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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021 تشرين أول

 
 وسلسبيل شلوإعداد: رناد موسى 

 تم إعداد 
، والتي `هذا التقرير لغايات رصد انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد منشآت ومنازل الفلسطينيين

 تشمل عمليات الهدم واإلخالء والمصادرة أو اإلخطارات المختلفة. جرى إعداد التقرير وفقًا للمعلومات
ثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، عن الفترة الواقعة الميدانية التي رصدها طاقم وباح

وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز  ، 31/10/2021-1/10/2021بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. "شمس" 
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 العامة   تشرين أولإحصائية شهر 

( منشأة يملكها فلسطينيين/ات، 186داف قوات االحتالل اإلسرائيلي )" استهشمس، رصد مركز "2021 تشرين أول خالل شهر 
 توزيع اإلخطارات بنَية استهداف هذه المنشآت مستقباًل. المصادرة أو سواء بالهدم أو  

( منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة  7منشآت، )( 58ات في عمليات الهدم التي طالت )تركزت أبرز االنتهاك
فككت وصادرت قوات اإلحتالل في التجمع البدوي  ( منشأة، فقد 13)رت قوات اإلحتالل فيما صادالتهديد بالغرامات والسجن. 

تعود ملكيتها للمواطنين أحمد محمد   خدم كمطابخ وخيمة أغنام وحمامين،خيمتين تستخيام سكنية و  5شرق قرية المغير  الواقع
هبشان الكعابنة، سليمان أحمد محمد الكعابنة، عمار أحمد محمد الكعابنة، عمر أحمد محمد الكعابنة، سليمان إبراهيم هبشان أبو 

سلوان في  استولت في حي وادي الربابة  في ، و رشيد الكعابنة، علي إبراهيم هبشان أبو رشيد الكعابنة، ومحمد ياسين أبو خربيش
في منطقة غزيوة الواقعة قرب مستعمرة "سوسيا" ، وصادرت مدينة القدس على شقة سكنية تعود ملكيتها للمواطن نضال فروخ

 .المقامة شرق بلدة يطا، بيت زراعي متنقل )كرفان( تعود ملكيتها للمواطن أحمد عيسى ربعي اليتيم

( منشأة بالهدم أو وقف العمل، معظمها سكنية، باإلضافة إلى  115أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل ) 
 . وغرف زراعيةحظائر ماشية 

 توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها •

 تتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات والتي تركزت بالهدم والمصادرة واإلخطارات وفقًا لما يلي: 

 المنشآت المستهدفة من حيث النوع(: 1جدول رقم )

 العدد نوع المنشاة
 98 مساكن بيوت
 2 غرفة سكنية 
 5 مساكن خيام

 1 مساكن كرفانات
 6 مساكن بركسات
 13 غرف زراعية 

 3 آبار وبرك وخطوط مياه
 33 منشآت تجارية

 2 خيمة تستخدم مطبخ
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 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات  •

(  45أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي، فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظتي القدس )

(.  1ورد في الجدول رقم ) . علمًا أن المنشأة تشمل أي نوع مماآت في كل منها( منش4)والخليل تي رام هللا منشأة، تليها محافظ

 حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقًا للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:  

 2 جدران استنادية وأسوار 
 5 حظائر وبركسات ماشية

 2 مغسلة سيارات
 1 زراعيكرفانات 

 1 كرفانات متنقلة
 1 محطة وقود

 4 غرف صرف صحي 
 1 بركس زراعي
 1 منشأة طبية

 2 مقبرة
 1 مركز نسوي 
 1 غرفة صفية 

 1 خيمة للتضامن مع السكان 
 186 المجموع 



5 
 

 (: توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقًا للمحافظات 2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقًا للمحافظات  •

بناء بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إكمال حقهم في  
( إخطار في مناطق مختلفة. تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز 115نشآتهم، فقد بلغ عدد اإلخطارات )وإعمار واستثمار م

 في أعلى نسبة، وفقًا للجدول التالي:   بيت لحم، وقد جاءت محافظتي القدس و االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين

 منشآت التي تم إخطارها وفقًا للمحافظات(: توزيع ال3جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 
 السكان المستهدفين •

لسكان المتضررين  تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد اوبما أن هذه العمليات التي  
 ( نساء،  وذلك وفق ما توفرت من معلومات.6( أطفال، و ) 53( شخص على األقل، منهم )95) تشرين أولمنها خالل شهر 

 عدد المنشآت التي تم هدمها   المحافظة 

 منشأة 45 القدس
 منشآت 4 رام هللا 
 منشآت 4 الخليل 
 منشأة  2 طوباس
 أةمنش 1 جنين

 منشأة 1 بيت لحم
 منشأة 1 سلفيت
 منشأة  58 المجموع

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة
 منشأة 61 القدس

 منشأة 25 بيت لحم
 آتمنش 9 الخليل 
 منشأة 18 نابلس
 منشأة 1 رام هللا 
 منشأة 1 سلفيت
 منشأة 115 المجموع
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 حجج االنتهاكات 

،  تشرين أولحاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في مأما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها 
( منشأة من أصل  C(  )56فكانت المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات اإلحتالل بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )

اإلحتالل بأعمال تجريف ونبش القبور في مقبرة اليوسفية قامت قوات  ،  إقامة مشروع استيطانيبحجة بحجة  أة  ( منش2)(،  و58)
الواقعة قرب باب األسباط )أحد األبواب المؤدية إلى المسجد األقصى( في البلدة القديمة بمدينة القدس، تمهيدًا لتحويلها إلى حديقة 

في األسبوع   مقبرة  الالتجريف والحفر في    واصلت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي وسلطة الطبيعية والحدائق، أعمال  ، ثمتوراتية
وشرعت بإقامة جدار حديدي حولها، ووضعت األتربة بكميات كبيرة داخلها إلخفاء معالمها، وذلك وفق ما سمحت لهم الالحق 

 سابقًا. المحكمة اإلسرائيلية، في قراراها الذي أصدرته 
 

بحجة عدم الترخيص ووقوعها في   ،( منشأة115) لبالغ عددها جميع المنشآت المخطرة ا فكانت ،أما فيما يتعلق باإلخطارات
 ( منشأة بحجة عدم الترخيص. 13والبالغ عددها ) آت التي تم اإلستالء عليها ومصادرتهامنشجميع ال(. و cمناطق )

 
 الهدم الذاتي 

إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات بالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعًا من القهر المركب والممركز، بحيث يتم  
على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في  

قوات جيش حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي الفت ألدوات المنظومة اإلسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية و 
 وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. 

(  58( منشأة من أصل )7بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيًا ) أولتشرين خالل شهر 
حي وادي  في وغرفة سكنية  زل ا( من3وغرفة سكنية، منها ) ازل( من6ي محافظة القدس، وهي عبارة عن ) ،  جميعها فأةمنش

 ،  جميعها هدمت بحجة عدم الترخيص.في صور باهر ر، ومنزل، ومنزل في حي الطو بلدة بيت حنينا، منزل في الجوز
بهدم جزء أجبرت سلطات اإلحتالل في  حي الثوري بمدينة القدس، المواطن محمد يعقوب إسماعيل يغمور على القيام بنفسه  فقد  

مترًا مربعًا، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال   50من منزله عبارة عن غرفة معيشة مساحتها 
 .قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص

مترًا   50هدم منزله البالغ مساحته أجبرت سلطات اإلحتالل في بلدة بيت حنينا، المواطن عرفات الرجبي، على القيام بنفسه بو 
مربعًا والذي يتكون من غرفتين ومطبخ وحمام ويسكنه مع زوجته وأطفاله الثمانية، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع 

 غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص 
باهر، المواطن محمد أحمد الخطيب، على القيام بنفسه بهدم منزله )قيد اإلنشاء( البالغ أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية صور  و 

مترًا مربعًا، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم،    80مساحته  
 .بحجة عدم الترخيص
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القدس، المواطن سلمان أبو سبيتان، على القيام بنفسه بهدم منزله، بعد أن   أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الطور بمدينة
أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وكان 

 من المفترض ان يسكن فيه مع زوجته وطفله. 
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي وادي الجوز بمدينة القدس، الشقيقين حمزة  ومحمد بزبزت، على القيام بنفسها بهدم غرفة  و 

متر مربع، بعد أن أخطرتهم في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال   60معيشة مضافة في منزلهما تبلغ مساحتها 
عاما، بعد اإلخطار بهدمه  40المواطن نادر جابر على هدم منزله المقام منذ  أجبرتو الهدم، ل بعملية قيام سلطات اإلحتال

أجبرت المواطن إسماعيل عرامين، على القيام بنفسه بهدم و  وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمه بنفسه. 
حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم   منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في

، بحجة عدم الترخيص.الترخيص، يسكن فيه مع زوجته وطفليه
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 2021 تشرين أول خالل الفلسطينيين منشآت ضد التفصيلي االنتهاكات جدول ملحق

 الرقم االنتهاك وصف التاريخ االنتهاك مكان حقها  انتهاك تم التي الجهة

محافظة   –بدة يعبد  خالد عطاطرةالمواطن محمد 

 جنين 
هدمت قوات اإلحتالل قرب مدخل بلدة يعبد، منشأة   2021\10\28

تجارية )كشك إستراحة( تعود ملكيته للمواطن  

 ، بحجة عدم الترخيص.محمد خالد عطاطرة

1 

  ،محمد عبد الفتاح شوشة، لمواطنين فؤاد سعيد شوشةا

عبد هللا خضر  ، جالل رجا زيادة ، نبيل سعيد شوشة

منير اسماعيل  ، ميمون محمد خليل خالوي ،زيادة

 شريف ناجي خالوي ، و خالوي

  –قرية واد رحال 

 محافظة بيت لحم 

أخطرت قوات االحتالل في قرية واد رحال جنوب  2021\10\27

بهدم أربع غرف زراعية تعود للمواطنين    ،بيت لحم

فؤاد سعيد شوشة ومحمد عبد الفتاح شوشة ونبيل  

شوشة، و"بركسين" يملكهما جالل رجا زيادة   سعيد 

وعبد هللا خضر زيادة، وإضافة بناء لمنزل شريف  

  قيد اإلنشاء وقف البناء لمنزلين و  ناجي خالوي، 

يعودان للمواطنين ميمون محمد خليل خالوي 

للمواطن زهير  ومنير اسماعيل خالوي، وبئرا  

 .خضر زيادة بحجة عدم الترخيص 

2 

وشقيقته سعدية،  اهيم عوض عدنان إبرالمواطن 

، و المواطن  عبد الفتاح أحمد سالم عوض  المواطن

 جمال أحمد إسماعيل نوفل 

محافظة   –بلدة إذنا 

 الخليل
بوقف البناء في أربعة   االحتالل قوات أخطرت  2021\10\26

سلمت كل من فقد  منازل ببلدة إذنا غرب الخليل.

منزله  عدنان إبراهيم عوض أمرا بوقف البناء في 

متر في منطقة "شعب محمد"   100البالغة مساحته  

غرب البلدة، كما أخطرت منزال آخر تعود ملكيته  

بوقف البناء في   إخطارا  ت  كما سلم،  لشقيقته سعدية

مترا  270منزل مكون من طابقين بمساحة تبلغ 

مربعا، تعود ملكيته للمواطن عبد الفتاح أحمد سالم  

اء بمنزل المواطن  آخر بوقف البن  عوض، وإخطارا  

جمال أحمد إسماعيل نوفل، والبالغة مساحته نحو  

  بحجة عدم الترخيص.مترا   170

3 

 –البلدة القديمة  -

 محافظة القدس
واصلت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي وسلطة   2021\10\26

الطبيعية والحدائق، أعمال التجريف والحفر في  
4 
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مقبرة اليوسفية الواقعة قرب باب األسباط )أحد  

األبواب المؤدية إلى المسجد األقصى(، وسط مدينة  

القدس الشرقية المحتلة، لتحويلها إلى حديقة  

ها، توراتية، وشرعت بإقامة جدار حديدي حول

ووضعت األتربة بكميات كبيرة داخلها إلخفاء 

معالمها، وذلك وفق ما سمحت لهم المحكمة 

اإلسرائيلية، في قراراها الذي أصدرته األسبوع  

 الماضي 

  –قرية دير قديس  لمواطن أيمن عدنان سطيح ا

محافظة رام هللا  

 والبيرة 

قرية دير قديس غربي  هدمت قوات االحتالل في 2021\10\26

نة رام هللا، أربعة محال تجارية متالقصة البناء، مدي

، بحجة وقوعها في  2م 300مساحتها اإلجماليه 

المنطقة المصنفة ج، وتعود ملكيتها للمواطن أيمن  

 . عدنان سطيح

5 

  –قرية دوما  -

 محافظة نابلس 
أخطرت قوات االحتالل في قرية دوما جنوب  2021\10\25

منزال  قيد اإلنشاء، بحجة    12نابلس بوقف البناء في  

 إقامتها في منطقة ج. 

6 

  -حي وادي الجوز المواطن إسماعيل عرامين 

 محافظة القدس
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي وادي الجوز  2021\10\25

بمدينة القدس، المواطن إسماعيل عرامين، على  

القيام بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت 

رامات باهظة في حال قيام  سابق، تفاديا  لدفع غ

سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم  

 الترخيص، يسكن فيه مع زوجته وطفليه . 

7 

 –قرية توانة   -

 محافظة الخليل 
قرية توانة، شرقي مدينة    هدمت قوات االحتالل في 2021\10\25

يطا، جنوبي محافظة الخليل. خيمة من المواسير  

، أقامها النشطاء في 2م50والشادر، مساحتها 

المنطقة للتضامن مع سكان قرية المفقرة، شرقي  

المدينة. وجاءت عملية الهدم بدعوى البناء غير  

 المرخص.

8 
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  –منطقة المالح  -

 محافظة طوباس 
منطقة المالح  فياالحتالل اإلسرائيلي  قوات فككت  2021\10\25

في األغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس.  

، 2م25بركسين صادرتهما مساحة كل بركس 
كانت تستخدم هذه الغرف أحدهما غرفة صفية،  

والثانية عيادة صحية؛ بحجة وجودهما في منطقة 

 .ج 

9 

 المواطن غانم حسين الهريني

 العمور المواطن فؤاد فضل 

 المواطن غاندي نعيم العمور 

 

يطا  – قرية التوانة 

 محافظة الخليل  –
أخطرت قوات االحتالل في قرية توانة، شرقي   24/10/2021

مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل بوقف العمل في 

منزل مكون من ثالث طبقات، للمواطن غانم حسين 

، للمواطن فؤاد  3م70الهريني. وبئر مياه، سعته 

لعمور، و حظيرة أغنام من الشادر، وحمام  فضل ا

من الصفيح، للمواطن غاندي نعيم العمور، بحجة  

 عدم الترخيص.

10 

– بلدة الطور  -

 محافظة القدس
صادقت بلدية االحتالل في القدس على خطة   23/10/2021

ا في  45"تطوير منطقة عمل" لمصادرة  دونم 

الطور، ووزعت إخطارات هدم وإزالة ، ضمن  

مبنى مأهوال  بالسكان ، لصالح   54لهدم مخطط 

 "الشارع األمريكي". 

11 

  –حي وادي الجوز   المواطن نادر جابر 

 محافظة القدس
أجبرت قوات االحتالل في حي وادي الجوز   23/10/2021

بالقدس المحتلة، المواطن نادر جابر على هدم  

عاما، بعد اإلخطار بهدمه   40منزله المقام منذ 

دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم  وإجباره على  

 هدمه بنفسه. 

12 

المواطن محمود إبراهيم عبيات، والمواطن فادي  

 عادل عبيات 

منطقة خاليل 

محافظة   –النحلة 

 بيت لحم 

أخطرت قوات االحتالل منزل قيد اإلنشاء للمواطن   20/10/2021

محمود إبراهيم عبيات في منطقة خاليل النحلة  

. كما أخطرت  بالهدم لحم جنوبي شرق مدينة بيت 

 .بإزالة كرفانات للمواطن فادي عادل عبيات 

13 
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منطقة خاليل اللوز  المواطن حمزة إبراهيم عبيات 

 محافظة بيت لحم  –
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة خاليل  20/10/2021

اللوز، جنوبي شرق مدينة بيت لحم  قواعد  

إبراهيم عبيات  وأساسات منزل للمواطن حمزة 

 بحجة عدم الترخيص.

14 

 المواطن حاتم العباسي 

 عائلة أبو حسين 

  –لوان سبلدة 

 محافظة القدس
هدمت قوات االحتالل في حي أبو تايه ببلدة سلوان،   20/10/2021

مغسلة مركبات مقامة على أرض لعائلة أبو حسين،  

وأساسات سور استنادي لعائلة المواطن حاتم 

 بناء دون ترخيص.العباسي، بحجة ال

15 

  –بلدة غزارة  المواطن أحمد موسى محمود ذويب 

 محافظة بيت لحم 
أخطرت قوات االحتالل بهدم منزل قيد االنشاء في  19/10/2021

في بلدة غزارة في بيت لحم يعود للمواطن أحمد 

 .موسى محمود ذويب بحجة عدم الترخيص 

16 

 المواطن بالل وصفي الجمل

 سوريك ومركز نسوي بيت 

  –بلدة بيت سوريك 

 محافظة القدس
أخطرت قوات االحتالل في بلدة بيت سوريك شمال   19/10/2021

غرب مدينة القدس، بهدم بناء خاص بمركز نسوي  

 بيت سوريك.
 وأخطرت المواطن بالل وصفي الجمل بهدم منزله. 

17 

- قرية أرطاس   المواطن محمد القصاص ومواطنون آخرون 

 محافظة بيت لحم 
غرف   4أخطرت قوات االحتالل بوقف العمل في  18/10/2021

زراعية في قرية أرطاس جنوب بيت لحم بحجة 

عدم الترخيص، عرف من أصحابها محمد  

 .القصاص 

18 

  –بلدة سلوان  عائلة جعافرة 

 محافظة القدس
أخطرت قوات اإلحتالل في منطقة الجسر القريبة   18/10/2021

يعود لعائلة   من بلدة سلوان بهدم بركس سكني

جعافرة، وطالبتها بهدمه ذاتيا  تحت وطأة التهديد  

وفرض الغرامات في حال لم تنفذ اوامر الهدم،  

 .بحجة عدم الترخيص 

19 

  –بلدة سلوان  المواطنة أسماء الشيوخي 

 محافظة القدس
سلمت قوات االحتالل في الحارة الوسطى من بلدة  18/10/2021

المواطنة أسماء الشيوخي سلوان في القدس عائلة 

أمر هدم لمنزلها بحجة عدم الترخيص، ويقطن  

 أفراد من أبنائها.  9المنزل 

20 
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منطقة فرش الهوى   المواطن إياد عمرو 

 محافظة الخليل  –
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة فرش الهوى   18/10/2021

شمال مدينة الخليل، منزال  قيد التشطيب إضافة إلى 

كيته للمواطن إياد عمرو، بحجة بئر ماء تعود مل

 عدم الترخيص.

21 

 – قرية سكا المواطن أحمد عيسى طه الجواعدة 
 محافظة الخليل 

قرية سكا، غربي مدينة   هدمت قوات االحتالل في 18/10/2021

دورا، جنوب غربي محافظة الخليل. منزال  قيد  

، 2م130اإلنشاء، مبني من الطوب، مساحته 
عاما ،   35الجواعدة للمواطن أحمد عيسى طه 

بدعوى البناء غير المرخص. ومن المقرر أن  

أشخاص منهم أربعة   6تقطنه أسرة مكونة من 

 أطفال.

22 

  -قرية المنية  المواطن عبد ربه الكوازبة 

 محافظة بيت لحم 
منازل   3أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي بهدم  16/10/2021

لحم تعود ملكيتها  قيد اإلنشاء في قرية المنية في بيت  

للمواطن عبد ربه الكوازبة. ويتكون كل منزل منها  

 500من طابقين، وتبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي 

 . متر مربع

23 

  -حي الطور المواطن سلمان أبو سبيتان 

 محافظة القدس
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الطور بمدينة   16/10/2021

ى القيام  القدس، المواطن سلمان أبو سبيتان، عل

بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، 

تفاديا  لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات  

، وكان اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص 

 من المفترض ان يسكن فيه مع زوجته وطفله. 

24 

- حي وادي الجوز  الشقيقين حمزة  ومحمد بزبزت 

 محافظة القدس
أجبرت سلطات اإلحتالل في حي وادي الجوز  16/10/2021

بمدينة القدس، الشقيقين حمزة  ومحمد بزبزت،  

على القيام بنفسها بهدم غرفة معيشة مضافة في  

متر مربع، بعد أن  60منزلهما تبلغ مساحتها 

أخطرتهم في وقت سابق، تفاديا  لدفع غرامات 

25 
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الهدم، باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية  

 بحجة عدم الترخيص 

المواطنين: أحمد محمد هبشان الكعابنة، سليمان أحمد 

محمد الكعابنة، عمار أحمد محمد الكعابنة، عمر أحمد 

محمد الكعابنة، سليمان إبراهيم هبشان أبو رشيد  

الكعابنة، علي إبراهيم هبشان أبو رشيد الكعابنة،  

 ومحمد ياسين أبو خربيش 

  –قرية المغيّر 

حافظة رام هللا  م

 والبيرة 

فككت وصادرت قوات اإلحتالل في التجمع البدوي  14/10/2021

خيام سكنية و خيمتين   5الواقع شرق قرية المغير 

حمامات،   3تستخدم كمطابخ وخيمة أغنام و

باإلضافة إلى خزانات مياه ومعالف أغنام، تعود  

ملكيتها للمواطنين أحمد محمد هبشان الكعابنة،  

مد محمد الكعابنة، عمار أحمد محمد سليمان أح

الكعابنة، عمر أحمد محمد الكعابنة، سليمان إبراهيم  

هبشان أبو رشيد الكعابنة، علي إبراهيم هبشان أبو  

رشيد الكعابنة، ومحمد ياسين أبو خربيش، وتضرر  

 أطفال. 26شخص، منهم  40من السكان 

26 

  –دوار أبو شهيد  -

محافظة   -قلنديا 

 القدس

بو شهيد،  أهدمت قوات االحتالل في منطقة دوار  14/10/2021

القريب من حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة  

منشأة تجارية في  30القدس الشرقية المحتلة، 

المكان، حيث أزالت جرافات االحتالل ما يقارب 

بسطة تجارية، وهدمت محل اإلخوة للخضار   27

 200مساحته عن  لعدة أشقاء من عائلة جابر، تزيد  

متر مربع، باإلضافة إلى هدم مغسلة النورس  

للسيارات، ومحطة وقود، بحجة أنها مباٍن مقامة  

 بصورة غير شرعية.

27 

  –وادي فوكين  -

 محافظة بيت لحم 
أخطرت قوات االحتالل بالهدم ووقف البناء بأربعة   13/10/2021

غرف زراعية وإزالة كونتينر لخمسة مواطنين   

 ين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. بوادي فوك 

28 

  –قرية دير بلوط   المواطن محمود تيسير 

 محافظة سلفيت 
أوقفت قوات اإلحتالل في بلدة دير بلوط في سلفيت،  12/10/2021

العمل في بناء منزل )قيد اإلنشاء( تعود ملكيته  

 للمواطن محمود تيسير، بحجة عدم الترخيص.

29 
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  –قرية حارس  وبالل تحسين شمالوي الشقيقين أُسامة،  

 محافظة سلفيت 
هدمت قوات اإلحتالل قرب المدخل الغربي لقرية  12/10/2021

حارس في سلفيت، )بركسا ( زراعيا  تعود ملكيته  

للشقيقين أُسامة، وبالل تحسين شمالوي، بحجة  

 عدم الترخيص 

30 

  –بلدة نعلين   المواطن أحمد عوض أحمد مصطفى 

  محافظة رام هللا

 والبيرة 

سلمت قوات اإلحتالل في المنطقة الجنوبية من بلدة  12/10/2021

  إخطار وقف عمل،  نعلين غربي مدينة رام هللا.

بأسوار استنادية تعود ملكيتها للمواطن أحمد عوض  

 أحمد مصطفى، بدعوى البناء غير المرخص 

31 

  –تجّمع أبو النّوار  المواطن سليمان الجهالين 

 القدسمحافظة 
في تجمع أبو نوار البدوي،  قوات االحتالل فككت  12/10/2021

شرقي بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس الشرقية 

المحتلة، مسكن المواطن سليمان الجهالين، المقام  

من الصفيح والخشب ثم صادرته. وتبلغ مساحة  

ا مربع ا، وكان يعيش فيه مع زوجته    45المسكن   متر 

 .وأطفاله الستة

32 

 –البلدة القديمة  -

 محافظة القدس
قامت قوات اإلحتالل بأعمال تجريف ونبش القبور   10/10/2021

في مقبرة اليوسفية الواقعة قرب باب األسباط )أحد 

األبواب المؤدية إلى المسجد األقصى( في البلدة 

القديمة بمدينة القدس، تمهيدا  لتحويلها إلى حديقة  

 توراتية. 

33 

  – قرية باب الشمس  وعمران محمد زعاترة الشقيقين مراد 

 محافظة القدس
هدمت قوات اإلحتالل في قرية باب الشمس قرب  7/10/2021

من    بركسين سكنيين   بلدة الزعيم في محافظة القدس،

الخشب والصفيح والقماش، للشقيقين مراد وعمران  

 40محمد زعاترة، وتقدر مساحة كل بركس حوالي  
أشخاص، بحجة عدم   4مترا ويقطن فيهما 

 الترخيص 

34 

  حي وادي الربابة المواطن نضال فروخ 

محافظة  -في سلوان

 القدس

استولت قوات االحتالل في حي وادي الربابة  في   6\ 10\ 2021
سلوان في مدينة القدس على شقة سكنية تعود  

 ملكيتها للمواطن نضال فروخ  

35 
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حي البستان في   

محافظة  -سلوان

 القدس

  سلوان   في  البستان   حي  في   االحتالل   قوات   أخطرت  6\ 10\ 2021
  من   الخامس   حتى  بالهدم  منازل  3  القدس،  مدينة   في

 . الثاني تشرين

36 

محافظة   –بلدة يطا  المواطن أحمد عيسى ربعي اليتيم 

 الخليل
صادرت قوات اإلحتالل في منطقة غزيوة الواقعة  6\ 10\ 2021

قرب مستعمرة "سوسيا" المقامة شرق بلدة يطا، 

بيت زراعي متنقل )كرفان( تعود ملكيتها للمواطن  

 أحمد عيسى ربعي اليتيم 

37 

  محمد  عمر، عودة مصطفى فايز عاكف المواطنين:

 توفيق  رضا، عودة محمود  توفيق نورس، محمد  علي

أحمد خالد ، عودة سليم محمود  هللا عبد ، عودة محمود 

 أحمد عودة

   

 

 

 

 

  -بلدة حوارة 

 محافظة نابلس 
منشآت إخطارات   6سلمت سلطات االحتالل   6\ 10\ 2021

بالهدم  في منطقة اللحف )كفة الفرس( في بلدة 

حوارة جنوب شرق نابلس، بحجة البناء في مناطق  

C  :والمتضررون هم ، 

  زينكو   بركس  :  عودة  مصطفى  فايز  عاكف .1

 يستخدم لتربية المواشي    2م90   مساحته
  طابقين  منزل محمد: علي محمد  عمر .2

  االول  الطابق مساحة للسكن وجاهز

 2م  260 والثاني  2م100
  طابق   منزل :   عوده محمود  توفيق  نورس .3

 . 2م 120 مساحته االنشاء قيد 
  لتربية  بركس : عودة محمود  توفيق رضا .4

 2م 100 المواشي
  جاهز  منزل :  عوده سليم محمود  هللا عبد  .5

  مساحة   تبلغ  طوابق  ثالثة  من  مكون  للسكن

 كل 2م 150 والثاني  األول الطابق كل

 2م 70 والثالث  طابق
أحمد خالد أحمد عودة: بركس مواشي   .6

 م 130مساحته  

38 

  –حي سلوان   المواطن محمد محمود سليم مطر

 محافظة القدس
هدمت قوات اإلحتالل في منطقة عين اللوزة في   6\ 10\ 2021

حي سلوان بمدينة القدس، منزل المواطن محمد  
39 
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  محمود سليم مطر، بحجة عدم الترخيص والذي 

  وتبلغ  الخمسة وأطفاله زوجته مع فيه يعيش كان
 مربعا   مترا   60  حوالي مساحته 

  -قرية سوسيا  نواجعة حمد أ محمود  المواطن 

 محافظة الخليل 
  جنوبي  سوسيا، قرية في  االحتالل سلطات  سلمت  5\ 10\ 2021

  المواطن  الخليل، محافظة جنوبي يطا، مدينة
  أيام، 7 مدته  بالهدم إخطارا   نواجعة،  أحمد  محمود 
  مبنية  الترخيص، عدم  بحجة  زراعية  غرفة  يشمل 
  ومن ، 2م40 ومساحتها  مسقوفة، غير  الطوب  من

   (أفراد  3)  من  مكونة  أسرة  تقطنها  أن  المقرر
 . طفل أحدهم

40 

  -قرية صور باهر المواطن محمد أحمد الخطيب 

 محافظة القدس
أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية صور باهر،   4\ 10\ 2021

المواطن محمد أحمد الخطيب، على القيام بنفسه  
مترا    80بهدم منزله )قيد اإلنشاء( البالغ مساحته 

سابق، تفاديا  لدفع  مربعا ، بعد أن أخطرته في وقت  
غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل  

 بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص 

41 

 -بلدة بيت حنينا  المواطن عرفات الرجبي 

 محافظة القدس 

أجبرت سلطات اإلحتالل في بلدة بيت حنينا،   2\ 10\ 2021
المواطن عرفات الرجبي، على القيام بنفسه بهدم  

مترا  مربعا  والذي يتكون   50البالغ مساحته منزله 

من غرفتين ومطبخ وحمام ويسكنه مع زوجته  
وأطفاله الثمانية، بعد أن أخطرته في وقت سابق،  
تفاديا  لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات  

 اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص 

42 

  –حي الثوري  المواطن محمد يعقوب إسماعيل يغمور 

 محافظة القدس
أجبرت سلطات اإلحتالل في  حي الثوري بمدينة  1\ 10\ 2021

القدس، المواطن محمد يعقوب إسماعيل يغمور  

على القيام بنفسه بهدم جزء من منزله عبارة عن  

مترا  مربعا ، بعد أن   50غرفة معيشة مساحتها 

أخطرته في وقت سابق، تفاديا  لدفع غرامات باهظة  

43 
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ت اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة في حال قيام سلطا

 عدم الترخيص 
 

 

 

 


