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  هدم مساكن ومنشآت ... ئماحلق يف السكن املال
 ترغم عائلة فراح على هدم مسكنها يف بيت حنيناالحتالل بلدية 

ُ
  :ا

 تحـت التهديـد     ا بذاته بيتها هدم   على عائلة فراح    االحتالل بلدية   أجبرت 2012 آذار   12 في
  . البناءدم إلى تكلفة هإضافة ،بمزيد من الغرامات

 وحمام ومطبخ بمسطح    ة على هدم غرف    عاماً 58 سناء نعيم فراح     طنةالمواابن   ُأجبرت   حيث
 بنهاا ئلة والذي تسكنه عا   ،ة يقع في بيت جنينا شمال مدينة القدس في مشروع نسيب          لذيوا 2م30

 العائلة مما دفع    ، وتزوج فيه ابنها   ات سنو 7 قبل   دوم المه لبناء ا أقيم وقد   ، عام 24معتصم فراح   
   .2006 عام لبنائه

  
  

  
   بيت حنينا– أثناء قيامه مجبراً على هدم مسكنهم بنفسه  معتصمواطنالم
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  : سناء لباحث مركز أبحاث األراضيالمواطنة وتقول
 بهدم البناء المضاف أخيراً تهديداً وسلمنا 2012 شباط 13 للبناء والتنظيم في تاريخ ة مفتش البلديحضر
 والتيية بهدمه وعلى نفقتنا الخاصة   لم نقم بذلك سوف تقوم البلدإذا، وهدد  2012 آذار 13 تاريخ حتى

 مما اضطررنا ة، المحكملقرار واحترامنا نا لعدم تنفيذأخرى ت إلى غراماإضافة شاقل، 80,000ستكلفنا 
  .على هدم مسكننا بنفسنا لعدم مقدرتنا على دفع المخالفات والغرامات الباهظة هذه

  

  
  حنينا  بيت –  فراحمسكن عائلة لإخطار بالهدم 
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         واعتداءات املستعمرينباالستيالء واإلخالءتهديد ... ئماحلق يف السكن املال
 زعران إلخراج الفلسطينيني من مساكنهممطلوب

ُ
!!!!!  

 المـساكن وخلـع   واقتحـام  ومتخصصين في قمع ة قوية جسديةورجال بني) زعران(مطلوب  "
الرجـال ذوي    يكونوا من    أن، ويفضل    وعتالين ةضاً سائقوا شاحنات كبير    ومطلوب أي  ،األبواب

  . "كنهم، وذلك من أجل طرد الفلسطينيين المقدسيين من مسا في الجيش اإلسرائيليةالخبر
 1 محامي مـسكوفتش العـدو رقـم         – الصهيوني المتطرف " أرييه كينغ " ،   االستيطان عراب

 آذار   21فـي    قـام    نيين   للعرب والفلـسطي   بعدائه والمعروف    -لألرض والسكن الفلسطيني    
، والذين   أجل طرد الفلسطينيين من مساكنهم     ، من  ألمثاله المتطرفين  ةالدعوه هذه     بتوجي 2012

ـ    واحكم القضاء اإلسرائيلي لهم بالبقاء فيها بعد أن قام          تُثبـت   التـي  ة بتقديم اإلثباتات القانوني
جاءت دعوة المتطـرف     و ، بالقدس االحتالل، بعد أن هددوا بهدم مساكنهم من بلدية         ملكيتهم لها 

 ال تقوم بواجبها كما يجـب       االحتالل وبلدية   اإلسرائيلية الشرطة أن   اعتبربعد أن   " ييه كينغ أر"
      .من أجل إخراج الفلسطينيين من مساكنهم

  
 بالـضرب والرشـق اعتـدت احملتلـة يف القدس االستعماريني من املستوطنني عشرات

  : الشيخ جراحيف وعلى مسكنهم ة جبنأبو عائلة أفراد  على باحلجارة
لعشرات من  اداهم وفي ساعات الصباح الباكر 2012 آذار 10 الموافق ة يوم الجمعفي

 والذي يقع شرق ه ومحيطة جبنأبو عائلة مسكن المساخر لديهم عيدالمستعمرين اليهود في 
 التي استولوا عليها مساكن في الة، حيث أقام المستعمرون بؤر استيطاني الشيخ جراحإسكان
 وعند ، كامل الكردوأمرد  نبيل الكوأموحنون راً، كعائلة الغاوي س منها ق سكانهاإخالءبعد 

، ة جبنأبوعائلة  بيت - حاكورة – من المستعمرين ساحة 20 من أكثر، دخل ساعات المساء
 أفراد على الحجارة وإلقاء وضربهم، قاموا برشهم بالغاز  ماذا يريدونةولما سألًتهم العائل

 والتي وصلت بعد الشرطة باستدعاء ةربين من المكان بعد أن قامت العائل، ثُم ولوا هاةالعائل
  . نقلت إلى المستشفىالعائلة إلى وقوع إصابات ألفراد أدى، مما ة دقيق20

   : بالتالي لمراقب حقوق اإلنسان والسكناً عام57 ة جبنأبو المواطن محمود إسحق وأفاد
 في محيطلمستوطنين بالتواجد لعشرات من عصابات ا، قام ا وبشكل غير مسبوقة صباح يوم الجمعفي

وعند ساعات العصر .  ما يسمى بعيد المساخر لديهمأثناء استفزازي كل، ودخلوا حاكورة المنزل بشمنزلنا
، وأن هذا بيتنا وهذه أرضنا رج أخي خالد ليسألهم عما يريدونفخ،  فأكثر من بيتناكثراقتربت المجموعات أ

 فقام أحدهم اإلسرائيلية، المركزية ةلدينا الوثائق التي تُثبت ذلك من المحكمو، في حاكورتنا و لناةن المغارإو
 ظهره وخاصرتيه، وقام وخاصةوأنحاء جسده في وجهه  اً عام44 ة جبنأبو خالد فأصيب بالحجارةبرشقه 

 وعلى ،لرؤيا فقدانهم اإلى مما أدى ة أحمد ومحمد محمود أبو جبنشقيقينآخرون برش الغاز في وجه ال
  .  المعتدون هاربين فربينما ة دقيق20 د التي حضرت بعالشرطة باستدعاءالفور قمنا 
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وحتى .  مستشفى العيون للعالجإلى ة جبنأبو، ونقل احمد ومحمد العيسوية مستشفى هداسا إلى خالد ونُقل
 .ة إجراء بحق المعتدين كما هو الحال في كل مرأي الشرطةاآلن لم تتخذ 

  
  : الصباغ يف حي الشيخ جراح تتمسك حبقها بالدفاع عن بيتهالةعائ

 تواطئاً مع واالغتصابع العدوان شري اإلسرائيلي في القدس قراراً االحتالل محكمةأصدرت 
 في حي الشيخ كائن على بيت عائلة الصباغ الاعتدائها  فيةاالستيطاني ةاالستعماريالمجموعات 

  .التشريد وواالستيالء وذلك بالسلب ،جراح
 في إسكان الشيخ جراح أول تبليغ من اغ  تسلمت عائالت الصب2008 نيثا شهر كانون يفف

يدعي فيه أن عائلة  ،"إيالن شيمر"ويدعى ) حالت شمعونن(محامي المستعمرين المستوطنين 
 قبل عام ة لم تكن موجودأخرىالصباغ لم تدفع إيجار العقار وأنها أضافت للبناء مسطحات 

 بينهم ة المستعمرين اليهود عمل وساطجماعة والخداع ، حاولت االلتفاف من عوكنو.  1974
 الرزاق الصباغ التي تمتلك المنزل بموجب عبد عبد الرزاق محمد – ورثة –وبين عائلة 

 إدعاء ة ورفضت العائل،1956 البيت بعد بنائه في العام استالمها منذ ةأردنية رخص
 في تاريخ اإلسرائيلية وعقدت محكمة الصلح ة،لوساطلاللجوء المستعمرين اليهود ورفضت 

. ة الصباغل فيها إلدعاء المستعمرين اليهود ومحامي عائاستمعت ة جلس2010 أيار 26
 ُأخرى لها ةجلس ة وعقدت ذات المحكمة،  عام كامل للنظر في القضيالقضية المحكمةوأجلت 

 عائلة  السكن منمرين اليهود وسماع أصحاب وكانت لسماع المستع2011 أيار 26في تاريخ 
  . محامي كل طرف للطرف الخصمواستجوابالصباغ 

   
 قراراً يقضي بحق عائلة الصباغ االحتالل أصدر قاضي محكمة ،2012وفي شهر آذار 

 مخزنين فيل ثوأن عليها إخالء البناء اإلضافي المتم – األصلي البيت – في بيتها االحتفاظ
 ودون تبرير قانوني لذلك، ،ةمساح عليهما بذات الة قائمة إلى شقاإلضافةب، 2م60بمساحة 

ودون النظر للوثائق التي قدمها محامي عائلة الصباغ التي تُثبت أن البناء المضاف بموجب 
، وأن بيت الصباغ ليس ضمن البيوت التي تواطأ فيها المحامي اليهودي األول ةأردنيرخصة 

، وأن البيت األصلي ةاالستيطاني ةمارياالستع "نحالت شمعون"ية لإلسكان مع محامي جمع
 هو ملك لعائلة الصباغ وقائم على أرض ال ينازع عائلة الصباغ أحداً – المضاف –والفرعي 

 االستئناف هذا وتحتفظ عائلة الصباغ لنفسها بحق ،يها وبشهادة خارطة دائرة األراضيف
  .هاومواصلة العمل دفاعاً عن حقها في بيت

  :) أطفال8 فرداً بينهم 32(  اليوم ورثة عبد الرزاق الصباغ وقع المستهدف في المويقيم
 . أنفار بينهم طفل5 ، اً عام63 ،زاق الصباغ عبد الرمحمد .1
 فلبينهم ط ، أنفار6 ، عبد الرزاقربيع .2
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 .، بينهم طفالنأنفار 6،  عبد الرزاقةسامأ .3
  أنفار بينهم طفل5،  عبد الرازقباسم .4
  أنفار بينهم طفالن5، عبد الرزاق بسام .5
 . أنفار بينهم طفل5،  عبد الرزاق الصباغغالب .6

 يهــدد عــائالت النتــشاالســتعماري االســتيطان
ُ

 علــى بالــسيطرة يف بيــت حنينــا ة
  :مساكنهم

 لصالح وتسليمه بالقوة في بيت حنينا خطر إخراجهم من مسكنهم ة عائلة النتشيتهدد
لهعون ملكيتهمالمستوطنين الذي يد .  

  :ة بالتالي النتشيمانخالد سلالمواطن  زوجة أفادتو
 قطعة األرض ة سليمان محمد النتشمواطن والد زوجي الاشترى، فقد اًعام 77 لنا منذ ضاألر قطعة تعود
 ، ونصف الدونمات دونم10اهللا والتي تبلغ مساحتها حوالي   عبدوهاب علي عبد المواطن من ال1935عام 

 تم بناء مسكن 1998 وفي عام ة، للزراعهاتغلسا كمعمل للطوب والباقي كان يوكان يستخدم جزء منه
 أقام ابن عمه 2003 وفي عام ، ، مكون من مطبخ وحمام وصالون2م95مكان معمل الطوب على مساحة 

مكون من غرفتين وصالون ومطبخ  2م100مساحة بمسكناً بقربه ) ةمتزوج وله طفل (النتشةخالد عرفات 
 سليمان خالد ابنيبمحاذاة المنزل ليسكن فيه  2م40 تم إضافة مسكن بمساحة 2006لعام  اوفي، وحمام
  . أطفال7منهم فرداً  14ن وعددنا يوبهذا فنحن نُشكل عائلت. ةالنتش

  

  
  حنينا بيت –قطعة أرض عائلة النتشة المستهدفة جزء من 
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  حنينا  بيت – باإلخالءخالد سليمان النتشة المهدد مسكن 

  
  حنينا  بيت – باإلخالءسليمان خالد النتشة المهدد مسكن 

  :وأضافت
 وقال لزوجي –" مسكوفتش"والمدعوم من اليهودي األمريكي األصل  -" آرييه كينغ" ، حضر2001 عام في

 فأخبره زوجي أن هذه األرض هي ملكنا نحن اً، عام70 منذ اشتراهاملك له، وأن جده أن هذه األرض هي 
  .وهنالك إثباتات تبين ذلك

 واستمر" . عيزراميل" جده اشتراها أن األرض قد فيها في محكمة الصلح يدعي ةبرفع دعو" كينغ "فقام
  . ةترات طويل يتم مناقشة بعض األمور وتأجيلها لفوكانمسلسل المحاكم لعدة سنوات 
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 ،"المستوطنين"وجهت محكمة الصلح لزوجي قراراً بإخالء المسكن واألرض لصالح  2005 العام وفي
 ، ألنها أصدرت حكمها دون أن تنظر إلى اإلثباتات التي توضح ملكيتنا لألرضالمحكمة على قرار فاعترضنا

وهذا ما قاله " اراق التي معنا قد ولّزمن األو" ترفض قبول األوراق بحجة أن ة في كل جلسةوكانت المحكم
وبعدها قمنا بتغيير المحامي وتعيين . فهو كان يؤجل الجلسات ويؤخرها أيضاً المحامي السابق سمير بشير،

  . عناةمك ليترافع في المحةالمحامي خالد مصالح
 شيقل 16,000لغ  مبللمحكمةا تأمين ، وطلبوا منّة المركزية للمحكم2010 في العام استئناف قدمنا بعدها

 فإننا سوف االستئناف إذا تم قبول ، أما سوف نخسر المبلغاالستئنافوهذا يعني أنه في حال تم رفض 
 وأن ال ةاألوراق قديم" بحجة أن االستئناف المركزية المحكمة المبلغ، رفضت عنا وبعد أن دف،نسترد المبلغ

حضر أنه  كونه مجرد االستيطانية الجماعات  شيقل لمحامي5000وتم إرغامهم على دفع مبلغ " قيمه لها
  ).هدر لوقته( وأن هذا الوقت ة منتهيالقضية، ألنه يعتبر أن ةلقاعة المحكم

 أمر إخالء منا وقاموا بتسليالشرطةوفي ساعات الصباح، حضرت قوات من  2012 شباط 12 تاريخ وفي
 شيقل بدل إيجار لصاحب 155,000مبلغ  إلى تغريمنا إضافة، االستيطانيةمن المنزل لصالح الجماعات 

  . أننا نسكُنها بدون إيجاراعتبراألرض، والذي 
 وقاموا بتفتيش المنزل بشكل دقيق جداً وفحص عدد جرات الغاز أخرى ة مرالشرطة عادت أسبوع وبعد

 أنهم  أن يذهبوا أخبروناقبلوإحصاء عدد السكاكين التي تستخدم ألعمال المطبخ، و  داخل المنزلالموجودة
  .قادمين وأنهم سوف يعودوا ليخرجونا من المنزل

 المنزل، وقاموا بإخالء وضباط وطالبونا االحتالل جداً من شرطة ة كبيرةحضرت قو 2012 آذار 27 وفي
 24 النتشة سليمان خالد ابني باعتقال قاموابتفتيشه بشكل دقيق، وقالوا أنهم وجدوا سالحاً في المنزل، ف

 من حركة السالم  أجانب عنه بعد أن قام نشطاءأفرج وتهديده ثم ة معتقل المسكوبي وتم نقله إلىاًعام
 ،باإلدالء بشهادتهم أن الجنود كاذبون

 على االعتداءكما تم في نفس اليوم 
 وتم فتح اً عام18 النتشةعمر خالد 

رأسه نتيجة الضرب، وأحمد خالد 
  . تم كسر ذراعهاً عام16 النتشة
، ة النتشالد هذا، قام طارق خوبعد

 ةوالذي يسكن في بيت عرفات النتش
بترك المنزل والخروج منه هو 

 وبات المسكن ،وزوجته وطفلته
فارغاً، مما دفع جماعات المستوطنين 

 عليه، لكن كان االستيالءلمحاولة 
   . يتصدون وأوالديزوجي 

  
وال أستطيع أن أتخيل ماذا  عددنا كبير،عائلتين ونحن   سليمان، ال أدري ماذا سنفعل،مواطنة أم الوتقول

  .سيحل بنا
  

  

  حنينا  بيت –والذي تركه أصحابه قسراً عرفات النتشة المواطن مسكن 
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  هدم مساكن ومنشآت بتهديد ... احلق يف السكن املالئم
 تسلم عائلاالحتالل بلدية

ُ
  : حنينابيت يف  بهدم مسكنهاً إخطارااجلوالني  ة

 كامـل سـعيد     محمـد المـواطن    االحتالل في مدينة القدس      بلدية سلمت 2012 آذار   25 في
 بيت حنينا شمال مدينـة  ي فةي في حي االشقر   ائنالكسكنه  خطاراً بهدم م  إ) اً عام 38(الجوالني  

  . وذلك بحجة عدم الترخيص،القدس المحتلة
 حيث يـأوي   ، وحمام ومطبخ  ة ومكون من غرفتين وصال    ، متر مربع  70 مساحة المسكن    وتبلغ

 4 واحمـد    ، سـنوات  7 وخالد   ، سنوات 9نور  ( : األربعة من زوجته وأطفاله     ةعائلته المكون 
  .) أشهر9 وحور ،سنوات

  
حنينا  بيت –دد بالهدم هالمعائلة الجوالني مسكن   

  : مركز أبحاث األراضي بالتاليلباحث المواطن محمد الجوالني أفادو
 وفي ، جاهزاً للسكنأصبح 2000 العام في و، ليكون مسكناً ليزل قام والدي ببناء المن1998 العام في

 ،وقاموا بتغريمي ي، قانونغير مرخص وغير أنه بحجة مسكني هدم بة من البلديراً إخطانفس العام  تسلمتُ
 يخ بتارةوكانت آخر دفع (، شيقل500 كانت ة أقساط  بحيث كل دفععلى ةوقمت بتسديد قيمة المخالف

15/03/2012 .(  
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 لي أرسلت أيضاً 2010 وفي العام ، شيقل7000 بقيمة أخرى ة مخالفالبلدية لي أرسلت 2007 العام وفي
 اًوقدم المحامي اعتراض.   شيقل60000 قارب ما ي إلىلمخالفات وصلت قيمة ا، شيقل8000 بقيمة ةمخالف

 أصدرتها تي الةعلى بلدية االحتالل كونها تقوم بتغريمي بشكل متواصل وخالل فترة تسديدي للمخالف
  . أنه طالما أن البناء المخالف قائم فإنها ستصدر مخالفات بحقياالحتالل لكن كان رد بلدية ة،المحكم

 أجل البت من 2012 نيسان 22 اريخ بتبمثولي أمام المحكمة يقضي اًر قراتسلمتُ 2012 آذار 25 وفي
 ت حاوللكنني و، سيتم هدم المسكنوإال أن أكون قد حصلت على رخصة بناء وعلي ،في قضية المسكن

  .ة قبل البلديمن ة بالرفض في كل  مرتقابل الطلبات جميع رخصه لكن كانت صدارإ
  : المواطن الجوالني متسائالًويضيف

   ...ل؟ في أطفالي وماذا أفعأذهب سأذهب إذا هدموا مسكني؟ أين سينأ 
 ،ةوخضع لعدة عمليات جراحي   % 60 بنسبة   يعاني من عجز  محمد الجوالني   مواطن   أن ال  يذكر
 ، عاطل عن العمل بسبب وضعه الـصحي       و وه ، يعاني من تشوه خلقي في عموده الفقري       فهو

وهـي ال تكفـي     ، ل شـيق  3000شهرياً وقيمتها    له   دفع التأمين التي تُ   مخصصاتويعتاش من   
  . احتياجاتها وال تُلبي الحد األدنى من ة كاملةإلعالة عائل

  
  
   

  
  
  

  هدم وجتريف 
  
  
  

 والتطوير للطرقات يف أحياء الصيانة تتم أعمال ملاذا
ُ ُ

 شديد ، ويف ببطء احملتلة املدينة
  ؟؟فصل الشتاء؟

 وبين طريق -الصالحية طريق – الصالحيةع  الطريق الموصل بين موقاالحتالل بلدية أغلقت
 البلدة داخل أسوار ةبرج اللقلق بباب حط

 فيها حفريات أجريت حيثُ ،القديمة
  . بحجة تمديد خدمات فيها

 االحتاللاألمر أن بلدية في  الغريب لكن
بالتجديد وعمل الخدمات في تقوم 

 يزيد  مما الشتاءصلفي ففقط  لطريقا
في القاطنين من معاناة المواطنين 

 ، األطفال وكبار السنوخاصة، الموقع
 القديمة البلدة الطرق داخل أنعدا عن 

 هذا فإن بلدية مع، وةقديم وةضيق
،  مثل هذه األموربافتعال تقوم االحتالل

 أال، السنة في أصعب فصول خاصة
  . الشتاء فصلوهو

 ببطء الصيانة أعمالفي البلدة القديمة يتم فيها رق ط  
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  واستيطان مصادرة 
 يخطط من أجل إغالق شارع القـدساالحتالل

ُ
ضـم ومـصادرة املزيـد مـن و ةلعيزريـ ا-

ُ

  :األراضي
 في وجه حركة المرور من قدس ال–ة إغالق شارع العيزريعلى  االحتالللطات  ستعمل

 إلى ةأراضي العيزري لضم االستيطان القدس وشعفاط وإلى أريحا لصالح إلى ةالعيزري
 وسلوان والعيسوية ديس ووأب ة بلدات العيزريأراضي على ة القائم"معاليه ادوميم"مستعمرة 
 منذ منتصف وخاصة االتجاهاتفي كل المستوطنة  وتوسعت وامتدت، 1974منذ العام 

 بلدة أراضي في غالبها دونماً 2000، حيث التهمت مساحة  اوسلواتفاقيةالتسعينيات بعد 
   .ةالعيزري
يزيد  والذي ةازر العيرأس منطقة أراضي مستهدفاً للمستعمرة يتواصل التمدد السرطاني واليوم

 التي يزيد ة، عائالت العيزرية خاصة ملكيته ملكييتشارك ف و، دونما4000ًمسطحه عن 
ذريعة ال أساس لها وال منطق سوى منطق الدولة ، وأصبحت أمالك ة نسم42000عددها عن 

  . األرض، ومن أجل سلب ونهباالحتالل
  : بالتالي  أبحاث األراضيلباحث مركز ة رئيس المجلس المحلي لبلدة العيزريوأفاد
، وتاريخياً يزرعه المواطنون  بعلي للحبوب وللبقولياتراعي ز هو الشرقي للقدسة المنطقريفإن 
 باعتبار االحتالل األمطار وقرار النحباس، ومع شح المياه طينيون أصحاب األراضي بشكل موسميالفلس

 جراء قرارات متروكةد أصبحت األرض ، فق يحظر على الفلسطينيين دخولهاة عسكرية منطقةنطقالم
  .ة على األراضي الفلسطينيلالستيالء مدروسة وممنهجة، بل هي ةلم تكن عفوي التي االحتالل

 امتدثم  ، كيلومتر7 الجدار الغربي لمساحة امتد وبذريعة األمن 2000 العزل والتوسع عام ار إقامة جدوبعد
 وحتى مستعمرة لوناأي من مخماس وحتى طريق ستعماريةاالإلى الشمال الشرقي بجذوره لتوحيد الكُتل 

  ."معاليه أدوميم"وكُتلة أدوميم وشرق جبع و" فيرد يريحو"
  

 بعد تفتيتها السكنيةحصر التجمعات وممارسة االحتالل على األرض إلى تهدف سياسة 
  واألنفاق والجسور وحصرالحديديةوعزلها عن بعضها البعض بالجدران وبالطُرق والسكك 

  .ة والسيطرلتحكملتبقى تحت ا) الفلسطينيين (محركته
  
 بحق المواطنين الفلسطينيين، فاق االحتالل التي يقوم بها ةالعنصري  الممارسات واألفكارإن

  .نوب إفريقيا سابقاًجذي ساد في النظام العنصري ال
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  جدار الضم والتوسع العنصري
مخطط

ُ
 والتوطني القسري للبدو على أراضي أبو ديس ر مواصلة بناء اجلدااالحتالل 

مية حرب مزجر...... 
ُ

  دوجة
 ديـس   أبـو  لمصادرة المزيد من أراضي بلـدة        ة مزدوج ة اإلسرائيلي لجريم  االحتالل يخطط

  .ادس وتوطينهم فيهري لبدو الق وإخالء قس، العنصريالتوسع جدار العزل وبناءلصالح 
 من البدو الفلسطينيين    مواطناً 2300 رب تم اإلعالن عن مشروع تفصيلي إلسكان ما يقا        دفق
الم  صنفها   والتي ،دس القُ ينة ريف مد  راضي على أ  قودنتشرين منذ عج" منطقـه    االحـتالل  ي "

  .  أراضي تابعة لهبأنها االحتاللوالذي يدعي 
 شـرق  – الشخاليت   أم عن أرض حوض     2003 اإلسرائيلي عام    االحتالل أعلن سبق أن    وقد
ـ  د900مساحتها  والتي تُقارب - وجنوب غرب الجهالينايات مكب النف غرب و  ديس، وأب  ،اًونم

 لنفسه الحق في ضمها وسـلبها      االحتالل يعطي   عليه و ،ة وأنها متروك  ة قديم ةبأنها أراضي دول  
 وعلى الشريط من األرض الواقع جنـوب        ،يها القسري لبدو القدس عل    التوطين إلى   إضافة ،له

  .ون وأرضهاً نصف مسطح مصنع الباط وتقريب، بقاعة روتانا للمناسباتومروراًبناية غيث 

  
  ديس أبو –المخططة السكان البدو فيها  األرضقطعة 

  : رئيس المجلس المحلي لبلدة أبو ديس عصام فرعون لباحث مركز أبحاث األراضي أفادو
 هالل أبو ديس ومنها عائلة أبو للمواطنين من عائالت ة خاصة أراضي الشخاليب وغيرها هي ملكيإن

 وأن األوامر - الحبوب سنوياًزراعة - ة أراضي مفتلحباعتبارها والتي كانت تزرع سنوياً. وعياد وغيرها
 فالمخطط ة، أنها أراضي متروكاالحتالل واليوم يدعي عتها، زرااستمرار حالت دون لالحتالل العسكرية

  .ة الفلسطينيين الخاصكات سافر على ممتلاعتداء جهةاإلسرائيلي يمثل من 
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 أكثـر  دونم لتوطين   1000 على مسطح    وين للبد  يعتبر المخطط مخطط توط    أخرى، جهة ومن
.  بدوي تم توطينهم قسراً بعد إخالئهم من مواقعهم        2000 إلى   إضافة ، بدوي عليها  2000من  

 التفافاًويعني أيضاً   ،  عاماً 60وهذا يعني إخالء قسري لهم من مضاربهم التي عاشوا فيها مدى            
 لنقـب  من أرضهم فـي ا الذين شُردوا قسراً و ومنهم البد، لالجئين الفلسطينيين  ةعلى حق العود  

 فـي   1949 منـذ العـام      ةلي الدو ة التي نصت عليها قرارات الشرعي     العودة ،1950بعد عام   
 هـذا  ثـل  فمـن هنـا ، يم    ، ومساكنهم التي هجروا منها    أراضيهم إلىقرارها بعودة الالجئين    

  .ةالمخطط جريمة حرب مزدوج
 ة العيزري إلى " ادوميم معاليه" و "كيدار"متد من مستعمرة     جدار العزل والتوسع الذي سي     وسيعزل

 عن مركز حيـاتهم     ة الشرقي ة والسواحر ة ديس والعيزري  أبو سيعزل   عناتا، -وعر نفق الزعيم    
 من  االحتالل ديس، ولن يبقي     وأبو ة العابرين للعيزري  أمام ةيزري شارع الع  غلقفي القُدس، وسي  

 .اآلن دونم حتى 4,800 دونم سوى 28,000 مساحتها البالغة ديس أبو يضاأر
  

  حواجز وحصار
  
  
  

  :أرضها وبيوتهانصب بوابة حديدية وفصل بيت اكسا عن 
 حاجزاً على المدخل الشرقي لبلدة بيت إكسا االحتالل قوات نصبت 2012 آذار 10في 

  .ة المحتلدس في الشمال الغربي من مدينة القُةالواقع

  
  اكسا قرية بيت   بين شقية المقامةالبواب
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 بعضهما ن عة فصلت شقي البلدة صفراء ضخمة عن بوابةذي هو عبار نصب الحاجز والتم
 الحاجز األول والذي وضع على رأس شارع االحتاللنَصب  2010 أيار 28ففي ، البعض

قام جزء منها على أراضي الم " راموت"، والقريب من مستوطنة ةالمدخل الشرقي للبلد
  .القرية
 بوابة حديدية وحرس الحدود  بنصب ة العسكرية الشُرطن وقوات ماالحتالل جرافات وقامت

كن امس 7 واً دونم2000 مما أدى إلى ضم ما يقارب ة، القرياخل د متر عن700تبعد حوالي 
 نفر يقع بين حاجزين 60 أحدها والذي يعود ألكثر من حتالل في القدسلحدود بلدية اال

  .عسكريين مغلقين ويتعذر الوصول إليه بالسيارة
  : رئيس المجلس البلدي لبيت إكسا عمر حمدان لباحث مركز أبحاث األراضي أفادو

 ةمن أراضي القري اً دونم2000 يقارب ما بمصادرة 2010 منذ العام نيتهان ع االحتاللأعلنت سلطات 
 االحتالل حيثُ قامت قوات ،"راموت "مستوطنةومن أجل توسيع ستيطان االستعماري اليهودي االلصالح 

ى ما بعدها بحجة  وقامت بإغالقها ومنعت المواطنين من الدخول إلة لداخل البلدةضخمعسكرية  ةبنقل بواب
، الذي أصبح لمواطن أمجد أحمد ذيب عوادل د يعواً ومسكناً دونم2000، ِلتَضم بذلك ةأنها أراضي دول
 مساكن لعائلة 6 إضافة إلى 11 والذي يقع منزله ضمن الحوض رقم ة بعد نقل البوابةخارج حدود البلد

  .حبابة
 على المواطنين اعتدوا االحتالل، إال أن جنود ة من نقل البوابلمنعه لالحتالل التصدي ة القريكان سوحاول

 وبحسب ما ، موقوفاللحظة، وهو لغاية اًعام16 ة حبابحمد الطالب الطفل أحمد مقالباعت، وقاموا والطُالب
وحكمت "  اعتقالهأثناء الجنود أيديأن احمد قد تعرض للتعذيب على "، وقعقاله أصدقاءه اللذين تواجدوا بالم

تأنف ضد القرار، المحكمة اإلسرائيلية على احمد بدفع غرامة واعتقال بيتي لمدة شهر، لكن المدعي العام اس
  .29/04/2012وتأجل النظر في االستئناف إلى 

  
  

 للقرية الهيكلي المخططعلماً بأن  دونم، 14500 حوض بمساحة 14 بلدة بيت إكسا من تتكون
لكن ) شارع راموت(الشارع الشرقي بشارع بيت حنينا ب ة وترتبط البلد،اًدونم) 650(فقط 

 ة طويلالتفافيةتحت سيطرته، لذلك فهم يستخدمون طُرقاً  يمنعهم من المرور منه ألنه االحتالل
  . الزرقاءالهوية، وِلمن هو مسموح لهم من حملة ةللوصول للمدين
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  والتي يظهر فيها البناء المستمر القرية التي تزحف باتجاه "راموت" طنة ستوم
  
  
 

  : الدينيةاألماكناالعتداء على 
  :ة إسالمية على مقرباعتداء   

 عنـصريين  مـن ال   اً عدد اقتحم 2012 آذار   25في  
 الجنوبي  ار للجد ة المالصق ةاليهود مقبرة باب الرحم   
 وقاموا بـأداء شـعائرهم      ،الشرقي للمسجد األقصى  

 وكـان   ،فيهاوتحطيم عدداً من شواهد القبور       ةالديني
 الـشرطة وحـضرت    ،اً شخص 17عدد المتطرفين   

 ، هم ل ةالحماي، بل وفرت     لكنها لم تُحرك ساكناً    وقعللم
 بعد اإلعالن عن مخطط يستهدف جـزءاً        أتيوهذا ي 

ـ  حديقةم تحويله إلى    ليتوالقبور  ة  من المقبر  . ة توراتي
 بمثابة حلقة وصل بين سور      ة وأن تلك المنطق   ةخاص

 اوود مدينة د  أي" عير ديفيد "بـ وما يسمونها     والبؤرة االستيطانية االستعمارية   المسجد األقصى 
  . في سلوان جنوب المسجد األقصىةالواقع
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جنود
ُ

  : يقتحمون باحات املسجد األقصىاالحتالل 
 باحات المسجد األقـصى تحـت مـا يـسمى           ة فرق عسكري  3 اقتحمت   2012 آذار   28في  

ـ 100 عددها ما يقارب تي وكانت الفرق وال   ة،بالزيارات السياحي  ، قـد دخلـت بزييهـا    اًدي جن
، المغاربة ساحات المسجد األقصى وقامت بالتجوال فيها قبل أن تنسحب من باب             إلىالعسكري  

  . ساحات المسجد األقصىداخلل جوالتها  الثالث خالرق بمرافقة الفالشرطةقامت و
 مـشاعر المـصلين     اسـتفزاز  لكنهـا تنـدرج تحـت        الـسياحة،  هذه الزيارات بحجة     وتُنظم

، وأن هذه الجـوالت     االحتالل بأن المسجد األقصى تحت سيطرة       رسالة، وتوجيه   والفلسطينيين
  .ستستمر

اً واضـح وانتهاكاً   استفزازاً هواعتبرت االقتحام اإلسالمية مديرية شؤون األوقاف     استنكرت وقد
 إلـى  االقتحامـات  تلك أدت األخيرة في األشهر ه وأنخاصة، لحرمة المسجد األقصى وساحاته 

  . ومستوطنيهاالحتاللقوات اخل باحات المسجد بين المصلين ومواجهات د
  

  :ًوفتح بابا للطوارئ التارخيي القدسً جزءا من سور هدم
 ور باباً ضخماً في س المحتلة في مدينة القُدساالحتالل وبلدية ليةاإلسرائي سلطة اآلثار افتتحت
 في الجهة الشمالية منه والمحاذية لشارع السلطان سليمان والمختصرة بين  التاريخيةالمدين

القانوني عام السور الذي قام باعادة بنائه السلطان العثماني سليمان ، باب العمود وباب الساهرة
علماً أثرياً تاريخياً مسجالً في سجل المحميات الدولية الثقافية في منظمة ، والذي يعتبر م1543

  .اليونسكو
 العمل ستمر ا،ليمان أنفاق في مغارة سافتتاح على ثار بالتعاون مع سلطة اآلة قامت البلديحيث

،  مخرج طوارئبذريعة استخدامه، وقامت الجهتان بفتح باب ضخم بالسور ة طويلةبها فتر
 من التوراتية الحديقة بلدية القُدس من أعمال انتهتة ففي تلك المنطقوقع، بذلك معلم الممغيرةً 

 وتجري هذه ،وكأنه معلم يهودي تاريخيتزوير التاريخ وإظهاره للعالم وأجل تهويد المكان 
 وقعبإغالق الم - البلدية وسلطة اآلثار -أدوات االحتالل   تقوم بشكل سري، حيثُ مالعاأل

  .ث لمنع رؤية ما يحدةته بحواجز عاليعبر إحاط
 أجل تغيير من فهو يعمل جاهداً هي طمس المعالم التاريخية، في القُدس االحتالل سياسة إن

  .ة للمدينة التاريخية الهويتغيير وتزويرهذه المعالم ل
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   التاريخي للقدس ر السو– تم فتحه لذريعة استخدامه في حاالت الطوارئاب ب

 واالستيطان االحتالل بلدية
الك
ُ

 ة يفتعل قبور وهميولونيايل
  : األرض علىلالستيالء

 واالستيطان االحتالل بلدية تفتعل
 المتدين يرغ والمتدين ولونياليالكُ

 حيث تقوم ،ةذريعة القُبور الوهمي
 لالستيالء ةبنصبها هنا وهناك كذريع

  .عليها
 هذا األمر من قبل في رأس حدث وقد

 ،العمود والشياح منذ السبعينيات
 ن اليوم على أراضي المواطنيويحدث

 من ةلودح وفي السةبابفي واد الر
  .أراضي سلوان

  
 مقبرة مأمن اهللا االحتاللبلدية أعمال التجريف من قبل جري فيه ت هذا في الوقت الذي ويأتي

 بذريعة توسيع ة، باب المغارب– ة في مقطعها المالصق لطريق الجثمانية باب الرحممقبرةو
لجزء  في ام80 امتداد وقامت في العامين األخيرين بتغطية القبور بالتراب على ،الشارع

 المواطنين من منعت و-ة السالونقبرةم بالمعروف - ةحمالجنوبي من مقبرة باب الر
  .ة اإلسرائيلية الوطنيلحدائق والدفن فيها ألنها أصبحت جزء من ااستخدامها

   سلوان –  األرض للسيطرة على السلودحة أراضيوهمية على بور ق
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 جنوب شرق جامع العين في ال بتجريف مقبرة األطفستوطنون قام المأخرى ناحية من

  . من قبلقبور حرمة الانتهكت وطبعاً ألنها اكناً، سرك ولم تحة تعترض البلديولم ،سلوان
  

 الرحمة شاهدين للقبور في مقبرة باب حطيم المتطرفين اليهود بتن ماً قام عددومؤخراً
  . التي تُرافقهماإلسرائيلية  ة منها، وعلى مرأى ومسمع الشُرطتحطيمه ما أمكن كل موتحطي

  تحت التُرابباتوا بل ولمن ، الفلسطينيين األحياء فوق أرضهمق ليست بح،ةصري عنممارسات
 سيارات وأنابيب مواقف وفنادق من عليها والبناء وتدميرها ر مقبرة مأمن اهللا يتم نبش القُبوفي
  . ومتحف للتسامحاريمج

 بل على جاليهودية المقبرة شيقل إلعمار ليون م20 االحتالل بلدية تُخصص ، الوقت ذاتهوفي
 االحتالل، في بلدية المالية ة رئيس اللجن" هدرييدداف" أكد ماالزيتون وإصالح شواهد القُبور ك

كول  " ةاألسبوعي العبرية الصحيفة في األولى كما جاء الدرجةمعتبراً ذلك مشروع قومي من 
  .2012 آذار 23 عددها الصادر في يف" هعير

 متعمد تهميش باب األسباط من مقبرة بوالمعروفة ةالمي اإلسة تعاني مقبرة اليوسفيبالمقابل،
كب النفايات م من مجمع ة المنبعثة تفوح رائحة القُمام،ة فعند مدخل المقبر،االحتالل بلدية من
جمعة جمع النفايات من المدينيتم حيثُ  ة، للمقبرحاذيالموالتي تم رفض  ونقلها إلى هذا الم ،

   .بلدية االحتالل إزالته
  .واإلسالميةالعربية  لمقدسات واللمقابر متعمد تهميش و، بل هة من البلدياً ال يعد تقصيرذاوه

  
  

  انتهاكات حبق األفراد 
  : حبق املواطننية وضريبية ماليغرامات

بوضع حواجز عـسكرية،     شرطة االحتالل اإلسرائيلي  وريات   د قامت 2012 آذار   17في  * 
 مركبـاتهم   وإيقاف، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين       سلوانالبستان ب  حي في   باالنتشارو

فـي بلـدة    االحتالل وفي نفس اليوم كان هنالك انتشار واسع لقوات   ،وتحرير المخالفات بحقهم  
 سـيارات المـواطنين التـي    تفتيش، وتعمدت تفزامت بتفتيش السيارات بشكل مس   حيث ق  عناتا

حركـة  حرية  أعاقت، وقع في المة مروريأزمات إلى حصول    أدى، مما   الصفراءة  تحمل اللوح 
  .المواطنين

  
 ترافـق   الـشرطة  من   ة قامت قوات كبير    2012 آذار   28في ساعات الصباح األولى من      * 

علـى  " يـد التنك"، من أجـل     ةللوزحي سلوان وتحديداً منطقة عين ا     سلطة الضرائب بمداهمة    
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 الـضريبة  موظفـو  حيث قام    ،باهظة ضريبيةتغريمهم غرامات    و التجارية المحالت   أصحاب
  .للمواطن ممدوح أبو تايهبالحجز على محل لمواد البناء في الحي تعود ملكيته 

  
 متعمد على األطفال وطالب املاعتداء

ُ ُ
  :دارس

 الطور بين الشُبان  المستشفيات بحيشارع مواجهات في اندلعت 2012 آذار 10في 
 وعند خُروجهم وقع الشُبان واألطفال في المباستفزاز مت التي قااالحتاللالفلسطينيين وشُرطة 

،  تجاه األطفالة القنابل الصوتيبإطالق وقامت ، في الحية مواجهافتعالمن مدارسهم من أجل 
 الحي باقتحامت الليل قامت  وفي ساعاة، قوات من وحدة المستعربين في المنطقنشرتو

  :وهم عدد من المواطنين بينهم أطفال واعتقال
 .اً عام16 جاسر أبو الهوى محمد .1
 .اً عام19 الهوى أبو محمد محمود تيسير .2
  .اً عام17 الصياد مجدي .3

حيث جرى  صالح الدين شارعالشرطة في عمارة البريد ب مركز توقيف ى نقلهم إلتموجميعهم 
  . م عدة ساعاتالتحقيق معهم وحجزه

  
 من أمام مدرسته اً عام13 ةالطفل معاذ العبيدي االحتالل شُرطة اعتقلت 2012 آذار 28وفي 
، وسرعان ما المدرسة مقابل االحتالل لشُرطة ة، حيث كانت تقف سيارشُعفاطبلدة في 
شاهد وقال . الحجارة يهم علألقى بحجة أنه باعتقاله عناصرها نحو الطفل معاذ وقاموا تتوجه

، لكن  نحوهمالحجارة بإلقاء  أي طفل ولم يقماتلم يحصل أية مواجه((  عيان في الموقع أنه
 وجر مواطنين الطُالب والالستفزاز المدارس بشكل خاص يسعى وأمام وقعوجودهم في الم

  .)) إلى مواجهاتالمنطقة
 طفل قام كهنا مدرسة سلوان بحجة أن االحتالل لشُرطة ة تابعةري دواقتحمت سلوانحي  وفي

 ميزوا الطفل من ةأن رجال الشُرطلغريب في األمر ، واباتجاههم ة من المدرسالحجارةبإلقاء 
 على الحائط للبحث عن الطفل الذي لم يكن سوى طفافصباال، فأمروا الطُالب حذائه األحمر
  . وبث الذُعر في نفوس األطفالالمدرسة اقتحامحجه من أجل 

  بيوتهمومن من مدارسهم اعتقالهم تم ذين المعتقلين الاألطفال من ركبي عدد هنالك أن ويذكر
أن ((،  واإلفراج عنهم الحقاًاعتقالهم وبحسب أقوال األطفال الذين تم ،ومن داخل فراشهم

، بل ي نُفوسهم وبث الرعب فتخويفهم تعمل على إسقاط األطفال من خالل االحتاللمخابرات 
 الحالة عن، عدا  األطفالم معظأكدهوهذا ما ))  "عمالءك" عهمويضغطون عليهم للعمل م

  . التعذيب النفسي والتهديد والضرب نتيجةاالعتقال التي يعانون منها بعد النفسية
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  :لالعتقاالت سيارات املواطنني االحتالل يستخدم
 نيةالثا الساعة عند العيسوية بلدة   االحتالل من شرطة    ة قوات كبير  اقتحمت 2012 آذار   26في  

 بكثرة الصوتية على المواطنين وإطالق القنابل      باالعتداءحيث قامت    ،ظهراً،  ومن عدة جهات    
 وحـدة  ي من األطفال الذين تواجدوا فـي المكـان علـى أيـد          اً عدد باعتقال، وقامت   اتجاههم

  .وقع بالمانتشروا الذين لمستعربينا
 تعـود ألحـد     سـيارة  أوقفت   رطةالشأن قوات من    ((  ة بالمنطق وا المواطنين الذين تواجد   وأكد

 عدد مـن وحـدة   واستقل، )ةلدواعي أمني ( المواطنين وأمرته بالخروج منها وأنها ستستخدمها       
 شُبان ونقلهم إلـى     5 باعتقالقامت   و  حتى وصلت إلى أماكن تجمع الشُبان      السيارةالمستعربين  

  .))معهم للتحقيق نالمواطني اً من عددباستدعاء قامت كما ، صالح الدينشارعمركز توقيف 
، المواطنين في القانون الدولي، كونها تقوم على تضليل         ة محرم ة وحدة المستعربين وحد   وتُعتبر

 أو،   بـائع متجـول    أو،  ئق تاكـسي  كـسا " ةمدني" أساليب تخفي    الوحدةوكثيراً ما تستخدم هذه     
ع المـواطنين    والتي تقوم على الخداع والتضليل وتـدف       ة، وغيرها من المظاهر المدني    كسائحين

  . كاناًبأيللشك 
 يقمـع جتمعـا سـلميا يف القـدس مباالحتالل

ُ ًُ  إحيـاء يـوم األرض الفلـسطيني ناسـبةً
  بالضرب

 بنصب الحواجز على االحتالل قامت قوات  2012 آذار 30 في  ساعات الفجر األولىمنذ
األقصى ألداء د إلى المسجمن وصولهم المواطنين لمنع ، ة القديمةمداخل مدينة القُدس والبلد

 المدينة في الخاصة والقوات الشرطة من ة، كما وقامت بنشر قوات كبيرصالة الجمعة فيه
  . ةالمحتل

  
  األقصىعسكرية  لمنع المواطنين من دخول المسجد حشودات 
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، ي الشارع العام في باب العامودف ة، أقام المواطنون صالة الجمعة ساعات الظهيروعند
مصلون من أداء  الانتهاء وبعد ة، ووحدة الخيالة اإلسرائيليةالشُرطبمحاطين من كُل الجهات 

 فقام جنود ،الفلسطينية األعالم رفعوا بشكِل سلمي أمام باب العامود واعتصموا، ةمعصالة الج
 ومهاجمة لفللف والغاز المسيل للدموع ورذاذ االصوتية ل التجمع السلمي بالقنابيق بتفراالحتالل

 عدد كبير واعتقالت  بالضرب على المواطنين بالهراواواالعتداء، الجنود على ظهور  الخيول
 وقامت برش المواطنين الشرطة من قوات إضافية بوحدات االحتالل قوات استعانت كما ،منهم

  . من أجل تفريقهمة كريهةوالتي تنبعث منها رائح  بخرطوم،ةبالماء الساخن عبر سيارة مزود
 وواد الجوز  العامودورأس مثل سلوان المتفرقة أحياء القُدس ى المواجهات إلامتدت وقد هذا

 من اإلصابات بالرصاص اً مما أدى إلى وقوع عدد،جز قلندياا وحي الطور وحةوالعيسوي
  .والغاز المسيل للدموع ، المغلف بالمطاطالمعدني

 بإغالق المداخل االحتالل، حيث قامت شُرطة ةسوي المواجهات في قرية العياشتدت وقد هذا
، كما قامت ةهم بقنابل الغاز والقنابل الصوتي من خالل إمطارالمواطنين وقامت بقمع ةللقري

  .العتقالهم مدني بين صفوف المتظاهرين  في زيٍٍةبنشر وحدة المستعربين المتخفي
 ة كانت تعتدي على المواطنين بالضرب متعمداالحتالل أن شُرطة ة شُهود في المنطقوقال

 يعتدون الشرطةفراد ، حيث كان أوهذه سياسة تكسير العظام" ألطرافتكسير عظام ا"
 وتم نقل عدد من اإلصابات إلى ،  الشُبان واألطفال حتى تُكسر يدهبالضرب على أذرع

  .مستشفى المقاصد في حي الطور
 اعتقاالت ة وإجراء حملالمواطنين منازل باقتحام االحتالل ساعات الليل قامت قوات وفي
  .ةواسع

 وبأساليب، بالضرب والشتائم تظاهرينسلمي للتعبير عن رأي الم على تجمع االعتداء إن
 الدولي الذي كفل القانون من حقوق أساسي بحق ة، لهو جريماإلنسانية بالكرامةحاطه 

 اعتقال كما أن ة، جماعيةللمواطنين التجمع السلمي والتعبير عن آراءهم بالتظاهر بصور
كان خالل ممارستهم لحق  االعتقال، ألن  تعسفياعتقال للمتظاهرين، لهو اإلسرائيلية ةالشُرط

ريات التي أقرها القانون الدوليمن حقوق الح.  
  

،  محيسنجبر (: في أحداث يوم األرض اعتقالهم يلي أسماء المعتقلين الذين تم فيما .1
،  أبو الهوىمالك،  حراميشُكري،  األطرشخالد،  رموزأبو محمد،  الدبسخضر
 كايد،  الباسطيمنير،  الحالقدمحم،  طريماتعمر،  أبو غنامعلي،  الدميريرمزي
 ).الدويك
  .، وجاد القضمانيمفيد الحاج: ين كل من المحاميين ترافع عن المعتقلوقد
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   األرضالسلمية في يوم من االعتداء على المسيرة  مشاهد
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  كات حبق التعليماهتنا
ً يفرض منهاجا تعليميا على املدارس العربياالحتالل ، يقوم على  يف مدينة القدسةً

  :أساس الوالء إلسرائيل
، فهو يسعى ةمه على قطاع التعليم في مدينة القدس المحتل اإلسرائيلي هجواالحتالل يواصل

 بمنهاج واستبدالهإلى تغيير المنهاج التعليمي 
 أرسلت دائرة يثح ،تعليمي إسرائيلي

  إلىة رسائل موجهاإلسرائيليةالمعارف 
حذرهم من مدراء المدارس في مدينة القدس ت

الحصول على أي منهاج تعليمي من الصف 
  عداأخرى جهةر من أي األول وحتى العاش

  . بلدية القدسعن
" الرا امباركي" وجهت 2012 آذار 7 ففي

مديرة قسم التعليم العربي في دائرة المعارف 
 المدارس ي إلى كافة مديررسالة يةاإلسرائيل

 استقاللعرض وثيقة تطالبهم بضرورة 
 ،إسرائيل في مكان بارز في المدارس

  .لطالب من قيم لالوثيقةوشرح ما تحمله هذه 
 بتوجيه اإلسرائيلية المعارف رة دائوقامت
 العدد إرسالمدارسهم طالبةً منهم  إلى رسالة

الكامل لكمية الكتب التي سوف يتم توفيرها 
على أساس  (التعليمية العمليةلهم إلتمام 

الكتب المسموح بها بنظرها والتي تتبع لبلدية 
وإال فإن المعارف لن توفر تلك ) القدس

 مسؤولية المدرسة وستتحمل ةدرسالكتب للم
  .ذلك
 بين الكُتب التي سيجري تداولها كتاب ومن

 يأن نكون مواطنين ف"مدنيات بعنوان 
 االستقالل ويطرح الكتاب وثيقة ،" إسرائيل

 الدولة، ويشرح عن يهودية اإلسرائيلية
  .والخ ...العبرية
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ن أبناء شعبهم ع هذا النهج هو نهج التطهير العرقي بحق المقدسيين وسلخهم إن      
تشويه كامل  لما يحتويه من خاصةعلى المنهاج التعليمي ة ، من خالل السيطرالفلسطيني ثقافياً

  . على عقولهم بتلك المناهج واالستحواذ، للتاريخ ومن تزوير له
 ،اء قامت إسرائيل بضمها لها أم السو ،1967 عام المحتلة هي جزء من األراضي والقدس

 وإن ما تقوم به إسرائيل من فرض ة، محتلة عربيةس األمن منطقفهي حسب قرارات مجل
. ِسجلها اإلجرامي بحق الفلسطينيين تُضاف إلى ة على المقدسيين لهو جريماحتاللهامنهاج 
 أي ت تحةأم، وال يحق ألي  فيها، ولها أيضاً تاريخالخاصة ثقافتها وحضاراتها ةفلكل أم

 احتالل ة لكن الحديث هنا يدور عن دول،ى شعبن تفرض حضارتها وثقافتها علمسمى كان أ
، كشكل  تُسيطر على ثقافة الشعب  المحتل وال تاريخ، وتحاول أنحضارة وال ثقافةليس لها 

 .السيطرةجديد من أشكال 
 

 


