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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021  ثاني تشرين  

 
 تصوير : حذيفة سرور

 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 ، 30/11/2021-1/11/2021بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية."شمس" 
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 العامة   ثانيتشرين  إحصائية شهر  

( منشأة يملكها فلسطينيين/ات،  216داف قوات االحتالل اإلسرائيلي )" استهشمس، رصد مركز "2021  ثانيتشرين  خالل شهر  
 توزيع اإلخطارات بنَية استهداف هذه المنشآت مستقباًل.  المصادرة أو  سواء بالهدم أو 

( منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة 5منشآت، )(  107ات في عمليات الهدم التي طالت )تركزت أبرز االنتهاك
 القيام   على  عويسات،  عزيز   المواطن  القدس،   بمدينة  المكبر  جبل   حي  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرتفقد    التهديد بالغرامات والسجن.

  من   المكون   منزلها  بهدم  بنفسها  القيام  على  النشاشيبي،  عائلة  حنينا،  بيت  بلدة  في  اإلحتالل  سلطات  أجبرتو   منزله،  بهدم  بنفسه
 القيام  على  ربايعة،  خالد    محمد   المواطن  باهر،  صور  قرية  في  الحمص  وادي  منطقة  في  اإلحتالل  سلطات  أجبرتو   طابقين،

  بهدم   بنفسه  القيام  على  برقان،  إياد   المواطن   القدس،  بمدينة  العامود   راس  حي  في   اإلحتالل  سلطات  أجبرت  منزله،  بهدم  بنفسه
 بلدة  من  ربايعة  أمير   المواطن   االحتالل  سلطات   أجبرت و   مربعًا،  متراً   350  مساحته  والبالغ   طابقين  من   المكون (  اإلنشاء  قيد )  منزله
 .الترخيص عدم  بحجة  ،بنفسه  منزله  هدم  على  بالقدس  المكبر  جبل

  تعود(  كنتينر )  أريحا،   بمحافظة  المعرجات  منطقة  في  اإلحتالل  قوات  صادرت، فقد  واحدة  منشأةرت قوات اإلحتالل  فيما صاد   
 .مليحات  موسى  سليمان للمواطن  ملكيته

، معظمها سكنية، باإلضافة  او اإلخالء  ( منشأة بالهدم أو وقف العمل108أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل )
 .وطبية وتجارية، ومخازن   زراعية  منشآاتو إلى حظائر 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
 105 مساكن بيوت

 20 مساكن بركسات
 7 مساكن خيام

 1 مساكن كرفانات 
 20 غرف زراعية 

 8 آبار وبرك وخطوط مياه 
 7 منشآت تجارية 

 2 جدران استنادية وأسوار 
 18 حظائر وبركسات ماشية

 1 حظائر طيور
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 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات   •

( 46المؤشر المناطقي، فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظتي القدس )أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق 

(. 1. علمًا أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول رقم )( منشأة 17أة، ثم طوباس )( منش29)  الخليل   ةمنشأة، تليها محافظ

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

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

 2 مخازن 
 1 سيارات مغسلة  

 1 شرفة منزل
 3 كرفانات متنقلة
 1 محطة وقود

 1 غرف صرف صحي
 4 بركس زراعي 
 1 منشأة طبية 
 1 منشأة دينية 

 12 مقبرة
 216 المجموع  
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 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقًا للمحافظات   •

االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إكمال حقهم في بناء  بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء وغيرها من  
( إخطار في مناطق مختلفة. تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز  108نشآتهم، فقد بلغ عدد اإلخطارات )وإعمار واستثمار م

 نسبة، وفقًا للجدول التالي:   في أعلى  نابلس وقلقيلية، وقد جاءت محافظتي  االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين

 (: توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقًا للمحافظات3جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 
 السكان المستهدفين •

 عدد المنشآت التي تم هدمها  المحافظة  

 منشأة   46 القدس 
 منشاة   29 الخليل 
 منشأة   17 طوباس 
 منشآت  5 رام للا 

 منشآت  5 بيت لحم
 آتمنش  3 نابلس
 منشأة   2 قلقيلية

 منشأة    107 المجموع

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة 
 منشأة   33 نابلس
 منشأة   21 قلقيلية
 شأة من  19 القدس 
 منشأة   14 رام للا 
 منشآت  9 الخليل 
 آتمنش  5 سلفيت
 منشآت  5 طوباس 
 منشأة   1 بيت لحم
 منشأة   1 جنين

 منشأة   108 المجموع
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لسكان المتضررين وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد ا 
 نساء،  وذلك وفق ما توفرت من معلومات. (  3( أطفال، و )46( شخص على األقل، منهم ) 162)  ثانيتشرين  منها خالل شهر  

 حجج االنتهاكات  

،  ثانيتشرين  حاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر  أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في م
( منشأة من أصل  C(  )106كانت المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات اإلحتالل بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )

 في   تجارية  منشأة  االحتالل،  سلطات  هدمتفقد  ،  البناء  عليها  المقام  لألرض  مستوطنين  ملكيةبحجة  واحدة    أة  منش  (،  و 107)
 .لألرض  ملكيتها  بحجة  المستوطنين، لصالح  وإخالئها  األرض  لمصادرة   تمهيدا  القدس،  شمال  حنينا  بيت  بلدة 
 

بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق    ،( منشأة أخطرت108من أصل )  ( منشأة89)  فكانت  ،باإلخطاراتأما فيما يتعلق  
(c.)  (منشأة بحجة البناء في منطقة أثرية، فقد  12و )عزون   قرية  في  زراعية   لغرف  بالهدم  إخطاًرا  12  االحتالل  سلطات  وّزعت  

( منشآت 7، و)أثرية  منطقة  في  البناء  بحجة  فقط  ساعة   96  الزراعية  المنشأة  صاحب  إمهال  تم  إخطار  منها  قلقيلية،  جنوب  عتمة
  غربي  هارون،   أم   كوبانية  في  تسكن  فلسطينية  عائالت  7  االحتالل قوات  سلمت بحجة أن األرض مملوكة لشركة استيطانية، فقد  

 األرض  أن  بحجة  منازلهما،  من  الخالءبا  إخطارات  المحتلة،  الشرقية  القدس   مدينة  من   القديمة  البلدة   شمالي  جراح،  الشيخ  حي
 ،استيطانية  لشركة  مملوكة  عليها،  القائم  والعقار

 بحجة عدم الترخيص. كانت    التي تم اإلستالء عليها ومصادرتها  أماالمنشأة 
 

 الهدم الذاتي 
مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات بالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعًا من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار  

على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في 
يش  حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي الفت ألدوات المنظومة اإلسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات ج

 وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. 
( 107من أصل )  آت( منش5بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيًا )  ثانيتشرين  خالل شهر  

، بلدة بيت حنينا، منزل في  في بلدة جبل المكبر    ين منزل، منها    ازل ( من5ي محافظة القدس، وهي عبارة عن )جميعها ف،  أةمنش
 جميعها هدمت بحجة عدم الترخيص.  ومنزل في رأس العامود،،  في صور باهر  منزل
 أن   بعد   منزله،  بهدم  بنفسه  القيام  على  عويسات،  عزيز  المواطن  القدس،  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  اإلحتالل  سلطاتأجبرت  فقد  

  ربايعة   أمير  المواطن  أجبرتو   الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال   في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   سابق،  وقت  في  أخطرته
 .  الترخيص عدم  بحجة  ،بنفسه  منزله  هدم  على  بالقدس  المكبر  جبل   بلدة  من

 أن   بعد   طابقين،  من  المكون   منزلها  بهدم  بنفسها  القيام  على  النشاشيبي،  عائلة  حنينا،  بيت  بلدة  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرتو 
 وادي   منطقة  في  أجبرتو   الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   سابق،  وقت  في  أخطرتها
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 تفادياً   سابق،   وقت   في  أخطرته  أن   بعد  منزله،   بهدم   بنفسه  القيام  على   ربايعة،  خالد   محمد  المواطن   باهر،  صور   قرية   في  الحمص
 القدس،  بمدينة  العامود  راس   حي  في  اإلحتالل   سلطات  أجبرتو   الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام   حال   في  باهظة  غرامات  لدفع

  أن   بعد   مربعًا،  متراً   350  مساحته  والبالغ  طابقين  من  المكون (  اإلنشاء  قيد )  منزله  بهدم  بنفسه  القيام  على  برقان،  إياد   المواطن
 . الترخيص عدم  بحجة  الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   سابق،  وقت  في  أخطرته
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 2021 ثاني تشرين  خالل  الفلسطينيين  منشآت ضد التفصيلي  االنتهاكات  جدول ملحق

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ االنتهاك مكان  الجهة التي تم انتهاك حقها 

 –بلدة سلوان  زيتون  فايز محمد المواطن

 محافظة القدس 
  في   زيتون  فايز   محمد  المواطن   منزل  االحتالل   سلطات  هدمت 30/11/2021

 الترخيص عدم بحجة سلوان في أيوب  بئر  حي
1.  

 –بلدة جبل المكبر  ربايعة  أمير   المواطن

 محافظة القدس 
  جبل   بلدة  من  ربايعة   أمير   المواطن  االحتالل   سلطات  أجبرت  30/11/2021

 الترخيص عدم بحجة بنفسه منزله هدم على بالقدس  المكبر
2.  

 -بلدة بيت حنينا -

 محافظة القدس 
  حنينا   بيت  بلدة  في   تجارية  منشأة   االحتالل،   سلطات  هدمت 29/11/2021

  لصالح   وإخالئها   األرض   لمصادرة  تمهيدا  القدس،   شمال

 لألرض   ملكيتها  بحجة  المستوطنين،

3.  

  –بلدة قصرة  -

 محافظة نابلس 

 وهدم   منزالا   32  في  البناء   بوقف  االحتالل   قوات  أخطرت  29/11/2021

 نابلس  شرق  جنوب قصرة بلدة في  زراعي بركس

4.  

 –بلدة نعلين  المواطن فايز الخواجا

محافظة رام هللا 

 والبيرة

زراعي تعود ملكيته للمواطن فايز    بئر  تردم  قوات االحتالل 29/11/2021

 التصدي  حاولوا   الذين  المواطنين  على  وتعتدي  الخواجا 

 هللا.  رام غرب نعلين قرية  في لجرافاته

5.  

  –بلدة عناتا  زياد موسى  المواطن علي

 محافظة القدس 
  شرق  بشمال   عناتا  بلدة   في   اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات   هدمت 29/11/2021

لمواد   .المحتلة   القدس  مخصص  بركساا  وهي  تجارية  منشأة 

تعود  عدم    موسى  علي   للمقدسي  ملكيته  البناء،  بحجة  زياد. 

 الترخيص 

6.  

قرية عزون عتمة   -

 محافظة قلقيلية  –

ا 12 االحتالل سلطات وّزعت 28/11/2021 لغرف زراعية    بالهدم إخطارا

  إمهال تم  إخطار منها  قلقيلية، جنوب عتمة عزون قرية في

 في  البناء  بحجة فقط  ساعة  96 الزراعية  المنشأة  صاحب

 أثرية.  منطقة 

7.  

–تجمع عين سامية  حسين الكعابنة  مصطفى  المواطن

  –قرية كفر مالك 

محافظة رام هللا 

 والبيرة

  قرية   شرق   الواقعة  سامية  عينتجمع    في  اإلحتالل  قوات  هدمت 23/11/2021

حسين   مصطفى   للمواطن  ملكيتها   تعود   منشآت  4  مالك،   كفر

  10  من  المكونة   وعائلته   يأويه   سكني  بركس  وهي  الكعابنة، 

 األغنام.  لتربية ( بركسات) 3و أفراد

8.  



9 
 

 –قرية الديرات   العدرة   عائلة

 محافظة الخليل

  الديرات،  قرية  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش   من  قوة  اقتحمت 23/11/2021

  الحفار   شرع.  الخليل   محافظة  جنوبي  يطا،  مدينة  شرقي  جنوب

 دون   البناء  بدعوى  القرية،   محيط  أقيمت  مقبرة  بتجريف

 العدرة.  لعائلة تعود قبراا  12  دمرت حيث  ترخيص، 

9.  

  الفخيت  خربتي -

  محافظة - والمركز

 الخليل 

  الفخيت   خربتي  في  منزلين  بهدم  االحتالل  قوات  أخطرت 23/11/2021

 الترخيص  عدم بحجة  الخليل محافظة في  والمركز
10.  

 -منطقة ماعين الحمامدة إسماعيل  علي المواطن

  –مدينة يطا 

 محافظة الخليل

  يطا،   مدينة   شرقي  ماعين،   منطقة   في  االحتالل  قوات  هدمت 23/11/2021

  طابقين   من  المكون  الحمامدة،  إسماعيل  علي  المواطن  منزل

 بعد  العائلة  تسكنه  أن   المقرر  من  وكان  ،2م200  بمساحة

 بالكامل تشطيبه

11.  

 –وادي الحّمص  -

 –قرية صور باهر 

 محافظة القدس 

  منطقة   في  سكنية،  بنايات  3  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  هدمت 23/11/2021

  القدس   مدينة  شرق  جنوبي  صورباهر،  ببلدة  الحمص  وادي

  الجدار   من  بالقرب   ترخيص   دون  البناء   بحجة   المحتلة،  الشرقية 

  بناية   كل   الفاصل،   الجدار   داخل  تقعان   منها  اثنتان  األمني، 

  مأهولة   شقق  4  منها   سكنية   شقة   11  تضمان   طابقين  من  مكونة

ا،   20  تأوي  بالسكان   خارج   األخرى  البناية  تقع  فيما   شخصا

 هذه  وتقع  سكنية،  شقق   8  وتحتوي  طوابق   4  من  مكونة  الجدار 

  السلطة   سيادة  تحت(  أ)  الجغرافية  المنطقة   في   الشقق

 الكاملة   الفلسطينية

12.  

  -منطقة المعرجات مليحات  موسى سليمان المواطن

محافظة أريحا 

 واألغوار

  بمحافظة   المعرجات   منطقة  في   اإلحتالل   قوات  صادرت  22/11/2021

 . مليحات  موسى  سليمان  للمواطن   ملكيته  تعود(  كنتينر)  أريحا،
13.  

 –قرية عاطوف  قاللوة  رامي المواطن

 محافظة طوباس 

  لالستخدام   مياه  بخزان  العمل   بوقف  االحتالل  قوات  أخطرت  22/11/2021

  طوباس،   محافظة  في  طمون  شرق   عاطوف   قرية  في   الزراعي 

 قاللوة.   رامي  للمواطن ملكيته تعود

14.  

  –قرية النبي إلياس  نوفل الكريم عبد أكرم   المواطن

 محافظة قلقيلية

  قطعة  محيط   في  وسور  زراعية   غرفة  اإلحتالل،   قوات  جرفت 22/11/2021

  ملكيتها  تعود  إلياس   النبي   لقرية  الغربي   المدخل  قرب   أرض
15.  
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  بحجة   قلقيلية،  مدينة  سكان  -  نوفل  الكريم  عبد  أكرم   للمواطن

 الترخيص عدم
 –وادي الحّمص  الحيح أيمن  لمواطنا

 –قرية صور باهر 

 محافظة القدس 

  قرية   في   الحّمص   وادي   منطقة   في  اإلحتالل   قوات   هدمت 22/11/2021

  3  من  مكون)  منزالا   القدس،   مدينة  شرق  جنوب  باهر   صور
 عدم   بحجة   الحيح،  أيمن  للمواطن  ملكيته   تعود(  طوابق 

 الترخيص 

16.  

 –بلدة سلوان  -

 محافظة القدس 

  هدم  أمر   مقدسي  مواطن   القدس   في   االحتالل  بلدية  سلمت 21/11/2021

  األقصى،   المسجد  جنوب  سلوان  ببلدة  البستان   شارع  في   لمنزله 

 الترخيص  عدم بحجة

17.  

شقيرات، مواطن آخر من عائلة   محمد المواطن

 عبيدات

بلدة السواحرة 

محافظة   –الشرقية 

 القدس 

  بركس   الشرقية،  السواحرة   بلدة  في  اإلحتالل  قوات  هدمت 21/11/2021

 هدمت   كما .  شقيرات  محمد  للمواطن  ، 2م  44  مساحته  زراعي

ا    متراا   50  حوالي   مساحته  المنطقة   في   عبيدات   لعائلة  آخر  بركسا

ا،  الترخيص.  عدم  بحجة مربعا

18.  

  وكايد، علي،  وأشقائه   سعدي، المواطنين إبراهيم

 وعيسى ومحمد،

 –قرية الزعيّم 

 محافظة القدس 

  تبلغ   المساكن   من   2  الزعيّم،   قرية   قرب   اإلحتالل   قوات   هدمت 17/11/2021

ا،  متراا   120  مساحتهما   5  بهدم  قيامها  إلى  باإلضافة  مربعا
: للمواطنين  ملكيتها  تعود   األغنام  لتربية   تستخدم(  بركسات)

 وعيسى  ومحمد، وكايد،  علي، وأشقائه سعدي، إبراهيم

19.  

  صالح صبحي نطاح،  محمد أحمد صالح  المواطنين

 نطاح  أحمد صالح  هللا وعبد نطاح، أحمد

 – بلدة ترقوميا 

 محافظة الخليل
 جمرورة،   منطقة  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  من  قوة  اقتحمت 16/11/2021

 وشرعت.  الخليل  مدينة  غربي  شمال  ترقوميا،   بلدة  غربي

  تعود   ،  أغنام   وحظيرة   زراعية   غرف  4و  بركس  بهدم  اآلليات 

  صالح   صبحي   نطاح،  محمد  أحمد  صالح  للمواطنين  مليكتها 

 نطاح  أحمد صالح  هللا وعبد نطاح، أحمد

20.  

 خواجا  فايز   المواطن

 عميرة عوض أحمد   المواطن

 ومواطنين آخرين

 

 –بلدة نعلين 

محافظة رام هللا 

 والبيرة

 3  بهدم  إخطارات  وسلمت  نعلين،  بلدة   اإلحتالل   قوات   اقتحمت 16/11/2021
  عدم   بحجة  أبنية،  10  بناء  في  العمل  وبوقف  منشآت، 

  للمواطن  تعودان  وغرفة  مياه  ، وهي عبارة عن بئرالترخيص 

 عميرة،  عوض  أحمد  للمواطن  استنادي  وجدار  خواجا،  فايز

 اإلنشاء قيد  9 منها  أبنية، 10  في  العمل بوقف أخطر  كما 

21.  
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 حمدان  علي حسن أمينة  المواطنة

 جابر  إسماعيل  المواطن

 ومواطن آخر 

 

قرب حاجز قلنديا  

 محافظة القدس –

 بلدة  وشمال  العسكري  قلنديا   حاجز  قرب  اإلحتالل  قوات   هدمت 16/11/2021

  ” الرحاب “   ماركت  سوبر:  تشمل  تجارية،  منشآت  3  الرام،

  للمواطنة   ،2م300  مساحته  الزينكو  من  بركس   عن  عبارة  وهو

  والفواكه،   للخضار  ”جابر “   ومحالت  حمدان،  علي  حسن  أمينة

  للمواطن   ،2م200  مساحته   زينكو  بركس  عن  عبارة  وهي

 . ”البشير“ محروقات  ومحطة  جابر، إسماعيل

22.  

حي رأس العامود  برقان  إياد  المواطن

 محافظة القدس –
  القدس،   بمدينة  العامود  راس   حي  في  اإلحتالل   سلطات  أجبرت  16/11/2021

  قيد )  منزله  بهدم  بنفسه  القيام  على  برقان،  إياد  المواطن

ا   متراا   350  مساحته  والبالغ   طابقين  من  المكون(  اإلنشاء   مربعا

ا   سابق،   وقت  في  أخطرته  أن  بعد  ،   باهظة   غرامات  لدفع  تفاديا

  عدم   بحجة  الهدم،   بعملية   اإلحتالل  سلطات   قيام   حال  في

 الترخيص 

23.  

  -منطقة الرفاعية العمور صبري محمد المواطن

محافظة   –بلدة يطا 

 الخليل 

 بلدة   شرق  الواقعة  الرفاعية   منطقة  في  اإلحتالل  قوات  هدمت 15/11/2021

ا )  يطا،   للمواطن   ملكيته   تعود  األغنام  لتربية  يستخدم(  بركسا

 . الترخيص عدم بحجة  العمور،  صبري محمد

24.  

 -منطقة الديرات العدرة كامل محمد المواطن

محافظة   –بلدة يطا 

 الخليل 

 بلدة  شرق  الواقعة  الديرات   منطقة  في  اإلحتالل  قوات  هدمت 15/11/2021

  كامل محمد  للمواطن  ملكيتها   تعود   ،(اإلنشاء  قيد)  منزالا   يطا،

  8  من المكونة  عائلته   فيه   تسكن  أن  المفترض   من  كان  العدرة،
 . الترخيص عدم  بحجة أطفال، 6 منهم أفراد

25.  

 –قرية أرطاس   صالح  عوض المواطن

 محافظة بيت لحم
  لحم،   بيت  جنوب  أرطاس  قرية   في  االحتالل  قوات  أخطرت 14/11/2021

  عوض  للمواطن  يعود  طابقين   من  مكون  منزل   في  البناء   بوقف

 الترخيص عدم بحجة  صالح، 

26.  

–وادي الحّمص  ربايعة  خالد  محمد المواطن

 –قرية صور باهر 

 محافظة القدس 

  قرية   في  الحمص   وادي  منطقة   في  اإلحتالل   سلطات  أجبرت  13/11/2021

  بنفسه  القيام   على   ربايعة،  خالد   محمد   المواطن  باهر،   صور

ا   سابق،   وقت   في   أخطرته  أن  بعد  منزله،   بهدم   لدفع   تفاديا

  الهدم،   بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات

 الترخيص  عدم بحجة

27.  
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  –منطقة الحرايق  سلهب  أحمد   المواطن

 محافظة الخليل

  مدينة   جنوب  الحرايق   منطقة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت 11/11/2021

ا )  الخليل،  لبيع  يستخدم  مربع  متر  600  مساحته  تبلغ(  بركسا

  بحجة   سلهب،  أحمد   للمواطن  ملكيته  تعود   المركبات  غيار   قطع 

 الترخيص.  عدم

28.  

 –قرية عاطوف  المواطن رامي قاللوة 

 محافظة طوباس 

  الشمالية   األغوار   في  عاطوف   قرية  اإلحتالل  قوات   اقتحمت 11/11/2021

 تعود(  كرفانين)و  مخزن  بهدم  إخطارات  وسلمت  طوباس،  في

 الترخيص  عدم بحجة  قاللوة، رامي للمواطن ملكيتها 

29.  

  –قرية بيت صفافا  سلمان  جمعة  حسين محمد المواطن

 محافظة القدس 
  شرفة   القدس،  في   صفافا   بيت  قرية  في   اإلحتالل   سلطات   هدمت 10/11/2021

ا   متراا   40  نحو  مساحتها   تبلغ  بمنزل  ملحقة  خارجية  تعود  مربعا

 عدم   بحجة  سلمان،  جمعة  حسين  محمد  للمواطن  ملكيتها 

 الترخيص 

30.  

 –حي وادي الجوز  المواطن أسعد دويك

 محافظة القدس 
  القدس،   بمدينة  الجوز  وادي  حي  في  اإلحتالل  سلطات  هدمت 10/11/2021

  يتم  أن  قبل (  الداخلية  واجهته  بعض  -  جزئي   بشكل)  منزالا 

 وتعود  المنزل  ساحة   إلى  الدخول   من   ومنعها   جرافة  إعتراض

  عائلته   سلمت   كما  جابر،  جواد  محمود:  األسير  للمواطن  ملكيته

  يتم  لم  إذا  شيكل  100000  وبتغريمها   الهدم  بمواصلة  إخطاراا 

ا   الخارجية  الجدران  هدم   بحجة   ،2021.  11.  17  يوم  حتى  ذاتيا

 دويك  أسعد  المنزل  مستأجر   فيه  ويسكن  الترخيص،  عدم

 أفراد   8 من المكونة وعائلته

31.  

 – بلدة الخضر  صبيح مصطفى محمد المواطن

 محافظة بيت لحم
  لبلدة   التابعة  الصوانة  منطقة  في  اإلحتالل   قوات   هدمت 9/11/2021

ا )الخضر،   للمواطن   ملكيته   تعود  األغنام  لتربية  يستخدم (  بركسا

 . الترخيص عدم بحجة صبيح، مصطفى محمد

32.  

 – جبل المكبر  جعفر  عطا المواطن

 محافظة القدس 

 بهدم  جعفر  عطا   المقدسي  المواطن  االحتالل  قوات  أخطرت 9/11/2021

 غير  البناء   بحجة   المحتلة،   بالقدس  المكبر   جبل  في  منزله

 المرخص 

33.  

 –بلدة بيت حنينا  النشاشيبي  عائلة

 محافظة القدس 
  النشاشيبي،   عائلة   حنينا،  بيت  بلدة  في  اإلحتالل  سلطات  أجبرت  9/11/2021

 أن   بعد  طابقين،  من  المكون  منزلها   بهدم  بنفسها   القيام  على
34.  
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ا   سابق،  وقت  في  أخطرتها    حال   في  باهظة  غرامات  لدفع  تفاديا

 . الترخيص عدم بحجة  الهدم،  بعملية اإلحتالل  سلطات قيام

 – جبل المكبر  عويسات  عزيز المواطن

 محافظة القدس 

  القدس،   بمدينة  المكبر  جبل   حي   في  اإلحتالل  سلطات  أجبرت  9/11/2021

  بعد   منزله،  بهدم  بنفسه  القيام  على  عويسات،   المواطن عزيز

ا   سابق،  وقت   في  أخطرته   أن   في   باهظة  غرامات  لدفع  تفاديا

 الترخيص  عدم  بحجة  الهدم،  بعملية  اإلحتالل   سلطات  قيام  حال 

35.  

  نصر طارق   التين،  أبو نصر حسين محمد المواطنين

 أحمد  وشقيقه التين، أبو

 –قرية الولجة   

 محافظة بيت لحم
  ملكيتها  تعود  منازل   3  الولجة،   قرية  في   اإلحتالل  قوات   هدمت 9/11/2021

  أبو   نصر  طارق   التين،  أبو   نصر  حسين   محمد  للمواطنين 

 . الترخيص عدم  بحجة أحمد،  وشقيقه التين،

36.  

  –مسافر يطا  ربعي ومواطنين آخرين   خالد  المواطن

 محافظة الخليل

 من  مشيدة  منازل  7  ب  العمل   بوقف  االحتالل   قوات  أخطرت  8/11/2021

  الخليل،   جنوب  يطا  مسافر   في  الصفيح  من  ومسقوفة  الطوب

  60  مساحته  وتبلغ"  تواني"  منطقة   في  يقع  المنازل  هذه  أحد

 أخرى  منازل  6و  ربعي،   خالد  للمواطن  ومملوك  مربعا،  مترا

 " ارفاعية" منطقة  في  تقع

37.  

تجمعات عرب   -

الرماضين وأبو 

محافظة   –فردة 

 قلقيلية 

  تجمع   في  مساكن   9  في  البناء   بوقف  االحتالل   قوات  أخطرت  8/11/2021

  خلف   الواقعين"  فردة  أبو"و  الجنوبي"  الرماضين  عرب"

  بحجة   قلقيلية،   مدينة  جنوب   العنصري  والتوسع  الفصل  جدار

 ". ج" مصنفة  المنطقة  أن

38.  

بلدة   –منطقة فرعا  طنينة  اسماعيل خليل   المواطن

محافظة   –إذنا 

 الخليل 

في  8/11/2021 االحتالل  قوات    اذنا،   بلدة  شرقي  فرعا،  منطقة   هدمت 

 ومسكن  ،2م  120  مساحتها  أغنام  الخليل، حظيرة  مدينة  غربي

  مساحته   وحمام  ،2م20  مساحته  الصفيح  من  ”كرفان”    متنقل

  الهدم  عملية   طنينة، وجاءت  اسماعيل  خليل   للمواطن  ،2م1.5

 المرخص غير  البناء بدعوى

39.  

  فطافطة، أحمد  محمد فطافطة، كامل محمد المواطنين

 فطافطة   جميل وعزيز

 –منطقة الطيبة  

  -بلدة ترقوميا 

 محافظة الخليل

  ترقوميا،   لبلدة   التابعة   الطيبة   منطقة   في  اإلحتالل  قوات   هدمت 8/11/2021

  ملكيتها  تعود  الطيور  لتربية  وحظيرة  زراعيتين  غرفتين

 وعزيز  فطافطة،   أحمد  محمد  فطافطة، كامل  محمد  للمواطنين 

 فطافطة  جميل

40.  



14 
 

  –منطقة أم الجمال  عوض عليان محمد المواطن

 محافظة طوباس 

 األغوار  في  الجمال   أم   منطقة   في  اإلحتالل  قوات   هدمت 7/11/2021

 خيمتين  إلى  باإلضافة  للسكن،  تستخدم  خيام  4  الشمالية،

  عليان   محمد  للمواطن  ملكيتها   تعود  األغنام  لتربية  وحظيرة

 عوض

41.  

الخلفاوي،   سعيد شقيقه  الخلفاوي، و سنان المواطن

  جودة، المواطن ابراهيم بدر، المواطن وائل  المواطن

عاشور،   مصطفى المواطن الحالوة، عائلة أبو موسى

 سبيتان أبو زياد عائالت  إلى الغوج، باإلضافة   عائلة

 سبيتان  أبو ومحمود عاشور وأكرم

  –حي الطور 

 محافظة القدس 

  بناية   تقطن   عائالت  10  اإلسرائيلي  االحتالل  بلدية   سلمت 4/11/2021

  البلدة   شرقي   الطور،   حي  في  الحردوب  منطقة   في   سكنية

  نهائية   إخطارات   المحتلة،  الشرقية  القدس   مدينة  من  القديمة 

  بحق  الصادر   الهدم  قرار  لتنفيذ  منازلها،  من  بإخالئها   تقضي

  ترخيص، ويعيش   دون  البناء   بحجة  أيام،   خالل   السكنية،  البناية

  فيها  عائالت  10  تقطن  حيث  فرداا،  70  عن  يزيد  ما  البناية  في

 بينهم   أفراد،  6  من  المكونة   الخلفاوي  عائلة المواطن سنان:  هم

 10  من  المكونة  الخلفاوي،  سعيد  شقيقه  وعائلة  ،طفال،  4

 من   المكونة   بدر  وائل  المواطن  وعائلة  أطفال،  6  بينهم  أفراد،

 المكونة  جودة،  ابراهيم  المواطن  وعائلة  طفالن  بينهم   أفراد،  6

  ابو  موسى  المواطن  وعائلة  اطفال،  3  بينهم  أفراد  5  من

  الغوج   وعائلة   اطفال،   3  بينهم  أفراد  5  من  المكونة  الحالوة، 

  مصطفى   المواطن  وعائلة  طفالن،   بينهم  فرد   11  من  المكونة 

  الى   باإلضافة  اطفال،  5  بينهم  أفراد  7  من  المكونة  عاشور،

 سبيتان ابو ومحمود عاشور واكرم سبيتان ابو زياد عائالت

42.  

 صيداوي  طارق   المواطن

 وأهالي القرية 

  –قرية دوما 

 محافظة نابلس 

  قرية   شرق   الواقعة  صيفي  أبو  منطقة   في  اإلحتالل  قوات   هدمت 4/11/2021

ا  ا   مسجداا   نابلس،  في  دوما  وذلك  عامين،  منذ  المصلين  ويأمه  مبنيا

 من   يتكون  زراعيا   منزالا   هدمت  كما   الترخيص،  عدم  بحجة

  طارق   للمواطن   بالزينكو،  ومسقوف  الطوب،  من  غرفتين

 وردمت   وهدمت   الغربية،  المنطقة   نحو   وتوجهت   صيداوي،

 مياه.  بئر

43.  

  ناجي،  هاني ناجي، محمود الديك، عماد المواطنين

 أحمد   علي وشريف  ناجي،  محمد

  –بلدة كفر الديك  

 محافظة سلفيت
  لخمسة   والبناء  العمل  وقف   اخطارات  االحتالل  قوات  سلمت 3/11/2021

  في  الديك  كفر  بلدة  من   والشمالية   الغربية   المنطقة   في   منازل، 

  كفر   بلدتي  بين  الواقعة  والمنطقة  ،" بالخالل"  وتعرف  سلفيت

44.  
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  وشملت" .  ج"  مصنفة  بمناطق   تقع  أنها   بحجة  وبروقين،  الديك

  االنشاء،   قيد   والخامس   مسكونة  منازل  أربعة  اإلخطارات 

  هاني   ناجي،   محمود  الديك،  عماد  للمواطنين  يتها ملك  وتعود

 أحمد علي  شريف ناجي، محمد ناجي،

  أحمد الخطيب، لبيبة  شريتح، أمال: المواطنين

  أبو  أمين الخطيب، مصطفى البشيتي، فاطمة  الغزاوي،

 البشيتي  وعاصم دولة،

  –حي الشيخ جراح 

 محافظة القدس 
  كوبانية   في   تسكن  فلسطينية  عائالت  7سلمت قوات االحتالل   3/11/2021

  من  القديمة  البلدة  شمالي  جراح،   الشيخ  حي  غربي  هارون،   أم

  من  باالخالء  إخطارات   المحتلة،  الشرقية   القدس   مدينة

  مملوكة  عليها،   القائم   والعقار   األرض  أن   بحجة   منازلهما،

المواطنين:  لشركة وهما    يبة لب  شريتح،  أمال  استيطانية، 

  الخطيب،   مصطفى   البشيتي،   فاطمة   الغزاوي،   أحمد  الخطيب،

 . البشيتي عاصم  دولة، أبو أمين

45.  

 –تجمع الجوايا   نواجعة  محمود حماد نجمة المواطنة

محافظة   –بلدة يطا 

 الخليل 

 الكرمل   لبلدة  التابعة  الجوايا   تجمع  في  اإلحتالل  قوات   هدمت 3/11/2021

  متراا   150  مساحته  اتبلغ  منزالا   الخليل،   في  يطا   بلدة  شرق 

ا    بحجة   نواجعة،  محمود  حماد  نجمة   للمواطنة   ملكيته  تعود  مربعا

 أطفال   7  بينهم  من   فراداا   15  المنزل  في  ويقطن  الترخيص  عدم

46.  

 –حي جبل المكبر  الحروب  محمد المواطن

 محافظة القدس 

  القدس   بمدينة  المكبر  جبل   حي   في   اإلحتالل   قوات  هدمت 3/11/2021

 عدم   بحجة  الحروب،  محمد:  للمواطن  ملكيتهما   تعود  منزلين

ا،  متراا   70  األول  المنزل  مساحة  وتبلغ  الترخيص،  ويضم  مربعا

  زوجته   مع  فيه  ويعيش  مياه،  ودورة  ومطبخ  وصالة  غرف  3

  مساحته   فتبلغ  الثاني  المنزل   أما  وزوجته،  خالد  وابنه   ونجليه،

ا،  متراا   50   تعيش   مياه،   ودورة  ومطبخ   غرفتين  ويضم   مربعا

 الثالثة واطفالها  مريم  ابنته  فيه

47.  

  –بلدة حزما  الخطيب   شحادة العزيز عبد المواطن

 محافظة القدس 

  المحال   من  2  القدس،  في  حزما   بلدة  في  اإلحتالل  قوات  هدمت  3/11/2021

 العزيز   عبد  للمواطن  ملكيتهما   تعود  البناء  مواد  لبيع  التجارية 

 الترخيص.  عدم بحجة  الخطيب شحادة

48.  

 –بلدة بيت لقيا   عاصي سعود محمد المواطن

محافظة رام هللا 

 والبيرة

  وسلمت  هللا،  رام  في  لقيا   بيت  بلدة  اإلحتالل  قوات   اقتحمت 2/11/2021

  محمد   للمواطن  ملكيتها   تعود  للمركبات  مغسلة  بهدم  إخطاراا 

 عاصي  سعود

49.  
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 –قرية ابزيق  -

 محافظة طوباس 

 كعيادة   تستخدم   خيمة  وإزالة  بهدم  االحتالل  قوات  أخطرت  1/11/2021

 طوباس.  شمال  ابزيق  قرية في صحية
50.  

محافظة   –بلدة يعبد  حمدونة   مصطفى نواف المواطن

 جنين

  المواطن  جنين  بمحافظة  يعبد   في  االحتالل   قوات  أخطرت  1/11/2021

  بحجة   نفراا   11  يأوي  الذي  منزله   بهدم  حمدونة   مصطفى  نواف

 ترخيص  بدون البناء 

51.  

 – بلدة الخضر  صالح مرعي المرحوم  أبناء

 محافظة بيت لحم
  لبلدة   التابعة   الشامي  وادي  منطقة   في  اإلحتالل  قوات  هدمت 1/11/2021

  المرحوم   أبناء  أقاموه  للشرب   مياه  خزان  لحم،  بيت  في  الخضر

 الترخيص  عدم بحجة والدهم، روح عن صالح  مرعي

52.  

 –خربة الميتة  فقير  صرايعه   أحمد عيد محمد المواطن

 محافظة طوباس 

 األغوار  في   الميّتة  خربة  منطقة   في   اإلحتالل   قوات  هدمت 1/11/2021

  أسرة   يقطنها  للسكن  تستخدم   خيام   3  طوباس،   في   الشمالية 

  3  هدم  إلى  باإلضافة   أطفال،   5  بينهم  أفراد،  10  من  مكونة
 األعالف   لتخزين  تستخدم  وخيمة  األغنام  لتربية  حظائر

  الطاقة   لتوليد  شمسية  خاليا   ونظام  مياه  خزانات  3  ودمرت

  صرايعه   أحمد  عيد  محمد  للمواطن  ملكيتها   تعود  الكهربائية،

 فقير 

53.  

 

 

 


