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2TP0Fرية العراقيب يف النقب احملتلق ٩٨السلطات اإلسرائيلية تهدم للمرة الـ 

∗ 

 .٢٠١٦/  ٥/  ١٨النقب احملتل، 

 

، قرية )٢٠١٦/  ٥/  ١٨(هدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل الصهيوين، األربعاء 

، )فلسطينية غير معترف بها من االحتالل، بصحراء النقب جنوب فلسطين احملتلة قرية(العراقيب 

 .٩٨للمرة الـ 

وقال عمدة القرية، الشيخ أبو صياح الطوري، إن قوات كبيرة من شرطة االحتالل، ترافقهم 

عدد من اجلرافات والسيارات، دهمت القرية، وشرعت بهدم جميع منازلها، بزعم البناء من دون 

 .ترخيص

قرية  ٤٥وهي واحدة من (ويُشار إىل أن سلطات االحتالل بدأت بهدم قرية العراقيب 

 .٢٠١٠يوليو / ، يف شهر تموز )فلسطينية غير معترف بها يف صحراء النقب

عن الطوري قوله إن هذه ليست املرة األوىل التي تُهدم فيها " قدس برس"ونقلت وكالة 

 .مرة على مدار السنوات املاضية ٩٧مها سابقاً العراقيب، مشيراً إىل أن االحتالل هد

                                                           

∗
 :التايل املركز الفلسطيني لإلعالم، يف الرابط اإللكتروين: املصدر 
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يف كل مرة كنا نُعيد بناء البيوت املهدمة، للتأكيد على أننا لن نرحل عن : "وأضاف

 ."أرضنا

حدى وبيّن أن سلطات االحتالل تهدم القرية يف كل مرة، إلجبار أهلها على الرحيل إل

 .لترحيل العرب من النقبتها إسرائيل التي أعدّ ٨التجمعات السكانية الـ 

ألف فلسطيني، يقيم نصفهم يف قرى  ٢٢٠ذكر أنه يعيش يف صحراء النقب نحو يُ

وجتمعات ترفض سلطات االحتالل االعتراف بها، رغم أن بعضها أقيم منذ مئات السنين وقبل 

 .قيام الكيان الصهيوين

لقرى والتجمعات وترفض سلطات االحتالل االعتراف بملكية الفلسطينيين ألراضي تلك ا

كاملياه (السكانية، إىل جانب رفضها تزويد القرى غير املعترف بها باخلدمات األساسية 

 ).والكهرباء

يوم (م أهايل القرية منذ عدة سنوات تظاهرة احتجاجية بالقرب من مدينة بئر السبع وينظّ

 .ض لها قرية العراقيب، للمطالبة بوقف عمليات الهدم واالنتهاكات التي تتعر)األحد من كل أسبوع

، )يف املائة من مساحة فلسطين التاريخية ٤٠نحو (مليون دونم،  ١٢وتبلغ مساحة النقب 

 .مليون دونم، بحسب مصادر فلسطينية ١١وصادر االحتالل منها 


