
1 
 

 

 

 العضو االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2022 آذار

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

وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز  ، 2022/ 3/ 31- 2022/ 1/3بين 
 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. "شمس" 
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 العامة   آذارإحصائية شهر 

( منشأة يملكها  117داف قوات االحتالل اإلسرائيلي )" استهشمس، رصد مركز "2022  آذارخالل شهر  
 توزيع اإلخطارات بنيَة استهداف هذه المنشآت مستقبالً.    المصادرة أو  أو فلسطينيين/ات، سواء بالهدم 

( منها تم إجبار مالكيها على هدمها  2، )( منشأة28ات في عمليات الهدم التي طالت ) تركزت أبرز االنتهاك

أجبرت سلطات االحتالل في بلدة بيت حنينا، المواطن أحمد  فقد    ،ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن

لى القيام بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام  صيام، ع

أطفال،    3أفراد، بينهم امرأة و  5ما أدى لتشريد عائلة من    سلطات االحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص 

أجبرت سلطات االحتالل في بلدة بيت حنينا، المواطن رائف رأفت شويكي، على القيام بنفسه بهدم منزله،  و

بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم، بحجة  

 ما أدى لتشريده مع زوجته وطفليهما. عدم الترخيص، 

( منشأة بالهدم أو وقف العمل، معظمها سكنية،  86ارات، فقد أخطرت قوات االحتالل )أما من حيث اإلخط

   . وأسوار استناديةمدرسة،  ، ت تجاريةية، منشآحظائر ماشباإلضافة إلى 

( منشآت، فقد صادرت قوات االحتالل في قرية خلة الميّة الواقعة شرق بلدة  3فيما صادرت قوات االحتالل )

الخليل، )كرفان( تابع لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وصادرت قوات االحتالل حاوية نقل بضائع  يطا في  

)كنتينر( في قرية عين الديوك التحتا قرب أريحا، بحجة عدم الترخيص )لم يعرف صاحبها(، وصادرت قوات  

عود ملكيتها لمواطن  االحتالل في قرية خربة قلقس جنوب الخليل، )كرفان زراعي( ومعدات من قطعة أرض ت

 من عائلة وزوز. 

 توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها

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

 حيث النوع (: المنشآت المستهدفة من 2جدول رقم )

 العدد  نوع المنشاة 

 74 مساكن بيوت 

 14 مساكن بركسات 

 14 منشآت تجارية 

 3 جدران استنادية وأسوار 
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 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات   •

فقد   المناطقي،  المؤشر  وفق  الهدم  لعمليات  الجغرافي  بالتوزيع  يتعلق  فيما  في  أما  االستهدافات  ذروة  كانت 

. علماً أن المنشأة تشمل أي نوع مما  آت ( منش5)  أريحا واألغوار  ة ( منشأة، تليها محافظ18)  القدس   ة محافظ

(. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقاً للمحافظات التي جرت فيها على  1ورد في الجدول رقم )

 النحو التالي:  

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

 

 

 

 

 

 

 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات   •

البناء  أعمال  وقف  أو  بالهدم  سواء  اإلخطارات  إلى  اإلخالء  بالنظر  تمنع    أو  التي  االنتهاكات  من  وغيرها 
( إخطار في  86نشآتهم، فقد بلغ عدد اإلخطارات )الفلسطينيين من إكمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار م

،  مناطق مختلفة. تشير اإلخطارات إلى اتجاهات تمركز االستهدافات اإلسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين
 ، وفقاً للجدول التالي: ، ومن ثم محافظتي الخليل وسلفيت  في أعلى نسبة  رة أريحا واألغواوقد جاءت محافظ

 5 حظائر وبركسات ماشية 

 1 اسطبل خيول 

 2 كرفانات متنقلة 

 2 زراعية كرفانات 

 1 مخزن 

 1 مدارس

 117 المجموع  

 عدد المنشآت التي تم هدمها  المحافظة 

 منشأة  18 القدس

 منشآت  5 أريحا واألغوار

 ة منشآ 2 الخليل

 ة منشآ 2 جنين 

 منشآة  1 طوباس 

 ة آمنش  28 المجموع 
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 (: توزيع المنشآت التي تم إخطارها وفقاً للمحافظات3جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 

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

  ( نساء، 11أطفال، و )(  16( شخص على األقل، منهم )126)  آذارلسكان المتضررين منها خالل شهر  ا
 وذلك وفق ما توفرت من معلومات. 

 حجج االنتهاكات  

حاولتها شرعنة الجريمةـ في  أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في م
(  Cمناطق ) بحجة البناء بدون ترخيص في    حتالل المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات االكانت  ،  آذارشهر  

( منشاة كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل التي تتبعها تجاه منفذي  2)و    (،28من أصل )  نشأة( م26)
  تعود   المنازل   من   2  جنين،  في   الحارثية   السيلة   بلدة  اقتحام   أثناء   االحتالل   قوات   فجرت فقد    العمليات ضدها،  

  التي   الجماعي   العقاب   سياسة  إطار   في   جرادات   يوسف  ومحمد   جرادات،  ياسين   أحمد   غيث :  لألسيرين  ملكيتهما 
 ،نساء 5و أطفال  3 بينهم فرًدا، 13 من  عائالت   3 لتشريد  أدى ما . ضدها  العمليات  منفذي  تجاه   تتبعها

 
والمنشآت التي صادرتها قوات    ( منشأة،86) جميع المنشآات البالغ عددها    فكانت   ،أما فيما يتعلق باإلخطارات 

 (. c)  مناطق  في  ووقوعها  الترخيص  عدم بحجة ( منشآت، كانت  3االحتالل والبالغ عدد )
 

 الهدم الذاتي  
 

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

منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات  فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم  

تماهي الفت ألدوات   لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل  الهدم مضاعفة في حال  تكلفة  باهظة عليهم وتحميلهم 

المنظومة اإلسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار  

 االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم.  ضحاياها على

)    آذارخالل شهر   من    أة( منش2بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتياً 

  أجبرت فقد    ،  هدمت بحجة عدم الترخيص وهي لمنازل في بلدة بيت حنينا في القدس  ،  ( منشأة28أصل )

  أن   بعد   منزله،   بهدم   بنفسه  القيام   على   شويكي،   رأفت   رائف   المواطن   حنينا،   بيت   بلدة   في   االحتالل   سلطات 

 عدد المنشآت التي تم إخطارها المحافظة

 منشأة  27 أريحا واألغوار

 منشأة  22 الخليل

 منشأة  22 سلفيت 

 منشآت  9 القدس

 منشآت  3 رام للا 

 ة منشآ 2 طوباس 

 منشأة  1 بيت لحم 

 منشأة  86  المجموع 
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ً   سابق،  وقت   في  أخطرته   أدى   ما  الهدم،  بعملية  االحتالل  سلطات   قيام  حال  في  باهظة  غرامات   لدفع  تفاديا

  القيام   على  صيام،   أحمد   المواطن   حنينا،   بيت   بلدة  في   االحتالل   سلطات   أجبرت و،  وطفليهما   زوجته   مع   لتشريده 

ً  سابق، وقت  في  أخطرته أن  بعد   منزله، بهدم بنفسه   االحتالل  سلطات  قيام حال  في  باهظة غرامات   لدفع تفاديا

.  أطفال  3و امرأة بينهم  أفراد، 5 من  عائلة  لتشريد  أدى ما  الهدم، بعملية 
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 2022 آذار خالل الفلسطينيين منشآت ضد التفصيلي االنتهاكات جدول ملحق

 الرقم وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك الجهة التي تم انتهاك حقها 

لمواطنين محمد عامر، ومحمود ا

 بركات 

أخطرت قوات االحتالل، بهدم وإزالة بركسين لتربية المواشي في المنطقة   2022\3\31 محافظة   –بلدة بروقين 

من   سلفيت الشمالية  غرب  بروقين  عامر،    بلدة  محمد  للمواطنين:  يعودان 

 ومحمود بركات 

1.  

 األشقاء أحمد، خليل،

 محمد، وإبراهيم عيسى اليتيم  

  –منطقة الخالدية  

 محافظة الخليل 
قوات   2022\3\29 اإلسرائيليأخطرت  وبركس   االحتالل  منزلين  في  العمل  بوقف 

بلدة يطا جنوب الخليل  .وجدران استنادية في منطقه الخالدية جنوب شرق 
 أحمد، وخليل،  تعود ملكيتها لألشقاء

 .ومحمد، وإبراهيم عيسى اليتيم 

2.  

محافظة   –قرية توانة   -

 الخليل
العمل في منزل قيد اإلنشاء، في قرية  سلمت قوات االحتالل إخطار بوقف   2022\3\27

 توانة، جنوب الخليل
3.  

  –بلدة بيت حنينا   -

 محافظة القدس
شقق سكنية في حي    8أخطرت قوات االحتالل بهدم بناية سكنية تتكون من   2022\3\24

 األشقرية ببلدة بيت حنينا في القدس

4.  

الشقيقين محمد وعطا هللا يوسف 

 كعابنة 

  –الكعابنة  تجمع عرب 

 محافظة أريحا واألغوار 
حتالل في تجمع عرب الكعابنة غرب بلدة العوجا، مسكنيين  هدمت قوات اال 2022\3\23

محمد،  للشقيقين:  ملكيتهما  تعود  بالصفيح،  ومسقوفان  الطوب  من  مكونين 

كعابنة محمد  يوسف  هللا  بتشريد    وعطا  تسبب  عدم فردا    12مما  بحجة   ،

 الترخيص 

5.  

محافظة   –خربة يرزا   نعيم مساعيد  المواطن حافظ

 طوباس 
بهدم حظيرتي ماشية   2022\3\22 أخطرت قوات االحتالل في خربة يرزا في طوباس 

 تعود ملكيتها للمواطن حافظ نعيم مساعيد 
6.  

محافظة   –خربة قلقس  مواطن من عائلة وزوز 

 الخليل

اال 2022\3\22 قوات  قلقسصادرت  خربة  قرية  في  الخليل  حتالل  )كرفانجنوب   ، 

 ( ومعدات من قطعة أرض تعود ملكيتها لمواطن من عائلة: وزوززراعي

7.  

  –منطقة المعرجات  عائلة مليحات 

 محافظة أريحا واألغوار 
  2حتالل في منطقة المعرجات الواقعة غرب مدينة أريحا،  هدمت قوات اال 2022\3\20

ويضمان   البدوية  –من المساكن تعود ملكيتهما لمواِطنَين من عائلة: مليحات 

 .، بحجة عدم الترخيص فردا   12

8.  

المواطنين ناجح حرب وعلي عبد  

 الحميد أحمد 

 –بلدة كفر الديك 

 محافظة سلفيت 
العمل والبناء بمنزلين في بلدة كفر الديك تعود  أخطرت قوات االحتالل بوقف   2022\3\17

 ملكيتها للمواطنين ناجح حرب وعلي عبد الحميد أحمد 
9.  
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 وعرفات  سمرات، رائد المواطنين 

 قنبر  وماهر مليحات، هشام وشقيقه

  –قرية الديوك التحتا 

 محافظة أريحا واألغوار 
 عقب   منازل  7  بهدم  الثالثاء،  اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات   أخطرت  2022\3\15

 .أريحا مدينة غرب  التحتا،  الديوك قرية اقتحامها
 البناء   حديثة  المنازل  وهذه."إسرائيلية   حكومية"  بأراضي  تقع  أنها  بحجة

  ويقطنونها   أريحا،  محافظة  خارج   من   أصحابها   وبعض   األسمنت،  من  ومكونة

 .أسبوع كل نهاية
  هشام   وشقيقه  وعرفات   سمرات،  رائد :  المنازل  هذه  أصحاب   من  عرف

 قنبر  وماهر مليحات،

10.  

المواطن يعقوب علي  

  غزال

محافظة   –قرية كيسان 

 بيت لحم 

أخطرت قوات االحتالل في قرية كيسان شرق بيت لحم، بهدم منزل يعود   2022\3\14

 أفراد( 5للمواطن يعقوب علي غزال )يقيم معه 

11.  

لمواطنين عزات جبرائيل النجار،  ا

عزات النجار، حاتم موسى  أشرف 

جبرين، محمود يوسف جبرين، 

عيسى اسحاق محمود جبرين، جهاد 

أحمد محمد جبرين، فضل موسى  

النجار، ابراهيم جبرين جبر  

 الجبارين 

  –قرية شعب البطم 

 محافظة الخليل 
أخطرت قوات االحتالل بهدم مدرسة البطم األساسية المختلطة ويتعلم فيها ما  2022\3\14

طالبا، في قرية شعب البطم بمسافر يطا. كما واخطرت بوقف    50يزيد عن  

مساكن تعود للمواطنين عزات جبرائيل النجار، أشرف عزات   8العمل في  

 النجار، حاتم موسى جبرين، محمود يوسف جبرين، عيسى اسحاق محمود 

جبرين، جهاد أحمد محمد جبرين، فضل موسى النجار، ابراهيم جبرين جبر 

 الجبارين. 

12.  

  –قرية الديوك التحتا  -

 محافظة أريحا واألغوار 

عائلة بهدم منزلها،    20  ويخطر  أريحا  الديوك التحتا قرب   قرية  يقتحم  االحتالل 2022\3\10

التهجير القسري بهدف إفراغ المنطقة من   سكانها األصليين  ضمن سياسية 

 مواطن معظمهم أطفال   60من المنازل تضم    10لصالح التوسع االستيطاني،  

13.  

  –قرية الديوك التحتا  -

 محافظة أريحا واألغوار 
الديوك التحتا    قرية  في (  كنتينر)حاوية نقل بضائع    االحتالل  قوات   صادرت  2022\3\10

 صاحبه(  يعرف لم) الترخيص  عدم بحجة أريحا، قرب 
14.  

  –قرية الديوك التحتا  المواطن محمد الفقيه 

 محافظة أريحا واألغوار 
تعود ملكيته   سور أريحا، قرية الديوك التحتا قرب في  االحتاللهدمت قوات  2022\3\10

 للمواطن محمد الفقيه، بحجة عدم الترخيص 
15.  

لمواطنين عطا هللا يوسف الكعابنة، ا

وسالمة علي االتيمين، ومحمد  

ين، وعبد الرحمن إبراهيم االتيم 

 أحمد الطعيمات، وقاسم الطعيمات 

  –تجمع إم الدرج 

 محافظة الخليل 
، وأخطرت في مسافر يطا قوات االحتالل تجمع "أم الدرج" البدوياقتحمت  2022\3\9

منازل خمسة  في  والبناء  العمل   .بوقف 
ومحمد   االتيمين،  علي  وسالمة  الكعابنة،  يوسف  عطا هللا  للمواطنين  تعود 

 م االتيمين، وعبد الرحمن أحمد الطعيمات، وقاسم الطعيمات إبراهي 

16.  
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محافظة   –خلة العيدة  لمواطن صدام جواد جابر ا

 الخليل
شرق    االلتفافيفي منطقة خلة العيدة بمحاذاة الشارع    االحتاللهدمت قوات   2022\3\9

مساحته   تبلغ  منزال   الخليل،  للمواطن    100مدينة  ملكيتها  تعود  مربع  متر 

 .صدام جواد جابر، بحجة عدم الترخيص 

17.  

  –تجمع أبو النوار  المواطن بالل أحمد إبراهيم جهالين 

 محافظة القدس
سلمت قوات االحتالل في تجمع أبو النوار شرق القدس، المواطن بالل أحمد  2022\3\9

جهالين، إخطارا نهائيا بهدم بركس سكني يعيش فيه إلى جانب زوجته  إبراهيم  

أيام    7وطفله الذي يبلغ عمره بضعه أشهر، بحجة عدم الترخيص، وأمهلته  

 للهدم

18.  

محمد أنور الديك، غازي   لمواطنينا

عبد هللا الديك، وفراس محمد نايف  

 الديك

 –بلدة كفر الديك 

 محافظة سلفيت 

حتالل بلدة كفر الديك، وسلمت إخطارات بوقف العمل في قوات االاقتحمت   2022\3\9

منازل في منطقة الشعاب في البلدة، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد    3بناء  

بحجة عدم   الديك،  نايف  محمد  وفراس  الديك،  غازي عبد هللا  الديك،  أنور 

 الترخيص 

19.  

محافظة   –مخيم شعفاط  المواطن أبو صهيب السعو 

 القدس

في حي راس خميس في مخيم شعفاط بمدينة القدس،   االحتاللهدمت قوات   2022\3\9

للمواطن ملكيته  تعود  اإلنشاء(  )قيد  عدم    منزال   بحجة  السعو،  أبو صهيب 

 الترخيص 

20.  

محافظة   –مدينة الخليل  -

 الخليل
الخليل، ما أدى لتشريد عائلتين، مدينة  منزل شرقي    ت قوات االحتاللهدم 2022\3\8

 أطفال  7نساء و 3د ا، بينهم فر 11من 

21.  

ألسيرين غيث أحمد ياسين  ا

 جرادات، ومحمد يوسف جرادات

  –بلدة السلة الحارثية 

 محافظة جنين 
قوات   2022\3\7 الحارثية   االحتاللفجرت  السيلة  بلدة  اقتحام  جنين  أثناء  من   2،  في 

المنازل تعود ملكيتهما لألسيرين: غيث أحمد ياسين جرادات، ومحمد يوسف 

التي تتبعها تجاه منفذي العمليات    جرادات في إطار سياسة العقاب الجماعي

 .نساء 5أطفال و 3فرد ا، بينهم  13عائالت من  3ما أدى لتشريد  .ضدها

22.  

  –بلدة بيت حنينا   المواطن أحمد صيام 

 محافظة القدس
في بلدة بيت حنينا، المواطن أحمد صيام، على القيام   االحتاللسلطات  أجبرت   2022\3\7

بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديا  لدفع غرامات باهظة  

ما أدى   بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص   االحتاللفي حال قيام سلطات  

 طفال أ 3أفراد، بينهم امرأة و 5لتشريد عائلة من 

23.  

  –بلدة بيت حنينا   المواطن رائف رأفت شويكي

 محافظة القدس
في بلدة بيت حنينا، المواطن رائف رأفت شويكي،  االحتاللأجبرت سلطات  2022\3\4

لدفع  تفاديا   أخطرته في وقت سابق،  أن  بعد  منزله،  بهدم  بنفسه  القيام  على 

سلطات   قيام  حال  في  باهظة  عدم    االحتاللغرامات  بحجة  الهدم،  بعملية 

 . ما أدى لتشريده مع زوجته وطفليهما، الترخيص 

24.  
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محافظة   –قرية بردال  -

 طوباس 
في قرية بردال في األغوار الشمالية، )بركس( زراعي    االحتاللهدمت قوات   2022\3\3

متر مربع تعود ملكيته للمواطن: محمد علي فقها، بحجة    600تبلغ مساحته  

 عدم الترخيص 

25.  

  –قرية خلة الميّة  -

 محافظة الخليل 
، في الخليل  في قرية خلة الميّة الواقعة شرق بلدة يطا  االحتاللصادرت قوات   2022\3\2

 )كرفان( تابع لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني 
26.  

محافظة  -بلدة كفر الديك -

 سلفيت 
قوات   2022\3\2 وبوقف    االحتاللاقتحمت  بالهدم  إخطارات  الديك، وسلمت  كفر  بلدة 

 المصنفة  منزال ، بحجة عدم الترخيص، ولوقوعها في المنطقة  15البناء في  
(C)  الخاضعة للسيطرة االسرائيلية 

27.  

المواطن إسماعيل نواجعة  

 ومواطنين آخرين 

بلدة يطا    -منطقة الجوايا

 محافظة الخليل  –
البناء في ثالثة منازل في منطقة الجوايا شرق   أخطرت قوات االحتالل بوقف 2022\3\2

مساحة   وتبلغ  النواجعة  حسين  اسماعيل  لمواطن  أحدهم  الخليل  جنوب  يطا 

 مترا  مربعا   170منزله 

28.  

 عائلة الكسواني 

 المواطن إبراهيم أبو الجيعان 

  –بلدة بيت حنينا  

 محافظة القدس
تضم مكتبا    ، منشأة تجاريةبالقدس  في بلدة بيت حنينا  االحتاللهدمت قوات   2022\3\2

تعود ملكيتها لعائلة: الكسواني، و)بركسا ( لتربية    وموقفا لمضخات الباطون

 الخيول، تعود ملكيته للمواطن: إبراهيم أبو الجيعان 

29.  

محافظة   –بلدة حزما  -

 القدس
قوات   2022\3\2 حزما  االحتالل هدمت  بلدة  وتشّكل مصدر منشآت    10،  بالقدس  في 

لـ الرئيسي   عائلة،13رزق  الشارع  قرب  للمركبات  كورش  تستخدم  كانت 

عدم  بحجة  اإلسرائيلية  السيطرة  تحت  تقع  المنطقة  أن  بدعوى  للقرية 

 الترخيص 

30.  

أشرف مصطفى حامد،  لمواطنينا

هيثم حماد عياد، ومهاب عبد الغني 

 .حماد 

محافظة   –بلدة سلواد 

 رام هللا والبيرة 
منشآت تجارية   3بلدة سلواد، وسلمت إخطارات بهدم    االحتاللاقتحمت قوات   2022\3\1

قرب مدخل البلدة تعود ملكيتها للمواطنين: أشرف مصطفى حامد، هيثم حماد 

 . عياد، ومهاب عبد الغني حماد 

31.  

  -قرية صور باهر المواطن رؤوف شقيرات 

 محافظة القدس

االه 2022\3\1 قوات  باهردمت  صور  قرية  في  ومخازن  بالقدس  حتالل  )بركس(   ،

ا  280بمساحة   رؤوف    متر  للمواطن  ملكيتها  تعود  بها  المحيطة  واألسوار 

 شقيرات، بحجة عدم الترخيص 

32.  

 

 


