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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
كانون الثاني 2022

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  ،2022/1/31-2022/1/1وهو 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 كانون الثاني العامة
خالل شهر كانون الثاني  ،2022رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ( )94منشأة يملكها فلسطينيين/ات،

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

تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )64منشآت )16( ،منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة

التهديد بالغرامات والسجن .و( )1منزل تملكه سيدة ،فقد أجبرت سلطات االحتالل في قرية صور باهر ،عائلة المواطنة شيماء
دبش ،على القيام بنفسها بهدم منزلها ،بعد أن أخطرتها في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات االحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص ،والمنزل مكون من  6غرف ويسكنه  11فردا ً.

عيم ،حاوية نقل بضائع (كنتينر) وعلى
فيما صادرت قوات االحتالل ( )2منشآة ،فقد صادرت قوات االحتالل قرب مدخل بلدة الز ّ
المعدات الموجودة بداخله تعود ملكيته للمواطن عبد هللا أبو ارميلة ،وصادرت في منطقة روابي قرية العيساوية في القدس ،حاوية
نقل بضائع (كنتينر) تعود ملكيتها للمواطن سعد مصطفى.
أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )28منشأة بالهدم أو وقف العمل أو اإلخالء ،معظمها سكنية ،باإلضافة
إلى منشآت دينية وتجارية ومدارس.
• توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها
تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات والتي تركزت بالهدم والمصادرة واإلخطارات وفقاً لما يلي:
جدول رقم ( :)2المنشآت المستهدفة من حيث النوع
نوع المنشاة

العدد

مساكن بيوت

38

غرف سكنية

2

مساكن بركسات

2

مساكن خيام

5

غرف زراعية

3

آبار وبرك وخطوط مياه

2

منشآت تجارية

6

جدران استنادية وأسوار

2

حظائر وبركسات ماشية

20

مغسلة سيارات

1

كرفانات متنقلة

2

مخزن

1

3

منشأة طبية

1

منشأة دينية

4

مشتل أشجار

1

مقبرة

1

خزانات مياه

1

مدارس

2

المجموع

94

• توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظتي القدس ()32
منشأة ،تليها محافظة طوباس ( )16منشأة ،ثم محافظة الخليل ( )11منشأة .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

 32منشأة

القدس
4

طوباس

 16منشأة

الخليل

 11منشاة

بيت لحم

 3منشآت

قلقيلية

 1منشآة

سلفيت

 1منشآة

المجموع

 64منشآة

• توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات
بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء أو اإلخالء وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إكمال

حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم ،فقد بلغ عدد اإلخطارات ( )28إخطار في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات إلى
اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين ،وقد جاءت محافظتي بيت لحم والقدس في أعلى نسبة،
وفقاً للجدول التالي:

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

عدد المنشآت التي تم إخطارها

بيت لحم

 12منشأة

القدس

 4منشآت

نابلس

 7منشآت

جنين

 3منشآت

رام هللا

 2منشآة

المجموع

 28منشأة

• 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 الثاني ( )102شخص على األقل ،منهم ( )20أطفال ،و ( )6نساء ،وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
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حجج االنتهاكات
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر كانون الثاني،

كانت المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات االحتالل بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ( )60( )Cمنشأة من أصل (،)64
و ( )3منشآت بحجة إقامة مشاريع استيطانية مكانها واالستالء على األرض ومصادرتها للمنفعة العامة ،ومنشأة واحدة بحجة
وجود شبكة طرق لالحتالل في المنطقة.

أما فيما يتعلق باإلخطارات ،فكانت ( )20منشأة من أصل ( )28منشأة أخطرت ،بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق

( .)cو ( )5إخطارات كانت كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل التي تتبعها تجاه منازل منفذي العمليات ضدها ومنازل
عائالتهم ،فقد قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم منزل الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط في مدينة
القدس ،والذي استشهد خالل تنفيذه عملية إطالق نار أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين بجروح خطيرة،
وأخطر جيش االحتالل عائلة األسير محمود جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بتاريخ  6\1\2022بنيته هدم

منزله ،وكانت قد اعتقلت الشاب جرادات في التاسع عشر من الشهر الماضي بزعم ضلوعه في العملية التي قتل فيها مستوطن
قرب مستوطنة حومش ،وعادت لتخطره بهدم المنزل مرة أخرى بعد أسبوع بأمر مماثل ،وأخطرت بهدم منزل عائلة األسيرين

الشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جرادات ،في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين .وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشقيقين غيث

وعمر في العشرين من شهر كانون أول الماضي .وتتهمهم أيضاً بتنفيذ عملية إطالق النار قرب مستوطنة "حومش" التي

أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين .و( )2منشأة بحجة أنها غير قانونية ،فقد أخطرت سلطات االحتالل بهدم مدرستيي

مدرستي كيسان و"تحدي  "5في منطقة جب الذيب شرق محافظة بيت لحم ،بحجة أنهما غير قانونيتين .حيث تعرضت مدرسة
"تحدي  "5للهدم خمس مرات قبل اعادة بنائها ،في حين أن مدرسة كيسان افتتحت العام الدراسي الجاري ،وأُخطرت سابقا بوقف
البناء فيها ،ويتعرض الطلبة فيها إلى مضايقات من قبل المستوطنين.

فيما أخطرت قوات االحتالل بهدم قبة مسجد الرحمن في بيت صفافا في القدس بعد أن تم ترميمه ،بحجة أن بناء قبة ذهبية

فوق المسجد في بيت صفافا مشابهة لقبة الصخرة محاولة من جانب الفلسطينيين إلظهار البلدة كجزء من مجمع مقدس في
القدس ،بحيث يحرم على اإلسرائيليين أيضاً دخول البلدة.

والمنشآت التي تم االستالء عليها ومصادرتها والبالغ عددها ( )2كانت بحجة عدم الترخيص.

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 كانون الثاني بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتياً ( )16منشآة من أصل ()64
منشأة ،منها ( )10منازل )5( ،محالت تجارية ،و( )1غرفة سكنية ،جميعها في محافظة القدس ،هدمت بحجة عدم الترخيص.
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فقد أجبرت سلطات اال حتالل في حي واد قدوم في بلدة سلوان بمدينة القدس ،المواطن رامي عويضة ،على القيام بنفسه بهدم
منزله البالغ مساحته  60مت اًر مربعاً ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،وأجبرت في حي سلوان بمدينة القدس ،المواطن نعيم حمدان
قراعين ،على القيام بنفسه بهدم غرفة (ملحقة بمنزله) ،ويسكن فيه مع والدته وزوجته وأطفاله الخمسة ،وأجبرت سلطات اإلحتالل
في قرية صور باهر ،عائلة المواطنة شيماء دبش ،على القيام بنفسها بهدم منزلها ،بعد أن أخطرتها في وقت سابق ،والمنزل
مكون من  6غرف ويسكنه  11فرداً ،وأجبرت المواطن إبراهيم أبو كف ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت
سابق ،وأفاد أبو كف ،أن منزله قائم منذ  11عاماً ،ومساحته  120م ،2ويسكن فيه مع عائلته المكونة من  4أفراد ،وعائلة نجله
المكونة من  3أفراد ،بينهم طفالن ،وأجبرت سلطات اإلحتالل في بلدة بيت حنينا ،المواطن جالل الرجبي ،على القيام بنفسه بهدم
منزله البالغ مساحته  50مت اًر مربعاً ،وفي مخيم شعفاط أجبرت سلطات اإلحتالل المواطن جمال محمد علي ،على القيام بنفسه
بهدم محلين تجاريين قيد االنشاء ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،وأجبرت المواطن محمد علي ،على القيام بنفسه بهدم منزله
(للمرة الثانية على التوالي) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،وأجبرت أحد المواطنين أيضاً على القيام بنفسه ،بهدم محله التجاري
(قيد اإلنشاء) ،وأجبرت سلطات االحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس ،المواطن مالك خاليلة ،على القيام بنفسه بهدم محله
التجاري (قيد اإلنشاء) ،وأجبرت الشقيقين محمود ،وداوود شقيرات ،على القيام بنفسيهما بهدم منزليهما (شقتين سكنيتين) تبلغ
مساحة كل شقة  80مت اًر مربعاً ،بعد أن أخطرتهما في وقت سابق ،وفي حي الشيخ جراح أجبرت المواطن جمال أبو نجمة ،على
القيام بنفسه بهدم محله التجاري ،وأجبرت عائلة المواطن فيصل الجعبري على هدم منزلها في حي وادي الجوز وتبلغ مساحة
المنزل  70مت ار وتعيش به العائلة المكونة من  8أفراد ،وأجبرت في قرية العيساوية ،الشقيقين أحمد ،وعبد الرحمن عبيد ،على
القيام بنفسيهما بهدم منزليهما (قيد اإلنشاء) ،بحجة عدم الترخيص.
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ملحق جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل كانون الثاني 2022
الرقم
.1

.2
.3

.4

.5

وصف االنتهاك
أجبرت سلطات االحتالل في قرية العيساوية ،الشقيقين أحمد،
وعبد الرحمن عبيد ،على القيام بنفسيهما بهدم منزليهما (قيد
اإلنشاء) ،بعد أن أخطرتهما في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم،
بحجة عدم الترخيص
ً
هدمت قوات االحتالل في قرية العقبة في طوباس ،منزال (قيد
اإلنشاء) تبلغ مساحته  220مترا ً مربعا ً تعود ملكيته للمواطن
إسماعيل أحمد محمود طالب ،بحجة عدم الترخيص
أجبرت سلطات االحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس،
الشقيقين محمود ،وداوود شقيرات ،على القيام بنفسيهما بهدم
منزليهما (شقتين سكنيتين) تبلغ مساحة كل شقة  80مترا ً
مربعاً ،بعد أن أخطرتهما في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات
باهظة في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص ،ويسكن فيهما ثمانية أفراد بينهم أطفال,
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة غطاس ،شمالي
قرية الرماضين ،أقصى جنوبي محافظة الخليل .غرفة من
الصفيح ،مبنية من الطوب والصفيح ،مساحتها 30م،2
للمواطن عثمان توفيق القصاصي .وكانت سلطات االحتالل
قد سلمت المواطن المذكور إخطارا لوقف العمل بتاريخ
2021/7/11
هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي ،شقتين سكنيتين
للمواطن محمد حمدي كرامة في حي الشيخ عنبر ،ببلدة الطور
شرقي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة ،بحجة
البناء دون ترخيص .ويسكن في الشقتين عائلة مالك الشقتين

التاريخ
31\1\2022

مكان االنتهاك
قرية العيساوية –
محافظة القدس

الجهة التي تم انتهاك حقها
الشقيقين أحمد ،وعبد الرحمن عبيد

30\1\2022

قرية العقبة –
محافظة طوباس

المواطن إسماعيل أحمد محمود طالب

30\1\2022

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

الشقيقين محمود ،وداوود شقيرات

26\1\2022

قرية الرماضين –
محافظة الخليل

المواطن عثمان توفيق القصاصي

25\1\2022

بلدة الطور –
محافظة القدس

المواطن محمد كرامة والمواطن حمادة قرش

8

.6

.7

.8

.9
.10
.11

محمد كرامة المكونة من  15فردًا ،وعائلة المواطن حمادة
قرش المستأجرة والمكونة من  5أفراد ،بينهم  3أطفال
أخطرت سلطات االحتالل بهدم أربعة منازل في منطقة "خلة
الراجح" في بلدة روجيب شرق محافظة نابلس .تعود ملكيتها
للمواطنين ساهر عجوري ورافع عديلي ،وزكريا عيسى،
وعزام الخراز ،بحجة عدم الترخيص.
أخطرت سلطات االحتالل بهدم مدرستيي مدرستي كيسان
و"تحدي  "5في منطقة جب الذيب شرق محافظة بيت لحم،
بحجة أنهما غير قانونيتين.
حيث تعرضت مدرسة "تحدي  "5للهدم خمس مرات قبل
اعادة بنائها ،في حين أن مدرسة كيسان افتتحت العام الدراسي
الجاري ،وأُخطرت سابقا بوقف البناء فيها ،ويتعرض الطلبة
فيها إلى مضايقات من قبل المستوطنين.
أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،بهدم منزل عائلة
األسيرين الشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جرادات ،في بلدة
السيلة الحارثية غرب جنين .وكانت قوات االحتالل اعتقلت
الشقيقين غيث وعمر في العشرين من شهر كانون أول
الماضي .وتتهم سلطات االحتالل الشقيقين بتنفيذ عملية إطالق
النار قرب مستوطنة "حومش" المخالة منتصف ديسمبر
الماضي ،والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.
هدمت قوات االحتالل في بلدة الرماضين جنوب الخليل منزالً
تعود ملكيته للمواطن صالح ارقيق ما أدى الى تشريد عائلته
المكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال.
أجبرت سلطات االحتالل عائلة المواطن فيصل الجعبري على
هدم منزلها في حي وادي الجوز وتبلغ مساحة المنزل 70
مترا وتعيش به العائلة المكونة من  8أفراد
هدمت قوات اإلحتالل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس،
منزلين تعود ملكيتهما لعائلة :صالحية ،وشردت  13من أفراد

24/1/2022

بلدة روجيب –
محافظة نابلس

23/1/2022

منطقة جب الذيب
– محافظة بيت لحم

20/1/2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

منزل عائلة األسيرين الشقيقين غيث وعمر أحمد
ياسين جرادات

19/1/2022

بلدة الرماضين-
محافظة الخليل

المواطن صالح ارقيق

19/1/2022

حي وادي الجوز –
محافظة القدس

المواطن فيصل الجعبري

19/1/2022

حي الشيخ جراح –
محافظة القدس

عائلة صالحية
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المواطنين ساهر عجوري ورافع عديلي ،وزكريا
عيسى ،وعزام الخراز

.12
.13
.14
.15

.16
.17

.18

العائلة في ظل األجواء الماطرة والباردة ،وبعد أن اعتدت على
أفراد العائلة والمتضامنين معها واعتقلت عددا ً منهم  ،من إجل
إخالء األرض واالستيالء عليها بزعم مصادرتها للمنفعة
العامة وإقامة مؤسسات تعليمية عليها.
سلمت قوات االحتالل في بلدة حوارة المواطن سالمة محمد
سليم إخطارا يقضي باخالء منشأته التجارية وهي عبارة عن
حاوية كبيرة يستخدمها كمتجر لبيع قطع غيار المركبات
هدمت قوات اإلحتالل أثناء اقتحام قرية حارس في سلفيت،
(بركسا ً)  -قيد اإلنشاء قرب المدخل الغربي للقرية تعود ملكيته
للمواطن جميل محمد داود السبتي ،بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في قرية النبي إلياس في قلقيلية ،غرفة
زراعية تعود ملكيتها للمواطن رزق فريد أبو سعد ،سكان
مدينة قلقيلية ،بحجة عدم الترخيص
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس،
المواطن مالك خاليلة ،على القيام بنفسه بهدم محله التجاري
(قيد اإلنشاء) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم،
بحجة عدم الترخيص
أجبرت سلطات اإلحتالل في مخيم شعفاط بمدينة القدس ،أحد
المواطنين على القيام بنفسه ،بهدم محله التجاري (قيد اإلنشاء)
أجبرت سلطات اإلحتالل في مخيم شعفاط بمدينة القدس،
المواطن محمد علي ،على القيام بنفسه بهدم منزله (للمرة
الثانية على التوالي) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً
لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية
الهدم ،بحجة عدم الترخيص
أجبرت سلطات اإلحتالل في بلدة بيت حنينا ،المواطن جالل
الرجبي ،على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته  50مترا ً
مربعاً ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات

18/1/2022

بلدة حوارة –
محافظة نابلس

المواطن سالمة محمد سليم

18/1/2022

قرية حارس –
محافظة سلفيت

المواطن جميل محمد داود السبتي

18/1/2022

قرية النبي إلياس –
محافظة قلقيلية

المواطن رزق فريد أبو سعد

18/1/2022

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن مالك خاليلة

18/1/2022

مخيم شعفاط –
محافظة القدس
مخيم شعفاط –
محافظة القدس

-

18/1/2022

بلدة بيت حنينا-
محافظة القدس

18/1/2022
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المواطن محمد علي

المواطن جالل الرجبي

.19

.20

.21

.22

.23

باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص ،وتسكنه عائلته المكونة من سبعة أفراد
هدمت قوات اإلحتالل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس،
مشتل "فخار السالم" الذي تملكه عائلة المواطن محمود
صالحية ،بعد أن أجبرت العائلة على إخالء محتوياته،
وحاولت هدم منزليين سكنيين ،من إجل إخالء األرض
واالستيالء عليها بزعم مصادرتها للمنفعة العامة وإقامة
مؤسسات تعليمية عليها..
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة الفخيت الواقعة شرق بلدة
يطا 2 ،من (البركسات) لتربية المواشي ،وبئرين لجمع
المياه ،باإلضافة إلى هدم منزل تعود ملكيتها للمواطن محمد
أيوب أبو صبحة ،كما هدمت (بركسا ً) آخر تعود ملكيته
للمواطن أكرم أبو صبحة بحجة عدم الترخيص.
اقتحمت قوات اإلحتالل قرية بيت دجن ،وسلمت إخطارات
للمواطنَين:
بوقف العمل في بناء  2من المنازل تعود ملكيتهما
ِ
عادل صالح أبو حلوان ،وعماد أبو حلوان ،وبوقف األعمال
في شبكة كهرباء تابعة للمجلس القروي في المنطقة الشرقية
للقرية ،بحجة عدم الترخيص
أخطر جيش االحتالل عائلة األسير محمد جرادات في بلدة
السيلة الحارثية في جنين ،بهدم منزل عائلته بزعم مشاركته
في عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حومش المخالة قبل
عدة أسابيع ،وكان جيش االحتالل أخطر عائلته قبل نحو
أسبوع بأمر مماثل
علقت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي قرار هدم إدري على
جدران مسجد التقوى وهو قيد اإلنشاء في قرية العيساوية،
شمالي شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة ،بحجة البناء دون
ترخيص .ويذكر وأضاف أن البلدية أخطرت بهدم المسجد قبل
عدة أيام وعادت وألصقت قرار هدم إداري جديد صباح اليوم.

17/1/2022

حي الشيخ جراح-
محافظة القدس

عائلة المواطن محمود صالحية

12/1/2022

منطقة الفخيت –
يطا – محافظة
الخليل

المواطن محمد أيوب أبو صبحة ،المواطن أكرم أبو
صبحة

12/1/2022

قرية بيت دجن –
محافظة نابلس

المواطنَين عادل صالح أبو حلوان ،وعماد أبو حلوان
ِ

12/1/2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

عائلة األسير محمد جرادات

12/1/2022

قرية العيساوية –
محافظة القدس

-
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.24

.25

.26

.27

.28

أجبرت سلطات اإلحتالل في مخيم شعفاط بمدينة القدس،
المواطن جمال محمد علي ،على القيام بنفسه بهدم محلين
تجاريين قيد األنشاء ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً
لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية
الهدم ،بحجة عدم الترخيص
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي جدارين استناديين في
قرية الولجة ،غربي مدينة بيت لحم ،بحجة البناء دون
ترخيص ،تعود ملكية الجدار األول للمواطن جميل علي أبو
حمدان في منطقة خلة الحور وسط القرية ،والثاني في منقطة
خلة السمك للمواطن علي حسن الدراس
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خيمة سكنية تقطن بها
عائلة المواطن رمزي قيسية ،في منطقة المخرور شمالي
غرب مدينة بيت جاال ،غربي محافظة بيت لحم.
وأفاد المواطن قيسية ،أن الخيمة مقامة على أرض العائلة في
منطقة المخرور المستهدفة ،وتبلغ مساحتها  70م ،2وهي
مقامة من األخشاب واألقشمة والشوادر ،ويقطن بها مع عائلته
المكونة من  6أفراد بينهم طفل وامرأتان .وأوضح قيسية أن
الخيمية أقامها عام  ،2019بعد أن هدمت قوات االحتالل
منزله المكون من طابقين ومطعمه ،بحجة البناء دون ترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في بلدة ترقوميا الخليل ،مسكن من
الصفيح المعزول ،مساحته 22م ،2تقطنه أسرة المواطن خليل
طنينة المكونة من خمسة أفراد من بينهم طفل ،وخيمة
زراعية ،تستخدم كحظيرة أغنام ،مكونة من الشادر وأعمدة
سا من األغنام
حديدية ،مساحتها 60م ،2وتؤوي نحو  70رأ ً
بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في قرية العيسوية بالقدس ،منشأة
تجارية (مغسلة مركبات) تبلغ مساحتها حوالي  ،60تعود
ملكيتها للمواطن محمد مصطفى  ،بحجة عدم الترخيص.

12/1/2022

مخيم شعفاط –
محافظة القدس

المواطن جمال محمد علي

11/1/2022

قرية الولجة –
محافظة بيت لحم

المواطن جميل علي أبو حمدان ،ولمواطن علي حسن
الدراس

11/1/2022

منطقة المخرور-
بيت جاال –
محافظة بيت لحم

عائلة المواطن رمزي قيسية

10/1/2022

بلدة ترقوميا –
محافظة الخليل

المواطن خليل طنينة

10/1/2022

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن محمد مصطفى
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.29

.30
.31

.32

.33

.34

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مقبرة قيد اإلنشاء في قرية
أم طوبا في القدس المحتلة ،والتي يجري العمل عليها لتوسعة
مقبرة القرية القديمة بحجة وجود شبكة طرق في المنطقة،
رغم وجود مجال للشوارع الموجودة ،وأن حجة االحتالل فقط
إلطباق الحصار على القرية ومصادرة وسرقة أراضي القرية
قوات االحتالل تخطر المواطن صالح أبو عليا في قرية المغير
في محافظة رام هللا بهدم بركسين لتربية المواشي ،مساحة كل
منهما  50مترا مربعا ،بذريعة إقامتهما دون ترخيص
أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية صور باهر ،المواطن
إبراهيم أبو كف ،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 وأفاد أبو
كف ،أن منزله قائم منذ  11عاماً ،ومساحته  120م ،2ويسكن
فيه مع عائلته المكونة من  4أفراد ،وعائلة نجله المكونة من
 3أفراد ،بينهم طفالن
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة القدس،
المواطن نعيم حمدان قراعين ،على القيام بنفسه بهدم غرفة
(ملحقة بمنزله) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم،
بحجة عدم الترخيص
أخطر جيش االحتالل عائلة االسير محمود جرادات من بلدة
السيلة الحارثية غرب جنين بنيته هدم منزله
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب جرادات في التاسع
عشر من الشهر الماضي بزعم ضلوعه في العملية التي قتل
فيها مستوطن قرب مستوطنة حومش
هدمت سلطات اإلحتالل في حي سلوان بمدينة القدس ،منزالً
تبلغ مساحته  60مترا ً مربعا ً تعود ملكيته للمواطن سلطان
حليسي ،بحجة عدم الترخيص .حيث يسكن في المنزل مع

10/1/2022

قرية أم طوبا –
محافظة القدس

-

9\1\2022

قرية المغير –
محافظة رام هللا
والبيرة
قرية صور باهر –
محافظة القدس

المواطن صالح أبو عليا

7\1\2022

حي سلوان –
محافظة القدس

المواطن نعيم حمدان قراعين

6\1\2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

عائلة األسير محمود جرادات

5\1\2022

حي سلوان –
محافظة القدس

المواطن سلطان حليسي

9\1\2022
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المواطن إبراهيم أبو كف

.35

.36

.37
.38
.39
.40
.41

زوجته وأبناءه األربعة أكبرهم  13وأصغرهم  6سنوات منذ
عام  2014ومنذ ذلك الحين وبلدية االحتالل تالحقه بحجة
البناء بدون ترخيص وفرضت عليه مخالفة مادية قيمة 35
ألف شيكل
هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي بركسين لتربية
األغنام ،في حي الفهيدات ببلدة عناتا ،شمالي شرق مدينة
القدس ،بحجة البناء دون ترخيص ،تعود ملكيتهما للمواطن
ماجد الفهيدات وشقيقه صالح
هدمت قوات اإلحتالل في خربة إبزيق في األغوار الشمالية،
 4خيام تستخدم للسكن ،باإلضافة إلى  9خيام تستخدم لتربية
الماشية ،وخزان مياه ،ومخزنا ً لألعالف وقواطع حديد
ومعالف ومشارب للماشية وتضرر أكثر من  10اطنان من
أعالف الماشية تعود ملكيتها للمواطن محمد علي نصر هللا،
ونجله محمود ،وعادل نصر هللا الحرو
صادرت قوات اإلحتالل في منطقة روابي قرية العيساوية،
حاوية نقل بضائع (كنتينر) تعود ملكيتها للمواطن سعد
مصطفى
صادرت قوات اإلحتالل قرب مدخل بلدة الزعيّم ،حاوية نقل
بضائع (كنتينر) وعلى المعدات الموجودة بداخله تعود ملكيته
للمواطن عبد هللا أبو ارميلة
فككت قوات اإلحتالل قرب مدخل بلدة الزعيّم( ،بركساً) تعود
ملكيته للمواطن عبد هللا أبو ارميلة ،بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس،
الطابق الثاني للمركز الطبي عبد هللا الشيخ ،والبالغ مساحته
 80مترا ً مربعاً ،بحجة عدم الترخيص
هدمت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس،
غرفة سكنية تعود ملكيتها للمواطن عطا جعافرة ،وهي الغرفة

4\1\2022

بلدة عناتا –
محافظة القدس

المواطن ماجد الفهيدات وشقيقه صالح

4\1\2022

خربة ابزيق –
محافظة طوباس

المواطن محمد علي نصر هللا ،ونجله محمود،
والمواطن عادل نصر هللا الحرو

4\1\2022

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن سعد مصطفى

4\1\2022

بلدة الزعيم –
محافظة القدس

المواطن عبد هللا أبو ارميلة

4\1\2022

بلدة الزعيم –
محافظة القدس
حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن عبد هللا أبو ارميلة

4\1\2022

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

4\1\2022
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المواطن عطا جعافرة

.42

.43

.44
.45
.46

.47

المتبقية من المنزل بعد أن هدمته يوم  ،2022\1\14بحجة
عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في بلدة بيت حنينا في القدس ،طابقا ً تبلغ
مساحته  80مترا ً مربعا ً من منزل المواطن صهيب الرجبي،
بحجة عدم الترخيص ،ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الثالثة،
أكبرهم  4أعوام وأصغرهم  6اشهر
أخطرت قوات االحتالل بهدم قبة مسجد الرحمن في بيت
صفافا في القدس بعد ان تم ترميمه ،بحجة أن بناء قبة ذهبية
فوق المسجد في بيت صفافا مشابهة لقبة الصخرة محاولة من
جانب الفلسطينيين إلظهار البلدة كجزء من مجمع مقدس في
القدس ،بحيث يحرم على اإلسرائيليين أيضا ً دخول البلدة
أخطرت قوات االحتالل بوقف البناء في مسجد التقوى في بلدة
العيساوية في مدينة القدس بحجة البناء بدون ترخيص
هدمت قوات االحتالل في بلدة العيساوية في القدس بركسين
للمواشي ،تعود ملكيتها للمواطنين محمود وعلي إبراهيم
موسى السعيدي
سلمت قوات االحتالل إخطارات هدم لثمانية منازل سكنية
مأهولة وقيد اإلنشاء ،ومسجد قيد التشطيب ومنشأة زراعية
في قرية نحالين ،غربي مدينة بيت لحم ،بحجة البناء دون
ترخيص .وتعود ملكية هذه المنازل إلى المواطنين :حسام
محمود نجاجرة ،وبهاء يحيى نجاجرة ،وشادي أحمد زايد،
وغانم حسن نجاجرة ،ورائد يوسف شكارنة ،ومحمد هاني
عوض ومحمد يحيى نجاجرة ،ومحمد يوسف عوض ،ومنشأة
للمواطن سامح عاطف نجاجرة
هدمت مجموعة من المستوطنين في منطقة خلة الضبع شرق
بلدة يطا في محافظة الخليل ،جزء من غرفة زراعية تعود
ملكيتها للمواطن جميل العمور.

4\1\2022

بلدة بيت حنينا –
محافظة القدس

المواطن صهيب الرجبي

3\1\2022

بلدة بيت صفافا –
محافظة القدس

-

3\1\2022

بلدة العيساوية –
محافظة القدس
بلدة العيساوية –
محافظة القدس

-

3\1\2022

قرية نحالين –
محافظة بيت لحم

المواطنين حسام محمود نجاجرة ،وبهاء يحيى
نجاجرة ،وشادي أحمد زايد ،وغانم حسن نجاجرة،
ورائد يوسف شكارنة ،ومحمد هاني عوض ومحمد
يحيى نجاجرة ،ومحمد يوسف عوض ،ومنشأة
للمواطن سامح عاطف نجاجرة

3\1\2022

بلدة يطا – محافظة
الخليل

المواطن جميل العمور

3\1\2022
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.48

.49

.50

.51

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم منزل الشهيد
الفلسطيني فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط في مدينة القدس،
والذي استشهد خالل تنفيذه عملية إطالق نار أدت إلى مقتل
مستوطن إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين بجروح خطيرة.
أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية صور باهر ،عائلة
المواطنة شيماء دبش ،على القيام بنفسها بهدم منزلها ،بعد أن
أخطرتها في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات باهظة في حال
قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص،
والمنزل مكون من  6غرف ويسكنه  11فردا ً
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس،
المواطن جمال أبو نجمة ،على القيام بنفسه بهدم محله
التجاري ،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 واد قدوم في بلدة سلوان
بمدينة القدس ،المواطن رامي عويضة ،على القيام بنفسه بهدم
منزله البالغ مساحته  60مترا ً مربعاً ،بعد أن أخطرته في وقت
سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات
اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص ،ويسكن فيه مع
والدته وزوجته وأطفاله الخمسة.

2\1\2022

مخيم شعفاط –
مدينة القدس

الشهيد فادي أبو شخيدم

2\1\2022

قرية صور باهر-
محافظة القدس

المواطنة شيماء دبش

1\1\2022

حي الشيخ جراح-
محافظة القدس

المواطن جمال أبو نجمة

1\1\2022

بلدة سلوان –
محافظة القدس

المواطن رامي عويضة
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