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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021 تموز

 
 إعداد: رناد موسى ومحمد النجار 

 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
ة ، عن الفترة الواقعحقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"الميدانية التي رصدها طاقم وباحثي مركز إعالم 

ا طاقم مركز وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام به، 31/7/2021-1/7/2021بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية."شمس" 
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 العامة  تموزإحصائية شهر 

( منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء 83" استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي )شمس، رصد مركز "2021 تموزخالل شهر 
 بالهدم أو المصادرة أو توزيع اإلخطارات بنَية استهداف هذه المنشآت مستقباًل. 

( منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة 15، )آت( منش61تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي طالت )
 منطقة يف اإلحتالل قوات صادرتفقد  ، واحدة أةمنش درت قوات االحتالل واستولت على فيما صا التهديد بالغرامات والسجن.

 .النائية المنطقة سكان من نسمة 1200 من أكثر تخدم ونفسية طبية كعيادة يستخدم( كرفان) يطا، بلدة شرق الواقعة زويدين

( منشأة بالهدم أو المصادرة ، معظمها سكنية، باإلضافة إلى أخرى 21أما من حيث اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل )
 .وحظائر ماشية ومقبرة زراعية

 توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها 

 ًا لما يلي: اإلخطارات وفقو المصادرة و بالهدم  والتي تركزتتتوزع المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات 

 المنشآت المستهدفة من حيث النوع(: 1جدول رقم )

 العدد نوع المنشاة
 27 مساكن بيوت
 1 مساكن خيام

 5 مساكن بركسات
 11 مساكن ومنشآت في تجمعات بدوية

 3 غرفة سكنية
 4 غرف زراعية

 5 آبار وبرك وخطوط مياه
 4 منشآت زراعية
 5 منشآت تجارية

 1 مخزن
 5 جدران استنادية وأسوار

 1 اسطبل خيول
 5 حظائر وبركسات ماشية

 1  مدرسة
 1 مغسلة سيارات

 1 كرفان متنقل )يستخدم منشاة طبية(
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  توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات 

( 23) القدس تيظمحافأما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي، فقد كانت ذروة االستهدافات في 

مل . علمًا أن المنشأة تشفي كل منها آت( منش8)ورام اهلل  الخليل تي. ومن ثم محافظأة( منش13) طوباس، تليها محافظة منشأة

(. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقًا للمحافظات التي جرت فيها على النحو 1) رقمأي نوع مما ورد في الجدول 

 التالي: 

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

 2 مقبرة
 1 غرف صرف صحي

 83 المجموع 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

  توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقًا للمحافظات 

بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال 
عمار  ( إخطار في مناطق مختلفة. تشير اإلخطارات إلى 21واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد اإلخطارات )حقهم في بناء وا 

وفقًا ي أعلى نسبة، ف والخليل القدساتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظتي 
 للجدول التالي:

 

 إخطارها وفقًا للمحافظات (: توزيع المنشآت التي تم3جدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 السكان المستهدفين 
وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين 

 ، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.( أطفال5، منهم )( شخص على األقل92) تموزمنها خالل شهر 

 حجج االنتهاكات 

 عدد المنشآت التي تم هدمها  المحافظة 

 منشأة 23 القدس
 منشأة 13 طوباس
 منشآت 8 الخليل
 منشآت 8 رام اهلل
 منشأة 5 سلفيت
 منشأة 2 بيت لحم
 منشأة 2 نابلس
 61 المجموع

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة
 منشأة 12 القدس
 منشآت 6 الخليل
 منشأة 3 قلقيلية
 21 المجموع



6 
 

فكانت ، موزتأما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر 
و  (، 61( منشأة من أصل )48) ( Cبحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ) من قبل قوات اإلحتالل المنشآت التي تم هدمها

 تبعهات التي اإلحتالل سياسة ضمنمنشأة واحدة ، و نار إطالق منطقة أو عسكرية دريباتت ها في منطقةوجود( منشأة بحجة 12)
. اهلل رام شمال ،ترمسعيا بلدة في شلبي منتصر األسير منزل االحتالل قوات فجرت ، فقدضدها العمليات لمنفذي جماعية كعقوبة
 القاطنين تجبر أن قبل المنزل، وحاصرت فجرًا، البلدة، اقتحمت عسكرية، جرافة ترافقها االحتالل جيش من كبيرة قوة اقتحمت حيث
 المتفجرات من رةكبي كميات فيه ووضعت المنزل في كبيرة حفريات وأجرت. لتفجيره تمهيداً  إخالئها، على المجاورة المنازل في
 أن ويذكر ضدها، اتالعملي لمنفذي جماعية كعقوبة تتبعها التي اإلحتالل سياسة ضمن كامل، بشكل وتدمره بتفجيره تقوم أن قبل

صابةو  مستوطن لمقتل أدى ما شهرين نحو قبل زعترة حاجز على نار إطالق عملية بتنفيذ متهم شلبي منتصر األسير  .آخر ا 
 

 (.c) مناطق في ووقوعها الترخيص عدم بحجةمنشأة  ( 21)جمعيها والبالغ عددها   أما فيما يتعلق باإلخطارات فكانت
 
 في اإلحتالل قواتصادرت  ،  فقد بحجة عدم الترخيص فكانترتها التي تم االستيالء عليها ومصاد  أةيتعلق بالمنشما فيما أ

 المنطقة سكان من نسمة 1200 من أكثر تخدم ونفسية طبية كعيادة يستخدم( كرفان) يطا، بلدة شرق الواقعة زويدين منطقة
 .النائية

 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 

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

( منشأة، 61من أصل ) آت( منش15بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيًا ) تموزخالل شهر 
حجة ب هدمت، محافظة بيت لحمفي  مدينة بيت جاالفي  ومنزل  وغرفة سكنية في محافظة القدس، زل( من13)عبارة عن  وهي

 عدم الترخيص.
 أن بعد لسكنية،ا شقته بهدم بنفسه القيام على زيادة، خليل عزات المواطن صفافا، بيت قرية في اإلحتالل سلطات أجبرتفقد 

 أحمد رناص المواطن هدمو  الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته
 أضاف أنه مضان،ر  وأفاد ،االحتالل بلدية لقرار تنفيذاً  بيده، ،في البلدة الجبل منطقة في الكائن منزله على مضاف بناءً  رمضان،

 عامًا، 17 أكبرهم أطفال، 3 بينهم من) أفراد 5 من المكونة عائلته مع ليتوسع ،2011 عام الصغير منزله على وشرفة غرفة
 بحجة عدم الترخيص. .وتوابعهما غرفتين من المكون المنزل ضيق من تعاني كانت والتي ،(اعوام 10 وأصغرهم
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 عبارة) منزله مبهد بنفسه القيام على الدولة، أبو بدر أيمن المواطن القدس، بمدينة جراح الشيخ حي في اإلحتالل سلطات أجبرت
 لدفع ياً تفاد سابق، وقت في أخطرته أن بعد والجبس، المقوى الحديد من والمبني مربعاً  متراً  40 مساحته البالغ( ثاني طابق عن

 .الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات
 أن بعد ،(نشاءاإل قيد) منزله بهدم بنفسه القيام على درويش، عدنان محمد المواطن العيساوية، قرية في اإلحتالل سلطات أجبرت
 .صالترخي عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته
 بنفسه امالقي على الحسيني، نصار محمد المواطن القدس، بمدينة سلوان حي في قدوم وادي منطقة في اإلحتالل سلطات أجبرت
 عدم بحجة هدم،ال بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته أن بعد منزله، بهدم

 3 قبل توفي الذي ووالده لوالدته قسم أجزاء، 3 إلى مقسم مربعًا، متراً  124 حوالي المنزل مساحة أن الحسيني، وأفاد. الترخيص
 .طفالن بينهم أفراد، 7 من المكونة ولعائلته له وقسم لشقيقته، وقسم أشهر،

 
 ذاتيًّا، لمحتلة،ا الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة شرقي الطور، حي في السكنية، بنايته غنام، أبو يوسف أحمد المواطن هدم
 وأخرى مأهولة، شقق 3 تضمن طابقين، من مكونة السكنية، بنايته أن غنام، أبو أحمد المواطن وأفاد االحتالل، بلدية لقرار تنفيذاً 
 وعائلة وعائلته وسكنها ،2013 عام البناية تشيد من انتهى أنه وأوضح. مربع متر 300 حوالي االجمالية ومساحتها االنشاء، قيد

 مبهد بنفسه القيام على الهوى، أبو أمين محمد المواطن أجبرت. و شخصاً  21 مجموعهم ويبلغ آمنة، شقيقته وعائلة محمد شقيقه
 وأجبرت الهدم، ةبعملي اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته أن بعد السكنية، شقته

 يسكنه ، مربع متر 200 منها كل مساحة تبلغ سكنية شقق 3 من المكون منزله بهدم بنفسه القيام على الدجاني، صهيب المواطن
 الهدم، ةبعملي اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرتهم أن بعد أشقائه، من 2 مع

 .الترخيص عدم بحجة
 أن عدب منزله، بهدم بنفسه القيام على عجاج، جمال المواطن القدس، بمدينة المكبر جبل حي في اإلحتالل سلطات أجبرت
 خليل ليع المواطن أجبرتو  الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته
 ،سابق وقت في أخطرته أن بعد وزوجته، هو فيه ويقطن مربعاً  متراً  70 مساحته البالغ منزله بهدم بنفسه القيام على شقيرات،

 الهدم بحجة عدم الترخيص. بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً 
 
 دينةم أراضي على المقامة" جيلو" مستعمرة قرب العازل العنصري الجدار خلف اإلنفاق شارع قرب اإلحتالل سلطات أجبرتو 

 غرامات لدفع ادياً تف سابق، وقت في أخطرته أن بعد منزله، بهدم بنفسه القيام على زيادة، عيسى خليل عزات المواطن جاال، بيت
 الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة
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 2021 تموز خالل الفلسطينيين منشآت ضد التفصيلي االنتهاكات جدول ملحق

 الرقم وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك الجهة التي تم انتهاك حقها

 محمد وسليمان عوض، عليان محمد عادلالمواطنين  

 وفاطمة عوض، عليان وحمد كعابنة،

 كعابنة سليمان نصار

 –منطقة أم الجمال 

 محافظة طوباس

 منشآت في العمل بوقف تخطر االحتالل قوات 29/7/2021
 الشمالية باألغوار الجمال أم منطقةفي   زراعية
 عليان محمد عادل: وهم مواطنين، ألربعة تعود

 عليان وحمد كعابنة، محمد وسليمان عوض،
 كعابنة سليمان نصار وفاطمة عوض،

1.  

 –حي الطور  الدجاني صهيب المواطن

 محافظة القدس

 بمدينة الطور حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 29/7/2021
 القيام على الدجاني، صهيب المواطن القدس،
 تبلغ سكنية شقق 3 من المكون منزله بهدم بنفسه
 2 مع يسكنه،  مربع متر 200 منها كل مساحة

 فادياً ت سابق، وقت في أخطرتهم أن بعد أشقائه، من
 اللاإلحت سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع

 الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية

2.  

 –يطا –خلة الضبع  دبابسة محمد جابر المواطن

 محافظة الخليل

 الضبع، خلة منطقةفي  االحتالل قوات سلمت 28/7/2021
 اطنالمو . الخليل محافظة جنوبي يطا، مدينة شرقي

3.  
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 قيد ماء بئر لهدم إخطار دبابسة، محمد جابر
 إذن بدون العمل بدعوى ،3م70 سعته التشطيب،

 . مسبق

 –بلدة الطور  اسبيتان أبو نضال أبوالمواطن 

 محافظة القدس

 بوأ للمقدسي تعود غرفتين اإلحتالل قوات هدمت 28/7/2021
 الطور بلدة في( عاماً  70) اسبيتان أبو نضال
 الترخيص عدم بحجة. المحتلة بالقدس

4.  

 – الطور حي الزعتري عماد صدقي لمواطنا

 القدس محافظة

 بمدينة الطور حي في اإلحتالل قوات هدمت 28/7/2021
 الذيو  به، المحيط والسور للخيول إسطبالً  القدس،
 حجةب الزعتري، عماد صدقي للمواطن ملكيته تعود
 الترخيص عدم

5.  

 –حي الطور  الهوى أبو أمين محمد  المواطن

 محافظة القدس

 بمدينة الطور حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 27/7/2021
 يامالق على الهوى، أبو أمين محمد  المواطن القدس،
 وقت في هأخطرت أن بعد السكنية، شقته بهدم بنفسه
 يامق حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق،

6.  
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 عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات
 الترخيص

 –حي جبل المكبر  شقيرات خليل علي المواطن

 محافظة القدس

 المكبر جبل حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 25/7/2021
 لىع شقيرات، خليل علي المواطن القدس، بمدينة
 متراً  70 مساحته البالغ منزله بهدم بنفسه القيام
 في هأخطرت أن بعد وزوجته، هو فيه ويقطن مربعاً 
 الح في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت
 معد بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام

 الترخيص

7.  

 –بلدة بيت صفافا  رمضان أحمد ناصر المواطن

 محافظة القدس

 مضاف بناءً  رمضان، أحمد ناصر المواطن هدم 24/7/2021
 يتب ببلدة الجبل منطقة في الكائن منزله على

 بيده، ة،المحتل الشرقية القدس مدينة جنوبي صفافا،
 وند البناء بحجة االحتالل، بلدية لقرار تنفيذاً 

 ةوشرف غرفة أضاف أنه رمضان، وأفاد، ترخيص
 عائلته مع ليتوسع ،2011 عام الصغير منزله على

 أكبرهم أطفال، 3 بينهم من) أفراد 5 من المكونة

8.  
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 كانت والتي ،(اعوام 10 وأصغرهم عامًا، 17
 غرفتين من المكون المنزل ضيق من تعاني

 وتوابعهما

 –بلدة الخضر  -

 محافظة بيت لحم

 توسيع في عملها أثناء اإلحتالل قوات جرفت 15/7/2021
 بلدة بمحاذاة المار( 60) رقم اإللتفافي الشارع
 في انيةكنع أثرية مقبرة أكبر ،في بيت لحم الخضر
 في دونمات 4 مساحة على تقع والتي فلسطين
 الخضر بلدة جنوب العصافير عين خلة منطقة

9.  

قرية فروش دجن  المجلس القروي

 محافظة نابلس –

 ندج بيت فروش قرية في اإلحتالل قوات هدمت 15/7/2021
 500 سعتها األمطار مياه لجمع بركة نابلس، في

 تعود - المزروعات وري للشرب تستخدم كوب
 القروي للمجلس ملكيتها

10.  

خربة حمصة الفوقا  كباش أبو سليمان وليد لمواطنا

 محافظة طوباس –

 حمصة خربة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 15/7/2021
 مبنياً  اً مسكن طوباس، في الشمالية األغوار في الفوقا

11.  
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 لكيتهم تعود( التوالي على الثامنة للمرة) الخيام من
 كباش أبو سليمان وليد للمواطن

 حامد، جابر هللا عبد حامد، حامد عطاهلل لمواطنينا

 سانح هللا عبد القبوني، عطاهلل الرحيم عبد

 القبوني

تجمع القبون 

قرية  –البدوي 

محافظة  –المغير 

 رام هللا والبيرة

 ربق البدوي القبون تجمع في اإلحتالل قوات هدمت 14/7/2021
 من مصنوعة بركسات 7 اهلل رام في المغير قرية

 بركسات 5 بينها الحديدية، والصفائح الزينكو
 يتهاملك تعود، واألغنام المواشي لتربية 2و للسكن،

 امد،ح جابر اهلل عبد حامد، حامد عطاهلل للمواطنين
 القبوني حسان اهلل عبد القبوني، عطاهلل الرحيم عبد

12.  

 النبي قرية داهوك علوز عياد، محمد لمواِطنَينا

 – صموئيل

 القدس محافظة

 في لصموئي النبي قرية فيسلمت قوات االحتالل  14/7/2021
 لتربية (البركسات) من 2 بهدم إخطاراً  القدس
 زعلو  عياد، محمد للمواِطَنين ملكيتهما تعود األغنام
 داهوك

13.  

قرية النبي  عبيد إبراهيم لمواطنا

 –صموئيل 

 محافظة القدس

 في صموئيل النبي قرية في اإلحتالل قوات هدمت 14/7/2021
 مربعاً  متراً  26 مساحته تبلغ( بركساً ) القدس،

14.  
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 إبراهيم نللمواط ملكيته تعود األغنام لتربية يستخدم
 عبيد

 يونس اسماعيل محمد لمواطنا

 يونس إبراهيم محمدالمواطن

 يونس الفتاح عبد أحمدالمواطن 

قرية عزون عتمة 

 محافظة قلقيلية –

 في ينمواطن ثالثة اإلسرائيلي االحتالل قوات سلمت 13/7/2021
 ،اخطارات قلقيلية، مدينة جنوب عتمة عزون قرية

 حمدم للمواطن اإلنشاء، قيد منزل بناء بوقف أحدها
 ينزراعت لغرفتين هدم واآلخران يونس، اسماعيل
 تاحالف عبد وأحمد يونس، إبراهيم محمد للمواطنين

 يونس

15.  

 محمود  الشهيد وورثة حسن، عادل ثائر لمواِطنَ ا

 عودة زعل

 –بلدة قصرى 

 محافظة نابلس

 شعب منطقة في اإلحتالل قوات قامت هدمت 13/7/2021
 وبجن الرئيس الشارع من بالقرب الواقعة الخراب

 المياه لجمع وبئر حجرية سالسل قصرى، بلدة
 لمواِطنَ ل ملكيتها تعود وعنب زيتون أشجار واقتالع

 ةعود زعل محمود الشهيد وورثة حسن، عادل ثائر

16.  

محافظة  –بلدة يطا  -

 الخليل

 عةالواق زويدين منطقة في اإلحتالل قوات صادرت 12/7/2021
 ةطبي كعيادة يستخدم( كرفان) يطا، بلدة شرق

17.  
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 سكان من نسمة 1200 من أكثر تخدم ونفسية
 النائية المنطقة

 عودة محمود العزيز عبد نادر لمواطنا

 عودة العزيز عبد عزام لمواطنا

 القيمري عزام السالم عبد لمواطنا

 

 – نعيم بني بلدة

 الخليل محافظة

 يشرق الجوز، واد منطقةهدمت قوات االحتالل في  12/7/2021
 راعيةز  غرفة، الخليل مدينة شرقي نعيم، بني بلدة
 مياه وبئر ،2م30 مساحتها والصفيح، الطوب من

 للمواطن م،100 بطول إسمنتي وجدار ،3م150
 الباطون، من سورو  .عودة محمود العزيز عبد نادر
 .عودة العزيز عبد عزام للمواطن م،100 بطول

 مساحتها والصفيح، الطوب من زراعية، غرفةو 
 ،2م1.5 مساحته الصفيح، من وحمام ،2م30

 للمواطن م،100 بطول المسلح الباطون من وسور
 .القيمري عزام السالم عبد

18.  

 –بلدة بني نعيم  جابر نادر لمواطنا

 محافظة الخليل

 الوردة خلة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 12/7/2021
 نيب بلدة مدخل قرب اإللتفافي للشارع المحاذية

19.  
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 متراً  200 بطول إستنادياً  حجرياً  جداراً  نعيم،
 رجاب نادر للمواطن ملكيته تعود أمتار 6 وبإرتفاع

 –مدينة بيت جاال  زيادة عيسى خليل عزات المواطن

 محافظة بيت لحم

 لفخ اإلنفاق شارع قرب اإلحتالل سلطات أجبرت 12/7/2021
 "جيلو" مستعمرة قرب العازل العنصري الجدار
 المواطن جاال، بيت مدينة أراضي على المقامة
 هدمب بنفسه القيام على زيادة، عيسى خليل عزات
 لدفع اً تفادي سابق، وقت في أخطرته أن بعد منزله،

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

20.  

 –قرية حارس   وصالح نادي، وشقيقيه سليمان، حسن فادي لمواِطنَ ا

 محافظة سلفيت

 ربق الرئيس الشارع بمحاذاة اإلحتالل قوات هدمت 12/7/2021
 منشآت 5 سلفيت، في حارس لقرية الغربي المفرق

 تصليح وورشة نجارة، وورشة حدادة، ورشة)
 ارالخض لبيع ومحالً  للمركبات، ومغسلة مركبات،
 حسن فادي للمواِطنَ  ملكيتها تعود والفواكة،
 عدم بحجة وصالح، نادي، وشقيقيه سليمان،
 الترخيص

21.  



16 
 

 –قرية بردال  صوافطة حسني سامر لمواطنا

 محافظة طوباس

 ربق الواقعة مراح منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 12/7/2021
 لمياها لجمع بركة الشمالية، األغوار في بردال قرية

 تعود كوب 250 سعتها الزراعية لألغراض تستخدم
 عدم بحجة صوافطة، حسني سامر للمواطن ملكيتها

 الترخيص

22.  

حي -وادي قدوم الحسيني نصار محمد المواطن

محافظة  –سلوان 

 القدس

 يف قدوم وادي منطقة في اإلحتالل سلطات أجبرت 12/7/2021
 نصار محمد المواطن القدس، بمدينة سلوان حي

 أن عدب منزله، بهدم بنفسه القيام على الحسيني،
 باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته

 حجةب الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في
 لالمنز  مساحة أن الحسيني، وأفاد. الترخيص عدم

 قسم أجزاء، 3 إلى مقسم مربعًا، متراً  124 حوالي
 وقسم أشهر، 3 قبل توفي الذي ووالده لوالدته

 أفراد، 7 من المكونة ولعائلته له وقسم لشقيقته،
 طفالن بينهم

23.  
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 –حي جبل المكبر  عجاج جمال المواطن

 محافظة القدس

 المكبر جبل حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 12/7/2021
 القيام على عجاج، جمال المواطن القدس، بمدينة
 سابق، توق في أخطرته أن بعد منزله، بهدم بنفسه
 اتسلط قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً 

 الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل

24.  

 –حي شعفاط  خضير أبو ناصر المواطن

 محافظة القدس

 صرنا المواطن اإلسرائيلي، االحتالل قوات أخطرت 8/7/2021
 هدم لاالحتال بلدية لنية منزله بإخالء خضير، أبو

 عفاط،ش حي في بها يقطن التي السكنية البناية
 الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة شمالي

 10 تقطنها طوابق، 4 من والمكونة المحتلة،
. يوماً  14 خالل فردًا، 55 من مكونة عائالت،

 المخابرات في ضابطاً  أن خضير، أبو وأفاد
 منزله الءبإخ وأخطره هاتفيًا، به اتصل اإلسرائيلية
 بلدية لنية خضير، أبو عبير زوجته باسم المسجل
 14 خالل بحقه الصادر الهدم أمر تنفيذ االحتالل

 يوماً 

25.  
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 يطا–قرية الدريات  القريةأهالي 

 محافظة الخليل –

 عززةم اإلسرائيلي، االحتالل جيش من قوة اقتحمت 8/7/2021
 والتنظيم البناء لدائرة مركبة ترافقها عسكرية، بآلية

 ،الدريات قرية ،(المدنية اإلدارة) في اإلسرائيلي
 مسل. الخليل محافظة جنوبي يطا، مدينة شرقي
 أمر) إخطاراً  المواطنين، والتنظيم، اإلدارة موظف
 في ائهابإنش األهالي يقوم التي المقبرة لهدم( نهائي
 لتيا القبور من عدداً  المقبرة وتحوي. القرية محيط
 سلطات وكانت. المسلح الباطون من أقيمت

 عملال بوقف إخطاراً  المواطنين سلمت قد االحتالل
 ذلك وبعد ،18/4/2021 بتاريخ المقبرة في

 سها،نف القرية في زراعية أرض إلى القوة توجهت
 بدعوى األرض، في يعمالن حفارين وصادرت

 (.C) منطقة في العمل

26.  

خربة حمصة الفوقا  أهالي الخربة كافة

 محافظة طوباس –

 وقاالف حمصة خربة قرية في اإلحتالل قوات هدمت 7/7/2021
 المواطنين مساكن من 11 الشمالية، األغوار في

 ابعةالس للمرة) المواشي لتربية وحظائر ومنشآتهم
 63 تضم بدوية عائلة  11 لـ تعود( التوالي على

27.  
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 قوات وصادرت طفل، 35 بينهم من مواطنا
 كافة ضخمة عسكرية شاحنات في االحتالل
 من الفوقا، حمصة خربة في المساكن محتويات

 أبلغو  شيء، يبق ولم مدرسية، وحقائب وفراش طعام
 رقيش شبلي عين منطقة إلى بالتوجه هناك األهالي
 ينالمواطن إجبار تم وقد. الستالمها نابلس، مدينة
 أجل من العسكرية، السيارات إلى الصعود على
 ذلك رفضو أنهم إال التجمع خارج إلى نقلهم

ام ر –بلدة ترمسعيا  األسير منتصر شلبي

 هللا

 لبيش منتصر األسير منزل االحتالل قوات فجرت 7/7/2021
 قوةحيث اقتحمت  .اهلل رام شمال ترمسعيا، بلدة في

 رية،عسك جرافة ترافقها االحتالل جيش من كبيرة
 نأ قبل المنزل، وحاصرت فجرًا، البلدة، اقتحمت
 ئها،إخال على المجاورة المنازل في القاطنين تجبر
 المنزل في كبيرة حفريات أجرتو  .لتفجيره تمهيداً 

 أن بلق المتفجرات من كبيرة كميات فيه ووضعت
 ياسةس ضمن كامل، بشكل وتدمره بتفجيره تقوم

 يلمنفذ جماعية كعقوبة تتبعها التي اإلحتالل

28.  
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 لبيش منتصر سير، ويذكر  أن األضدها العمليات
 رةزعت حاجز على نار إطالق عملية بتنفيذ متهم
صاب مستوطن لمقتل أدى ما شهرين نحو قبل  ةوا 
 .آخر

 –ضاحية السالم  علقم صالح لمواطنا

 محافظة القدس

 بمدينة السالم ضاحية في اإلحتالل قوات هدمت 6/7/2021
 هاملكيت تعود( اإلنشاء قيد) خاصة مدرسة القدس،
 لىوع الترخيص، عدم بحجة علقم، صالح للمواطن

 هممحاولت أثناء المواطنين مع مواجهات وقعت األثر
 المدرسة مبنى أن علقم، وأفاد .الهدم عملية منع

 متراً  280 حوالي مساحته طوابق، 3 من مكون
 من المئات يستقبل أن المفترض من وكان مربعًا،
 القادم الدراسي العام بداية في الطالب

29.  

 –حي الطور  غنام أبو يوسف أحمد المواطن

 محافظة القدس

 كنية،الس بنايته غنام، أبو يوسف أحمد المواطن هدم 6/7/2021
 مدينة من القديمة البلدة شرقي الطور، حي في

 بلدية رارلق تنفيذاً  ذاتيًّا، المحتلة، الشرقية القدس
 وأفاد. ترخيص دون البناء بحجة االحتالل،

30.  
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 كونةم السكنية، بنايته أن غنام، أبو أحمد المواطن
 قيد وأخرى مأهولة، شقق 3 تضمن طابقين، من

 متر 300 حوالي االجمالية ومساحتها االنشاء،
 امع البناية تشيد من انتهى أنه وأوضح. مربع

 وعائلة محمد شقيقه وعائلة وعائلته وسكنها ،2013
 شخصاً  21 مجموعهم ويبلغ آمنة، شقيقته

 -قرية العيساوية  درويش عدنان محمد المواطن

 محافظة القدس

 العيساوية، قرية في اإلحتالل سلطات أجبرت 4/7/2021
 بنفسه القيام على درويش، عدنان محمد المواطن

 وقت يف أخطرته أن بعد ،(اإلنشاء قيد) منزله بهدم
 يامق حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق،
 عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات

 الترخيص

31.  

 –حي الشيخ جراح  الدولة أبو بدر أيمن المواطن

 محافظة القدس

 جراح الشيخ حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 1/7/2021
 لىع الدولة، أبو بدر أيمن المواطن القدس، بمدينة
( انيث طابق عن عبارة) منزله بهدم بنفسه القيام
 الحديد من والمبني مربعاً  متراً  40 مساحته البالغ

32.  
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 ق،ساب وقت في أخطرته أن بعد والجبس، المقوى
 اتسلط قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً 

 الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل

 المواطن محمود خليل البسيط

 المواطن حسن فواقة

 -قرية صور باهر

 محافظة القدس

 قرية يف ،اإلسرائيلي االحتالل بلدية جرافات هدمت 1/7/2021
 تلة،المح الشرقية القدس مدينة جنوبي ،صورباهر

 سيطالب خليل محمود للمواطن ملكيته تعود مخزناً 
 فواقة، حسن للمواطن تعود ملكيته تجارياً  وبركساً 

 دون البناء بحجة، مربعاً  متراً  25 مساحته تبلغ
 ترخيص

33.  

 –قرية بيت صفافا  زيادة خليل عزات المواطن

 محافظة القدس

 ا،صفاف بيت قرية في اإلحتالل سلطات أجبرت 1/7/2021
 هدمب بنفسه القيام على زيادة، خليل عزات المواطن

 ابق،س وقت في أخطرته أن بعد السكنية، شقته
 اتسلط قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً 

 الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل

34.  

 

 


