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

عن الفترة 2022/2/28 -2/1
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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
شباط 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  ،2022/2/28-2022/2/1وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز
"شمس" في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

2

إحصائية شهر شباط العامة
خالل شهر شباط  ،2022رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ( )238منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء

بنية استهداف هذه المنشآت مستقبالً.
بالهدم أو توزيع اإلخطارات َ

تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )87منشأة )8( ،منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة
التهديد بالغرامات والسجن .و( )1منشأة تعود لسيدة ،فقد هدمت قوات االحتالل في قرية المنيّة الواقعة جنوب بلدة تقوع في بيت
لحم ،جدار منزل تعود ملكيته للمواطنة ثريا عويضة سليمان سواركة ،بحجة عدم الترخيص.

أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )151منشأة بالهدم أو وقف العمل أو اإلخالء ،معظمها سكنية ،باإلضافة
إلى حظائر ماشية ،منشآت تجارية ،غرف زراعية ،آبار مياه وبرك زراعية ،كهف ،مدرسة ،مقبرة ،ومنشأة دينية  .منها ( )1منشأة

تعود ملكيتها لسيدة ،فقد أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في عين الحلوة في األغوار الشمالية ،بوقف العمل في  30منشأة،

 10منها سكنية والباقي عبارة عن حظائر ماشية ،تعود ملكيتها لألشقاء :فتحي ،وفاطمة ،وعادل عليان دراغمة ،بحجة عدم
الترخيص
• 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

50

مساكن بركسات

21

مساكن كرفانات

2

مساكن خيام

1

غرف زراعية

20

آبار وبرك وخطوط مياه

11

منشآت تجارية

62

جدران استنادية وأسوار

3

حظائر وبركسات ماشية

25

اسطبل خيول

1

كرفانات زراعية

2

بركس زراعي

3

مسكن زراعي

1

مخزن

2
3

بركس للدواجن

1

منشأة دينية

1

كراج

1

أكشاك وبسطات خضار

25

مقبرة

1

خزانات مياه

1

مدارس

1

دفيئة زراعية

1

كهف

1

مسلخ دواجن

1

المجموع

238

• توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات

4

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظتي جنين ()26
منشأة ،تليها محافظة الخليل ( )25منشأة ،ثم محافظة القدس ( )19منشأة .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
جنين

 26منشأة

الخليل

 25منشأة

القدس

 19منشأة

رام للا

 7منشآت

سلفيت

 5منشآت

نابلس

 3منشآت

قلقيلية

 1منشآة

بيت لحم

 1منشآة

المجموع

 87منشآة

• 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 ( )151إخطار في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات إلى
اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين ،وقد جاءت محافظتي القدس وطوباس في أعلى نسبة،
وفقاً للجدول التالي:
جدول رقم ( :)3توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقاً للمحافظات
المحافظة

عدد المنشآت التي تم إخطارها

القدس

 56منشأة

طوباس

 39منشأة

الخليل

 17منشأة

سلفيت

 13منتشأة

بيت لحم

 11منشأة
5

نابلس

 9منشآت

جنين

 3منشآت

رام للا

 2منشآة

أريحا واألغوار

 1منشأة

المجموع

 151منشأة

• 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 شباط ( )114شخص على األقل ،منهم ( )24أطفال ،و ( )5نساء ،وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
حجج االنتهاكات
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر شباط ،كانت

المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات االحتالل بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ( )80( )Cمنشأة من أصل ( ،)87و

( )2منشاة كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها ،و( )4بحجة توسيع مستوطنات في
المنطقة ،ومنشأة واحدة بحجة قربها من الشارع االستيطاني.

أما فيما يتعلق باإلخطارات ،فكانت ( )98منشأة من أصل ( )151منشأة أخطرت ،بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق
( .)cو( )50منشأة بحجة إقامة مشاريع استيطانية مكانها ،فقد أخطرت بلدية االحتالل بهدم  50منشأة تجارية في المنطقة
الصناعية في حي واد الجوز بمدينة القدس لتنفيذ مشروع وادي السيليكون االستيطاني على أنقاض محالهم القائمة منذ عشرات

صورت ،قبل عدة أيام ،المحال التجارية في الحي ،وعادت اليوم وألصقت
السنين .وذكرت مصادر أن طواقم بلدية االحتالل قد ّ
إخطارات بإخالئها على األبواب؛ بحجة البناء بدون ترخيص .وتتواجد في المنطقة نحو  200منشأة صناعية وتجارية أخطرت
بالهدم العام الماضي ،ففي األعوام الماضية ،أعلنت بلدية االحتالل في القدس عن ّنيتها إنشاء ما يسمى بمشروع “وادي السيليكون”؛
بمزاعم تطوير الشارع المقدسي في الحي ،وبدأت بالتواصل مع أصحاب األمالك واألهالي في المنطقة .ويتضمن هذا المشروع
بناء حي تكنولوجي وأبراج عالية وفنادق ومراكز تجارية ،على أنقاض المنشآت التي تعود ملكيتها للمقدسيين منذ الخمسينات؛

يسعى االحتالل من خاللها إلى تحويل المنطقة ٍ
لممر آمن للمستوطنين ،وإضفاء الطابع اليهودي عليها .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 .و( )3منشآت كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها.
فقد أبلغت مؤسسة الدفاع عن حقوق الفرد "هموكيد" ،يوم الجمعة  ،2022\2\4عائلة األسير محمود غالب جرادات من بلدة السيلة
الحارثية غرب جنين ،بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم منزله ،بعد رفض االستئناف الذي تقدمت به المؤسسة ضد الهدم،
وتتهمه بتنفيذ عملية قرب مستوطنة حومش المقامة قرب قرية برقة في نابلس ،برفقة محمد جرادات وغيث وعمر جرادات ،وصادقت
محكمة االحتالل اإلسرائيلي يوم األحد  ،2022\2\20على هدم منزل األسير محمد يوسف جرادات .وكانت العائلة ،قد قدمت
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التماسا للمحكمة من خالل مؤسسة حقوقية منذ تسليم اإلخطار ،وقد رفضته المحكمة وأمهلت العائلة حتى يوم الخميس المقبل،

كما صادق جيش االحتالل يوم األربعاء  ،2022\2\23على قرار هدم منزل األسير عمر أحمد جرادات ،ليكون المنزل الرابع
الذي يقرر هدمه في سيلة الحارثية غرب جنين.

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 شباط بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتياً ( )8منشآت من أصل ( )87منشأة،
جميعها في محافظة القدس ،منها ( )7منازل هدمت بحجة عدم الترخيص ،و( )1مخزن هدم بحجة قربه من الشارع االستيطاني.
فقد أجبرت سلطات االحتالل في حي سلوان بمدينة القدس ،المواطن أحمد عامر الخالص ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد
أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،وأجبرت أيضاً في حي
سلوان ،المواطن محمود أبو دياب ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في
حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،وأجبرت في قرية صور باهر ،عائلتي :دبش ،وكركي ،على القيام بنفسهما بهدم منزلهما
المكون من طابقين ،بعد أن أخطرتهما في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم،
بحجة عدم الترخيص ،ويسكن فيه  14فرداً منهم  9أطفال ،وأجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عائلة المواطن إياد أحمد أبو
سنينة على هدم منزلها في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة ،ما أدى إلى تشريد أفراد العائلة البالغ عددهم  6أفراد ،كما
أجبرت في بلدة العيساوية في القدس ،المواطن نسيب عبيد على هدم منزله ذاتياً تحت طائلة االعتقال والغرامات في حال لم
يهدمه .ويأوي المنزل عائلة قوامها  10أفراد ،بينهم  6أطفال وامرأتان.
وأجبرت بلدية االحتالل في القدس عائلة المواطن رمزي شوامرة على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة
قس اًر ،تحت تهديد الغرامات الباهظة .ويسكنه مع زوجته وأوالده الخمسة ،والمنزل مبني منذ عام  ،2005وأخطرته بلدية االحتالل
بهدمه خالل عام  ،2016وغرمته بمبلغ  30ألف شيقل بسبب ما قالت عنه "بناء غير قانوني وغير مرخص" .وقبل نحو 20
يوما ،اقتحم عناصر بلدية االحتالل المنزل مجددا ،ووضعوا إخطا ار بالهدم خالل  21يوما ،ورغم محاوالت العائلة تأجيل القرار
لكن بلدية االحتالل رفضت ذلك.
لما بعد عيد الفطر القادمّ ،

وأجبرت سلطات االحتالل المواطن ناصر العالمي على هدم مخزن في حي الشيخ جراح بالقدس ،بحجة قربه من الشارع
االستيطاني.
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ملحق جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل شباط 2022
الرقم
.1

.2
.3

.4

وصف االنتهاك
سلمت قوات االحتالل اخطارات بوقف العمل بثالثة منازل
في تجمع أم قصة شرق مدينة يطا تعود ملكيتها للمواطنين
ناجح محمد عبد عودة الكعابنة ،علي مصطفى عبد عودة
الكعابنة ،ومحمد حماد
أخطرت قوات االحتالل بهدم أربعة منشآت تجارية في بلدة
جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس ،بحجة عدم الترخيص،
تعود ملكيتها لعائلة جعافرة
أجبرت بلدية االحتالل في القدس عائلة المواطن رمزي
شوامرة على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس
المحتلة قسراً ،تحت تهديد الغرامات الباهظة.
ويسكنه مع زوجته وأوالده الخمسة ،والمنزل مبني منذ عام
 ،2005وأخطرته بلدية االحتالل بهدمه خالل عام ،2016
وغرمته بمبلغ  30ألف شيقل بسبب ما قالت عنه "بناء غير
قانوني وغير مرخص" .وقبل نحو  20يوما ،اقتحم عناصر
بلدية االحتالل المنزل مجددا ،ووضعوا إخطارا بالهدم خالل
 21يوما ،ورغم محاوالت العائلة تأجيل القرار لما بعد عيد
الفطر القادم ،لكن بلدية االحتالل رفضت ذلك
أخطرت قوات االحتالل ،بهدم ثالثة منازل وحظيرة أغنام
وأسوار استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
فقد سلمت إخطارات بهدم ثالثة منازل قيد اإلنشاء تبلغ مساحة
كل منها حوالي  200متر مربع ،تعود لكل من نبيل خالد
حسين حجاجلة ،وعصام خليفة ،وأحمد إبراهيم األعرج ،و
سلمت المواطن مصطفى عودة إخطارا بهدم حظيرة أغنام،
والمواطن محمود أبو علي ،إخطارا بهدم أسوار استنادية،
وذلك بحجة وجودها بالمناطق المصنفة (ج)

التاريخ
27\2\2022

مكان االنتهاك
تجمع أم قصة -يطا
– محافظة الخليل

الجهة التي تم انتهاك حقها
المواطنين ناجح محمد عبد عودة الكعابنة ،علي
مصطفى عبد عودة الكعابنة ،ومحمد حماد

27\2\2022

بلدة جبل المكبر-
محافظة القدس

عائلة جعافرة

27/2/2022

بلدة بيت حنينا –
محافظة القدس

المواطن رمزي شوامرة

27/2/2022

قرية الولجة –
محافظة بيت لحم

المواطنين :نبيل خالد حسين حجاجلة ،عصام خليفة،
أحمد إبراهيم األعرج ،مصطفى عودة ،و محمود أبو
علي

8

.5
.6
.7

.8
.9
.10

.11
.12

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا ،منزالً آخر للمواطن
محمود إبراهيم أبو حليمة ،بحجة عدم الترخيص
أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عائلة المواطن إياد أحمد
أبو سنينة على هدم منزلها في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس
المحتلة ،ما أدى إلى تشريد أفراد العائلة البالغ عددهم  6أفراد
أخطرت قوات االحتالل في تجمع خلة القرن شرق مدينة يطا
جنوب الخليل بوقف العمل بمسلح للدواجن وبركس للدواجن
وبئر للمياه ومبنى زراعي وجدار اسمنتي يحيط بالمسلخ تعود
ملكيتها للمزارع خضر بصل
أخطرت قوات االحتالل بهدم مسكن ووقف العمل بتأهيل
كهف شمال شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل
سلمت قوات االحتالل المواطن محمود إبراهيمة سالمة
عبيات إخطارا ً يقضي بوقف البناء بمنزل للسكن في قرية
فصايل شمال مدينة أريحا بحجة عدم الترخيص
أخطرت بلدية القدس ،التابعة لالحتالل اإلسرائيلي ،عائلة
شقيرات في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة ،بهدم
منزلها ذاتيًا ،ودفع  19ألف شيكل غرامة مالية ،أو تغريمها
تكاليف الهدم في حال هدمتها آليات االحتالل
هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا ،منزالً تعود ملكيته
للمواطن محمود إبراهيم أبو حليمة ،بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مبنأًً سكنيا ً ومنشأة
تجارية في بلدة عناتا ،شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات االحتالل اقتحمت حي
البقعان في البلدة وهدمت منزالً مكونا ً من شقتين يعود للمقدسي
رائد حجاج فهيدات.
وهدمت غرفة تابعة لبركس تجاري هُدم بداية شهر شباط/
فبراير الجاري

27/2/2022

بلدة عناتا –
محافظة القدس
بلدة جبل المكبر –
محافظة القدس

25\2\2022

تجمع خلة القرن –
يطا -محافظة
الخليل

المزارع خضر بصل

24/2/2022

بلدة يطا – محافظة
الخليل
قرية فصايل –
محافظة أريحا
واألغوار
بلدة جبل المكبر –
محافظة القدس

-

24/2/2022

بلدة عناتا –
محافظة القدس
بلدة عناتا –
محافظة القدس

26/2/2022

24/2/2022
24/2/2022

24/2/2022
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المواطن محمود إبراهيم أبو حليمة
المواطن إياد أحمد أبو سنينة

المواطن محمود إبراهيمة سالمة
عائلة شقيرات

المواطن محمود إبراهيم أبو حليمة
المواطن رائد حجاج فهيدات

.13

.14

.15

.16
.17

.18

هدمت قوات االحتالل أربعة مساكن وبركسا ً في قرية لصفير
جنوب مدينة الخليل واألربعة مساكن تأوي  30فردا ً تعود
ملكيتها للشقيقين محمود ومحمد خليل ابو قبيطة وقريبهما
احمد محمد ابو قبيطة ،إضافة إلى بركس لتربية األغنام يعود
للعائلة ذاتها
صادق جيش االحتالل على قرار هدم منزل األسير عمر أحمد
جرادات ،ليكون المنزل الرابع الذي يقرر هدمه في سيلة
الحارثية غرب جنين.
ويتهم االحتالل عمر جرادات بالمشاركة في تنفيذ عملية
إطالق النار قرب مستوطنة "حومش" المخالة شمال نابلس،
مع شقيقه غيث المتهم الرئيس في العملية التي نفذت منتصف
كانون أول /ديسمبر الماضي
هدمت قوات االحتالل أربعة مساكن من الطوب والصفيح في
قرية شعب البطم شرق يطا جنوب الخليل وشردت  40فردا ً
من ساكنيهنا ،بهدف توسيع ما تسمى مستوطنة "أفيجال"
للمواطنين :يوسف أحمد
المحاذية للقرية ،تعود ملكيتها
ِ
الجبارين ،وشقيقه محمد ،عثمان محمد الجبارين ،وخالد خليل
الجبارين
هدمت قوات االحتالل ،منشأة تستخدم كإسطبل للخيل في بلدة
العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
أخطرت قوات االحتالل بهدم خمس غرف زراعية في كفر
الديك تقع في منطقة باط األرز شمال البلدة ،وتعود للمواطنين:
نمر عزات علي أحمد ،عاطف عمر علي أحمد ،حبيب عوض
علي أحمد ،شادي عمر حبوب ،ومحمد أحمد علي أحمد
سلمت قوات االحتالل أمر بهدم منزل مساحته 255م ،2يأوي
عائلة قوامها  16فرداً ،بينهم  8أطفال ،من بينهم  5أناث،
وكذلك منشأة لتفكيك الحديد والخردة ،في بلدة أذنا ،غرب
الخليل

23/2/2022

قرية لصفير –
محافظة الخليل

الشقيقين محمود ومحمد خليل أبو قبيطة وقريبهما
أحمد محمد أبو قبيطة

23/2/2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

األسير عمر أحمد جرادات

22/2/2022

قرية شعب البطم –
محافظة الخليل

المواطنين :يوسف أحمد الجبارين ،وشقيقه محمد،
ِ
عثمان محمد الجبارين ،وخالد خليل الجبارين

21\2\2022

بلدة العيساوية –
محافظة القدس
بلدة كفر الديك –
محافظة سلفيت

-

20\2\2022

بلدة
إذنا – محافظة
الخليل

21\2\2022
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المواطنين :نمر عزات علي أحمد ،عاطف عمر علي
أحمد ،حبيب عوض علي أحمد ،شادي عمر حبوب،
ومحمد أحمد علي أحمد
-

.19
.20

.21

.22

.23

.24
.25

وضعت قوات االحتالل  3إخطارات لوقف عمل في بركة
جمع مياه وكرفان حديدي يستخدم كمسكن زراعي ،وغرفة
زراعية ،في بلدة إذنا ،غرب الخليل
هدمت قوات االحتالل في منقطة عين سامية الواقعة شرق
قرية كفر مالك ،خيمة و 2من (البركسات) أحدهما للسكن
للمواطنَين :يونس أبو
والثاني لتربية المواشي تعود ملكيتهما
ِ
عيد ،وفاروق بعيرات
اقتحمت قوات االحتالل منطقة “جبل الراس” في دير قديس
غرب رام هللا ،وأخطرت بإزالة كرفان زراعي مقام منذ
سنوات ،مملوك للمواطن أمجد غازي حسين ،يستخدم
لألغراض الزراعية ،وأخطرت المزارعين والرعاة بعدم
دخول المنطقة
صادقت محكمة االحتالل اإلسرائيلي ،على هدم منزل األسير
محمد يوسف جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
وكانت العائلة ،قد قدمت التماسا للمحكمة من خالل مؤسسة
حقوقية منذ تسليم اإلخطار ،وقد رفضته المحكمة وأمهلت
العائلة حتى يوم الخميس المقبل
أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة العيساوية في
القدس ،المواطن نسيب عبيد على هدم منزله ذاتيا ً تحت طائلة
االعتقال والغرامات في حال لم يهدمه .ويأوي المنزل عائلة
قوامها  10أفراد ،بينهم  6أطفال وامرأتان.
هدمت قوات االحتالل غرفة زراعية في قرية دوما جنوب
نابلس .تعود ملكيتها للمواطن عبد هللا سالودة بحجة البناء دون
ترخيص
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،في بلدة بيت حنينا شمالي
القدس المحتلة منشأة تجارية تعود ملكيتها لعائلة القصاص

20\2\2022

بلدة
إذنا – محافظة
الخليل
قرية كفر مالك –
محافظة رام هللا
والبيرة

20\2\2022

قرية دير قديس –
محافظة رام هللا
والبيرة

المواطن أمجد غازي حسين

20\2\2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

منزل األسير محمد يوسف جرادات

19\2\2022

بلدة العيساوية –
محافظة القدس

المواطن نسيب عبيد

17\2\2022

قرية دوما –
محافظة نابلس

المواطن عبد هللا سالودة

17\2\2022

بلدة بيت حنينا-
حافظة القدس

عائلة القصاص

20\2\2022
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المواطنَين يونس أبو عيد ،وفاروق بعيرات
ِ

.26

سلمت قوات االحتالل في بلدة إذنا في الخليل إخطارا ً بوقف
البناء وهدم مقبرة آل عواد التي تقع في المنطقة الغربية من
البلدة القريبية من جدار الفصل العنصري
أخطرت قوات االحتالل في منطقة بيروق بمسافر يطا
المواطن سامر الجعبري بوقف البناء في منزله علما ً أنها
هدمته العام الماضي بحجة عدم الترخيص
أخطرت قوات االحتالل في قرية عاطوف في محافظة
طوباس بهدم بركة مياه للمواطن نظير بشارات بسعة 500
متر مكعب ،وبركة مياه أخرى بسعة  1000متر مكعب،
وكرفان سكني ومخزن لحفظ المواد الزراعية
سلمت سلطات االحتالل في بلدة جبل المكبر المواطن ايهاب
الحصيني أمرا ً بهدم منزله وامهلته  21يوما ً لتنفيذ عملية الهدم
أو أن تقوم آلياتها بتنفيذ عملية الهدم وتغرمه بتكاليف الهدم
أخطرت قوات االحتالل بهدم مدرسة راس التين في تجمع
"راس التين" في قرية كفر مالك شرق رام هللا

.31

هدمت قوات االحتالل في بيت حنينا بمدينة القدس منشأة
تجارية تستخدم كمعرض سيارات على مساحة مئتي متر تعود
للمواطن عزت عبد القادر دون إخطار مسبق
هدمت قوات االحتالل في قرية خلية المية جنوب الخليل بئرا ً
ومنزال قيد االنشاء تعود ملكيتهما للمواطن كامل حسين خلوي
بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات االحتالل في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب
الخليل بركسا ً لتربية المواشي وغرفة زراعية تعود ملكيتها
للمواطن فؤاد العمور
هدمت قوات االحتالل في قرية زيف في الخليل ،منزالً تعود
ملكيته للمواطن :كامل أبو سنينة ،بحجة عدم الترخيص

.27
.28

.29
.30

.32
.33
.34

16/2/2022

بلدة إذنا – محافظة
الخليل

مقبرة آل عواد

16/2/2022

مسافر يطا –
محافظة الخليل

المواطن سامر الجعبري

16/2/2022

قرية عاطوف –
محافظة طوباس

المواطن نظير بشارات ،ومواطنين آخرين

16/2/2022

بلدة جبل المكبر-
مافظة القدس

المواطن ايهاب الحصيني

16\2\2022

تجمع راس التين-
قرية كفر مالك –
محافظة رام هللا
والبيرة
بلدة بيت حنينا –
محافظة القدس

-

15\2\2022

قرية خلة المية –
محافظة الخليل

المواطن كامل حسين خلوي

15\2\2022

قرية الفخيت –
محافظة الخليل

المواطن فؤاد العمور

15\2\2022

قرية زيف –
محافظة الخليل

المواطن كامل أبو سنينة

15\2\2022
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المواطن عزت عبد القادر

.35
.36

.37
.38
.39
.40
.41

.42

هدمت قوات االحتالل كراجا لتصليح المركبات ،يعود
للمواطن جهاد عويس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس
اقتحمت قوات االحتالل قريتي كردال وبردال في األغوار
الشمالية ،وسلمت إخطارات بهدم منزل تعود ملكيته للمواطن
نبيل عارف فقهاء ،و 2من (البركسات) الزراعية تعود
للمواطنَين :محمد علي رضوان فقهاء ،وجهاد نمر
ملكيتهما
ِ
حسين صوافطة ،ووقف العمل في بناء "كرفان" للسكن تعود
ملكيته للمواطن خالد رشدي صوافطة ،و(بركس) زراعي
تعود ملكيته للمواطن :فارس صوافطة ،بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات االحتالل في بلدة بيت حنينا( ،بركس) تعود
ملكيته للمواطن بشار الكسواني ،بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات االحتالل في بلدة الرام شمال القدس منشأة
تجارية (بركس لبيع الخضار) في منطقة "دوار أبو شهيد"
تعود ملكيته لعائلة :جابر
هدمت قوات االحتالل في حي سطح مرحبا في مدينة البيرة،
منزالً مكون من طابقين (قيد اإلنشاء) ،يعود للمواطنين ثائر
فليفل وسالم جويلس بحجة عدم الترخيص
أجبرت سلطات االحتالل المواطن ناصر العالمي على هدم
مخزن في حي الشيخ جراح بالقدس ،بحجة قربه من الشارع
االستيطاني
أقدمت مجموعة من المستوطنين على هدم وتخريب خمس
غرف زراعية في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك
في سلفيت تعود للمواطنين :حاتم وفرح وعلي قاسم ،وناجح
حرب ،وجميل حسين بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات االحتالل في منطقة وردان في بلدة بيت أ ُ َّمر،
غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عودة أحمد صبارنة،
وبئر لجمع المياه واقتلعت عددا ً من أشجار الزيتون تعود
ملكيتها للمواطن محمد ناصر العالمي ،بحجة عدم الترخيص

15\2\2022

بلدة اللبن الشرقية
– محافظة نابلس
قريتي كردال
وبردال – محافظة
طوباس

15\2\2022

بلدة بيت حنينا –
محافظة القدس
بلدة الرام –
محافظة القدس

14\2\2022

مدينة البيرة –
محافظة رام هللا
والبيرة
حي الشيخ جراح –
محافظة القدس

13\2\2022

بلدة كفر الديك –
محافظة سلفيت

المواطنين حاتم وفرح وعلي قاسم ،وناجح حرب،
وجميل حسين

13\2\2022

بلدة بيت أمر –
محافظة الخليل

المواطن عودة أحمد صبارنة ،والمواطن محمد ناصر
العالمي

15\2\2022

14\2\2022

13\2\2022
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المواطن جهاد عويس
المواطنين نبيل عارف فقهاء ،محمد علي رضوان
فقهاء ،جهاد نمر حسين صوافطة ،خالد رشدي
صوافطة ،وفارس صوافطة.

المواطن بشار الكسواني
عائلة جابر
المواطنين ثائر فليفل وسالم جويلس
المواطن ناصر العالمي

.43
.44

.45

.46

.47

هدمت قوات االحتالل قرب مدخل منطقة الحواوز شمال بلدة
حلحول ،غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عمار حنيحن،
بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات االحتالل في بلدة السيلة الحارثية ،منزل عائلة
األسير :محمود غالب جرادات .والمتهم بتنفيذ عملية عند
مستوطنة حومش قرب قرية برقة في نابلس ،برفقة محمد
جرادات وغيث وعمر جرادات التي أصدر االحتالل أوامر
هدم لمنازلهم في وقت سابق.
ففي  16ديسمبر الماضي ،نفذ مقاومون فلسطينيون ،عملية
قرب مستوطنة حومش المخالة ،قتل خاللها مستوطن وأصيب
اثنان آخران بجروح
أجبرت سلطات االحتالل في قرية صور باهر ،عائلتي :دبش،
وكركي ،على القيام بنفسهما بهدم منزلهما المكون من طابقين،
بعد أن أخطرتهما في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات باهظة
في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص ،ويسكن فيه  14فردا ً منهم  9أطفال
أجبرت سلطات االحتالل في حي سلوان بمدينة القدس،
المواطن محمود أبو دياب ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد
أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات باهظة في
حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص ،ويسكن فيه هو وزوجته.
أخطرت قوات االحتالل ،بوقف العمل في بناء  9منشآت ،في
قرية قريوت جنوب شرق نابلس ،فقد اقتحمت المنطقة الشرقية
المعروفة بمنطقة “الدبابيس” ،وسلمت تسع إخطارات وقف
بناء لتسعة منازل ومنشآت ،بينها عمارة سكنية مكونة من 8
شقق ،وحظيرة أغنام.

13\2\2022

بلدة حلحول –
محافظة الخليل

المواطن عمار حنيحن

13\2\2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

عائلة األسير محمود جرادات

13\2\2022

قرية صور باهر –
محافظة القدس

عائلتي دبش وكركي

11\2\2022

حي سلوان –
محافظة القدس

المواطن محمود أبو دياب

9\2\2022

قرية قريوت –
محافظة نابلس

-
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هدمت قوات االحتالل منزالً في بلدة إذنا في الخليل يعود
للمواطن عصام تيسير طميزي ،وتم الهدم بشكل مفاجئ ولم
يسمح للعائلة بتفريغ مقتنيات المنزل ،بحجة عدم الترخيص
أخطرت قوات االحتالل بهدم خمس غرف زراعية في بلدة
نحالين في بيت لحم ،بدعوى أنها أقيمت بدون ترخيص،
وتعود هذه المنشآت للمواطنين وسيم حاتم غياظة ،إبراهيم
محمد نجاجرة ،أمين محمد نجاجرة ،حسن شاكر نجاجرة
هدمت قوات االحتالل دفيئات زراعية في قرية جيوس شرق
مدينة قلقيلية ،تقدر مساحتها بـ  10دونمات مزروعة
بالخضراوات تعود للمواطن فؤاد غرابة ،بحجة أنها تقع في
المنطقة المصنفة "ج".
هدمت قوات االحتالل خزان مياه زراعي معدني تبلغ سعته
 250كوبا تعود ملكيته للمزارع ثابت أبو ثابت في قرية فروش
بيت دجن شرق محافظة نابلس بحجة وجوده في المنطقة
المصنفة ج.
هدمت قوات االحتالل في قرية المنية الواقعة جنوب بلدة تقوع
في بيت لحم ،جدار منزل تعود ملكيته للمواطنة ثريا عويضة
سليمان سواركة ،بحجة عدم الترخيص
أخطرت بلدية االحتالل بهدم  50منشأة تجارية في المنطقة
الصناعية في حي واد الجوزبمدينة القدس لتنفيذ مشروع وادي
السيليكون االستيطاني على أنقاض محالهم القائمة منذ
عشرات السنين.
وذكرت مصادر أن طواقم بلدية االحتالل قد صورت ،قبل
عدة أيام ،المحال التجارية في الحي ،وعادت اليوم وألصقت
إخطارات بإخالئها على األبواب؛ بحجة البناء بدون ترخيص.
وتتواجد في المنطقة نحو  200منشأة صناعية وتجارية
أخطرت بالهدم العام الماضي ،ففي األعوام الماضية ،أعلنت
بلدية االحتالل في القدس عن نيتها إنشاء ما يسمى بمشروع

9\2\2022

بلدة إذنا – محافظة
الخليل

المواطن عصام تيسير طميزي

8\2\2022

بلدة نحالين –
محافظة بيت لحم

المواطنين وسيم حاتم غياظة ،إبراهيم محمد نجاجرة،
أمين محمد نجاجرة ،حسن شاكر نجاجرة

8\2\2022

قرية جيوس –
محافظة قلقيلية

المواطن فؤاد غرابة

8\2\2022

قرية فروش بيت
دجن – محافظة
نابلس

المزارع ثابت أبو ثابت

7\2\2022

قرية المنية –
محافظة بيت لحم

المواطنة ثريا عويضة سواركة

7\2\2022

حي وادي الجوز –
محافظة القدس

-
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“وادي السيليكون”؛ بمزاعم تطوير الشارع المقدسي في
الحي ،وبدأت بالتواصل مع أصحاب األمالك واألهالي في
المنطقة .ويتضمن هذا المشروع بناء حي تكنولوجي وأبراج
عالية وفنادق ومراكز تجارية ،على أنقاض المنشآت التي
تعود ملكيتها للمقدسيين منذ الخمسينات؛ يسعى االحتالل من
خاللها إلى تحويل المنطقة لممر آمن للمستوطنين ،وإضفاء
الطابع اليهودي عليها.
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في عين الحلوة في
األغوار الشمالية ،بوقف العمل في  30منشأة 10 ،منها سكنية
والباقي عبارة عن حظائر ماشية ،تعود ملكيتها لألشقاء:
فتحي ،وفاطمة ،وعادل عليان دراغمة ،بحجة عدم الترخيص
أخطر جيش االحتالل بهدم بئر زراعي يقع في منطقة "واد
األبيار" في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم يعود
للمواطن أحمد رزق أبو غليون
أبلغت مؤسسة الدفاع عن حقوق الفرد "هموكيد" ،اليوم
الجمعة ،عائلة األسير محمود غالب جرادات من بلدة السيلة
الحارثية غرب جنين ،بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم
منزله ،بعد رفض االستئناف الذي تقدمت به المؤسسة ضد
الهدم ،وتتهمه بتنفيذ عملية قرب مستوطنة حومش المقامة
قرب قرية برقة في نابلس ،برفقة محمد جرادات وغيث وعمر
جرادات
هدمت قوات االحتالل في منطقة الحصة قرب قرية دير نظام
في رام هللا 2 ،من المنازل (قيد اإلنشاء) تعود ملكيتهما
للمواطنَين :محمد نجادة ،وخالد نجادة ،بحجة عدم الترخيص.
ِ
سلمت قوات االحتالل في قرية مردا في سلفيت إخطارات
بوقف البناء في مسجد (قيد اإلنشاء) ،و 4منازل (قيد اإلنشاء)
تعود ملكيتها للمواطنين :جهاد خليل ،وضرغام إبداح ،زاهي
منصور ،وأحمد سامي منصور ،ومحالً تجاريا ً تعود ملكيتها

6\2\2022

عين الحلوة –
محافظة طوباس

األشقاء فتحي وفاطمة وعادل عليان دراغمة

6\2\2022

بلدة الخضر –
محافظة بيت لحم

المواطن أحمد رزق أبو غليون

4\2\2022

بلدة السيلة الحارثية
– محافظة جنين

عائلة األسير محمود جرادات

3\2\2022

قرية دير نظام –
محافظة رام هللا

لمواطنَين :محمد نجادة ،وخالد نجادة
ا
ِ

2\2\2022

قرية مردا –
محافظة سلفيت

للمواطنين :جهاد خليل ،وضرغام إبداح ،زاهي
منصور ،أحمد سامي منصور ،سامي محمد جميل،
مفيد حماد ،والمواطن أحمد راتب خفش
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للمواطن :سامي محمد جميل ،و(بركسا ً) تعود ملكيته
للمواطن :مفيد حماد ،ومحل شايش ورخام ،وطريق زراعي
في أرض المواطن :أحمد راتب خفش ،بحجة عدم الترخيص
ولوقوعها في المنطقة المصنفة ) (Cالخاضعة للسيطرة
اإلسرائيلية.
هدمت قوات االحتالل في منطقة خلة الضبع الواقعة شرق
بلدة يطا 4 ،آبار لجمع المياه تعود ملكيتها لمواطنين من
عائالت الحمامدة ،والعمور ،والدبابسة.
هدمت قوات االحتالل في بلدة عناتا( ،بركس) يستعمل
كمستودع لبيع مواد البناء ،بحجة وقوعه بمحاذاة الجدار
العنصري العازل ،تعود ملكيته لعائلة الحداد.
هدمت قوات االحتالل في منطقة اقطيط الواقعة بين بلدتي
الظاهرية والرماضين 3 ،منازل ،ودمرت شبكة الكهرباء في
المنطقة ،بحجة عدم الترخيص ،كما اعتقلت مواطنا ً.
هدمت قوات االحتالل قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين،
نحو  25بسطة للخضار والفواكه ،عرف من أصحابها :وليد
أبو زهو ،وبيبرس السعدي ،أحمد زيادات ،عماد شعبان،
محمد عجاوي ،عبد هللا أبو فرحة ،بحجة عدم الترخيص
أجبرت سلطات االحتالل في حي سلوان بمدينة القدس،
المواطن أحمد عامر الخالص ،على القيام بنفسه بهدم منزله،
بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفاديا ً لدفع غرامات باهظة
في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص
هدمت قوات االحتالل في مخيم شعفاط بمدينة القدس،
الجدران الداخلية لمنزل عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم،
وأغلقت المنزل بدالً من هدمه بشكل كلي ،لعدم إمكانيتها تنفيذ
الهدم الكلي نظرا ً لوجود منازل مالصقة له ،كما وقعت
مواجهات مع المواطنين ،أثناء محاولتهم منع عملية الهدم.

2\2\2022

خلة الضبع -يطا –
محافظة الخليل

مواطنين من عائالت الحمامدة ،والعمور ،والدبابسة

2\2\2022

بلدة عناتا –
محافظة القدس

عائلة الحداد

1\2\2022

منطقة اقطيط –
محافظة الخليل

-

1\2\2022

قرب حاجز الجلمة
– محافظة جنين

المواطنين وليد أبو زهو ،وبيبرس السعدي ،أحمد
زيادات ،عماد شعبان ،محمد عجاوي ،وعبد هللا أبو
فرحة

1\2\2022

حي سوان-
محافظة القدس

المواطن أحمد عامر الخالص

1\2\2022

مخم شعفاط –
محافظة القدس

عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم
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والذي استشهد بعد تنفيذه عملية إطالق نار في القدس المحتلة
في  21نوفمبر الماضي ،وذلك في إطار سياسة العقاب
الجماعي .وبذلك شردت عائلة قوامها  5أفراد ،منهم  4أطفال
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