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كانون الثاني 2021

إعداد :محمد النجار ورناد موسى
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  ،2021/1/31-2021/1/1وهو

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 األول /ديسمبر العامة

خالل شهر كانون الثاني /يناير  ،2021رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ()155
بنية استهداف هذه
منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارات َ
المنشآت مستقبالً.

تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )60منشأة )3( ،منها تم إجبار مالكيها على هدمها

ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن .فيما صادرت قوات االحتالل واستولت على ( )6منشآت.
توزعت بين محافظات القدس والخليل وطولكرم ،فقد صادرت قوات اإلحتالل قرب مدخل قرية النبي صموئيل

في محافظة القدس ،خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه تعود ملكيتها للمواط َنين :أنس عبيد ،وماجد
عيسى بركات ،حيث كانا يعمالن على إنشاء متنزه للمواطنين ،وصادرت قوات اإلحتالل قرب الجدار
العنصري العازل بمحاذاة بلدة زيتا في محافظة طولكرم( ،كنتينر) يستخدم كبقالة تعود ملكيته للمواطن:
محمود تيسير أبو العز ،وصادرت في قرية الركيز الواقعة جنوب شرق بلدة يطا في محافظة الخليل ،وحدة
صحية من الصفيح تعود ملكيتها للمواطن :محمد أبو عرام.

أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )89منشأة بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء ،معظمها

سكنية ،باإلضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.

وضمن ذلك سلمت محكمة صلح االحتالل المقدسي نظام أبو رموز ق ار ار بإخالء منزله في حي بطن الهوى

ببلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى المبارك لصالح المستوطنين ،بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود اليمن،

كما قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي هدم منزل األسير محمد قبها الذي يتكون من طابقين بقرية طورة جنوب

غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة ،بذريعة قتل مستوطنة .
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• توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها

تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو

اإلخطارات وفقاً لما يلي:

جدول رقم ( :)1المنشآت المستهدفة من حيث النوع
مساكن بيوت

العدد
32

نوع المنشاة
مساكن بركسات

32

مساكن خيام

15

مساكن كرافانات

5

آبار مياه

1

جدران استنادية

5

منشآت تجارية

34

حظائر وبركسات ماشية

12

غرف زراعية

4

دفئية زراعية

1

منشأة دينية

3

منشأة طبية

1

عرائش زراعية

1

أرضية بناء

1

بسطات خضار

1

مبنى تابع لمجلس قروي

1

مدرسة

1

غرف ومرافق ووحدات صرف

3

صحي
اسطبالت ومزارع خيول

1

محطة وقود

1
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• توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في

محافظة القدس بواقع ( )25منشأة تم هدمها ،تليها محافظة جنين بواقع ( )11منشأة .ومن ثم محافظة

طوباس ( )8منشآت تم هدمها .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
المحافظة

عدد المنشآت التي تم هدمها

القدس

 25منشاة

جنين

 11منشأة

طوباس

 8منشآت

بيت لحم

 7منشآت

أريحا واألغوار

 5منشآت

رام هللا

 1منشآت

سلفيت

 1منشأة

الخليل

 1منشأة

نابلس

 1منشآت

• توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات

بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو وقف أعمال البناء وغيرها من االنتهاكات

التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم ،فقد بلغ عدد اإلخطارات ()89
إخطار في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات

الفلسطينيين ،وقد جاءت محافظتي الخليل وجنين في أعلى نسبة ،تليهما محافظة نابلس وفقاً للجدول التالي:
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جدول رقم ( :)3توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقاً للمحافظات
المحافظة

عدد المنشآت التي تم إخطارها

نابلس

 26منشأة

طوباس

 23منشأة

الخليل

 16منشأة

قلقيلية

 5منشآت

جنين

 15منشأة

بيت لحم

 3منشآت

القدس

 1منشاة

• 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 األول ( )74شخص على األقل من بينهم ( )37طفل و ()2

نساء ،وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحاالت.
• حجج االنتهاكات

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في

شهر كانون الثاني ،فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ()55( )C

منشأة من أصل ( )60منشأة تم هدمها ،و( )5منشآت تم استهدافها بحجة وجودها في منطقة تدريبات

عسكرية إسرائيلية.

أما فيما يتعلق باإلخطارات فكانت في غالبيتها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق ( ،)cباإلضافة إلى
حجج أخرى  ،فقد أخطرت قوات االحتالل المواطن علي سليم موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم،

بوقف البناء في منطقة جبل أبو سودة ،بزعم أن المنطقة أثرية ،كما سلمت محكمة صلح االحتالل المقدسي

نظام أبو رموز ق ار ار بإخالء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى المبارك لصالح

المستوطنين ،بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود اليمن ،كما قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي هدم منزل األسير
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محمد قبها الذي يتكون من طابقين بقرية طورة جنوب غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة ،بذريعة قتل
مستوطنة  ،وهو ما يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي بحجة القيام بأعمال مقاومة ضد االحتالل.

أما فيما يخص المصادرة ،فقد صادرت قوات االحتالل ( )6منشآت ،توزعت بين محافظات القدس والخليل

وطولكرم ،جميعها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (.)c
• 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 عليه م 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 ()3
منشآت جميعها في محافظة القدس 2 ،منها لمنازل وواحدة ألرضية بناء ،فقد أجبرت سلطات اإلحتالل في
بلدة بيت حنينا ،المواطن :فواز أبو حماد ،على القيام بنفسه بهدم منزله الذي يعيش فيه  7أفراد ،بعد أن

أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص.

وأجبرت سلطات اإلحتالل في حي رأس العامود بمدينة القدس ،المواطن حاتم شاهين الساليمة ،على القيام

بهدم جزء من منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات
اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص  ،ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الثالثة ،أكبرهم  11عاماً،

وأصغرهم  4سنوات.

كما أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة القدس ،المواطن أمجد جعابيص ،على القيام

بنفسه بهدم أرضية بناء (قيد اإلنشاء) ،كما أزال السياج السلكي الشائك المحيط بأرضه ،بعد أن أخطرته في
وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص.
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ملحق

جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل كانون الثاني 2021
وصف االنتهاك

الرقم

هدمت قامت قوات االحتالل في منطقة

التاريخ
28/1/2021

خلة النحلة قرب قرية وادي رحال ،غرفة

زراعية تعود ملكيتها للمواطن :نعيم محمد
28/1/2021

انتهاك حقها

خلة النحلة قرب قرية

المواطن نعيم محمد مصطفى

وادي رحال –

راضي

محافظة بيت لحم

مصطفى راضي

هدمت قوات االحتالل في منطقة الوادي

مكان االنتهاك

الجهة التي تم

منطقة الوادي األحمر

األحمر قرب قرية فصايل 2 ،من المساكن،

– محافظة أريحا

باإلضافة إلى ( 3بركسات) تعود ملكيتها

واألغوار

للمواطنين :إبراهيم أبو عروج ،وإسماعيل

المواطنين :إبراهيم أبو عروج،
وإسماعيل سواركة

سواركة ،بحجة قربها من منطقة تدريبات
عسكرية

صادرت قوات االحتالل قرب الجدار

28/1/2021

العنصري العازل بمحاذاة بلدة زيتا( ،كنتينر)

بلدة زيتا – محافظة
طولكرم

يستخدم كبقالة تعود ملكيته للمواطن:

المواطن محمود تيسير أبو العز

محمود تيسير أبو العز
هدمت قوات اإلحتالل في تجمع أبو فالح

27/1/2021

البدوي وبئر المسكوب في منطقة الخان

الخان األحمر –

األحمر  2 ،من (البركسات) يستخدمان

محافظة القدس

لتربية المواشي.،وصادرت معداتهما

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة أم الريان

في برية بلدة السواحرة ،منزالً تعود ملكيته
للمواطن:

إسماعيل

موسى

صرايعة،

باإلضافة إلى (بركس) يستخدم لتربية

تجمع أبو فالح –

-

27/1/2021

منطقة أم الريان –
بلدة السواحرة -

محافظة بيت لحم
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المواطن أسماعيل موسى
صرايعة

األغنام
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة أم قصة

27/1/2021

في تجمع الزويدين والبسايطة التابع لمجلس

منطقة أم قصة –
محافظة الخليل

قروي الكعابنة وأم الدرج الواقعة شرق بلدة

-

يطا ،مسجداً (قيد اإلنشاء) ،بحجة عدم

الترخيص

صادرت قوات اإلحتالل في قرية الركيز

قرية الركيز –

27/1/2021

الواقعة جنوب شرق بلدة يطا ،وحدة صحية

محافظة الخليل

المواطن محمد أبو عرام

من الصفيح تعود ملكيتها للمواطن :محمد

أبو عرام

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة حمامات

منطقة حمامات

26/1/2021

المالح – محافظة

المالح في األغوار الشمالية ،خيمة تستخدم

طوباس

للسكن ،باإلضافة إلى حظيرة لتربية األغنام

المواطن برهان علي زامل
دراغمة

تعود ملكيتها للمواطن :برهان علي زامل

دراغمة ،واستولت عليها

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة البرج في

منطقة البرج –

26/1/2021

محافظة طوباس

األغوار الشمالية 2 ،من (البركسات)

المواطن مصطفى خليل وراد
وشقيقه رضوان

يستخدمان للسكن ،باإلضافة إلى 4

(بركسات) تستخدم كحظائر لتربية المواشي
تعود ملكيتها للمواط َنين :مصطفى خليل
وراد ،وشقيقه رضوان

اقتحمت قوة من جيش اإلحتالل منطقة

25/1/2021

خربة الميتة في األغوار الشمالية ،وسلمت

إخطارات بوقف العمل في بناء  20منشأة
سكنية للمواطنين ،بحجة عدم الترخيص،
وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت الخربة

أمس ،وأخطرت المواطن خالد علي سالمة
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خربة الميتة –

المواطن خالد علي سالمة الفقير

محافظة طوباس

ومواطنين آخرين من القرية

الفقير بوقف البناء في منشأة يملكها،
إضافة لتصوير كافة مساكن المواطنين فيها
اقتحمت قوات االحتالل منطقة الخان في

25/1/2021

اللبن في نابلس للمرة الثانية خالل عدة

اللبن – محافظة

أيام ،وقامت بهدم جدران زراعية وأسالك
شائكة

مخصصة

لزراعة

منطقة الخان في قرية

منطقة الخان

نابلس

الخض اروات

الزراعية تعود مليكتها للمواطن سميح
األعرج ،وقال رئيس مجلس قروي اللبن
يعقوب عويس إن القوات اإلسرائيلية

حاصرت منطقة الخان منذ ساعات

الصباح ،وبدأت جرافة تابعة لها بهدم
البوابات والنوافذ والتوسيعات للمرة الثانية

على التوالي ،بعد أن تم إصالحها ،وأتلفت

األسالك الشائكة حول المنطقة.
هدمت قوات اإلحتالل في قرية الولجة،

قرية الولجة –

25/1/2021

منزالً مكون من طابقين (قيد اإلنشاء) تعود

المواطن عبد اللطيف الجيوسي

محافظة بيت لحم

ملكيته للمواطن :محمد عبد اللطيف

الجيوسي ،بحجة عدم الترخيص

أجبرت قوات اإلحتالل أهالي قرية الجيب،

قرية الجيب –

25/1/2021

محافظة رام هللا

على إزالة مسجد (كرفان) كان قد تم وضعه

-

على الطريق المؤدي إلى حاجز الجيب

العسكري

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا5 ،

منشآت وأسوار تعود ملكيتها للمواطنين:

25/1/2021

بلدة عناتا – محافظة
القدس

وليد عارف العجالين (هدم سور) ،عالء أبو

شمس (هدم سور) ،عبد الباقي حلوة (هدم

المواطنين :وليد عارف

العجالين ،عالء أبو شمس ،عبد

الباقي حلوة ،محمد إبراهيم حلوة،
وأمين جعافرة

بركس) ،محمد إبراهيم حلوة (هدم بركس)،

10

وأمين جعافرة (هدم محطة وقود)
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة مرج

25/1/2021

العناتي في بلدة عناتا ،مزرعة لتربية

بلدة عناتا – محافظة
القدس

المواطن سامر النتشة

الخيول تعود ملكيتها للمواطن :سامر النتشة

(مستأجر األرض من المواطن :عبد القادر
حسن

حلوة)،

والواقعة

قرب

معسكر

"عنتوت" المقام قرب البلدة
سّلمت قوات االحتالل في قرية النبي إلياس

شرق

مدينة

ثالثة

قلقيلية

25/1/2021

قرية النبي إلياس –

مواطنين،

-

محافظة قلقيلية

إخطارات بوقف البناء في منازلهم ،قيد
اإلنشاء والتشطيب ،كما سّلمت تلك القوات،

إخطا اًر بهدم "بسطة خضار" .

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم

25/1/2021

مجلس قروي زنوتا شرق بلدة الظاهرية

قرية زنوتا – محافظة

المجلس القروي والعيادة

الخليل

الصحية للقرية

جنوب الخليل ،وبهدم عيادتها الصحية،
وأخطرت  12مواطنا من عائالت البطاط،

ومواطنين من عائالت البطاط
وسماسرة والطل

وسمامرة ،والطل ،بإزالة خيامهم التي
يقطنونها برفقة عائالتهم.

أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة

عصيرة الشمالية ،شمال نابلس .بهدم عمارة

25/1/2021

بلدة عصيرة الشمالية
– محافظة نابلس

سكنية مكونة من سبعة طوابق تعود

وبدر حمادنة ،سعيد سليم

ياسين ،محمد محمود ناجي،

للمواطن محمد شولي يسكن في المبنى 9
عائالت قوامها 30

المواطنين محمد شولي ،نبيل

وحسين سعيد حمادنة

مواطنا ،منهم 19

طفالً ،باإلضافة إلى هدم منازل يعودان

للمواطنين نبيل حمادنة ،يسكنه ستة أفراد
بينهم أربعة أطفال ،وبدر حمادنة ،تقطنه
عائلتان قوامهما خمسة أفراد .ومنزل

11

المواطن سعيد سليم محمد ياسين  ،تسكنه
عائلة من  6أفراد بينهم ثالثة أطفال،

المواطن محمد محمود سعيد ناجي ،يسكنه
عائلتان قوامهما  10أفراد منهم  4أطفال،

وهدم بركس يستخدم كمنزل للمواطن حسين

سعيد حمادنه

والعمارة السكنية والمنازل تقع في المنطقة

المصنفة "ج" ،إال أنهم ضمن المخطط
الهيكلي للبلدة ،ويملكان ترخيص من
البلدية ،و يوجد في الطابق األول من

العمارة خمسة محال تجارية

صرة في
أخطرت قوات اإلحتالل في قرية َّ

24/1/2020

نابلس ،بهدم منزل بحجة عدم الترخيص

صرة – محافظة
قرية ّ
نابلس

المواطن مصطفى صدقي
عوض ترابي

تعود ملكيته للمواطن :مصطفى صدقي
عوض ترابي

أخطرت قوات االحتالل في بلدة الخضر

بلدة الخضر –

24/1/2020

محافظة بيت لحم

جنوب بيت لحم بهدم غرفة زراعية وخزان

مياه تعودان للمواطن إبراهيم سليمان صالح

المواطن إبراهيم سليمان صالح

بحجة عدم الترخيص
أخطرت قوات االحتالل في قرية ير از في

24/1/2020

قرية ير از – محافظة

الشقيقين رامي وحافظ نعيم

طوباس

مساعيد

األغوار الشمالية في طوباس الشقيقين رامي
وحافظ نعيم مساعيد بإزالة وهدم منزليهما

المتنقلين خالل  96ساعة

اقتحمت قوة من جيش اإلحتالل قرية
مادما ،وسلمت إخطارات بهدم  8منازل

18/1/2021

قرية مادما – محافظة المواطنين :محمد نضال دوابشة
نابلس

و(بركس) ،بحجة عدم الترخيص تعود

أمين

رشيد

دوابشة،

محمد

يوسف دوابشة ،أبو جبريل،

رضوان

ملكيتها للمواطنين :محمد نضال دوابشة

12

الصيداوي،

موسى

(منزل قيد اإلنشاء) ،أمين رشيد دوابشة

شحدة ،صدقي عبد هللا دوابشة ،

(منزل) ،محمد يوسف دوابشة (منزل) ،أبو

منصور خليل دوابشة ،محمد

جبريل (منزل) ،رضوان الصيداوي (منزل)،

فتحي دوابشة.

موسى شحدة (منزل قيد اإلنشاء) ،صدقي
عبد هللا دوابشة (منزل) ،منصور خليل
دوابشة (منزل) ،محمد فتحي دوابشة

(بركس).
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،في قرية

17/1/2021

عانين غرب جنين  11كشكا تجاريا في

منطقة الظهر قرب مدرسة ذكور عانين،

قرية عانين –

األشقاء راضي ومحمود ومحمد

محافظة جنين

يحيى خضور ،واألشقاء أسيد
ويزيد ووليد يوسف عيسى،

القريبة من جدار الفصل العنصري ،تعود

وإسماعيل خليل ياسين ،وعاصم

ملكيتها لكل من :األشقاء راضي ومحمود

دواس عيسى ،والشقيقين حكم

ووليد يوسف عيسى ،وإسماعيل خليل

نادر عيسى.

وأشرف حسين ياسين ،ومحمد

ومحمد يحيى خضور ،واألشقاء أسيد ويزيد
ياسين ،وعاصم دواس عيسى ،والشقيقين

حكم وأشرف حسين ياسين ،ومحمد نادر
عيسى.
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في

17/1/2021

الدرج -بلدة
تجمع أم ّ
يطا – محافظة

15/1/2021

مدينة قلقيلية –

تجمع أم الدرج البدوي شرقي بلدة يطا ،بهدم

ومسجدا قيد اإلنشاء بحجة
مدرسة أساسية،
ً
عدم الترخيص
أخطرت اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل،

-

الخليل

محافظة قلقيلية

المواطن محسن حردان شريم ( 57عاماً)

المواطن محسن حردان شريم

بإزالة عريشة زراعية أقامها في أرضة

الواقعة قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية،
بحجة عدم الترخيص.
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم

14/1/2021

قرية طورة – محافظة
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األسير محمد مروح قبها

جنين

الخميس ،عائلة األسير محمد مروح قبها،
بهدم منزله في قرية طورة جنوب غرب

جنين خالل األسبوع المقبل ،حيث تم إبالغ

العائلة بقرار المحكمة العسكرية بهدم المنزل
المكون من طابقين ومساحته 180م ،ويأوي

 4أطفال ووالدتهم

أجبرت سلطات اإلحتالل في بلدة بيت

14/1/2021

حنينا ،المواطن :فواز أبو حماد ،على القيام

بلدة بيت حنينا –
محافظة القدس

المواطن فواز أبو حماد

بنفسه بهدم منزله الذي يعيش فيه  7أفراد،
بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع

غرامات باهظة في حال قيام سلطات
اإلحتالل

الترخيص

بعملية

الهدم،

بحجة

عدم

فككت قوات االحتالل اإلسرائيلي بيتا

12/1/2021

بالستيكيا زراعيا ،للمواطن سليم حمدان

بلدة تقوع – محافظة
بيت لحم

المواطن سليم حمدان سليمان

سليمان ،في بلدة تقوع في بيت لحم ،بحجة

تواجده في مناطق “ج” بالرغم من وجود

ترخيص فيه حسب األصول ،مساحته
حوالي  150م ،2وقامت بمصادرته
هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا في

11/1/2021

بلدة عناتا – محافظة

محافظة القدس ،سور في محيط قطعة

المواطن نزال محمد علي

القدس

أرض (وقف) قرب مدخل البلدة لصالح
المواطن :نزال محمد علي  -سكان مخيم
شعفاط

الترخيص

المجاورة

للبلدة،

بحجة

عدم

سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في خربة
الرأس األحمر باألغوار الشمالية ،شرقي

10/1/2021

خربة الرأس األحمر
– محافظة طوباس

14

المواطن سعيد زيدان ظاهر

مدينة طوباس ،المواطن سعيد زيدان ظاهر
إخطا اًر بإزالة منزله قيد اإلنشاء ،بحجة

البناء غير القانوني في المنطقة c

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي رأس

8/1/2021

العامود بمدينة القدس ،المواطن :حاتم

حي رأس العامود –
محافظة القدس

شاهين الساليمة ،على القيام بهدم جزء من

المواطن حاتم شاهين الساليمة

منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق،

تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام

سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص ،ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله

الثالثة ،أكبرهم  11عاماً ،وأصغرهم 4
سنوات

هدمت قوات اإلحتالل قرب قرية بيت إكسا

7/1/2021

قرية بيت اكسا –

المواطن أبو داهوك ومواطنين

محافظة القدس

آخرين من نفس العائلة

شمال غرب مدينة القدس المحتلة8 ،

مساكن (بركسات) لعائلة :الدواهيك البدوية،
من بينها مسكناً (مكون من  3بيوت متنقلة
 -كرفانات) تعود ملكيته للمواطن :خليل

أبو داهوك ،بحجة عدم الترخيص

قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي هدم منزل
األسير محمد قبها الذي يتكون من طابقين

6/1/2021

قرية طورة – محافظة
جنين

بقرية طورة جنوب غربي جنين بالضفة

الغربية المحتلة ،بذريعة قتل مستوطنة قبل
نحو أسبوعين.

وذكر جيش االحتالل أنه سّلم العائلة

إخطار بالهدم .وكانت قوات االحتالل
ًا
اإلسرائيلي قد اقتحمت األسبوع الماضي

قرية طورة ،وداهمت عدة منازل ،منها منزل
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األسير محمد مروح قبها

األسير محمد مروح قبها ( 36عاما)،
وأخذت قياسات جديدة لمنزله؛ تمهيدا

لهدمه.

صادرت قوات اإلحتالل قرب مدخل قرية

5/1/2021

النبي صموئيل ،خيمتين ومرافق صحية
متنقلة

ومعدات

للتنزه

تعود

قرية النبي صموئيل
– محافظة القدس

ملكيتها

المواطنين أنس عبيد وماجد
عيسى بركات

للمواط َنين :أنس عبيد ،وماجد عيسى
بركات ،حيث كانا يعمالن على إنشاء متنزه
للمواطنين.
هددت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بهدم

5/1/2021

وحرق " 13كشكا" تجاريا ،في قرية عانين،

غرب جنين.

قرية عانين –

المواطن راضي خضور

محافظة جنين

ومواطنين آخرين

عرف من أصحابها المواطن راضي
خضور ،علما أنها تقع بالقرب من مدرسة

الذكور ،وهي ضمن مخطط القرية.

هدمت قوات االحتالل االسرائيلي غرفة

بلدة الخضر –

5/1/2021

محافظة بيت لحم

زراعية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت
لحم ،تعود للمواطن إبراهيم أحمد غنيم،

المواطن إبراهيم أحمد غنيم

بحجة عدم الترخيص
هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا4 ،

4/1/2021

بلدة عناتا – محافظة

المواطنين محمد أحمد إبراهيم،

القدس

محمد حلوة ،ومحمد صبحي

مباني تجارية وجدران إستنادية ،بحجة عدم

الترخيص.والتي عرف من أصحابها :محمد

البياع

أحمد إبراهيم ،ومحمد حلوة ،ومحمد
صبحي البياع

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة البيرة

التابعة لبلدة الخضر والواقعة قرب مستعمرة

"أفرات" المقامة جنوب مدينة بيت لحم،

بلدة الخضر-

4/1/2021

محافظة بيت لحم
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المواطن صالح الدين أحمد
مصطفى صالح

غرفة زراعية في أرض المواطن :صالح
الدين أحمد مصطفى صالح ،بحجة عدم
الترخيص ،ولوقوعها في المنطقة المصنفة

()C

سلمت محكمة صلح االحتالل المقدسي

4/1/2021

نظام أبو رموز ق ار ار بإخالء منزله في حي

حي بطن الهوى –

بلدة سلوان – محافظة

بطن الهوى ببلدة سلوان ،جنوب المسجد

المواطن نظام أبو رموز

القدس

األقصى المبارك لصالح المستوطنين،
بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود اليمن.
أخطرت قوات االحتالل صباح اليوم،

بلدة الخضر –

3/1/2021

المواطن علي سليم موسى من بلدة الخضر

المواطن علي سليم موسى

محافظة بيت لحم

جنوب بيت لحم ،بوقف البناء في منطقة

جبل أبو سودة ،بزعم أن المنطقة أثرية

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة بديا في

محافظة

سلفيت،

للمواطن:

سليم

منزالً

سالمة،

تعود

2/1/2021

ملكيته

بحجة

بدلة بديا – محافظة
سلفيت

المواطن سليم سالمة

عدم

الترخيص ،ولوقوعه في المنطقة المصنفة

( )Cالخاضعة للسيطرة االسرائيلية

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل

المكبر بمدينة القدس ،المواطن :أمجد

2/1/2021

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

جعابيص ،على القيام بنفسه بهدم أرضية

بناء (قيد اإلنشاء) ،كما أزال السياج السلكي

الشائك المحيط بأرضه ،بعد أن أخطرته في
وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في

حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم،
بحجة عدم الترخيص
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المواطن أمجد جعابيص

18

