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 رأس العين/سري كانيه: االستيالء على منزل نازح قسرياً واستثماره

 

 

ُّ االعزٍالء ػٍٍٗ اٌّذًٔ إٌبصح لغشٌب   ِٕضيرُظٙش اٌصٛسح   اٌّجٍظ اٌّحًٍ ٌّذٌٕخ سأط اٌؼٍٓ""ِٓ لجً  "جبعُ عّؼٛ" اٌزي ر

ًٍ ٌشأط اٌّجٍظ اٌّحصفحخ " اٌّصذس: .دْٚ اثالؽ اٌّبٌه أٚ اٌحصٛي ػٍى ِٛافمزٗ اٌخجض" ٌجٍغ ِبدحإٌى "ِشوض ٚرحٌٍٛٗ 

 ." ػٍى ِٕصخ فٍظ ثٛناٌؼٍٓ

 

 

 ا  : االسرٍالء ػهى يُضل َاصح قسشٌ/سشي كاٍَّسأط انؼٍٍ

 ٔاسرثًاسِ

ئزالف اال /غ ٌـ اٌحىِٛخ اٌغٛسٌخ اٌّؤلزخاعزٌٛى "اٌّجٍظ اٌّحًٍ ٌّذٌٕخ سأط اٌؼٍٓ" اٌزبث

ُّؼبسض، خالي  ػٍى ِٕضي ِٚحالد رؼٛد ٍِىٍزٙب ٌّذًٔ ٔبصح  0202شجبغ/فجشاٌش اٌغٛسي اٌ

ب  ِٓ اٌّذٌٕخ ٚحٌٛذ جضء ِٕٙب إٌى ِشوض ٌجٍغ ِبدح "اٌخجض"، دْٚ إثالؽ اٌّبٌه أٚ ٌلغش

 اٌحصٛي ػٍى ِٛافمزٗ
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 رأس العين/سري كانيه: االستيالء على منزل نازح قسرياً واستثماره

زبثغ ٌٍحىِٛخ اٌغٛسٌخ اٌ اٌّجٍظ اٌّحًٍ ٌّذٌٕخ سأط اٌؼٍٓ، ٔشش 0200شجبغ/فجشاٌش  7ثزبسٌخ 

ؼبسض، صٛسا  رُظٙش ِشاوض لبَ ثزخصٍصٙب ٌجٍغ ِبدح "اٌخجض" اٌّؤلزخ/اال ُّ ئزالف اٌغٛسي اٌ

ّْ فً اٌّذٌٕخ،  َُّ لغشٌب ، وبْ لذ  إٌبصحٍِٕٓضي ٌؼٛد ألحذ  رمغ فً ٘ب ػٍى األلًاأحذرجٍّٓ إ ر

 .0222فً عٍبق ػٍٍّخ "ٔجغ اٌغالَ" اٌزشوٍخ فً شٙش رششٌٓ األٚي/أوزٛثش  ػٍٍٗاالعزٍالء 

ِٕضي " فً حً "سٚٔبً٘" فً سأط اٌؼٍٓ/عشي وبٍٔٗ، ظّٓ 5سلُ  -ٌمغ "ِشوض ثٍغ اٌخجض 

ِٚحالد
2
ب  ٔزٍجخ اٌؼٍٍّخ ٌلغش ٌٍٕضٚح ٚااظطش "جبعُ عّؼٛ"، ٚ٘ٛ أحذ اٌّذٍٍٔٓ اٌُىشد اٌزٌٓ 

 .ِذٌٕخ اٌحغىخ ِخٍُ "ٚاشٛ وبًٔ/اٌزٌٕٛخ" فً فً اٌؼغىشٌخ اٌزشوٍخ، ٌٚمٍُ ِغ ػبئٍزٗ

 

 ذُأب انجٓاخ انرً اسرٕند ػهى انًُضل:

ػٍٍّخ "ٔجغ اٌغالَ" اٌزشوٍخ، فً رششٌٓ ِٕز احزالي ِذٌٕخ سأط اٌؼٍٓ/عشي وبٍٔٗ ٔزٍجخ 

، رٕبٚثذ اٌمٛاد اٌزشوٍخ ٚفصبئً ِٓ "اٌجٍش اٌٛغًٕ اٌغٛسي" 0222األٚي/أوزٛثش 

ؼبسض، ٚأخٍشا  اٌّجٍظ اٌّحًٍ ٌّذٌٕخ سأط اٌؼٍٓ فً االعزٍالء ػٍى ِٕضي اٌّذًٔ إٌبصح  ُّ اٌ

 لغشٌب  ٚاعزثّبسٖ.

غزٌٛى ػٍٍٗ" ُّ أحذ ِخٍّبد ب  إٌى ٌ، ٚإٌبصحخ ِغ ػبئٍزٙب لغشص٘شح عّؼٛ" اثٕخ ِبٌه إٌّضي اٌ

إْ فصبئً ِٓ "اٌجٍش اٌٛغًٕ اٌغٛسي"  ،"Hevdestî - "رآصس ـاٌحغىخ، لبٌذ ٌ إٌبصحٍٓ فً

، ٚرٌه ثؼذ ٔضٚحُٙ ِٓ اٌّذٌٕخ رٕبٚثذ االعزٍالء ػٍى ِٕضٌُٙ، ػمت اٌؼٍٍّخ اٌؼغىشٌخ اٌزشوٍخ

 :ٚربثؼذ حذٌثٙبِٕٙب،  ٚاٌفصبئً اٌّذػِٛخاحزالٌٙب ِٓ لجً رشوٍب  ٔزٍجخ

ػقة ادرالل انًذٌُح، دٕند فشقح )انسهطاٌ يشاد( يُضنُا إنى َقطح طثٍح، تؼذْا "

خ يٍ فشقح انًؼرصى ٔدٕنّ إنى يرجش نثٍغ يسه  شخص اسرٕنى ػهٍّ قصٍشج تفرشج 

اسرٕطُد فً يُضنُا ػائهح يٍ سٌف  0202إَٔاع يخرهفح يٍ انطٍٕس، ٔفً أٔاخش ػاو 

 ."دٌش انضٔس

                                                
1
 N 40°04'32.9"E"06.4'51°36احداثيات موقع المنزل والمحالت المستولى عليها:   

https://www.facebook.com/395738651259247/posts/1107570736742698/
https://goo.gl/maps/3kMqqT889xtsXKLF8
https://goo.gl/maps/3kMqqT889xtsXKLF8
https://goo.gl/maps/3kMqqT889xtsXKLF8
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 رأس العين/سري كانيه: االستيالء على منزل نازح قسرياً واستثماره

 ، لبِٛا0202ِغ ِطٍغ ػبَ ٚاالعزخجبساد اٌزشوٍخ،  ػٕبصش ِٓ لٛادٚأظبفذ "عّؼٛ" أْ 

 :ذ شٙبدرٙب لبئٍخٚأوٍّااللزشاة ِٕٗ،  ٛاوّب ِٕؼ ٖ ثبٌىبًِ،ٛػٍى إٌّضي ٚاغٍم ثبالعزٍالء

نى َؼشف انسثة ٔساء اسرٍالء االسرخثاساخ انرشكٍح ػهى انًُضل، كم يا َؼهًّ أَّ "

انًُضل قذ ذىَّ  ضًٍ انطاتق انسفهً يٍػاو، قثم أٌ َسًغ تأٌ يذالذُا  تقً يغهقا  َذٕ

 ".ذذٌٕهٓا إنى يشكض نثٍغ يادج انخثض، ٔرنك يٍ دٌٔ إتالغُا أٔ انذصٕل ػهى يٕافقرُا
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 رأس العين/سري كانيه: االستيالء على منزل نازح قسرياً واستثماره

 

ُّ االعزٍالء ػٍٍٗ  اٌّذًٔ إٌبصح لغشٌب   ّٛجٛدح فً األػٍى ِٕضياٌرُظٙش اٌصٛسح  "جبعُ عّؼٛ" اٌزي ر

ُّ سثطٙب ثصٛسح األلّبس االصطٕبإٌى "ِشوض ٌزٛصٌغ اٌخجض"ٚرحٌٍٛٗ  ػٍخ )فً األعفً( ثؼذ رحذٌذ ، ٚلذ ر

اٌجغشافً ٌٍّٕضي. ٚلذ ٔششد اٌصٛسح األٌٚى ِٓ لجً اٌّجٍظ اٌّحًٍ ٌشأط اٌؼٍٓ )اٌّذػَٛ ِٓ  اٌّٛلغ

 رشوٍب(.



 

HEVDESTI - SYNERGY| contact@hevdesti.org | www.hevdesti.org                                                                   Page 5 of 5 

 
 

 رأس العين/سري كانيه: االستيالء على منزل نازح قسرياً واستثماره

 

 خشٍح يٍ انؼٕدج:

وبٍٔٗ فً ظً عٍطشح رشوٍب ٚ ثحغت "عّؼٛ" فئْ ػبئٍزٙب رخشى اٌؼٛدح إٌى سأط اٌؼٍٓ/عشي 

 :"اٌجٍش اٌٛغًٕ اٌغٛسي" اٌزي رذػّٗ "أٔمشح" ػٍى اٌّذٌٕخ، ٚثشسد رٌه ثبٌمٛي

نٍ َؼٕد إنى انًذٌُح أتذا  فً ظم ادرالنٓا يٍ قثم ذهك انجًاػاخ انرً ال ذرٕاَى ػٍ "

اسذكاب االَرٓاكاخ تذق انسكاٌ، ٔال سًٍا انُكشد، فًٍا ٌظٓش أَّ ذذتٍش يًُٓج نذفغ 

انسكاٌ إنى انٓجشج ٔػذو انؼٕدج إنى انًذٌُح يجذدا ، دٍث أٌ ْزا االسرٍالء غٍش 

انششػً ػهى يًرهكاذُا يٍ قثم انفصائم انرً ذذػًٓا ذشكٍا، يركشس يُز تذاٌح انٓجٕو 

 ".انرشكً، دٌٔ أدَى يذاسثح

 

"اٌجٍش ٍعحبٌب فً شّبي ٚششق عٛسٌب، اعزٍالء فصبئً ٌ "Hevdestî - "رآصسطخ ٚٚثمذ ساث

ِحً رجبسي فً سأط  20022ِٕضي عىًٕ ٚ 50522اٌٛغًٕ اٌغٛسي" ػٍى أوثش ِٓ 

 .0222اٌؼٍٓ/عشي وبٍٔٗ ٚرً أثٍط، ِٕز احزالي إٌّطمخ فً رششٌٓ األٚي/أوزٛثش 

أٌف شخص، ثٍُٕٙ أوثش ِٓ  275وّب أدد ػٍٍّخ "ٔجغ اٌغالَ" اٌزشوٍخ إٌى رٙجٍش ِب ٌمبسة 

، حٍث رشٍش ح ثٍٓ سأط اٌؼٍٓ/عشي وبٍٔٗ ٚرً أثٍطأٌف غفً ِٓ إٌّطمخ اٌّّزذ 02

% فمػ ِٓ عىبْ سأط اٌؼٍٓ/عشي 25اٌّؼٍِٛبد اٌزً جّؼزٙب ساثطخ "رآصس" إٌى أْ ألً ِٓ 

َُّ رٛغٍٓ أوثش ِٓ أٌفً ػبئٍخ فً  وبٍٔٗ األصٍٍٍٓ ػبدٚا إٌى إٌّطمخ ػمت احزالٌٙب، فً حٍٓ ر

ٙجشٌٓ لغشٌب ، ِٓ ُّ ثٍٕٙب ػبئالد ِغٍحً "اٌجٍش اٌٛغًٕ  ِٕبصي ِّٚزٍىبد إٌبصحٍٓ ٚاٌ

ؼبسض.  ُّ  اٌغٛسي" اٌ

ٚجّؼذ ساثطخ "رآصس" خالي اٌؼبٍِٓ اٌّبظٍٍٓ ِئبد اٌشٙبداد حٛي االٔزٙبوبد ٚاٌزجبٚصاد 

اٌزً اسرىجزٙب رشوٍب ٚفصبئً "اٌجٍش اٌٛغًٕ اٌغٛسي" اٌزً أٌٚزٙب "أٔمشح" إداسح ِٕبغك سأط 

اٌؼٍٓ/عشي وبٍٔٗ ٚرً أثٍط ٚأسٌبفّٙب، رزؼٍك ثبالػزمبي اٌزؼغفً ٚاالخزفبء اٌمغشي، ٚػٍٍّبد 

 ، ٚاالعزٍالء ػٍى األساظً ٚاٌّّزٍىبد، ثذْٚ ٚجٛد أي سادع ٌٙب.ربٚادٚاالزضاص االث


