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  هدم مساكن ومنشآت ... احلق يف السكن املالئم
  :إجبار مواطن على هدم حمله التجاري يف واد حلوة بسلوان

 محله الخاص بـاأللمنيوم     بهدم مجبراً المواطن أكرم العباسي      قام 2012في األول من شباط      
 من بلدية االحتالل تخطره فيـه       نذاراًوقال العباسي إنه تلقى إ     ،في حي وادي حلوة ببلدة سلوان     

بأن البناء غير قانوني وغير مرخص وصدر بحقه قرار إزالة وهدم، وتم تخييـره بـين هـدم       
، المحل بنفسه أو قيام البلدية بتنفيذ ذلك مقابل دفع أجرة العاملين واآلليات، وتكلفتها عالية جـداً             

  .  ما دفعه لهدم محله بيده

  
   اجبر المواطن العباسي على هدمه أن بعد المحل التجاري: 1صورة 

  
ًبلدية االحتالل يف القدس تهدم مسكنا وبركسا يف بيت حنينا ً:  

 واد حي في اً وبركساً بهدم مسكناالحتالل قامت بلدية 2012 شباط 9 يوم الخميس الموافق في
ن عبد الحميد  للمواطن عز الديويعودان ة، القدس المحتلةالدم الكائن في بيت حنينا شمال مدين

  .أطفال منهم 2 فرداً 12 من ة تم تشريده وعائلته المكونحيث ،)اًعام61 (ةأبو نجم
  : بالتاليألراضي لباحث مركز أبحاث ا نجمةأبو المواطن وأفاد

 يرافقها موظفون من القدس لبلدية ة تابعة جرافحضرت ، والنصف صباحاًة السابعة حوالي الساعفي
 برفقة أتوا الذين األشخاص من اً عددوقام ،لحمايتهم) ة الخاصالقوات من (اًشُرطي 30 يقارب وما البلدية،

 المسكن من غرفتين ويتكون ، بهدمه كلياًة بإخراج بعض من أثاث المنزل قبل أن تشرع الجرافةالبلدي
 فةإضا ، كان يأوي الخيلحيث،  للخيولاً وتم هدم أيضاً بركس،2م100 مساحته وتبلغ وممر مطبخوحمام و

 ة حوالي ساعلهدم اواستغرق ،2م200 مساحتها البالغة األرض حول المنزل على قطعة استناديإلى سور 
  .الساعةونصف 
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   بيت حنينا–ركام مسكن عائلة أبو نجمة : 2صورة 

  : وأضاف أبو نجمة 
 والثالث ،2002 والثاني عام ،1996 كان عام ل األو، نفسي مستهدفاً، فهذا هو الهدم الرابع لمسكنيأعتبر

 وإن الذي يقف وراء هدم مسكني بشكل ، ليكون الهدم الرابع2012 واليوم نحن في العام 2008في العام 
 ة، بهدم مسكني بكل مرددني حيث كان يه،ويعمل في بيت ايل" ميخا" يدعى يمباشر ومتعمد  موظف حكوم

   . ويراقب موقع الهدمة  بعيدة ، كان يقف على مسافلهدم بعد اواليوم ،وبالفعل كان يهدم
   :ة نجمأبو اطن الموويضيف

 ترخيص من ون البناء بدون السبب كيعود ة فمرة، مختلفجة يهدم فيها مسكني تكون الِحة مرل كفي
 فأحضرت لهم ، لألرضة شهادة ملكيمني وطلبوا ة البلديفرفضت ، فتقدمت بعدها بطلب رخصة بناءة،البلدي

 أعلنوا ة الثبوتيائق وبعد رؤيتهم للوث، من مجلس قروي بيت حنيناقانونية باتات لألرض وإثةشهادة ملكي
 المسكن غير مسكون وغير مستعمل، فإذا كان أن واآلن  يعتبرون ة، في هذه المنطقءأنه ال يجوز البنا

  !!. بالطعام ؟ة المملوءة وهذه الثالج،كذلك، لمن هذا األثاث
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     التي كانت داخل مسكنهالمواطن أبو نجمة يعرض ثالجته: 3صورة 

 وخاصـة   لمساكن وبركسات عائلة أبو نجمة     قوات االحتالل ارتكبت انتهاكاً صارخاً بهدمها        إن
بعد أن أفقدتهم مأوى أطفالها، ويعد خرقاً لالتفاقيات والمعاهدات الدولية منها اتفاقيـة جنيـف               

ل أن تدمر أي ممتلكـات  يحظر على دولة االحتال:  والتي نصت على53الرابعة في المادة رقم  
خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بـأفراد أو جماعـات، أو بالدولـة أو الـسلطات العامـة، أو             

 )).  المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير

  
ًاالحتالل يهدم مسكنا يف الصوانة ويشرد أبا وطفله ًُ ُ

:  
 ،ة إلى حي الصواناالحتالل جرافة بلدية توجهت 2012 شباط 13 الموافق نيناالث يوم في

 حيثُ شرعت بهدم مسكن يعود ، وحرس الحدودة الخاصة من الشُرطةتُرافقها قوات كبير
 من والمكون 2م85المنزل ة تًبلُغ مساح و،اًعام) 34(غدادي   أحمد محمد ناصر البللمواطن

) 3 (طاهر الوحيد وولده) مطَلَق(المواطن أحمد فيه يسكن  و، ومنافعهمةغرفتين نوم وصال
  .سنوات
  : أبحاث األراضي بالتاليز لباحث مركغدادي أحمد البويقول

 كان الذيو) 2008( سكنته قبل أربع سنوات ولكنني 1995 أي في العام اً، عام17 المنزل قبل ني بلقد
 ة بعدها قامت البلدي، كمأوىواتخذتهيث قُمتُ بتنظيفه  ح، الدجاجة لألغنام ولتربيةيستخدم قبل ذلك كحظير

 رض ترخيص، وتم عدون ناء ِبالهدم ِبحجة الباً إنذارة ثُم وجهت لي البلدية،بتصوير المسكن أكثر من مر
 تأخير يقابل بـ وأي،  شيقل500 شيقل، كل شهر ألف 200 التي حكمت بتغريمي المحكمةاألمر على 

  . أيام5سجن 
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 لكن الطلب قوبل بالرفض من ِقبل ، يوسف عويسات لطلب رخصة بناءندس من خالل المه تقدمتبعدها
 غم الرعلى ، بالهدمين تم توجيه إنذارمة وبعد قرار المحك، والسبب أن هذه األرض يحظر البناء فيهاةالبلدي

  . ة المحامي مهند جبارة القضيوتابع ة،من صدور أمر المحكم
  : قائالًويضيف

 وحرس ة من القوات الخاصرة قوات كبيحضرت سابق إنذار وبدون صباحاً التاسعة ة الساععند ليوما لكن
 معهم وكان ، المسكنن من كافة الِجهات، وطلبوا منا الخروج مة بإغالق المنطقوقاموا ة،الحدود والخيال

 ة بهدم المنزل بصوريرنز جة أن تقوم جرافبل بعض األثاث من المنزل قاج قاموا ِبإخرحيثعمال أثيوبيون 
 عدا ، ألف شيقل450 تُقدر بحوالي سائري وخ،فبيتُنا قد هدم،  مأوى نسكُنهلي ليس لي ولطفواآلن ة،كُلي

 .  التي سأتكبدهاالهدم أجرة يفعن تكال
  
  
  
  

    
   الصوانة –مسكن عائلة البغدادي المهدوم : 5+4صورة 

  
  
  

   ساكنيهوشرد يف بلدة جبع  منزلنيهدم ياالحتالل....  جنح الظالم حتت
 ، في منطقة جبعنزلين بهدم ماالحتالل جرافات قامت 2012 شباط 26 يوم األحد الموافق في

 ،ة أحمد سالم موسى كعابنوشقيقه ة، سالم موسى كعابنموسى للشقيقين  ملكيتهماوتعود
  .ةفي المنطق ) قانونيال غير ( ن بحجة عدم الترخيص والسكذلكو

  :  مركز أبحاث األراضي بالتالي لباحث ةسى كعابن الشيخ مووأفاد
 نا مساكنحول ة وقامت بجولة عسكرية حضرت قوت عصراً من مساء يوم السبة الرابعة حوالي الساعفي

 سمعنا أصوات ، مساء11:30 ة وعند الساعوانسحبوا، فقط قاموا بجولتهم ،دون أن يسألوننا أو يحدثوننا
متزوج وله  (ة التي أتت من أجل أن تقوم بهدم منزل أخي أحمد كعابنةعسكري واآلليات الافات الجرحركاتم
 60 من وأكثر ، من المساكنةالقريب" آدم" من مستوطنة ضابط والمدنية اإلدارةوكانت برفقتهم ).  أطفال 4

 حينما لباالعتقا أحمد شقيقي بتهديد وقاموا ، منهااالقتراب المساكن ومنعوا أحد من بمحاصرة قاموا اًجندي
  .  على الهدماالعتراضحاول 
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   :موسى الشيخ ويضيف
 حيث قاموا بإخراج األثاث من ، برفقة الجنود عمالوكان

 بعدها شرعت جرافات ، جزئيشكلداخل المسكن ب
 من بني بهدم المسكن الم2 عددها والبالغ االحتالل

 50 والذي تبلغ مساحته ،اإلسمنت والمسقوف بالصفيح
  . وحماممطبخالمكون من غرفتين و ومربعاً، اًمتر
 تقدمت آليات ، هدم منزل أخي ة من عملياالنتهاء وبعد

 العمال أمروا و، نحو منزلي، وتوقفت أمامهاالحتالل
 قاموا بإخراج عائلتي حيث ، من األثاثمنزلبإخالء ال

 وات سن6 ، أكبرهم أطفال منهم 5 أفراد 7 من ةالمكون
 ةوالي الساع وكان هذا في ح، أشهر6 وأصغرهم
 االحتالل هدمت جرافات ثم منتصف الليل بعد 12:30

 والمكون من ، متر مربع55 الذي تبلغ مساحته زلالمن
  .ة صغيرةغرفتين ومطبخ وحمام وبرند

 أخبرهم الضابط العسكري أنه سيعود االنتهاء عدوب.  والنصف فجراًة الواحدة الهدم لغاية الساعواستمر
  .مساكن ما تبقى من هدمقريباً ل

 لهم تها وهم اآلن يسكنون الخيام التي قدم، شيقل50,000 بـ ن المنزليخسائر وتُقدر هذا
 ين أشهر تم هدم بركس4 األول ، فقبل دم ليس الهوهذا  .ةوكالة الغوث في األمم المتحد

  : الشيخ موسىويضيف.ومنزل للعائلة 
 شبه ة فأثناء الليل تكون المنطق، من كل صوبيطنا فنحن نسكن والقلق يح، معاناتنا ال يمكن وصفهاإن 

 يقوم بها التي المضايقات أن عدا عن أراضينا، محيطنا وداخل في االحتالل جنود ود من كثرة وجعسكرية
 يعانون من الوصول إلى ا إن أطفالن، عليهاواالعتداء لمساكننا ل الوصويحاولون الذين" آدم"مستوطنو 

وهو (  فشارع الموت م،مدارسه
شارع حزما الذي شهد العديد من 

 بحياة الكثير أودتالحوادث التي 
 بين يفصل) واطنينمن الم

 والمدارس التي تقع في نامساكن
 فطريقهم الوحيد ،بلدة جبع
 يتم من ة المدرسىللوصول إل

 حوالي متر ارتفاعها) ةقنا(خالل 
 إلى لواواحد من أجل أن يص

وهذه . الشطر اآلخر من بلدة جبع
 وبالحر" طين"تكون بالشتاء  قناةال

تكون وكراً لألفاعي والزواحف 
   جبع–ذي حّل بعائلة كعابنة  من الدمار المشاهد: 7+6صورة   .ةالسام
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 والتي "آدم" قبل أن تُقام مستوطنة ، منطقة جبع منذ السبعينياتة ويسكن عرب الكعابنهذا
 إزالة مساكنهم وطردهم من االحتالل سلطات وتحاول ، على أراضي جبعيئاًتتوسع شيئاً فش

  . عليهوالسيطرةضم أكبر جزء ممكن  وة من أجل توسيع المستوطنةالمنطق
 مساكننا هدم حاولوا أن يمارسوا ضغطاً علينا، سواء امهم:  الشيخ موسى كالمه بالقولويختم

  .باقون وسنبقى... نحن السكان األصليين ، فلن نرحل عن أرضنااعتقالنا،أو 
  

  
  

  هدم وجتريف 
  
  
  

 – يف واد حلــوة قــوات االحــتالل تهــدم ملعــب ومقهــى ثقــايف لألطفــال والناشــئني
   :سلوان

 ة قامت قوات من الشُرط،2012 شباط 13 االثنين يوم ح والنصف صباة السادسةساع العند
 وما ،ه إليه من ِكال ِجهتيلدخول في سلوان، ومنعت اة واد حلوحي في محاصرة ةاإلسرائيلي

 تبلغ لذيا ة بمداهمة ملعب واد حلواالحتالل بلدية لتابعة ةهي بلحظات حتى قامت جراف
   .محتوياته بتكسير وشرعت ،2م 800مساحته 
 االحتالل وموظفون من بلدية اً شُرطي50 يقدر عددها ة الخاصة قوات من الشرطوكانت

 على ة يضعون أقنعمسؤولين من الاً عددبرفقتهم وكان  الموقع،هموا داقد ةوسلطة الطبيع
 ؤولالمس" أفيتار كوهن" عرف منهم ،يم والتحطة على عملية المداهمنكانوا يشرفوو ،وجوههم

 العاد ة من جمعيوظف وأيضاً م، من الهدمنتهاءاال بعد أن خلع قناعه عند ةعفي سلطة الطبي
 ة من الهدم حيث قامت الشُرطاالنتهاء له بعد لين المسؤوداة وقد عرف من منا،االستيطانية

  .)لعادا  منإنَه(: ة الشُرطمن ضابط لهمبنقله معهم بعدما قال 
  : لباحث مركز أبحاث األراضي بالتالي ة جواد صيام المسؤول في مركز واد حلوويقول

ويله إلى موقف لسيارات وتح) الملعب( قطعة األرض صادرة تسعى منذ سنوات إلى ماالحتالل بلدية إن
اإلسرائيلية، وتُحاول " عير ديفيد "جمعية وأشهرها ، في الموقعاالستيطانية لزيارة البؤر يأتونذين اليهود ال

 من وأعربنا االحتالل، بلدية ضد ة في المحكمدعوى وتم رفع ، عليهاة التالعب من أجل السيطرةالبلدي
 أهل تُقدم ِلية خدماتأمور ملعب أو في ة الِفكراستبدال وأن يتم ، عن رفضنا إلقامة موقف للسياراتاخالله

 المواطنين ن أمع ة، من البلدية من الخدمات المقدمةمعدوم ة وأن البلدخاصةً ا، منهلالستفادةالحي وذلك 
 على ة وتقتصر الخدمات في البلد،مقابلها تكون الخدمات- المفروض من –يدفعون ضريبة األرنونا التي 

  . وغيرهاة العامواألماكن للمالعبوتفتقد .  الشوارعيفتنظ
  : وأضاف

قافي ث أيضاً على مقهى يحتوي وكان ،ل بناء الملعب أجمن بلدة من سكان البرعات تم جمع تعامين قبل
 اليوم تم تدمير كل لكن ، إلى إسطبل صغير للخيلإضافة مثل كرة التنس  ة رياضينشاطات وتفعيل ،بسيط
 أقاموه على ذي الوحيد ِلأطفال الحي والنفذ الميعتبر والذي استخدامه، أجل عدم إعادة من الموقع في ءشي
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 ة حيث تم تحميلها في شاحنأخرى، وأموردا عن ذلك فقد حاولوا مصادرة طاولة تنس  عة،حساب أهل البلد
  .قبل أن يتصدى لهم شُبان من الحي وأرغموهم على إرجاعها

  

  
   ملعب وادي حلوة آليات االحتالل تهدم المقهى الثقافي في: 8صورة 

  
  ملعب وادي حلوة والدمار الذي حّل به : 9صورة 

  
  

  ن واستيطامصادرة 
مصادرة

ُ
  :ة لصاحل احلدائق التلمودية أرض يف حي الصوان

 قُـرب  ة بالقدس أرضاً تقع فـي حـي الـصوان        االحتالل بلدية   صادرت 2012 شباط   13 في
 إلـى   لها تحوي جل وذلك من أ   ، سمير فروج  مواطنلل وتعود ،مستشفى الهالل األحمر في القٌدس    

  .وراتية تةحديق
 الذي السور   هدم إلى الموقع وقامت ب    االحتالل لبلدية   ةبع تا ة توجهت جراف  11:30 ة الساع فعند

 المحيط  لسياج بإزالة ا  البلدية موظفو قام كما   ، دونم 3 مساحتها   بلغ ت والتييحيط بقطعة األرض    



  

 8 

 لـضمان عـدم     ة في قطعة األرض المـصادر     باألتربة مليئة ثقيلة وتم وضع أكياس     ،باألرض
  . األرض من أصحابهااستغالل

  
   الصوانة –كياس مليئة باألتربة في قطعة األرض المصادرة أ: 10صورة 

  
  األرض المصادرة في حي الصوانة : 11صورة 

 وتجمع عدد من    أرضهم، توجه المواطن سمير فروج هو وعائلته إلى         ة، عملية المصادر  وأثناء
نـت   حيث كاة، لسلطة الطبيع  ةبع تا ة وقام المواطنون بحجز سيار    ،المواطنين في قطعة األرض   

  .  على العملةتقوم بالمراقب
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وقـال الـضابط    .  األرض والمـواطنين   أصحاب لها   عترضاو اإلسرائيلية ة الشُرط وحضرت
 األمـر لكـن     الستيـضاح  الشرطة عليه التوجه إلى مركز      إن،  لصاحب األرض " منير جابر "

   .لحه لها لها الحق في مصادرة األرض التي تراها صاالدولة
ـ  حضر للمكان مسؤول ي   كما  هـذه األرض تمـت   إن:  وقـال رائيلعمل في مكتب أراضي إس

  .  بالمكانة  تلموديحديقة من أجل إقامة الطبيعةمصادرتها لصالح سلطة 
  
  
  
  
 

  : الدينيةاألماكناالعتداء على 
تهديـدات وشـعارات مـسي .... ))املوت للمـسيحية ... سنصلبكم (( 

ُ
ئة علـى جـدران 

  : القدس احملتلة / الكنيسة املعمدانية
 ةللديان ةومعادي ةاستفزازي شعارات ةباكت على يهود متطرفون أقدم 2012 شباط 20 في

"  الثمن دفع "شعار تحت وذلك ة،الغربي القدس في ةالمعمداني ةالكنيس جدران على ةالمسيحي
 ةاإلسالمي المقدسات على يعتدون الذين اليهود المتطرفين من ةإرهابي ةمجموع وهي

 وعلى الممتلكات الفلسطينية عامة في كافة مناطق الضفة الغربية والقدس خاصة ةوالمسيحي
  .المحتلة

 إلى إضافة العذراء، ومريم المسيح بالسيد تمس وإهانات ةمسيئ شعارات بكتابة قاموا حيث
  ."ةللمسيحي الموت ..سنصلبكم " كتبوه ما خالل من المسيحيين تهديد
 من تسلم لم وأيضاً ،ةالكنيس مدخل على قفت كانت سيارات 3 عجالت بثقب قاموا كما

 7 ففي ،سالقد في المسيحية كنائس على اعتداء ثاني وهذا ،المسيحيين ضد ةالعنصري الكتابات
 ةمسيئ شعارات بكتابة" الثمن دفع "شعار نفسها على تُطلق التي ةالمجموع نفس قامت شباط
 على باالعتداء أيضاً قامت التي نفسها وهي الصليب، وادي دير جدران على المسيحيين ضد

  .ةالمحتل القدس في اهللا مأمن ومقبرة ةعكاش النبي مسجد
 حملته لما ،ةالمسيحي ةبالديان يمس وأنه إرهابي بأنه الحدث الالتين بطريركية ووصفت
 ةالمسؤول الجهات وطالبت. وكنائسها ةالمسيحي ضد وحقد وتحريض ةكراهي من الشعارات

  .الفاعلين ومعرفة ،ةالكنيس بحق عتداءاال بهذا تحقيق بفتح
 1948 عام ةالمحتل ةالغربي القدس في ةفلسطيني أمالك من تبقى ما العصابات هذه وتُهاجم
 على عتداءاتاال إلى إضافة ،ةعكاش بمسجد فعلوا كما النيران وإشعال بالكتابات عليها وتعتدي

   . وممتلكاتهم العرب المواطنين
 بصرف تقوم لكنها الفاعلين، ستُالحق بأنها ةالشُرط تعلن لمقدسات،ا على اعتداء كُل وفي

  .الفاعلين على والتستر الموضوع، عن النظر
 العرب واتهموا مختلفاً، األمر لكان االعتداءات هذه لمثل تعرض يهودياً كنيساً أن ولو 

  "!!!ةالسامي معاداة " ةالمعهود ةِبالديباج
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  األقصى حبق املسجد متكررة اعتداءات
 من خالل وذلك ،ة متواصلواعتداءات صارخاً انتهاكاً شهد المسجد األقصى المبارك 

، تمهيداً ةلمتطرف اة التي يقودها المتطرفون اليهود واألحزاب اليمينية المنظماالقتحامات
 اقتحامات، فكانت المزعوم وبناء الهيكل فوق أنقاضه جبل الهيكل باعتباره عليه ةللسيطر
 ومنعهم من الوصول االحتالل على المصلين من ِقبل شرطة واالعتداءطنين لباحاته المستو

  . إقامة الحواجز على أبوابهاللإليه من خ
  

دعا حزب الليكود المتطرف أعضاءه ومناصريه إلى  2012 شباط 12 يوم األحد الموافق ففي
" جبل الهيكل"أسمونه  ساحات المسجد األقصى وذلك للتأكيد على سيطرتهم على ما اقتحام

العضو " موشيه بيغلين"وكان على رأس المقتحمين . إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضهو
  .نيامين نتنياهو على زعامة حزب الليكودب عالليكودي المتطرف والذي تنافس مؤخراً م

 القتحام لإلعالن الذي أطلقه حزب الليكود ة وقد وزعت على مواقع اإلنترنت صورهذا
  :وقد جاء في اإلعالن .  صباحاً من يوم األحدة الثامنةمسجد األقصى في الساعال

، ، مع آالف المشاركينمعاً
وبرئاسة الزعيم الليكودي موشيه 

دعوكم إلى الصعود إلى بينغلين ، ن
لنعلن للعالم من هناك  ،جبل الهيكل

 وتأكيداً على ةعن قيادتنا الصحيح
. سيطرتها على جبل الهيكل

 يسارقوِلنُطهر المكان من 
مقدس ولنبني البيت ال، األراضي

 ،فوق أنقاض المسجد) الهيكل(
  .وليس هنالك داعي للخوف مطلقاً

                                                             
  اإلعالن  صورة عن : 12صورة 

تمس  التي ةاالستفزازي الخطوة العام الشيخ محمد حسين من خطورة هذه  حذر المفتيوقد
 وأن هذه الدعوات تأتي ِمن ِقبل حزب الليكود الذي خاصة، بحرمة وقُدسية المسجد األقصى

  .ة خطيرانعكاسات من الحملة، وما يترتب على هذه  حالياًاالحتالليترأس حكومة 
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 ساحات المسجد االحتالل عدد من جنود قتحما 2012 شباط 15 يوم األربعاء الموافق وفي
لهم ، وكان معهم دلياإلسرائيلية الشرطة، وقاموا بالتجوال فيه بحماية المغاربةاألقصى من باب 

  .، منهم ضباطاً جندي13يقدر عدد الجنود بحوالي و، الذي كان يشرح لهم عن المكان
  

 أحد المرابطين في المسجد األقصى والذين وقال
 لباحث وا منذ ساعات الفجر داخل المسجدتواجد

  :مركز أبحاث األراضي
 للمسجد االحتالل لجنود المتكررة االقتحامات هذه إن

،  للمواطنيناستفزازما هو إال  ،األقصى وبالزي العسكري
فقبل أيام قليله ، كانت . وإثبات سيطرتهم على المكان

هنالك دعوات إلقتحام ساحات المسجد من قبل متطرفين 
وأيضاً دعت ِنساء يهوديات متطرفات  ، الليكودعن حزب 

لكن تواجد المصلين في المسجد .  المسجد األقصى القتحام
األقصى وتكثيف وجودهم ، أفشل هذه المخططات ، والتي 

  .  المسجدباقتحام ِلمدى ردة فعل المواطنين في حال تم السماح للمتطرفين اختبارتُعتبر بنفس الوقت 
  

    
  ضباط بالزي العسكري يقتحمون المسجد األقصى : 15-13صور ال

 المسجد األقصى مرةً القتحام هنالك دعوات كانت 2012 شباط 19 يوم األحد الموافق وفي
ب حواجز على  بنصاالحتالل، قامت شُرطة  ساعات الفجروعند،  من ِقبل المتطرفينأخرى

 البلدة في مداخل الشرطة من ة قوات معزز، وتم نشرالقديمة والبلدة، مداخل المسجد األقصى
، وقامت قادمين للمسجد األقصى للصالة فيه وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين ال،وحولها

 داخل ساحات المسجد الشرطة كثيف لقوات انتشار هنالك وكان ،بحجز بطاقاتهم عند األبواب
ين إلى داخل عدد من المتطرف بإدخال الشرطة قامت 08:45 الساعة حوالي عند و،األقصى

 داخل المسجد الذين ردوا المعتصمين مشاعر استفزاز إلى، مما أدى باحات المسجد األقصى
 ثُم قامت ة، نحو المتطرفين الذين كانوا بحماية الشُرطالحجارةفي التكبير والهتافات وإلقاء 
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نين في داخل المسجد  ساحات المسجد ومحاصرة المواطاقتحام في الشرطة من إضافيةقوات 
 واعتدت.  والغاز المسيل للدموع على جموع المعتصمينة القنابل الصوتيوإطالقاألقصى 

أبواب المسجد كانوا متواجدين على  اً شاب15 باعتقالعلى عدد من المصلين بالضرب وقامت 
  . في باب الخليلةاألقصى وقامت بنقلهم إلى مخفر الِقشل

 بالسماح للمتطرفين بالدخول الشرطة قامت قوات 2012 شباط 21فق  يوم الثُالثاء المواوفي
 عام من الدخول 50  الذين تقل أعمارهم عنالمواطنينللمسجد األقصى بعد أن منعت دخول 

 محتحيث قامت بنصب الحواجز على مداخل المسجد األقصى وس، للمسجد األقصى
 من ة معززة المسجد بحماية قوحاتسا إلى بالدخول)  فرداً 22عددهم البالغ  (نيللمتطرف
 فتيات 4 فيها اُعتقل ة والشُرط الفلسطينياتصليات مواجهات بين المهنالك، وجرت ةالشُرط

  .ة القشلشُرطة مركز إلىواقتيدوا 
 إلى ما توجه للالمستوطنين  "ربعأكريات " مستوطنو دعا 2012 شباط 22 األربعاء يوموفي 

 وعند،  والصالة فيهاألقصى المسجد اقتحام أجل من جانيةمأسموه جبل الهيكل عبر حافالت 
 حائط إلى بمناسبة الشهر العبري المتطرفين من اليهود اً كبيراً مساءاً، توافد عددة الثامنةالساع

 المواطنين باستفزاز يقومون حيث كانوا ،ة القديمة بالبلداستفزازية ة مسيرعبرالبراق 
.  لهمالحماية ير ترافقهم لتوفةط من الشرة قوات كبيروكانت  العنصريةالفلسطينيين بهتافاتهم 

 مرور أثناء محالتهم إغالق على التجارية المحالت أصحاب إرغامب الشرطةكما قامت 
  .ة الصهيونيةالمسير
 عبر ينادونوكانوا ، المغاربة والنصف كانوا قد تجمعوا عند باب التاسعة الساعة وعند

   .األقصى المسجد أنقاضبرعات لبناء الهيكل على  أجل جمع التمنمكبرات الصوت 
  

، قامت قوات االحتالل  صباحا08:30ً الساعةعند  2012 شباط 23 الخميس يوموفي 
والذين  ( - والمقامة عنوة على أراضي مدينة الخليل-" أربعكريات " للمستوطنين من لسماحبا

باب األولى بر بوابتين  عاألقصى باحات المسجد إلىبالدخول )  متطرف36كان عددهم 
 لتمنع دخولهم المواطنين بوابات بوجه 3 بإغالق وقامت السلسلة باب ، والثانيةالمغاربة
 الوصول إليه استطاعوا والذين - المعتصمون داخل ساحات المسجد األقصى وحاول ،للمسجد

من  عدد اعتقالب ةوقامت قوات الشُرط، للمتطرفين عبر التكبير والهتاف لتصديا -
 ةاالستفزازي جولتهم استكمال لكن لم يستطيع المتطرفون ، المعتصمين داخل ساحات المسجد

 ثُم قامت ة، باب السلسلمن بإخراجهم الشرطة امتفق ، التصدي لهم من ِقبل المعتصميننتيجة
 وكان ، للتحقيقواقتادتهم ، المسجد األقصى لمن تواجد بداخله على بواباتاعتقاالتبحملة 

 في باب ةطة القشلر شإلى توجهوا قد مواطن من بينهم نساء وكبيري السن 100ي حوال
  . باب المسجد عند دخولهمهم بطاقات هوياتهم التي احتجزتتسلمهمالخليل للتحقيق معهم قبل 
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 انتهاء عقب االحتاللإندلعت مواجهات بين المصلين وقوات  2012 شباط 24في يوم الجمعة 

 وباب المغاربة ساحات المسجد األقصى من باب باقتحام االحتاللات  حيث قامت قو ة،الصال
ه تجاا الصوتية الغاز والقنابل قنابل من ة كبيركميات وقامت بإلقاء ، وباب األسباطالسلسلة

 أدى إلى وقوع عدة إصابات ا، مم عليهم بالهراوات والضرب المبرحواالعتداء، المواطنين
  .الشرطة ضد قوات الحجارةقاء بين المواطنين الذين قاموا بإل

  : لباحث مركز أبحاث األراضي الرازم إسماعيل الحاج أفادو
، ة سمعنا أصوات قنابل الصوت وهي تنهمر على المصلين من باب المغاربالجمعة من صالة االنتهاء بعد

 راواتهيث قاموا بضرب المصلين بال ح، المسجد من ثالث جهاتاقتحمت قد الشرطة من ةوتبين أن قو
  . بداخلهالنساء كانت حيث الصخرة قبة أبواب قنابل الغاز على بإلقاء ثُم قاموا ، ودفعهم

  
 تقوم بمالحقة المصلين داخل ساحات المسجد األقصى وتقوم الشرطة من ة كبيرأعداد هنالككان :  آخر وقال

 لكنهم قاموا الشرطة عن عادواالبت عليهم بشكل وحشي، فقد كان بالقرب مني شاب يحاول الهرب باالعتداء
 باتجاه الصوتية تلقي القنابل الشرطةكما كانت .  مبرح وهو ملقى على األرضبشكلباللحاق وضربه 

، مما أدى إلى إصابة العديد من المصلين نتيجة  من أجل تفريقهم)بشكل متعمد (ةالمواطنين بمسافات قريب
  .الطور والذين تم نقلهم إلى مستشفى المقاصد في ،ذلك

 وباب المجلس وشارع الواد، ة في باب حطالقديمة البلدة المواجهات إلى أحياء امتدتهذا و
 المطاطية األعيرة التي ردت بإطالق االحتاللتجاه شُرطة ا الحجارة قام الشُبان بإلقاء حيث

فقد  ، المواجهات لتشمل أحياء معظم أرجاء مدينة القدسانتقلت ثم ،تجاههما الصوتيةوالقنابل 
 والطور وعناتا ومخيم شعفاط، والعيسوية مواجهات في كِل من سلوان ورأس العامود اندلعت
، والتي كان حصاد ذلك  من الليلمتأخرة حتى ساعات استمرتوالتي ،  قلندياومخيموالرام 

 عام من بلدة الرام والذي أستشهد إثر إصابته بعيار 25 ةاليوم الشهيد طلعت عبد الرحمن رامي
 أثناء ةذين تمركزوا على مدخل البلد الاالحتاللفي الصدر كان قد أطلقه عليه جنود ناري 

 والرصاص الحي في المطاطية باألعيرةعدا عن إصابة عدد من المواطنين ، وقوع المواجهات
  .مناطق المواجهات
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  انتهاكات حبق األفراد 
 

 رب يلهـو ويــستهرت يف قنبلـة الـصوت عــاالحـتالل
إلقاءها مباشر

ُ
  : حنو أب حيمل طفلتهة

 االعتـداء  تـم    2012 شباط   12 الموافق   األحد يوم   في
المتعمد من ِقبل شرطي مـن حـرس الحـدود علـى            

 بينما كـان هـو    عصمت يوسف عبيـد راميالمواطن  
)  سـنوات  3رفيف   (ابنتهومن زوجته   ة  وعائلته المكون 

في ة   صوتي ةحينما قام بإلقاء قنبل   ) ر أشه 6هادي   (ابنهو
  .ةناء وقوع المواجهات في البلد أثاتجاههم

  
  المواطن رامي: 16صورة 

  : حيث أفاد المواطن رامي لباحث مركز أبحاث األراضي بالتالي
الثالثة والنصف  ة، وكان ذلك في حوالي الساعة عائداً من عملي إلى منزل عائلة زوجتي في العيسويكنت

التي كانت تُطلق القنابل االحتالللشُبان وشرطة  بين اة وصلت كان هناك مواجهات في البلدندما وع،  مساء 
 ومن  الغاز المسيل للدموعاستنشاق وخوفاً على أطفالي من ، والرصاص المطاطي ضد الشُبانةالصوتي

 ابنتي وعندما خرجت كُنت أحمل ، للمنزل مع زوجتي وأطفالية، قررت العودأصوات القنابل التي أرعبتهم
 من قوات حرس الحدود 4 وحوالي ة، وكانت سيارة شُرطةالسيارومتوجهين نحو ) سنوات3(ف رفي

 والذي كان يبعد عني باتجاهنا ة صوتيقنبلة وعندما رآنا أحدهم، قام بإلقاء ، نحو الشُبانلحتهميوجهون أس
 إلى وارتدت وجهيفي ة نبلدمت القطصا ف،ابني تحمل وزوجتي ابنتي أمتار، وهو يرى أنني أحمل 5حوالي 

،  من الدمةحيث بدأ ينزف كميات كبير ،أنفي) شرخ(، مما أدى إلى  قبل أن تصل األرض نفجرتاالخلف ثُم 
 وتوجهت ة، نتيجة دوي صوت القنبلبالهلع، والتي ُأصيبت  وهي تصرخ وتبكيابنتيوكنت أسمع صوت 

  .نه قام بدفعي ومعنا أطفال؟؟ لكة ترانا عائلوأنت علينا القنبلةلماذا تُطلق :  وكنت اصرخ فيهمةالشُرطنحو 
  : راميويضيف

 ثُم قام الطبيب ،، وبقيت هناك أكثر من ساعتين دون عالج مستشفى جبل الزيتونلى تم نقلي إبعدها
 وتوجهت إلى هداسا ،سا عين كارم وذلك لسوء حالة أنفيبتشخيص حالتي فقام بتحويلي إلى مشفى هدا

الك ثُقب في الوجه مع تهشم عظمة األنف، ، تبين أن هن وفحوصاتةناك تم إجراء صور أشعهعين كارم و
حيث كنت وما زلت أشعر  ،داسا لمدة ثالث أياموبقيت في هة،ى  جراحيةكما وتم تحديد موعد إلجراء عملي

  . في أنفيوانسداد في التنفس ةوبفي صع
  

ا الجيش ضرب باب :"ةماذا حصل لوالدك ؟ فترد قائل: عندما سألها الباحث )  سنوات 3(  رفيف وقالت
 " خفت منو وأنا وبابا كان كلو دم ةورمى علينا قنبل
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  : يعتدي على عائله داخل منزهلا قبل أن يعتقل أبناءهااالحتالل
 على عائلة العيساوي في داخل منزلها وذلك يوم باالعتداء االحتالل من شُرطة ات قوقامت

جهات بين الشُبان ، والتي كانت تشهد مواةفي بلدة العيسوي 2012 شباط 12األحد الموافق 
  . وحرس الحدودةوقوات الشُرط

 عليها االعتداء والتي تم ة وتعمل محامياً عام33 أحمد العيساوي، طارق شيرين أفادتو
  :لباحث مركز أبحاث األراضي

 وقوات ة مواجهات بين شبان البلدنالك، وكانت ه منزليإلى ة عائدنت كُراً عصالرابعة الساعة حوالي في
 أطفالهاو أخي أمي وزوجة انت، وعندما دخلت المنزل كالخاصة قوات في حرس الحدود والالمتمثلة االحتالل

 فوجدت النافذةونظرت من خالل . لصوت التي كانت تدوي خارج المنزلالذين كانوا يبكون من صوت قنابل ا
 اتخذبحيث أنه  ،بانيقوم بتصويب بندقيته نحو الشُ، وكان هنالك شرطي   تقف باب المنزلة سيارات شُرط3

 بان سيقوم الشُة وطلبت منه أن يبتعد عن المنزل ألنه في هذه الحالخرجت وقتها، من البيت غطاءاً له
ل لي من أنت صراخ علي وهو يتقدم نحوي ويقو  فبدأ بال، على المنزل كونه مختبئ بداخلهالحجارة بإلقاء

 من أفراد 3 لحق به اللحظة في هذه ،لمنزل أيضاً، أنا استطيع الدخول إلى داخل التطلُبي مني أن أرحل
 ؟، فقال ماذا يحصل"إريك" ويدعى ةنطق وكان معهم ضابط المل،زوحاولوا الدخول إلى المن ،ة الخاصةالوحد

 لكن الباب كانت ، داخل المنزليختبئون لي انه يريد الدخول لربما هنالك شُبان فقال ،فأخبرته ماذا حصل
 من الحديد تُستخدم ة آلشُرطي فأحضر ، سمعت الصراخ خوفاً على أطفالهاه عندمازوجة أخي قد أغلقت

، فدخل شُرطي وقام بفتح الباب من الداخل مفتوح الباب الخلفي الذي كان اكتشفوا لكنهم،  لخلع األبواب
 التي ، وكانت تقف والدتي مرات5 بالحائط أكثر من لطم وجهيوبضربي ، حينها قام شُرطي ةلقوات الشُرط

، وبدأوا   التي كان سيخلع الباب بهاةبدأت بالصراخ فقام شُرطي آخر بضربها على كتِفها بواسطة الحديد
ربوننا على جميع أنحاء  يضوكانوا، رض بأيديهم وأرجلهم داخل المنزليضربوننا ونحن ملقون على األ

الذي )  عام31( شادي يأخ، وسمعت صوت نصف ساعة بالضرب لمدة واستمروا ، الرأسةخاصأجسادنا و
 عليه وكان واالعتداء هبضربة  من الشُرطة ما هذا ؟؟ فقامت قو؟؟كان على مدخل المنزل يسأل ماذا يحصل 

، التي قامت بنقلنا إلى ةشُرطال إلى داخل سيارة وسحبنا وأخي شادي أنا ثُم قاموا بتقييدي ،6عددهم حوالي 
 على  نتيجة الضرب والكدماتنا والذي رفض أن يتسلمالعيسويةمخفر حرس الحدود الجديد على أطراف 

 االعتقال بأنه لن يكون مسؤول عن حالة ة، حيث سمعت أحد المسؤولين في المخفر يخاطب الشُرطوجوهنا
، الذين  مقنعينة من الشُرطات قوانتظارنا، وهناك كان في نقلُنا إلى مخفر شارع صالح الدين فتم ،هذه

 كُنت أسمعهم ينادون عليها عبر أجهزة اإلرسال الوحدةوهذه (بأيديهم وأرجلهم  علينا بالضرب انهالوا
 وهناك للتحقيق اقتادوني ثُم ، عليهماالعتداء مقيدين ويتم ة البلدن شُبان م9 هنالك وكان، )245 بالوحدة

 أطلقث  ، حيفجراً 03:30 الـ ةوبقيت في التحقيق لغاية الساعة، وجهوا لي تهمة إعاقة عمل الشُرط
 ة  أما أخي شادي فقد  تم تحويله إلى المسكوبي، شيقل5000 أيام وكفاله 5سراحي مقابل حجز بيتي 

  .2012 شباط 14للتوقيف ، والذي تم اإلفراج عنه في تاريخ 
، والتي تبين من خالل  هداسا جبل الزيتونمشفى نُقلت لقد للمنزل علمت أن والدتي دت عوعندما

ي من مرض هشاشة العظام  أنها تعانعلماً وكدمات في جسدها وكتفها، ضوضني من ر أنها تُعالفحوصاتا
  . السكري مرض إلى أنها تُعاني من إضافة ،للتنقل عكازبوتستعين 
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 في االحتالل، يخفي نية والتنكيل بها ،يعلى عائلة العيساو" المتعمد "الوحشي االعتداء هذا إن
،   سامر طارق أحمد العيساوياعتقال، وهو إعادة عتداءاالتحقيق ما يسعى إليه من خالل هذا 

. األخيرةوالذي تم اإلفراج عنه عبر صفقة تبادل األسرى . ، شقيق شيرينة العائلابنوهو 
  . اعتقاله على أهل المنزل من أجل أن يكون هو بالبيت ويتم إعادة االعتداءوذلك عن طريق 

 تسعى إلى االحتالللكن سياسة .  سنوات 10، أمضى منها اً عام30 كان محكوم عليه سامر
 من السفر نعون وأنهم محاصرون في مدينتهم ويمة، خاصة من شملتهم الصفقاعتقالإعادة 

  .الغربية الضفةودخول 
   :االعتداءت توضح التعمد في عملية  أن هنالك دالالكما

ابل المنزل  مقوتمركزها من حرس الحدود ة وحدباستدعاء" إريك "المنطقة ضابط قيام .1
 .ة جر الحي إلى مواجهأجل المواطنين من واستفزاز

 المنزل وإطالق النار منها على الشُبان من أجل أن احة سخل داة الشرطتمركز .2
 .االقتحاميعترض سكان أهل المنزل لتكون ذريعتهم 

، وبعدها فوراً تم ا أنه شقيقها ظناً منهم أنه سامر على شادي عندما علمواالعتداء تم .3
 . ونقلهم من المكانتقالهماع

 فادي (ابنها، عدا أنها قدمت ة لسنوات طويللالعتقال قد تعرض معظم أبناءها العائلة أن ويذكر
 إثر اندلعت والتي ة خالل مواجهات في بلدة العيسويشهيداً)  عام 16 أحمد العيساوي طارق

 .موجة الغضب التي اعقبت مجزرة الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل
  

   على صوت اجلنود يف منزهلم وهم يعتدون على والدهميقون يستفاألطفال
 ة وحدقامت والنصف ة السابعة  وعند الساع2012 شباط 15 صباح يوم األربعاء الموافق في

 من حي واد اًعام) 46(ر يى المواطن ياسر محمد إبراهيم من علاالعتداءب االحتاللمن شُرطة 
  .قبل أن تلحق به وتقتحم منزله وتعتقله، وذلك أمام منزله الجوز

  :اً لباحث مركز أبحاث األراضي بالتالي عام23 إسحق ابنه أفادو
من أجل أن يستعد ، ويعود بعدها للمنزل توصيل إخوتي األطفال إلى مدارسهم صباح يقوم والدي بكل

 ة، وجد سيارة شُرطاله ليستعد إليصال أطفوعند خروجه صباحاً، أجرة، حيث يعمل سائق للخروج إلى عمله
طول بالك قربت : " ، فقال له المواطن ياسراالحتالل يشتممخالفة أحد جيرانه الذي كان بإسرائيليه تقوم 

 الشُرطي فاستوقفه ،ة يقول الِعباروهو وسمعه يعرف العربية شُرطي االحتاللفكان من بين شُرطة ". نهايتهم
 ليقوم بغسل عاً مسرالمنزل إلى والدي، فعاد  مدمع في وجهه بغاٍزثُم قام ِبرشه  عليه،واالعتداءوقام بدفعه 

 هي وما،  تستعد لهاالحتالل بالغاز دون أن يعلم أن شُرطة ةوجهه وتغيير مالبسه التي أصبحت رائحتها مليئ
 المنزل عليه بالضرب في باالعتداء  وقاموا المنزل االحتالل شُرطة من أفراد 7 لي حواقتحمادقائق حتى 

 وهم صالح الدين ع إلى شُرطة شارواقتادوه، القدمين حافي وهو واعتقاله وتم تقييده - أطفاله -نا أمام
 . منهم أطفال4 أبناء 7 متزوج وله وياسر. يعتدون عليه


