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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
ديسمبر 0202

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 ،0202/12/11-0202/12/1
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 كانون األول /ديسمبر العامة
خالل شهر كانون األول /ديسمبر  ،0202رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ()120
منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارات بنية استهداف هذه

المنشآت مستقبالا.

تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )59منشأة )7( ،منها تم إجبار مالكيها على هدمها

ذاتيا تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن .فيما صادرت قوات االحتالل واستولت على ( )5منشآت .منها

( )3بيوت متنقلة (كرفانات) في قرية زيف في محافظة الخليل ،تعود ملكيتها للمواطنين :جمال رضوان القواسمة،
محمود أبو اصبيح ،ورامي المحتسب ،و ( (2بمحاذاة الشارع الرئيس شمال بلدة حوارة :كشك لبيع القهوة من

الحديد والزينكو (الصفيح) مساحته  8م 0تعود ملكيته للمواطن :عبد الفتاح ضميدي ،وكرفان من الحديد والزينكو
كان ينوي صاحبه استخدامه مغسلة سيارات وتبلغ مساحته  02م 0للمواطن جمال خضر عوده ،بدعوى وجودها
غير القانوني في المنطقة (.)C

كما و أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية ق ار ار يقضي بإخالء منزلي المواطنين جواد أبو ناب وسالم غيث في

حي بطن الهوى في سلوان لصالح المستوطنين بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام  .1881ويتكون عقار
المواطن سالم غيث من طابقين ويعيش فيه  12أفراد ،أما عقار المواطن جواد أبو ناب يتكون من شقة واحدة
تمت السيطرة على محيطها سابق ا وحول جزء منها إلى كنيس.

أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )52منشأة بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء ،معظمها
سكنية ،باإلضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.

وضمن ذلك أخذت قوات االحتالل قياسات منزل األسير محمد قبها في قرية طورة غرب جنين ،وطالبت

بإخالئه ،تمهيدا لهدمه في أية لحظة ،كما قامت بعمليات حفر في أعمدته ،بعد إخراج قاطنيه وتجميعهم في

منزل والده في الطابق األول.
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 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
92

نوع المنشاة
مساكن بركسات

92

مساكن خيام

5

مساكن كرافانات

3

غرف خدمات

9

آبار مياه

5

جدران استنادية

9

مغسلة سيارات

9

منشآت تجارية

71

حظائر وبركسات ماشية

79

مخازن

9

غرف زراعية

4

بركس زراعي

3

دفئية زراعية

9

منشأة طبية

7

عرائش زراعية

9

مغارة

7

بسطات خضار

3

كراج سيارات

3

حدائق ومنتزهات

7

مبنى تابع لمجلس قروي

7
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 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقا ً للمحافظات
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظة
القدس بواقع ( )11منشأة تم هدمها ،تليها محافظة الخليل بواقع ( )15منشأة .ومن ثم محافظة أريحا واألغوار
بواقع ( )9منشآت تم هدمها .علم ا أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول رقم ( .)1حيث رصد مركز

"شمس" عمليات الهدم وفق ا للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:

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

عدد المنشآت التي تم هدمها

القدس

 71منشاة

الخليل

 75منشأة

أريحا واألغوار

 2منشآت

نابلس

 6منشآت

بيت لحم

 4منشآت

رام اهلل

 4منشآت

جنين

 3منشآت

سلفيت

 7منشأة

 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 واعمار واستثمار منشآتهم ،فقد بلغ عدد اإلخطارات ( )52إخطار

في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين،
وقد جاءت محافظتي الخليل وجنين في أعلى نسبة ،تليهما محافظة نابلس وفقا للجدول التالي:
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جدول رقم ( :)3توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقا للمحافظات
المحافظة

عدد المنشآت التي تم إخطارها

الخليل

 96منشأة

جنين

 71منشأة

نابلس

 5منشآت

القدس

 9منشأة

طوباس

 9منشأة

بيت لحم

 7منشاة

 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 كانون األول ( )11شخص على األقل من بينهم ( )01طفل و ( )1نساء،
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 كانون األول ،فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ()52( )C
منشأة من أصل ( )59منشأة تم هدمها ،و( )3منشآت تم استهدافها بحجة المضايقة على الشارع الرئيسي الذي
يمر منه المستوطنون ،و( )0بحجة قربها من الخط االلتفافي االستيطاني.

أما فيما يتعلق باإلخطارات فكانت في غالبيتها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق ( ،)cومنشأة تم

إخطارها بحجة أنها مقامة في منطقة أثرية ،باإلضافة إلى قيام قوات االحتالل بأخذ قياسات منزل األسير محمد
قبها في قرية طورة غرب جنين ،وطالبت بإخالئه ،تمهيدا لهدمه في أية لحظة ،بحجة القيام بأعمال ضد
االحتالل.
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وفيما يتعلق بإخالء منزلي المواطنين جواد أبو ناب وسالم غيث في حي بطن الهوى في سلوان لصالح

المستوطنين فكانت بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام  .1881أما عمليات االستيالء والمصادرة للمنشآت
فكانت بحجة وجودها غير القانوني وعدم الترخيص.
 الهدم الذاتي
بالتركيز على الهدم الذاتي ،الذي يمثل نوع ا من القهر المركب والممركز ،بحيث يتم إجبار مواطنين/ات

فلسطينيين/ات 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 كانون االول بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتي ا ( )1منشآت
أكثرها في حي سلوان في مدينة القدس ،توزعت بين خمسة منازل من بينها منزل تملكه سيدة ،باإلضافة إلى

محل تجاري وبركس لتربية الماشية .إذ أجبرت سلطات االحتالل في حي سلوان بمدينة القدس ،عائلة المواطنة
شهيرة غيث على القيام بنفسها بهدم منزلها ،بعد أن أخطرتها في وقت سابق ،تفادي ا لدفع غرامات باهظة في

حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص ،ولديها  5أبناء 3 ،فتيات ،وولدان ،أكبرهم 18
عام ا ،وأصغرهم  11عام ا.

كما أجبرت سلطات االحتالل في حي سلوان بمدينة القدس ،عائلة المواطن :محمود خالد الخالص ،على القيام
بنفسها بهدم منزلها ،بحجة عدم الترخيص .كما أجبرت في وقت الحق ،الشقيقين :محمد الخالص ،ومحمود

الخالص ،على القيام بنفسيهما بهدم مزليهما (شقتين سكنيتين) ،بحجة عدم الترخيص .وهو ما تكرر مع المواطن

علي رويضي في حي سلوان بمدينة القدس ،والي هدم بركس لتربية المواشي وتبلغ مساحته حوالي  125مت ار

مربع ا ذاتي ا  ،بحجة عدم الترخيص.

وفي حي جبل المكبر بمدينة القدس ،أجبرت سلطات اإلحتالل المواطن :فواز عبده ،على القيام بنفسه بهدم

منزله ،بحجة عدم الترخيص .كما هدم المواطن منير عويسات ،محله التجاري ،في شارع المدارس في بلدة
جبل المكبر ،جنوبي شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة ،تنفيذا لقرار بلدية االحتالل اإلسرائيلي ،وتبلغ مساحته

حوالي  35مت ار مربع ا بدعوى عدم الترخيص.
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ملحق
جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل ديسمبر 0202
التاريخ

الرقم
وصف االنتهاك
.1
قر ار 30/12/2020
أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية ا

يقضي بإخالء عقارات المواطنين جواد أبو
ناب وسالم غيث في حي بطن الهوى في

مكان االنتهاك

الجهة التي تم انتهاك حقها

حي بطن الهوى –
سلوان -محافظة
القدس

المواطنين جواد أبو ناب وسالم
غيث

سلوان لصالح المستوطنين بحجة ملكيتها
ليهود من اليمن منذ عام  ،1881ويتكون
عقار المواطن سالم غيث من طابقين

ويعيش فيه  12أفراد ،أما عقار المواطن

جواد أبو ناب يتكون من شقة واحدة تمت
السيطرة على محيطها سابقا وحول جزء
منها إلى كنيس

.0

هدمت قوات االحتالل منزالا ومخزنين  29/12/2020منطقة الخالدية شرق
بلدة يطا  -محافظة
بمساحة  322متر مربع للمواطن خليل
الخليل
عيسى اليتيم ربعي وأوالده ،والذي يأوي
 15فردا ،في المنطقة القريبة من

مستوطنتي "سوسيا" و "افيجال" الجاثمتين
على أراضي المواطنين في منطقة الخالدية

شرق يطا في الخليل ،بحجة عدم
الترخيص

8

المواطن خليل عيسى اليتيم
ربعي وأوالده

.3

هدمت قوات االحتالل خيمة سكنية في  29/12/2020قرية البويب شرق
يطا – محافظة الخليل
قرية البويب شرق يطا في الخليل تعود

المواطن محمود خليل دعاجنة

للمواطن محمود خليل دعاجنة بحجة عدم
الترخيص

.4

هدمت قوات االحتالل مسكن ا من الصفيح 29/12/2020

يعود للمواطن هشام نواجعة في منطقة واد
اجحيش في بلدة يطا في الخليل ،بحجة

منطقة واد اجحيش
في بلدة يطا -
محافظة الخليل

المواطن هشام نواجعة

عدم الترخيص

.5

أخطرت قوات االحتالل بوقف البناء في 29/12/2020
منزل قد اإلنشاء في بلدة الخضر في بيت

بلدة الخضر -
محافظة بيت لحم

المواطن علي سليم موسى

لحم يعود للمواطن علي سليم موسى بحجة
عدم الترخيص

.6

أخطرت قوات االحتالل بهدم دفيئة زراعية  29/12/2020بلدة السيلة الحارثية – المواطن رشدي راغب الكيالني
محافظة جنين
تعود للمواطن رشدي راغب الكيالني من
بلدة السيلة الحارثية في جنين بحجة أنها

مقامة في منطقة أثرية
.7

هدمت قوات اإلحتالل غرفة سكنية على 29/12/2020
طريق واد قانا غرب بلدة حارس شمال

بلدة حارس –
محافظة سلفيت

المواطن قاسم علي أبو وزة

سلفيت تعود ملكيتها للمواطن قاسم علي

أبو وزة ،بحجة عدم الترخيص
.8

هدمت قوات االحتالل  3مساكن خيام في 29/12/2020

قرية النويعمة في األغوار في محافظة
أريحا تعود ملكيتها للمواطن يوسف أبو

قرية النويعمة –
محافظة أريحا
واألغوار

المواطن يوسف أبو خربيش
وأشقائه

خربيش وأشقائه ،بحجة عدم الترخيص

.9

هدمت قوات االحتالل على مدخل بلدة 29/12/2020

برطعة في جنين ثالث بسطات خضار
تعود

ملكيتها للمواطنين جمال عاصم
9

بلدة برطعة –
محافظة جنين

المواطنين جمال عاصم هرشة،
وأحمد تركمان وأسامة مريخي

هرشة ،وأحمد تركمان ،وأسامة مريخي،
وذلك بزعم المضايقة على الشارع الرئيسي

الذي يمر منه المستوطنون
.12

أخطرت سلطات االحتالل بهدم غرفتي 28/12/2020
خدمات في منطقة المالح في األغوار
الشمالية والتي أنشأتهما هيئة مقاومة

منطقة المالح في
األغوار الشمالية –
محافظة طوباس

-

الجدار واالستيطان لتقديم خدمات لسكان

المنطقة
.11

أخذت قوات االحتالل قياسات منزل 28/12/2020
األسير محمد قبها في قرية طورة غرب

قرية طورة –
محافظة جنين

األسير محمد قبها

جنين ،وطالبت بإخالئه ،تمهيدا لهدمه في

أية لحظة ،كما قامت بعمليات حفر في
أعمدته ،بعد إخراج قاطنيه وتجميعهم في
منزل والده في الطابق األول
.10

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 28/12/2020 ،قرية اللبن الشرقية –
محافظة نابلس
ورشتين إلصالح المركبات في اللبن

الموطنين جهاد عويس ورجا
ضراغمة

الشرقية جنوب نابلس ،تعودان الورشتين

للمواطنين جهاد عويس ورجا ضراغمة
.13

سلمت قوات االحتالل في منطقة الواد  27/12/2020خلة التل -قرية تعنك
– محافظة جنين
الغربي خلة التل ،شمال غربي قرية تعنك،
غربي مدينة جنين.

منازل،

وصاحب

أصحاب أربعة

دفيئات

زراعية،

إخطارات وقف عمل بحجة البناء في

المنطقة C.والمخطرون هم :محمد طاهر
دواسة ،منزل قيد اإلنشاء ،ثالث طبقات
مساحة كل طابق 152م0
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المواطنين محمد طاهر دواسة،
محمود أحمد أبو قبيلة ،إبراهيم
أحمد محمود أبو قبيلة ،ذيب نمر
شبيروا ،و محمود جميل أبو
قبيلة

محمود أحمد أبو قبيلة ،منزل قيد األنشاء
طابقين مساحة كل طابق 132م0

إبراهيم أحمد محمود أبو قبيلة ،منزل
طابقين مساحة كل طابق  132م،0

الطابق األول مأهول تسكنه عائلة مكونه
من  6أفراد والطابق الثاني قيد األنشاء.

ذيب نمر شبيروا ،منزل قيد اإلنشاء

102م0

محمود جميل أبو قبيلة ،دفيئات زراعية.

.14

سلمت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي 24/12/2020
المواطن خالد ابراهيم العباسي 32 ،عام ا،

ق ار ار إداري ا بهدم منزله الكائن في حي عين

حي عين اللوزة-بلدة
سلوان – محافظة
القدس

المواطن خالد إبراهيم العباسي

اللوزة ،ببلدة سلوان ،جنوبي البلدة القديمة

من مدينة القدس الشرقية المحتلة ،وتفريغ
محتوياته خالل  01يوم ا ،بحجة البناء

دون ترخيص.

المنزل مكون من طابقين ،وتبلغ مساحته
 162مت ار مربع ا ،وقام ببنائه عام ،0216
ويعيش فيه مع زوجته وطفله  2أعوام،
ورضيعته التي تبلغ  2أشهر

.15

فككت قوات اإلحتالل على طريق وادي 22/12/2020

قرية السواحرة
الشرقية – محافظة
بيت لحم

هدمت قوات اإلحتالل محالا لتصليح 22/12/2020

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

النار في قرية السواحرة الشرقية ،كراجات
ومنشآت تجارية ،وصادرت محتوياتها

.16

المركبات مكونا من الطوب والحديد

والزينكو وتبلغ مساحته حوالي  112مت ار

مربع ا ،وسو ار في حي جبل المكبر بمدينة

11

-

المواطن أكرم فؤاد شقيرات

القدس ،تعود ملكيتهما للمواطن :أكرم فؤاد
شقيرات ،بحجة عدم الترخيص
.17

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة العيزرية22/12/2020 ،
(بركسا) كراجا يستخدم لتصليح المركبات

بلدة العيزرية –
محافظة القدس

المواطن محمود الباشا

تعود ملكيته للمواطن :محمود الباشا،
بحجة عدم الترخيص

.18

هدمت قوات اإلحتالل في حي سلوان  22/12/2020حي سلوان – محافظة
القدس
بمدينة القدس ،شقة سكنية تعود ملكيتها

المواطن كاظم أبو شافع

للمواطن :كاظم أبو شافع ،يعيش فيه مع
زوجته وطفليه ،بحجة عدم الترخيص

.19

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان  21/12/2020حي سلوان – محافظة
القدس
بمدينة القدس ،المواطن علي رويضي،

المواطن علي رويضي

على القيام بنفسه بهدم بركس لتربية

المواشي وتبلغ مساحته حوالي  125مت ار
مربعا  ،بعد أن أخطرته في وقت سابق،
تفاديا لدفع غرامات باهظة في حال قيام

سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة
عدم الترخيص

.02

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان  21/12/2020حي سلوان – محافظة عائلة المواطنة المواطنة شهيرة
غيث
القدس
بمدينة القدس ،عائلة المواطنة :شهيرة
غيث ،على القيام بنفسها بهدم منزلها ،بعد

أن أخطرتها في وقت سابق ،تفادي ا لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات

اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم

الترخيص ،ولديها  5أبناء 3 ،فتيات،
وولدان ،أكبرهم  18عاما ،وأصغرهم 11
عام ا

12

.01

هدمت قوات اإلحتالل قرب قرية السيميا 21/12/2020
الواقعة بين بلدتي السموع والظاهرية0 ،
من المنازل تعود ملكيتهما للمو ِ
اطنين:

قرية السيميا –
محافظة الخليل

المواطنين شحدة رزق أبو
القيعان ،أحمد سليمان أبو
القيعان ،حماد رزق أبو القيعان

شحدة رزق أبو القيعان (منزل تبلغ
مساحته  022متر مربع) ويأوي  02فردا

 ،وأحمد سليمان أبو القيعان (منزل تبلغ
مساحته  92مت ار مربع ا) ،باإلضافة إلى
بئر لجمع المياه مساحته  622كوب

و(بركس) يستخدم كحظيرة لتربية الماشية
تبلغ مساحته  522متر مربع ،تعود
ملكيتهما للمو ِ
اطنين :أحمد سليمان أبو
القيعان ،وحماد رزق أبو القيعان بحجة
عدم الترخيص ولوقوعها في المنطقة

المصنفة ()C
.00

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة الرام16/12/2020 ،

(بركسات)

تستخدم

حظائر

لتربية

بلدة الرام – محافظة
القدس

-

المواشي ،كما هدمت كراج للسيارات،
بحجة عدم الترخيص

.03

أخطرت قوات االحتالل بهدم  11منشأة 16/12/2020

(أكشاك تجارية) بقرية عانين في محافظة
جنين تعود ملكيتها لألشقاء راضي
ومحمود ومحمد يحيى خضور ،واألشقاء

أسيد ووليد ويزيد يوسف عيسى ،واسماعيل
خليل ياسين ،عاصم دواس عيسى،
والشقيقين حكم وأشرف حسن ياسين،

ومحمد نادر عيسى

13

قرية عانين –
محافظة جنين

األشقاء راضي ومحمود ومحمد
يحيى خضور ،واألشقاء أسيد
ووليد ويزيد يوسف عيسى،
واسماعيل خليل ياسين ،عاصم
دواس عيسى ،والشقيقين حكم
وأشرف حسن ياسين ،ومحمد
نادر عيسى

.04

جرفت قوات اإلحتالل قرب خربة سوبا في 15/12/2020
محافظة الخليل ،بئ ار لجمع مياه األمطار

خربة سوبا –
محافظة الخليل

المواطن علي بريوش

تعود ملكيته للمواطن :علي بريوش ،بحجة

البناء دون ترخيص
.05

وزعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،في 14/12/2020

خربة زانوتة ،غربي بلدة الظاهرية ،جنوبي
مدينة الخليل )12( .إخطار وقف عمل
على المواطنين ،بدعوى بناء مساكن
وحظائر دون ترخيص في منطقة مصنفة

( ،)cوتشمل  2بركسات سكنية 0 ،غرفة
سكنية من الصفيح 5 ،بركسات أغنام،

خربة زانوتة – بلدة
الظاهرية – محافظة
الخليل

المواطنين شحدة سليمان حمد
خضيرات ،باسم ملحم
خضيرات ،حمد ملحم
خضيرات ،عامر عمرو الطل،
أحمد عمرو الطل ،سليمان
شفيق سليمان الطل ،محمد شفيق
سليمان الطل ،باجس سليمان
عبد الطل ،فارس حسن فارس
سمامرة

عريشة من الصفيح ،غرفة من الصفيح

للمجلس القروي ،غرفة من الصفيح
(عيادة) ،تعود ملكيتها للمواطنين شحدة
سليمان حمد خضيرات ،باسم ملحم
خضيرات ،حمد ملحم خضيرات ،عامر

عمرو الطل ،أحمد عمرو الطل ،سليمان
شفيق سليمان الطل ،محمد شفيق سليمان

الطل ،باجس سليمان عبد الطل ،فارس
حسن فارس سمامرة .وعدد السكان

المتضررين  ،09منهم  16طفل
.06

فككت قوات اإلحتالل في منطقة تجمع  14/12/2020تجمع الزعاترة –بلدة الشقيقين مراد وعمران محمد
الزعيَم – محافظة زعاترة
عيم 0 ،من
الزعاترة البدوي شرق بلدة الز ّ
القدس
(البركسات) يستخدمان للسكن تقدر
مساحة كل منهما  25مت ار مربعا تعود

ملكيتهما للشقيقين :مراد ،وعمران محمد

14

زعاترة ،واستولت على معداتهما بحجة
عدم الترخيص ،ويعيش فيهما  2أفراد
.07

جرفت قوات االحتالل مدخل وسور المقبرة 14/12/2020
اليوسفية بالقدس المكون من سالسل

البلدة القديمة -
محافظة القدس

-

صخرية واسمنت بهدف إنشاء مسار
الحديقة التوراتية داخل المقبرة (بحجة عدم
الترخيص)
.08

أخطرت قوات االحتالل بوقف البناء في 13/12/2020
 3منازل وبركسين في منطقة الدبابيس في

قرية قريوت –
محافظة نابلس

قرية قريوت في نابلس بدعوى البناء بدون
ترخيص تعود للمواطنين تعود ملكيتها

للمواطنين سليمان محمد حسين الزايد،

المواطنين سليمان محمد حسين
الزايد ،ضيف هللا محمد حسن
زايد ،أيسر معين يوسف
موسى ،إبراهيم أمين إبراهيم
موسى ،عمار إبراهيم سليمان
موسى

ضيف اهلل محمد حسن زايد ،أيسر معين
يوسف موسى ،إبراهيم أمين إبراهيم

موسى ،عمار إبراهيم سليمان موسى
.09

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان  19/12/2020حي سلوان – محافظة
القدس
بمدينة القدس ،الشقيقين :محمد الخالص،
ومحمود الخالص ،على القيام بنفسيهما

الشقيقين محمد
الخالص ،ومحمود
الخالص

بهدم مزليهما (شقتين سكنيتين) ،بعد أن

أخطرتهما في وقت سابق ،تفاديا لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات

اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم

الترخيص
.32

صادرت قوات اإلحتالل بمحاذاة الشارع  72/12/2020بلدة حوارة – محافظة
نابلس
الرئيس شمال بلدة حوارة ،كشك لبيع القهوة
من الحديد والزينكو (الصفيح) مساحته 8
م 0تعود ملكيته للمواطن :عبد الفتاح
15

المواطن عبد الفتاح
ضميدي
المواطن جمال خضر
عودة

ضميدي ،كما صادرت كرفان من الحديد
والزينكو كان ينوي صاحبه استخدامه

مغسلة سيارات وتبلغ مساحته  02م0
للمواطن جمال خضر عوده ،بدعوى
وجودها غير القانوني في المنطقة c
.31

هدم المواطن منير عويسات ،محله 10/12/2020
التجاري ،في شارع المدارس في بلدة جبل

بلدة جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن منير عويسات

المكبر ،جنوبي شرق مدينة القدس الشرقية

المحتلة ،تنفيذا لقرار بلدية االحتالل

اإلسرائيلي ،وتبلغ مساحته حوالي  35مت ار

.30

مربع ا بدعوى عدم الترخيص.
أخطرت قوات االحتالل بهدم منزل  10/12/2020حي سلوان – محافظة
القدس
الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب
في حي سلوان بحجة عدم الترخيص

.33

هدمت قوات اإلحتالل في قرية اللبن

الغربي،

(بركس)

يستخدم

2/12/2020

كمغسلة

للسيارات تعود ملكيته للمواطن :محمد

قرية اللبن الغربي –
محافظة رام هللا
والبيرة

الباحث في شؤون
القدس فخري أبو ذياب

المواطن محمد أحمد
حسين سالم

أحمد حسين سالم ،بحجة عدم الترخيص

.34

هدمت قوات اإلحتالل في قرية شبتين،

9/12/2020

قرية شبتين –
محافظة رام هللا
والبيرة

9/12/2020

تجمع الجوايا – بلدة
يطا – محافظة الخليل

غرفة تعود ملكيتها للمواطن :محمد مفيد
عاصي ،بحجة عدم الترخيص
.35

أخطرت قوات االحتالل بهدم ست مساكن
وبئرين لجمع المياه وأربع غرف زراعية

من الصفيح في تجمع الجوايا شرق يطا

في مدينة الخليل تعود ملكيتها للمواطنين:
أدهم أحمد الشواهين ،أحمد محمد

الشواهين ،محمد علي حسين الشواهين،
16

المواطن محمد مفيد
عاصي

المواطنين :أدهم أحمد
الشواهين ،أحمد محمد
الشواهين ،محمد علي
حسين الشواهين ،محمد
أحمد الشواهين،
وعوض النواجعة

محمد أحمد الشواهين ،وعوض النواجعة
بحجة عدم الترخيص
.36

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان

1/12/2020

بمدينة القدس ،عائلة المواطن :محمود

حي سلوان – محافظة
القدس

المواطن محمود خالد
الخالص

خالد الخالص ،على القيام بنفسها بهدم
منزلها ،بعد أن أخطرتها في وقت سابق،
تفادي ا لدفع غرامات باهظة في حال قيام

سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة
عدم الترخيص
.37

هدمت قوات اإلحتالل في التجمع البدوي

8/12/2020

في منطقة الشالالت في قرية العوجا2 ،

مساكن باإلضافة إلى  0من (البركسات)

التجمع البدوي –
قرية العوجا –
محافظة أريحا
واألغوار

المواطنين هاني طريفات،
سليمان داود طريفات ،ومحمد
ياسين موسى رشايدة

يستخدمان لتربية المواشي تعود ملكيتها

للمواطنين :هاني طريفات ،ونجله عطا
وتأوي  05فردا ،سليمان داود طريفات
وتأوي  12أفراد ،ومحمد ياسين موسى

رشايدة،وتأوي  9أفراد  ،بحجة وقوعه في

المنطقة المصنفة ( )Cالخاضعة للسيطرة
االسرائيلية
.38

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة بيرين

8/12/2020

الواقعة جنوب بلدة بني نعيم ،مسكنا من
الصفيح تعود ملكيته للمواطن :أكرم أبو

منطقة بيرين – بلدة
بني نعيم – محافظة
الخليل

المواطن أكرم أبو
داوود

داود ،بحجة عدم الترخيص ولوقوعه في
المنطقة المصنفة ( )cالخاضعة للسيطرة
االسرائيلية

.39

هدمت قوات اإلحتالل قرب قرية السيميا

8/12/2020

في الخليل( ،بركس) يستخدم لتربية
17

قرية السميا –
محافظة الخليل

المواطن فياض عبد الكريم
السالمين

األغنام وبئ ار لجمع المياه تعود ملكيتهما

للمواطن :فياض عبد الكريم السالمين،
بحجة وقوعهما في المنطقة المصنفة (

(cالخاضعة للسيطرة االسرائيلية
.42

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة القبون

1/12/2020

الواقعة شرق قرية المغير ،خيمة تستخدم
لسكن عائلة بدوية ،واستولت عليها،

قرية المغير –
محافظة رام هللا
والبيرة

المواطن حسن أبو
الكباش باإلضافة إلى
عائلة بدوية في المنطقة

باإلضافة إلى هدم (بركس) لتربية األغنام

تعود ملكيتهما للمواطن :حسن أبو الكباش
.41

هدمت قوات اإلحتالل في قرية المنيِّة في

1/12/2020

بيت لحم ،غرفتين مبنيتين من الطوب

ومسقوفتين

بالحديد

تعود

قرية المنيَة –
محافظة بيت لحم

المواطن جاسر عبد
الحميد عرامين

ملكيتهما

للمواطن :جاسر عبد الحميد عرامين،
بحجة عدم الترخيص
.40

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل

1/12/2020

المكبر بمدينة القدس ،المواطن :فواز

حي جبل المكبر –
محافة القدس

المواطن فواز عبده

عبده ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد

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

اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص
.43

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة

1/12/2020

المسعودية الواقعة غرب قرية سبسطية في
نابلس 3 ،منشآت زراعية تعود ملكيتها

للمواطنين :كمون سمارة  -سكان مدينة
نابلس ،محمود قاسم  -سكان قرية صرة،

18

منطقة المسعودية -
قرية سبسطية –
محافظة نابلس

المواطنين :كمون سمارة ،
محمود قاسم ،وسامر مية

وسامر مية  -سكان بلدة سيلة الظهر
بمحافظة جنين ،بحجة عدم الترخيص
.44

هدمت قوات اإلحتالل بمحاذاة الشارع

1/12/2020

الرئيس قرب مدخل قرية برقة ،متنزها (قيد

مدخل قرية برقة –
محافظة نابلس

المواطن فؤاد حجة

اإلنشاء) تعود ملكيته للمواطن :فؤاد حجة،
بحجة عدم الترخيص

 .aهدمت قوات اإلحتالل في المنطقة األثرية

1/12/2020

في قرية زيف في الخليل ،مغارة (كهف)

قرية زيف – محافظة
الخليل

وغرفة من الصفيح مساحتها 8م( 0معرش

المواطن عزمي خليل
أحمد شتات ،وأشقاءه
الستة

زراعي)  ،للمواطن عزمي خليل احمد
شتات ،وأشقاءه الستة ،حيث يملكون قطعة

أرض مساحتها  02دونم ا مزروعة
باألشجار والخض اروات .وهم ستخدمون

المغارة كمخزن لألسمدة واألدوات الزراعية
.45

صادرت قوات اإلحتالل في قرية زيف3 ،

1/12/2020

بيوت متنقلة (كرفانات) تعود ملكيتها

قرية زيف – محافظة
الخليل

للمواطنين :جمال رضوان القواسمة،

المواطنين :جمال رضوان
القواسمة ،محمود أبو اصبيح،
ورامي المحتسب

محمود أبو اصبيح ،ورامي المحتسب.

.46

هدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي ،جزءا

1/12/2020

من منزل المواطن أيهم محمد الخطيب،
الكائن في الشارع العمري في قرية صور
باهر ،جنوب مدينة القدس الشرقية

المحتلة ،بحجة البناء دون ترخيص .تبلغ
ويضم غرفتين
بعا،
مساحته  25اا
متر مر ا
ّ
وحمام ،ويعيش بالمنزل مع زوجته وطفليه
تاال (1سنوات) ويزن ( 6سنوات)
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قرية صور باهر –
محافظة القدس

المواطن أيهم محمد الخطيب
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