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  :تقديم
يواصل االحتالل اإلسرائيلي وضع قيود على البناء الفلسطيني لمنعه من التوسع، حيث يضع 

حسب اتفاق " ج"صعوبات تجعل البناء الفلسطيني المرخص في المناطق المصنفة إجراءات و

أوسلو أشبه بالمستحيل،  فهناك آالف ملفات التقدم بطلبات الحصول على تراخيص لمساكن 

اإلدارة المدنية مجلس التنظيم األعلى بمهددة بالهدم في أدراج بلدية االحتالل في القدس، 

ربية، إال أنه لم يوافق على ترخيصها، في الوقت الذي تتسارع فيه اإلسرائيلية في الضفة الغ

في المستوطنات حكومة االحتالل على المصادقة على بناء آالف الوحدات السكنية االستعمارية 

  .على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيينالمقامة على أراضي الضفة والقدس 

دة في هدم وتهديد البناء الفلسطيني، هدفها أن هذه السياسة اإلسرائيلية المتواصلة والمتصاع

  .تقيد البناء وعدم انتشاره في مناطق فلسطينية فارغة لتبقى مسرحاً للمخططات االستيطانية

 

  
  

خالل الثالثة أشهر األولى من العام وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث األراضي 

  : مسكن ومنشأة، كانت على النحو التالي) 523(م، هدم 2016الحالي 

مسكن قيد اإلنشاء، وعن  18فرداً، منها  414فرداً منهم  856كانت تأوي  اًمسكن 188هدم * 

من الطوب ) 39(عبارة عن خيام سكنية، و) 97( :فهيطبيعة البناء للمساكن المهدومة 

من الطوب ) 6(مغر، ) 7(، مبنية من الحجر واالسمنت،  )36(  ،ومسقوفة بألواح من الزينكو

  . عبارة عن أساسات بناء) 1(كرفانات متنقلة، ) 2(واالسمنت، 

   

  هدم المساكن الفلسطينية
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-1/1(يوضح الجدول التالي عدد المساكن المهدومة خالل األشهر الثالثة األولى 
  :حسب المحافظات )م31/03/2016

  منهم أطفال  األفرادعدد   2المساحة م  عدد المساكن المهدومة  المحافظة

  80  148  4372  41  القدس
  105  211  1973  33  الخليل

  16  26  370  4  بيت لحم
  19  40  615  8  رام اهللا
  53  96  639  15  أريحا
  102  253  2552  58  نابلس
  36  77  1623  28  طوباس
  3  5  120  1  طولكرم
  414  856  12264  188  المجموع

كانون ثاني، (مركز أبحاث األراضي،  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  –بحث ميداني مباشر : المصدر
  ).م2016شباط، آذار 

  
  

  
  م حسب المحافظات2016تعكس األعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة خالل الثالثة أشهر  األولى من عام 

طولكرمطوباسنابلسأریحارام اهللابیت لحمالخلیلالقدس
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 استهدف االحتالل حيث حافظة نابلس سجلت أعلى المحافظات، خالل األعمدة البيانية فإن مويالحظ من 
مرات متتالية في  3 بعمليات هدم واسعة، حيث جرى هدم خربة طاناطانا وعين الرشاش  تيخرب

  .شهري شباط وآذار من العام الجاري
  

التجمعات في نوار  وأبوبل البابا جتجمعي يلي محافظة نابلس القدس المحتلة، حيث استهدف االحتالل 
أحياء سلوان وبيت حنينا والطور وصور باهر هدم مساكن في البدوية شرقي القدس، إضافة إلى 

  .والمكبر
  

كذلك محافظة الخليل استهدف االحتالل التجمعات البدوية شرقي يطا منها جنبة والحالوة وسوسيا 
  .والظاهرية دوراتي ، إضافة إلى عدة مواقع في بلدولسيفر

-1/1(يوضح الجدول التالي عدد المساكن المهدومة خالل األشهر الثالثة األولى 
  :حسب األشهر )م31/03/2016

عدد المساكن   األشهر
  المهدومة

  منهم أطفال  عدد األفراد  2المساحة م

  95  187  2762  33  كانون ثاني
  210  416  5018  86  شباط
  111  255  4424  69  آذار

  416  858  12204  188  المجموع
كانون ثاني، (مركز أبحاث األراضي،  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  –بحث ميداني مباشر : المصدر

  ).م2016شباط، آذار 

  
آذارشباطكانون ثاني  

33

8669

القدس "عدد المساكن المھدومة في الضفة الغربیة تشمل 
   2016حسب االشھر خالل العام الحالي " الشرقیة
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، كان ينتفع منها منشأة 335الفلسطينيين بالهدم حيث هدم كما أن االحتالل استهدف منشآت 

  :طفالً، وعن طبيعة المنشآت فهي 700 فرداً منهم  1527

  .رأس من األبقار 14رأساً من الماشية و  3230بركس زراعي كانت تأوي  166 -

  .الخ...منشأة تجارية عبارة عن مصانع وبقاالت ومغاسل للسيارات ومحطة محروقات  44 -

  .وحدة مرحاض خارجي مرافق لخيام وبركسات سكنية 44 -

  .مطبخ عبارة عن مرافق لخيام وبركسات سكنية 34 -

  .غرفة زراعية لتخزين طعام المواشي أو حفظ العدد الزراعية 19 -

  .بئر وبركة وخزان لجمع مياه األمطار 15 -

  .أو مساكن/جدران استنادية تحيط بأراضي زراعية و 4 -

  .زراعية دفيئات 3 -

  .شبكات كهرباء 2 -

  . مدارس تعليمية 2 -

  .مالعب ومتنزهات لألطفال 2 -

  هدم منشآت الفلسطينيين
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-1/1(المهدومة خالل األشهر الثالثة األولى  المنشآتيوضح الجدول التالي عدد 
  :محافظاتحسب ال )م31/03/2016

  منهم أطفال  عدد األفراد  عدد المنشآت المهدومة  المحافظة

  57  139  37  القدس

  59  116  22  الخليل

  7  15  4  بيت لحم

  56  133  37  رام اهللا

  261  470  33  أريحا

  135  317  138  نابلس

  5  7  1  سلفيت

  26  35  3  قلقيلية

  94  295  60  طوباس

  0  0  0  طولكرم

  700  1527  335  المجموع
كانون ثاني، (مركز أبحاث األراضي،  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  –بحث ميداني مباشر : المصدر

  ).م2016شباط، آذار 

  
  م حسب المحافظات2016خالل الثالثة أشهر  األولى من عام نشآت المهدومة تعكس األعمدة البيانية عدد الم  

طوباسقلقیلیةسلفیتنابلسأریحارام اهللابیت لحمالخلیلالقدس
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-1/1(المهدومة خالل األشهر الثالثة األولى  المنشآتيوضح الجدول التالي عدد 
  :حسب األشهر )م31/03/2016

  منهم أطفال  عدد األفراد  عدد المنشآت المهدومة  المحافظة

  127  354  35  كانون ثاني
  418  807  173  شباط
  155  366  127  آذار

  700  1527  335  المجموع
كانون ثاني، (مركز أبحاث األراضي،  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  –بحث ميداني مباشر : المصدر

  ).م2016شباط، آذار 
  

  
   

آذارشباطكانون ثاني 

35
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القدس "عدد المنشآت المھدومة في الضفة الغربیة تشمل 
   2016حسب االشھر خالل العام الحالي " الشرقیة
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  : هدم المساكن والمنشآت العام الحالي تضاعف ثالثة أضعاف العام الماضي
مقارنة مع األشهر % 275إن الهجمة العدوانية المسعورة على البناء الفلسطيني زادت بنسبة 

مسكناً ومنشأة في العام الماضي أي انه  190م، حيث تم  هدم 2015الثالثة األولى من عام 
عما كان عليه بالعام الماضي ضمن نفس الفترة  العام الجاريبأضعاف  3 حوالي تضاعف
  .الزمنية

 2015مي يوضح الجدول التالي مقارنات عملية الهدم في الثالثة األشهر األولى من عا 
  :م2016و
  األشهر   

  العام
  اإلجمالي   3  2  1

2015  90  16 84 190 
2016  68  259 196 523 

  
  2016و  2015من عامي  األولىعدد المساكن والمنشآت المهدومة خالل األشهر 

  
م 2016و 2015عامي  خالل الثالثة أشهر  األولى من نشآت المهدومة المالمساكن وتعكس األعمدة البيانية عدد   

  حسب األشهر
   

آذارشباطكانون ثاني

90
16

84 68

259
196

2015
2016



 

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 

  :هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية مخالف للقوانين والشرعة الدولية   
اطنين في الضفة الغربية بما سلطات االحتالل اإلسرائيلي من هدم منازل ومنشآت الموبه إن ما قامت 

نتهاك حق من حقوق المواطنين اوتهاكات القانون الدولي واإلنساني، يأتي ضمن ان فيها القدس الشرقية،
  :  ت الدولية وهو الحق في سكن مالئمالفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدا

تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو 'من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن  147المادة _1
تعتبر مخالفات جسيمة ' .يةال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسف

 .'.لالتفاقية 

تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة  1948من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  53المادة _ 2
يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو ': على ما يلي

أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات  جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة،
 .الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير

ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن ': من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه  33المادة _  3'
  . مخالفة لم يقترفها هو شخصياً

ممتلكات العدو أو " م من تدمير 1907لعام من اتفاقية الهاي  23من المادة ' ز'حذرت الفقرة _ 4
 .حجزها، إال إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز 

تنص على  1948كانون األول  10المؤرخ في    اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  من 17المادة _ 5
  .  "ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " انه 
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  :الهدمصور من عمليات 

ركام بركسات ومنشآت سكنية وزراعية في التجمع البدوي الفلسطيني أبو نوار  :القدس المحتلة –العيزرية 
  .م2016كانون ثاني  –التي تتوسع على أراضي الفلسطينيين " معاليه أدوميم"وفي الخلف مستعمرة 

عائلة الشهيد بهاء محمد عليان في تحت ذريعة األمن االحتالل هدم مسكن : القدس المحتلة - جبل المكبر 
  م2016كانون ثاني 
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جرافة تابعة لالحتالل برفقة جيش االحتالل وطاقم من اإلدارة : محافظة الخليل –بيت الروش بلدة دورا  
  م2016كانون ثاني  –المدنية اإلسرائيلية أثناء هدمهم للبناء الفلسطيني بذريعة عدم الترخيص 

بمحافظة نابلس  يلهون على أنقاض مساكنهم التي هدمها االحتالل للمرة الثالثة خالل العام  أطفال خربة طانا
    م2016الحالي 
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أين يجد الفلسطيني سكن آمن !! ؟..حتى المغُر لم تسلم من الهجمة االحتاللية : محافظة نابلس –خربة طانا 

  .م2016آذار  –يأوي 

  
االحتالل ...  وسط ركام مساكنهم يبحثون عما فقدوه داخل مسكنهم المهدوم : محافظة الخليل –مسافر يطا 

  م في خربتي جنبة والحالوة2/2/2016فرداّ في يوم  100مسكناً وشرد  20هدم 
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  م2016شباط  –صورة قبل الهدم  –سوق الخضار المركزي هدده االحتالل بالهدم : محافظة نابلس –بيتا 

  
  م2016آذار  –ركزي بعد الهدم سوق الخضار الم: محافظة نابلس –بيتا 
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  :تهديد بهدم المساكن والمنشآت الفلسطينية
، وهي "القدس الشرقية" مسكن ومنشأة يتهددها خطر الهدم في الضفة الغربية تشمل  324

  :موزعة كالتالي
أوامر هدم  44مسكن مخطرة بوقف عن العمل،  121( مسكن مهددة منها  209 -

 2مغلقة،  منطقة من إخالء بشأن تحذير 14مسكن بوقف العمل والهدم،  24إدارية، 
 ).بقرار عسكري مهددة تهديداً أمنياً 4إعطاء فرصة إضافية، 

إعطاء  19وقف العمل والهدم،  22وقف عن العمل،  73( منشأة مهددة منها  115 -
 ).م إداريهد 1فرصة إضافية، 

  : وعن طبيعة المنشآت المهددة فهي
 41  رأس من الماشية 1300بركس زراعي تأوي. 

 44 منشأة تجارية. 

 5 غرف زراعية لتخزين طعام المواشي أو حفظ العدد الزراعية. 

 9 آبار. 

 2 طرق. 

 14 موقف  1مطبخ،  1وحدة مرحاض خارجي،  2، طابون 5: (منشأة أخرى
  ).ملعب 1، شبكة كهرباء 1مسجد،  1جدران استنادية،  1مقبرة،  1للسيارات، 
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-1/1(خالل األشهر الثالثة األولى  دةيوضح الجدول التالي عدد المساكن المهد
  :حسب المحافظات )م31/03/2016

عدد المساكن   المحافظة
  ةدالمهد

  منهم أطفال  األفرادعدد   2المساحة م

  129  285  4335  63  القدس
  115  206  5321  63  الخليل

  17  40  800  5  بيت لحم 
  31  47  1025  8  رام اهللا
  16  33  425  5  أريحا
  53  111  1330  21  نابلس
  15  41  840  6  سلفيت
  35  77  2039  22  قلقيلية
  46  87  700  14  طوباس
  2  6  40  1  جنين

  5  7  120  1  طولكرم
  464  940  16975  209  المجموع

كانون ثاني، (مركز أبحاث األراضي،  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  –بحث ميداني مباشر : المصدر
  ).م2016شباط، آذار 
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-1/1(خالل األشهر الثالثة األولى  دةالمهد نشآتيوضح الجدول التالي عدد الم
  :حسب المحافظات )م31/03/2016

  منهم أطفال  عدد األفراد  دةالمهدنشآت عدد الم  المحافظة

  155  308  2  القدس
  2356  4101  43  الخليل
  11  20  4  رام اهللا
  6  11  2  أريحا
  144  288  40  نابلس
  12  27  8  قلقيلية
  2  6  1  طوباس
  35  66  11  جنين

  9  21  4  طولكرم
  2730  4848  115  المجموع

كانون ثاني، (مركز أبحاث األراضي،  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  –بحث ميداني مباشر : المصدر
  ).م2016شباط، آذار 

حسب  م 2016من عام خالل الثالثة أشهر  األولى نشآت المهددة المالمساكن وتعكس األعمدة البيانية عدد   
  محافظاتال

  

جنینطوباسقلقیلیةسلفیتنابلسأریحارام اهللابیت لحمالخلیلالقدس
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عائالت  7والمكونة من االحتالل بوقف العمل صورة جوية توضح موقع المساكن التي هددها : رام اهللا –بدرس 
  م2016كانون ثاني  –بحجة عدم الترخيصطفل  31فرداً من بينهم  47فلسطينية من القرية تتكون من 

  

  

  أحد المساكن المهددة في قرية بدرس 
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/  2016شقة سكنية في بلدة بني نعيم بوقف العمل في آذار  16االحتالل يهدد تحت ذريعة عدم الترخيص 
  محافظة الخليل

  

 أحد البنايات التي تعود لعائلة طرايرة والمهددة بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في بلدة بني نعيم 
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التي تتوسع على حساب " كرمئيل" صورة جوية توضح موقع المساكن المهددة حيث تقع بالقرب من مستعمرة 
للمستعمرات التوسع والتمدد دون يني ليتسنى أراضي ام الخير وهنا يقوم االحتالل بالحد من البناء الفلسط

  !!قيود

 

 

إخطارات بوقف العمل لسكن عائلة : محافظة الخلیل/ مسافر یطا  –أم الخیر 
 م2016آذار  –الھذالین 
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في دائرة االستهداف اإلسرائيلي والهدف إفراغ التجمع من مواطنيه : العيزرية –التجمع البدوي جبل البابا 
  االحتاللي E1لتنفيذ مخطط 

  
  

  
  حتى مسجد التجمع لم يسلم من التهديد

  

  كل ذلك لصالح االستيطان االستعماري 
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