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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021 كانون األول

 
 وسلسبيل شلو إعداد: 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
وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، عن الفترة الواقعة الميدانية التي رصدها طاقم  

وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز  ، 31/12/2021-1/12/2021بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. "شمس" 
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 العامة   كانون األولإحصائية شهر 

( منشأة يملكها فلسطينيين/ات، 135داف قوات االحتالل اإلسرائيلي )" استهشمس، رصد مركز "2021  كانون األولخالل شهر  
 توزيع اإلخطارات بنَية استهداف هذه المنشآت مستقباًل.  المصادرة أو سواء بالهدم أو  

( منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة 8منشآت، )(  104ات في عمليات الهدم التي طالت )تركزت أبرز االنتهاك
  التابعة   الصوانة  منطقة  في  اإلحتالل  قوات  صادرت، فقد  ( منشآت4)رت قوات اإلحتالل  فيما صاد    التهديد بالغرامات والسجن.

 صادرت، و المنطقة  مغادرة  على  وأجبرته  نصاصرة،  أحمد  محمود  عرفات  للمواطن  ملكيتها  تعود  خيام  3  نابلس  في  فوريك  بيت  لبلدة
  بلدة   من   عاصي أحمد  للمواطن  ملكيته  تعود  سلفيت،  غرب  بروقين  بلدة  من  الشرقية الشمالية  المنطقة في"  كرفان"  االحتالل  قوات
 . حسان بني قراوة

، معظمها سكنية، باإلضافة او اإلخالء  ( منشأة بالهدم أو وقف العمل27أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل ) 
 .ومزرعة أبقار ،وقبة مسجد ،زراعية تمنشآو إلى حظائر ماشية 

يوم    اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   أخطرت،  مساكنهم  من   طردهم  بهدف  المواطنين  على   التضييق  في  االحتالل  سياسة   وفي في 
  الشهر   أواخر  عسكرية  تدريبات  إلجراء  ،  منازلها  بإخالء  الشمالية  باألغوار  ابزيق  خربة  من  عائالت  ست  ،15/12/2021األربعاء  
 بيت  بلدة  شرق  الواقعة طانا خربة قرية  سكان من المواطنين اإلحتالل قوات أجبرت  2021.  12.  29. وفي يوم األربعاء الجاري 
  حتى   المنطقة  في   التدريب  بأعمال  القيام  بحجة   وذلك  مغلقة،  عسكرية  منطقة  وإعالنها  مساكنهم،  إخالء  على  ،في نابلس  فوريك
 2021.  12.  30  اليوم 08:00 الساعة 

 توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها  •

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

 المستهدفة من حيث النوع(: المنشآت 1جدول رقم )

 العدد  نوع المنشاة
 41 مساكن بيوت 
 4 غرف سكنية

 11 مساكن بركسات 
 6 مساكن خيام
 16 غرف زراعية 

 3 آبار وبرك وخطوط مياه 
 11 منشآت تجارية

 2 جدران استنادية وأسوار 
 5 حظائر وبركسات ماشية 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات   •

(  44)  طوباسأما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي، فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظتي  

. علمًا أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول  ( منشأة12)  الخليلمحافظة   أة، ثم  ( منش31)  القدس  ةمنشأة، تليها محافظ

 (. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقًا للمحافظات التي جرت فيها على النحو التالي:  1رقم )

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

 1 مزرعة أبقار
 1 كرفانات متنقلة
 1 محطة وقود
 30 بركس زراعي
 1 منشأة دينية
 1 نادي رياضي

 1 حدائق ومتنزهات 
 135 المجموع 

 عدد المنشآت التي تم هدمها   المحافظة  

 منشأة 44 طوباس 
 منشأة 31 القدس
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 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقًا للمحافظات   •

وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إكمال   أو اإلخالء  بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء
وإعمار واستثمار م بناء  في  )حقهم  اإلخطارات  عدد  بلغ  فقد  إلى  27نشآتهم،  اإلخطارات  تشير  مناطق مختلفة.  في  إخطار   )

في أعلى نسبة،    حمالقدس وبيت ل، وقد جاءت محافظتي  اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين
 وفقًا للجدول التالي: 

 (: توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقًا للمحافظات3جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 
 المستهدفين السكان  •

لسكان المتضررين  وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد ا
 وذلك وفق ما توفرت من معلومات.   ( نساء،7( أطفال، و )32( شخص على األقل، منهم )168)  كانون األولمنها خالل شهر  

 حجج االنتهاكات  

 منشاة 12 الخليل 
 منشآت 10 بيت لحم
 منشآت  5 قلقيلية

 أةمنش 2 أريحا واألغوار 
 آتمنش  104 المجموع

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة 
 شآت من 7 القدس

 منشآت  7 بيت لحم
 منشآت  5 جنين
 منشآت  4 الخليل 
 منشآت  4 رام للا 
 منشأة 27 المجموع



6 
 

، كانون األولحاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر  أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في م
 .نشأة( م104)   وعددها(  Cبحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )كانت    المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات اإلحتالل    جميع

 
  (. cبحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق )  ،( منشأة أخطرت27من أصل )  ( منشأة19)  فكانت  ،يتعلق باإلخطاراتأما فيما  

  بإخالء  يقضي قراراً  القدس، بمدينة جراح الشيخ حي في اإلحتالل سلطات سلمت ( منازل بحجة إنشاء مدارس عليها،  فقد 2و )
  6  مساحتها  والبالغ  المنزلين  عليها  المقام  األرض  قطعة  على  واألستيالء   صالحية،  محمود  للمواطن  ملكيتهما  تعود  المنازل  من  2

فقد    ،  ملكيته للجمعيات االستيطانيةبحجة    ( منزل1، و)عليها  مدارس  إنشاء  بحجة   ،2022.  01.  25  يوم  حتى  وأمهلته  دونمات،
 اإلجراء   دائرة  من  قراراً   سالم  فاطمة   المواطنة  المستوطنين،  من  عدد   برفقة  كينج،  آريه  القدس   في  االحتالل  بلدية  رئيس  نائب  سلم

  المحتلة،   الشرقية  القدس  مدينة من  القديمة  البلدة  شمالي  جراح، الشيخ  حي   من  الغربي الجزء  في  القائم  منزلها  بإخالء  اإلسرائيلية،
( منازل  5، و)أفراد  10  مجموعهم  البالغ  وعائالتهم  الثالثة  أبنائها  مع  المنزل  في  وتعيش.  االستيطانية  للجمعيات  ملكيته  بحجة

  الحارثية   السيلة  بلدة  االحتالل  قوات  اقتحمتضمن سياسة االحتالل التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها ، فقد  كعقوبة جماعية  
  المواطن   منزل  وهي  .لهدمها  تمهيداً   بإخالئها  قرارات  أصحابها  وسلمت  لهدمها  تمهيدا  منازل  أربعة  قياسات  وأخذت  جنين،  غرب
  جنين   شارع   على   مستوطن  على  نار  باطالق  االحتالل  يتهمهما  اللذين  وعمر،   غيث  األسيرين  والد   جرادات   ياسين  محمد  أحمد

  وتأوي   جرادات،  غالب  محمود  واألسير  طحاينة،  موسى  إبراهيم  األسير  ومنزل  جرادات،  يوسف  محمد  األسير  خالهما  ومنزل  نابلس،
 شعفاط  مخيم  سكان  من  شخيدم  أبو  فادي  الشهيد  عائلة  االحتالل  قوات  أبلغت،و  مواطناً   30  من   أكثر  بالهدم  المهددة  المنازل
 تشرين  /نوفمبر  من   والعشرين  الحادي  في   القديمة   البلدة   في  نار  إطالق  عملية  نفذ  شخيدم   أبو  وكان  .منزلها  هدم   سيتم  أنه   بالقدس،

 . آخرين  وإصابة مستوطن لمقتل أدى  ما الماضي، ثاني
 
 بحجة عدم الترخيص. كانت ( 4والبالغ عددها )  التي تم اإلستالء عليها ومصادرتها المنشآتو  
 

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

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

 على االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم.  وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها
(  104من أصل )  آت( منش8بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيًا )   كانون األولخالل شهر  

، بلدة بيت حنينا، منزل في  في بلدة جبل المكبر  ينمنزل  منازل في بلدة سلوان،   4  ، منهاي محافظة القدسفمنازل    جميعها،  أةمنش
 جميعها هدمت بحجة عدم الترخيص. ،في صور باهر منزلو 

 من  جزء  بهدم  بنفسه  القيام  على  حسين،  أبو  عمار  المواطن   القدس،   بمدينة  المكبر  جبل  حي  في   اإلحتالل  سلطات  أجبرتفقد  
 اإلحتالل   سلطات  قيام  حال   في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   سابق،  وقت   في  أخطرته  أن   بعد  ،(بالمنزل  ملحقة  ومنافعها  غرفة)  منزله
  بهدم   بنفسه  القيام  على   جعابيص،  محمد  المواطن   القدس،   بمدينة  المكبر  جبل   حي   في  اإلحتالل  سلطات  أجبرت، و الهدم  بعملية
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 فيه   يسكن  وكان  المنزل،  بهدم  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   مربعًا،  متراً   60  مساحته  البالغ  منزله
  الحمص   وادي  منطقة  في   اإلحتالل  سلطاتوأجبرت    .األربعة  وأطفاله   زوجته  مع  فيه   ليسكن  أعوام،  10  قبل  إليه   انتقل  ثم  والده، 

  في  أخطرته  أن  بعد  مربعًا،  متراً   165  مساحته  البالغ  منزله  بهدم  بنفسه  القيام  على  عميرة،   محمد  المواطن  باهر،  صور  قرية  في
  سلوان   حي   في  اإلحتالل  سلطات  أجبرت، و الهدم  بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   سابق،  وقت

  سابق،   وقت  في   أخطرته   أن   بعد  عائلته،   منزل  من  الثاني  الطابق  بهدم   بنفسه  القيام  على   زيتون،  بهاء  المواطن   القدس،  بمدينة
  قوات   أجبرت، و األربعة  وأطفاله  زوجته  مع  فيه  ويعيش  الهدم،   بعملية   اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً 

  الشرقية   القدس   مدينة  من  القديمة  البلدة  جنوبي  سلوان،  ببلدة  قدوم  وادي  حي  في  لها  منازل  3  بهدم   نصار،   عائلة  االحتالل
  وأبنائه   المسنة  ووالدته  زوجته  مع  منزله  في  ويسكن.  جواد  وشقيقه  محمد  ونجله  نصار،  منذر  للمواطن   ملكيتها  تعود  ،المحتلة
 اإلحتالل   سلطات  أجبرتو   .األربعة  وأطفاله  زوجته  مع  ويقطن  جواد   وشقيقه  الثالثة،  وأطفاله  زوجته  مع  يقطن  محمد  ونجله   الستة،

  خمسة   بينهم  أفراد  7  ويأوي   مربعًا،  متراً   55  مساحته  البالغ  منزله  بهدم  بنفسه  القيام  على  الرجبي،  معاذ  المواطن  حنينا  بيت  بلدة  في
  عدم   بحجة   الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  لدفع  تفادياً   سابق،  وقت  في   أخطرته  أن  بعد  أطفال،

 .الترخيص
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 2021  كانون األول خالل الفلسطينيين منشآت ضد التفصيلي االنتهاكات جدول ملحق

 الرقم وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك الجهة التي تم انتهاك حقها 

  –قرية إم الريحان  زيد  عمر جهاد  المواطن

 محافظة جنين 
 في  يعبد   بمنطقة  الريحان  إم  قرية  في  االحتالل  قوات   أخطرت  31/12/2021

 منزله  بهدم  إخطارا    زيد   عمر  جهاد   المواطن  جنين،  محافظة

  قيد   وهو  مترا    130  مساحته   وتبلغ  ترخيص،  بدون  البناء  بحجة

 . اإلنشاء

1.  

  –بلدة سلوان  جالجل باسل الشاب 

 محافظة القدس
  جنوب   سلوان  ببلدة  البستان  حي  في  االحتالل  قوات   هدمت  29/12/2021

 بحجة   جالجل،    باسل  المقدسي  الشاب   األقصى، منزل  المسجد 

 ترخيص.  دون البناء

2.  

 –حي جبل المكبر   بشير   حسين المواطن

 محافظة القدس
في حي  االحتالل  قوات   هدمت  29/12/2021 بشير  المواطن حسين   منزل 

 المحتلة، بحجة عدم الترخيص.  القدس بمدينة المكبر جبل
3.  

  -خربة إبزيق -

 محافظة طوباس 
 األغوار   في  إبزيق  خربة  قرية  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  28/12/2021

  زراعية،   منشأة  30  إلى  باإلضافة   سكنية،  منشأة  11  الشمالية،

 الترخيص  عدم  بحجة

4.  

  –جبل السنداس  األطرش  بدر محمد  المواطن

 محافظة الخليل 
  150  بمساحة  طابقين  من  مكونا    منزال    االحتالل  قوات   هدمت  28/12/2021

  منطقة   في   األطرش  بدر  محمد   للمواطن  ملكيته  وتعود   مترا ،

  وعائلته   نفسه  يجهز  كان  حيث   الخليل،  جنوب   السنداس  جبل

 إليه.  لالنتقال أفراد  سبعة من المكونة

5.  

  إبراهيم وأحمد  يونس، الفتاح عبد  أحمد  المواطنين

 يونس 

عتمة    عزون قرية

 محافظة قلقيلية  –
  منشأتين   أرضية  عتمة،  عزون  قرية  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  27/12/2021

  عبد   أحمد   للمواطنين  ملكيتهما  تعود (  اإلنشاء  قيد )  زراعيتين

 الترخيص. عدم  بحجة يونس، إبراهيم  وأحمد  يونس، الفتاح

6.  

  –بلدة حبلة  زهيد  ماهر خروب، والمواطن حمد  حميد  لمواطنا

 محافظة قلقيلية 
  الزراعية   المواطنين  أراضي  في   اإلحتالل  قوات   هدمت  27/12/2021

حبلة في   بلدة  شمال  العازل  العنصري  الجدار  خلف  الزواقعة

  الزراعة   حديثة  أشجار  واقتلعت   زراعية  غرفة  قلقيلية،

 حمد   حميد  للمواطن  ملكيتها  تعود   دونم   2  مساحة  على  مزروعة

 1  على  مزروعة  أشجار  واقتالع  زراعيتين   وغرفتين  خروب،
 الترخيص   عدم   بحجة   زهيد،  للمواطن ماهر  ملكيتها   تعود   دونم

7.  
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  –قرية صور باهر   -

 محافظة القدس
ا  االحتالل  محكمة  أصدرت  27/12/2021  نادي   مبنى  بهدم  اإلسرائيلي، قرار 

  البناء   بحجة  المحتلة،  القدس  مدينة  شرق  جنوب   باهر،  صور

 . ترخيص  دون

 سلطات   سلمتنا: "عميرة  أشرف  باهر  صور  نادي  رئيس  وقال

 أن  بعد   عام،  من  أقل  خالل  الرابعة  للمرة  هدم  أمر  االحتالل

  على   يدها  بوضع  مرة  من  أكثر  القدس  في  االحتالل  بلدية  فشلت 

 تحت   مشاريع  منحنا  مقابل  عليها،  المقام  واألرض   النادي

 .إشرافها

8.  

  سعيد  الخطيب، مصطفى الخطيب، عودة المواطنين

 الدين  صالح وغالب  الخطيب، قاسم

محافظة   -بلدة حزما

 القدس
  تجارية   منشآت   10  حزما،  بلدة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  27/12/2021

والباقي تستخدم   تعود   المركبات   لصيانة  إحداها محطة وقود 

 سعيد   الخطيب،  مصطفى  الخطيب،  عودة  للمواطنين  ملكيتها

 الترخيص   عدم  بحجة  الدين،  صالح  وغالب   الخطيب،  قاسم

 للسيطرة  الخاضعة(  C)  المصنفة   المنطقة  في  ولوقوعها

 . االسرائيلية

9.  

  –قرية العيساوية   مصطفى  علي  حسن ياسين لمواطنا

 محافظة القدس
  مكونة )  سكنية  بناية  العيساوية،  قرية  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  27/12/2021

  علي   حسن  ياسين  للمواطن  ملكيتها  تعود (  طوابق  3  من

 .الترخيص  عدم بحجة مصطفى،

10.  

  –مخيم شعفاط  شخيدم  أبو فادي الشهيد  عائلة

 محافظة القدس
  سكان   من  شخيدم  أبو  فادي  الشهيد   عائلة  ت قوات االحتاللأبلغ 26/12/2021

 .منزلها هدم سيتم أنه بالقدس، شعفاط مخيم
  في  القديمة  البلدة   في  نار  إطالق  عملية  نفذ   شخيدم  أبو  وكان

 أدى   ما   الماضي،  ثاني  تشرين   /نوفمبر  من  والعشرين  الحادي

 آخرين.  وإصابة  مستوطن لمقتل

11.  

  النعسان، ماهر رزق النعسان، سعيد  كايد  المواطنين

 النعسان  مشهور ماهر النعسان، رزق الحي عبد   ثائر

  –قرية المغير 

 محافظة رام للا 
  وسلمت   للا،  رام  في  المغير  قرية  اإلحتالل  قوات   اقتحمت  22/12/2021

 سعيد   كايد   للمواطنين  ملكيتها  تعود   منازل  4  بهدم  إخطارات 

  النعسان،  رزق الحي عبد  ثائر النعسان، ماهر رزق النعسان،

 النعسان  مشهور ماهر

12.  

  –بلدة نحالين  النيص  يوسف  جميل عاطف المواطن

 محافظة بيت لحم 
 بلدة   شرق  الواقعة  كير  أبو  منطقة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  21/12/2021

 تعود   مربعا    مترا    80  مساحته  تبلغ(  اإلنشاء  قيد )  منزال    نحالين،

13.  
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 عدم  بحجة   النيص،  يوسف  جميل  عاطف  للمواطن  ملكيته

  الطابق   في    الخمسة  وأطفاله  هو وزوجته  الترخيص، ويسكن

 منه.  األول

 –حي جبل المكبر   جعابيص  محمد  المواطن

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرت  21/12/2021

  البالغ   منزله  بهدم  بنفسه  القيام  على  جعابيص،  محمد   المواطن

 حال   في  باهظة  غرامات   لدفع  تفاديا    مربعا ،  مترا    60  مساحته

الترخيص،   عدم  بحجة  المنزل،  بهدم   اإلحتالل  سلطات   قيام

  فيه   ليسكن   أعوام،  10  قبل  إليه  انتقل  ثم  والده،  فيه  يسكن  وكان 

 األربعة  وأطفاله زوجته مع

14.  

  األسيرين والد  جرادات   ياسين محمد  أحمد  المواطن

  على  نار باطالق االحتالل  يتهمهما اللذين وعمر، غيث 

  خالهما ومنزل نابلس، جنين شارع على مستوطن

  إبراهيم األسير ومنزل جرادات، يوسف محمد  األسير

 جرادات  غالب  محمود  واألسير طحاينة، موسى

بلدة السيلة الحارثية  

 محافظة جنين  –

  جنين،   غرب   الحارثية  السيلة  بلدة  االحتالل  قوات   اقتحمت  20/12/2021

لهدمها وسلمت أصحابها   تمهيدا منازل  أربعة قياسات  وأخذت 

 .قرارات بإخالئها تمهيدا  لهدمها 
منزل  والد   جرادات   ياسين  محمد   أحمد   المواطن  وهي 

  نار   باطالق   االحتالل  يتهمهما  اللذين  وعمر،  غيث   األسيرين

 األسير   خالهما  ومنزل  نابلس،  جنين  شارع  على  مستوطن  على

  طحاينة،   موسى  إبراهيم  األسير  ومنزل  جرادات،  يوسف  محمد 

  بالهدم  المهددة  المنازل  وتأوي  جرادات،  غالب   محمود   واألسير

 مواطنا  30 من أكثر

15.  

  –حي الشيخ جراح   صالحية  محمود  المواطن

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  جراح  الشيخ  حي  في  اإلحتالل  سلطات   سلمت  20/12/2021

  للمواطن   ملكيتهما  تعود   المنازل  من  2  بإخالء  يقضي  قرارا  

  عليها   المقام  األرض   قطعة  على  واألستيالء   صالحية،  محمود 

.  25  يوم   حتى   وأمهلته  دونمات،  6  مساحتها   والبالغ  المنزلين

 عليها  مدارس إنشاء بحجة ، 2022. 01

16.  

قرية وادي فوكين   -

 محافظة بيت لحم  –
 ووقف   بالهدم  مواطنين إخطارات   خمسة   االحتالل  قوات   سلمت  19/12/2021

 .لحم  بيت   غرب   فوكين  وادي  بخمسة غرف زراعية في  البناء
17.  

  –بلدة بروقين  عاصي  أحمد  المواطن

 محافظة سلفيت 

  الشمالية   المنطقة  في"  كرفان"  االحتالل  قوات   صادرت  16/12/2021

 للمواطن   ملكيته  تعود   سلفيت،  غرب   بروقين  بلدة  من  الشرقية

 .  حسان بني قراوة بلدة من عاصي أحمد 

18.  
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قرية الديوك التحتا  العجلوني  حمدان المواطن

محافظة أريحا   –

 واألغوار 

  الديوك   قرية  االنشاء في  قيد   منزلين  االحتالل،  قوات   هدمت  16/12/2021

 100  نحو  منهما  كل  مساحة  تبلغ  .أريحا  مدينة  غرب   التحتا،

 العجلوني.  حمدان  للمواطن يعودان مربع، متر

19.  

  –قرية بيت صفافا  -

 محافظة القدس
  بيت   قرية  في  الرحمن  مسجد   قبّة  بهدم   االحتالل  بلدية  أخطرت  16/12/2021

 .القدس شرق جنوب  صفافا،
20.  

  –مسافر يطا  نواجعة  نصر  نواجعة و محمود  المواطنين

 محافظة الخليل 
  جنوب   يطا  بمسافر  سوسيا  قرية  في   االحتالل  قوات   أخطرت  15/12/2021

  يعودان   سكنية  وغرفة   للمواشي  بركس  في  العمل  بوقف  الخليل

 نواجعة،  نصر  للمواطن  مياه  وبئر  نواجعة  محمود   للمواطن

 إنقاذ   مؤسسة  أنشأتها  لألطفال  ومنتزه  بحديقة  العمل  ووقف

 القرية  أطفال لصالح 2017 عام الطفل

21.  

  –حي الشيخ جراح   سالم  إبراهيم المواطن

 محافظة القدس
  الشيخ   حي  في  سالم  إبراهيم  المواطن  االحتالل  قوات   سلمت  15/12/2021

 متر  200  مساحته  وتبلغ  منزله  بإخالء  إخطارا   بالقدس  جراح

 الجاري  الشهر نهاية حتى شخصا 11 ويسكنه

22.  

  –بلدة سلوان  شقيقه  وابن وشقيقه  نصار مازن المواطن

 محافظة القدس
 سوان،  ببلدة  قدوم  واد   حي  في  لها  منازل  3  نصار  عائلة  هدمت  15/12/2021

  تنفيذا    المحتلة،  الشرقية  القدس  مدينة  من   القديمة  البلدة  جنوبي

  دون   والبناء  لألرض   مصادرتها  بحجة   االحتالل،  بلدية  لقرار

 وشقيقه   نصار  مازن  للمواطن  ملكيتها  تعود   عليها،  ترخيص 

 . فردا   35 المنازل هذه  وتؤوي شقيقه، وابن

23.  

حي رأس العامود  برقان  إياد  المواطن

 محافظة القدس  –

 منزل  أساسات   هدم  اإلسرائيلي  االحتالل  بلدية  آليات   استكملت  14/12/2021

 رأس  حي  في  الشياح  بمنطقة  الكائن   برقان  إياد   المواطن

 الشرقية  القدس  مدينة  من  القديمة  البلدة  شرقي  العامود،

 نوفمبر   منتصف  في   ذاتيا    صاحبه  هدمه  والذي  المحتلة،

عدم   مالية  غرامات   لدفع  تجنبا    الماضي، بحجة  باهظة، 

 الترخيص. 

24.  

  –قرية بيرين  -

 محافظة الخليل 

  بيرين   قرية  في  الفرن  خلة  منطقة  في  االحتالل  قوات   هدمت  14/12/2021

 األمطار  مياه  لجمع  بئر  ،"حيفر  بني"  مستعمرة  قرب   والواقعة

25.  

  –حي سلوان   حليسي  مجد  المواطن

 محافظة القدس
  منزال    القدس،  بمدينة  سلوان  حي  في  االحتالل  قوات   هدمت  14/12/2021

 ترخيص  دون  البناء  بحجة  حليسي،  مجد   للمواطن  ملكيته  تعود 
26.  
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 –حي جبل المكبر   جعافرة  عطا المواطن

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  االحتالل  قوات   هدمت  14/12/2021

  مكونة   عائلة  ويؤوي  جعافرة  عطا  للمواطن  ملكيته  تعود   منزال  

 ترخيص   دون البناء بحجة ، أطفال 6 منهم فردا   11 من

27.  

  –بلدة نحالين  النيص  جميل عاطف المواطن

 محافظة بيت لحم 
  مكون  التشطيب  قيد  منزل بهدم أمس االحتالل  قوات  أخطرت  13/12/2021

 للمواطن   يعود   مربع  متر  80  منهم  كل  مساحة  طابقين  من

لحم، بحجة   بيت   غرب   نحالين  بلدة  في  النيص   جميل  عاطف

 عدم الترخيص.

28.  

  –بلدة سلوان  جواد  وشقيقه محمد  ونجله  نصار، منذر المواطن

 محافظة القدس
 في   لها  منازل  3  بهدم    نصار،  عائلة  االحتالل  قوات   أجبرت  11/12/2021

  مدينة   من  القديمة  البلدة  جنوبي  سلوان،  ببلدة  قدوم  وادي  حي

تعود   ترخيص،  دون  البناء  بحجة  المحتلة،  الشرقية  القدس

. جواد   وشقيقه  محمد   ونجله  نصار،  منذر  للمواطن   ملكيتها  

 الستة،  وأبنائه  المسنة  ووالدته  زوجته  مع  منزله  في  ويسكن

 جواد   الثالثة، وشقيقه  وأطفاله  زوجته  مع  يقطن  محمد   ونجله

 األربعة.  وأطفاله زوجته مع ويقطن

29.  

  –حي الشيخ جراح   سالم  فاطمة المواطنة

 محافظة القدس
 برفقة   كينج،  آريه  القدس  في  االحتالل  بلدية  رئيس  نائب   سلم 7/12/2021

 دائرة  من  قرارا    سالم  فاطمة  المواطنة  المستوطنين،  من  عدد 

  الغربي   الجزء  في  القائم  منزلها  بإخالء   اإلسرائيلية،  اإلجراء

 القدس  مدينة  من  القديمة  البلدة  شمالي  جراح،  الشيخ  حي  من

  وتعيش  .االستيطانية  للجمعيات   ملكيته  بحجة  المحتلة،  الشرقية

  10  مجموعهم   البالغ  وعائالتهم  الثالثة   أبنائها  مع  المنزل  في
 أفراد. 

30.  

 –حي جبل المكبر   فطافطة  نعيم كايد  المواطن

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  اإلحتالل  قوات  جرفت  7/12/2021

 المزروعات   وجميع  أرض   بقطعة  تحيط  إستنادية  جدرانا  

 فطافطة.  نعيم للمواطن كايد  ملكيتها تعود  والتي بداخلها،

31.  

 جميل محمود  عوض، يوسف محمد  المواطنين

 مصطفى  مسلم وشريف شكارنة،

  –بلدة نحالين 

 محافظة بيت لحم 
 في  زراعية   غرف  3  نحالين،  بلدة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  7/12/2021

 البلدة،  وشرق  شمال  الواقعتين  العدس  وخلة  الصليب   منطقتي

 جميل  محمود   عوض،  يوسف  محمد   للمواطنين  ملكيتها  وتعود 

 ، بحجة عدم الترخيص. مصطفى مسلم وشريف شكارنة،

32.  
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  – نحالين بلدة -

 لحم  بيت  محافظة
 في  األبقار  لتربية  مزرعة  بهدم  قوات االحتالل إخطارا    سلمت  7/12/2021

 بحجة بلدة نحالين في محافظة بيت لحم، شمال  النصبة  منطقة 

 الخاضعة (  C)  المصنفة  المنطقة  في  ولوقوعها  الترخيص،  عدم

 . االسرائيلية للسيطرة

33.  

  –منطقة أبو خشبة  تركي   أبو إسماعيل عادل المواطن

 محافظة الخليل 
  منطقة   في  غرف  ثالث   من  مكون  منزل  االحتالل  قوات   هدمت  7/12/2021

 للمواطن  ملكيتها  تعود   مياه  وبئر  الخليل  مدينة  في  خشبة  أبو

  علما   به  المحيطة  األرض   وخربت   تركي  أبو  إسماعيل  عادل

 فردا . 13 يؤوي المنزل أن

34.  

محافظة   –بلدة يطا  جعبري  محمد  صالح سامر المواطن

 الخليل
 بلدة  شرق  الواقعة  ارفاعية  منطقة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  6/12/2021

 صالح   سامر  للمواطن  ملكيته  تعود   منزال    الخليل،  في  يطا

  المكونة   عائلته  مع   يسكنه   أن  المقرر  من  كان  جعبري   محمد 

 الترخيص  عدم بحجة طفل، بينهم من أفراد  خمسة من

35.  

  –حي سلوان   زيتون  بهاء المواطن

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  سلوان  حي  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرت  6/12/2021

 من  الثاني   الطابق  بهدم  بنفسه  القيام  على  زيتون،  بهاء  المواطن

 لدفع  تفاديا    سابق،  وقت   في   أخطرته  أن  بعد   عائلته،  منزل

 الهدم،  بعملية  اإلحتالل  سلطات   قيام  حال  في  باهظة  غرامات 

 .األربعة  وأطفاله  زوجته  مع  فيه  ويعيش  الترخيص،  عدم  بحجة

36.  

  -مدينة بيت جاال غليون   أبو حسين عائلة

 محافظة بيت لحم 
 المركبات،  لتصليح  كراجا  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات   هدمت  5/12/2021

  على   الخامسة  للمرة  لحم،  بيت   غرب   جاال،  بيت   مدينة   في

 غليون   أبو حسين لعائلة ملكيته تعود  التوالي،

37.  

  مراد، وشقيقيه عيسى  دار محمد  حسين إياد  المواطن

 وزياد 

 –بلدة الخضر 

 محافظة بيت لحم 
  ملكيته  تعود ( بركسا  ) الخضر، بلدة في اإلحتالل قوات  هدمت  5/12/2021

 وزياد،   مراد،  وشقيقيه  عيسى،  دار  محمد   حسين  إياد   للمواطن

 الترخيص  عدم  بحجة

38.  

  –بلدة بيت فوريك   نصاصرة  أحمد  محمود  عرفات  المواطن

 محافظة القدس
  بيت  لبلدة التابعة الصوانة منطقة  في اإلحتالل قوات  صادرت  5/12/2021

عرفات   ملكيتها  تعود   خيام   3  نابلس،  في  فوريك  للمواطن 

 المنطقة. مغادرة على  وأجبرته نصاصرة، أحمد  محمود 

39.  

  –قرية صور باهر   عميرة  محمد  المواطن

 محافظة القدس
 قرية  في  الحمص   وادي  منطقة  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرت  5/12/2021

 بهدم  بنفسه  القيام  على  عميرة،  محمد   المواطن  باهر،  صور
40.  
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 في   أخطرته  أن  بعد   مربعا ،  مترا    165  مساحته  البالغ  منزله

 سلطات   قيام  حال  في  باهظة  غرامات   لدفع  تفاديا    سابق،  وقت 

 الترخيص  عدم بحجة  الهدم، بعملية اإلحتالل

  -حي جبل المكبر حسين  أبو عمار المواطن

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرت  5/12/2021

  من   جزء   بهدم  بنفسه   القيام   على  حسين،  أبو   عمار  المواطن

 في  أخطرته   أن  بعد   ،(بالمنزل  ملحقة  ومنافعها  غرفة)منزله  

 سلطات   قيام  حال  في  باهظة  غرامات   لدفع  تفاديا    سابق،  وقت 

 الترخيص  عدم بحجة  الهدم، بعملية اإلحتالل

41.  

  –حمصة الفوقا   سند  ونجله الكباش، أبو محمود  ياسر المواِطنَين

 محافظة طوباس 
 األغوار  في  الفوقا  حمصة  منطقة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  5/12/2021

للمواِطنَين    ملكيتها  تعود   سكنية  خيام  3  طوباس،  في  الشمالية

 سند. ونجله  الكباش، أبو محمود  ياسر

42.  

  –بلدة بيت حنينا   الرجبي  معاذ  المواطن

 محافظة القدس
 معاذ   المواطن  حنينا  بيت   بلدة  في  اإلحتالل  سلطات   أجبرت  4/12/2021

 مترا    55 مساحته البالغ منزله بهدم بنفسه  القيام على  الرجبي،

  أخطرته   أن  بعد   أطفال،  خمسة  بينهم  أفراد  7  ويأوي  مربعا ،

  قيام   حال  في  باهظة  غرامات   لدفع  تفاديا    سابق،  وقت   في

 الترخيص  عدم  بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات 

43.  

 النجار  علي محمود  محمد  المواطن

 النجار  الفتاح عبد  صفاء المواطنة

 

محافظة   –بلدة يطا 

 الخليل

  الواقعتين   والمركز  الفخيت   منطقتي  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  2/12/2021

 الطوب   من  مبنيتين  سكنيتين  غرفتين  يطا،  بلدة  شرق  جنوب 

  األغنام   لتربية  يستخدمان  بركسين  إلى  باإلضافة  والصفيح،

ووهدمت    النجار،  علي  محمود   للمواطن محمد   ملكيتهن  تعود 

 تعود   األغنام  لتربية  يستخدم  وبركس   سكنيتين،  غرفتين

 . النجار الفتاح عبد  صفاء  للمواطنة ملكيتهن

44.  

 األعرج إبراهيم أحمد  المواطن

 وهادنة  أحمد  طالب  المواطن

  –قرية الولجة 

 محافظة بيت لحم 

  جدارا    الولجة في بيت لحم،  قرية  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  2/12/2021

 أحمد   للمواطن  ملكيته  تعود   جويزة  عين  منطقة  في  إستناديا  

  تعود   الحور   أبو   منطقة  في  زراعية  وغرفة  األعرج،  إبراهيم

 الترخيص. عدم  بحجة وهادنة، أحمد  طالب  للمواطن ملكيتها

45.  

 –حي جبل المكبر   

 محافظة القدس
 القدس،  بمدينة  المكبر  جبل  حي  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  2/12/2021

 الترخيص  عدم بحجة البناء، لمواد  تجاريا   محال  
46.  
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  –بلدة نحالين  فنون  محمد  وعالء شكارنة، جميل مجدي المواِطنَين

 محافظة بيت لحم 
  غرفتين   لحم،  بيت   في  نحالين  بلدة  في  اإلحتالل  قوات   هدمت  1/12/2021

  ملكيتهما   تعود   البلدة،  في  النصابة  منطقة  في  زراعيتين

 بحجة   فنون،  محمد   وعالء  شكارنة،  جميل  للمواِطنَين مجدي

 الترخيص  عدم

47.  

 

 


