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

 العدد �نهتاك موقع نوع �نهتاك

 71  هدم مسا�ن ومنشآٓت 

 2 قلند� هدم �ر�سات سكنیة وزراعیة  -

 11 عنا� -العزازمة  �ر�سات سكنیة وزراعیة هدم  -

 2 عنا� -الب�رية  هدم منشآٓت جتاریة وزراعیة -

 3 املكرب -الفاروق  هدم مسا�ن -

 6 سلوان -�ني اللوزة  هدم مسكن وخمازن و�راج وهدم ذايت ملسكن -

 1 بيت حنینا هدم مسكن قيد إال�شاء  -

 6 قلند� هدم �ر�سات وخمازن جتاریة -

 1 سلوان  –واد �لوة  هدم ذايت  -

 1 سلوان -الثوري  هدم ذايت -

 38 قلند� بنایة سكنیة 2هدم ذ  -

   هتدید �لهدم 

 4 سلوان  ٕاخطارات بآٔوامر هدم ٕاداریة  -

 860   و�دات سكنیة  –خمططات استيطانیة 

 770 الوجلة  –مقابل د�ر �رميزان  ٕاقرار خبطة بناء يف مس�تعمرة "جيلو" -

 90 الوجلة املصادقة ا�هنائیة �ىل بناء يف مس�تعمرة "جيلو"  -

 1 العزيریة وابو د�س مرشوع مض مس�تعمرة " معالیه ادوممي" للقدس -

 5  مصادرة ممتلاكت

 5 سلوان -�ني اللوزة  �ستيالء �ىل مر�بات  -

 9  �عتداءات �ىل ا�ٔما�ن ا�ینية 

 4 مقربة �ب الرمحة هدم قبور -

 7 املس�د أ�قىص اقت�امات -

 1 ابعادات -
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 هدم مساكن  –االعتداء على احلق بالسكن 
 بذریعة أٔمنیة  �يش �حتالل هيدم مزنلني يف خممي قلند�

م، اقتحمت قوة �برية 2016املوافق الرابع من شهر متوز  أ��دمن یوم  أ�وىليف سا�ات الفجر     
، حيث اكن الهدف الرئييس ةوسط خممي قلند� شامل املدینة املقدس إالرسائیيلمن �يش �حتالل 

 ة�بس ٔأبو ن) وعنا�اماً  22د�ن �يىس عساف (یمن وراء العملیة هو هدم مزنيل �ائليت الشه 
 ).اً �ام20(

، فان قوات �برية أ�رايض ٔأحباث�ائليت الشهید�ن لباحث مركز  ٔأفراد�دد من  ٕافادةوحبسب       
وسط خممي قلند� حتت وابل من احل�ارة،  من �يش �حتالل اقتحمت عند السا�ة الوا�دة جفراً 

�يش  ٔأقدمحيث اكنت و�هتم يف البدایة مزنل �ائ� الشهید �يىس یوسف �يىس عساف، وقد  
�ىل هدم �دران مزنل �ائ� الشهید عساف واليت يه عبارة  ة�اد ٔأدواتت�دام �حتالل �رب اس� 

 ٕاىل ٔأدىعن شقة سكنیة  تقع   يف الطابق الثاين من بنایة سكنیة مكونة من مخسة طوابق، مما 
 7واكن یقطن هبا  2م120ترضر الشقة �شلك لكي وجعلها �ري صاحلة للسكن، حيث یبلغ مساحهتا 

 .ٔأفراد

 خممي قلند� –مزنل �ائ� الشهید �يىس عساف وا�ي اس�هتدفه �حتالل �لهدم 
    
، حيث فرض ةبعد ذ� تو�ه �يش �حتالل اىل مزنل �ائ� الشهید عنان محمد صاحل ابو �بس  
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�يش �حتالل حصارا مشددا حول مزنل �ائ� الشهید املكون من ثالثة طوابق، حيث یقطن 
 6من بيهنم  فرداً  14الشهید و�ائالهتم  مكونة من  ٔأشقاء�ائالت  مه  ٔأربعة يف البنایة السكنیة

، وقد ا�رب جنود �حتالل اكفة القاطنني يف البنایة �ىل اخلروج اىل العراء، قبل ان �زرع ٔأطفال
يف الطابق العلوي ( الرووف) ویقومون بتف�ريه �شلك اكمل، حيث تبلغ  ة�حتالل مواد متفجر 

، مع �شارة اىل ان املواد املتفجرة املس�تعم� ادت اىل ترضر البنایة �شلك جزيئ 2م90مساحته 
 .ة�رب �كسري الز�اج وتصدع يف بعض �دران البنایة ا�ا�لی

 
�دیدة  ومآٔساة �برياً  وراءه دماراً  �راكً  وقد ا�سحب �يش �حتالل عند السا�ة اخلامسة جفراً   

 م.1948وویالت ا�هت�ري منذ �ام  ا�ٓالمنه حتل �ىل ساكن ا�مي ا�ي یعاين ساك

 خممي قلند� –مزنل �ائ� الشهید عنان أٔبو �بسة  وا�ي اس�هتدفه �حتالل �لهدم   
 

 ...! رفض احملمكة �ل�س املقدم   
رفضت رفض قطعي �ل�س املقدم من �ائليت الشهید�ن  إالرسائیلیةالعلیا  احملمكةیذ�ر ان       

املس�هتدفة یقطن هبا �ائالت ال حول هلم وال قوة سا�ن وا�ي یطالب بعدم هدم املزنلني �كون امل 
العراء دون ذنب یذ�ر �سبب س�یاسة �حتالل �رب ما یعرف �لعقاب  ٕاىلسوف یمت �رشیدمه 

 امجلاعي.
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فرصة  ٕاعطاءحز�ران املايض هبدم املزنلني مع   10الل قرار يف حممكة �حت  ؤأصدرتبل        
 املنازل املس�هتدفة بقرار الهدم. ٕا�الءمن �رخي القرار من ا�ل   ٔأ�ممخسة  ٔأقصاها

 
من شهر  28هبدم منازهلم  صادر يف  اً د�ن قرار یواكن �يش �حتالل قد سمل �ائليت الشه     

العام احلايل مت ��رتاض �ىل قرار الهدم  يف مقر النیابة م املايض، ويف مطلع 2015 أ�ولاكنون 
فض ��رتاض يف حينه، و�ىل ا�ر ذ�  تقدمت ت� العسكریة من قبل املترضر�ن،  وقد  رُ 

حممكة �حتالل العلیا یطلبون  ال�س  بوقف قرار الهدم، وهذا ما  رفض كام  ٕاىلالعائالت بطلب 
 لني.حىت  مت هدم املزن  سابقاً  ٔأسلفنا

   
 مسكناً هد�ا �حتالل بذریعة أ�من: 39...  هدم و�رشید �ائالت  �مجل� أٔعامل 

حىت �رخي ٕا�داد هذا التقر�ر جسل  2016منذ بدء انتفاضة القدس يف مطلع شهر �رش�ن أ�ول 
مسكنًا  19مسكنًا مهنا  39فریق قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة يف مركز ٔأحباث أ�رايض هدم 

 م، وذ� �وس�ی� عقاب جامعیة201مسكنًا �الل العام اجلاري  20من و2015�الل العام املايض 
ٔ�هايل الشهداء وأ�رسى املهتمني من قبل �حتالل بتنفيذ معلیات ضد �حتالل و/ٔأو جمرد 

طفًال ٔأصبحوا ا�ٓن بال مآٔوى ،  71، بيهنم فرداً   200و�لف الهدم عن �رشید �شتباه هبم فقط، 
 .مسكنًا �شلك جزيئ نتي�ة معلیة تف�ري املسا�ن وشقة من بنایة سكنیة 47كذ� ٔأدى ٕاىل ترضر 

 
م حسب 14/07/2016- 01/10/2015تعكس أ�معدة البیانیة �دد املسا�ن املهدومة منذ 
 احملافظات
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 �حتالل هيدم �ر�سات سكنیة وحظا�ر أٔغنام يف جتمع بدوي العزازمة يف ب�ة عنا� �لقدس احملت� 
جرافات �بعة جليش  اقتحمت، 2016متوز  12يف سا�ات الفجر أ�وىل من یوم الثال�ء املوافق 

حتالل إالرسائیيل � البقعان الواقع عند املد�ل الشاميل لب�ة عنا�، ورشعت بعملیة هدم �
 طالت �ددًا من الرب�سات السكنیة وحظا�ر �ربیة املوايش. واسعة يف جتمع بدوي العزازمة،

 
 :�لتايل رايضوأٔفادت الس�یدة مجی� عودة موىس �الني "ام عودة"  لباحث مركز أٔحباث ا�ٔ 

�ام، حيث اكن وا� زو� ٔأول من ٔأقام يف هذا املاكن منذ  60صل هذا التجمع ٕاىل حوايل أٔ یعود 
، حتالل إالرسائیيلمخس�ینيات القرن املايض، بعد ٔأن مت طردمه من عراد يف برئ الس�بع �ىل ید �

 �ائالت . 10لیضم ا�ٓن ما یقارب  ا�سعوبعدها ، حيث و� زو� يف هذا التجمع
ة ملد 2011من وزارة أ�وقاف �ام  اس�تآٔجرهتاكنت قد ، دومنات 8والتجمع ُمقام �ىل مسا�ة ٔأرض 

ٔألف دینار اردين قاب� للت�دید.  لكن بعد ذ� �سلمنا ٕاخطاراً �لهدم من  12ٔأربع س�نوات مببلغ 
و�ىل الرمغ من ٔأن أ�رض تعود لٔ�وقاف ویو�د إالدارة املدنیة حب�ة البناء وإالقامة بدون �رخيص. 

واكن هذا  ،حتالل تدعي ٔأن أ�رض يه ٔأمالك �ائبني حبسب ٕاد�اهئمهبا طابو، ٕاال ٔأن سلطات �
بعدها تو�ت ٕاىل مركز القدس للمسا�دة القانونیة ومت  ،ٔأول ٕاخطار نتسلمه من إالدارة املدنیة

 ة.تو�یل احملايم "عبدهللا حامد" ملتابعة القضی

 
 تضیف قائ�:

، حرض موظفون عن إالدارة املدنیة وقاموا بتصو�ر 2016متوز  10ويف صباح یوم أ��د املوافق 
یقولوا لنا شيئاً، ودون ٔأن نتسمل مهنم ٔأي قرار ٔأو ٕاخطار خطي ٔأو  ٔأنالتجمع من مجیع اجلهات دون 

 شفوي.
حتالل عند مد�ل التجمع �النصف جفرًا، جتمعت قوات �برية من �يش و وعند السا�ة الثالثة 

 ،قت�ام التجمع وٕاخراجنا منه، حيث مت ٕا�اطة التجمع ��ٓلیات واجلنود، مث قاموا �ني�رفقهتم جرافت
 �ر�سات �س�ت�دم حظا�ر لٔ�غنام .  4�ر�سات سكنیة و 7حتالل هبدم مث رشعت جرافات �
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 : ي العزازمةالتجمع البدو  ف� یيل �دول بآٔسامء املترضر�ن من معلیة الهدم
 ٔأطفالمهنم  �دد أ�فراد مسا�ة املسكن �مس #
 8 11 50 عطا محمد سل�ن عزازمة 1

 6 9 50 صاحل محمد سل�ن عزازمة 2
 6 8 40 �ا� محمد سل�ن عزازمة 3
 3 5 100 ماهر محمد سل�ن عزازمة 4
 0 2 50 محمد صاحل محمد عزازمة 5
 1 3 50 ُحسن سامل عید عزازمة 6

 4 6 50 محمد سل�ن عزازمة ٕا�راهمي 7
 28 44 390 ا�موع
 م.2016مركز ٔأحباث أ�رايض، متوز  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 

 
 �دول بآٔسامء أٔحصاب �ر�سات حظا�ر املوايش اليت مت هد�ا:

 �دد أ�غنام مسا�ة الرب�س �مس #
 50 100 محمد صاحل محمد عزازمة 1
 80 100 صاحل محمد سل�ن عزازمة 2

 30 50 ماهر محمد سل�ن عزازمة 3
 150 120 �ا� محمد سل�ن عزازمة 4

 310 370 ا�موع
 م.2016مركز ٔأحباث أ�رايض، متوز  –قسم مراقبة �نهتااكت إالرسائیلیة  –املصدر: حبث ميداين مبارش 
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 �حتالل إالرسائیيل هيدم مسكنًا زراعیاً يف ب�ة عنا� �لقدس احملت�
مسكنًا  �حتالل �رفقة طامق من إالدارة املدنیة إالرسائیلیةهدمت جرافات م 2016متوز  12يف 

عنا�، وذ� حب�ة البناء ب�ة الزراعي يف مزر�ة يف � الب�رية الواقعة يف  لالس�ت�دام�ُس�تعمل 
 وحامم ومطبخ، وهو نياملسكن مكون من غرفتو  ،بدون احلصول �ىل �رخيص من إالدارة املدنیة

، ویعود املسكن لصاحب املزر�ة ومسقوف �لزینكو ومبين من �مسنت، مربع مرت 80مبسا�ة 
 .د �لوةمحمد ٔأمحد محم املواطن
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 :�لتايل وأٔفاد املواطن محمد �لوة لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

حتالل هبدمه يف نفس العام، واكن بعد ٔأن قامت جرافات � 2010مقت ببناء هذا املسكن �ام 
، حرض موظفون من ٔأشهر 8وقبل  ،�الل العمل �ملزر�ة اس�ت�دامهالهدف من بناءه هو ٔأن یمت 

 طارًا خطیًا یقيض هبدم املسكن حب�ة ٔأنه مقام بدون �رخيص. خبتسلميي إ إالدارة املدنیة وقاموا 
حتالل املزر�ة اليت هدمت فهيا جرافات � أ�وىلومع ذ�، مل ٔأمق بتو�یل حمايم دفاع، ففي املرة 

مبالغ ودفعت لتفادي معلیة الهدم، مقت بتو�یل حمايم كنت قد جرفت أ�جشار، و فوق ا��اج 
  ٕاال ٔأن �حتالل ٔأرص هدم املزر�ة ..!!؟. رتخيصطائ� ٕالجراءات ال

 یضیف :

، حرض موظفون من إالدارة املدنیة وقاموا بتصو�ر املسكن 2016متوز  10في یوم أ��د املوفق ف
متوز  12ويف یوم الثال�ء املوافق  ،ييه حىت شف  ٔأوواملزر�ة دون ٔأن یقوموا بتسلميي قرار خطي 

 وقامت ني�رافقها جرافت �حتالل�يش  من حرضت قوات �بريةعند السا�ة الثالثة جفرًا،  2016
خبلع البوابة الرئيس�یة، مث تو�ت  ٔأیضاً  قامتو مرت،  20هبدم سور حيیط �ملزر�ة �ىل طول 

، وقد اس�متر الهدم ملدة ساعتني ونصف قبل ٔأن تنسحب اجلرافات حنو املسكن وقامت هبدمه
 اجلرافات �ركة وراءها ا�مار.

، ؤأهنا ختضع Cٕان منطقة � الب�رية الواقع يف عنا� تصنفها سلطات �حتالل بآٔهنا منطقة 
لس�یطرهتا العسكریة، و�سكهنا �دد من املواطنني، �ٕالضافة لوجود جتمع بدوي یعرف ٕ�مس 

(الفهیدات) وقد تعرض هذا التجمع �ٔكرث من معلیة هدم طالت مسا�ن البدو هناك. كام وتقع 
لقرب من �دار الضم والتوسع ا�ي یالصقها واليت جيعلها مراقبة �ىل مدار السا�ة املنطقة �

 بواسطة �رج عسكري جليش �حتالل.
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 جرافات �حتالل هتدم �را�اً لتصلیح الس�یارات يف ب�ة عنا� �لقدس احملت�
م عند السا�ة الثالثة جفرًا اقتحمت 2016متوز  12عند سا�ات الفجر أ�وىل من یوم الثال�ء  

قوات �حتالل �رفقة طامق من إالدارة املدنیة إالرسائیلیة وأٓلیات �بعة لها � الب�رية الواقع يف ب�ة 
وذ� حب�ة قربه  �را�ًا لتصلیح الس�یارات دمعنا� �لقدس احملت�، وقامت جرافات �حتالل هب
 حسب اتفاق ٔأوسلو. "Cمن معسكر لل�يش إالرسائیيل ؤأهنا تقع يف منطقة "

 :�لتايل وأٔفاد املواطن أٔرشف سعدي محمد اجلوالين لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

و كمبين من الزین ، مربع مرت 250 وتبلغ مساحته مقت ببناء �راج لتصلیح الس�یارات، 2014يف �ام 
من إالدارة املدنیة یقيض هبدم الكراج،  و�الل فرتة العمل مل ٔأ�سمل ٔأي ٕاخطار، ُعامل 9ویعمل فيه 

ورمبا اكن قد صدر حبق الكراج قرار هدم لكنين ٔأ� مل ٔأ�سمل ومل ٔأشاهد، و�البًا ما یقوم موظفوا 
ٔأي �سمل لكن ٔأ� مل أٔ ، یبتل من أ�مطار فيحم� الهواء ٔأو إالدارة املدنیة ٕ�لقاء القرار �ىل أ�رض،

 ال خطي وال شفوي.ٕاخطار 
، حرض موظفون عن إالدارة املدنیة وقاموا بتصو�ر الكراج 2016متوز  10ويف یوم أ��د املوافق 

 12ويف سا�ات الفجر من یوم الثال�ء املوافق  ،من خمتلف اجلهات دون ٔأن ٔأ�سمل مهنم ٔأي يشء
ج، حيث ٔأ�ربين ٔأن هنا� قوات �برية من احلارس ا�ي یعمل يف الكرا اتصاالً ، تلقيت 2016متوز 

  . وفورًا تو�ت ٕاىل الكراجقد اقتحموا الكراج بنية الهدم نيحتالل �رفقهتم جرافتمن �يش �
، ومل �سمحوا يل �ملرور والوصول ٕاىل �ملوقعحيیطون  جنود �حتاللمن  اً �بري  اً و�دت �ددو 

 الكراج. 

 یضیف قائًال:

حيث مت تدمري الكراج �شلك لكي وختریب حمتو�ته  ونصف، عتنيساالهدم ملدة  واس�مترت معلیة
وحمیطه يك یصعب ٕا�ادة �رمميه ٔأو بناءه من �دید. كام دمرت اجلرافات �دة العمل من مضهنا 
الرافعات احلدیدیة للس�یارات. كام اكن بدا�ل الكراج �دد من الس�یارات تعود لز��ن، ؤأثناء 

 اس�ت�د�احتالل قبل الهدم ترضرت �سبب الطریقة اليت مت ٕاخرا�ا من الكراج �ىل ید قوات �
 من دا�ل الكراج. ویعترب الكراج هو مصدر الرزق لتسعة �ائالت  تعتاش من �ال�. ٕال�الهئا
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 القدس احملت� –مسا�ن يف � الفاروق جببل املكرب  3ب�یة �حتالل هتدم 
مسا�ن قيد إال�شاء  يف �  3القدس احملت� ت ب�یة �حتالل يف هدمم 2016متوز  13يف 

واكنت  ،وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص، بل املكرب جنوب مدینة القدس احملت�الفاروق جب 
 � املدارس و� الفاروق عند السا�ة الرابعة جفرًا، اقتحمتقد  �حتاللجرافات �بعة لب�یة 

حيث تعود املسا�ن  ،جلرافات بعملیة الهدمحيث قامت ا ،�حتالل�رفقة ٔأ�داد �برية من رشطة 
 للمواطنني التالیة أٔسامؤمه:

 سكنوامل ، ومسقوف من الزینكو، مرت مربع 70مساحته ، وتبلغ السكران ٔأبو�يل املواطن  -1
بعد خروج رض�ام  سكنرض�ام وزوجته يف امل  شقيقههبدف ٕاقامة  ةقبل فرتة قصري  ئهمت بنا

 ومطبخ وحامم نيواملسكن مكون من غرفت، التايل للهدمي یصادف يف الیوم من السجن وا�
 وصا� صغرية.

من البانلیت  املبىن مبين یلكفه  ًا، )�ام63( وزوجته �د� اً ) �ام70حسن عقيل (املواطن  -2
 .مرت مربع 70 مساحتهالبالغة و 

 ٔأصبح ٔأنمحمد داوود عو�سات ا�ي اكن ینوي لالنتقال لٕالقامة به بعد  �امراملواطن   -3
 ٔأطفال. 3بيهنم  ٔأفراد 5من  ةاملكون ؤأرستههو ، للسكن �اهزاً 

 
هددته ب�یة �حتالل  عقيل ا�ي سكن�س�تثناء م  ٕانذارسابق  دونمعلیات الهدم هذا ومتت 

قبل یوم وا�د فقط ومل �متكن من التو�ه للم�ايم و�ته ملسكنه  هبدم سكنه من �الل ٔأمر هدم 
 معلیة الهدم. لوقف

 
 وأٔفاد املواطن �يل عو�سات لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

نتقل ٔأ� وزوجيت ؤأطفايل وذ� �ٔ ) 2016( ٔأواخر شهر نيسان  ٔأشهر مقت ببناء املسكن قبل ثالثة
غرف نوم ومطبخ وحامم وصا�، ومبين  3مرتمربع مكون من  100وهو مبسا�ة  ،الثالثة للسكن فيه

حتالل وذ� �سبب ٔأن أ�رض تصنفها صة من ب�یة �ومل ٔأتقدم للحصول �ىل رخ ،من الطوب
رخصة بناء  اس�تصدار�دا عن ٔأن معلیة  ،ب�یة إالحتالل بآٔهنا ٔأرض خرضاء �ري مسموح البناء فهيا

ليس �ٔ�مر السهل و�س�تغرق �دة س�نوات يف �ال وافقت، �دا عن املبالغ  �حتاللمن ب�یة 
 رشوع �لبناء.الكبرية اليت تتطلهبا رخصة البناء قبل ال 

 :یضیف 

، حرضت قوات �برية من رشطة 2016متوز  13وعند السا�ة الرابعة جفرًا من یوم أ�ربعاء املوافق  
، هبدم املسكن ني، حيث قاموا ٕ��الق املنطقة، بعدها رشعت اجلرافتنيحتالل �رافقها جرافت�

 �لامً ٔأنين مل ٔأ�سمل ٔأي ٕاخطار خطي ٔأو شفوي من ب�یة �حتالل.
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 أٔن هدمته قوات �حتالل بعدمسكن املواطن �امر عو�سات راكم 
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 حتالل يف نفس املوقع مسكنًا قيد إال�شاء یعود املواطن �يل ٔأبو سكران،كام هدمت جرافات �
و، حيث اكن ینوي ٔأن ینتقل نكمرتمربع ومبين من الطوب والسقف من الزی  70تبلغ مساحته 

 نيواملسكن مكون من غرفت ،بعد خروج رض�ام من السجن وزوجته،للسكن فيه شقيقه رض�ام 
 ومطبخ وحامم وصا� صغرية. 

 
 

 
 

 بعد ان هدمته قوات �حتالل  مسكن املواطن أٔبو سكرانراكم 
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حتالل مسكنًا أٓخر قيد إال�شاء يف � الفاروق یعود للمواطن حسن كام هدمت جرافات �  
والسكن يف املسكن ا�ي تبلغ  �نتقال، وهام مس�نان، حيث اك� ینو�ن عقيل وزوجته �د� عقيل

 وهو مبين من الطوب. ، ومطبخ وحامم وصا�نيمرتمربع مكون من غرفت 70مساحته 
 

 جرافات ب�یة �حتالل تنفذ مح� هدم طالت مسا�ن ومنشآٓت يف ب�یة سلوان وبيت حنینا 
منشآٔة  �حتالل �رفقة طوامق ب�یة �حتاللفات اهدمت جر م 2016متوز  19يف یوم الثال�ء 

سلوان جنوب املس�د ب�ة جتاریة وغرفة سكنیة وخمازن جتاریة يف � �ني اللوزة الواقع يف 
 أ�قىص.

حتالل يف ذات الیوم مسكنًا قيد إال�شاء یقع يف بيت حنینا شامل مدینة كام هدمت جرافات � 
 القدس احملت�. 

 � يفة �ارة ٔأبو �یه الواقع اقتحمتقد  الرشطةحتالل �رفقة �دد �بري من واكنت جرافات �
 مرت 40وقامت ٕ��الق املنطقة، قبل ٔأن �رشع اجلرافات هبدم غرفة سكنیة مبسا�ة  ،�ني اللوزة

وميلكهم املواطن "عرفات �امد   ،مربع مرت 25مربع، �ٕالضافة ٕاىل ثالثة خمازن، مسا�ة لك خمزن 
 مسقوفة من الزینكو.من الطوب و  ا مبنیةومجیعه س�نوات، 8قبل  ا". وقد مت بناءه�يل ٔأبو حامم 
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 سلوان -مسكن ومنشآٓت املواطن عرفات حامم بعد أٔن دمرهتا أٓلیات �حتالل 

یعود ، و حتالل �راج لتصلیح الس�یارات يف � �ني اللوزة يف سلوانكام هدمت جرافات �
ومسقوف مربع، مبين من الطوب  مرت 30�یه"، وهو مبسا�ة للمواطن "�ا� ٔأحسق یوسف ٔأبو 

  من الزینكو.
 

 �یه لباحث مركز أٔحباث أ�رايض: أٔبواملواطن �ا�  وأٔفاد

 30، وتبلغ مساحته الزینكوس�نوات، وهو مبين من الطوب ومسقوف  10مقت ببناء الكراج قبل 
حيث قاموا بتصو�ر الكراج و�سلميي  ،حتالل حرض موظفون من ب�یة �نيقبل �ام ، مربع مرت

وقاموا  �حتالل�اد موظفو ب�یة  ٔأشهر 6وقبل  ،قرار هبدم الكراج حب�ة البناء بدون �رخيص
�رفقة �دد �بري  �حتاللحرضت جرافات  متوز 19یوم ويف صباح  ،بتسلميي قرار هدم هو أ��ري

در د�ل �ائليت الوحيد املكونة مصا�ي یعترب   حتالل، حيث قامت هبدم الكراجمن رشطة �
 مهنم ٔأطفال. 5فرد  12من 
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 سلوان -منشآٔة املواطن �ا� أٔبو �یه واليت تعترب مصدر د�ل العائ� الوحيد بعد أٔن دمرها �حتالل 
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كام قام املواطن "محمد موىس فوزي ٔأبو �یه" هبدم غرفة سكنیة هدمًا ذاتیًا بعد ٔأن �ذرته ب�یة 
يف  ببناهئابآٔن هيدم الغرفة وٕاال فٕاهنا س�تقوم هبدم الغرفة وتغرميه �اكلیف الهدم. الغرفة قام  �حتالل

حيث اكن ینوي ٔأن ینتقل ٕا�هيا  ،مربع مرت 30سا�ة مزن� ويه عبارة عن �وخ من اخلشب مبسا�ة 
وقامت ، 2016متوز  15حتالل حرضت ٕاىل مسكنه بتارخي لكن ب�یة � �س�تقاللیة، كنوع من 

 ٕاىل ٕازا� الغرفة  بتفكيكهًا.  اضطرمما  ،بتصو�ر الغرفة و�سلميه قرار هدم

 
غرفة سكنیة مبنیة من اخلشب یقوم ٕ�زا�هتا صاحهبا محمد أٔبو �یه بعد أٔن أٔ�ربته ب�یة �حتالل 

 سلوان -�ىل ذ� 
قيد  مسكنات حتالل ٔأساسبيت حنینا شامل مدینة القدس احملت�، هدمت جرافات � ب�ة  ويف

یعود للمواطن رشحبیل حسن عبد هللا �يل، وهو مبين من و  ،� تل الفول يفإال�شاء یقع 
 مربع. مرت 100الطوب وإالمسنت، ومساحته 

 
 وأٔفاد املواطن رشحبیل لباحث مركز أٔحباث أ�رايض:

حيث  ،مربع مرت 100اشهر، وهو من الطوب وإالمسنت، و�ىل مسا�ة  3مقت ببناء املسكن قبل 
 19یوم ويف صباح  ،مهنم ٔأطفال 7ٔأفراد  9من  ةكنت ٔأنوي ان انتقل للسكن فيه مع �ائليت املكون

قامت هبدم ٔأساسات و حتالل حتالل �رفقة �دد �بري من رشطة �حرضت جرافات �متوز 
 املسكن دون سابق ٕانذار.
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حب�ة البناء بدون �رخيص خمازن �ىل أٔرايض قلند� 6�حتالل هيدم منشآٔة جتاریة تضم   

�ر�سات �س�ت�دم  6حتالل �ىل هدم ، ٔأقدمت سلطات �2016متوز  20يف یوم أ�ربعاء املوافق 
مك�ازن حلفظ خطوط ؤأغطیة قنوات ا�اري، وذ� حب�ة البناء بدون �رخيص. البناء یقع �ىل 

 "عطروت"حتالل والقریبة من مس�توطنة ٔأرايض ب�ة قلند� الواقعة مضن �دود ب�یة �
واليت ميلكها املواطن "خملص �ربیل أٔمحد  وتعود الرب�سات لرشكة أٔبو س�نينة للمقاوالت،، الصناعیة

 ٔأبو س�نينة".

 :�لتايل وأٔفاد املا� لباحث مركز أٔحباث أ�رايض

ويه عبارة عن رشكة تعمل يف جمال متدید خطوط ا�اري.  مقت ببناء هذه املنشآٔة قبل �ام ونصف،
الس�تة اليت أ�رض من مالكها الس�ید " كامل ٔأبو س�نينة". ومقت بنصب الرب�سات  اس�تآٔجرتحيث 

بدا�لها معدات العمل واليت يه عبارة عن ٔأغطیة مرت مربع، ووضعت  24تبلغ مسا�ة لك �ر�س 
كام ٔأنين ٔأمعل مع متعهد متعاقد �شلك رمسي مع  ،�امل 34ویعمل يف هذه املنشآٔة  ،وقنوات ا�اري

 ٕاضافة �� فآٔ� ٔأمت� رخصة رمسیة ملزاو� ،حتالل يف تنفيذ ٔأعامل مد قنوات ا�اريب�یة �
 .ملهنةا

حتالل وقاموا بتصو�ر الرب�سات و�سلميي قراراً یقيض هبدم قبل �ام، حرض موظفون عن ب�یة �
من ٔأ�ل جتنب أٔن یمت  قانونیاً  ومقت حيهنا مبتابعة املوضوع ،بدون �رخيص املنشآٔة وذ� حب�ة البناء

 .هدم الرب�سات، �اصة وأٔن املنطقة اليت امقت �لهيا البناء تعترب ٔأرض صناعیة

 یضیف قائًال:

، دامهت قوات �برية من رشطة  2016متوز  20عند السا�ة السابعة صبا�ًا من یوم أ�ربعاء 
 �قرتاب،ة ثالثة جرافات، وقاموا ٕ�شهار أ�سل�ة يف وجوهنا ومنعو� من حتالل املنطقة �رفق�

من معدات، �ٕالضافة ٕاىل  احتالل هبدم الرب�سات الس�تة �ىل ما بدا�لهمث رشعت جرافات �
 س�یارات اكنت تقف يف سا�ة ا�ازن. 5كام ترضرت  ،ٔأ�زة احلاسوب و�راسات الفواتري

 

اجلرافات  ا�سحبتظهرًا ، مث  12الهدم منذ السا�ة السابعة صبا�ًا لغایة السا�ة  ت معلیةس�متر او 
 بعد ٔأن هدمت ا�ازن �شلك اكمل.  �حتاللوقوات 
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ب�یة �حتالل جترب �ائ� قرا�ني هبدم غرفة سكنیة هدماً ذاتیاً يف واد �لوة تنفيذاً لقرار ب�یة 
 �حتالل

سلوان جنوب املس�د ب�ة يف � واد �لوة يف واليت تقمي  2016متوز  22يف ٔأقدمت �ائ� قرا�ني 
الغرفة مت  ،�ة البناء بدون �رخيصحبوذ�  أ�قىص �ىل هدم غرفة سكنیة مضافة ٕاىل مسكن،

 مرتمربع والهدف من بناءها هو السكن. 24من البنالیت ويه مبسا�ة هئا بنا
 :�لتايل ث مركز أٔحباث أ�رايضوأٔفاد املواطن عبد محمد محمد قرا�ني لباح
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مقت ببناء هذه الغرفة من البنالیت هبدف ٔأن �س�ت�د�ا و�ي �دي للسكن فهيا،  2012يف �ام 
من بناء الغرفة حرضت ب�یة  �نهتاءوبعد  ،واكن �س�ت�د�ا منذ ذ� الوقت لغایة هد�ا

دون �رخيص، فقد مقنا ببناءها حتالل وقامت بتصو�ر البناء وسلمتنا قرار هبد�ا حب�ة البناء ب�
حتالل ال متنح ٔأ�دًا رخصة بناء يف � واد ب�یة � نبدون احلصول �ىل رخصة لعلمنا املس�بق أٔ 

 بل ويف سلوان �شلك �ام.  �لوة،
، �سلمنا �رب الربید املس�ل دعوة للمثول ٔأمام حممكة الب�یة، وهناك �سلمنا قرارًا 2016متوز  4ويف 

حتالل هبد�ا وتغرمينا �اكلیف الهدم، �ٕالضافة ٕاىل غرامة قد ٔأو ٔأن تقوم ب�یة �یقيض هبدم الغرفة 
 ٔألف ش�یقل، ؤأ�لو� شهر لتنفيذ الهدم. 30تصل ٕاىل 

وقد قرر� ان نقوم بتفكيك الغرفة خوفًا من ٔأن تقوم الب�یة هبد�ا وتغرمينا، واكن ذ� يف یوم امجلعة 
ك الغرفة وتصو�رها قبل وبعد من ٔأ�ل �سلمي الصور لب�یة ، حيث مت تفكي2016متوز  22املوافق 

 حتالل من ٔأ�ل ٕاثبات أٔنه قد مت ٕازا� البناء.�

 
واحلا�ة  ٔأفراد، 6مربع، �سكنه  مرت 100یذ�ر ٔأن الغرفة يه مضافة ٕاىل مسكن قدمي تبلغ مساحته 

يه اليت املقدس�یة ٕاىل ٕاضافة غرفة اكنت �ا�ة مل�ة للعائ� اليت يه وا�دة من مئات العائالت 
هذا  ،يف �دد ساكن املدینة احملت� �ا� �زد�دٕاىل و�دات سكنیة ٕاضافية لتغطي ُمل�ة حبا�ة 

حتالل مس�ت�دمة مجیع الوسائل اليت متنعهم من البناء والتوسع أ�مر ا�ي توا�ه وحتاربة دو� �
 ليك تدفع الفلسطیين املقديس ٕاىل مغادرة املدینة احملت�.
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 واد �لوة / سلوان  –الغرفة السكنیة قبل تفكيكها وهد�ا 

 
 املواطن قرا�ني أٔثناء قيامه بتفكيك الغرفة السكنیة بعد أٔن أٔ�ربته ب�یة �حتالل �ىل ذ�
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 الغرفة السكنیة بعد تفكيكها 

 
 85هذا وحسب التوثیق املیداين ملركز أٔحباث أ�رايض فٕان ب�یة �حتالل أٔ�ربت أٔحصاب 

)، مما 2016متوز  22- 2010مسكناً �ىل هدم مساكهنم بآٔنفسهم �الل الست س�نوات أ��رية (
مواطن بال مآٔوى ٔأكرث من نصفهم أٔطفال یعيش معظمهم حياة خوف  529أٔصبح ما �زید عن 

 ورعب دون اس�تقرار وال أٔمان.
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متوز  22- 2010ات املاضیة ( �الل امخلس س�نو  -هدماّ ذاتیاً  –یوحض الرمس البیاين �دد املسا�ن املهدومة 

 )م2016
 

 �سلوان الثوري � يف �حتالل ب�یة لقرار تنفيذاً  ذاتیاً  هدماً  مسكنه هيدم مواطن
م ٔأقدم مواطن مقديس �ىل هدم مسكنه "بنفسه" هدما ذاتیًا، وذ� بعد ٔأن 2016متوز  25يف 

تلقى ٕاخطارًا  من ب�یة �حتالل یقيض هبدم مسكنه حب�ة البناء بدون �رخيص، ویقع املسكن يف 
 � الثوري يف ب�ة سلوان جنوب املس�د أ�قىص، ویعود للمواطن ولید محمود صادق شو�يك.

 
 وأٔفاد املواطن ولید شو�يك لباحث مركز أٔحباث أ�رايض �لتايل:

كنت ٔأسكن يف مزنل �ائليت الواقع يف � الثوري، وعندما قررت الزواج، مقت ببناء مسكن يف 
م، حيث مقت ببناء املسكن ا�ي هو عبارة 2014سا�ة مزنهلم لالنفصال عهنم، واكن ذ� يف العام 

نوم وصا� ومطبخ وحامم، وهو مبين من البنالیت، وتبلغ قمية مرتمربع مكون من غرفة  40عن 
 ٔألف ش�یقل. 70�لكفته ما یقارب 

ؤأثناء بناء املسكن، حرض موظفون عن ب�یة �حتالل وقاموا �ريم ٕاخطار وقف بناء يف فناء 
 املزنل، لكنين ٔأمكلت بناء املسكن وسكنت فيه أٔ� وزوجيت، وفيه رزقنا بطف�. 

 
 

 یضیف:

، �اد موظفو ب�یة �حتالل، حيث قاموا بتسلميي ٕاخطارًا ٕ�زا� البناء حب�ة 2016ويف شهر ٔأ�ر 
البناء بدون �رخيص، حيهنا مقت بتو�یل حمايم خوفًا من ٔأن تقوم ب�یة �حتالل هبدمه، لكن مل 

تقوم ب�یة تنجح �وده يف متدید ٔأو ٕالغاء قرار الهدم، �� قررت ٔأن ٔأهدم املسكن خوفًا من ٔأن 
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أٔلف ش�یقل،  50�حتالل هبدم املسكن وتغرميي ٔأجرة الهدم، �ٕالضافة ٕاىل خمالفة قد تصل ٕاىل 
، بدٔأت ٕ�خراج ٔأمتعتنا والفرش من املسكن، مث مقت بتفكيكه من 2016متوز  25ويف یوم االثنني 

 ا�ا�ل تنفيذًا لقرار ب�یة �حتالل. 
وزوجيت وابنيت يف مسكن �ائلهتا، لقد �ش�تتنا حنن بعد وا�ٓن ٔأ� �دت للعيش يف مزنل وا�يت، 

تفكيك املسكن ا�ي اكن یآٔوینا، ٔأ� ال ٔأس�تطیع استئ�ار مسكن يف مدینة القدس �ون إالجيار 
 مرتفع. 

 

 
 � الثوري / سلوان –ٕاخطار الهدم ا�ي و�ه لعائ� شو�يك 

 
  هبدم مسكنه جمرباً  املواطن شو�يك أٔثناء قيامه

  

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 



 

 
 

 
 جمرباً من ب�یة �حتالل املسكن أٔثناء تفكيك صاحبه �
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 جرمية يف حق إال�سانیة: –الهدم ا�ايت 
تعریف : هو ٔأن یقوم صاحب املنشآٔة جمربًا �ـىل تنفيـذ معلیـة هـدم منشـآٔته بنفسـه بصـمت، وهـذا 
ا�منط من الهدم  یعترب قدميًا �دیدًا، اكن منطًا قدميًا یمت يف الظالم بعیدًا عن إال�الم حر�ًا وجخًال يف 

هـذه كثـرية ٕاال ٔأهنـا ٔأن یرصح املواطن بآٔنه "خرب بيته ٔأو منشآٔته بیده رمغ ٔأن ٔأ�داد �ـاالت الهـدم 
 الیوم يف ازد�د مما دفع املواطنني حضا� الهدم "إالجباري ا�ايت " �لترصحي عهنا وفضحها. 

ٕان هذا النوع من الهدم �س�هتدف ٔأهـايل القـدس احملـت� هبـدف هت�ـريمه مهنـا مضـن مرشـوع هتویـد 
�سانیة ال یقبلهـا ٔأي القدس حيث یعترب من اخلروقات الصار�ة للحق يف السكن وجرمية يف حق االٕ 

 منطق.
وان ذریعة الهدم ا�ايت ٔ�ي ذریعة لالحتالل ويه " البناء بدون �رخيص" (( بيتك قامئ بدون 
�رخيص فهو �ري قانوين و�لیك هدمه وٕازالته يف ٔأقرب فرصة، ؤأن تقوم بتصو�ر البناء بعد هدمه 

دید �رخي �سقف زمين ینفذ فيه و�سلمها ٕاىل قسم التفتيش عن البناء والتنظمي يف الب�یة، مع حت
، ويف �رخي حتدده الب�یة ستنعقد حممكة الب�یة -خط امحر ال ميكن جتاوزه -املا� هدم بيته 

للشؤون احمللیة للنظر يف �دم تنفيذك قرار الهدم وس�تفرض �لیك غرامة مالیة، وس�تقوم الب�یة 
قرار هدم بيتك ٕاىل ب�یة �حتالل، وٕاذا هبدم وٕازا� بيتك �ىل نفقتك ٔأي انك س�تدفع �لكفة تنفيذ 

مل تدفع ستُسجن ٕاىل �ني دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر املواطن جمربًا �ىل هدم مسكنه 
 بنفسه)).

 
 86هذا وحسب التوثیق املیداين ملركز أٔحباث أ�رايض فٕان ب�یة �حتالل أٔ�ربت أٔحصاب 

)، مما 2016متوز  25- 2010ٔ��رية (مسكناً �ىل هدم مساكهنم بآٔنفسهم �الل الست س�نوات ا
مواطن بال مآٔوى ٔأكرث من نصفهم أٔطفال یعيش معظمهم حياة خوف  532أٔصبح ما �زید عن 

 ورعب دون اس�تقرار وال أٔمان.
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متوز  25- 2010�الل امخلس س�نوات املاضیة (  -هدماّ ذاتیاً  –یوحض الرمس البیاين �دد املسا�ن املهدومة 

 )م2016

 ا�ٓ�ر السلبیة اليت تلحق �ٔ�رسة عند تنفيذ معلیة الهدم ا�ايت:
یعد الهدم ا�ايت من ٔأشد ٔأنواع الهدم ٔأملًا وقهرًا ... ليس اكلهدم ا�ي ینفذه �حتالل ... فعنـد قيـام 
�حتالل هبدم املسكن فأ�رسة تبقى م�سكة �اقدة �ىل �حتالل �اصة أ�طفال ... بيـ� عنـدما 

ٔأمر الهدم رب أ�رسة وهيدم املسكن ا�ي یآٔوي ٔأرسته تُظهره ٔأمام ٔأبنائه بآٔنه ضعیف ال حيمـهيم ینفذ 
وال یوفر هلم أ�من وأ�مان مما جيعـل أ�رسة مفككـة �شـعر بعـدم �سـ�تقرار (( فـرب أ�رسة ا�ي 

طفـال نفسـ�یًا من املفروض ٔأن حيمهيم ویبين هلم مآٔوى یالمئهم یقوم هبدم مآٔوامه)) ... ف�� حيبط ا�ٔ 
ویعيشون حياة ممزقة مآٔساویة تنعدم فهيا الثقة �ٔ�رسة وا�متع و�لتايل الثقة �ملس�تقبل، �ٕالضـافة ٕاىل 

 ذ� اخلسا�ر املادیة اليت سيتكبدها املواطن، وشقاء معره لكه یذهب هدرًا.
 هدف �حتالل من اس�ت�دام هذا النوع يف القدس احملت�:

 القدس احملت� لتصبح �البیة هيودیة.هت�ري الفلسطینيني من  •

 تُظهر ٔأن الفلسطینيني هيدمون بیوهتم بآٔنفسهم ا�رتافًا مهنم خبطهئم. •

 یربئ �حتالل نفسه من جرمية إال�الء والهدم. •

 یوفر �حتالل �ىل نفسه تعقيدات ٕاجراءات وموا�ات واحرا�ات الهدم. •

ل ( ٕاصدار خمالفات بآٓالف �دم تنفيذ الهدم ا�ايت �شلك مصدر د�ل مرحب لالحتال •
 الشواقل).

 “.ا�ايت”ختفي العدد احلقيقي ٔ�عامل الهدم الصامت  •

 �رك أٓ�ر نفس�یة صعبة �ىل أ�رس الفلسطینية. •

ٕاسقاط عقدة هيودیة �رخيیة مزمنة حيث لطخوا جبني التارخي بآٔهنم (( خيربون بیوهتم  •
 بآٔیدهيم)).
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 �دوانیة واسعة �ىل البناء الفلسطیين يف القدس احملت� جهمة
 شقة سكنیة يف قریة قلند� الب� شامل القدس احملت� 38بنایة تضم  12مح� هدم لـ 

شقة  38�ىل هدم  2016متوز  26لی� یوم الثال�ء املوافق  �حتاللٔأقدمت جرافات            
 رشعتحيث  ،شامل مدینة القدس احملت�الب� لند� ق  قریةبنایة سكنیة يف  12سكنیة تقع مضن 

دم البنا�ت السكنیة هبلیًال ولغایة سا�ات متآٔخرة من الفجر  12منذ السا�ة  �حتاللجرافات 
�رخيص، احلصول �ىل ٕاضافة ٕاىل جحة ٔأن البناء قد مت بدون  حب�ة قرهبا من �دار الضم والتوسع،

 ٕاضافةً  ،1995منذ العام  �حتاللخيص بناء من ب�یة �ىل �ر  قد حصلت�لامً ٔأن هنا� بنا�ت 
، ؤأن �دار الضم والتوسع قد ٔأقمي حولها وعزلها عن �حتاللٔأن املنطقة تقع مضن �دود ب�یة ٕاىل 

  .2005�ام املدینة احملت� 
املنطقة یوم أ��د مساءًا ورشعت ٕ�لقاء  اقتحمتقد  �حتاللواكنت قوات من رشطة و�يش 

ٔأوامر الهدم يف الیوم  واطنونم حول البنا�ت السكنیة اليت تنوي هد�ا، حيث و�د املٔأوامر هد
 فقط سا�ة 72قد ٔأ�لت ٔأحصاب املسا�ن ��  �حتاللواكنت سلطات  ُملقاة �ىل أ�رض. التايل

 �حتاللقوات �برية من �يش ورشطة  اقتحمتسا�ة حىت  72. لكن مل متض  ..!! لهدم املباين
جرافات  6�رفقة املهددة مرت عن املباين  100بعد ی ا�ي  �دار الضم والتوسعالب�ة من بوابة 

 البنا�ت. ت� �زن�ر، ورشعت �شن مح� هدم مسعورة طالت
�ىل املواطنني �رب ٕاطالقها القنابل الصوتیة وأ��رية املطاطیة بعد  �حتاللقوات  اعتدتكام  

هايل ا��ن تصدوا لرشطة و�يش �حتالل، واليت ردت �ٔ موا�ات بني الش�بان وا اندالع
 �س�ت�دام القوة ضد املواطنني. مما ٔأدى ٕاىل وقوع �دة ٕاصا�ت بني صفوف الش�بان.

 
وأٔفاد أٔ�د الُساكن ا��ن مت هدم مساكهنم ویدعى " ٕا�راهمي �يىس حسن سالمة " لباحث مركز 

 أٔحباث أ�ريض:

من ب�یة �حتالل، واكن ذ� بعد ٔأن تقدمنا �حلصول  حصلنا �ىل �رخيص بناء 1997يف العام 
دومنات، ويه قطعة  3، ومتت املوافقة �ىل ٔأن یمت البناء �ىل مسا�ة 1984�ىل رخصة منذ العام 

ٔأرض مس�� يف الطابو الرتيك وإالرسائیيل،  وكنا ننوي ٔأن نقوم ببناء مصنع لٔ�دوات احلادة، �ىل 
، 2001طقة الصناعیة "عطروت"، وبدٔأ� ببناء املصنع، لكن يف �ام اعتبار ٔأن أ�رض قریبة من املن

مقنا بتغیري املرشوع، من مصنع ٕاىل مرشوع شقق سكنیة، املرشوع عبارة عن  مبىن مو�د یضم 
شقة سكنیة من بنایتني وموقف ٔأريض للس�یارات،  ومت بناء املرشوع و�نهتاء منه �شلك  16

 .2004اكمل �ام 
، مت بناء مسار جلدار الضم والتوسع �ىل ٔأرايض ب�ة قلند�، واكن اجلدار مير من 2005ويف �ام 

أ�رايض احملیطة بنا، وا�ي ٔأدى ٕاىل عزل مساكننا عن مدینة القدس، فقمنا �رفع دعوى قضائیة 
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ا مضن طالبنا من �اللها بآٔن یمت ٕاخراجنا �ارج اجلدار �وننا منت� �رخيص �ىل ٔأرايض مصنفة ٔأهن
�دود ب�یة القدس. وقد ٔأصدرت احملمكة قراراها بآٔنه �كون هنا� خمرج من اجلدار لنا �عتبار ٔأن 
املسا�ن تقع مضن �دود ب�یة القدس ؤأن املباين مرخصة، لكن ومع ذ� مل یمت تنفيذ قرار احملمكة 

 حبجج ٔأمنیة. 

 
 یضیف سالمة:

معلیة الهدم بیوم وا�د، حرض ٔأفراد من رشطة و�يش �حتالل، وقاموا ٕ�لقاء قرار هدم ٔأمام  قبل
 72املبىن �ىل أ�رض، القرار صادر عن وزارة ا�ا�لیة، واكن یفيد بآٔنه سيمت هدم املبىن �الل 

مناس�بة  سا�ة. ويف سا�ات لیل الیوم التايل، ؤأثناء وجود� يف ب�ة سعري يف مدینة اخللیل ٕالحياء
زفاف، حرضت قوات �حتالل �رفقة اجلرافات وقامت هبدم املباين دون سابق ٕانذار. وحنن ا�ٓن 
بصدد التو�ه ٕاىل حممكة �حتالل وتقدمي دعوى قضائیة ضد اجلهة اليت قامت هبدم املسا�ن 

 املرخصة.
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 ف� یيل �دول بآٔسامء أٔحصاب املباين واملسا�ن املهدومة يف قریة قلند�:

 �دد البنا�ت مس�
�دد الشقق 

 السكنیة
مسا�ة 
 املسكن

�دد 
 ا�ٔفراد

 مالحظات �ا� املسكن مهنم أٔطفال

 حسن �يىس حسن سالمة

2 

 �اهز للسكن 0 4 200 1

 أٔشقاء 7بنایتان سكنیتان یعيش فهيا 
يف  وأ�بناء 1995مبنیات يف �ام 

 س�نوات متفرقة أٔ�شآٔوا شققهم السكنیة

 مآٔهول 4 6 250 1 جامل �يىس حسن سالمة

 �اهز للسكن 0 4 100 1 بدر �يىس حسن سالمة

 مآٔهول 2 4 200 1 مروان �يىس حسن سالمة

 �اهز للسكن 0 5 100 1 مصطفى �يىس حسن سالمة

 �اهز للسكن 0 2 200 1 مسري �يىس حسن سالمة

 �اهز للسكن 0 4 200 1 ٕا�راهمي �يىس حسن سالمة

 �اهز للسكن 0 4 100 1 هیمث حسن �يىس سالمة

 مآٔهول 1 2 100 1 �الء حسن �يىس سالمة

 مآٔهول 2 4 100 1 هاين ٕا�راهمي �يىس سالمة

 مآٔهول 1 3 100 1 طارق ٕا�راهمي �يىس سالمة

 �اهز للسكن 0 1 100 1 سامر بدر �يىس سالمة

 �اهز للسكن 0 0 100 1 وس�مي بدر �يىس سالمة

 مآٔهول 1 3 100 1 سالمةرايم مصطفى حسن 

 مآٔهول 2 4 100 1 حسام مسري �يىس سالمة

 �اهز للسكن 0 1 100 1 محمد مسري �يىس سالمة

   13 51 2150 16 2 بنایيت �ائ� سالمة

 أٔمحد محمد أٔمحد محدان

1 

1 110 1 0 
�ري  –قيد إال�شاء 
بنایة وا�دة من طابقني لك طابق  مزتوج

حيتوي �ىل شقتني سكنیتني مبنیة يف 
 2014�ام 

 مآٔهول 3 6 110 1 محمد أٔمحد محمد محدان
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 �دد البنا�ت مس�
�دد الشقق 

 السكنیة
مسا�ة 
 املسكن

�دد 
 ا�ٔفراد

 مالحظات �ا� املسكن مهنم أٔطفال

 مآٔهول 3 6 110 1 نضال أٔمحد محمد محدان

 0 1 110 1 أٔمحد نضال محمد محدان
�ري  –قيد إال�شاء 
 مزتوج

   6 14 440 4 1 بنایة �ائ� محدان

 مآٔهول 4 6 200 1 1 طارق محمد امحد عبد هللا أٔبو شلبك
مبىن وا�د مكون من شقة سكنیة 

 2014وا�دة مبين يف �ام 

   4 6 200 1 1 مسكن �ائ� أٔبو شلبك

 مآٔهول 6 8 420 3 1 هشام محمود عبد الغين
طوابق لك  3وا�د مكون من  مبىن

مبين يف  2م140طابق تبلغ مساحته 
 2014�ام 

   6 8 420 3 1 بنایة �ائ� عبد الغين

 570 3 1 مصطفى مدحت جودت عوض هللا
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
طوابق لك  3مبىن وا�د مكون من 

مبين يف  2م190طابق تبلغ مساحته 
 2015�ام 

   0 0 570 3 1 هللابنایة �ائ� عوض 

 510 3 1 مسیح داوود حسني
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
طوابق لك  3مبىن وا�د مكون من 

مبين يف  2م170طابق تبلغ مساحته 
 2015�ام 

   0 0 510 3 1 بنایة �ائ� حسني

 690 3 1 سامر رشیف عوض هللا
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
طوابق لك  3وا�د مكون من  مبىن

مبين يف  2م230طابق تبلغ مساحته 
 2015�ام 

   0 0 690 3 1 بنایة �ائ� عوض هللا

 300 1 1 تيسري حسني
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
مبىن وا�د مكون من شقة سكنیة 

 2015وا�دة مبين يف �ام 

   0 0 300 1 1 مسكن �ائ� حسني
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 �دد البنا�ت مس�
�دد الشقق 

 السكنیة
مسا�ة 
 املسكن

�دد 
 ا�ٔفراد

 مالحظات �ا� املسكن مهنم أٔطفال

 200 1 1 شا�ر املاحلي
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
مبىن وا�د مكون من شقة سكنیة 

 2015وا�دة مبين يف �ام 

   0 0 200 1 1 مسكن �ائ� املاحلي

 350 1 1 أٔجمد اللو
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
مبىن وا�د مكون من شقة سكنیة 

 2016وا�دة مبين يف �ام 

   0 0 350 1 1 مسكن �ائ� اللو

 280 2 1 صالح الع�الني
�ري 
 مآٔهول

 قيد إال�شاء �ري مآٔهول
مبىن وا�د مكون من طابقني لك طابق 

مبين يف �ام  2م140تبلغ مساحته 
 م2015

   0 0 280 2 1 بنایة �ائ� الع�الني

   29 79 6110 38 12 ا�موع إالجاميل

 م.2016مركز أبحاث األراضي، تموز  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائیلیة  –المصدر: بحث میداني مباشر 

 
 

ویو� املشهد للوه� أ�وىل ملن ینظر ٕالیه بآٔن هنا� زلزال قد رضب املنطقة، حيث أٔن راكم 
املباين اليت ُهدمت منترش �ىل مسافات متقاربة، وتغريت مالمح املنطقة من منطقة سكنیة ٕاىل 

فمل تعد هنا� مباين قامئة، فقد حو�هتا جرافات �حتالل ٕاىل �وم من احل�ارة  منطقة منكوبة ..
الصامتة .. وما �زید املشهد سوًء وقساوًة وُظلامً، هو ذ� اجلدار ا�ي ميتد حول املشهد بآٔ�راج 
املراقبة .. حيیط هبا ویلتف من مجیع اجلهات .. اجلدار ا�ي من أٔ�� صودرت أ�رايض وهدمت 

ن ورشدت العائالت، ولك ذ� حتت جحج أٔمنیة ومهیة تتذرع هبا دو� �حتالل دولیاً .. املسا�
 لتسحق الفلسطیين به حملیاً.. 
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 ..!!؟مشاهد من الدمار الذي خّلفه االحتالل 
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 قلند� منكوبة �جلدار:
دومن �جلدار العنرصي  3,273البالغة مساحهتا  لقد عزل �حتالل إالرسائیيل قریة قلند�

ؤأصبحت يف جسن �بري حيارصها اجلدار من �اهتا أ�ربعة، ال �س�تطیع ٔأهلها التواصل مع القرى 
ا�اورة ٕاال من �الل مد�ل وحيد یؤدي ٕاىل مدینة رام هللا، ٕاضافة ٕاىل عزلها �لاكمل عن مدینة 

ودها قبل بناء اجلدار العنرصي. هذا وتصادر مس�تعمرة " القدس احملت� اليت اكنت تعد من مضن �د
دومن، ٕاضافة ٕاىل مطار قلند� املغلق ٕا�القاً �مًا من قبل  555عطروت" إالرسائیلیة من ٔأراضهيا 

 -ٔأنظر ٕاىل اخلارطة أٔد�ه -دومن. 429�حتالل مبسا�ة 

 
  

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 



 

 تهديد  -االعتداء على احلق يف السكن 
 

 منشآٓت يف سلوان  4توزیع ٕاخطارات هدم لـ 
اقتحمت طوامق ب�یة �حتالل �رفقة القوات إالرسائیلیة ب�ة سلوان،  2016متوز  15يف صباح   

ت�  اقتحمت، حيث منشآٓت، حب�ة البناء دون �رخيص 4و�لقت ٕاخطارات هدم ٕاداریة �ىل 
� �ني اللوزة بب�ة سلوان، وقامت بتصو�ر �دة منشآٓت سكنیة وجتاریة، مث �لقت  القوات

منشآٓت سكنیة، ومنشآٔة وا�دة جتاریة) يف � �ني  3منشآٓت (  4ٕاخطارات هدم ٕاداریة �ىل 
 .س�نوات 5س�نة و 12س�نة و 24اللوزة، تعود لعائالت أ�عور وصیام ، ومهنا قامئة منذ 

 

 خمططات استعمارية تهويدية
 

 و�دة استيطانیة �دیدة 770�حتالل یقر خطة بناء 

خطة  �حتالل يف القدسٔأودعت اللجنة احمللیة للتخطیط والبناء التابعة لب�یة  24/07/2016يف 
و�دة سكنیة �شملها ا�طط، يف املنطقة الواقعة  1200و�دة سكنیة �دیدة، من ٔأصل  770لبناء 

الرشقية احملت� وب�ة بيت �اال، حس�� ٔأفاد موقع 'والال' القدس  بني مس�توطنة 'غیلو' يف جنوب
 .�لكرتوين الیوم، أ��د

ٔألف و�دة سكنیة، ما  15واكنت ب�یة �حتالل يف القدس ٔأقرت بناء مس�توطنة �دیدة �شمل 
، ة خطة البناء �ستيطاين اجلدیدةٔأ�ر انتقادات دولیة ضد ٕارسائیل. رمغ ذ�، ٔأودعت الب�ی

 .جري تنفيذها مقابل د�ر �رميزيانواليت س�ی

 700وٕاىل الشامل من املنطقة اليت �شملها اخلطة اجلدیدة، جتري �الیا ٔأعامل بناء بىن حتتیة حلوايل 
و�دة سكنیة يف ٕاطار خطة بناء يف السفوح الغربیة ملس�توطنة 'غیلو' اليت جرت املصادقة �ىل 

 .ٕایداعها يف اكنون أ�ول املايض

' عن رئيس جلنة التخطیط والبناء احمللیة يف القدس، مئري �رجامن، قو� ٕانه ونقل موقع 'والال
'سافعل لك ما �س�تطاعيت من ٔأ�ل ٕابقاء الش�بان يف املدینة، وال هيمين ما حيدث �ىل املس�توى 
الس�یايس' يف ٕاشارة ٕاىل �نتقادات ا�ولیة للمشاریع �ستيطانیة و�وهنا تقطع ٔأوصال القدس 

 .ومتنع التوصل ٕاىل �ل سلمي وقيام دو� فلسطینية والضفة الغربیة
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من وراء أ�قوال حول 'وعقبت منظمة '�ري معمي' إالرسائیلیة املناهضة لالحتالل و�ستيطان، بآٔنه 
جتمید بناء (استيطاين) مزعوم، تتواصل الس�یاسة إالرسائیلیة بتنفيذ خطوات ٔأ�ادیة اجلانب. وهذه 

 .'م ا�ي حيتا�ه ساكن ٕارسائیلالس�یاسة تبعد� عن أ�من والسال

واكن رئيس احلكومة إالرسائیلیة، بنيامني نتنياهو، ووز�ر أ�من، افيغدور لیربمان، قد قررا الشهر 
و�دة سكنیة يف مس�توطنة 'معالیه ٔأدوممي' ويف القدس احملت� �زمع الرد �ىل  800املايض دفع بناء 

 .معلیات ینفذها فلسطینيون

ة استيطانیة جنوب القدسو�د 90املصادقة �ىل   

صادقت ما �سمى "اللجنة احمللیة للتخطیط والبناء" التابعة لب�یة �حتالل يف م 2016متوز  13يف 
جيلو" الواقعة �ىل ٔأرايض "و�دة استيطانیة يف مس�توطنة  90القدس، بصورة هنائیة، �ىل بناء 

استيطانیة يف مس�توطنة  و�دة 90ٔأ�لن عن اس�تكامل �راخيص ، حيث جنوب غرب القدس احملت�
 ."جيلو" جنوب غريب القدس احملت�

و�دة استيطانیة  1700ٔأن الو�دات �ستيطانیة التسعني ليست جبدیدة، ٕامنا ٔأ�لن عهنا مضن 
ٔأن سلطات �حتالل هتدف من إال�الن عن و اكنت قد �رشت عطاءات لها قبل شهور �دة. 

 .ٔ�فعال�وزیة الو�دات �ىل دفعات، لتخفيف �دة ردود ا
 

 ٕاىل مدینة القدس احملت� "معالیه أٔدومميعمرة "الكنيست إالرسائیيل ینص �ىل مض مس�تمرشوع يف 
للويب من ٔأ�ل ٔأرض ٕارسائیل الكربى " �" �ُسمىٔأ�لن ما  18/07/2016يف یوم االثنني املوافق 

معالیه  عمرة "عزمه عن تقدمي مرشوع للتصویت �لیه يف الكنيست إالرسائیيل ینص �ىل مض مس�ت
الواقعة يف رشق مدینة القدس احملت�، ٕاىل مدینة القدس، ؤأن تصبح جزءًا من دو�  "ٔأدوممي

حتالل محلهتا وليس غریبًا أٔن یآٔيت هذا املقرتح يف هذا الوقت، حيث �شن دو� � ،ٕارسائیل
 اهلمجیة �ىل املدینة احملت� هبدف هتویدها ؤأرس�هتا. 

ال ٕاقراره �شلك هنايئ مصادرة املزید من أ�رايض احملیطة يف وس�یرتتب �ىل هذا املرشوع يف �
هبدف توس�یعها وربطها مبدینة القدس، وهذا س�یكون �ىل حساب ٔأرايض العزيریة ؤأبو عمرة املس�ت

 املس�تعمرة،بناء وتوس�یع  الس�تكامل نقتطاع مسا�ات �برية من ت� الب�ااد�س، حيث سيمت 
حتالل إالرسائیيل تعترب لكیًا مع القانون ا�ويل، فٕان دو� � و�ىل الرمغ من ٔأن هذا القرار یتعارض

حتالل ودو� متیزي افهيي �ٔ�ساس دو�  نفسها دو� فوق القانون، بل وممتردة �ىل القانون ا�ويل،
 عنرصي. 

وهذا ما یؤكده  حتالل �سعى �اهدة ٕاىل مض أٔكرب مسا�ة ممكنة من أ�رايض ٕا�هيا،ٕان دو� �
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يه عبارة عن  1967حتاللها �ام ا% من مسا�ة القدس الرشقية اليت مت 35ٔأن الواقع، حيث 
مس�توطنات، لك هذا �دا ا�ططات املقرت�ة لبناء وتوس�یع مسا�ات املس�توطنات يف املدینة 

و� �ٔ�حزاب الصهیونیة بآٔن املس�توطنات ستبقى تتبع ل كام ویؤكد ذ� إالجامع الصهیوين ،احملت�
وهذا یعين ٔأهنا بضمها للمس�توطنات فٕاهنا  ،ن ٔأو يف ٔأي مر�� مس�تقبلیة قادمةحتالل سواء ا�ٓ �

كون قد �لن تضم املس�توطنات فقط، بل أ�رايض احملیطة هبا وما حول ت� أ�رايض، وبذ� 
�ون ٔأن هذه ، س�یطرت �ىل الضفة الغربیة كلك �شلك مينع ٔأي فرصة ٔ�ي �ل مس�تقبيل

 جيب التعامل معه وليس ٕازالته !! و  مفروضٔأمر �ىل ٔأرض الواقع املس�توطنات �تت 
 

م ويه مقامة �ىل ٔأرايض مصادرة من 1975يف �ام 1هذا وتآٔسست مس�تعمرة " معالیه ٔأدوممي" 
) 5624ب�ات العزيریة والسواحرة الرشقية وابو د�س وتبلغ مسا�ة مسطح البناء للمس�تعمرة (

 مس�تعمر.    27,259دومن، وبلغ �دد املس�تعمر�ن فهيا 
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 موقع مس�تعمرة "معالیه ادوممي"
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 مصادرة ممتلكات
 صادرة مر�بات املواطنني يف سلوان:م 

مشرتكة من الب�یة والرضیبة مبساندة القوات إالرسائیلیة ٔأحياء  طوامق اقتحمت  2016متوز  27يف 
 .ب�ة سلوان، واس�هتدفت �شلك �اص � �ني اللوزة �لب�ة

 
ؤأوحض طامق مركز معلومات وادي �لوة ٔأن طوامق الرضیبة اقتحمت مزنلني يف � �ني اللوزة، 

مايل حب�ة �رامك ا�یون ل�وا�ر ٔأ�دهام یعود للمواطن �در أٔبو �یه، وفرضوا �لیه دفع مبلغ 
 .إالرسائیلیة

مهنم حب�ة الوقوف بآٔما�ن  3مر�بات لساكن � �ني اللوزة،  5كام قامت ب�یة �حتالل مبصادرة 
 ."�ري خمصصة ��، والبقية حب�ة "�رامك ا�یون

 
الب�یة �دة منشآٓت جتاریة يف احلي، وقاموا �س�تفزاز الت�ار من �الل اجلو�  اقتحمت طوامقهذا و 

وجود بضائع �ارج احملل ٔأو لعدم مطابقة "دا�ل احملالت وهتدیدمه بتحر�ر خمالفات هلم حب�ة 
الیافطات املعلقة الرشوط املفروضة من الب�یة"، وحررت الطوامق خمالفة مالیة حملل خرضاوات 

 .عه ٔأمام احملل، كام ٔأزالت طوامق الب�یة �دار�ت من � �ني اللوزةحب�ة عرض بضائ
 

 االعتداء على األماكن الدينية 
 

 :هدم أٔربعة قبور من مقربة �ب الرمحة

هدم موظفو ما �سمى "سلطة الطبیعة إالرسائیلیة" ٔأربعة قبور، من مقربة �ب  2016متوز  19يف 
 .الرمحة املالصقة للمس�د أ�قىص

 �لتايل:عضو جلنة ر�ایة املقا�ر إالسالمية يف القدس محزة جحازي  فادوأٔ 

ٔأن طوامق من سلطة الطبیعة اقتحمت مقربة �ب الرمحة وحبوزهتا ٔأدوات هدم یدویة، ورشعت 
 .قبور فار�ة من مقربة �ب الرمحة، �شلك مفاجئ، ومت التصدي ملواص� ٕاكامل الهدم 4هبدم 

 

 .""سلطات الطبیعة" مصادرة مسا�ات من مقربة �ب الرمحة لصاحل "احلدائق الوطنیة و�سعىهذا 
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 :2016 متوز �الل شهر یواصل جهمته �ىل املس�د أ�قىص �حتالل

ا للمس�د أ�قىص حتت حامیة قوات رشطة اهتاقت�ام املتطرفة�ستيطانیة واصلت امجلا�ات 
�برية  ٔأ�داد اقتحمتمتوز و�الل شهر ، إالرسائیلیة �حتاللوبدمع وتآٔیید من حكومة  �حتالل

 . ت من املنظامت ا�هيودیة املتطرفةمن املتطرفني املس�د أ�قىص بدعوا
 �ىل النحو التايل : ش�باطواكنت اقت�امات املس�د أ�قىص �الل شهر 

 "ٔأرنون س�ی�ل"من بيهنم الصحفي إالرسائیيل عمرًا مس�ت 18 اقتحم:  10/07/2016يف  -
و�دد من احلا�امات ا�هيود اقتحموا أ�قىص �ىل مجموعتني، ونظموا جو� مطو� يف ٔأحناء 

 متفرقة من ��اته.

 39ٔأ�لقت رشطة �حتالل ظهر أ�ربعاء �ب املغاربة بعد السامح لـ : 13/07/2016يف  -
 مس�توطنًا �قت�ام ��ات املس�د أ�قىص.

رف هيودي حبراسة قوات �حتالل متط 18اقتحم صباح امخليس : 14/07/2016يف  -
�ب املغاربة وانترشت يف  قوات �حتالل فتحت، حيث املس�د أ�قىص املباركسا�ات 

 ٔأر�اء املس�د املبارك ورافقت املس�توطنني يف اقت�اماهتم لسا�ات املس�د.

اقت�اماهتا �س�تفزازیة  ا�هيودیة عمر�ناس�تآٔنفت عصا�ت املس�ت: 17/07/2016يف  -
للمس�د أ�قىص املبارك، من �ب املغاربة، حبراسات معززة ومشددة من  واملش�بوهة

 .رشطة �حتالل اخلاصة وو�دة التد�ل الرسیع

وطالبًا هيودً� مع مرشدهيم �رفقة �دد من  مس�تعمرًا  80اقتحم : 21/07/2016يف  -
ة صباح امخليس ��ات املس�د أ�قىص املبارك من �ة �ب املغاربة حبراس احلا�امات

مشددة من رشطة �حتالل اخلاصة.وفتحت رشطة �حتالل عند السا�ة السابعة 
والنصف صباً�ا �ب املغاربة، و�رشت و�داهتا اخلاصة وقوات التد�ل الرسیع يف سا�ات 

 أ�قىص، متهیًدا لتوفري امحلایة الاكم� القت�امات املس�توطنني.

أ�قىص املبارك من �ب املغاربة، اقت�ا�م للمس�د  مس�تعمرون �ّدد : 25/07/2016يف  -
وتتواصل �قت�امات  .�رفقة حراسات معززة ومشددة من قوات �حتالل اخلاصة

 .مبجمو�ات صغرية، وتنفذ جوالت اس�تفزازیة ومش�بوهة مبرافق املس�د أ�قىص

 �ند املبارك أ�قىص املس�د �ارس ٕابعاد السبت إالرسائیيل �حتالل رشطة قررت -
 ش�یلك. 1000ؤأفرجت عنه �كفا�  .یوًما 15 ملدة املس�د عن ٕادر�س
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