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ف� یيل �دول یوحض �دد �نهتااكت إالرسائیلیة ونوعها حسب املواقع يف القدس احملت� �الل شهر 
 م:2016اكنون �ين 

 العدد موقع �نهتاك نوع �نهتاك

 24  هدم مسا�ن ومنشآٓت 

 � ٔأبو مجل –ٕا�الق ومصادرة سكن شقيقة شهید بذریعة أ�من  -

 جبل املكرب

1 

 1 الشارع أ�مر�يك –هدم مسكن مبين من احلجر بذریعة أ�من  -

 1 هدم مسكن �اهز للسكن مبين من احلجر بذریعة �دم الرتخيص -

 �� الس�ناد – بذریعة �دم الرتخيصهدم مسكن مآٔهول مبين من احلجر  -
 بيت حنینا

1 

 1 �شقریة �  – هدم مسكن قيد إال�شاء من الطوب بذریعة �دم الرتخيص -

بذریعة هدم مسكن ؤأسف� خمزن يف املر�� ا�هنائیة من البناء مبين من �مسنت  -
 �رم الش�یخ  – �دم الرتخيص

 سلوان

2 

 1 �ني اللوزة – بذریعة �دم الرتخيصهدم مسكن قيد إال�شاء مبين من احلجر  -

 1 واد قدوم – بذریعة �دم الرتخيصهدم مسكن قيد إال�شاء مبين من احلجر  -

 1 هدم ذايت حلظرية موايش -

 1 صور �هر هدم ذايت ملسكن  -

 6 جتمع جبل البا� البدوي مسا�ن مبنیة من اخلشب والزینكو واو �رفان بذریعة �دم الرتخيص 6هدم  -

 6 جتمع ٔأبو نوار البدوي  �ر�سات سكنیة و�ر�س لرتبیة احلیوا�ت 5هدم  -

 1 بيت صفافا بذریعة �دم الرتخيصهدم جزيئ ملطعم  -

 4  اعتداءات مس�تعمر�ن �ىل مسا�ن 

 1 الب�ة القدمية  –عقبة اخلا�یة  ٕا�داث ثقوب يف مسكن �دد �الستيالء  -

 2 سلوان -�ارة بیضون  �ستيالء �ىل بنایة من طابقني أ�ول قدمي والثاين �دیث بواسطة الرشاء   -

 1 سلوان -واد �لوة  املسا�ن بفعل حفر�ت امجلعیات �س�تعامریة�شققات وتصد�ات يف  -

 2  طرق -توسعات استيطانیة 

 2 عنا� شق طریقني اس�تعامریني �ربط مس�تعمرة " نويف �رات" ببؤرة اس�تعامریة �دیدة -

 2  خمططات اس�تعامریة

 خط سكة �دید �دید خفيف �ربط مس�تعمرة "جيلو" مبس�تعمرة " راموت" -
بيت صفافا، رشفات، بيت 

 حنینا، بيت ا�سا
1 

طوابق تتكون  6لبناء مبىن استيطاين من  172783املوافقة �ىل خمطط حيمل رمق  -
 شقة  12من 

 شقة 12 الش�یخ جراح

 2  اعتداءات مس�تعمر�ن

 1 جبل صهیون –القدس احملت�  خط شعارات عنرصیة �ىل ابواب كنيسة مس�یحیة  -

 1 عنا� بذریعة الطعن �ىل ید �ارس ٔأمن مس�تعمرة "عنتوت"استشهاد طف�  -
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 12  �عتداء �ىل أ�ما�ن ا�ینية 

  12 املس�د أ�قىص  اقت�امات متكررة للمس�د أ�قىص وحرمان املصلني املسلمني من الصالة  -

 
 

 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 

 
حتالل تغلق مسكن شقيقة الشهید قوات �بعد رفض حممكة �حتالل العلیا ال�س العائ�  ... 

حتالل تغلق مسكن � :�الء أٔبو مجل يف جبل املكرب �ٕالمسنت
مضن  شقيقة الشهید �الء ٔأبو مجل يف جبل املكرب �ٕالمسنت

الهجمة العدوانیة �ىل مسا�ن الفلسطینيني أٔ�لقت قوات �حتالل 
الشهید �الء  م مسكن شقيقة2016اكنون الثاين  4إالرسائیيل يف 

ٔأبو مجل الواقع يف � ٔأبو مجل يف ب�ة جبل املكرب جنوب مدینة 
، وذ� بعد ٔأن رفضت احملمكة العلیا إالرسائیلیة القدس احملت�

ما  ه ٔأصدر  ا�ي ال�س العائ� املقدم ضد قرار ٕا�الق املسكن 
هدم/ ٕا�الق (حتالل وسطى يف �يش �ال ة�سمى بقائد املنطق

 حتت ذریعة أ�من). املسكن
 
 

 :�لتايل وأٔفاد وا� الشهید �الء أٔبو مجل لباحث مركز أٔحباث أ�رايض
 

 �حتاللقوات �برية من رشطة  اقتحمت عند السا�ة اخلامسة والنصف صبا�ًا،
وقامت  ،حمیط املسكن، وقامت ٕ��الق املنطقة �حلواجز وس�یارات الرشطة

�ىل ساكن ثالثة مسا�ن تقع يف نفس املبىن، حيث مت ٕاخراجنا �لقوة من  �العتداء
�ىل و�ي  و�عتداءبتوجيه الش�تامئ �لینا  �حتاللاملنازل، وقام ٔأفراد رشطة 

 �حتاللقام بعض ٔأفراد رشطة  طی� فرتة ٕا�الق املسكن. واحت�ازه�لرضب 
مربع ویقع  مرت 100املسكن ا�ي تبلغ مساحته  من احلدید �ىل نوافذ ٔألواحبتثبیت 

�وب من  150وقاموا بضخ  ، الطابق أ�ول من مبىن مكون من ثالثة طوابقيف 
�الطة ٕامسنت)  لیمت ٕا�القه اكمًال  15إالمسنت �ا�ل املسكن مس�ت�دمني (

اخلامسة  معلیة إال�الق من السا�ة واس�مترتمن ِقبل العائ� والسكن فيه.  اس�ت�دامهلضامن �دم 
 والنصف جفرًا ولغایة السا�ة الوا�دة ظهرًا. 
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 وأٔضاف أٔبو مجل: 

 ة�سكنه مع �ائلهتا املكون حيث"صفاء ٔأبو مجل"  ابنيتٕ��الق مسكن  �حتالللقد قامت رشطة 
حب�ة ٔأن املسكن یعود للشهید �الء ٔأبو مجل حبسب معلومات اكنت  2م100والبالغة ٔأفراد  4من 
مت ٕا�القه هو  ا�يوصنفهتا بآٔهنا معلومات رسیة. �� فٕان املزنل  �حتاللسلطات  ادعهتاقد 

 من العائ� ؤأفرادها بطریقة تعسفية �نتقامفقط من ٔأ�ل 

 
  �حتالل العلیا ال�س العائ�: بعد أٔن رفضت حممكة هدم مسكن �ائ� الشهید هباء محمد �لیان 

 
اقتحمت قوات �حتالل 
 إالرسائیيل الشارع
أ�مر�يك يف ب�ة جبل 
املكرب جنوب مدینة 
القدس احملت�، يف نفس 
الیوم ا�ي ٔأ�لقت فيه 
مسكن "شقيقة الشهید 

م، 4/1/2016ٔأبو مجل"  
وهامجت مسكن �ائ� 
الشهید " هباء �لیان" 

 4 " وهو مكون من  مرتمربع 120 ؤأ�لقت املنطقة �لاكمل وهدمت املسكن ا�ي تبلغ مساحته
 .�ام 18 ٔأقل من نئأفراد من �ائ� الشهید، مهنم طفل 8، و�سكنه "ومطبخ نيغرف وحامم

اكن قد صدر قرار من قبل ما �سمى �لقائد ومضن س�یاسة العقاب امجلاعي ضد الفلسطینيني 
�لیان " بذریعة أ�من"، یقيض هبدم مسكن  �حتاللالعسكري للمنطقة الوسطى يف �يش 

العلیا، لكن احملمكة  �حتالل�ىل القرار العسكري يف حممكة  ا�رتاضبتقدمي أٓنذاك وقامت العائ� 
ؤأ�لت العائ� �� ٕال�الء املسكن متهیدًا  2015اكنون ٔأول  15بتارخي  ��رتاضقامت �رفض 

 .م2015اكنون ٔأول  30لهدمه ومصادرته لغایة 
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 :�لتايل وأٔفاد �لیل محمد �لیان شقيق الشهید هباء لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

، ٔأیضاً يش اجل  �رفقة �رافقهم  رشطة �حتاللاحلي �دد �بري من  اقتحمصبا�ًا  اخلامسةعند السا�ة 
وقاموا بتفتيش  ٕالیه،مل ومنعوا ٔأ�د من اخلروج ٔأو الوصول اكحيث قاموا ٕ��الق املنطقة �شلك 

دد من اجلنود وحرس مث قام �، ٕ��الء املنازل ٔأمروا الساكنو  ثالثة منازل �ل�ب البوليس�یة،
، حيث مت احلدود هبدم �دران املسكن بواسطة مطارق ومعدات یدویة وأٓالت احلفر الكهر�ئیة

حتطمي اكفة �درانه يك ال یصلح للسكن، كام ومينع ٔأحصاب املسكن أٔن یقوموا ٕ�زا� الراكم من دا�� 
 يك ال یمت ٕا�ادة �رمميه واس�ت�دامه والسكن فيه.

 

 
 الشهید هباء �لیان وقد حتول اىل راكممسكن �ائ� 

 
س�یاسة هدم املنازل واملمتلاكت العائدة للمواطنني الفلسطیين بآٔهنا  �رى مركز أٔحباث أ�رايض يف و 
من اتفاقية جنیف الرابعة  53تندرج حتت س�یاسة التطهري العريق وتعترب خمالفة جس�مية لنص املادة  

من  17اكنت �بتة أٔو منقو�، وانهتااكً صار�ًا لنص املادة  أٔ�اليت حترم تدمري املمتلاكت  1949لعام 
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واليت تنص �ىل أٔنه "ال جيوز جترید  10/12/1948إال�الن العاملي حلقوق إال�سان الصادر بتارخي 
أٔ�د من ملكه تعسفًا. �ا، فان ما تقوم به ٕارسائیل من هدم ملنازل وممتلاكت املواطنني الفلسطینيني 

مبا فهيا القدس الرشقية وما یرتتب �لیه من أٓ�ر سلبیة یعد انهتااك صار�ًا لقوا�د يف الضفة الغربیة 
القانون ا�ويل إال�ساين حيث حتاول ٕارسائیل من �الل هذه الس�یاسة �رشید املواطنني 

 الفلسطینيني من أٔراضهيم وهت�ريمه وحرماهنم من حقهم الرشعي يف العيش بآٔمن واس�تقرار.
 

أٔ�د التجمعات  منشآٓت يف جتمع ٔأبو نوار 6لقرار حممكهتم العلیا ... �حتالل هيدم دون ا�رتام حىت 
 البدویة  يف رشيق القدس احملت�

 
، اقتحمت قوة �برية من �يش �حتالل 6/1/2016يف سا�ات الصباح من یوم أ�ربعاء بتارخي 

 �ر�سات سكنیة 5 وجتریفهدم وإالدارة املدنیة جتمع "ابو نوار" �رفقة جرافتني ؤأقدمت �ىل 
�ىل الرمغ  رب�سات�ىل جتریف ال مع العمل بآٔن قوات �حتالل أٔقدمت لرتبیة احلیوا�ت.  و�ر�س

ا�رتازي من قبل احملمك� العلیا بعدم الهدم ٕاال ٔأن �حتالل هبمجیته مل یعطي هذا  ٔأمرمن وجود 
حتت الربد يف العراء  نساءأ�طفال وال و�رك  رب�سات وسارع هبدم ال أ�مهیةأ�مر ٔأي من 

 .القارص
 

كام وجتدر إالشارة بآٔن جتمع ابو نوار یقع �ىل ٔأرايض ب�ة العزيریة جنوب رشق القدس احملت� وهو 
كغريه من التجمعات املس�هتدفة �شلك متواصل من قبل �حتالل إالرسائیيل وذ� هبدف تفریغ 

�دود مس�تعمرة " معالیه ٔأدوممي" و�اصة بآٔن املنطقة من البدو القاطنني هناك لتوس�یع مس�تعمرة 
املنطقة قریبة من ا�وار اخلاص �ملس�تعمرة والتجمع البدوي یقع شامل املس�تعمرة املقامة �ىل 
أ�رايض الفلسطینية يف القدس احملت�، ویقربه معسكر جليش �حتالل إالرسائیيل، وهبذا فٕان 

 التجمع  حيارصه املس�تعمرون واجليش.
 

 ٕارشب ميته ... و�يل احملمكة تیجي متنعين" " بّ� و 
 

ٔأبو عامد"  –هبذه اللكامت رد ضابط إالدارة املدنیة إالرسائیلیة �ىل الس�ید " داوود عبد �الني 
خمتار التجمع" عندما ا�رتض أٓلیات �حتالل وطالب بعدم الهدم �ون هذه املنشآٓت �اص� �ىل 

م هد�ا ... ٔأي ٔأن الضابط إالرسائیيل مل یلزتم بقرار ٔأمر ا�رتازي من حممكة �حتالل العلیا بعد
 احملمكة واعترب بآٔنه ال معىن وال فائدة � ٔأي " �رب �ىل ورق" ... مس�تخفًا ومس�هتزئًا بقرار احملمكة.
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ؤأفاد الس�ید داوود لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض: بآٔن اعتداءات �حتالل �ىل جتمع ٔأبو نوار يف 
ا�رتام ٔ�ي قانون حلقوق إال�سان، حىت انه ال  حيرتم القانون الصادر من مقة اهلمجیة وال یو�د 

حممكهتم  بعدم الهدم،  وكذ� مل حيرتم ٔأطفالنا و�بار�، و�ىل الرمغ من ذ� حنن سنسارع يف ٕا�ادة 
جرافات �حتالل �ىل  أٔقدمتكام , بناء الرب�سات السكنیة محلایة ٔأهالینا من �رد الش�تاء القارص"

حىت انهتاء معلیة الهدم للمنازل   أ�هايلمعلیة الهدم واحت�از  ٔأثناءاء �ىل بعض املواطنني �عتد
 یوحض العائالت املترضرة من معلیة الهدم:  أٔد�هاجلدول  الرب�سات.

 

 العائ� املترضرة
�دد فراد 

 أ�رسة
�دد 

 أ�طفال
 الرضر وع املنشاةن 2املسا�ة م

 هدم وجتریف اكمل �ر�س 120 5 7 حسن عودة اجلهالني
 هدم وجتریف اكمل �ر�س 80 0 2 ارشف حسن �الني
 هدم وجتریف اكمل �ر�س ل��اج 40 0 2 ارشف حسن �الني

 هدم وجتریف اكمل �ر�س 96 3 5 �ىل محمد مخيس �الني
 هدم وجتریف اكمل �ر�س 96 6 8 ا�راهمي مخيس �الني
 اكمل هدم وجتریف �ر�س 60 8 10 سل�ن محمد �الني

   492 22 34 ا�موع
مركز ٔأحباث أ�رايض، اكنون  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 

 م. 2016�ين 

 
صور توضح عملیة الهدم في جبل أبو نوار 
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 مطعم يف ب�ة بيت صفافا جنوب مدینة القدس احملت�حتالل هتدم جزءًا من جرافات �
هدمت جرافات  ة صبا�ًا،س، عند السا�ة الساد2016اكنون �ين  7يف یوم امخليس املوافق 

�لقدس احملت� بیض املتوسط" ا�ي یقع يف � بيت صفافا ا�ٔ جزءًا من مطعم "البحر  �حتالل
ؤأفاد صاحب املطعم املواطن عامد  بدون �رخيص. وذ� حب�ة البناء ،م1967يف الشق احملتل �ام 

 ٔأمحد ٕا�راهیك �رقان لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض :
 

 80تبلغ مساحته ، و وهو خيتص بتقدمي املآٔ�والت البحریة ،2010�ام  افتتا�ههذا املطعم مت 
ا�ة و�سبب ز�دة �دد الز��ن الوافد�ن للمطعم، مقت بتوس�یع املطعم من �الل بناء ق، مرتمربع

 قطعة ٔأرض تتبع للمطعم ىلالهدم � �رخي فقط من ر�نمرتمربع قبل شه 144طعام تبلغ مساحهتا 
صبح املسا�ة إالجاملیة للمطعم ت (سا�ة �ارجية)، والقا�ة مبینة من اجلبص وإالسبست، وبذ� 

 مرتمربع. 224
املنطقة حيث ٔأفادوين بآٔن قوات �برية من رشطة ٔأهايل تصاًال من ا، تلقيت یوم امخليسويف صباح 

وعندما وصلت اكنت جرافات  ،هبدم اجلزء املضاف من املطعم ون �رشعني�رفقهتم جرافت �حتالل
 معلیة الهدم عند السا�ة الثامنة صبا�ًا. ، وانهتتهتدم اجلزء املضاف �حتالل
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تندرج حتت س�یاسة  بآٔهنا  نييالفلسطین ممتلاكت س�یاسة هدم  رى مركز ٔأحباث أ�رايض يف �
اليت   1949من اتفاقية جنیف الرابعة لعام  53التطهري العريق وتعترب خمالفة جس�مية لنص املادة 

من إال�الن العاملي  17اكنت �بتة ٔأو منقو�، وانهتااكً صار�ًا لنص املادة  ٔأ�ً حترم تدمري املمتلاكت 
ليت تنص �ىل ٔأنه "ال جيوز جترید ٔأ�د من ملكه وا  10/12/1948حلقوق إال�سان الصادر بتارخي 

تعسفًا." �ا، فان ما تقوم به ٕارسائیل من هدم ملنازل وممتلاكت املواطنني الفلسطینيني يف الضفة 
الغربیة مبا فهيا القدس الرشقية وما یرتتب �لیه من أٓ�ر سلبیة یعد انهتااك صار�ًا لقوا�د القانون 

ائیل من �الل هذه الس�یاسة �رشید املواطنني الفلسطینيني من ا�ويل إال�ساين حيث حتاول ٕارس 
 .ٔأراضهيم وهت�ريمه وحرماهنم من حقهم الرشعي يف العيش بآٔمن واس�تقرار
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 مسكنًا يف � �رم الش�یخ يف ب�ة سلوان حب�ة البناء بدون �رخيص ب�یة �حتالل هتدم
 

مسكنًا قيد إال�شاء یقع يف  �حتاللهدمت جرافات  م2016اكنون �ين  7يف یوم امخليس املوافق 
ویعود املسكن ، سلوان وجبل املكرب، وذ� حب�ة البناء بدون �رخيصب�يت � الش�یخ الواقع بني 

 ةونكواليت اكن من املقرر ٔأن تنتقل للسكن فيه مع �ائلهتا امل للمواطنة ٔأمل سل�ن حسن ٔأبو د�ب،
وتبلغ مسا�ة املسكن  من بناءه . �نهتاءس�نوات ) بعد  4نوات وس�  8ؤأطفالها  أ�م( فرادأٔ  3من 
ویقع  ،مبين من إالمسنت ، حيث ٔأن املسكنمكون من غرفتني نوم ومطبخ وحاممو  مرتمربع، 80

 مرتمربع . 50ٔأسف� خمزن مبسا�ة 
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 وأٔفاد املواطن "أٔبو �لیل قرا�ني" �ال صاحبة املسكن لباحث مركز أٔحباث أ�رايض :

، وذ� هبدف ٔأن تنتقل هن من هدم�ٔأي قبل شهر  2015�رش�ن �ين يف مت بناء املسكن قبل شهر 
ومت بناء املسكن بدون احلصول �ىل رخصة ، املواطنة ٔأمل ٔأبو د�ب ؤأطفالها لٕالقامة والسكن فيه

�سبب إالجراءات والصعو�ت اليت س�توا�نا،  �حتاللمن ب�یة  اس�تصدارها الس�ت�ا�وذ� 
 .�حتاللة ؤأن املنطقة �ري منظمة حبسب تصنیفات ب�یة �اص

 یضیف:

�سلمنا ٕاخطارًا من ب�یة إالحتالل بوقف البناء حب�ة  اء معلیة البناء،نأٔث و �رش�ن �ين،  20يف �رخي 

ٔأن یقوم بتآٔجيل الهدم  اس�تطاعوا�ي  البناء بدون �رخيص. بعدها مقنا �لتو�ه ٕاىل حمايم هيودي،
حتالل مت من �اللها تآٔجيل الهدم لغایة �رخي دها مت عقد �لسة يف حممكة ب�یة �وبع ملدة شهر.

 . 2016اكنون �ين  28
�ًا، حرضت قوات �برية من رشطة االنصف صبو �ة السابعة اويف صباح یوم امخليس، عند الس

ٕاىل احلي وقامت ٕ��الق الطرق ومنعت ٔأ�دًا من ا�خول ٔأو اخلروج. وقام الضابط  �حتالل 
 ات س�هتدم املسكن.فبتبلیغ العائ� (قرارًا شفوً�) بآٔن اجلرا �حتاللاملسؤول عن الهدم يف رشطة 

 
من بناء مسكهنا يك تنتقل للسكن وإالقامة فيه ، لكن س�یاسة  �نهتاءواكنت العائ� تنتظر 

 �حتاللتقيض هبدم مسا�ن املقدس�یني حب�ة �دم الرتخيص، �هیك عن س�یاسة ب�یة  الل�حت
 ف� یتعلق ٕ�صدار �راخيص بناء، واليت تصعب �ىل املقديس احلصول �لهيا  لرشوطها التع�زيیة .
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 هتدم مسكنًا قيد إال�شاء يف � �ني اللوزة يف ب�ة سلوان جنوب املس�د أ�قىص �حتاللب�یة 
 

حتالل مسكنًا قيد إال�شاء �ب�یة ، هدمت جرافات م2016اكنون �ين  7يف یوم امخليس املوافق 
یقع يف � �ني اللوزة يف ب�ة سلوان حب�ة البناء بدون �رخيص. واكنت قوات �برية من رشطة 

قد دامهت احلي ورشعت هبدم املسكن وا�ي یعود للمواطنة "�د� صاحل محمود ٔأبو  �حتالل
 وأٔفاد وا� صاحبة املسكن "صاحل محمود أٔبو د�ب" لباحث مركز أٔحباث أ�رايض: د�ب" .

 

 ابنيتهبدف السكن، حيث اكن من ا�طط ٔأن تنتقل  2015مت بناء املسكن يف شهر نيسان 
مرتمربع مبين من  130وتبلغ مسا�ة املسكن ، للسكن وإالقامة فيه فرادأٔ  5من  ةو�ائلهتا املكون

غرف نوم وحامم ومطبخ وصا�. ومقنا ببناء املسكن دون ٔأن نقوم �حلصول  3احلجر. ومكون من 
�ىل �رخيص وذ� ٔ�ن ب�یة إالحتالل ال تعطي رخص بناء للمنطقة حب�ة ٔأهنا �ري منظمة حبسب 

)، رخصة بناء (مس�تحی� اس�تصدارواملبالغ اليت ستتطلهبا  إالجراءات�دا عن تصنیفات الب�یة، 
 ومبا ٔأن هنا� �ا�ة للسكن مت الرشوع ببناءه.

وقاموا ٕ�لصاق قرار وقف  �حتالل ويف شهر ٔأیلول ؤأثناء معلیة البناء، حرض موظفون من ب�یة 
 ٕارسائیيلبعدها تو�نا ٕاىل حمايم  بناء �ىل �فذة املسكن حب�ة البناء بدون احلصول �ىل �رخيص.
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  �حتالل.ومقنا بتو�ی� لیقوم مبتابعة القضیة يف حممكة ب�یة 
 ف :ییض 
 �حتاللويف یوم امخليس وعند السا�ة السا�ة السادسة صبا�ًا حرضت قوات �برية من رشطة  

وقد ، م املسكنورشعت جرافة هبد ،وقاموا ٕ��الق احلي ومنعوا ٔأ�دًا من الوصول ٔأو اخلروج منه
 الهدم لغایة السا�ة العارشة صبا�ًا. اس�متر

 
�رى مركز أٔحباث أ�رايض يف س�یاسة هدم ممتلاكت الفلسطینيني بآٔهنا تندرج حتت س�یاسة التطهري 

اليت حترم تدمري  1949من اتفاقية جنیف الرابعة لعام  53العريق وتعترب خمالفة جس�مية لنص املادة 
من إال�الن العاملي حلقوق  17�بتة أٔو منقو�، وانهتااكً صار�ًا لنص املادة املمتلاكت أًٔ� اكنت 

واليت تنص �ىل ٔأنه "ال جيوز جترید أٔ�د من ملكه تعسفًا."  10/12/1948إال�سان الصادر بتارخي 
�ا، فان ما تقوم به ٕارسائیل من هدم ملنازل وممتلاكت املواطنني الفلسطینيني يف الضفة الغربیة مبا 

ا القدس الرشقية وما یرتتب �لیه من أٓ�ر سلبیة یعد انهتااك صار�ًا لقوا�د القانون ا�ويل فهي
إال�ساين حيث حتاول ٕارسائیل من �الل هذه الس�یاسة �رشید املواطنني الفلسطینيني من ٔأراضهيم 

 .وهت�ريمه وحرماهنم من حقهم الرشعي يف العيش بآٔمن واس�تقرار
 

 
 

14 
 



 

 
 

 سلوان حب�ة �دم الرتخيصب�ة يف  لٔ�غنام�حتالل جترب مواطنًا �ىل هدم حظرية  ب�یة

املواطن محمود العبايس من ب�ة سلوان �ىل هدم ٔأ�ربت ب�یة �حتالل  2016اكنون �ين  17يف 
هذا ؤأرمغت ب�یة �حتالل املواطن  وذ� حتت ذریعة �دم الرتخيص.�ر�س لرتبیة املوايش، 

ش�یقل وذ� حب�ة بناء   40,000بدفع غرامة مالیة بقمية  �ىل هدم ت� احلظرية وهددتهالعبايس 
لباحث  وأٔفاد املواطن یوسف العبايس شقيق املواطن محمود حظرية بدون احلصول �ىل �رخيص.

 :مركز ٔأحباث أ�رايض �لتايل
 

 ومت ٕا�شاءه ، مرتمربع 30وتبلغ مساحته ، وذ� لرتبیة �دد من أ�غنام ٔأشهر 6قبل  لرب�سمت بناء ا
 ٔأطفال. 4ٔأفراد مهنم  6، ویعتاش مهنا بیعهاة أ�غنام و من �ربی لالس�تفادة

�� لغایة هنایة شهر اكنون شقيقي حتالل ومن وراءها سلطة الطبیعة قد أٔ�لت واكنت ب�یة �
 .لهدمن الب�یة س�تقوم هبد�ا وتغرميه لكفة اإ �ين لهدم احلظرية، وٕاال ف

 
تعاين ب�ة سلوان من س�یاسات �ا�رة حبق ساكهنا من قبل سلطات �حتالل ا�تلفة،  فب�یة 
�حتالل ومن �لفها ما تعرف �سلطة الطبیعة، ميارسون س�یاسة ا�هتدید للحجر والبرش من �الل 
هتدیدمه هبدم مسا�ن ومنشآٓت جتاریة ومصادرة ٔأرايض. �دا عن النشاط أ�وسع ا�ي متارسه 

استيطانیة ، واليت �سعى لالستيالء �ىل مسا�ن املواطنني ،سواء �رشاهئا و�رس�هبا مقابل  مجعیات
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مبالغ خيالیة ، ٔأو من �الل �حتیاالت والزتو�ر من �ة، وٕ�قامة احلفر�ت ٔأسفل الب�ة من �ة 
 ٔأخرى.

 

 
 

 حتالل هتدم مسكنًا قيد إال�شاء يف بيت حنیناجرافات �
 

مسكنًا قيد إال�شاء یقع يف � أ�شقریة يف  �حتاللهدمت جرافات م 2016اكنون �ين  20يف 
حيث اكنت قوات �برية  ،وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص بيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�،

قتحمت احلي يف سا�ات الصباح البا�ر، ورشعت هبدم املسكن وا�ي احتالل قد من رشطة �
بة ٔأبو عصب لباحث مركز ه ؤأفادت املواطنة  لمواطنة " هبة عبد الرحمي محمد ٔأبو عصب".یعود ل

  ٔأحباث أ�رايض: 
 

مرت مربع ومبين من  50) وهو مبسا�ة 2015مقت �لبدء ببناء املسكن قبل شهران (�رش�ن �ين 
، ) 8 وأٔصغرمه 14حيث كنت ٔأنوي أٔن ٔأنتقل للسكن فيه مع ٔأطفايل أ�ربعة ( ٔأكربمه  ،الطوب

ویقع املسكن يف � أ�شقریة يف بيت حنینا والقریب من مس�توطنة رخيس شعفاط املقامة �ىل 
 ٔأرايض ب�ة شعفاط املقاب�.
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�ه ٕاىل و احلي والت �قت�ام ،حتالل �رافقها جرافةوبدون سابق ٕانذار، قامت قوات من رشطة �
�دًا من الوصول أٔو اخلروج من املسكن، حيث قامت ٕ��الق اكفة الطرق املؤدیة ٕالیه ومنعت أٔ 

حتالل هبدم املسكن بعد ٔأن قامت خبلع البوابة الرئيس�یة وهدم ٔأجزاء مث رشعت جرافة � ،املنطقة
 من السور احملیط من أٔ�ل الوصول للمسكن وهدمه.

 
ؤأضافت املواطنة هبة، ٔأن سلطات �حتالل اكنت قد ٔأ�ربهتا �ىل هدم مسكهنا يف ٔأواخر العام 

ٔألف ش�یقل ما زالت تدفعها لغایة  20فس املاكن بعد أٔن فرضت �لهيا غرامة مالیة بقمية يف ن 2014
 الیوم وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص ..!!

 
 ت�دً� لالحتاد أ�ورويب �حتالل إالرسائیيل هيدم مسا�ن للبدو أٔ�شآٔها أ�وروبیونم 

 
 4:30مصطحبة معها جرافتني عند السا�ة اقتحمت قوات �حتالل إالرسائیيل �رفقة إالدارة املدنیة 

م موقع جبل البا� رشق ب�ة العزيریة جنوب القدس احملت� 21/01/2016جفر الیوم الثال�ء 
هذا ویعترب هذا املوقع البدوي من املواقع اليت یقوم هبا �حتاد  مسا�ن هناك. 6ورشعت هبدم 

صفيح �دیثة) حىت �كون مالمئة لالس�ت�دام  ىل شلك �رفا�ترويب �ر�ا�هتا وٕا�شاء املسا�ن (�أ�و 
البرشي، واكن یعتقد البدو بآٔن ٔأ�شطة �حتاد أ�ورويب �هيم حمصنة من خطر الهدم من قبل 

ٔأ�د أ�فراد املترضر�ن من  -هذا ؤأفاد املواطن غسان سل�ن �الني  ٔأ�زة �حتالل ا�تلفة.
((دامهت قوات �حتالل املوقع جفرًا عند  يل:لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض �لتا -معلیة الهدم 

وقامت �قت�ام مساكننا وحنن نیام، مث قامت ٕ��الئنا قرسًا من مساكننا يف ظل  4:30السا�ة 
الربد القارص و�ركتنا يف العراء وسط �عتداء �ىل الش�بان �لرضب و�حت�از مث هدمت 

 �بري من أ��ث )). مساكننا �ىل احملتو�ت بعد أٔن منعتنا من ٕاخراج جزء
 

مسا�ن مبنیة ٕاما من اخلشب و/ٔأو الزینكو و/ٔأو عبارة عن �رفان،  6هذا واس�هتدفت معلیة الهدم 
 وف� یيل ٔأسامء ٔأحصاب املنشآٓت املهدومة صباح هذا الیوم ومعلومات عهنم:

 
�امًا مبسا�ة  30�يل محمد عودة ٔأبو كتیفة: مسكن مبين من اخلشب والزینكو مقام منذ  -1

، ACFمقدم من �حتاد أ�ورويب و 2م50، كذ� مسكن من الزینكو مبسا�ة 2م100
مهنم ٔأطفال ووا�ته احلا�ة محدة  2أٔفراد  4و�سكهنام �ائ� املواطن ٔأبو كتیفة املكونة من 

 محمد عودة ٔأبو كتیفة.
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ن ، �سكنه ٔأرسته املكونة م2م40سل�ن اكید بنية �الني: �ر�س سكين "�ونتنري" مبسا�ة   -2
مهنم ٔأطفال، وهو مقدم من �حتاد أ�ورويب، حيث �سمل ٕاخطارًا خبصوصه  5ٔأفراد  7

 قبل �امني ونصف.
 

اكن یآٔوي ٔأرسته املكونة  2م30�یف سامل اكید �الني: مسكن مبين من الزینكو مبسا�ة   -3
 ٔأطفال. 7ٔأفراد مهنم  9من 

 �سكنه مع شقيقهتا.  2م20امطرية اكید �الني: مسكن مبين من الزینكو مبسا�ة  -4
 �سكنه مع زوجته.  2م20طالب سل�ن اكید �الني: مسكن مبين من الزینكو مبسا�ة   -5

 
هذا ؤأفاد عطا هللا مزار�ة ممثل جتمع جبل البا� ملركز ٔأحباث أ�رايض: بآٔن �حتالل اقتحم املنطقة 

دون سابق ٕانذار ومل نتوقع معلیة الهدم هذه �اصة بعد ٔأن مجدت حممكة �حتالل  لهدممعلیة اونفذ 
  قبل حوايل �ام قرارات الهدم اليت هتدد املوقع بآٔمك�.

 
�د�ر ���ر بآٔن �حتالل إالرسائیيل �ادًة ما یدعي بآٔن سبب معلیة الهدم هو �دم الرتخيص 

ت�، بي� يف حقيقة أ�مر بآٔنه �رید تفریغ املنطقة �اصة يف التجمعات البدویة رشيق القدس احمل 
�لاكمل من التجمعات البدویة الفلسطینية اليت تقطن هناك لیصبح ٕ�ماكنه تنفيذ خمططه 

ا�ي هيدف ٕاىل توس�یع مس�تعمرة " معالیه ادوممي" �جتاه الغرب وربطها  E1�ستيطاين 
فلسطینية يف القدس الرشقية ويه " رامات �ملس�تعمرات إالرسائیلیة املقامة �ىل أ�رايض ال 

اشكول" و "جفعات شابريا" و"جفعات ٔأمري" وجفعات زئیف"، حيث ٔأن مسا�ة أ�رايض 
دومن تعود للب�ات  12,000الفاص� بني مس�تعمرة " معالیه ٔأدوممي" وت� املس�تعمرات تبلغ حوايل 

ا ومينع ٔأي اس�تغالل فلسطیين لهذه : ٔأبو د�س والعزيریة والعيسویة. خيطط �حتالل الس�یطرة �لهي
أ�رايض بل یقوم �ىل تفریغ التجمعات البدویة يف حمیطها من �الل معلیات الهدم املتواص� و/ٔأو 

 ا�هتدید �لهدم و�عتداءات املس�مترة.
 

خيطـط �حــتالل معلیـة توســ�یع "معالیــه ٔأدومـمي" بــآٓالف الو�ــدات السـكنیة �ٕالضــافة ٕاىل مراكــز 
و�امعات وش�باكت طرق، ومقر رشطة ٕارسائیيل �دید �اص �لفلسـطینيني مـن  س�یاحية وفنادق

 ٔأبناء الضفة الغربیة بدیًال عن مقر الرشطة يف رٔأس العامود.
 

 نبذة جبل البا�:
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برئ  ٕاىلالتجمع  وتعود ٔأصول ساكن ًا،فرد 300 �ائ� مكونة من 56موقع جبل البا�  یعيش يف
ب�ة غرب: ال ومن نوبمن اجل  التجمع وحيد .م1948بعد ٔأن جهرمه �حتالل مهنا يف �ام  الس�بع

ب�ة ومن اجلنوب:  "معايل ٔأدومميعمرة "مس�ت ب�ة الزعمي ومن الرشق شامل:ال ومن العزيریة، 
 دومن.  27ویبلغ املسطح العام للبناء ، جتّمع وادي امجللو  العزيریة

 
�ىل أ�قدام  مك یصلوهنا سرياً 2ساس�یة والثانویة يف العزيریة واليت تبعد �ر�د الطالب املدارس ا�ٔ كام 

�س�ت�دم للمعدات الزراعیة  ،و �ا� الطرق يف التجمع �رابیة �ري معبدة .ؤأحيا� مواصالت

هذا ویناشد مركز أٔحباث أ�رايض �حتاد أ�ورويب �لتد�ل الفوري  وا�واب وسريا �ىل أ�قدام.
 لوقف هذه �نهتااكت وٕانقاذ ما تبقى من مسا�دات قد�ا للتجمعات البدویة يف ت� املنطقة. 
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 حتالل هتدم مسكنًا قيد إال�شاء يف � واد قدومجرافات �
 

قيد إال�شاء یقع يف � واد قدوم الاك�ن يف حتالل مسكنًا هدمت جرافات � 20/01/2016يف 
حيث اكنت قوات �برية من  ،وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص ،ب�ة سلوان جنوب املس�د أ�قىص

احلي هبدف هدم املسكن، وا�ي یعود للمواطن  اقتحموا، قد ني�رافقها جرافت �حتاللرشطة 
 ز أٔحباث أ�رايض:وأٔفاد املواطن نصار ٕاىل �حث مرك "سامر محمد نصار".

 

مرتمربع،  300)، حيث اكنت مساحته 2015مت البدء ببناء املسكن قبل ثالثة شهور (�رش�ن ٔأول 
وبلغت �اكلیف بناءه  ،للسكن فيه مع العائ� �نتقالواكن الهدف من بناءه هو  ،ومبين من احلجر

 ٔألف ش�یقل.  180ما یقارب 
قتحمت قوات �برية من ا، 2016اكنون �ين  20وعند سا�ات الفجر من یوم أ�ربعاء املوافق 

مث قامت قوات الرشطة ٕ��الق  ،نيحتالل والقوات اخلاصة احلي، واكنت �رافقهم جرافتطة �رش 
املنطقة من مجیع مدا�لها، ومنعت ٔأ�دًا من ا�خول ٕا�هيا، بعدها تو�ت حنو املسكن، مث رشعت 

 .  �حتالل ةرافات هبدم املسكن دون سابق ٕانذار، فمل ٔأ�سمل قرارًا هبدم املسكن من قبل ب�یاجل

 
و�س�هتدف �حتالل �س�یاساته ا�تلفة ب�ة سلوان �اكفة الوسائل اليت من شآٔهنا تضییق اخلناق 

امية للس�یطرة من ساكهنا وتنفيذ خمططاهتا �ستيطانیة الر  ة�ىل املواطنني فهيا من ٔأ�ل ٕا�الء الب�
�لهيا، متذر�ة حبجج دینية توراتیة �ط�. فس�یاسة هدم مسا�ن املواطنني وهتدیدمه �لهدم امجلاعي 
ومنعهم من البناء واحلصول �ىل �راخيص بناء، ما يه ٕاال وس�ی� من �دة وسائل تنهتجها حكومة 
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 �ستيطانیة التوسعیة. �حتالل ضد املدینة احملت� �اكفة أٔحياءها ؤأزقهتا الس�تكامل مشاریعها
 

 
 

 ذاتیاً سكهنا هدمًا �ىل هدم م د�ش �ائ�  جترب�حتالل ب�یة 
 

الاك�ن يف قریة صور �هر  جمربة �ىل مسكهناقامت �ائ� د�ش  22/01/2016يف یوم امجلعة 
تبلغ ، و �فع غرامة مالیة ؤأجرة هدم لطوامق ب�یة �حتالل ، تفاد�ً جنوب مدینة القدس ذاتیاً 

 .اً �ام 20انه قامئ منذ  بیدها، وتعيش فيه س�یدة من العائ�، �لامً  2م 80مساحته حوايل 
، وٕاال س�تقوم طوامق یقيض هبدم املزنل ذاتیاً  هنائیاً  ٔأصدرت قراراً  قد  ب�یة �حتالل هذا واكنت

 ).الب�یة هبدمه و�لتايل فرض (غرامة مالیة ؤأجرة الهدم �ىل العائ�
 

 هيدم مسكنني يف جبل املكرب وبيت حنینا �لقدس احملت��حتالل 
 

م، اقتحمت 2016اكنون �ين  27الیوم أ�ربعاء املوافق  5:30يف سا�ات الفجر أ�وىل السا�ة 
وهدمت مسكن املواطن قوات �حتالل �رفقة طوامق ب�یة �حتالل وجرافتني موقع جبل املكرب، 

 مبين من احلجر وهو �ري مآٔهول �اهز للسكن. 2م60ٕا�راهمي �يل موىس صربي مبسا�ة 
 وأٔفاد املواطن ٕا�راهمي صربي لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:
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 5ٔأفراد مهنم  8وكنت انوي السكن فيه مع �ائليت املكونة من  2015((مت بناء املسكن يف شهر ٔأ�ر 
، 12/2015اسكن فيه  أ�س�بوع القادم يف شهر  ٔأن ٔأطفال، واملسكن �اهز للسكن كنت انوي

لكنين و�دت قرارًا ملقى �ىل أ�رض وسط أ�مطار والطني یفيد هبدم البناء، ويف صباح الیوم 
جفرًا تلقيت اتصاًال من �رياننا خيربونين بآٔن جرافات �حتالل تقوم هبدم املسكن ...  5:30أ�ربعاء 

لوصول ٕالیه واس�متر الهدم مدة ساعتني ومت الهدم �ىل وعندما حرضت ٕاىل املسكن منعوين من ا
 ٔأدوات �ىل الكهر�ء)).

 

 
 مشاهد من ا�مار ا�ي �ّل مبسكن �ائ� صربي بعد أٔنه هدمه �حتالل

 
 معلیة هدم ملسكن أٓخر يف ب�ة بيت حنینا یعود لعائ� الرشق:

 
هبدم مسكن املواطن �رمي م 27/01/2016هذا وقامت قوات �حتالل يف نفس الیوم أ�ربعاء 

من  2000يف بيت حنینا �� الس�ناد املبىن مبين س�نة   2م150محمد الرشق وا�ي تبلغ مساحته 
م صادر 2001طفل، هذا وحصلوا �ىل ٔأمر وقف البناء يف س�نة  12فرد مهنم  18احلجر، و�سكنه 

طلب احلصول �ىل عن ب�یة �حتالل حب�ة �دم الرتخيص، و�اول صاحب البناء أٓنذاك بتقدمي 
رخصة بناء من �الل احملايم سايم ارش�ید واكن رد الب�یة ٕان هذه أ�رض مصنفة خرضاء 

" واس�مترت قضیة مسكن �ائ� الرشق لغایة شهر 21"�دمات �امة" وانه س�مير مهنا شارع رمق "
أٔفاد وواليت اقر فهيا هبدم مسكن العائ�.  12/2015حيث اكنت أٓخر �لسة يف شهر  12/2015
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 رايم �رمي محمد الرشق " ا�ن صاحب املسكن لباحث مركز ٔأحباث أ�رايض �لتايل:

صبا�ًا اقتحمت قوات �برية من  7:30الف ش�یقل، ويف السا�ة  75(( مت دفع مجموع ا�الفات 
الرشطة والقوات اخلاصة وو�دة ال�ب التابعة  للرشطة إالرسائیلیة مع جرافتني �بعتني لب�یة 

قتحموا املسكن �ل�ب وارهبوا العائالت وأ�طفال واخرجوا بعض الشئ من �حتالل وا
حمتو�ت املسكن مث �رشوا هبدمه ... واس�مترت معلیة الهدم مدة سا�ة ونصف وعند ا�س�اب 

 قوات �حتالل قامت �رش الغاز و�عتداء �لینا �لرضب )).

 

 
 

 
 حنیناصور من معلیات الهدم ملسكن �ائ� الرشق / بيت 
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 حماو� هدم مسكن �ائ� هوار�ن:
 

وا�اور ملسكن �ائ� الرشق واكنت قوات  واكن هناك قرار هبدم مسكن راحج محمد صاحل هوار�ن
�حتالل تنوي هدم املسكن ٕاال انه ا�رز قرارًا من حممكة ب�یة �حتالل بتآٔجيل معلیة الهدم حىت 

ٔأفراد مهنم طفل وا�د،  و�لیه  7و�سكنه  2001مت بنائه يف �ام  2م150م. مبسا�ة 31/4/2016
 ا�سحبت أٓلیات �حتالل من املوقع.

 
أٔحباث أ�رايض يف س�یاسة هدم ممتلاكت الفلسطینيني بآٔهنا تندرج حتت س�یاسة التطهري  �رى مركز

اليت حترم تدمري  1949من اتفاقية جنیف الرابعة لعام  53العريق وتعترب خمالفة جس�مية لنص املادة 
حلقوق من إال�الن العاملي  17املمتلاكت أًٔ� اكنت �بتة أٔو منقو�، وانهتااكً صار�ًا لنص املادة 

واليت تنص �ىل ٔأنه "ال جيوز جترید أٔ�د من ملكه تعسفًا."  10/12/1948إال�سان الصادر بتارخي 
من هدم ملنازل وممتلاكت املواطنني الفلسطینيني يف الضفة الغربیة مبا  یقوم به �حتالل�ا، فان ما 

لقوا�د القانون ا�ويل صار�ًا  فهيا القدس الرشقية وما یرتتب �لیه من أٓ�ر سلبیة یعد انهتااكً 
من �الل هذه الس�یاسة �رشید املواطنني الفلسطینيني  �حتالل إالرسائیيلاول حيإال�ساين حيث 

 .من ٔأراضهيم وهت�ريمه وحرماهنم من حقهم الرشعي يف العيش بآٔمن واس�تقرار
 

 اعتداءات مستعمرين على مساكن –احلق بالسكن 
 

الب�ة  مسكن �ائ� صب لنب املهدد �الستيالء �لیه يفاملس�توطنون حيدثون ثغرات يف �دار 
 القدمية �لقدس احملت�

 
، �ادت �ائ� صب لنب ملسكهنا الاك�ن يف عقبة م2015اكنون �ين  3يف مساء یوم أ��د املوافق 

اخلا�یة يف الب�ة القدمية، لت�د ثقوً� يف �دار مسكهنا الفاصل بيهنم وبني العقار ا�ي اكن قد 
ثقوب يف �دار غرفة أ�طفال  6حيث قام املس�توطنون ٕ��داث  ،�لیه املس�توطنون اس�توىل

 ةوأٔفاد أٔمحد صب لنب جنل صاحبة املسكن نور مس�ت�دمني ٔأدوات حفر یدویة ال حتدث ٔأصوات.
 :�لتايل صب لنب لباحث مركز أٔحباث أ�رايض
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ن عن كثقوب ا�ي یفصل املس 6ال ٕاىل املسكن، و�د� يف �دار غرفة أ�طف عندما �د� مساءً 
السابق. والثقوب بال شك يه حماو� يف �لیه املس�توطنون  اس�توىلالعقار املالصق ملسكننا وا�ي 

�اصة ؤأن هذه ليست  ،�لیه و�ستيالء�برية �جلدار من ٔأ�ل التسلل ٕاىل املسكن  ةٕال�داث ثغر 
 –وضع الید �لیه حب�ة ملكيته �هيود  ستيالء �ىل املسكن ا�ي �هتدده خطراحملاو� أ�وىل لال

 . -حبسب ٕاد�اءمه
 یضیف قائًال:
اليت حرضت للماكن ورٔأت الثقوب �جلدار، لكهنا طلبت  لرشطة إالرسائیلیةتصال �مقنا بعدها �ال

ٕاجراء أٓخر  �ختاذ�جلدار دون ٔأن تقوم  افتعلوهامن املس�توطنني ٔأن یقوموا �سد الثقوب اليت 
 ضدمه.

 
�ىل قرار احملمكة ا�ي  ال�رتاضهاقدمته العائ�  يا� �س�تئنافوتنتظر �ائ� صب لنب النظر يف 

تدعي ٔأن العقار هو م� �هيود من قبل العام  استيطانیةزم العائ� ٕ��الء مسكهنا و�سلميه مجلعیة ٔأل
دینة القدس م، وهذه يه احل�ة اليت تدعهيا امجلعیات �ستيطانیة �اصة اليت تنشط يف م1948

احملت�. ت� امجلعیات اليت تعترب نفسها سلطة حبد ذاهتا تدافع عن مسوطنهيا وعن عربدهتم، فليس 
لرشطة �حتالل سلطة حقيقية �ىل امجلا�ات �ستيطانیة يف ت� امجلعیات، وهناك فيدیوهات 

ىل مسا�ن تعود وصور توثق اعتداءات املتطرفني املس�توطنني يف �دة أٔحياء اكنوا قد اس�تولوا �
ملواطنني فلسطینيني يف القدس احملت�، كرضب الفتیات وأ�طفال ورش رذاذ الفلفل والغاز �ىل 
 وجوه املواطنني وحتطمي و�كسري ٔأمالكهم و�ستيالء �لهيا، دون ٔأن حترك رشطة �حتالل

 سا�ن.فهيي تقف متفر�ة �ىل عربدة وٕارهاب املتطرفني حبق ٔأبناء احلي ؤأحصاب امل ساكنًا، 
 

ملعرفة املزید عن قضیة �ائ� صب لنب واعتداءات املس�تعمر�ن املتواص� �ىل مسكهنم راجع التقار�ر 
 الصادرة عن مركز أٔحباث أ�رايض:

یوما إلخالء منزلها في عقبة الخالدیة في  45محاكم االحتالل تمهل عائلة صب لبن  -1

  م.11/12/2015في البلدة القدیمة 

، في جمعیات استیطانیة تحاول السیطرة على عقار لعائلة صب لبن في البلدة القدیمة -2

 .م17/03/2015
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�درانه نتي�ة حفر�ت  تو�شقق ت�ائ� صیام يف وادي �لوة ختيل مسكهنا بعد أٔن تصدع

 �حتالل ٔأسف� / ب�ة سلوان 
 

�ائ� صیام ٕاىل ٕا�الء مسكهنا الاك�ن يف � واد �لوة  م اضطرت2016يف التاسع من اكنون ٔأول 
وسقف املسكن �سبب  هيف �درانللتشققات  يف سلوان جنوب املس�د أ�قىص، وذ� نتي�ة

ستيطانیة وسلطة ا�ٓ�ر ٔأسفل احلي ٔأعامل احلفر مضن ش�بكة أ�نفاق اليت تقوم هبا امجلعیات �
 :لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل محمود صیام أٔموأٔفادت  بآٔمك�.

 

بدٔأت التشققات �لظهور يف �دران املسكن قبل حوايل شهر، وحصیح ٔأن مساكننا تتآٔ�ر بفصل 
من التشققات اليت ال حيد�ا الش�تاء، بل يه نتي�ة  �وهنا قدمية، لكهنا مل تصل لهذه املر�� الش�تاء

 �ستيطانیةاحلفر�ت الناجتة عن ٔأعامل احلفر املتواص� یوميًا ٔأسفل املسكن من ِقبل امجلعیات 
 وسلطة ا�ٓ�ر إالرسائیلیة.

ٕ��الء املسكن بعد ٔأن ٔأصبح من اخلطورة العيش  نومبسا�دة اجلريا االثنان ؤأبنايئ مقت ٔأ� �و�
فيه. فنحن نعيش يف �ا� خوف وقلق دامئني خوفًا من سقوط �دران املزنل �لینا. ومقنا بفصل خط 

حریق دا�ل املسكن بعد ٔأن �رسبت مياه أ�مطار  اش�تعالالكهر�ء عن املسكن يك ال یؤدي ٕاىل 
 دا�ل اجلدران.ب
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مجعیــة ا�راســات العربیــة  –یؤكــد مركــز ٔأحبــاث أ�رايض 
�لقدس  مـن �ـالل البحـث املیـداين �ملشـاهدة العینيـة، 
ــوت  ــ�ا� يف البی ــايل الض ــوال أ�ه ــامع ٔأق ــالل س ــن � وم
ـرة ، ومــن �ــالل �ــاالت مشــاهبة ســابقة مثــل  املترضـ

م، و� 2015�هنیار يف � واد �لوة سابقًا يف ش�باط 
غـريب القريم  ويف حوش عسـ�ی� و�ـىل امتـداد الـرواق ال

للمس�د أ�قىص، و�االت ٔأخرى ٔأقوى من هـذه تنصـلت 
فهيا ب�یة  �حـتالل مـن مسـؤولیهتا عـن ٔأعاملهـا وٕاهاملهـا  

 –واليت �س�ببت يف سقوط  بیـوت يف طریـق �ـرج لقلـق 
 –مسا�ن �ائالت : محـو ومـرار ود�یـدك و�ـريمه  -بیوت 

والتشققات والتصـد�ات يف عرشـات املسـا�ن واملبـاين يف 
ة  مثل دار �ا�ر، ويف �ـارة السـعدیة مثـل � �ب حط

 بيت �ائ� الزیتاوي و�ريها الكثري.
 

 مجعیة ا�راسات العربیة يف القدس ب�یة �حتالل وسلطاته : –حيمل مركز ٔأحباث أ�رايض 
مسؤولیة اكفة أ�رضار املادیة وأ�دبیة اليت حلقت �لسـاكن واملبـاين ومـا سـينجم عهنـا مـن  -

 خطورة.
 ادة اعامر املباين وتآٔهیلها لتكون  سلمية وأٓمنة وصاحلة للسكن .مسؤولیة ٕا� -
مســؤولیة ردم أ�نفــاق العنرصــیة ٔأســفل أ�رض  واملبــاين والبیــوت  يف  املوقــع ويف الــب�ة  -

القدمية وسـلوان وحمـیطهام �شـلك �ـام، الـيت �سـ�ببت مبـارشة �ٔ�رضار  �ملسـا�ن واملبـاين 
�ن، وهتدد حياة عرشات بل مئات العـائالت الفلسـطینية التارخيیة وأ��ریة  و�ٕال�سان السا

 من خطر �هنیار وإال�الء القرسي والترشد .
مسؤولیة توفري وضامن حق املواطنني الفلسطینيني حتـت �حـتالل يف سـكن أٓمـن مـالمئ   -

یليب هلم �اجهتم  وحيفظ هلم �رامهتم �ىل ٔأرضهم حتـت �حـتالل، احلـق ا�ي تضـمنه هلـم 
 یف الرابعة والرش�ة والرشعیة ا�ولیتني.اتفاقية جن 
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مس�تعمرون من مجعیة " العاد" �ستيطانیة �س�تولون �ىل بنایة �دیدة يف �ارة بیضون يف ب�ة 

 سلوان:
 

�ىل بنایة  20/01/2016 من مجعیة "العاد" �ستيطانیة صباح أ�ربعاء عمروناس�توىل مس�ت
سكنیة �دیدة يف "�ارة بیضون" بب�ة سلوان جنويب املس�د أ�قىص املبارك �رب �رس�هبا هلم من 

"�ارة بیضون" يف � وادي �لوة �سلوان، ود�لوا  عمر�نعرشات املس�ت هذا واقتحم .قبل صاحهبا
 .البنایة السكنیة وحبوزهتم املفاتیح، ؤأوراق ثبوتیة اكم�
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مًرتا مربًعا، وطابق �دیث مت بنائه قبل �دة  80مكونة من طابق قدمي مساحته ؤأوحض ٔأن البنایة 
  .مًرتا مربًعا 50ٔأسابیع، الفتًا ٕاىل ٔأن هناك ٔأرض حتیط �لبنایة تبلغ مساحهتا حنو 

 
هبدم قوات  صبا�اً فوجئنا (( �لتايل: رئيس جلنة ا�فاع عن ب�ة سلوان خفري ٔأبو د�بؤأفاد 

یة مت �رس�هبا من ٔأ�د �حتالل ٔ��د املنازل يف الب�ة، و�ستيالء مس�توطنني �ىل بنایة سكن 
 .س))ضعاف النفو 

 
وجود� وهویتنا يف مدینة القدس،  حماربةمن وراء هذه املامرسات هيدف ؤأوحض ٔأن �حتالل 

، مضیًفا "حنن نناضل وحنارب من و�رید تصفيتنا، ؤأن ال �شعر �ٔ�مان و�س�تقرار يف هذه املدینة
 .ٔأ�ل بقائنا ومصود� �ىل هذه أ�رض املقدسة، و��ات يف املنطقة احملیطة �ملس�د أ�قىص

 
ؤأضاف أٔن احلرب إالرسائیلیة يف املدینة املقدسة �شن ليس فقط �ىل أ�رض، بل �س�هتدف ٔأیًضا 

ؤأكد ٔأبو د�ب ٔأن  .�رسیب املنازل هلمإال�سان ووجوده، ومن املؤمل ٔأن یمت مسا�دة املس�توطنني يف 
سلطات �حتالل ختطط لالستيالء �ىل مزنل تلو ا�ٓخر �لقدس، و�اصة يف املنطقة احملیطة 
�ٔ�قىص، وذ� من ٔأ�ل فرض س�یطرهتا املطلقة �ىل املس�د، وتنفيذ خمططاهتا ا�هتویدیة 

 .و�ستيطانیة
 

مس�توطنًا من مجعیة "العاد" بدمع  35وايل قال مركز معلومات وادي �لوة يف بیان حصفي ٕان ح

ومساندة اكم� من قوات �حتالل اخلاصة اقتحموا �ارة بیضون يف سلوان، ود�لوا البنایة 
 .السكنیة �رب �به �لك سهو� ودون ٔأي مقاومة ٔأو ا�رتاض من ٔأحصاهبا ا��ن مل یتوا�دوا يف املاكن

اهبا حيث اكنت املفاتیح حبوزهتم، موًحضا أٔن البنایة ولفت ٕاىل أٔن املس�توطنني د�لوا البنایة من ٔأبو 
مكونة من طابقني، الطابق أ�ول قامئ قبل احتالل مدینة القدس، ٔأما الثاين مت بنائه وجتهزيه قبل 

 .ل)ي من الشقة السكنیة (الطابق أ�و �دة ٔأسابیع فور خروج املس�تآٔجر احملم
 

مالصقة للبؤر �ستيطانیة اليت مت �رس�هبا  ؤأضاف ٔأن ٔأرض واسعة حتیط �لبنایة املرسبة، ويه
، وا�ي رفع �الل الس�نوات املاضیة دعوى مبینًا أٔن البنایة تعود للمدعو ٔأمحد أٔبو طري، 2014�ام 

ضد املس�تآٔجر ٕالخرا�ه من املزنل، وقبل �دة ٔأسابیع (هنایة العام املايض) متكن من ٕاخرا�ه بعد دفع 
 .مبلغ مايل �
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وفور ٕاخراج املس�تآٔجر رشع ببناء الطابق الثاين للبنایة، و�الل معلیة البناء، مل ؤأوحض ٔأن ٔأبو طري 
تآٔيت طوامق الب�یة للمنطقة، ومل توقفه عن ٔأعامل البناء، كام حيصل يف ٔأحياء سلوان، حيث مينع البناء 
ويف �ال مت دون �رخيص یمت مدامهة املنطقة، و�سلمي صاحب املنشآٔة ٔأوامر هدم، ٕاضافة ٕاىل 

 .ادرة معدات البناءمص
 

ؤأشار ٕاىل ٔأن هذا مل حيصل مع املدعو ٔأبو طري ورثة زوجته يف دلیل واحض �ىل تورطه بعملیة 
ؤأفاد املركز ٔأن املس�توطنني قاموا  .الترسیب، وا�ي ٔأ�ل التسلمي حىت �نهتاء من معلیة البناء

لتسهیل  2014يالء �لهيا �ام فور دخول البنایة هبدم اجلدار ا�ي یفصلها عن بؤرة ٔأخرى مت �ست 

 .احلركة بني البؤر �ستيطانیة
 

 9ؤأوحض ٔأن �ستيالء �ىل بنایة ٔأبو طري شلك سلس� لثالث بؤر استيطانیة �ملنطقة، مبینًا ٔأن 
بؤر استيطانیة ٔأصبحت يف "�ارة بیضون"، مهنا منازل وبنا�ت سكنیة ؤأراض واسعة، ؤأول البؤر 

 .القرن املايضمت �رس�هبا يف �سعینيات 
 

 توسع استيطاني

 املس�توطنون �شقون شار�ني يف أٔراض مبلكية فلسطینية �اصة

20/01/2016  
 

مس�تعمرون شق 

شار�ني يف  متطرفون
ٔأراض مبلكية �اصة 

ملواطنني تعود 
فلسطینيني من قریة 

عنا�، الواقعة شامل 
 .رشق القدس احملت�

ویبلغ طول ٔأ�د 
' التابعة جليش �حتالل إالرسائیيل العسكریةمرتا. وقالت 'إالدارة  15مرتا وعرضه  320الشار�ني 

   .ٕانه مت ٕاصدار ٔأمر هدم ٔ��د الشار�ني وٕاصدار ٔأمر وقف العمل يف الشارع ا�ٓخر
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الشار�ني يف وال یبدو ٔأن �حتالل ینوي تنفيذ هذه أ�وامر، ٕاذ ٔأن املس�توطنني بدٔأوا �شق ٔأ�د 
 .، ورمغ ٕاصدار ٔأمر وقف العمل ٕاال ٔأن املس�توطنني اس�تآٔنفوا العمل يف شق الشارع2012العام 

لتوس�یع  رات' وبؤرة استيطانیة عشوائیة، متهیداً �لشارع الثاين بني مس�توطنة 'نويف ویوصل ا
 .مرتا 780، وطو� 2014املس�توطنة. وبدٔأ شق هذا الشارع يف العام 

 
إالرسائیلیة �ىل رشعنة البؤرة �ستيطانیة، ورمغ ٔأمر هدم الشارع ٕاال ٔأنه مت وتعمل احلكومة 

ؤأكد الباحث يف جمال �ستيطان، درور ٔأ�كيس، ٔأن املس�توطنني،  .اس�تئناف العمل يف شقه
مبامرساهتم ورسقهتم لٔ�رايض الفلسطینية، یعملون كذراع حكومية �ري معلنة يف توس�یع �ستيطان 

  .ةيف الضفة الغربی
 

 خمططات استيطانية 
 

" جنوً� بواسطة خط ب�یة �حتالل توافق �ىل ربط مس�تعمرة "راموت" شامًال مبس�تعمرة "جيلو
 مك خيرتق أ�رايض الفلسطینية �لقدس احملت� 20 سكة �دید بطول

 
�ىل خطة لبناء خط  والبناء يف ب�یة �حتالل �لقدسوافقت جلنة التخطیط  م27/01/2016يف 

ا�ي سريبط بعض املس�تعمرات إالرسائیلیة املقامة �ىل ٔأرايض القدس ، و سكة �دید خفيف �دید
 .مع بعضها البعضمدینة القدس ٕاىل مركز  احملت� 

 
املعّمل �ٔ�زرق حسب ا�طط  –فٕان مسار خط سكة احلدید اجلدید  ووفقا للمصادر إالرسائیلیة

 املقامة �ىل ٔأرايض ب�يت الوجلة وبيت �اال يف حمافظة بيت حلم -" جيلوعمرة "سريبط مس�ت -املرفق 
�ربطها مبس�تعمرة "  -ٕاىل اجلنوب من مدینة القدس احملت�واليت تقع وب�يت بيت صفافا ورشفات 

املقامة �ىل ٔأرايض بيت حنینا وبيت ا�سا شامل مدینة القدس احملت�، وسيبلغ طول  –راموت " 
 .را�باً  250،000وس�ی�دم حوايل مك، 20دید مسار خط سكة احلدید اجل
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 ب�یة �حتالل توافق �ىل بناء مبىن استيطاين يف � الش�یخ جراح:
�رش يف حصیفة الصنارة یوم امجلعة 

م عن 15/01/2016املوافق 
، هذا 172783خمطط حيمل الرمق 

ووافقت جلنة التخطیط والبناء يف 
ب�یة �حتالل �لقدس �ىل 

-0172782املسا�ة رمق "خمطط 
"، وتتضمن اخلطة بناء مبىن  101

طوابق لك  6استيطاين مكون من 
طابق حيوي شقتني سكنیتني ٔأي 

شقة سكنیة للمبىن ، وسيشمل  12
البناء ٔأیضًا موقف س�یارات وخمازن 
حتت أ�رض، وس�یقام املبىن �ىل 

 دومن. 2مسا�ة 
 

 15/01/2016حصیفة الصنارة                                                    
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 اعتداءات مستعمرين
 

 قتل املس�یحیني وٕارساهلم ٕاىل �من شعاٌر خطه املس�تعمرون �ىل أٔبواب كنيسة ا�ور متس�یون: 
 

شعارات عنرصیة حتریضیة �ىل ٔأبواب  17/01/2016 مس�توطنون متطرفون جفر أ��د خطّ
جبل صهیون �لقدس احملت� تدعو ٕاىل "ذحب رقاد الس�یدة العذراء" يف  كنيسة "ا�ورمتس�یون_

 ."املس�یحیني، وٕارساهلم ٕاىل �من
 

وقال مستشار جملس أ�ساقفة يف أ�رايض املقدسة ودیع أٔبو نصار يف بیان حصفي ٕان "معًال ختریبيًا 
ؤأوحض  .!�دیًدا ضد املس�یحیني يف القدس"، متسائًال ٕاىل مىت ستس�متر مثل هذه �عتداءات؟

حلركة غریبة عند حوايل السا�ة الثانیة بعد منتصف  ٔأصوا�ً الراهبان يف ا��ر مسعوا  ٔأبو نصار ٔأن
ومن الشعارات اليت خطت  .اللیل ويف سا�ات الفجر مت مشاهدة الشعارات العنرصیة التحریضیة

جيب ذحب عبدة أ�و�ن. .. فلميحى امسه وذ�ره.. … �ىل ٔأبواب ا��ر "ٕارسال املس�یحیني ٕاىل �من
 ."م ٔأبناء ٕارسائیل س�یآٔيتانتقا

33 
 



 

 
واكنت �دة اعتداءات �دثت ضد الكنا�س وأ�د�رة واملقا�ر يف مدینة القدس، وذ� يف الوقت 
 .ا�ي تدعو ٕالیه مجعیات هيودیة استيطانیة ٕاىل طرد املس�یحیني من القدس، وحرق الكنا�س

بينتىس "فة احلا�ام ؤأكدت مصادر ٕارسائیلیة مؤخًرا ٔأن رئيس منظمة "الهافا" ا�هيودیة املتطر 
�ّدد دعوته ٕاىل حرق الكنا�س يف القدس، وذ� �لزتامن مع �حتفال بآٔعیاد املیالد  "غو�ش�تا�ن

 .ا�یدة
 

  
 

 �ارس ٔأمن مس�تعمرة "عنتوت" یطلق النار �ىل طف� أٔدى ٕاىل استشهادها  �زمع حماو� طعن؟!!
 

ٔأطلق �ارس ٔأمن  عند السا�ة الثامنة صبا�اً  ،23/1/2016صباح یوم السبت املوافق يف 
شامل رشيق مدینة القدس احملت�، النار �جتاه  املقامة �ىل ٔأرايض ب�ة عنا�، ”عنتوت“ عمرةمس�ت

�امًا، وذ� �زمع حماو�هتا طعنه، ما ٔأدى ٕاىل ٕاصا�هتا  13، الطف� رقية عید محمد �يىس ٔأبو طبیخ
 . ها �ىل الفورما ٔأدى ٕاىل استشهادبعدة ٔأ�رية �ریة 

 
لٕال�الم العريب، لو�  رشطة �حتاللويف ٔأعقاب هذه اجلرمية البشعة، ٔأ�لنت املت�دثة �مس 

َمري، يف بیان حصفي لها، ٔأنه:  صباح الیوم السبت، وصلت  08:00يف قرابة السا�ة “الس�
حنو �ارس أ�من  الفلسطینية، اليت تبّني ٔأهنا يف الثالثة عرشة من معرها، مع سكني بیدها، �رو�
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عنتوت، ا�ي رد ٕ�طالق ٔأ�رية �ریة جتاهها حمّیدًا ٕا�ها بعد ٕاصا�هتا  عمرةاملدين �ىل مد�ل مس�ت

 ”. جبراح حر�ة توفيت �ىل ٔأ�رها يف املاكن
 

 االعتداء على األماكن الدينية 
 

 :2016 �ين اكنون شهر �الل العبادة حلق وانهتاكه أ�قىص املس�د �ىل جهمته یواصل �حتالل

 .أ�قىص للمس�د ��خول املس�توطنني لعرشات �سمح �حتالل ،2016 �ين اكنون 3 •

 ور�ال الرشطة حامیة وسط أ�قىص املس�د یقتحمون املس�توطنون ،2016 �ين اكنون 4 •
 .إالرسائیلیة ا�ا�رات

 ��خول للمس�توطنني و�سمح املواطنني �ىل یعتدي �حتالل ،2016 �ين اكنون 5 •
 .أ�قىص للمس�د

 .أ�قىص للمس�د ��خول املس�توطنني لعرشات �سمح �حتالل ،2016 �ين اكنون 10 •

 و�سمح أ�قىص للمس�د ا�خول من املواطنني مينع �حتالل ،2016 �ين اكنون 11 •
 .��خول املس�توطنني لعرشات

 �ب�ة  من للمس�د ��خول للمس�توطنني �سمح �حتالل ، 2016 �ين اكنون 13 •
 . �حتالل رشطة حامیة حتت املغاربة

 الرشطة حامیة وسط أ�قىص املس�د یقتحمون املس�توطنون ،2016 �ين اكنون 14 •
 .إالرسائیلیة ا�ا�رات ور�ال

 ویعتدي أ�قىص للمس�د ا�خول من املواطنني مينع �حتالل ،2016 �ين اكنون 17 •
 . �لهيم

 للمس�توطنني والسامح أ�قىص للمس�د ا�خول من املرابطات منع ،2016 �ين اكنون 19 •
 .��خول

 حامیة حتت أ�قىص املس�د سا�ات تقتحم هيودیة �ا�امات ،2016 �ين اكنون 21 •
 .املس�توطنني من و�دد وا�ا�رات الرشطة

 الرشطة حامیة وسط أ�قىص املس�د یقتحمون املس�توطنون  ،2016 �ين اكنون 27 •
 .إالرسائیلیة ا�ا�رات ور�ال
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 للمس�توطنني والسامح أ�قىص للمس�د ا�خول من املرابطات منع ،2016 �ين اكنون 31 •
 .��خول

 

36 
 


	المستوطنون يشقون شارعين في أراض بملكية فلسطينية خاصة
	20/01/2016

