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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
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إعداد :رناد موسى ومحمد النجار
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 وفقاً للمعلومات الميدانية التي رصدها
طاقم وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"  ،عن الفترة الواقعة بين -2021/3/1

 ،2021/3/31وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز "شمس" في النطاق الجغرافي
المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

2

إحصائية شهر آذار العامة
خالل شهر آذار  ،2021رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ( )100منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء

بنية استهداف هذه المنشآت مستقبالً.
بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارات َ

تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )64منشأة )12( ،منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة

التهديد بالغرامات والسجن .فيما صادرت قوات االحتالل واستولت على ( )3منشآت ،فقد صادرت قوات اإلحتالل قوات اإلحتالل
قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية( ،كنتينر) لبيع الخضار تعود ملكيته للمواطن كمال ياسين ،بحجة عدم الترخيص ولوقوعه في

المنطقة المصنفة ( )Cالخاضعة للسيطرة االسرائيلية ،واستولت قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة الزعيم ،شرق مدينة القدس

الشرقية المحتلة على كونتينر للمواطن محمد خليل أبو غالية يحتوي على معدات تصوير وأجهزة مراقبة ،وكونتينر آخر للمواطن

محمد عودة سعدي ،يستخدم كمحطة كاز ،بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )33منشأة بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء ،معظمها سكنية ،باإلضافة
إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية .

 توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها
تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو اإلخطارات وفقاً لما يلي:
جدول رقم ( :)1المنشآت المستهدفة من حيث النوع
نوع المنشاة

العدد

مساكن بيوت

43

مساكن بركسات

9

مساكن خيام

6

غرف سكنية

4

مساكن كرفانات

1

جدران استنادية

1

منشآت تجارية

9

مخزن

5

حظائر وبركسات ماشية

11

غرف زراعية

7
3

كرفانات متنقلة

2

دفيئة زراعية

1

صالة أفراح

1

المجموع

100

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظة القدس بواقع
( )24منشأة تم هدمها ،تليها محافظة أريحا واألغوار بواقع ( )14منشأة .ومن ثم محافظتي الخليل ونابلس ( )9منشآت في كل
منهما .علماً أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول رقم ( .)1حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقاً للمحافظات
التي جرت فيها على النحو التالي:
جدول رقم ( :)2توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً للمحافظات
عدد المنشآت التي تم هدمها

المحافظة
القدس

 24منشأة

أريحا واألغوار

 14منشأة

الخليل

 9منشآت

نابلس

 9منشآت

بيت لحم

 7منشآت

سلفيت

 1منشأة

المجموع

64

 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقاً 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 ( )33إخطار في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات

4

إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين ،وقد جاءت محافظتي القدس والخليل في أعلى نسبة،
تليهما محافظتي بيت لحم ونابلس وفقاً للجدول التالي:

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

عدد المنشآت التي تم إخطارها

القدس

 18منشأة

الخليل

 7منشآت

بيت لحم

 3منشآت

نابلس

 3منشآت

جنين

 1منشأة

سلفيت

 1منشأة

المجموع

33

 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 آذار ( )114شخص على األقل من بينهم ( )57طفل و ( )13نساء ،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 آذار ،فقد بلغ

عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ( )62( )Cمنشأة من أصل ( )64منشأة تم هدمها ،و()2
منشأة تم استهدافها بحجة إقامة مشروع استيطاني ،فقد هدمت قوات اإلحتالل في بلدة كفر عقب في محافظة القدس ،محل

(جرانيت) ومخزن تعود ملكيتهما للمواطن صادق الحيتاوي ،بهدف إقامة مجمع رياضي ومتنزه استيطاني على حساب أراضي
الموطنين.
أما فيما يتعلق باإلخطارات والمصادرة فكانت جميعها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (.)c

الهدم الذاتي

بالتركيز على الهدم الذاتي ،الذي يمثل نوعاً 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
5

حال لم يقوموا بذلك ،وهو م ا 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 آذار بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتياً ( )10منشآت من أصل ( )64منشأة،
جميعها في محافظة القدس ،منها ( )7منازل ،و ( )3منشآت تجارية ،وجميعها بحجة عدم الترخيص.
فقد أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة القدس ،المواطن نضال محمد الساليمة ،على القيام بنفسه بهدم منزله وهو
يعاني من مرض السرطان ويعيش في المنزل مع عائلته المكونة من خمس أفراد ثالثة منهم أطفال دون السابعة ،بحجة عدم
الترخيص ،وأجبرت في قرية العيساوية ،المواطن محمد عيسى ناصر أبوريالة على القيام بنفسه بهدم منزله ،وكان يعيش فيه مع
عاما ،كما أجبرت في حي سلوان بمدينة القدس المواطن أحمد عيسى حجازي،
عاما ،وأصغرهم ً 16
زوجته و 5أوالد ،أكبرهم ً 20
على القيام بنفسه بهدم منزله ،وعائلته تضم  14فرداً ،من بينهم  3أطفال.

كما أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية المواطن سامي محمد سعيد عبيد ،على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته
 100متر مربع .وأجبرت في مخيم شعفاط المواطن محمد بسام الصباح ،على القيام بنفسه بهدم منزله (المكون من طابقين -
قيد اإلنشاء) .وأجبرت في قرية العيساوية ،المواطن رجائي طالل عطية ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد أن أخطرتهم في
وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص.
كما أجبرت سلطات اإلحتالل في المنطقة الصناعية "عطاروت" شمال مدينة القدس ،بهدم منشآت تجارية تعود ملكيتها للمواطن
أدهم طبش أبو اسنينة ،ولمواطن آخر من عائلة الرجبي ،وأجبرت في حي جبل المكبر بمدينة القدس المواطن محمد حسين
جعافرة ،على القيام بنفسه بهدم محله التجاري (مطعم) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام
سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص.
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ملحق جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل آذار 2021

الرقم
.1

وصف االنتهاك

التاريخ

مكان االنتهاك

الجهة التي تم انتهاك حقها

سلمت قوات اإلحتالل في خربة الدير قرب بلدة تقوع

29/3/2021

بلدة تقوع – محافظة
بيت لحم

المواطن سامي علي إبراهيم تعامرة

في بيت لحم ،إخطا اًر بوقف العمل في بناء جدار
إستنادي حول قطعة أرض تعود ملكيتها للمواطن
سامي علي إبراهيم تعامرة ،بحجة عدم الترخيص
.2

هدمت قوات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة

24/3/2021

القدس ،منزالً مكون من شقتين سكنيتين تبلغ مساحة

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطنين خالد إبراهيم العباسي وشقيقه منير

كل شقة  100متر مربع تعود ملكيتهما للمواطنين
خالد إبراهيم العباسي ،وشقيقه منير ،بحجة عدم
الترخيص .الطابق األول يقطن به المواطن خالد
العباسي مع زوجته وطفل  5سنوات ،ورضيعة 7
أشهر ،وتبلغ مساحته حوالي  100م ،2أما الطابق
الثاني فيقطن به شقيقه منير ،وزوجته الحامل
.3

هدمت قوات اإلحتالل في حي راس خميس

24/3/2021

بمحاذات مخيم شعفاط بمدينة القدس ،منزالً مكون
7

حي راس خميس –
محافظة القدس

-

من غرفتين مسقوفتين بالصفيح ،بحجة عدم
الترخيص ،وعلى األثر وقعت مواجهات مع
المواطنين أثناء محاولتهم منع عملية الهدم
.4

أخطرت قوات االحتالل قرب دوار بلدة عرابة،

21/3/2021

جنوب غربي مدينة جنين بهدم ورشة تصليح

بلدة عرابة –
محافظة جنين

المواطن حسام عماد أبو صالح

مركبات ،وهي عباره عن بركس من الزينكو تبلغ
مساحته  150م 2وتبلغ تكلفته حوالي 150ألف
شيقل ،تعود ملكيتها للمواطن حسام عماد أبو صالح
من سكان بلدة عرابة ،بحجة البناء غير القانوني في
المنطقة c
.5

أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية،

21/3/2021

المواطن رجائي طالل عطية ،على القيام بنفسه

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن رجائي طالل عطية

بهدم منزله بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً
لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص
.6

أجبرت سلطات اإلحتالل في مخيم شعفاط بمدينة

21/3/2021

القدس المواطن محمد بسام الصباح ،على القيام
8

مخيم شعفاط –
محافظة القدس

المواطن محمد بسام الصباح

بنفسه بهدم منزله (المكون من طابقين  -قيد
اإلنشاء) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً
لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص
.7

أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية في

21/3/2021

مدينة القدس المواطن سامي محمد سعيد عبيد ،على

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن سامي محمد سعيد عبيد

القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته  100متر
مربع ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص
.8

ألصقت قوات االحتالل في قرية العيساوية في

18/3/2021

مدينة القدس ،أمري هدم على منزلين يعودان

قرية العيساوية –
محافظة القدس

عائلتين من سكان البلدة

لعائلتين من سكان البلدة.
.9

أخطرت قوات االحتالل في في حي دير السنة ببلدة

18/3/2021

سلوان ،جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس
الشرقية المحتلة ،الشقيقان خالد ومنير العباسي،
بهدم منزلهما المكون من طابقين ،بحجة البناء دون
9

حي دير السنة ببلدة
سلوان – محافظة
القدس

الشقيقان خالد ومنير العباسي و  4عائالت أخرى

ترخيص ويأويان  7أفراد بينهم  3أطفال ،وأخطرت
 4عائالت أخرى بتفريغ منازلها تمهيداً لهدمها.
.10

فككت قوات اإلحتالل في منطقة الفخيت الواقعة

17/3/2021

جنوب شرق بلدة يطا في الخليل ،غرفة زراعية

منطقة الفخيت – بلدة
يطا – محافظة
الخليل

المواطن فؤاد العمور

واستولت عليها تعود ملكيتها للمواطن فؤاد العمور
.11

هدمت قوات اإلحتالل في التجمع البدوي شمال قرية

17/3/2021

النويعمة الفوقا في أريحا 7 ،مساكن باإلضافة إلى

قرية انويعمة الفوقا
– محافظة أريحا
واألغوار

 5حظائر لتربية المواشي تعود ملكيتها لعائالت

عائالت المواطنين بسام موسى حسين رشايدة ،جمعة
موسى حسين رشايدة ،يوسف حسين سلمان
أبو خربيش ،وإسماعيل سليمان سليم أبو
خربيش

المواطنين بسام موسى حسين رشايدة ،جمعة موسى
حسين رشايدة ،يوسف حسين سلمان أبو خربيش،
واسماعيل سليمان سليم أبو خربيش ،بحجة عدم
الترخيص
.12

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خربة طانا الواقعة

17/3/2021

شرق بلدة بيت فوريك في نابلس 5 ،خيام تستخدم
للسكن ،واستولت عليها ،وتعود ملكيتها لعائالت
المواطنين حكم زهدي نصاصرة ،مروان خطاطبة،

10

خربة طانا –
محافظة نابلس

عائالت المواطنين حكم زهدي نصاصرة ،مروان
خطاطبة ،حمدي مليطات ،إبراهيم عبد
القادر حنني ،وبسام نصاصرة

حمدي مليطات ،إبراهيم عبد القادر حنني ،وبسام
نصاصرة.
.13

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة كفر عقب في

16/3/2021

محافظة القدس ،محل (جرانيت) ومخزن تعود

بلدة كفر عقب –
محافظة القدس

المواطن صادق الحيتاوي

ملكيتهما للمواطن صادق الحيتاوي ،وذلك بهدف
إقامة مجمع رياضي ومتنزه استيطاني على حساب
أراضي الموطنين
.14

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر

16/3/2021

بمدينة القدس ،المواطن سيف عبد اللطيف ،على

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن سيف عبد اللطيف

القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت
سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام
سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص.
.15

استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة الزعيم،

16/3/2021

شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة على كونتينر
للمواطن محمد خليل أبو غالية يحتوي على معدات
تصوير وأجهزة مراقبة ،وكونتينر آخر للمواطن
11

بلدة الزعيم –
محافظة القدس

المواطن محمد خليل أبو غالية
والمواطن محمد عودة سعدي

محمد عودة سعدي ،يستخدم كمحطة كاز ،بحجة
عدم الترخيص.
.16

فككت قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة الزعيم،

16/3/2021

شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة ،بركسين سكنيين

بلدة الزعيم –
محافظة القدس

الشقيقين مراد وعمران محمد زرعي

للمرة الثانية ،للشقيقين مراد وعمران محمد زرعي،
وتبلغ مساحة كل بركس حوالي  80مت اًر مربعاً،
ويقطن فيهما  4أشخاص بحجة عدم الترخيص.
.17

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة وادي الشنار

15/3/2021

التابعة لبلدة حلحول في الخليل( ،بركس) وحظيرة

بلدة حلحول –
محافظة الخليل

المواطن خيري عبد القادر حرباوي

لتربية األغنام تعود ملكيتهما للمواطن خيري عبد
القادر حرباوي ،بحجة عدم الترخيص
.18

هدمت قوات االحتالل في منطقة جب الذيب قرب

15/3/2021

قرية بيت تعمر في بيت لحم 4 ،غرف زراعية تعود
ملكيتها للمواطنين إبراهيم علي مبارك ،هارون
إبراهيم محاميد ،سليمان أحمد الوحش ،وهاشم
إبراهيم محمد ،بحجة عدم الترخيص ولوقوعها في
المنطقة المصنفة ( )Cالخاضعة للسيطرة االسرائيلية
12

قرية بيت تعمر –
محافظة بيت لحم

المواطنين إبراهيم علي مبارك ،هارون إبراهيم
محاميد ،سليمان أحمد الوحش ،وهاشم
إبراهيم محمد

.19

أزالت قوات االحتالل في قرية العيساوية في القدس

14/3/2021

(كرفان) من مكان منزل المواطن فادي عليان -

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن فادي عليان

أحد حراس المسجد األقصى (المنزل الذي تم هدمه
في وقت سابق).
.20

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر

14/3/2021

بمدينة القدس المواطن محمد حسين جعافرة ،على

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن محمد حسين جعافرة

القيام بنفسه بهدم محله التجاري (مطعم) ،بعد أن
أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة
في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة
عدم الترخيص
.21

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة

14/3/2021

القدس المواطن أحمد عيسى حجازي ،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،
وعائلته تضم  14فرداً ،من بينهم  3أطفال

13

حي سلوان –
محافظة القدس

المواطن أحمد عيسى حجازي

.22

هدمت قوات االحتالل منطقة عين شبلي ،في

10/3/2021

األغوار الوسطى ،شمال شرقي مدينة نابلس .منازل

عين شبلي –
محافظة نابلس

المواطن مازن خليل محمد العمر وشقيقه جمال

ومخازن لشقيقين ،بحجة البناء غير القانوني في
المنطقة  ،Cوطالت عملية التدمير مبنى مكون من
طابقين مساحة كل طابق  400م 2الطابق األول
مخازن والطابق الثاني شقتين مساحة كل شقه 200
م 2للمواطن مازن خليل محمد العمر يعيش مع
أسرته المكونة من  7أفراد بينهم  5أطفال ،ومبنى
مكون من طابقين مساحة كل طابق  400م2
الطابق األول مخازن والطابق الثاني شقتين مساحة
كل شقه 200م ،2للمواطن جمال خليل محمد
العمري ،ويعيش في شقة مع عائلته المكونة من 7
أفراد بينهم  3أطفال ،وفي الشقة الثانية تقطن والدته
وشقيقتيه.
.23

أخطرت سلطات االحتالل بهدم منزل قيد االنشاء

9/3/2021

في منطقة وادي الحمص قرب منتجع مراد السياحي
في بيت لحم يعود للمواطن أمجد هشام جعابيص،

14

منطقة وادي الحمص
– محافظة بيت لحم

المواطن أمجد هشام جعابيص

مكون من طابق ومساحتة اإلجمالية  200متر مربع
بحجة عدم الترخيص
.24

اقتحمت قوة من جيش اإلحتالل قرية الولجة،

9/3/2021

وسلمت إخطا اًر بهدم غرفة زراعية في منطقة عروق

قرية الولجة –
محافظة بيت لحم

المواطن أحمد محمد عوض هللا

زنيد في القرية تعود ملكيتها للمواطن أحمد محمد
عوض اهلل ،بحجة عدم الترخيص
.25

أخطرت قوات اإلحتالل في بلدة كفر الديك في

9/3/2021

محافظة سلفيت ،بوقف البناء في منزل تعود ملكيته

بلدة كفر الديك –
محافظة سلفيت

المواطن صالح أحمد عمر قصول

للمواطن صالح أحمد عمر قصول ،بحجة عدم
الترخيص
.26

اقتحمت قوات االحتالل المنطقة المحاذية لجدار

9/3/2021

الضم ،وسط قرية الجيب ،شمال غرب مدينة القدس
الشرقية المحتلة ،وقامت بتصوير المبان السكنية
والمنشآت في تلك المنطقة ،والصقت  10إخطارات
هدم على جدران وأبواب مبان بحجة البناء دون
ترخيص .تعود لعائالت :أبو حمود ،وأبو دية،
وزعل ،من بينها منزل ومخزن وقاعة أفراح ،تعود
15

قرية الجيب –
محافظة القدس

عائالت أبو حمود ،وأبو دية ،وزعل ،ولمعتقل في
سجون االحتالل اإلسرائيلي شكري أبو
دية

للمعتقل في سجون االحتالل اإلسرائيلي شكري أبو
دية
.27

أخطرت قوات االحتالل في منطقة عين زواتا،

8/3/2021

شمال غربي قرية زواتا ،غربي مدينة نابلس بوقف

قرية زواتا –
محافظة نابلس

المواطن طالب عبد الرحيم زواتية  ،المواطن مهند
سعيفان ،وعائلة عدس

عمل لمنزلين وبركس بحجة البناء غير القانوني في
المنطقة  ، Cوالمتضررون هم:
المواطن طالب عبد الرحيم زواتية ،منزل جاهز
للسكن وتبلغ مساحته 80م  ،2والمواطن مهند
سعيفان من نابلس ،منزل قيد األنشاء تبلغ مساحته
 120م ، 2وبركس قيد اإلنشاء لعائلة العدس على
أرض فيها أكثر من  20شريكاً
.28

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خلة الوردة شرق

8/3/2021

بلدة بني نعيم ،منزالً (قيد اإلنشاء) ،باإلضافة إلى
بئر لجمع مياه األمطار تعود ملكيته للمواطن جودت
محمد عبد الحميد الرجبي ،بحجة عدم الترخيص،
والذي كان من المقرر أن يسكنه مع أسرته المكونة
من  9أفراد ،وأكبر أطفاله  13عاماً
16

بلدة بني نعيم-
محافظة الخليل

المواطن جودت محمد عبد الحميد الرجبي

.29

أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية،

6/3/2021

المواطن محمد عيسى ناصر أبوريالة على القيام

قرية العيساوية -
محافظة القدس

المواطن محمد عيسى ناصر أبوريالة

بنفسه بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق،
تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات
اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص .وكان
عاما،
يعيش فيه مع زوجته و 5أوالد ،أكبرهم ً 20
عاما
وأصغرهم ً 16

.30

أخطرت قوات االحتالل في قرية ماعين ،شرقي

4/3/2021

مدينة يطا ،جنوبي محافظة الخليل بوقف العمل
والهدم لستة منازل ومعمالً للحجر والشايش لعدد من
المواطنين بدعوى البناء في منطقة مصنفة)، (c
وهي :إخطار لوقف العمل لمسكن ،من الباطون
المسلح ،مساحته 150م ،2للمواطن طارق زياد
مخامرة ،يقطنه مع أطفاله الثالثة .إخطار بوقف
العمل لمبنى جاهر مساحته 140م ،2من الباطون
والطوب ،يسكنه المواطن جهاد عيسى حمامدة ،مع
أطفاله الخمسة ووالديه .إخطار أمر نهائي إليقاف
العمل والهدم لمسكن من اإلسمنت المسلح مساحته
17

قرية ماعين –
محافظة الخليل

المواطن طارق زياد مخامرة  ،المواطن جهاد عيسى
حمامدة ،المواطن عيسى جمال موسى
حمامدة ،المواطن رائد إبراهيم نعمان أبو
عرام ،المواطن إبراهيم محمد خليل
دبابسة ،لمواطن علي إسماعيل حمامدة.

(100م ،)2يقطنه المواطن عيسى جمال موسى
حمامدة وزوجته .إخطار أمر نهائي إليقاف العمل
وهدم لمسكن قيد اإلنشاء ،يملكه المواطن رائد
إبراهيم نعمان أبو عرام ،مساحته (140م .2إخطار
أمر نهائي إليقاف العمل والهدم لمعمالً للحجر
والشايش للمواطن إبراهيم محمد خليل دبابسة.
واخطار إلزالة مبنى جديد من الطوب والباطون،
مكون من طابقين ،مساحة األول 120م ،2وطابق
تسوية 40م 2للمواطن علي إسماعيل حمامدة،
وكان من المقرر أن يسكنه مع أسرته المكونة من
زوجته وخمسة أبناء جميعهم أطفال.
.31

فككت قوات اإلحتالل في منطقة أم ركبة التابعة

4/3/2021

لبلدة الخضر ،دفيئة زراعية تبلغ مساحتها  400متر
مربع ،واستولت عليها ،بحجة عدم الترخيص تعود
ملكيتها للمواطن عبد السالم أحمد صالح السير

18

بلدة الخضر –
محافظة بيت لحم

المواطن عبد السالم أحمد صالح السير

.32

هدمت قوات اإلحتالل في قرية العيساوية ،خيمة

4/3/2021

تستخدم للسكن تعود ملكيتها لعائلة عليان ،التي

قرية العيساوية -
محافظة القدس

عائلة عليّان

أقامتها قرب أنقاض منزلها الذي تم هدمه قبل أيام.
.33

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة خربة حنون

3/3/2021

الواقعة شرق بلدة كفر الديك ،منشأة زراعية تعود

بلدة كفر الديك –
محافظة سلفيت

المواطن شادي رياض علي أحمد

ملكيتها للمواطن شادي رياض علي أحمد ،بحجة
عدم الترخيص ،ولوقوعها في المنطقة المصنفة ()C
الخاضعة للسيطرة االسرائيلية
.34

صادرت قوات اإلحتالل قوات اإلحتالل قرب

3/3/2021

المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية( ،كنتينر) لبيع

المدخل الشرقي
لمدينة قلقيلية-
محافظة قلقيلية

المواطن كمال ياسين

الخضار تعود ملكيته للمواطن كمال ياسين ،بحجة
عدم الترخيص ولوقوعه في المنطقة المصنفة ()C
الخاضعة للسيطرة االسرائيلية
.35

هدمت قوات اإلحتالل في حي راس خميس بمدينة

3/3/2021

القدس 2 ،من المحال التجارية و(بركساً) تعود
ملكيتها للمواطنين نبيل غيث ،ومحمد رائد غراب،
بحجة عدم الترخيص
19

حي راس خميس-
محافظة القدس

المواطنين نبيل غيث ،ومحمد رائد غراب

.36

هدمت قوات اإلحتالل في مخيم شعفاط بمدينة

3/3/2021

القدس ،منزالً مكون من طابقين تعود ملكيته

مخيم شعفاط –
محافظة القدس

المواطن خليل موسى أبو ميالة

للمواطن خليل موسى أبو ميالة ،بحجة عدم
الترخيص
.37

هدمت قوات اإلحتالل في قرية زيف( ،بركساً) لتربية

2/3/2021

المواشي تبلغ مساحته  200متر مربع تعود ملكيته

قرية زيف –
محافظة الخليل

المواطن فريد خضر الجعبري

للمواطن فريد خضر الجعبري ،بحجة عدم
الترخيص.
.38

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة الحمرة قرب قرية

2/3/2021

التواني الواقعة شرق بلدة يطا ،غرفة سكنية تعود

قرية التواني – يطا
– محافظة الخليل

المواطن حاتم محمود مخامرة

ملكيتها للمواطن حاتم محمود مخامرة ،أقامها إليواء
عائلته المكونة من  11فرداً منهم  8أطفال ،بعد أن
هدمت

سلطات

االحتالل

مسكنه

في

 .2020/11/25وجاءت عملية الهدم الجديدة دون
أي إخطارات سابقة بحجة عدم الترخيص
.39

هدمت قوات اإلحتالل في قرية خلة الضبع الواقعة

2/3/2021

جنوب شرق بلدة يطا ،منزلين وغرفة سكنية تعود
20

خلة الضبع -يطا –
محافظة الخليل

المواطن جابر دبابسة وشقيقه عامر

ملكيتها للمواطن جابر دبابسة وشقيقه عامر ،بحجة
عدم الترخيص وهي مسكن من الطوب والباطون،
مساحته70م ،2جاهز للسكن ،بني قبل عدة أشهر،
وهو للمواطن جابر علي محمد دبابسة ،ومن المقرر
أن تسكنه عائلته المكونة من  5أطفال ،وزوجته.
وغرفة سكنية مساحتها 20م 2من الطوب والصفيح،
ومسكن من الطوب غير مسقوف مساحته 80م،2
للمواطن عامر علي محمد دبابسة ،من المقرر أن
تسكنه عائلته المكونة من  7أفراد من بينهم 5
أطفال.
.40

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة الباطن في قرية

2/3/2021

بتير في بيت لحم ،غرفتين سكنيتين ملحقتين بمنزل

قرية بتّير – محافظة
بيت لحم

المواطن محمد فواز عوينة

قديم ،بحجة عدم الترخيص تعود ملكيته للمواطن
محمد فواز عوينة
.41

هدمت قوات اإلحتالل في قرية فصايل في حارة

1/3/2021

السواركة في األغوار (للمرة الثانية على التوالي)،
بركسين مصنوعين من الحديد والصفيح ،تعود

21

قرية فصايل –
محافظة أريحا
واألغوار

المواطن أحمد مسلم سليمان سواركة

ملكيتها للمواطن أحمد مسلم سليمان سواركة ،حيث
تبلغ مساحة البركس األول 200م 2يستخدم لتربية
المواشي واألغنام ،والبركس الثاني 100م 2يستخدم
لتخزين األعالف الغذائية .بحجة عدم الترخيص.
.42

أجبرت سلطات اإلحتالل في المنطقة الصناعية

1/3/2021

"عطاروت" شمال مدينة القدس ،بهدم منشآت

المنطقة الصناعية
"عطاروت" –
محافظة القدس

المواطن أدهم طبش أبو اسنينة ومواطن آخر من
عائلة الرجبي

تجارية تعود ملكيتها للمواطن أدهم طبش أبو
اسنينة ،ولمواطن آخر من عائلة الرجبي ،بحجة عدم
الترخيص
.43

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة

1/3/2021

القدس ،المواطن نضال محمد الساليمة ،على القيام

حي سلوان –
محافظة القدس

المواطن نضال محمد الساليمة

بنفسه بهدم منزله وهو يعاني من مرض السرطان
ويعيش في المنزل مع عائلته المكونة من خمس
أفراد ثالثة منهم أطفال دون السابعة ،بحجة عدم
الترخيص
.44

ال
هدمت قوات اإلحتالل في قرية العيساوية ،منز ً

1/3/2021

(مكون من طابقين) تعود ملكيته للمواطن المقعد
22

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن حاتم حسين أبو ريالة

حاتم حسين أبو ريالة (للمرة الرابعة على التوالي)،
بحجة عدم الترخيص
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