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مقدمة
علــى مــدار الثالثــة أســابيع الماضيــة ،منــذ لحظــة اختفــاء المســتوطنين اإلســرائيليين الثالثــة ،مســاء الخميــس
 ،12/6/2014وحتــى الخميــس  ،3/7/2014نفــذت قــوات االحتــال اإلســرائيلي  387عمليــة توغــل فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،أي بمعــدل تقريبــي ( )18عمليــة توغــل يوميــاً ،اقتحــم فيهــا نحــو 2400
منــزال ومؤسســة ،حيــث كانــت تلــك التوغــات واســعة النطــاق بشــكل كبيــر وغيــر مســبوق فــي األراضــي
الفلســطينية منــذ العــام  ،2002إبّــان عمليــة اجتيــاح القــوات اإلســرائيلية لمــدن الضفــة الغربيــة بالكامــل.
وقــد شــملت هــذه التوغــات العديــد مــن االنتهــاكات ،وتضمنــت اقتحــام مئــات المنــازل الســكنية وتعمــد
إحــداث تخريــب فــي بنيتهــا وأثاثهــا بشــكل كبيــر ،والتنكيــل بســكانها ،وتحويــل عــدد منهــا لنقــاط عســكرية،
كمــا شــملت تلــك العمليــات مداهمــة جمعيــات أهليــة فلســطينية ومراكــز صحيــة ومكاتــب صحفيــة ومــدارس
وجامعــات ومحــات صرافــة.
الالفــت الجديــد فــي تلــك العمليــات ،كمــا حــدث فــي العديــد مــن الحــاالت ،كان اســتيالء قــوات االحتــال
اإلســرائيلي علــى أمــوال وأمــاك تعــود ألصحــاب البيــوت والمراكــز التــي اقتحمتهــا ،وبحســب اإلحصــاءات
التــي جمعهــا المرصــد األورومتوســطي ،والتــي شــملت معظــم حــاالت مصــادرة األمــوال واالســتيالء عليهــا،
والتــي تمــت خــال األســابيع الثالثــة الماضيــة ،بلــغ مجمــوع المبالــغ النقديــة المســتولى عليهــا والتــي تمكــن
المرصــد مــن حصرهــا مــا يقــارب  370ألــف دوالر ،إضافــة إلــى ذلــك ،صــادر االحتــال قرابــة  93حاســوب
ـص خســائرها
مكتبــي أو حاســوب محمــول (هــذا العــدد تقديــري نســبيا ً بســبب أن بعــض الجمعيــات لــم تحـ ِ
بعــد) ،وعشــرات الهواتــف المحمولــة ،وســيارات خاصــة ،كمــا صــادرت قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي
حــاالت أخــرى أثــاث مكتبــي ومعــدات وآالت ،وأبــرز هــذه الحــاالت كانــت مصــادرة المعــدات الخاصــة
بشــركة «ترانــس ميديــا» اإلعالميــة ،والتــي قــدرت قيمتهــا ب 800ألــف دوالر أمريكــي ،والمعــدات الخاصــة
بمصنــع األلبــان فــي الخليــل ،والتــي قُـدِّرت قيمتهــا ب  812ألــف دوالر أمريكــي .وبلغــت القيمــة اإلجماليــة
لألمــاك المصــادرة أو المســتولى عليهــا حوالــي ( )2.9مليــون دوالر.

خلفية قانونية
يبــرر الناطقــون باســم الحكومــة اإلســرائيلية عمليــات االســتيالء بادّعــاء أن هــذه األمــوال والمؤسســات
تُســتخدم «لتمويــل اإلرهــاب» ،غيــر أنهــا ال تقــدم أيــة أدلــة أو إثباتــات لدعــم هــذا االفتــراض .وبحســب
اإلفــادات واإلحصــاءات التــي جمعهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي ،فــإن الســلطات اإلســرائيلية لــم تبــرز
أي إذن قضائــي يســمح باالســتيالء علــى تلــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة فــي أي حالــة مــن الحــاالت.
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ويمكــن القــول ،إن قيــام إســرائيل بمصــادرة أمــوال وأمــاك تعــود لفلســطينيين مدنيين أو لمؤسســات فلســطينية
مدنيــة بهــذه الصــورة يمثــل مساس ـا ً جســيما ً بحقــوق الفلســطينيين ،ويخالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والتــي
نصــت فــي مادتيهــا ( )27و ( )33علــى حمايــة المدنييــن ضــد جميــع أعمــال العنــف ،وعلــى حظــر الســلب،
وتحريــم تدابيــر االقتصــاص التــي تنــال مــن المدنييــن وممتلكاتهــم .كمــا حظــرت المــادة ( )53مــن االتفاقيــة
«تدميــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات أو المنظمــات االجتماعيــة أو
التعاونيــة ،إال إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي حتم ـا ً هــذا التدميــر» ،وهــو مــا لــم يكــن حاص ـاً فــي
عمليــات المصــادرة والتخريــب التــي قــام بهــا الجيــش اإلســرائيلي .وهــو األمــر الــذي يجعلهــا مــن المخالفــات
الجســيمة التفاقيــة جنيــف الرابعــة ،بموجــب المــادة ( )147منهــا ،وجريمــة حــرب ،بموجــب ميثــاق رومــا
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
كمــا أن هــذه األعمــال مثّلــت صــورة مــن صــور العقــاب الجماعــي بحــق الفلســطينيين ،خصوصــا ً أنهــا
جــاءت كــردة فعــل علــى اختفــاء الشــبان اإلســرائيليين الثالثــة ،والذيــن قُتلــوا فيمــا بعــد .وهــو األمــر الــذي
يتنافــى والمــادة ( )33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والتــي حظــرت العقوبــات الجماعيــة أو معاقبــة أي شــخص
عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شــخصياً.
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وقائع:
ومــن وقائــع مصــادرة األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي تمــت خــال فتــرة األســابيع الثالثــة التــي
يغطيهــا التقريــر ،نلحــظ أن عمليــات المصــادرة واالســتيالء علــى أمــوال المواطنيــن الفلســطينيين شــملت
مــا يلــي:

1.1مصــادرة أمــاك شــخصية :وتنوعــت مصــادرة األمــاك الشــخصية أو االســتيالء عليهــا مــا بيــن أمــوال
نقديــة ،أو مصــاغ ذهبــي ،أو ســندات ماليــة ،أو حتــى ســيارات خاصــة فــي بعــض األحيــان .والمالحظ ،أن
قــوات االحتــال اإلســرائيلي تع ّمــدت فــي العديــد مــن الحــاالت التســتر علــى أخذهــا لهــذه األمــوال ،وعــدم
إبــاغ األهالــي بذلــك ،بحيــث تــم االســتيالء علــى األمــوال أثنــاء اقتحــام القــوات للبيــوت وتفتيشــها ،مــن
غيــر إبــراز إذن قضائــي ،وال إعــام أصحــاب تلــك األمــوال بمصادرتهــا ،وال بقيمــة المبلــغ المصــادر،
فــي صــورة أشــبه بــأن تكــون عمليــة ســرقة منظمــة.
ففــي يــوم  18حزيــران (يونيــو) ،قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي باقتحــام منــزل المواطــن نســيم ذيــب
دربــاس مــن نابلــس ،وصــادروا مبلــغ  8750شــيقل ( )$2560مــن خزنــة خاصــة لــه ،ومبلــغ  15ألــف
شــيقل ( )$4390تعــود البنــه عبــد هللا دربــاس ،كمــا صــادروا عقــدا ً ذهبي ـا ً بقيمــة  100دينــار أردنــي
(.)$140
وفــي  21حزيــران (يونيــو) ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي منــازل األشــقاء محمد وعلــي
وعــاء ،أبنــاء يوســف محمــود معــروف ،وصــادرت منهــا  50ألــف شــيقل ( .)$14.630كمــا صــادرت
تلــك القــوات مبلــغ  5آالف شــيقل ( )$1463مــن منــزل المواطنــة إيمــان جميــل الشــولي فــي عصيــرة
بالقــرب مــن نابلــس ،ومبلــغ  15000ألــف شــيقل ( )$4390مــن منــزل المواطــن تامــر فهمــي الهيمونــي
فــي الخليــل .وفــي قريــة اســكاكا ،القريبــة مــن مدينــة قلقيليــة ،صــادرت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
مبلــغ  85ألــف شــيقل إســرائيلي ( )$24.870مــن منــزل المواطــن خالــد حســين يوســف علــي.
وفــي اليــوم التالــي ،أي بتاريــخ  ،22/6صــادرت قــوات االحتــال ســيارة (نــوع بيجــو  ،)2012تعــود
ملكيتهــا للمواطــن زاهــي نعيــم محمــود شــبارو مــن نابلــس ،بدعــوى أنــه اشــتراها مــن «أمــوال إرهابيــة»،
فيمــا يؤكــد المواطــن شــبارو أنــه يســتخدم ســيارته لتســيير شــؤون عملــه فــي توزيــع الشــوكالتة ،والتــي
تعــد مصــدر دخلــه الوحيــد ،مؤكــدا ً أنه اشــترى ســيارته تلــك بالتقســيط عــن طريــق «البنــك العربــي»
بمبلــغ قــدره ( )29ألــف دوالر .كمــا صــادرت تلــك القــوات مبلــغ  5آالف دينــار مــن المواطــن وضــاح عبــد
الحميــد شــاهين مــن نابلــس .واقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي منــزل المواطــن «نــور الديــن ســاطي
محمــد أشــقر» ،مــن طولكــرم ،وصــادروا منــه مبلــغ  3200شــيقل وســيارته الشــخصية (نــوع بيجــو).
وفــي مادمــا ،إلــى الجنــوب مــن نابلــس ،صــادرت قــوات االحتــال اإلســرائيلي مبلــغ  200ألــف شــيقل
( )$58526مــن المواطــن نــزار عبــد هللا ســعادة زيــادة ،إضافــة إلــى ســندين مالييــن (شــيك) قيمــة كل منهمــا
( )1750شــيقل ،و ( )800شــيقل علــى التوالــي ،و 22بطاقــة رصيــد للهواتــف الخلويــة ،وجهــازي حاســب
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محمــول ،وجهــاز قــارئ (آيبــاد) ،وجهــازي هاتــف محمــول .كمــا قامــت القــوات اإلســرائيلية بمصــادرة

( )15800شــيقل و ( )1700دينــار أردنــي مــن منــزل المواطــن جمــال فــارس خاطــر مــن نابلــس.
وفــي  24حزيــران (يونيــو) ،صــادرت القــوات اإلســرائيلية «غزالــة» ووليدهــا تعــود للمواطــن ثائــر ســمير حســن
نصار(بقيمــة  1500شــيقل) ،كمــا صــادرت مبلــغ  6آالف شــيقل ومصاغــا ذهبيــا بقيمــة ثالثــة آالف دينــار وهاتــف
نقــال وجهــاز قــارئ لوحــي (آيبــاد) ،تعــود للمواطــن صايــل حســن محمــد حمــد مــن «عينبــوس» فــي نابلــس.
وقــال المواطــن فــارس محمــد ربيــع ربعــي ،إن قــوات االحتــال صــادرت مــن بيتــه مبلــغ  8000ألــف
شــيقل ،ومصــاغ ذهبــي بــوزن  50غــرام .كمــا صــادرت تلــك القــوات ســيارة (نــوع كيــا  )2008تعــود
للمواطــن محمــد خالــد صــادق أبــو ســيف.
وفــي  26حزيــران (يونيــو) ،أقدمــت قــوة مــن جيــش االحتــال علــى اقتحــام منــزل المواطــن فــارس
محمــود العمــور ،وصــادرت مصاغــا ذهبيــا يقـدَّر وزنــه بحوالــي  50غرامـاً ،ومبلغـا ً مــن المــال مقــداره
 8500شــيقل إســرائيلي .وفــي نفــس اليــوم ،قامــت قــوات االحتــال بمصــادرة مبلــغ مــن المــال (حوالــي
 2000دينــار أردنــي) ،مــن منــزل المواطــن ثائــر جبــر علــى الطيطــي.
وفــي يــوم  2تمــوز (يوليــو) ،قامــت قــوات االحتــال بمصــادرة ســيارة (نــوع ســوبارو) ،تعــود ملكيتهــا
للمواطــن عمــر أبــو عيشــة ،وذلــك بعــد أن هدمــت بيتــه ،وهــو والــد أحــد الذيــن تتهمهــم إســرائيل بتنفيــذ
عمليــة القتــل للشــبان اإلســرائيليين الثالثــة.
منتصــر محمــد موســى «موســى محمــد» ( )24ســنة ،مــن ســكان بلــدة «تفــوح» قضــاء الخليــل .قال
لفريــق األورومتوســطي فــي مقابلــة خاصــة معــه ،إن قــوة كبيــرة مــن الجيــش اإلســرائيلي ،قوامهــا
مــا بيــن  50-60جنــدي ،قامــت يــوم  15حزيــران (يونيــو) باقتحــام العمــارة التــي يســكن فيهــا مــع
عائلتــه وأشــقائه ،وطلبــت مــن جميــع مــن فــي البيــت الخــروج منــه ،بمــا فيهــم النســاء واألطفــال.
يقــول منتصــر عــن ذلــك اليــوم« :دخــل مجموعــة مــن الجنــود إلــى بيتنــا ،وتعاملــوا معنــا بعنــف
شــديد وأجبرونــا علــى الخــروج مــن المنــزل ،ثــم قامــوا بتكســير األبــواب الداخليــة .وبعــد حوالــي
ســاعة قالــوا لنــا إن التفتيــش انتهــى ويمكننــا العــودة إلــى البيــت .وحينمــا دخلــت بيتــي تفاجــأت
بوجــود ثالثــة جنــود ،كان أحدهــم يحمــل ســاحا ً آليـا ً ثقيـاً وبــدا مرتبــكاً .كانــوا قــد د ّمــروا محتويــات
المنــزل ،اتصلــت بــي والدتــي -والتــي كانــت فــي المستشــفى ذلــك اليــوم -لالطمئنــان وشــرحت
لهــا الــذي حــدث ،وطلبــت منــي أن أتفقــد أمــواالً تعــود ألخــي ( 3000شــيقل) كانــت وضعتهــا فــي
محفظــة تحــت وســادتها .وحينمــا بحثــت عــن المحفظــة لــم أجدهــا ،وتذكــرت أنــي شــاهدت جــزءا ً
منهــا فــي جيــب الجنــدي الــذي كان يحمــل الســاح اآللــي الثقيــل».
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ويضيــف منتصــر« :لحقــت بالقــوة المقتحمــة ،وتحدثــت مــع الضابــط المســؤول وأخبرتــه عــن
المبلــغ المفقــود ،فبــدأ بالســخرية والضحــك مــع الجنــود اآلخريــن ،ثــم هددونــي وطلبــوا منــي العــودة
وصوبــوا أســلحتهم تجاهــي
إلــى البيــت .وبالفعــل ،تقــدم بعدهــا مجموعــة كبيــرة مــن الجنــود نحــوي
ّ
وطلبــوا منــي العــودة إلــى منزلــي فــوراً ،فعــدت.

2.2مصــادرة أمــاك مراكــز صحيــة وإعالميــة :قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي يــوم  17حزيــران
(يونيــو) باقتحــام مســتوصف الصداقــة (اإلحســان ســابقاً) فــي مدينــة بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة بعــد
تكســير أبوابــه ،ثــم قامــوا بتفتيشــه ومصــادرة  3حواســيب ،وملفــات طبيــة ،وســندات صــرف ،مــا أدى
إلــى إعاقــة عمــل المســتوصف أليــام .يشــار إلــى أن هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي تقــوم فيهــا قــوات
االحتــال اإلســرائيلي باقتحــام هــذا المســتوصف خــال أقــل مــن ثالثــة أشــهر.
كمــا قامــت تلــك القــوات يــوم  18حزيــران (يونيــو) باقتحــام مكتــب شــركة «ترانــس ميديــاTranc -
 »Mediaاإلعالميــة فــي مدينتــي الخليــل والبيــرة ،وهــي شــركة تقــدم خدمــات البــث والتصويــر ل
( )14فضائيــة تلفزيونيــة ،وصــادرت كافــة محتويــات المكتبيــن مــن حواســيب وكاميــرات وأجهــزة بــث
ومونتــاج ووثائــق ،قـدّرت تكلفتهــا -بحســب مصــادر فــي الشــركة -بحوالــي  800ألــف دوالر أمريكــي.
وقالــت الســلطات اإلســرائيلية فــي بيــان لهــا أُلصــق علــى بــاب الشــركة إن ســبب إغالقهــا للشــركة هــو
تبعيتهــا «لفضائيــة األقصــى» التابعــة لحركــة حمــاس.
وفــي  21حزيــران (يونيــو) ،قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي باقتحام مقــر شــركة (بــال ميديــا–Pal
 )Mediaفــي البيرة ،وهــي شــركة تقــدم خدماتهــا ل»فضائيــة القــدس» ،وصــادرت ذاكــرة أجهــزة
الحاســوب ( 12جهــاز حاســوب) ،وذاكــرات الكاميــرات ( 5ذاكرات) ،وبعــض الوثائــق الخاصــة بالشــركة.

3.3محــات الصرافــة :قامــت قــوة مــن االحتــال اإلســرائيلي بمصــادرة أجهــزة حاســوب وحاســوب محمــول
مــن «محــات الســويدان للصرافــة» يــوم  18حزيــران (يونيــو) .وفــي وقــت الحــق ،اقتحمــت القــوات
اإلســرائيلية مكتــب «شــركة الحــواري للصرافــة» فــي نابلــس ،وصــادرت  4أجهــزة حاســوب ،ومبلغ ـا ً
مالي ـا ً كان فــي الخزنــة داخــل المحــل ،ومنعــت القــوات صاحــب المحــل مــن معرفــة مقــدار هــذا المبلــغ
الــذي تــم االســتيالء عليــه ،ويق ـدّر صاحــب المحــل أنــه قرابــة ال( )50ألــف شــيقل ( )$14.630كمــا
صــادرت تلــك القــوات الســيارة الخاصــة بصاحــب شــركة الحــواري ،المواطــن «طايــل محمــد ســليم
عــودة» ،وهــي ســيارة نــوع مرســيدس  ،2010كان قــد اشــتراها قبــل قرابــة  6أشــهر ب( )500ألــف
شــيقل (.)$146.000كمــا داهمــت قــوات االحتــال محــات «عابديــن للصرافــة» في الخليــل ،وصادرت
منهــا أجهــزة حاســوب ومبالــغ ماليــة تق ـدّر ب ( )89ألــف دوالر.
محمــد فضــل طاهــر محمــد عابديــن ( )60ســنة ،مالــك لشــركة خاصــة بالصرافــة فــي الضفــة
وتمتلــك  10فــروع فيهــا ،وهــي شــركة مرخصــة وتعمــل تحــت إشــراف ســلطة النقــد الفلســطينية.
يقــول الســيد عابديــن فــي شــهادته التــي قدمهــا للمرصــد األورومتوســطي إن قــوة مــن الجيــش
اإلســرائيلي اتصلــت بــه فجــر يــوم  23حزيــران (يونيــو) ،وطلبــوا مــن ولــده الحضــور خــال عشــر
دقائــق ،وهــو األمــر الــذي كان متعــذرا ً بســبب كــون الولــد فــي الخليــل ،والــذي بــدوره أخبــر قائــد
القــوة التــي كانــت ســتقتحم المحــات بأنــه سيرســل لهــم أحــد موظفيــه ليفتــح لهــم خزنــة األمــوال.
وحيــن وصــل الموظــف كانــت القــوة المقتحمــة قــد ف ّجــرت أبــواب المحــل ،وعبــث الجنــود فــي
الخزنــة ممــا أدى إلــى حــدوث عطــب فيهــا ،ثــم اســتولوا علــى  4أجهــزة حاســوب فــي المحــل
وأرشــيف التصويــر والمســتندات.
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وبحســب عابديــن فــإن الجيــش اإلســرائيلي اقتحــم  4مــن فــروع شــركته العشــرة ،وقامــوا بفتــح
الخزنــات الموجــودة فــي تلــك المحــات ،وجمعــوا كل األمــوال الموجــودة .يقــول عابديــن« :ســرقوا
 26ألــف دوالر مــن واحــد مــن المحــات فقــط ،وبلــغ مجمــوع مــا ســرقوه مــن المحــات األخــرى
التــي اقتحموهــا  63ألــف دوالر تقريبــا .وعندمــا طلبنــا منهــم إعطاءنــا ورقــة إثبــات بمــا اســتولوا عليــه
رفضــوا وأخبرونــا بــأن بإمكاننــا أن نتوجــه إلــى مقــر الشــرطة اإلســرائيلية .وبالفعــل ذهبنــا إلــى مركــز
الشــرطة اإلســرائيلية ،وهنــاك قــال لنــا الموظفــون إنــه ال علــم لديهــم بالحادثــة وإنهــم لــن يعطونــا أي
ورقــة فيهــا أي إثباتــات».
4.4جامعــات :فــي يــوم  19حزيــران (يونيــو) ،اقتحمــت قــوات االحتــال جامعــة «بيــر زيــت» بالقــرب رام
هللا ،وداهمــت مقــرات الكتــل الطالبيــة فــي الجامعــة وصــادرت بعــض المــواد اإلعالميــة التابعــة لحمــاس.
كمــا داهمــت تلــك القــوات مبنــى الجامعــة العربيــة األمريكيــة فــي جنيــن فــي وقــت الحــق ،ومبنــى جامعــة
البوليتكنــك فــي مدينــة الخليــل ،وصــادرت منــه أربعــة أجهــزة حواســيب.
5.5جمعيــات ومؤسســات أهليــة ومدنيــة وشــركات تجاريــة :علــى مــدى يومــي ( )19،20حزيــران (يونيــو)،
داهمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي أربعـةً مــن فــروع «الجمعيــة الخيريــة اإلســامية لرعايــة األيتــام» فــي
الخليــل وقراهــا ،وهــي أكبــر جمعيــة خيريــة فــي الخليــل ،وتتبــع لهــا العديــد مــن الجمعيــات األخــرى ومــدارس
تضــم  2700طالــب وطالبــة ،وهــي مســؤولة عــن تقديــم المســاعدات ل 3200طفــل يتيــم .وقامــت القــوات التي
اقتحمــت فــروع الجمعيــة المختلفــة بمصــادرة أجهــزة حاســوب ،وطابعــات ،وملفــات وأوراقــا تعــود للجمعيــة.
وفــي وقــت الحــق ،اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي مصنــع الريــان لأللبــان ،التابــع للجمعيــة،
وصــادروا محتويــات المصنــع مــن آالت ومعــدات ،والتــي قُــدِّرت قيمتهــا ب ( )812ألــف دوالر.
كمــا اســتولت قــوات االحتــال علــى مبالــغ ماليــة (تبرعــات) مــن جمعيــة رعايــة اليتيــم فــي بيــت لحــم،
إضافــة إلــى عــدد مــن الحواســيب .وفــي عوريــف جنوبــي نابلــس ،صــادرت القــوات اإلســرائيلية حافلــة
روضــة تعــود لمــدارس اإليمــان (نــوع مرســيدس  ،)2007وتقــدر قيمتهــا ب 80ألــف شــيقل إســرائيلي
(.)$23.410
وفــي يــوم اإلثنيــن  23حزيــران (يونيــو) ،قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي باقتحام»الشــركة
المتطــورة لألنشــطة الزراعيــة» ،وقامــوا بتكســير كراتيــن البيــض فــي الشــركة ،وحطمــوا عــددا ً مــن
اآلالت ،وصــادروا أجهــزة حاســوب ومراقبــة ،واألجهــزة الخاصــة بــإدارة بعــض اآلالت ،وتُقــدّر
قيمــة تلــك المملــوكات بمليــون ونصــف مليــون شــيقل إســرائيلي ( .)$438.950كمــا داهمــت القــوات
اإلســرائيلية يــوم  2تمــوز (يوليــو) مكتبــة دار اإلســراء للطباعــة والنشــر ،والتــي تعــود ملكيتهــا للمواطــن
طاهــر دنديس ،وقامــوا بمصــادرة أجهــزة حواســيب وســندات ماليــة (شــيكات).
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إحصاءات
الرقم

الجهة التي تمت مصادرة أموالها

التاريخ

المنطقة

األمالك المصادرة

1

منزل ياسر محمد الجمل

14.06.2014

الخليل

2

منزل منتصر محمد موسى “موسى
محمد”

هاتف محمول وجهاز تسجيل
خاص بالكاميرا

15.06.2014

الخليل

 3000شيقل

مقر حزب المبادرة الفلسطينية

16.06.2014

مستوصف الصداقة (اإلحسان سابقا)

17.06.2014

3
4

شركة ترانس ميديا
()Tranc Media

18.06.2014

5

منزل نسيم ذيب درباس

18.06.2014

6

منزل عبد هللا نسيم درباس

18.06.2014

7

منزل محمد عبد العزيز خرفان

18.06.2014

8

محل سويدان للصرافة

18.06.2014

9

الجمعية الخيرية اإلسالمية لرعاية األيتام و

19.06.2014
20.06.2014
 10منزل محمد فتحي قرعاوي

20.06.2014

 11منزل خالد سليمان فايز أبو حسن

20.06.2014

 12منزل خالد سعيد يحيى

20.06.2014

 13شركة بال ميديا اإلعالمية

21.06.2014

 14مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية

21.06.2014

 15جامعة البولتيكنيك

21.06.2014

مصادرة محتويات وأجهزة
جنين
وملفات
 3حواسيب وملفات طبية
بيت لحم
كافة المحتويات (أجهزة حاسوب،
فرعي الشركة في كاميرات ،أجهزة بث ومونتاج)
وتقدر الخسائر بأكثر من 800
البيرة والخليل
ألف دوالر
مبلغ  8750شيقل وعقد ذهبي
نابلس
بقيمة  100دينار
 15ألف شيقل
نابلس
 2100شيقل
قلقيلية
 4حاسوب محمول وهاتف محمول
جهاز حاسوب ،وجهاز حاسوب
محمول (عدد ،)2وذاكرة حاسوب،
نابلس
ودفاتر حسابات شخصية
فروع الجمعية
في الخليل (يطا ،كافة الحواسيب الخاصة بالمبنى
الشيوخ ،الحاووز اإلداري وطابعات
الثاني ،بيت أمر).
جهاز حاسوب وعدد من الهواتف
المحمولة وملفات ومستندات
طولكرم
شخصية
حاسوبين محمولين وهاتفين
جنين
محمولين
حاسوب محمول وهاتف محمول
جنين
 12جهاز حاسوب وذاكرة
حاسوب 5 ،ذاكرات كاميرات،
البيرة
وملفات ووثائق
 5أجهزة حاسوب وجهاز حاسوب
بطن الهوا – رام
خادم مركزي وملفات وأوراق
هللا
مالية
 4أجهزة حاسوب وأقراص تخزين
الخليل
مرنة

9

شركة الحواري للصرافة (طايل محمد
 16سليم عودة)

21.06.2014

نابلس

 17منزل تامر فهمي الهيموني

21.06.2014

 18منزل حاتم عصافرة

21.06.2014

 19مركز نون لألبحاث والدراسات القرآنية

21.06.2014

الخليل
بيت كاحل –
الخليل
البيرة

 20منزل خالد يوسف علي

21.06.2014

قلقيلية

 21جمعية رعاية اليتيم
 22منزل إيمان جميل الشولي
منازل األشقاء (محمد – علي – عالء)
 23يوسف محمود معروف

21.06.2014
21.06.2014

بيت لحم
نابلس
مخيم عين بيت
الماء  -نابلس

 24منزل نزار عبد هللا زيادة

25
26
27
28

منزل جمال فارس خاطر
منزل ساطي األشقر
منزل عمر ميادمة
إبراهيم أحمد عطا صباح (روضة
اإليمان).

21.06.2014

 2500شيقل
 3أجهزة حاسوب
 85ألف شيقل ،وإعطائه إيصال
مصادرة بالمبلغ
أجهزة حاسوب وأموال تبرعات
 5000شيقل
 50ألف شيقل

22.06.2014

مادما -نابلس

22.06.2014
22.06.2014
22.06.2014

عقربا  -نابلس
صيدا  -طولكرم
عقربا  -نابلس

 200ألف شيقل ،وشيكين أحدهما
قيمته  1750شيقل واآلخر قيمته
 800شيقل ،و( 22بطاقة شحن)
للهواتف النقالة ،وحاسوبين
محمولين ،وجهاز لوحي “آيباد”،
وجهازي هاتف محمول .بمجموع
تقريبي ( 41ألف دينار)
 15800شيقل و 1700دينار
 3500شيقل ،وسيارة نوع بيجو
 30ألف شيقل

22.06.2014

عوريف -نابلس

حافلة قيمتها  80ألف شيقل

 29منزل زاهي نعيم محمود شبارو

22.06.2014

 30منزل وضاح عبد الحميد شاهين
 31منزل مصطفى عارف شتية

22.06.2014
22.06.2014

 32منزل مراد عايش البدن

22.06.2014
22.06.2014
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 4أجهزة حاسوب ومبلغ كان
موجود بالخزنة (حوالي  50ألف
شيقل) ،وسيارته الشخصية نوع
مرسيدس ( 2010تقدَّر قيمتها
ب 500ألف شيقل).
 15ألف شيقل

 33محالت عابدين للصرافة

و

 34منزل محمد صوافطة

سيارة بيجو  2012قيمتها  29ألف
نابلس
دوالر
 5000دينار
نابلس
بلدة سالم – نابلس سلسلة ذهب بقيمة  300دينار
بلدة تقوع –بيت
 4000شيقل
لحم
مبالغ مالية تقدَّر ب ( )89ألف
فرعيها في
الخليل ،وبيت لحم دوالر وأجهزة حاسوب

23.06.2014
23.06.2014

طوباس

 2900دينار

 35منزل مهيب أحمد مرعي

23.06.2014

قراوة بني حسان

 10آالف شيقل

 36الشركة المتطورة لألنشطة الزراعية

23.06.2014

بتونيا

جهاز حاسوب (لإلدارة) وجهاز
حاسوب الليزر (العقل الذكي
للماكينات) وجهاز المراقبة
وملفات ورقية.
تقدّر قيمة الخسائر بمليون ونصف
مليون شيقل إسرائيلي

 37منزل ثائر سمير حسن نصار

24.06.2014

 38منزل صايل حسن محمد حمد

24.06.2014

منزل نجيب مصطفى شيباني
منزل فواز خليل ربيع
المواطن محمود شبيطة
منزل محمود آدم
منزل محمد خالد أبو سيف

24.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
25.06.2014

39
40
41
42
43

نابلس

غزالة وابنها بقيمة  1500شيقل

مبلغ  6000شيقل ومصاغا ذهبيا
بقيمة ثالثة أالف دينار وجهاز
عينبوس -نابلس
لوحي “أيباد” وهاتفا نقاال (بالك
بيري)
 5000شيقل
عرابة  -جنين
أبو ديس – القدس  50الف شيقل
 5االف دوالر
عزون  -قلقيلية
 50الف شيقل
عزون  -قلقيلية
سيارة كيا 2008
جنين

 44منزل فارس محمد ربيع ربعي

25.06.2014

يطا -الخليل

مبلغ  8000ألف شيقل ،ومصاغ
ذهبي  50غراما ً

 45منزل محمد عيسى اليتيم ربعي

25.06.2014

يطا– الخليل

 1000دينار

 46منزل فارس محمود العمور

26.06.2014

الخليل

 8500شيقل و 50جرام ذهب

 47منزل ثائروضياء جبر علي الطيطي

26.06.2014

الخليل

 2000دينار ومصاغ ذهب

 48جمعية اإلحسان الخيرية

2.07.2014

الخليل

أجهزة حواسيب وملفات خاصة
بالجمعية

 49مكتبة دار اإلسراء للطباعة والنشر

2.07.2014

الخليل

أجهزة حواسيب وملفات وشيكات
مالية

 50مركز األصيل
 51منزل عمر أبو عيشة

2.07.2014
2.07.2014

الخليل
الخليل

 52مصنع الريان لأللبان

2.07.2014

الخليل

أجهزة حواسيب
سيارة من نوع سوبارو
محتويات المصنع من ماكنات
ومعدات .تقدَّر قيمتها ب()812
ألف دوالر

*هذه آخر إحصائية تمكن المرصد األورومتوسطي من جمعها ،وال تشمل كل حاالت المصادرة أو االستيالء
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