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والممول »  القیود والمعیقات أمام تنفیذ حل الدولتین«كجزء من مشروع  التقریرتم تحضیر ھذا 
محتویات ھذا العرض ھي بمعرفة ومسؤولیة منفذي المشروع وال  من قبل االتحاد االوروبي.

 .تعكس باي حال من االحوال وجھة نظر  الممول
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 -:مقدمة

، یقف الفلسطینیون لوحدهم في مواجهة وباء -كورونا –بینما یتوحد العالم في مواجهة وباء 
لمنع انتشار !!! ففي الوقت الذي اضطر الفلسطینیون للبقاء في منازلهم  اإلسرائیلياالحتالل 

ارتفعت وتیرة جرائم  5/3/2020في فلسطین بتاریخ  الطوارئحالة  إعالنمنذ الفایروس اللعین 
 اإلسرائیليالهدم  أعمال، وهنا نقصد سطینیةلالفبحق المساكن والمنشآت  اإلسرائیلياالحتالل 

 الرسمي للمساكن والمنشآت والمغلفة زورًا وبهتانًا بغالف یدعون انه قانوني .

 األعداءتتوقف هذه االنتهاكات في ظل الحاجة البشریة للتعاون حتى بین  أنلقد كان من المتوقع 
 أنتؤكد  أن إال تأبىبقیادته المارقة على القانون الدولي  اإلسرائیليل لكن االحتال لمواجهة الوباء...

 قل خطورة من وباء االحتالل.أوباء الكورونا 

 عملیات الهدم االسرائیلیة في ظل جائحة كورونا

والباقي  مأهولةمساكن  5مسكنًا منها  19س من آذار حتى الثالثین من نیسان فقد هدموا منذ الخام
 .اإلنشاءام عدا بئرین في طور ة جمیعها في حالة استخدمنشأ 39في طور التشطیب، كما وهدموا 

أسرة في فلسطین من مصادر  35طفًال، وحرمان  13فردًا من مساكنهم منهم  29مما یعني ترحیل 
 عالفها!!!وبركساتها وتدمیر خزین طعامها وأ من حظائرها رأس غنم 114رزقها، وتشرید 

ن المأهولة أو ال یستهدف المساك بأنهالعام  الرأي أماماالحتالل الذي تعود الكذب والخداع ادعى  إن
المنشآت المستخدمة، لكن الحقائق التي تم رصدها من قبل باحثي مركز أبحاث األراضي تفند هذا 

 .بصورته الحقیقیة الفاقدة لكل القیم اإلنسانیة وتعریه لیظهر االحتالل أمام المألاالدعاء 

لى المزارعین الفلسطینیین وأراضیهم في هذه العجالة لم نتطرق العتداءات المستوطنین ع إننا[
ومزارعهم وبیوتهم وسیاراتهم في اللیل والنهار تحت حمایة جنود االحتالل اإلسرائیلي، ( وهذه 

  – ]سنتناولها في تقریر الحق)
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كیف ستتصرف أسرة یهدم بیتها وتلقى إلى  ( ابقوا في بیوتكم)فلیتخیل كلٌّ منا وهو یسمع تعلیمات 
 قارعة الطریق...!!!

 ة أكثر ...!؟تكلما نزفت فریس شهوته السادیةأما آن للعالم أن یلجم هذا االحتالل الشره والذي تزداد 

 .مرفق جداول الهدم للمساكن والمنشآت بالتفصیل

 
حالة الطوارئ یبین الجدول التالي عدد المساكن المهدومة منذ بدایة  إعالن 

) في الضفة الغربیة تشمل شرقي القدس 30/04/2020– 05/03/2020(
 المحتلة :

 

 المحافظة
عدد المساكن 

 المهدومة
المساحة 

 2م
عدد أفراد 

 األسرة
عدد 
 األطفال

عدد المساكن 
 قید اإلنشاء

المأهول 
 منها

 0 0 2 5 16 1 القدس

 0 0 6 17 127 3 الخلیل

 0 3 9 27 545 6 أریحا

 4 0 11 22 432 4 رام اهللا

 1 0 2 7 30 1 طوباس

 0 4 4 10 450 4 جنین

 5 7 34 88 1600 19 المجموع 

مركز أبحاث  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائیلیة  –المصدر: بحث میداني مباشر 
 األراضي.
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یبین الجدول التالي عدد المنشآت  المهدومة منذ بدایة  إعالن حالة الطوارئ 

) في الضفة الغربیة تشمل شرقي القدس 30/04/2020– 05/03/2020(
 المحتلة :

 

المحافظة
عدد المنشآت  
المهدومة

 

عدد المنشآت الزراعیة
عدد المنشآت األخرى 
عدد المنشآت التجاریة   

أو
 

مؤسسات
 

مساجد 
ومرافقها

 

عدد اآلبار
 

جدران 
استنادیه

عدد البركسات  
الزراعیة

 

س األغنام
عدد رؤو

قید اإلنشاء منهم  
 

 0 30 1 0 0 0 0 0 1 2 القدس

 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 بیت لحم

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 أریحا

 0 84 2 5 3 0 1 5 0 16 رام اهللا

 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 سلفیت

 2 0 0 0 1 2 6 0 0 9 طوباس

 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 طولكرم

 2 114 3 6 6 2 9 5 9 39 المجموع

مركز أبحاث  –االنتهاكات اإلسرائیلیة قسم مراقبة  –المصدر: بحث میداني مباشر 
 األراضي.
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