واسعة فوق األرض وتحت األرض  ،باإلضافة إلى حفر ما ال يقل عن ثالثة أنفاق
كبيرة ومتشابكة تصل إلى مدخل بمدة سموان وأسفل السور الجنوبي لمقدس القديمة ،وكذلك افتتاح

وانشاء بوابات ومداخل عمالقة وانشاء مصاعد ودرج ونقاط أمنية وعسكرية وشرطية بيدف تسييل

مرور  15مميون سائح إلى ساحة البراق.

(جريدة األيام2010/10/6 ،م)

 نشرت المجنة الموائية لمتنظيم في القدس مخططات لبناء
(ىارحوما) المقام عمى جبل أبو غنيم.

 1000وحدة استيطانية في مستوطنة

(وكالة وفا2010/11/8 ،م)

 قررت لجنة التنظيم والبناء الصييونية التابعة لبمدية القدس الشروع في بناء  130وحدة استيطانية
جديدة في حي (جيمو ) ،إضافة إلى مئات الوحدات االغتصابية ما بين حي
صفافا).

(جيمو ) وبمدة (بيت

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/11/12 ،م)

 كشف مدير قسم الخرائط يوم السبت

2010/11 /27م عن مخطط صييوني إلقامة  625وحدة

استيطانية في مستوطنة (بسغات زيئيف ) المقامة عمى أراضي حزما وبيت حنينا التي صودرت

أراضييا في عام 1980م.

(وكالة وفا2010/11/27 ،م)

خامساً  :اعتداءات وانتهاكات واقتحامات :
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 قامت جرافات تابعة لبمدية االحتالل في القدس باالعتد

اء عمى مقبرة مأمن اهلل في يوم

2010/1/3م ،وتقع ىذه المقبرة غرب مدينة القدس بالقرب من قبر األمير الكيكي الممموكي المقام
من  800سنة ،وجدير بالذكر أن مقبرة مأمن اهلل تبمغ مساحتيا نحو
االستيالء التدريجي من قبل سمطات االحتالل أصبحت مساحتيا

 180دونمًا ،ولكن جراء

 19دونماً ،باإلضافة إلى 18

دونماً تابعة لممقبرة باعتيا بمدية االحتالل لمؤسسة (سيمون فيزنتال) لبناء (متحف التسامح ).

(وكالة

وفا2010/1/3 ،م)

 بتاريخ 2010/2/7م اعتدى مستوطن متطرف عمى الحاجة رفقة الكرد ( 85عاماً) ،وأشير سالحو
عمييا بحي الشيخ جراح بالقدس ،كما تم االعتداء في نفس اليوم عمى الصبي المقدسي مراد عطية

( 14عاماً ) حينما ألقى متطرف ييودي حج اًر كبي اًر عمى الصبي من عمى سطح المنزل الذي
يتحصن بو.

(جريدة القدس2010/2/8 ،م)

 وبتاريخ 2010/2/8م ىاجمت قوات من شرطة االحتالل مسيرة احتفالية نظميا األىالي بحي جبل
الزيتون بالقدس بمناسبة اإلفراج عن الشاب المقدسي أحمد أبو الو وى بعد اإلفراج عنو من سجون

بناء عمى إصدار أم ًار عسكريًا من وزير األمن
االحتالل التي قضى فييا  10سنوات ،وكان ذلك ً
الداخمي الصييوني يحظر عمى ذوي األسير المحرر إقامة أي احتفال الستقبال نجميم (وكالة وفا،

2010/2/8م)

 قامت القوات الصييونية يوم الثالثاء

2010/2/9م باالعتداء بالضرب واإلىانة عمى خمسة

مصورين مقدسيين في مخيم شعفاط ،وذلك عند قياميم بتصوير المستعربين الذين اقتحموا المكان

العتقال شبان من القدس ،ومن بين المعتدى عمييا مصو ار صحيفة القدس ،ومصو ار وكالة رويترز،
ومراسل وكالة األنباء الفرنسية بالرغم من أن ىؤالء الصحفيين يحممون بطاقات وكاالتيم الصحفية
التي يعممون بيا وبطاقة نقابة الصحفيين األجانب.

(جريدة الحياة الجديدة2010/2/13 ،م)

 تقوم عناصر شرطة االحتالل بانتياكات خطيرة لحرمة المسجد األقصى المبارك وطيارتو وقدسيتو،
حيث اعتاد ىؤالء الصياينة الذين يتواجدون في مركز الشرطة في ساحة الصخرة المشرفة اعتادوا

عمى التبول في باحات المسجد األقصى وفي أماكن متفرقة عند أبواب الغوانمة والرحمة والمغاربة .

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/2/13 ،م)

 اقتحمت شرطة االحتالل الصييوني محيط البمد ة القديمة والمسجد األقصى ،وقد ترتب عمى ذلك
إصابة  20مواطناً مقدسياً في منطقة باب حطة وباب الساىرة وباب المجمس

2010/2/28م)

 أكد المواطن المقدسي المسن حمد محمد أبو دياب

.

(وكالة معاً،

( 68عاماً ) من سكان البمدة القديمة تعرضو

لمتنكيل والضرب العنيف من قبل عناصر الشرطة الصييونية أثناء محاولتو دخول المسجد األقصى

لممشاركة في الدفاع عنو من دخول المستوطنين.

(وكالة معاً2010/3/3 ،م)

 اقتحمت سمطات االحتالل باحات المسجد األقصى عقب صالة الجمعة

2010/3/5م وأطمقت

الغاز المسيل لمدموع واعتدت بالضرب بالي اروات عمى المصمين وحاصروا ساحات المسجد وأغمقوا
16

 50مصمي داخل المسجد ،فيما منعت سمطات

األبواب ألكثر من ساعتين ،وأصيب أكثر من

االحتالل دخول سيارات اإلسعاف لنقل المصابين ،وقد بمغ عدد الجنود الذين اقتحموا المسجد في

ذلك اليوم أكثر من  200جندي مدججين بالسالح ،إضافة إلى أعداد كبيرة من الشرط ة الصييونية

الخاصة.

(وكالة معاً2010/3/5 ،م)

 اقتحم العشرات من جنود االحتالل الصييوني مساء األحد

2010/3/14م الجزء الجنوبي من

المسجد األقصى المبارك وقاموا بإخراج نحو  20معتكفًا ومصميًا من داخمو بالقوة  ،حيث اعتدوا
عمييم بالضرب مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المعتكفين.

(وكالة معاً2010/3/14 ،م)

 بتاريخ 2010/3/15م افتتحت سمطات االحتالل (كنيس الخراب) في حارة الشرف في البمدة القديمة
من مدينة القدس المحتمة والذي ال يبعد عن المسجد األقصى سوى بضع عشرات من األمتار ،وحضر

ىذا االفتتاح قيادات االحتالل ورئيس البمدية في القدس ورئيس الكنيست في مشيد عسكري بوليسي
أمني قمعي طغى عمى البمدة القديمة ومحيطيا وسط تحميق لطائرة مروحية بوليسية ومنطاد راداري

استخباراتي فوق القدس القديمة.

(جريدة الحياة الجديدة2010/3/16 ،م)

 اتيم مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية الشرطة الصييونية بارتكابيا انتياكات جسيمة
لحقوق اإلنسان ،وكان ذلك خالل القمع والعنف الذي مارستو ىذه القوات في مواجية المتظاىرين
والمحتجين الذين كانوا يحتجون عمى منعيم من الوصول إلى أماكن العبادة والدراسة ومراكز

الصحة داخل البمدة القديمة ،وقد أسفرت ىذه االعتداءات عن إصابة مائة وخمسون مواطناً بينيم
أطفال ونساء وصحافيين ،وقد أبعدت سمطات االحتالل كذلك العشرات عن مساكنيم ومناطق

إقامتيم ،كما تم االعتداء عمى النسوة وتمت اعتقاالت عشوائية ،واستخدمت الكالب البوليسية ،وقد

تم اقتحام المنازل بصورة وحشية.

(وكالة معاً2010/3/20 ،م)

 وفي مواصمة لالنتياكات الصييونية لمتراث اإلنساني في القدس بدأت قوات االحتالل الصييوني

األحد  2010/3/21ببناء سور ما يسمى بمتحف التسامح من الجية الشرقية من أرض مقبرة مأمن
اهلل غربي القدس المحتمة ،وقد تم بناء السور باألسمنت المسمح ،وتبمغ مساحة األرض التي يقام

حوليا السور  12دونمًا وتقع من الجية الشرقية من أرض المقبرة ،ويعتبر ىذا اإلجراء انتياكًا

صارخاً لمقبرة إسالمية وعبث في رفات المسممين فييا ،ويذكر أن ىذه المقبرة يوجد فييا قبور منذ

 800عام.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/3/22 ،م)

 أطمق المستوطنون الصياينة مساء الثالثاء 2010/4/20م قنابل حارقة عمى شكل مفرقعات في
منطقة باب الخميل داخل البمدة القديمة ف ي القدس المحتلة  ،مما أدى إلى احتراق جزء من فندق

البتراء ،حيث أتت النيران عمى كامل الغرف في الطابق الثالث ،مما تسبب في حرقيا ودمر الحريق

شبكة الكيرباء والمياه والياتف بالفندق ،وقد قدرت إدارة الفندق خسائرىا بحوالي  200ألف دوالر،

مما يذكر أن ىذا الفندق يعود اتريخو إلى العام 1830م ،ويعتبر من الفنادق األثرية الضخمة في

القدس.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/4/21 ،م)
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 استولى المستوطنون وبحماية قوات كبيرة من الشرطة الصييونية عمى منزل عائمة صالح في بمدة
بيت صفافا جنوب القدس وجاءت عممية االستيالء بعد اقتحام البيت واالست

يالء عمى المنزل

بالكامل ،وقد تخمل عممية االقتحام االعتداء عمى أفراد العائمة ،وبعد االستيالء عمى المنزل رفعوا

األعالم الصييونية عمى المنزل ،وأقاموا حمقات رقص ودبكة في ساحتو الرئيسية ،وقد منعت الشرطة

الصييونية أصحاب المنزل من االحتجاج وطمبت منيم المغادرة ،وم ما يذكر أن عممية االستيالء عمى

المنزل ييدد جميع أفراد العائمة والبالغ عددىم  40نسمة بالترحيل والطرد.

 شيدت المنطقة القريبة من خيمة االعتصام في بمدة سموان يوم األربعاء
بين الشبان المقدسيين من جانب والمستوطنين وقوات ا

(وكالة معاً2010/5/2 ،م)

2010/5/6م مواجيات

الحتالل من جانب آخر ،وقد دارت

المواجيات حينما حاول المغتصبون دخول حي البستان حيث منعيم الشبان المقدسي ون من ذلك

فجرت المواجيات وأصيب عدد من الشبان المقدسيين.

 اعتدى مستوطن متطرف بالضرب عمى طفمين مقدسيين من منطقة الشيخ جراح ،حيث تعرض

الطفل محمد نبيل الكرد  12عاماً وعبد اهلل ناصر الغاوي  9سنوات من سكان حي الشيخ جراح
تعرضا لمضرب عمى يد مستوطن حيث أقدم عمى االعتداء عمييما وضربيما بقوة وىما يميوان

بالقرب من منزلىما.

(جريدة القدس2010/5/7 ،م)

 كما اعتدى مستوطن صييوني عمى مواطنة مقدسية وابنتييا حيث اعتدى مستوطن صييوني عمى
المواطنة أم عمار أبو عصب  30عاماً وابنتييا نوال  11عاماً وىزار  10أعوام أمام منزلين في

عقبة الخالدية بالبمدة القديمة في القدس ،مما أدى إلى أص ا بتين برضوض مختمفة ،ويروي زوج

المعتدى عمييا أنيا ليست المرة األولى فعائمتو تتعرض لممعاناة الدائمة في محاولة من المستوطنين

لترحيميم عن القدس.

(وكالة معاً2010/5/7 ،م)

 أقدم جيش االحتالل بواسطة قوات حرس الحدود باالعتداء عمى الطفل عبد اهلل غيث

 14عامًا

بتاريخ 2010/3/24م بعد اختطافو ،وتركوه في منطقة وادي الربابة ،كما تعرض المواطنان
المقدسيان مصطفى جوالني ،ومحمد دنديس للضرب من ِقبل المستوطنين( .وكالة معاً2010/5/9 ،م)

 اقتحمت قوات االحتالل الصييوني يوم

2010/5/10م مخيم شعفاط شمال القدس ،وقد دارت

مواجيات بين المواطنين وقوات االحتالل ،فيما قامت قوات أخرى من االحتالل بمحاصرة حي

البستان بمجموعة كبيرة من اآلليات والقوات الراجمة.

(جريدة القدس2010/5/10 ،م)

 اقتحم  45حاخاماً متطرفاً ينتمون إلى التيار الصييوني المتطرف يوم االثنين

باحات المسجد األقصى تحت حراسة أمنية مشددة وذلك عشية ما يسمى الذكرى

2010/5/10م
 43لتوحيد

شطري مدينة القدس ،وكان ىدف اقتحام الحاخامات لباحات المسجد األقصى ىو تو صيل رسالة

مفادىا أنو رغم المفاوضات ورغم عممية الس الم فإنيم لن يتنازلوا عن تمسكيم بالقدس (كعاصمة

إلسرائيل).
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 اعتدى المستوطن المتطرف (إسحاق ىيركوفيتش ) عمى المواطنة الطاعنة في السن شيحة حسن
عمي تسعون عاماً بالضرب المبرح أثناء توجييا إلى الخيمة التي نصبتيا بعد

أن استولى

المستوطن المذكور عمى منزليا الكائن في بيت صفافا جنوب القدس ،كما أن حفيدىا نصر اهلل 4

سنوات الذي كان يرافقيا أصيب ىو اآلخر في رأسو وجبينو مما أدى إلى إجراء عدة ُغرز لو

(وكالة وفا2010/5/19 ،م)

.

 اقتحمت قوات االحتالل الصييوني ظير يوم 2010/5/24م مدرسة بيت دقو لمبنات في قرية بيت
دقو بمحافظة القدس ،حيث أقدم جنود االحتالل عمى اقتحام المدرسة واعتدوا بالضرب عمى
المعممات والطالبات خالل عممية االقتحام.

(وكالة وفا2010/5/24 ،م)

 استشيد المواطن زياد محمد الجوالني  40عاماً يوم 2010/6/11م برصاص االحتالل الصييوني

في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتمة ،كما أصيب  4شبان مقدسيين في نفس الحادثة ،ويذكر أن

الجوالني قد قُتل بدم بارد من عمى مسافة صفر.
 اقتحمت قوات االحتالل مخيم شعفا ط وداىمت عدداً من المنازل يوم 2010/6/26م ،وقد اندلعت
(جريدة القدس2010/6/11 ،م)

مواجيات بين أىالي المخيم وقوات االحتالل الذين أطمقوا القنابل الصوتية والغازية السامة المسيمة

لمدموع.

(وكالة وفا2010/6/26 ،م)

 6من العام 2010م،

اعتداء صييونيًا عمى المقدسيين ومدينة القدس خالل شير
 أكثر من 50
ً
اعتداء قامت بو قوات االحتالل ضد مواطني القدس،
حيث إن مركز أبحاث األراضي قد وثق 50
ً
وكانت ىذه االعتداءات ما بين إجبار المواطنين عمى ىدم منازليم وأوامر بيدم

 22منزالً بحي

ال آخر  ،ومداىمة  8منازل واعتقال  10مواطنين ،وكذلك عزل
البستان كمقدمة ليدم  130منز ً
المواطنين عبر الحواجز الترابية وغيرىا من الممارسات.

(وكالة وفا2010/7/7 ،م)

 أقدم مستوطنون ييود عمى االستيالء بالقوة عمى عمارة سكنية بحي السعدية في مدينة القدس والتي
تتكون من طابقين وتسكنيا  12أسرة مقدسية ،حيث تمت مياجمة العمارة من قبل المستوطنين

حيث حطموا األبواب الخارجية وأخرجوا عدداً من سكانيا.

(وكالة وفا2010/7/29 ،م)

 حاولت مجم وعة من المغتصبين الصياينة اقتحام مسجد عين سموان التاريخي وسط البمدة الواقعة
جنوب المسجد األقصى ،حيث حاول عشرة من المغتصبين اقتحام المسجد لوال يقظة المصمين

الذين ىبوا لنجدة المسجد وتصدوا لممغتصبين الذين فروا من المكان ،وكان المغتصبون قد حاولوا

اقتحام المسجد وحرقو.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/8/26 ،م)

 شيدت بمدة العيسوية وسط مدينة القدس منذ ساعات فجر يوم 2010/9/5م توت اًر شديداً وتواجداً
عسكريًا وشرطيًا بعد مواجيات عنيفة بين سكان البمدة وقوات االحتالل واستخدم الجنود الرصاص
الحي والمطاطي في مواجية المقدسيين ،و قامت قوات االحتالل بتسيير دوريات راجمة وأخرى

محمولة في أنحاء متفرقة من شوارع العيسوية ،وقامت بالتنكيل بالمواطنين وقامت بأعمال تفتيش

لمسكان وبيوتيم.

(وكالة وفا2010/9/5 ،م)
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 اقتحمت جماعات صييونية متطرفة ساحات المسجد األقصى قدر عددىم بحوالي  130مستوطنًا،
.

وقد تجولوا في ساحات المسجد األقصى تحت حماية من شرطة وجيش االحتالل

2010/9/13م)

(وكالة وفا،

 قتمت قوات االحتالل الصييوني حازم عادل أبو الضبعات  22عاماً بدم بارد ومن مسافة صفر يوم
2010/9/14م ،ويذكر أن الشاب من حي الثوري ويعمل في محل لمحالقة في باب العامود
بالقدس.

(وكالة معاً2010/9/15 ،م)

 استشيد الشاب سامر سرحان  28عاماً برصاص أحد حراس المستوطنين في وادي حموة بحي

سموان جنوب القدس ،ويذكر أن ىذا المستوطن قد الحق مجموعة من الشبان داخل األزقة وأطمق

عمييم الرصاص مما أدى إلى استشياد الشاب سرحان واصابة ثالثة آخرين

2010/9/21م)

.

(وكالة معاً،

 قامت سمطات االحتالل وما يسمى بسمطة الطبيعة والحدائق بتجريف مئات الدونمات

في حي

الطور بالقدس وبدون سابق إنذار ألصحابيا بالرغم من وجود كافة الوثائق التي تثبت ممكيتيم ليذه

األراضي.

(وكالة معاً2010/9/22 ،م)

 استشياد الطفل الرضيع محمد أحمد أبو سارة  14شي اًر في بمدة العيسوية وسط مدينة القدس أثر
استنشاقو الغاز المسيل لمدموع الذي أطمقتو قوات االحتالل تجاه منازل المواطنين في البمدة التي
تتعرض ليجمة صييونية واسعة النطاق.

سادساً  :ممارسات استفزازية :

 قامت مجموعة من المغتصبين

(جريدة القدس2010/9/24 ،م)

الصياينة بالتجمع في منطقة الشيخ جراح ،ورفعوا األعالم

الصييونية ،وكان ذلك يوم 2010/1/1م ،كما قاموا بأداء طقوس تممودية عمى مداخل البيوت

المصادرة في حي الشيخ جراح  ،كما قامت قوات االحتالل بالسماح ليم بأداء صمواتيم التممودية
عمى مدخل الحي بعد أن أعمنت عنيا منط قة عسكرية مغمقة ،فيما أحاط عدد كبير من أفراد

الشرطة الصييونية بالمغتصبين لتوفير الحماية ليم  ،وبعد أن فرغوا من صمواتيم التممودية توجيوا

إلى مسجد الشيخ جراح وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاىو.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/1/1 ،م)

 قامت قوة مشتركة من الشرطة النسائ ية لالحتالل الصييوني ومخابرات االحتالل باقتحام باحات
المسجد األقصى من جية باب المغاربة  ،وكان ذلك في ساعات الفجر األولى وذلك يوم االثنين

2010/1/11م ،وقد ضمت القوة  23عسكرياً صييونياً وقاموا بجولة ميدانية في المسجد األقصى .

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/1/11 ،م)

 في ليمة 2010/1/14م ،استباح مئات الييود المتطرفين شوارع وطرقات البمدة القديمة في القدس

بمسيرات صاخبة طافت شوارع البمدة واستقرت في النياية في منطقة باب األسباط  ،حيث إن ىذه

ال إلى
المسيرة انطمقت من باحة البراق باتجاه باب السمسة مرو ًار بشارع الواد وطريق اآلالم وص و ً

باب حطة ثم باب األسباط ،وقد توقفت المسيرة قرب مقبرتي الرحمة واليوسفية وأدوا طقوساً صاخبة
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وشعائر وترانيم تممودية تحت حراسات عسكرية مشددة ورددوا شعارات عنصرية معادية لمفمسطينيين

والعرب وتدعو ليدم المسجد األقصى واقامة الييكل المزعوم مكانو.

(وكالة وفا2010/1/14 ،م)

 بتاريخ 2010/1/16م اعتدى عشرات المتطرفين الييود بالضرب عمى آمنة النشاشيبي  16عامًا
من حي الشيخ جراح بالقدس حيث قاموا بضربيا وجرىا من شعرىا عمى مرأى من جنود االحتالل

الذين كانوا موجودين في المكان.

 حذرت مؤسسة األقصى لمتراث في تقرير ليا يوم

2010/1/18م من محاوالت جيات ييودية

االستيالء عمى مصمى رابعة العدوية الواقع عمى جبل الطور قبالة المسجد األقصى ،حيث تسعى

ىذه الجيات إلى تحويل مصمى رابعة العدوية إلى كنيس ييودي.

(جريدة القدس2010/1/19 ،م)

 قامت سمطات االحتالل بنقل حجر كبير من منطقة الحرم القدسي ونصب
الساحة الخارجية لمكنيست في حديقة أثرية أعدت خصيصاً لذلك.

ىذا الحجر وسط

(جريدة القدس2010/1/21 ،م)

 بتاريخ 2010/1/22م اعتدت عناصر من شرطة االحتالل عمى أحد حراس المسجد األقصى
المبارك بالضرب وتم نقمو إلى المستشفى.

(وكالة وفا2010/1/22 ،م)

 يوم الجمعة 2010/1/22م اقتحم مئات الصياينة حي الشيخ جراح بمدينة القدس وذلك بحماية

الشرطة الصييونية حيث قاموا باالعتداء عمى األىالي ورشقوا المنازل بالحجارة واعتدى المغتصبون

كذلك عمى الصحفيين وطواقم اإلسعاف.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/1/23 ،م)

 اقتحمت يوم االثنين 2010/2/1م قوات م ن حرس الحدود الصييوني وعدد من مستخدمي الضريبة

حي وادي الجوز والذي يقع وسط مدينة القدس ،وقد تم مداىمة المحال التجارية والمنطقة الصناعية

وعشرات المنازل بدعوى تسميم إخطارات جديدة لتسديد مبالغ متراكمة لمصمحة ضريبة (األرنونا )،

وقد تمت خالل ىذه الحممة مصادرة العديد من محتويات المنازل والمتاجر.

(المركز الفمسطيني لإلعالم،

2010/2/1م)

 اقتحمت قوة معززة من شرطة االحتالل الصييوني وعدد من مستخدمي بمدية االحتالل مقر جمعية
األمل المقدسية لرعاية شؤون مرضى السرطان الواقعة بشارع أبو عبيدة بن الجراح وسط مدينة

القدس وذلك يوم

2010/2/18م)

2010/2/18م بدعوى المطالبة بدفع مبمغ

 قامت سمطات االحتالل الصييوني يوم األحد

( 37ألف شيكل ).

(وكالة وفا،

2010/2/28م بإغالق بوابات المسجد األقصى

المبارك التسعة بالجنازير  ،وىو حدث يقع ألول مرة في التاريخ الحديث وفي المقابل تفتح بوابة

واحدة فقط ىي باب المغاربة ليدخل من ىذا الباب آالف المستوطنين في عيد البوريم (المساخر )
بيدف الصالة الييودية التممودية في رحاب المسجد األقصى ،وقد تم ىذا األمر تحت حماية

الجيش والشرطة الصييونية وفي ظل صمت شعبي ورسمي فاضح وفي تغطية إعالمية ضعيفة .

(المركز الفمسطيني لإلعالم32010/2 ،م)
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 بتاريخ 2010/3/14م نظم مئات الييود احتفاالت صاخبة بمحاذاة البوابة الثالثية المغمقة لممسجد
األقصى من الجية الجنوبية قرب القصور اإلسالمية األموية ورددوا ىتافات تدعو لطرد

الفمسطينيين من القدس.

(وكالة واف2010/3/14 ،م)

شوارع القدس تقول فييا (أن ىذه األرض ىي ممك

 وزعت جماعات ييودية متطرفة بيانات في

لمشعب الييودي فقط ،ومن الممنوع سكن غيرىم فييا بصورة دائمة ،وأنو حان الوقت بأن يقوم

شعب إسرائيل بتنفيذ ىذا األمر اإلليي ،وبذلك نطمب منكم مغادرة أرض إسرائيل لنضمن السالم

في ىذه األرض ،وأن لديكم أييا العرب بمداناً وا سعة يمكنكم السكن فييا ،واننا نقترح عميكم أن
تفاوضوا إسرائيل لتعوضكم ماليًا) واستشيد ىذا البيان بآيات قرآنية ونصوص توراتية .

(جريدة القدس،

2010/3/15م)

 نظم  4أعضاء كنيست من اليمين اإلسرائيمي ينتمون إلى حزب (االتحاد القومي ) جولة استف اززية
في القدس المحتمة يوم 2010/3/24م احتجاجاً عمى قرار الشرطة الصييونية منع الييود من
اقتحام المسجد األقصى ،ومن أجل التأكيد عمى الموقف الصييوني القاضي باستمرار البناء

االستيطاني في القدس ،وقام أعضاء الكنيست األربعة بجولة في محيط المسجد األقصى ،وكانت

أعداد كبيرة من الجيش والشرطة وفرت الحماية ليم.

(جريدة األيام2010/3/25 ،م)

 قامت قوات االحتالل الصييوني يوم 2010/3/29م بتخريب الفتة تعريفية لقرية النبي صموئيل تم
وضعيا عمى مدخل القرية ضمن مشروع لمتعريف بالقرى الفمسطينية في محافظة القدس التي تعج

بالمستوطنات والحواجز العسكرية  ،وكان اليدف ىو طمس المعالم العربية وطمس لتراثنا وتاريخ

قرانا الفمسطينية من ذاكرة األجيال ،يأتي ىذا العمل في الوقت الذي تشيد فيو القرية ىجمة شرسة

واجراءات عنصرية تتمثل في العزل والتضييق وعدم السماح بالبناء داخل القرية وحتى عدم السماح
لمن ىو ليس من أبناء القرية من دخوليا م ا لم يثبت اسمو ورقم ىويتو عمى الحاجز المقام عمى

مدخل القرية.

(جريدة الحياة الجديدة2010/3/30 ،م)

 حاولت مجموعات صييونية متطرفة اقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك يوم الثالثاء

2010/3/30م وادخال ماشية من أجل ذبحيا ىناك كقرابين بمناسبة ما يسمى عيد الفصح
الييودي.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/3/30 ،م)

 عمى أثر قيام أحد المستوطنين الصياينة بشتم النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم وقعت مواجيات

عنيفة بين شبان فمسطينيين وأفراد من الشرطة الصييونية ومستوطنين ،وذلك في حي الشيخ جراح

الحادث حينما أقدم أحد المستوطنين عمى شتم النبي
ة
في الشيخ جراح بتاريخ 2010/4/24م ،وبدأت
محمد صمى اهلل عميو وسمم مما أدى إلى استفزاز المواطنين الذين تواجدوا في خيمة االعتصام

المقامة في الحي الذين اشتبكوا مع المستوطنين

والشرطة ،وقد امتنعت الشرطة الصييونية عن

اعتقال المستوطن الذي تسبب بالحادثة بداعي أن م ا أقدم عميو ليس مخالفًا لمقانون الصييوني .

(جريدة األيام2010/4/25 ،م)
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 في حادثة استف اززية سمحت شرطة االحتالل لمتطرفين ييود بزيارة حي سموان في القدس المحتمة

حيث سمحت شرطة االحتالل لنائبين ليكوديين ومجموعة من المتطرفين الييود بزيارة حي سموان،

وأن ىؤالء المتطرفين ىما (ميري ريغيف ) و(بريف ليفين ) من كتمة الميكود ونحو  70ناشطًا من

الحزب بزيارة ما يسمى (بيت يونتان ) والذي يقطنو مستوطن ون ييود في حي سموان ،وىذا أثار
مشاعر سكان الحي واستفزىم.

(جريدة القدس2010/5/11 ،م)

 أضرم مستوطنون النار في حقل زيتون مساحتو  11دونمًا في وادي الربابة جنوب البمدة القديمة
بالقدس ،وأن ىذا الحقل يعود لعائمة عوض التي تقطن القدس ،وقد تضررت معظم األشجار في

الحقل ،وقد جرت عممية الحرق خالل مسيرات نظميا آالف المستوطنين في سموان وحول البمدة

القديمة بالرغم من وجود الشرطة.

(وكالة معاً2010/5/13 ،م)

 حاول مستوطنون يوم  2010/6/28االستيالء عمى منزل المواطن المقدسي عبد اهلل أبو ناب من
حي اليمن وسط بمدة سموان ،وعمى أثر ذلك اندلعت مواجيات بين السكان والمستوطن

ين الذين

ساندتيم قوات االحتالل التي ألقت القنابل المسيمة لمدموع والرصاصات المطاطية ،وفي أثناء ذلك

دخل المستوطنون إلى داخل المنزل وقاموا بطرد العائمة من المنزل ورمي األثاث في الشارع.

(جريدة

القدس2010/6/28 ،م)

 قالت عائمة الدجاني المقدسية أن جيات ييودية قامت بانتياك حرمة مقبرة آل الدجاني الواقعة في

الحي المعروف باسم العائمة والمالصق لسور البمدة القديمة من الجية الغربية  ،حيث قامت جيات
ييودية بأعمال إنشائية في مسجد النبي داوود المالصق لممقبرة مما أدى إلى إلحاق أضرار في
بعض القبور ،كما قامت تمك المجموعة بإلقاء المخمفات عمى أرضية المقبرة.

(وكالة وفا2010/7/9 ،م)

 نظمت جماعات ييودية متطرفة ليمة 2010/7/12م مسيرات عنصرية صاخبة امتدت من باب

األسباط وحتى باب المغاربة ورفعوا األعالم الصييونية ،ورددوا شعارات عنصرية ضد الفمسطينيين،

وحسب قول ىؤالء المتطرفين أنيم نفذوا ىذه المسيرة من أجل الضغط عمى حكومة االحتالل

لمسماح ليم بالدخول إلى المسجد األقصى طوال ساعات الميل والنيار  ،وأكد وا أنيم سيكرروا ىذه
المسيرات كل شير ولنفس األىداف التي ينادون ويسعون لتطبيقيا.

(وكالة وفا2010/7/12 ،م)

 نشرت وحدة البحوث والتوثيق في مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية يوم 2010/7/12م

تفاصيل عممية تنكيل قام بيا متطرفون ييود كادت أن تودي بحياة شابين مقد سيين من حي الثوري

جنوب البمدة القديمة في القدس  ،ووقعت عممية التنكيل خالل مسيرة قام بيا المتطرفون الييود في

شارع رقم واحد الذي يفصل القدس الشرقية المحتمة عن القدس الغربية حيث تعرض الشابين تامر
يغمور وربيع أبو اسنينة المذين كانا يستقالن دراجة نارية تعرضا إلل قاء حاوية قمامة عمييما من

قبل الييود المتطرفين األمر الذي أدى إلى سقوطيما أرضاً ،حيث تجمع عمييما حوالي  150من

المتطرفين المذين انيالوا عمييما ضربًا لوال تدخل العناية اإلليية حيث أصيب يغمور بكسور في
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كمتا يديو وأصيب بنزيف داخمي في عينو اليمنى بينما أبو اسنين ة أصيب بكسور في إحدى يديو .

(وكالة وفا2010/7/12 ،م)

 في استفزاز واضح وصارخ لمشاعر المسممين والقيم اإلنسانية قامت سمطات االحتالل ليمة

2010/8/30م بتوفير حماية ذات مستوى أمني عالي جداً وذلك من أجل تأمين سالمة الطريق

المؤدية إلى عين سموان من أجل دخول المغتصيون الصياينة إلى العين لالستحمام فييا وىم عراة

تماماً ،وىذه التصرفات تستفز مشاعر المسممين كون المستوطنون يأتون إلى العين التابعة لألوقاف
.

اإلسالمية والتي تقع في قمب الحي الفمسطيني ،وذلك من أجل التعري واالستحمام

2010/8/30م)

(وكالة معاً،

 مزق متطرفون ييود ليمة 2010/9/14م نسخاً من القرآن الكريم وداسوا عميو بأقداميم وسط شارع
يافا غربي القدس ،وعندما قام بعض المواطنين المسممين بجمع أوراق المصحف الشريف الممقاة

عمى األرض قام المستوطنون بتوجيو الشتائم ليم والتمفظ بألفاظ عنصرية واعتدوا عمييم بالضرب .

(وكالة وفا2010/9/14 ،م)

 أصيب ثالثة فتية فمسطينيين يوم 2010/10/8م بجروح متفاوتة بعد أن أقدم مستوطن صييوني
بدىسيم أمام الكاميرات في حي سموان في القدس ،وقد بثت شاشات التمفزة صو اًر حية ليذا

الحادث ،وبعد ذلك الذ المستوطن بالفرار.

(وكالة معاً2010/10/8 ،م)

 كشفت القناة الثانية لمتمفاز ا لصييوني مقطع فيديو يوثق إلقاء الحجارة من قبل عناصر من الييود
المتطرفين الذين يقيمون في بؤر استيطانية باتجاه منازل لعائالت فمسطينية تسكن بمدة سموان

جنوب المسجد األقصى.

(وكالة وفا2010/10/19 ،م)

 14عاماً مما أدى إلى

 اعتدت مجموعة من الييود المتطرفين عمى الطالب زيد سمير الخطيب

إصابتو برضوض وجراح مختمفة نقل عمى أثرىا إلى المستشفى لتمقي العالج

2010/10/22م)

.

(جريدة القدس،

 ح ّذر أحد قادة ما يسمى (الجبية الداخمية الصييونية ) قائد لواء القدس (حنا ليفي ) من أن كارثة
متوقعة قد تقع في الحرم القدسي الشريف وانييار المصمى المر واني ،حيث اعتبر مراقبون أن ىذا

ي) في تصريحات لو أن انييار كيذا
اإلعالن بمثابة بالون اختبار لردة الفعل العربية ،وأضاف (ليف

سوف يقع ،والسؤال الوحيد ىو (متى سيحدث ذلك وكم سيكون عدد القتمى والجرحى؟ ) ،وأضاف :
نحن نحتفظ بطواقم طوارئ في كل مرة تجرى فييا صالة ىناك

2010/12/4م)

.

(المركز الفمسطيني لإلعالم،

سابعاً  :اعتقال وابعاد :

 سممت سمطات االحتالل الصييوني بواسطة قائد الجبية الداخمية في الجيش الصييوني يوم االثنين
2010/1/11م الشيخ رائد صالح أم ًار عسكريًا يمنع بموجبو دخول مدينة القدس لمدة ستة أشير،

وذلك بموجب قانون ا لطوارئ االنتدابي ،وقد أرفق األمر العسكري بخارطة ممونة تبين حدود
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المنطقة التي يمنع الشيخ رائد صالح من دخوليا ،وقال الشيخ رائد صالح أن العام

سيكون عاماً صعباً عمى حاضر ومستقبل مدينة القدس والمسجد األقصى.

2010م

(وكالة معاً2010/1/11 ،م)

 حكمت محكمة االحتالل عمى الشاب المقدسي محمد أبو سنينة ( 23عامًا ) من القدس بالسجن
المؤبد مرتين و 40سنة إضافية بتيمة قتل جنود صياينة واطالق النار عمى آخرين .

الجديدة2010/1/12 ،م)

 بمغ عدد األسرى المقدسيين في سجون االحتالل مع بداية العام

(جريدة الحياة

2010م ( )273أسي اًر يعانون

معاناة شديدة ويرسمون صورة مشرقة من صور النضال داخل السجون.

 في 2010/2/1م أعمنت قوات األمن العام الصييوني أو ما يعرف باسم

(وكالة معاً2010/1/24 ،م)

(الشاباك ) عن اعتقال

شابين مقدسيين ينسب إلييما التخطيط لتنفيذ عمميات عسكرية صييونية ،وحسب رواية (الشاباك )

فإن الشابين هما مراد نمر ( 25عاماً) من صور باىر ،ومراد كامل ( 25عاماً ) من وادي الجوز .

(جريدة الحياة الجديدة2010/2/2 ،م)

 وبتاريخ 2010/2/8م اقتحمت قوات صييونية مخيم شعفاط لمالجئين الفمسطينيين شمال القدس

وداىمت ضاحية السالم ورأس خميس ورأس شحادة وعناتا في وسط المخيم ،وقد شارك في عممية
المداىمة واالقتحام المئات من عناصر حرس الحدود والشرطة الخاصة مستعينين بطائرة مروحية،

وقاموا باقتحام المنازل وفتشوىا وعبثوا بمحتوياتيا ،وقد نتج عن ذلك اعتقال  60شخصًا مقدسيًا من

جميع األعمار.

(جريدة القدس2010/2/9 ،م)

 وفي ليمة 2010/2/14م قامت سلطات االحتالل الصييوني باعتقال السيدة المقدسية فاطمة دياب

( 45عامًا) بعدما اتيمتيا بمحاولة سكب زيتًا مغميًا عمى عضو الكنيست المتطرف (ميخائيل بن

آري) لدى قيامو بجولة استف اززية لمنازل يقيم فييا ييود متطرفون بحي الشيخ جراح بالقدس .

(وكالة

وفا2010/2/14 ،م)

 أصدرت شرطة االحتالل يوم 2010/2/15م ق ار اًر بإبعاد الفتى طارق الغاوي ( 16عاماً) من سكان
حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتمة عن الخيمة التي تقيم فييا أسرتو بالحي بعد استيالء
المتطرفين عمى منزليم في الحي ،وقررت حبسو في البيت لمدة أسبوع ،وكانت التيمة أنو دنى

(اقترب) من ييودي متطرف يقيم في أحد منازل المواطنين التي تم االستيالء عمييا في الحي.

 وكان عدد من المتطرفين الييود قد تقدموا بشكوى غريبة ضد فتاة تبمغ من العمر ثالث سنوات من
حي الشيخ جراح بدعوى اعتدائيا عمى متطرف ييودي عمره عشرين عاماً.

 منع ت سمطات االحتالل الصييوني يوم

(وكالة وفا2010/2/15 ،م)

2010/3/1م دخول المصمين إلى المسجد األقصى

وركزت سمطات االحتالل تمركزىا عمى بوابات المسجد وانتشارىا في شوارع البمدة القديمة وبواباتيا

الرئيسية.

(وكالة وفا2010/3/1 ،م)

 قررت محكمة الصمح الصييونية إخالء سبيل بعض الشبان المقدسيين بع د أن كانت قد اعتقمتيم

قوات االحتالل لمدة  24ساعة وفرضت عمييم اإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة شير ،كما سممت
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الشاب المقدسي إسحاق عرفة من رأس العامود ق ار ًار بإبعاده عن المسجد األقصى لمدة
ومنعو كذلك من االقتراب من بوابات المسجد األقصى.

 6شيور

(وكالة معاً2010/3/29 ،م)

 اعتقمت قوات االحتالل الصييوني يوم 2010/5/6م تسعة شبان من بمدة بيت إج از شمال غرب
القدس بعد مداىمة منازليم وتفتيشيا ،وقد تراوحت أعمار المعتقمين ما بين  38 ،20عاماً .

(المركز

الفمسطيني لإلعالم2010/5/6 ،م)

 أصدرت سمطات االحتالل أم اًر يقضي بمنع المواطنة جمال ت المغربي من سكان حي جبل المكبر
بالقدس من دخول حي الشيخ جراح في القدس لمدة شير وفرض غرامة مالية عمييا بقيمة

800

شيكل ،ويذكر أن عائمة المواطنة جمالت تقيم في الحي ،وكان مستوطنون ييود استولوا عمى منزل

شقيقتيا ميسون الغاوي وكانت المواطنة جمالت المغربي قد تعرض ت لمضرب من قبل متطرفين
ييود خالل تواجدىا بالقرب من منزل عائمتيا في الشيخ جراح ،وقد نقمت إلى المستشفى.

2010/5/18م)

 قامت قوات االحتالل الصييوني بحممة اعتقاالت في ساعات فجر يوم الخميس
استيدفت عددًا من الشبان المقدسيين القاصرين في منطقة
أعمارىم تتراوح ما بين  18-16عاماً.

(وكالة معاً،

2010/5/20م

الصوانة في القدس ،وىؤالء الشبان

(وكالة معاً2010/5/20 ،م)

 قررت سمطات االحتالل مساء 2010/5/20م إبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس،

وكانت الشرطة قد أميمتو حتى  19من شير حزيران المقبل لتنفيذ القرار ،جاء ذلك بحجة أن أبو

طير قد فقد حقو في اإلقامة في القدس بعد ترشحو النتخابات المجمس التشريعي عن حركة
حماس.

(وكالة معاً2010/5/20 ،م)

 مددت سمطات االحتالل أمر إبعاد المواطن حمزة بدر الزغير  29عاماً من سكان البمدة القديمة في
القدس عن المسجد األقصى لمدة ستة أشير جديدة ،وكان الزغير قد توجو إلى المسجد األقصى
برفقة ابنو فقامت كاميرات الشرطة برصده ،لذلك تم استدعاؤه لمركز التوقيف والتحقيق وتم تبميغو

بقرار التمديد.

(وكالة وفا2010/5/21 ،م)

 سممت سمطات االحتالل يوم 2010/5/21م الشاب طارق اليشممون  25عامًا والذي يعمل لدى
دائرة األوقاف اإلسالمية حارساً لممسجد األقصى ق ار اًر يقضي بمنعو من مزاولة عممو أو الدخول
إلى المسجد األقصى وحتى مسافة  150مت ًار عن محيط وبوابات المسجد األقصى ولمدة ستة
أشير متتالية.

(وكالة وفا2010/5/21 ،م)

 اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل وشرطة ومخابرات االحتالل ليمة 2010/6/1م حي بطن
اليوى –الحارة الوسطى -ببمدة سموان جنوب المسجد األقصى واعتقمت الشقيقين جاد اهلل وفؤاد
الرجبي وقد اقتحمت ىذه القوات المنزل وحطمت األبواب.

(وكالة وفا2010/6/1 ،م)

 قامت قوات االحتالل يوم 2010/6/1م باعتقال فتاتين ىما عبير أبو خضير وعايدة الدبس وذلك
خالل م سيرة نسائية في القدس.

(جريدة الحياة الجديدة2010/6/2 ،م)
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 اعتقمت سمطات االحتالل  16شابًا من بمدة سموان تتراوح أعمارىم ما بين  23-14عامًا.

(وكالة وفا،

2010/6/3م)

 استشيد األسير محمد عبد السالم عابدين  37عامًا من حي الطور بالقدس في سجن الرممة يوم
الخميس 2010/6/10م ،وذلك جراء تعرضو لمتعذيب.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/6/10 ،م)

 قرر وزير الدفاع الصييوني إييود باراك تمديد منع الشيخ عكرمة صبري رئيس الييئة اإلسالمية
 6شيور إضافية ،وجاء ىذا القرار استناداً إلى

العميا من دخول باحات المسجد األقصى لمدة

توصيات أجيزة األم ن الصييونية ألن دخول الشيخ عكرمة إلى المسجد األقصى قد يمس في

األمن العام وسالمة الجميور.

(وكالة معاً2010/7/2 ،م)

 أقدمت سمطات االحتالل الصييوني عمى إبعاد طفل مقدسي لم يتجاوز عمره األحد عشر عاماً عن
مدينة القدس المحتمة لمدة شيرين بدعوى إلقاء الحجارة عمى قوات االحتالل ،حيث أقدمت سمطات
االحتالل عمى إبعاد الفتى أحمد غيث من سكان حي بطن اليوى في بمدة سموان وفرضت عمى

والديو كفالة شخصية بقيمة  4آالف شيكل.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/7/17 ،م)

 نفذت سمطات االحتالل الصييوني منذ مطمع العام

2010م حوالي  600عممية اعتقال بحق

المقدسيين األطفال في محيط القدس وضواحييا ،حيث تتراوح أعمارىم ما بين

وأن نصف ىذه االعتقاالت ( 300حالة اعتقال) قد نفذت في بمدة سموان.

( 17-10عاماً )،

(وكالة معاً2010/8/17 ،م)

 احتجزت قوات االحتالل الصييوني طاقماً مكوناً من فريد صالح ووليد صبابا ورائد خوري أثناء

خروجيم من المسجد األقصى المبارك يوم 2010/8/25م واقتادتيم إلى مركز لشرطة االحتالل في
باحة حائط البراق ووجيت ليم تيمة التصوير داخل المسجد األقصى ،واحتجزت سمطات االحتالل
معدات التصوير التي كانت بحوزتيم وحققت معيم حول المواد الموجودة بالكاميرات

2010/2/6م)

.

(وكالة و فا،

 اعتقمت قوات االحتالل الصييوني شابين مقدسيين عمى طريق األنفاق جنوب مدينة القدس حاولوا
التوجو إلى المسجد األقصى لمصالة فيو.

(وكالة وفا2010/9/5 ،م)

 اعتقمت قوات االحتالل الصييوني يوم 2010/9/1م شابين مقدسيين وىم ا المواطن ضياء بيضون
 19عاماً ،وكذلك إمام مسجد وادي الربابة ببمدة سموان عبد الكريم أبو اسنينة
لإلعالم2010/9/11 ،م)

.

(المركز الفمسطيني

 اعتقمت الشرطة الصييونية فجر يوم الثالثاء 2010/10/12م الطفل عمران مفيد منصور  8أعوام
بعد مداىمة منزلو الكائن في حي بئر أيوب في بمدة سموان.

(وكالة معاً2010/10/12 ،م)

 ذكرت مصادر مقدسية في حي الشيخ جراح بأن شرطة االحتالل أصدرت أم ًار يقضي بإبعاد الفتى
ناصر الغاوي عن مسكنو في حي الشيخ جراح لمدة  15يوماً بالرغم من االعتداء عميو من قبل
المغتصبين الصياينة ،رغم ذلك لم يعاقب االحتالل الصياينة عمى جرائميم بل عاقب الطفل

باالعتقال واإلبعاد.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/10/15 ،م)
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 أوضح تقرير قدمتو جميعات حقوق اإلنسان أن عدد األطفال الذين تم اعتقاليم في القدس قد

تجاوز  100طفل خالل شير أكتوبر من العام 2010م ،وكانت أعمارىم ما بين  17-13عاماً .

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/11/1 ،م)

 اقتحمت قوات االحتالل الصييوني قرية سموان جنوب المسجد األقصى صباح يوم األربعاء

2010/11 /3م من حي بطن اليوى وعين الموزة ،واألطفال تراوحت أعمارىم ما بين  18-13عام،
وتتعرض قرية سموان إلى ىجمة شرسة من ِقبل قوات االحتالل تتمثل بعممية اقتحام القرية واعتقال

األطفال.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/11/3 ،م)

 أقدمت سمطات االحتالل عمى تجديد قرار منع أحد حراس المسجد األقصى ماجد راغب الجعبة
 30عاماً من دخول المسجد األقصى أو التواجد في محيطو لمدة  6أشير.

(المركز الفمسطيني لإلعالم،

2010/11/15م)

 شنت قوات من الشرطة الصييونية وحرس الحدود حممة تفتيش واسعة النطاق في بمدة العيسوية،
واعتقمت  9شبان من سكان البمدة ،حيث أغمقت القوات الصييونية مداخل البمدة وأقامت الحواجز
ثم شرعت في حممة اقتحامات لعشرات المنازل ،حيث قام خالليا الجنود بالتنكيل بالمواطنين

واالعتداء عمى البعض بالضرب ،واقتادوا الشبان إلى جية مجيولة.

(جريدة القدس2010/11/18 ،م)

 قررت قوات االحتالل الصييوني إبعاد ُمنسق الييئة الشعبية المقدسية إيياب سميم الجالد عن
المسجد األقصى لمدة  4شيور ،كما تم إبعاد حمزة بدر زغير الذي يقطن في شارع الواد في البمدة
القديمة بجوار المسجد األقصى.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/11/21 ،م)

ثامناً  :التربية والتعميم والثقافة :

 تتعرض عناصر العممية التربوية لعقبات وتحديات بشكل ممنيج ومدروس من قبل بمدية القدس،
فالتعميم عمى قمة االستيداف الصييوني الذي يتنصل من كافة التزاماتو تجاه الشعب المحتل

فالتعميم حق أساسي كفمتو جميع القوانين والمواثيق الدولية ،لكن سمطات االحتالل تتعنت وتضرب

بعرض الحائط جميع القوانين واألعراف الدولية وتمعن انتياكاتيا بحق كل ما يمس بكرامة اإلنسان

المقدسي من قريب أو بعيد.

فسمطات االحتالل تسعى باستمرار لوضع العقبات أمام نمو التعميم العربي الفمسطيني من خالل محاوره

الرئيسة الطالب والمعمم والبنية التحتية  .فيي تحرم  %20من الطمبة من الوصول إلى مدارسيم في
القدس بيسر وحرية وأن نسبة التسرب من مدارس القدس المحتمة التي تشرف عمييا البمدية

والمعارف الصييونية تقارب  %50في المرحمتين األساسية العميا والثانوية .وعمى سبيل المثال فإن

عدد طمبة الصف التاسع حوالي  3217طالبًا وطالبة ليصبح عددىم في الصف العاشر

،2442

وفي الصف الحادي عشر يصبح عددىم  1958طالباً وطالبة ،أي أن ىناك  1259طالباً وطالبة

قد تسربوا خالل عامين فقط بسبب ممارسات االحتالل بحق ىؤالء الطمبة وبحق العممية التعميمية.
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وىناك نقص حاد في الغرف الصفية فيناك حاجة لتوفير حوالي  1800غرفة صفية بشكل سريع
وفوري وفي حال األخذ بعين االعتبار أن نصف الغرف الصفية الحالية غير صالحة فإن جياز

التعميم في القدس يحتاج إلى  2500غرفة صفية لمعام الحالي 2010م ،وىذا كمو بسبب تجميد
سمطات االحتالل بناء المدارس في القدس.

(وكالة معاً2010/1/4 ،م)

 بتاريخ 2010/2/10م أغمقت الشرطة الصييونية بأمر من مفتشيا العام مقر منتدى ثقافي صور
باىر والمقر السابق لدار الحديث في نفس البمدة حيث قامت سمطات االحتالل بتفتيش المنتدى

بدقة والعبث بمحتوياتو ومصادرة أجيزة الحاسوب ،ومما يذكر أن ىذا المنتدى يقدم خدمات

اجتماعية وتعميمية لمشباب ورياض األطفال ويخدم منطقة صور باىر وأم طوبا وجبل المكبر وبيت

صفافا.

(وكالة معاً2010/2/10 ،م)

 اعتبر عضو الكنيست مسعود غنايم أن بعض الغرف التي يدرس فييا طالب القدس الشرقية ىي
أشبو بالحظائر الخاصة بالماشية ،وأوضح أن ظروف التعميم في مدارس القدس عسيرة

وشائكة

وغير إنسانية ،ولفت غنايم إلى الصعوبات التي يتعرض ليا الطمبة في الوصول إلى مدارسيم

مشي ًار إلى المعابر والحواجز التي تعترض طريق المئات من الطالب ،لذلك فقد يضطر أىالي

القدس إلى تغيير عناوين إقامتيم لكي يكونوا قريباً من المدرسة ولمتخمص من مشاكل الحواجز التي
تعيق العممية التعميمية.

(جريدة القدس2010/5/16 ،م)

 حممت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع سمطات االحتالل الصييوني المسؤولية الكاممة عن الوضع
التعميمي المتردي في مدينة القدس المحتمة،

وأوضحت المؤسسة أن الخطر يتيدد ما يزيد عن

 7000طالب مقدسي لعدم وجود وحدات تعميمية والحاجة الممحة جدًا لتوفير  1800وحدة تعميمية
ناقصة حسب إحصاءات العام الدراسي  ،2010/2009حيث إنو وبسبب النقص الحاد بالغرف

ال عن
التعميمية الصفية جرى استخدام مباني غير مالئمة فض ً

تزايد نظام الفترة الدراسية الثانية،

ويذكر أن موظفي بمدية االحتالل قد تعمدوا تسجيل الطمبة في مدارس تبعد عن مكان سكناىم

عشرات الكيمومترات مما يؤدي إلى رفض األىالي ليذا التسجيل خوفاً عمى سالمة أبنائيم لكون

المواصالت التي اعتمدت عمييا بمدية االحتالل ال تمبي أ بسط سبل األمان وخاصة لطمبة المرحمة

االبتدائية  .وذكرت مؤسسة المقدسي أن ىذه الممارسات قد حرمت ما يزيد عن

 8000طالب

وطالبة من القدس من حقيم في التعميم ،كما ضاعفت ىذه الممارسات من تسرب الطالب من

المدارس في المرحمة فوق االبتدائية إلى نحو  %50من المجموع العام للطمبة ،فضالً عن وجود

 12000طالب وطالبة في سن التعميم اإللزامي لم يسجموا في أي من األطر التعميمية التابعة لبمدية
االحتالل أو المدارس الخاصة وغيرىا.

(وكالة وفا2010/8/25 ،م)

 أعمن رئيس الوزراء الصييوني يوم 2010/11 /1م أنو لن يسمح بإقامة احتفاالت بترميم مدارس في
القدس الشرقية.

(جريدة األيام2010/11/2 ،م)
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 منعت سمطات االحتالل دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس من القيام بأعمال الترميم لممدرسة
(الخاتونية) التي تعتبر جزءاً من مبنى المسجد األقصى( .المركز الفمسطيني لإلعالم2010/11/11 ،م)

 قامت قوات االحتالل الصييوني المكونة من قائد الشرطة الصييوني لجبل المكبر ومجموعة من

أفراد الشرطة وحرس الحدود باقتحام مدرسة األيتام األساسية (الثوري ) أثناء الدوام المدرسي ،وذلك
يوم الخميس 2010/12/16م ،وكان ىذا االقتحام أثناء تواجد الطالب في ساحة المدرسة ،األمر

الذي أثار الذعر بين صفوف الطمبة خصوصًا طمبة المرحمة األساسية.

(وكالة معاً2010/12/19 ،م)

تاسعاً  :مصادرة أراضي :

 اعترف وزير الداخمية الصييوني (إيمي يشاي ) يوم األربعاء 2010/2/24م أمام الكنيست أنو

بصدد مصادرة أراضي في مدينة القدس تعود ممكيتيا إلى عائالت فمسطينية في حي الشيخ جراح

من أجل بناء مواقف لمسيارات لخدمة المستوطنين.

(وكالة معاً2010/2/24 ،م)

 بمدية االحتالل تنوي مصادرة أراضي حي الشيخ جراح واالستيالء عميو حيث أعمن نائب رئيس

بمدية القدس دعم البمدية ليذا األمر واالستيالء عمى المنطقة بأكمميا ،وأكد أن لدى البمدية خطة

لترسيخ الممكية الي ىودية لممنطقة وادعى أن حي الشيخ جراح ىو في األصل

الصديق) ،موضحاً أن الييود اشتروا ىذه األرض منذ العام 1888م.

 أصدرت ما تسمى

(حي شمعون

(جريدة األيام2010/3/10 ،م)

(دائرة أراضي إسرائيل ) يوم 2010/5/11م أوامر بإخالء عدد من قطع

األراضي وسط مدينة القدس المحتمة من أجل مصادرتيا ،وىذه األراضي تعود لوقف الشيخ شمس

الدين اليمممي من خالل متولي الوقف ،وىي وقف إسالمي منذ  400عام ،وتبمغ مساحة األراضي

حوالي  3دونمات ،وسوف تتم مصادرتيا لبناء تجمع تجاري ييودي عمى مقربة من مبنى القنصمية
األمريكية في شارع نابمس وسط مدينة القدس.

(جريدة القدس2010/5/11 ،م)

 كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية عن أوامر مصادرة
أر ِ
اض في بمدة عناتا شرق القدس ألغراض ما يسمى

(الصالح العام ) ،حيث أصدر المجمس

المحمي لبمدة عناتا معمومات تفيد أن سمطات االحتالل أرسمت أوامر مصادرة

عدد من الدونمات

من أراضي البمدة (لمصالح العام ) ،حيث استمم المواطنون أصحاب تمك األرض أوامر بتوقيع

المسؤول عن أمالك الغائبين وأمالك الدولة جاء فيو (نعممك أن جيش الدفاع اإلسرائيمي استممك

المنطقة الواقعة في قرية عناتا بموجب األمر العسكري رقم /4/10ش.م.ص (أ.م.ع) في أحواض

 )8 ،7 ،5وىذه ىي المرة الثانية التي تتم فييا مصادرة أراضي منذ بداية 2010م حيث إن سمطات
االحتالل سبق وأن استولت عمى أراضي المواطنين في عناتا في ذات الحوض بموجب أوامر

صدرت في 2010/1/28م تحت رقم /3/10ت ،كما قامت سمطات االحتالل في السابق بمصادرة

 18000دونم من أراضي عناتا ،وأقامت عمييا مجموعة من المستوطنات ،وبعد عمميات المصادرة
لم يتبق من أراضي عناتا سوى

 980دونماً من أصل  30728دونماً استولت عمييا سمطات
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االحتالل تحت مسميات (استمالك ،مصادرة ،خزينة الدولة ،لصالح الجدار ،مستوطنات ،شق

الطرق).

(وكالة معاً2010/5/25 ،م)

 صادرت سمطات االحتالل أراضي تعود لمواطنين من أحياء بيت حنينا وشعفاط وحزما حيث
شرعت آليات االحتالل بأعمال تجريب واسعة في مساحات واسعة من أراضي المواطنين في

المناطق المذكورة ،وذلك إلقامة  600وحدة استيطانية جديدة.

(وكالة وفا2010/6/21 ،م)

 كشفت مصادر فمسطينية أن  %80من أمالك الفمسطينيين بالقدس ميددة بالمصادرة جراء قرار

سمطات االحتالل الصييوني االستيالء عمى أمالك الغائبين ،حيث إن قانون أمالك الغائبين يمثل

أساس التطيير العرقي الذي تسعى سمطات االحتالل تغيير الطابع الديموغرافي لمقدس واقتالع

الفمسطينيين من أراضييم.

(وكالة وفا2010/7/22 ،م)

ُ كشف مؤخ اًر النقاب عن مشروع قانون إلقامة مبنى جديد بحي الشيخ جراح بالقدس وىذا المبنى
سوف يقام عمى أراضي المواطنين المقدسيين بمساحة تقدر بحوالي ستة آالف وخمسمائة متر

مربع ،ويأتي ىذا في سياق تيويد القدس وطمس ىويتيا العربية و

لإلعالم2010/9/2 ،م)

 أعمنت سمطات االحتالل الصييوني يوم الجمعة

اإلسالمية .

(المركز الفمسطيني

2010/12/17م عن مصادرة  50دونماً من

أراضي قرية بيت إكسا شمال القدس لصالح مشروع سكة الحديد التي ستربط القدس مع تل أبيب .

(وكالة وفا2010/12/17 ،م)

عاش ارً  :جدار الفصل العنصرذ :

 قال القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية أن ما يزيد عن

 125ألف مقدسي أضحوا ميددين

بفقدان حق إقامتيم في مدينتيم ،وذلك بفضل الجدار العنصري وسياسات التيويد ،منيم  75ألف
من مناطق كفر عقب وسمير أميس وضاحية البريد ،وقد أضحت عمميات طرد الفمسطينيين بمثابة

تطيير عرقي صامت تخضع لو المدينة منذ العام 1967م.

وقد ذكرت صحيفة (ىآرتس ) الصييونية نقالً عن مسؤولين في بمدية االحتالل أنو بفضل الجدار
العنصري الذي أقيم حول القدس خالل السنوات األخيرة تم طرد

المدينة.

 50ألف مقدسي وتيجيرىم عن

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/1/9 ،م)

 تقوم سمطات االحتالل الصييوني بتوسيع حاجز قمنديا العسكري الذي يربط بين مدينة رام اهلل

بالضفة الغربية والقدس المحتمة ،وتعتبر ىذه الخطوة عامالً ميماً في ترسيخ فصل القدس الشرقية

عن الضفة الغربية المحتمة بشكل جذري  .حيث يعتبر ىذا الحاجز بمثابة حاجز عسكري ي فصل
بشكل كامل بين القدس ورام اهلل ،وسيصبح معبر مروري عمى غرار حاجز بيت حانون في قطاع

غزة ،حيث سيحول الحاجز إلى بوابة في الجدار العازل الذي يحيط بمدينة القدس.

لإلعالم2010/2/13 ،م)
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(المركز الفمسطيني

 صدر تقرير عن مؤسسة القدس الدولية جاء فيو بأن سمطات االحتالل تمضي قدمًا في استكمال

بناء جدار الفصل العنصري في الضفة والقدس مما أدى إلى عزل أكثر من  154ألف مقدسي خارج

مدينة القدس وتسبب ذلك في عرقمة العممية التعميمية الفمسطينية.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/5/19 ،م)

 قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق أكثر من  60شجرة زيتون في أراضي بيت حنينا الغربية
بالقدس داخل المنطقة التي عزليا الجدار العنصري ومنع أصحابيا من الوصول إلييا ،حيث إن

الجدار عزل ما يزيد عن

 5000دونم من أراضي بيت حنينا األمر الذي حال دون وصول

المواطنين إلى أراضييم الزراعية التي ألحقىا الجدار بمستوطنة راموت ا لتي بنيت عمى جزء كبير
من أراضي بيت حنينا.

(المركز الفمسطيني لإلعالم2010/7/8 ،م)

 قامت قوات االحتالل الصييوني بإصدار قرار عسكري باالستيالء عمى المزيد من قرية قطنة التي

تقع إلى شمال غرب القدس لصالح جدار الضم والتوسع العنصري تحت ذرائع وحجج أمنية ،حيث

قامت سمطات االحتالل بتسميم قرار االستيالء عمى األراضي إلى مجمس محمي قطنة ،حيث ينوي
االحتالل االستيالء عمى مقطع بعرض  30مت اًر من أراضي قطنة لتعديل مسار الجدار ،األمر
الذي يعني االستيالء عمى عشرات الدونمات من أراضي القرية

2010/8/1م)

.

(المركز الفمسطيني لإلعالم،

نتائج الدراسة :

توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا :

- 1االقتحامات والممارسات االستف اززية التي تقوم بيا سمطات االحتالل لممدينة المقدسة تتم في ظل
صمت عربي رسمي وشعبي وغياب إسالمي عما يدور في مدينة القدس.

- 2تتم االنتياكات التي تمارسيا سمطات االحتالل في ا لمدينة المقدسة دون أن يكون ىناك إعالم

رسمي محمي وعربي واسالمي يرتقي إلى مستوى الحدث ويبرز ما يدور من أجل أن يعرف العالم
كمو ما يجري في القدس.

- 3اإلعالميين عمى درجة من عدم الفيم الحقيقي والوعي اإلسالمي الراقي بحيث إنيم يتناولون ما

يجري في القدس وكأنه خبر عادي  ،فتأتي أخبار القدس والممارسات الصييونية فيما بين ثنايا
األخبار أو عمى شكل خبر ثانوي.

- 4لقد تسارعت عمميات التيويد بشكل واضح في العام
تتعرض ليا المدينة المقدسة في المنظور القريب.

2010م ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية قد

- 5إن سمطات االحتالل تسعى ومن خالل جممة منظمة م ن الممارسات إلى تغيير معالم الجغرافيا

بشقييا الجغرافيا الطبيعية من خالل تغيير شكل ونمط البناء وتغيير المالمح العامة لممدينة وكذلك

الجغرافيا البشرية من خالل حشد أكبر عدد من المستوطنين داخل الحدود الجغرافية لممدينة من

أجل تغيير طابعيا الديموغرافي.
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- 6تتبع سمطات االحتالل سياسة ىدم المنازل وذلك من أجل تفريغ المدينة من سكانيا المقدسيين
إلحالل المستوطنين الغرباء مكانيم.

- 7تمارس سمطات االحتالل سياسة سحب اليويات والغاء المواطنة لممقدسيين منذ العام
حيث بمغ المجموع الكمي لسحب اليويات

1967م

 14171عائمة فمسطينية مقدسية يبمغ عدد أفرادىا

 86226مواطناً مقدسياً فقدوا حق اإلقامة في المدينة المقدسة ،األمر الذي سوف يترتب عميو
تفريغ المدينة من سكانيا األصميين.

التوصيات :

بعد عرض الدراسة والنتائج ،فإننا نوصي بما يمي :

- 1االىتمام بقضية القدس وجعميا القضية المركزية لدى الحكومات الرسمية والشعوب في دول العالم
اإلسالمي.

- 2عرض قضية القدس إعالميًا بالمستوى المطموب وبالطريقة الصحيحة حتى تبرز وبوضوح ما تقوم
بو سمطات االحتالل من ممارسات من شأنيا أن تعمل عمى تيويد المدينة بالكامل في غضون

السنوات القميمة القادمة.

- 3أن تمتزم جميع الدول العربية واإلسالمي ة بجميع واجباتيا تجاه المدينة المقدسة من تقديم لمدعم
وتثبيت لمسكان المقدسيين ودعم صمودىم في وجو اليجمة الصييونية الشرسة تجاىيم.

- 4ربط قضية القدس بالدين اإلسالمي عمى اعتبار أن ىذه المدينة جزءًا من الدين اإلسالمي وأن
التفريط بيا أو بجزء منيا إنما ىو تفريط بدين اهلل عز وجل.

- 5تشكيل لجنة عميا إسالمية مسيحية تضم شيخ األزىر وبابا الفاتيكان وعمماء الدين تأخذ عمى

عاتقيا الدفاع عن القدس والمسجد األقصى والوقوف في وجو الممارسات الصييونية تجاه المدينة

المقدسة ،والمحافظة عمى الموروث الديني والحضاري في مدينة القدس.
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- 9صحيفة الحياة الجديدة.
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