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11/8/0202  

 بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

عام الجرافات: "إسرائيل" االستعمارية تمهد للضم بتصعيد جريمة حرب هدم المنشآت، 

 وتهدم معها مبادئ القانون الدولي

يرة جرائم تصاعي وتوبكبير م  ادقلق واإليان  يتابع مركز إعالم حقوق اإلنساا  وادييمقرايي  شمم"ش ع  كب  
ادهيم وادمصااااااايرة واإلتال  ادت  تقوم بها ادمنالوم  ارسااااااتئماري  اإلساااااارائيلي  وتسااااااتهي  كا    نوا  منماااااا   

ادييني  وادسااياحي  وادصااناعي  وادتجاري  وادزراعي  وادرساامي   و   مقيمتها ادسااكني ت وادت  تساابب  ادفلساايينيي   
ريي مئا  ادفلسااااايينيي  ادكبير منهم م  ا يفان وادنساااااا ت إة وصااااال  نساااااب  اريفان ادةي  تم    تهجير وتمااااا

 ضااالع ع   %7   يما بلغ  نسااب  ادنسااا  ادلوات  تم  يم منماا   يملكنها %02تمااريي م و ق عين  عمااوائي  
 ادلوات  تم تمريي  ت

وامتي  دتساااااااون با رو بيو  ومسااااااااك    ادفلساااااااييني  دم ترحم آد  ادهيم اإلسااااااارائيلي   ن نو  م  ادمنمااااااا  
وميار" ومجاد" قروي  ومتنز ا  ومحيا  وقوي ومقا   ومماااااااريع دلياق  ادماااااامسااااااي  ومغاساااااان دلساااااايارا  
ومقا   ووصاااااااال  حتا ادحفر ارمتصاااااااااصااااااااي   بن ومراكز مئادج   يرو" كورونا     إصاااااااارار قم   علا 

علا  رضه بصل   ضم  منالوم  استئماري   ممارسا  ادئنصاري  ضاي كن ما يب  دانساا  ادفلسيين  ووجوي 
 تتقايع وتتكامن علا  ي  واحي  و ضم ا رو وتهجير ادسكا  ا صالنيي ت

( 31( منماة  لسييني  دلهيم    كا    نحا  ادضف  ادغربي   )002رصي مركز شمم"ش منة بياي  ادئام تئرو )
ة تستتيم شإسرائينش ادسلي  ادقائم  بارحتالن (  إCمنها تملكها نسا   تركز  مئالمها    ادمنايق ادمصنف  )

ادئييي م  ادحجج    محاودتها مرعن  جريم  ادهيم  منها ادبنا  بيو  ترتيص وادةن يئلم ادفلسيينيي     
 نهم د  يحصلوا عليه  سبا  سياسي    و ادهيم ضم  سياس  ادئقا  ادجماع  ضي عائال   Cمنايق 

دجيار ارمن  و ادقر  م  ا ترى مبن إقام  ادمماريع ارستيياني      إدا حجج ادمناضلي  ادفلسيينيي ت باإلضا
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و ادوقو     منيق   بري ت رحال مركز شمم"ش حج   يم دجيار استناين دمواين  مقيس  م   كبر ادحجج  
مئا     ارستتفا : اإليالد  علا ادمسجي ا قصات   غراب  وا 

ة يمير مركز شمم"ش    سياق جغرا يا ش   مي   لسييني  رئيس     عي  شصفق  ادقر  ارستهيا   إدا  وا 
وتيي ادضم ادمتفرع  عنها كان  ةاتها عي  ارستهيا ا  علا ا روت إة جا    علا نسب  استهيا ا     
ادقي" ادئاصم   بم محا ال  ادتلين  تليها  ريحا وا غوار  وم  بم ميين  بي  دحم كأعلا  ربع مي   لسييني  

دا    رصي زمني  ارستهيا  تم اس   اإلتيارا     علا مهر   مير إدا يتهيا  منم   ادفلسيينيي   يهات وا 
علا مهر     ( إتيار   يما كا  022إدا )اإلتيارا   يه وصل     إةكا  ادمهر ادتام" م  ادئام ادحاد 

ادكبير   عملي   يم استهي ( 02)إدا " م  ادئام ادحاد  بئيي إجماد  وصن يادهيم ادمهر ادتاد   ن ادسا
     ادئملي  نفسها  مع قر  موعي تنفية متيي ادضمت كبر م  منماة منها 

ة يسلي مركز شمم"ش ادضو  علا عمليا  ادهيم ادةات  ادت  تمئ     ادقهر  إة بلغ  ت  عيي ادمنم   ادوا 
غادبيتها ادساحق   منم  ( 12) حتا منتص  ادئام ادحاد    جبر  سليا  ارحتالن مادكيها علا  يمها ةاتياع 

كلما كان  ادمنيق   قر  م  ادحرم ادقيس  كلما تكب    وادت  رحال مركز شمم"ش عني رصي ا  نه منازن
دنسب   يه اارستهيا   يها  و و ما يفسر ادفرق    نسب  عمليا  ادهيم ادةات  بي  جبن ادمكبر ادت  بلغ  

 دلقر   و ادبئي م  ادحرم ادقيس   ما يؤكي سياس  ادتهويي وتكبيفهات  و قاع %1وبلية  بو يي" ادت  بلغ   20%

ة يبرز مركز شمم"ش دجمهور   برز عمليا  ادهيم وادمصايرة واإلتال  اإلسرائيلي  ادت  جر  تالن ا سبو   وا 
ن ا تير  قي م  ادمهر ادحاد  وادت  ارتفئ  علا نحو غير مسبوق  وتمبل     إجبار بليي  وقوا  ارحتال

    ميين  ادقي" كن م : 

 ادمواي  إياي  بو صبيح    ح  سلوا ت -
 ادمواي  عيسا عال  عويسا     ح  جبن ادمكبرت -
 ادموايني  ادمقيقي  سامر وسليما  ادقاق    ح  عي  ادلوزة ببلية سلوا ت -
 ادمواي  نهاي صبيح مقيرا     ح  جبن ادمكبرت -
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 ادمواي  تادي  بو ياع     ح  ادميخ جراحت -
 دمواي  محمي علو     بلية بي  حنيناتا -
 ادمواي  إبرا يم صبيئ  وعمته جنوب  ادميين ت -
 

علا  يم منازدهم ةاتياعت وتسليم موايني     منيق  ادر " ارحمر مرق يمو     محا ال  يوبا"  و   قري  
 سوسيا وقري  مئ  ادبيم مرق بلية ييا    محا ال  ادتلين إتيارا  بادهيم دمنم تهمت

و يم غر تي  زراعيتي     ادمنيق  بي  بلية ادزعيم وقري  ادئيساوي     ميين  ادقي"  ومنمأة تجاري     منيق  
عي  ادلوزة    ح  سلوا     ميين  ادقي"  وبرك ميا     قري  ادجفتلك  وغر   سكني     منيق  واين جحيش  

ي غرب  ميا  ومنزن    قري   راسي  بمنيق  يئبومنزدي     ترب  بي  اسكاريا جنوب  ميين  بي  دحم  وتزا  
 ميين  جني   وبالب  منازن    بلية سلوا     ميين  ادقي" تئوي دئائل  اديحا ت

 إ  مركز شمم"ش يئيي ادتمييي علا     ة  ادممارسا  ارستئماري  ادئنيف   ترتق  دمستوى جريم  حر  و قاع 
( م  اتفاقي  21 90 11رى عقوب  جماعي  متادف  دلمواي )دنالام روما ا ساس   و   كةدك    حار   ت

دتوقيئها  و   انتهاك دلماية  73جني  ادرابئ  بمأ  حماي  ا متاص ادمينيي  وادت  نق  علا  عتا  ادةكرى 
( م  ادئهي اديود  ادتاص بادحقوق ارقتصايي  33( م  اإلعال  ادئادم  دحقوق اإلنسا   ودلماية )02)

( م  ارتفاقي  اديودي  دلقضا  علا جميع  مكان ادتمييز ادئنصرن وما قيمته 2وادبقا ي   ودلماية )وارجتماعي  
 ارتفاقيا  سابق  ادةكر م  حماي  وصيان  ورعاي  دلحق    ادسك ت

ة ييي  مركز شمم"ش تما   ادمنالوم  ادقضائي  اإلسرائيلي  مع ادممارسا  ارستئماري  ادئنيف  وارنحياز دها  وا 
بادتأكيي علا قرارا  ادهيم وادمصايرة واإلتال   بما يمكن تأكيي جييي علا    ادقضا  اإلسرائيل   و جز  م  

  يوا  ادمنالوم  ارستئماري   ويمارك    ارتكا  جرائم ادحر  ضي ادفلسيينيي  ويمنحها غيا  مرع ت
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ر من علا وجه ادسرع  علا تو ي إ  مركز شمم"ش يكرر يعوته دلمجتمع اديود  إدا تحمن مسؤودياته وادئ
ادحماي  دلمينيي  ادفلسيينيي  ادواقئي  تح  ارحتالن  وادتوق  ع  سياسي  غو ادير  ع  ممارسا  
شإسرائينش ارستئماري  وادت  توح  دها  نها  وق ادقانو  وتمجئها علا إعاية سري منيق ادقوة ومرعن  ارنتهاكا  

  الن اديعم ا مريك  ادميلق م  إيارة ترام  ادئنصري  دسلوك ارستئمار يو  اينا اعتبار  ن مسا د  سيما  
 اإلسرائيل  ادئنصرن وممارساته ادقمئي  بحق ادمينيي  ادفلسيينيي ت

 انتهى
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