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  التقرر الشهري حول
  احملتلة االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس

  ))م2016 - آذار خالل ((
  
  

  إعــــــــــــــداد
ة فریق اكت مراق   اإلرسائيلية هت

راسات العربية  – األرايض أحباث مركز   مجعية ا

  
 ))من السنة العارشة لثالثالعدد ا((
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اك هت دد  دول یوحض  الل شهر ف یيل    :م2016آذار   ت اإلرسائيلية ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت 
هتاك هتاك  نوع    العدد  موقع 

شآت  ن وم   36    هدم مس

د اإلشاء  - صول   هدم مسكن ق   1  سلوان  –واد 

شآت جتاریة  - ونترن" هدم م ب  لعامل، "مك ة  لسيارات، غرفة اسرتا جر، مغس  ، م
كامليات السيارات، حمطة وقودحم   .ل جتاري 

  6  حزما

تني، وهدم أساسات بنایة 4هدم  - ارج اض  ديت مر ة   خمازن جتاریة وو ينا –الضاح ت ح   7  ب
د اإلشاء  - ني ق ي ني سك اري لشق   2  رأس العامود  هدم ذايت إج
ية  -   هدم أساسات بنایة سك

ل املكرب – الصلعة    ج
1  

اري حملل جتاريهدم ذايت إ -   1  ج
ه - اري ملسكن شاب ینوي الزواج والسكن ف لوزة   هدم ذايت إج   1  سلوان -ني ا
نقل - شقریة   هدم مسكن م ينا  –  ت ح   1  ب
غنام -   هدم مسكن وحظرية لرتبية 

  الطور - العني 

2  
اكنييك سيارات  - راج م   1  هدم خمزن ملعدات 
ة وحظرية  -   2  لرتبية األغنام هدم مزر
د اإلشاء تتكون من  - ية ق ني 3هدم بنایة سك   6  طوابق لك طابق حيوي شق
لخيل، ملعب اطفال  - رس  لحامم وسور،    5  الطور -الصوانة   ، خمزنهدم قن 

  3    مصادرة ممتلاكت 
رسات زراعية -   3  جتمع بدوي احلرثورة  مصادرة 

لهدم ا   9    إلداري هتدید 
ني - لوزة   حمل جتاري ومسك   3  سلوان -ني ا
ستان   مسكن  -   1  سلوان -ال
رين  4بنایة مكونة من  -   طوابق مت هتدید الطابقني األ
ية 3بنایة مكونة من  -   شقق سك

سویة   3  الع

ني  -   2  سلوان - الثوري   مسك
ن ت أسفل املس   6    حفر

ب احلفر - س ن  لوة   تشققات يف مس   6  سلوان - واد 
طانية  دات استعامریة  –خمططات وتوسعات اس   1453    و

ستعامریة   - امني"توسيع املنطقة الصناعية  ع ومخماس  "ب   دومن 25  ج
زته وشمل اقامة " راموت" خمطط لتحویل ت مقاب ملستعمرة  - دة  1435إىل م و

ية   استعامریة سك
ينا ت ح سا وب ت  ية 1435  ب دة سك   و

دیدة  - ىل اقامة بؤرة استعامریة  ل املكرب  املصادقة  دة استعامریة  18  ج   و
  1    اعتداءات مستعمرن 

  أفراد -
القدس  –دیقة اجلرس 

  الغربية 
1  

ة  ی ن ا ىل األم   19    عتداءات 
ع املصلني من الصالة  - امات وم د األقىص املبارك  االت اق   19  املس
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  هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
  

  
یة جرافات  اللب د اإلشاء يف هتدم  لقدس ح ً ق ا ة سلوان واد مسك   صول بب

ء املوافق األول من آذار  الل اإلرسائييل  2016يف صباح یوم الثال ح حمت قوات  م، اق
لق الطرقات املؤدیة ً وأ ة سلوان جفرا صول يف ب رشت يف احلي،  واد  دة "ف قامت  وان و

سية ب البول ام م " ا ق الل  ح ود  د  سكنرفقة ج املرحوم یوسف عبد مسرن وهو ق
الل بعملية هدم املسكن وتدمريه، اإلشاء ح رشت جرافة    .مث 

  
ه و( أفراد  8من  املكونةائ املرحوم مسرن هذا واكنت  ً  20أكربمه    أوالد 7زوج  وأصغرمه اما

ش يف سكن آمن ، )أعوام 3 ملسكن لتع هتاء من العمل  ظر    .ت
  

د  املسكن  شاءهو ق ه حوايل و ، اإل ل وفاته يف شهر  100تبلغ مساح ائه ق مرت مربع، بدأ مسرن ب
ام  لسكن، كام هدموا السور احمليطة به2015أیلول  اهز   .، واملزنل 

 
یة  جرافات الل ب ة الطور يف مدینة القدس  بنایةهتدم  لقدس ح د اإلشاء يف ب ية ق سك

  احملت
ة اخلامسة  ً منجفر عند السا بعة لرشطة ا، م2016آذار  2یوم األربعاء املوافق  ا حمت آليات  ق

الل   العني  رافقهم ثالثة جرافات ) احلاموش(ح ة الطور،  یة  بعةالواقعة يف ب لب
ال ية من ثالثة طوابق و ل،ح وا حنو عامرة سك یة، وتو د  6وموظفون عن الب شقق ق

ث رشعت قوات  عت حركة املواطنني والسيارات يف اإلشاء، ح الق الشارع وم الل بإ ح
  .وتدمري املبىناملاكن، وبعدها رشعت هبدم 

  
لمواطن   ي اكن ینو "ازي حامد أمحد جرادات"وتعود البنایة  يف البنایة بعد أن  سكني أن ، وا

ددمه  ث یبلغ  ائالهتم، ح قل هو وأبناءه و ي من بناءها لي هت ً فرد 35ی هتم من األطفال ا   .الب
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  : لتايل لباحث مركز أحباث األرايض" ازي حامد أمحد جرادات"وأفاد املواطن 
ين  ية يف شهر رشن  اء العامرة السك من ثالثة  ةمكون یةبنا ، ويهمن العام املايض 2015مقت ب

ينيطوابق يف لك طابق شق ة لك طابق ، ني سك ة إجاملية  – مرتمربع 240وتبلغ مسا أي مبسا
شاء البنایةواكن الهدف من  -2م720 لسكن فهيا وذ  إ ائالهتم  ائليت وأبنايئ و هو أن أنتقل أ و

ب  نا لسكن مالمئس اج دد افراد العائ و دة    .ز
یة  معليةثناء وأ الل وقاموا بتعليق قرار البناء، حرض موظفون عن ب وذ " وقف بناء"ح

ص رخ ة البناء بدون  ىل  ،حب لحصول  یة  لب ه  اء العامرة دون أن أتو نت قد بدأت ب فأ 
یة  ب واحض وهو رفض ب ص، وذ یعود لس ني رخص بناء رخ الل إعطاء الفلسطين ح

یة  يف القدس،ملنازهلم  ظمة حبسب خمططاهتااصة يف املناطق اليت تعتربها ب ري م الل    .ح
  

  :جرادات یضيف
یة ومقت بتعيني احملايم ا ابعة القضية يف حممكة " ىس أبو الهوى" لزتمت بقرار الب ل م من أ

یة  اللب ة  ،ح برية ماألربعاء جفر اليوم 05:30كن عند السا ن رشطة ، حرضت قوات 
الق احلي، مث رشعت  الل، وقامت بإ الل هبدم املبىن،بعة لالجرافات  3 ح ث  ح ح

مترت معلية الهدم ا ة  حىتس ً  08:30السا ا   . صبا
  
هتا هوتَ  ص من ب راخ ىل  هنم بدون احلصول  ني ملس ري  عترب إرسائيل أن بناء الفلسطين بناء 

ري قانوين لصليب حب القدس  صنفملقابل، تُ  ،رشعي و ولية  لجنة ا دة وا سب قرارات األمم املت
الل مدینة حتت  بأهنااألمحر  ني يه حبد )حمت(ح ن الفلسطين ام إرسائيل هبدم مس ، وأن ق

ري قانونية "ذاهتا أعامل  ة هتدف إىل ما يه و  ألساس،  "ري رشعية و  إلغاءإال سياسة ممهن
هيود فهيامدینة القدس احملت الوجود العريب الفلسطيين يف دد ا دة  ل هتوید املدینة وز   . من أ
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  ةاملهدومائ جرادات بنایة 
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ة جرافات  شآت يف ب الل هتدم حمطة وقود وم   القدس احملت  مدینةزما شامل حح
ص رخ ة البناء بدون    حب

س الثالث من آذار  اللهدمت جرافات م 2016يف یوم امخل ليل ح تصف ا ات م ، يف سا
ة  شآت جتاریة يف ب صحم رخ ة البناء بدون  ث مت  ،زما شامل مدینة القدس احملت وذ حب ح

 ،هدم حمطة وقود ومغس سيارات وحمل جتاري لبيع لوازم السيارات، إضافة إىل مصادرة معدات
شآت إىل املواطن هيمث محمود حسني احللو، وه ة امل ة حزماوتعود ملك   .و من ساكن ب

  :لتايل وأفاد املواطن هيمث احللو لباحث مركز أحباث األرايض
ائليت  ة حزما، مزتوج وأسكن يف مسكين مع  أ املواطن هيمث محمود حسني احللو من ساكن ب

ه وطفلته البالغة  7املكونة من  ي األكرب محمود، وزوج   .شهور 8أفراد، وسكن معي و
ام  ل أن مق 2011يف  شاء حمطة الوقود من أ ا نعتاش مهنا،ت بإ ىل قطعة أرض هئومقت ب ا 

هتا يل وألعاميم ، وتبلغ مساحهتا  تح حمطة الوقود،. دومن  1تعود ملك ل أن أف نت قد  ومن أ
ص من هيئة الب رخ ىل  لعملرت حصلت  ص  ة كرتخ   .ول الفلسطي

  
إلضافة إىل  نت أ وأبنايئ نعمل فهيا  شاء احملطة  ،عامل آخرن 4و لكفة إ  75,000واكنت 

ً لصهارجي البزنن والسوالر شيقل جتهزيات األرض لتتالمئ مع  40,000إضافة إىل ، شيقل مثنا
شآت  ،مواصفات حمطة الوقود لها م لأخرىوإضافة إىل احملطة، اكن بدا   :، م

ب  .1 رن(مك ة ) ونت  .مرتمربع 20مبسا
س  .2 ً مب تغرفة اكنت  جرا ة دم م لزین 180سا نية من اإلمسنت ومسقوفة   .وكمرتمربع، م
ة  .3 لسيارات مبسا اكمل معداهتا 400مغس   .مرتمربع 
ة  .4 لعامل مبسا لوس  ة و  .مرتمربع 15غرفة إسرتا
ة  .5  .مرتمربع 40حمل جتاري لبيع كامليات السيارات مبسا

 :یضيف قائالً 
سلمي العامل إخطار خطي یقيض بوقف أثناء بناء احملطة، حرض موظفون من اإلدارة امل دنية وقاموا ب

ص رخ ة البناء بدون  ص وموافقة من  ،البناء حب رخ ىل  نت قد حصلت  ىل الرمغ من أنين 
ة ي  ،السلطة الفلسطي ر ذ مقت بتويل احملايم رشدي غيث وا ىل أ ستطاع أن یقوم او

ذ ذ الوقت ل الهدم م ل الهد، بتأج احبيث یمت تأج ي ویمت إ هت ع دم لعدة شهور ت ة حتدید م
لغ ، الهدم نت أقوم بدفع م ل الهدم فهيا  ايم 3ويف لك مرة یمت تأج لم ذ ذ ، آالف شيقل  وم

ل الهدم حوايل  الوقت ولغایة هدم احملطة، ل تأج ايم من أ لم نت أدفعه  ي   80وصل املبلغ ا
  .الف شيقل
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  :یضيف
ندس من أ ىل كام مقت بتويل  ل احلصول  لمحطة من أ ل أن یقوم بعمل خمطط تفصييل 

شآت لمحطة وامل ص إرسائييل  طط فهيا لإلدارة املدنية اكن   ،رخ ويف لك مرة اكن یمت تقدمي ا
ه إىل  ،یمت رفضه حبجج خمتلفة لتو فقامت  ،لنظر يف القضية احملمكة العليا اإلرسائيليةفقمت 

ل قرار الهد ل . 2016م لغایة شهر شباط احملمكة بتأج نيوق ري لقرار أسبو د األ ، اكن املو
ل الهدم  ، فمل یمت جتدید قرار تأج مل بذ هتت دون أن أ ل الهدم، وهذا یعين أن امله قد إ تأج

هتت   .فرتة تقدمي الطلب يف احملمكة وا
ش  برية من  ليل، دامهت قوات  تصف ا ة الثانية عرش بعد م الل املنطقة وعند السا ح

لقهتا من اكفة  ً من الوصول أو اخلروج من املنطقةوأ دا عوا أ ستفزون من  ،جتاهات، وم واكنوا 
م يف وجوه الناس بطریقة  د مشهرن سال وا عمدةااكن م رافقهم جراف. ستفزازیة م  نيواكنت 
لهيا  ة  شآت، واكن معهام شاح ادرة معدات حمطة الوقود قامت مبص" وش"رشعتا هبدم احملطة وامل

ة عبارة عن زیوت سيارات، وحنو  ، إضافة إىل مصادرة بضا تنكة زیت زیتون  40ومعدات املغس
ي عندي" أمانة"اكن خشص من القدس یضعها  ، وما سمل من املصادرة اكن صهرجي السوالر ا

ه وثقل وزنه ام ة وكهنم فشلوا نظرا لض ىل الشاح   .اول اجلنود رفعه 

  
اللافات جر  ينا شامل مدینة القدس احملت ح ت ح شآت جتاریة وأساسات بنایة يف ب   هتدم م

ء املوافق  ينا ، هدمت جرافات م2016آذار  15يف یوم الثال ت ح ة ب الل يف ب ح
ة( ية، إضافة إىل  زن جتاریة،اشامل مدینة القدس احملت أربعة خم) الضاح وأساسات بنایة سك

انب آخرجتریف قط انب، ومن  ص من  رخ ة البناء بدون  ار  أهنا عة أرض، وذ حب تبعد أم
ش  الل،قلي عن معسكر جل ي یفصل  ح دار الفصل والتوسع ا إضافة إىل أهنا قریبة من 

ينا  ت ح ة(ب ة الرام) الضاح   .عن ب
ا إىل املواطن  يب معر یوسف حروب"وتعود األمالك اليت مت هد سكن  وهو" ح جر مقديس 

ة القدمية يف القدس احملت    .يف الب
  :وأفاد املواطن حروب لباحث مركز أحباث األرايض 

  
ام  طقة م 2010يف  ينا يف م ت ح لكها يف ب ىل قطعة أرض أم اء خمازن  ة(مقت ب ، )الضاح

ية هبدف السكن سلمت إ، ومقت حبفر أساسات لبناء بنایة سك ازن،  لهدم وبعد بناء ا خطار 
ر ذ مقت بتويل احملايم سايم ارشيد ملتابعة القضية ىل أ ص، و رخ ة البناء بدون  واكنت  ،حب

ش  ب قرب البناء من معسكر جل س  ً اللجحة قرار الهدم أیضا ي یبعد حوايل  اإلرسائييل ح ا
  .مرت عن قطعة األرض 100
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ة  ء وعند السا ً  09:00ويف صباح یوم الثال ا ت صبا ً ، تلق قي، اتصاال ً من شق ا ربين أن  هاتف أ
ش ورشطة  برية من  شآت، قوات  لم رافقهم جرافة یقومون بعملية هدم واسعة  الل  وقد ح

ة  طال الهدم التاجر "وستأجرها ) مرت مربع 100لك خمزن ( مرتمربع  400أربعة خمازن مبسا
س" شادي مطور لمال ا خمازن  د نفس وملعب لألطفال إضافة إىل، وست ة مبثابة م  سا

ة  ات 600مبسا سور من ثالثة  ً مت هدمه - مرتمربع حماطة  ة بأجشار الزیتون - أیضا ، مزرو
ددها  تني، كام مت هدم إضافة إىل ، جشرة 40وامحلضيات  ارج اض  ديت مر أساسات بنایة و

ة  نت أنوي بناءها بغرض السكن 450مبسا ث  الل قامت هبدم رافات كن ج ،مرتمربع  ح ح
ازن وجتریف قطعة األرض واألجشار وهدم اساسات البنایة  ىل الرمغ من أن )بدون ساق إنذار(ا

 ً ابعهتا قضائيا ر  ،القضية اكن یمت م   .ألف شيقل 650وتبلغ قمية اخلسا
  

الل  ح ائ احلروب اليت دمرها  شآت  ينا –م ت ح   ب
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ی اللحتت هتدید ب ح  ة 
ينيائ أبو قلبني هتدم شق ً ني سك د اإلشاء هدما ام  ق ً هبد سلمها قرارا ً بعد  ذاتيا  

ت  يف یوم الس
آذار  19املوافق 

أقدم م 2016
امص  قان  الشق
ن عطا  وإهياب سل
ىل هدم  أبو قلبني 

ينيشق د ني سك  ق
شاءهام  اإلشاء مت إ
يف رأس العامود 

س   مفرق أبو د
وذ بعد ، "األعرج"

یة  ً یقيض هبدم الشقأن قامت ب سلميهام قرارا ب الل  صنيح رخ ة البناء بدون  ث  ، حب ح
قل الشق لسكن فهيام بعد قاكن من املفروض أن ی   . من بناءهام هتاءان 

كون يف شهر آب  ي اكن خمطط أن  لزواج ا امل وستعد  ن أبو قلبني، وهو  امص سل
ي  هتاءبعد  لقادم،ا ن أبو قلبني،  ،ضطر إىل هدمهامن بناء املسكن ا قه إهياب سل وشق

ث اكن ینوي  ً ومزتوج و ثالثة أطفال، ح امال ائلته والسكن يف یعمل  نتقال من مسكن 
ه هتاءاملسكن بعد    .م

امص أبو قلبني لباحث مركز أحباث األرايض    :وأفاد املواطن 
اء شققرر  قي أن قوم ب ينيأ وشق ،  قرب مسكن العائ يف رأس العامود  األعرجني سك

ة  م،2015وبدأ بأعامل البناء يف هنایة العام املايض  ىل مسا لبناء  كون  50ومقنا  مرتمربع ، وأن 
ية من الطوب نيالبناء من طابق ة لك شقة سك كون مسا رفة مرتمربع ، تتكون من غ 50، حبيث 

الل  ،نوم وحامم ومطبخ وصا یة اإلح وأثناء معلية بناء الطابق األول، حرض موظفون من ب
ص رخ ة البناء بدون  ً بوقف البناء وقرار هدم إداري حب سلمينا قرارا ب رخي ، وقاموا  آذار  8ويف 

یة م 2016 اللحرض موظفو ب یأمرة  ح ً من حممكة ب سلمينا قرارا ب الل ة خرى وقاموا  ح
، ومرفق بطلب اكن قد تقدم به یقيض هبدم البناء، ومرفق خبارطة جویة تظهر البناء وحو إشارة

ر العام، وقد  یة،  واملد لب شار القضايئ  الل، واملس ح یة  ص يف ب ر قسم الرتخ لك من مد
الل  ح یة  س ب ع الثالثة إىل رئ راكت"مت رفع الطلب بتواق   ".نري 
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  :يف یض 
یة  ً من أن تقوم جرافات ب ىل ذ من حتملنا لتاكليف وخوفا الل هبدم البناء، وما یرتتب  ح

یة  الل واليت قد تصل إىل أكرثالهدم واجلرافات وموظفو ب ألف شيقل، فقد قرر  50من  ح
ت املوافق  بأنفسنا،هدم البناء    .یدینا، مقنا هبدم البناء بأم2016آذار  19ويف یوم الس

برية من رشطة  یة ويف صباح اليوم التايل، حرضت قوات  الل وموظفون عن ب الل ح ح
زنر، وعندما شاهدوا أن البناء قد مت هدمه، قاموا بتصوره مث   ،سحبوا من املاكنارافقهم جرافة 

اربعدها مقت  یة  س الل مرة جرافة لتقوم هبدم ما تبقى من البناء يك ال تعود ب  أخرىح
  .وتقوم بتغرمينا

  
  

تلفة  سياساته ا الل  ح وسهتدف 
اكفة الوسائل اليت من  مدینة القدس 
ىل املواطنني فهيا  شأهنا تضييق اخلناق 
ذ  ل إفراغ املدینة من ساكهنا وتنف من أ
لسيطرة  ة  طانية الرام س خمططاهتا 

ة حبجج واهية ذر فسياسة . لهيا، م
لهدم هدم مس ن املواطنني وهتدیدمه 

ىل  عهم من البناء واحلصول  امجلاعي وم
دة  ص بناء، ما يه إال وسي من  راخ
الل ضد  ح هتجها حكومة  وسائل ت
اءها وأزقهتا  اكفة أح املدینة احملت 
طانية  س الستكامل مشاریعها 

  .التوسعية
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ية سلطات  الل هتدم أساسات بنایة سك صح رخ ة البناء بدون  ل املكرب حب   يف ج
  

اللهدمت جرافات م 2016آذار  20يف  ية يف  الصلعة  ح ر ( أساسات بنایة سك د
وب مدینة القدس احملت) السنة ل املكرب ج ة ج ص، يف ب رخ ة البناء بدون  وتبلغ ، وذ حب

ة  ا امسا ية مرتمربع، واليت اكن من  180ألساسات اليت مت هد لهيا بنایة سك طط أن تقوم  ا
ل السكن   .من أ

ض مجيل محمد جعابيص" وتعود األساسات إىل املواطن  إرساء "وهو وا األسرية اجلرحية " ر
هتمها سلطات " جعابيص ذ معلية يف واليت  او تنف الل مب ة م2015رشن أول  11ح ، مو

ل حبسب الحئة  لق هيا هتمة الرشوع  ىل الرمغ من أن األد اليت  امهتإ  قدمهتااملقدمة ضدها، 
ن إرساءح سلطات  ة وال تد اكف ست    . الل ل

  
  



 

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 

ض مجيل جعابيص لباحث مركز أحباث األرايض، حول هدم أساسات البنایة    :وأفاد املواطن ر
ية ، والهدف من ذ هو ب ) 2015(مت البدء حبفر األساسات يف هنایة العام املايض  ناء بنایة سك

دة شقق هبدف السكن ي من  نا احلايل ا ىل قطعة أرض منلكها وتقع قرب مسك ، ويه تقع 
ه، نت قد  سك دوى، فقطعة األرض حبسب  استصداراولت و رخصة بناء وكن دون 

یة  الل يه أرض خرضاء تصنيف ب ري مسموح البناء فهيا(ح وهنا مرشوع مقدم من ) أي 
ل حتوی ظمي القطعة لأ سمحوا لنا ب ل أن  كن هذا حيتاج ، األرض من خرضاء إىل صفراء من أ

  . يف املنطقة واطننيإىل موافقة ومسامهة مجيع امل
  :یضيف 

ين  یة 2016يف شهر اكنون  ً من ب سلمنا إخطارا ة ،  الل هبدم األساسات ووقف البناء حب ح
ص رخ یة ، البناء بدون  مث أصبح ، قد قام بوضع القرار أسفل جحر أمام املزنلواكن موظف الب

ادثة  اصة بعد  لية  ا يت اعتقالقرار الهدم من وزارة ا رات  اب اللإرساء، وبقرار من خما   . ح
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الل ح یة    حتت هتدید ب
  بنفسهاائ العبايس يف سلوان هتدم مسكهنا 

ام 2016آذار  21ثنني املوافق يف یوم  ً قامت  ا د اإلشاء اكنت  لها ئ العبايس هبدم مسك ق
ائهتقوم  یة  ب ه، وذ بعد هتدید ب لعائ بقرار یقيض هبدم املسكن هبدف السكن ف الل  ح

ص رخ ة البناء بدون    .حب
لمواط ائ تقمي يف   نویعود املسكن  امل ورب  ليل عبد الرحمي مصطفى العبايس، وهو 

لوزة الواق د األقىصني ا وب املس ة سلوان ج ة . ع يف ب اء مسكن مبسا ث قام ب  50ح
قل  "البناليت"مرتمربع من  ل أن ی مكون من غرفة نوم ومطبخ وحامم وصا صغرية، وذ من أ

ه هبدف الزواج  لسكن ف ليل العبايس  ستقرارإبنه محمد    .و
  :كز أحباث األرايضوأفاد عبد الرحمي العبايس جنل صاحب املسكن لباحث مر 

ين  ة 2016يف شهر اكنون  اء مسكن مبسا ي أن یقوم ب قيمرتمربع ل  50، قرر وا محمد  شق
ه ه بعد زوا ش ف قل ليع ىل سطح  ،العبايس هبدف أن ی اء املسكن من البناليت  لبدء ب ومقنا 

ة  ىل مسا الل وقاموا یة من ب ظفونوأثناء معلية البناء، حرض مو  ،مرتمربع 50مزنلنا و ح
یة مرة  حرض موظفوم 2016شباط  19ويف ، بتصور البناء ً  أخرىالب سلمينا قرارا ب هدم  وقاموا 

ص رخ ة البناء بدون  یة  8ويف ، إداري حب اللآذار حرض موظفو ب مرة اخرى وقاموا  ح
سلمينا قرار هدم إداري آخر سلمنا قرار من حممكة  21ويف . ب الل یقيض هبدم املسكن ح آذار 

ة 24الل  أقصاها    . سا
  

  : یضيف 
ل  ري، قرر أن نقوم حنن هبدم املسكن ق ه اإلخطار األ سلمنا ف ي  هتاءويف ذات اليوم ا فرتة  ا

یة  24ـال ال قامت ب ة، وذ ألنه يف  یة سا ل ب الل هبدم املسكن فسوف نتلكف من ق ح
اكل  الل بدفع  الل واليت قد تصل إىل الهدم وأجرة اجلرافات وأفراد رشطة ف يح ألف  50ح

ً، ،شيقل ة اخلامسة مساءا ك املسكن وعند السا ك ألواح البناليت وتفك   .مقنا بتفك
برية من رشطة 2016آذار  22ويف اليوم التايل املوافق  ً، حرضت قوات  ة الثانية جفرا ، وعند السا

رافقهم جرافة و الل  ىل السطح" باش"ح وقام أفراد الرشطة  ،يك یقوم بتحميل املسكن من 
كه وإزالته دوا أن املسكن قد مت تفك كهنم و ه إىل السطح،  ام املسكن والتو فقاموا ، ق

سحبوا من املاكن ل أن ی   .بتصور املاكن وأن املسكن مل یعد موجود ق
  

یة  ة سلوان يف جسالت ب الل بأهنتصنف ب لبناء" أي ا أرض خرضاءح ست  " أرض ل
ملستحيل ص بناء فهيا هو أشبه  رخ ىل  لهم ، واحلصول  رح ري ساكهنا مهنا و هت سعى  فإرسائيل 
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ي یقيض  هتویدي وا ذ خمططها ا ل تنف الل املضایقات اليت متارسها حبقهم، وذ من أ عهنا من 
سموهنیبتحو  د"ا ل سلوان إىل ما  ىل حسب تعبريمهأي مدی " ري داف وهذا ال یمت إال . نة داوود 

ار الزنوح عهنا ل دفعهم إىل خ عهم من البناء والسكن والتوسع فهيا، من أ ري ساكهنا وم   هت
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الل بتغرميه ح یة    حتت هتدید من ب
وب مدینة القدس ل املبكر ج اري الواقع يف ج  مواطن هيدم حم الت

ل املكرب " خرض موىس داوود عبيدات "طن ام املو أقدم 2016آذار  22يف  من  الصلعة يف ج
یة  ارصته جرافات ب اري الواقع يف نفس احلي وذ بعد أن  الل متهيىل هدم حم الت ً ح  دا

ة عبارة عن احملل هو  .لهدمه جر لبيع وتصليح الهواتف اخلليویة، وهو مبسا ين من  30م مرتمربع وم
ذ أكرث من عرش الطوب ومسقوف  ست، ومقام م ً إلس اما یة . ن  الل إىل هدمه وما دفع ب ح

، ً هبدم احملل هو أن صاحب احملل قام برتممي اجلدار اخلار  سمل إخطارا ر ذ  ىل أ   .و
  : لتايل وأفاد املواطن خرض عبيدات لباحث مركز أحباث األرايض

ام ل  دار احملل)2014( نيق ، " قصارة" ، وما مقت به هو فقط ، مقت برتممي  دار اخلار ل
لمواطن  ريه  ث بعدها مقت بتأ ُ"ح ه" مصطفى الرس زة اخلليویة ف ع األ ث اكن ی وبعد . ح
یة  الل، وقاموا بتصور احملل وإبالغي بقرار هدمهذ ، حرض موظفون عن ب مث بعدها  ،ح

سلميي إخطار هدم  ب ً لهدمهادوا مرة أخرى وقاموا  اري متهيدا اسات احملل الت ذوا ق  ،آخر، وأ
هنا مقت بتويل احملايم  ابعة القضية يف حممكة " حسني غنامي " ح ل م ل من أ الل ومن أ ح

ذ أكرث من عرش  ،إلغاء قرار الهدم جلدیدفهذا بناء مقام م س  ام ول ربين احملايم ، ن  وبعدها، أ
لقلق أن األمور سارتو هدم غنامي بأنه قام بإلغاء قرار ال  رام وال داعي  ىل هذا  ،ىل ما    .اعمتدتو

  :یضيف 
ً من صباح یوم  ة اخلامسة جفرا ءوعند السا وأثناء عوديت من صالة   2016آذار 22املوافق  الثال

ه خول أو اخلروج م ً من ا دا عت أ لقت الشارع وم برية قد أ ربهتم  ، الفجر، اكنت قوات  أ
ارج يف هذا الشارع وارید العودة إىل مسكين أقميبأنين  ل مسن وال أستطيع اإلنتظار  ، فأ ر

خول، وعندما وصلت إىل مسكين، شاهدت موظفون من  ،املسكن يف هذا الربد فسمحوا يل 
یة  ً لهدمهب ه متهيدا الء ما ف ل إ ح احملل من أ الل وأفراد من الرشطة یقومون بف هنا  ،ح ح

ربت موظ ة من أ سمح يل بأن أقوم بإخراج البضا ه أن  یة أنين صاحب احملل، وطلبت م ف الب
ة ،دا لين فرتة نصف سا ة ،فأ الء احملل من الهواتف والبضا وبعدها  ،فقمت أ وأبنايئ بإ

ً من أن یقوم سائق اجلرافة هبدم ظطلبت من مو  یة مرة أخرى أن أقوم أ هبدم احملل، خوفا ف الب
دا عن الغرامة اليت سوف أقوم بدفعها يف حمل  عمد،  شلك م لمحل املسهتدف  آخر مالصق 

یة هبدم احملل ة. ال إن قامت جرافات الب لين نصف سا یة وأ  ابينفقام  ،فوافق موظف الب
اري وسط ، مع خشص مي جرافة ليقوم هبدم احملل التصال ً قام هبدم احملل الت نتظار اوفعال
سحب رشطة رشطة  یة ومل ت الل وموظفو الب اللح من املاكن إال بعد أن تأكدت أن  ح

یة  ،احملل قد مت هدمه ربين موظف ب الل بأن أقوم بإزا راكم الهدم من املاكن وإال فإنه وأ ح
الفة   .الهدم سيقوم بتغرميي مب
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ً يف  األشقریة يف ب جرافات  نقال ً م ا الل هتدم مسك ةح ينا حب صا ت ح رخ   لبناء بدون 
الل جفر یومهدمت جرافات  ء ح ً يف  األشقریة الواقع م 2016آذار  22 الثال نقال ً م ا مسك

ص رخ ة البناء بدون  ، وذ حب ينا شامل مدینة القدس احملت ت ح املسكن عبارة عن ، يف ب
ىل ه رفان مقام من اخلشب واحلدید والبناليت، وهو مرفوع  ة، وتبلغ مساح  100 هيلك شاح

ائلته املكونة ، مرتمربع ه مع  سك ي اكن  لمي إدرس، وا لمواطن جمدي جامل  ویعود املسكن 
  ).ام 18أقل من  أطفال 2( أفراد  4من 

لمي إدرس، وا جمدي لباحث مركز أحباث األرايض   :وأفاد املواطن جامل 
ام  ث مت نقم2014مت بناء املسكن  ه ، ألف شيقل 100 وإحضاره بتلكفة ، ح واكن الهدف م

ائليت ملسكن مع  یقميون عندي  ث اكنوا  ائلته، ح ي جمدي و ه و سكن ف ومت نصب  ، أن 
كرفان املتنقل  ينا واليت تبلغ مساحهتا ) املسكن(ا ت ح ىل قطعة أرض أملكها يف  األشقریة ب

  . دومن 1
ائلته يف  اش إبين و ذ ذ الوقت إىل بدایة فصل الشتاء تنقل مسكهنم امل و ام يف م آخر 

ل املسكن،2015 ا اه األمطار  ث رسبت م ىل املسكن ، ح رت  ح القویة اليت أ فقام  ،والر
لسكن عندي يف لعودة  ائلته  ي جمدي و هتاء فصل الشتاء ليقوم  و ظر إ مسكين لغایة أن ی

  . بدابتصليح رسیب املياه 
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  :یضيف
د املوافق  ىل األرض حول م2016آذار  20ويف یوم األ دت  ىل الطني، و كرفان  ورقة  ا

یة  حهتا وإذ اكنت عبارة عن قرار هدم من ب ناوهتا وف الل ملسكين املتنقلبيضاء، ف ، وقد ح
الل  ح لين  ة لهدم املسكن 72أ ة املنصوبة حول املسكن  ،سا دت إىل اكمريات املراق

یة وشا اللهدت أن موظف من ب ة  ح ً، قام بتعليق قرار هدم بطریقة  05:20عند السا جفرا
ك" هشة "  ح رفانىل ا مع احملايم سايم إرشيد  التصالفقمت  ،هبدف أن یطري القرار بفعل الر

ل الهدم ل تأج دوى ،من أ   . كن دون 
ء املوافق  برية من رشطة ، حرضت قم2016آذار  22ويف صباح یوم الثال الل وات  ح

ث رشعت  زنر، ح كرفان،رافقهم جرافة  ، بعد أن  هبدم ا ً ا ة صبا ة الثام واكن ذ عند السا
لماكن ً من املرور  دا عت أ الق املنطقة وم   .قامت بإ

قى  ش  ابينواآلن س نا جمدي یع ً أنيف مسك لام ائليت،  ه  همع  ش  170تبلغ مساح مرتمربع ویع
ه  ً فرد 17ف هتم من األطفال ا   .الب
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 ) ٍ ىل جرذ   )...آخر وهكذا قضينا 
یة  الل بعد هذا ما قا مسؤول ب هتاءح اجلرافات من هدم مسكن وحظرية لرتبية األغنام  ا

ص يف  الطور رخ ة البناء بدون    حب
اللهدمت جرافات م 2016آذار  30يف  ً یعود لعائ شبانة یق ح ا طقة ع يف  الطور مسك م

لهيا، " العني" ل سلطة الطبيعة ومتنع أحصاهبا من البناء  طقة مسهتدفة من ق كام قامت ، ويه م
لمواطن  ً تعود  ة البناء "رمضان حمفوظ محمد شبانة" هبدم حظرية لرتبية األغنام أیضا ، وذ حب

ص رخ   . بدون 
  : لتايل األرايضوأفاد املواطن رمضان شبانة لباحث مركز أحباث 

ائليت يف  الطور، وأم قطعة  املواطن رمضان شبانة، أ ص، وأسكن مع  أمعل سائق 
ه  ً مساح ا لهيا مسك إلضافة  ،مرتمربع، مكون من غرفة نوم وصا 30األرض هذه واليت أمقت 

ار سكن فهيا ، إىل حامم  ث  ور 4ح انوأسكن أ و  ،من أبنايئ ا نايت يف مسكن من ب  اث
ة  سعنا مجيعنا، مرتمربع 25يف الطور مبسا د  د مسكن وا   .فال یو

  :یضيف
ام بعد أن مت هدمه مخسة مرات ل  اء املسكن ق اليت تقوم هبا وهذه يه املرة السادسة  ... مقت ب

الل هبدم مسكين،  ح یة  ث مقت  ب ائهح ام  ب ام  2006أول مرة  ، 2009ومت هدمه يف 
د دت ب 2010مث مت هدمه يف العام  ت بناءه يف نفس العام،فأ اءه يف نفس العام، ومت هدمه ن، فأ
دت بناءه يف نفس العام ومت هدمه يف 2012يف  دت ، من العام املايض 2015آذار  20، مث أ وأ

ً حلاجيت املاسة لسكنبناءه ومت هدمه اليوم دید نظرا ادة البناء من  ىل معلية إ  ، وارصاري هذا 
سان يف سكن آمن   .یأوي أرسيت وحقي كإ

ة  رس لألغنام مبسا اء  ىل  100كام مقت ب د من بيع  ، أغنام 10مرتمربع، وحيتوي  نت أستف
ليهبا ا و   .حلو

یة يف ، أثناء وجودي 2016يف شهر شباط  الل املسكن مع أبنايئ، حرض موظف من ب ح
لنفي بتصور الب  واوآخر من سلطة الطبيعة، وقام ابين  ناء، وسألته هل تنوي هدم مسكين ؟ فأ

سلمين أي قرار رید تصور املسكن واملاكن، ومل  الل  وقال يل أنه فقط  ح أو ورقة تبني نية 
  .لهدم

ً، من یوم األربعاء  ة الثانية عرش ظهرا برية من رشطة 2016آذار  30وعند السا ، حرضت قوات 
رافقها جرافة، وموظ الل  یة ح اللفون عن سلطة الطبيعة وب الق ، ح ث قاموا بإ ح

الل هبدم املسكن دون سابق إنذاراملنطقة، ورشعت جرافة  قاموا بإبعاد عن املاكن مث ، و ح
ث قامت حبمل  ،قاموا بتدمري املسكن رس األغنام ويف دا األغنام، ح ت اجلرافة إىل  مث تو

ىل األغنام ونفوق  یقدر وزهنا )  من القش( ىل الربس مما أدى إىل سقوطه  ه   7لطن، ورم
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ملاكن ومن  وا معليةمث أمكل من املاشية، رؤوس  د  ىل مشهد لك من توا ىل األغنام و الهدم 
ىل الطبيعة  سلطة الطبيعة واليت من املفروض أن حتافظ  سمى  هنم ما    !!! ب

هتاء من هدم املسكن قال موظ ايل ألفراد الرشطة وبعد اإل یة بصوت  ىل ( ف الب وهكذا قضينا 
ونه قام هبدم مسكين) جرذ آخر هنا تعالت أصوات أفراد رشطة ..  وهو یقصدين أ  الل ح ح

  ..!ومه یضحكون 
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صجرافات  رخ ة البناء بدون  ة الطور حب ً يف ب الل هتدم خمز   ح
م 2016آذار  30يف 

یة  هدمت جرافات ب
الل رافقها  ح

 ً سلطة الطبيعة خمز
طقة  العني  يف م
الواقعة يف  الطور 
ة البناء بدون  حب

ص زن ، رخ ویعود ا
نعمي سالمة " لمواطن 

ان ن سب "  سل
ان لباحث مركز أحباث األرايضناملواطن وأفاد    :عمي سب

رن تبلغ م  ونت ل ستة شهور مقت بنصب  ه ق طقة ) مرتمربع 12(ساح ىل قطعة أرض أملكها يف م
ث تبلغ مساحهتا دومن و ، العني دمه  ،مرتمربع 14ح شاءه هو أن است واكن الهدف من إ

اكنييك سيارات وعندي معدات كثرية ث أ أمعل م كراج، ح إلضافة إىل  ،مكخزن ملعدات ا
برية من زیوت السيارات، ورايس وطاوالت    .مكيات 

یة  أسبوعوبعد  لهدم من ب دت إخطار  رن، و كونت د من وضع ا اللوا ليه،  ح ملصق 
ه ومل  ز ين مل أ شأنه أراجعك  ً دا ل خمتلفة ،أ ىل مرا ت ثالثة إخطارات    . وبعدها تلق

  
ة 2016آذار  30ويف یوم األربعاء املوافق  برية من  11:30، وعند السا ً، حرضت قوات  ظهرا

رافقهم جرافرشطة  الل وموظفون عن سلطة الطبيعة  زن وتدمريه نيح ث رشعوا هبدم ا ، ح
ة  ته واليت یقدر ما اكن بدا من بضا   .شيقل ألف 26مبحتو

ام  س الهدم األول، ففي  راج اكمل لتصليح السيارات، هدمت جرافات  2014وهذا ل الل  ح
بري من السيارات و  دد  صوقامت مبصادرة  رخ ة البناء بدون    .املعدات حب

  
ص،  دم الرتخ ة  شأة أو مسكن حب ا بعملية هدم أي م ا الل عند ق ح یة  هذا وتتذرع ب
ىل البناء الفلسطيين يف القدس احملت ملنعه من  ود  الل اإلرسائييل وضع ق ح ث یواصل  ح

ص البناء الفل  رخ ت جتعل  ث یضع إجراءات وصعو سطيين يف القدس احملت أشبه التوسع، ح
لهدم يف  ددة  ن  ص ملس راخ ىل  ملستحيل،  فهناك آالف ملفات التقدم بطلبات احلصول 
ي تصادق  صها، يف الوقت ا رخ ىل  الل  ح یة  الل يف القدس، مل توافق ب ح یة  أدراج ب
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طانية يف املستعمرات  س ية  دات السك ني يف ىل بناء آالف الو ىل أرايض الفلسطين املقامة 
  .رشيق القدس احملت

د  دة يف هدم وهتدید البناء الفلسطيين، هدفها أن تق هذه السياسة اإلرسائيلية املتواص واملتصا
طانية سواء بناء  س لمخططات   ً ا ة لتبقى مرس ة فار اطق فلسطي شاره يف م دم ان البناء و

دائق ومر  ية أو  دات سك طاين و س شار  ن يف  ك شآت هدفها  امة أو أي م افق 
لبية هيودیة يف القدس   .ستعامري وإفراغ املنطقة من املواطنني املقدسيني لتصبح أ

  
ة و  هدم ص 30 وجتریف حظرية لرتبية األغنام مزر رخ ة البناء بدون    جشرة حب

  القدس احملت/  الطور 
اللهدمت جرافات  رس لرتبية األغنام یقع يف   2016آذار  30األربعاء املوافق  يف یوم ح

ن يف اك ص  العني ا رخ ة البناء بدون  محمد محمود معر "ویعود الربس إىل املواطن  ،الطور حب
ة" أبو الهوى   . من ساكن الب

  :لتايل وأفاد املواطن محمد أبو الهوى لباحث مركز أحباث األرايض
ام  ىل قطعة أرض منلكها يف  العني، 2010يف  رس لرتبية األغنام  اء  ي ب  ،مقت أ ووا

ث تبلغ مساحهتا نصف دومن یة ) 2م500( ح الل، ويه أرض مسهتدفة لسلطة الطبيعة وب ح
یة  ث اكنت ب لنت أهنا تنويح الل قد أ مصادرة األرض أثناء شق شارع معاليه أدوممي  ح

ار  ي یبعد أم ام  ، قلي عهناا ، زیتون (جشرة ممثرة  30ويف قطعة األرض  م،2000واكن ذ 
إلضافة إىل الرب) ميون، خوخ   .س، 

  :یضيف
ة  30ويف یوم األربعاء املوافق  ً، حرضت قوات من رشط 13:00آذار، وعند السا ة ظهرا

الل رافقهم جراف وسلطة الطبيعة وموظفو ح یة القدس،  ث قامنيب الق املنطقة ، ح وا بإ
ً من الوصول أو اخلروج مهنا  دا عوا أ ة وتدمري الربس . وم بعد بعدها رشعت اجلرافة هبدم املزر

رسحي ددها  أن قامت ب لها واليت یبلغ  الل مث قامت جرافة  ،أغنام 10األغنام من دا ح
ع حماو تعمريها وحتطمي ما حولها من معدات وأخشاب وتدمري األرض هبدف  األجشاربتجریف  م

دید   .وجتهزيها من 
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الل هتدم قفص لرتبية امحلام وهتدم سور جرافات  اديح لع  اس أجشار يف  الصوانة يف  5وخمزن وتق
ص رخ ىل  دم احلصول  ة    مدینة القدس احملت حب

اللهدمت جرافات م 2016آذار  30يف  نة القدس احملت يف  الصوانة الواقع يف مدی  ح
، كام  إلضافة إىل سور حييط مبسكن العائ ً لرتبية امحلام یعود لعائ جرادات،  لعت اقفصا ق

اللجرافات    .جشرات ممثرة حول املسكن 5 ح
  :لتايل هللا جرادات، لباحث مركز أحباث األرايض وأفاد صاحب الهدم، املواطن محمود محمد عبد

ائ اجلرادات، ا ات القرن حنن  ذ أربعي كن حنن نقمي هنا م ألصل من سعري قضاء اخلليل، 
ً ، املايض اما ل  سبعون  ث و أ يف هذا املسكن ق ش هنا مع ، ح ذ ذ الوقت وحنن نع وم

ام ، ائالتنا وأطفالنا ن 2000يف  ملس اء سور حييط  همرت ویبلغ  15یبلغ طو ، مقت ب  ارتفا
د مرت إلضافة إىل خمزن  9ه اء قفص لرتبية امحلام مساح ب الفرتة مقت ويف نفس  ،وا مرتمربع، 

ه  د ،مرتمربع 4حلفظ املعدات تبلغ مساح ين من اخلشب والقرم دد من األجشار  ،وهو م وحو 
  .املمثرة

  :یضيف
ل  ً يف شهر أیلول  6ق رافقها سيارة رشطة2015شهور، وحتدیدا ث  ،، حرضت سيارة مدنية  ح
راز هویيتاكن  س مدنية وطلب مين إ رتدي مال لها خشص  يك ، بدا  أعطيكوسألته من أنت 

دلية، وحىت اجلامعة العربیة(بطاقة هویيت، فقال يل أنه املسؤول عن املنطقة من  سة مرمي ا ، )ن
همث قال يل أن ال  ق يف بطاقة هویيت مث  ،ما یقول أنفذ األسئ فقط أن  أو لتدق سوقام   حبا

سلمين يشء دة أو  لكمة وا مل ، دون أن یتلفظ  رات أو من أومل أ ا ن اكن هذا الشخص من ا
اللرشطة  یة  ح بع لب لية أو  ا اللأو موظف من وزارة ا   . ح

دد من رشطة 2016آذار  30ويف یوم األربعاء املوافق  ، جتمع  ً ا ة السابعة صبا ، عند السا
الل ة ا  ح ننايف سا ىل مس راهميية واملط  دة املكونة من حوايل  ،لكية اإل  50واكنت الو

يشء ،رشطي من القوات اخلاصة ینظرون إلينا دثوا معنا أو یطالبو  ة ، ومل یت كن عند السا
ة 12:00 ً، حرضت جرافة، مث تبعها أفراد الرشطة حىت وصلوا إىل السا وهناك قاموا  ،ظهرا

لقوة عن لقوة وأبعدو عن املاكن بإبعاد  لينا الشتامئ، مث دفعو  مث  ،املنطقة ومه یطلقون 
ح قفص امحلام إلخراج ما  ي األكرب وقام بف ه و و ن، ف ملس قامت اجلرافة، هبدم السور احمليط 

ل أن هتدمه اجلرافة،  ه من امحلام ق ل أن  استطاعستطيع إخرا دد قليل من امحلام ق رج  ُ أن خي
ً حي ت إىل قفص امحلام . ارصه أفراد الرشطة ویدفعونه بعيدا أمكلت اجلرافة معلية هدم السور مث تو

ت اجلرافة إىل حميط  ،فرد من امحلام 35وقامت هبدمه وبدا امحلام مما أدى إىل نفوق  مث تو
ىل معدات اكنت بدا  ،أجشار زیتون 5املسكن وقامت بتجریف  زن   3(كام قامت هبدم ا

اشري قص لألجشار   .ألف شيقل  30قميهتا ) م
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ً كام  رسا الل  ح ه  هدمت جرافات  ان مساح لمواطن محمد رس ً  16لخيل  ً  مرتا ، كام مربعا
زراعهتا " لحامم قن"هدمت  ائ مسرن  شتال  ألجشاروجرفت أرض زراعية قامت  و

تلفة  .واحلبوب ا
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 ً الل ملعبا ح ا الزر، كام قامت بتجریف األرض، إضافة  لألطفال وهدمت جرافات  لمواطن 
ارة وغ  هدم أسوار إىل ً  12رفة مساحهتا حوايل ويه عبارة عن سالسل من احل  مرتا مربعا

لعائ لموايش وخمزن  دم    .ست

ولية ة ا لقوانني والرش ة خمالف  شآت الفلسطي ن وامل   :هدم املس
ح  شآت املواطنني يف القدس إن ما قامت به سلطات  ن وم الل اإلرسائييل من هدم ملس

هتاك حق من حقوق املواطنني  ويل واإلساين، وا اكت القانون ا هت ، یأيت مضن ا احملت
ولية وهو احلق يف سكن مالمئ  ويل واملعاهدات ا ي كف القانون ا ني ا   : الفلسطين

يف الرابعة  147املادة _1 ة ج ىل أن  من اتفاق ىل حنو 'واليت تنص  تدمري واغتصاب املمتلاكت 
ة ة وتعسف ري مرشو بري بطریقة  ىل نطاق  مية ' .ال تربره رضورات حربية و تعترب خمالفات جس

ة   .'.لالتفاق
يف الرابعة لعام  53املادة _ 2 ة ج ث تنص هذه املادة  1948من اتفاق حترم تدمري املمتلاكت، ح

قو تتعلق بأفراد حيظر ': ىل ما یيل بتة أو م اصة  الل أن تدمر أي ممتلاكت  ح ىل دو 
عية أو التعاونية، إال إذا اكنت  ج و أو السلطات العامة، أو املنظامت  ات، أو  أو جام

ً هذا التدمري يض ح  .العمليات احلربية تق
ىل أنه  33املادة _  3' يف الرابعة تنص  ة ج ة أي خشص محمي عن ' :من اتفاق ال جيوز معاق

 ً   . خمالفة مل یقرتفها هو خشصيا
ة الهاي لعام  23من املادة ' ز'ذرت الفقرة _ 4 ممتلاكت العدو أو " م من تدمري 1907من اتفاق

يض ح هذا التدمري أو احلجز   .جحزها، إال إذا اكنت رضورات احلرب تق
الن العاملي حلقوق    من 17املادة _ 5 ىل  1948اكنون األول  10املؤرخ يف    اإلسان،اإل تنص 

د من ملكه تعسفا " انه    .  "ال جيوز جترید أ
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  مصادرة ممتلكات
  

رسات زراعية لعائ الرصایعة يف جتمع احلرثورة الل یصادر ثالث    ح
الل  ح صباح  اإلرسائييلصادرت سلطات 

س  رسات م ثالث 27/03/2016امخل
جبانب طریق  –جتمع احلرثورة زراعية من 
لمواطن حسن  -القدس أرحيا  هتا  وتعود ملك

راكت رصایعة  ً " 55"سالمة    .اما
ع  اإلرسائيليةاملدنية  اإلدارةواكنت قوة من  ت
مكونة من  "أدوممي همعالي"لواء مستوطنة 

حمت جتمع احلرثورة  عي اق سياريت دفع ر
القوقامت  ل مصادرة  بإ املاكن من أ

ىل منت السياراتال    .ربسات ونقلها 
ً  :وقال رصایعة ا ة العارشة صبا  يف متام السا

حمت سيارات  املدنية التجمع  اإلدارةاق
ىل حامالت أوبد ت مبصادرة الربسات ونقلها 

مترت معلية املصادرة  حوايل  إىلالسيارات واس
 ً ة اخلامسة عرصا ادرت قوات  السا ح 

املدنية مل یرتك لنا فرصة لرشح الوضع  اإلدارةضابط : ویتابع رصایعة قائالً  ،ةاملدنية املنطق اإلدارة
س رفاهية  اإلساين ري رشعي كام  أولتجمع البدوي وان بناء الربسات هو رضورة لألهايل ول بناء 

ة قانونية إرسائيلية یدعي الضابط ليه رقابة من أي  س  رش ول طان م س ني أن    .يف 
ت معلية مصادرة الربسات و وسمل الض ة ابط املسؤول املواطن حسن رصایعة وثيقة تث مكية البضا
  .املصادرة

ة املسؤو عن : وعن أي حترك قانوين بعد معلية املصادرة یؤكد رصایعة ة الفلسطي بأن وزارة الزرا
ن یعملون مع أبناء  التجمعات البدویة  الربسات اليت متت مصادرهتا مت تبليغها عن طریق موظفهيا ا

ظر تعویضنا بربسات زراعية مماث   .واىل اآلن فإننا ن
اكت اإلدارة  املدنية  هت ونوه رصایعة إىل أن احملايم اإلرسائييل املسؤول عن الوقوف أمام ا

رسات  ى " شلومو ليكر"اإلرسائيلية من هدم ومصادرة  ل اختاذ موقف قانوين  ه من ا مت إبال
مك اإلرس  امه  .ائيليةاحمل وأكد رصایعة بأنه مل یتلقى أي بالغ من اإلدارة املدنية اإلرسائيلية برضورة ق
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العنا من أرضنا  هنن،  وأن اإلدارة املدنية حتاول هبذه الطریقة اق بإزا الربسات الثالث من أم
ام  ري من أرضنا  ذ هت لهيا م سكن    .من برئ السبع 1948اليت 

ائ امل إلضافة إليه هو وتتكون  ن  واطن حسن سالمة من مثانية  أفراد بواقع ثالث بنات  وو
ه   . وزوج

راجع ماكنة الرثوة  ، و مع  ً درا ث انه ال یعمل إال  ویعاين رصایعة من أوضاع مادیة صعبة، ح
ى التجمعات البدویة فإن أوضاع أبناء التجمعات البدویة  بت  ل  ً  كد صاد احليوانية اق

  .بحت أكرث سوءاأص 
ً أن الربسات الزراعية ختص األغنام وهو   سوء خصوصا ة  زداد واملعا ري فإن الرضر  وهبذا التأ

  .ما هيدد الرثوة احليوانية 
  

  تهديد باهلدم 
  

ة سلوان ن يف ب شأة جتاریة وثالث مس   :أوامر هدم إداریة يف م
حمت طوامق م ك 04/03/2016يف یوم امجلعة املوافق  الل والقوات  من شرتكةاق ح یة  ب

لوزة يف اإلرسائيلية ني ا ني ایوب و ستان و اء ال ة سلوان،  أح  وقامت بتوزیع أوامر عسكریةب
ص" هدم إداریة إخطارات" رخ ة البناء دون  ية وجتاریة، حب شآت سك   .ىل م

الل  ح اء  4 هذا وسلمت قوات  لوزة(مواطنني من أح ني ا ستان و إخطارات هدم إداریة ) ال
ة البناء  صبحب رخ  .دون 

لوزة، وم  واسهتدفت األوامر العسكریة حمل ني ا ستان، وم  سكنجتاري يف   ني يف ال سك
دة سنوات ذ  شآت قامئة م لوزة، ومجيع امل ني ا  .اثنني يف 

حمت م  رفقة القوات اإلرسائيلية اق یة  لقميري أوحض أن طوامق الب ات ا ه املواطن فر يف  سك
ة البناء ستان، وسلمته قرار الهدم اإلداري حب ش يف م  ال ا انه یع ص، الف رخ ذ سكدون  ه م

ه وأبنائه األربعة 10   .سنوات، مع وزوج
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سویة 5لـ أوامر هدم إداریة  ن يف الع   :مس
د املوافق   الل أوامر هدم إداریة 13/03/2016يف یوم األ ح یة  ملقدسيني  سلمت طوامق ب

ص رخ ة البناء دون  سویة، حب  .من قریة الع
طقة  ساوي، يف م حمت بنایة املواطن فادي الع رفقة القوات اإلرسائيلية اق یة  أن طوامق الب

ام " حامیل العرب" ذ  ائلته قرار هدم إداري لبنایته القامئة م سویة وسلمت  ، 2001بقریة الع
ص رخ ة البناء دون   .حب

ساويأوحض الش ام  اب فادي الع ذ  ش  3، مؤلفة من 2001أن بنایته قامئة م ية، یع شقق سك
ىل  8فهيا  ة  كن مت إضافة مسا تصة،  ص الالزمة من اجلهات ا ىل الرتاخ أفراد، وحصل 

ليه خمالفة بناء قميهتا  ام  ألف 75الرخصة، وفرض  هتاء من دفعها  ، 2006شيلك، حبيث مت 
لبناء املضافویعمل طوال األ  .عوام املاضية الستصدار رخصة 

سمى  ت ما  ص، وبق طلبات الرتخ ساوي أنه أمت واستوىف م رضیبة حتسني مالمح "وأضاف الع
ة ىل الرخصة،  انه فوجئ بقرار الهدم اإلداري" الب  .لحصول 

  
یة بنایة املواطن محمد داود محم ويف  املدارس حمت طوامق الب ود وسلمته قرار هدم لقریة اق

ية املؤلفة من   .طوابق 4إداري لطابقني من بنایته السك
ام  ذ  ص لبناء طابق 2001وأوحض املواطن محمود أن بنایته قامئة م رخ ىل  هنا  ، وحصل ح

لطابقني  ص الالزمة  ىل الرتاخ اول احلصول  ليه خمالفة بناء  أن إالوسویة، و یة فرضت  الب
ي دفع  ألف 200قميهتا   .2019ام  أقساطهاشيلك، وهن

دأبناءه  أنوأضاف  شان يف الطابقني الثالث والرابع مع أرسمه املكونة من  إ  .أفراد 10وامحد یع
  

ني يف  الثوري مل  أوامر هدم إداریة ة سلوان –سك   :ب
  

ء املوافق  الل مزنلني لعائ  15/03/2016يف یوم الثال ح یة  حمت طوامق ب سلعوم يف  أبواق
ة سلوان، وسلمهتام  ص" هدم إداریة" أوامر الثوري بب رخ ة البناء دون  ث حب حمت ، ح اق

شآته، وسلمت أوامر هدم إداریة ت القوات  ه وبعض م  الثوري وقامت بتصور شوار
 .سلعوم ومحمد محزة أبو سلعوم أبو إسامعيللمواطنني 

الل سلمت وأوحض أمحد أبو سلعوم أن طوامق ب ح  أبو إسامعيلالهدم لشقة  إخطاراتیة 
ية مكونة من  ة البناء  3سلعوم ويه مضن بنایة سك قه محمد، حب ٍ یعود الن شق طوابق، وملزنل حماذ

ام  ذ  ا أن املزنلني قامئني م ص، الف رخ خمالفات "، ودفعت العائالت اآلالف الشواقل 1995دون 
دوىولطوامق احملامني وامل " بناء  .هندسني دون 



 

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 

ة شقة  ش فهيا  100ابو سلعوم  إسامعيلوتبلغ مسا بلغ  7مرت مربع، ویع أفراد، أما شقة محمد ف
ش فهيا  45مساحهتا   .أفراد 4مرتا مربعا ویع

الل مزنل املواطن سايم خرض الرجيب  ح حمت قوات  ة سلوان اق لوزة بب ني ا ويف  
ة  ه، حب  .ارةاحل إلقاءواعتلوا سط

  

  حفريات وتشققات يف املساكن
ة سلوان لوة بب ازل ساكن  وادي  دیدة هتدد م  :شققات 

لوة  13/03/2016يف  ازل وشوارع  وادي  دران العدید من م دیدة يف  شققات  ظهرت 
ذ سنوات ت اإلرسائيلية املتواص أسفل احلي م ب احلفر س ة سلوان،   .بب

شققات شققات وتصد هذا وظهرت ساع ال ه، مع ا ازل احلي وشوار دیدة يف م اطق  ات يف م
ىل الساكن، یزتامن   ً ا ق ً حق شلك خطرا ي  ربة ذ القدمية، األمر ا د معليات إخراج األ مع ازد

ت برية من ت احلفر  .مكيات 
يسهذا وحتدث  لوة الرئ برية يف شارع وادي  د الشوارع الرئ  – شققات  ة  ةسيویعترب أ يف ب

كشف عن أسباهبا -سلوان شلك رسیع دون ا شققات  یة بإخفاء ال  .تقوم الب
ش يف  6وأوحض املواطن محمد داوود صيام أن  وقد ظهرت  "حوش الشيخ داوود"ائالت تع

ب أعامل احلفر املتواص أسفلها س ه،  ازلها وسط دران م ات وشققات يف   .تصد
ة، ولكام زادت معليات وأضاف صيام أن اصوات احلف ىل مدار السا سمع  ئية  كهر ألدوات ا ر 

شققات يف اجلدران  .احلفر لكام زادت ال
ب هذه :"وقال صيام  س ىل أطفالنا  اصة  ش يف قلق  ة، ونع ري آم ازلنا أصبحت  م

شققات ه"ال رسائيلية دون  هداف  یقاف أعامل احلفر والشق اليت ختدم   ً م حبياة ، مطالبا
 .الساكن

الل بدأت بأعامل حفر األنفاق  ح لوة ان سلطات  ني عضو جلنة  وادي  وأوحض أمحد قرا
ام  ذ  مك 2007أسفل احلي م لم ه الساكن  وا من استصدار أمر  اإلرسائيلية، وبعد تو متك

ازهلم ملدة  رتازي لوقف العمل أسفل م دار قرار شهرا، وبعدها متكن الساكن من استص 14ا
لجهات  كن ما  اإلرسائيليةسمح  اهتم،  ىل ح ل أي خطورة  دم شك رشط  بأعامل احلفر 

واصل"حيدث يف احلي هو  ذدون " معليات حفر وشق م عتبار سالمة الساكن األ  .بعني 
ازهلم والشوارع  وأوحض امئة يف م شققات ا هنيارات وال لوة یعانون من  أن ساكن  وادي 

ت س ث اهنم یعتربونه  اإلرسائيليةب احلفر اصة يف فصل الشتاء، ح مومس ”أسفل حهيم، 
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تلفة من سلطة الطبيعة وسلطة “هنيارات ر، وحتاول اجلهات اإلرسائيلية ا ومجعية العاد  اآل
لمياه التنصل من مسؤوليهتا من أي معليات حفر  حون  طانية ورشكة ج  .احلي أسفلس

 
  

  تيطانيتوسع اس
شهدها املنطقة الصناعية  دیدة  امني" أعامل توسعة  ع شامل مدینة "  ب ىل أرايض قریة ج

  القدس
امني" شهد املنطقة الصناعية       ع ومخماس شامل " ب ىل أراض املواطنني يف قریيت ج اجلامثة 

سب الوقت يف هتوید ً مع الزمن، وذ هبدف  ً محموما ما ميكن هتویده من  املدینة املقدسة سباقا
ري يف املنطقة ك طاين ا س لمرشوع   ً دمة ة    .األرايض الفلسطي

هتاك، فان        الل املتابعة امليدانية لباحث مركز أحباث األرايض يف موقع  ر انه ومن  یذ
ث ج ة من ت املنطقة الصناعية، ح ً يف اجلهة اجلنوبية الرشق رى أعامل التجریف ترتكز حتدیدا

الل  25سویة ما ال یقل عن  ح ىل ما یبدو أن  ل نطاق املنطقة الصناعية، و ً تقع دا دومنا
ل ت املنطقة املسهتدفة اإلرسائييل دیدة دا شاء مصانع    .خيطط يف إ

كرس واقع         مييين املتطرف ختطط اىل  الل احلالية ذات الطابع ا ح ر ان حكومة  یذ
كرب  ذ شبكة طرق واسعة يف مدینة القدس ا طانية مع تنف س لتجمعات  رب إغراق املنطقة  ى، 

طورة وبناء املناطق الصناعية هنا وهناك  ة حتتية م إلضافة اىل إقامة ب الف القدس،  حميط 
الل هناك ح دمة ملصاحل   ً  .هبدف إنعاش املنطقة صناعيا

  
طانية  س امني"املنطقة الصناعية  اریةوأعام" ب   ل التوسع 
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الل ح   :دمع مطلق من حكومة 
امني" شار اىل ان املنطقة الصناعية    ة التحتية، " ب لب ب من العطاءات املتعلقة  اكن لها نص

الن عن خمطط  إلضافة اىل اإل خفالل العامني املاضيني مت طرح عطاء لبناء أربعة مصانع إرسائيلية 
تنظميي لت املنطقة اطق خرضاء تفصييل  شاء م لمستعمرة وإ طط الهيلكي  ، مشل توسعة ا

طقة  كفل توسعة م امة مما  امني" وطرق ومرافق  ىل األرض، ولتصبح " ب ً خللق واقع  ال مستق
يازات  طقة القدس، ومتتاز بوجود ام اذاة م اصة أهنا تقع مب رات  س ذب  ت املنطقة حمط 

ا وتطورها دیدة يف الرضائب واخلدمات الل لها هبدف إجنا ح ا  سهيالت اليت یقد   .وال
جتدر اإلشارة اىل ان املناطق الصناعية اإلرسائيلية يف أرايض الضفة الغربية والقدس الرشیف      

اصة يف الرضائب والتنقل،  اهتا وسهيالت  اصة يف التطور ومتتاز بدمع ملنت ت  یعطى لها أولو
دد من املناطق الصناعية يف الضفة الغربيةوهذا بدوره اكن ك  ل يف وجود    .ف

    
ة  لب   :تلویث 

ً يف طرق     امليا ة املتبعة  ، فان ت املصانع ال تطبق  الرشوط الصحية والبي لتوازي مع ذ
الل ان ت  ح رى  ث  ، ح ت سواء أاكنت الصلبة مهنا أو حىت السائ لص من النفا الت

ام  املصانع تقع الحظ ق ة، ف لهيا ت الرشوط البي لتايل ال یطبق  الل و ح دود دو  ارج 
ة  ىل الب قي  ة و شلك هتدید حق ري حصي هتا السائ بطرق  ت املصانع يف خض نفا

لفعل يف املنطقة الصناعية  ة، وهذا موجود  امني" الفلسطي برية من "ب واليت تضخ مكيات 
لفات ال  زید عن ا لفات بعدها مسافة  سري ت ا جتاه األودیة يف قریة مخماس، ل  2سائ 

يئ والزراعي هناك ىل التنوع الب ة تؤر  وارث ب ركة وراهئا    .يلومرتا 
ر أن املنطقة الصناعية ی    امني" ذ اللية " ب ح اریة  معات الت ً من ا بريا  ً ددا حتتضن 

دد م ث، إلضافة إىل  رزها مصنع املطاط، مصنع املنظفات، ومصنع لأل ن املصانع واليت من أ
ث  ام  تأسستح ىل 1991يف بدایة  ع ومخماس شامل مدینة القدس احملت أراضم    .قریيت ج
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  خمططات استعمارية
  

 "راموت"خمطط ملنزته مقابل خمطط سكين قرب مستوطنة : القدس
یة م 2016آذار  31يف  ىل الت تعمل ب زته  فع مبخطط إلقامة م ىل ا الل يف القدس  ح

اورة ملستوطنة  سمى ' راموت'ا رة التخطيط يف وزارة املالية ' سلطة أرايض إرسائيل'فإن ما  ودا
طاين يف املنطقة ذاهتا فع مبخطط لبناء  اس ىل ا  .تعمالن 

ىل  متل  ش اء أن خمطط البناء يف الت ذاهتا  اطق جتاریة 1435و ية، إضافة إىل م دة سك  .و
طط، أن الت يه آخر التالل يف القدس واليت  ة، تعارض ا لب ظامت تعىن  يف املقابل، تدعي م

لهيا ادي، و جيب احلفاظ  ري  يئ  ىل تنوع ب  .حتتوي 
ب األعامل اجلاریة يف املنطقة، فقد حتولت الت إىل محمي س رباء أنه  ت كثرية كام یدعي  ة حليوا

ريها افذ و هنا الثعالب والغزالن والضباع والق  .ب
ل  لهيا يف رشن الثاين املايض من ق ور، فقد متت املصادقة  ر أنه رمغ معارضة خمطط البناء املذ یذ

لسكن  .جلنة التخطيط اخلاصة 
سمى  لتخطيط والبناء'كام صادقت ما  لجنة احمللية  یة ، م30/03/2016 ، یوم'ا ىل انضامم ب

ة خمطط وزارة املالية زته، وذ يف موا الل إىل خمطط لتحویل الت إىل م   .ح
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دیدة جببل املكرب: القدس احملت طانية  ىل بؤرة اس  املصادقة 

م 2016آذار  30يف 
لجنة احمللية  صادقت ا
یة  لتخطيط والبناء يف ب

لقدس الل  ىل ، ح
 152552 خمطط حيمل الرمق

طانية وذ إل قامة بؤرة اس
دة  18دیدة مؤلفة من  و

ية  ل استعامریة سك يف ج
ة  املكرب يف القدس الرشق

 .احملت
الل ح یة  ل ب س من دون تد ن ين املستوطنون يف هذه البؤرة  درت . وتقرر أیضا أن ی و

طاين مجعية  س طط  ال' إلعاد'إىل هذا ا طانية من  مس س بعة لها  لوئيل 'ل رشكة 
متنت س نف  .'إ

  
ليه  وموقع البؤرة عبارة  الء  س د فهيا سيكون ملحق ملبىن مت  ل بضع سنوات، ویتوا ق

ل مجعية  ذ العام ' إلعاد'حراس من ق ىل هذه اخلطة، فإهنا معليا . 2012م یة القدس  ومبصادقة ب
ري قان ده بصورة  ش ي مت   .ونية ومن دون ترصحي بناءرشعن املبىن ا

ف تتارسيك، حمقق من مجعية  طان يف القدس، إن ' ري معمي'وقال أف س الل و املناهضة لالح
یة القدس تعانق مجعية إلعاد وهام معا تلحقان رضرا بنا مجيعا' اجز آخر . ب هذه يه  ومستوطنة 

ا القدس وإرسائيل اد حتتا سویة سياسية   .'أمام 
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  :م2016الل شهر آذار  "مستعمرة معاليه ادوممي"ات استعامریة يف خمطط
  

املستعمرة 
  اإلرسائيلية

  التارخي
ة  مسا
/ األرايض 
  دومن

اجلهة 
  املعتدیة

  مالحظات  وضع اخلطة  خطة رمق

شور  م
  ادوممي

شور  م
  ادوممي

30/03/2016  

8.75  
مسؤول 
أمالك 
  احلكومة

طرح عطاء رمق 
مضن  29/2016

  خطة رمق 
5/4/2/420  

  متت املوافقة

دمات  ري قطعيت ارض جتارة و تأ
اطق صناعية  ار "أخرى ليناء م اس

سنة مع  49األرايض سيكون ملدة 
متدید لـ    سنة أخرى 49إماكنية ا

98.5  
طرح عطاء رمق 

مضن  59/2016
  2/2/2/420خمطط

  متت املوافقة
ع عقد ملدة  سنوات مع إماكنية  3لتوق

متدید لسنة    ا

  

  
 5/4/2/420طط رمق خم
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  اعتداءات مستعمرين
  

ليه ة من املستوطنني  رضوض بعد اعتداء مجمو  :إصابة مقديس 

ب املواطن أمحد محمد بدر  ، صباح  40أص ً ، رضوض يف م11/03/2016یوم امجلعة املوافق اما
دی امه بعم يف  ليه أثناء ق ة من املستوطنني  قة اجلرس خمتلف أحناء جسده، بعد اعتداء مجمو

 .لقدس الغربية
ائ بدر أن  دیقة ) اما 30- 20(مستوطنني ترتاوح أعامرمه بني  5وأوحضت  دون يف  اكنوا یتوا

ىل رأس مع يف احلدیقة  لقدس الغربية، وب اكن املواطن بدر  لرسول و اجلرس  وا الشتامئ  و
عتد لرضب املربحليه السالم ولعرب، وبعد دقائق قاموا مبهامجته و ليه   .اء 

رضوض خمتلف ب  ه،  ةوأضافت العائ أن املواطن بدر أص ف والظهر وقدم ك طقة ا يف م
ذاملاكن وقامت  إىلاإلرسائيلية وحرضت الرشطة  سيارة اإلسعاف  إىلقل إفادته ونُ  بأ شفى  املس

 .لتلقي العالج
ائ بدر  ت  الل الرضب و  أنولف ه  ههاتفه احملمول سقط م ه م رسق  .قام املستوطنون 

ل املستوطنني متكن  امجته من ق ى  د زمالئه يف العمل، و رفقة أ وأوحضت العائ انه اكن 
الل ذ تعرض بدر لرضب املربح ومتكن  بتعاد وابلغ الرشطة واإلسعاف، و زم من 

ل وصول الرشطة  .املستوطنون من الفرار ق
ائ بدر أن أمحد ق  .لقدس الغربية" تل بيوت"مركز رشطة  إىلام بتقدمي شكوى رمسية وأضافت 

ة سلوان، وهو أب لثالثة أبناء   .الشاب بدر هو من ساكن ب
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  االعتداء على األماكن الدينية 
  

امات الل شهر آذار  اق د األقىص    :م2016املس
اللرشطة  01/03/2016 - ات الصباح مسحت ح ذ سا  لعرشات املستوطنني م

ام د األقىص وسط حامی ق  .ة مهنااملس
ة نيعرشات املستوطن 02/03/2016 - دة دفعات من السا ىل  د األقىص  حموا املس  اق

 ً ا  .السابعة صبا
عت قوات  03/03/2016  - د م لمس خول  الل املواطنني من ا ب  األقىصح

خول مسحت  .لعرشات املستوطنني 
داملستوطنودد  06/03/2016 - لمس اماهتم  وسط حامیة الرشطة  األقىص ن اق

رات ا ال ا  .ور
ع 07/03/2016 - اللم ح د  ت قوات  لمس خول  والسامح  األقىصاملرابطات من ا

خول  .لمستوطنني 
اللقوات مسحت  09/03/2016 - د  ح خول إىل املس لعرشات املستوطنني 

ب املغاربة والتجوال يف ا د األقىص من   .ملس
د 10/03/2016 - ىل  د األقىص  حموا املس ة دفعات من عرشات املستوطنون اق

 ً ا ة السابعة صبا  .السا
اللرشطة  13/03/2016 - د األقىص  ح لمس خول  لمرابطات من ا عها  تواصل م

د تعبريها ىل  سمى بقامئهتا السوداء  ن تصنفهم مضن ما   .ا
اللرشطة  14/03/2016 - د األقىص  متنع ح لمس خول  دد من املواطنني من ا

اموحتقق معهم ، وسمح لعرشات املستوطنني  د ق  .املس
الل تدقق  15/03/2016 - ح ىل قوات  د األقىص  أبوابيف بطاقات املواطنني   املس

سمح د ب  ام املس ق  .لعرشات املستوطنني 
ع 16/03/2016 - اللم ح د املرابطات م ت قوات  لمس خول  والسامح  األقىصن ا

خول  .لمستوطنني 
ال  20/03/2016 - د وسط حامیة الرشطة ور لمس اماهتم  املستوطنون جيددون اق

رات ا  .اإلرسائيلية ا
اللقوات  21/03/2016 - د األقىص  ح خول إىل املس سمح لعرشات املستوطنني 

 .د ب املغاربة والتجوال يف املس ة  من
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د  22/03/2016 - لمس خول  الل مينع املواطنني من ا وسمح لعرشات  األقىصح
خول  .املستوطنني 

ع 23/03/2016 - اللم ح د  ت قوات  لمس خول  والسامح  األقىصاملرابطات من ا
خول  .لمستوطنني 

دة دفعات من  24/03/2016 - ىل  د األقىص  حموا املس عرشات املستوطنون اق
ة السابعة ص ا ً لسا ا  .با

ال  27/03/2016 - د وسط حامیة الرشطة ور لمس اماهتم  املستوطنون جيددون اق
رات ا  .اإلرسائيلية ا

اللقوات  28/03/2016 - د األقىص  ح خول إىل املس سمح لعرشات املستوطنني 
د ة من  .ب املغاربة والتجوال يف املس

ال املستوطنون جيددو  29/03/2016 - د وسط حامیة الرشطة ور لمس اماهتم  ن اق
رات ا  .اإلرسائيلية ا

  
  
  
  
  
  


