العضو االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة
العضو املر اقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول العربية

تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد منشآت
ومنازل الفلسطينيين
عن الفترة 2020/11/30 -11/1
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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
ديسمبر 2020

إعداد :محمد النجار ورناد موسى

تم إعداد
هذا التقرير لغايات رصد انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد منشآت ومنازل الفلسطينيين ،والتي تشمل عمليات
الهدم واإلخالء والمصادرة أو اإلخطارات المختلفة .جرى إعداد التقرير وفقا ً للمعلومات الميدانية التي رصدها طاقم
وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"  ،عن الفترة الواقعة بين ،2020/11/31-2020/11/1
وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز "شمس" في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية
بما فيها القدس الشرقية.
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 إحصائية شهر تشرين الثاني العامة
خالل شهر تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ()214
بنية استهداف هذه
منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارات َ
المنشآت مستقبالا.
تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )134منشأة ( )4منها تم إجبار مالكيها على هدمها

ذاتيا تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن .فيما صادرت قوات االحتالل واستولت على منشأة واحدة في
منطقة خلة حسان التابعة لبلدية بديا في محافظة سلفيت.

كما وأجبرت ( )13عائلة من سكان تجمع منطقتي البرج والميتة في األغوار الشمالية على الخروج من
خيامهم السكنية من الساعة  8:00وحتى الساعة  18:00من مساء نفس اليوم بحجة القيام بتدريبات
عسكرية ،ما يشكل حالة إخالء مؤقت.

إما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )79منشأة بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء ،معظمها
سكنية ،باإلضافة إلى أخرى تجارية وزراعية.
 توزيع المنشآت المستهدفة وفقا لنوعها
تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو

اإلخطارات وفق ا لما يلي:

جدول رقم ( :)1المنشآت المستهدفة من حيث النوع

بيوت وغرف سكنية

العدد
35

نوع المنشاة
مساكن بركسات

29

مساكن خيام

62

مساكن كرافانات

11

وحدات وغرف صرف صحي

2

آبار مياه

7

جدران استنادية

3
3

مغسلة سيارات

1

منشآت تجارية

7

حظائر وبركسات ماشية

40

مخازن

6

غرف زراعية

4

كرفان /بركس زراعي

4

دفئية زراعية

1

درج

1

معرش خشبي

1

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقا ً للمحافظات
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في

محافظة طوباس بواقع ( )84منشأة تم هدمها ،تليها محافظة القدس بواقع ( )15منشأة .ومن ثم محافظة
الخليل بواقع ( )11منشأة تم هدمها .علما أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول رقم ( .)1حيث
رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقا للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:

جدول رقم ( :)2توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقا للمحافظات
المحافظة

عدد المنشآت التي تم هدمها

طوباس

 84منشاة
4

القدس

 15منشاة

الخليل

 13منشأة

بيت لحم

 9منشاة

أريحا

 4منشاة

نابلس

 2منشاة

رام هللا

 2منشأة

جنين

 3منشأة

قلقيلية

 2منشاة

 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقا للمحافظات
بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو وقف أعمال البناء وغيرها من االنتهاكات

التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم ،فقد بلغ عدد اإلخطارات ()79
إخطار في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات

الفلسطينيين ،وقد جاءت محافظتي طوباس وأريحا واألغوار في أعلى نسبة ،تليهما محافظة الخليل وفقا

للجدول التالي:

جدول رقم ( :)3توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقا للمحافظات
المحافظة

عدد المنشآت التي تم إخطارها

طوباس

 33منشأة

أريحا واألغوار

 17منشاة

الخليل

 16منشاة

بيت لحم

 3منشاة

قلقيلية

 3منشاة

القدس

 2منشأة

سلفيت

 1منشاة

نابلس

 1منشاة

جنين

 3منشاة
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 السكان المستهدفين

وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان ،فقد بلغ

عدد السكان المتضررين منها خالل شهر نوفمبر ( )84شخص على األقل من بينهم عدد كبير من األطفال
بلغ ( )45طفل ،وعدد من النساء ،وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحاالت.
 حجج االنتهاكات
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في

شهر نوفمبر ،فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها أو مصادرتها أو إخالءها أو إخطارها بحجة البناء بدون
ترخيص في مناطق ( )Cعدد ( )188منشأة من أصل ( )214منشأة ،ومنشأة تم استهدافها كعقوبة جماعية

ضد عائالت المتهمين بمقاومة قوات االحتالل ،وواحدة بحجة قربها من الجدار األمني )4( ،منشآت بحجة

البناء على أرض أثرية ،و( )4منشآت بحجة القرب من مقر االرتباط العسكري في مدينة قلقيلية ،فيما تم
استهداف ( )18منشأة باإلخالء بحجة إقامة تدريبات عسكرية.
 الهدم الذاتي
بالتركيز على الهدم الذاتي ،الذي يمثل نوعا من القهر المركب والممركز ،بحيث يتم إجبار مواطنين/ات

فلسطينيين/ات بغالبيتهم العظمى مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة

التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك ،وهو ما يشكل
تماهي الفت ألدوات المنظومة اإلسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة ،ويشكل

جريمة يتم إجبار ضحاياها على االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم.

خالل شهر نوفمبر بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيا ( )4منشآت،
تتوزع بين منزلين ومحل تجاري .إذ أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس ،المواطن

محمد قنبر ونجله عطية ،على هدم منزليهما في حي قنبر ببلدة جبل المكبر ،جنوبي شرق مدينة القدس
الشرقية المحتلة ،تنفيذا لقرار بلدية االحتالل اإلسرائيلي ،بحجة البناء دون ترخيص .يقطن المواطن محمد

قنبر وزوجته وولدين في المنزل منذ  7سنوات ،باإلضافة إلى نجله عطية وزوجته بمنزل مجاور ،وتبلغ
مساحة المنزلين االجمالية حوالي  170مت ار مربعا .كما أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة
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القدس ،المواطن :أيمن جعابيص ،على القيام بنفسه بهدم جزء من محله التجاري ،بعد أن أخطرته في وقت
سابق ،تفاديا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص.

كما أجبرت قوات االحتالل المواطن محمد صندوقة ،من حي واد الجوز في مدينة القدس على القيام بنفسه

بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات االحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص .

وعادة ما تجري عمليات الهدم الذاتي في مدينة القدس ،حيث االستهداف األكبر في سياق التهويد ،والنفوذ
ا
الواسع لسلطات االحتالل المختلفة ،والتي تتكاتف للوصول إلى هذه العملية ،بدءا من محاكم االحتالل وصوالا
إلى البلدية وقوات شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي.

ملحق
جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشىت الفلسطينيين خالل نوفمبر 2020
الرقم
.1

وصف االنتهاك
هدمت قوات اإلحتالل في قرية روجيب،

التاريخ

مكان االنتهاك

2020/11/1

قرية روجيب -محافظة
نابلس

منزالا مكون من طابقين تعود ملكيته لعائلة

الجهة التي تم انتهاك حقها

عائلة األسير خليل
عبد الخالق دويكات

األسير :خليل عبد الخالق دويكات ،المنزل

المكون من طابقين ،مساحة كل منهما

150م .2ويقطن في المنزل عائلة المعتقل
التي تضم زوجته نجوى خيري دويكات
وبناتهم الخمس ،منهن أربع طفالت
.2

سلمت قوات االحتالل في قرية العيساوية 2

2020/11/2

من المواطنين إخطارات بهدم منزليهما،
بحجة عدم الترخيص ،وتعود ملكيتهما

للشقيقين سيف رمضان عبيد ومحمد
رمضان عبيد
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قرية العيساوية –محافظة
القدس

الشقيقين سيف
رمضان عبيد ومحمد
رمضان عبيد

.3

قامت قوات اإلحتالل شرق قرية العيساوية،

2020/11/2

قرية العيساوية

بهدم كوخ خشبي وغرفة خشبية لتربية

الدواجن وإقتالع أشجار مثمرة من أراضي

الشقيقين عبد نمر
محمود وأحمد نمر
محمود

زراعية تعود ملكيتها للشقيقين :عبد نمر
محمود ،وأحمد نمر محمود

.4

هدمت قوات اإلحتالل قرب قرية سوسيا

2020/11/2

الواقعة جنوب شرق بلدة يطا ،منزالا (قيد

قرية سوسيا – محافظة
الخليل

المواطن كمال دبابسة

اإلنشاء) تعود ملكيته للمواطن :كمال

دبابسة ،بحجة عدم الترخيص ولوقوعه في
المنطقة المصنفة ج ،مساحته 100م،2
وكان من المقرر أن يسكن فيه مع عائلته

المكونة من سبعة افراد
.5

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة بيت حنينا،

2020/11/3

منزالا تعود ملكيته للمواطن :أمجد إدريس،

بلدة بيت حنينا – محافظة
القدس

المواطن أمجد إدريس

بحجة عدم الترخيص .بمساحة  85مت ار

مربعا وكان من المقرر أن يسكنه خالل
أيام مع أفراد أسرته

.6

هدمت قوات اإلحتالل في حي جبل

2020/11/3

المكبر( ،بركس ا) يستخدم لتربية الخيول،
وأرضية باطون وساحة للخيول ،بحجة عدم

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

-

الترخيص
.7

أخطرت سلطات االحتالل قرية البويب،

2020/11/3

شرقي مدينة يطا ،جنوبي محافظة الخليل.
بوقف العمل على عدد من منشات

قرية البويب – يطا –
محافظة الخليل

المواطنين خليل حسن
الدعاجنة ،محمود خليل حسن
دعاجنة ،محمد محمود دعاجنة
محمد عثمان مهاينة ،برهان
جبريل مهاينة ،حسن محمد
دعاجنة
تيسير عثمان مهاينة
محمد احمد حليقاوي

المواطنين ،بدعوى البناء دون ترخيص،
وشملت االخطارات

وقف العمل في  3مخازن من الباطون
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بمساحة  200م مربع لكل من ،خليل حسن
الدعاجنة ،محمود خليل حسن دعاجنة،
محمد محمود دعاجنة 3 ،بركسات من

الصفيح لكل من محمد عثمان مهاينة،
برهان جبريل مهاينة ،حسن محمد دعاجنة،
وبئر مياه للمواطن تيسير عثمان مهاينة،
غرفتين من الطوب والصفيح بمساحة

70متر مربع للمواطن محمد احمد حليقاوي
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أخطرت سلطات االحتالل  15عائلة بدوية

2020/11/3

بالرحيل عن مساكنها في خربة ابزيق ،في

سياق حملة شعواء شنتها على التجمعين

خربة ابزيق – األغوار
الشمالية – محافظة
طةباس

عائالت بدوية

الفلسطينيين في األغوار الشمالية ،استولت

خاللها على ج اررات زراعية ألهالي
الخربتين ،وصهاريج المياه ،ومركباتهم

الخاصة
.9

هدمت قوات اإلحتالل في خربة حمصة

2020/11/3

الفوقا في األغوار الشمالية ،مساكن 11
عائلة مبنية من (البركسات) والخيام

ومنشآت(تشمل حظائر لتربية المواشي،

وحمامات متنقلة ،وخاليا شمسية لتوليد
الطاقة الكهربائية ،وخزانات مياه) ،كما
صادرت  2من الج اررات الزراعية ومركبة

خاصة ،وتعود ملكية المنازل والمشآت التي
تم هدمها للمواطنين :عبد الغني عبد الكريم

العواودة ،أنس عبد الغني العواودة ،معاذ
عبد الغني العواودة ،حرب سليمان افريج

أبو الكباش ،محمد سليمان افريح أبو
9

خربة حمصا الفوفا في
األغوار الشمالية –
محافظة طوباس

المواطنين :عبد الغني عبد
الكريم العواودة ،أنس عبد
الغني العواودة ،معاذ عبد
الغني العواودة ،حرب سليمان
افريج أبو الكباش ،محمد
سليمان افريح أبو الكباش،
وليد سليمان أبو الكباش ،ياسر
محمود أبو الكباش ،سند
محمود أبو الكباش ،إسماعيل
افريج أبو الكباش ،نظام
اسماعيل أبو الكباش ،وناظم
إسماعيل أبو الكباش

الكباش ،وليد سليمان أبو الكباش ،ياسر
محمود أبو الكباش ،سند محمود أبو

الكباش ،إسماعيل افريج أبو الكباش ،نظام
اسماعيل أبو الكباش ،وناظم إسماعيل أبو

الكباش

أمر الهدم ،ترك خلفه11عائلة ،و24

شخصا ،و 41طفال دون مأوى

غنيمتها كانت  18خيمة وكوخا سكنيا ،والـ

 29خيمة وملجأ للضأن ( حوالي ألف رأس

) وكذلك  10حظائر أخرى لالغنام ،و3
مخازن و 9خيام استخدمت كمطابخ ،و10
مباني متنقلة للمنافع العامة ،ولوحين

شمسيين ،و 23صهريج ماء ،واحواضا
ومداود لالغنام

.10

أخطرت سلطات االحتالل في تجمعات

2020/11/4

البرج والميتة والفارسية في األغوار الشمالية
 14عائلة بإخالء مساكنهم بحجة التدريبات

تجمعات البرج والميتة
والفارسية في األغوار
الشمالية – محافظة
طوباس

 14عائلة
والمواطن نمر أبو عالية

العسكرية في هذه المناطق واخطرت
المواطن نمر أبو عالية من خربة الفارسية
بإخالء مسكنه وإزالة  3خيام بحجة الدبابات

ستمر من تلك المنطقة
.11

هدمت قوات االحتالل في قرية وادي

2020/11/9

النيص في بيت لحم غرفة زراعية تعود

قرية وادي النيص
محافظة بيت لحم

المواطن يوسف أحمد أبو
حماد

ملكيتها للمواطن يوسف أحمد أبو حماد
بدعوى عدم الترخيص

.12

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة الجلدة في 2020/11/10

مدينة الخليل( ،بركس ا) قيد اإلنشاء تعود

10

منطقة الجلدة في مدينة
الخليل – محافظة الخليل

المواطن عدنان المنشي

ملكيتها للمواطن :عدنان المنشي ،بحجة
عدم الترخيص
.13

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا2020/11/10 ،
مغسلة للسيارات تعود ملكيتها للمواطن:

بلدة عناتا – محافظة
القدس

المواطن إبراهيم طه الشيخ

إبراهيم طه الشيخ ،بحجة عدم الترخيص

.14

هدمت قوات االحتالل في الحي الشمالي 2020/11/10

في مدينة الخليل ،بالقرب من الشارع

الحي الشمالي في مدينة
الخليل – محافظة الخليل

المواطن لؤي عبد الرحيم
أحمد الشني

االلتفافي مشغل لصناعة األلمنيوم ،مساحته

100م ،2مبني من الصفيح المعزول.
وأنشئ قبل نحو عام ،وهو مملوك للمواطن

لؤي عبد الرحيم احمد الشني .وكانت

سلطات االحتالل سلمت المواطن المذكور
يوم األربعاء الموافق،2020/11/4 :

إخطا ار عسكريا لمدة ( ،)96وهو القرار
العسكري 1797

.15

هدمت قوات اإلحتالل في حي الطور 2020/11/11
بمدينة القدس ،منزالا (قيد اإلنشاء) تعود

حي الطور بمدينة القدس
– محافظة القدس

المواطن أحمد أبو الهوى

ملكيته للمواطن :أحمد أبو الهوى ،بحجة
عدم الترخيص
.16

هدمت قوات اإلحتالل في قرية صور 2020/11/11
باهر ،منزالا تعود ملكيته للمواطن :عدي

قرية صور باهر –
محافظة القدس

المواطن عدي ربايعة

ربايعة ،بحجة عدم الترخيص
.17

سلمت قوات اإلحتالل في قرية توانة ،شرقي 2020/11/11
مدينة يطا ،جنوبي محافظة الخليل .خمسة

إخطارات لثالثة مواطنين ،بدعوى البناء
غير المرخص ،شملت :غرفة زراعية

مساحتها  30متر مربع للمواطن فضل
11

قرية توانة ،شرقي مدينة
يطا – محافظة الخليل

المواطن فضل محمد ابراهيم
العمور
المواطن اشرف محمود
العمور
المواطن محمد عيسى ربعي

محمد ابراهيم العمور ،غرفة زراعية 65
متر مربع وبئر مياه  100متر مربع

للمواطن اشرف محمود العمور ،مسكن
زراعي  80متر مربع وبئر مياه  90متر

مربع للمواطن محمد عيسى ربعي
.18

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة بئر عونة  2020/11/12منطقة بئر عونة في مدينة المواطن نقوال عوض
المواطن منذر الولجي
بيت جاال – محافظة بيت
في مدينة بيت جاال ،أساسات منزل تعود
لحم
ملكيته للمواطن :نقوال عوض ،بحجة عدم
الترخيص ،كما هدمت سو ار استناديا
وأرضية خرسانيه للمواطن منذر الولجي في

منطقة الجداول وسط مدينة بيت جاال
.19

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة عين  2020/11/12منطقة عين جويزة في
قرية الولجة – محافظة
جويزة في قرية الولجة ،منزالا والذي تبلغ
بيت لحم
مساحته  120مت ار مربعا وجدا ار إسناديا

المواطن محمد أبو الهيجاء

تعود ملكيتهم للمواطن :محمد أبو الهيجاء،
بحجة عدم الترخيص

.20

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل 2020/11/16

المكبر بمدينة القدس ،محمد قنبر ونجله

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

محمد قنبر ونجله عطية

عطية ،على هدم منزليهما في حي قنبر
ببلدة جبل المكبر ،جنوبي شرق مدينة

القدس الشرقية المحتلة ،تنفيذا لقرار بلدية
االحتالل اإلسرائيلي ،بحجة البناء دون
ترخيص ،ويقطن وزوجته وولدين في المنزل

منذ  7سنوات ،باإلضافة إلى نجله عطية
وزوجته بمنزل مجاور ،وتبلغ مساحة

.21

المنزلين االجمالية حوالي  170مت ار مربعا

هدمت قوات اإلحتالل قرب مدخل بلدة 2020/11/16
12

بلدة عناتا – محافظة
القدس

المواطنين سالم وأديب
القواسمة

عناتا 2 ،من (البركسات) يستخدمان

المواطن محمد إبراهيم حلوة

لألعمال التجارية للمواطنين سالم وأديب
القواسمة وسور في محيط قطعة أرض
يضم محالا لبيع قطع غيار السيارات تعود

ملكيته للمواطن :محمد إبراهيم حلوة ،بحجة
عدم الترخيص

.22

هدمت قوات اإلحتالل قرب دوار قرية دير 2020/11/16

شرف ،منشأة تجارية (قيد اإلنشاء) تعود

دوار قرية دير شرف –
محافظة نابلس

المواطن:عبد الفتاح طباري

ملكيتها للمواطن عبد الفتاح طباري ،بحجة
عدم الترخيص

.23

خربة النحلة – وادي
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خربة 2020/11/16
رحال – محافظة بيت لحم
النحلة التابعة لقرية وادي رحال ،منزالا تعود

المواطن أحمد حسين عيسى

ملكيته للمواطن :أحمد حسين عيسى،
بحجة عدم الترخيص
.24

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خلة اللوزة 2020/11/16
الواقعة جنوب مدينة بيت لحم ،منزالا تعود

خلة اللوزة الواقعة –
محافظة بيت لحم

المواطن أحمد عالن

ملكيته للمواطن :أحمد عالن ،بحجة عدم
الترخيص

.25

خربة النحلة – وادي
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خربة 2020/11/16
رحال – محافظة بيت لحم
النحلة التابعة لقرية وادي رحال( ،بركسا)

المواطن نبيل الرومي

تعود ملكيته للمواطن :نبيل الرومي ،بحجة
عدم الترخيص

.26

سهل عاطوف – بلدة
هدمت قوات االحتالل في سهل عاطوف2020/11/16 ،
طمون – محافظة طوباس
شرقي بلدة طمون ،في األغوار الشمالية،
شمال الضفة الغربية .غرفة سكنية من
الخرسانة والزينكو مساحتها  40م،2

للمواطن رامي بني عودة ،من سكان قرية
13

المواطن رامي بين عودة

عاطوف ،بحجة البناء غير القانوني في
المنطقة c
.27

هدمت قوات االحتالل منشأة سكنية 2020/11/17
(كرفان) في الفارسية في األغوار الشمالية
للمواطن رداد حامد دراغمة بحجة عدم

خربة الفارسية-األغوار
الشمالية – محافظة
طوباس

المواطن رداد حامد دراغمة

الترخيص

.28

هدمت قوات اإلحتالل في خربة عاطوف  2020/11/17خربة عاطوف – محافظة المواطن طالب فرج بني عودة
طوباس
في األغوار الشمالية( ،بركس) تعود ملكيته
للمواطن :طالب فرج بني عودة ،بحجة عدم
الترخيص

.29

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة أم الجمال 2020/11/17

في األغوار الشمالية ،معرش ا خشبي ا ،أقامة
نشطاء ضد اإلستيطان ،لتعزيز صمود

منطقة أم الجمال –
األغوار الشمالية –
محافظة طوباس

-

المواطنين في المنطقة
.30

هدمت قوات االحتالل في قرية فروش بيت 2020/11/17
دجن المجاورة باألغوار الوسطى ،بركة مياه
زراعية للمواطن خلوصي عبد الرحيم حج

قرية فروش بيت دجن-
األغوار الشمالية –
محافظة طوباس

المواطن خلوصي عبد الرحيم
حج محمد

محمد ،سعتها  250كوبا وهي من الزينكو
ومقدمة من االتحاد األوروبي وموجودة في

هذه األرض منذ أكثر من  15عاما.
وجاءت عملية الهدم بحجة البناء غير

القانوني في المنطقة ج
.31

سلمت قوات االحتالل في قرية سبسطية2020/11/17 ،
إخطارات بهدم منزل وحديقة منزلية تعود
ملكيتها

للمواطن:

محمود

وانسحبت بالساعة 20:55

.32

قرية سبسطية – محافظة
نابلس

المواطن محمود الصراوي

الصراوي،

اقتحمت قوة من جيش اإلحتالل بلدة كفر  2020/11/17بلدة كفر الديك – محافظة
سلفيت
14

المواطن سميح الناطور

الديك ،وسلمت إخطا ار بوقف العمل في
بناء منزل تعود ملكيته للمواطن :سميح

الناطور ،بحجة عدم الترخيص
.33

اقتحمت قوات من جيش االحتالل

2020/11/17

اإلسرائيلي ،معززة بالية عسكرية ،منطقة

مسافر مدينة يطا –
محافظة الخليل

المواطن جميل محمود العمور
المواطن حاتم محمود مخامرة

مسافر مدينة يطا ،جنوبي محافظة الخليل.

المواطن رسمي يوسف أبو
عرام

سلم موظف االدارة التنظيم ثالثة إخطارات
عسكرية تحمل رقم  ،1797بغرض هدم

منشآت خالل مدة ( ،)96بدعوى البناء

الغير مرخص ،وشملت اإلخطارات اآلتي:

المواطن جميل محمود العمور حمام من

طوب وصفيح مساحته 1م ،2المواطن
حاتم محمود مخامرة

غرفة زراعية

منطوب وصفيح مساحتها

20م،2

رسمي يوسف أبو عرام مسكن من طوب
وصفيح مساحته 50م2

.34

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل 2020/11/18

المكبر بمدينة القدس ،المواطن :أيمن

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن أيمن جعابيص

جعابيص ،على القيام بنفسه بهدم جزء من

محله التجاري ،بعد أن أخطرته في وقت
سابق ،تفاديا لدفع غرامات باهظة في حال

قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة
عدم الترخيص

.35

سلمت سلطات االحتالل عند مدخل مدينة 2020/11/20
قلقيلية إخطارات بهدم بركسين تجاريين
تعود ملكيتها للمواطن رفيق ابراهيم أسعد

نزال والمواطن محمد طلب أبو محمد بحجة
15

مدخل مدينة قلقيلية-
محافظة قلقيلية

المواطن رفيق إبراهيم أسعد
نزال والمواطن محمد طلب
أبو محمد

عدم الترخيص
.36

سلمت قوات االحتالل في بلدة بيت عوا في 2020/11/20

الخليل إخطار بوقف البناء في منزل تعود

بلدة بيت عوا -محافظة
الخليل

المواطن بهجت محمود عبد
هللا سويطي

ملكيته للمواطن بهجت محمود عبد هللا
سويطي بحجة قربه من جدار الفصل

.37

أخطرت قوات االحتالل بهدم منشأة زراعية 2020/11/20
في قرية الولجة في بيت لحم تعود ملكيتها

قرية الولجة – محافظة
بيت لحم

المواطن أحمد محمد عوض
هللا

للمواطن أحمد محمد عوض هللا بحجة عدم
الترخيص

.38

سلمت قوات اإلحتالل في منطقة وادي 2020/11/22
البيار المحاذية لمستعمرة "أفرات" والتابعة
لبلدة الخضر ،إخطا ار بوقف العمل في حفر

منطقة وادي البيار -بلدة
الخضر -محافظة بيت
لحم

المواطن أحمد رزق عيسى

بئر لجمع المياه تعود ملكيته للمواطن:

أحمد رزق عيسى ،بحجة عدم الترخيص
.39

أخطرت سلطات االحتالل  17عائلة من 2020/11/24
سكان تجمع الكعابنة قرب طريق المعرجات

تجمع الكعابنة -محافظة
أريحا واألغوار

 17عائلة من سكان التجمع

بين رام هللا وأريحا بهدم مساكنها (خيام)

.40

أخطرت بوقف البناء في منزل في قرية 2020/11/24
الولجة في بيت لحم يعود للمواطن عرفات

قرية الولجة – محافظة
بيت لحم

المواطن عرفات محمد أبو
رزق

محمد أبو رزق

.41

صادرت قوات اإلحتالل في منطقة خلة 2020/11/24
حسان التابعة لبلدة بديا ،غرفة متنقلة

خلة حسان -بلدة بديا-
محافظة سلفيت

المواطن معن عاصي

(كرفان) زراعي تعود ملكيته للمواطن :معن
عاصي

.42

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي ،منزالا 2020/11/25

قيد اإلنشاء و"بركس ا" في قرية اللبن الغربي

شمال غرب رام هللا تعود ملكيتها للمواطن:
16

قرية اللبن الغربي-
محافظة رام هللا

المواطن رائد عمر أبو سالم

رائد عمر أبو سالم
.43

هدمت قوات االحتالل في قرية فصايل2020/11/25 2 ،

من المنازل و 2من (البركسات) ،تعود

قرية فصايل – محافظة
أريحا واألغوار

ملكيتها للمواطن سميح موسى نواورة

المواطن :سميح موسى
نواورة ومواطن من عائلة
السواركة

ومواطن من عائلة السواركة ،بحجة عدم

الترخيص
.44

هدمت قوات اإلحتالل في مسافر يطا 2020/11/25 5

منازل في مناطق الركيز والتواني وخلة

مسافر يطا – محافظة
الخليل

الضبع اومغاير العبيد الواقعة شرق بلدة يطا

تعود ملكيتها للمواطنين :رسمي أبو عرام -

في منطقة الركيز ،حاتم مخامرة  -منطقة

المواطنين:
رسمي أبو عرام
حاتم مخامرة
جابر علي جابر
عامر علي جابر
فايز مخامرة

التواني ،جابر علي جابر ،بركس سكني-

في منطقة خلة الضبع ،وعامر علي جابر
بركس سكني  -في منطقة خلة الضبع،
وفايز مخامرة ،غرفة سكنية -في منطقة

مغاير العبيد ،بحجة عدم الترخيص

ولوقوعها في المنطقة المصنفة ()C

الخاضعة للسيطرة االسرائيلية
.45

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خلة  2020/11/25منطقة خلة النتش في جبل
جوهر في البلدة القديمة –
النتش في جبل جوهر في البلدة القديمة
محافظة الخليل
بمدينة الخليل ،منزالا مكون من (طابقين -

الشقيقين أسامة زكريا إدريس
وسعد زكريا إدريس

قيد اإلنشاء) تعود ملكيته للشقيقين :أُسامة
زكريا إدريس ،وشقيقه سعد ،بحجة عدم
الترخيص
.46

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة صارورة  2020/11/25منطقة صارورة -بلدة يطا
– محافظة الخليل
الواقعة شرق بلدة يطا ،وحدة صحية تعود
ملكيتها للمواطن :جالل العمور -الذي

17

المواطن جالل العمور

يسكن في أحد الكهوف في المنطقة .بحجة
عدم الترخيص
.47

سلمت قوات االحتالل في قرية جيوس في 2020/11/25
قلقيلية المواطن معاذ وجيه حسن خالد

قرية جيوس – محافظة
قلقيلية

المواطن معاذ وجيه حسن
خالد

إخطار بهدم دفيئة زراعية بحجة وقوعها في
منطقة أثرية

.48

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي وادي 2020/11/29

الجوز بمدينة القدس ،المواطن :محمد

حي وادي الجوز -مدينة
القدس

المواطن محمد صندوقة

صندوقة ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد

أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات

اإلحتالل

الترخيص
.49

بعملية

الهدم،

بحجة

عدم

االحتالل يهدم درجا قرب المقبرة اليوسفية 2020/11/29
يؤدي إلى باب األسباط أحد أبواب المسجد

البلدة القديمة – محافظة
القدس

-

األقصى
.50

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أساسات

2020/11/30

منزل قيد اإلنشاء وردمت بئ ار في واد الشرق

وادي الشرق – بلدة
حلحول

المواطن حمدي عبيدو

بجبل الجمجمة في بلدة حلحول بمحافظة

الخليل ،جنوب الضفة تعود ملكيتهما
للمواطن حمدي عبيدو
.51

هدمت قوات االحتالل في بلدة الخضر

2020/11/30

بمحافظة بيت لحم مزالا تعود ملكيته

بلدة الخضر -محافظة
بيت لحم

المواطن محمد يعقوب دعدوع

للمواطن محمد يعقوب دعدوع تبلغ مساحته
 200متر
.52

هدمت قوات االحتالل في قلقيلية بركسين

2020/11/30

قديد البناء يعودان للمواطنين طلب أبو
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مدينة قلقيلية – محافظة
قلقيلية

المواطنين طلب أبو حامد
ورفيق نزال

حامد ورفيق نزال بحجة قربهم من من مقر

االرتباط العسكري االسرائيلي المقام على

أراضي المدينة
.53

أغلقت قوات االحتالل  3آبار مياه في

الجلمة وعرانة شمال شرق جنين بحجة عدم

 2020/11/30الجلمة وعرانة – محافظة
جنين

الترخيص تعود ملكيتها للمواطنين محمود

المواطنين محمود صدقي أبو
فرحة وتيسير رشيد العمري
وجودت باير دراوشة

صدقي أبو فرحة وتيسير رشيد العمري
وجودت باير دراوشة

.54

سلمت قوات االحتالل في بلدة يعبد في

 2020/11/30بلدة يعبد – محافظة جنين

محافظة جنين ثالثة مواطنين إخطارات
بهدم منازلهم وهي قيد اإلنشاء بحجة

وقوعها في أماكن أثرية تعود ملكيتها

للمواطنين محمد عمر معروف أبو بكر
ورفيق نبيل فارس وأحمد محمد شناعة

19

المواطنين محمد عمر
معروف أبو بكر ورفيق نبيل
فارس وأحمد محمد شناعة

