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ف� یيل �دول یوحض �دد �نهتااكت إالرسائیلیة ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت� �الل شهر 
 م2016 أٔیلول

 

 

 

 
 

 العدد موقع �نهتاك نوع �نهتاك

 13  هدم مسا�ن ومنشآٓت 

 2 سلوان -واد �صول   مسا�ن قيد إال�شاء هدم  -

 1  الب�ة القدمية  –� الواد  هدم ذايت ملسكن  -

 1 صور �هر خمية مضافة هدم  -

 1 سلوان -الثوري  ذايت ملتجرهدم   -

 2 بيت حنینا –أ�شقریة  ذايت ملسكنني هدم  -

 1 بيت صفافا –صلیة  جزيئ ملسكنهدم  -

 1 بيت صفافا هدم جزيئ ملطعم -

 4 الطور شقق سكنیة هدم  -

 1   �ستيالء �ىل مسا�ن

 1 الب�ة القدمية –�ارة السعدیة    ٕا�الء �ائ� من مسكهنا لصاحل مجعیة استيطانیة  -

 25  دومن  –توسع استيطاين 

 25 جبع يف مس�تعمرة "شعاري بنيامني"�سویة ٔأرايض وجتریف لصاحل ٕاقامة مصانع �دیدة  -

 3  دومن - �عتداء �ىل أٔرايض 

 3 صور �هر  جتریف ٔأرايض  -

   �عتداءات �ىل ا�ٔما�ن ا�ینية 

 اقت�امات املس�د أ�قىص  -

 املس�د أ�قىص 

8 

 11 ابعادات عن املس�د  -

 4 اعتقاالت من املس�د ؤأبوابه    -
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 جرافات �حتالل هتدم مسكنني قيد إال�شاء يف ب�ة سلوان جنوب املس�د أ�قىص )1

م ٔأقدمت جرافات ب�یة �حتالل �ىل هدم مسكنني قيد إال�شاء یقعان يف واد 2016ٔأیلول  3يف 
الاك�ن يف ب�ة سلوان، وذ� بذریعة البناء بدون �رخيص، ویعود املسكن أ�ول وا�ي تبلغ  �صول

مرتمربع ٕاىل املواطن ٕا�د محمود رشاد نريوخ، وا�ي اكن ینوي �نتقال ٕالیه والسكن  80مساحته 
 ٔأطفال.  2ٔأفراد مهنم  4فيه مع �ائلته املكونة من 

بع ویعود للمواطن ٔأجمد فا�ز مرتىض س�نقرط، واكن ینوي مرتمر  80واملسكن الثاين تبلغ مساحته 
 ٔأطفال. 2ٔأفراد مهنم  4السكن فيه مع �ائلته املكونة من 

 وأٔفادت زو�ة املواطن أٔجمد لباحث مركز أٔحباث أ�رايض: 

 �ىل قطعة ٔأرض ميلكها زو� وٕا�د نريوخ. نيمت البدء يف معلیة بناء املسكن 2016يف شهر أٓب 
حتالل و�الل معلیة البناء، حرض موظفون یتبعون لب�یة � ،الطوب وإالمسنتوالبناء مكون من 

وهو قرار هدم ، وقاموا ٕ�لصاق ٕاخطار �لهدم �ىل البناء، واكن إالخطار ضد جمهول ( بدون ٕامس)
 سا�ة. 48حتالل �س�تطیع تنفيذه �الل ٕاداري، ٔأي ٔأن سلطات �

، نيحتالل �رفقة جرافتات �برية من رشطة �صبا�ًا، حرضت قو  08:00عند السا�ة  الصباحويف 
. وقعقرتاب من املحتالل ٕ��الق املنطقة ومنعوا ٔأ�دًا من الوصول ٔأو �حيث قام ٔأفراد رشطة �

حتالل هد�ام السا�ة واكنت قد بدٔأت جرافات �ني، م املسكندحتالل هبورشعت جرافات �
ثناء معلیة الهدم حرض املواطن ٕا�د نريوخ وأٔ  ،قبل الظهر 11:30صبا�ًا لغایة السا�ة  08:30

حتالل لغایة حت�ازه دا�ل س�یارة �بعة لرشطة �احتالل قامت بتوقيفه و للموقع، لكن قوات �
 . نينهتاء من هدم املسكن�

ن طلبوا منا ٕا�الءه وذ� حلاجهتم �، كوحنن نقمي ا�ٓن يف مسكن لٕالجيار، لكن ٔأحصاب املس
 سكن، لكن بعد هدمه ا�ٓن س�نقوم �لبحث عن مسكن �سكنه مع ٔأطفالنا.و�� مقنا ببناء امل 

 
یذ�ر ٔأن ب�یة �حتالل متنع ٔأي معلیة بناء يف وادي �صول، وتقوم بتوزیع قرارات هدم �ىل 
مسا�ن املواطنني يف احلي، فهيي �سعى ٕاىل مض املنطقة (احلي) ٕاىل مس�توطنات جبل املكرب، وأٔن 

لت� املس�توطنات، كام ٔأن س�یاسة سلطات �حتالل يف مدینة  �كون وادي �صول امتداداَ 
القدس تقوم �ىل مالحقة الفلسطیين والضغط �لیه وٕا�اطته بظروف معيش�یة صعبة من ا�ل 
دفعه ملغادرة املدینة .. فهيي ال متنح رخص بناء ٕاىل �رشوط تع�زيیة، وهذا ال �شمل معظم مناطق 

ًا ما یمت رفض ٕاصدار رخص البناء، �دا عن ٔأن �اكلیفها الباهظة واحياء مدینة القدس احملت�، ٕاذ �الب
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واخلیالیة. �� فٕان �ا�ة املقديس للسكن والتوسع يف مسكنه، تقف ا�افع أ�سايس والرئييس 
لبناءه بدون �رخيص من ب�یة �حتالل اليت تقوم ببناء مئات الو�دات السكنیة يف املدینة احملت� 

 ا �ىل حساب ٔأحصاب أ�رض احلقيقيني. لتوطني املس�توطنني فهي
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املواطن نبيه الباسطي هيدم مسكنه الاك�ن يف الب�ة حتت ضغط من ب�یة �حتالل ...  )2

 القدمية هدماً ذاتیاً 

جمربًا �ىل هدم مسكنه  ٔأقدم املواطن نبيه سعید سل�ن الباسطيم 2016يف السادس من ٔأیلول 
يف الب�ة القدمية يف مدینة القدس احملت�، وذ� بعد ٔأن  لاك�نمن ساكن � الواد ا بنفسه، وهو

حتالل والغرامات اليت اكن قد دفعها للب�یة حب�ة بناء مماط� حممكة ب�یة � ٔأصابه الیآٔس من جراء
حتالل من املس�تحیل ٔأن متن�ه �رخيص ملسكنه �سبب مسكنه بدون �رخيص، حيث أٔن ب�یة �

 الفلسطینيني و�اصة دا�ل الب�ة القدمية. واطننيس�یاس�هتا جتاه امل
 وأٔفاد املواطن نبيه الباسطي لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

(قبل  1996ة القدمية، يف مسكن كنت قد بنيته �ام �حنن �سكن يف � الواد دا�ل ٔأسوار الب
ن وهو مكو  ،من القرميد مبين من احلجر ومسقوفمرتمربع،  70 مبسا�ةاملسكن ، عرشون �امًا)

ٔأبناء  5أٔ� وزوجيت و ٔأفراد، 7 نوم وحامم ومطبخ وصا�، ؤأسكنه مع �ائليت املكونة من نيمن غرفت
واكن املسكن عبارة عن طابق �لث يف املبىن، حيث الطابق أ�ول ، س�نوات 10بيهنم طفل بعمر 

�ائ� وا�ي سعید سل�ن (أ�ريض) عبارة عن حمالت جتاریة، والطابق الثاين هو مسكن 
 .لباسطيا

حتالل وقامت بتسلميي قرار �لهدم حب�ة ، حرضت ب�یة �1997من املسكن �ام  �نهتاءبعد 
حتالل لب�یة � اس�تد�اءالبناء بدون �رخيص. ومنذ ذ� الوقت مل ٔأ�سمل ٔأي ٕاخطار أٓخر وال ٔأي 

س�تد�اء احتالل وقاموا بتسلميي قرار هدم و ، حيث حرض موظفون عن ب�یة �2009لغایة العام 
ومنذ ذ�  ،حتالل، حيث مت تقدمي دعوى قضائیة ضدي حب�ة البناء بدون �رخيصحملمكة ب�یة �

حتالل ويف لك مرة یمت تآٔجيل ) تواصل عقد اجللسات يف حممكة �2016التارخي ولغایة هذا العام (
 ش�یقل �سبب البناء بدون �رخيص.  56,000مت تغرميي خمالفات من الب�یة بقمية و اجللسات،

، ولكن كنت قد قررت ٔأن 2016اكنون ٔأول  يف حتالل قد عینت �لسةواكنت حممكة ب�یة �
ٔأقزم هبدم املسكن بنفيس وذ� ٔ�نين ٔأ�مل ٔأن حممكة الب�یة لن متنحين الرتخيص للمسكن، وس�تقوم 
ٕ�صدار ٔأمر هدم �دید للمسكن ورمبا غرامة �دیدة، �دا عن �اكلیف هدم املسكن يف �ال 

 .م2016ٔأیلول  6هبدم املسكن بتارخي  قامت الب�یة هبدمه. �� ، رشعُت 
وا�ٓن ٔأ� و�ائليت ٕانتقلنا للعيش يف مسكن وا�ي بعد ٔأن مت هدم املسكن، لغایة ٔأن ٔأ�د مسكنًا 

 ٔأس�تآٔجره للسكن فيه.
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 مسكن املواطن نبيه الباسطي قبل الهدم يف � الواد / الب�ة القدمية 
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 �ائ� الباسطي هيدمون مسكهنم بضغط من ب�یة �حتالل 
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 ئ� الباسطي بعد تدمريه مسكن �ا

ال  وال يف ٔأحياء القدس، ؤأیضاً  �لبناء دا�ل الب�ة القدمية قدس�ینيحتالل ال �سمح للمٕان ب�یة �
حىت  ال جيوز تغیري معاملها، حتت جحة ٔأن الب�ة القدمية يه منطقة ٔأ�ریة �راخيص البناءتقوم ٕ�صدار 

 ،سمى �سلطة ا�ٓ�رما �ُ ِقبل ٕاىل �رخيص من  ةوٕان اكن أ�مر � �القة برتممي املسا�ن، فهو حبا�
حتالل ال �راعي الز�دة الساكنیة لساكن الب�ة القدمية ا��ن و�ىل الرمغ من ذ�، فٕان دو� �

�راخيص  عطية، وال تسمح هلم �لبناء دا�ل الب�ة القدمية من �� یزتایدون ز�دة طبیعیة. فهيي ال 
التطهري العريق اليت اكنت وما زالت متارسها  س�یاسةبناء �ارج أ�سوار من �ة ٔأخرى، وهذا یؤكد 

 لغایة یومنا هذا. 1967حتالل إالرسائیيل ضد الساكن املقدس�یني منذ العام دو� �
 
 

مسكنًا  88ت ٔأحصاب هذا وحسب التوثیق املیداين ملركز ٔأحباث أ�رايض فٕان ب�یة �حتالل ٔأ�رب 
)، مما ٔأصبح 2016 ٔأیلول 6 – 2010�ىل هدم مساكهنم بآٔنفسهم �الل الست س�نوات أ��رية (

مواطن بال مآٔوى ٔأكرث من نصفهم ٔأطفال یعيش معظمهم حياة خوف ورعب دون  548ما �زید عن 
 اس�تقرار وال ٔأمان.
العام أ��ىل يف معلیة الهدم ا�ايت وهذا یدل �ىل ان س�یاسة ا�هتوید اليت  2016هذا وجسل �ام 

 تنهتجها ب�یة �حتالل يف القدس تتصا�د یومًا بعد یوم.  
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حتالل هتدم خمية وجترف أٔرض زراعیة يف قریة صور �هر جنوب مدینة جرافات � )3

 القدس احملت�

، ٔأقدمت جرافات سلطات 2016ٔأیلول  20صبا�اً من یوم الثال�ء املوافق عند السا�ة الثامنة 
 �حتاللكام قامت جرافات ، �ائ� د�ش هحتالل �ىل هدم خمية اكنت �س�ت�دم مكاكن جتمتع في�

 وذ� �شلك اس�تفزازي. بتجریف ٔأرض و�لع مزرو�ات اكنت مزرو�ة بدا�لها،
 :�لتايل باحث مركز أٔحباث أ�رايضوأٔفادت املواطنة " مسیة نضال حشادة د�ش" ل 

ومت بناءها يف شهر ، مرتمربع مت بناءها من الباطون واحلدید والشوادر 70اخلمية اكنت مبسا�ة 
ويه مقامة �ىل قطعة  ،، لتكون �اهزة يف شهر رمضان ليك ٔأقوم بتحضري الوالمئ فهيا2016نيسان 

ويه مزرو�ة بآٔجشار الزیتون واللوز�ت والرمان وا�وايل واللميون  ،دومنات 3ٔأرض منتلكها مبسا�ة 
وبدا�لها نظام ري وصهرجي ماء جمهز لزتوید املزرو�ات  ،ٕاضافة ٕاىل لوبیا و�وسا وفقوس والتني،

عبارة عن س�یارة حشن اكن بدا�لها یمت حفظ املقا�د والطاوالت وبعض  �ملیاه، ٕاضافة ٕاىل خمزن،
 املعدات ا��خرى.

حتالل، وقاموا ٕ�بالغنا بطریقة شفویة، ٔأن اخلمية مقامة ب�یة � منبل شهر، حرض موظفون وق 
�رفهييي  الس�ت�دامفآٔ�رب�مه ٔأن اخلمية يه ليست مسكن، بل يه  ،بدون �رخيص، وجيب هد�ا

ٕاال لكن موظف الب�یة ٔأ�ربين بآٔن اخلمية جيب ٔأن �زال و  ،هتا اليت تقدم فهيا الوالمئاللعائ� وملناس�ب
 س�تقوم اجلرافات ٕ�زا�هتا.

 تضیف: 

صبا�ًا، حرضت قوات �برية من  08:00، وعند السا�ة 2016ٔأیلول  20ويف یوم الثال�ء، املوافق 
، وقاموا ٕ��الق املنطقة ومنعوا ٔأ�دًا من الوصول، نيحتالل بعدد �بري و�رفقهتم جرافترشطة �

ن هنا� جرافات دامهت أ�رض وتقوم هبدم اخلمية، من أٔ�د اجلريان ؤأ�رب� أٔ  اتصاالً وعندما تلقينا 
ٕ�بعاد� عن املاكن �لقوة و�لرصاخ، إالرسائیلیة م ٔأفراد الرشطة اذهبت مع زو� ٕاىل املاكن ، فق

 مرت عن أ�رض. 100ومت ٕابعاد� مسافة 
 مث تو�ت اجلرافة حنو، حتالل هبدم اخلمية وٕاتالف ما بدا�لها �شلك اكملقامت جرافات �

و�ىل الرمغ من ٔأن قرار الهدم �شمل  ، وقامت ٕ�عطابه وٕا�داث ثقوب فيه وٕاتالفه یاهصهرجي امل 
قامت  فقط اخلمية مثلام ٔأ�رب� موظف الب�یة بقرار الهدم الشفوي، ٕاال ٔأن جرافات إالحتالل

جشرة ما بني زیتون وتني و�ميون دوايل ولوز،  20بتجریف أ�رض وتدمريها، و�لع ما یقارب 
وقامت بوضع أ��ربة واحل�ارة فوقها ودفهنا . كام قامت بتخریب ش�بكة الري، وتدمري الرشیط 

 الش�بك ا�ي حيیط يف أ�رض. 
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فقرار الهدم الشفوي .. وختریب  من هدم وجتریف حتاللال یو�د يشء یربر ما قامت به ب�یة �
اكن فقط للخمية واليت ٔأصًال مل �كن �شلك ٔأي رضر، ومل �كن للعائ� من موظف ب�یة �حتالل 

ٔأصًال مسكن وال تصلح للسكن يف �ال اكن السكن جحهتم. كام ٔأن تدمريمه لٔ�رض وجتریفهم لها 
ًا ال یو�د � ٔأي ترب�ر لها سوى ٔأن وقلهبا وجتریف املزرو�ات وأ�جشار ودفهنا حتت أ��ربة، أٔیض

س�یاسة احملتل ا�ي ميارس اكفة الوسائل وأ�شاكل وأ�فعال اليت من شآٔهنا  هذه املامرسات �شلك
حتالل، وا�ي حيارصه من مجیع اجلهات واملنافذ احلیاتیة "التنكيد" �ىل املقديس القابع حتت �

 رة و�رحي� عن أٔرضه ..البس�یطة لیقوم �سدها يف و�ه لیدفعه ٕاىل املغاد
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 املواطنة سهري أٔبو رمي� هتدم متجرها هدماً ذاتیاً خوفاً من مالحقة الب�یة لها  )4
 وجتنباً من دفع غرامات �الیة

املواطنة سهري فضل �ربیل ٔأبو رمي� ٕاىل هدم متجر جتاري یعود لها  اضطرت 2016ٔأیلول  22يف 
من  ش�یةحتالل لها وخ وذ� خوفًا من مالحقات ب�یة � ،يف � الثوري يف مدینة القدس احملت�

 ٔأن تقوم الب�یة هبدمه وتغرميها �اكلیف الهدم العالیة.
 

 وأٔفادت املواطنة سهري أٔبو رمي� لباحث مركز أ�رايض:

مهنم ٔأطفال  4أٔبناء  6ٔأ� مواطنة ٔأ�يش يف � الثوري يف مدینة القدس احملت�، مزتو�ة و�ي 
بعد ٔأن ٔأصيب زو� مبرض الربو وضیق التنفس، اكن من الرضوري ٔأن ٔأقوم ٔأ�  ،�ام 18ٔأقل من 

 �لبحث عن معل مكصدر ل��ل للعائ�، وذ� بعد ٔأن ٔأصبح زو� �اطًال عن العمل.
حيث مقت ، ، حصلت �ىل مسا�دة ويه عبارة عن متویل مايل من إال�اثة الزراعیة2014ففي �ام 

كام مقت  ،وكمن الزین مسقوفمرتمربع، مبين من الطوب و  35ة ) مبسا�ببناء متجر (بقا� صغرية
 حيث كنت ٔأعمتد �لهيا مكركز د�ل للعائ�. ا�رشاء بضا�ة للبقا� �ملبلغ املتبقي. وبدٔأت العمل فهي

 تضیف :

حتالل وقاموا بتسلميي قرار هبدم املتجر حب�ة ، حرض موظفون عن ب�یة �2016ويف شهر أٓب 
فقمت بعدها ٕ��الء املتجر بعد ٔأن مقت ببيع البضا�ة اليت بدا�� بآٔسعار  ،البناء بدون �رخيص

مث ٔأ�لقت املتجر منذ شهر أٓب يك ال تعود الب�یة مرة اخرى وتقوم بتغرميي �وين  ،منخفضة وخبسارة
حتالل وتقوم هبدمه وتغرميي أٔن ٔأقوم هبدم املتجر يك ال تعود ب�یة � ها قررتدٔأمعل فيه. وبع

 .مقت جمربة �ىل هدمه، وقطع رزق �ائليت��  طاقة لنا بدفعها، ال خمالفة
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خش�یة  -هدماّ ذاتیاً یدو�ً  –�ائ� أٔبو رمي�  تقوم جمربة بعملیة هدم ملتجرها مصدر د�لها الوحيد 

 من غرامات ب�یة �حتالل
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 ابو رمي� تقف أٔمام هیلك متجرها مصدر د�ل �ائلهتا الوحيد ..!!! املواطنة سهري

 
 � الثوري  –قرار الهدم ا�ي و�ه لعائ� أٔبو رمي� حبق متجرمه الت�اري "بقا� صغرية  
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 ٕان ما تقوم به سلطات �حتالل ضد القدس ؤأهلها من هدم للمسا�ن واملنشآٓت وقطع ٔأرزاق
س�یاسة التطهري العريق ملدینة القدس لتحقيق هدف �حتالل املواطنني مجیعه یندرج حتت 

 أ�سايس وهو ٕافراغ القدس من ٔأهلها وٕا�الل ماكهنم مس�تعمر�ن هيود.
 

يف �  حتالل �ىل هدمهیقوم هبدم مسكنه ذاتیاً بعد أٔن أٔ�ربته ب�یة � املواطن �لون )5

 �شقریة ببيت حنینا 

�ىل جمربًا  دم املواطن "رايم مصطفى موىس �لون" ، ٔأق2016ٔأیلول  25يف یوم أ��د املوافق 
حتالل هدم مسكنه الاك�ن يف بيت حنینا � أ�شقریة هدمًا ذاتیًا، وذ� تنفيذًا لقرار حممكة �

 القايض بآٔن یقوم هبدم مسكنه حب�ة البناء بدون �رخيص.
 وأٔفاد املواطن رايم �لون لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

 ، ببناء مسكن �ىل قطعة ٔأرض منتلكها يف � أ�شقریة الاك�ن يف بيت حنینا، مقت 2013يف �ام 
مرت مربع، ومكون من  170مرتمربع ( لك طابق مبسا�ة  340واملسكن عبارة عن طابقني مبسا�ة 

ؤأثناء البناء، حرض موظفون عن ب�یة إالحتالل وقاموا  ،غرف نوم وحاممان ومطبخ وصا� 4
قد بنيت بدون �رخيص �سبب ٔأن  وكنُت  ،حب�ة البناء بدون �رخيصبتسلميي قرار وقف بناء 

حيث تعترب ٔأن املنطقة حبا�ة ٕاىل ٕا�ادة تنظمي وهذا  حتالل �ٔ�صل ال متنح الرتاخيص،ب�یة �
نتقلت للسكن اس�تكامل معلیة البناء ؤأرسعت يف ذ�، مث یعیق ٕاصدار رخصة بناء. ولكن مقت �

 .2013واكن ذ� يف نفس العام  ،ٔأطفال 7ٔأفراد مهنم  9فيه مع �ائليت املكونة من 

 یضیف: 

ٔألف ش�یقل �سبب  100س�تد�ايئ للمثول ٔأمام حممكة ب�یة القدس، وهناك مت تغرميي مبلغ ابعدها مت 
ولغایة شهر ٔأیلول، تواصلت اجللسات  2013ومنذ العام  ،البناء بدون �رخيص وخمالفة قوانني البناء

، 2016ٔأیلول  6ل املسكن، واكن یمت التآٔجيل يف لك  مرة، لغایة �رخي يف حممكة ب�یة القدس حو 
 ة الب�یة، ؤأصدر القايض حكامً یقيض هبدم املسكن هدمًا ذاتیًا.مكحيث اكنت أٓخر �لسة يف حم

 ذتنفيجمربًا �ىل ، مقت ٕ�حضار جرافة ومت هدم املسكن 2016ٔأیلول  25ويف یوم أ��د املوافق 
حتالل هبدم املسكن، حيث س�یرتتب �لیه غرامة ٕاضافية ٔأحتمل فهيا ب�یة � ، ويك ال تقومالقرار

  �اكلیف ؤأجرة الهدم.
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حتالل هتدم جزء من مسكن يف بيت صفافا جنوب مدینة القدس احملت� حب�ة ب�یة � )6

 البناء بدون �رخيص

 �بعة، ٔأقدمت جرافة 2016ٔأیلول  27يف یوم الثال�ء املوافق  عند السا�ة الثانیة عرش ظهرًا 
حتالل يف مدینة القدس احملت� �ىل هدم جزء من مسكن یقع يف قریة بيت صفافا جنوب لب�یة �

العريب "صلیة" ويه تقع دا�ل مس�توطنة  �مسهاوا�ي یقع يف منطقة تعرف  مدینة القدس احملت�،
واكنت قوات �برية من رشطة  ،واصل بني القدس ومدینة اخللیلال 60ومالصقة لشارع  و"جيل"
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قتحمت مسكن املواطن "سعید محمود احتالل اخلاصة �رفقة و�دة ال�ب وحرس احلدود قد �
قت�ام اهلمجیة من ِقبل سلطات عبد الهادي القصاص" ؤأصابت ساكنیه �لهلع نتي�ة طریقة �

 ن متهیدًا لهدمه.حتالل من ٔأ�ل ٕا�الء ساكنیه من املسك�
 :�لتايل وأٔفاد املواطن سعید القصاص لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

، یقع �ىل ٔأرايض بيت صفافا 1967�سكن يف مسكن مت بناءه قبل العام  حنن �ائ� القصاص،
�ام) مقت  16(قبل  2000ويف �ام  ، مربع مرت 60"دا�ل مس�توطنة جيلو"، وهو مبسا�ة 

مرتمربع  120مرتمربع للمسكن، من الطوب وإالمسنت، لیصبح مبسا�ة  60بتوس�یع املسكن ٕ�ضافة 
ا�ٔكرب معتصم وسكن يف اجلزء  ابينوالحقًا، �زوج  ،ٔأبناء نعيش فيه 4حيث كنت ٔأ� وزوجيت و

 املضاف هو وزوجته وطف�. واملكون من غرفة نوم وحامم ومطبخ ( امحلام واملطبخ مشرتك) 
وقاموا بتصو�ر  �حتاللعن ب�یة  وناء، حرض موظفنالب  من�ام  13، بعد 2013ويف �ام 

املسكن، مث قاموا بتسلميي قرار للمثول ٔأمام حممكة الب�یة حب�ة البناء بدون �رخيص، وهناك يف 
ٔألف ش�یقل، ٕاضافة ٕاىل الرشوع بعملیة ٕاصدار  21بتغرميي خمالفة بقمية  �يلّ احملمكة حمكت احملمكة 

وفيق دراوشة یقوم مبتابعة امللف بعد ٔأن مت تو�ی� من ِقبل السلطة واكن احملايم ت ،رخصة بناء
، حي� تفا�آٔ� بقوات 2016ٔأیلول  27لغایة  2013 ذ �اممسلسل احملامك من ، واس�مترالفلسطینية

حتالل تقتحم حمیط املسكن وحتارصه وتقتحمه من ٔأ�ل ٕا�الء العائ� منه متهیدًا �برية من رشطة �
 رفقهتم جرافة من نوع هونداي.لهدمه، حيث اكن �

 یضیف:

قام ٔأفراد الرشطة �العتداء �ىل زوجيت ودفعها وا�هتمك �لهيا، وقاموا برتویعنا �ل�ب البوليس�یة،  
حتالل مث رشعت جرافة � ،كام قاموا مبصادرة الهواتف اخللیویة وقطع خطوط الهاتف والكهر�ء

بع، وبذ� �كون قد هدمت غرفة النوم واملطبخ مرتمر  60هبدم اجلزء املضاف البالغة مساحته 
حتالل بعد أٔن ظهرًا، قبل ٔأن تنسحب قوات � 13:00 – 12:00واس�متر من السا�ة  ، وامحلام

 ٔأهنت الهدم. 
معتصم و�ائلته للسكن يف مسكن ٔأ� الاك�ن يف بيت حلم، لغایة ٔأن جيد مسكن  ابين انتقلوا�ٓن، 

ادة بناء مطبخ وحامم، فنحن بدون مطبخ وحامم �الیًا بعد ٔأن ؤأ� سوف ٔأقوم ا�ٓن ٕ��، ليس�تآٔجره
یًا �س�تعمل حاممات تعود لرشكة بناء مت وضعهم للعامل يف ت� املنطقة، واليت تبعد ل مت هد�ام، و�ا

 مرت . 100سكننا م عن 
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 بيت صفافا –مسكن جنل سعید القصاص وا�ي هدمته جرافة �بعة لب�یة �حتالل 

الواصل بني القدس واخللیل، كام ٔأن املد�ل  60یذ�ر ٔأن مسكن �ائ� القصاص یقع مالصق لشارع 
 100، ویبعد املسكن عن �دار الضم والتوسع مسافة "جيلو "للمسكن مير من �الل مس�توطنة 

 . ، وهبذا فان �حتالل شتت مشل العائ� ؤأبعدت ��ن عن �ائلته ؟!!مرت هوايئ

 
 املقامة �ىل أٔرايض مصادرة من بيت حلم والقدس مس�تعمرة "جيلو"
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حب�ة  هتدم جزءاً من مطعم يف ب�ة بيت صفافا �حتاللجرافات  للمرة الثانیة )7

 البناء بدون �رخيص

املتوسط" ا�ي  أ�بیضجزءًا من مطعم "البحر  �حتاللهدمت جرافات م 2016ٔأیلول  27يف 
 وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص.جنوب مدینة القدس احملت�، یقع يف � بيت صفافا 

 اعترب�رقان وا�ي مل �رغب يف احلدیث حول ما حصل �ونه  ویعود املطعم املواطن عامد ٔأمحد ٕا�راهمي
ٔأن �رش �رب هدم املطعم سوف ینترش يف املنطقة مما یؤدي ٕاىل تعطیل مع� حيث ٔأن الز��ن لن 

 رة السابقة.حترض للمطعم كام حصل يف امل
حتالل �رفقهتم جرافة، حيث رشعوا هبدم اجلزء لكن للمرة الثانیة حرضت قوات من رشطة �

وهنا� �ا�ة دفعته  ، املضاف ا�ي قام املواطن ٕ�ضافته للمطعم بعد ٔأن مت هدمه املرة أ�وىل
وذ� �سبب ز�دة �دد الز��ن الوافد�ن للمطعم، حيث  ،ٕال�ادة البناء مرة ٔأخرى وتوس�یع املطعم

�ىل قطعة ٔأرض تتبع للمطعم،  2م140قام بتوس�یع املطعم من �الل بناء قا�ة طعام تبلغ مساحهتا 
 والقا�ة مبینة من اجلبص وإالسبست.

حتالل وقاموا ٕ�بعاد العاملني يف املطعم وعند سا�ات الظهر، حرضت قوات �برية من رشطة �

التقریر  التقریر بالعربیة،(ملدة سا�ة ونصف. تاس�متر ، مث �رش بعملیة الهدم واليت املاكنعن 

 ).باالنجلیزیة
 : [1] نبذة عن ب�ة بيت صفافا

)مك مـن اجلهـة  اجلنوبیـة الرشـقية مـن مدینـة القـدس، وحيـدها مـن 6تقع قریة بيت صفافا �ىل بعد (
م، ومـن الغـرب قریـة رشفـات، ومـن الرشـق تقـام �ـىل ٔأراضـهيا 1948الشامل أ�رايض احملت� �ـام 

 مس�تعمرة "تلبیوت الرشقية"، ومن اجلنوب �دود حمافظة بيت حلم .
دومنـًا  3259  م. وتبلـغ مسـا�ة القریـة إالجاملیـة2008حـىت �ـام �سـمة  20,000 یبلغ �دد سـاكهنا

 دومن عبارة عن مسطح بناء للقریة. 866 مهنا
دومنًا، حيث تقع �ىل جـزء مـن ٔأرايض القریـة  920هنبت املس�تعمرات إالرسائیلیة من ٔأرايض القریة 

 املس�تعمرات التالیة: 

مسـ�تعمرة وصـادرت مـن  1125م �سـكهنا 1977مس�تعمرة " هارحوماه"، تآٔسسـت سـ�نة  -

 دومن. 170ٔأرايض الب�ة 

 284م، وصـادرت مـن ٔأرايض الـب�ة 1991مس�تعمرة "جفعات مهتوس"، تآٔسسـت سـ�نة  -
 دومن.

 مركز أبحاث األراضي. –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة   [1]

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

                     

http://www.poica.org/details.php?Article=8807
http://www.poica.org/details.php?Article=9025
http://www.poica.org/details.php?Article=9025
http://www.poica.org/details.php?Article=9025


 

ــ�نة  - ــو"، تآٔسســت س ــ�تعمرة "جيل ــب�ة 1971مس ــن ٔأرايض ال ــادرت م دومن.  466م، وص
 مس�تعمر. 27569ویعيش فهيا 

 
 

 شقق سكنیة يف ب�ة الطور يف مدینة القدس احملت� 4هتدم  �حتاللسلطات  )8
 2016ٔأیلول  27يف سا�ات الفجر أ�وىل من یوم الثال�ء املوافق  �حتاللهدمت جرافات 

يف � الطور يف مدینة القدس احملت�، بنایتني سكنیتني تتكون لك بنایة �ىل شقتني سكنیتني 
حيث مت  ٔأشقاء من �ائ� أٔبو الهوى، 4لـ  نيلبنایتا، وتعود ملكية وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص

 لعائالت ٔأخرى.  مت تآٔ�ريهامنيمهنا شقت مسكونة واملسا�ن أ�ربع ، 2010بناهئام يف العام 
 املواطنني ا��ن هدمت مساكهنم: وف� یيل قامئة بآٔسامء 

 المواطن المتضرر الرقم
مساحة 

 عدد األفراد 2م المسكن
عدد 
 األطفال

 مستأجرمالك / 

 مالك 1 6 150 تیسیر محمود یونس أبو الهوى 1

 1 3 150 تحسین محمد حسن شویكي 2
مستأجر للشقة من المالك المواطن 
 " محمد محمود یونس أبو الهوى"

 3 7 150 سمیر أحمد عبد بصة 3
جاسر مستأجر المسكن من المالك "
 محمد یونس أبو الهوى"

 مالك 2 6 150 أحمد محمود یونس أبو الهوى 4
  7 22 600 المجموع 

 م.2016مركز أبحاث األراضي، أیلول  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائیلیة  –المصدر: بحث میداني مباشر 
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 :�لتايل وأٔفاد املواطن محمود تيسري أٔبو الهوى جنل صاحب املسكن لباحث مركز أٔحباث أ�ريض

�ىل قطعة ارض  مضن بنایتنيشقق سكنیة  4 ، قرر وا�ي وأٔعاميم ٔأن یقوموا ببناء2010يف العام 
بعضها  واست�رحيث اكن ا�افع من وراء ذ� هو السكن  ،دومنات 3واليت تبلغ مساحهتا  منتلكها،

رفضت السامح �لبناء وٕاعطاء رخصة حب�ة ٔأن أ�رض  �حتالللكن ب�یة  ،من �الل تآٔ�ريها
 مصنفة �ى الب�یة بآٔهنا "�دیقة قومية "، وال �سمح البناء �لهيا.

شقق سكنیة يف لك  4، 2011من بناءهام �ام  وانهتینا 2010 �ام نيومع ذ� فقد مقنا ببناء البنایت
وقاموا بتسلمينا قرار  �حتالل ؤأثناء البناء، حرض موظفون عن ب�یة ،من طابقني تنيمبىن شق 

اليت قالت بآٔن أ�رض تقع  �حتاللحيهنا مقنا مبراجعة ب�یة  ،وقف بناء حب�ة البناء بدون �رخيص
صبح ت وما �لهيا  أ�رض، وهذا یعين ٔأن ٔأي لصاحل املس�تعمر�ن ا�هيود مضن تصنیف "�دائق قومية"

ٔألف ش�یقل، حبیث لك شقة  300بقمية . كام ومت فرض غرامة مالیة �حتاللحتت ترصف دو� 
 ٔألف ش�یقل حب�ة خمالفة قانون البناء. 75

 
 وأٔضاف املواطن محمد محمود یو�س أٔبو الهوى :

 ،هبدم الشقق حب�ة البناء بدون �رخيص �حتالل، صدر قرار من حممكة ب�یة 2013ويف �ام 
مل حيرز ٔأي تقدم ٔأو ٕاجناز يف  وحيهنا مت تو�یل احملايم حسني غنامي من أٔ�ل متابعة القضیة، لكنه

امللف �لامً ٔأنه قد حصل �ىل مبلغ �بري من ٔأ�ل ذ�، فقمنا بتو�یل حماميان ٕارسائیلیان ( شارون 
 وروين) من ٔأ�ل متابعة امللف. 

یوم من ٔأ�ل ٕا�الء  20، وٕاعطاء� �� بنا�ت، حمكت احملمكة هبدم ال 2016ويف شهر أٓب 
�ىل القرار �ى احملمكة املركزیة، وطلب احملاميان من احملمكة  ف�الس�تئنااملسكن. حيهنا تقدمنا 

 .2017�ىل تآٔجيل الهدم لغایة شهر ش�باط  �حتالل. ووافقت حممكة ٔأشهرتآٔجيل الهدم لس�تة 
تقتحم  �حتالل، فوجئنا بقوات �برية من رشطة 2016ٔأیلول  27 ولكن يف سا�ات جفر الیوم
 ، �زن�ر هبدف هدم الشقق أ�ربعةنيواكنت �رافقهم جرافت ومكثف،  املاكن وتنترش �شلك �بري

قد ٔأ�لقت املنطقة ومنعت ٔأ�دًا من الوصول ٔأو اخلروج مهنا قبل ٔأن تقتحم  �حتاللواكنت قوات 
�لقوة دون ٔأن �سمحوا  و�ساءً  ور�االً  مهنا ٔأطفاالً  واطننيٕ�خراج املقامت الشقق �شلك هس�تريي و 
 ٔ��د بآٔن حيمل معه يشء.
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 ضیف قائًال:ی 

ة یفيد بتآٔجيل الهدم لس�تة مكٔأ�رب� الضابط املسؤول عن معلیة الهدم بآٔن هنا� قرار من احمل
ٔأشهر، لكنه رفض ٔأن �س�متع وقال ٔأ� ال هيمين ما تقو�، ف�ي ٔأمر هبدم الشقق ؤأ� ٔأقوم بتنفيذ 

ن اكنوا قد �لبومه معهم بعدها قام �دد من العامل ا�� ،وال ٔأتبع ما تقو� ٔأنت وال احملمكة أ�مر
) ٕ�خراج جزء �س�یط �دًا من العفش دا�ل الشقق، قبل ٔأن تبدٔأ �حتالل(یتبعون لب�یة 

الهدم  واس�مترت معلیة ،دا�لهاحمتو�ت هبدم الشقق أ�ربعة فوق ما تبقى من  �حتاللجرافات 
 صبا�ًا. 09:30جفرًا ولغایة السا�ة  4:00من السا�ة 

 
دومنات، تقع مضن خمطط ب�یة  3ٕان قطعة أ�رض اليت مت هدم املسا�ن �لهيا، والبالغة مساحهتا 

لقطار الهوايئ "التل فریك" الواصل من الطور (جبل الزیتون) واحلائط حمطة لٕالقامة  �حتالل
 هتاء�ننري �راكت، وا�ي  سيمت  �حتاللاجلنويب للمس�د أ�قىص حبسب ما أٔ�لنه رئيس ب�یة 

يف القدس س�یاسة  �حتاللوهذا یعين أٔن س�یاسة ، ملدینة القدس احملت� 2020منه مضن خمطط 
حتارب الوجود العريب الفلسطیين املقديس يف املدینة، فهيي تعمل س�یاسة واحضة ورصحية، بآٔهنا 

 حبسب تعبريها.  "ٕارسائیل"�امصة أٔبدیة �و�  �عتبارها�ىل هتوید املدینة وأٔرس�هتا 
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 هدم املسا�ن الفلسطینية ٕال�ادة ٕاحياء فكرة مرشوع "تلفریك" يف مدینة القدس:
م، بآٔن 16/02/2016كشفت حصیفة "هآٓر�س" إالرسائیلیة يف تقر�رها الصادر یوم الثال�ء املوافق 

ٕاحياء مرشوع ٕا�شاء  ٕا�ادةما �سمى "دا�ر تطو�ر القدس" و"ب�یة �حتالل يف القدس" 
" يف مدینة القدس، �لامً بآٔن الفكرة ليست �دیدة ، بل تطرقت سلطات �حتالل "تلفریك

للعمل يف "SAFEGE" الرشكة الفر�س�یة املسامة رتحيث اس�تآٔجم، 2013إالرسائیيل يف �ام 
قررت واليت اكن يف مر�� دراسة اجلدوى، املرشوع، ولكن بعد س�نتني من العمل يف املرشوع 

  .ن ٔأي مشاركة ٔأخرى ٔ�س�باب س�یاس�یةالرشكة الفر�س�یة للت�يل ع
 متخصصة يف بناء "تلفریك".ويف الوقت احلارض اس�تآٔجرت سلطات �حتالل رشكة فر�س�یة 
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حمطات،  احملطة  4مك یبدٔأ من �الل �شغیل 2.5وحسب اخلطة فٕان خط تلفریك سيبلغ طو� 
ية الثوري وسلوان وصوًال أ�وىل تبدٔأ من القدس الغربیة "عميق رفائمي" مرورًا بآٔحياء القدس الرشق 

ٕاىل �ب املغاربة مكحطة �نیة، وینطلق من �ب املغاربة ٕاىل فندق أ�قواس الس�بعة يف جبل الزیتون 
 ملیون ش�یلك. 125مكحطة �لثة، مث �دیقة اجل�نیة مكحطة رابعة.  وستبلغ �لكفة هذا املرشوع 

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

وٕ�قامة هذا املرشوع سزيید من هتوید الب�ة القدمية ا�ي س�یخصص �حتالل جوالت س�یاحية 
 م و�رخي هذه املدینة �رسد قصص ال �القة لها �لتارخي.حلائط الرباق و�زو�ر قصص عن هیلكه

 

 
 

 مواطن یقوم هبدم مسكنه هدماً ذاتیاً يق بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت� )9

ٔأقدم املواطن " عامد ٔأمني روبني �ا�ر" �ىل هدم مسكنه الاك�ن يف م  2016 ٔأیلول 28يف      
قرارها هبدمه حب�ة  �حتاللبيت حنینا � أ�شقریة هدمًا ذاتیًا وذ� بعد ٔأن ٔأصدرت حممكة 

 75مبسا�ة مبين من الطوب و�مسنت املسكن عبارة عن طابق وا�د ، البناء بدون �رخيص
 ٔأطفال. 4م ٔأفراد ، من بيهن 6مرتمربع �سكنه 
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 وأٔفاد املواطن عامد �ا�ر لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

، مقت ببناء مسكن �ىل قطعة ٔأرض يف بيت حنینا يف منطقة � أ�شقریة وذ� هبدف 2005يف �ام 
مرتمربع. وكنت قد �زوجت فيه  75واملسكن مت بناءه من الطوب وإالمسنت �ىل مسا�ة  ،السكن

ومقت ببناء املسكن دون ٔأن ٔأتو�ه لب�یة القدس من ٔأ�ل احلصول �ىل  ،ؤأجنبت ٔأربعة ٔأطفال
�رخيص، وذ� ٔ�ن الب�یة ال متنح �راخيص بناء يف ت� املنطقة حب�ة ٔأهنا حبا�ة ٕاىل تنظمي، �دا عن 

 اس�تصدارحتالل �ىل املواطنني من ٔأ�ل التاكلیف الباهظة وإالجراءات املعقدة اليت تفرضها ب�یة �
 ء. رخصة بنا

حتالل وقاموا بتسلميي قرار وقف بناء، لكن مقت ٕ�هناء ؤأثناء البناء، حرض موظفون من ب�یة �
يف  ٔأ�بعالبناء ؤأرسعت �لسكن، وبعدها مت اس�تد�ايئ حملمكة ب�یة القدس، ومنذ ذ� الوقت ؤأ� 

القدس حممكة ب�یة  ، ٔأصدرت2016ويف شهر ٔأ�ر ، امللف ومن �الل احملايم یمت تآٔجيل الهدم الب�یة 
 . 2016احملايم متدید الهدم لشهر ٔأیلول  اس�تطاعحتالل قرارها هبدم املسكن، لكن التابعة لال

 یضیف:

جمربًا �ىل جرافة من ٔأ�ل هدم املسكن  �ستئ�ار، مقت 2016ٔأیلول  28ويف یوم أ�ربعاء املوافق 
یف الهدم واليت قد ل هبدم املسكن ؤأ�كبد �اكحتالل حتالل، يك ال تقوم ب�یة �تنفيذًا قرار حممكة �

 . اليت ال طاقة يل �ىل دفعها ٔألف ش�یقل 70تصل ٕاىل 
 نتقلنا للسكن يف بيت شقيقي لغایة ٔأن أٔ�د مسكنًا ٔأس�تآٔجره للسكن فيه مع �ائليت.او�الیًا ٔأ� و�ائليت 

 

 
 بيت حنینا  –جرافة تقوم هبدم مسكن �ائ� �ا�ر بضغط من ب�یة �حتالل 
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 90هذا وحسب التوثیق املیداين ملركز أٔحباث أ�رايض فٕان ب�یة �حتالل أٔ�ربت أٔحصاب 
)، مما 2016 أٔیلول 28 – 2010مسكناً �ىل هدم مساكهنم بآٔنفسهم �الل الست س�نوات أ��رية (

مواطن بال مآٔوى ٔأكرث من نصفهم أٔطفال یعيش معظمهم حياة خوف  558أٔصبح ما �زید عن 
 ر وال أٔمان.ورعب دون اس�تقرا

 
 
 

 االستيالء على مساكن –االعتداء على احلق بالسكن 
 

عطريت "لب�ة القدمية لصاحل مجعیة �الاك�ن يف �ارة السعدیة من مسكهنا �ائ� قرش  ٕا�الء
  ستيطانیة� "�وهانمي

دامهت قوات �برية من رشطة م، 2016يف صباح یوم امخليس املوافق اخلامس عرش من ٔأیلول 
�لقدس  ش الواقع يف �ارة السعدیة دا�ل �ب الساهرة يف الب�ة القدميةمسكن �ائ� قرّ  حتالل�

تعمر�ن ، مطالبة �ائ� املواطن مازن كامل مصطفى قرش ٕ��الءه فوراً و�سلميه للمس� احملت�
عطريت " �س�تعامریة �ستيطانیة عیةصاحل امجل حتالل لوذ� بعد ٔأن حمكت حممكة � ،املتطرفني

احلي  اقتحمتواكنت قوات من الرشطة قد  ،�ىل املسكن حب�ة ملكيهتا � �الستيالء "انمي�وه
 ٔأفراد.  7البالغ �ددمه و  عنوةً  حيث رشعت ٕ�خراج �ائ� قرش عمر�ن�رفقة �دد من املس�ت
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ا�ي اكنت قد  �س�تئنافاملركزیة يف مدینة القدس احملت� قد رفضت  �حتاللواكنت حممكة 

�ىل قرار حممكة الصلح إالرسائیلیة، واليت قد ٔأصدرت قرارًا یقيض ٕ��الء  ا�رتاضا�ائ� قرش قدمته 
حب�ة  �ستيطانیةلصاحل مجعیة عطريت �وهانمي  2016حز�ران  1عقار العائ� يف مو�ٍد ٔأقصاه 

 ملكيهتا �.
 

يف شقة سكنیة ویقمي �الیا ًيف الطابق الثاين من العقار املواطن " مازن كامل مصطفى قرش " 
امخلسة). وهو ميثل اجلیل  ؤأبنائهٔأفراد (هو وزوجته  7�ائلته املكونة من و مرتمربع  50مساحهتا 

حتالل من يف حممكة � �ستيطانیة "عطريت �وهانمي"الرابع يف العقار، وهذا ما تذرعت به مجعیة 
ٔأ�ل ٕا�الءه من شقته السكنیة بعد وفاة وا�ته اليت اكنت متثل اجلیل الثالث وأ��ري حبسب 

حيث  �ستيطانیة، "عطريت �وهانمي"القانون إالرسائیيل، وهبذا یصبح العقار بآٔمك� بید مجعیة 
بعد ٔأن مت  2010قد اس�تولت �ىل طابقني من املبىن يف شهر متوز �ام امجلعیة �ستيطانیة اكنت 

 للقضاء إالرسائیيل .  "عطريت �وهانمي"�رسیب العقار كام �اء يف ا�عوة اليت تقدمت هبا مجعیة 
 

، شقة سكنیة 12العقار عبارة عن مبىن یقع يف �ارة السعدیة ومكون من ثالثة طوابق بدا�� 
متوز  28يف  ثلبق أ�ول والثاا�ىل الط اس�تولتقد  �ستيطانیة "عطريت �وهانمي"اكنت مجعیة 
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2010  . 
ٔأن العقار هو م� لها بعد ٔأن ٕاشرتته من ٔأحصابه أ�صلیني بتارخي   "عطريت �وهانمي"وتعترب مجعیة 

واكنت مجعیة  ،حبسب ما �اء يف ا�عوة اليت قدمهتا ٕاىل حممكة الصلح إالرسائیلیة م31/12/1990
ائ� �سبت القضیة حيهنا �ون ٔأن قد رفعت دعوة ٕا�الء ضد �ائ� قرش، لكن الع "عطريت �وهانمي"

�ائ� قرش اكنت قد ٕاس�تآٔجرت العقار يف زمن احلمك أ�ردين للقدس احملت� (ٔأي قبل إالحتالل 
 ، فٕانه �رسي �لهيم قرار امحلایة أ�ردين. 1966إالرسائیيل للقدس) يف �ام 

 
 أٔفاد املواطن املترضر مازن قرش لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل:

تذرعت به يف حممكة  ، و1"اجلیل الثالث"قانون �س�تغل امجلعیات �ستيطانیة ما یُعرف ب(( 
( كامل مصطفى قرش) حيث  يعندما تويف وا� 1996حتالل ضد العائ�، واكن ذ� �ام �

قانون اجلیل الثالث  واس�ت�دامخرى ضد العائ� أٔ �رفع دعوة قضائیة مرة  امجلعیة �ستيطانیةقامت 
، حبیث ال حيق للعائ� السكن ٔأو إالحتفاظ �لعقار بعد وفاة أٓخر خشص ميثل اجلیل وحبسب ذ�

لكن  ، حصلنا �ىل قانون امحلایة 2003الثالث من الورثة حبسب قانون اجلیل الثالث. ويف �ام 
حتالل �لینا بآٔن تقوم العائ� بدفع ٕاجيار للجمعیة إالستيطانیة. ولكن وللخطآٔ حمكت حممكة �

�فع إالجيار  وا�يت امس اع�دفقد مت  من احملايم (حبسب ما ٔأفاد املواطن مازن قرش)، وبتقصري
توفيت، ومع وفاهتا �كون قد ٕانقىض اجلیل  2009ويف �ام  ،ٔأهنا يه اجلیل الثالث وأ��ري �عتبار

 . ))الثالث وأ��ري يف العائ� ا�ي اكن خيول �يق ٔأفراد العائ� للبقاء يف العقار

 
 ف مازن قّرش: یضی
البنایة واس�تولوا  عمر�ن�دد من املس�ت اقتحم،  الثانیة جفراً ، عند السا�ة 2010متوز  29يف �رخي (( 

 �حتاللٕاىل حممكة ت حيهنا تو� سا�ن،امل  اشرتواأ�ول والثالث، وقالوا ٔأهنم قد  نيالطابق�ىل 
أ�ول  ٕا�هيا الطابقني �رسبستيطانیة قد دعوى ضدمه، لكن تبني يف احملمكة أٔن امجلعیة � تورفع

 من �الل الرشاء من قبل ٔأشقايئ)). والثالث 
 لقراءة املزید حول �ستيالء �ىل عقار �ائ� قّرش:

الحفید) ثالثة أجیال فما بعدهم  –االبن  –الثالث: یعَتبر أن ما یسكن العقار ما بعد الجیل الثالث أي (الجد  الجیل  1
 یعتبرون جیل رابع علیهم إخالء العقار وتسلیمه للمستعمرین.
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يف الب�ة القدمية يف حممكة �حتالل حتمك �ىل �ائ� قرش  "ما یعرف بقانون "اجلیل الثالث
 القدس احملت� ٕ��الء مسكهنا لصاحل مجعیة "عطريت �وهانمي" �ستيطانیة

املس�تعمرون املس�توطنون ا�هيود �س�تولون �ىل عامرة قرش السكنیة يف �ارة السعدیة �لقدس 
وضع �حتالل قوانني �دیدة كـ "قانون اجلیل الثالث" والقوانني يف  �رى مركز أٔحباث أ�رايض

تواطئاً واحضًا مع مجعیات أ�خرى اليت هتدف ٕاىل طرد الفلسطینيني من مساكهنم بآٔنه یعترب 
ومجمو�ات �ستيطان �س�تعامري العنرصي يف القدس احملت� واليت تعمل �ىل �ستيالء �ىل 

وٕا�الهئم قرساً مهنا، وذ� �رمجة لس�یاسة �حتالل إالرسائیيل يف  عقارات وبیوت الفلسطینيني
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  43ض احلائط بقرارات الرشعیة ا�ولیة �ىل مدار فهيا، ضاربة عر 
یؤكد واجب ا�متع ا�ويل ٕا�ادة �عتبار ٕاىل قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ' الصهیونیة شلك من 

 أٔشاكل العنرصیة'.
 
 

 يطانيتوسع است
 الرشوع يف ٕا�شاء مصانع �دیدة يف مس�تعمرة " بنيامني" الصناعیة �ىل حساب أٔرايض قریة جبع 

�ىل السفوح الشاملیة من املدینة املقدسة، حيث یرص �حتالل �ىل رسقة أ�رض وهتوید       
اكمل املنطقة �دمة للمرشوع الصهیوين الكبري واملمتثل بتوسعة وتطو�ر مناطق "�الف القدس" 

بح هدفًا لالستيطان واملس�توطنني، وتنفيذ رؤیة �حتالل يف توسعة مسا�ة ما �سمونه لتص 
 بعامصة دو� �حتالل.

یذ�ر ٔأن املنطقة الصناعیة املسامة " بنيامني" واليت تقع فعلیًا �ىل ٔأرايض قریيت جبع ومخماس      
دینة املقدسة، حيث تعترب شامل املدینة املقدسة، و�ىل مسافة ال تتعدى ثالثة �یلومرتات عن امل

ت� املس�تعمرة  من ا�رز املس�تعمرات إالرسائیلیة اليت �شهد توسعًا بوترية �الیة وٕاقامة مصانع 
�دیدة �لهيا، ختدم اقتصاد �حتالل إالرسائیيل، وتلوث البيئة الفلسطینية حيث تت�لص من 

امل مع امللو�ت ا�تلفة، حيث النفا�ت بطرق �ري حصی�ة وليست حسب املعایري العاملیة يف التع
یتعمد �حتالل �ىل خض املیاه امللوثة الصادرة من ت� املنطقة �جتاه ود�ن قریة جبع �ىل مسافة 

�یلو مرت، مما یؤ�ر ذ� �ىل جودة املراعي هناك، والتنوع البييئ ا�ي ميزي ت� املنطقة، 2�زید عن 
 ٕاضافة ٕاىل تلوث البيئة بآٔمكلها يف املنطقة.

وحبسب جو� ميدانیة نفذها فریق البحث املیداين يف مركز ٔأحباث أ�رايض يف حمیط املنطقة      
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 25الصناعیة " بنيامني"  فقد مت رصد قيام جرافات �حتالل إالرسائیيل بتسویة  ما ال یقل عن 
 �حتالل دومنًا تقع دا�ل ت� املس�تعمرة، وذ� متهیدًا ٕالقامة مصانع �دیدة ختدم �ٔ�ساس دو�

 إالرسائیيل، �لتوازي مع أ�رضار املتوقعة �ىل أ�رض الفلسطینية هناك.
�شار ٕاىل ٔأن القوانني والربوتو�والت إالرسائیلیة ف� یتعلق �لشق البييئ وأٓلیة الت�لص من      

ائیلیة النفا�ت سواء ٔأاكنت صلبة أٔو حىت سائ�، ال یمت تطبیقها  �ىل ارض الواقع يف املصانع إالرس 
اجلامثة �ىل ٔأراض الضفة الغربیة، لتبقى أ�رض الفلسطینية حضیة �لفات �حتالل اليت تدمر 

 الغطاء النبايت وتؤ�ر �شلك مبارش �ىل ملو�ة الرتبة هناك.
�لتوازي مع ما س�بق، فان �حتالل یقدم �سهیالت �برية للهيود املستمثر�ن يف ت� املناطق      

اكن بتخفيض الرضائب، وٕاغراءات يف ٔأعامل التسویق، و�ريها مما یدفع الكثري من الصناعیة، سواء أٔ 
 املس�تعمر�ن حنو �ست�ر يف ت� املصانع �ىل حساب أ�رض واملزارع الفلسطیين.

 مس�تعمرة "بنيامني" الصناعیة تتوسع �ىل حساب أٔرايض قریة جبع املصادرة
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 :2حمافظة القدس –عن ب�ة جبع  نبذة
دومنـًا  670دومنـًا مهنـا  13,624مسـاحهتا إالجاملیـة  وتبلـغمدینـة القـدس،  قب�ة جبع شامل رش  تقع

 م.2007�سمة حىت �ام  3,183عبارة عن مسطح بناء للقریة، ویبلغ �دد ساكهنا 
 �حتالل من ٔأراضهيا ما یيل لصاحل: صادر
جفعات بنيامني والـيت  –(أٓدم  عمريت) دومنًا لصاحل مس�ت1,693إالرسائیلیة: ( املس�تعمرات -1

مسـ�تعمرًا،  1801دومنـًا و�سـكهنا  1,138هنبـت مـن ٔأرايض جبـع م و 1983تآٔسست �ـام 

 دومنًا). 555م �ىل مسا�ة 1999واملس�تعمرة أ�خرى ش�یعر بنيامني واليت تآٔسست �ام 
 دومنًا. 398م وهنب 3,988 طو�والبالغ  60�لتفافية: لصاحل طریق رمق  الطرق -2

�ستيطانیة "بنيامني" �ىل حساب أ�رايض اليت �شهدها املنطقة �س�تعامریة معلیة التوسع  ٕان
، ففي الوقت ستيالء �ىل املزید من أ�رايض الفلسطینية يف املنطقةلال هتدف الفلسطینية واليت

ا�ي �شهد فيه هذه املس�تعمرة توسعًا ال�شاء مصانع �دیدة یقوم �حتالل هبدم بیوت �س�یطة 
لصفيح ا�ي ال یقي �رد الش�تاء وال حر للفلسطینيني عبارة عن خيام سكنیة واو مبنیة من ا

 الصیف.
�ىل ت� ليست ببعیدة من مس�تعمرة "شعاري بنيامني الصناعیة" یو�د جتمع املعازي البدوي وا�ي  

�سكنه �ائالت قلی� ال تتوفر هلم ادىن مقومات احلیاة، یالحقهم �حتالل هبدم مساكهنم املتواضعة 
املنطقة يف الوقت ا�ي تتوسع فيه املس�تعمرات احملیطة هبذا  بل ومينعهم من ٔأي تطور ؤأي بناء يف

هدم �حتالل يف هذا التجمع مسا�ن وغرف زراعیة للمزید راجع  2016أٓب  29التجمع، ففي 
 ).�جنلزيیة، العربیةالتقر�ر الصادر عن مركز أٔحباث أ�رايض (

يف املس�تعمرات إالرسائیلیة �ىل حساب أ�رايض الفلسطینية واليت تقوم هبا معلیة البناء والتوسع  ٕان
جمالس املس�تعمرات إالرسائیلیة بدمع من حكومة �حتالل يف مجیع املس�تعمرات املقامة يف الضفة 

، مبا إال�ساينلعدید من النظم أ�ساس�یة للقانون ا�ويل ل ترب تعدً� واحضًا ورصحيًا وانهتااكً الغربیة تع 
واخلاصة  1907ٔأكتو�ر/ �رش�ن أ�ول  18  يف ذ� قرارات جملس أ�من واتفاقية الهاي املؤر�ة يف

احلرب  ومعاهدة جنیف الرابعة �شآٔن حامیة أ�ش�اص املدنیني يف وقت 1907  ��رتام قوانني و
 و�اصة : 1949أٓب/ٔأغسطس 12املؤر�ة يف 

 
  

 .األراضي أبحاث مركز في الجغرافیة المعلومات نظم وحدة: المصدر 2
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  اعتداءات على أماكن دينية
 

 املبارك:  أ�قىص�عتداء �ىل املس�د 
، �رب �ب املغاربة ا�ي �س�یطر عمراً مس�ت 1114اقتحم املس�د أ�قىص �الل شهر ٔأیلول املايض 

سلطات �حتالل �ىل مفاتی�ه منذ احتالل مدینة القدس، و�سمح للمس�توطنني بتدنيسه طوال 
ٔأ�م أ�س�بوع �س�تثناء یويم امجلعة والسبت، حتت غطاء "الس�یا�ة اخلارجية"، وتمت �الل سا�ات 

�حتالل اخلاصة ؤأفراد من  الصباح وبعد صالة الظهر، ف� تمت �قت�امات حبراسة من قوات
 تصا�دت هذه �قت�امات يف ذ�رى ما �سمى "خراب الهیلك".و ، هذا ةالرشط

  
ذ�رى "خراب الهیلك" شهدت اعتداء قوات �حتالل اخلاصة �ىل املصلني �لرضب املربح ويف 

 املستشفى ٕالجراء الفحوصات الالزمة. ٕاىلنقلوا  3مهنم �رضوض،  15ٕاصابة  ٕاىل ٔأدىوا�فع، مما 
مواطنًا عن أ�قىص، بيهنم س�یدة، وثالثة  33 ٔأیلول�الل شهر ؤأبعدت سلطات �حتالل هذا 

 ٔأشهر. 4ٔأ�م و 5من موظفي أ�وقاف، وثالثة فتیة، لفرتات ترتاوح بني 
 

 �ىل النحو التايل : أٔیلول واكنت اقت�امات املس�د أ�قىص �الل شهر
املسـ�د  البـا�ر مس�توطنًا ومس�توطنة اقتحموا منذ الصـباح 57 ، اقتحم 04/09/2016يف  -1

مجمو�ات، ونظمـوا جـوالت اسـ�تفزازیة مطـو� يف ٔأحنـاء متفرقـة مـن ��اتـه  4أ�قىص �ىل 
املقتحمني رئـيس "معهـد الهـیلك" الـراب �رسـائیل ٔأریئيـل، ، واكن من حبامیة ٔأمنیة مشددة

الهـیلك" وشـ�باب مسـ�توطنات الضـفة الغربیـة احملـت�، مبینًـا ٔأن ومنظمة "�ساء مـن ٔأ�ـل 
مجمو�ة من النساء ا�هيود�ت �رفقة ٔأطفـالهن الرضـع �ـاولن ٔأداء طقـوس تلمودیـة �اصـة يف 

 منطقة �ب الرمحة، ولكن حراس أ�قىص تصدوا لهن.
، واصلت قوات �حتالل اقت�اماهتا للمس�د أ�قىص من �الل �ب 05/09/2016يف  -2

و�ات صغرية ومتتالیة وحبراسة معززة ومشددة من رشطة �حتالل �رب مجم املغاربة 
 .اخلاصة

، شددت قوات �حتالل من قيودها �ىل املس�د أ�قىص، حيث 07/09/2016يف  -3
سا�ات الرشقية للمس�د أ�قىص حبراسة مشددة جرى عقد قران رمسیة ملس�توطنني يف ال 

 من قوات �حتالل.
ونفذا جو�  أ�قىصاقتحم عنرصان من سلطة أٓ�ر �حتالل املس�د ،07/09/2016يف  -4

 اس�تكشافيه بآٔر�ائه.
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أ�قىص ٔ�داء صالة  ُحرم العرشات من املسلمني من الوصول اىل: 16/09/2016يف  -5
امجلعة، بعد ٕا�الق الب�ة القدمية عقب استشهاد الشاب أ�ردين العمرو، حيث �زامن ذ� 

 .مع مو�د الصالة، فاضطر الش�بان ٔ�داء الصالة �ىل ٔأبواب الب�ة القدمية
قام عضو الكنيست ا�ميیين هيودا �لیك بآٔداء طقوسه ا�ینية عند �ب : 19/09/2016يف  -6

ملطل �ىل مس�د قبة الصخرة حبراسة خشصیة وحراسه من رشطة �حتالل، القطانني ا
بعد یومني من تآٔ�ید رئيس حكومة �حتالل نتنياهو �ىل رضورة مواص� منع ٔأعضاء 

 .الكنيست والوزراء من دخول املس�د أ�قىص �الل فرتة أ�عیاد ا�هيودیة
كيني التابعني ملنظمة اقتحمت مجمو�ات �برية من ا�هيود أ�مر� م 20/09/2016 يف -7

)International Harvester املس�د أ�قىص حبراسة رشطة �حتالل، وتداولوا (
رشطة �حتالل املمتركزة �ىل ، بي� قامت �للغة إالجنلزيیة عن "الهیلك" املزعوم حرش 

 أ�بواب احتجزت بطاقات املصلني الشخصیة قبیل دخوهلم لٔ�قىص.
املس�د  ٕاىلم فرضت قوات �حتالل قيودًا �ىل دخول املصلني 21/09/2016يف  -8

 ٕالیه�ىل بوا�ته، بي� مسحت للمس�تعمر�ن ا�هيود ��خول  ٕاجراءاهتاوشددت من  أ�قىص
من طالب إالرشاد الس�یا�  48 ٕاىل ٕاضافةمس�تعمرًا  48واقت�ام ��اته، حيث اقتحمه 

 حتالل.عنارص من خما�رات � 6ا�هيودي و
 

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

 م: 2016 یلول أٔ 

 مالحظات اعتقال ٕابعاد �مس
عــن  إالبعــادٔأفرجــت الرشــطة عــن الفــىت �رشــط  11/09/2016يف  0 1 ٕا�راهمي�رص 

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

�امـًا، والفـىت  19فتحـي �ـا� �رص  الشاب
 �اما 17مصطفى ٔأبو �كر 

عـن املسـ�د الشـابني ٔأبعدت سلطات �حـتالل  08/09/2016يف  0 2
ٔأثنـاء خـرو�ام مـن  7/9يف یومـًا، �لـام اهنـام اعـتقال  15أ�قىص ملدة 

 ."املس�د أ�قىص حب�ة "تعلیق منشورات لتنظیف أ�قىص

ـــارس املســـ�د  06/09/2016يف  0 1 محزة منر ـــتالل � ســـلمت خمـــا�رات �ح
 أ�قىصــــ املبــــارك ، قــــرارا یقيضــــ ٕ�بعــــاده عــــن املســــ�د حــــىت

29/10/2016 

بيـهنم فتیـان و�ـارس ٔأبعدهتم سلطات �حتالل عن املس�د أ�قىص  0 5 مجمو�ة  
 6من املسـ�د أ�قىصـ، وسـ�یدة، لفـرتات تـرتاوح بـني ٔأسـ�بو�ني ٕاىل 

 ٔأشهر

ٔأمـني رس حركـة فـتح سلمت خما�رات �حـتالل  19/09/2016 يف 0 1 �اًما)39شادي مطور (
 ٔأشهر عن املس�د أ�قىص. 6قرار ٕابعاد مدة  يف ٕاقلمي القدس
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حمكت حممكة �حتالل �سجن �ارس املس�د أ�قىص �لسجن  1 1 �اًما) 30فادي �يل محمد �لیان (
ش�یلك، بعد ٔأدانته �لتصدي  1500شهًرا، وغرامة  11الفعيل ملدة 

 .للمس�توطنني املقتحمني للمس�د
 

 اعتقاالت من دا�ل املس�د أ�قىص  3جرى  3 0 دا�ل املس�د

  4 11 ا�موع
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	(ما يعرف بقانون "الجيل الثالث" محكمة الاحتلال تحكم على عائلة قرش في البلدة القديمة في القدس المحتلة بإخلاء مسكنها لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية
	(المستعمرون المستوطنون اليهود يستولون على عمارة قرش السكنية في حارة السعدية بالقدس

