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 م:2016 نيسانف� یيل �دول یوحض �دد �نهتااكت إالرسائیلیة ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت� �الل شهر   
 

 العدد موقع �نهتاك نوع �نهتاك

 6  هدم مسا�ن ومنشآٓت 

 1 جبل املكرب هدم مسكن مآٔهول  -

 1 بيت حنینا هدم ذايت جزيئ  -

 2 اخلان أ�محر  –جتمع املهتوش  هدم �ر�س سكين وحظرية ٔأغنام  -

 1 اخلان أ�محر  –جتمع ٔأبو داهوك  هدم �ر�س سكين -

 1 اخلان أ�محر  –جتمع املدرسة  هدم �ر�س سكين  -

 2  مصادرة ممتلاكت 

 2 اخلان أ�محر  –جتمع الكسارات  خيام سكنیة  -

 42  هتدید �لهدم 

 3 سلوان  –�ني اللوزة  هتدید �لهدم إالداري  -

 2 سلوان  –الصوانة  قرار احملمكة املركزیة �لهدم  -

  20 سلوان -البس�تان  هتدید �لهدم إالداري ل�مسا�ن ومغس� س�یارات -

 12 العزيریة -جبل البا�  قرار من حممكة �حتالل يف بيت ایل �لهدم ملسا�ن ومس�د -

 1 سلوان -العباس�یة  هتدید �لهدم إالداري ملسا�ن -

 3 سلوان -البس�تان  امر قبل تقدمي الحئة اهتام ملسا�ن  -

 1 بيت حنینا هتدید �لهدم ملغس� س�یارات -

 1  ٕا�الق مسا�ن

 1 صور �هر مسكن بل�ام أ�و�س�نيٕا�الق  -

   و�دات اس�تعامریة  –خمططات وتوسعات استيطانیة 

 1 بيت حنینا بناء مجمع جتاري استيطاين خضم -

 1435 لفتا وبيت ا�سا مبئات الو�دات السكنیة  خمطط لتوس�یع مس�تعمرة "راموت"  -

 2   اعتداءات مس�تعمر�ن 

 47 سلوان  حرق ٔأجشار   -

 1 القدس الغربیة رضب مسن   -

 54  �عتداءات �ىل أ�ما�ن ا�ینية 

 12 املس�د أ�قىص  اقت�امات مس�تعمر�ن ومنع مصلني  -

 41 املس�د أ�قىص ابعادات  -

 1 �ب الرمحة اقت�ام مقربة -
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

  
 هيدم مسكنًا يف جبل املكرب  �حتالل

م اقتحمت قوات �حتالل جبل املكرب، وتو�ت �رفقة جرافة  ٕاىل 2016يف الرابع من نيسان 
ابق مزنل املواطن عبد الباسط ٔأبو ارمي�، الاك�ن يف قریة جبل املكرب جنوب القدس، دون س

من �رخي الهدم  ٔأشهر 5قام ببناء مزن� قبل واكن ابو ارمي� قد ص، ٕانذار، حب�ة البناء دون �رخي
 وانتقل ٕاىل العيش فيه مؤخرًا.

ٔأطفال، مه: املواطن  3ٔأفراد مهنم  6، واكن یعيش فيه 2م100واملسكن مبين من الطوب مبسا�ة  
 .�اما 14ؤأصغرمه  �اما 25ٔأكربمه  أ�ربعة ؤأبنائهعبد الباسط وزوجته 

 
أٔلف ش�یقل لب�یة �حتالل يف  70جزء من مسكهنا جتنبًا من دفع غرامة  هتدم الصیداوي�ائ� 

 ب�ة بيت حنینا
ٔأقدمت �ائ� الصیداوي �ىل هدم جزء من مسكهنا الواقع يف � �امع الهجرة م 2016نيسان  6يف 

حتالل هبدم اجلزء وذ� بعد ٔأن ٔأخطرهتا ب�یة � ،يف ب�ة بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�
 املضاف حب�ة البناء بدون �رخيص.

 املواطنة شري�ن عطیة محمد صیداوي لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض:وأٔفادت 

ٔأي قبل  1967، وهو بيت قدمي مبين قبل العام م2013قام زو� �رشاء هذا املسكن يف �ام 
 ٕاىلوقام حيهنا بتقس�مي املسكن  ،مربع مرت 120وتبلغ مساحته  ،للمدینة إالرسائیيلحتالل �

ثالثة توامئ)، والقسم ا�ٓخر تعيش فيه وا�ة زو�  ٔأجنب ٔأن(قبل  وابنتني قسمني، قسم ٔأ� 
وبعد ٔأن قام بتقس�مي املسكن، ٔأصبحت الشقة ضیقة �لینا، فاكن مكون من ، وزوجته الثانیة)

مربع، حبیث  مرت 40 مبسا�ة ني نوم ومطبخ وحامم. فقمت بتوس�یع املسكن �رب ٕاضافة غرفتنيغرفت
ومل نتقدم  ،ن إالمسنت، والثانیة من اخلشب وأ�ملنیومومت بناء ٕا�داهام م ،مرتمربع 20لك غرفة 

ال متنح �راخيص بناء للمقدس�یني يف  الب�یةحتالل �سبب ٔأن حيهنا بطلب �رخيص من ب�یة �
�ام من إالجناب، ٔأجنبت ثالثة توامئ، فقمت بتجهزي ٕا�دى  14نقطاع اوبعد ، مدینة القدس احملت�

 الغرف لتكون هلم لر�ا�هتم. 

 ائ�: تضیف ق

، بدٔأت ٔأعامل احلفر وإال�شاء يف بناء ا�مع الكبري "رايم لیفي"، وقامت ب�یة 2015يف �ام 
املنطقة �شلك �ام، فقامت بتوزیع ٔأوامر هدم، و�سلمنا قرارًا من ب�یة  �س�هتدافحتالل �
وذ� حب�ة �دم الرتخيص. مقنا حيهنا  ، من املسكن (اجلزء املضاف)نيحتالل یقيض هبدم الغرفت�
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 12لكن يف �رخي  ،بتو�یل احملايم عوين یغمور وا�ي اس�تطاع ٔأن یقوم بتآٔجيل الهدم ٔأكرث من مرة
حتالل قراراها هبدم املسكن حب�ة البناء بدون �رخيص، ، ٔأصدرت ب�یة �م2016اكنون �ين 

 .2016نيسان  12ؤأ�لتنا لغایة �رخي 

 

، ، ؤأثناء غیاب زو� عن املزنلامله� انهتاء، وقبل 2016نيسان  6أ�ربعاء املوافق  ويف صباح یوم
 اقتحموهاملزنل مث  ٔأبوابحتالل �رافقهم جرافة �برية، طرقوا حرضت قوات �برية من رشطة �

ؤأطفايل نیام. ٔأ�ربين ٔأ�د الضباط ٔأهنم ینوون هدم اجلزء املضاف من املسكن وقاموا بتوقيعي �ىل 
بآٔن جترب� ب�یة وقهتا  خشيتٔألف ش�یقل.  70لغة اة تبني ف� بعد ٔأهنا ٔأجرة الهدم والبورق

، فطلبت من ش�بان یعملون يف ورشة بناء  �حتالل �ىل دفع املبلغ ا�ي ال طاقة لنا �ىل دفعه
ب�یة ٔألف ش�یقل. وافق موظف ال  70 يك ال تقوم الب�یة هبد�ام ؤأدفع نيقریبة ٔأن یقوموا هبدم الغرفت

 اهنیارومسح للش�بان هبدم اجلدران والسقف بواسطة معاول ومعدات یدویة  وبقي �راقهبم لغایة 
وعندما شاهدت املشهد، وقعت �ىل أ�رض لفقداين الوعي و�سبب وقوعي ، السقف واجلدران

. وا�ٓن، مقت بتحویل ٕا�دى الغرف وقعمن امل �حتالل قوات ا�سحبتوبعد ذ� ، �كرس ٔأس�ناين
 غرفة ٔ�طفايل و�اد املسكن ضیق وال �سعنا مجیعنا.ٕاىل 

 

 
 : املواطنة شري�ن عطیة اليت أٔ�ربها �حتالل �ىل هدم مسكهنا يف بيت حنینا1صورة 

 
هدفها فقط هدم البناء الفلسطیين من ٔأ�ل �ستيطان وخمططاته، و واحضة �تت ٕان نیة �حتالل 

مت هتدید بناء من غرفتني ٔ�رسة مفن ٔأ�ل ٕا�شاء مجمع جتاري استيطاين خضم لـ " رايم لیفي"،  
وسّعت سكهنا الضیق وال طاقة لها يف معل مسكن �بري بل قامت ٕ��شاء غرفتني صغريتني 
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�ا�ة املاسة لها وحلقها يف سكن أٓمن مالمئ، ٕاال ٔأن �حتالل متواضعتني ٔ�طفالها الصغار نظرًا لل
 ٔأمر هبدم هاتني الغرفتني ... وبقي جتمع رايم لیفي یُبىن �ىل ٔأرايض ٔأهايل بيت حنینا. 

 
 

 : جتمع رايم لیفي ا�ي یقام �ىل ارايض بيت حنینا3صورة 
 

 منازل يف �دة جتمعات بدویة يف اخلان أ�محر / رشيق القدس احملت� �حتالل هيدم ثالثة
م ثالثة جتمعات بدویة يف 2016اقتحمت سلطات �حتالل إالرسائیيل يف �رخي السابع من نيسان 

رشيق القدس احملت�، حيث اس�هتدفت جتمع املدرسة، واملهتوش، ؤأبو داهوك ونفذت جهمة �دوانیة 
 املتواضعة واملصنو�ة من �ر�سات وخيام. �ىل منازل املواطنني 

 
 وحظرية أٔغنام يف جتمع املهتوش: �ر�س سكينهدم 

وحظرية أٔغنام  یعودان للمواطن محمد  مسكنهدمت سلطات �حتالل إالرسائیيل صباح امخليس 
 سلمي عودة �الني يف العقد السابع من معره. 

واكنت قوة �برية من سلطات �دارة املدنیة إالرسائیلیة وجيبات عسكریة اقتحمت جتمع املهتوش/ 
اخلان أ�محر لتقوم بتدمري مزنل ومرافقه الصحیة وحظرية ٔأغنام �ٕالضافة ٕاىل س�یاج احلظرية وطاو� 

 لٔ�غنام. ٔأ�الف
ٔأطفال، ٔأما �لنس�بة  3 أٔفراد مهنم 5واكن �سكن البيت ا�ي مت تدمريه وهو عبارة عن �ر�س 

 رٔأسًا من أ�غنام. 70حلظرية أ�غنام فٕاهنا اكنت  تآٔوي 
بتسلمي  الس�ید محمد �الني ٔأمرًا   إالرسائیلیةم قامت سلطات �دارة املدنیة 2015و يف �ام 
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�لهدم،  ٕاال انه مل یقم بتغیري مسكنه ٔأو ٔأن ینتقل ٕاىل ٔأي ماكن أٓخر، فاملسكن رمغ �ساطته اكن 
 مآٔوى ٔ�رسته ا�ي اكن یآٔوهيم حر الصیف و�رد الش�تاء، ٕاضافة ٕاىل ٔأن خصوصیة أ�رسة جتمعه. 

 و�روي �الني قصة هدم مزن�: 
دنیة إالرسائیلیة ا� قوة من إالدارة امل" كنت �ارج مزنيل عندما قال يل ٔأ�د ٔأبناء التجمع �ن هن

، " قلت � سا�ر " و بقيت ٔأراقهبم حىت مروا عن ٔأول التجمع والبيت أ�ول اقتحمت التجمع
 وعرفت ٔأنين املقصود وقاموا هبدم املزنل  واحلظرية ودفهنام �لرتاب".  ٕايلوالبيت الثاين حىت وصلوا 

ء ومل یعطوين ٔأیة ورقة قانونیة بآٔمر الهدم  ومل ٔأس�تطع ویضیف �الني قائًال:" مل یقولوا يل ٔأي يش
 يشء معهم". ٔأيفعل 

 
یؤكد:" إالدارة املدنیة  ٔأما �لنس�بة لٔ�غنام وجتریف احلظرية اخلاصة هبا فٕان الس�ید محمد �الني

حتارب الرثوة احلیوانیة للبدو ويه العمود الفقري للتجمعات البدویة وعنوان مصودها وكام ٔأن 
إال�سان البدوي مس�هتدف فان الرثوة احلیوانیة مس�هتدفة أٔیضًا من منع للرعي لتبقى أ�رايض الرعویة 

 عن البقاء يف ٔأرضنا. خمزون استيطاين لصاحل بناء املس�توطنات ولك ذ� لن یثنينا
 

البيت ا�ي مت هدمه مساحته �برية و�ر�س أ�غنام مالصق � و�اء ٔأمر الهدم للمزنل واحلظرية 
 لقرهبام من بعضهام.

 الس�ید محمد �الني مزتوج ثالث زو�ات ویعمل يف جمال �ربیة أ�غنام.
 ٕاىلون �رجع ٔأصوهلم ئلكهم الج جتمع املهتوش �سكنه �ائالت اجلهالني و العراعرة و التبنه و  ٔأنیذ�ر 

 مدینة  برئ الس�بع. 
 

 يف جتمع عرب ٔأبو داهوك / اخلان أ�محر: �ر�س سكينهدم 
ٔأیضًا مزنل املواطن م 2016نيسان  7هدمت سلطات �حتالل إالرسائیيل يف صباح یوم امخليس 

 �اما يف جتمع عرب ٔأبو داهوك/ اخلان أ�محر. 42محمد عید ٔأبو داهوك 
واكنت قوة عسكریة من إالدارة املدنیة إالرسائیلیة مكونة من عرشات ا�ٓلیات العسكریة من 
جيبات وجرافة عسكریة لهدم املنازل دامهت املوقع صبا�ًا السا�ة العارشة �ىل �ني غف� من ٔأهايل 

 وقامت هبدم البيت عن �كرة أٔبیه التجمع 
ث مركز ٔأحباث أ�رايض: مل �س�تطع ٕاخراج وقال محمد ٔأبو داهوك صاحب املزنل ا�ي هدم لباح

املمتلاكت اخلاصة من دا�ل املزنل ا�ي مت هدمه ، "�اءتنا �دارة املدنیة جفآٔة ومل �سمحوا لنا 
 ٕ�خراج متعلقات البيت ٕاال القلیل واملتاع اخلفيف.
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�رخيصًا، وبعد حب�ة البناء �ري القانوين وال مي�  2015واكن املزنل ا�ي مت هدمه قد ُهدم يف �ام 
قام محمد ٔأبو داهوك ببناء بيته مرة ٔأخرى ويف نفس املاكن ٔ�نه ال مي�  2014معلیة الهدم يف �ام 

 ماكً� أٓخرًا یبين مزن� �لیه.
 س�یاسة ممهن�ة:

وقال ٔأبو داهوك ٔأن سلطات إالدارة املدنیة إالرسائیلیة عكفت يف أ�شهر القلی� املاضیة �ىل 
ه من ٔأ�ل منع معلیة ٔأي بناء مزنل �دید ٔأو ٕاد�ال ٔأیة مواد بناء من امسنت تصو�ر التجمع ومراقبت

 ٔأو ٔألواح زینكو.
و�بع ٔأبو داهوك: ليس لنا ماكن أٓخر نتو�ه ٕالیه و�رخينا يف هذا املاكن �رجع ٕاىل س�تينیات القرن 

رتحيلنا م، ولك س�یاسات �دارة املدنیة اليت هتدف ل1948املايض منذ جلوؤ� من برئ الس�بع �ام 
 لن تثنينا عن البقاء يف أٔرضنا والبناء �لهيا من �دید.

 
 جتمع �دد:

الس�ید محمد ٔأبو داهوك �سكن �لقرب من اخلط الرسیع ا�ي �ربط القدس بآٔرحيا وهو ما جيعل 
القيام بآٔي معلیة �رممي ملزن� �مة خطرة يف نظر �دارة املدنیة إالرسائیلیة ٔ�نه هبذه الطریقة یقوي 

ءه واس�متراریة وجوده يف أ�رض و�لتايل وقوفه يف و�ه متدد املس�توطنات ومصادرة املزید من بقا
 أ�رايض.

و�لتايل فان وقوع جتمعه يف هذا املاكن احلساس فان ذ� جيعل �ائ� الس�ید محمد عید ٔأبو داهوك 
 ٔأفراد �دد�ن �لرتحيل القرسي : 7واليت تتكون من 

 أ�م ويه ربة مزنل. -
 �امًا وا�ي یعمل يف ر�ایة أ�غنام. 42د عید ٔأبو داهوك محم -
 �اما " ال یعمل" 20هایل محمد عید ٔأبو داهوك   -

 وأ�طفال مه:
 �امًا. 16�الء محمد عید ٔأبو داهوك  -
 �امًا. 14منري محمد عید ٔأبو داهوك  -
 �امًا. 13سامل محمد عید ٔأبو داهوك  -
 ٔأعوام " احتیا�ات �اصة"  4 داوود محمد عید ٔأبو داهوك -
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 يف جتمع مدرسة اخلان أ�محر �ر�س سكينهدم 
�امًا يف جتمع  27هدمت سلطات �دارة املدنیة إالرسائیلیة مزنل املواطن سل�ن ٔأبو داهوك 

 املدرسة / اخلان أ�محر.
صباح امخليس واكنت قوة ٕارسائیلیة �برية مكونة من عرشات الس�یارات العسكریة اقتحمت التجمع 

لتجعل من املنطقة منطقة حمارصة لتقوم بعدها �ىل الفور هبدم املزنل �رس�ة الربق وجتعل ٔأحصابه 
 ینامون يف العراء.

 2009و�سكن املزنل ا�ي مت هدمه مخسة ٔأفراد ٔأ�لهبم من أ�طفال، و�رجع قصة املزنل ٕاىل �ام 
 عندما مت �سلميه ٔأمرًا �لهدم ٕاال ٔأن القرار مل ینفذ.

ویعاين جتمع املدرسة من جهمة رشسة �ش�هنا �دارة املدنیة إالرسائیلیة وذ� عقب بناء مدرسة 
 مبسا�دة متضامنني أٔ�انب. 2009إالطارات " مدرسة اخلان أ�محر أ�ساس�یة " �ام 

 
هذا ویعاين ٔأ�لب ش�باب التجمع ومهنم الشاب سل�ن صاحب املزنل ا�ي مت تدمريه �لاكمل من 

ادي صعب  وبطا� مس�تف��  نتي�ة احلصار �قتصادي من مصادرة للمراعي الطبیعیة  وضع اقتص
 وق� ٔأ�داد أ�غنام ومنع الش�باب من احلصول �ىل تصارحي للعمل.

و اكن التجمع قد مت نقل بعض بیوته �سبب قرهبم من الشارع الرئييس ا�ي متت توسعته  و ا�ي 
 �ربط بني القدس ؤأرحيا.

 
جتمع املدرسة منذ زمن �ىل املرافعة القانونیة ضد خمططات �دارة املدنیة يف �رحيل  ویعمل ٔأهايل

 –التجمع ذو املاكن �سرتاتیجي والهام يف املنطقة اليت توا�ه خطر الرتحيل ٕاىل مرشوع النویعمة 
وا�ي تعكف �دارة املدنیة إالرسائیلیة �ىل دراس�ته يف الوقت احلايل، وهو ما  –شامل ٔأرحيا 

�شلك خطر حمدق �لتجمعات و�ىل رٔأسها جتمع املدرسة �سبب بناءه ملدرسة فریدة من نوعها يف 
 التجمعات البدویة.
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 صور من معلیات الهدم يف جتمعات البدویة يف اخلان أ�محر:
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 مصادرة ممتلكات –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 �حتالل یدامه جتمع العراعرة ویصادر مجمو�ة من صفاحئ الزینكو
اقتحمت سلطات �حتالل إالرسائیيل �رفقة طامق من إالدارة املدنیة إالرسائیلیة مساء یوم الرابع  

يف منطقة الكسارات، لتصادر مجمو�ة من ٔألواح الزینكو   م جتمع عرب العراعرة2016من نيسان 
 املعدنیة اليت �س�ت�د�ا املوطنون من ٔأ�ل بناء بیوت �دیدة.

 

واكنت قوة من إالدارة املدنیة �راقب الش�باب يف منطقة الكسارات ا��ن اكنوا �س�تعدون لبناء أٔ�د 
ومه يف ٔأثناء ا�شغاهلم ببناء البيت البیوت من ٔأ�د الش�بان ا��ن ینوون الزواج هذا الصیف، لتقوم 

 اجلدید �قت�ام املوقع ومصادرة مجمو�ة من صفاحئ الزینكو املعدة سلفًا لسقف املزنل اجلدید.
وقامت إالدارة املدنیة بتسلمي املوجود�ن يف املوقع وثیقة تثبت مصادرة البضا�ة �لمكیة ووقت 

 املصادرة ونوع ٔألواح الزینكو اليت متت مصادرهتا.
أٔن ضابط �دارة املدنیة ا�ي  وقال أٔ�د الشهود ا��ن توا�دوا ٔأثناء اقت�ام إالدارة املدنیة للموقع:

توىل مسؤولیة معلیة املصادرة مل یقتنع بآٔن صفاحئ الزینكو اكنت موجودة دا�ل التجمع منذ س�نوات 
 لبناء.ؤأن ما جرى هو فقط نقلها من نقطة ٕاىل ٔأخرى من ٔأ�ل �ر�یهبا واس�ت�دا�ا يف ا

 

دامهتنا قوة من إالدارة املدنیة إالرسائیلیة �ىل �ني غرة ومت ٕایقافنا عن العمل حب�ة انه  و قال أٓخر:
معل �ري قانوين و�دم امتالكنا ترصحي للبناء، ؤأضاف مت اس�ت�دام س�یارة إالدارة املدنیة إالرسائیلیة 

 ىل �ة جمهو�.ويه من نوع جيب " متسوبييش" يف نقل صفاحئ الزینكو املصادرة إ 
وعن الصفة القانونیة اليت اقتحمت مبوجهبا القوة العسكریة التابعة لٕالدارة  املدنیة املوقع ٔأفاد الساكن 
بآٔن الضابط املسؤول مل یصفح عن السبب القانوين ٔ�ن صفاحئ الزینكو اكنت موجودة منذ زمن وان 

ا معل �ري قانوين ومت نقل صفاحئ مصادرهتا معل ال یتوافق مع ما قا� الضابط املسؤول بآٔن هذ
 الزینكو بطریقة �ري رشعیة.

هذا وتفرض إالدارة املدنیة إالرسائیلیة  دامئًا طلبًا تع�زيً�  من املواطنني البدو ا��ن تصادر 
ممتلاكهتم ٔ�لواح زینكو و�ر�سات ؤأ�بيب مياه ٔأو طاقات كهر�ء ٕاذا ٔأرادوا ٔأن �سرتجعوها ٔأن یوقعوا 

 رصح بآٔهنم لن �س�ت�دموها يف جتمعاهتم وهذا ما �رفضه أ�هايل رفضًا قاطعًا.�ىل ٔأوراق  ت
یذ�ر بآٔن املواطنني يف جتمع الكسارات / العراعرة �رجع ٔأصلهم ٕاىل مدینة برئ الس�بع وقد هتجروا مهنا 

 م و�سكنون منطقة اخلان أ�محر منذ س�تينیات القرن املايض. 1948�ام 
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 تهديد –االعتداء على احلق بالسكن 
 :خطر الهدم �هتدد �ائليت التوتنجي وطوطح )1

يف � الصوانة الاكئنني  "طوطح والتوتنجيقررت احملمكة املركزیة إالرسائیلیة هدم مزنيل �ائليت "
تُصنف "ك�دائق  �ىل ٔأرايض وذ� بذریعة " �دم الرتخيص" رشق ٔأسوار القدس القدمية، 

 ".وطنیة
، ود�ل �زي التنفيذ يف 2016�الل شهر أٓذار احملمكة املركزیة عن صدر هذا واكن قرار الهدم قد 

 و�ت خطر ا�هتدید وا�هت�ري یالحق العائلتني اللتني �رتقبان مصري جمهول.، م2016نيسان  9
 وقال �ارف التوتنجي ما� أٔ�د املزنلني :

ك قانونیة يف ٔأصدرت احملمكة املركزیة قرارا هبدم مزنيل ومزنل �اري هاين طوطح، وذ� بعد معار "
منازل من املصادرة من �ة  10دومنا مقام �لهيا  27احملامك إالرسائیلیة محلایة املزنلني من �ة، ومحلایة 

 ".�نیة
فردًا معظمهم من  17مرتًا مربعًا ویعيش فيه  80ؤأضاف التوتنجي ٔأن مسا�ة مزن� ال تت�اوز 

 .�اماً  20أ�طفال، وقامئ منذ حوايل 
دومنا تعود لعائليت "أ�نصاري  27ٔأن مسا�ة أ�رض املقام �لهيا مزن� تبلغ ؤأضاف التوتنجي 

، و�لتايل فهيي خرضاء ومينع تالل صنفهتا "ٔأراٍض حلدائق وطنیةسلطات �ح  ٔأن ٕاالوطوطح"، 
اس�ت�دا�ا والبناء فهيا، و�سعى ما �سمى سلطة الطبیعة والب�یة للس�یطرة �لهيا وحتویلها حلدیقة 

 .؟!لصاحل املس�توطنني "وطنیةٔأمسهتا "
منازل قامئة �ىل هذه أ�رض، نصفها قامئ قبل احتالل مدینة القدس،  10ٔأن هناك  �د�ر ���ر

 .�اماً  20ونصفها ا�ٓخر ٔأقمي منذ حوايل 
 :�سلوان يف � �ني اللوزةسا�ن املواطنني دم م هب ٕاخطارات )2

طوامق ب�یة �حتالل �رفقة القوات اقتحمت ، 2016يف یوم السبت املوافق التاسع من نيسان 
مخلسة  ٔأوامر هدم ٕاداریة �ني اللوزة بب�ة سلوان، ووزعت " حوش أ�عور" � إالرسائیلیة 

 :ة ٔأسامهئمعرف من بيهنم أٔحصاب  املنازل التالی، منازل سكنیة، حب�ة البناء دون �رخيص
 مالحظات 2املسا�ة م �دد املسا�ن �مس الرمق

 غرف ومنافعها 4املسكن مكون من  100 1 أ�عورعباس �لیل  -1

 110 1 محمد طالل �لييس -2
غرف يف طابق �لث مبين منذ �امني ویعيش فيه  3شقة سكنیة مكونة من 

 املواطن مع زوجته 

 ، �اول �رخيصه �ىل مدار الس�نوات 2001مبين منذ �ام  60 1 موىس فا�ز ٔأبو �یه -3

  270 3 ا�موع
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 :ٔأوامر هدم ٕاداریة حبق مسا�ن ومنشآٓت يف ب�ة سلوان )3

 18هدم ٕاداریة �ىل  ٔأوامر  وزعت طوامق ب�یة �حتاللم 2016نيسان  15يف یوم امجلعة املوافق 
يف � البس�تان �لب�ة، قامئة منذ س�نوات، ؤأحصاهبا یدفعون "خمالفات بناء" للب�یة، كام  مزنالً 

 .ٔأوحض خفري ٔأبو د�ب عضو جلنة ا�فاع عن ٔأرايض وعقارات سلوان
ؤأضاف ٔأبو د�ب ان املنازل تعود لعدة �ائالت ويه ( غیث، قرا�ني، الرجيب، ٔأبو رجب، عودة، 

 .)ٔأبو د�ب، محدان، وعواد

قرار هدم ٕاداري �ىل مزنل سكين يف � البس�تان �لب�ة قامئ  ب�یة �حتالل طوامق � �لقت كذ
منذ �دة س�نوات، وقال ساكن املزنل:" أٔن ٔأمر الهدم إالداري كتب �مس س�یدة جمهو� الهویة 

الهدم اليت توزع �ىل ساكن  وٕاخطارات"ومهي" و�لق �ىل الباب، مما یدل �ىل عشوائیة قرارات 
�لقت ٔأمر هدم ٕاداري �ىل واطنني يف احلي، ٕاضافة ٕاىل ذ� ختویف امل ٕاىلاملنطقة، واليت هتدف 

 .ٔأخرى يف احلي  بنایة سكنیة

سلمت املواطن عبد الكرمي ش�یو� قرار هدم ٕاداري ملنشآٔة جتاریة ويه عبارة عن مغس�  هذا و
 .ة املهددةمن املنشآٔة الت�اری نتفع�ائالت ت  3 �لامً بآٔن  للس�یارات (قطعة ٔأرض وغرفة من طوب)،

وقال ش�یو� :"قامت طوامق الب�یة �قت�ام املغس� وتعلیق ٔأمر هدم ٕاداري، و�الل ذ� مت 
 ."حتر�ر هو�ت الش�بان ٕاىلتصو�رها واكفة املتوا�د�ن فهيا من الش�بان واملر�بات، ٕاضافة 

 

م، اقتحمت طوامق ب�یة �حتالل حبامیة قوات �حتالل 2016نيسان  16ويف الیوم التايل السبت 
� سلوان، ؤأصدرت  ٔأمر هدم ٕاداري حبق مسكن املواطن �سني الرجيب والبالغة مساحته 

 غرف ومنافعها. 4مهنم ٔأطفال، وهو مكون من  2ٔأفراد  8ویقطنه  2م100

 
 ومس�د يف جتمع جبل البا� البدوي مسكناً  11تصدر قرارًا یقيض هبدم �حتالل حممكة  )4

یقيض هبدم  قراراً  2016نيسان  18يف �رخي  "بيت أٓیل"حتالل يف مس�توطنة ٔأصدرت حممكة �
بناء يف جتمع جبل البا� البدوي الواقع �ىل ٔأرايض ب�ة العزيریة يف القدس احملت�. و�شمل الهدم  12
راض أٔ بنيت �ىل  وٕاهناباين �ري قانونیة هذه امل  ٔأنمسكنًا ومس�دًا للتجمع، وذ� حب�ة  11

من البیوت اليت صدر حبقها القرار مقامة منذ زمن طویل،  �دداً  ٔأنمصادرة، واجلدید بقرار احملمكة 
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ا�ي  2014يف �ام إالرسائیلیة من احملمكة العلیا الصادر ��رتازي  أ�مرالقرار خيالف  ٔأنمبعىن 
 .2014ٔأوقف هدم املسا�ن اليت بنيت قبل �ام 

 
: جتمع جبل البا� املهدد تقاب� مس�تعمرة" معالیه ادوممي" واليت تتوسع �ىل حساب ٔأرايض 1صورة 

 الفلسطینيني
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مبىن من جتمع جبل  12: قرار حممكة �حتالل يف مس�توطنة "بيت ایل" إالرسائیلیة هبدم 2صورة 
 البا� 

 مس�د جبل البا� الوحيد �هتدده خطر الهدم –: حىت دور العبادة مل �سمل من قرار الهدم 3صورة 
 

 التجمع لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:ممثل  هللا حسن عودة مزار�ة، وأٔفاد املواطن عطا

 12، �سلمنا قرار من �الل حمايم التجمع "شلومو لیكر" یقيض هبدم 2016نيسان  6يف �رخي 
وذ� حب�ة ٔأن البناء مت �ىل ٔأرض مصادرة. وكنا قد  ،مبىن دا�ل التجمع ومن مضهنم مس�د للتجمع

 "شولومو لیكر") ومقنا بتسلميها للم�ايم 2016ن (شهر ش�باط ��سلمنا قرارات الهدم قبل شهر 
حتالل (�دارة املدنیة) يف مس�توطنة بيت ایل . واجلدید بقرار احملمكة ان ملتابعهتا مع حممكة �

 أ�مررار مقامة منذ زمن طویل، مبعىن ان القرار خيالف �ددا من البیوت اليت صدر حبقها الق
، 2014ا�ي ٔأوقف هدم املسا�ن اليت بنيت قبل �ام  2014��رتازي من احملمكة العلیا يف �ام 

�لتجمع ال ندري ماذا س�نفعل، ونعيش يف خوف دامئ من اقت�ام قوات �حتالل  ا�ٓنوحنن 
لكه یندرج مضن حماوالت �حتالل تفریغ جبل البا�  أ�مرو الهدم،  ٔأمرحلظة وتنفيذ  ٔأیةللتجمع يف 

حبیث یمت فص� عن ب�ة العزيریة �لاكمل، وترتك اراضیه  �جلدار هنائیاً  وٕا�اطتهمن ساكنه، 
 . "معالیه ادوممي"لصاحل توسع مس�توطنة  دومناً  2500الواسعة البالغة مساحهتا حنو 

 
فهيا احملمكة قرارًا �لهدم راجع التقر�ر الصادر عن مركز  لٕالطالع �ىل تفاصیل املنشآٓت اليت ٔأصدرت

 2016ٔأحباث أ�رايض وا�ي یتضمن ٔأسامء ٔأحصاب املنشآٓت ومعلومات عهنا والصادر يف ش�باط 
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التقر�ر ومس�د،  مسكن 11 هبدم البدوي البا� جبل جتمع ختطر �حتالل بعنوان ((سلطات
 )).التقر�ر �الجنلزيیة، �لعربیة

 جبل البا�:
احملت�،  جتمع جبل البا� هو جتمع بدوي یقع ٕاىل الرشق من ب�ة العزيریة �لقدسیقول عطا هللا: 

 إالرسائیيل�ائ� من عشرية اجلهالني، وحنن �ٔ�صل الجئون طرد� �حتالل  56وهذا التجمع یضم 
من موطننا أ�صيل يف برئ الس�بع يف مخس�ینيات القرن املايض، حيث جلئنا اىل مناطق �دیدة من 

 بيهنا هذا املاكن. 
�دار الضم والتوسع يف منطقة  سلطات �حتالل إالرسائیيل  ٔأقامت 2006یذ�ر ٔأنه يف �ام 
طریق  مفتو�ة  ؤأبقتمقاطع من اجلدار بني جتمع "جبل البا�" والعزيریة،  ٔأ�شآٔتالعزيریة، حبیث 

بدٔأت سلطات �حتالل  2013بني "جبل البا�" والعزيریة ومل تبين اجلدار فهيا. ويف �ام 
 20تجمع البدوي، حيث مت هدم إالرسائیيل بتنفيذ معلیات هدم حبق املنازل واحلظا�ر دا�ل ال 

 يشقت�ام اليت ینفذها �  فقط �دا عن محالت �نيدا�ل التجمع  �الل �ام منشآٔة ومسكن 
 ، املواطنني البدو وهتدیدمه �لرتحيل من املاكنممتلاكت �حتالل التابع لٕالدارة املدنیة ومصادرة 

منطقتني تعدها سلطات �حتالل  ٕا�دىمنطقة "اجلبل" يف ٔأبو د�س، وهذه يه  ٕاىل ونقلهم
ٕالساكن البدو بعد �رحيلهم من مناطقهم ا�تلفة رشق القدس، واملنطقة الثانیة اليت تنوي سلطات 

 يف أٔرحيا.نویعمة ال يه قرب قریة  ٕا�هيا�حتالل �رحيل البدو 
 

 يف ب�ة سلوان هدم ملنشآٓت سكنیة وجتاریة وٕاخطاراتقبل تقدمي لواحئ اهتام  ٕانذارات

ٕانذارات قبل تقدمي لواحئ "وزعت طوامق ب�یة �حتالل م 2016نيسان  22يف یوم امجلعة املوافق 
هدم "، �ىل منشآٓت سكنیة وجتاریة يف ب�ة سلوان، رافقها تصو�ر ٔ�حياء  وٕاخطاراتاهتام 

وادي �لوة وبرئ ٔأیوب و�ني اللوزة والبس�تان ة، حيث اس�هتدفت املواقع: ( وطرقات وشوارع الب�
�سلمي ٔأحصاب بعض العقارات  ٕاىل ٕاضافة، و�لقت ٕاخطارات هدم �ىل منشآٓت خمتلفة، )العباس�یةو 

 ."�دم تطبیق قرار حممكة -قبل تقدمي الحئة اهتام ٕانذارٔأوراق " 
 املسا�ن املهددة يف ب�ة سلوان: أٔحصابیبني اجلدول التايل ٔأسامء 

 املوقع �مس الرمق
�دد 
 املسا�ن

�دد ٔأفراد 
 ا�ٔرسة

 مهنم
 ٔأطفال

 مالحظات نوع ا�ٔمر

 �ا� الز�ر -1
 �

 العباس�یة
 ٔأمر هدم ٕاداري 17 30 ب

 6مكونة من  سكنیة بنایة
جزء مهنا قامئ قبل �ام طوابق 
 �اماً  36، وجزء منذ 1967

2- 
ر�ح ابو 

 رجب
   1 � البس�تان

 -قبل تقدمي الحئة اهتام ٔأمر
�دم تطبیق قرار احملمكة... 

 دعوة �ٕالدالء ٕ�فادة"

منذ مثانينات القرن املزنل قامئ 
املايض ( قبل ما �زید عن 

 )ثالثني �اما

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 

http://www.poica.org/details.php?Article=9077
http://www.poica.org/details.php?Article=9077
http://www.poica.org/details.php?Article=9077
http://www.poica.org/details.php?Article=9078


 

   1 � البس�تان ٔأمحد ابو رجب -3
قبل تقدمي الحئة اهتام ٔأمر منذ مثانينات القرن املزنل قامئ  

املايض ( قبل ما �زید عن 
 )ثالثني �اما

   1 � البس�تان نضال عواد -4
قبل تقدمي الحئة اهتام ٔأمر منذ مثانينات القرن قامئ  املزنل 

املايض ( قبل ما �زید عن 
 )ثالثني �اما

 
�ذر ٔأبو د�ب من خطورة أ�وامر وأ�وراق اليت سلمت الیوم للعائالت �اصة يف � البس�تان، 
واليت محلت امس صاحب املنشآٔة ورمق هویته وملفه، وحسب أ�مر فٕان ٔأي خشص ال یقوم مبراجعة 

) وا�ي ميكن 212هتام ضده ویعرض مزن� خلطر الهدم، استنادا لقانون (الب�یة سوف تقدم لواحئ ا
الب�یة من اختاذ ٕاجراءات ضد صاحب املنشآٔة وضد املنشآٔة ذاهتا دون ٕابداء أ�س�باب ودون 

 .��رتاض �ىل القرار
 

 حب�ة أٔهنا مقامة �ىل أٔرايض خرضاء يف ب�ة بيت حنیناهتدید منشآٔة �لهدم 
 احملت�شامل مدینة القدس 

مغس�  �لقدس احملت�  بيت حنیناب�ة حتالل يف ٔأخطرت ب�یة �م 2016نيسان  23يف 
للس�یارات تقع �ىل الشارع الرئييس وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص، �ٕالضافة ٕاىل أٔن املغس� تقع 

وتعود  املواطنني يف الب�ة، قریبة من ما یعرف مبجمع "رايم لیفي" ا�ي یمت بناءه �ىل ٔأرايض
 املغس� ٕاىل املوطن " نضال محمد مسیح ٔأیوب شو�يك" .

 
 نضال محمد مسیح أٔیوب شو�يك: املنشآٔة املهددة للمواطن 1صورة 

 وأٔفاد املواطن نضال شو�يك لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:
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، 2009�ام �لهيا يف املغس�  مث ٔأ�شآٔت قطعة أ�رض من ٔأحصاهبا يف بيت حنینا �ستئ�ارمقت 
تعمرة ومس�  أ�رض  الشارع الرئييس ا�ي یفصل بنيىلوتقع � ، مربع مرت 1500واليت تبلغ مساحهتا 

عامل  6�ٕالضافة ٕاىل  . وكنت قد بنيت املغس� هبدف ٔأن ا�يش مهنا ٔأ� و�ائليت،"عطروت"
معظمهم من  اً فرد 40مجیعهم یعیلون �ائالهتم من �الل املغس�، وا�ي یبلغ �دد أٔفراد �ائالتنا 

�ٕالضافة ٕاىل  ومجیع العامل مس�لون يف جسالت التآٔمني الوطين �شلك رمسي وقانوين، ،أ�طفال
ٕالقامة املغس� �ىل  �حتالل. ومل ٔأحصل �ىل رخصة من ب�یة للمنشآٔةوجود ملف رضیيب قانوين 

حبسب تصنیفات الرمغ من ٔأنين �اولت ٔأكرث مرة، واكن الرد دامئًا �لرفض حب�ة ٔأن أ�رض خرضاء 
 ، ٔأي منطقة �دمات �امة حبسب تعبريمه.�حتاللب�یة 

 یضیف:

العاملني يف املغس� قرارًا هبدم  دوقاموا بتسلمي ٔأ� �حتاللن، حرض موظفون من ب�یة �قبل شهر 
من بدء العمل يف بناء  املغس� ٕاذا ما مت ٕازا�هتا حب�ة البناء بدون �رخيص. واكن ذ� بعد �ام تقریباً 

بضم ٔأكرب مسا�ة  �حتاللا یعرف مبجمع "رايم لیفي" القریب من املغس� . حيث تقوم ب�یة م
 ا�اورة �ٕالزا�. الفلسطینية ممكنة حول هذا املرشوع وٕاخطار املسا�ن واملنشآٓت

امني من ٔأ�ل ٔأن یقوم مبتابعة أ�مر يف حممكة ب�یة بعد �سلمي إالخطار، تو�ت ٔ��د احمل
وجيري متابعة  .ٔأخرى�ل جتنب هدم املغس� من �الل تقدمي طلب �رخيص مرة من أٔ  �حتالل

ن، �سلمت من �لكن �الل الشهر  -24/4/2016ٔأي �رخي ز�رة الباحث  –امللف حىت اللحظة 
ش�یقل حبجج وذرائع خمتلفة. حيث مت حتر�ر  475خمالفات، قمية لك خمالفة  9 �حتاللب�یة 

، �ٕالضافة ٕاىل خزان وقود (سوالر) لالسرتا�ة�، و�ونتيرن للعامل خمالفات �ىل مكتب دا�ل املغس
الب�یة وقاموا بتغرميي، قلت ملوظفة الب�یة ملاذا تقومني  ويف أٓخر مرة حرض موظفو، للس�یارات

فآٔ�ابتين �لك وضوح : "هذا ما بتغرميي ؤأ� قد أٔحصل �ىل �رخيص للمغس� يف الوقت القریب؟؟ 
 وأٔ� سآٔمعل ما بوسعي لهدم املغس�" طیع أٔن تبقى هنا،لن حيصل أٔبدًا، لن �س�ت 

هدفها فقط هدم البناء الفلسطیين من ٔأ�ل �ستيطان وخمططاته، و واحضة �تت ٕان نیة �حتالل 
مفن ٔأ�ل ٕا�شاء مجمع جتاري استيطاين خضم لـ " رايم لیفي"،  مت هتدید منشآٔة فلسطینية صغرية 

اكرب دلیل �ىل حماو� فردًا، فٕان رد موظفة ب�یة �حتالل �ىل املواطن الشو�يك لهو  40تعیل 
 ٔ�صلیني لتبقى فقط للمس�تعمر�ن ا�هيود.ٕافراغ القدس من ٔأحصاهبا ا
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�ىل ارايض بيت  : التجمع الت�اري �ستيطاين التابع للمجمعات الت�اریة "رايم لیفي"2صورة 
 حنینا �لقدس احملت� 
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 إغالق مساكن –االعتداء على احلق بالسكن 
 

  إالرسائیلیةبقرار من احملمكة العلیا 
 صور �هر ب�ة يف  بذریعة أ�من دو�تحتالل تغلق مسكن �ائ� سلطات �

�ىل ٕا�الق مسكن �ائ�  2016نيسان  11ثنني املوافق صباح یوم اال �حتاللٔأقدمت سلطات 
�رتاض حتالل �وذ� بعد ٔأن ردت حممكة � ،� املشاهد يف ب�ة صور �هردو�ت الواقع يف 
العائ� ردًا �ىل قرار وز�ر أ�من ا�ا�يل القايض ٕ��الق املسكن حب�ة مسؤولیة  ا�ي تقدمت به

ٔأ�د ٔأفراد العائ� (عبد محمود عبد ربه دو�ت) عن التسبب مبقتل مس�توطن بعد ٕالقاء احل�ارة �ىل 
 ، �ىل �د زمعهم.وانقالهبامر�بته مما ٔأدى ٕاىل فقدانه للس�یطرة �لهيا 

  دو�ت، وا�ة املعتقل عبد دو�ت لباحث مركز أٔحباث أ�رايضوأٔفادت الس�یدة سارة �يل سامل
 :�لتايل

حنن نقمي يف مسكن يف � املشاهد يف قریة صور �هر يف مدینة القدس، حيث تبلغ مسا�ة 
�ام) واكن ابين عبد �سكن معنا قبل ٔأن یمت  24مرتمربع، واقمي فيه أٔ� وابنيت ٔأماين ( 129املسكن 

قت�ام املسكن يف حتالل �حيث قامت قوات من رشطة � م، 2015یلول أٔ  25بتارخي  اعتقا�
وبعدها تبني ٔأن رشطة  اعتقا�،�ىل عبد قبل ٔأن یمت  العتداء�ين ٔأ�م عید أ�حضى، وقاموا �

حتالل �هتمه �ملسؤولیة عن مقتل مس�توطن ٕارسائیيل بعد ٔأن قام وهو وثالثة من ساكن القریة �
یارته مما ٔأدى ٕاىل احنرافها عن الطریق ومن مث مقتل السائق. والش�بان مه : ٕ�لقاء احل�ارة �ىل س� 

 ولید أ�طرش، ومحمد ٔأبو كف، ومحمد الطویل، ومجیعهم من صور �هر.

 تضیف :

 عبد ما زال موقوف ومل یصدر حكامً حبقه، ٕاال ٔأن وز�ر ا�ا�لیة " ٔأرییه ابينو�ىل الرمغ من ٔأن 
درعي" اكن قد ٔأصدر قرارًا �سحب ٕاقامته من املدینة (ٔأي حسب بطاقة هویته الزرقاء) �ىل �لفية 

ر قرار یقيض ٕ��الق مسا�ن اا�هتم املو�ة ٕالیه. و�ىل نفس احل�ة، قام وز�ر أ�من ا�ا�يل ٕ�صد
خشص حياول  حب�ة ردع لك عبد، ابينالعائالت أ�ربعة اليت ینمتي ٕا�هيا الش�بان أ�ربعة من مضهنم 

 حتالل �ىل حسب زمعهم.تنفيذ معلیة ضد �
�ىل قرار وز�ر  ال�سوكنا قد تو�نا ٕاىل مكتب ا�فاع " هامو�ید" من ٔأ�ل ٔأن یقوموا بتقدمي 

قامت �رد  �حتالللكن حممكة  ،��رتاضومت تقدمي  ،أ�من ا�ا�يل ا�ي یقيض هبدم املسكن
ت قرارها هبدم/ ٕا�الق املسكن، �ىل الرمغ من ٔأن عبد ما ؤأصدر  2016نيسان  3بتارخي  �ل�س

زال موقوفًا. و�ىل ا�ر ذ�، مقت ٕ��الء املسكن من معظم ٔأ�ثه ؤأبقيت �ىل ٔأ�ث �س�یط �سا�د� 

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 



 

 للنوم .
حيث كنت متو�ة ٕاىل  من املسكن، وابنيت، خرجت ٔأ� 2016نيسان  11ثنني املوافق ويف یوم اال

اكنت متو�ة ٕاىل مركز تدر�هبا يف  وابنيتعبد،  ابينود املتعلقة بقضیة احملمكة لسامع �لسة الشه
ؤأثناء تو�يي ٕاىل احملمكة، تلقيت رسا� �ىل هاتفي النقال من ٔأ�دى اجلريان تفيدين ، عیادة أ�س�نان

بل ٔأمكلت  لكنين مل ٔأ�د ٔأدرا�، ،حتالل حتارص املسكن متهیدًا لهدمهبآٔن قوات �برية من رشطة �
متو�ة ٕاىل احملمكة لرؤیة عبد ولسامع الشهود يف قضیته فهو ٔأمه من املسكن عندي. لكن مت طریقي 

عرصًا،  4:30. و�دت بعدها ٕاىل املسكن، واكنت السا�ة 2016متوز  11تآٔجيل اجللسة لتارخي 
واب ونوافذ املسكن �لقضبان بمن املاكن بعد ٔأن أٔ�لقت اكفة أٔ  ا�سحبتقد  �حتاللاكنت قوات 

 �الهنیارليس�تحیل ا�خول ٕالیه والسكن فيه. وقهتا شعرت  نوافذ)، 9و ٔأبواب 4احلدیدیة والزینغو (
لنعيش  �ٕالجياروا�ٓن ٔأ� وابنيت نعيش عند ٔأقاربنا، ونبحث عن مسكن أٓخر  ،ٔأرصخ ؤأ�يك بدٔأتو 

 فيه.

 

 
 

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 



 

 
 
 

ق الفلسطینيني ؤأمهها س�یاسة العقاب امجلاعي، حبحتالل متارس اكفة ٔأشاكل العقاب ٕان سلطات �
وهذا  حبیث تقوم حبرمان العائالت من حقها �لسكن من �الل هدم ٔأو تف�ري ٔأو ٕا�الق مساكهنا .

أ�مر یمت تطبیقه فقط �ىل العائالت الفلسطینية، وال یمت تطبیقه �ىل العائالت ا�هيودیة اليت یقوم 
معلیة خطف  �كيبمر �ىل ذ� هو ؤأكرب دلیل ، ٔأبناءها �ر�اكب جرامئ قتل ضد الفلسطینيني

او اعتقال  من �ائالهت�دون ٔأن یمت املس مبسا اعتقاهلموحرق الفىت محمد ٔأبو خضري حيًا، فقد مت 
. وهذا یعود لقرار عنرصي یقيض هبدم مسا�ن ٔأشقاهئم وأٓ�هئم متامًا عكس ما حيدث للفلسطینيني

"ا�ربني الفلسطینيني " �ىل �د زمعهم دون وجود قرار مشابه لٕالرهاب ا�هيودي املتطرف، وهذا 
 .�متیازحتالل هو عنرصي دلیل قاطع �ىل أٔن رٔأس القضاء والترشیع يف دو� �

قد حظرت �ىل قوة �حتالل تدمري املنازل  1949عاهدة جنیف الرابعة لعام كام اكنت م
�ىل ما یيل: حيظر �ىل دو� �حتالل أٔن  53حيث نصت املادة ، واملمتلاكت اخلاصة �لساكن

و تدمر املمتلاكت اخلاصة �بتة ٔأو منقو� تتعلق بآٔفراد ٔأو جام�ات، ٔأو ��و� ٔأو السلطات العامة، أٔ 
ٕاال ٕاذا اكنت العملیات احلربیة تقتيض ح�ً هذا التدمري ،وهو ما املنظامت �ج�عیة ٔأو التعاونیة، 

م واليت حظرت مبوجهبا تدمري املمتلاكت اخلاصة 1907من اتفاقية الهاي لعام  23�لیه املادة  ٔأكدت
من  17املادة  ٔأنكام  ٔأو جحزها، ٕاال ٕاذا اكنت رضورات احلرب تقتيض ح� هذا التدمري ٔأو احلجز،

 .إال�الن العاملي حلقوق إال�سان تنص �ىل انه ال جيوز جترید ٔأ�د من ملكه تعسفاً 
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 يطانيتوسع است
 

 مجمع جتاري خضم ٕارسائیيل �ىل أٔرايض ب�ة بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�
�لبدء يف ٔأعامل بناء مرشوع مجمع جتاري م 2016يف نيسان رشعت أٓلیات احلفر والبناء إالرسائیلیة 

خضم یقع �ىل ٔأرايض ب�ة بيت جنینا وجزء من ٔأرايض قلند� شامل مدینة القدس احملت�، احملاذیة 
 ، واملالصق جلدار الضم والتوسع."عطروت"للمنطقة الصناعیة 

�ي ميت� ٔأكرب ویعود هذا املرشوع الت�اري الضخم ٕاىل ر�ل أ�عامل إالرسائیيل "رايم لیفي" وا 
، �دا عن فرو�ه اليت ٔأقا�ا دا�ل املس�توطنات إالرسائیلیة حتاللش�بكة سوق جتاري يف دو� �

ویمت تنفيذ هذا املرشوع من �الل رشكة التعهدات والبناء ، املقامة دا�ل الضفة الغربیة احملت�
 احملت� . حتالل يف املناطقإالرسائیلیة "مور�" واليت �شارك يف بناء مشاریع �
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 ا�راسات العربیة : مجعیة�لیل التفكجي مد�ر قسم اخلرائط يف  أ�س�تاذوأٔفاد 

ما  مت بناء يف ٔأواسط الس�بعینياتودومن،  1200حتالل مبصادرة قامت سلطات � 1970يف �ام 
قامت سلطات  م1982ويف �ام  �ىل ت� أ�رايض املصادرة، تعرف �ملنطقة الصناعیة عطروت

 من أ�رايض الواقعة يف نفس املنطقة حب�ة "املصل�ة العامة" . دومناً  182مبصادرة  �حتالل
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ومن �ة ٔأخرى، فٕان هذا املرشوع یآٔيت لیو�ه رضبة للم�الت الت�اریة العربیة يف املنطقة وحولها. 
 يف أ�حياء احملیطة مفعظم احملالت الت�اریة ا�متوینية تعمتد يف مدخولها �ىل الساكن املقدس�یني املقميني

 يف املنطقة مثل بيت حنینا وشعفاط .
 
 ويف لقاء مع أٔ�د الت�ار املقدس�یني يف � بيت حنینا حول هذا املرشوع، أٔفاد قائًال: 

ٕاقامة مرشوع سوق "رايم لیفي" يف املنطقة سوف یقيض و�هنيي �لینا. �اصة بعد ٔأن مت عزل  ٕان
يف أ�حياء  واطنونمدینة القدس عن الضفة الغربیة من �الل �دار الفصل، حيث اكن امل

واكنت احلركة الت�اریة �شطة . لكن بعد بناء اجلدار  والب�ات احملیطة یتسوقون من عند�،
احمللیني يف املنطقة. ومع ٕاقامة مرشوع سوق  واطننينا نعمتد يف د�لنا �ىل امل�راجعت، ؤأصبح 

معروف عهنا بآٔهنا تقوم ببيع املنت�ات الغذائیة  "رايم لیفي"سوف یقىض �لینا. فش�بكة  "رايم لیفي"
حىت ولو  بآٔسعار منخفضة �وهنا ش�بكة خضمة وٕانتا�ا حميل وأ�مه أٔن ا�و� تقف وراءها وتدمعها،

لكن حنن الفلسطینيني ٔأحصاب احملالت الت�اریة  ،ت بآٔقل أ�سعار فٕان خسا�رها ال تذ�ر�ع
حتالل وب��هتا ورضا�هبا ومؤسساهتا تقف يف و�نا !! وما نقوم بتحصی� الصغرية، فٕان دو� �

 املس�تعمر رايم لیفي سوف ٕاضافة ��، .�لید ا�ميىن نقوم بدفعه ل�و� ومؤسساهتا �لید اليرسى
یقوم بتوفري سا�ة خضمة مكصف للس�یارات كشلك من أٔشاكل اخلدمة لرا�ة املس�هت�. لكن هنا ال 
یو�د مصفات اكفية لاكفة احملالت، �دا عن ٔأن موظفو ب�یة �حتالل والرشطة یقومون بتحر�ر 

ى ما تبق ومع لك هذا یآٔيت رايم لیفي لیقيض �ىلخمالفات لس�یارات الز��ن والتحمیل �شلك یويم. 
 ..!! لنامن رزق

 
 الحتاللأ�ول  أ�س�بوعاليت بدأٔهتا منذ  �حتالل�ططات دو�  یآٔيت اس�تكامالً هذا املرشوع ٕان 

من أٔ�ل الوصول ٕاىل هدفها الرئييس وهو "هتوید مدینة القدس" من التوسع م 1967املدینة �ام 
وبناء ا�معات  ببعضها البعض، الكتل �ستيطانیةو�لق ش�باكت طرق لربط  ،�ستيطاين

احلفاظ �ىل تعز�ز من أٔ�ل  الت�اریة إالرسائیلیة �ىل أ�رايض الفلسطینية، ومصادرة أ�رايض،
الوصول ٕاىل أٔ�لبیة هيودیة  وأٔقلیة و ماكنة القدس اخلاصة �عتبارها �امصة ٕالرسائیل ومدینة هيودیة، 

 عربیة يف املدینة احملت�.
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 خمططات استعمارية تهويدية
 

دومنا من ٔأرايض قریة  419تيطاين هيدف لتوس�یع مس�توطنة "راموت" وذ� مبصادرة خمطط اس 
 بيت ٕا�سا ولفتا املهجرة

 "راموت"حتالل مدینة القدس خمططًا هیلكیًا ملرشوع هيدف ٕاىل توس�یع مس�توطنة أأودعت ب�یة 
 1435ویتضمن ا�طط بناء  ،1012 " من�درات راموت"، وا�ي حيمل رمق ق.م.ل/امسحتت 
و�دة سكن �اصة، وذ� �ىل ٔأرايض �البيهتا تتبع لقریة لفتا املهجرة  240سكنیة و استيطانیةو�دة 

 دومنًا. 419ؤأرايض قریة بيت ٕا�سا واليت تبلغ مساحهتا 

 
 

يف حصیفة الصنارة، ٔأنه سيمت ختصیص  2016ش�باط  19يف إالیداع ا�ي مت �رشه يف �رخي  و�اء
مسا�ات لبناء شقق مجمعات سكنیة ومباين ملؤسسات �امة ومنشآٓت جتاریة ومركز مواصالت، 
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 ويه اكلتايل:
 مربع. مرت 153.915حتدید مسا�ات بناء لسكن (ب) مبسا�ة:  .1
 مربع. مرت 124.070�ة: حتدید مسا�ات بناء لسكن (ج) مبسا .2
 مربع. مرت 24.805حتدید مسا�ات لبناء سكن محمي مبسا�ة: .3
 مرتمربع. 50513حتدید مسا�ات لبناء جتاري مبسا�ة :  .4
 مرتمربع. 505حتدید مسا�ات لبناء منشآٓت هندسة مبسا�ة:  .5
 مرتمربع. 35.570حتدید مسا�ات بناء ملباين ومؤسسات �امة مبسا�ة : .6
 : مرتمربع .25حتدید مسا�ة لبناء مركز مواصالت مبسا�ة  .7

قامت ما �سمى جلنة البناء والتخطیط التابعة لب�یة القدس �ملصادقة  ،2016نيسان  13یوم  ويف
ومؤسسة  "راموت"�لتعاون مع جملس مس�توطنات  ب�یة �حتاللمن قبل  ةمقرت� ة�ىل خط

" متس�يب �فتواه" اىل منطقة �ا�ت جممتعیه �اصة  امةاملسللبيئة لتحویل املنطقة اخلرضاء  "راموت"
اخلطة اجلدیدة  ٔأنحفظ وزرا�ة املنطقة اخلرضاء. اجلد�ر ���ر  ٕاىلواليت هتدف  والس�یا�ة�لرتفيه 

دف هيتعارض �ر�مج قد متت املوافقة �لیه من قبل اللجنة الوطنیة ملناطق البناء التفضیلیة وا�ي 
 .ي �دید بدل من خمطط الب�یةبناء � اس�تعامر  ٕاىل
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لس قروي جممس (مجعیة ٔأبناء لفتا املقدس�یة) �ٕالضافة ٕاىل اواكن الجيئ قریة لفتا املهجرة حتت هذا 
بيت ٕا�سا قد تو�وا من �الل مركز �دا� وإالئتالف أ�هيل ل�فاع عن حقوق املقدس�یني ٕاىل ما 

�ي سيمت ٕاقامته �ىل ِحساب ا�ىل ا�طط  ��رتاضتعرف بلجنة التخطیط والبناء من ٔأ�ل 
 ٔأراضهيم.

 و�اء يف التو�ات اليت قد�ا مركز �دا� ٕاىل جلنة التخطیط :

"ٕان ا�طط یقع �ىل ٔأرض حمت� و�� جيب ٕابطا�، ؤأن القانون ا�ويل حيمل ٕارسائیل مسؤولیة 
�حلا�ات احلیویة للساكن الفلسطینيني يف أ�رايض احملت� دون ٔأن ُحتدث تغیريات �ذریة  إاله�م

يف هذه املناطق، ودون ٔأن تصادر أ�رايض احملت� ٔ�هداف س�یاس�یة. وهذا ا�طط یصادر أ�رايض 
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الفلسطینية احملت� وینهتك حقوق الجيئ قریة لفتا وساكن بيت ٕا�سا وذ� ٔ�هداف س�یاس�یة �ري 
هذا ا�طط یغري �شلك جوهري النس�یج ا�ميوغرايف يف املنطقة من �الل توس�یع  ،عیةرش 

، وهو ما احتاللهااطق اليت مت نمس�توطنة راموت ونقل مجمو�ات مدنیة �بعة للقوة احملت� ٕاىل امل 
 يف املنطقة" احتاللیتناقض جوهرً� مع القانون ا�ويل إال�ساين ا�ي ینطبق �ىل ٕارسائیل كقوة 

  
ٕان هذا ا�طط و�ريه من خمططات �حتالل اليت تتناىف مع القوانني ا�ولیة ومع اتفاقية جنیف 

وبيت سوریك من  �عتبار قریة بيت ا�سا -اسلو ومدرید –الرابعة وحىت مع اتفاق ٕا�الن املبادئ 
ٔأرايض " الضفة الغربیة"، ومنافيًا لقرارات الرشعیة ا�ولیة ومهنا قرار التقس�مي �لنس�بة لقریة لفتا 

 احملت�.
هذا وقامت قوات �يش �حتالل ٕ��شاء بوابة يف �دار العزل والتوسع إالرسائیيل �ىل الطریق 

سوریك �ىل بعد �یلو ونصف من املؤدي من بيت ا�سا شامل غرب القدس ٕاىل ب�ة بدو وبيت 
مك من 6مد�ل بدو القدمي غرب النيب مصوئیل، أ�مر ا�ي یطبق العزل �ىل قریة بيت ا�سا 

القدس وحولها ٕاىل جسن �لاكمل وحير�ا من ٔأرضها اليت عزلها �دار العزل والتوسع �لفه، و�رفض 
تواصلها مع حمیطها ٔأو تصادر مهنا املواطنون يف القریة وجملسها ٔأي تو�ه ٔأو س�یاسة حترم القریة من 

 ٔأرضها وجشرها.
ؤأفاد مواطنون من قریة بيت ا�سا معرب�ن عن قلقهم وختوفهم ٕاىل مراقب حقوق إال�سان والسكن 

مجعیة ا�راسات العربیة �لقدس بآٔن سلطات �حتالل وكام یبدو  –يف مركز ٔأحباث أ�رايض 
 –ت� وتعزلها عن حمیطها من قرى شامل غرب القدس هتدف ٕاىل مض القریة ؤأراضهيا ٕاىل القدس احمل 

 بدو اجلیب وبيت سوریك وقطنة وخراب اللحم و�ريها.

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 



 

 
مزارعون من بيت سوریك جيلسون �لقرب من س�یاج شائك، بي� تظهر يف الصورة مس�تعمرة " هردار" 

 إالرسائیلیة اليت هنبت أٔراضهيم

 

 على أراضي اعتداءات 

 :ش�ت� زیتون محلت أٔسامء وصور لشهداء القدس 47�حتالل حيرق 

قامت رشطة وخما�رات �حتالل الیوم الثال�ء خبلع وٕاحراق ٔأش�تال زیتون م 2016نيسان  5يف 
 .محلت ٔأسامء شهداء حمافظة القدس، واليت زرعت يف ب�ة سلوان ٔأحياء ��رى یوم أ�رض

سلوان ٔأن قوات �حتالل قامت الیوم الثال�ء �قت�ام  -طامق مركز معلومات وادي �لوة و�مل 
 ٕاىلقطعة ٔأرض يف � رٔأس العامود بب�ة سلوان، ورشعت خبلع ٔأش�تال زیتون وحرقها، ٕاضافة 

 .مصادرة صور الشهداء ومسح الشعارات اليت رمست �ىل �دران أ�رض
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 اعتداءات مستعمرين 
 �ىل املسن املقديس زهري أٔبو خضري وٕاصابته �رضوض يف رأٔسه �عتداء

�ىل مسن مقديس �لرضب، ٔأثناء توا�ده يف  13/04/2016 اعتدى مس�توطنون مساء أ�ربعاء
  .مع� �لقدس الغربیة

مجمو�ة من املس�توطنني مبهامجة وقامت 
�امًا،  64 املسن املقديس زهري ٔأبو خضري

، حيث ٔأثناء توا�ده يف مع� �لقدس الغربیة
ٔأصيب �كسور يف ٔأنفه ورضوض يف رٔأسه 
من اجلهة اخللفية وو�ه، وانتفا�ات ٔأسفل 
عینه، بعد �عتداء �لیه من قبل 

مت ٕا�اطة اجلرح يف ٔأنف و .املس�توطنني
وا�ه، ؤأجریت � صور أ�شعة الالزمة 

ء، وال ا� ٕاغاملرٔأسه �اصة ؤأنه ٔأصيب حب
، كام ٔأجریت � یذ�ر ما جرى معه
 قبل خرو�ه من الفحوصات الالزمة 

 املستشفى.
 املسن زهري ابو خرض وا�ي مت �عتداء �لیه

  
 

  اعتداءات على أماكن دينية
 
 للمس�د أ�قىص  اقت�اماهتماملس�توطنون �كثفون من 

 ،م2016نيسان أ�قىص �الل شهر  املس�د قت�ام� عمر�نسام�ا للمس�ت �حتاللواصلت رشطة 
واكنت منّظامت ومجعّیات 'الهیلك  للمس�د أ�قىص اقت�ا�ممن أٔ�دادمه �الل  عمرونوكثف املس�ت

املزعوم' قد دعت ٔأنصارها ٕاىل اقت�امات جامعیة للمس�د أ�قىص، �سبب أ�عیاد ا�هيودیة، يف 
، تقدمي قرابني الفصح م2016نيسان  21يف امجلعة  عمر�نالوقت ا�ي �اول فيه عرشة مس�ت

 .ا�هيودي يف املس�د أ�قىص ٕاّال ٔأن حّراس املس�د تصّدوا هلم، لتعتقلهم رشطة �حتالل
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و�ذرت �ات فلسطینية من تآٔجيج أ�وضاع يف مدینة القدس وسا�ر الب�ات الفلسطینية ٕا�ر 
انب ٕابعاد العرشات تصا�د انهتااكت املس�توطنني وقوات �حتالل حلرمة املس�د أ�قىص، ٕاىل �

 .من املصلني عن املس�د أ�قىص ومنع أٓخر�ن من دخو�، دون ٔأي مربر ٔأو مسوغ قانوين
شهر قتحموا املس�د أ�قىص �الل مس�توطنا ا 1868  ٔأن معلومات وادي �لوة ؤأوحض مركز 

اقتحموه �الل مخسة ٔأ�م (عید الفصح ا�هيودي)، يف فرتة  -مهنم 1011-،  2016نيسان 
�قت�امات الصباحية وبعد الظهر، حبراسة مشددة من قوات �حتالل اخلاصة، اليت وفرت 

املتوا�د�ن يف السا�ات من �الل  امحلایة الاكم� للمس�توطنني ا��ن تعمدوا اس�تفزاز مشاعر 
وا�متمتة وهز اجلسد)، ومتكن حراس أ�قىص من صد  س�تلقاءة طرق (�ٔأداهئم الطقوس ا�ینية بعد

صلواهتم دا�ل املس�د، وتعرض ثالثة من موظفي  ٔأداء�دة حماوالت للمس�توطنني ا��ن �اولوا 
 .أ�وقاف لالعتقال �الل ذ�

 
 نيسان �ىل النحول التايل: للمس�د أ�قىص �الل شهر �حتاللواكنت انهتااكت  

مجمو�ات من املس�توطنني اقت�ا�ا للمس�د أ�قىص من �ب املغاربة،  �ددت :نيسان 12 -

�رفقة حراسات معززة ومشددة من عنارص الو�دات اخلاصة �رشطة �حتالل، ورشعت 

�دد من املس�توطنني ، هذا �ٕالضافة ٕاىل ٔأن بتنفيذ جوالت مش�بوهة واس�تفزازیة يف ٔأر�ائه

و�م من املس�د أ�قىص املبارك من �ة �ب رقصات اس�تفزازیة، فور خر نظموا ا�هيود، 

  .املوت للعرب'السلس�، ورددوا هتافات عنرصیة مهنا 

 أ�قىص�ىل ٔأبواب  "ماعز�ن اثنني"  حياولون تقدمي قرابنينيمس�توطنثالثة  نيسان: 22 -

 ي.مبناس�بة عید الفصح ا�هيود

ت مجمو�ات من املس�توطنني بلغت اقتحم عید الفصح ا�هيودي ٔأ�ميف ٔأول نيسان :  24 -

سا�ات املس�د أ�قىص وسط حراسة ٔأمنیة �برية من قوات �حتالل  مس�توطنًا  115

  .قام املس�توطنون بتنفيذ رقصات اس�تفزازیة ورشح عن الهیلك املزعوم، و إالرسائیيل

من  ��ات املس�د أ�قىص �ىل ثالث دفعات هيود�ً  مس�توطناً   75اقتحم  :نيسان 25 -

اعتدت �ىل حراس املس�د أ�قىص ومصلني �ب السلس� حبامیة قوات �حتالل اليت 

مقدس�یني قرب �ب السلس� بعد طردمه مس�توطنني متطرفني ٔأدوا طقوسا تلمودیة دا�ل 

 .��ات املس�د

، انترشت رشطة �حتالل 29/4/2016عقب انهتاء صالة ظهر یوم امجلعة املوافق  -

ٔأبواب املس�د أ�قىص اكفة، ومنعت املصلني من ا�خول ٕالیه، ورشعت  إالرسائیيل �ىل
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ٕاضافة ٕاىل توجيه  �حت�از عرشات الش�بان وتفتيشهم وتصو�رمه فور خرو�م من املس�د،

وبعد دقائق ا�يل   أ�س�ئ� هلم حب�ة البحث عن راشقي احل�ارة �جتاه قوات �حتالل.

يف القدس الغربیة ” القش�“ مركز رشطة سبيل بعضهم، ف� حّوِل العرشات مهنم ٕاىل

ؤأفاد شاهد عیان ٔأن قوات �حتالل اعتدت �ىل بعض الفتیة فور  .للتحقيق معهم

خرو�م من املس�د أ�قىص، و�الل احت�ازمه اندلعت موا�ات حمدودة بعد متركز قوات 

رة احت�ا�ا �حتالل عند �ب املغاربة دا�ل املس�د، وقيام بعض الفتیة �رشقهم �حل�ا

ؤأفاد حمايم   ”.عید الفصح ا�هيودي“�ىل اقت�ام مئات املس�توطنني سا�اته �الل ٔأ�م 

�دي أ�سري، مفيد احلاج ٔأن رشطة �حتالل ٔأ�لت سبيل معظم املعتقلني، وا��ن بلغ 

 :واملعتقلون مه   معتقًال، ؤأبقت �ىل اعتقال س�بعة مهنم، بيهنم ٔأربعة ٔأطفال. 35�ددمه 

�امًا،  18�امًا؛ ٔأیوب ماهر الهندي،  17�امًا؛ فادي ٔأمحد متعب،  17د �لیل، قيص محم

�امًا؛ یوسف عبد الكرمي  18�امًا؛ ٕا�راهمي عزيم حر�ت،  17ٕاسامعیل توفيق حميسن، 

 .�اماً  23�امًا؛ وعامر ٔأبو جبنة،  22العلمي، 

ة �ى سـلطات هذا وان معلیة ٕابعاد املقدس�یني عن املس�د أ�قىص ٔأصبحت س�یاسة �بتـ

حيث یوحض اجلدول التـايل ٔأسـامء املقدسـ�یني املعتـدى �لـهيم ٔأو ا��ـن صـدر �حتالل، 

 :م2016�الل شهر نيسان  حبقهم قرار إالبعاد عن املس�د أ�قىص

 مالحظات اعتقال ٕابعاد �مس
ــــود  ــــاو�ش، ومحم ــــد الش ــــد�ن، ؤأمح ــــس �اب ٔأ�

 ورو� لكغايص ،الشاو�ش، ومؤمن غیث
عــــن املســــ�د ٕابعـــاد   22/04/2016يف  0 5

ــح  ــد الفص ــرتاب عی ــع اق ــًا م أ�قىصــ �زامن
ــــىت �رخي  ــــودي، ح ، 10/05/2016 ا�هي

، وكفا� حىت مطلع شهر ٔأ�رو�بس مزنيل 
 .ش�یلك ٔأالف 3طرف �لث قميهتا 

)، معـر نيسـان 22یـوم محمود دویك (حفـل زفافـه 
، محمد جنیب، الز�انني، ��ر ز�ري، ٔأمحد الهشلمون

 مـآٔمونٔأمحد الرجيب، مؤمن حش�مي، ٔأمحد بدریـه، 
غیــث ، ٔأمحــد البیــويم، محمــد ز�د، محمــد �ــا�ر، 

، ةٔأمحد الشاو�ش، محمود الشاو�ش، ٕا�راهمي النتشـ
، محمــد بیــويم، ةمنــري الع�لــوين، ٔأجمــد ٔأبــو ٔأســ�نين

 .ٔأمحد ٔأبو غزا�

ٕابعـــاد عــــن املســــ�د   22/04/2016يف  0 19
ــح  ــد الفص ــرتاب عی ــع اق ــًا م أ�قىصــ �زامن

 یومًا  15ا�هيودي ملدة 

ومصــطفى مجیـــل  ، الفــىت ٔأمـــري ولیــد البلبييســـ
 والشاب معرو ٔأبو عرفة، الهشلمون 

ـــــــا�رات  21/04/2016يف  0 3 ـــــــدت خم ٔأبع
�حتالل الش�بان عـن الـب�ة القدميـة ملـدة 
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 مالحظات اعتقال ٕابعاد �مس
 ا�هيودئأ�م �سبب عید الفصح  10

ـــــــا�رات  21/04/2016يف  0 1 �اماً  18نور سلمي الشليب  ـــــــدت خم ٔأبع
�حتالل الشليب عن مدینـة القـدس ملـدة 

 ٔأ�م �سبب عید الفصح ا�هيودي 4

ـــــــا�رات  21/04/2016يف  0 1 محمد عرفة  ـــــــدت خم ٔأبع
 8�حتالل عرفة عن مدینـة القـدس ملـدة 

 ٔأ�م �سبب عید الفصح ا�هيودي

ـــهنام �رشـــط  13/04/2016 0 2 واجمد ٔأبو صبیح محمد الشليب ـــراج ع مت إالف
ملــدة شــهر، و�ــبس  أ�قىصــٕابعــادهام عــن 

 ٔأ�م، وكفا� طرف �لث 7مزنيل ملدة 

عـن  إالبعـادمت إالفراج عن عطـون �رشـط  0 1 �اماً  20مالك عطون 
 ٔأشهر 4املس�د أ�قىص مدة 

 52�امــًا، ومسحیــة شــاهني  54�ایــدة الصــیداوي 
  �اماً 

 ٔأبعـدهتامخما�رات �حتالل  10/04/2016 0 2
 ٔأشهر 6عن املس�د أ�قىص مدة 

�امًا،  47�امًا، ودالل الهشلمون  52ٔأ�رام غزاوي 
 �اماً  62وزینات اجلالد 

 ٔأبعـدهتامخما�رات �حتالل  10/04/2016 0 3
 ٔأشهر 5عن املس�د أ�قىص مدة 

خمـــــــا�رات �حـــــــتالل   10/04/2016 0 2 �اماً  28�اما، وسامح غزاوي  45س�ناء الرجيب 
 ٔأشهر 4عن املس�د أ�قىص مدة  ٔأبعدهتام

سـلطات �حـتالل تبعـد   10/04/2016 0 1 �اما 31صیام  ٕا�راهمي�ازم 
ـــ ـــ�د أ�قىصـــ مل ـــیام مع املس ـــهر ص دة ش

 واحلبس املزنيل یومني

قررت حممكة الصـلح ٕابعـاد  10/04/2016 0 1 �اما 59عبد العز�ز العبايس 
ملدة شهر عن املسـ�د أ�قىصـ ٕاضـافة ٕاىل 

 .یوماً  15احلبس املزنيل ملدة 

 جرى اعتقالها من مزنلها 10/04/2016يف  1 0 �لود �ر�ؤووط 

�امـا، والسـ�یدة راویـة  15سامل ٔأمحـد سـامل �ر�ـري 
 ، �ازم صیامالقوامسي

مت اعتقـال �ر�ـري والقـوامسي فـور خـرو�م  2 0
صیام من سـا�ات  من املس�د أ�قىص اما

 املس�د 

ــط  7/4/2016يف  0 1 س�ناء الرجيب ـــا �رشـ ـــراج عهن مت إالف
 ٔأشهر 3ٕابعادها عن املس�د أ�قىص ملدة 

ـــا يف  0 1 راویة القوامسي ـــراج عهن ــط  7/4/2016مت إالف �رشـ
 ٕابعادها عن أ�قىص ملدة ٔأس�بو�ني

رشطة القش� �لقدس  14/4/2016يف    
 ؤأبوواعبیدو القدمية ٔأفرجت عن حسن 
عن  إالبعادارمي� والرشیف، �رشط 

ٔأ�م احلبس  5یوما و 15ملدة  أ�قىص
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 مالحظات اعتقال ٕابعاد �مس
 .املزنيل

  3 43 ا�موع
 

 اقت�ام مقربة �ب الرمحة رشق املس�د أ�قىص: 
، اقتحمت قوات �حتالل 30/4/2016ظهر یوم السبت املوافق  1:30يف حوايل السا�ة 

، رشيق املس�د أ�قىص يف الب�ة القدمية من مدینة القدس الرشقية ”�ب الرمحة“إالرسائیيل مقربة 
ع ج�ن املرحوم جامل محمد العبايس، وقاموا مبهامجة املش�یعني بغاز الفلفل ياحملت�، وذ� �الل �شي 

قبل سلطة  مصادر من“والرضب وا�فع بعد ٔأن قاموا مب�ارصهتم، وذ� حب�ة ا�فن يف ماكن 
 .”الطبیعة إالرسائیلیة

عني، ٔأن قوات �حتالل اقتحمت مقربة �ب الرمحة، بعد دفن املرحوم العبايس یؤأفاد ٔأ�د املش�  
ع تفاجئوا بقوات �حتالل تطلق قنابل الغاز �كثافة دا�ل املقربة، يويف هنایة التشي   ته الرثى.اوموار 

هنا، واعتدوا �لهيم �لرضب وا�فع ورشوا �از الفلفل �ىل مث قام ٔأفرادها مبنع املواطنني من اخلروج م
البعض، ما ٔأدى ٕاىل ٕاصابة عرشات املش�یعني حباالت اختناق و�رضوض خمتلفة، ونقل بعضهم ٕاىل 

 .املراكز الصحیة القریبة لتلقي العالج
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	1) خطر الهدم يتهدد عائلتي التوتنجي وطوطح:
	قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية هدم منزلي عائلتي "طوطح والتوتنجي" الكائنين في حي الصوانة شرق أسوار القدس القديمة، وذلك بذريعة " عدم الترخيص"  على أراضي تُصنف "كحدائق وطنية".
	هذا وكان قرار الهدم قد صدر عن المحكمة المركزية خلال شهر آذار 2016، ودخل حيز التنفيذ في 9 نيسان 2016م، وبات خطر التهديد والتهجير يلاحق العائلتين اللتين ترتقبان مصير مجهول.
	وقال عارف التوتنجي مالك أحد المنزلين :
	"أصدرت المحكمة المركزية قرارا بهدم منزلي ومنزل جاري هاني طوطح، وذلك بعد معارك قانونية في المحاكم الإسرائيلية لحماية المنزلين من جهة، ولحماية 27 دونما مقام عليها 10 منازل من المصادرة من جهة ثانية."
	وأضاف التوتنجي أن مساحة منزله لا تتجاوز 80 متراً مربعاً ويعيش فيه 17 فرداً معظمهم من الأطفال، وقائم منذ حوالي 20 عاماً.
	وأضاف التوتنجي أن مساحة الأرض المقام عليها منزله تبلغ 27 دونما تعود لعائلتي "الأنصاري وطوطح"، إلا أن سلطات الاحتلال صنفتها "أراضٍ لحدائق وطنية، وبالتالي فهي خضراء ويمنع استخدامها والبناء فيها، وتسعى ما تسمى سلطة الطبيعة والبلدية للسيطرة عليها وتحويلها...
	جدير بالذكر أن هناك 10 منازل قائمة على هذه الأرض، نصفها قائم قبل احتلال مدينة القدس، ونصفها الآخر أقيم منذ حوالي 20 عاماً.
	إنذارات قبل تقديم لوائح اتهام وإخطارات هدم لمنشآت سكنية وتجارية في بلدة سلوان
	الاعتداء على المسن المقدسي زهير أبو خضير وإصابته برضوض في رأسه

