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مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«
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أيار 2022

هــذا التقريــر لغايــات رصــد انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلرسائيــي 

ــدم  ــات اله ــمل عملي ــي تش ــطينيني`، والت ــازل الفلس ــآت ومن ــد منش ض

واإلخــالء واملصــادرة أو اإلخطــارات املختلفــة. جــرى إعــداد التقريــر وفقــاً 

للمعلومــات امليدانيــة التــي رصدهــا طاقــم وباحثــي مركــز إعــالم حقــوق 

اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، عــن الفــرة الواقعــة بــني 2022/5/1-

ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــود الرصــد ذات الصل ــة جه 2022/5/31، وهــو حصيل

طاقــم مركــز »شــمس« يف النطــاق الجغــرايف املتمثــل بالضفــة الغربيــة مبــا 

فيهــا القــدس الرشقيــة.
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إحصائية شهر أيار العامةإحصائية شهر أيار العامة

خـــــــالل شـــــهر أيـار 2022 

رصــد مركــز »شــمس« اســتهداف قــوات االحتــالل اإلرسائيــي )118( 

أو  املصــادرة  أو  بالهــدم  ســواء  فلســطينيني/ات،  ميلكهــا  منشــأة 

مســتقبالً.  املنشــآت  هــذه  اســتهداف  بنيَــة  اإلخطــارات  توزيــع 

 )74( طالــت  التــي  الهــدم  عمليــات  يف  االنتهــاكات  أبــرز  تركــزت 

ــاً تحــت طائلــة  ــار مالكيهــا عــى هدمهــا ذاتي منشــأة، )5( منهــا تــم إجب

التهديــد بالغرامــات والســجن، بحجــة عــدم الرخيــص. و )1( منشــأة 

ــت  ــة »بي ــة زراعي ــالل دفيئ ــات االحت ــد هدمــت جراف ــا ســيدة، فق متلكه

بالســتييك« يف بلــدة فــروش بيــت دجــن رشق نابلــس تعــود ملكيتــه 

للمواطنــة عتــاب حنينــي بحجــة اقامتــه يف مناطــق » إطــالق نــار«.

قــوات  أخطــرت  فقــد  اإلخطــارات،  حيــث  مــن  أمــا 

معظمهــا  العمــل،  وقــف  أو  بالهــدم  منشــأة   )38( االحتــالل 

ومقهــى.  ودواجــن،  ماشــية  حظائــر  إىل  باإلضافــة  ســكنية، 

فيــا صــادرت قــوات االحتالل )6( منشــآت،  فقــد صادرت قــوات االحتالل 

يف منطقــة عــني امليتة يف األغوار الشــالية، 6 خيام ســكنية وقواطع وســياج 

للمواطنني املزارعني، كان من املقرر بنائها يف املنطقة، بحجة عدم الرخيص.
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توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها

تتوزع املنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات والتي تركزت 

بالهدم واملصادرة واإلخطارات وفقاً ملا ييل:
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حسب النوع ھدمھاالمنشآت التي تم 

العدد

املنشآت املستهدفة بالهدم واملصادرة واإلخطارات وفقاً لنوعها:

املنشآت التي تم هدمها حسب النوع 
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حسب النوع إخطارھاالمنشآت التي تم 

العدد

العدد نوع املنشاة

6 مساكن خيام

6 املجموع

جدول املنشآت التي تم مصادرتها حسب النوع:

املنشآت التي تم إخطارها حسب النوع
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توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات 

ــت ذروة  ــد كان ــي، فق ــؤرش املناطق ــق امل ــدم وف ــات اله ــرايف لعملي ــع الجغ ــق بالتوزي ــا يتعل ــا في أم

االســتهدافات يف محافظــة القــدس )22( منشــأة، تليهــا محافظــة أريحــا واألغــوار )16( منشــأة. حيــث 

ــايل: ــا عــى النحــو الت ــي جــرت فيه ــاً للمحافظــات الت ــات الهــدم وفق ــز »شــمس« عملي رصــد مرك
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ً للمحافظاتھدمھا المنشآت التي تم  وفقا

عدد المنشآت

املنشآت املستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظاتاملنشآت املستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات

بالنظــر إىل اإلخطــارات ســواء بالهــدم أو وقــف أعــال البنــاء أو اإلخــالء وغريهــا 

ــار  ــاء وإع ــم يف بن ــال حقه ــن إك ــطينيني م ــع الفلس ــي متن ــاكات الت ــن االنته م

واســتثار منشــآتهم، فقــد بلــغ عــدد اإلخطــارات )38( إخطــار يف مناطــق مختلفــة. 

تشــري اإلخطــارات إىل اتجاهــات متركــز االســتهدافات اإلرسائيليــة القادمــة ملنشــآت 

الفلســطينيني، كــا هــو مرفــق يف التمثيــل البيــاين التــايل:

5



98765
21

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

المجموعقلقیلیةطوباسالقدسبیت لحمجنینسلفیتالخلیل

ً للمحافظات إخطارھاالمنشآت التي تم  وفقا

Series1

السكان املستهدفني السكان املستهدفني 

ومبــا أن هــذه العمليــات التــي تســتهدف املنشــآت الفلســطينية ال تجــري يف نطــاق 

معــزول عــن الســكان، فقــد بلــغ عــدد الســكان املترضريــن منهــا خــالل شــهر أيــار 

ــا  ــق م ــك وف ــال، و )3( نســاء، وذل ــم )13( أطف ــل، منه ــى األق )117( شــخص ع

توفــرت مــن معلومــات.
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املنشآت التي تم إخطارها وفقاً للمحافظات



حجج االنتهاكاتحجج االنتهاكات

أمــا بالنظــر إىل الحجــج التــي تســتخدمها »إرسائيــل« الســلطة القامئــة باالحتــالل يف محاولتهــا 

رشعنــة الجرميــة يف شــهر أيــار، كانــت املنشــآت التــي تــم هدمهــا مــن قبــل قــوات االحتــالل 

 بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص يف مناطــق )C( )67( منشــأة مــن أصــل )74(، و )1( منشــاة 

ــا،  ــات ضده ــذي العملي ــاه منف ــا تج ــي تتبعه ــالل الت ــن سياســة االحت ــة ضم ــة جاعي كعقوب

فقــد فجــرت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، منــزل األســري الفلســطيني عمــر جــرادات، يف بلــدة 

الســيلة الحارثيــة غــرب جنــني شــايّل الضفــة الغربيــة، و )1( منشــأة بحجــة إقامتهــا يف مناطــق 

إطــالق نــار، فقــد هدمــت جرافــات االحتــالل دفيئــة زراعيــة »بيــت بالســتييك« يف بلــدة فــروش 

بيــت دجــن رشق نابلــس تعــود ملكيتــه للمواطنــة عتــاب حنينــي بحجــة اقامتــه يف مناطــق 

» إطــالق نــار«، و )5( منشــآت دمرتهــا قــوات االحتــالل ضمــن اقتحاماتهــا ملطــاردة املواطنــني 

واالشــتباك معهــم بحجــة البحــث عــن مطلوبــني، فقــد دمــرت قــوات االحتــالل بالقذائــف 5 

منــازل تعــود لعائلــة املواطــن محمــد فــارس الدبعــي وأبنائــه يف حــي الهــدف مبخيــم جنــني.

حجج االنتهاكاتحجج االنتهاكات
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أمــا فيــا يتعلــق باإلخطــارات، فكانــت )36( منشــأة  مــن أصــل )38( أخطــرت بحجــة عــدم 

الرخيــص ووقوعهــا يف مناطــق )c(، و)2( منشــأة كعقوبــة جاعيــة ضمــن سياســة االحتــالل 

التــي تتبعهــا تجــاه منفــذي العمليــات ضدهــا، فقــد أخطــر جيــش االحتــالل  يف  2022/5/6 

بهــدم منــزل الشــهيد رعــد حــازم يف مخيــم جنــني شــال الضفــة الغربيــة، ويف 2022/5/23  

أخطــر بهــدم منــزل عائلــة األســري يحيــى مرعــي مــن قــراوة بنــي حســان مبحافظــة ســلفيت.

ــغ عددهــا )6( منشــآت كانــت بحجــة عــدم  ــالل والبال ــا قــوات االحت ــي صادرته واملنشــآت الت

.)c( ــق ــا يف مناط ــص ووقوعه الرخي
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الهدم الذايت الهدم الذايت 

بالركيــز عــى الهــدم الــذايت، الــذي ميثــل نوعــاً مــن القهــر املركــب واملمركــز، بحيــث يتــم 

إجبــار مواطنــني/ات فلســطينيني/ات مقدســيني/ات عــى هــدم منازلهم/ن ومنشــآتهم/ن 

بأيديهــم/ن تحــت طائلــة التهديــد بفــرض غرامــات باهظــة عليهــم وتحميلهــم تكلفــة 

ــت ألدوات  ــي الف ــكل متاه ــا يش ــو م ــك، وه ــوا بذل ــال مل يقوم ــة يف ح ــدم مضاعف اله

املنظومــة اإلرسائيليــة العنرصيــة مــن محاكــم وهيئــات محليــة وقــوات جيــش ورشطــة، 

ويشــكل جرميــة يتــم إجبــار ضحاياهــا عــى االشــراك يف تنفيذهــا ضــد ذواتهــم.

ــى  ــا ع ــالل مالكيه ــلطات االحت ــرت س ــي أج ــآت الت ــدد املنش ــغ ع ــار  بل ــهر أي ــالل ش خ

ــالل يف  ــاً )5( منشــآت مــن أصــل )74( منشــأة، فقــد أجــرت ســلطات االحت ــا ذاتي هدمه

حــي ســلوان مبدينــة القــدس، املواطــن نافــز زيتــون عــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد 

ــة صــور باهــر بالقــدس،  ــه يف وقــت ســابق، وأجــرت ســلطات االحتــالل يف قري أن أخطرت

املواطــن فــرج دبــش، عــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه البالــغ مســاحته 70 مــراً مربعــاً 

بعــد أن أخطرتــه يف وقــت ســابق، وأجــرت املواطــن مهنــد أبــو كــف، عــى القيــام بنفســه 

بهــدم منزلــه بعــد أن أخطرتــه يف وقــت ســابق، وأجــرت ســلطات االحتــالل يف بلــدة بيــت 

ــه بعــد أن أخطرتــه يف  ــام بنفســه بهــدم منزل ــا، املواطــن محمــد الجعــري عــى القي حنين

وقــت ســابق، وأجــرت قــوات االحتــالل يف قريــة الولجــة، املواطــن أحمــد إبراهيــم الشــيخ، 

عــى القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن أخطرتــه يف وقــت ســابق، وذلــك تفاديــاً لدفعهــم 

غرامــات باهظــة يف حــال قيــام ســلطات االحتــالل بعمليــة الهــدم، بحجــة عــدم الرخيــص.
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ملحق جدول االنتهاكات التفصييل ضد منشآت الفلسطينيني خالل أيار ملحق جدول االنتهاكات التفصييل ضد منشآت الفلسطينيني خالل أيار 20222022

تــم التــي   الجهــة 

حقهــا  انتهــاك 

وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك الرقم

إبراهيــم أحمــد   املواطــن 

الشــيخ

 قريــة الولجــة – محافظة

ــت لحم بي

2022\5\31  أجــرت قــوات االحتــالل يف قريــة الولجــة،

 املواطــن أحمــد إبراهيــم الشــيخ، عــى القيــام

 بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن أخطرتــه يف

 وقــت ســابق، تفاديــاً لدفــع غرامــات باهظــة

 يف حــال قيــام ســلطات االحتــالل بعمليــة

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــدم، بحج اله

1

- – عطيــة  رأس   قريــة 

قلقيليــة محافظــة 

2022\5\30 ــدم منزلــني يف ــوات االحتــالل به ــرت ق  أخط

ــة رأس ــاه يف قري ــر مي ــردم ب  مســافر يطــا وي

ــة ــوب قلقيلي ــة جن عطي

2

-  منطقــة عــني امليتــة –

طوبــاس محافظــة 

2022/5/25  صــادرت قــوات اإلحتــالل يف منطقــة عــني امليتــة يف

 األغــوار الشــالية، 6 خيــام ســكنية وقواطــع وســياج

.للمواطنــني املزارعــني، كان مــن املقــرر بنائهــا يف املنطقــة

3

 املواطنــني محمــد جــودة،

ويزيــد طينــة

– صفافــا  بيــت   قريــة 

القــدس محافظــة 

2022/5/25 بيــت قريــة  يف  اإلحتــالل  قــوات   هدمــت 

ــة ــني، بحج ــن طابق ــون م ــزالً مك ــا، من  صفاف

ــني ــد عائلت ــا أدى إىل ترشي  عــدم الرتخيــص، م

قوامهــا 13 فــرًدا، بينهــم 3 نســاء و8 أطفــال

4
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ادعيــس محمــود   املواطــن 

ي و لصــا ا

– الجوايــا   تجمــع 

الخليــل محافظــة 

2022/5/24 ــا ــع الجواي ــالل يف تجم ــوات اإلحت ــت ق  هدم

غرفــة يطــا،  بلــدة  رشق  جنــوب   الواقــع 

زراعيــة بحجــة عــدم الرتخيــص

5

املواطن رائد محمد العمور  قريــة التــواين – محافظــة

الخليــل

2022/5/24  هدمــت قــوات اإلحتــالل يف قريــة التــواين

زراعيــة يطــا، غرفــة  بلــدة   الواقعــة رشق 

بحجــة عــدم الرتخيــص

6

- عــرب تجمــع   منطقــة 

محافظــة  –  الرماضــني 

قلقيليــة

2022/5/24 ــع ــة تجم ــالل يف منطق ــوات اإلحت ــت ق  هدم

 عــرب الرماضــني الجنــويب الواقعــة خلــف

محافظــة يف  العــازل  العنــري   الجــدار 

تبلــغ اإلنشــاء(  )قيــد  مســجداً   قلقيليــة، 

عــدم بحجــة  مربــع،  مــرت   400  مســاحته 

الرتخيــص

7

املواطن أحمد عيل نجادة – امليتــة  عــني   منطقــة 

طوبــاس محافظــة 

2022/5/24  هدمــت قــوات اإلحتــالل يف منطقــة عــني

ــكنية ــة س ــالية، خيم ــوار الش ــة يف األغ  امليت

.وصادرتهــا بحجــة عــدم الرتخيــص

8

املواطن جمعة سامل غنيات  منطقــة عــني ســامية –

محافظــة رام الــه والبــرة

2022/5/24  هدمــت قــوات اإلحتــالل يف منطقــة عــني

مالــك، قريــة كفــر  الواقعــة رشق   ســامية 

خيمــة ســكنية بحجــة عــدم الرتخيــص

9

عائلة األسر يحيى مرعي – حســان  بنــي   قــراوة 

ســلفيت محافظــة 

2022/5/23  أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم منــزل عائلــة

 األســر يحيــى مرعــي مــن قــراوة بنــي حســان

ــة ــذه عملي ــة تنفي ــلفيت، بتهم ــة س  مبحافظ

.ضدهــا

10
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- ــة ــا – محافظ ــة يط  مدين

ــل الخلي

2022/5/23 ــف ــدم ووق ــالل  باله ــوات االحت ــرت ق  أخط

 البنــاء لغرفتــني ومنــزل رشقــي مدينــة يطــا يف

ــل الخلي

11

ــن ــه، أمي ــد الفقي ــني محم  املواطن

ومحمــد غيــث،  الهــادي   عبــد 

جميــل العنــايت

الديــوك عــني   قريــة 

 التحتــا – محافظــة أريحــا

واألغــوار

2022/5/23 ــة ــازل يف قري ــالل 3 من ــوات اإلحت ــت ق  هدم

 عــني الديــوك التحتــا شــال غــرب مدينــة

 أريحــا، بحجــة عــدم الرخيــص، كــا هدمــت

ــمنتية ــوار اس 6 أس

12

أحمــد، عــيل  ربــاح   املواطنــني 

أحمــد، عــيل  يوســف   راتــب 

 ومحمــد إبراهيــم محمــد حبــوب

ناجــي

– الديــك  كفــر   بلــدة 

ســلفيت محافظــة 

2022/5/22 بلــدة شــال  اإلحتــالل  قــوات   هدمــت 

ــدم ــة ع ــة بحج ــرف زراعي ــك، 3 غ ــر الدي  كف

الرخيــص

13

املواطن محمد الجعري – حنينــا  بيــت   بلــدة 

القــدس محافظــة 

2022/5/22  أجــرت ســلطات اإلحتــالل يف بلــدة بيــت

عــى الجعــري،  محمــد  املواطــن   حنينــا، 

 القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن أخطرتــه

غرامــات لدفــع  تفاديــاً  ســابق،  وقــت   يف 

 باهظــة يف حــال قيــام ســلطات اإلحتــالل

بعمليــة الهــدم، بحجــة عــدم الرخيــص

14

ــب ــف طال ــد عفي ــني حم  املواطن

بســام ســميح  أحمــد،   عــيل 

ــه ــس وجي ــور، يون ــل الناط  جمي

عــيل فتحــي  رشيــف   الديــك، 

 أحمــد، عبــد الرحيــم محمــود

مرعــي آدم  و  طــه، 

– الديــك  كفــر   بلــدة 

ســلفيت محافظــة 

2022/5/21  أخطــرت قــوات اإلحتــالل  يف بلــدة كفــر

 الديــك يف ســلفيت، بالهــدم وبوقــف العمل يف

 بنــاء 6 منــازل بعــض منهــا مأهولــة بالســكان،

.باإلضافــة إىل مقهــى، بحجــة عــدم الرخيــص

15

 املواطــن أحمــد حســن حارشــة

ــه وعائلت

ــة ــد – محافظ ــدة يعب  بل

ــني جن

2022/5/19 شــقتني بهــدم  االحتــالل  قــوات   أخطــرت 

 ســكنيتني وملحــق غرفــة ســكنية يف بلــدة

 يعبــد جنــوب غــرب جنــني، بحجــة عــدم

الرخيــص

16
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اللحــام، باســل   املواطنــني، 

محمــد األطــرش،   عدنــان 

عايــش، باســم   القصــاص، 

 إســاعيل عــوض صــالح، ورائــد

صــالح إبراهيــم 

– أرطــاس   قريــة 

محافظــة بيــت لحــم

2022\5\19 بوقــف االحتــالل  ســلطات   أخطــرت 

قريــة يف  منــازل   6 يف  والبنــاء   العمــل 

بحجــة لحــم،  بيــت  جنــوب   أرطــاس، 

ترخيــص دون  البنــاء 

17

املواطن محمود عيل النجار  منطقــة املركــز- بلــدة

محافظــة  –  يطــا 

لخليــل ا

2022\5\19 منطقــة يف  االحتــالل  قــوات   هدمــت 

ــدة يطــا، ــوب رشق بل ــز الواقعــة جن  املرك

 مســكناً مكــون مــن خيمتــني ســكنيتني

ــة ــة مواطــن مكون ــا لعائل  تعــود ملكيته

 مــن 12 فــرداً منهــم 3 أطفــال، واســتولت

 عليهــا، بعــد أن هدمــت منزلهــا يــوم

2022  .05  .11

18

املواطن مهند أبو كف – باهــر  صــور  قريــة 

القــدس محافظــة 

2022\5\19  أجــرت ســلطات االحتــالل يف قريــة صــور

ــى ــف، ع ــو ك ــد أب ــن مهن ــر، املواط  باه

 القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن

ــع ــاً لدف ــابق، تفادي ــت س ــه يف وق  أخطرت

ــام ســلطات  غرامــات باهظــة يف حــال قي

ــدم ــة ع ــدم، بحج ــة اله ــالل بعملي  االحت

ــص الرتخي

19

ــو ــدوي أب ــود ب ــن محم  املواط

ــنينة اس

 قريــة بريــن – محافظة

لخليل ا

2022\5\18 منطقــة يف  االحتــالل  قــوات   هدمــت 

 جــورة الكمــون التابعــة لقريــة بريــن

 الواقعــة جنــوب بلــدة بنــي نعيــم يف

 الخليــل، خيمــة ســكنية واســتولت عليهــا

بحجــة عــدم الرتخيــص

20

املواطن محمد إبراهيم عواد – صــالح  دار   قريــة 

محافظــة بيــت لحــم

2022\5\18 ــدار ــرب الج ــالل ق ــوات االحت ــت ق  هدم

دار قريــة  مبحــاذاة  العــازل   العنــري 

 صــالح يف بيــت لحــم، منــزالً )مكــون مــن

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــود بحج ــني( تع طابق

21

- حنينــا-  بيــت   بلــدة 

القــدس محافظــة 

2022/5/17 ــا، مبنــى ــت حنين ــدة بي ــالل يف بل ــوات االحت  هدمــت ق

ــص ــني، بحجــة عــدم الرتخي تجــاري ألحــد املواطن
22
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غريــب أميــن  املواطــن   بلــدة العوجــا- محافظــة

أريحــا واألغــوار

2022/5/16  هدمــت قــوات االحتــالل يف بلــدة العوجــا

 يف أريحــا، معرشــاً مخصصــاً لبيــع محصــول

البطيــخ بحجــة عــدم الرتخيــص

23

عفانــة خليــل  املواطــن  التحتــا الديــوك   قريــة 

أريحــا محافظــة   – 

ر واألغــوا

2022/5/16  هدمــت قــوات االحتــالل يف قريــة الديــوك

مبنــزل يحيــط  ســوراً  أريحــا،  يف   التحتــا 

ــة ــاوراً، بحج ــراً مج ــاً صغ ــن، ومخزن  مواط

ــص ــدم الرتخي ع

24

املواطــن يوســف عليــان كعابنــة – ســطيح   منطقــة 

اريحــا  محافظــة 

ر ا غــو أل ا و

2022/5/16  هدمــت قــوات االحتــالل يف منطقــة ســطيح

ــزالً، بحجــة عــدم ــة أريحــا، من  غــريب مدين

الرتخيــص

25

- – الريحــان  إم   قريــة 

جنــني محافظــة 

2022/5/16  أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم 3 بركســات

أم قريــة  الدواجــن يف  لرتبيــة   تســتخدم 

بحجــة غــريب جنــني،   الريحــان، جنــوب 

ــص ــدم الرتخي .ع

26

جمعــة محمــد   املواِطَنــني 

حمــدان، وأبــو إيــاد محمــود

– العيســاوية   قريــة 

القــدس محافظــة 

2022/5/16  هدمــت قــوات االحتــالل منــزالً ســكنيا

 قيــد االنشــاء وغرفــة خشــبية و3 بركســات

العيســاوية، قريــة  يف  املــوايش   لرتبيــة 

 شــايل رشقــي القــدس الرشقيــة، بحجــة

عــدم الرتخيــص

27

- – الســموع   بلــدة 

الخليــل محافظــة 

2022\5\15  أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم منــزل

املقــرر مــن  كان  طابقــني،  مــن   مكــون 

زوجــني مــن  مكونــة  عائلــة  تقطنــه   أن 

وطفليهــا، غــرب بلــدة الســموع يف الخليل

28
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- – باهــر  صــور   قريــة 

القــدس محافظــة 

2022\5\14  أجــرت ســلطات االحتــالل يف قريــة صــور

بالقــدس، املواطــن فــرج دبــش،  باهــر 

ــغ ــه البال ــدم منزل ــام بنفســه به  عــى القي

 مســاحته 70 مــرتاً مربعــاً، بعــد أن أخطرتــه

ــات ــع غرام ــاً لدف ــابق، تفادي ــت س  يف وق

ــالل ــلطات االحت ــام س ــال قي ــة يف ح  باهظ

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــدم، بحج ــة اله .بعملي

29

 املواطــن محمــد فــارس الدبعــي

وأبنائه

 مخيــم جنــني- محافظــة

جنــني

2022/5/13  دمــرت قــوات االحتــالل بالقذائــف خمســة

 منــازل يف حــي الهــدف مبخيــم جنــني، اثنــاء

عــن البحــث  بحجــة  املخيــم   اقتحامهــا 

ــني مطلوب

30

املواطن نر زبيدات نعجــة مــرج   قريــة 

أريحــا محافظــة   – 

ر ألغــوا وا

2022\5\12 ــرج ــة م ــالل يف قري ــوات االحت ــت ق  هدم

 نعجــة يف محافظــة أريحــا واألغــوار، بركــة

 لجمــع امليــاه لــري املزروعــات ســعتها

1000 مــرت مكعــب بحجــة عــدم الرتخيــص

31

أبــو أيــوب  محمــد   املواطــن 

ــد محمــد  صبحــة واملواطــن رائ

ــر ــامل أعم س

– الفخيــت   منطقــة 

ــة ــا – محافظ ــدة يط  بل

لخليــل ا

2022\5\11 منطقــة يف  االحتــالل  قــوات   هدمــت 

ــة ــا غرف ــدة يط ــوب رشق بل ــت جن  الفخي

ــاً ــام وبركس ــر لألغن ــم وحظائ ــة وخي  زراعي

 ومنــزالً تبلــغ مســاحة 100 مــرت مربــع

ــة ــا هدمــت يف القري ــني، ك  ألحــد املواطن

 ذاتهــا بركســاً وخيمــة ملواطــن آخــر،  بحجة

ــص ــدم الرتخي .ع

32

املواطن محمد النجار  قريــة املركــز – يطــا –

الخليــل محافظــة 

2022\5\11 ــز ــة املرك ــالل يف قري ــوات االحت ــت ق  هدم

 رشق بلــدة يطــا يف الخليــل منــزل تبلــغ

 مســاحته 80 مــرتا مربعــاً بحجــة عــدم

الرتخيــص

33

األسر محمد فضل الربعي – التــواين   قريــة 

الخليــل محافظــة 

2022\5\11  هدمــت قــوات االحتــالل يف قريــة التــواين

ــد ــزالً )قي ــل، من ــا يف الخلي ــدة يط  رشق بل

ــص ــدم الرتخي .اإلنشــاء( بحجــة ع

34
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املواطن أحمد نضال الرغوث  قريــة الولجــة – محافظــة

بيــت لحــم

2022\5\11 ــة ــة الولج ــالل  يف قري ــوات االحت ــت ق  هدم

 قضــاء مدينــة بيــت لحــم، منــزالً يف منطقــة

 عــني الجويــزة، تبلــغ مســاحته 90 مــرتاً مربعاً

بحجــة عــدم الرتخيــص

35

املواطن عيل حيدر القنر – املكــر  جبــل   حــي 

القــدس محافظــة 

2022\5\11  هدمــت قــوات االحتــالل يف حــي جبــل املكر

 مبدينــة القــدس، منشــأة تجاريــة )مكتبــا

ــص ــدم الرتخي ــاً( بحجــة ع .تجاري

36

املواطن عطوان السالمية – حنينــا  بيــت   بلــدة 

القــدس محافظــة 

2022\5\11 ــالل يف حــي األشــقرية ــوات االحت  هدمــت ق

 يف بلــدة بيــت حنينــا، منــزالً تبلــغ مســاحته

 200 مــرت مربــع، بحجــة عــدم الرتخيــص،

ــراد ــكنه 8 أف .ويس

37

املواطن فاروق مصطفى – العيســاوية   قريــة 

القــدس محافظــة 

2022\5\11  هدمــت بلديــة االحتــالل مخزنــاً للحديــد

ــة العيســوية يف ــن قري ــة م ــة الرشقي  يف الجه

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــدس، بحج .الق

38

املواطن محمد فاروق مصطفى العيســاوية  قريــة 

القــدس -محافظــة 

2022\5\11  هدمــت قــوات االحتــالل يف قرية العيســاوية،

عــدم بحجــة   ، اإلنشــاء(  )قيــد   منــزالً 

ــالل ــوات االحت ــارصت ق ــد ح ــص، فق  الرتخي

ورشعــت طوابــق،   4 مــن  مكــون   مبنــى 

آلياتهــا بهــدم الطابــق الرابــع

39

املواطن نافز زيتون  حــي ســلوان – محافظــة

القــدس

2022\5\11 ــلوان ــي س ــالل يف ح ــلطات االحت ــرت س  أج

 مبدينــة القــدس، املواطــن نافــز زيتــون، عــى

 القيــام بنفســه بهــدم منزلــه، بعــد أن أخطرته

لدفــع غرامــات تفاديــاً   يف وقــت ســابق، 

 باهظــة يف حــال قيــام ســلطات االحتــالل

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــدم، بحج ــة اله بعملي

40

 املواطنــني فــارس وزاهــر الرجبــي

وأشــقائهم

محافظــة   –  ســلوان 

س لقــد ا

2022\5\10  هدمــت قــوات االحتــالل يف منطقــة عــني

 اللــوزة يف بلــدة ســلوان مبدينــة القــدس،

 منــزل )مكــون مــن 5 شــقق ســكنية موزعــة

 عــى طابقــني( تــأوي 40 فــرداً، بحجــة عــدم

ــص الرتخي

41
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 املواِطَنــني محمــد ربحــي مــوىس،

ورزق عــيل خــر صــالح

 بلــدة الخــر – محافظــة

بيــت لحــم

2022\5\10 منطقتــي يف  االحتــالل  قــوات   هدمــت 

ــني ــم التابعت ــهل الرج ــني وس ــر الع ــة ظه  خل

ــرب مســتعمرة ــني ق ــدة الخــر والواقعت  لبل

املواطنــني، أرايض  عــى  املقامــة   »اليعــاز« 

غرفتــني زراعيتــني بحجــة عــدم الرتخيــص

42

- ــة ــا – محافظ ــافر يط  مس

ــل الخلي

2022\5\10 بركــس بهــدم  االحتــالل  قــوات   أخطــرت 

.لألغنــام يف مســافر يطــا جنــويب الخليــل

43

املواطن أحمد خليل مليحات   قريــة جبــع – محافظــة

ــدس الق

2022\5\9 ــع يف ــة جب ــالل يف قري ــوات االحت ــت ق  هدم

للمواطــن  القــدس، منــزالً تعــود ملكيتــه 

عــدم بحجــة  مليحــات،  خليــل   أحمــد 

الرتخيــص

44

املواطنة عتاب حنيني  بلــدة فــروش بيــت دجــن

– محافظــة نابلــس

2022\5\9 ــة ــة زراعي ــالل دفيئ ــات االحت ــت جراف  هدم

 »بيــت بالســتييك« يف بلــدة فــروش بيــت

« مناطــق  يف  اقامتــه  نابلــس   دجــن رشق 

ــار ــالق ن .»إط

45

أبــو فــارس  كــال   املواطــن 

ع و مطــا

ــة عينــون- محافظــة  خرب

طوبــاس

2022\5\9 ــكنيتني ــني س ــالل غرفت ــوات االحت ــت ق  هدم

ــدر ــد االنشــاء تق ــن االســمنت املســلح قي  م

 مســاحتها ب 100 مــرت مربــع، يف خربــة

ــدم ــاس، بحجــة ع ــة طوب ــون رشق مدين  عين

ــص الرتخي

46

حلــوان، أبــو  عــادل   املواِطَنــني 

وعــاد أبــو حلــوان

– دجــن  بيــت   قريــة 

نابلــس محافظــة 

2022\5\9  هدمــت قــوات االحتــالل يف قريــة بيــت

 دجــن، 2 مــن املنــازل يتكــون كل منهــا

ــدم ــة ع ــاء(، بحج ــد اإلنش ــني )قي ــن طابق  م

الرتخيــص

47
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 املواطنــني ســامر الجعــري، مهنــد

الجعــري، وظريــف الجعــري

ــة ــا – محافظ ــافر يط  مس

ــل الخلي

2022\5\8  أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم 4 منــازل

الخليل.تــرتاوح جنــوب  يطــا  مســافر   يف 

 مســاحتها مــن 50 - 70 مــرتا مربعــا، بحجــة

عــدم الرتخيــص

48

 املواطنــني فــارس وزاهــر الرجبــي

وأشــقائهم

 بلــدة ســلوان – محافظــة

القــدس

2022\5\8  أخطــرت بلديــة االحتــالل يف القــدس، بهــدم

ــود ــكنية تع ــقق س ــن 5 ش ــون م ــى يتك  مبن

جنــوب ســلوان  ببلــدة  الرجبــي،   لعائلــة 

 املســجد األقــى، بحجــة البنــاء دون ترخيص،

 ويســكنها أربعــون فــرداً، بحجــة البنــاء دون

ــص .ترخي

49

األسر عمر جرادات  بلــدة الســيلة الحارثيــة –

محافظــة جنــني

2022\5\7 ــزل ــيل، من ــالل اإلرسائي ــوات االحت ــرت ق  فج

 األســر الفلســطيني عمــر جــرادات، يف بلــدة

 الســيلة الحارثيــة غــرب جنــني شــايّل الضفــة

الغربيــة

50

الشهيد رعد حازم  مخيــم جنــني – محافظــة

جنــني

2022\5\6 ــزل منفــذ ــالل بهــدم من ــش االحت  أخطــر جي

 عمليــة »ديزنغــوف« الشــهيد رعــد حــازم يف

ــة مخيــم جنــني شــال الضفــة املحتل

51

-  قريــة العقبــة – محافظــة

س با طو

2022\5\2  أخطــرت قــوات االحتــالل يف قريــة العقبــة يف

ــاس، بهــدم 2 مــن  األغــوار الشــالية يف طوب

املنــازل، بحجــة عــدم الرتخيــص

52

املواطن محمود حسني  بلــدة العوجــا – محافظــة

أريحــا واألغــوار

2022\5\2 ــا ــدة العوج ــالل يف بل ــوات االحت ــت ق  هدم

 بأريحــا، غرفتــني )قيــد اإلنشــاء(، بحجــة عــدم

الرتخيــص

53
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مرفق صور شهر أيار 2022

لعمليــات الهــدم واملصــادرة واإلخطــارات التــي نفذتهــا قــوات االحتــالل 

اإلرسائيــيل










