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

1/4 -30/4/2022عن الفترة

1

مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
نيسان 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  ،2022/4/30-2022/4/1وهو 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 نيسان العامة

خالل شهر نيسان  ،2022رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ( )11منشأة يملكها
فلسطينيين/ات ،سواء بالهدم أو توزيع اإلخطارات بنيَة استهداف هذه المنشآت مستقبالً.
فقد هدمت قوات االحتالل ( )3منشآت ،فهدمت قوات االحتالل في منطقة عين سامية الواقعة شرق قرية كفر
مالك ،خيمة تستخدم للسكن ،باإلضافة إلى قيامها بتفكيك (بركس) زراعي ومصادرة معداته ،تعود ملكيتهما
للمواطن فاروق الحاج ،كما هدمت قرب قرية مراح معال في بيت لحم ،منزالً (قيد اإلنشاء) ،بحجة عدم
الترخيص.
أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )8منشأة بالهدم أو وقف العمل ،معظمها سكنية،
وأخرى زراعية.
توزيع المنشآت المستهدفة وفقا ً لنوعها
تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات والتي تركزت بالهدم والمصادرة واإلخطارات
وفقا ً لما يلي:
جدول رقم ( :)2المنشآت المستهدفة من حيث النوع
العدد
4
1
3
1
1
1
11

نوع المنشاة
مساكن بيوت
مساكن خيام
غرف زراعية
بركس زراعي
معرشات زراعية
اسطبل خيول
المجموع
• توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقا ً للمحافظات

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد هدمت قوات االحتالل في محافظة
رام هللا ( )2منشأة ،وفي محافظة بيت لحم ( )1منشأة .علما ً أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول
رقم ( .)1حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقا ً للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:
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جدول رقم ( :)2توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقا ً للمحافظات
عدد المنشآت التي تم هدمها

المحافظة

 2منشأة
 1منشأة
 3منشآت

رام هللا
بيت لحم
المجموع

• توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقا ً 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 ( )8إخطارات في
مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين،
وقد جاءت محافظتي القدس وقلقيلية في أعلى نسبة ،وفقا ً للجدول التالي:

جدول رقم ( :)3توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقا ً للمحافظات
المحافظة
القدس
قلقيلية
جنين
أريحا واألغوار
المجموع

عدد المنشآت التي تم إخطارها
 3منشآت
 3منشآت
 1منشأة
 1منشأة
 11منشأة

حجج االنتهاكات
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في
شهر نيسان ،كانت المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات االحتالل والبالغ عددها ( )3منشآت بحجة البناء
بدون ترخيص في مناطق (.)C
أما فيما يتعلق باإلخطارات ،أخطرت ( )7منشآت من أصل ( )8بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (،)C
ومنشأة واحدة كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها ،فقد قررت
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،هدم منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد في محافظة جنين ،ويأتي
ذلك ضمن سياسة االحتالل كعقوبة جماعية .
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ملحق جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل نيسان 2022
الرقم
.1
.2
.3

.4

.5
.6

وصف االنتهاك
هدمت قوات االحتّلل قرب قرية مراح معّل في بيت لحم،
منزالً (قيد اإلنشاء) ،بحجة عدم الترخيص
قررت سلطات االحتّلل اإلسرائيلي ،هدم منزل عائلة الشهيد
ضياء حمارشة في بلدة يعبد في محافظة جنين ،ويأتي ذلك
ضمن سياسة االحتّلل كعقوبة جماعية
هدمت قوات االحتّلل في منطقة عين سامية الواقعة شرق
قرية كفر مالك ،خيمة تستخدم للسكن ،باإلضافة إلى قيامها
بتفكيك (بركس) زراعي ومصادرة معداته ،تعود ملكيتهما
للمواطن فاروق الحاج
أخطرت سلطات االحتّلل بوقف البناء بثّلث غرف زراعية
في منطقتي الكاره وخّليل العدس المعزولة خلف جدار
الفصل العنصري في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية تعود
للمواطنين عدل العدل وحسين بيضة.
أخطرت قوات االحتّلل في قرية فصايل شمال مدينة أريحا
بوقف أعمال البناء في منزل قيد اإلنشاء تعود ملكيته للمواطن
سند نوارة
أخطرت سلطات االحتّلل بهدم منزل األسير فادي عليان
ومعرشة للعائلة ببلدة العيسوية في مدينة القدس ،وأخطرت
بهدم اسطبّلت للخيل في تلك المنطقة

التاريخ
27\4\2022

مكان االنتهاك
قرية مراح ا
معّل –
محافظة بيت لحم
بلدة يعبد – محافظة
جنين

12\4\2022

عين سامية –
محافظة رام هللا
والبيرة

المواطن فاروق الحاج

5\4\2022

بلدة جيوس –
محافظة قلقيلية

المواطنين عدل العدل وحسين بيضة

5\4\2022

قرية فصايل –
محافظة أريحا
واألغوار
بلدة العيساوية –
محافظة القدس

المواطن سند نوارة

18\4\2022

5\4\2022
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الجهة التي تم انتهاك حقها
عائلة الشهيد ضياء حمارشة

األسير فادي عليان وآخرون

