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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
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أيلول 2021

إعداد :رناد موسى وسلسبيل شلو
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  ،2021/9/30-2021/9/1وهو 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 أيلول العامة
خالل شهر أيلول  ،2021رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ( )12منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء
بالهدم المباشر من قبل قوات اإلحتالل ،أو بالهدم الذاتي من خالل إجبار المواطنين بهدم منشآتهم ذاتياً تحت طائلة التهديد.
• توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها
تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم وفقاً لما يلي:
جدول رقم ( :)1المنشآت المستهدفة من حيث النوع
نوع المنشاة

العدد

مساكن بيوت

9

غرفة سكنية

2

آبار وبرك وخطوط مياه

1

المجموع

12

• توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهداف في محافظة القدس ()6
منشآت ،تليها محافظة نابلس ( )4منشآت .ومن ثم محافظة بيت لحم ( )2منشأة .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

 6منشآت

نابلس

 4منشآت

بيت لحم

 2منشأة

المجموع

12

3

• 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 أيلول ( )3شخص على األقل ،منهم ( )1أطفال ،و ( )1نساء ،وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
حجج االنتهاكات
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر أيلول ،كانت
المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات اإلحتالل والمنشآت التي تم هدمها ذاتياً من قبل أصحابها تحت اإلجبار ،جميعها بحجة
البناء بدون ترخيص في مناطق ( )Cوالبالغ عددها ( )12منشأة.
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
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 أيلول بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتياً ( )6منشآت من أصل ( )12منشأة،
جميعها في محافظة القدس ،وهي عبارة عن ( )4منزل و ( )2غرف سكنية ،منها ( )2منزل في بلدة سلوان )2( ،غرفة سكنية
في جبل المكبر )1( ،منزل في قرية صور باهر )1( ،منزل في بلدة بيت حنينا ،جميعها هدمت بحجة عدم الترخيص.
فقد أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة القدس ،المواطن أيمن أبو هدوان ،على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته
 50مت اًر مربعاً ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،وهدم
المواطن عبد دويك ،منزله الكائن في بلدة سلوان ،جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة ،تنفيذاً لقرار بلدية
االحتالل ،بحجة البناء دون ترخيص.
اء من منزله الكائن في حي بيت حنينا ،شمالي مدينة القدس المحتلة ،للمرة الثانية ،تنفيذاً لقرار
وهدم المواطن فايز ازحمان ،أجز ً
بلدية االحتالل ،بحجة البناء دون ترخيص.
وأجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس ،المواطن محمد عودة عبيدية ،على القيام بنفسه بهدم غرفتين
ملحقتين بمنزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة
عدم الترخيص .وأوضح عبيدية أن الغرفتين عبارة عن صالون وغرفة لطفلته البالغة من العمر  4أعوام ،وتبلغ مساحتهما حوالي
 40مت اًر مربعاً.
وأجبرت سلطات اإلحتالل في قرية صور باهر ،المواطن كامل أبو سرحان ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،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 أيلول 2021
الرقم
1

2

3

4

5

وصف االنتهاك
أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية صور باهر،
المواطن كامل أبو سرحان ،على القيام بنفسه
بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق،
تفاديا لدفع غرامات باهظة في حال قيام
سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر
بمدينة القدس ،المواطن محمد عودة عبيدية ،على
القيام بنفسه بهدم غرفتين ملحقتين بمنزله ،بعد
أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا لدفع غرامات
باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية
الهدم ،بحجة عدم الترخيص .وأوضح عبيدية أن
الغرفتين عبارة عن صالون وغرفة لطفلته
البالغة من العمر  4أعوام ،وتبلغ مساحتهما
حوالي  40مترا مربعا.
هدم المواطن عبد دويك ،منزله الكائن في بلدة
سلوان ،جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس
الشرقية المحتلة ،تنفيذا لقرار بلدية االحتالل،
بحجة البناء دون ترخيص
هدم المواطن فايز ازحمان ،أجزاء من منزله
الكائن في حي بيت حنينا ،شمالي مدينة القدس
المحتلة ،للمرة الثانية ،تنفيذا لقرار بلدية
االحتالل ،بحجة البناء دون ترخيص
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة
القدس ،المواطن أيمن أبو هدوان ،على القيام

التاريخ
25/9/2021

مكان االنتهاك
قرية صور باهر –
محافظة القدس

الجهة التي تم انتهاك حقها
المواطن كامل أبو سرحان

21/9/2021

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن محمد عودة عبيدية

7\9\2021

بلدة سلوان –
محافظة القدس

المواطن عبد دويك

5\9\2021

حي بيت حنينا –
محافظة القدس

المواطن فايز ازحمان

4\9\2021

حي سلوان –
محافظة القدس

المواطن أيمن أبو هدوان
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6

7

8

9

بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته  50مترا مربعا،
بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في قرية بيت تعمر في 1\9\2021
بيت لحم ،منزال (قيد اإلنشاء) تعود ملكيته
للمواطن عليان صالح زواهرة ،بحجة عدم
الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في قرية حرملة في بيت 1\9\2021
لحم ،منزال (قيد اإلنشاء) تعود ملكيته للمواطن
نصري محمد عطية صبيح ،بحجة عدم
الترخيص.
هدمت قوات اإلحتالل في قرية دوما في نابلس1\9\2021 ،
منزلين قيد اإلنشاء تعود ملكيتما للمواطنين :عبد
هللا فارس سالودة ،وأحمد سالودة ،وبئرا لجمع
المياه تعود ملكيته للمواطن فهمي شلودة ،بحجة
عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في قرية دوما في نابلس1\9\2020 ،
منزال (قيد اإلنشاء) تعود ملكيته للمواطن نصر
محمد حسن أبو حمدة ،بحجة عدم الترخيص
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قرية بيت تعمر –
محافظة بيت لحم

المواطن عليان صالح زواهرة

قرية حرملة –
محافظة بيت لحم

المواطن نصري محمد عطية صبيح

قرية دوما –
محافظة نابلس

المواطنين عبد هللا فارس سالودة ،أحمد سالودة،
وفهمي شلودة

قرية دوما –
محافظة نابلس

المواطن نصر محمد حسن أبو حمدة

