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 إالرسائیلیة �نهتااكت مراقبة فریق

 ا�راسات العربیة مجعیة  – أ�رايض أٔحباث مركز
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 القدس احملت�حتالل هتدم مبىن قيد إال�شاء يف بيت حنینا شامل مدینة جرافات �
مبىن سكين هدمت جرافات �حتالل  2016�رش�ن �ين  2يف یوم أ�ربعاء املوافق         

 ،وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص ، (�اهز للسكن) يف � بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�
مسا�ة لك شقة وتبلغ ، نييف لك طابق شقت شقق سكنیة، 4 وحيوي املبىن مكون من طابقني

 مرتمربع. وتعود ملكيهتا للمواطن ثلجي عبد العز�ز عبد احلق منترص عقل سل�ن .  120سكنیة 
 

 :�لتايل سل�ن لباحث مركز أٔحباث أ�رايض جيوأٔفاد املواطن ثل
ببناء مبىن سكين �ىل قطعة ٔأرض ٔأملكها تبلغ مساحهتا نصف  ، بدٔأُت 2014يف ٔأواخر العام (( 

واكن الهدف من البناء هو ضامن السكن ، دومن. مبىن من طابقني حيتوي �ىل ٔأربع شقق سكنیة
، حيث ٔأن أٔبنايئ هلم �ائالت ومن ٔ�بنايئ حي� یأٔتون من الوال�ت املت�دة مع �ائالهتم يف لك �ام

ٔأن �حتالل یالحق السكن  ٕاالهم يف ٔأي وقت و�ىل ٔأرضهم، حقهم ٔأن �سكنوا يف مسا�ن تالمئ
 الفلسطیين ٔأی� اكن فاكن نصيب مسا�ن ٔأبنايئ �س�هتداف �لهدم )).

 ف� یيل ٔأسامء ٔأبناء املواطن ثلجي واليت هدمت مساكهنم من قبل �حتالل: 

 أٔطفالمهنم  �دد أ�فراد �مس #
 6 8 فهمي ثلجي عبد العز�ز سل�ن 1
 5 7 ٔأمين فهمي عبد العز�ز سل�ن 2
 5 7 حنان ثلجي عبد العز�ز سل�ن 3
 0 1 رمزي ثلجي عبد العز�ز سل�ن 4

 16 23 ا�موع
 

 یضیف :

لكن يف لك مرة  كنا قد تقدمنا من أٔ�ل احلصول �ىل �رخيص بناء �ىل قطعة أ�رض اليت منلكها،
حتالل خمتلفة، ففي املرة أ�وىل قالوا لنا ٔأن هنا� شارع سوف مير من ب�یة �اكنت جحج 

وعندما  ،ولكن حبسب ا�طط ا�ي شاهده املهندس مل �كن هنا� شارع مير من املاكن ،أ�رض
ٔأن  بعد ذ� .. قررُت  ، املنطقة حبا�ة ٕاىل تنظمي ٔأنعتبار تقدمنا بطلب �دید رفضته الب�یة �

 املبىن . ٔأقوم ببناء
نتقال لبناء الطابق الثاين، حرض موظفون عن ب�یة منه و� و�نهتاءبعد البناء الطابق أ�ول 

حتالل وقاموا بتصو�ر البناء و�سلمنا قرار بوقف البناء والتو�ه ٕاىل حممكة الب�یة. حيث مقنا �
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تأٔجيل اجللسات يف لك  اس�مترو  ،حتاللبتو�یل احملايم رايم و�ی� ملتابعة امللف يف حممكة ب�یة �
لكن احملايم ٔأ�ربين ٔأنه قد مت تأٔجيل  ،مرة لغایة شهر �رش�ن ٔأول، حيث حمكت احملمكة هبدم املبىن

 �رش�ن �ين (ٔأي بعد الهدم).  6الهدم ؤأن هنا� �لسة قد مت تعیيهنا بتارخي 

 یضیف:

وعند   -ٔأ�م  4يت مت تعیيهنا بـ ٔأي قبل اجللسة ال -  2016�رش�ن �ين  2ويف یوم أ�ربعاء املوافق 
حتالل و�رفقهتم موظفون عن ب�یة ، حرضت قوات �برية من رشطة �جفراً  04: 05السا�ة 

 من معمل للطوب یقع �لف املبىن نيمث د�لت اجلرافت ،. وقاموا ٕ��الق املنطقةنيحتالل وجرافت�
أٔن یقوم ٕ��الء الطوب والبالط حتالل قد طلبت من صاحب احملل ( وتبني ف� بعد أٔن رشطة �

 .من ٔأمام املد�ل يك �متكن اجلرافات من املرور)
قت�ام املبىن، وعندما تو�ت ٕاىل هناك قام ٔأفراد رشطة الو�دات اخلاصة حتالل �قامت رشطة �

 ابينمث حرض  اقرتايب،عیار مطاطي يف �ال  ٕ�بعادي عن املاكن وهتدیدي بأٔنه سوف یطلق �يلّ 
 6وقال للضابط املسؤول ٔأن هنا� قرار من احملمكة بتأٔجيل الهدم ؤأن هنا� �لسة س�تعقد يف 

حيرض قرار من  ٔأنؤأن �لیه  �رش�ن �ين هبذا اخلصوص، لكن الضابط قال � ٔأنه ال هيمت ��،
 04:30دقائق !!! وهل من املعقول ٔأن �كون هنا� حممكة عند السا�ة  10احملمكة بذ� �الل 

 ًا؟؟!! جفر 
دم املبىن هبمل هيمت الضابط �� وأٔعطى ٔأوامره للجرافات بأٔن تبارش الهدم، حيث بدٔأت اجلرافات 

حتالل خبلع ظهرًا . كام وقامت جرافات � 11لغایة السا�ة واس�مترت عند السا�ة السادسة صبا�ًا 
 ا�مار والراكم .جشرة زیتون ممثرة اكنت مزرو�ة يف أ�رض .. قبل ٔأن تنسحب خملفة وراءها  20

 
ٕان املبىن ا�ي مت هدمه بقرار من ب�یة �حتالل، یقع مبارشة مقابل مس�توطنة "بيسغات زئیف" 
واليت يه �ٔ�صل مس�توطنة "�ري رشعیة" و�ري قانونیة طاملا أٔهنا مقامة �ىل أٔرض حمت�، أ�مر 

أٔن �ُر�ل أٔو  �حتالل ال جيوز �و�ا�ي یتعارض مع اتفاقية جنیف الرابعة اليت أٔوحضت بأٔنه 
 . تنقل جزءاً من ساكهنا ٕاىل أ�رايض اليت حتتلها

أٔن تدمر أٔي ممتلاكت �اصة �بتة أٔو  �حتاللحيظر �ىل دو� من االتفاقية :  53كام نصت املادة 
 التعاونیة ، ٕاال وأٔ  �ج�عیةمنقو� تتعلق بأٔفراد أٔو جام�ات ��و� أٔو السلطات العامة أٔو املنظامت 

ترضب  �حتالل. . ومع ذ� فٕان دو� ٕاذا اكنت العملیات احلربیة تقتيض  ح� هذا التدمري 
� متطاو� �ىل القانون ا�ولیة طاملا اهنا تنصب نفسها "دو واالتفاقاتبعرض احلائط اكفة املواثیق 

 " وأ��الق
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 مبىن وحمال جتاریة يف قریة العيسویة يف مدینة القدس احملت� حب�ة البناء بدون �رخيص هدم
بنایة  �حتاللهدمت جرافات م 2016املوافق الثامن من �رش�ن �ين  صباح یوم الثال�ءيف 

أ�ول عبارة عن  ، والبنایة مكونة من طابقني:يف قریة العيسویةاملواطن �امن كامل حسن مصطفى 
الطابق الثاين عبارة عن مسكن �اهز  ، وأٔ مرتمربع 120 تبلغ ، مسا�ة لك حمل  جتارینيحملني

 .مرتمربع 220، تبلغ مساحته مأٔهولللسكن لكنه �ري 
 :لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايلوأٔفاد املواطن �امن 

هبدف السكن، و�نیًا هبدف تأٔ�ري  ٔأوال، بدٔأت يف بناء املبىن،وكنت قد بنيت املبىن 2014يف �ام 
واكن ا�د ا�ازن قد مقت بتأٔ�ريه ٕاىل املواطن سامر ز�د  ، مهنا كد�ل و�س�تفادةا�ازن 

ٔأما احملل الثاين فقد اكن قد  ، العيساوي، حيث اكن یضع يف دا�� ثال�ات، وماكنة لقص اللحم
 بیع مواد التجمیل. حمل ل  افتتاحاملواطن سعید شومان، حيث اكن ینوي  اس�تأٔجره

من املفروض ٔأن �سكن فيه شقيقيت " ٔأسامء كامل حسني مصطفى مسكن فاكن  :ٔأما الطابق الثاين
حيث تقمي الیوم مع ٔأطفالها يف مسكن  ،�ام 18لثالثة ٔأطفال مجیعهم ٔأقل من  ؤأم" ويه مطلقة 

یتسع لها مكون من غرفة وحامم ومطبخ يف ظروف �ري حصیة، وال �ري مالمئ للسكن، صغري 

 ؤ�طفالها.

 یضیف :

وقامت بتصو�ر البناء و�سلمينا قرار هبدم  �حتالل، حرضت ب�یة 2014بعد بناء املبىن �ام  
حب�ة البناء بدون احلصول �ىل �رخيص من  �حتاللاملسكن، ٕاضافة  ٕاىل املثول ٔأمام حممكة ب�یة 

مقت  ، ؤألف ش�یقل 250لیة قميهتا وهناك قامت حممكة الب�یة بفرض غرامة ما �حتالل،ب�یة 
واكنت حممكة  ، �لرفض الطلبقوبل  یتابع أ�مر ومينع هدم املبىن، لكن ٔأنبتو�یل حمايم من ٔأ�ل 

، لكن الهدم مت قبل مو�د م11/2016منتصف شهر  قد قامت بتعیني �لسة يف �حتالل
 ؟!!احملمكة

 
حبقها اكفة ٔأشاكل القمع، وذ�  �حتاللیذ�ر ٔأن قریة العيسویة يه من القرى اليت متارس سلطات 
احل�ارة �ىل املر�بات إالرسائیلیة،  ٕالقاءكشلك من ٔأشاكل العقاب امجلاعي ٔ�هل القریة بذریعة 

م املسا�ن ٕاضافة ٕاىل املوا�ات املندلعة �شلك ش�به یويم عند مدا�ل القریة ودا�لها . �دا عن هد
رة أ�رايض ومصادرة ٔأجزاء �برية من أٔرايض القریة لصاحل ما �سمى �حلدائق الوطنیة دومصا

 ا�هتویدیة. 
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 حب�ة �دم الرتخيص ... هدم منشأٔة جتاریة يف ب�ة بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت� 
جتاریة حتالل �ىل هدم منشأٔة ٔأقدمت ب�یة � 2016�رش�ن �ين  9أ�ربعاء املوافق صباح یوم يف 

 يف � بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت� حب�ة البناء بدون احلصول �ىل �رخيص.
 
وحتدیدًا عند يف ب�ة بيت حنینا مغس� للس�یارات تقع  و�لنظر ٕاىل املنشأٔة املهدومة فهيي عبارة عن 

ا�ي یفصل بني بيت حنینا و  مرتًا، 20ويه تبعد عن �دار الضم والتوسع  ، دوار ضاحية الربید
 وب�ة الرام حوايل مرتَا.

 .عبد هللا مرقةو  عبد الرؤوف ني الشقيقنيوتعود ملكية املغس� ٕاىل املواطن 
 

 وأٔفاد املواطن عبد الرؤوف مرقة لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

 مرت 30مساحهتا ، ٔأي قبل ٔأربع س�نوات، ويه تقع �ىل قطعة ٔأرض تبلغ م2012مت بناء املغس� �ام 
ماك�س كهر�ئیة و�دة غسل الس�یارات ومت الهدم �ىل ما يف املغس� من حمتو�ت: " ،مربع

 12مسا�ة لك �ونتيرن  �ونتيرنات 3�� اس�هتدفت معلیة الهدم ، �ٕالضافة وماتورات لضخ املیاه"
 . الس�یاراتولوازم �س�ت�دم مك�ازن لبضائع تتعلق �كاملیات  مربع، مرت

 
حبم� هدم لعدة منشأٓت يف � بيت حنینا  2016ب�یة �حتالل قامت �الل صیف یذ�ر ٔأن 

والقریبة من مس�توطنة "عطروت"، حيث اعتربهتا ٔأهنا قامئة دون احلصول �ىل �راخيص بناء من 
ب�یة �حتالل. حيث قامت �سلس� معلیات هدم للمنشأٓت وصادرت �ددًا من ا�ازن والبضائع 
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 تعود لها .
 
ٔأعامل بناء مرشوع مجمع جتاري خضم یقع �ىل ٔأرايض ب�ة بيت ابل، تواصل رشكة بناء ٕارسائیلیة �ملق 

جنینا وجزء من ٔأرايض قلند� شامل مدینة القدس احملت�، احملاذیة للمنطقة الصناعیة عطروت، 

یيل ویعود هذا املرشوع الت�اري الضخم ٕاىل ر�ل أ�عامل إالرسائ  ،واملالصق جلدار الضم والتوسع
 . حتالل"رايم لیفي" وا�ي ميت� ٔأكرب ش�بكة سوق جتاري يف دو� �

 
هدماً ذاتیاً يف جبل املكرب تنفيذاً لقرار حممكة ب�یة مسكنهيام هيدمان من �ائ� جعابیص شقيقان 

 حتالل�
 ٔأقدم شقيقان من �ائ� جعابیص يف � جبل املكرب، 2016�رش�ن �ين  13يف یوم أ��د املوافق 

وذ� حب�ة ٔأن البناء قد  حتالل،�ىل هدم مسكنهيام هدمًا ذاتیًا وذ� تنفيذاً لقرار حممكة ب�یة �
 و . كس�نوات، ومت بناءهام من الطوب والزین 10ن منذ امقام سكننيامل  ،مت بدون �رخيص

ه اللطیف جعابیص" حيث �سكنه �ائلت ویعود املسكن أ�ول ٕاىل املواطن " محمد سلمي سل�ن عبد
مرتمربع مكون من  80وتبلغ مسا�ة املسكن  ،�ام 18مهنم ٔأطفال ٔأقل من  4 فرادأٔ  6املكونة من 

 نوم.  حامم ومطبخ وغرفيت
ٔأما املسكن الثاين فيعود للمواطن "معران سلمي سل�ن عبد اللطیف جعابیص" و�سكنه مع زوجته 

 يف نفس املسكن وا�ه ووا�ته.مرتمربع، و�سكن معه  130وتبلغ مسا�ة املسكن  ،ؤأطفا� الثالثة
 

 وأٔفاد املواطن محمد جعابیص لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

 �ىل قطعة ٔأرض منلكها تبلغ ني سكنیتني)، مقت ٔأ� ؤأ� ببناء شقت2006قبل عرش س�نوات (
 يف � الصلعة الاك�ن يف جبل املكرب جنوب مدینة القدس احملت�. الاك�ن دومن، 1مساحهتا 

حتالل عن ب�یة � ن، حرض موظفو2008يف �ام  أٔي نينهتاء من بناء الشقتمن �وبعد �امني 
وقاموا بتصو�ر البناء، وقاموا بتسلمينا قرار ٕاداري �لهدم حب�ة البناء بدون �رخيص. فقمنا بتو�یل 

ويف ٔأول �لسة حممكة، حمكت �لینا  ،حتاللاحملايم سايم ٕارش�ید لیتابع امللف مع حممكة ب�یة �
 ٔألف ش�یقل للك مسكن.  50بغرامة مالیة قميهتا 

 یضیف:

عقد �لسات منذ ذ� الوقت دون �دوى، حيث ٔأن الب�یة تعترب ٔأن املنطقة  ت احملمكة يفس�متر او 
�ري منظمة وال ميكن ٔأن تصدر �راخيص يف ت� املنطقة، �دا عن ٔأنه يف �ال وافقت الب�یة �ىل 

�ٕالضافة ٕاىل ٕاجراءاهتا اليت قد تصل ٕاىل  منحنا �راخيص بناء، فٕان �اكلیف الرخصة �هظة �دًا،
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 ٔأكرث من �امني.
ويف   هدمًا ذاتیًا،نيحتالل، حمكت احملمكة بأٔن نقوم هبدم الشقتويف أٓخر �لسة يف حممكة ب�یة �

 20,000، سوف تقوم الب�یة يه �لهدم، ؤأنه س�یرتتب �لینا دفع مبلغ ني�ال مل نقوم هبدم الشقت
 ش�یقل للب�یة عن لك سا�ة �الل الهدم.

 �شلك اكمل، وذ� ني السكنیتنيمت هبدم الشقتجرافة، حيث قا �ستئ�ارويف یوم أ��د، مقت 
 .لحتالتنفيذًا لقرار حممكة ب�یة �

ٔأما شقيقي معران و�ائلته ووا�ي ووا�يت  ،ائليت نقمي يف خمية مقت بنصهبا يف موقع الهدم�ؤأ� و 
 یقميون عند �رياننا يف مزنهلم لغایة ٔأن جيدوا مسكنًا لیأٔوهيم.

 
للمقدس�یني �لبناء دا�ل الب�ة القدمية وال يف ٔأحياء القدس، ؤأیضاً ال ٕان ب�یة �حتالل ال �سمح 

تقوم ٕ�صدار �راخيص البناء حتت جحة ٔأن الب�ة القدمية يه منطقة ٔأ�ریة ال جيوز تغیري معاملها، حىت 
وٕان اكن أ�مر � �القة برتممي املسا�ن، فهو حبا�ة ٕاىل �رخيص من ِقبل ما �ُسمى �سلطة ا�ٓ�ر، 

الرمغ من ذ�، فٕان دو� �حتالل ال �راعي الز�دة الساكنیة لساكن الب�ة القدمية ا��ن  و�ىل
یزتایدون ز�دة طبیعیة. فهيي ال �سمح هلم �لبناء دا�ل الب�ة القدمية من �ة، وال تعطي �راخيص 

ت متارسها بناء �ارج أ�سوار من �ة ٔأخرى، وهذا یؤكد س�یاسة التطهري العريق اليت اكنت وما زال
 .لغایة یومنا هذا 1967دو� �حتالل إالرسائیيل ضد الساكن املقدس�یني منذ العام 

هذا وحبسب التوثیق املیداين ملركز أٔحباث أ�رايض فٕان �دد املسا�ن املهدومة ذاتیاً ٔأي أٔن أٔحصاهبا 
أٔي  –ىت �رخي ح 2016مسكنًا يف القدس احملت� منذ بدایة �ام  22قاموا هبد�ا بأٔنفسهم وصل ٕاىل 

انظر ٕاىل الرمس البیاين ا�ي یوحض �دد املسا�ن اليت قام أٔحصاهبا هبد�ا �الل  –م. 13/11/2016
  -حسب املواقع 2016�ام 
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بيت حنینا حب�ة البناء بدون ب�ة  يف ني�ىل هدم حملهيام الت�اری مواطننيحتالل جترب ب�یة �
 �رخيص

(نضال غیث ومحمد الن�ار) �ىل هدم  واطننئأقدم امل 2016�رش�ن �ين  14ثنني املوافق يف یوم اال
وذ� بعد ٔأن ٔأ�ربهتام ، القدس احملت� دینةبيت حنینا شامل م ب�ة   يفني الواقعنيحملهيام الت�اری

 حتالل �ىل هد�ام حب�ة البناء بدون احلصول �ىل �رخيص. ب�یة �
حتالل هبد�ام سا�ة لتنفيذ الهدم وٕاال س�تقوم طوامق ب�یة � 24حتالل قد ٔأ�لهتام واكنت ب�یة �

 للك من:  یعودانني الت�ارینياحملل وتغرميهام �اكلیف الهدم.

 امسعبارة عن حمل لبیع اخلضار والفواكة وحيمل  وهو للمواطن محمد الن�ار احملل أ�ول: -
�املني  3صاحب احملل ، ویعمل مع مرتمربع 50وهو مبسا�ة  ة""اجلنان للخضار والفواك

 أٓخر�ن یعیلون ٔأرسمه.

عبارة عن حمل لبیع مواد البناء وحيمل  : یعود للمواطن نضال غیث " مس�تأٔجر"احملل الثاين -
 .مرتمربع 50"نرص�و ملواد البناء"، وهو مبسا�ة  امس
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 لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل: محمد الن�ار املترضر وحبسب ما أٔوحض املواطن

مرتمربع،  50حيث تبلغ مسا�ة لك حمل  ،2007العام شهر حز�ران من  مت بناءهام يف نياحملل ٕان
واكنت ب�یة  ،مرتمربع �س�ت�دم ٔأیضًا للبضائع ومواد البناء 700وتقع �لفهام قطعة ٔأرض مبسا�ة 

بدون   قبل یوم وا�د من تنفيذ الهدم، حب�ة ٔأن البناء قد متنيحتالل قد سلمت قرارًا هبدم احملل�
وخوفًا من ٔأن تقوم الب�یة هبدم احملالن وتدمري البضائع ٔأو مصادرهتا يف �ال ٔأقدمت  ،�رخيص

 بعد تفریغهام من البضائع. ام الب�یة �ىل هدم احملالن، فقد مقنا حنن هبد�

 
هذا وقد قام التاجر نضال غیث بنقل حم� الت�اري بعد هدمه ٕاىل موقع أٓخر يف بيت حنینا . 

 ه اكن قد بدٔأ العمل به قبل ثالث س�نوات، ومجیع الز��ن یعرفونه مبوقعه.�لام ًٔأن
 

 2016�د�ر ���ر بأٔن فریق البحث املیداين يف مركز ٔأحباث أ�رايض وثق منذ بدایة العام اجلاري 
  -انظر اىل الرمس البیاين –مسكنًا �ىل هد�ا بأٔنفسهم واكنت يف املواقع التالیة  21ٕاجبار ٔأحصاب 

 
س أ�معدة البیانیة �دد املسا�ن اليت أٔ�رب أٔحصاهبا �ىل هد�ا يف القدس احملت�  منذ تعك

 حسب املواقع – 16/11/2016 – 1/1/2016
 

منشأٓت �ىل هد�ا يف مدینة القدس حسب توثیق الفریق املیداين يف مركز  7كام مت ٕاجبار ٔأحصاب 

  –انظر الرمس البیاين  –ٔأحباث أ�رايض 
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تعكس أ�معدة البیانیة �دد املنشأٓت اليت أٔ�رب أٔحصاهبا �ىل هد�ا يف القدس احملت�  منذ 

 حسب املواقع – 16/11/2016 – 1/1/2016
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حتالل هتدم أٔساسات مس�د املنظار (ام القرى) يف واد امحلص الاك�ن يف صور �هر ب�یة �
 حب�ة البناء بدون �رخيص

ٔأساسات مس�د املنظار (ام القرى) الواقع  �حتاللهدمت جرافات م 2016�رش�ن �ين  15يف 
 يف واد امحلص يف ب�ة صور �هر جنوب مدینة القدس احملت�، وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص.

 
 مركز أٔحباث أ�ريض: ثوأٔفاد الش�یخ عبد القادر محمد عفانة، عضو يف جلنة املس�د لباح

مرتمربع �ىل قطعة ٔأرض �اصة تربع هبا ٔأ�د  200طط ٔأن نقوم ببناء مس�د مبسا�ة اكن من ا�
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احلي من ٔأ�ل الرشوع  ٔأهايلومت مجع ترب�ات من ، ساكن احلي من ورثة املرحوم ٔأمحد البس�یط
 1500حيث ٔأن احلي حبا�ة ٕاىل مس�د، فهنا� مس�د وا�د یبعد عن احلي مسافة  ،ببناء املس�د

 .بدةمرت وطریقه �ري مع 
، بدٔأ� يف الرشوع بعملیة بناء املس�د من �الل صب إالمسنت املسلح 2016ويف شهر ٔأیلول 

ب�یة  منوبعد شهر، حرض موظفون  ،مرتمربع لیكون ٔأساس بناء املس�د 200�ىل مسا�ة 
حتالل وقاموا بتصو�ر البناء، مث قاموا بتسلمي �امل البناء قرار بوقف البناء وٕا�ادة أ�رض كام �

 اكنت �لیه من قبل.

 یضیف:

حتالل حنن مل نتقدم بطلب للحصول �ىل رخصة بناء ٕ�عتبار ٔأن املنطقة �ري منظمة، ؤأن ب�یة �
 س�نوات. 5قد �س�متر  إالجراءاتولو وافقت فٕان  ،ال تقوم مبنح �راخيص بناء
قوات �برية  ، عند السا�ة التاسعة صبا�ًا، حرضت2016�رش�ن �ين  15ويف یوم الثال�ء املوافق 

حتالل �رافقها جرافة �زن�ر من نوع هونداي، حيث تو�ت ٕاىل موقع بناء املس�د، من رشطة �
حتالل هبدم ٔأساسات ؤأ�لقت املنطقة ومنعت ٔأ�دًا من الوصول ٕاىل املنطقة، مث رشعت جرافة �

 ظهرًا. 14:00صبا�ًا ولغایة السا�ة  9:00سا�ات من السا�ة  7واس�تغرقت معلیة الهدم ملس�د ا

 
یذ�ر ٔأن �دد من املسا�ن واملنشأٓت يف واد امحلص الواقع يف صور �هر �هتددها خطر الهدم حب�ة 

ٔأن واد امحلص یفص� عن قریة الش�یخ سعد �دار شائك (�دار  عن �دا ،خيصا�ر ن البناء بدو 
 ).العنرصي الضم والتوسع
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ٕان �عتداءات �ىل أ�ما�ن ا�ینية إالسالمية واملس�یحیة �اصة دور العبادة مهنا  تعترب أٔما�ن 
مقدسة حيظر �عتداء �لهيا ٔ�ي د�نة اكنت، فهيي حمرمة يف الكتب والرشائع السامویة،  ومرفوضة 

قوانني والرشائع يف القوانني واملعاهدات ا�ولیة إال�سانیة، وٕان حق حریة العبادة حق كفلته اكفة ال
ٕاال ٕان �حتالل إالرسائیيل ومس�تعمریه ال حيرتمون ما أٔنز� هللا يف كتابه، وضاربني بعرض احلائط 
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اكفة القوانني ا�ولیة، منهتكني دور العبادة �اكفة أٔشاكل �عتداءات  من حرق و/أٔو �كسري 
القرأٓن الكرمي وكتب دینية وتدمري و/أٔو كتابة شعارات عنرصیة وحتریضیة، كام أٔهنا حرقت �سخ من 

أٔثناء اس�هتدافها للمسا�د والكنا�س، وكتابة  شعارات مسيئة وش�مت وسب الرسول محمد صىل هللا 
 �لیه وسمل وحبق املس�یح �يىس �لیه السالم.

 
 �يش �حتالل یصادر �ر�سات سكنیة يف جتمع " املعازي البدوي" يف ب�ة جبع 

م اقتحمت طوامق ما 2016�رش�ن �ين  15لثال�ء املوافق يف سا�ات الصباح البا�ر من یوم ا   
�سمى إالدارة املدنیة �رفقة قوات �يش �حتالل منطقة " معازي جبع" والواقعة حتدیدًا ٕاىل 
الشامل من ب�ة جبع، ويف اجلهة اجلنوبیة من املنطقة الصناعیة " شعاري بنيامني"  املقامة �ىل 

 قدسة.ٔأرايض فلسطینية شامل املدینة امل
    
یذ�ر ٔأن �يش �حتالل ٔأقدم �ىل مصادرة �ر�سات سكنیة س�بق ؤأن تربعت هبا مؤسسة  
"ACTED يف مطلع شهر �رش�ن الثاين احلايل هبدف ٕایواء العائالت الفلسطینية اليت مت �رشیدها "

یصارعون حر بفعل ٔأعامل الهدم املس�مترة  للمنطقة، واليت نتج عهنا �رشید �ائالت بأٔمكلها لیرت�وا 
 الصیف و�رد الش�تاء دون ٔأي مأٔوى.

     
ٔأن مصادرة الرب�سات متت دون ٔأي ٕانذار سابق، و�ىل �ني غرة، حيث ٔأمر �يش  ٕاىل�شار  

�حتالل القاطنني هناك �ٕال�الء الفوري دون ٕاعطاء ٔأي فرصة هلم ٕ��الء ما مين ٕا�الءه قبل 
 ة ومن مث مصادرهتا �لاكمل.قيام جنود �حتالل بتفكيك ت� الرب�سات السكنی
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 جتمع املعازي البدوي املس�هتدف / ب�ة جبع
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 یبني اجلدول التايل أٔسامء ٔأحصاب املنشأٓت اليت جرى مصادرهتا ومعلومات عهنا:

 املواطن املترضر
�دد 
 أٔفراد
 العائ�

 ا�ٔطفال
دون 

 �ام18

ٓ املنش  ت املصادرةأ
 مالحظات

 �ر�س سكن
�ر�س 
 زراعي

 توابع

 6 10 �حج محمد سالمة �راكت العراعرة
�ر�س سكن 

 2م20

�ر�س 
اغنام 

 2م16

مطبخ من 
 الزینكو

�ر�س السكن 
وأ�غنام تربع من 

 مؤسسة اكتد
 

 هدم � سابقا

 7 9 رائد محمد سالمه �راكت العراعرة
�ر�س سكن 

 2م20
 مطبخ زینكو --

 تربع من اكتد
 

 هدم � سابقا

 4 9 امحد محمد منصور الرصایعة
�ر�س سكن 

 2م20
 مطبخ زینكو ---

 تربع من اكتد
 

 مه � سابقا

 4 6 مجیل سل�ن حسني الهذالني
�ر�س خش�يب 

 2م16
 هدم � سابقا مطبخ زینكو ---

 --- 5 7 محمد سل�ن حسني الهذالني
�ر�س 
اغنام 

 2م60
 تربع من اكتد ---

 2 4 یو�س محمد منصور الرصایعة
�ر�س زینكو 

 2م20
--- --- 

 تربع من اكتد
 

 هدم � سابقا

  4 2 5 28 45 ا�موع

مركز ٔأحباث أ�رايض،  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
 م.2016�رش�ن �ين 

 
 املعازي: عرب 

، یقميون هناك منذ ٔأكرث من ثالثني �امًا، و�لهم یذ�ر ٔأن الساكن البدو القاطنني شامل ب�ة جبع   
من موالید ت� املنطقة، ومل �س�بق ٔأن تعرضوا ٔ�ي اعتداء ٔأو اس�هتداف من قبل �يش �حتالل 

م، حيث بدٔأ منذ ذ� الوقت 2013ف� یتعلق �س�هتداف حق السكن، ٕاال �دیثًا منذ مطلع �ام 
رب ٕاخطار معظم الرب�سات واملسا�ن هناك وحىت الیوم مسلسل التضییق �ىل الساكن هناك، �

 و�نهتاء �لهدم أ��ري.
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وین�در الساكن يف ٔأصوهلم اىل منطقة برئ الس�بع حيث مت هت�ريمه من هناك عش�یة حرب �ام     
م لیت�ذوا من أ�غوار الفلسطینية مأٔوى هلم، لكن �حتالل یرص يف لك یوم �ىل مالحقهتم 1948

ل والطرق هبدف ٕافراغهم من املناطق اليت اعتادوا العيش هبا منذ والتنكيل هبم �ش�ىت الوسائ
س�نوات طوی� هبدف �كر�س واقع أ�غوار والس�یطرة �لیه وتغري معامله لی�ىش مع خمططات 

 �حتالل إالرسائیيل.
 

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

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

رايض املقامة �ىل ٔأرايض جبع، ٔأما من الشامل في�دها مس�تعمرة " ش�یعر بنيامني" املقامة �ىل أٔ 
 ب�يت جبع ومخماس.

م، 1974فردًا منذ �ام  60�ائالت فلسطینية بدویة تتكون من  8هذا ویعيش يف التجمع     
واصل ساكن التجمع برئ الس�بع وبعد ٔأن طردوا من جتمعاهتم يف برئ الس�بع انطلقوا ٕاىل مسافر یطا 

  مث ٕاىل املوقع احلايل.

 
 �لقدس احملت�  لرتبیة اخلیل يف � الثوريسطبل إ حتالل هتدم مسكناً و جرافات �

حتالل مسكنًا لعائ� هدمت جرافات � 2016�رش�ن �ين  16يف یوم أ�ربعاء املوافق          
وذ� حب�ة ، القدس احملت� شو�يك، �ٕالضافة ٕاىل ٕاسطبل لرتبیة اخلیل يف � الثوري يف مدینة

 البناء بدون �رخيص.
مما ٔأدى اىل  املسكن وإالسطبل ٕاىل املواطن �الء �يىس عبد العز�ز شو�يك، ملكية عودهذا وت

 �رشیده و�ائلته املكونة من زوجته وطفلهتام ٕاضافة ٕاىل ٔأن زوجته �نتظار مولودًا �دیدًا.
 

 :أ�رايضوأٔفاد املواطن �الء شو�يك لباحث مركز أٔحباث 

 وحامم ومطبخ  ومبين نيومكون من غرفت مرتمربع 70، وهو مبسا�ة 2012مقت ببناء املسكن �ام 
مرتمربع،  140�ٕالضافة للمسكن مقت ببناء ٕاسطبل لرتبیة اخلیل مبسا�ة  ، من الطوب واجلبص

 كو.خيول عربیة، وهو مبين من الطوب والزین 7حيتوي �ىل 
حتالل وقاموا بتصو�ر ، حرض موظفون عن ب�یة �2014يف �ام  ٔأي، ءوبعد �امان من البنا 

مقت بتو�یل احملايم ز�د قعوار و  ،و�سلمت مهنم ٔأمر هبدم املسكن حب�ة البناء بدون �رخيص ناء،الب 
ٔألف  40ويف ٔأول �لسة يف حممكة الب�یة، قامت احملمكة بتغرميي مبلغ  ،من ٔأ�ل متابعة القضیة
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 عتقدت أٔن هذا سيسا�د يفامقت بدفع ا�الفة مرة وا�دة، و ، ش�یقل حب�ة البناء بدون �رخيص
 �دم هدم املسكن وإالسطبل.

 یضیف:

حتالل وقامت بتغرميي خمالفة �دیدة و�سلميي قرار هدم ، �ادت ب�یة �2015لكن يف شهر أٓب 
س�مترت لغایة أٓخر �لسة اومت عقد �دة �لسات يف حممكة الب�یة  ،أٓخر حب�ة البناء بدون �رخيص

 شهور. 4، ومت التأٔجيل ملدة 2016واكنت يف شهر ٔأیلول 

 
ا�دة لیًال، حرضت قوات �برية من رشطة و عند السا�ة ال اقت�ام �حتالل ملوقع � الثوري وعند

كام قام  ٔأحصاب املسكن منه ، سا�ة املسكن وقاموا خبلع أ�بواب، ؤأخرج �قت�امحتالل وقاموا �
ا�ٔكرب من دا�ل املسكن، لكن اجلزء  تو�تحتالل ٕ�خراج بعض احمل ٔأفراد من العاملني مع ب�یة �

 إالسطبلبفتح �ب  وبعدها قام املواطن �الء  �ىل ما تبقى من حمتو�ت، ومت الهدم بقي دا��
  م خوفًا من ٔأن هيدم �حتالل �سطبل �لهيا.ٕاىل سا�ة �رياهن 7ونقل اخلیل و�ددمه 

الطرق  حتالل یقومون بفتحجفرًا، اكن ٔأفراد رشطة � 04:00لیًال لغایة السا�ة  1:00ومنذ السا�ة 
وعند السا�ة  ،دا�ل احلي من �الل ٕازا�ة الس�یارات من الطریق ليك �متكن اجلرافة من العبور

  بعملیة الهدم.  حتالل ورشعتالرابعة جفرًا حرضت جرافة �
مرتمربع . كام  20ٕاىل غرفة زراعیة مساحته  ةاملسكن وإالسطبل، �ٕالضاف واس�هتدفت معلیة الهدم

 جشرة ممثرة من اللوز�ت والرمان واخلوخ . 20لع بق �حتاللقامت جرافة 
 

أٔن تدمر أٔي ممتلاكت �اصة �بتة أٔو  �حتاللحيظر �ىل دو� من االتفاقية :  53نصت املادة 
أٔ, التعاونیة ، ٕاال  �ج�عیةمنقو� تتعلق بأٔفراد أٔو جام�ات ��و� أٔو السلطات العامة أٔو املنظامت 

ترضب  �حتالل. . ومع ذ� فٕان دو� ٕاذا اكنت العملیات احلربیة تقتيض  ح� هذا التدمري 
� متطاو� �ىل القانون تنصب نفسها "دو أٔهناا�ولیة طاملا  واالتفاقاتبعرض احلائط اكفة املواثیق 

 " وأ��الق
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 اجلوز يف مدینة القدس احملت�هيدم مبىن وخمازن يف � واد  �حتالل
 

مبىن قيد إال�شاء  �حتاللهدمت جرافات م 2016�رش�ن �ين  8يف جفر یوم الثال�ء املوافق  
البناء مت بدون احلصول �ىل �رخيص  ٔأن، وذ� حب�ة س احملتةیقع يف � واد اجلوز يف مدینة القد

 .�حتاللمن ب�یة 
 مرت 30مسا�ة لك خمزن  تبلغ  خمازن 8أ�ول عبارة عن  املبىن مكون من ثالث طوابق، الطابق

 مربع .  مرت 120شقق سكنیة مسا�ة لك شقة  4عن  هام عبارةالطابق الثاين والثالث  ، ٔأما مربع
 

، ٔأن املبىن احلي ٔأهايلؤأفاد يف املبىن، یة متوا�د�ن ٔأحصاب البناهذا وعند معلیة الهدم مل �كونوا  
حمالت  أٔوشقق سكنیة وخمازن  4، ؤأنه مكون من 2016ة العام احلايل ل به مع بدایقد بدٔأ العم

و�رحج ساكن احلي ٔأن مسا�ة الشقق يف مرا�� أ��رية،  ؤأن البناء اكن قيد إال�شاء لكن ، جتاریة

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 



 

 مربع. مرت 120حبیث ٔأن لك شقة تبلغ مساحهتا  مرت مربع،  480دا�ل املبىن 
 

، ني�رافقها جرافت �حتالل، حرضت قوات �برية �دًا من رشطة وعند السا�ة الثانیة جفراً 
،   ٔ�زقة بني املسا�نأأفرادها يف احلي ودا�ل  وانترش، هيااملنطقة وفرضت طوقًا �لرشعت ٕ��الق و

 اس�متر وقد ه، بل ٔأن تبدٔأ اجلرافات هبدمقوات من الرشطة املبىن ؤأجرت تفتيشًا فيه ق  اقتحمتمث 
خملفًة وراهئا دماراً  مث ا�سحبت قوات �حتالل وأٓلیاته من املاكن ، سا�ات 4هدم املبىن حوايل 

 �بريًا. 
 

، وهو مس�هتدف من قبل س�یاسة ن أ�حياء القریبة للمس�د أ�قىصاجلوز هو م د یذ�ر ٔأن � وا
البناء يف  �حتاللحيث متنع ب�یة  ،�شلك �اص �حتالل�شلك �ام ومن ب�یة  �حتالل

قد نفذت �الل أ�عوام  �حتاللواكنت ب�یة  ، �الل �دم منحها �راخيص بناءة من املنطق
كام ٔأن � واد اجلوز هو من أ�حياء  ، يف احلي حب�ة البناء بدون �رخيص السابقة سلس� هدم
نصهبا للحواجز �اصة ٔأ�م امجلع،  س�یاس�هتا القمعیة فيه من �الل �حتاللاليت متارس سلطات 
ا قوات إالحتالل حبق أ�طفال اليت متارسه و�عتقاالت�دا عن املداهامت ، و�الل شهر رمضان

 . فيه

 
 

 االستيالء على مساكن –االعتداء على احلق بالسكن 
املس�توطنون �س�تولون �ىل عقار يف �ب حطة دا�ل الب�ة القدمية یعود لعائ� نعا� و�س�تأٔجره 

 �ائ� البكري  حب�ة ملكيته هلم
م اقتحمت قوات �برية من رشطة �حتالل صباح یوم أ��د املوافق 2016�رش�ن الثاين  20يف  

� �ب حطة الواقع دا�ل اجلهة الشاملیة الرشقية من الب�ة القدمية عقارًا  2016�رش�ن �ين  20
ن م 2014يف شهر متوزقرارًا  ة قد �سلمت �ائ� البكري اليت تقمي يف �ب حطسكنیًا، واكنت 

م هتحب�ة ٔأن العقار یعود هلم، ؤأ�لتعمر�ن طا�هبم ٕ��الء مسكهنم لصاحل املس� تحممكة �حتالل 
 �� شهر وا�د ٕال�الء املسكن. مكةاحمل

غرف منفص� وسا�ة وحامم �ار� ٕاضافة ٕاىل مطبخ صغري �ار�، يف �  3 والعقار عبارة  عن
ٔأفراد ومه ٔأبناء املواطنة  5ج اللقلق، و�سكنه �ب حطة دا�ل ٔأسوار الب�ة القدمية املؤدي ٕاىل �ر 

 م.1989) �امًا، واليت �سكنه مع �ائلهتا منذ العام 60سعدیة صاحل البكري (
 
ر�ض عزيم عبد الهادي البكري جنل املواطنة سعدیة البكري لباحث حبسب ما أٔفاد املواطن و  
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 :�لتايل مركز أٔحباث أ�رايض

غرف منفص�، واكن وا�ي حيهنا قد اس�تأٔجره  3العقار املكون من م مقنا �ستئ�ار 1989يف �ام 
ش�یقل شهري، و�لمنا حيهنا  1200من املواطن معران نعا� املا� لهذا العقار، ومت إالجيار مببلغ 

بأٔنه املا� أ�صيل  یدعيهيودي من ٔأصل �ريك  تعمرٔأن هنا� حمامك بني املا� للعقار وبني مس� 
ا� خرست القضیة حب�ة أٔن القانون ال حيمي اجلیل الثالث من الورثة وبذ� للعقار، لكن �ائ� نع

�كون القرار قد ٔألغى حق امحلایة للاملكني، ومنذ ذ� الوقت فرضت احملمكة �لینا �وننا الساكنني فيه 
 �دم ٕاجراء ٔأي تغیري ٔأو �رممي للعقار ٕاال مبوافقهتا حىت �ىل ا�سط أ�مور. 

يم "محمد د��" لیتابع القضیة، وقال لنا أٔن القضیة ليست �لسه� �اصة ؤأن هذا ومقنا بتو�یل احملا
�ائ� نعا� ال مت� الو�ئق الاكفية ٕالثبات ملكيهتا للعقار، واكنت حممكة �حتالل قد ٔأصدرت 

 لكننا مل نفعل. تعمر�نغرف و�سلميها لصاحل املس�  3قرارًا قبل �ام ٕ��الء غرفة وا�دة من ٔأصل 
غرف)  3وز �سمل احملايم قرارًا من حممكة �حتالل یطالب العائ� ٕ��الء العقار اكمًال (مت 31ويف 

�ىل �د زمعهم، �ىل ٔأن تنهتيي امله� بعد شهر من �سمل القرار،  ٕاضافة تعمر�ن و�سلميه ٔ�حصابه املس� 
ٕ��الهئا  ش�یقل غرامة �سبب �دم ٕا�الء العائ� للغرفة اليت اكنت احملمكة قد طالبهتم 10,000ٕاىل 

 للمس�تعمر�ن.و�سلميها 

 
یذ�ر ٔأن قانون اجلیل الثالث هو قانون �س�ت�دمه امجلعیات �ستيطانیة من ٔأ�ل وضع یدها �ىل 
العقارات الفلسطینية �اصة يف الب�ة القدمية، وأٔن هنا� �دد من املسا�ن اكنت قد اس�تولت �لهيا 

دد أٓخر من العائالت �هتددها خطر امجلعیات �ستيطانیة بنفس الطریقة، كام ٔأن هنا� �
�ستيالء �ىل مساكهنا بنفس السبب، كعائ� �س�تريو و�ائ� صب لنب و�ائ� الصیداوي ا��ن 
یقميون يف عقبة اخلا�یة يف الب�ة القدمية، واليت تدعي مجعیة "عطريت �وهانمي" �ستيطانیة ملكيهتا 

 للعقارات. 

تالل قوانني �دیدة كـ "قانون اجلیل الثالث" والقوانني �رى مركز أٔحباث أ�رايض يف وضع �ح 
أ�خرى اليت هتدف ٕاىل طرد الفلسطینيني من مساكهنم بأٔنه یعترب تواطئاً واحضًا مع مجعیات 
ومجمو�ات �ستيطان �س�تعامري العنرصي يف القدس احملت� واليت تعمل �ىل �ستيالء �ىل 

اً مهنا، وذ� �رمجة لس�یاسة �حتالل إالرسائیيل يف عقارات وبیوت الفلسطینيني وٕا�الهئم قرس 
القدس س�یاسة إال�الء للمقدس�یني من بیوهتم ومدینهتم واس�ت�الب مس�توطنني اس�تعامریني هيود 
مباكهنم س�یاسة التطهري العريق، لتكون القدس هبو�هتا العربیة إالسالمية مدینة هيودیة وال �ري ا�هيود 

�امًا من �حتالل، أ�مر ا�ي  43ارات الرشعیة ا�ولیة �ىل مدار فهيا، ضاربة عرض احلائط بقر 
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یؤكد واجب ا�متع ا�ويل ٕا�ادة �عتبار ٕاىل قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ' الصهیونیة شلك من 
 أٔشاكل العنرصیة'. 

  
 

 بذریعة ملكيهتا �هيود مينیني
 �ائالت فلسطینية يف � بطن الهوى يف سلوان تطا�هبم ٕ��الهئا بال�ات قضائیة ضد

قدمت مجعیة "عطريات �وهانمي" �ستيطانیة من �الل حممكة م 2016�رش�ن �ين  16يف 
�حتالل بال�ات ضد �ائالت فلسطینية تقمي يف � بطن الهوى يف ب�ة سلوان جنوب املس�د 

 �لهيا مساكهنم �هيود. أ�قىص، وذ� حب�ة ملكية أ�رض املُقام 
 

شقق سكنیة، یبلغ �ددمه  ٔأكرث  10البال�ات مت �سلميها لعائليت غیث وحشادة  ا��ن �سكنون يف  
 فردًا. 60من 

 
وتعود شقق �ائ� حشادة  للك من: طه حشادة، ٕا�راهمي حشادة، محمد حشادة، نعمي حشادة، یوسف 

فردًا معظمهم من أ�طفال، حيث تقمي  40 حشادة، و�ائالهتم اليت یبلغ �دد ٔأفرادها ٔأكرث من
 شقق سكينة.  6طوابق حيتوي �ىل  3العائالت الس�تة يف مبىن مكون من 
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�ائالت يف ٔأربع شقق سكنیة: ومه :  4ٔأما �ائ� غیث فهيي تقمي يف مبىن مكون من طابقني �سكنه 
معظمهم من  فرداً  20جامل غیث، ٔأرشف غیث،  ورشف غیث و�ائالهتم اليت یبلغ �دد ٔأفرادمه 

 أ�طفال.
 

لعائالت هيودیة  اأ�رض بأٔهنا م� هيودي تعود ملكيهت �ستيطانیة "ت �وهانمياعطري "وتعترب مجعیة 
، 1948ینيات القرن املايض، حيث اكنت تقمي يف املاكن قبل حرب �ام ث �اءت من ا�مين يف ثال

 .مضن �ارس ٔأمالك العدوور�لت عهنا بعد احلرب ومت �سجیلها �الل احلمك أ�ردين للقدس 
 

 :وقال عضو اللجنة القانونیة ل�فاع عن � بطن الهوى الس�ید یعقوب طالل الرجيب

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

�لامً ٔأن قرار إال�الء یمت توجهيه ٕاىل خشص ، لٔ�رض وما �لهيا ملكيهتاحب�ة  �ستيطانیة "�وهانمي
 الورثة و�ائالهتم. اكمل، لكنه یطالب ��مسهوا�د 

بيت العسل، بيت یونيتال،  ويه ،�سكهنا �دة �ائالت هيودیة استيطانیةوتقع يف احلي ٔأربع بؤر 
 للجمعیة وا�ي یعود لعائ� القوامسي. ا�ي مت �رسیبه املبىنمؤخرًا بيت راحيل، و 

 
، ومجیع هذه القطع تبلغ 97و 96و 84و 5 73 وقطع أ�رايض اليت تقع مضن � بطن الهوى يه

بأٔهنا ٔأرض  "ت �وهانمياعطري "، ويه  ما تدعي مجعیة مر بع  مرت 200دومن و 5مساحهتا جممتعه 
�ائ� فلسطینية یقميون  80فرد �ُشلكون حوايل  300من  و�هتدد هذا ا�طط ٔأكرثلها  م� هيودي

ستيطانیة ومن �لفها دو� وهذا یربهن �شلك واحض ٔأن ما تقوم به امجلعیات � ،يف � بطن الهوى
من أٔرضهم  القتالعهمحتالل، هو عبارة عن س�یاسة تطهري عريق منظمة حبق املقدس�یني �

 وهت�ريمه مهنا لوضع الید �لهيا. 
 

كز أٔحباث أ�رايض يف هذه أ�سالیب اليت هتدف ٕاىل الت�ایل �ىل القوانني لصاحل امجلعیات �رى مر 
�ستيطانیة ما يه ٕاال أٔسالیب �ري قانونیة وتعترب الغیة حسب القوانني ا�ولیة وقرارات أ�مم 

بل املت�دة واليت تعترب أٔن القدس مدینة حمت� وأٔرض فلسطینية وأٔن البیع أٔو الرشاء فهيا من ق 
مؤسسات �حتالل حىت وان اس�توفت رشوطها يه �ري قانونیة فال حيق للمحتل ٕان �مت� يف 
أ�رض احملت� و�ىل أٔحصاب أ�رايض والعقارات ا�متسك حبقهم ومقاضاة امجلعیات �ستيطانیة مثل 

 العاد و�ريها من امجلعیات �س�تعامریة اليت اس�تولت �ىل املسا�ن.
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 مصادرة ممتلكات
 یصادر خزا�ت للمیاه ودورات حصیة يف منطقة سطح البحر إالرسائیيل�حتالل 

 أ�غوارمواص� التضییق �ىل الساكن البدو القاطنني يف  إالرسائیيلیواصل �يش �حتالل      
ٔأرحيا القاطنني يف منطقة سطح البحر جنوب مدینة  ةالفلسطینية، حيث یعترب جتمع عرب الكعابن

، من ا�رز املترضر�ن من خمططات �حتالل التوسعیة،  ویدعي �يش ورشيق القدس احملت� 
حبسب وصف  مغلقة عسكر�ً  أٔنت� املنطقة يه من مضن املناطق اليت  یصفها  ٔأن�حتالل 
 �حتالل.

نطقة الكعابنة  يف م اقتحمت جتمع عرب  إالرسائیيلقوة �برية من �يش �حتالل  ٔأنیذ�ر      
 ٔأقدم �يش �حتالل ، حيث م2016سطح البحر يف أ�ول من شهر �رش�ن الثاين من العام 

خزا�ت مائیة �بتة �سعة �وب وا�د للك خزان، هذا  ٔأربعةمس�بق مبصادرة  ٕاخطاروبدون ٔأي 
تربعت هبا  ٔأنمصادرة ثالثة دورات حصیة من نفس التجمع البدوي، حيث س�بق و  ٕاىل �ٕالضافة

هبدف مسا�دة العائالت اليت تقطن يف  يف مطلع العام احلايل  ضد اجلوع �س�بانیة  منظمة العمل
 ت� املنطقة يف ظل الظروف الصعبة و�س�هتداف املس�متر هلم من قبل �يش �حتالل.

تعترب الثانیة من نوعها �الل اقل من ثالثة شهور، ففي اخلامس   أ��ريةاملصادرة  ٔأن ٕاىل�شار      
 تربعت هبا نفس املنظمة ٔأطفالغرف معدنیة وروضة  6ران املايض صادر �حتالل من شهر حز�

هبدف ٕایواء ست �ائالت تقطن هناك �دى عن الروضة التعلميیة اليت اكنت خمصصة لتكون منارة 
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للمزید راجع التقر�ر الصادر عن مركز ٔأحباث  .طفًال من ذ� التجمع البدوي 13تعلميیة لنحو 
 ).التقر�ر �الجنلزيیة التقر�ر �لعربیة،أ�رايض (

 

 
 

 
 القدس احملت� –:   منظر �ام لتجمع سطح البحر 2-1الصور 

 املنشأٓت املصادرة ومعلومات عهنا: یبني أٔسامء ٔأحصاب اجلدول التايل

 املواطن املترضر
�دد افراد 

 العائ�
دون  أ�طفال
 �ام18

 املصادرات

 محمد �د�ن �لیل
 ةالكعابن

6 4 
و�دة ) + 3م1( بالستييك �بت خزان ماء 

 معدنیة مر�اض �ار�
و�دة ) + 3م1( بالستييك �بت  خزان ماء  3 7عوده موىس عبد 
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 معدنیة �ار�مر�اض  ةالكعابن

 2 4 ةموىس عبد الكعابن ٔأ�رم
و�دة ) + 3م1(  بالستييك �بت  خزان ماء

 معدنیة مر�اض �ار�

 )3م1( بالستييك �بت خزان ماء  4 7 ةفهمي �لیل عبد الكعابن
 دورات حصیة 3خزا�ت +  4 13 24 ا�موع

مركز ٔأحباث أ�رايض،  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
 م. 2016�رش�ن �ين 

 أ�غواريف  بدو�ً  جتمعاً  46ر یعترب من مضن حالتجمع البدوي سطح الب ٔأن ٕاىل�شار       
، حيث �ىل مدار الس�نوات العرش املاضیة مت هدم ذ� التجمع رصيالفلسطینية �دد �لرتحيل الق

 م املايض.2014�الل العام  أٓخرهاواليت اكن  من مرة ٔأكرث
، حيث یعيشون حياة ة�ائ� بدویة من عرب الكعابن 13ویقطن يف التجمع البدوي قرابة       

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

الرشق من مس�تعمرة " متسبيب �رحيو" يف املنطقة املعروفة  ٕاىل ویقع التجمع البدوي حتدیداً       
ویوا�ون خطر الرتحيل  �اماً  25من  ٔأكرث�مس منطقة النيب موىس، حيث یقطنون هناك منذ 

املنطقة اليت یقطنوهنا یصنفها �حتالل مكناطق مغلقة عسكر�، يف �ني  ٔأن�شلك مس�متر �سبب 
 حلریة و التنقل هناك.یوفر �حتالل للمس�تعمر�ن حریة ا

 
 

  اعتداءات على أماكن دينية
 مرشوع قرار عنرصي ٕالقرار قانون حظر رفع ا�ٓذان �رب مكربات الصوت دا�ل ا�و� احملت�

الكنيست  م صادقت اللجنة الوزاریة ا�تصة يف شؤون الترشیع يف2016�رش�ن �ين  13يف 
بعدم رفع ا�ٓذان �رب مكربات الصوت حب�ة  مرشوع ٕاقرار قانون عنرصي یقيض ىلإالرسائیيل �

من قبل جلنة املقدم ومت قبول املقرتح ، "إالز�اج العام " حيث مت وصف ا�ٓذان "�لضجیج املفرط "
بنيامني "حتالل دو� � وزراء  وسط تأٔیید و�رحيب من رئيس حتالل،وزاریة يف حكومة �

 وين.ا�ي ٔأ�لن ٔأنه س�یدمع مثل هكذا مرشوع قان "نتنياهو
 

وینص مرشوع القانون �ىل منح وز�ر ا�ا�لیة صالحية التوقيع �ىل قرار �سمح يف �االت �اصة 
الصوت لرفع ا�ٓذان يف املسا�د لٕال�الن عن الصالة، وذ� حب�ة أٔن  س�ت�دام مكربتافقط 

 5�لض�ة الناجتة عن رفع ا�ٓذان  یعانون من أٓ�ر ما امسوه إالرسائیلینيمئات أٓالف من الساكن 
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 مرات یومياً.
 

مير �رب ثالث یمت عرض هذا املرشوع �ىل الكنيست (الربملان إالرسائیيل) حيث س� وسوف هذا 
تأٔیید قراءات یمت من �اللها التعدیل �لیه وإالضافة مث يف �ال مت التصویت �لیه وحصل �ىل �س�بة 

 نیة یمت حتدیدها فور إال�الن عنه.�الیة فٕانه سوف یبدٔأ العمل به وفق فرتة زم 
 

متیاز، وميس �شلك مبارش املشاعر عنرصي � القرار بأٔنههذا  �رى مركز أٔحباث أ�رايض يف

حيث أٔن مرشوع كهذا مل �كن أ�ول، فقد مت تقدميه �لسابق لكن اكن یمت  ،واملقدسات إالسالمية
 تعلیقه. لكن هذه ا�ورة مت املوافقة �ىل مرشوع القرار. 

 
حتفاالت اليت یقميها ا�هيود يف �ائط الرباق ودا�ل الكنس ا�هيودیة يف املدینة احملت�، ویذ�ر ٔأن �

�شهد حفالت موس�یقية صاخبة �الل ٔأعیادمه �س�متر سا�ات ومتتد ٕاىل وقت متأٔخر، ؤ�هنا �ري 
واحلركة �سبب ، بل ویمت منع الفلسطینيني من فتح حماهلم الت�اریة ٕاضافة ٕاىل  صعوبة التنقل مزجعة

�شدید احلصار وٕاضافة احلواجز الطیارة، كام ینترش ا�ٓالف من جنود �حتالل يف مدینة القدس 
 لتصبح �كنة عسكریة �الل ٔأعیاد ا�هيود.

�ل املدینة احتالل ٕاجراء ٔأي تعدیل ٔأو تغیري د�لامً ٔأن القدس يه ٔأرض حمت�، وال جيوز �و� �
ن من صوت ا�ٓذان مه  �ٔ�صل و املزنجعني�یين. ؤأن املس�توطنو�ٔ�خص �ىل مورو�ا الثقايف وا

 وطیهنم هبا.تحتالل رشعیني �وهنم �س�توطنون يف ٔأرض حمت� ال جيوز �و� �ال �ري 
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