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مركز »شمس« في تقريره الشهري: )118( منشأة استهدفتها دولة االحتالل في شهر أيار

 بالهدم أو المصادرة أو توزيع اإلخطارات

رام هللا: أصــدر مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة “شــمس” مرصــده الشــهري عــن شــهر أيــار 
أو  الدينيــة  ســواء  الفلســطينيين  منشــآت  واإلخطــارات ضــد  والمصــادرة  الهــدم  حــول عمليــات   2022
الســياحية أو الصناعيــة أو التجاريــة أو التعليميــة أو الرســمية أو الزراعيــة وبالتركيــز علــى الســكنية 
منهــا. مــن قبــل »إســرائيل« الســلطة القائمــة باالحتــال، يذكــر أن مركــز »شــمس« يصــدر دوريــًا مراصــد 

متخصصــة شــهرية ونصــف ســنوية وســنوية حــول هــذا النــوع مــن االنتهــاكات وانتهــاكات أخــرى.

اســتند التقريــر الرصــدي علــى منهجيــة تقــوم علــى الرصــد الميدانــي مــن قبــل طاقــم وباحثــي مركــز 
خــال  الفلســطينية  المنشــآت  اإلســرائيلية ضــد  االنتهــاكات  برصــد وحصــر  قامــوا  والذيــن  »شــمس«، 
الفتــرة 2022/5/1- 2022/5/31 فــي كافــة محافظــات الضفــة الغربيــة لغايــات إصــدار هــذا المرصــد 
الشــهري، ومــن ثــم العمــل علــى تحليــل البيانــات وتفكيكهــا وإخراجهــا علــى شــكل جــداول، وفقــًا لخارطــة 
مؤشــرات تحليلية كمية ونوعية شــاملة. خال شــهر أيار 2022، اســتهدفت قوات االحتال اإلســرائيليي 
)118( منشــأة يملكهــا فلســطينيين/ات، ســواء بالهــدم أو المصــادرة أو باإلخطــارات بنّيــة اســتهداف هــذه 

المنشــآت مســتقبًا.

تركــزت أبــرز االنتهــاكات فــي عمليــات الهــدم التــي طالــت )74( منشــأة، )5( منهــا تــم إجبــار مالكيهــا 
على هدمها ذاتيًا تحت طائلة التهديد بالغرامات والســجن، بحجة عدم الترخيص. و )1( منشــأة تملكها 
ســيدة، فقــد هدمــت جرافــات االحتــال دفيئــة زراعيــة »بيــت باســتيكي« فــي بلــدة فــروش بيــت دجــن شــرق 

نابلــس تعــود ملكيتــه للمواطنــة عتــاب حنينــي بحجــة اقامتــه فــي مناطــق » إطــاق نــار«.
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أمــا مــن حيــث اإلخطــارات، فقــد أخطــرت قــوات االحتــال )38( منشــأة بالهــدم أو وقــف العمــل، معظمهــا 
ســكنية، باإلضافــة إلــى حظائــر ماشــية ودواجــن، ومقهــى. 

فيمــا صــادرت قــوات االحتــال )6( منشــآت،  فقــد صــادرت قــوات االحتــال فــي منطقــة عيــن الميتــة فــي 
األغــوار الشــمالية، 6 خيــام ســكنية وقواطــع وســياج للمواطنيــن المزارعيــن، كان مــن المقــرر بنائهــا فــي 

المنطقــة، بحجــة عــدم الترخيــص.

وقــد ركــز المؤشــر األول علــى توزيــع المنشــآت التــي تــم اســتهدافها بالهــدم أو اإلخطــارات وفقــًا لنوعهــا، 
والتــي شــملت هــذا الشــهر: مســاكن بيــوت )62( منشــأة، مســاكن خيــام )13( منشــأة، مســاكن بركســات 
)2( منشــأة، غــرف ســكنية )7( منشــآت، غــرف زراعيــة )8(، منشــآت تجاريــة )2(، آبــار وبــرك وخطــوط 
مياه )2(، حظائر وبركســات ماشــية )5(، جدران اســتنادية وأســوار )7(، بركســات للدواجن )3(، مخزن 

)2(، غرفــة خشــبية، مقهــى، عريشــة زراعيــة، منشــأة دينيــة ودفيئــة زراعيــة.  

فيمــا ركــز المؤشــر الثانــي علــى توزيــع المنشــآت التــي تــم هدمهــا وفقــًا لمناطقيــة االســتهداف، فقــد كانــت 
ذروة االســتهدافات فــي محافظتــي القــدس )22( منشــأة، ومحافظــة أريحــا واألغــوار )16( منشــأة.

وبالنظــر إلــى اإلخطــارات ســواء بالهــدم أو المصــادرة أو وقــف أعمــال البنــاء وغيرهــا مــن االنتهــاكات التــي 
تمنــع الفلســطينيين مــن إعمــال حقهــم فــي بنــاء وإعمــار واســتثمار منشــآتهم، فقــد بلــغ عــدد اإلخطــارات 
)38( إخطــار فــي مناطــق مختلفــة. تشــير اإلخطــارات إلــى اتجاهــات تمركــز االســتهدافات اإلســرائيلية 

القادمــة لمنشــئات الفلســطينيين، وقــد جــاءت محافظتــي الخليــل وســلفيت فــي أعلــى نســبة.

المنشــآت  تســتهدف  التــي  العمليــات  هــذه  أن  بمــا  المســتهدفين،  الســكان  علــى  الثالــث  المؤشــر  ركــز 
الفلســطينية ال تجــري فــي نطــاق معــزول عــن الســكان، فقــد بلــغ عــدد الســكان المتضرريــن منهــا خــال 
شــهر أيــار )117( شــخص علــى األقــل، منهــم )13( أطفــال، و )3( نســاء، وذلــك وفــق مــا توفــرت مــن 

معلومــات.
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أمــا بالنظــر إلــى الحجــج التــي تســتخدمها »إســرائيل« الســلطة القائمــة باالحتــال فــي محاولتهــا شــرعنة 
الجريمــةـ فــي شــهر أيــار، كانــت المنشــآت التــي تــم هدمهــا مــن قبــل قــوات االحتــال بحجــة البنــاء بــدون 
ترخيــص فــي مناطــق )C) (67( منشــأة مــن أصــل )74(، و )1( منشــاة كعقوبــة جماعيــة ضمــن سياســة 
االحتــال التــي تتبعهــا تجــاه منفــذي العمليــات ضدهــا، فقــد فجــرت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، منــزل 
األســير الفلســطيني عمــر جــرادات، فــي بلــدة الســيلة الحارثيــة غــرب جنيــن شــمالّي الضفــة الغربيــة، و)1( 
منشــأة بحجــة إقامتهــا فــي مناطــق إطــاق نــار، فقــد هدمــت جرافــات االحتــال دفيئــة زراعيــة »بيــت 
باســتيكي« فــي بلــدة فــروش بيــت دجــن شــرق نابلــس تعــود ملكيتــه للمواطنــة عتــاب حنينــي بحجــة 
اقامتــه فــي مناطــق » إطــاق نــار«، و )5( منشــآت دمرتهــا قــوات االحتــال ضمــن اقتحاماتهــا لمطــاردة 
المواطنيــن واالشــتباك معهــم بحجــة البحــث عــن مطلوبيــن، فقــد دمــرت قــوات االحتــال بالقذائــف 5 منــازل 

تعــود لعائلــة المواطــن محمــد فــارس الدبعــي وأبنائــه فــي حــي الهــدف بمخيــم جنيــن.

أمــا فيمــا يتعلــق باإلخطــارات، فكانــت )36( منشــأة  مــن أصــل )38( أخطــرت بحجــة عــدم الترخيــص 
ووقوعهــا فــي مناطــق )c(، و)2( منشــأة كعقوبــة جماعيــة ضمــن سياســة االحتــال التــي تتبعهــا تجــاه 
منفــذي العمليــات ضدهــا، فقــد أخطــر جيــش االحتــال  فــي 2022/5/6بهــدم منــزل الشــهيد رعــد حــازم 
فــي مخيــم جنيــن شــمال الضفــة الغربيــة، وفــي 2022/5/23 أخطــر بهــدم منــزل عائلــة األســير يحيــى 

مرعــي مــن قــراوة بنــي حســان بمحافظــة ســلفيت.

والمنشــآت التــي صادرتهــا قــوات االحتــال والبالــغ عددهــا )6( منشــآت كانــت بحجــة عــدم الترخيــص 
.)c( ووقوعهــا فــي مناطــق

واســتعرض المؤشــر األخيــر عمليــات “الهــدم الذاتــي” واإلمعــان فــي القهــر بإجبــار الفلســطينيين بأنفســهم 
علــى هــدم منشــآتهم وفــي مقدمتهــا منازلهــم تحــت طائلــة التهديــد بالغرامــات الباهظــة، خــال شــهر أيــار  
بلــغ عــدد المنشــآت التــي أجبــرت ســلطات االحتــال مالكيهــا علــى هدمهــا ذاتيــًا )5( منشــآت مــن أصــل 
)74( منشــأة، فقــد أجبــرت ســلطات االحتــال فــي حــي ســلوان بمدينــة القــدس، المواطــن نافــز زيتــون علــى 
القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن أخطرتــه فــي وقــت ســابق، وأجبــرت ســلطات االحتــال فــي قريــة صــور 
باهــر بالقــدس، المواطــن فــرج دبــش، علــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه البالــغ مســاحته 70 متــرًا مربعــًا بعــد 
أن أخطرتــه فــي وقــت ســابق، وأجبــرت المواطــن مهنــد أبــو كــف، علــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه بعــد أن 
أخطرتــه فــي وقــت ســابق، وأجبــرت ســلطات االحتــال فــي بلــدة بيــت حنينــا، المواطــن محمــد الجعبــري 
علــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه بعــد أن أخطرتــه فــي وقــت ســابق، وأجبــرت قــوات االحتــال فــي قريــة الولجــة، 
المواطــن أحمــد إبراهيــم الشــيخ، علــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن أخطرتــه فــي وقــت ســابق، وذلــك تفاديــًا 

لدفعهــم غرامــات باهظــة فــي حــال قيــام ســلطات االحتــال بعمليــة الهــدم، بحجــة عــدم الترخيــص.


