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 ااكت إالرسائیلیة ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت� �الل شهر ف� یيل �دول یوحض �دد �نهت
 م:2016ش�باط 

 العدد موقع �نهتاك نوع �نهتاك

 14  هدم مسا�ن ومنشآٓت 

 1 صور �هر –واد امحلص  بذریعة �دم الرتخيص –هدم مسكن �اهز للسكن مبين من احلجر  -

 1 سلوان -واد قدوم  عة �دم الرتخيصبذری –هدم مسكن �اهز للسكن مبين من احلجر  -

 1 العيسویة -املد�ل الرشيق  بذریعة �دم الرتخيص –هدم �راج لتصلیح الس�یارات مبين من الطوب والزینكو  -

 11 العيسویة مكتب �ونتيرن  1موقف للس�یارات و 1�دران استنادیة و 2�ر�سات زراعیة و 7هدم  -

 4  ٕا�الق مسا�ن 

 4 صور �هر بذریعة ٔأمنیة   –مسا�ن   4درة ٔأمر ٕ��الق ومصا  -

 3  مصادرة ممتلاكت

 2 العزيریة -جتمع جبل البا� البدوي  تفكيك ومصادرة �ر�س سكين و�ر�س زراعي -

 غرف صفية 5مصادرة مدرسة تعلميیة حتوي  -
اخلان  –جتمع ٔأبو نوار البدوي 

 أ�محر 
1 

 49  هتدید �لهدم

 29 العيسویة بذریعة �دم الرتخيص -ري ملباين سكنیة قرار هدم ٕادا 29ٕاصدار  -

 قرار ٕ�عطاء فرصة ٕاضافية لتقدمي ا�رتاض �ىل قرار الهدم ملسكن بذریعة �دم الرتخيص  -
اخلان  –جتمع ٔأبو فالح البدوي 

 أ�محر 
1 

بذریعة �دم  -ٕاخطار بوقف العمل والبناء لـ �ر�سات سكنیة وزراعیة ومس�د  11ٕاصدار  -
 صالرتخي

 15 العزيریة  –جتمع جبل البا� البدوي 

 4 سلوان -�ني اللوزة  ٔأمر هدم ٕاداري ملبىن سكين  -

 18  استيالء وحماو� استيالء 

 شقق  3لك بنایة حتوي  وبنایتني شقة  12ٕا�ادة �سلمي بال�ات قضائیة ملبىن سكين حيوي  -
 ود �هيود تع ت� البنا�تسكنیة �د�اء ٔأن أ�رايض املقامة �لهيا 

 18 سلوان –بطن الهوى 

   خمططات استيطانیة

حمطات تبدٔأ من " عميق رفائمي" �لقدس  4ٕا�ادة ٔأحياء فكرة مرشوع "تلفریك" یتكون من  -
 الغربیة وصوًال ٕاىل كنيسة اجل�نیة 

 1 القدس 

 و�دة 57 بيت حنینا خطة لبناء و�دات اس�تعامریة �دیدة يف مس�تعمرة "راموت" -

   اتا�الق

 1 الرام ٕا�الق مد�ل الب�ة -

 1  اعتداءات مس�تعمر�ن

 1 سلوان -واد �لوة  جوالت اس�تفزازیة  -

 15  اعتداءات �ىل أ�ما�ن ا�ینية 

 15 املس�د أ�قىص املبارك منع مصلني واقت�امات مس�تعمر�ن -
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 قدس للسكن يف واد امحلص يف صور �هر جنوب المسكنًا �اهزًا  �حتالل هيدم
 

للسكن  مسكنًا �اهزاً  2016ش�باط  2جفر یوم الثال�ء املوافق  �حتاللهدمت جرافات ب�یة 
يف منطقة واد امحلص الاك�ن يف ب�ة صور �هر جنوب مدینة القدس احملت� وذ� حب�ة �دم 

قد دامهت  �حتاللقها قوات �برية من رشطة �راف  �حتاللواكنت جرافة �بعة لب�یة  الرتخيص.
ویعود املسكن ا�ي  و�رشت هبدمه،املسكن  �قت�اماملنطقة عند السا�ة اخلامسة جفرًا ، وقامت 

 5مهنم  ادر فأٔ  7من ة مكون ٔأرسةللمواطن ٕا�د ٔأمحد �يل ٔأبو حماميد، وهو رب  2م200تبلغ مساحته 
 واطن ٕا�د ابو حماميد لباحث مركز أٔحباث أ�رايضوأٔفاد امل ویعمل سائق �ص معويم. ،ٔأطفال
 :�لتايل

 

وهو مبين من احلجر مبسا�ة  ،ن ننتقل ٕالیه مع �ائليت للسكن فيهأٔ مقت ببناء املسكن هبدف 
حول املسكن محلایته ومحلایة  "سور�دار "كنت ٔأنوي ٔأن ٔأقوم ببناء و . وهو �اهز للسكن، 2م200

حتالل وقاموا ٕ�لصاق ٕاخطار یقيض وظفون من ب�یة �حرض م 2015اكنون ٔأول  1ٔأطفايل. ويف 
، �سلمت قرارًا هبدم املسكن 2015اكنون ٔأول  15بوقف البناء حب�ة البناء بدون �رخيص. ويف 

 مقت بتو�یل احملايم حسني غنامي لیرتافع عن القضیة يف حممكة الب�یة.و 
حتالل فون عن ب�یة �حتالل موظالیوم، حرضت قوات �برية من رشطة � ذ� ويف صباح

حيث قامت الرشطة ٕ��الق الطرق املؤدیة ٕاىل احلي، ومنعت ٔأ�دًا من  ،�رافقهم جرافة �زن�ر
 حتالل هبدم املسكن.الوصول ٕالیه، مث رشعت جرافة �
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 دومب�یة �حتالل هتدم مسكن قيد إال�شاء يف � واد ق
 

سكنًا أٓخر يف � واد قدوم يف ب�ة سلوان م  02/02/2016يف كام هدمت جرافات �حتالل 
جنوب املس�د أ�قىص، وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص. ویعود املسكن للمواطن حيىي حمسن ، 

 وأٔفاد املواطن حيىي لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل: من ساكن واد قدوم.
 

مع ٔأرسيت املكونة من  م، وذ� هبدف أٔن انتقل للسكن فيه2015مقت ببناء املسكن يف شهر ٔأ�ر 
 ٔأفراد، حيث ٔأنين ٔأسكن يف مزنل العائ�. 8

مرتمربع ومبين من احلجر، وهو تقریبًا �اهز للسكن وكنت ٔأنوي �نتقال   220بلغ مسا�ة مسكين 
والسكن فيه فور �نهتاء من بنائه وجتهزيه، ؤأثناء البناء، حرض موظفون من ب�یة �حتالل 

ش�باط  2قف البناء حب�ة البناء بدون �رخيص.  ويف صباح یوم الثال�ء وقاموا بتعلیق ٕاخطار بو 
، وعند السا�ة السابعة والنصف صبا�ًا جتمعت قوات �برية من رشطة �حتالل والقوات 2016

اخلاصة، وقاموا ٕ��الق املنطقة ومنع ٔأ�د من الوصول ٕا�هيا، مث قاموا �قت�ام املسكن وتفتيشه قبل 
تالل هبدم املسكن وتدمريه ... وهبدم املسكن فٕاهنم هدموا حياتنا وهدموا �لمنا ٔأن تقوم جرافة �ح 

 بآٔن نعيش يف سكن أٓمن. 

 
ٕان س�یاسة 
�حتالل اجتاه 
ٔأهايل القدس 
تقوم �ىل ٔأساس 
هت�ريمه ودفعهم 
ملغادرة املدینة، 
فهيي تعمل 
�اهدة من ٔأ�ل 

و�هنكه، �اصة مبا یتعلق �رشوط سن القرارات والترشیعات اليت من شآٔهنا ٔأن حتارص املقديس 
البناء والسكن، فهيي اليت حتدد �س�بة البناء يف املدینة احملت�، ويه اليت تضع الرشوط التع�زيیة 
"يف �ال وافقت �ىل منح رخصة بناء" �دا عن التاكلیف اخلیالیة ... مجیع ت� أ�س�باب من شآٔهنا 

ینتة بدون �رخيص وذ� حلاجته الرضوریة ٔأن تدفع الفلسطیين ٕاىل بناء مسكنه �ىل أٔرضه ويف مد
ٔ�مه حق من احلقوق اليت كفلهتا أ�عراف واملواثیق ا�ولیة، وهو احلق �لسكن.. وهذا احلق ا�ي 
ال ميكن ٔأن یتوافق مع س�یاسة �حتالل اليت هتدف ٕاىل تقلیل �دد الفلسطینيني وز�دة �دد 
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 املس�توطنني فهيا.
 صلیح الس�یارات يف قریة العيسویة يف مدینة القدس احملت�حتالل هتدم �را�ًا لت سلطات �

 
�را�ًا لتصلیح  �حتاللهدمت جرافات م 2016ش�باط  3يف الصباح البا�ر یوم أ�ربعاء املوافق 

الس�یارات يف قریة العيسویة يف مدینة القدس احملت�، وذ� حب�ة �دم حصول املنشآٔة �ىل 
مربع مبين من  مرت 400محمد �يل مصطفى" وهو مبسا�ة للمواطن " هیمث الكراج یعود ، و �رخيص

 الطوب ومسقوف �لزینكو.
 

�رافقهم  �حتاللوموظفون عن سلطة الطبیعة وب�یة  �حتاللواكنت قوات �برية من رشطة 
 �حتاللحيث قامت قوات  ،القریة من مد�لها الرشيق اقتحمواجرافة "هونداي �زن�ر" قد 

من الوصول ٔأو اخلروج ٕا�هيا وسط تعز�زات ٔأمنیة مشددة، مث رشعت  ٕ��الق املنطقة ومنع ٔأ�د
 :�لتايل وأٔفاد املواطن هیمث لباحث مركز أ�رايض یف ٔأرضیته.ر هبدم الكراج وجت �حتاللجرافة 

 

ویعتاش من وراء هذا  ،مربع ومبين من الطوب مرت 400مقت ببناء الكراج قبل �ام، وهو مبسا�ة 
و یقع هو ، حيث اكن الكراج خيتص بتصلیح املر�باتٔأطفال،  5من بيهنم  فرداً  14ني الكراج �ائلت

مصادرة لصاحل ما �سمى �حلدیقة الوطنیة اليت تنوي سلطة  �حتالليف منطقة تعتربها ب�یة 
 دومن من ٔأرايض العيسویة والطور. 700حوايل  هالطبیعة ٕاقامهتا �ىل ما مساحت

ل تقتحم القریة من مد�لها الرشيق وتنرش قواهتا �ملنطقة، حتالبقوات �برية من رشطة � وتفا�آُٔت 
ف ٔأرضیته ی حمتو�ته وجتر ميواكنت �رافقهم جرافة، حيث رشعت اجلرافة هبدم الكراج وحتط

 ٔأ�د ٕاخطارًا �ىل �ب الكراج ٔأو حمیطه.  وملهدم  ٔأي قرارها. وقد مت الهدم بدون ٔأن ٔأ�سمل ري وتدم

 
 یة وٕا�الق مدا�لها: �شدید احلصار �ىل ب�ة العيسو 

 
�د�ر ���ر بآٔن قوات حرس احلدود والرشطة �شن محالت مدامهة ش�به یومية  لقریة العيسویة 

)  وقوات �حتالل تغلق مد�يل العيسویة وتضع 2015ومنذ بدایة انتفاضة القدس (أٔواخر ٔأیلول 
وقامت قوات حواجز عسكریة �ىل مدا�لها وتعطل وتعیق حریة حركة مرور ٔأهايل العيسویة، 

�حتالل �عتقال العرشات من ٔأطفال القریة حب�ة رشق احل�ارة ، �ٕالضافة ٕاىل ٕاصدار العرشات 
من ٔأوامر الهدم ضد ٔأبنية القریة، لك ذ� ٕال�شاء احلدیقة التوراتیة �ىل ٔأراضهيا حيث أٔصدرت يف 

 .م ٔأوامر عسكریة مبصادرة املزید من أ�رايض2015ٔأواخر �ام 
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 مح� جتریف وهدم واسعة يف قریة العيسویةتالل �شن �ح 
 

 وسلطة الطبیعة �ىل �حتاللٔأقدمت ب�یة م 2016ش�باط  17يف الصباح  البا�ر الیوم أ�ربعاء  
تنفيذ مح� جتریف وهدم واسعة يف قریة العيسویة، حتدیدًا يف املنطقة الشاملیة الرشقية للقریة، وذ� 

حتالل ٕالقامته فوق ٔأرايض قة الوطنیة" ا�ي �سعى ب�یة �مضن ا�طط ا�هتویدي "احلدی
حيث قامت بتجریف مسا�ات �برية من أ�رايض املزرو�ة  وٕاتالف مزرو�اهتا، العيسویة والطور. 

وهدم �ر�سات لرتبیة أ�غنام وا��اج والطیور، ٕاضافة ٕاىل ٔأرض اكنت �س�ت�دم مكوقف للس�یارات 
اجلدول التايل یوحض أٔسامء ٔأحصاب  وختریب لش�باكت املیاه. ٕاضافة ٕاىل هدم ٔأسوار ،والشاحنات

 أ�رايض واملنشآٓت اليت جرفها �حتالل إالرسائیيل ومعلومات عهنا:
 

 امس املترضر #
�دد 

املنشآٓت 
 املهدومة

مسا�ة املنشآٓت 
 2املهدومة م

 طبیعهتا ٔأخرى

 �ر�س لرتبیة املوايش  50 1 سائد محمد ٔأمحد عبید 1

 جشرة 30قلع  12 1 د عبیدرائد محمد ٔأمح 2
 / قلع ٔأجشارغرفة �س�ت�دم �ٔوى للعمل

 ممثرة (زیتون/محضیات/ لوز�ت )

 نرصي صربي حميسن 3

 �دار استنادي م200 1
مبسا�ة دومن  سور حمیط بقطعة ٔأرض

 وطوب س�یاجمبين من  ونصف

1 1500 
موقف 
 للس�یارات

جترف ٔأرض مبسا�ة دومن ونصف ، اكنت 
 رات والشاحنات �س�ت�دم موقف للس�یا

 �ونتيرن اكن �س�ت�دم مككتب مكتب 12 1

 500 4 مراد جامل صاحل مصطفى 4
�ر�س لرتبیة 

 املوايش 
رٔأس من  50هدم �ر�س لرتبیة املوايش  (

 غرف لرتبیة اخلیول 3+  الغمن + د�اج

  50 1 شعبان موىس عبید 5
هدم �دار من الطوب والش�یك و�لع 

 ة أ�رضلش�باكت املیاه احملیطة بقطع

   �د�ن صربي درو�ش 6
جشرة ،  50قلع 

 8قطعة ارض 
 دومن 

مزرو�ة �لزیتون وامحلضیات قطعة ارض 
 جشرة) 50(

  600 1 صاحل �رك 7
حظرية لٔ�غنام مبنیة يف ٔأرضه من اخلشب 

 واحلدید

   2724 11 ا�موع

ز أٔحباث أ�رايض، مرك –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
 م.2016ش�باط 
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 و�لیه فٕان أ�رضار اليت جنمت عن معلیة التجریف والهجمة العدوانیة هذه  اكنت اكلتايل: 
 

منشآٓت زراعیة عبارة عن غرفة زراعیة وا�دة وست حظا�ر و�ر�سات  7هدم وجتریف  -1
عتاش مهنا ) اكن ی 2م1112لرتبیة املوايش واخلیول ٕاضافة لرتبیة ا�واجن بلغت مسط�اهتا (

 رٔأسًا من أ�غنام. 140طفًال، واكنت تآٔوي  15فردًا مهنم  28
 دومن.  2حيیطان وحيمیان قطعتني من أ�رايض مبسا�ة  2هدم وجتریف سور �دد   -2
دومن اكنت �س�ت�دم �راج  1.5منشآٓت جتاریة (قطعة ارض مبسا�ة  2هدم وجتریف  -3

 ن").للس�یارات والشاحنات ٕاضافة ٕاىل مكتب عبارة عن " �رفا
 جشرة خمتلفة. 80دومن وقلع  10جتریف   -4

 
 : �لتايل رايضأٔمحد عبید لباحث مركز أٔحباث ا�ٔ  وأٔفاد املواطن سائد محمد

 

�� مقنا أٔ� ، وهناك ٔأوراق ثبوتیة وحرص ٕارث ُمصدق -للعائ� -هذه أ�رض تعود ملكيهتا لنا
وزرع ما تبقى بآٔجشار الزیتون وأٓخر لرتبیة ا��اج،  رائد ٕ��شاء �ر�س لرتبیة املوايش، شقيقيو 

حتالل وسلطة الطبیعة، قاموا مبصادرة هذه أ�رض مضن لكن ب�یة � ،واللوز�ت وامحلضیات
فقبل حوايل العام والنصف (اكتو�ر  ،خمطط ما یعرف �حلدیقة الوطنیة، �ىل حساب ٔأراضینا

الهدم ملدة �ام، وبعد ت بتعیني حمايم دفاع ٕاس�تطاع ٔأن یؤ�ل م) �سلمت ٕاخطار �لهدم، فق2014
ٕانهتاء الفرتة قام احملايم بتقدمي طلب تآٔجيل أٓخر للمحمكة، لكن قبل ٔأن �رد الب�یة �ىل طلب احملايم 
قامت جرافات الب�یة هبدم �ر�س لرتبیة املوايش وغرفة، واكن ذ� �شهر اكتو�ر من العام املايض 

2015. 

 یضیف :

ففي حوايل  ،  هدم �برية للمنطقة، وبدون سابق ٕانذاروهذا هو الهدم الثاين، لكنه �اء مضن مح�
حتالل وسلطة الطبیعة وثالثة السا�ة اخلامسة والنصف جفرًا، حرضت قوات �برية من رشطة �

 حتالل، حيث رشعوا حبم� هدم واسعة يف املاكن.جرافات تتبع لب�یة �

 
للمواطن " نرصي  ودات یعحتالل قد قامت بتجریف موقف للس�یارات والشاحنواكنت قوات �

سا�ة قبل الهدم بیوم ٕال�الء قطعة  24حتالل قد ٔأ�لته صربي حميسن " وا�ي اكنت قوات �
حيث رشعت ، أ�رض اليت �س�ت�د�ا واليت تبلغ مساحهتا دومنًا ونصف، وذ� للرشوع يف هد�ا

ونتيرن أٓخر ٕاىل صباح الیوم بتجریف قطعة أ�رض، وهدم �ونتيرن اكن �س�ت�دم مككتب، ونقل �
 مسافة بعیدة .
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حتالل وسلطة الطبیعة �ر�س مبسا�ة نصف دومن یعود للمواطن كام هدمت جرافات ب�یة �
و�ربیة اخلیول. ومت  "مراد جامل صاحل مصطفى" حيث اكن �س�ت�دمه لرتبیة املوايش والطیور،

ش" ومزروع جزء تعود للمواطن "�د�ن صربي درو� اتدومن 8جتریف قطعة ٔأرض تبلغ مساحهتا 
وأٔضاف محمد   ولك ذ� مت دون سابق ٕانذار. ،جشرة 50مهنا �لزیتون وامحلضیات وٕاتالف ٔأكرث من 

 ٔأبو امحلص، عضو جلنة املتابعة يف قریة العيسویة لباحث مركز أٔحباث أ�رايض :
 

ة حتالل �سعى ٕاىل ٕازا� لك ما هو موجود يف هذه املنطقة، من �الل هدم ومصادر ٕان سلطات �
املنشآٓت، وجتریف أ�رايض واملزرو�ات يك تقوم بتنفيذ مرشوعها ا�هتویدي ما یعرف �حلدیقة 

ت� أ�رايض اليت ميلكها ٔأحصاهبا أ�صلیني ، مئات ا�ومنات من ٔأرايض القریة ا�هتمتاليت  ،الوطنیة
انيهنا ال تعرتف وال تبدي ٕاه�مًا ٔ�ي قانون سوى لقو  �حتالللكن دو�  ، بو�ئق رمسیة
 �س�تعامریة.

 
ضدها، من  �حتاللوتعاين قریة العيسویة من تضییق وخناق نتي�ة الس�یاسة اليت تتبعها دو� 

و�ساء وسد مدا�لها �ملكعبات إالمسنتية والتنكيل �ملواطنني من ٔأطفال  ،وٕا�القاتحواجز 
خریب الیومية، وهدم هامت والتاعتقال واملد، ٕاضافة ٕاىل محالت �وطالب وعامل صبا�ًا ومساءً 

 واملنشآٓت �لهدم.  ا�ناملسكن وهتدید العدید من املس
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  إغالق مساكن –االعتداء على احلق بالسكن 
 �ىل �د تعبريها حبجج ودوافع " أٔمنیة" راد�ة،

 �هر جنوب حتالل تصدر أٔوامر هبدم ومصادرة مسا�ن أٔربعة �ائالت يف قریة صورسلطات �
يف إالقامة حق حملت�، و�سحب مدینة القدس ا 

 من ثالثة معتقلنياملدینة 
ٔأصدر ما �سمى بقائد لواء م 2016ش�باط  6يف 

 حتالل إالرسائیيل قرارًا �يش � اجلهبة ا�ا�لیة يف
 ب�ةهبدم ٔأربعة مسا�ن لعائالت معتقلني من یقيض 

، اكنوا قد جنوب مدینة القدس احملت�صور �هر 
حيث  م،2015ن العام مٔأیلول اعتقلوا يف شهر 

مبسؤولیهتم عن مقتل  �حتالل�هتمهم دو� 
مس�توطن ٕارسائیيل بعد ٕالقاء احل�ارة �ىل س�یارته 

�ىل الشارع القریب من م 2015ٔأیلول  12يف �رخي 
الس�یارة عن طریقها   احنرافالقریة، مما ٔأدى ٕاىل 

 .�حتاللومقتل املس�توطن، حبسب ٕاد�اء دو� 
 

 أٔسامء أ�رسى املهددة مسا�ن �ائالهتم �ملصادرة وإال�الق: یوحض اجلدول التايل

 �مس #
 مسا�ة املسكن

 2م
�دد ٔأفراد 

 العائ�
 �دد أ�طفال

 5 2 120 أ�سري محمد صالح محمد ٔأبو كف�ائ�  1
 0 2 80 أ�سري عبد محمود دو�ت�ائ�  2

 2 5 100 أ�سري محمد �اد الطویل�ائ�  3
 3 7 100 لید فراس أ�طرشأ�سري الو �ائ�  4

 10 16 400 ا�موع

مركز ٔأحباث أ�رايض ،  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
 م. 2016ش�باط يف 

 
ي ٔ�نه قد �ردع خمربني ا��ن و�اء القرار ا�ي �سلمته العائالت أ�ربعة، ((ٔأن هذا إالجراء رضور 

كام مت ٕارفاق القرارات خبارطة تبني ، -حبسب تعبريه –ینوون تنفيذ معلیات مشاهبة �ملس�تقبل )) 
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كام ٔأصدر مكتب وز�ر  املسكن ا�ي صدر حبقه القرار هبدف تعیينه وحتدید موقعه متهیدًا لهدمه.
امة ثالثة من املعتقلني يف مدینة القدس ا�ا�لیة إالرسائیيل قرارًا، یقيض �سحب بطاقات هویة ٕاق

 احملت�، ومه :
 

 أ�سري عبد محمود دو�ت .1
 أ�سري الولید فراس أ�طرش .2
 .أ�سري محمد صالح محمد ٔأبو كف .3

 
وأٔفاد املواطن صالح محمد �لیان أٔبو كف، وا� أ�سري محمد أٔبو كف لباحث مركز أٔحباث أ�رايض 

: 

 احنرفتحيث  ،ري �ىل الشارع الرئييس احملاذي للب�ة، وقع �ادث س2015ول لٔأی 12يف �رخي 
وذ�رت وسائل إال�الم  ،بعامود، مما ٔأدى ٕاىل مقتل سائقها واصطدمت وانزلقتس�یارة عن مسارها 

قتحمت قوات �برية ا، م2015ٔأیلول  24لكن، يف �رخي  ،إالرسائیلیة ٔأن احلادث هو �ادث سري
 ،ن�خشص أٓخر  30�ام) وحوايل  18و�ي محمد ( تقلواواع حتالل وا�ا�رات الب�ة، من رشطة �

، �رشت الصحف وإالذا�ات العربیة ٔأن احلادث ا�ي قتل فيه املس�توطن نيبیوم اعتقاهلموبعد 
و�رشت الصحف ، ا�هيودي اكن نتي�ة ٕالقاء جحارة �ىل الس�یارة مما ٔأدى ٕاىل ٕاحنرافها ومقتل سائقها

عبد محمد دو�ت ، وولید فراس أ�طرش، ومحمد صالح  لثالثة من املعتقلني ومه: صورًا ؤأسامءً 
�ام) و  16ن) ومه : محمد �اد الطویل (��وهنم (قارص  �نا�ٓخر  االثننيومل تنرش ٔأسامء  ،�لیان

 �ام)، لكهنا ٔأوحضت ٔأن املهتمني مه مخسة ٔأفراد. 17أ�سري �يل ٕا�راهمي �يىس ( 

 یضیف قائًال:

واب ميینيني يف الكنيست یطالبون ٕ�نزال ٔأقىس العقو�ت وصدر بعدها �دة ترصحيات من وزراء ون
حبقهم، كقطع مس�تحقات التآٔمني الوطين عن �ائالهتم، وهدم مساكهنم، وحسب ٕاقامهتم، بل 

 ووصلت للمطالبة بتنفيذ عقوبة إال�دام حبقهم.
ٕا�الميًا  �اصة بعد ٔأن مت ٕاس�هتالكها القضیةبعدها مقنا بتو�یل حمايم دفاع عن املعتقلني، ملتابعة 

نتفاضة اليت بدٔأت �ش�تعل يف حتالل �دة ٕاجراءات وقرارات "ٔأمنیة" ملوا�ة �حكومة � واختاذ
 القدس احملت�.

حتالل وخما�راته، �رافقهم عتقال الش�بان، دامهت الب�ة قوات �برية من رشطة �اوبعد شهر من 
صو�ر املسا�ن، ؤأ�ذ قياساهتا و�دات عسكریة تتبع ملا �سمى "�سالح الهندسة "، حيث قاموا بت

 ٔأس�بوع �الل نيحتالل مرتوهذا إالجراء مارس�ته قوات � ، من ا�ا�ل ٕاكجراء متهیدًا لهد�ا
 وا�د.
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 یضیف قائًال:

، �سلمنا من �الل حمايم ا�فاع قرارًا یقيض �سحب إالقامة لثالثة م2016ويف شهر اكنون �ين 
أ�سري محمد صالح ، أ�سري الولید فراس أ�طرش، و�تمن املعتقلني ومه: أ�سري عبد محمود د

 .محمد ٔأبو كف
اكنون �ين  21، ومتت املوافقة �لیه بتارخي 2015�رش�ن ٔأول  21واكن القرار قد مت تقدميه بتارخي 

حتالل �سحب إالقامة من قبل فریق �ىل قرار وز�ر دا�لیة � اس�تئنافومت تقدمي  ،2016
 .�ٔأهنم رفضوا ذ ٕاالحمامني 

، �سلمنا من �الل حمايم ا�فاع قرارًا یقيض هبدم مسا�ن م2016ش�باط  6ويف یوم امجلعة املوافق 
حتالل املركزیة رفضت س�تئناف �ىل القرار لكن حممكة �اومقنا بتقدمي  ،�ائالت ٔأربعة من املعتقلني

 احملمكة العلیا إالرسائیلیة.ٕاىل  �الس�تئناف، فقمنا �س�تئناف

 

 
 �ائ� أٔبو كف املهدد �ٕال�الق واملصادرة وإالخطار ا�ي سلمه �حتالل للعائ�ن سكصورة مل 

 
اليت تتبعها سلطات  الس�یاسة�ىل  لال�رتاضيف الب�ة  اعتصام قامت العائالت بنصب خمية 

حبق العائالت هبدم  �حتاللحتالل حبق ٔأبناهئم وعن إالجراءات اليت ستت�ذها سلطات �
 اهتام، �اصة ؤأن تقر�ر �ادث السري ا�ي وقع �ىل الشارع الرئييس ومت مساكهنم و�رشیدمه

، مل یتناول أٔن الس�یارة قد تعرضت للريم �حل�ارة، حيث مل یظهر �ىل الش�بان �لوقوف وراءه
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حتالل قامت �هتدید املعتصمني بآٔهنا س�تقوم لكن سلطات � هیلكها اخلار� بآٔنه قد ٔأصيب حبجر.
مت ٕازا� اخلمية من املاكن، مما دفع یش�یقل يف �ال مل  10,000امة بقمية هبدم اخلمية وفرض غر 

 عتصا�م.ااملعتصمني ٕاىل فك 
 

مبوجب قانون الطوارئ الربیطاين �الل فرتة  ؤأوامر الهدم هذههذا وقد ٔأصدرت قوات �حتالل 
ا�ر قد مت ٕالغاؤه م، �لامً بآٔن هذا القانون اجل1945لس�نة  119لنظام  �نتداب �ىل فلسطني، وفقًا 

وان ال حق لهذا �حتالل تنفيذه، مث ٔأن الهدم یطال ٔأ�ر�ء ومه ٔأبناء وزو�ة املهتم وكذ� یتسبب 
) 119ومبا ٔأن املادة ( يف تصدع بقية شقق البنایة واليت �سكهنا ٔأ�س أٓخرون ال یعرفون املهتم جيدًا.

ال ميكن للمواطن ٕا�ادة بناء مزن� عن " هدم ومصادرة " فهذا یعين انه  �دثمن هذا القانون تت
 ماكن املزنل املهدوم.

 
كام حترص سلطات �حتالل �ىل متدید العمل بقانون الطوارئ الصادر عن �نتداب الربیطاين 

 �ىل فلسطني �شلك س�نوي، الس�ت�دامه ضد املواطنني الفلسطینيني.
 

ندرج مضن س�یاسة العقاب ت  ابآٔهن املسا�ن أ�ربعة�رى مركز ٔأحباث أ�رايض يف معلیة ٕاخطار 
امجلاعي ا�ي تتبعه سلطات �حتالل حبق �ائالت الشهداء وأ�رسى، ويه س�یاسة �سعى 
�حتالل من �اللها الضغط �ىل العائالت و�رویعهم وتدمري ما تبقى من حياهتم و"التنكيد" �لهيم 

حتالل بآٔن وفرض ظروف حياتیة صعبة، كتش�تيت مشلهم وهدم مساكهنم، وتعرتف سلطات �
مثل هذه القرارات هتدف ٕاىل "ردع" الفلسطینيني يك ال یقوموا بتنفيذ معلیات ضد �حتالل 

حرق �ائ� دوا�شة   جرامئ حبق الفلسطینيني اكن أٓخرها جرمية وقطعان مس�توطنیه ا��ن ینفذون 
بة من و�ساء يف الطرقات �اصة القری  ٔ�طفال... و�االت دهس  اليت تعجز اللكامت عن وصفها 

املس�تعمرات ... كذ� تنفيذ جرامئ حبق أٓالف أ�جشار من حرق وتدمري وجتریف ... �هیك عن 
رسقة أ�رايض لصاحل التوس�یع �ستيطاين املتواصل ... لك هذه �عتداءات والقامئة تطول مل جيد 

ل �ىل العكس لك ٔأي رادع �ردعهم ال �عتقاهلم وال هبدم مساكهنم ... ب املس�تعمرون ٔأثناء اعتداءمه 
  هذه �عتداءات حبامیة �يش �حتالل إالرسائیيل.
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  تهديد باهلدم –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 �ىل مباين ومنشآٓت يف قریة العيسویة قرار هدم ٕاداري 20توزع  �حتاللب�یة 
 

�رافقها  حتالل�قوات من رشطة  م اقتحمت2016يف الصباح البا�ر یوم االثنني أ�ول من ش�باط 
 20بتوزیع  �حتاللب�یة  حيث قام موظفو م،2016قریة العيسویة  �حتاللطوامق من ب�یة 

 قرار هدم "ٕاداري" �شلك عشوايئ �ىل منازل ومنشآٓت تقع يف املنطقة الشاملیة الرشقية من القریة.
 :�لتايل أ�رايضأٔفاد محمد أٔبو امحلص، عضو جلنة املتابعة يف القریة لباحث مركز أٔحباث و 
 

القریة والتو�ه ٕاىل  �قت�امحتت حامیة الرشطة والقوات اخلاصة  �حتاللقام موظفون من ب�یة 
، حيث رشعت بتصو�ر ملعظم املباين واملنازل واملنشآٓت يف ت� ةاملنطقة الشاملیة الرشقية من القری

تعود   منازل ومنشآٓت الساكنسامً" �ىلاقرار هدم ٕاداري "ال حتمل  20قة، مث قامت بتوزیع طاملن
�لامً ٔأن معظم املسا�ن اليت مت تعلیق قرار هدم �لهيا ، جماهد، عبد الغين) لعائالت (�لیان، محمد،

. ٔأي ٔأهنا �اماً  20 – 5، ؤأن معظمها قد بين ما بني �حتالليه مرخصة حبسب جسالت ب�یة 
 ليست �جلدیدة.

ٔأن تتعمد بتوزیع قرارات هدم �شلك عشوايئ  يف بعض أ�حياء �حتاللومن س�یاسة ب�یة 
يف سلوان، حبیث تقوم بتصو�ر  �حتالل�ٔ�حياء املس�هتدفة، وهذا أ�سلوب �س�ت�دمه ب�یة 

ضد  �حتاللو�رشع بعدها بتوزیع قرارات هدم مو�ة من ب�یة  منطقة بآٔمكلها تصو�رًا شامًال،
رفق �ىل قرار الهدم رمق هاتف نقال ملوظف و�، ٔأي ٔأهنا ال تعمل من هو صاحب املسكن (جمهول)،

 یطلب مهنم مراجعته فور �سلمهم قرار الهدم. �حتاللبب�یة 

  
ٕاىل �لق �ا� من التخبط والبلب� يف ت�  �حتاللة یومن �الل هذا أ�سلوب، هتدف ب�

ب�یة  �اصة ا��ن قاموا ببناء مساكهنم بعد حصوهلم �ىل �رخيص من ،واطننياملنطقة بني امل
ٔأن یقوم لك من �سمل قرار الهدم  ظر(ب�یة �حتالل)تنت�حتالل قبل �دة س�نوات، بعدها 

لكشف جسالته ؤأوراقه  مبراجعهتا ٔأو االتصال �ىل الرمق املرفق بقرار الهدم لیمت اس�تد�اءه ملاك�هبا
 ٔأما�ا. 

 
لتنظمي والبناء اليت حتامك احلجر من قانون ا 65/2/212وتآٔيت ٔأوامر الهدم إالداریة ( استنادًا للامدة 

وليس البرش وغیابیًا وسواًء اكن البناء مرخصًا أٔم ال وبغض النظر عن �رخي بناء البيت، القانون 
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يف القدس)، ومل تذ�ر أ�وامر  -فقط  –العنرصي ا�ي تطبقه ب�یة �حتالل ضد الفلسطینيني 
جمهول تتبعها ب�یة �حتالل فقط يف ٔأسامء ٔأحصاب املسا�ن، وٕان س�یاسة الهدم إالداري ضد 

واخلوف الشدید  إالر�كالعيسویة.. اليت یعيش أٔحصاب البنا�ت �ا� من  ٕاىلسلوان والیوم امتدت 
 �ىل مس�تقبل جمهول. 

ٕان ب�یة �حتالل تتعامل مع الناس ؤ�هنم ٔأش�یاء وهذه مقة العنرصیة، ونصت أ�وامر إالداریة 
أٔو مراجعة الب�یة من �الل هاتف الب�یة وموقعة من مفتش البناء  هدم البيت -للمجهول –�لیك 

  يف الب�یة.
 

ومن هنا یَُذ�ر مركز ٔأحباث أ�رايض، ٔأنه جيب �ىل لك من یتسمل قرار من ب�یة �حتالل، سواء 
 هدم ٕاداري ٔأو قرار وقف بناء ٔأن یتو�ه ٕاىل اجلهات القانونیة اكملراكز واملؤسسات احلقوقية اليت هتمت
هبذا النوع من �نهتااكت، ؤأن ال یتواصل بآٔي �ال من أ�حوال �شلك مبارش مع ب�یة �حتالل 

 دون ٔأن �كون قد حصل �ىل استشارة قانونیة ٔأو حمايم دفاع.
 

�د�ر ���ر بآٔن قوات حرس احلدود والرشطة �شن محالت مدامهة ش�به یومية  لقریة العيسویة 
)  وقوات �حتالل تغلق مد�يل العيسویة وتضع 2015اخر ٔأیلول ومنذ بدایة انتفاضة القدس (أٔو 

حواجز عسكریة �ىل مدا�لها وتعطل وتعیق حریة حركة مرور ٔأهايل العيسویة، وقامت قوات 
�حتالل �عتقال العرشات من ٔأطفال القریة حب�ة رشق احل�ارة ، �ٕالضافة ٕاىل ٕاصدار العرشات 

 ذ� ٕال�شاء احلدیقة التوراتیة �ىل ٔأراضهيا حيث أٔصدرت يف من ٔأوامر الهدم ضد ٔأبنية القریة، لك
م ٔأوامر عسكریة مبصادرة املزید من أ�رايض، للمزید راجع التقر�ر الصادر عن 2015ٔأواخر �ام 

 ).التقر�ر �الجنلزيیة، التقر�ر �لعربیةمركز ٔأحباث أ�رايض، (
 

 �حتالل هيدد هبدم مسكن يف جتمع " أٔبو فالح " رشق القدس احملت� 
 

، ٕاخطارا بعنوان " ٕاعطاء فرصة ٕاضافية 10/2/2016و�ت سلطات �حتالل إالرسائیيل، بتارخي 
وا�ي �س�هتدف مسكن املواطن محمد عید ٔأبو )  392377لتقدمي ا�رتاض �ىل قرار هدم رمق 

 داهوك، الواقع مضن جتمع " عرب ٔأبو فالح " مبنطقة اخلان أ�محر  رشق مدینة القدس. 
 

فقد دامهت إالدارة املدنیة التابعة لالحتالل حبراسة �يش �حتالل مسكن املواطن ٔأبو فالح 
) ٔأ�م من �رخي 3" فرصة " مدهتا (وسلمته إالخطار ا�ي �اء فيه بآٔن سلطات �حتالل متن�ه 

 تلقيه إالخطار لتقدمي ا�رتاض �ىل قرار الهدم الصادر حبق مسكنه. 

17 
 

http://www.poica.org/details.php?Article=8863
http://www.poica.org/details.php?Article=8864


 

 
 : إالخطار ا�ي سلمه �حتالل للمواطن أٔبو داهوك وا�ي یقيض هبدم مسكنه1صورة 

 

 
 : مسكن �ائ� أٔبو داهوك املهدد �لهدم يف جتمع عرب ٔأبو فالح البدوي2صورة 
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)  توجيه ٕاخطار هنايئ بوقف العمل وهدم 25/7/2013ٕاخطار �حتالل بآٔنه مت بتارخي ( و�اء يف
البناء، وان ما �سمى �للجنة الفرعیة للتفتيش متن�ه فرصة ٕاضافية للتقدم ��رتاض �ىل قرار الهدم 

 و�لنظر ٕاىل املسكن املهدد فهو مبين من الصفيح، وتقدر مساحته حبوايل �الل مدة ثالثة ٔأ�م. 
 ) ٔأطفال.  4) ٔأفراد من بيهنم (6) وتقطنه ٔأرسة مكونة من (2م25(
 

ویآٔيت هتدید �حتالل هبدم مسكن املواطن ٔأبو فالح يف ظل فصل الش�تاء والربد القارص ا�ي 
ىل مصري ٔأرسته يف �ال نفذت سلطات متر به أ�رايض الفلسطینية ،ٕاذ خيىش ٔأبو داهوك �

�حتالل هتدیدها وهدمت املسكن حتت ذریعة البناء دون �رخيص يف الوقت ا�ي ال متنح 
 سلطات �حتالل ٔأي رخص للمباين وإال�شاءات الفلسطینية يف املناطق املصنفة " ج" . 

 
 مس�تقبل جمهول!!

 
ٕاخطاره �لهدم من قبل إالدارة املدنیة  م عندما مت2013و�رجع قضیة مسكن �ائ� أٔبو داهوك �ام 

إالرسائیلیة �سبب قيام العائ� بعملیة �رممي ملسكهنا ويه تغیري أ�لواح اخلشبية �كرفان أٔقوى ؤأمكن 
لیقهيم �رد الش�تاء القارص، وهو ما اعتربته �دارة املدنیة إالرسائیلیة  يف ذ� الوقت بعملیة بناء 

 انونیة.�ري قانونیة حتتاج ٕاىل رخصة ق
 
صاحب املسكن يف ذ� الوقت تو�ه اىل احملايم إالرسائیيل "شلومو لیكر" من ٔأ�ل ا�فاع عنه  
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ووقف خمطط �دارة املدنیة يف هدم مزن�، احملايم جنح يف ذ� الوقت �س�تصدار قرار �سمى 
 راءات املناس�بة.قرار ا�رتازي مينع الهدم حىت ٔأن تبت احملمكة العلیا يف القرار ؤأ�ذ احلیثيات وإالج

سا�ة فقط  72�ائ� ٔأبو داهوك  متهل  يف إالدارة املدنیة إالرسائیلیة  جلنة التنظمي والبناء إالرسائیلیة
یتطلب لرضورة إال�الء وهذه امله� �ري اكفية فٕاجراءات ��رتاض وٕا�داد ملف طلب الرتخيص 

مر ا�ي یصعب ��رتاض ا�ٔ  .ٕاجراءات معقدة یصعب ٕا�دادها حىت مضن شهر من الزمان !!؟
  .لیصبح املواطن املهدد يف �ا� صعبة ینتظر مس�تقبل �ائلته ا�هول �ىل قرار الهدم 

 
 حتت املراقبة !

 
الس�ید محمد ٔأبو داهوك �سكن �لقرب من اخلط الرسیع ا�ي �ربط القدس بآٔرحيا وهو ما جيعل 

املدنیة إالرسائیلیة ٔ�نه هبذه الطریقة یقوي القيام بآٔي معلیة �رممي ملزن� �مة خطرة يف نظر �دارة 
بقاءه واس�متراریة وجوده يف أ�رض و�لتايل وقوفه يف و�ه متدد املس�توطنات ومصادرة املزید من 

التجمع وا�ي �رجع �رخيه ٕاىل س�تينیات القرن املايض یعاين ا�ٓن من تقلص و�راجع يف  أ�رايض.
 ت.�دد املنازل عام اكن �لیه يف ال�نينا

 
 صادرت �ر�سني أٓخر�ن

 مس�دمسكن و  14حتالل ختطر جتمع جبل البا� البدوي هبدم سلطات �
 

 حتالل ُممث� �ٕالدارة املدنیةٔأخطرت سلطات �م 2016يف السادس عرش من ش�باط 
حيث ، ، ُساكن جبل البا� الواقع يف ب�ة العزيریة يف مدینة القدس احملت� هبدم مساكهنمإالرسائیلیة

 ا�ي مت �شييده للتجمع البدوي. س�دٕاخطار، ٕاضافة ٕاىل ٕاخطار هبدم امل  11بتسلميهم  قامت
 

حرس  إالرسائیلیة العسكریة إالدارةن م س�یارات عسكریة 3سكریة  مكونة من و اكنت قوة ع 
صبا�ًا، وقاموا بوضع  11:30تو�ت ٕاىل جتمع جبل البا� حوايل السا�ة احلدود إالرسائیيل 

كام قامت بیوت املس�هتدفة، ٕاضافة ٕاىل تصو�رها للتآٔ�ید من �سلميها ٔ�حصاهبا. ٕاخطارات ٔأمام ال 
اكن قد ٔأقامه  ،مربع یعود للمواطن "یوسف سلامن اكید �الني" مرت 45مبصادرة �ر�س تبلغ مساحته 

 س�تقبال املعز�ن بوفاة وا�ته قبل شهر. �ٕالضافة ٕاىل مصادرة ثالثة شوادر �س�ت�دم لنصب اخلیام.ال
بت قوات �حتالل يف الس�نوات أ��رية بتضییق اخلناق �ىل ٔأهايل جبل البا� حب�ة وقوع و دأٔ 

 املباين مضن مناطق عسكریة وحبجج ٔأخرى  مهنا ٔأهنا ال مت� �راخيص قانونیة للبناء والتوسع .
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واصل ((تؤأفاد الس�ید عطا هللا مزار�ة ممثل جتمع جبل البا� لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض �لتايل: 
جلنة التنظمي والبناء يف إالدارة املدنیة إالرسائیلیة  توجيه ٕاخطارات بوقف البناء ٔ�هايل التجمع مث 
تنتظر مدة أٔس�بو�ني  بعدها تآٔيت لتعطي أٔوامر هدم �الل أٔس�بوع وهو ما جيعل أ�هايل يف خطر 

�سلموا ٕاخطارات �ن وف� یيل أٔسامء أٔحصاب املسا�ن ا�  شدید بفقدان منازهلم و�رشیدمه مهنا)).
 الهدم :

 

 �مس #
�دد 

املنشآٓت 
 املهددة

 املسا�ة
 2م

أٔفراد �دد 
 أ�رسة

مهنم 
 أٔطفال

طبیعة 

املنشآٔة 
 املهددة

رمق 
 إالخطار

 مادة البناء

 زینكو�ر�س من ال 200820 مسكن 4 6 50 1 مزار�ة ةمخيس سالم 1

2 
(خمية  حسني مخيس مزار�ة

 مو�ه �مس التجمع 
زینكو�ر�س من ال 200824 مسكن 6 8 150 1  

زینكو�ر�س من ال 200816 مسكن 0 2 100 1 مزار�ة صاحل مخيس�د�ن  3  

زینكو�ر�س من ال  مسكن 0 1 40 1 مرمي حسن مزار�ة 4  

زینكو�ر�س من ال  مسكن 3 5 50 1 حسن سلامن مزار�ة 5  

زینكو�ر�س من ال 200822 مسكن 6 8 50 1 �ازي مخيس مزار�ة 6  

زینكو�ر�س من ال 200823 مسكن 3 5 30 1 ي مزار�ة�از  ٕا�د 7  

 2 مزار�ة عودة  محمد حسن 8
60 
25 

9 7 
مسكن 
 عر�شة

زینكو�ر�س من ال 200813  

 2 �النيارحيل محمود محمد  9
50 
50 

8 7 
مسكن  

 �ر�س
200815 

 
زینكو�ر�س من ال  

زینكو�ر�س من ال 200814 مسكن 8 10 60 1 عبد الكرمي حسن مزار�ة 10  

زینكو�ر�س من ال 200818 مسكن 3 5 50 1 �ارس سل�ن مزار�ة 11  

12 
ٔأمحد محمد رحيل مزار�ة 

 �الني
زینكو�ر�س من ال 200817 مسكن   50 1  

زینكو�ر�س من ال 200819 مس�د 0 0 50 1 مس�د التجمع 13  

    0 50 815 15 ا�موع

مركز ٔأحباث أ�رايض،  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –صدر: حبث ميداين مبارش امل
 م.2016ش�باط 
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 .العزيریة: –�حتالل یصادر �ر�س سكين وأٓخر زراعي يف جتمع جبل البا� 
 

م �ر�سني، 2016ش�باط  16صادرت سلطات �حتالل إالرسائیيل صباح یوم الثال�ء املوافق 
ي  وأ�خر سكين تعود ملكيهتام للمواطن یوسف سلامن اكید �الني من جتمع جبل البا� أ�ول زراع

رشيق القدس احملت�، وا�ي یعمل يف �ربیة أ�غنام مما جيعل من توفر الرب�سات الزراعیة � ٔأمرًا 
ويف  هامًا ؤأساس�یًا  � ولعائلته  ملواش�یه يف مجیع الفصول ففي فصل الش�تاء لیقهيم �رده القارص

س�یارات عسكریة  3واكنت قوة عسكریة ٕارسائیلیة مكونة من  فصل الصیف لیقهيم احلر الشدید.
وقامت  ٔأ�دهام یتبع لٕالدارة املدنیة إالرسائیلیة وا�ٓخر�ن عبارة عن جيبني حلرس احلدود إالرسائیيل.

 رسائیلیة.القوة مبصادرة الرب�سني وحتمیلهام يف ٔأ�د الس�یارات التابع لٕالدارة املدنیة االٕ 
 

م حب�ة �دم الرتخيص والبناء يف منطقة 2014واكن املواطن یوسف �الني قد مت هدم مزن� �ام 
واك� التمنیة والتطو�ر التقين الفر�س�یة  عسكریة یدعي �حتالل بآٔهنا " �بعة �و� �حتالل". 
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"ACTED  شوادر وقطع " اكنت قد قامت �لتربع �لرب�سني ٕاضافة ٕاىل لواز�ام أ�خرى من
 معدنیة لتثبيت الرب�س، ٕاال ٔأن �دارة املدنیة إالرسائیلیة قامت مبصادرهتام قبل أٔن یمت اس�ت�دا�ام.

 
 جبل البا� منطقة عسكریة:

  
تتذرع سلطات �حتالل إالرسائیيل بوجود منازل جتمع جبل البا� مضن منطقة عسكریة قدمية ما 

ید ... كذ� �ال املنشآٓت القدمية �هتددها خطر الرتحيل، جيعل من ٕا�شاء ٔأي بناء �كون قيد ا�هتد
حيث یتعرض جبل البا� للهتدید والهدم املس�متر، وهو ما دٔأبت �لیه �دارة املدنیة إالرسائیلیة 
مؤخرًا مبصادرة العدید من املسا�دات املقدمة من املؤسسات ا�ولیة �اصة املدعومة من �حتاد 

ا �دم وجود رخصة قانونیة للمنازل وهو ما جيعل من ٕاد�ال أ�ورويب حبجج واهیة ٔأ�رزه
املسا�دات إال�سانیة ٕا�هيا معًال یعتربه �حتالل �ري قانوين ویعرض صاحب املنشآٔة ٕاىل الغرامة 

ٔأو �كتابة تعهد رمسي بعدم ٕاد�ال هذه املسا�دات ٕاىل  واحملمكة  و�لطبع مصادرة هذه املسا�دات
 التجمع مرة ٔأخرى.

 
 : E1�ستيطاين  ا�طط

 
یذ�ر ٔأن سلطات �حتالل تعمل �ىل خمطط ٕال�الء جبل البا� من ساكنه البدو ا��ن یقميون فيه 

م، وذ� من ٔأ�ل تنفيذ 1967منذ عرشات الس�نوات وبعضهم من قبل �حتالل إالرسائیيل �ام 
ستيطانیة ) وا�ي هيدف ٕاىل بناء مئات الو�دات �E1مرشوعها �ستيطاين املعروف �مس (

 ). 2020لتوطني املس�تعمر�ن الغر�ء بدا�لها مضن ا�طط (

 نبذة جبل البا�:

فردًا، وتعود ٔأصول ساكن التجمع ٕاىل برئ  300�ائ� مكونة من  56یعيش يف موقع جبل البا� 
وحيد التجمع من اجلنوب ومن الغرب: ب�ة  م.1948الس�بع بعد ٔأن جهرمه �حتالل مهنا يف �ام 

ریة، ومن الشامل: ب�ة الزعمي ومن الرشق مس�تعمرة "معايل ٔأدوممي" ومن اجلنوب: ب�ة العزي 
كام �ر�د الطالب املدارس  دومن. 27العزيریة وجتّمع وادي امجلل، ویبلغ املسطح العام للبناء 

و  مك یصلوهنا سريًا �ىل أ�قدام ؤأحيا� مواصالت. 2أ�ساس�یة والثانویة يف العزيریة واليت تبعد 
 �ا� الطرق يف التجمع �رابیة �ري معبدة، �س�ت�دم للمعدات الزراعیة وا�واب وسريا �ىل أ�قدام.
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 �ارطة توحض موقع املنشآٓت واملسا�ن املهددة يف جبل البا� 

 
 املدرسة عبارة عن �رفا�ت صفية

 حمتو�ت  �حتالل حيارص جتمع أٔبو نوار ویصادر املدرسة الوحيدة يف التجمع مبا فهيا من
 

ش�باط  20اقتحمت قوة عسكریة ٕارسائیلیة خضمة يف وقت متآٔخر من مساء یوم السبت املوافق 
م  التجمع البدوي " أٔبو نوار" والواقع جنوب رشيق العزيریة،  بغرض مصادرة البناء اجلدید 2016

 ملدرسة ٔأبو نوار وا�ي ش�ید قبل یومني فقط من �رخي مصادرته.
  

س�یارة عسكریة بني جيبات حلرس احلدود إالرسائیيل وقوات إالدارة  30ة  ومضت القوة العسكری
 املدنیة �ٕالضافة ٕاىل جرافة عسكریة ؤأربعة شاحنات نقل ومئات اجلنود وعرشات العامل.

 
  واكن یضم املبىن التعلميي التابع لوزارة الرتبیة والتعلمي مخس غرف واكنت اكلتايل:

 
، واكنت تقع 2م205مطبخ / مقصف،  واكنت تبلغ مساحته  / ٕادارةصف ٔأول/ صف �ين / غرفة 
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هذه املدرسة اليت متت مصادرهتا دا�ل �دود روضة ٔأبو النوار،  ٕاال ٔأن اكتظاظ الروضة �ٔ�طفال 
أ�مر ا�ي ٔأصبح مزجع �دًا هلم و�دم استيعاب ما یدرسونه فقررت وزارة الرتبیة والتعلمي حتضري 

طالبًا وطالبة وذ� حسب ما ٔأفادت به  30لبالغ �ددمه مبىن �دید �س�توعب �دد الطالب ا
 مد�رة الروضة مرمي �رشان لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض.

 
 ؤأكد أٔبو عامد �الني ممثل جتمع ٔأبو النوار لباحث مركز أٔحباث أ�رايض: 

 
(( �س�هتدف سلطات �حتالل إالرسائیيل هبذا العمل إالجرايم املسرية التعلميیة يف املناطق 
البدویة املهمشة، وحتاول القضاء �ىل حياة التجمعات البدویة مبنع ٕاد�ال ٔأیة مسا�دات قد تعمل 

 �ىل حتسني جودة احلیاة يف ت� التجمعات)).
 

ونفى �الني وجود ٔأیة ٔأوامر سابقة من إالدارة املدنیة إالرسائیلیة بوقف العمل يف املبىن التعلميي 
مصادرة البضائع قد وضعا �ىل أ�رض بعد �نهتاء من اجلدید، وان ٕاخطار وقف العمل ؤأمر 

 مصادرة البناء التعلميي.
 

ویبقى مصري ٔأطفال املدرسة �امضًا حىت ا�ٓن ؤأن مصري انتقاهلم ٔأو بقاهئم بید وزارة الرتبیة والتعلمي 
مدارس ٔأخرى ويف ظل �شدید إالدارة   ٕاىلنقلهم  ٔأوالفلسطینية املسؤول عن تعویضهم ببناء �دید 

معلیة بناء  أٔیة ٔأواملدنیة إالرسائیلیة اخلناق �ىل جبل ٔأبو نوار فان دخول مسا�دات �دیدة  
�دیدة للمدرسة فانه یبقى خماطرة �برية خصوصًا ان التجمع حتیط به مس�توطنة "معالیه ٔأدوممي" من 

 الرشق ٕاضافة اىل معسكر جلنود �حتالل یقع �ىل املد�ل الشاميل للتجمع.
 

حىت سا�ات   20/2/2016مصادرة مدرسة ابو نوار اس�مترت من مساء السبت واكنت  معلیة 
الفجر املتآٔخرة، وقبل هذا �عتداء بیومني فقط مت ٕاحضار البضا�ة و�ر�یب املدرسة املكونة من 
مخس غرف ومد أ�رض �لباطون ومل �سعد أ�هايل �لبناء اجلدید حىت دامهت إالدارة املدنیة 

واملبىن هو عبارة عن �رفا�ت تربعت هبا مؤسسة العمل ضد اجلوع  وصادرته.إالرسائیلیة البناء 
واليت تعمل يف أ�رايض الفلسطینية لصاحل وزارة الرتبیة والتعلمي من ا�ل بناء مدرسة ٔ�طفال 

 التجمع. 
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 : املدرسة قبل مصادرهتا من قبل �حتالل1صورة 

 
 : املدرسة ٔأثناء هد�ا لیالً 2صورة 
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 : أٔرضیة املدرسة بعد ٕا�الءها والطالب یلعبون �ىل أٔنقاض مدرس�هتم4+3ر الصو 
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 : منظر �ام للتجمع البدوي أٔبو نوار 5صورة 

 
 وا�ي وضعته قوات �حتالل بعد مصادرهتا للمدرسة املتنق� 200541ٕاخطار رمق 
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 ب�یة �حتالل تصدر أٔوامر هدم ٕاداریة يف قریة العيسویة
 
قامت طوامق مشرتكة من ب�یة �حتالل والقوات اخلاصة  24/02/2016املوافق يف یوم أ�ربعاء  

ؤأوحض محمد ٔأبو امحلص عضو جلنة   .بتعلیق ٔأوامر هدم ٕاداریة �ىل منشآٓت سكنیة يف قریة العيسویة
بقریة العيسویة  "املتابعة يف قریة العيسویة أٔن طوامق ب�یة �حتالل قامت �قت�ام "�ارة ٔأبو ر��

" ٕاداریةوبنا�ته، مث �لقت ٔأوامر "هدم  تصو�ر مدا�� ٕاىل ٕاضافةعت بتصو�ر احلي �لاكمل ورش
اس�هتدفت �دة منازل تعود لعائالت "ٔأبو ر��  الهدم ؤأضاف ٔأبو امحلص ٔأن ٔأوامر سا�ن.م  9�ىل 

ؤأضاف ٔأبو امحلص ٔأن بعض املنازل اليت �لقت �لهيا ٔأوامر الهدم مرخصة من  ".و�رص ؤأبو �لف
 .ل الب�یة، وقامئة منذ عرشات الس�ننيقب
 

شقق يف � �ني اللوزة  4ب�یة �حتالل تصدر أٔمر هدم ٕاداري حبق مبىن سكين مكون من 
 �سلوان 

 

اقتحمت طوامق مشرتكة من ب�یة �حتالل والرشطة إالرسائیلیة  27/02/2016يف یوم السبت 
 شقق. 4ملبىن سكين مكون من یة" هدم ٕادار "� �ني اللوزة بب�ة سلوان، ووزعت ٕاخطارات 

من ٔأوامر الهدم  وبعض منشآٓته، مث �لقت �دداً  احلي بتصو�ر شوارعهذا وقامت قوات �حتالل 
آٔن طوامق الب�یة اقتحمت بنایة العائ� ب -ٔأ�د املترضر�ن –هناد العبايس ؤأفاد  .إالداریة �لهيا

كام  –لها" حب�ة "انهتاء صالحية البناء" هدم ٕاداري  ٕاخطار"السكنیة، وقاموا بتصو�رها مث سلموه 
 .قال � موظف الب�یة، دون ٔأن یوحض أ��ري ما املقصود من ذ�

 
، قامئة منذ �ام 2م110سكنیة، مسا�ة لك شقة تبلغ شقق  4ؤأوحض العبايس ٔأن البنایة مكونة من 

 هذا ویعيش يف الشقق السكنیة :، 2002
 .ٔأفراد 6من  كونةاملواطن هناد العبايس ؤأرسته امل  -
 .ٔأفراد 5من  كونة�الل العبايس وأٔرسته امل  -
 .یوسف العبايس وزوجته  -
 .ٔأطفال 3ؤأ�د املس�تآٔجر�ن وزوجته و  -

 
ٔألف ش�یلك، ومت  140ؤأضاف العبايس ٔأن ب�یة �حتالل فرضت خمالفات بناء �ىل العائ� قميهتا 

 .یة للبنایة السكنیة�لزتام بدفعها �لاكمل، وحتاول العائ� اس�تصدار رخصة من الب�
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 استيالء وحماولة استيالء -احلق يف السكن 
 

بنایتني سكنیتني یعيش فهيا  ٕ��الءمجعیة " عطريت" �وهنمي �ستيطانیة �سمل بال�ات قضائیة 
 فرداً  32

 
سلمت مجعیة "عطريت �وهنمي " �ستيطانیة �ائ� الرجيب بال�ات قضائیة   23/02/2016يف 

بطن الهوى بب�ة سلوان، جنوب املس�د أ�قىص املبارك، واملقام  اكئنة يف �تطا�هبا �ٔ�رض ال
 .تني، حب�ة ملكية أ�رض للمس�توطنني�لهيا بنایتني سكنی 

 
شقق،  6السكنیة واملؤلفة من  البنا�ت�ٔ�رض املقام �لهيا �ائ� الرجيب  تطالبالبال�ات القضائیة 

حسب  – للمحمكة عمر�ن�ىل اد�اءات املس�ت ماً یو  30ویتوجب �ىل �ائالت الرجيب الرد �الل 
هيود من ا�مين، اكنوا یعيشون وميلكون أ�رض قبل �ام �تعود  أ�رض ٔأن، واليت تدعي -البال�ات

طوابق  3واملكون من  املرحوم عوض عبد الفتاح الرجيبوتعود ملكية املباين ٔ�رسة   ”.1948
 یعيش فهيا لك من:

 
 ٔأطفال. 5ٔأفراد مهنم  7كونة من امل وأٔرستهاملواطن �اید الرجيب  -
 ٔأطفال. 7ٔأفراد مهنم  9املواطن �رص الرجيب وأٔرسته املكونة من  -
 مواطنة  من �ائ� الرجيب تعيش فيه لو�دها. -

 
 لك من:شقق سكنیة)، یعيش فهيا  3مكونة من طابقني (فهيي  ٔأما بنایة املرحوم عبد الفتاح الرجيب

 .زو�ة املرحوم عبد الفتاح  -
 ٔأطفال. 6ٔأفراد مهنم  8، ؤأرسته املكونة من وائل الرجيباملواطن   -
  ٔأطفال. 5ٔأفراد مهنم  6، وأٔرسته املكونة من الرجيب املواطن �رب  -

 
 9بدٔأت حماوالت املس�توطنني �ستيالء �ىل أ�رايض والعقارات يف � بطن الهوى منذ حوايل 

دید من �ائالت احلي بال�ات س�نوات، بطرق متعددة وملتویة، و�الل العام املنرصم سلمت الع
 �حتاللیة يف احملامك إالرسائیلیة رصا�اً  ٔأهايل احلي خيوض ، و�الیاً أ�رضمن  ٕال�الهئممماث� متهیدا 

 .للم�افظة �ىل عقاراهتم
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شقة  12 ٕال�الءمجعیة " عطريت �وهنمي" �ستيطانیة �ادت لتسلمي �ائ� الرجيب بال�ات قضائیة 
 يف � بطن الهوى �سلوان داً فر  93یعيش فهيا  سكنیة

 
عطريت �وهنمي " �ستيطانیة ٔأبناء املرحوم "سلمت مجعیة  26/02/2016يف یوم امجلعة املوافق 

عبد ا�ید الرجيب بال�ات قضائیة تطا�هبم �ٔ�رض الاكئنة يف � بطن الهوى بب�ة سلوان، جنوب 
 طفًال. 64ًا مهنم فرد 93وي شقة سكنیة، وتآٔ  12املس�د أ�قىص املبارك، واملقام �لهيا 

 
حيث ٔأن مجعیة " عطريت �وهنمي" طالبت يف بال�اهتا أ�رض املقام �لهيا الشقق السكنیة اليت تعود 

فتحي الرجيب، وحريب الرجيب، وطالل الرجيب وابنه یعقوب ( :ومه ٔ�بناء املرحوم عبد ا�ید الرجيب
للرد �ىل اد�اءاهتا للمحمكة،  خي ٕاصدار البالغمن �ر یوماً  20امجلعیة العائالت  ٔأ�لتو )، الرجيب

 .1948تعود لثالثة هيود من ا�مين، اكنوا یعيشون وميلكون أ�رض قبل �ام  أ�رض ٔأنحيث تدعي 
  �لتايل:  -ٕ��الء مسكنه   هدد�نأٔ�د امل  - عقوب الرجيبوأٔفاد ی

 

مسا�ة لك  قة سكنیة، ش 12ویبلغ �ددها  " ،96"رمق الشقق السكنیة املهددة �ىل قطعة ( تقام 
بعد ساكهنم يف م ، واكن �ّدي املرحوم عبد ا�ید ؤأوالده یعيشون 2م 70- 60شقة ترتاوح بني 

 اليت تثبت ملكيهتم ��).، و�هيم اكفة أ�وراق الثبوتیة 1966رشاء أ�رض منذ �ام 

 
يف �  املسا�نظم ٔأن مع مل تقترص امجلعیات �ستيطانیة �ىل  بنایتنا فقط، بل "  :وأٔضاف الرجيب

حب�ة ملكية أ�رض  �ستيطانیة لصاحل مجعیة "عطريت �وهنمي" الستيالء �لهيابطن الهوى �ددة �
حقهم يف  ٕالثباتيف حمامك �حتالل  خيوضون رصا�اً ومعظم العائالت يف احلي �هيود من ا�مين، 

امجلعیة ت قضائیة من بال�ااملس�تعمر�ن مبلكيهتم لٔ�رض بعد �سلموا امللكية و�حض اد�اءات 
 " �ستيطانیة. 

 
 5للس�یطرة �ىل ” عطريت �وهنمي“  بنا�ت �ائ� الرجيب املهددة تقع مضن خمطط�د�ر ���ر بآٔن 

مرت مربع من � احلارة الوسطى منطقة "بطن الهوى"، حب�ة ملكيهتا �هيود من ا�مين  200دومنات و
، وتدعي (97-96-95-88-75-73)رايض ؤأرقا�ا قطع من ا�ٔ  6 ٕاىلتقسم  ٔأهنا، �لام 1881منذ �ام 

ٔأن احملمكة إالرسائیلیة العلیا ٔأقرت ملكية املس�توطنني من ا�مين ٔ�رض بطن ” عطريت �وهنمي“مجعیة 
 .الهوى
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 خمططات استعمارية 
 

 ٕا�ادة ٕاحياء فكرة مرشوع "تلفریك" يف مدینة القدس:
 

م، بآٔن 16/02/2016در یوم الثال�ء املوافق كشفت حصیفة "هآٓر�س" إالرسائیلیة يف تقر�رها الصا
ما �سمى "دا�ر تطو�ر القدس" و"ب�یة �حتالل يف القدس" ٔأ�ادت ٕاحياء مرشوع ٕا�شاء 

�لامً بآٔن الفكرة ليست �دیدة ، بل تطرقت سلطات �حتالل "تلفریك" يف مدینة القدس، 
للعمل يف "SAFEGE" ةالرشكة الفر�س�یة املسام رتحيث اس�تآٔجم، 2013إالرسائیيل يف �ام 

قررت واليت اكن يف مر�� دراسة اجلدوى، ، ولكن بعد س�نتني من العمل يف املرشوع املرشوع
  .الرشكة الفر�س�یة للت�يل عن ٔأي مشاركة ٔأخرى ٔ�س�باب س�یاس�یة
 متخصصة يف بناء "تلفریك".ويف الوقت احلارض اس�تآٔجرت سلطات �حتالل رشكة فر�س�یة 

 
حمطات،  احملطة  4مك یبدٔأ من �الل �شغیل 2.5لفریك سيبلغ طو� وحسب اخلطة فٕان خط ت

 أ�وىل تبدٔأ من القدس الغربیة "عميق رفائمي" مرورًا بآٔحياء القدس الرشقية الثوري وسلوان وصوالً 
، وینطلق من �ب املغاربة ٕاىل فندق أ�قواس الس�بعة يف جبل الزیتون ٕاىل �ب املغاربة مكحطة �نیة

 ملیون ش�یلك. 125وستبلغ �لكفة هذا املرشوع  مث �دیقة اجل�نیة مكحطة رابعة. مكحطة �لثة، 
 

ٕاىل ٔأ�راج لتثبيته و�لیه فٕان سلطات �حتالل إالرسائیيل س�تصادر  "التلفریك"بناء هذا وحيتاج 
 ماكهنا.  أ��راجأ�رايض الفلسطینية وس�تقتلع أ�جشار ٔأو س�هتدم مسا�ن ٕالقامة هذه 

 
س�یخصص �حتالل جوالت س�یاحية  ة القدمية ا�يب�رشوع سزيید من هتوید ال وٕ�قامة هذا امل 

 حلائط الرباق و�زو�ر قصص عن هیلكهم و�رخي هذه املدینة �رسد قصص ال �القة لها �لتارخي.
 

 و�دة اس�تعامریة يف مس�تعمرة "راموت" 57خطة لبناء 
 

خمطط  - لقدس �حتالل � جلنة التخطیط إالرسائیلیة يف ب�یة م ٔأودعت23/02/2016يف 
شامل غرب خطة لتوس�یع مس�تعمرة "راموت" املقامة �ىل أٔرايض بيت حنینا وبيت ا�سا   -للنقاش

و�دة سكنیة اس�تعامریة �دیدة وتآٔيت مضن  57 ٕالضافةاحملت�، وذ� هتدف اخلطة  مدینة القدس
  .TPS 6576اخلطة املود�ة يف السابق واملعروفة �مس 
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 اتإغالق
 

 حتالل إالرسائیيل یواصل ٕا�الق �اجز الرام / القدس احملت��
 

�شهد �اجز الرام العسكري 
جنوب ب�ة الرام للیوم 
الثالث �ىل التوايل قيام 
جنود �يش �حتالل 
إالرسائیيل ٕ��الق احلاجز 
ٕا�الق �م حبیث مينع �يش 
�حتالل ٔأي معلیة دخول 

 مدینة رام هللا �رب ذ� احلاجز العسكري، حيث و حبسب ٔأو خروج من و اىل ب�ة الرام ٔأو حىت
املتابعة املیدانیة يف موقع �نهتاك، فان �يش �حتالل �رفض حىت دخول احلاالت إال�سانیة �جتاه 
مدینة رام هللا لتلقي العالج، بل و حىت مينع املوظفون وطلبة اجلامعات من الوصول و یعرقل 

 نة رام هللا ٔأو العكس.احلركة الت�اریة �جتاه مدی 
 

م عش�یة  اندالع  �نتفاضة الثانیة، 2000�د�ر ���ر بآٔن �اجز الرام العسكري ٔأقمي يف �ام 
�اجز وٕا�الق واليت تقطع أٔوصال املدن  572حيث یعترب من هذا احلاجز وا�د من اصل 

 الفلسطینية عن بعضها البعض.
 

�ائق رئييس حبیث یفصل ب�ة الرام عن جنوب الضفة  فبالنس�بة اىل �اجز الرام العسكري یعترب
، �دى عن ٔأمهیته  �كونه  یعترب من املدا�ل الرئيس�یة املؤدیة 60الغربیة، �رب الطریق �لتفايف رمق 

اىل مدینة رام هللا، وٕ��القه من قبل �حتالل فٕانه یتسبب يف �دوث ٔأزمة مروریة �انقة، 
املواطنون واحلاالت إال�سانیة اىل املاكن املقصود دا�ل مدینة وتعطیل وعرق� يف وصول املوظفني و 

رام هللا و�ريها من املدن والقرى الفلسطینية، وهبذا یضطر املواطن الفلسطیين للبحث عن مدا�ل 
بدی� ٔأخرى تؤدي ٕاىل مدینة رام هللا، ويه طرق التفافية طوی� ومعقدة ومعظمها وعرة و�دى عن 

 إالخطار �سبب توا�د �يش �حتالل واملس�تعمرون هبا. �وهنا حمفوفة ��اطر 
 

 تعقيب قانوين :
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ٕان ما قامت به سلطات �حتالل إالرسائیيل من ٕا�الق للطرقات وٕا�اقة حركة مرور وتنقل 
املواطنني الفلسطینيني من واىل ٔأما�ن سكنامه، ويف ظل ٕاقامة هذه إال�القات واحلواجز �ىل 

لتفافية اليت �سلكها املس�تعمرون، يف ٕاشارة ٕاىل ٔأن �حتالل هيدف مفرتقات تتفرع من الشوارع �
من هذه احلواجز ٕاىل منع وٕا�اقة حركة وصول املواطن الفلسطیين ٕاىل هذه الشوارع �لتفافية يف 
الوقت ا�ي �سمح للمس�تعمر�ن حبریة احلركة �ىل هذه الطرقات بل و�سمح هلم شق طرق �ىل 

ذ یعد هذا أ�مر خرقًا واحضًا للقوانني ا�ولیة اليت تنص �ىل حریة حساب ٔأرايض الفلسطینيني، إ 
 احلركة والتنقل للمواطنني، ومهنا:

 
 ) واليت تنص: 13) املادة (1948إال�الن العاملي حلقوق إال�سان (  -1
 ) للك فرد حریة التنقل واختیار حمل ٕاقامته دا�ل �دود لك دو�.1(
 د مبا يف ذ� ب�ه كام حيق � العودة ٕالیه.) حيق للك فرد أٔن یغادر ٔأیة بال2(
 
 الفقرة ( د ):  ) 5) املادة ( 1965االتفاقية ا�ولیة للقضاء �يل مجیع ٔأشاكل ا�متیزي العنرصي (  -2

 احلق يف حریة احلركة وإالقامة دا�ل �دود ا�و�. •
 احلق يف مغادرة ٔأي ب�، مبا يف ذ� ب�ه، ويف العودة ى ب�ه. •

 
 ) : 12) املادة (  1966يل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ( العهد ا�و -3

للك فرد یو�د �ىل حنو قانوين دا�ل ٕاقلمي دو� ما حق حریة التنقل فيه وحریة اختیار  •
 .ماكن ٕاقامته

 

 اعتداءات مستعمرين 
 

�لوة  لوز�ر الزرا�ة ودامعي �ستيطان يف � وادياس�تفزازیة جو� ملزید من هتوید الب�ة  ... 
 �سلوان

 
قام وز�ر الزرا�ة إالرسائیلیة ورئيس الصندوق القويم  16/02/2016يف یوم الثال�ء املوافق 

يف � وادي اس�تفزازیة جبو�  �ستيطانیة " العاد "ا�هيودي ( الكريت �ميت) �رفقة رئيس مجعیة 
 .�لوة، بب�ة سلوان
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- رئيس الصندوق القويم ا�هيودي "ارداين عط"، و"ٔأوري ٔأرئیل" إالرسائیيلٔأن وز�ر الزرا�ة 
عمر�ن املتطرفني �ستيطانیة ومجمو�ة من املس�ت "العاد"بريي رئيس  "دافيد"، �رفقة -الكريت �ميت

اليت حتفر  أ�نفاقجو� دا�ل ش�بكة  ٕاىل ٕاضافة ودامعي �ستيطان، جبو� يف � وادي �لوة، 
، واكنت ت� اجلو� حبراسة مشددة منشآٓته�شلك متواصل ٔأسفل احلي وهتدد خبطر �هنیار لاكفة 

 الشوارع ٔأمام الفلسطینيني. ٕ��القمن القوات اخلاصة اليت قامت 
 

 

 االعتداءات على األماكن الدينية  
 

 :2016 ش�باط�الل شهر  یواصل جهمته �ىل املس�د أ�قىص �حتالل
حتت حامیة قوات رشطة ا للمس�د أ�قىص اهتاقت�ام املتطرفة�ستيطانیة واصلت امجلا�ات 

 ٔأ�داد اقتحمت ش�باطإالرسائیلیة . و�الل شهر  �حتاللوبدمع وتآٔیید من حكومة  �حتالل
 . ت من املنظامت ا�هيودیة املتطرفة�برية من املتطرفني املس�د أ�قىص بدعوا

 �ىل النحو التايل : ش�باطواكنت اقت�امات املس�د أ�قىص �الل شهر 
�سمح لعرشات املس�توطنني ��خول ٕاىل املس�د  تالل�ح قوات  01/02/2016 -

 .�ب املغاربة �ة  أ�قىص من
ة دفعات من السا�ة اقتحموا املس�د أ�قىص �ىل �د س�توطننيامل  عرشات 02/02/2016 -

 . السابعة صبا�اً 
�سعى لتوس�یع مسا�ة  �حتاللبآٔن سلطات  إالسالمية أ�وقاف ٔأفادت 02/02/2016 -

 .ٔأ�دته�ائط الرباق �رب خمطط اكنت قد  ةيف سا� الصالة للمس�توطنني
متنع املواطنني من الوصول ٕاىل املس�د أ�قىص و�سمح  �حتاللرشطة  03/03/2016 -

 .�حتالللعرشات املس�توطنني من اقت�امه وسط حامیة رشطة 
تعتدي �ىل املرابطات املمنو�ات من ا�خول للمس�د  �حتاللرشطة  09/02/2016 -

 ح لعرشات املس�توطنني ��خول والتجوال فيه.أ�قىص و�سم
 ٔأبواب�ىل �دد من املصلني ا��ن جتمعوا �ىل  قوات �حتالل تعتدي 10/02/2016 -

 .نعهم من ا�خول للمس�د أ�قىص ویعتقل �دد مهنممت املس�د أ�قىص و 
 للمس�د أ�قىص وقد مت هدمه وٕاقامة ما ةاملس�توطنون ینرشون صور 14/02/2016 -

 .م ٕاىل نيهتم هبدم املس�د أ�قىصٕاشارة مهنيف ،هیلك املزعوم ماكنه�سمى �ل 
عرشات املس�توطنني یقتحمون املس�د أ�قىص وسط حامیة رشطة  17/02/2016 -

 .اليت منعت النساء والر�ال من ا�خول ٕاىل املس�د منذ سا�ات الصباح �حتالل
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م عن املس�د أ�قىص، حتالل یعتقل �دد من املواطنني ویبعد �دد مهن� 21/02/2016 -
و�سمح لعرشات املس�توطنني ��خول للمس�د أ�قىص والتجوال فيه وسط حامیة رشطة 

 .�حتالل
ویعتدي �لهيم  أ�قىص�حتالل مينع املواطنني من ا�خول للمس�د  22/02/2016 -

 .�لرضب
�رافقه رشطة �حتالل  أ�قىص�ا�ام هيودي یقتحم سا�ات املس�د  23/02/2016 -

 ا�ا�رات و�دد من املس�توطنني.و 
 .أ�قىص�حتالل �سمح لعرشات املس�توطنني ��خول للمس�د  24/02/2016 -
عرشات املس�توطنني یقتحمون املس�د أ�قىص وسط حامیة رشطة  25/02/2016 -

 .اليت منعت النساء والر�ال من ا�خول ٕاىل املس�د منذ سا�ات الصباح �حتالل
املس�د  ٔأبوابتدي �ىل �دد من املصلني ا��ن جتمعوا �ىل حتالل یع � 29/02/2016 -

 .أ�قىص ومينعهم من ا�خول للمس�د أ�قىص ویعتقل �دد مهنم
 
 

 
 

38 
 


	بلدية الاحتلال تصدر أمر هدم إداري بحق مبنى سكني مكون من 4 شقق في حي عين اللوزة بسلوان

