
1 
 

 

 

 العضو االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

 العضو المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول العربية 

 

 تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد منشآت 

 ومنازل الفلسطينيين 

 

 30/4/2021  -1/4عن الفترة 

 

 

 
 
 



2 
 

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021 نيسان

 
 إعداد: رناد موسى ومحمد النجار  

 تم إعداد 
، والتي `هذا التقرير لغايات رصد انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد منشآت ومنازل الفلسطينيين

 تشمل عمليات الهدم واإلخالء والمصادرة أو اإلخطارات المختلفة. جرى إعداد التقرير وفقًا للمعلومات
احثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" ، عن الفترة الواقعة الميدانية التي رصدها طاقم وب

وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز  ، 2021/ 4/ 30- 2021/ 1/4بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. "شمس" 
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 العامة  نيسانإحصائية شهر 

( منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء 122" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي )شمس، رصد مركز "2021  نيسانخالل شهر  
 بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارات بنَية استهداف هذه المنشآت مستقباًل.  

منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة   (2( منشأة، )20تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت )
صادرت قوات اإلحتالل في منطقة منشآت، فقد    (  14التهديد بالغرامات والسجن. فيما صادرت قوات االحتالل واستولت على )

للسكن واآلخر يستخدم  أحدهما يستخدم    -، )كرفانين(  في محافظة الخليل  وادي الرخيم في قرية سوسيا الواقعة شرق بلدة يطا
( الخاضعة للسيطرة Cكمخزن لألعالف تعود ملكيتهما للمواطن: أحمد نصر دعاجنة، بحجة وجودهما في المنطقة المصنفة )

بنايات سكنية وقطعة أرض مساحتها   3استولت مجموعة من المستوطنين في حي سلوان بمدينة بمدينة القدس، على  و ،  االسرائيلية
اثنتين من البنايات تعودان لعائلة  ،  حارة الوسطى في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم اإلستيطانية"دونم في ال  1.5نحو  

 .طوابق وتسوية 4طوابق، أما الثالثة تعود للمواطن مصطفى أبو ذياب، وتتألف من  4عواد، وتتكون كل واحدة منهما من 

بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء، معظمها سكنية، باإلضافة    ( منشأة88أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل ) 
 . إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية 

في   اإلحتالل  وفي سياسة االحتالل في التضييق على المواطنين في األغوار الشمالية بهدف طردهم من مساكنهم، أخطرت قوات  
لمدة     قرية خربة ابزيق في األغوارالمواطنين في    2021/ 22/4 القيام    4الشمالية، بإخالء منازلهم ومغادرتها  أيام من أجل 

قرية حمصة الفوقا في األغوار الشمالية  وسلمت جميع العائالت    29/4/2021، كما اقتحمت في  بأعمال التدريب العسكري 
 .من أجل القيام بتدريبات عسكرية في المنطقة 3/5/2021إخطارات بإخالء منازلهم  ليوم االثنين 

 توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها  •

 تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو اإلخطارات وفقًا لما يلي:  

 (: المنشآت المستهدفة من حيث النوع1جدول رقم )

 العدد  نوع المنشاة
 39 مساكن بيوت 
 21 مساكن خيام

 1 مساكن كرفانات 
 2 استنادية جدران 

 2 منشآت تجارية
 2 مخزن 

 42 حظائر وبركسات ماشية 
 2 اسطبل للخيول 
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 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات   •

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي، فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظة القدس بواقع  

( منشآت. علمًا أن المنشأة تشمل أي نوع 3)  بيت لحم   ( منشأة. ومن ثم محافظة4)  الخليل ( منشأة تم هدمها، تليها محافظة  12)

 (. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقًا للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:  1مما ورد في الجدول رقم )

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

 

 

 

 

 

 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقًا للمحافظات   •

بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو وقف أعمال البناء وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين 
( إخطار في مناطق مختلفة. تشير اإلخطارات 88إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد اإلخطارات )من  

طوباس ونابلس في أعلى نسبة،  إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظتي  
 وفقًا للجدول التالي: 

 2 بركس زراعي
 1 غرف زراعية 

 1 تستخدم كمخزن  كرفانات متنقلة
 1 زراعية  عرائش

 6 خيام تستخدم كمطابخ 
 122 المجموع 

 عدد المنشآت التي تم هدمها   المحافظة  

 منشأة 12 القدس
 منشآت  4 الخليل 

 منشآت  3 بيت لحم
 منشأة 1 قلقيلية

 20 المجموع
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 (: توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقًا للمحافظات3رقم )جدول 

 

 
 السكان المستهدفين  •

وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين  
( نساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في 1( طفل و )4( شخص على األقل من بينهم )11)  نيسانمنها خالل شهر  

 هذه الحاالت.

 حجج االنتهاكات   •
، فقد بلغ  نيساننظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر أما بال

( 1( منشأة تم هدمها، و)20( منشأة من أصل )C( )19عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )
في منطقة عش غراب ، فقد هدمت قوات اإلحتالل  الذي يمر منه المستوطنينع الرئيسي  قربها من الشار منشأة تم استهدافها بحجة  

  مترًا مربعًا تعود ملكيته للمواطن شاكر نايف جعابيص، بحجة قربه من الشارع الرئيسي   80في مدينة بيت ساحور، منزاًل مساحته  
 الذي يمر منه المستوطنين. 

الترخيص والبناء في مناطق )  جميعهاأما فيما يتعلق باإلخطارات فكانت   التي تم cبدعوى عدم  بالمنشآت  أما فيما يتعلق   ،)
الترخيص، و) 2االستيالء عليها ومصادرتها ) لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم ( منشأة بحجة أنها تعود  12( منها بحجة عدم 

 . اإلستيطانية"
 الهدم الذاتي 

من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات بالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعًا  
على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في  

ية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي الفت ألدوات المنظومة اإلسرائيل
 وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. 

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة 
 منشأة 63 طوباس 
 منشآت 13 نابلس 
 منشأة 7 سلفيت 

 منشآت  4 أريحا واألغوار 
 منشأة 1 الخليل 
 88 المجموع
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( منشأة، 20من أصل ) ( منشأة2بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيًا )  نيسانخالل شهر  
 بحجة عدم الترخيص.  هدمتفي محافظة القدس،  المكبروهي منزلين في حي جبل 

فقد أجبرت سلطات اإلحتالل في مدينة القدس، المواطن أمجد مسلم جعابيص، سكان حي جبل المكبر بمدينة القدس، على   

سلطات اإلحتالل القيام بنفسه بهدم منزله )قيد اإلنشاء(، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام  

 .بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس المواطن عامر سالم شقيرات، على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ و 

،  ام سلطات اإلحتالل بعملية الهدموقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيمترًا مربعًا، بعد أن أخطرته في    90مساحته  

. عدم الترخيص. وكان يقطن به مع زوجته وأطفاله األربعة بحجة
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 2021 نيسان خالل الفلسطينيين منشآت ضد التفصيلي االنتهاكات جدول ملحق 

 

 الرقم االنتهاك وصف التاريخ االنتهاك مكان حقها  انتهاك تم التي الجهة

 الفوقا حمصة قرية القرية  أهالي

 طوباس  محافظة –

 في  الفوقا  حمصة  قرية  اإلحتالل  قوات  اقتحمت  29/4/2021
  العائالت   جميع  وسلمت    الشمالية  األغوار

  االثنين   ليوم   منازلهم   بإخالء  إخطارات 
  في   عسكرية   بتدريبات   القيام  أجل   من  2021/ 3/5

 المنطقة 

1.  

  – العيزرية بلدة -

 القدس محافظة

( بركس)  العيزرية،  بلدة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  2021\4\28
  عدم   بحجة  المواطنين،  ألحد   ملكيته  تعود 

 الترخيص 

2.  

  إبزيق خربة قرية القرية  أهالي

 طوباس  محافظة –

  ابزيق   خربة  قرية  اإلحتالل  جيش  من  قوة  اقتحمت  22/4/2021
  بإخالء   المواطنين  وأخطرت   الشمالية،  األغوار  في

  القيام   أجل  من   أيام  4   لمدة  ومغادرتها  منازلهم
 العسكري  التدريب  بأعمال

3.  
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  يطا -سوسيا قرية دعاجنة  نصر أحمد  المواطن

 الخليل  محافظة –

  الرخيم   وادي  منطقة  في   اإلحتالل  قوات   صادرت  20/4/2021
(  كرفانين)  يطا،  بلدة  شرق   الواقعة  سوسيا  قرية  في
  كمخزن   يستخدم  واآلخر  للسكن  يستخدم  أحدهما  -

  نصر   أحمد :  للمواطن  ملكيتهما  تعود   لألعالف
  المصنفة   المنطقة  في  وجودهما   بحجة  دعاجنة، 

(C )االسرائيلية  للسيطرة الخاضعة 

4.  

 أشرف المواطن أزعر، الرؤوف  عبد   سهيل المواطن

 موسى، جوهر عمر صنوبر، هللا عبد 

 عبد  ريما  صنوبر، العزيز عبد  محمد 

 الجليل، عبد   محمد  بكر ياسين، المطلب 

 العملة، سميح محمد  األزعر، باسل

  أزعر، المنعم عبد  إياد  األقرع، وعيسى

  نجار، ناصر براء عابد،  حسان أسامة

 أزعر  هالل  باسم وقيس

  – قبالن بلدة

 نابلس  محافظة

  نابلس   في قبالن بلدة في  اإلحتالل قوات  سلمت  20/4/2021
 منازل،  بناء  ووقف  بهدم   إخطاراً   13  قبالن،  بلدة

  سهيل   المواطن  منزل  وهي  الترخيص،  عدم  بحجة
 فرد   13  من  عائلتين  تسكنه  أزعر،  الرؤوف  عبد 
 عبد   أشرف  المواطن  منزل  أطفال،  5  بينهم  من
  11  من   المكونة  عائلته  مع  فيه   يعيش  صنوبر  هللا
  موسى،   جوهر  عمر  أطفال،  5  بينهم  من  فرد 

  المطلب  عبد   ريما  صنوبر،  العزيز  عبد   محمد 
  األزعر،   باسل  الجليل،  عبد   محمد   بكر  ياسين،
  عبد   اياد   األقرع،  وعيسى  العملة،  سميح   محمد 

5.  
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  ناصر   براء  عابد،  حسان   اسامة  أزعر،  المنعم
 أزعر هالل  باسم  وقيس نجار،

 –  المكبر جبل حي جعابيص  مسلم أمجد  المواطن

 القدس محافظة

  القدس،   مدينة  في  اإلحتالل   سلطات   أجبرت  19/4/2021
  جبل   حي  سكان  جعابيص،  مسلم  أمجد   المواطن
  بهدم   بنفسه   القيام  على   القدس،  بمدينة  المكبر
 وقت   في  أخطرته  أن  بعد   ،(اإلنشاء  قيد )  منزله

  قيام   حال  في   باهظة  غرامات   لدفع  تفادياً   سابق،
  عدم   بحجة  الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات 

 الترخيص 

6.  

  مدينة -طه خلة صرايعة  سليم سليمان عيد  المواطن

  محافظة – دورا

 الخليل

  اإلسرائيلي   االحتالل  جيش  من  قوات   اقتحمت  12/4/2021
  غربي   جنوب   دورا،  مدينة  جنوبي  طه،  خلة  منطقة

  من   خيمتين  بتفكيك   وقامت   الخليل،  محافظة
  منهما   كل  مساحته  الحديد،   وأعمدة  الشادر
 أغنام،   كحظيرة  يستخدم  حديدي  وسياج  ،2م 10

  عدم   بحجة  صرايعة،  سليم  سليمان  عيد   للمواطن
 .الترخيص 

7.  
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  يطا–  سوسيا قرية شريح  محمد  حسين خليل المواطن

 الخليل  محافظة –

  جنوبي  سوسيا،  قرية في  االحتالل  قوات   أخطرت  12/4/2021
 المواطن  الخليل،  محافظة  جنوبي  يطا،  مدينة
  بمنزله   العمل  بوقف  شريح،  محمد   حسين  خليل

  البناء   بدعوى   ،2م 200  ومساحته  االنشاء،  قيد 
 (.c)  مصنفة منطقة في المرخص  غير

8.  

  -المسافر منطقة الشامصلي  يونس المواطن

  محافظة – يطا

 الخليل

  الواقعة   المسافر  منطقة  في  االحتالل  قوات   هدمت  12/4/2021
 تعود   سكنية   خيمة   الخليل،  في  يطا  بلدة  شرق 

  عدم   بحجة  الشامصلي،  يونس  للمواطن   ملكيتها
 الترخيص 

9.  

 – الخضر بلدة وأخوته  صالح  لطفي المواطن

 لحم  بيت  حافظة

 بلدة  في  البيرة  منطقة  في  االحتالل  قوات   هدمت  12/4/2021
  للمواطن   تعود   زراعية   غرفة  لحم   بيت   في  الخضر
 الترخيص  عدم بحجة   وإخوته، صالح لطفي

10.  

  ساحور بيت  مدينة جعابيص  نايف شاكر المواطن

 لحم  بيت  محافظة –

  في   غراب   عش  منطقة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  12/4/2021
  مربعاً   متراً   80  مساحته  منزالً   ساحور،  بيت   مدينة

11.  
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  جعابيص،   نايف  شاكر  للمواطن  ملكيته  تعود 
 .الرئيسي الشارع من قربه بحجة

 – الخضر بلدة صالح الدين صالح المواطن

 لحم  بيت  محافظة

 الواقعة   البيرة  منطقة   في  اإلحتالل  قوات   هدمت  11/4/2021
  زراعياً   عريشاً   لحم،  بيت   في  الخضر  بلدة  غرب 

  للمواطن   ملكيته  تعود (  التوالي  على  الثانية  للمرة)
 الترخيص  عدم بحجة   صالح، الدين صالح

12.  

  عائلة  من ومواطنين ذياب، أبو مصطفى المواطن

 عواد 

  –  سلوان حي

 القدس محافظة

 سلوان   حي  في   المستوطنين  من  مجموعة  استولت  8/4/2021
  سكنية   بنايات   3  على  القدس،  بمدينة  بمدينة
  الحارة   في  دونم  1.5  نحو  مساحتها  أرض  وقطعة

  عطيرت "   جمعية  لصالح  الحي  في  الوسطى
  غرفتين   بوضع  وقامت   ،"اإلستيطانية  كوهنيم

 وضعت   كما  جاهز،  درج   إلى  باإلضافة  سكنيتين
  وفتحت   السكنية،  البنايات   على  مراقبة  كاميرات 
  البنايات   من  اثنتين. البنايات   ألحد   جديداً   مدخالً 
 من  منهما  واحدة  كل  وتتكون   عواد،  لعائلة  تعودان

  للمواطن   تعود   فانها  الثالثة  أما  طوابق،  4

13.  
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  طوابق   4  من  وتتألف  ذياب،  أبو   مصطفى
 . وتسوية

 – األحمر الراس -

 طوباس  محافظة

  األحمر   الراس  منطقة  في  اإلحتالل  قوات   سلمت  7/4/2021
  إخطارات   طوباس،  في  الشمالية  األغوار  في

  18  منها )  منشأة   63  بناء  في   العمل  ووقف  بالهدم
  لتربية   حظائر   39و  مطابخ،  6و   للسكن   خيام

  زراعي   طريق  في  العمل  بوقف  وإخطار  ،(المواشي
 متر  3200 بطول

14.  

  أبو جميل أديب  المواطن دياب، ماجد  المواطن

 مصطفى  فاروق المواطن الحمص،

  –  العيساوية قرية

 القدس محافظة

  مزرعتين،   اإلسرائيلي  االحتالل  آليات   جرفت  7/4/2021
  وكونتينرين،   بركسات،  3و  سكنيًا،  منزالً   وهدمت 
  الزعروة   منطقتي  في   وأسوار  تجاريًا،  ومحالً 
  شرق   شمالي  العيساوية،  قرية  في  العرب   وحبايل 
 .ترخيص   دون   البناء  بحجة  الشرقية،  القدس  مدينة

 المواطن   مزرعة  االحتالل  قوات   اقتحمت   حيث 
  عليها   ما  كل  وهدم  بتجريفها  وشرعت   دياب،  ماجد 

  من   مكون   عليها،  قائماً   صغيراً   منزالً   فهدمت 

15.  



13 
 

  مربعًا،   متراً   70  حوالي  مساحته  وتوابعها،  غرفتين
 وأطفاله  وزوجته  دياب   ماجد   المواطن  به  يقطن

  قائم   الثقيلة  لآلليات   كراج   إلى  باإلضافة  الثالثة،
 هدمت  كما. الخيل لتربية  وبركساً  سنوات، 7 منذ 

  مزرعة   أيضاً   وجرفت   بالمزرعة،  المحيطة  األسوار
 وهدمت   الحمص،  أبو  جميل  أديب   للمواطن  أخرى 

  لقطع   كمخازن   يستخدمها   كونتينرين،  له
  من   انسحابها  وقبل  للخيل،  وبركساً   المركبات،

 فاروق   للمواطن  وبركساً   سوراً   هدمت   القرية
 . مصطفى

  – الجفتلك قرية ادعيس  محمد  عمر المواطن

  أريحا محافظة

 واألغوار 

  أريحا  في  الجفتلك في اإلحتالل سلطات  أخطرت  7/4/2021
  مسكنين   وإزالة  بهدم  ادعيس  محمد   عمر  المواطن
 أسبوعين  خالل زراعيين وبركسين

16.  

 مرعي، نبيل أيمن عزت،  إبراهيم فضل المواطنين

  محمد  سليم مرعي، مفلح كنعان، جالل

 وموسى  عاصي، فتحي أيوب  سليم،

 سليم  إبراهيم

  بني قراوة بلدة

  محافظة -حسان

 سلفيت 

  بني   قراوة  بلدة  اإلحتالل  جيش  من  قوة  اقتحمت  6/4/2021
  سكنية   منشآت   7  بهدم  إخطارات   وسلمت   حسان،

  للمواطنين   ملكيتها  تعود   الترخيص،  عدم  بحجة  ،

17.  
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  جالل   مرعي،  نبيل  أيمن  عزت،  إبراهيم  فضل
  أيوب   سليم،  محمد   سليم   مرعي،  مفلح  كنعان،
 سليم  إبراهيم وموسى عاصي، فتحي

  – جينصافوط قرية سكر  محمد  المواطن

 قلقيلية  محافظة

  لبيع   محل)    تجارية  منشأة   االحتالل  قوات  هدمت  5/4/2021
 سكر  محمد   للمواطن  ملكيتها  تعود (  البناء  مواد 
 قلقيلية  في جينصافوط قرية في

18.  

 –  المكبر جبل حي شقيرات  سالم عامر المواطن

 القدس محافظة

 المكبر   جبل  حي  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرت  3/4/2021
  على   شقيرات،  سالم  عامر   المواطن  القدس  بمدينة
  متراً   90  مساحته  البالغ  منزله  بهدم  بنفسه  القيام

 تفادياً   سابق،  وقت   في   أخطرته  أن  بعد   مربعًا،
  سلطات   قيام  حال  في   باهظة  غرامات   لدفع

.  الترخيص   عدم  بحجة  الهدم،  بعملية  اإلحتالل
 األربعة  وأطفاله زوجته مع به  يقطن وكان

19.  

 

 


