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إعداد :رناد موسى ومحمد النجار
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  ،2021/6/30-2021/6/1وهو 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 حزيران العامة
خالل شهر حزيران  ،2021رصد مركز "شمس" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ( )156منشأة يملكها فلسطينيين/ات ،سواء
بنية استهداف هذه المنشآت مستقبالً.
بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارات َ

تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( )59منشآت )7( ،منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة

التهديد بالغرامات والسجن .و( )2منشأة تملكها سيدة ،فقد هدمت قوات اإلحتالل في منطقة المعرجات شمالي مدينة أريحا حيث
يقطن فيها مجمع عرب الكعابنة )10( .خيام ،و( )9بركسات ،من ضمنها خيمة سكنية وخيمة تستخدم حظيرة لألغنام تعود
ملكيتها للمواطنة عليا إبراهيم محمد الكعابنة ،فيما صادرت قوات االحتالل واستولت على منشأة واحدة ،فقد صادرت قوات

اإلحتالل في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال في بيت لحم والواقعة بمحاذاة مستعمرة "أفرات" ،بيت متنقل "كرفان" تعود
ملكيته ألحد المواطنين.
أما من حيث اإلخطارات ،فقد أخطرت قوات االحتالل ( )96منشأة بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء ،معظمها سكنية ،باإلضافة
إلى أخرى تجارية وزراعية.
 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
نوع المنشاة

العدد

مساكن بيوت

85

مساكن خيام

11

مساكن بركسات

9

غرفة سكنية

2

مساكن كرفانات

1

غرف زراعية

7

آبار وبرك وخطوط مياه

7

منشآت تجارية

7

مخزن

4

حظائر وبركسات ماشية

10

محطة وقود

2

منشأة دينية

1

مغسلة سيارات

2
3

عرائش زراعية

1

خيم تستخدم لألغراض الزراعية

1

بركسات تستخدم مطابخ

5

غرف صرف صحي

1

المجموع

156

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي ،فقد كانت ذروة االستهدافات في محافظتي أريحا واألغوار
( )19منشأة ،تليها محافظة القدس ( )17منشأة .ومن ثم محافظة الخليل ( )8منشآت .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
عدد المنشآت التي تم هدمها

المحافظة

 19منشأة

أريحا واألغوار
4

القدس

 17منشأة

الخليل

 8منشآت

رام اهلل

 6منشآت

نابلس

 3منشآت

طوباس

 2منشأة

سلفيت

 2منشأة

بيت لحم

 1منشأة

قلقيلية

 1منشأة

المجموع

59

 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 واعمار واستثمار منشآتهم ،فقد بلغ عدد اإلخطارات ( )96إخطار في مناطق مختلفة .تشير اإلخطارات
إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين ،وقد جاءت محافظتي نابلس والخليل في أعلى نسبة،

وفقاً للجدول التالي:

جدول رقم ( :)3توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقاً للمحافظات
المحافظة

عدد المنشآت التي تم إخطارها

نابلس

 47منشأة

الخليل

 20منشأة

القدس

 13منشأة

رام اهلل

 5منشآت

بيت لحم

 5منشآت

سلفيت

 5منشآت

قلقيلية

 1منشأة

المجموع

96
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 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 حزيران ( )92شخص على األقل ،منهم ( )3أطفال ،وسيدة واحدة ،وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
حجج االنتهاكات
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر حزيران ،فكانت
جميع المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات اإلحتالل بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ( )Cوالتي يبلغ عددها ()59
منشآت.
أما فيما يتعلق باإلخطارات فكانت ( )13منها بحجة ملكية يهود لألرض المقام عليها الحي ،فقد جددت سلطات االحتالل

اإلسرائيلي إخطارات الهدم لمنازل ثالث عشرة عائلة فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة وسط الضفة
يوما ،كما هددت بهدم المنازل بعد انقضاء المهلة المحددة ،على أن تغرم أصحابها بدفع تكاليف الهدم  ،وذلك
الغربية خالل ً 21
من بين نحو  100عائلة مخطرة بهدم منازلها منذ عدة سنوات .لصالح إقامة "حديقة قومية" لإلسرائيليين مكانها.
و( )1منشأة ضمن سياسة اإلحتالل التي تتبعها كعقوبة جماعية لمنفذي العمليات ضدها ،صادقت محكمة االحتالل اإلسرائيلي،
على هدم منزل األسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام اهلل .المتهم بتنفيذ عملية إطالق نار على حاجز زعترة قبل نحو

شهرين ما أدى لمقتل مستوطن واصابة آخر .وجاء القرار بعد رفض االلتماس الذي قدمته عائلة األسير بوقف هدم المنزل.
وما تبقى من المنشآت التي تم إخطارها سوار بالهدم أو وقف البناء أو المصادرة أو اإلخالء والبالغ عددها ( )82منشأة كانت
بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (.)c
أما فيما يتعلق بالمنشأة التي تم االستيالء عليها ومصادرتها فكانت بحجة عدم الترخيص ،فقد صادرت قوات اإلحتالل في

منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال في بيت لحم والواقعة بمحاذاة مستعمرة "أفرات" ،بيت متنقل "كرفان" تعود ملكيته ألحد
المواطنين.
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 عليهم 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 حزيران بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتياً ( )7منشآت من أصل ()59
منشأة ،وهي عبارة عن ( )5منازل وغرفة سكنية في محافظة القدس ،وغرفة زراعية في منطقة أم ركبة التابعة لبلدة الخضر في
محافظة بيت لحم ،هدمت بحجة عدم الترخيص.
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أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الثوري بمدينة القدس ،المواطن حمزة محمود أبو سلعوم ،على القيام بنفسه بهدم غرفة سكنية
ملحقة بمنزله تبلغ مساحتها  32مت اًر مربعاً ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات
اإلحتالل بعملية الهدم ،والمواطن علي أبو رميلة ،على القيام بنفسه بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع
غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم بحجة عدم الترخيص.
وأجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية ،المواطن عبد الرحمن أحمد عبيد ،على القيام بنفسه بهدم منزله (بناية مكونة من
 3طوابق) ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص.
وأجبرت قوات اإلحتالل في منطقة أم ركبة التابعة لبلدة الخضر ،المواطن محمد أحمد صالح ،سكان بلدة الخضر ،على القيام
بنفسه بهدم غرفة زراعية ،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 جبل المكبر بمدينة القدس ،المواطن مهند إبراهيم بشير ،على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ
مساحته  150مت اًر مربعاً ،ويقطن فيه مع زوجته وأطفاله الثالثة ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في
حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص.
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ملحق جدول االنتهاكات التفصيلي ضد منشآت الفلسطينيين خالل حزيران 2021
الرقم
.1

وصف االنتهاك
أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم

التاريخ
30/6/2021

األربعاء ،بهدم  25منزال فلسطينيا في قرية الساوية

مكان االنتهاك
قرية الساوية –
محافظة نابلس

جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة،
بعض المنازل المخطرة بالهدم مأهولة بالسكان،
وبعضها ما زال قيد اإلنشاء ،بحجة البناء في

مناطق ج بدون ترخيص ،عرف من أصحابها مهند

الجهة التي تم انتهاك حقها
المواطنين مهند مراد أبو راس ،راشد عبد سليمان،
رامي راتب كفينه ،عماد يوسف صالح،
إياد مصباح أسعد ،حمدان محمد الخطيب،
سمير حسن أحمد ،منتصر عودة أحمد،
طالب عمر صالح ،حمزة يوسف طاهر،
إسالم عدنان كفينه ،عالم رجا صالح،
مالك مصباح أحمد ،محمد حسن أحمد،
محمود زياد حسن ،وعبد هللا نهاد محامدة

مراد أبو راس ،راشد عبد سليمان ،رامي راتب كفينه،
عماد يوسف صالح ،إياد مصباح أسعد ،حمدان

محمد الخطيب ،سمير حسن أحمد ،منتصر عودة

أحمد ،طالب عمر صالح ،حمزة يوسف طاهر،
إسالم عدنان كفينه ،عالم رجا صالح ،مالك
مصباح أحمد ،محمد حسن أحمد ،محمود زياد

حسن ،وعبد اهلل نهاد محامدة
.2

هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي" ،بركسا"

30/6/2021

يستخدم كمخزن في بلدة صور باهر بالقدس
المحتلة ،تعود ملكيته للمواطن محمود بسيط أبو

خليل
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بلدة صور باهر –
محافظة القدس

المواطن محمود بسيط أبو خليل

.3

هدمت قوات االحتالل االسرائيلي منزل قيد اإلنشاء

30/6/2021

للمواطن موسى أبو طبيخ في المنطقة الشمالية

بلدة بروقين –
محافظة سلفيت

المواطن موسى أبو طبيخ

الشرقية لبلدة بروقين غرب سلفيت

.4

أخطرت سلطات االحتالل بهدم أربعة منازل مأهولة

29/6/2021

تقع في منطقة “صميع” في حي عين جويزة شمال

غرب قرية الولجة في بيت لحم ،تعود لألشقاء

حي عين جويزة
غرب قرية اولجة
– محافظة بيت لحم

األشقاء حسين ومحمد وطارق وأحمد نصر أبو التين

حسين ومحمد وطارق وأحمد نصر أبو التين.
بدعوى عدم الترخيص

.5

هدمت قوات االحتالل شقة سكنية في حي سويح

29/6/2021

ببلدة سلوان ،تعود ملكيتها للمواطن فضل العباسي

بعد أن أخلت العائلة المكونة من  4أفراد بينهم

حي سويح في بلدة
سلوان – محافظة
القدس

المواطن فضل العباسي

طفالن بالقوة ،وقامت بعملية الهدم دون سابق إنذار
.6

قوات اإلحتالل تهدم منشأة تجارية (ملحمة) تعود

29/6/2021

ملكيتها للمواطن نضال حربي الرجبي بعد انتهاء

ذاتيا في حي البستان في بلدة
المهلة المحددة لهدمه ً

حي البستان في
بلدة سلوان –
محافظة القدس

المواطن نضال حربي الرجبي

سلوان بالقدس المحتلة والذي أخطرت مواطنيه بهدم
منازلهم بحجة عدم الترخيص

.7

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الثوري بمدينة

26/6/2021

القدس ،المواطن حمزة محمود أبو سلعوم ،على
القيام بنفسه بهدم غرفة سكنية ملحقة بمنزله تبلغ
9

حي الثوري –
محافظة القدس

المواطن حمزة محمود أبو سلعوم

مساحتها  32مت اًر مربعاً ،بعد أن أخطرته في وقت
سابق ،تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام

سلطات اإلحتالل بعملية الهدم ،بحجة عدم
الترخيص

.8

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة حزما ،محطة وقود

24/6/2021

تعود ملكيتها للمواطن محمد عارف الحلو ،سكان

بلدة حزما –
محافظة القدس

المواطن محمد عارف الحلو

بلدة حزما ،بحجة عدم الترخيص
.9

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة عناتا ،محطة وقود

24/6/2021

تعود ملكيتها للمواطن محمد عمر عبد القادر،

بلدة عناتا –
محافظة القدس

المواطن محمد عمر عبد القادر

سكان بلدة السواحرة الشرقية ،بحجة عدم الترخيص
.10

صادقت محكمة االحتالل اإلسرائيلي ،على هدم

23/6/2021

منزل األسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال

رام اهلل .المتهم بتنفيذ عملية إطالق نار على حاجز

بلدة ترمسعيا –
محافظة رام هللا
والبيرة

األسير منتصر شلبي

زعترة قبل نحو شهرين ما أدى لمقتل مستوطن
واصابة آخر .وجاء القرار بعد رفض االلتماس الذي

قدمته عائلة األسير بوقف هدم المنزل.
.11

هدمت آليات بلدية االحتالل ،منزالً قيد اإلنشاء،

23/6/2021

للمواطن مصطفى موسى عليان ،في حي المدارس،
وسط قرية العيسوية ،شمالي شرق مدينة القدس

الشرقية المحتلة ،بحجة البناء بدون ترخيص
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قرية العيسوية –
محافظة القدس

المواطن مصطفى موسى عليان

.12

هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،شقة سكنية

23/6/2021

داخل إحدى البنايات بالعيسوية في القدس ،بواسطة

قرية العيسوية –
محافظة القدس

المواطن موسى اسماعيل حلولو

آليات قص ورافعة ،تعود للمواطن موسى اسماعيل
حلولو

.13

االحتالل يخطر المواطن أيمن عدنان سطيح بهدم

23/6/2021

 4محالت تجارية يملكها قيد اإلنشاء ،في دير

قرية دير قديس –
محافظة رام هللا

المواطن أيمن عدنان سطيح

قديس غرب رام اهلل
.14

صادرت قوات اإلحتالل في منطقة خلة النحلة قرب

22/6/2021

قرية وادي رحال في بيت لحم والواقعة بمحاذاة

قرية وادي رحال
– محافظة بيت لحم

-

مستعمرة "أفرات" ،بيت متنقل "كرفان" تعود ملكيته
ألحد المواطنين

.15

اقتحمت قوات اإلحتالل قرية روجيب في نابلس،

22/6/2021

وسلمت إخطارات بهدم  21منزالً ،تعود ملكيتها لكل

من سامر جابر دويكات ،فوز خالد فايز دويكات،
معين سعيد روجبة ،ايسر احمد سليم دويكات،
جميل طارق جميل دويكات ،وليد حافظ سليمان

دويكات ،احمد بهنجاوي ،باسم ابو حويله ،علي
زهدي شريم ،عبد الرحمن زهدي شريم ،عز الدين
عوده ،محمد عرسان ابو عيشة ،ادهم محمد عرسان

أبو عيشة ،والسكان المتضررين  10أفراد بينهم 4
11

قرية روجيب –
محافظة نابلس

المواطنين سامر جابر دويكات ،فوز خالد فايز
دويكات ،معين سعيد روجبة ،ايسر احمد
سليم دويكات ،جميل طارق جميل دويكات،
وليد حافظ سليمان دويكات ،احمد
بهنجاوي ،باسم ابو حويله ،علي زهدي
شريم ،عبد الرحمن زهدي شريم ،عز الدين
عوده ،محمد عرسان ابو عيشة ،ادهم محمد
عرسان أبو عيشة

أطفال ،ومسجداً (قيد اإلنشاء) ،بحجة عدم
الترخيص

.16

أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية،

22/6/2021

المواطن عبد الرحمن أحمد عبيد ،على القيام بنفسه

قرية العيساوية –
محافظة القدس

المواطن عبد الرحمن أحمد عبيد

بهدم منزله (بناية مكونة من  3طوابق) ،بعد أن

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

.17

أخطرت قوات اإلحتالل في وادي شومر في بلدة

21/6/2021

إذنا في الخليل بوقف العمل في منزلين تعود

بلدة إذنا – محافظة
الخليل

المواطنين جمال نوفل سليمية وسائد بشير سليمية

ملكيتهما للمواطنين جمال نوفل سليمية وسائد بشير
سليمية

.18

هدمت قوات اإلحتالل في برية بلدة السواحرة

21/6/2021

بلدة السواحرة
الشرقية – محافظة
القدس

20/6/2021

منطقة أبو طياح –
محافظة الخليل

الشرقية في القدس ،مسكناً تعود ملكيته للمواطن

إسماعيل الصرايعة
.19

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة أبو طياح الواقعة

جنوب شرق مدينة الخليل ،غرفتين زراعيتين
مساحتهما  120مت اًر مربعاً تعود ملكيتهما للمواطن

نعيم عبد الرحمن الرجبي ،وشقيقه بركات ،بحجة
عدم الترخيص

12

المواطن إسماعيل الصرايعة

المواطن نعيم عبد الرحمن الرجبي ،وشقيقه بركات

.20

أخطرت سلطات اإلحتالل بوقف البناء بمنشأة

20/6/2021

زراعية تعود للمواطن نايف مناصرة ،في قرية وادي

قرية وادي فوكين
– محافظة بيت لحم

المواطن نايف مناصرة

فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص،
والمنشأة عبارة عن عريشة تستخدم لألغراض

الزراعية
.21

أجبرت قوات اإلحتالل في منطقة أم ركبة التابعة

20/6/2021

لبلدة الخضر ،المواطن محمد أحمد صالح ،سكان

بلدة الخضر –
محافظة بيت لحم

المواطن محمد أحمد صالح

بلدة الخضر ،على القيام بنفسه بهدم غرفة زراعية،
بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غرامات
باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية

الهدم ،بحجة عدم الترخيص
.22

هدمت قوات اإلحتالل في حي جبل المكبر بمدينة

20/6/2021

القدس ،منشأة تجارية تعود ملكيتها للمواطن

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن مصعب سامي جعابيص

مصعب سامي جعابيص ،بحجة عدم الترخيص
.23

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الثوري بمدينة

18/6/2021

القدس ،المواطن علي أبو رميلة ،على القيام بنفسه

بهدم منزله ،بعد أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً

لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل
بعملية الهدم ،بحجة عدم الترخيص

13

حي الثوري –
محافظة القدس

المواطن علي أبو رميلة

.24

أخطرت قوات االحتالل بهدم خمسة منازل في

17/6/2021

منطقة األصيفر الواقعة بالقرب من مستوطنة "بيت

مدينة يطا –
محافظة الخليل

يسير" المقامة على أراضي المواطنين في يطا،

المواطن إبراهيم محمد أبو قبيطة
المواطن عباس محمد أبو قبيطة
المواطن محمد محمود أبو قبيطة

وشملت ثالثة منازل سكنية من الطوب والصفيح
مساحة كل واحد منها  50مت ار مربعاً تأوي 22

فرداً ،تعود للمواطن إبراهيم محمد أبو قبيطة ،ومنزل
مساحته  50مت اًر يملكه المواطن عباس محمد أبو

قبيطة يأوي ستة أفراد ،وآخر مساحته  50مت ار

.25

للمواطن محمد محمود أبو قبيطة ويأوي  11فرداً.

سلمت قوات اإلحتالل إخطارات بهدم ثالثة منازل،

17/6/2021

وبركسا ،وغرفة زراعية ،و 4آبار لتجميع مياه

األمطار ،في منطقة الجوايا شرق يطا جنوب

الخليل ،وشملت هذه االخطارات منزل مكوناً من
طابقين تعود ملكيته للمواطن علي محمد حسني

الشواهين ،ومنزل آخر مكون من طابقين بمساحة
 120مت ار للمواطن عبد حماد الجمل النواجعة،

ومنزل وبئر مياه للمواطن أحمد حماد الجمل

النواجعة ،وبئر مياه قديمة لعائلة محمد حسني
الشواهين ،وبركسا وغرفة زراعية يملكهما المواطن

14

منطقة الجوايا -يطا
– محافظة الخليل

المواطن علي محمد حسني الشواهين
المواطن عبد حماد الجمل النواجعة
عائلة محمد حسني الشواهين
المواطن موسى حسن الشواهين
المواطن محمد حسني حماد الشواهين

موسى حسن الشواهين ،وبئر مياه للمواطن محمد
حسني حماد الشواهين
.26

سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي إخطا اًر بهدم

17/6/2021

بركس تجاري ،شرق مدينة قلقيلية ،للمواطن فارس

قلقيلية -محافظة
قلقيلية

المواطن فارس رفيق نزال

رفيق نزال ،سكان مدينة قلقيلية ،وتبلغ مساحته
 360م ،2بدعوى البناء دون ترخيص ،لوقوعه في

المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية .وأفاد

المواطن نزال أنه في حال تنفيذ الهدم سيتكبد
.27

خسائر بميلغ  200ألف شيقل تقريباً

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مغسلة للسيارات

17/6/2021

والسجاد ،للمواطن عزت حسن حسين أبو شعر،

قرية جينصافوط –
محافظة قلقيلية

المواطن عزت حسن حسين أبو شعر

 58عاماً ،سكان قرية جينصافوط ،شرق مدينة

قلقيلية ،رغم وجود اعتراض معلق لدى محكمة
العدل العليا ،حول الهدم
.28

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة وادي محيسن

17/6/2021

ُمر وحلحول ،منزالً مساحته
الواقعة بين بلدتي بيت أ َّ
 170مت اًر تعود ملكيته للمواطن باسم العجلوني،
يأوي المنزل  20شخصاً من أسرة المواطن

العجلوني وهذه هي المرة الثانية التي يتم هدم هذا

15

وادي محيسن –
محافظة الخليل

المواطن باسم العجلوني

المنزل خالل  6سنوات رغم امتالك أصحابه جميع
األوراق الثبوتية لألرض المقام عليها هذا البناء
.29

سلطات اإلحتالل تسلم إخطارات تقضي بوقف

15/6/2021

البناء بخمسة منازل قيد اإلنشاء تعود للمواطنين:

بلدة بروقبن –
محافظة سلفيت

المواطنين عالء بركات ،محمد خالد ،موسى أبو
طبيخ ،وزياد بركات

عالء بركات ،محمد خالد ،موسى أبو طبيخ ،وزياد

بركات ،في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت
.30

هدمت قوات اإلحتالل شرق قرية مخماس في رام

14/6/2021

قرية مخماس-
محافظة رام هللا
والبيرة

14/6/2021

قرية دير شرف-
محافظة نابلس

اهلل 2 ،من مساكن العائالت البدوية تبلغ مساحة

.31

كل مسكن نحو  30مت اًر مربعاً تعود ملكيتهما
للمو ِ
اط َنين سالم فريج زواهرة ،وشقيقه محمد
هدمت قوات اإلحتالل في قرية دير شرف في

نابلس 3 ،مخازن تعود ملكيتها للمواطنين رامي

المواطنَين سالم فريج زواهرة وشقيقه محمد
ِ

المواطنين رامي طباري ،وليد أحمد يعقوب عنتري،
ووليد نعيم مسعود عنتري

طباري ،وليد أحمد يعقوب عنتري ،ووليد نعيم
مسعود عنتري ،بحجة عدم الترخيص
.32

هدمت قوات اإلحتالل في التجمع البدوي قرب بلدة

13/6/2021

بلدة الطيبة –
محافظة رام هللا
والبيرة

10/6/2021

قرية العيساوية –
محافظة القدس

الطيبة في رام اهلل )3( ،خيم سكنية وحظيرة أغنام

.33

أسا من األغنام تعود للمواطن عبد
تضم  180ر ً
الحفيظ الكعابنة ،ونجله إبراهيم ،وتؤي  15فرداً
هدمت قوات اإلحتالل في قرية العيسوية ،غرفة

زراعية وجرفت أراضي زراعية تعود ملكيتها
16

المواطن عبد الحفيظ الكعابنة ونجله إبراهيم

المواطن أمجد حسن مصطفى

للمواطن أمجد حسن مصطفى ،بحجة عدم
الترخيص.
.34

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة ظهر صبح

9/6/2021

.35

التابعة لبلدة كفر الديك ،بئر لجمع المياه ،تعود
ملكيته للمو ِ
اط َن جمال توفيق األحمد
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إخطارات الهدم

بلدة كفر الديك –
محافظة سلفيت

8/6/2021

حي البستان في
بلدة سلوان –
محافظة القدس

لمنازل ثالث عشرة عائلة فلسطينية في حي البستان
ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة وسط الضفة

المواطنَ جمال توفيق األحمد
ِ

عائالت مقدسية

يوما ،كما هددت بهدم المنازل
الغربية خالل ً 21
بعد انقضاء المهلة المحددة ،على أن تغرم أصحابها
بدفع تكاليف الهدم  ،وذلك من بين نحو  100عائلة

مخطرة بهدم منازلها منذ عدة سنوات .لصالح إقامة
"حديقة قومية" لإلسرائيليين مكانه.

.36

هدمت قوات اإلحتالل في منطقة المسافر الواقعة

8/6/2021

شرق بلدة يطا ،غرفة زراعية في قرية التواني تعود

مسافر يطا –
محافظة الخليل

المواطن محمد عيسى ربعي
المواطن فضل رباع العمور

ملكيتها للمواطن محمد عيسى ربعي ،وحظيرة لتربية
األغنام في تجمع الركيز تعود ملكيتها للمواطن

فضل رباع العمور ،بحجة عدم الترخيص ولوقوعها
في المنطقة المصنفة ( )Cالخاضعة للسيطرة
االسرائيلية

17

.37

هدمت قوات اإلحتالل في قرية بردال في األغوار

8/6/2021

الشمالية 2 ،من البرك الزراعية إحداها سعة

قرية بردال-
محافظة طوباس

المواطنين محمد حسني عبد الرحمن صوافطة وسامر
حسني عبد الرحمن صوافطة

 1000كوب واألخرى سعة  250كوب ،تعود

ملكيتهما للمواطنين محمد حسني عبد الرحمن
صوافطة وسامر حسني عبد الرحمن صوافطة.
بحجة عدم الترخيص ووقوعها في منطقة مصنفة

C
.38

هدمت قوات اإلحتالل

في منطقة المعرجات

7/6/2021

شمالي مدينة أريحا حيث يقطن فيها مجمع عرب

الكعابنة ( )10خيام ،و( )9بركسات ،تعود ملكيتها

منطقة المعرجات
 محافظة أريحاواألغوار

المواطن محمود سالم كعابنة ،وأنجاله عودة ،وسالم،
وغالب.
المواطن محمد عبد العزيز حماد الكعابنة
المواطنة عليا إبراهيم محمد الكعابنة

للمواطن محمود سالم كعابنة ،وأنجاله عودة ،وسالم،
وغالب ،والمواطن محمد عبد العزيز حماد الكعابنة،
والمواطنة عليا إبراهيم محمد الكعابنة بحجة عدم

الترخيص وهي عبارة عن:

 4خيام سكنية 6 ،خيام تستخدم حظائر أغنام3 ،

بركسات سكنية ،بركس يستخدم حظيرة أغنام ،و 5
بركسات تستخدم كمطابخ
.39

أجبرت سلطات اإلحتالل في حي جبل المكبر

7/6/2021

بمدينة القدس ،المواطن مهند إبراهيم بشير ،على

القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته  150مت اًر
18

حي جبل المكبر –
محافظة القدس

المواطن مهند إبراهيم بشير

مربعاً ،ويقطن فيه مع زوجته وأطفاله الثالثة ،بعد

أن أخطرته في وقت سابق ،تفادياً لدفع غ ارمات
باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية

الهدم ،بحجة عدم الترخيص
.40

سلمت قوات اإلحتالل عدة إخطارات هدم للمواطنين

2/6/2021

في أماكن مختلفة في خرب المسافر شرقي مدينة

مسافر يطا –
محافظة الخليل

يطا في الخليل .وجاءت إخطارت الهدم على النحو

المواطن جميل محمد العمور
المواطن رائد محمود العمور
المواطن فؤاد فضل العمور

اآلتي:

خربة خلة الضبع ،خيمة زراعية تقام بشكل مؤقت
وقت جمع المحاصيل الصيفية ،للمواطن جميل

محمد العمور.

خربة الفخيت ،غرفة من الطوب ،مساحتها 10م،2
وحمام من الصفيح ،يقطنها المواطن رائد محمود

العمور ،وغرفة زراعية من الخشب والطوب،

للمواطن فؤاد فضل العمور
.41

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة حزما ،منشأة تجارية

2/6/2021

تعود ملكيتها للمواطن أُسامة صالح الخطيب،
بحجة عدم الترخي ،وهي عبارة عن كونتينر

يستخدمه كمغسلة للمركبات ،تبلغ مساحته حوالي
 90مت اًر مربعاً

19

بلدة حزما –
محافظة القدس

المواطن أُسامة صالح الخطيب

.42

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة السموع ،خيمة

1/6/2021

سكنية من الشادر ،مساحتها 25م ،2يقطنها

بلدة السموع –
محافظة الخليل

المواطن عمار اسماعيل العواودة

المواطن عمار اسماعيل العواودة ،مع عائلته
المكونة من ستة أفراد ،بحجة عدم الترخيص
ولوقعهما في المنطقة المصنفة ( )Cالخاضعة

للسيطرة االسرائيلية
.43

هدمت قوات اإلحتالل في بلدة السموع ،خيمة

1/6/2021

سكنية تعود ملكيتها للمواطن إسماعيل مصطفى
أبو عواد ،ويسكن فيها هو وعائلته المكونة من 7
أفراد  ،وحظيرة أغنام ،مساحتها 150م ،2تأوي 60

رأساً من األغنام ،بحجة عدم الترخيص ولوقوعها

في المنطقة المصنفة ( )Cالخاضعة للسيطرة
االسرائيلية
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بلدة السموع –
محافظة الخليل

المواطن إسماعيل مصطفى أبو عواد

