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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2021 آب

 
 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، 31/87/2021-1/8/2021بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية."شمس" 
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 العامة  آبإحصائية شهر 

منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء ( 142اإلسرائيلي )" استهداف قوات االحتالل شمس، رصد مركز "2021 آبخالل شهر 
 بالهدم أو توزيع اإلخطارات بنَية استهداف هذه المنشآت مستقباًل. 

( منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة 21، )آتمنش( 110طالت )تركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم التي 
  التهديد بالغرامات والسجن.

حظائر ، معظمها سكنية، باإلضافة إلى وقف العمل( منشأة بالهدم أو 32اإلخطارات، فقد أخطرت قوات االحتالل )أما من حيث 
 .مخازنو  ودواجن، ماشية

 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 النوع1جدول رقم )

 العدد نوع المنشاة
 54 مساكن بيوت
 8 مساكن خيام

 2 مساكن بركسات
 4 غرفة سكنية
 3 غرف زراعية

 3 آبار وبرك وخطوط مياه
 21 منشآت تجارية

 1 خيمة تستخدم مطبخ
 4 جدران استنادية وأسوار

 25 وبركسات ماشيةحظائر 
 1 مغسلة سيارات

 2  ةمتنقل اتكرفان
 2 مخازن

 2 غرف صرف صحي
 2 بركس زراعي
 1 حضانة أطفال
 1 حدائق ومنتزهات
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  توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات 

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

مل أي نوع مما ورد في علمًا أن المنشأة تش. أة( منش22) الخليل ة. ومن ثم محافظأة( منش24) طوباس، تليها محافظة منشأة

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

 2 مزرعة دواجن
 2 خزانات مياه

 2 )مسجد( منشأة دينية
 138 المجموع 
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 (: توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقًا للمحافظات 2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقًا للمحافظات 

قهم في بناء مال حكتمنع الفلسطينيين من إبالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء وغيرها من االنتهاكات التي 
عمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد اإلخطارات ) ( إخطار في مناطق مختلفة. تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز 32وا 

 للجدول التالي:فقًا و في أعلى نسبة،  والخليل القدساالستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظتي 

 (: توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقًا للمحافظات3جدول رقم )

 عدد المنشآت التي تم هدمها  المحافظة 

 منشأة 44 القدس
 منشأة 24 طوباس
 منشآت 22 الخليل
 منشآت 5 نابلس
 منشآت 5 جنين
 منشآت 4 رام اهلل
 منشأة 2 بيت لحم
 منشأة 2 طولكرم
 منشأة 1 سلفيت

 منشأة 1 أريحا واألغوار
 106 المجموع

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة
 منشأة 13 سلفيت
 منشأة 11 بيت لحم
 منشآت 4 الخليل
 منشأة 2 نابلس
 منشأة 2 قلقيلية
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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 

 وذلك وفق ما توفرت من معلومات. ( نساء، 8و ) ،( أطفال77، منهم )( شخص على األقل142) آبمنها خالل شهر 

 حجج االنتهاكات 

فكانت ، بآأما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر 
 (، 110( منشأة من أصل )105) ( Cبحجة البناء بدون ترخيص في مناطق ) من قبل قوات اإلحتالل المنشآت التي تم هدمها

 بيت بلدة يف األشقرية حي في اإلحتالل سلطات أجبرتفقد  ، البناء عليها المقام لألرض يهود ملكية بحجةبحجة  ( منشآت5و )
 من كونم منزل) منازلهم بهدم بأنفسهم القيام على وأنجاله، خضر، طالب اهلل عبد المواطن:  وهم مواطنين 5 القدس، في حنينا

 امقي حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرتهم أن بعد أطفال، 7 بينهم من فردًا، 25 تأوي( سكنية شقق 5
 .1962 عام منذ البناية عليها تقام التي لألرض ملكيتهم يدعون الذين المستوطنين لصالح وذلك الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات

 
ومنشأة واحدة بحجة قربها  (.c) مناطق في ووقوعها الترخيص عدم بحجةمنها  منشأة  (31) تأما فيما يتعلق باإلخطارات فكان
 قربها بحجة غنام،األ لتربية مزرعة بإخالء سلفيت، في الديك كفر بلدة في اإلحتالل قوات أخطرتمن المستوطنات اليهودية، فقد 

 ."بدوئيل" مستعمرة من
 
 

 الهدم الذاتي 
قدسيين/ات إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم 

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

 وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم.

 32 المجموع
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 ، آت( منش110من أصل ) أة( منش21بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيًا ) آبخالل شهر 
( منزل في جبل 2( منزل في بلدة بيت حنينا، )16وغرفة سكنية، منها ) زل( من20)عبارة عن  وهيجميعها في محافظة القدس، 

 بحجة عدم الترخيص. هدمتجميعها  ، حي سلوانغرفة سكنية في منزل و و  المكبر، ومنزل في حي الطور،
 منازلهم( معاوية معاذ، صالح، سفيان، أيوب، محمود،) وأشقائه ردايدة، محمود أحمد وهم الردايدة، عائلة من أشقاء 7 هدم فقد
 ما ترخيص، دون اءالبن بحجة اإلسرائيلي، االحتالل بلدية لقرار تنفيذاً  القدس، مدينة شمالي حنينا، بيت ببلدة االشقرية حي في
 خضر، طالب اهلل عبد المواطن: وهم مواطنين 5 أجبرتو ، عشر الخامسة سن تحت طفالً  32 بينهم فردًا، 46 تشريد إلى أدى

 أخطرتهم أن بعد أطفال، 7 بينهم من فردًا، 25 تأوي( سكنية شقق 5 من مكون منزل) منازلهم بهدم بأنفسهم القيام على وأنجاله،
 يدعون لذينا المستوطنين لصالح وذلك الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في

 3 بهدم بأنفسهم القيام على الدالل، صبحي المواطن أبناء أجبرتكما   .1962 عام منذ البناية عليها تقام التي لألرض ملكيتهم
 سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرتهم أن بعد األطفال، من معظمهم فرداً  13 تأوي - منازل

 تنفيذاً  لثانية،ا للمرة حنينا بيت بلدة في الكائن منزله عابدين، مهند المواطن هدمو الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل
 ،2م 100 حوالي ومساحته ومنافعهم، وصالة غرف 3 من المنزل ويتكون ترخيص، دون البناء بحجة االحتالل، بلدية لقرار

 .الستة وأطفاله زوجته مع فيه ويعيش
 المكون نزلهم بهدم بنفسه القيام على جعابيص، عقاب المواطن القدس، بمدينة المكبر جبل حي في اإلحتالل سلطات أجبرتو 

 بعملية تاللاإلح سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته أن بعد ،(كنتينر)و سكنية غرفة من

 وقت في أخطرته أن بعد مربعًا، متراً  150 مساحته البلغ منزله بهدم بنفسه القيام على صري، علي المواطن أجبرتو  الهدم،

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

 متراً  60 مساحته البالغ منزله بهدم بنفسه القيام على مطر، محمود محمد المواطن  اإلحتالل سلطات أجبرتوفي حي سلوان  

 عدم حجةب الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرته أن بعد مربعًا،

 المواطن ائلةع حيال في حلوة وادي منطقة في اإلحتالل سلطات أجبرت، كما الخمسة وأطفاله زوجته مع فيه ويسكن الترخيص،

 وقت في أخطرتها أن بعد مربعًا، متراً  40 مساحتها تبلغ بمنزلها ملحقة سكنية غرفة بهدم بنفسها القيام على سمرين، محمود

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

 وقت يف أخطرته أن بعد منزله، بهدم بنفسه القيام على دويك، ُأسامة محمد المواطن القدس، بمدينة الطور حي في أجبرتو 

.الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق،
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 2021آب  خالل الفلسطينيين منشآت ضد التفصيلي االنتهاكات جدول ملحق

 الرقم وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك التي تم انتهاك حقها الجهة

الحروب والمواطن  هللا نصر علي محمد المواطن

 الحروب هللا نصر عادل

 –خربة إبرزيق 

 محافظة طوباس
 للماشية خيام 3 اإلسرائيلي، االحتالل قوات هدمت 31/8/2021

 .طوباس شرق شمال ابزيق خربة في
 تعود مترا 120 منهما كل مساحة أغنام خيمتي

 ،الحروب اهلل نصر علي محمد للمواطن ملكيتهما
 تعود مترا 60 بمساحة أخرى خيمة لهدم باإلضافة
 الحروب. اهلل نصر عادل للمواطن ملكيتها

1.  

 -  بلدة سلوان  عائلة سمرين
 محافظة القدس

 دياً جدارًا استنا اإلسرائيلي االحتالل سلطات هدمت 31/8/2021
 تعود زراعية أرض محيط في أمتار 10 بطول
 ادو  بمنطقة الجنوبية الواجهة في سمرين لعائلة
 األقصى المسجد جنوب سلوان بلدة في الربابة
 .المبارك

2.  

 زايد، أحمد شادي عوض، هاني محمد المواطنين

 يحيى محمد نجاجرة، يحيى وبهاء

 حسن غانم عوض، يوسف نجاجرة، محمد

 رائد نجاجرة، محمود حسام نجاجرة،

 شكارنة، وعبد خليل محمد ياسين، يوسف

 فنون طايع الرحمن

 

 –بلدة نحالين 

 محافظة بيت لحم
 حالينن بلدة اإلسرائيلي في االحتالل قوات أخطرت 30/8/2021

 إلنشاء،ا قيد مسجد في البناء بوقف. لحم بيت غرب
 قرنة" مناطق في تقع مأهولة منازل أربعة في وكذلك

 هاملكيت تعود ،"الكبارة"و" فارس عين"و ،"الدعمس
 زايد، أحمد وشادي عوض، هاني محمد للمواطنين

 احةمس نجاجرة، يحيى ومحمد نجاجرة، يحيى وبهاء
 في العمل وبوقف. مربعا مترا 130 منها واحد كل

3.  
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 محمد للمواطنين تعود اإلنشاء قيد منازل خمسة
 محمود نجاجرة، حسام حسن غانم عوض، يوسف
 نة،شكار  خليل ومحمد ياسين، يوسف رائد نجاجرة،
 رحمنال عبد للمواطن تعود استنادية لجدران إضافة
 دمع بحجة ،"المربى وادي" منطقة في فنون، طايع

 الترخيص
 –حي جبل المكبر  جعابيص عقاب المواطن

 محافظة القدس
 المكبر جبل حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 29/8/2021

 على جعابيص، عقاب المواطن القدس، بمدينة
 كنيةس غرفة من المكون منزله بهدم بنفسه القيام

 فادياً ت سابق، وقت في أخطرته أن بعد ،(كنتينر)و
 اللاإلحت سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع

 .الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية

4.  

 -بلدة بيت حنينا الدالل صبحي المواطن أبناء

 محافظة القدس
 في األشقرية حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 28/8/2021

 ،الدالل صبحي المواطن أبناء حنينا، بيت بلدة
 13 تأوي - منازل 3 بهدم بأنفسهم القيام على
 في أخطرتهم أن بعد األطفال، من معظمهم فرداً 
 الح في باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت
 معد بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام

 الترخيص

5.  
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قرية فروش بيت   -

محافظة  –دجن 

 نابلس

عادة تأهيل  27/8/2021 أوقفت قوات اإلحتالل العمل بترميم وا 
 خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن في نابلس

6.  

 –حي سلوان  سمرين محمود المواطن

 محافظة القدس
 يف حلوة وادي منطقة في اإلحتالل سلطات أجبرت 27/8/2021

 محمود المواطن عائلة القدس، بمدينة سلوان حي
 ملحقة نيةسك غرفة بهدم بنفسها القيام على سمرين،
 أن بعد مربعًا، متراً  40 مساحتها تبلغ بمنزلها

 باهظة غرامات لدفع تفادياً  سابق، وقت في أخطرتها
 حجةب الهدم، بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في
 .الترخيص عدم

7.  

 –منطقة الحرايق  العويوي ذيب ذياب منتصر المواطن

 محافظة الخليل
 قرب الحرايق منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 25/8/2021

 حلتصلي ورشة الخليل، لمدينة الجنوبي المدخل
 ملكيتها تعود مربع متر 200 مساحتها المركبات
 دمع بحجة ، العويوي ذيب ذياب منتصر للمواطن
 .الترخيص

8.  

محافظة  –بلدة يطا  -

 الخليل
 الواقعة زعطوط منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 25/8/2021

 ئروب صحية ووحدة مسجد أساسات يطا، بلدة شرق
 الترخيص عدم بحجة المياه، لجمع

9.  

 –قرية الولجة  التين أبو نصر أحمد المواطن

 محافظة بيت لحم
 عودت منزالً  الولجة، قرية في اإلحتالل قوات هدمت 25/8/2021

 دمع بحجة التين، أبو نصر أحمد للمواطن ملكيته
10.  
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 والدته بينهم أفراد، 7 فيه يقطن وكان الترخيص،
 األربعة وأطفاله المسنة،

 –حي سلوان  الزغل محمد المواطن

 محافظة القدس
 بمدينة سلوان حي في اإلحتالل قوات هدمت 25/8/2021

 90 حوبن مساحته تقدر( اإلنشاء قيد) منزالً  القدس،
 غل،الز  محمد للمواطن ملكيته تعود مربعاً  متراص
 الترخيص عدم بحجة

11.  

 سالم سليم أيمن الطل، سالم سليم أشرف المواطنين

 وأحمد مخارزة، العزيز عبد جمال الطل،

 مخارزة العزيز عبد

 –خربة الرهوة 

 –الظاهرية 

 محافظة الخليل

 الرهوة خربة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 24/8/2021
 تستخدم( بركسات) 4 الظاهرية، بلدة جنوب الواقعة
 الطل، سالم سليم أشرف للمواطنين. األغنام لتربية
 ،مخارزة العزيز عبد جمال الطل، سالم سليم أيمن
 مخارزة. العزيز عبد وأحمد

12.  

 –منطقة المراحات  عودة شحادة علي المواطن

 محافظة سلفيت
 عةالواق المراحات منطقة في اإلحتالل قوات سلمت 24/8/2021

 يف العمل بوقف آخر إخطاراً  سلفيت، مدينة غرب
 شحادة للمواطن علي ملكيتها تعود مخازن بناء

 قةالمنط في ولوقوعها الترخيص عدم بحجة عودة،
 االسرائيلية للسيطرة الخاضعة( C) المصنفة

13.  

قرية عزون عتمة  صالح سعيد خالد المواطن

 محافظة قلقيلية–
 توسلم عتمة، عزون قرية اإلحتالل قوات اقتحمت 24/8/2021

 تربيةل( بركس)و منزل بناء في العمل بوقف إخطاراً 
 الح،ص سعيد خالد للمواطن ملكيتهما تعود الدواجن
 الترخيص عدم بحجة

14.  
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 –بلدة حزما  -

 محافظة القدس
 في اعيًّازر  بركًسا اإلسرائيلي االحتالل بلدية هدمت 23/8/2021

 الشرقية القدس مدينة شرق شمالي حزما، بلدة
 دون من” c“ منطقة في البناء بدعوى المحتلة،
 ترخيص. على الحصول

15.  

 –بلدة سبسطية  السعود  أبو حسين فتحي محمد المواطن

 محافظة نابلس
 البناء بوقف اإلسرائيلي، االحتالل قوات أخطرت 23/8/2021

 ملكيته ودتع نابلس شمال سبسطية بلدة في منزل في
  السعود أبو حسين فتحي محمد للمواطن

16.  

 –بلدة بيت حنينا  عابدين مهند المواطن

 محافظة القدس
 لدةب في الكائن منزله عابدين، مهند المواطن هدم 22/8/2021

 حتلة،الم الشرقية القدس مدينة شمالي حنينا، بيت
 بحجة االحتالل، بلدية لقرار تنفيذاً  الثانية، للمرة
 غرف 3 ترخيص، ويتكون المنزل من دون البناء

 ،2م 100 حوالي ومساحته ومنافعهم، وصالة
 الستة. وأطفاله زوجته مع فيه ويعيش

17.  

 –بلدة كفر الديك  -

 محافظة سلفيت
 يف الديك كفر بلدة اإلحتالل في أخطرت قوات  20/8/2021

 ربهاق بحجة األغنام، لتربية مزرعة بإخالء سلفيت،
 "بدوئيل" مستعمرة من

18.  

 –ظهر الهوى  -

 محافظة الخليل
 وأسوار حجرية قوات االحتالل سالسل هدمت 18/8/2021

 في( طابقين من مكونة كرفانات) وغرف وحدائق
 بحجة الخليل، مدينة شمال الهوى ظهر منطقة

19.  
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 الخاضعة( C) المصنفة المنطقة في وقوعها
 االسرائيلية للسيطرة

 –بلدة قفين  عجولي مصطفى الرحيم عبد نضال المواطن

 محافظة طولكرم
 لتربية (بركس) قفين، بلدة في اإلحتالل قوات هدمت 18/8/2021

 الحرجية المنطقة في المياه لجمع وخزان األغنام
 دمع بحجة العازل، العنصري الجدار قرب الواقعة

 دعب نضال للمواطن ملكيتهما تعود الترخيص،
 عتقالها باعتقاله وقامت و عجولي، مصطفى الرحيم
 (البركس) هدمت أن بعد

20.  

ة محافظ –بلدة يعبد  عطاطرة محمد المواطن

 جنين
 دةلبل الشرقي المدخل قرب اإلحتالل قوات هدمت 18/8/2021

 لمواطنل ملكيتها تعود تجارية منشأة جنين، في يعبد
 الترخيص عدم بحجة عطاطرة، محمد

21.  

 –قرية يتما  النجار أحمد براء المواطن

 محافظة نابلس
 ،نابلس في يتما قرية في اإلحتالل قوات هدمت 17/8/2021

 أحمد اءبر  للمواطن ملكيته تعود اإلنشاء قيد منزالً 
 منطقةال في ولوقوعه. الترخيص عدم بحجة النجار،
 االسرائيلية للسيطرة الخاضعة( C) المصنفة

22.  

 –قرية بيت صفافا   جمعة حسين محمد المواطن

 محافظة القدس
 يف صفافا بيت قرية في اإلحتالل قوات هدمت 17/8/2021

 ملكيتها تعود أطفال حضانة من جزء القدس،
 الترخيص عدم بحجة جمعة، حسين محمد للمواطن

23.  
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 –بلدة دير بلوط  موسى حسني غازي المواطن

 محافظة سلفيت
 يف العبهر خلة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 16/8/2021

 عودت زراعية غرفة سلفيت، في بلوط دير بلدة
 موسى حسني غازي للمواطن ملكيتها

24.  

 –قرية عاطوف  عودة بني سرور رامي المواطن

 محافظة طوباس
 في عاطوف قرية في اإلحتالل قوات هدمت 16/8/2021

 امير  للمواطن ملكيتها تعود زراعية غرفة طوباس،
 عودة بني سرور

25.  

 عوض عليان محمد المواطنين

 عوض عليان ويوسف

 –مدينة يطا 

 محافظة الخليل
 رقيش الثعلة، سده في منطقة االحتالل قوات سلمت 16/8/2021

 فوق إخطارات. الخليل محافظة جنوبي يطا، مدينة
 مسكن :شملت المرخص غير البناء بدعوى عمل،
 من وبركس ،2م50 مساحته والصفيح، الطوب من

 للمواطن ،2م200 مساحته االغنام، لتربية الصفيح
 مساحته الصفيح، من وبركس .عوض عليان محمد
 ،صحية ووحدة األغنام، لتربية يستخدم ،2م200

 للمواطن والصفيح، الطوب من ،2م3 مسحتها
 .عوض عليان يوسف

26.  

 –قرية حارس  - 

 محافظة سلفيت
سلمت قوات االحتالل أحد عشر إخطاراً بوقف  16/8/2021

العمل بالبناء، لسكان الجزء الجنوبي الشرقي، 
لقرية حارس، شمال مدينة سلفيت، بحجة البناء 
ضمن المنطقة المصنفة ج والخاضعة للسيطرة 
اإلسرائيلية، مع االشارة الى أن جميع المنازل 

 .المخطرة مأهولة من زمن

27.  
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 –حي الطور  دويك أُسامة محمد المواطن

 محافظة القدس
 بمدينة الطور حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 15/8/2021

 القيام على دويك، أُسامة محمد المواطن القدس،
 ابق،س وقت في أخطرته أن بعد منزله، بهدم بنفسه
 سلطات قيام حال في باهظة غرامات لدفع تفادياً 

 الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية اإلحتالل

28.  

 –حي جبل المكبر  صري علي المواطن

 محافظة القدس
 المكبر جبل حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 14/8/2021

 القيام على صري، علي المواطن القدس، بمدينة

 مربعا ، مترا   150 مساحته البلغ منزله بهدم بنفسه

 راماتغ لدفع تفاديا   سابق، وقت في أخطرته أن بعد

 هدم،ال بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة

 .الترخيص عدم بحجة

29.  

 –حي سلوان  مطر محمود محمد المواطن

 محافظة القدس
 بمدينة سلوان حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 14/8/2021

 القيام على مطر، محمود محمد المواطن القدس،

 مربعا ، مترا   60 مساحته البالغ منزله بهدم بنفسه

 راماتغ لدفع تفاديا   سابق، وقت في أخطرته أن بعد

 هدم،ال بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة

 زوجته مع فيه ويسكن الترخيص، عدم بحجة

 الخمسة وأطفاله

30.  

 –بلدة بيت حنينا  وأنجاله خضر، طالب هللا عبد المواطن

 محافظة القدس
 لدةب في األشقرية حي في اإلحتالل سلطات أجبرت 12/8/2021

 وهم : المواطن مواطنين 5 القدس، في حنينا بيت

 سهمبأنف القيام على وأنجاله، خضر، طالب هللا عبد

( سكنية شقق 5 من مكون منزل) منازلهم بهدم

 أن بعد أطفال، 7 بينهم من فردا ، 25 تأوي

 غرامات لدفع تفاديا   سابق، وقت في أخطرتهم

 هدم،ال بعملية اإلحتالل سلطات قيام حال في باهظة

 همملكيت يدعون الذين المستوطنين لصالح وذلك

 .1962 عام منذ البناية عليها تقام التي لألرض

31.  
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 ةبلد  – الضبع خلة العمور فؤاد دبابسة، و جبر المواطنين فكري

 محافظة – يطا

 الخليل

 الضبع خلة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 11/8/2021

 ياهم لجمع بئرا   الخليل، في يطا بلدة شرق الواقعة

 سة،دباب جبر فكري للمواطن ملكيته تعود األمطار

 ملكيتها تعود 2م30 مساحتها زراعية وغرفة

 .العمور فؤاد للمواطن

32.  

لدة ب -منطقة الفخيت صبحة أبو أكرم المواطن

محافظة  –يطا 

 الخليل

 الواقعة الفخيت منطقة في اإلحتالل قوات هدمت  11/8/2021

 عودت زراعيا  ( بركسا  ) الخليل، في يطا بلدة شرق

صبحة، بحجة عدم  أبو للمواطن أكرم ملكيته

 الترخيص.

33.  

ة بلد  –خلة الضبع  دبابسة محمد المواطن

محافظة  –يطا 

 الخليل

 الضبع خلة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 11/8/2021

 تعود منزال   الخليل، في يطا بلدة شرق الواقعة

ا، 12 ويؤوي دبابسة، محمد للمواطن ملكيته  فرد 

 الترخيص عدم بحجة أطفال، 7 بينهم

 

34.  

 –قرية الولجة  الشيخ عبد موسى شادي المواطن

 محافظة بيت لحم
 جويزة عين منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 11/8/2021

 الولجة في بيت لحم، قرية شرق شمال الواقعة

 للمواطن ملكيتها تعود الدواجن لتربية مزرعة

 الترخيص عدم بحجة الشيخ، عبد موسى شادي

35.  

قرية اللبن الشرقية   عويس إبراهيم خليل المواطن

 محافظة نابلس –
 اللبن قرية مدخل قرب اإلحتالل قوات هدمت 11/8/2021

 لكيتهام تعود للمركبات مغسلة نابلس، في الشرقية

 الترخيص عد بحجة عويس، إبراهيم خليل للمواطن

36.  

 -حي سلوان علي وشقيقه عودة، رماح المواِطنَين

 محافظة القدس
 بمدينة سلوان حي في اإلحتالل سلطات هدمت 10/8/2021

 دتعو( سكنيين طابقين من مكون) منزال   القدس،

 حجةب علي، وشقيقه عودة، رماح للمواِطنَين ملكيته

 100 حوالي مساحته األول الطابق. الترخيص عدم

 وطفليه، وزوجته علي فيه ويقطن مربع متر

 مربعا   مترا   95 حوالي مساحته تبلغ الثاني والطابق

 وشقيقيه. والدته فيه وتقطن

37.  
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 الراغب عبد عطاطرة، عمر خالد محمد المواِطنين

 عبد صادق الفتاح عبد والكيالني،  زيد

 الشاعر القادر

ة محافظ –بلدة يعبد 

 جنين
 في يعبد بلدة مدخل قرب اإلحتالل قوات هدمت 8/8/2021

 دون البناء بحجة تجارية، منشآت ثالث جنين،

 خالد محمد: للمواِطنَين ملكيتها وتعود ترخيص،

 كما الكيالني، زيد الراغب عبد وعمر عطاطرة،

 المحاصيل ري في يستخدم مياه خزان هدمت

 ديعب بلدتي بين الواصل الشارع على الزراعية

 ادقص الفتاح عبد للمواطن ملكيته تعود وعرابة،

 عرابة بلدة سكان -الشاعر القادر عبد

38.  

 محمود،) وأشقائه ردايدة، محمود المواطن أحمد

 (معاوية معاذ، صالح، سفيان، أيوب،

 –بلدة بيت حنينا 

 محافظة القدس
 محمود أحمد وهم الردايدة، عائلة من أشقاء 7 هدم 6/8/2021

 صالح، سفيان، أيوب، محمود،) وأشقائه ردايدة،

 يتب ببلدة االشقرية حي في منازلهم( معاوية معاذ،

 ديةبل لقرار تنفيذا   القدس، مدينة شمالي حنينا،

 ،ترخيص دون البناء بحجة اإلسرائيلي، االحتالل

 تحت طفال   32 بينهم فردا ، 46 تشريد إلى أدى ما

 .عشر الخامسة سن

39.  

 علي وعاهد جرادات، ياسين محمد المواِطنَين جمال

 جرادات ياسين

 –بلدة سعير 

 محافظة الخليل
 الشرق وادي منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 5/8/2021

 قيد)  المنازل من 2 الخليل، سعيرفي لبلدة التابعة

 ومساحة طوابق 3 من منهما كل يتكون - اإلنشاء

 ملكيتهما تعود( مربع متر 200 طابق كل

 وعاهد جرادات، ياسين محمد جمال: للمواِطنَين

 الترخيص، عدم بحجة جرادات، ياسين علي

 c المصنفة المنطقة في ولوقوعهما

40.  

 -الرصيفية   كعابنة سالم سليمان محمد المواطن

محافظة أريحا 

 واألغوار

 على الرصيفية منطقة في االحتالل قوات هدمت 5/8/2021

 ورام أريحا محافظتي بين المعرجات راس طريق

 والطوب الحديد من مصنوع سكنيا بركسا. هللا

 سالم سليمان محمد المواطن يقطنه ،2م 20 مساحته

 شخص 16 من المكونة وعائلته عاما ،45 كعابنة،

41.  
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 دون الهدم عملية وجاءت. طفال 14و امرأتان بينهم

 c منطقة في البناء بدعوى إنذار، سابق
 –قرية رمون   عودة ونجله كعابنة سالم محمود المواطن

محافظة رام هللا 

 والبيرة

 ضمن تقع برية منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 5/8/2021

 هللا، رام مدينة شرقي شمال رمون قرية أراضي

 ككتف كما وصادرتهما، للسكن، تستخدمان خيمتين

 سالم محمود للمواطن أغنام حظيرتي وصادرت

 C منطقة في البناء بدعوى عودة، ونجله كعابنة
 إنذار سابق دون

42.  

 الخطيب شحادة العزيز عبد المواطن

 الخطيب شحادة أحمد المواطن

 مرخية أبو سالم المواطن

 الخطيب نهى المواطنة

 –بلدة حزما 

 محافظة القدس
 الرئيسي الشارع االحتالل بلدية طواقم اقتحمت 4/8/2021

 شرق شمالي العسكري، حزما حاجز من بالقرب

 16 بهدم وشرعت المحتلة، الشرقية القدس مدينة

 زلمن سور إلى باإلضافة المكان، في تجاريا   محال  

 العزيز عبد للمواطن تجاريا   محال   13 سكني، منها

 فردا ، 150 قرابة منها يعتاش الخطيب، شحادة

 السيارات إطارات لتصليح محالت عن عبارة وهي

 ومحال   بقالة ومحل مركبات، ومغسلة وكمالياتها،

كما . كراجات إلى باإلضافة ومخيطة، للبالط،

 للمواطن مربع دونم بمساحة أرض قطعة جرفت

 أدوات لبيع محال   تضم الخطيب، شحادة أحمد

 المس للمواطن تجاريين محلين أيضا   وهدمت البناء،

 هدمت كما. المركبات إطارات لبيع مرخية، أبو

 اقتحمته أن بعد الخطيب نهى المواطنة منزل سور

 أطفالها وروعت

43.  

الطويل ومواطنين  ومحمد زيادة، المواطنين حازم 

 آخرين

قرية وادي رحال 

 محافظة بيت لحم –
 التابعة سلطان شعب منطقة اإلحتالل قوات هدمت 4/8/2021

 غرف 5 لحم، بيت في رحال وادي لقرية

 من عرفالترخيص،  عدم بحجة زراعية،

 الطويل. ومحمد زيادة، حازم( أصحابها

44.  
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 –قرية سبسطية  النابلسي العزيز عبد المواطن

 محافظة نابلس
 في األثرية المنطقة قرب اإلحتالل قوات هدمت 4/8/2021

 تعود زراعية غرفة نابلس، في سبسطية قرية

 النابلسي العزيز عبد للمواطن ملكيتها

45.  

 الكريم عبد السالمين، المهدي عبد عدنان المواطنين

 عدنان المهدي وعبد السالمين، عدنان

 السالمين

  - عواد ذراع خربة

 بيت فروش قرية

محافظة  – دجن

 نابلس

 ذراع خربة منطقة في اإلحتالل قوات هدمت 4/8/2021

 3 نابلس، في دجن بيت فروش قرية قرب عواد
 للمواطنين ملكيتها تعود سكنية إسمنتية غرف

 عدنان الكريم عبد السالمين، المهدي عبد عدنان

 بحجة السالمين، عدنان المهدي وعبد السالمين،

 الترخيص عدم

46.  

 علي نائل  تركمان محمود حسين هايل المواطنين

 محمد تركمان، عادل الحروب، خليل

 نواجعة وعزيز دراغمة، مثقال

 –خربة ابزيق 

 محافظة طوباس
 خربة قرية وصادرت في  اإلحتالل قوات هدمت 4/8/2021

 مساكن 6 طوباس، في الشمالية األغوار في ابزيق

 األغنام لتربية تستخدم خيام 9و الخيام، من مبنية

خ، كمطب تستخدم  خيمة لألغنام، مفتوحة حظائر 3و

 ملكيتها تعود. أعالف كمخزن تستخدم وخيمة

 علي نائل  تركمان محمود حسين للمواطنين هايل

 مثقال محمد تركمان، عادل الحروب، خليل

 نواجعة. وعزيز دراغمة،

47.  

 

 


