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هــذا التقريــر لغايــات رصــد انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلرسائيــي 

ــدم  ــات اله ــمل عملي ــي تش ــطينيني`، والت ــازل الفلس ــآت ومن ــد منش ض

واإلخــالء واملصــادرة أو اإلخطــارات املختلفــة. جــرى إعــداد التقريــر وفقــاً 

للمعلومــات امليدانيــة التــي رصدهــا طاقــم وباحثــي مركــز إعــالم حقــوق 

اإلنســان والدميقراطيــة »شــمس«، عــن الفــرة الواقعــة بــني 2022/6/1-

ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــود الرصــد ذات الصل ــة جه 2022/6/30، وهــو حصيل

طاقــم مركــز »شــمس« يف النطــاق الجغــرايف املتمثــل بالضفــة الغربيــة مبــا 

فيهــا القــدس الرشقيــة.
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إحصائية شهر حزيران العامةإحصائية شهر حزيران العامة

خـــــــالل شـــــهر حزيران 2022 

ــوات  ــتهداف ق ــمس« اس ــز »ش ــد مرك ــران 2022، رص ــهر حزي ــالل ش خ

االحتــالل اإلرسائيــي )237( منشــأة ميلكهــا فلســطينيني/ات، ســواء بالهــدم 

أو املصــادرة أو توزيــع اإلخطارات بنيَة اســتهداف هذه املنشــآت مســتقبالً. 

 )101( طالــت  التــي  الهــدم  عمليــات  يف  االنتهــاكات  أبــرز  تركــزت 

تحــت  ذاتيــاً  مالكيهــا عــى هدمهــا  إجبــار  تــم  منهــا   )2( منشــأة، 

الرخيــص.  عــدم  بحجــة  والســجن،  بالغرامــات  التهديــد  طائلــة 

أمــا مــن حيــث اإلخطــارات، فقــد أخطــرت قــوات االحتــالل )129( 

ــة  ــة، باإلضاف ــا ســكنية، وزراعي منشــأة بالهــدم أو وقــف العمــل، معظمه

إىل حظائــر ماشــية ومخــازن وآبــار ميــاه ومنشــآت تجاريــة وجــدران 

قــوات  ســلمت  فقــد  ســيدة،  متلكهــا  منشــأة   )2( منهــا  اســتنادية. 

االحتــالل يف منطقــة خلــة النجــار التابعــة لقريــة زيــف جنــوب الخليــل، 

املواطنــة زينــب محمــود منــارصة إخطــاراً بوقــف بنــاء بــر بحجــة عــدم 

الرخيــص، وســلمت قــوات االحتــالل إخطــاراً بالهــدم ملنــزل الســيدة 

ــص ــدم الرخي ــلفيت بحجــة ع ــوط يف س ــر بل ــدة دي أحــالم يوســف يف بل

فيــا صــادرت قــوات االحتــالل )7( منشــآت، فقد اســتولت قــوات االحتالل 

عــى ثــالث خيــام ســكنية يف منطقــة الفخيــت الواقعــة جنــوب رشق بلــدة 

يطــا، بحجــة عــدم الرخيــص، واســتوىل عــدد من املســتوطنني عــى خيمتني 

ــص. ــدم الرخي ــة ع ــس بحج ــن يف نابل ــت حس ــة بي ــاه يف قري ــزاين مي وخ
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توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعهاتوزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها

تتوزع املنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة من االنتهاكات والتي تركزت 

بالهدم واملصادرة واإلخطارات وفقاً ملا ييل: 

املنشآت املستهدفة بالهدم واإلخطار واملصادرة من حيث النوع

 املنشآت التي تم هدمها حسب النوع



توزيع المنشآت المستهدفة وفقًا لنوعها

املنشآت التي تم مصادرتها حسب النوع
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املنشآت التي تم إخطارها حسب النوع



توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقًا للمحافظات 

ــت ذروة  ــد كان ــي، فق ــؤرش املناطق ــق امل ــدم وف ــات اله ــرايف لعملي ــع الجغ ــق بالتوزي ــا يتعل ــا في أم

ــاً أن  ــأة. عل ــدس )29( منش ــة الق ــا محافظ ــأة، تليه ــل )43( منش ــة الخلي ــتهدافات يف محافظ االس

ــات الهــدم  ــز »شــمس« عملي ــث رصــد مرك ــاه. حي ــوع مــا ورد يف الجــدول أدن املنشــأة تشــمل أي ن

ــايل: ــى النحــو الت ــا ع ــي جــرت فيه ــاً للمحافظــات الت وفق

املنشآت املستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظاتاملنشآت املستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات

بالنظــر إىل اإلخطــارات ســواء بالهــدم أو وقــف أعــال البنــاء أو اإلخــالء وغريها من 

االنتهــاكات التــي متنــع الفلســطينيني مــن إكــال حقهــم يف بنــاء وإعــار واســتثار 

منشــآتهم، وتشــري اإلخطــارات إىل اتجاهــات متركز االســتهدافات اإلرسائيليــة القادمة 

ملنشــآت الفلســطينيني، فقــد كانــت ذروة االســتهدافات يف محافظــة الخليــل )36( 

منشــأة، تليهــا محافظــة ســلفيت )33( منشــأة، وفقــاً للجــدول التــايل: 
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الهـــدم الـــــذايت الهـــدم الـــــذايت 

بالركيــز عــى الهــدم الــذايت، الــذي ميثــل نوعاً مــن القهر املركــب واملمركــز، بحيث 

يتــم إجبــار مواطنــني/ات فلســطينيني/ات مقدســيني/ات عــى هــدم منازلهــم/ن 

ومنشــآتهم/ن بأيديهــم/ن تحــت طائلــة التهديــد بفــرض غرامــات باهظــة عليهــم 

وتحميلهــم تكلفــة الهــدم مضاعفــة يف حــال مل يقومــوا بذلــك وهــو مــا يشــكل 

متاهــي الفــت ألدوات املنظومــة اإلرسائيليــة العنرصيــة مــن محاكــم  
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املنشآت التي تم إخطارها وفقاً للمحافظات

املنشــآت التــي تــم 

وفقــاً  مصادرتهــا 

فظــات للمحا
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وهيئــات محليــة وقــوات جيــش ورشطــة، ويشــكل جرميــة يتــم إجبــار ضحاياهــا عــى 

االشــراك يف تنفيذهــا ضــد ذواتهــم. 

خــالل شــهر حزيــران بلــغ عــدد املنشــآت التــي أجــرت ســلطات االحتــالل مالكيهــا 

عــى هدمهــا ذاتيــاً )2( منشــأة مــن أصــل )101( منشــأة تــم هدمهــا، فقــد أجــرت 

ســلطات االحتــالل املواطــن فريــد جابــر عــى هــدم منزلــه يف حــي وادي الجــوز رشق 

القــدس املحتلــة، بحجــة عــدم الرخيــص، واملنــزل يؤويــه وزوجتــه التــي تعــاين مــن 

إعاقــة، وتبلــغ مســاحته نحــو 80 مــرا مربعــاً، أجــرت املواطــن مــراد حامــدة عــى 

هــدم غرفــة ســكنية يف تجمــع الركيــز التابــع لقريــة تــواين يف مســافر يطــا يف الخليــل، 

بحجــة عــدم الرخيــص.

ــي ضــد  ــايب جاع ــازل كإجــراء عق ــي سياســة هــدم املن ــالل اإلرسائي يســتخدم االحت

ــهر  ــالل ش ــالل، خ ــاوم لالحت ــل مق ــيلة ردع ألي عم ــده كوس ــات ض ــذي العملي منف

حزيــران هدمــت قــوات االحتــالل منــزل وأخطــرت 6 منــازل أخــرى كــا هــو موضــح 

ــاه  يف الجــدول املرفــق أدن

املحـــــافظة 

املنشــــــــــــــأة

القـــدسالقـــدس  

غرف سكنية مساكن بيوت

1

1

الهدم واإلخطار ألسباب أمنيةالهدم واإلخطار ألسباب أمنية
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املنطقة 

جننيمخيم جنني
اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  أخطــرت 

بهــدم منــزل الشــهيد رعــد فتحــي حــازم 

ــهيد  ــزل الش ــالل من ــوات االحت ــرت ق فّج

يعبــد  بلــدة  يف  حارشــة  ضيــاء 

جنــوب غــرب جنــني بالضفــة املحتلــة.

ــة  ــالل اإلرسائيلي ــة االحت ــت محكم صادق

العليــا عــى هــدم منــزيل األســريين يحيــى 

مرعــي ويوســف عــايص، ويــؤوي املنــزالن 

9 أطفــال ومســنا عمــره 86 عامــاً

االحتــالل  ســلطات  أخطــرت 
األســري صبحــي  عائلــة  اإلرسائيــي 
غــرب  رمانــة  قريــة  يف  صبيحــات 
ــون  ــا املك ــدم منزله ــرار ه ــني بق جن
مــن 3 طوابــق، ومســجل رســمياً 
باســم جــده ولديــه كافــة األوراق 
الرســمية التــي تؤكــد ذلــك، ويعيــش 
فيــه مــع زوجتــه املســنة واثنــني مــن 

أبنائــه.

11/6/2022إخطار

2/6/2022

8/6/2022

9/6/2022

1

2

3

إخطار

إخطار

هدم  جنني

جنني

سلفيت

بلدة يعبد

بلدة قراوة 

بني حسان 

قرية رمانة 

التفاصيل التاريخ العدداالنتهاك املحافظة 

السكان املستهدفنيالسكان املستهدفني

ومبــا أن هــذه العمليــات التــي تســتهدف املنشــآت الفلســطينية ال تجــري يف نطــاق 

معــزول عــن الســكان، فقــد بلــغ عــدد الســكان املترضريــن منهــا خــالل شــهر حزيــران 

ــا  ــق م ــك وف ــاء، وذل ــال، و )6( نس ــم )90( أطف ــل، منه ــى األق ــخص ع )219( ش

توفــرت مــن معلومــات.
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حجج االنتهاكات حجج االنتهاكات 

أمــا بالنظــر إىل الحجــج التــي تســتخدمها »إرسائيــل« الســلطة القامئــة باالحتــالل يف 

محاولتهــا رشعنــة الجرميــة يف شــهر حزيــران، كانــت املنشــآت التــي تــم هدمهــا مــن

قبــل قــوات االحتــالل بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص يف مناطــق )C( )87( منشــأة مــن 

أصــل )101(، و )11( منشــأة بحجــة توســيع مســتوطنات يف املنطقــة، و )1( منشــاة 

ــات  ــذي العملي ــا تجــاه منف ــي تتبعه ــالل الت ــة ضمــن سياســة االحت ــة جاعي كعقوب

ضدهــا، و)1( منشــأة ضمــن سياســة الضــم والتوســع التــي ينتهجهــا االحتــالل 

ــة.  ــاء عــى أرض أثري اإلرسائيــي، ومنشــأة بحجــة البن

ــت )122( منشــأة مــن أصــل )129( أخطــرت  ــق باإلخطــارات، فكان ــا يتعل ــا في أم

ــة  ــة جاعي ــآت كعقوب ــق )c(، و)6( منش ــا يف مناط ــص ووقوعه ــدم الرخي ــة ع بحج

ــأة  ــا، ومنش ــات ضده ــذي العملي ــاه منف ــا تج ــي تتبعه ــالل الت ــة االحت ــن سياس ضم

ــة. ــاء عــى أرض أثري بحجــة البن

واملنشــآت التــي صادرتهــا قــوات االحتــالل والبالــغ عددهــا )7( منشــآت كانــت بحجــة 

.)c( عــدم الرخيــص ووقوعهــا يف مناطــق
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تــم التــي   الجهــة 

حقهــا  انتهــاك 

وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك الرقم

قاســم هيثــم   املواطــن 

همــة ا  بر

ــة ــزة – محافظ ــة عن  قري

ــني جن

30\6\2022 ــني ــني زراعيت ــالل غرفت ــوات االحت ــت ق  هدم

ــدم ــة ع ــني بحج ــوب جن ــزة جن ــة عن  يف قري

الرتخيــص

1

 املواطنــني: عــزام أحمــد أبــو

رجــب، وعايــد عــى الجبــور

ــب – يطــا ــة البوي  منطق

ــل - الخلي

30\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف منطقــة البويــب

بلــدة يطــا، غرفتــني  الواقعــة شــال رشق 

 زراعيتــني وحظــرة لرتبيــة األغنــام بحجــة

عــدم الرتخيــص

2

املواطن عمر أبو زهو الجلمــة حاجــز   قــرب 

 - العســكري

29\6\2022 هدمــت قــوات االحتــالل محــالً لبيــع الخضــار 

والفواكــه قــرب الحاجــز العســكري »الجلمــة« 

شــال جنــني، بحجــة عــدم الرتخيــص

3

مــوىس عــودة   املواطنــني: 

شــادي ونجليــه   كرشــان 

 ومأمــون، وشــقيقه يوســف

كرشــان اشــتيوي 

ــا – محافظــة ــدة عنات  بل

ــدس الق

29\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف عناتــا القــدس

 أربعــة منــازل كــا هدمــت 3 حظائــر أغنــام.

9 بينهــم  فــرداً   22 ترشيــد  إىل  أدى   مــا 

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــل، بحج ــى األق ــال ع أطف

4

10
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ومرقطــن فطافطــة   عائــالت 

نبــة  وزبا

 بلــدة ترقوميــا – محافظة

لخليل ا

28\6\2022 ــا، ــدة ترقومي ــالل يف بل ــوات االحت ــت ق  هدم

 11 عريشــاً يســتخدمها أصحابهــا ألغــراض

يف مســتوطنات  توســيع  بحجــة   ،  زراعيــة 

املنطقــة

5

 بلــدة الزعيــم – محافظــة املواطن طارق أبو سبيتان

لقدس ا

28\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل، بيتــا

ــت ــت وأزال ــكنيا(، وجرف ــا س ــال )بركس  متنق

حجريــة وسلســلة  زراعيتــني   منشــأتني 

 وخزانــات ميــاه يف بلــدة الزعّيــم رشق القدس

 املحتلــة، بحجــة عــدم الرتخيــص

6

- – املكــر  جبــل   بلــدة 

القــدس محافظــة 

28\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل بركســاً ومغســلة

جنــوب املكــر،  جبــل  قريــة  يف   ســيارات 

القــدس، بحجــة عــدم الرتخيــص

7

املواطن محمد تيسر غياظة  بلــدة نحالــني – محافظــة

بيــت لحــم

28\6\2022 ــة يف  ــة زراعي ــالل غرف ــوات االحت ــت ق هدم

بلــدة نحالــني غــرب بيــت لحــم بالضفــة 

املحتلــة، بحجــة عــدم الرتخيــص..

8

 قريــة ابزيــق – محافظــة

طوبــاس

27\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف قريــة إبزيــق

 مبحافظــة طوبــاس مقــر املجلــس القــروي

 وهــو عبــارة عــن »كرفــان« مبســاحة 60 مــرتاً

 مربعــاٍ، وبركــة تجميــع ميــاه بســعة 50 مــرتا

 مكعبــا، و3 خيــام ســكنية مــع ملحقاتهــا

 مــن وحــدات صحيــة وغرهــا، و4 خيــام

 لرتبيــة الطيــور واملــوايش، وخــزاين ميــاه ســعة

 كل منهــا مــرتان مكعبــان، بحجــة عــدم

ــص الرتخي

9

املواطن فريد جابر عيل – الجــوز  وادي   حــي 

القــدس محافظــة 

27/6/2022 أجــرت ســلطات االحتــالل مواطنــاً عــى هدم 

منزلــه يف حــي وادي الجــوز رشق القــدس 

ــة، بحجــة عــدم الرتخيــص. املحتل

واملنــزل يــؤوي املواطــن مســن وزوجتــه التــي 

تعــاين مــن إعاقــة، وتبلــغ مســاحته نحــو 80 

ــاً. ــرتا مربع م

10

11



-  بلــدة برزيــت – محافظة

رام اللــه والبرة

27\6\2022 هدمــت قــوات االحتــالل بركــة زراعيــة يف 

بلــدة بريزيــت شــال محافظــة رام اللــه، 

لــري كــروم العنــب، وتبلــغ ســعتها 250 

كوبــا، وتســتعمل لــري 45 دومنــاً مــن كــروم 

العنــب، دون إخطــار مســبق

11

املواطن رضار صالح  بلــدة الخــر – محافظــة

بيــت لحــم

22\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف بلــدة الخــرض

 جنــوب بيــت لحــم غرفــة زراعيــة بحجــة

عــدم الرخيــص

12

املواطن عدي محيسن – العيســاوية   بلــدة 

القــدس محافظــة 

22\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف بلــدة العيســوية

 يف مدينــة القــدس، وهدمــت الجرافــة اســطبل

للخيــول بحجــة عــدم الرخيــص

13

ــرة، وداوود ــليان نجاج ــد س  ولي

ــن ــد الرحم ــد عب ــكارنة، محم  ش

ابراهيــم محمــد   نجاجــرة، 

نجاجــرة

 بلــدة نحالــني – محافظــة

بيــت لحــم

22\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، 4 غــرف

ــم ــت لح ــرب بي ــني غ ــدة نحال ــة يف بل  زراعي

بحجــة عــدم الرخيــص

14

املواطن سامل أبو مرخية ــة ــا – محافظ ــدة عنات  بل

ــدس الق

22\6\2022 هدمــت آليــات االحتــالل منشــأة تجاريــة 

ــط  ــواًرا تحي ــات وأس تســتخدم إلصــالح املركب

بهــا يف بلــدة عناتــا شــال رشقــي مدينــة 

القــدس املحتلــة، بزعــم عــدم الرخيــص .

15

وهــو الخواجــا  بــركات   األســر 

إداري معتقــل 

ــني – محافظــة ــة نعل  قري

ــرة ــه والب رام الل

22\6\2022 هدمــت قــوات االحتــالل منــزل يف قريــة 

نعلــني غــرب رام اللــه بحجــة عــدم الرخيــص 

يف منطقــة ج

16
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- - الجيــب   بلــدة 

القــدس محافظــة 

17\6\2022 هدمــت قــوات االحتــالل يف قريــة الجيــب 

بالقــدس، مبنيــاً تجاريــاً، بحجــة عــدم 

ــص الرتخي

17

عائلة شوييك - الجيــب   بلــدة 

القــدس محافظــة 

15\6\2022 هدمــت قــوات االحتــالل منــزاًل يعــود 

لعائلــة شــوييك يف حــي الخاليلــة يف بلــدة 

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــب بحج الجي

18

املواطن موىس الشاويش  – الجيــب   بلــدة 

القــدس محافظــة 

15\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف بلــدة الجيــب

 بالقــدس املحتلــة مغســلة ســيارات وغرفة

آذان بحجــة عــدم الرتخيــص

19

عائلة الجعري بيت حنينا 15\6\2022 ــت ــدة بي ــالل يف بل ــوات االحت ــت ق  هدم

لعائلــة ملكيتــه  تعــود  منــزالً   حنينــا، 

الجعــري، بحجــة عــدم الرتخيــص

20

عائلة ربايعة - القــدس   مدينــة 

القــدس محافظــة 

15\6\2022 االحتــالل جيــش  جرافــات   هدمــت 

 اإلرسائيــيل، منــزل يعــود لعائلــة ربايعــة،

ــاء ــة بحجــة البن  يف مدينــة القــدس املحتل

 بــدون ترخيــص، ويقطــن املنــزل نجــل

وزوجتــه ربايعــة  محمــود   املقــديس 

.وطفالهــا

21

مدينة أريحا املواطن عيل حسن الكرشان  13\6\2022 االحتــالل جيــش  جرافــات   هدمــت 

 االرسائيــيل، منــزالً ســكنياً يف مدينــة أريحــا

عــدد وبلــغ  بالعــراء،  العائلــة   ورشدت 

 االشــخاص املترريــن 8 اشــخاص، ضمــن

 سياســة الضــم والتوســع التــي تتبعهــا

ــوار ــيل يف األغ ــالل اإلرسائي ســلطات االحت

22

عــيل محمــد   املواطنــني: 

محمــد عيــى   الشــواهني، 

مــوىس الشــواهني،   حســن 

الشــواهني، حســن   حســن 

حســني حســن   عيــى 

محمــد وأحمــد   الشــواهني، 

الشــواهني محمــود 

البيضــا عــني   منطقــة 

محافظــة  – يطــا   – 

لخليــل ا

12\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل غرفــة و4 خيــام

 زراعيــة يف منطقــة العــني البيضــا رشق

 مدينــة يطــا جنــوب الخليــل بحجــة عــدم

الرتخيــص

23
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جابــر محمــد  املواطــن  – البقعــة   منطقــة 

الخليــل محافظــة 

1\6\2022  هدمــت قــوات االحتــالل يف منطقــة البقعــة

 شــال رشق مدينــة الخليــل، غرفــة ســكنية،

 باإلضافــة إىل بــر لجمــع امليــاه، بحجــة

عــدم الرتخيــص

24

-  مســافر يطــا – محافظــة

الخليــل

1\6\2022 ــام ســكنية  هدمــت قــوات االحتــالل 9 خي

 وحظــرة أغنــام يف منطقــة مســافر يطــا

ــد 9 عائــالت ــل، مــا أدى إىل ترشي  يف الخلي

ــالً ــم 23 طف ــرًدا، منه ــا 60 ف قوامه

25

 األشــقاء محمــد، وبــالل، وبشــار

أبــو صبحــة

 منطقــة الفخيــت – يطــا

– محافظــة الخليــل

1\6\2022 منطقــة  يف  االحتــالل  قــوات  هدمــت 

الفخيــت الواقعــة جنــوب رشق بلــدة يطــا، 

3 غــرف ســكنية، باإلضافــة إىل 4 خيــام 
وبيتــاً متنقــالً )بركــس( وحظرتــني للاشــية، 

ــص. ــدم الرتخي ــة ع بحج

26

ــاء حارشــة ــة الشــهيد ضي عائل ــدة يعبــد – محافظــة  بل

جنــني

1\6\2022 عائلــة  منــزل  االحتــالل  قــوات  فجــرت 

ــد يف  ــدة يعب ــاء حارشــة يف بل الشــهيد ضي

ــني.  جن

27

املواطن عبد الرحمن السالمية – الزعيــم   قريــة 

القــدس محافظــة 

1\6\2022 ــم  هدمــت قــوات االحتــالل يف قريــة الزعّي

 يف القــدس، بيتــاً متنقــالً )بركســاً( تبلــغ

 مســاحته 70 مــرتاً مربعــاً، باإلضافــة إىل

 )بركــس( لرتبيــة األغنــام مســاحته 120

ــا ــص، م ــدم الرتخي ــة ع ــاً، بحج ــرتاً مربع  م

 أدى إىل ترشيــد عائلــة قوامهــا 5 أفــراد،

بينهــم 3 أطفــال

28

املواطن حاتم أبو رياله – العيســاوية   قريــة 

القــدس محافظــة 

1\6\2022 ــة ــزالً يف قري ــالل من ــوات االحت ــت ق  هدم

 العيســاوية، بحجــة عــدم الرتخيــص، مــا

 أدى إىل ترشيــد عائلــة قوامهــا 8 أفــراد،

بينهــم 4 نســاء، وطفــالن

29
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- قرية النبي إلياس 29\6\2022  أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم خــزان

 ميــاه يف قريــة النبــي إليــاس رشق قلقيليــة،

ــص بحجــة عــدم الرتخي

1

املواطن نارص شحادة – الولجــة   قريــة 

لحــم بيــت  محافظــة 

29\6\2022 ــدران ــدم ج ــالل به ــوات االحت ــرت ق  أخط

ــرب ــال غ ــة ش ــة الولج ــتنادية يف قري  اس

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــم، بحج ــت لح  بي

2

زهــو أبــو  أمــر   املواطنــني: 

 عــرشة أيــام، محمــد لحلــوح،

فرحــة أبــو  مؤمــن 

 قــرب حاجــز الجلمــة –

ــني محافظــة جن

29\6\2022    5 بهــدم  االحتــالل  قــوات  أخطــرت 

منشــآت تجاريــة قــرب حاجــز الجلمــة 

العســكري يف جنــني بحجــة عــدم الرتخيص.

3

 صائــب قرعــوش ووائــل يوســف

 ومجــدي تفاحــة وأحمــد خليــل

يوســف وأحــالم  اللــه   عبــد 

وعبــاس يوســف   ومحمــود 

ســليان وقيــدار   ســليان 

 وراتــب عاهــد وجميــل عبــد

الجــواد

– بلــوط  ديــر   بلــدة 

ســلفيت محافظــة 

28\6\2022  ســلمت قــوات االحتــالل يف بلــدة ديــر

 بلــوط يف ســلفيت، إخطــاراً بالهــدم لغرفــة

 ســكنية وبوقــف العمــل والبنــاء لغرفــة

منــزال و11  زراعــي،  وبركــس   زراعيــة 

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــاء( بحج ــد اإلنش )قي

4

 املواطــن محمــود بــدر زواهــرة

ومواطنــون آخــرون

– املعــرة   قريــة 

لحــم بيــت  محافظــة 

27/6/2022 ــاء 4 ــف بن ــالل بوق ــوات االحت  أخطــرت ق

 منــازل يف قريــة املعــرة جنــوب بيــت

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــم ، بحج لح

5

املواطن برهان دراغمة – طوبــاس   ســهل 

طوبــاس محافظــة 

22\6\2022  أخطــرت قــوات االحتــالل بإزالــة بيــت

 بالســتييك يف ســهل طوبــاس، تبلغ مســاحته

ــص ــدم الرتخي ــاً، بحجــة ع دومن

6

15
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أبــو جــال  خالــد   املواطنــني 

 الــرب، الشــقيقني حــاد وحمودة

 فرحــان أبــو الــرب، وأمــر محمــد

محمــود ومحمــد  ســيف،   أبــو 

 ياســني أبــو الــرب، وياســني أحمــد

 أبــو الــرب، وأنــس حســني أبــو

ــرب، ــو ال ــرب، ورشــيد نافــع أب  ال

أبــو أســعد  محمــد   ومحمــود 

ــاء ــف البن ــارات بوق ــرب، إخط  ال

منازلهــم يف 

 قريــة جلبــون – محافظــة

جنني

22\6\2022  ســلمت قــوات االحتــالل مواطنــاً إخطــاراً

 بهــدم منزلــه، ومثانيــة آخريــن بوقــف البنــاء

ــون ــة جلب ــم يف قري ــاء يف منازله ــف البن  بوق

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــني بحج ــة جن رشق مدين

7

املواطن غسان أبو طبيخ  قريــة الجوايــا – محافظــة

لخليل ا

21\6\2022 ــالل بوقــف العمــل يف  أخطــرت قــوات االحت

ــا ــة الجواي ــاه يف قري ــر مي ــكنية وب ــة س  غرف

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــا بحج  رشق يط

8

ومحمــد إبراهيــم   الشــقيقني 

عــرام أبــو  مــوىس 

البطــم شــعب   تجمــع 

الخليــل -محافظــة 

21\6\2022  أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف العمــل

 مبنزلــني ســكنيني يف تجمــع شــعب البطــم

 قــرب مســتوطنة "أفيجــال" مبســافر يطــا

ــغ مســاحة كل منهــا 60 مــرتاً مربعــاً،  وتبل

ــص ــدم الرتخي ــة ع بحج

9

املواطن عيل الحامدة  قريــة ماعــني – محافظــة

الخليــل

21\6\2022 ــالل بوقــف العمــل يف  أخطــرت قــوات االحت

ــا، ــني رشق يط ــة ماع ــكنية يف قري ــة س  خيم

أنهــا بحجــة  الخليــل،  محافظــة   جنــوب 

ــة ــة أثري منطق

10

 املواطنــني هــالل رواجبــة ومحمد

رواجبة

– روجيــب   بلــدة 

نابلــس محافظــة 

21 \6\2022  أخطــرت ســلطات االحتــالل بوقــف البنــاء يف

 منزلــني يف بلــدة روجيــب رشق نابلــس بحجــة

عــدم الرتخيــص

11

- ــة ــا – محافظ ــة عنات  قري

ــدس الق

21\6\2022 ــا يف ــة عنات ــالل يف قري ــوات االحت ــلمت ق  س

ــالً ــو 20 مح ــالء نح ــارات بإخ ــدس إخط  الق

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــاً بحج تجاري

12

املواطن محمد مالك فوزي  قريــة بــدرس – محافظــة 

رام اللــه

20\6\2022 ــة ــاراً يف قري ــالل إخط ــوات االحت ــلمت ق  س

 بــدرس يف رام اللــه بهــدم منــزل بحجــة عــدم

ــص الرتخي

13

16



محمــود حمــزة   املواطنــني: 

 العمــور، وفــؤاد مصلــح العمــور،

ــح العمــور، ورســمي ــاد مصل  وإي

 شــحدة العمــور، ومــوىس محمود

ــد ــي، رائ ــل ربع ــور، وجري  العم

العمــور، وحابــس النجــار

– الرفاعيــة   منطقــة 

الخليــل محافظــة 

15\6\2022 ــي ــارات تق ــالل إخط ــوات االحت ــلمت ق  س

 بهــدم ســتة منــازل، ومحــل تجاري، ومغســلة

الرفاعيــة يف وبقالــة يف منطقــة   ســيارات، 

ــص ــدم الرتخي ــة ع ــل، بحج  الخلي

14

 املواطنــني أحمــد عبــد القــادر،

حســني، ثائــر  حســن،   حســني 

 وائــل حجــر، عــالء عبــد الفتــاح،

الهيجــاء، أبــو  عــوض   محمــد 

ناجــي  ونصفــت 

 قريــة مــردا – محافظــة

ســلفيت

15\6\2022 ــاء يف ــف البن ــالل بوق ــوات االحت ــرت ق  أخط

ــردا يف ســلفيت بحجــة ــة م ــازل يف قري  7 من

عــدم الرتخيــص

15

ربعــي اللــه  جــاد   املواطنــني 

العمــور أرشف  واملواطــن 

ــافر ــة – مس ــة التوان  قري

يطــا يف محافظــة الخليــل

13\6\2022 ــة ــة التوان ــالل يف قري ــوات االحت ــرت ق  أخط

ــني بهــدم ووقــف ــني اثن  مبســافر يطــا مواطن

 البنــاء مبنزليهــا قيــد االنشــاء. بحجــة عــدم

ــص الرتخي

16

املواطن محمود محمد العمور ــة – رشق ــة الرفاعي  منطق

يطــا

12\6\2022 أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف العمــل 

والبنــاء ملنــزل يف منطقــة الرفاعيــة رشق يطــا، 

باإلضافــة إىل مخــازن عــى مســاحة أكــر 

ــدون  ــاء ب ــا بحجــة البن ــرت مربع ــن 180 م م

ترخيــص يف منطقــة )ج(

17

ــة عائلة األسر صبحي صبيحات ــة – محافظ ــة رمان  قري

ــني جن

9\6\2022 أخطــرت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل عائلــة 

األســر صبحــي صبيحــات يف قريــة رمانــة 

ــى  ــا.  املبن ــدم منزله ــرار ه ــني بق ــرب جن غ

مكــون مــن 3 طوابــق، ومســجل رســميا 

باســم جــده الــذي يعيــش فيــه مــع زوجتــه 

ــه. ــن أبنائ ــني م ــنة واثن املس

18

ــى مرعــي ــي األســرين يحي  عائلت

  ويوســف عــايص

 بلــدة قــراوة بنــي حســان

- محافظــة ســلفيت

8\6\2022 االرسائيليــة االحتــالل  محكمــة   صادقــت 

ــى ــرين يحي ــزيل االس ــدم من ــى ه ــا ع  العلي

 مرعــي ويوســف عــايص مــن ســلفيت، يــؤوي

ــاً ــزالن 9 أطفــال ومســنا عمــره 86 عام   املن

19
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محمــود، زينــب   املواطنــة 

ســنينة أبــو  حســن  املواطــن 

ــة ــف _ محافظ ــة زي  قري

ــل الخلي

7\6\2022 ــة ــة خل ــالل يف منطق ــوات االحت ــرت ق  أخط

 النجــار التابعــة لقريــة زيــف جنــوب الخليل،

 مواطنــة زينــب محمــود منــارصة بوقــف

 بنــاء بــر، ومواطــن بوقــف بنــاء بــر وغرفــة

ــص ــة بحجــة عــدم الرتخي زراعي

20

مسافر يطا - الخليل 7\6\2022 طاقــة وحــدة  االحتــالل  قــوات   أخطــرت 

 شمســية يف التبــان مبســافر يطــا بحجــة عــدم

ــص الرتخي

21

- مسافر يطا  _ الخليل 7\6\2022 13 مواطنــني  االحتــالل  قــوات   ســلمت 

 إخطــاراً يف تجمــع التبــان مبســافر يطا شــملت

وأفــراد تأويهــم  مســاكن   4(  اإلخطــارات 

 عائالتهــم، 8 آبــار لجمــع ميــاه الــرشب،

وحظــرة أغنــام بحجــة عــدم الرتخيــص

22

- محافظــة  –  ســلوان 

س لقــد ا

5\6\2022 ــدم ــيل به ــالل اإلرسائي ــوات االحت ــرت ق  أخط

ــكنية يف ــدة س ــم 12 وح ــكنية تض ــة س  بناي

ــجد ــويب املس ــلوان جن ــدوم يف س ــي واد ق  ح

ترخيــص بــدون  البنــاء  بحجــة   األقــى، 

 وتــأوي البنايــة 100 مقــديس بينهــم 42

طفــل عــى األقــل

23

عائلة الشهيد رعد فتحي حازم  مخيــم جنــني _ محافظــة

جنــني

1\6\2022  أخطــرت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل، بهــدم

 شــقة عائلــة الشــهيد رعــد فتحــي حــازم مــن

مخيــم جنــني

24

-  بلــدة مــردا – محافظــة

ســلفيت

1\6\2022 ــف ــارات لوق ــالل إخط ــوات االحت ــلمت ق  س

بلــدة يف  منــازل  بعــرشة  والبنــاء   العمــل 

ــة ــا مأهول ــردا، شــال ســلفيت، ســتة منه  م

بالســكان، بحجــة عــدم الرتخيــص

25

18

املواطن محمد جابر – البقعــة   منطقــة 

الخليــل محافظــة 

1\6\2022  أخطــرت  قــوات االحتــالل بهــدم بركــس

رشق شــال  البقعــة  منطقــة  يف   زراعــي 

الرتخيــص عــدم  بحجــة  الخليــل 

26



املواطن رامي رشدي اشتيه – حســن  بيــت   قريــة 

نابلــس محافظــة 

6\6\2022  اســتوىل عــدد مــن املســتوطنني عــى خيمتــني

 وخــزاين ميــاه يف قريــة بيــت حســن يف نابلــس

بحجــة عــدم الرتخيــص

1

ــالل، وبشــار ــد، وب ــقاء محم  األش

ــو صبحــة أب

ــت – يطــا ــة الفخي  منطق

ــل ــة الخلي – محافظ

1\6\2022  اســتولت قــوات االحتــالل عــى ثــالث خيــام

 ســكنية يف منطقــة الفخيــت الواقعــة جنــوب

رشق بلــدة يطــا، بحجــة عــدم الرتخيــص

2
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