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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

  
 بدون �رخيصالبناء هتدم مجعیة �سویة يف قریة النيب مصوئیل حب�ة  �حتاللجرافات   )1

قع يف قریة النيب ت�سویة مقر مجعیة صباح یوم الثال�ء  �حتاللهدمت جرافات  2016أٓب  2يف 
والقوات  �حتاللوذ� حب�ة البناء بدون �رخيص . حيث اكنت قوات �برية من رشطة  ،مصوئیل

 القریة وقاموا هبدم امجلعیة. اقتحمتا قد نياخلاصة وحرس احلدود �رفقة �ارفت
 

 أٔحباث أ�رايض: ركزوأٔفادت مد�رة امجلعیة الس�یدة "نوال عید �راكت" لباحث م

لكن حصلنا �ىل متویل بقمية  كو،، حيث اكنت عبارة عن غرفة من الزینامجلعیة قبل �اممقر مت بناء 
.حيث مت ٕا�ادة بناءه من مرتمربع  200دوالر من أٔ�ل ٕا�ادة  �رممي املقر ا�ي تبلغ مساحته  11,000

یمت اكن يث الیات . ح ، ومت جتهزيه لیكون مالمئًا لٔ��شطة والفعالبنالیت، ومت معل حامم ومطبخ بدا��
، ودورات تعلميیة للطالب ، �ٕالضافة ٕاىل ٔأنه اكن �س�ت�دم للمناس�بات دا�ل فيه عقد دورات �ربیة

بان القریة .  ومت �سمیهتا جبمعیة �سویة النيب مصوئیل . القریة ، ويف املساء اكن �س�ت�دم كنادي لش�ُ
، �رافقها قوات �اصة �حتالل، حرضت قوات �برية من رشطة وبعد فرتة قصرية، ودون ٔأي ٕانذار

خول ��. مث قامت اجلرافات ٔأو اخلروج مهنا حيث قاموا ٕ��الق املنطقة ومنعوا ٔأ�دًا من الوصول ٕالها 
 . ومل �سمحوا لنا ٕ�خراج ٔأي يشء من دا��.لكیاً رشعت هبدم املقر وتدمريه وٕاىل سا�ة املقر 
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 سكين يف واد ا�م يف بيت حنینا حب�ة البناء بدون �رخيص هدم �رفان )2

اد ا�م و �رفان یقع يف �  2016أٓب  3املوافق  أ�ربعاءحتالل صباح یوم هدمت جرافات �
، ومت هدم املسكن حب�ة البناء بدون �رخيص ،الاك�ن يف بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�

جرافة هبدم الكرفان تنفيذًا لقرار إالدارة املدنیة اليت تقف حتالل �رافقها وقامت قوة من رشطة �
 وراءه .

 6هدم  حيث مت ،، وهو الهدم السادس �ةویعود الكرفان للمواطن عز ا��ن عبد امحلید ٔأبو جنم
أٓب  3يف والهدم أ��ري  2008،2012،2014، 2000، 1995مسا�ن سكنیه � �الل أ�عوام 

2016. 
 ا��ن لباحث مركز أٔحباث أ�رايض: وأٔفاد املواطن عز

هبدم مسكين وا�ي هو عبارة عن �رفان حب�ة البناء بدون  �حتاللقامت قوات م 2014يف �ام 
مرت  50سكين مبسا�ة  بعدها حرض ممثلون عن امجلعیة الرنوجيیة، وقاموا مبنحي �رفان ،�رخيص

قاطرة شاحنة �لهيا  ٔأحرضُت  ،مربع، �ىل ٔأن ٔأقوم بوضعه فوق جعالت يك �كون اكلبيت املتنقل
واكن الكرفان مكون من مطبخ ، جعالت، ونصبت الكرفان فوقه بعد ٔأن �سلمته من الرنوجيیني

  �ام. 11�ام وا�ٓخر  25والدي ٔأ�دمه أٔ وحامم وصا� صغرية، ٔأ�يش فيه مع زوجيت و 
وقبل �ام، حرض موظفون عن إالدارة املدنیة وقاموا �ريم قرار هدم للكرفان ٔأمام املسكن، 
فتو�ت ٕاىل مكتب احملايم سل�ن شاهني من ٔأ�ل ٕالغاء القرار �اصة وأٔن الكرفان قامئ �ىل 

 حتالل من أٔ�ل متابعة أ�مر.جعالت وهو من امجلعیة الرنوجيیة. ومت فتح ملف يف حممكة ب�یة �

 یضیف:

من اجلريان أٔ�ربوين ٔأن  ، كنت مع زوجيت يف مستشفى �ني اكرم حي� تلقيت اتصاالً الصباحويف 
 فتو�ت فوراً  ،حتالل �رافقهم جرافة ؤأهنم �س�تعدون ٕاىل هدم الكرفانهنا� قوة من رشطة �

عن  حتالل تغلق املاكن، فطلبت مهنم رؤیة املسؤولٕاىل املاكن حيث اكنت قوات من رشطة �
مع احملايم سل�ن شاهني �ىل الهاتف ا�ي یتابع القضیة. املسؤول حتدث مع  ت�دثالهدم ليك ی 

الهدم. ؤأ�لين ربع  ٕایقافاحملايم وقال � ٔأنه مي� قرار هبدم املسكن ا�ٓن ؤأنه ینفذه، وال ميكنه 
ج القلیل من سا�ة ٕال�الء الكرفان وتفكيكه من ا�ا�ل. لكن ربع سا�ة �� �ري اكفية ٕالخرا

صبا�اً  08:30حتالل هبدم الكرفان، واكن ذ� عند السا�ة أ��ث، �� رشعت جرافة �

 وا�سحبت اجلرافات بعد أٔن قامت بتدمري الكرفان .  ،09:30ولغایة 
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ة حمتو�ته �زمع أٔن أ�رض جتریف قطعة أٔرض مقام �لهيا معرض للس�یارات ومصادر  )3

 صور �هر/ القدس احملت� قریة ؟!مصادرة

�ىل هدم معرض  09/08/2016 يف سا�ات جفر یوم الثال�ء حتاللٔأقدمت سلطات �
وذ� حب�ة ٔأن أ�رض تعود ملكيهتا للصندوق القويم  ،للس�یارات وجتریف قطعة أ�رض املُقام �لهيا

 ٔأرايض ٕارسائیل . ا�هيودي املعروف ٕ�مس "كرين اك�ميیت"  وا�ي یدار من ِقبل ما �ُسمى بدا�رة
مت ٕاستئ�ارها من  2م500املعرض یعود للمواطن "محمد �لیان" وهو مقام �ىل قطعة ٔأرض مبسا�ة 

عام ونصف العام من �رخي الٔأي قبل حنو م 2015املعرض يف بدایة العام  افتتاحمالكها أ�صيل. ومت 
 . الهدم

قدمي قامئ �ىل جعالت مت اس�ت�دامه كغرفة مع منافعها  بدا�� �ىل �صاملعرض وحيتوي 
 مرتمربع. 30س�ت�دام املكتيب مبسا�ة لال
 

 نواكنت ما �سمى بدا�رة ٔأرايض ٕارسائیل قد قامت بنصب الفتة �ىل قطعة أ�رض يف شهر نيسا
ومت ٕابالغ  ، ٔأ�لنت فهيا عن ملكية قطعة أ�رض للصندوق القويم ا�هيودي "كري�ن �یميیت" 2016

 حتالل.ما� أ�رض عن ذ� حيث قام بتعیني حمايم دفاع من ٔأ�ل متابعة القضیة يف حمامك �
 

 لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل: املنطقة أٔهايلوأٔفاد 

، حرضت قوات �برية من رشطة 05:30ٔأنه يف سا�ات جفر یوم الثال�ء وحتدیدًا عند السا�ة  
، حيث قامت بتدمري بعض املمتلاكت مثل احلاف� اليت اكنت �س�ت�دم حتالل �رفقة جرافة�

كغرفة مكتبیة، ومصادرة ماتور لتولید الكهر�ء. كام قامت اجلرافة بتجریف قطعة أ�رض وقلهبا يك ال 
 .من �دیدا ا�س�ت�دایمت ٕا�ادة 
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يف  حب�ة البناء بدون �رخيصحتالل وذ� مقديس یقوم هبدم مسكنه بیدیه تنفيذاً لقرار ب�یة �
 � رأٔس العامود �لقدس احملت� 

ٔأقدم املواطن ٔأمحد وائل هایل �راكت �ىل هدم مسكنه (قيد إال�شاء) م 2016أٓب  9يف         
 ،حتالل حب�ة البناء بدون �رخيصهدمًا ذاتیًا وذ� بعد ٔأن �سمل قرار هبدم املسكن من ب�یة �

املسكن یقع يف � رٔأس العامود يف شارع ٔأرحيا القدس، وهو یقع يف طابق �ين اكن قد ٔأقامه فوق 
 غرف نوم ومطبخ وحامم . 3مرتمربع ومكون من  130وتبلغ مساحته  ،مزنل �ائلته

 وأٔفاد املواطن أٔمحد �راكت لباحث مركز أٔحباث أ�رايض :

سطح مسكن �ائليت الاك�ن يف راس العامود، قررت ٔأن ٔأقوم ببناء مسكن يل �ىل  ن،�قبل شهر 
الواح من  وكنت قد بدٔأت ببناء املسكن من، ٔأفراد 9وذ� �سبب ضیق املسكن، وحيث �سكنه 

حتالل وقاموا ن ب�یة �مؤأثناء معلیة البناء، حرض موظفون  ،وأ�ملنیوم "البنالیت" اجلبص
ل، �ٕالضافة ٕاىل دعوة للمثول ٔأمام حممكة بتصو�ر البناء، ؤألصقوا قرار وقف البناء �ىل �ب املزن 

حتالل، وواصلت بناء ولكنين مل ٔأذهب ٕاىل احملمكة ومل أٔمق مبراجعة ب�یة � ،حتاللب�یة �
 بعدها يف عرشة ٔأ�م، حرض املوظفون مرة اخرى وقاموا ٕ�لصاق قرار وقف بناء أٓخر.  ، املسكن

وا بتسلميي �لید قرار هدم ٕاداري للمسكن ، حرض موظفوا الب�یة وقام2016أٓب  8ويف �رخي 
حتالل س�تقوم هبدم سا�ة، وٕاال فٕان ب�یة � 72حتالل، ومبه� صادر عن حممكة ب�یة �

اليت ال  ٔألف ش�یقل 80املسكن، وهذا س�یلكفين ٔأن اقوم بدفع رسوم الهدم واليت قد تصل ٕاىل 
 .طاقة يل �ىل دفعها

مقت هبدم املسكن وتفكيكه وذ� تنفيذًا لقرار ب�یة  ،2016أٓب  9ويف یوم الثال�ء املوافق 
 حتالل اجلا�ر حبقي وحق لك مقديس.�

 

 78هذا وحسب التوثیق املیداين ملركز أٔحباث أ�رايض فٕان ب�یة �حتالل أٔ�ربت أٔحصاب 
)، مما 2016 أٓب 9 - 2010مسكناً �ىل هدم مساكهنم بآٔنفسهم �الل الست س�نوات أ��رية (

مواطن بال مآٔوى ٔأكرث من نصفهم أٔطفال یعيش معظمهم حياة خوف  415أٔصبح ما �زید عن 
 ورعب دون اس�تقرار وال أٔمان.
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 حتالل هتدم ٕاسطبل لرتبیة اخلیول يف � الصلعة يف جبل املكربجرافات �
لرتبیة اخلیول يف � بل ٕاسط  �حتاللهدمت جرافات م 2016أٓب  19صباح یوم الثال�ء يف 

 ، وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص.املكرب جنوب مدینة القدس احملت�الصلعة الواقع يف جبل 
 ث ٔأفاد لباحث مركز ٔأحباث أ�رايضحي للمواطن محمد �يل موىس عبیدات،بل ویعود إالسط 

 :�لتايل 

 الف ش�یقل 80بتلكفة  ومسقوف �لزینكومبين من الطوب مقت ببناء مسكن  2016يف شهر ٔأ�ر 
ٔأ� (فراد أٔ  4،  واكن الهدف منه ٔأن ٔأسكن فيه مع �ائليت املكونة من مربع مرت 60�ىل مسا�ة 

 �حتاللحرض موظفون عن ب�یة  ،والسكن فيه ٕالیه �نتقال) . وبعد 2ؤأطفايل �دد  وزوجيت
، مقت �ىل ا�ر ذ�و  ،ة البناء بدون �رخيص�ث قاموا بتعلیق ٔأمر هدم للمسكن حبحي ،يف القدس
، حيث مقت هبدم بعض اجلدران من ٔأ�ل ٔأن یمت حتوی� املسكن ٕاىل ٕاسطبل لرتبیة اخلیلبتحویل 

، حرضت قوات �برية من رشطة أٓب 19ويف یوم الثال�ء املوافق لٕالسطبل �شلك مالمئ. 
 . هبدم إالسطبل وتدمريه �شلك اكمل �رفقة جرافة حيث رشعت �حتالل

مرت  2مرت و�رتفاع  35 ل�حتالل سور استنادي اكن حيیط �ٕالسطبل بطو كام هدمت جرافات 
. 

 
ق �لیه ودفعه ٕاىل ٕان سلطات �حتالل تالحق املقديس يف ٔأرضه ودا�ل مسكنه هبدف التضیی

، هذه يه آٔهنا املضایقة �لیه وتنغیص �يش�ته، مس�ت�دمة الوسائل اليت من شمغادرة املدینة
الس�یاسة القامئة يف مدینة القدس ضد املقدس�یني واليت متارسها سلطات �حتالل يف العلن حتت 

، بىن قامئ ليس �ٔ�مر الصعب �لهياجحج ؤأس�باب ختتلقها وتتذرع هبا. وأٔن ٕاصدار قرار هدم حبق م 
�حتالل ٔأو  ، سواء ب�یةر قرارات الهدم من �الل توصیاهتافهنا� ٔأكرث من �ة خمو� ٕالصدا

عطريت مجعیات استيطانیة اس�تعامریة "، او طة الطبیعةوزارة ا�ا�لیة ٔأو إالدارة املدنیة ٔأو سل
یدل هذا �ىل جحم و و�ريها من املؤسسات الرمسیة وامجلعیات الصهیونیة املتطرفة ..  "�وهاين

 احملت�.  الصالحيات املمنو�ة لت� اجلهات ملامرسة ٕاجرا�ا �ىل املقدس�یني يف مدینهتم
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 هدم غرف سكنیة وحظا�ر لٔ�غنام يف جتمع املعازي البدوي شامل ب�ة جبع
م، 2016من شهر أٓب من العام  29عند السا�ة السادسة والنصف من  یوم الثال�ء املوافق 

اقتحمت قوة �برية من �يش �حتالل إالرسائیيل �رفقة جرافة عسكریة ٕارسائیلیة منطقة جتمع 
م شامل رشق مس�تعمرة " ادم"  اجلامثة �ىل 200عرب " اجلهالني" وا��ن یقطنون �ىل مسافة 

 " جبع" يف حمافظة القدس.ب�ة  ٔأراض
�يش �حتالل فرض طوقًا مشددًا �ىل التجمع البدوي قبل القيام بآٔعامل هدم واسعة  ٔأنیذ�ر 

هناك طالت غرف معدنیة سكنیة تربعت هبا وزارة  اجلدار و�ستيطان  �مع أ�رس املنكوبة بفعل 
ٔأعامل الهدم والترشید واليت یقوم هبا �يش �حتالل إالرسائیيل، هذا �ٕالضافة ٕاىل هدم �دد من 
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 ا�ر املاش�یة هناك.حظ
  

یذ�ر ٔأن جتمع اجلهالني القاطنني يف منطقة جبع، س�بق وان تعرضوا ملو�ة هدم سابقة طالت �دد 
 م املايض.2015أٓب من العام  30�بري من املسا�ن واخلیام الزراعیة وذ� يف 

م،  1998�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فقد تعرض التجمع البدوي ٕاىل ٕاخطارات بوقف البناء يف العام       
م، حيث مت متابعة أ�مر قضائیًا، ولكن �سبب طبیعة 2013�ٕالضافة ٕاىل ٕاخطارات أٔخرى يف العام 

أ�رض املشاعیة وتفتت  امللكيات  مل �س�تطع ٔأهايل التجمع البدوي من احلصول �ىل ٔأوراق رمسیة 
یقطنون املنطقة  ٔأهنممتكهنم من تقدميها من ا�ل احلصول �ىل الرتاخيص القانونیة وذ� �لرمغ من 

 �امًا. 40منذ فرتة �زید عن 

 
 

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 



 

 
 مشاهد من معلیة الهدم يف  التجمع البدوي "املعازي"

 
 جتمع املعازي: –اجلدول التايل أٔسامء أٔحصاب املنشآٓت املهدومة 

 املواطن املترضر
�دد 
 ٔأفراد
 العائ�

 أ�طفال
دون 

 �ام18

�دد 
رؤوس 
 أ�غنام

 املنشآٓت املهدومة

غرفة معدنیة   مالحظات
ة سكنی

 2مبسا�ة م
 توابع اخرى غنامأٔ حظرية 

 هدم لها سابقا ---- 0 12 0 0 1 فهمية �يل محمد �راكت

 40 30 34 5 7 امحد محمد منصور رصایعة
 2خزان ماء 

 �وب
 هدم � سابقا

یو�س محمد منصور 
 رصایعة

 هدم � سابقا --- 0 30 15 0 2

 100 30 45 7 9 رائد محمد سالمه رصایعة
�ال� 
 2مشس�یة 

 هدم � سایقا

 هدم � سابقا ---- 50 30 20 7 9 �حج محمد سالمة رصایعة

   190 132 114 19 28 ا�موع 

 م.2016مركز ٔأحباث أ�رايض، أٓب –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
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 املعازي يف سطور: عرب 
یذ�ر ٔأن الساكن البدو القاطنني شامل ب�ة جبع، یقميون هناك منذ أٔكرث من ثالثني �امًا، و�لهم من 
موالید ت� املنطقة، ومل �س�بق ٔأن تعرضوا ٔ�ي اعتداء ٔأو اس�هتداف من قبل �يش �حتالل ف� 

دٔأ منذ ذ� الوقت م، حيث ب2013یتعلق �س�هتداف حق السكن، ٕاال �دیثًا منذ مطلع �ام 
وحىت الیوم مسلسل التضییق �ىل الساكن هناك، �رب ٕاخطار معظم الرب�سات واملسا�ن هناك 

 و�نهتاء �لهدم أ��ري.
وین�در الساكن يف ٔأصوهلم اىل منطقة برئ الس�بع حيث مت هت�ريمه من هناك عش�یة حرب �ام 

تالل یرص يف لك یوم �ىل مالحقهتم م لیت�ذوا من أ�غوار الفلسطینية مآٔوى هلم، لكن �ح 1948
والتنكيل هبم �ش�ىت الوسائل والطرق هبدف ٕافراغهم من املناطق اليت اعتادوا العيش هبا منذ 
س�نوات طوی� هبدف �كر�س واقع أ�غوار والس�یطرة �لیه وتغري معامله لی�ىش مع خمططات 

 �حتالل إالرسائیيل.
 

 تعریف بتجمع املعازي:
املعازي �ىل ٔأرايض قریة جبع شامل رشق القدس، ویعد التجمع حمارصًا �لطرق یقع جتمع عرب 

" �ىل مسافة بعیدة"، ومن  458�س�تعامریة واملس�تعمرات في�ده من الرشق طریق اس�تعامري رمق 
جيفع بنيامني" املقامة �ىل ٔأرايض  –ومن اجلنوب مس�تعمرة "أٓدم   ،60الغرب الشارع �لتفايف رمق 

 الشامل في�دها مس�تعمرة " ش�یعر بنيامني" املقامة �ىل ٔأرايض ب�يت جبع ومخماس. جبع، ٔأما من
م، واصل 1974فردًا منذ �ام  60�ائالت فلسطینية بدویة تتكون من  8هذا ویعيش يف التجمع 

ساكن التجمع برئ الس�بع وبعد ٔأن طردوا من جتمعاهتم يف برئ الس�بع انطلقوا ٕاىل مسافر یطا مث ٕاىل 
  احلايل.املوقع 

 
 

صور �هر جنوب مدینة القدس قریة يف بذریعة �دم الرتخيص حتالل هتدم مسكناً جرافات �
 احملت� 

مزنًال سكنیًا یقع يف شارع  2016أٓب  30یوم الثال�ء املوافق  �حتاللهدمت جرافات        
" الواقع يف ب�ة صور �هر جنوب مدینة القدس احملت� وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص. "قيسان

غرف  3مرتمربع مكون من  120حيث تبلغ مساحته  الطوب وإالمسنت واحلجر،من املسكن مبين 
ومكون من طابق وا�د. وتعود ملكيته للمواطن "وس�مي �ا� یوسف  نوم وصا� ومطبخ وحامم،

 عطیة" 
 واطن وس�مي عطیة لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:وأٔفاد امل
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و�ائليت املكونة من  واكن الهدف من بناءه هو ٔأن ننتقل ٔأ� ،2015متوز يف مقت ببناء هذا املسكن 
 زوجيت احلامل ٕاىل مسكننا اجلدید.ٕاضافة ٕاىل  ٔأطفال 3ٔأفراد مهنم  5

رخصة بناء �ىل  اس�تصدار�ل حتالل من أٔ قبل ٔأن ٔأقوم بعملیة البناء، تو�ت ٕاىل ماكتب ب�یة �
أٔن ٔأقوم بعملیة تنظمي للمنطقة �شلك  اشرتطتحتالل قطعة أ�رض اليت ٔأملكها. لكن ب�یة �

رخصة بناء. لكن  اس�تصدارمن لك دومن من أٔ�ل الرشوع يف معلیة  40اكمل ؤأن یمت ٕاقتطاع %
من ٔأراضهيم يف �ال مت تنظمي املنطقة.  40رفضوا ذ� �وهنم س�یخرسون % اجلريان احملیطني يب

وذ� مل یرتك يل خيار سوى ٔأن ٔأقوم ببناء املسكن بدون �رخيص وذ� �سبب احلا�ة املل�ة. 
 �دد ٔأفراد �ائليت. ازدادحيث كنت ٔأسكن ٔأ� و�ائليت يف مسكن صغري ضاق �لینا بعد ٔأن 

مرتمربع من  120البناء، حيث مت بناء املسكن �ىل مسا�ة  ، بدٔأت بعملیة2015ويف شهر متوز 
و�الل معلیة البناء حرض موظفون عن ب�یة إالحتالل وقاموا بتعلیق  ،الطوب واحلجر وإالمسنت

. ويف شهر 2015معلیة البناء حىت ٕانهتیت منه يف ٔأواخر العام  ٔأمكلتلكنين  ، قرار وقف بناء
حتالل حب�ة البناء بدون �رخيص. داري من ب�یة �، �سلمت قرار هدم إ 2016اكنون �ين 

تو�ت بعدها ٕاىل مكتب احملايم " حسني غنامي" هبدف تآٔجيل وٕابعاد الهدم ٔ�طول فرتة ممكنة يك 
وقد حصل �ىل قرار تآٔجيل للهدم، وتعیني �لسة  ،یتس�ىن لنا فعل ٔأي يشء لنتجنب هدم املسكن

 28. واكن تعیني املو�د قد صدر بتارخي  2016ٔأول �رش�ن  30حتالل بتارخي يف حممكة ب�یة �
 .2016أٓب 

 یضیف:

صبا�ًا، حرضت قوات �برية من رشطة  08:00وعند السا�ة  ،2016أٓب  30ويف یوم الثال�ء املوافق 
كنت ٔأ� و�ائليت نیام يف املسكن عندما مسعت ٔأن  ، من ٔأ�ل هدم املسكننيحتالل �رفقة جرافت�

وعندما خرجت من غرفيت و�دت �ب املسكن قد مت فت�ه وأٔن ٔأفراد ، هنا� صوت يف اخلارج
رصخ يف و�يي ضابط الو�دة اخلاصة بآٔن ال ٔأحترك ؤأ�ربين ٔأهنم  ،قتحموا املسكناالو�دة اخلاصة قد 

لكنه مل  ،ٔأوقظهمٔأن  ؤأریدقلت � ٔأن زوجيت ؤأطفايل يف املسكن ومه نیام  ،قد ٔأتوا لهدم املسكن
رشطیة لتوقظ زوجيت وأ�طفال ؤأخرجومه ٕاىل �ارج املسكن ومه يف �ا�  ذ�، ؤأرسلب�سمح يل 
حتالل ا�ي حتالل قرار حممكة ب�یة �ٔأظهرت للضابط واملوظف املسؤول من ب�یة � ،هلع و�اكء

لكن املسؤول ٔأ�ربين " ال ٔأكرتث  ،�رش�ن ٔأول القادم للنظر يف القضیة 30یتضمن تعیني �لسة بتارخي 
 حملامك و�لقرار ا�ي بني یدیك، �ي ٔأمر هدم ملزن� وهذا هو ما ٔأعرفه �الیًا" . مبا تقو� ا

 ٕ�لقائهقاموا ٕ�بعاد� عن املسكن، ٔأد�لوا ٕالیه مجمو�ة من العامل من ٔأ�ل ٕاخراج أ��ث، لكهنم قاموا 
من حتالل هبدم املسكن بعد ٔأن هدمت جزءًا مث رشعت جرافات � ،من النوافذ وحتطميه و�كسريه

 اجلرافات. ر من �ال�اجلدار احملیط �ملسكن �مت

 لقد هدموا املسكن ومعه لك يشء .. مل یرت�وا ٔأي معمل كام اكن، فقد مت تدمري املاكن �شلك لكي...
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و�الیًا تقمي زو�ة عطیة ؤأطفا� يف مسكن �ائلهتا .. وهو یبحث عن مسكن ليس�تآٔجره لیمل مشل 
نتي�ة قرارات ب�یة �حتالل اليت تالحق الفلسطیين ومتنعه �ائلته اليت تفككت وخرست مسكهنا 

 من ٔأمه حق من حقوقه وهو حق السكن.
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 تهديد –االعتداء على احلق بالسكن 
 ٕاخطارات بوقف البناء تطال روضة لٔ�طفال ومضافة �ٕالضافة ٕاىل مسا�ن وخيام زراعیة  )1

 جتمع احلرثورة البدوي 
أٓب  21القاطنني يف منطقة سطح البحر صباح یوم أ�ربعاء املوافق شهد جتمع بدوي " احلرثورة" 

 م، اعتداء �دید من قبل ما �سمى جلنة البناء والتنظمي التابعة لٕالدارة املدنیة إالرسائیلیة.2016
  

ففي سا�ات الظهرية، اقتحمت قوة من �يش �حتالل �رفقة مسؤول التنظمي يف ما تعرف �ٕالدارة 
مع عرب " امحلاد�ن "  القاطنني يف ت� املنطقة، حيث رشع �يش �حتالل املدنیة منطقة جت

عسكریة تتضمن وقف البناء لغرف معدنیة متنق� تربعت هبا وزارة شؤون اجلدار  ٕاخطاراتبتوزیع 
العائالت اليت مت �رشیدها بعد مسلسل الهدم  السابق و  و�ستيطان الفلسطینية هبدف ا�اثة

 ا�ي طال التجمع البدوي ٔأواخر العام املايض.
 

�ٕالضافة ٕاىل ذ� اخطر �حتالل  بوقف البناء لروضة لٔ�طفال ويه عبارة عن خمية سكنیة  ال 
ٕاىل غرف معدنیة   طفًال من التجمع البدوي،  �ٕالضافة 11مرتًا مربعًا �س�ت�دم يف تعلمي 72تت�اوز 

متنق� �س�ت�دم مكضافة للتجمع البدوي، هذا �ٕالضافة ٕاىل �دد من اخلیام الزراعیة اليت �س�تعمل 

 مآٔوى لٔ�غنام.
 

وحبسب إالخطارات العسكریة، فقد ٔأ�ل املترصفون يف ت� املنشآٓت ا�طرة حىت الرابع من      
ت الرتخيص، حيث یزتامن املو�د مع م مكو�د هنايئ من ا�ل اس�تكامل اجراءا2016شهر ایلول 

مو�د �لسة البناء والتنظمي يف ما تعرف حممكة "بيت ایل" للنظر يف قانونیة املنشآٓت ا�طرة بوقف 
 البناء.

 م �ىل مصادرة2016 �الوة �ىل ما تقدم، فقد ٔأقدم �يش �حتالل يف اخلامس من شهر حز�ران
نفس التجمع البدوي �زمع إالقامة مضن منطقة  خيام سكنیة وغرفة متنق� من �ائالت ٔأخرى يف 6

 .یصفها �حتالل بآٔهنا مغلقة عسكر�ً 
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 جتمع بدوي احلرثورة املس�هتدف
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 املضافة والروضة ا�طرة
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 ف� یيل أٔسامء أٔحصاب املنشآٓت املهددة وطبیعهتا يف جتمع احلرثورة البدوي:

 ةاجلهة املترضر
�دد 
أٔفراد 
 العائ�

 ا�ٔطفال
دون 

 �ام18

رمق إالخطار  املنشآٓت ا�طرة بوقف البناء
 العسكري

 مالحظات
غرفة معدنیة 

سكنیة 
 2مبسا�ة م

خمية أٔغنام 

 2مبسا�ة م
 توابع

عبد هللا �لیل عبد هللا 
 امحلاد�ن

2 0 32 0 0 181717  

 72 0 0   روضة التجمع
181718 

ويه  طفال11�س�ت�دم لتعلمي 
 2م72عبارة عن خمية مبسا�ة 

 60 0 0   مضافة التجمع
 2م60معدنیة عبارة عن غرفة 

 �ستيطانتربع وزارة اجلدار و

�يل مخيس عبد هللا 
 امحلاد�ن

7 3 30 0 0 181719  

محمد مخيس عبد هللا 
 امحلاد�ن

6 2 30 45 0 181720  

كامل �لیل عبد هللا 
 امحلاد�ن

2 0 30 0 0 181721  

موىس سالمه عبد هللا 
 امحلاد�ن

3 1 30 0 0 181722  

شتيوي مخيس عبد هللا 
 امحلاد�ن

6 4 30 60 24 181723 

 2م12غرفة زینكو مطبخ
 

غرفة زینكو خمزن �لف 
 2م12

   156 105 182 10 24 ا�موع

 م.2016مركز ٔأحباث أ�رايض، أٓب  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
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 �ائالت هبدم منشآٓهتم يف جتمع ابو النوار البدوي / العزيریة 8�حتالل خيطر  )2

"إالدارة املدینة إالرسائیلیة" ٕاخطارات هدم �ىل مثاين   وزع موظفو ما �سمى بـ 18/08/2016يف 
 �ائالت يف جتمع ٔأبو النوار رشق ب�ة العزيریة رشق القدس احملت�.

ؤأوحض رئيس جلنة حامیة جتمعات ٔأبو النوار داوود �الني ٔأن موظفي "�دارة املدنیة" اقتحموا 
ات هدم ملنازهلم، ومنحت العائالت فقط ٕاخطار  8أ�ربعاء جتمعات سكنیة يف ٔأبو النوار، ووزعوا 

ثالثة ٔأ�م لال�رتاض �ىل معلیة الهدم، وذ� للحیلو� دون تو�هم لال�رتاض �ى احملمكة العلیا 
 .إالرسائیلیة

وذ�ر ٔأن إالخطارات مشلت س�بعة بیوت سكنیة مبنیة من "الزینكو"، والثامن �ر�س للموايش، 
 فرًدا. 35منذ عرشات الس�نني، و�ددمه وتقطن العائالت الس�بعة يف هذه البیوت 

ؤأشار ٕاىل ٔأن ٔأحصاب البیوت املترضر�ن من ٕاخطارات الهدم، مه درو�ش موىس �الني، ٔأمين 
حسن �الني، فضیة �لیل �الني، یوسف محمد �الني، سامل رحيل �الني، وموىس سل�ن 

 �الني، وصاحب �ر�س املوايش سل�ن رحيل �الني.
افات �حتالل هدمت منذ بدایة هذا العام مخسة بیوت سكنیة، ومدرسة ٔأبو ولفت ٕاىل ٔأن جر 
 ش�باط من العام اجلاري. 21النوار ا�تلطة يف 

�سمة،  630�ائ� وتضم  113ٔأن جتمعات أٔبو النوار يه عبارة عن ٔأربعة جتمعات، یقطن فهيا  یذ�ر
 .حيث �هتددها خطر ا�هت�ري والرتحيل، بفعل خمططات �حتالل �ستيطانیة
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منشآٓت أٔخرى يف  3مسا�ن و 7ٕاخطارات بآٔوامر هدم ٕاداریة و/أٔو ٕایقاف العمل حبق  )3

 أٔحياء خمتلفة بب�ة سلوان 

وزعت طوامق ب�یة �حتالل إالرسائیيل ٕانذارات هدم �ىل �دد من املنشآٓت  20/08/2016يف 
، حيث دامهت املبارك، حب�ة البناء دون �رخيص السكنیة يف ب�ة سلوان جنوب املس�د أ�قىص

طوامق مشرتكة من الب�یة والقوات إالرسائیلیة اقتحمت �دة أٔحياء يف سلوان، وقامت بتصو�ر 
دعوة لٕالدالء ٕ�فادة" ٔ�حصاب -أ�حياء، ووزعت "ٕانذارات قبل تقدمي لواحئ اهتام املنشآٓت ومدا�ل

 منشآٓت سكنیة يف وادي �لوة و�ني اللوزة واد �صول.
مضن بنا�ت، حبي وادي �لوة، ويه قامئة مجیعها -�حتالل منازل سكنیةهذا واس�هتدفت ب�یة 

 فرًدا. 20ویعيش فهيا حوايل ، وتعود لعائالت أٔبو �ب، صیام، وغیث�اًما،  15قبل 
 

هـدم  ٕاخطـاراتسلمت ب�یة �حتالل إالرسائیيل يف القدس احملت� السبت،  28/08/2016ويف 
، حيـث اقتحمـت املبارك، حب�ة البنـاء دون �ـرخيص ملنازل يف ب�ة سلوان جنويب املس�د أ�قىص

ب�یة �حتالل حبراسة من القوات إالرسائیلیة ٔأحياء وادي �لوة، و�ني اللوزة، وبرئ ٔأیـوب،  طوامق
والبس�تان، وبطن الهوى، ورشعت بتصو�ر املنشـآٓت القامئـة، ٕاضـافة ٕاىل مـدا�ل وشـوارع أ�حيـاء 

 املذ�ورة.
  

م" �ـدة منشـآٓت سـكنیة "ٕانـذارات هـدحيث سلمت ٔأحصاب  و�الل مدامهة ت� القوات للمواقع 
 حب�ة البناء دون �رخيص، وطالبوا بعضهم �لتو�ه ل�وا�ر ا�تصة يف الب�یة.

  
ويف � برئ ٔأیوب، ذ�ر عضو جلنة � البس�تان الشـ�یخ مـوىس عـودة ٔأن طـوامق الب�یـة اقتحمـت 

وطالبت ٕ�یقاف ٔأعامل الرتممي الـيت جتـرى، وخبلـع الـبالط، حب�ـة القيـام  خمية اعتصام البس�تان"،"
بآٔعامل �رممي دون �رخيص، وبعد حوايل ساعتني مت مدامههتا مرة �نیة للتآٔكد من �ـدم ٕاكـامل العمـل 

 دا�ل اخلمية.
بعـد ا�هتدیـد هبـدم � البسـ�تان ٕال�شـاء �ـدائق  2009ؤأشار ٕاىل ٔأن اخلمية ٔأقميت يف ش�باط �ـام  

 نیة.وط 
ٕانـذاًرا لهـدم مـزن� يف  هبـاء �ـد�ن زیتـونؤأفاد مركز املعلومات بآٔن طوامق الب�یة سلمت املواطن  

 ٔأطفال. 3مهنم ٔأفراد  5برئ ٔأیوب"، ویعيش فيه -"حوش زیتون
  

ولفت ٕاىل ٔأن املزنل قامئ منذ �امني، وانتقلت العائ� للعيش فيه قبل حوايل شـهر، وهـو عبـارة عـن 
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 سكنیة، مؤلفة من غرفتني ومنافعهام.شقة مضن بنایة 
  

للمـواطن محمـد زیتـون يف بـرئ ويف الس�یاق، سلمت طوامق الب�یة ٕانذارا لهدم منشآٔة مـن اخلشـب، 
، بدٔأ ببناهئا قبل ٔأس�بو�ني، كام سلمت �ائ� يف حوش مرا�ة �حلي، ٕانذارا لهدم ٔأسوار حمیطـة ٔأیوب

 ط.بآٔرض، حيث طالبت بتخفيض �لو السور ملرت وا�د فق
  

"ٕانذار هدم" لبنایته السكنیة يف � بطن الهوى، �لًما ٔأهنـا قامئـة  صالح كشعمكام سلمت املواطن 
 5مـًرتا مربًعـا، وتعـيش فهيـا  150، ومؤلفة مـن ثالثـة طوابـق، لك طـابق مسـاحته 1994منذ �ام 
 �ائالت.

  
وغرفـة، يف �  شهر�ن ٕانذارا لهدم �ونتيرن قامئ �ىل جعالت منذ املواطن عرفات ٔأبو امحلاموسلمت 

 .س�ت�دم مك�ازن� و  يف ب�ة سلوان �ني اللوزة
 
 
 

 إغالق مؤسسات
 

تقتحم مقر الصلیب أ�محر يف � الش�یخ جراح وختيل �لقوة أٔهايل أ�رسى  �حتاللرشطة 
 واملعتصمني

مقر الصلیب أ�محر يف مدینة القدس  �حتاللرشطة قوات من  اقتحمت 2016أٓب  16يف 
أ�محر الواقع يف � الش�یخ  املتضامنني املعتصمني دا�ل سا�ة مقر الصلیب ٕ�خراجاحملت� وقامت 

، وذ� بعد ٔأن قام الصلیب أ�محر ٕ��الق مقره يف و�ه ٔأهايل أ�رسى واملعتصمني ا��ن جراح
ح عن الطعام ا�ي خيوضه أ�رسى دا�ل اكنوا یعتصمون يف دا�� �زامنًا مع إالرضاب املفتو 

 .�حتاللمعتقالت 
 

، حرضت قوات من رشطة 2016أٓب  16عند السا�ة السادسة مساءًا من یوم الثال�ء املوافق 
مقر الصلیب أ�محر ؤأ�لت املعتصمني من الر�ال  واقتحمت، �رفقة �ب بوليس�یة �حتالل

ٔأن تقدمت ٕادارة الصلیب أ�محر �شكوى �ى رشطة والنساء وأ�طفال دقائق ٕال�الء املقر بعد 
ستنكره ٔأهايل أ�رسى ا��ن طاملا ا�ي اأ�مر  ،ا�هبم ٕ��الء مقرها من املعتصمنيتط �حتالل

ميثل منظمة دولیة  �عتباره"السلمي" دا�ل سا�ة مقر الصلیب أ�محر  اعتصا�مأٔن یقميوا  اعتادوا
  أ�رسى واملعتقلني يف ظل منع ز�رات أ�رسى .�ُشلك العنوان الرئييس ملتابعة قضا�
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�ل�ب البوليس�یة من دا�ل �س�ت�دام ٕ�خراج املعتصمني �لقوة  �حتاللوقام ٔأفراد رشطة 

وقد ٔأصيب �دد من ٔأهايل أ�رسى �اصة ، �ىل بعض املعتصمني بدفعهم بقوة واعتدت املقر،
 .�حتاللبه رشطة  نتي�ة التدافع والفزع ا�ي �سبب النساء

قره وحىت ا�خول ملٔأهايل أ�رسى من بعدها قام الصلیب أ�محر ٕ��الق مقره �ٔ�قفال ومنع 
ٔأهايل أ�رسى ٔأنه مناقض للمبادئ إال�سانیة اليت جيب ٔأن �متتع هبا  اعتربها�ي  أ�مر، لسا�اته

 بزناهة. ؤأن دوره ٔأن �كون حمایداً  �حتالل�اصة ؤأن القدس مدینة حتت ، الصلیب أ�محر

 
 

 تغلق مؤسسة سا�د املقدس�یة لل�دمات ا�ٔاكدميیة بذریعة "دمع إالرهاب"!! �حتاللسلطات 

قرارًا یقيض ٕ��الق مؤسسة سا�د املقدس�یة وذ�  �حتاللٔأصدرت رشطة  2016أٓب  8يف 
حب�ة "دمعها لٕالرهاب" حبسب ما �اء يف قرار إال�الق واملوقع من املفتش العام لرشطة 

شغل عضو الهیئة املواطن "مجیل حاميم" وا�ي �  �حتاللخما�رات  اس�تدعتحيث  ،�حتالل
، وقامت بتسلميه قرار املسكوبیة �حتاللٕاىل مكتب التحقيق يف مركز رشطة  ،إالسالمية العلیا

یة ا�ٔاكدمي  و�ستشاراتٔأن مؤسسة سا�د يه مؤسسة ٔأاكدميیة هتمت �لشآٔن التعلميي ، �لامً إال�الق
ؤأن هذا إال�الق یآٔيت للمرة الثانیة �الل ثالث س�نوات لنفس احلجج اليت  ،للمعلمني والطالب
 .ويه "دمع إالرهاب" �ىل �د وصفهم ،�حتالل�س�ت�د�ا رشطة 
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قد ٔأصدرت �الل الس�نوات املاضیة قرارات ٕا�الق طالت العرشات من  �حتاللواكنت رشطة 
، ودامئاً ل تقدمي �دماهتا للمواطن املقديسدینة احملت� من ٔأ�املؤسسات املقدس�یة اليت تعمل يف امل

ما یمت ٕا�الق ت� املؤسسات بذریعة دمعها لٕالرهاب ٔأو تلقهيا دعامً من �ات ٕارهابیة حبسب ٕاد�اء 
 .�حتاللرشطة وخما�رات 

جلان  يف ا�متع مثلوطالت هذه إال�القات املؤسسات اليت تعىن �لص�ة وبتمنیة وتعز�ز الش�باب 
، واملؤسسات شعاع اليت تعىن �ملرٔأة املقدس�یة، ومؤسسات للمرٔأة  مثل مؤسسة العمل الصحي

�دا عن مواص� جتدید ٔأمر ٕا�الق  اليت تعىن حبقوق إال�سان وأ�حباث مثل مركز ٔأحباث أ�رايض،
 .انهتاءه، حيث یمت جتدید ٔأمر إال�الق قبل ولغایة الیوم 2001رشق منذ العام بيت ال 

تقوم �ىل ٕاحاكم الس�یطرة �ىل املدینة احملت� �اكفة املنا� واملواضیع ، فهيي  �حتاللس�یاسة ٕان 
، ومنع املؤسسات سسات ٕارسائیلیة تعمل وفق س�یاس�هتا�سعى ٕاىل ٔأرس� القدس بفرض مؤ 

ر وهذا أ�مر ٔأدى ٕاىل ٕاضعاف دو  ،ن ٔأن �زاول ٔأ�شطهتا دا�ل املدینةاملقدس�یة الفلسطینية م
العاملني يف ت� املؤسسات   اعتقال، فاملالحقات لها قد تصل ٕاىل دا�ل املدینة احملت�املؤسسات 

 .جحج " دمع إالرهاب" حبسب تعبريمهحتت 

 

 خمططات استعمارية تهويدية
 

 و�دة اس�تعامریة يف مس�تعمرة " �س�ات زئیف": 62املصادقة �ىل بناء 

البناء والتخطیط التابعة لب�یـة �حـتالل  ذ�رت حصیفة "و�" العربیة بآٔن جلنة 10/08/2016يف 
و�دة استيطانیة يف مس�تعمرة " �سـ�ات زئیـف" سـ�تكون عبـارة  62صادقت �ىل بناء  يف القدس

 625ويه مـن ٔأصـل   TPS 11647طوابق، وتآٔيت اخلطة مضـن خطـة رمق  9عن بنا�ت لك بنایة 
 دومن من ٔأرايض بيت حنینا . 110و�دة سكنیة �ىل مسا�ة 
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 "الل ینرش مناقصات لبناء فندق ومتزنه مبس�توطنة "معالیه أٔدوممي�حت

'الّرشكة �قتصادیّة  �رشت ما �سّمى بـ'ٕادارة ٔأرايض ٕارسائیل'، �لتّعاون مع 19/08/2016يف 
لتطو�ر معالیه ٔأدوممي'، ٔأربع مناقصات لبناء فندق، متاجر، متّزنه وماكتب، يف مس�توطنة 'معالیه 

'، يف �رس�یخ واحض لالستيطان، وٕارصار ٕارسائیّيل �ىل ّمض املس�توطنة املقامة �ىل ٔأرايض ٔأبو ٔأدوممي
 د�س الفلسطینيّة، دا�ل �دود اخلطّ أ�خرض.

ووفق املناقصات اليت �رشت، كام ٔأوردت حصیفة '�ول هعري' أ�س�بوعّیة الّصادرة امجلعة، فٕانّه أٔ�لن 
�اًما ٔأخرى. وخّصصت مناقصة لبناء  49ا، قاب� للمتدید �امً  49عن مناقصتني الستئ�ار ٔأراض ملّدة 

املس�توطنة، ومناقصة ٔأخرى خمّصصة ملتّزنه، من ا�ّطط ٕاقامته يف املنطقة الّصناعّیة  فندق يف قلب
 للمس�توطنة.

ووفق اخلّطة، فٕاّن الفندق، ا�ي س�یكون أ�ّول يف املس�توطنة، سيش�ّید يف املركز، ٕاىل �انب 
طوابق، بي� سيسمح  6مرت مربّع، س�یكون مكّوً� من  2300ّي والبّ�یة، س�یرتبّع �ىل ا�ّمع التّ�ار 

 مرت مربّع. 3000فيه البناء حّىت مسا�ة 
 دومن. 100ومن املزمع ٔأیًضا ٕاقامة متّزنه رشّيق املنطقة الّصناعّیة، �ىل مسا�ة 
وف 'خيدم' املنطقة �اكملها، وفق ؤأ�لنت ب�یّة �ستيطان يف معالیه ٔأدوممي عن ٔأّن هذا املتّزنه س

 بیان قامت بنرشه هبذا الّصدد.
�رك ٔأدوممي ما  و�اء ٔأیًضا يف بیان ب�یّة �ستيطان، معالیه أٔدوممي، ٔأنّه 'یعمل الیوم يف منطقة 

نوات  330یقارب  مصنًعا ومصل�ة جتاریّة، يف طیف واسع من ا�االت. وتطّورت التّ�ارة يف الس�ّ
 ٔأدوممي، والیوم ميكن ٔأن جتد املركز التّ�ارّي رايم لیفي، وفر�ًا �بري لشوفريسال'. أ��رية يف �رك

وقال رئيس ب�یّة املس�توطنة، بيين �رسیئيل، ٕاّن املنطقة الّصناعّیة سوف تضاعف من قدرهتا 
 ومساحهتا �الل العقد القادم، مشًريا ٕاىل ٔأمهّیة الفندق واملنطقة الّصناعّیة يف املس�توطنة.
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مرشوع قانون مض مس�توطنة 'معالیه ٔأدوممي' ٕاىل ٕارسائیل، ويف �ال س�نّه، فٕانه یعين ٔأنه لكن 
 س�یكون ٕ�ماكن دو� �حتالل تنفيذ ٔأعامل بناء واسعة يف هذه املس�توطنة.

وتعادل مسا�ة منطقة نفوذ مس�توطنة 'معالیه ٔأدوممي' ثالثة ٔأضعاف مسا�ة منطقة نفوذ مدینة تل 
 ٔأبيب.

 
ما �سمى "جلنة التنظمي والبناء" يف ب�یة القدس، �ىل مصادرة قطعة ٔأرض قرب جبل  صادقت

 املكرب جنوً�، لصاحل بناء كنس هيودیة ومغطس للس�با�ة.
مًرتا  1225وقالت إالذا�ة إالرسائیلیة العامة �ىل موقعها �لكرتوين ٕان قطعة أ�رض تبلغ مساحهتا 

 " �ستيطاين القریب. مربًعا لصاحل � "نوف �س�یون
من  أ�رضونقلت عن رئيس اللجنة "مئري تورجامن" قو� ٕان "هناك �ا�ة مل�ة ملصادرة قطعة 

والطفو�". وفق  أ�مومةكنيس ومركز طيب لر�ایة  ٕالقامة "نوف �س�یون"ا�ل تلبیة احتیا�ات 
 .قو�

 
 

 اغالقات
 

 
 شامل رشق مدینة القدس �يش �حتالل إالرسائیيل یواصل ٕا�الق مدا�ل ب�ة حزما

یواصل �يش �حتالل إالرسائیيل ٕا�الق مدا�ل ب�ة حزما واملمتثل �ملد�ل الرشيق       
واملد�ل الغريب للب�ة، �رب وضع مكعبات ٕامسنتية، تعمل �ىل صعوبة وتعقيد حركة التنقل من 

 الب�ة و�ار�ا.
م، اقتحمت قوة �برية 2016ففي سا�ات املساء من یوم الثال�ء املوافق الثاين من شهر أٓب        

من �يش �حتالل ب�ة حزما، حيث فرض �حتالل �ىل ٔأحصاب احملالت الت�اریة املنترشة 
هناك ٕا�الق حمالهتم الت�اریة، وذ� قبل رشوع فرقة ٔأخرى من �يش �حتالل ٕ��الق املد�ل 

ييس الرشيق واملد�ل الرئييس الغريب للب�ة �ملكعبات إالمسنتية، حيث ٔأدى ذ� �شلك تلقايئ الرئ 
مواطن فلسطیين عن حمیطهم الفلسطیين، �هیك عن ٕا�الق الرش�ن  9000ٕاىل عزل ما �زید عن 

 الرئييس ا�ي �ربط شامل الضفة الغربیة عن جنوهبا.
ما �كرر مرات �دیدة �الل أ�شهر القلی� املاضیة �شار ٕاىل ٔأن ٕا�الق مدا�ل ب�ة حز          

كنوع من العقاب امجلاعي ليس فقط ٔ�هايل الب�ة بل لرضب احلركة �قتصادیة للمواطنني يف  ت� 
 املنطقة �شلك �ام.

، جند أٔن 2016ويف نظرة ٔ��رز إال�القات اليت فرضت �ىل الب�ة منذ مطلع العام احلايل       
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هر ٔأ�ر الفائت قام ٕ��الق مدا�ل الب�ة �ملكعبات والسوا�ر الرتابیة ملدة �زید �حتالل �الل ش 
 عن ٔأس�بو�ني.

و�الل شهر أٓذار من هذا العام ٔأیضًا، نرى ٔأن الب�ة قد مت ا�الق مدا�لها �ىل ید قوات     
�حتالل حتت ٔأس�باب یدعي ٔأهنا ٔأمنیة، ولكن �ىل ارض الواقع  يه عقاب جامعي للمواطنني 

 لفلسطینيني هناك.ا

 
 مد�ل حزما الغريب وقد أٔ�لقه �حتالل مبكعبات ٕامسنتية 

   
 مد�ل حزما الرشيق واملغلق أٔیضاً مبكعبات ٕامسنتية
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 قریة حزما قصة معا�ة طوی� مع �حتالل:
تقع قریة حزما �ىل مسافة مثانیة �یلومرتات شامل رشق املدینة املقدسة، حيث یبلغ �دد ساكن    

�سمة، يف �ني تبلغ   9256م قرابة 2012الب�ة حبسب مؤرشات �حصاء الفلسطیين لعام 
 .دومن عبارة عن ا�طط الهیلكي التنظميي للب�ة 1000دومن مهنا  18000املسا�ة إالجاملیة للب�ة 

م، فان  جزء �س�یط من 1993�شار ٕاىل ٔأن ٔأرايض الب�ة حبسب تصنیفات اتفاق اوسلو �ام       
وهو ا�طط الهیلكي حيث یقطن �البیة املواطنني يف هذه املنطقة،    B أ�رايض تقع حتت تصنیف 

و�لتايل فهيي �اضعة �شلك مبارش ٕالدارة  ب�یة   Cوما تبقى من ٔأرايض  تصنف مكناطق 
 �حتالل يف القدس احملت�.

دومن من ٔأراض الب�ة لصاحل توسعة �س�تعامر  2500وقد صادر �حتالل ما یقارب من        
 ات معري، ادم ونفيه یعقوب".�س�ات زئیف، �واملمتثل مبس�تعمرات " �س

�یلومرتات �ىل ٔأراض الب�ة �ازًال ما یقارب من  4تد بطول �شار ٕاىل ٔأن اجلدار العنرصي مي         
 % من ٔأرايض الب�ة لتقع �لف اجلدار العنرصي.40

و�لعودة اىل س�یاسة العقاب امجلاعي حبق الساكن، نرى انه �الل انتفاضة أ�قىص منذ           
الب�ة، �متثل  م اكن �يش �حتالل یفرض عقاب جامعي حبق ٔأهايل2012م وحىت �ام 2000�ام 

ٕ��الق اكمل مدا�ل الب�ة و�دم السامح ل�خول ٔأو اخلروج مهنا، مما ٔألقى بظال� السلبیة �ىل 
اقتصاد الب�ة و�ىل مجمل احلاالت إال�سانیة هناك، فاكنت ب�ة حزما كغريها من القرى والب�ات 

 الفلسطینية حضیة ملامرسات �حتالل العنرصیة.   
 

 حفريات
 

 100حفر�ت �دیدة �ىل بعد حنو  إالرسائیيلعن ٕاجراء �حتالل مت الكشف  16/08/2016 يف
 مًرتا عن جنوب سور القدس التارخيي. 40مرت جنوب املس�د أ�قىص املبارك، و

وحبسب "�یو�رس"، فقد رشعت ما �سمى بـ "سلطة ا�ٓ�ر إالرسائیلیة"، قبل ٔأ�م �متویل مجعیة 
ٕالجراء احلفر�ت وسط الطریق عند مد�ل وادي �لوة يف ب�ة سلوان، �ىل "ٕالعاد" �ستيطانیة 

 ٔأمتار. 10مًرتا وعرض  25طول حنو 
ٔأمتار، يف �ني ّمت تفریغ املوقع من أ��ربة، ونقل عرشات  4وبلغ معق احلفر�ت حىت ا�ٓن حنو 

 ٔأجزاء احلفریة.ا�ٔ�یاس منه ٕاىل مناطق جمهو�، كام وضعت ٔأ�یاس ٔأخرى مملوءة �لرتاب لتقس�مي 
وتتوسط هذه احلفر�ت مناطق حفریة ٔأوسع مهنا متتد �ىل طرفهيا، ويه منطقة حفر�ت مد�ل 
وادي �لوة اليت یطلق �لهيا �حتالل حفر�ت "جفعايت"، ومنطقة حفر�ت تل الضهور اليت 
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 یطلق �لهيا "مركز الزوار �ري دافيد" (مدینة داوود).
تضم فوق سطح أ�رض مشاریع هتویدیة واستيطانیة، ؤأخرى قيد وتعترب هذه مناطق حفریة واسعة 

 التخطیط واملصادقة، بي� حتتوي ٔأسفل �رض �ىل ٔأنفاق متعددة من اجلهتني.
ووفق معاینة ميدانیة ٔأجراها مراسل "�یو�رس" يف املوقع، فٕان احلفریة اجلدیدة هتدف ٕاىل ربط 

داوود"، واليت �س�تعملها �حتالل مكسارات ش�بكة أ�نفاق بني ٔأسفل "موقف جفعايت" و"مدینة 
 س�یاحية تلمودیة لنقل روایته الصهیونیة حول القدس واملس�د أ�قىص.

و�س�هتدف احلفر�ت اجلدیدة اس�تكامل معلیات احلفر يف مد�ل وادي �لوة مضن احلفر�ت 
من -اتدومن 6ٔأرض فلسطینية مصادرة من قبل �حتالل متتد �ىل حنو -الواسعة يف "جفعايت" 

 مج� التحضري ٔ�رضیة مرشوع الهیلك التورايت "�یدم
 16/8/2016واك� صفا، الثال�ء 

 
 

  اعتداءات على أماكن دينية
 

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

�برية  ٔأ�داد اقتحمتمتوز و�الل شهر ، إالرسائیلیة �حتاللوبدمع وتآٔیید من حكومة  �حتالل
 . ت من املنظامت ا�هيودیة املتطرفةمن املتطرفني املس�د أ�قىص بدعوا

 أٓباحتاللیًا اقتحموا ود�سوا املس�د أ�قىص �الل شهر  وعنرصاً  س�تعمراً م  1898حنو  اقتحمهذا و 
، معظمهم من 2016

ومن ٔأفراد  تعمر�ناملس� 
 .1امجلا�ات ا�هيودیة

وحبسب التوثیق 
إالحصايئ ا�ي ٔأ�ّده 
مركز "�یو�رس"، فٕان 
�قت�امات توزعت 

مس�توطنا،  1723اكلتايل: 

من عنارص خما�رات  84
و�س�تكشاف  إالرشادمن ضباط �حتالل بلباسهم العسكري مضن جوالت  19�حتالل، 

 املركز إال�اليم لشؤون القدس وأ�قىص "�یو�رس"املصدر:   1
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من موظفي ومسؤويل  35مبسمیات خمتلفة يف حكومة �حتالل من بيهنم  مقتحامً  72العسكري، 
 ما �سمى بـ "سلطة ا�ٓ�ر إالرسائیلیة".

 �ىل النحو التايل : ش�باطواكنت اقت�امات املس�د أ�قىص �الل شهر 

املس�د أ�قىص من �ة �ب ؤأطفال هيود عمرًا مس�ت 46 : اقتحم02/08/2016يف  •

ونظموا جو� اس�تفزازیة يف ��اته حبراسة مشددة من رشطة �حتالل، ووسط املغاربة، 

 ٕارصار �ىل تآٔدیة بعض الشعا�ر التلمودیة عند منطقة �ب الرمحة دا�ل أ�قىص.

ٔأصيب أٔ�د حراس املس�د أ�قىص املبارك �رضوض جراء اعتداء : 02/08/2016يف  •

املس�توطنني املتطرفني شعا�ر  قوات �حتالل اخلاصة �لیه أٔثناء تصدیه ٔ�داء بعض

من ٔأفراد القوات اخلاصة اعتدوا �لرضب املربح �ىل  10ن ، حيث أٔ تلمودیة يف املس�د

�ارس أ�قىص �ند �ابد�ن ٔأثناء ا�رتاضه �ىل تآٔدیة بعض املس�توطنني املقتحمني شعا�ر 

 تلمودیة قریًبا من اجلامع القبيل املسقوف.

ر" إالرسائیلیة ٔأهنا ٔأجرت حفر�ت ٔأسفل ٔأكدت "سلطة ا�ٓ�: 03/08/2016يف  •

مًرتا، من الزاویة اجلنوبیة الغربیة جلدار املس�د  80ٔأساسات املس�د أ�قىص �ىل طول 

وقالت السلطة يف تقر�ر هنايئ �رشته ٕاهنا كشفت حىت  الغريب وحىت ٔأسفل �ب املغاربة.

، ووصلت ا�ٓن عن مخس مداميك من هذه أ�ساسات، حبفر�ت اس�مترت مخس س�نوات

ٔأن احلفر�ت متت مببادرة ومتویل من مجعة و  ٕاىل املنطقة الصخریة ٔأسفل أ�ساسات نفسها.

"ٕالعاد" �ستيطانیة وبواسطة طوامق حفر�ت �بعة "لسلطة ا�ٓ�ر"، هبدف تآٔهیل املاكن 

ملوقع للزوار اس�متراًرا ملوقع الزوار والبؤرة �ستيطانیة "مدینة داوود" الواقعة يف مد�ل 

مًرتا عن جنوب املس�د أ�قىص، وليشلك املوقع اجلدید  50وادي �لوة، �ىل بعد حنو 

 ٕاضافة �دیدة لش�بكة ٔأنفاق ٔأسفل وحمیط املس�د أ�قىص.

خما�رات �حتالل احلارس يف املس�د أ�قىص لؤي أٔبو اعتقلت : 07/08/2016يف  •

، أٔشهر 4قىص مدة وأٔصدرت قرار ٕ�بعاده عن املس�د ا�ٔ  السعد، من أٔمام �ب أ�س�باط

ومنعت وصو� ٕاىل ماكن مع� دا�ل املس�د، واقتادته ٕاىل ٔأ�د مراكز �عتقال والتحقيق 

 يف مدینة القدس احملت�.
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ملس�د أ�قىص املبارك من �ة �ب اقتحمت مجمو�ات صغرية ومتتالیة ا :07/08/2016يف  •

 .املغاربة

خبًريا من "سلطة ا�ٓ�ر إالرسائیلیة" �رفقة �دد من ضباط  اقتحم: 08/08/2016يف  •

�حتالل مس�د قبة الصخرة، وجتول اخلبري دا�ل القبة، ورشع بتصو�ر واقع العمل فهيا، 

 و�اصة ٔأعامل الرتممي أ��رية، واليت جترهيا دا�رة أ�وقاف إالسالمية فهيا.

من "احلریدمي" و�دد من من بيهنم مجمو�ة مس�تعمرًا  29: اقتحم 08/08/2016يف  •

ؤأدى ٔأ�د ، احلا�امات ا�هيود ا��ن قدموا رشو�ات عن "الهیلك" املزعوم ومعامله

احلا�امات طقوًسا تلمودیة ٔأمام �ب القطانني �الل اقت�امه لٔ�قىص مع مجمو�ة من 

املس�توطنني، ورمغ ا�رتاض احلراس �ىل ذ�، ٕاال ٔأن عنارص رشطة �حتالل مل 

قوات اعتقلت و هذا ، ووفروا امحلایة لل�ا�ام حىت ٔأهنيى جولته يف السا�ات�س�تجب هلم 

، ومنعت الرئيس الفين للجنة �سام احلالق ومخسة من موظفي أ�وقاف�حتالل 

املوظفني من مواص� ٔأعامل الرتممي دا�ل مس�د قبة الصخرة، وقامت �هتدیدمه واعتقال 

 .العدید مهنم

املس�د أ�قىص املبارك من �ة �ب املغاربة،  عمراً مس�ت 120اقتحم : 09/08/2016يف  •

 �رب مجمو�ات متتالیة، وحبراسات مشددة من رشطة �حتالل اخلاصة.

من �رباء مما �سمى بـ "سلطة ا�ٓ�ر" إالرسائیلیة وعرشات  13 قتحم ا: 10/08/2016يف  •

��ات املس�د أ�قىص املبارك من �ة �ب املغاربة حبراسة مشددة  املس�تعمر�ن صبا�اً 

 من رشطة �حتالل اخلاصة.

يف الفرتة الصباحية املس�د أ�قىص �ىل مجمو�ات، متطرفًا  129 اقتحم :11/08/2016يف  •

 .ونظموا جو� يف ٔأحناء متفرقة من سا�اته

وهو الیوم ا�ي احتوى �ىل ، املس�د أ�قىص مس�تعمرًا  401 اقتحم : 14/08/2016يف  •

يف ذ�رى ما یُطلق �لیه �حتالل ، ٔأ�ىل �س�بة مقتحمني �ىل مس�توى �قت�امات الیومية

 .یوم خراب الهیلك
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�ىل ثالث مجمو�ات، ونظموا  مس�تعمرًا اقتحموا املس�د أ�قىص 38ٕان : 17/08/2016يف  •

 من عنارص ا�ا�رات املس�د. 10جوالت يف ٔأحناء متفرقة من ��اته، كام اقتحم 

واصلت مجمو�ات من املس�توطنني، اقت�ا�ا للمس�د أ�قىص املبارك، : 21/08/2016 يف •

 .ٕالحراقه 47�زامنا مع ا��رى الـ

النسائیة اقتحموا املس�د  من عنارص الرشطة 10مس�توطنًا و 46ٕان : 23/08/2016يف  •

أ�قىص، ونظموا جو� مطو� يف ٔأحناء متفرقة من ��اته، بدًء من �ب املغاربة مروًرا 

�ملس�د القبيل من اخلارج، واملصىل املرواين، ومن مث �ب الرمحة ومنطقة "سبيل 

 قایتباي".

يف الفرتة الصباحية املس�د أ�قىص من �ب  مس�تعمراً  23 اقتحم : 24/08/2016يف  •

املغاربة، ونظموا جو� يف ٔأحناء متفرقة من ��اته حبراسة مشددة من رشطة �حتالل 

 اخلاصة.

املس�د أ�قىص من �ب املغاربة،  اقتحمت مجمو�ة من املس�تعمر�ن: 30/08/2016يف  •

 طة �حتالل اخلاصة.ونظموا جو� يف ٔأحناء متفرقة من ��اته حبراسة مشددة من رش 

املس�د أ�قىص املبارك، وقاموا جبو� يف سا�اته  مس�تعمراً  65 اقتحم: 31/08/2016يف  •

ٔأصيب يف سا�ة متآٔخرة من ومن �ة �نیة  بتوا�د من قوات �حتالل اخلاصة والرشطة.

بعد اعتداء قوات �حتالل �لهيم أٔثناء سريمه  ش�بان مقدس�یني، �رضوض 6مساء أٔمس 

 يف �ارة �ب حطة �لقدس القدمية.
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