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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 �حتالل إالرسائیيل هيدم �ر�سات جتاریة �لقرب من اجلدار العنرصي يف ب�ة الرام
م اقتحمت قوة �برية 2016يف سا�ات الظهرية من یوم امخليس املوافق الثاين من شهر حز�ران    

من �يش �حتالل اجلهة الغربیة من ضاحية الرام شامل مدینة القدس، حتدیدًا �ىل الطریق 
الواصل ما بني ب�ة الرام وضاحية الربید يف القدس احملت�، حيث رشع �يش �حتالل يف تنفيذ 

مؤخرًا �ىل  ٔأقميترمسي لرب�س جتاري وغرفة معدنیة متنق�  ٕاخطار ٔأيلیة هدم واسعة دون مع 
 طرف الطریق هناك.

وحبسب املتابعة املیدانیة يف موقع �نهتاك، فٕان �حتالل إالرسائیيل �رر هدم ت� املنشآٓت     
حتت ٔأس�باب وصفها �حتالل �ٔ�منیة حيث أٔهنا تقع مب�اذاة �دار الفصل العنرصي ال مسافة ال 

 متنع ٕاقامة ٔأي منشآٔة زراعیة ٔأو حىتة مشدد ٕاجراءات، حيث یفرض �حتالل ٔأمتار 6تتعدى 
مرت، وذ� حب�ة أ�س�باب اليت یدعي 500سكنیة �لقرب من اجلدار العنرصي �ىل مسافة 

 �حتالل ٔأهنا ٔأمنیة.
  ٔأن، يف �ني 2م75�شار ٕاىل ٔأن أ�رضار اليت طالت �ر�س جتاري من الزینكو تبلغ مساحته    

ٓ ، حيث تعود ملكية ت� املنش2م12الغرفة معدنیة متنق� تبلغ مساحهتا  ملواطن سعید امحد ا ٕاىلت آ
من  ٔأفراد 7فا�ز غیث  من ساكن حمافظة اخللیل �ٔ�صل، وا�ي یعترب معیل ٔ�رسة مكونة من 

ذ� الرب�س يف منطقة  ٕاقامة ٕاىلٔأطفال، حيث ٔأن صعوبة احلیاة وق� فرص العمل دفعته  4بيهنم 
�ىل مالحقة املواطنني الرام هبدف اس�تعام� يف بیع اخلضار وأ�دوات املزنلیة، لكن �حتالل یرص 

 مسوغ قانوين ��. ٔأومربر  ٔأيوالتسبب يف ٕاحلاق أ�ذى هبم، دون 
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 ب�ة الرام –مشاهد من الرب�سات الت�اریة املدمرة 
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 مساكن  تهديد –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 ٕاخطار ٕ��الء مسكن يف ب�ة سلوان
مشرتكة  اقتحمت طوامقم 2016حز�ران  30يف 

� يف من ب�یة �حتالل والقوات إالرسائیلیة 
ٕا�الء "البس�تان يف ب�ة سلوان، و�لقت قرار 

ٔأرم� ا�كتور �ىل مسكن لتنفيذ هدم"  متهیداً 
�ادل �شري، حب�ة البناء دون �رخيص، لصاحل 

 ."ٕاقامة "احلدائق الوطنیة
ؤأوحض خفري ٔأبو د�ب عضو جلنة ا�فاع عن 
ٔأرايض وعقارات سلوان ٔأن طوامق الب�یة �لقت 
القرار �ىل مزنل �ائ� �شري يف سلوان، ؤأ�لت 

ٔأ�م لتنفيذ قرار الهدم، (بعد انهتاء  10العائ� 
 .)عید الفطر

ؤأضاف خفري ابو د�ب ان ب�یة �حتالل 
ٕا�ادة  مزنل �ائ� �شري، ومت 2005هدمت �ام 

 .بنائه بعد �دة س�نوات
ؤأضاف ٔأبو د�ب ٔأن مزنل �ائ� �شري هو ٔأ�د منازل البس�تان املهددة �لهدم لصاحل "احلدائق 

 .التوراتیة" اليت تُعرف بـ"�دیقة داود" �ىل ٔأنقاضها
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 مصادرة ممتلكات 
 

 �حتالل إالرسائیيل یصادر خيام سكنیة وغرفة خمصصة حلضانة أ�طفال يف
 التجمع البدوي سطح البحر / حمافظة أٔرحيا

م، اقتحمت قوة �برية 2016يف سا�ات الظهرية من یوم أ��د املوافق اخلامس من شهر حز�ران     
من �يش �حتالل إالرسائیيل �رفقة شاحنة عسكریة جتمع بدوي عرب " الكعابنة" القاطنني يف 

ٔأرحيا، حيث رشع جنود �حتالل ٕاىل  منطقة سطح البحر يف منطقة النيب موىس جنوب مدینة
ٕالیواء  ACFمدامهة �دد من اخلیام السكنیة واليت تربعت هبا املؤسسة �س�بانیة العمل ضد اجلوع 

العائالت املنكوبة هناك واليت تعيش يف ظروف حياة توصف �لبدائیة والصعبة، وذ� قبل ٔأن 
 یة اىل ا�د املس�تعمرات القریبة.خيام سكنیة وتنقلها �رب شاحنة عسكر  6یصادر �حتالل 

یذ�ر ان مصادرة اخلیام متت بدعوى ٕاقامهتا مضن منطقة یصفها �حتالل بآٔهنا مغلقة       
عسكرً�، حيث مينع �حتالل �قامة فهيا مبوجب قرار صادر عن ما �سمى احملمكة العلیا 

 م.2008إالرسائیلیة يف �ام 

 
 

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 



 

 
 التجمع البدوي سطح البحر 

ومل �كتف  �حتالل بذ�، بل ؤأقدم ٔأیضًا �ىل مصادرة غرفة معدنیة متنق� تبلغ مساحهتا   
قد تربعت هبا املؤسسة �س�بانیة ضد اجلوع �متویل من الصندوق إال�ساين يف أ�رايض  2م16

 طفل یقطنون ذ� التجمع. 13الفلسطینية احملت�،  هبدف اس�ت�دا�ا روضة لٔ�طفال لنحو 
 

 التايل یبني تفاصیل أ�رضار الناجتة عن مصادرة اخلیام يف موقع �نهتاك:اجلدول 
املواطن املترضر/ اجلهة 

 املترضرة
 ٔأفراد�دد 

 أ�رسة
 أ�طفال

 �ام18دون 
طبیعة املنشآٔة  2املسا�ة م

 املصادرة
 مالحظات

 هدم � سابقا خمية سكنیة  12 4 6 محمد �د�ن �لیل الكعابنة

 هدم � سابقا خمية سكنیة  12 3 7 الكعابنةعوده موىس عبد 
 هدم � سابقا خمية سكنیة  12 2 4 ا�رم موىس عبد الكعابنة

 هدم � سابقا خمية سكنیة  12 4 7 فهمي �لیل عبد الكعابنة

 هدم � سابقا خمية سكنیة  12 5 8 محمد فهمي �لیل الكعابنة

 هدم � سابقا خمية سكنیة   12 0 3 رضوان سعید عبد الكعابنة
  غرفة معدنیة  16 13 13 روضة ٔأطفال

   88 31 48 ا�موع

 م.2016مركز ٔأحباث أ�رايض، حز�ران  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
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جتمعًا بدوً� يف أ�غوار الفلسطینية  46التجمع البدوي سطح البحر یعترب من مضن  �شار اىل ان  
�دد �لرتحيل القرسي، حيث �ىل مدار الس�نوات العرش املاضیة مت هدم التجمع ٔأكرث من مرة 

 م املايض.2014واليت اكن أٓخرها �الل العام 
لكعابنة، حيث یعيشون حياة بدائیة �ائ� بدویة من عرب ا 13ویقطن يف التجمع البدوي قرابة    

دون كهر�ء ٔأو حىت مياه، ویعمتدون �ىل �ربیة أ�غنام مكصدر د�ل وحيد هلم يف ظل تعذر 
 إالماكنیات.

ویقع التجمع البدوي حتدیدًا اىل الرشق من مس�تعمرة " متسبيب �رحيو" يف املنطقة املعروفة �مس    
�امًا و یوا�ون خطر الرتحيل �شلك  25كرث من منطقة النيب موىس، حيث یقطنون هناك منذ أٔ 

مس�متر �سبب ان املنطقة اليت یقطنوهنا یصنفها �حتالل مكناطق مغلقة عسكرً�، يف �ني یوفر 

 �حتالل للمس�تعمر�ن حریة احلریة والتنقل هناك.
    
    

 خمططات استعمارية تهويدية
 

 �دیدة: ب�یة �حتالل تصادق �ىل بناء و�دات استيطانیة
و�دة استيطانیة  82�ىل بناء  صادقت ب�یة �حتالل يف القدس، 2016يف السابع من حز�ران 

 .يف � "رمات شلومو" �ستيطاين، الواقع رشق املدینة و�سكنه مجمو�ة من ا�هيود املتدینني
 

إالرسائیلیني وقالت منظمة "�ري �اممي" �ري احلكومية، واليت تدعو ٕاىل تقس�مي القدس بني 
والفلسطینيني، يف بیان لها، ٕان الو�دات �ستيطانیة ستتكون من مبنيني اثنني، وهام ��ورة 

 .2010و�دة يف احلي، ؤأ�لن عن املرشوع �ام  1600مرشوع استيطاين ٔأكرب هيدف لبناء 
 

ع ، �لزتامن م"، ٔأ�لنت ٕارسائیل عن ا�طط �ستيطاين يف � "رمات شلومو2010ويف �ام 
ز�رة �ئب الرئيس أ�مرييك، جو �یدن، أ�مر ا�ي ٔأ�ر استياء أ�مري�یني و�سبب بقطیعة لعدة 

   .ٔأشهر، وكذ� ٔأ�ر العدید من ردود الفعل السلبیة واملستنكرة يف ٔأورو� والعامل
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ستيطانیة يف � بطن الهوى يف سلوان جنوب اشقق سكنیة  4حتالل تصادق �ىل بناء ب�یة �
 املس�د أ�قىص

يف مدینة القدس احملت� يف یوم امخليس املوافق  �حتاللصادقت ب�یة م 2016حز�ران  16يف 
ستيطاين يف � بطن الهوى واملعروف حبي ا�مين الواقع يف ب�ة ا�ىل مرشوع  2016حز�ران  16

يف شهر  قد قدمت �ستيطانیة "عطريت �وهانمي"واكنت مجعیة  ،سلوان جنوب املس�د أ�قىص
شقق سكنیة �ىل قطعة ٔأرض تقع ٔأسفل ما  4مرشوع بناء  �حتالللب�یة م 2015اكنون ٔأول 

مرت مربع،  200وتبلغ مسا�ة قطعة أ�رض اليت ینوي البناء �لهيا ، ستيطانیةتعرف بعامرة یونيتال �
 �حتاللوتصنفها ب�یة ، املدینة واحتالل 1967ويه تعود لعائ� اكنت قد جهرهتا بعد حرب العام 

 "ٔأمالك �ائبني".
 

لعائالت هيودیة  اأ�رض بآٔهنا م� هيودي تعود ملكيهت �ستيطانیة "عطريت �وهانمي"وتعترب مجعیة 
، 1948القرن املايض، حيث اكنت تقمي يف املاكن قبل حرب �ام  �اءت من ا�مين يف ثالینيات

ور�لت عهنا بعد احلرب ومت �سجیلها �الل احلمك أ�ردين للقدس مضن �ارس ٔأمالك العدو ، 
 م.1948وا�ي قام حبفظ ٔأمالك ا�هيود دا�ل املدینة احملت� بعد العام 

 
، ومجیع هذه القطع  97و  96و  84و  75، تقع بني قطع 73وأ�رض يه مضن قطعة ٔأرض رمقها 

بآٔهنا ٔأرض م�  "عطريت �وهانمي"مرت، ويه  ما تدعي مجعیة  200دومن و 5تبلغ مساحهتا جممتعه 
كام ٔأن أ�رقام املفروزة �ري معمتدة �شلك  ، �ىل الرمغ من ٔأنه ال یو�د يف املنطقة جحة ٔأرض �هيود، 

ال متنح رخص بناء فهيا  �حتاللام ٔأن ب�یة رمسي، ؤأن املنطقة كلك حبا�ة ٕاىل ٕا�ادة تنظمي، ك
 ومع ذ� فقد صادقت �ىل بناء مبىن ٕاستيطاين فهيا!!، �وهنا مصنفة بآٔهنا ٔأرض خرضاء

 
وقال عضو اللجنة القانونیة ل�فاع عن � بطن الهوى الس�ید یعقوب طالل الرجيب، ٔأن الُساكن 

ستيطاين �ىل قطعة أ�رض، وقاموا بتو�یل احتالل لبناء مبىن قدموا ٕا�رتاضًا �ىل قرار ب�یة �
 تابعة امللف . مل احملايم ز�د قعوار 

فرد من �ائالت خمتلفة ( رس�ان ، شو�يك، بصبوص، غیث ،  1300ؤأضاف، ٔأن احلي �سكنه 
�ائ� قرارًا �ٕال�الء من مساكهنم لصاحل مجعیة  17و�سلمت ، ٔأبو �ب، ٔأبو رموز، الرجيب، حشادة)

�لامً ٔأن قرار إال�الء یمت توجهيه ٕاىل ، هتا لٔ�رض وما �لهيايستيطانیة حب�ة ملك � "عطريت �وهانمي"
 الورثة و�ائالهتم. اكمل، لكنه یطالب ��مسهخشص وا�د 

بيت العسل، بيت یونيتال،  ويه ،�سكهنا �دة �ائالت هيودیةستيطانیة اوتقع يف احلي ٔأربع بؤر 
 القوامسي.  بيت �ائ�ًا بيت راحيل، واملبىن ا�ي مت �رسیبه مؤخر 
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 اغالقات
 

 
 سلطات �حتالل تغلق شارع املدارس يف جبل املكرب �ملكعبات إالمسنتية يف القدس احملت�

م، قامت رشطة �حتالل ٕ��الق شارع 2016حز�ران  24يف سا�ات صباح یوم امجلعة املوافق 
�ملكعبات إالمسنتية، وذ� ٕاكجراء عقايب املدارس يف جبل املكرب جنوب مدینة القدس احملت� 

جامعي ضد ٔأهايل احلي حب�ة ٕالقاء احل�ارة والز�ا�ات احلارقة �ىل مسا�ن املس�توطنني املقامة �ىل 
 ٔأرايض الب�ة.

واكنت قوات من الرشطة قد انترشت يف احلي وقامت بوضع املكعبات إالمسنتية، وهذه ليست املرة 
الشارع،  �لامً ٔأن شارع املدارس هو شارع حيوي ورئييس ٔ�هايل  أ�وىل اليت تغلق فيه الرشطة

 جبل املكرب. 
وتتذرع قوات �حتالل بآٔهنا قامت ٕ��الق الشارع نتي�ة ٕالقاء الز�ا�ات احلارقة �ىل مسا�ن 
املس�توطنني املقامة �ىل ٔأرايض جبل املكرب عنوًة ، �لامً ٔأن و�دات الرشطة متوا�دة �شلك مكثف 

منذ ٔأكرث من �ام، وتقوم ٔأحياً� بنصب �اجز لتفتيش املواطنني والتنكيل هبم وتعطیل يف املنطقة 
 العامل عن ٔأعامهلم والطالب عن مدارسهم.

یذ�ر ٔأن ب�ة جبل املكرب تعاين من ٕاجراءات �حتالل منذ ٔأكرث من �امني، من �الل ٕا�الق 
اسة هدم املسا�ن حب�ة البناء بدون الطرق والشوارع، ومدامهة املسا�ن والعبث فهيا، ٕاضافة ٕاىل س�ی

�رخيص ٔأو بدوافع تعتربها ٔأمنیة، �دا عن امحلالت الرضیبية املسعورة اليت تقوم مبدامهة احملالت 
 الت�اریة من ٔأ�ل "التنكيد" �ىل املواطنني كشلك من ٔأشاكل العقاب امجلاعي .
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لها مسا�ن املواطنني وتقوم بتنفيذ كام تقوم رشطة �حتالل بتنفيذ اقت�امات لیلیة للب�ة، تقتحم �ال

معلیات اعتقال للش�بان وأ�طفال، هذه �قت�امات اليت متارس �اللها رشطة �حتالل اكفة 
ٔأشاكل التنكيل والتخریب للممتلاكت، وهذه املامرسات تآٔيت �ىل شلك انتقايم من رشطة 

 �حتالل ضد ساكن ب�ة جبل املكرب.

 
 

 القوانني نصوص يف �ّدة يف راخس حق وهو دولیاً، به معرتف قاحلركة ح حریة يف ٕان احلق
 أ�رايض ت� دا�ل حبریّة التنقل احملتّ� يف أ�رايض سّاكن حق �ىل ویؤكد ا�ولیة، وأ�عراف

سالمة  بتآٔمني �حتالل دو� إال�ساين ا�ويل القانون ویطالب بالدمه، كام ٕاىل العودة يف وحّر�هتم
لكن  .املس�تطاع هلم قدر طبیعیة حياة ظروف �ىل واحلفاظ احملتّ�، أ�رايض سّاكن ورفاهیة

 حركة تنقل الفلسطینيني حریة يف �حتالل إالرسائیيل يف أ�رايض الفلسطینية احملت� ینهتك احلق
ا�ولیة، ضارً� بعرض احلائط اكفة القوانني ا�ولیة اليت نصت  وأ�عراف القوانني وا�ي نصت �لیه

 ما یيل:�ىل 

 ٕاقامته حمل واختیار التنقل حریة فرد إال�سان:  للك حلقوق إال�الن العاملي من 13 املادة -
 � حيق كام ب�ه يف ذ� مبا بالد أٔیة یغادر أٔن فرد للك وحيق كام ،”دو� �دود لك دا�ل
 ٕا�هيا. العودة
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یاس�یة: للك املدنیة للحقوق ا�ويل من العهد 12 املادة -  واختیار التنقل حریة فرد والس�ّ
 ٔ�ي حيق“ رشعي، كام �شلك فهيا یتوا�د اليت ا�و� يف نطاق ماكن أٔي يف سكناه ماكن

 هو. دولته ذ� يف مبا حبریة دو� أٔیة یغادر فرد أٔن
 إال�سان حقوق وممارسة حيوً� لتطبیق رشطاً  �ونه من والتنقل احلركة حریة يف احلق أٔمهیة هذا وتنبع
هذه  مضن ومن والثقافية، و�ج�عیة �قتصادیة �حلقوق ا�ويل اخلاص العهد يف املثبتة أ�خرى
 الص�ة، يف احلق الئقة، حياة ظروف يف احلق العمل، يف احلق : احلقوق

 .العائلیة احلیاة حامیة يف واحلق التعلمي، يف احلق
 

 اعتداءات مستعمرين 
 مدینة القدس الحتالل 49يف ا��رى ال

بتوحيد "ینظمون مسرية أ��الم الس�نویة اليت حيتفلون فهيا بذ�رى ما �سموهنا  مس�توطنون
 "القدس

منذ سا�ات         
الصباح البا�ر من یوم 

حز�ران  5أ��د املوافق 
، نظم مئات من 2016

املس�توطنني مسريات 
متفرقة �ابت شوارع 
ؤأحياء وزقاق مدینة 
القدس احملت� مبناس�بة ما 

توحيد  یطلقون �لیه یوم
القدس، قبل ٔأن تنطلق مسرية خضمة من الشق الغريب للمدینة احملت� �جتاه الب�ة القدمية من �ب 

ذه هبحتفالیة االعامود مرورًا بآٔزقهتا وشارع الواد مث ٕاىل سا�ة الرباق، حيث سيمت ٕاقامة مراس�مي دینية 
 املناس�بة. 

 
ة متطرفة هذه املسرية اليت �رفع فهيا ، تنظم مجعیات صهیونیم1967حتالل املدینة �ام اومنذ 

ٕاضافة  املشار�ون أ��الم إالرسائیلیة و�رتدون مقصاً� مكتوب �لهيا  شعارات الكراهیة والعنرصیة،
ٕاىل الهتافات إالرهابیة اليت هيتفون هبا واليت تنادي بقتل العرب وطردمه وهدم املس�د أ�قىص وبناء 

 الهیلك املزعوم ماكنه.
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 اً ٔأقامت �ددو حول ودا�ل ٔأزقة املدینة احملت�،  انترشتقد  �حتالل�برية من رشطة واكنت قوات 

من احلواجز �ىل الطرق ؤأ�لقت بعض الشوارع، مما �سبب يف ٔأزمات مروریة يف � رٔأس العامود 
ٔأحصاب و الفلسطینيني البا�ة  من حتاللكام طالبت رشطة �، وواد اجلوز و� الش�یخ جراح

 يف دا�ل �ب العامود ٕ��الق حمالهتم (بدون ٔأي قرار خطي مكتوب) .املقدس�یة احملالت الت�اریة 
اسوار لیعیق ذ� احلركة الرشائیة يف أ�سواق دا�ل هذا القرار ا�ي عكر اس�تقبال شهر رمضان 
القدمية،  ٔألف مقديس یعيشون دا�ل ٔأسوار الب�ة 35الب�ة القدمية، مما تؤ�ر هذه املسرية �ىل حنو 

 حيث متنعهم رشطة �حتالل من حریة التنقل واحلركة من واىل منازهلم. 
تقدمت به مجعیة "�ري معمي" إالرسائیلیة احلقوقية  ال�ساً حتالل العلیا قد ردت واكنت حممكة �

ي إالساليم، �سبب ٔأن املسلمني احلطالبت من �ال� بعدم السامح ملسرية املس�توطنني �ملرور من 
ؤأن صالة الرتاوحي س�تكون بعد صالة العشاء ٔأي عند السا�ة  س�تقبال شهر رمضان،س�تعدون ال� 

 التاسعة مساءًا. وقررت احملمكة ٔأن تبقى املسرية مبسارها املعتاد من لك �ام.
حتالل مدینة القدس يف ا��رى التاسعة وأ�ربعون ال �س�تفزازیةتآٔيت مسرية أ��الم إالرسائیلیة 

عة ؤأربعون �امًا دون ٔأن تت�ذ دول العامل من �الل أ�مم املت�دة قرارًا یقيض جبدیة تنفيذ احملت�. �س
 وتطبیق قرارات جملس أ�من واملتعلقة يف مدینة القدس احملت�، ويه :

وا�ي یدعو فيه  1967یونیو  14الصادر عن جملس أ�من ا�ويل بتارخي  237القرار  •
حقوق إال�سان يف املناطق اليت تآٔ�رت برصاع الرشق  ا�رتامجملس أ�من ٕارسائیل ٕاىل 

احلا�ة املل�ة ٕاىل رفع ا�ٓالم عن الساكن  �عتبارحيث یآٔ�ذ بعني ، 1967أ�وسط �ام 
 املدنیني ؤأرسى احلرب يف منطقة الزناع يف الرشق أ�وسط.

ن وا�ي ٔأ�ل 1967�رش�ن �ين  22والصادر عن جملس أ�من ا�ويل بتارخي  242القرار  •
 ا�س�ابفيه رفض امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة مض أ�رايض �لقوة ، وشدد �ىل رضورة 

 1967القوات إالرسائیلیة من أ�قالمي احملت� منذ العام 

وا�ي ینص �ىل ٔأن  1971ٔأیلول  25والصادر عن جملس أ�من ا�ويل بتارخي  298القرار  •
ضع القطاع ا�ي حتته ٕارسائیل من ٕاجراءات ٔأخرى تقصد هبا تغیري و  اختذتٕارسائیل 
 القدس .
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  أ�قىصتدهس أٔ�د حراس املس�د  ٕارسائیلیةس�یارة رشطة 
قامت س�یارة رشطة ٕارسائیلیة صباح  8/6/2016يف 

الیوم أ�ربعاء بدهس ٔأ�د حراس املس�د أ�قىص، �الل 
 .توا�ده �ىل رٔأسه مع�، يف املس�د

و�مل مركز معلومات وادي �لوة ٔأن س�یارة ٕارسائیلیة 
"صغرية" اكنت تقوم جبو� لها يف سا�ات ؤأروقة املس�د 
�قىص، و�الل ذ� قامت بدهس احلارس لؤي ٔأبو 
السعد �ى مرورها من منطقة بني �ب القطانني 

 .والسلس�
الفلسطیين �ارس  أ�محرالهالل  ٕاسعافونقلت س�یارة 

املستشفى لتلقي العالج، وذ� بعد  ىلإ  أ�قىصاملس�د 
 .أ�ويل � يف عیادات أ�قىص إالسعافتقدمي 

السعد ٔأصيب �نتفاخ يف  ٔأبوفٕان  أ�قىصوحسب عیادة 
 .ساقه، ونقل اىل املستشفى ٕالجراء صورة أ�شعة الالزمة

 
ملعب وادي ب�یة �حتالل وسلطة ا�ٓ�ر إالرسائیلیة یقتحمون ارض مجعیة العاد �ستيطانیة و 

 �لوة �سلوان:

، اقتحمت طوامق مشرتكة من 16/6/2016مساء یوم امخليس املوافق  4:00يف حوايل السا�ة  *
والقوات اخلاصة، ملعب وادي �لوة يف ب�ة سلوان، ” سلطة ا�ٓ�ر”إالرسائیيل و ب�یة �حتالل

 .التحتیةجنويب مدینة القدس الرشقية احملت�، جحة القيام بتصلی�ات �لبنية 

�رفقة ممثلني عن مجعیة (ٔألعاد) ” سلطة ا�ٓ�ر”ؤأفادت جلنة � وادي �لوة ٔأن طوامق الب�یة و 
�ستيطانیة اقتحمت ملعب احلي حب�ة القيام بتصلی�ات يف البنية التحتیة �ملنطقة، وقامت ٕ�جراء 

وذ�رت   اصة.، ومت ذ� بتوا�د قوات �حتالل اخل”ترصحي العمل“حفر�ت فيه دون ٕا�راز 
اللجنة ٔأن الساكن تصدوا هلم صباح الیوم نفسه، ومنعومه من ا�خول ٔ�رض امللعب اخلاصة، 
و�الل ذ� قام ٔأ�د موظفي مجعیة (ٔألعاد) �ستيطانیة بتوجيه الش�تامئ وأ�لفاظ العنرصیة 

لرئيسة وشككت اللجنة يف أ�س�باب ا  للساكن، ٕاضافة ٕاىل هتدیدمه يف �ال �دم العمل يف أ�رض.
ولفتت   ”.ترصحي معل“القت�ام أ�رض والقيام بآٔعامل جتریف يف امللعب، �اصة ؤأنه مل یمت ٕا�راز 

اللجنة ٔأن �دة ٔأنفاق حفرت وال �زال ٔأسفل ملعب وادي �لوة. ؤأوحضت ٔأن ٔأرض ملعب وادي 
ا�ة �لوة يه ٔأرض �اصة لعائ� صیام، واس�تآٔجرها مركز مدى إالبداعي ومت حتویلها ٕاىل ملعب وس

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 



 

�اصة لٔ�طفال، يف ظل ٕاهامل ب�یة �حتالل يف توفري احتیا�ات أ�طفال بتوفري املالعب 
مصادرة ٔأرض امللعب  وحتاول سلطات �حتالل  والسا�ات اخلاصة هلم لقضاء ٔأوقات فراغهم.

لشق طریق ختدم املس�توطنني يف املنطقة، حيث �سعى سلطات �حتالل ٕاىل ربط منطقة وادي 
 .ي الر�بة وصوال ٕاىل � الثوري يف ب�ة سلوان�لوة بواد

 
 

  اعتداءات على أماكن دينية
 

 �سعى لفرض واقع �دید دا�ل املس�د أ�قىص �الل شهر رمضان املبارك �حتاللرشطة 
تآٔيت لفرض واقع �دید دا�ل املس�د أ�قىص �الل  اس�تفزازیة�ىل خطوة  �حتاللٔأقدمت قوات 

العرش للمس�توطنني �قت�ام املس�د يف  �حتاللحيث مسحت رشطة  ،شهر رمضان املبارك
 . وعبادة اعتاكف، واليت یعتربها املسلمون ٔأ�م أ�واخر من ٔأ�م شهر رمضان

 
قد ٔأ�لنت ٔأهنا س�توقف ما �سمهيا �ز�رات ا�هيود ٕاىل املس�د أ�قىص  �حتاللاكنت رشطة و 

 26باح یوم أ��د املوافق ولكن يف عند سا�ات ص  ،العرش ٔأ�م أ��رية من شهر رمضان�الل 
فتحت  ]رمضان [الیوم أ�ول من أ��م العرش أ��رية  21، وهو الیوم ا�ي یصادف حز�ران
، عكس وطنني ��خول ٕاىل املس�د أ�قىصربة ومسحت لعرشات املس�تا�ب املغ �حتاللرشطة 

صلني دا�ل املس�د أ�مر ا�ي دفع امل ،مع أ�وقاف إالسالمية �حتاللبه رشطة  اتفقتما 
 بقوات �برية من �حتاللُمث دفعت رشطة  ،املس�توطنني �لتكبري القت�امأ�قىص ٕاىل التصدي 

ة وأ��رية املطاطیة �ىل ، حيث قاموا ٕ�طالق القنابل الصوتیالرشطة اخلاصة �ا�ل السا�ات
وقامت بتآٔمني احلراسة للمس�توطنني  ،، مما ٔأدى ٕاىل وقوع �دد من إالصا�ت يف صفوفهماملصلني

 .القوات لتمتركز �ىل ٔأبواب املس�د�الل جتواهلم دا�ل املس�د أ�قىص قبل ٔأن تنسحب 
لعدد من  �حتالل، مسحت رشطة 2016 حز�ران 27نني املوافق ث ويف الیوم التايل، اال

، أ�مر ا�ي دفع الش�بان املتوا�د�ن دا�ل املس�د �لتصدي املس�د أ�قىص �قت�اماملس�توطنني 
السا�ات و�ارصت الش�بان دا�ل املس�د  اقتحمتهلم ٕ�لقاء احل�ارة حنو قوات الرشطة اليت 

�ىل املصلني يف السا�ات  �العتداءوقام ٔأفراد الرشطة  ،لقبيل ؤأ�لقته �لسالسل وأ�قفالا
، ا ٔأدى ٕاىل وقوع ٕاصا�ت يف صفوفهم، مموأ��رية املطاطیة وقنابل الصوت �لرضب املربح �لهراوي

 .لتلقي العالجمت �الج البعض مهنم ميدانیًا ونقل البعض ٕاىل املستشفيات 
 

ملشاعر  اس�تفزازهامن  �حتالل، واصلت رشطة م2016 حز�ران 28یوم الثال�ء املوافق  ويف
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 اندالع، أ�مر ا�ي ٔأدى ٕاىل قىصوطنني ��خول ٕاىل املس�د ا�ٔ ، حيث مسحت للمس�تاملصلني
س�ت�دمت ا ،موا�ات دا�ل السا�ات أٔوقعت ٕاصا�ت يف صفوف الش�بان ور�ال الرشطة ٔأیضاً 

املطاطیة والقنابل الصوتیة قبل ٔأن تنسحب وتغلق �ب املغاربة ولتعلن ٔأن  �ريةا�ٔ  �حتاللقوات 
 .شهر رمضان انهتاءز�رة ا�هيود للمس�د أ�قىص س�تكون مغلقة حلني 

بان �ىل ٔأبواب املس�د أ�قىص �حتاللومتركزت قوات من رشطة  ، وقامت بتوقيف الش�ُ
كز من �ىل أ�بواب ومت حتویلهم ٕاىل مر  فرداً  15 واعتقلتاخلار�ني من املس�د والتدقيق هبو�هتم . 

أ�قىص ، مث ٔأفرجت عن �دد مهنم ومنعهتم من ا�خول للمس�د توقيف املسكوبیة للتحقيق معهم
  .نيملدة ٔأس�بو� مع فرض احلبس املزنيلملدة 

 
فيه الوجود ا�هيودي  ٕاىل فرض واقع �دید �ىل املس�د أ�قىص �كون �حتالل�سعى سلطات 

 �قت�ام، حيث مسحت للهيود �شلك تدرجيي منذ س�نوات هوهذا ما تقوم بتطبیق ،ٔأمر طبیعي
أ�حزاب دات �رزة يف امجلعیات و مث مسحت لقيا املس�د أ�قىص، مث زادت من ٔأ�دادمه ،

منعت املصلني املسلمني من ا�خول  يف املقابل، �ز�رة املس�د وجام�ات اس�تعامریة الصهیونیة
من ٔأ�ل فرض وذ� ، مح للهيود ��خول للمس�د أ�قىصللمس�د �الل أ�عیاد ا�هيودیة لتس

 الواقع اجلدید ا�ي �سعى ٕالیه .

 

 
 
 

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

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

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

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 



 

ت اس�تفزازیة أ�قىص، ورشعوا جبوالعمرًا املس�د مس�ت  27اقتحم  02/06/2016يف صباح  -
طالًبا هيودً� اقتحموا ٔأیًضا أ�قىص  137 ، كام ٔأفاد حراس املس�د يف الیوم نفسه بآٔنيف ��اته

 �ىل ٔأربع مجمو�ات لك مجمو�ة �رافقها مرشد ٕارسائیيل حيمل خرائط وو�ئق "لهیلك" املزعوم.

 ، ا�رز قادة ا�ميني القويم املتطرف"هيودا �لیك"احلا�ام ا�هيودي : ّرصح 02/06/2016يف  -
شن عضو "الكنيست" كام ،  )م لٔ�بدٕاما تقس�مي أ�قىص ٔأو خيرس املسلمون حقه �لتايل ( –

، 1/06/2016إالرسائیيل عن حزب "اللیكود"، واحلا�ام املتطرف "هيودا �لیك" "، مساء 
 و�ه "�لیك" �ا�رة أ�وقاف، هتدیداً ، حيث جهومًا �ىل دا�رة أ�وقاف إالسالمية يف القدس

بآٔهنا يف �ال ٔأّرصت �ىل موقفها ��متسك �اكمل املس�د أ�قىص ورفض تقسمیه؛  مبارشاً 
 فٕاهنا س�تخرس لك يشء، وس�هتدم قبة الصخرة بل واكمل املس�د أ�قىص.

) و�دة حصیة يف �ب الغوامنة خلدمة املصلني يف 80( :  ٔأ�لق �حتالل 03/06/2016يف  -

ل و�دات �دمات حصیة عند �ب ٔأ�لقت طوامق ب�یة �حتالحيث املس�د أ�قىص، 

الغوامنة، أٔ�د ٔأبواب املس�د أ�قىص يف الب�ة القدمية من مدینة القدس احملت�.  وذ�رت دا�رة 

أ�وقاف إالسالمية ٔأن ب�یة �حتالل قامت ٕ��الق �ب املبىن الوقفي من �الل حلامه 

ة أ�وقاف إالسالمية �فتتاح ��ٔ�س�ني، حب�ة وجود أٓ�ر فيه.  واكن من املقرر ٔأن تقوم دا�ر 

مبىن الو�دات الصحیة  يف ٔأول ٔأ�م شهر رمضان الستيعاب الوافد�ن ٕاىل املس�د أ�قىص 

 �الل هذا الشهر.

حبراسة من رشطة ، املس�د أ�قىص املبارك مس�تعمرًا صبا�اً  310اقتحم : 05/06/2016يف  -

دعت لتنظمي اقت�امات  �حتالل، بدعوات من جام�ات ومنظامت الهیلك املزعوم اليت

 .الحتالل القدس 49جامعیة للمس�د يف ا��رى ال

 أ�قىص�قت�ام املس�د  تعمر�نمسحت رشطة �حتالل لعدد من املس� :  07/06/2016يف  -

 من �ب املغاربة، وذ� للیوم الثاين �شهر رمضان الكرمي.

�رفقة �ا�امات منذ الصباح املس�د أ�قىص �ىل  مس�تعمراً  21: اقتحم  08/06/2016يف  -

 .جو� يف ٔأحناء متفرقة من ��اته مجموعتني، ونظموا

 إالفطارمنعت رشطة �حتالل، ٕاد�ال شاحنات نقل وجبات :  09/06/2016يف مساء   -

 أٓالف وجبة ٕافطار. 6اكنت حتمل حنو  واليت ٕاىل املس�د أ�قىص املبارك
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ت �حتالل �ىل مدا�ل املس�د أ�قىص ويف الطرقات انترشت قوا: 10/06/2016يف  -

املؤدیة �، ؤأ�لقت بعض الطرقات �ٔ�رشطة امحلراء والسوا�ر احلدیدیة، ؤأخضعت بعض 

ومنعت قوات �حتالل الر�ال ا��ن تقل أٔعامرمه عن ، الش�بان للتفتيش بعد حتر�ر هو�هتم

 .املنصوبة �ىل مدا�لها�امًا، من ا�خول ٕاىل القدس �رب احلواجز  45ال

متطرفا املس�د أ�قىص املبارك �رب �ب املغاربة �ىل شلك  140 : اقتحم12/06/2016يف  -

مجمو�ات متتالیة حبراسة من قوات �حتالل اخلاصة والرشطة إالرسائیلیة اليت انترشت يف 

ظامت بدعوة من من، واكن �قت�ام نفذ  ىص ورافقت املس�توطنني يف جوالهتمسا�ات أ�ق

 الهیلك املزعوم يف ذ�رى ما �سمى "عید نزول التوراة

أ�قىص، املس�د من طالب إالرشاد ا�هيودي  8و عمراً مس�ت 55: اقتحم  13/06/2016يف  -

وجتولوا يف ��اته وسط تعايل ٔأصوات التكبري وا�هتلیل من قبل املصلني، رفًضا لت� 

احتاللًیا اقتحموا ود�سوا املس�د منذ بدایة وعنًرصا عمرًا مس�ت 831ٔأن  حيث �قت�امات، 

 .الشهر احلايل املس�د أ�قىص

بلباس تلمودي مو�د ومه حفاة املس�د أ�قىص �ىل  تعمراً مس�  72 : اقتحم14/06/2016يف  -

اكنت هناك حماوالت من بعض ، و جو� يف ٔأحناء متفرقة من ��اته مجمو�ات، ونظموا

مودیة دا�ل أ�قىص، و�اصة عند �ب الرمحة يف املقتحمني ٔ�داء طقوس تل عمر�نتاملس� 

 املنطقة الرشقية للمس�د.

ٔأدوا رقصات تلمودیة، ورددوا و  : اقتحم املس�تعمرون املس�د أ�قىص14/06/2016يف  -

شعارات تضمنت "فلیبىن الهیلك رسیًعا" ٔأثناء خرو�م من �ب السلس�، كام نظموا مسرية 

 .قصرية يف ٔأ�د ٔأزقة الب�ة القدمية

أ�قىص �ىل ثالث مجمو�ات، ٕاال ٔأن املصلني  املس�د مس�تعمراً  42 : اقتحم15/06/2016يف  -

 املنترش�ن يف سا�ات املس�د تصدوا هبتافات التكبري وا�هتلیل لهذا �قت�ام.

��ات املس�د أ�قىص من �ة �ب املغاربة وسط   عمراً مس�ت 33: اقتحم 16/06/2016يف  -

 ل اخلاصة.حراسة مكثفة من رشطة �حتال
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وجلآٔ �دد  ،ٔأداء طقوس تلمودیة يف أ�قىص عمر�ن�دد من املس�ت : �اول 19/06/2016يف  -

من املس�توطنني اىل اقت�ام أ�قىص حفاة، ومالمسة اجلدران يف أ�قىص (نوع من الطقوس 

التلمودیة)، يف �ني اس�متع املس�توطنون �الل جوالهتم ٕاىل رشو�ات حول ٔأسطورة الهیلك 

 ن املس�د أ�قىص.املزعوم ماك

اربة حتت اقت�ام املس�د أ�قىص قادمني من �ب املغ عمرونواصل املس�ت: 20/06/2016يف  -

 .حامیة من رشطة �حتالل

�ىل مجمو�ات متتالیة، �رافق لك  أ�قىص��ات عمرًا مس�ت 55 : اقتحم22/06/2016يف  -

 مجمو�ة �دد من رشطة �حتالل، والقوات اخلاصة لتوفري امحلایة للمقتحمني.

يف ٔأعقاب اقت�ام قوات �اصة لرشطة  مصلني فلسطینيني 7ٔأصيب : 26/06/2016يف  -

، وٕاطالق أ��رية املطاطیة وقنابل الغاز و�عتداء حتالل إالرسائیيل للمس�د أ�قىص�

وقامت قوات �حتالل بفتح �ب املغاربة ٕالد�ال مس�توطنني، وهذا  املصلني �لرضب. �ىل

ٔأمر �ري اعتیادي يف العرش أ�واخر يف رمضان و�شلك خرقًا لالتفاق مع أ�وقاف، اليت 

 .اعتربت هذا العمل تغیًريا للواقع املتبع يف رمضان، وقام املصلون �الحت�اج �ىل هذه اخلطوة

: وقعت اشتبااكت بني قوات �حتالل واملصلني املسلمني يف احلرم 27/06/2016يف  -

 مصلیا أ�صیبوا 35مد�ر املس�د أ�قىص، الش�یخ معر الكسواين، ٕان القديس الرشیف، ؤأفاد 

رشطًیا اقتحموا سا�ات  250وذ�ر الكسواين ٔأن حنو ، جبروح متفاوتة، �الل �شتبااكت

 20ا��ن بلغ �ددمه  عصا�ت املس�توطنني لسا�اته املس�د أ�قىص، الیوم، لتآٔمني اقت�ام

 .مس�تعمراً 
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یوحض اجلدول التايل أٔسامء املبعد�ن و/او املعتقلني من املس�د أ�قىص املبارك �الل شهر 

 م: 2016 حز�ران

 مالحظات اعتقال ٕابعاد �مس
محمـد،  تؤأم�امًا، وشقيقه ال  17�يل حسن فرياوي 

 �اماً  16 والفىت �ربیل أٓدم بال�
من ساكن الب�ة القدمية جـرى  - 06/06/2016يف  0 3

   .ٔأس�بو�نيٕابعادمه مدة 

ــو  ــور القــاق، جــامل النتشــة، �ــادل ٔأب املســ�نني ٔأن
اسـ�نينة، ســعدي ٔأبـو  ارمـي�، محمـد عرفـة، خرضــ
 الرجيب، ومحمد ٔأمني �سني

 ٔأ�ــــل قــــايض حممكــــة الصــــلح 07/06/2016يف  0 7
، كام مت متدیـد فـرتة 2016-7-17 لتارخي إالرسائیلیة 

 املبارك لتارخي احملمكة أ�قىصٕابعادمه عن املس�د 

 0 1 الش�یخ محمد وتد

ٕابعاد رئيس الهیئة العلیا لنرصة مت  08/06/2016يف 
ٔأنـه  القدس وأ�قىص شهًرا اكمًال عن أ�قىصـ، �لًمـا

ــ ــي دروس ــرر ٔأن یلق ــن املق ــة عرصــ لك اكن م ا دیني
 ثال�ء يف املس�د

 0 1 املسن �يل رسور ٔأبو عوض
ٔأبعدت قوات �حتالل املسن  09/06/2016يف 

 .ٔأشهر 3ملدة  أ�قىصعن املس�د ٔأبو عوض 

شــــادي النتشــــة، ؤأرشف الرشــــ�يت، ؤأمحــــد 
 الباسطي، ومحمد الباسطي، ومحمد البشييت

0 5 

 حمكهم  قايض حممكة الصلح مدد  10/06/2016يف 
اعتقلوا ف  أٔهنم، �لام 13/06/2016لیوم االثنني 

�الل موا�ات  أ�قىصمن ٔأبواب وحمیط املس�د 
مبىن  ٕا�القاندلعت يف املنطقة احت�ا�ا �ىل 

"و�دات حصیة" عند �ب الغوامنة، كام ٔأصيب �دة 
ش�بان �رضوض خمتلفة وجروح بعد رضهبم 

 .و�عتداء �لهيم

 5 0 ش�بان مقدس�یني

اعتقلــت قــوات �حــتالل  11/06/2016يف جفــر 
مخسة شـ�بان مقدسـ�یني بعـد �عتـداء ، إالرسائیيل

ٕاصــابة الشــ�بان جبــروح ورضــوض ٔأدت ٕاىل  �لــهيم.
 شدیدة يف وجوههم ؤأجسادمه قبل اعتقاهلم

 0 1 محمد رویيض
قررت إالفراج عن موظف جلنة  12/06/2016يف 

�رشط �بعاد دا�رة أ�وقاف إالسالمية"  -أ�عامر

 .یوماً  15ملدة عن املس�د 

�ارس قوات �حتالل اعتقلت  14/06/2016يف  1 0 محمود ٔأبو ارمي�
، والتصدي تعمر�نأ�قىص، حب�ة ٕاز�اج املس� 

حملاوالت ٔأداء طقوس تلمودیة دا�ل املس�د، 
وجرى حتوی� ٕاىل ٔأ�د مراكز التحقيق القریبة من 

 املس�د

قرر القايض إالفراج عن  ،15/06/2016يف  0 1 مآٔمون ز�ري
، �رشط إالبعاد عن أ�قىص لتارخي الز�ري الشاب

، ومنع سفر ملنتصف ٔأیلول القادم ، 10-7-2016
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 مالحظات اعتقال ٕابعاد �مس
ش�یلك، وكفا� طرف  1000و�كفا� مالیة قميهتا 

ا�ٓف ش�یلك، كام ٔأوحض احملايم  10�لث قميهتا 
 .محمود

عضو  سلمت قوات �حتالل 20/06/2016يف  0 1 عوض السالمية
مسؤول ملف ٕاقلمي حركة فتح يف القدس، 

املقدسات وأ�رسى عن املس�د أ�قىص املبارك 
عقود عن أ�قىص، �هتمة  ملدة شهر�نقراراً �ٕالبعاد 

زواج للمسلمني يف املس�د، والتحریض �ىل 
�حتالل بتنظمي مظاهرات يف ��اته، وإالرشاف 

 �ىل موائد الرمحن فيه

�امًا،  32ٕاحسان �رهان جرار من مدینة رام هللا 
�اما من ارتري�،  22محمد ع�ن محمد  والشاب

�امًا، والشاب  26والشاب محمد طالب �صیف 
محمد فروخ من �ریطانیا ، والشاب �لقان 

 حيدرقان من �ریطانیا

جرى اعتقاهلم من املس�د  26/06/2016يف  5 0
 أ�قىص املبارك

قررت إالفراج عن احملايم محمد  29/06/2016يف  0 1 محمد �لیان
، �رشط إالبعاد -وا� الشهید هباء �لیان –�لیان 

یومًا، و�بس مزنيل  15عن املس�د أ�قىص ملدة 
 .ٔأ�م 5ملدة 

محمد �ادل سویطي ، �اماً  12ٔأهيم رمزي ز�انني 
ٔأمحد ا�راهمي ، �اماً  15محمد ولید مزعرو ، �اماً  12

، �اماً  14 ما� �مس عس�ی�، �اماً  17حسني 
یوسف مازن حزینة ، �اماً  15�اد محمد الشليب 

، �اماً  16عبد القادر عامر ٔأبو خضري ، �اماً  16
یوسف محمد ٔأبو الهوى ، �اماً  16محمد صائب طه 

صربي ، و�ا� السخن، مسمل جحازي، �اماً  17
 �لیان

اعتقلهتم قوات �حتالل فور  28/06/2016يف  13 0
 خرو�م من املس�د أ�قىص

رمزي عوض هللا، ولید الرجيب، محمد مزعرو، 
عبد ابو خضري، صربي �لیان، امحد حسني، 

 ومحمد �رمي �بش

�رشط  مقررت إالفراج عهن 29/06/2016يف  0 7
 .یوماً  15إالبعاد عن املس�د أ�قىص ملدة 

  29 23 ا�موع
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