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 العضو االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  

 العضو المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول العربية

 

 تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد منشآت 

 ومنازل الفلسطينيين  

 

 31/8/2022 -1/8عن الفترة 
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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS 

 2022 آب
 

 
 

،  `لغايات رصد انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد منشآت ومنازل الفلسطينيينهذا التقرير تم إعداد 
 والتي تشمل عمليات الهدم واإلخالء والمصادرة أو اإلخطارات المختلفة. جرى إعداد التقرير وفقًا للمعلومات

لفترة الواقعة  الميدانية التي رصدها طاقم وباحثي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، عن ا
وهو حصيلة جهود الرصد ذات الصلة التي قام بها طاقم مركز "شمس" ،  2022/ 31/8-1/8/2022بين  

 في النطاق الجغرافي المتمثل بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 
 



3 
 

 العامة    آبإحصائية شهر 
 

"2022  آب خالل شهر   استهشمس، رصد مركز  قوات االحتالل  "  )داف  ( 139اإلسرائيلي 

بالهدم   سواء  فلسطينيين/ات،  يملكها  المنشآت   أومنشأة  هذه  استهداف  بنيَة  اإلخطارات  توزيع 

 مستقبالً. 

  إجبار تم( منشأة 11، منها )( منشأة91ات في عمليات الهدم التي طالت )تركزت أبرز االنتهاك

ً  هدمها على  مالكيها  .الترخيص عدم  بحجة والسجن، بالغرامات  التهديد طائلة  تحت  ذاتيا

 ( االحتالل  قوات  أخطرت  فقد  اإلخطارات،  العمل، 48أما من حيث  أو وقف  بالهدم  منشأة   )

   . مدارس، ومساجد، وحديقةو  ،يةماشوبركسات    حظائرباإلضافة إلى  وزراعية،  معظمها سكنية،  

 والبناء   العمل  بوقف  إخطارات   أربع  االحتالل   سلطات   سلمت لسيدات، فقد    تعود  منشأتين  منها

  المنطقة   أن  بحجة  سلفيت   غرب   الديك   كفر  بلدة  في  مأهولة  وأخرى  اإلنشاء  قيد  لمنازل  والهدم

 علي  جبر  صفاءومنزل للسيدة    أحمد،  علي  حسين  شروق، منها منزل يعود للسيدة  " ج"  مصنفة

 . أحمد
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 توزيع المنشآت المستهدفة وفقاً لنوعها

واإلخطارات وفقاً لما    االنتهاكات والتي تركزت بالهدم  المنشآت التي تم استهدافها بأنواع مختلفة منتتوزع  
 يلي: 

 

 (: 1جدول رقم )

 ت واإلخطارا والمصادرة بالهدم المستهدفة من حيث النوعالمنشآت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد  نوع المنشاة

 53 مساكن بيوت

 7 غرف سكنية

 21 مساكن بركسات 

 17 غرف زراعية 

 10 آبار وبرك وخطوط وخزانات مياه 

 1 جدران استنادية وأسوار

 3 سياراتمغسلة 

 2 مدرسة

 4 منشآت تجارية 

 5 حظائر وبركسات ماشية  

 1 بركس للدواجن والطيور

 2 مخازن 

 1 كراج 

 6 بركس زراعي 

 1 منشأة دينية

 1 حدائق

 1 عرائش زراعية ومشاتل 

 1 سالسل حجرية 

 1 صالة أفراح 

 1 منزل خشبي 

 139 المجموع
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 واإلخطارات بالهدم النوع حيث من المستهدفة المنشآت

 

 

 (2جدول رقم )

 المنشآت التي تم هدمها حسب النوع  
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 العدد  نوع المنشاة

 27 مساكن بيوت

 6 غرف سكنية

 17 بركساتمساكن 

 10 غرف زراعية

 4 مياه وخزانات آبار وبرك وخطوط 

 1 جدران استنادية وأسوار

 3 مغسلة سيارات

 5 حظائر وبركسات ماشية 

 4 منشآت تجارية

 1 بركس للدواجن والطيور

 2 مخازن 

 1 كراج 

 6 بركسات زراعية

 1 ومشاتل  عرائش زراعية

 1 سالسل حجرية

 1 صالة أفراح 

 1 منزل خشبي 

 91 المجموع  
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 المنشآت التي تم هدمها حسب النوع

 

 

 

 

  (3) رقم جدول

 المنشآت التي تم إخطارها حسب النوع 
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 العدد  نوع المنشاة

 26 مساكن بيوت

 1 غرف سكنية

 4 مساكن بركسات

 6 آبار 

 7 غرف زراعية

 2 مدرسة

 1 منشأة دينية

 1 حدائق

 48 المجموع  
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 إخطارها حسب النوع المنشآت التي تم 
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 المستهدفة للمنشآت الجغرافي التوزيع

 توزيع المنشآت المستهدفة بالهدم وفقاً للمحافظات  •

( منشأة، تليها محافظة 37)  قدس ال  ةاالستهدافات في محافظ، فقد كانت ذروة  ي أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطق

(. حيث رصد مركز "شمس" عمليات الهدم وفقاً للمحافظات التي جرت 4علماً أن المنشأة تشمل أي نوع مما ورد في الجدول رقم )  أة( منش22)  الخليل

 فيها على النحو التالي: 

 وفقاً للمحافظات(: توزيع المنشآت التي تم هدمها 4جدول رقم )

 

 

 

 توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً للمحافظات

   
 المنشآت التي تم هدمها

مساكن   المحافظة
 بيوت 

غرفة 
 سكنية

بركسات  
 سكنية

آبار وبرك 
وخزانات  

 مياه

جدران 
 استنادية 

مغسلة  
 سيارات

 منشآت 
 تجارية

حظائر 
وبركسات 

 ماشية

غرف 
 زراعية

عرائش 
 زراعية

بركس 
 زراعي

سالسل  
 حجرية

بركس 
 للدواجن  

صالة  كراج مخازن 
 أفراح 

منزل 
 خشبي

 المجموع

 37 1 1 1 2   4   1 2 1 1  7 5 11 القدس

أريحا 
 واألغوار

10  8     4          22 

 6       1    1   3   1 بيت لحم

 6      1 1       1 2  1 الخليل 

 6         1  1 1    1 2 جنين

 8         7        1 سلفيت 

 5     1    2   1     1 نابلس 

 1        1          طوباس 
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المجموعمنزل خشبيصالة أفراحكراجمخازن

القدس أريحا واألغوار بيت لحم الخليل جنين سلفيت نابلس طوباس
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 توزيع المنشآت المستهدفة باإلخطارات وفقاً للمحافظات  •

 

ناء وإعمار  بالنظر إلى اإلخطارات سواء بالهدم أو وقف أعمال البناء أو اإلخالء وغيرها من االنتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إكمال حقهم في ب

منشآتهم،   لمنشوواستثمار  القادمة  اإلسرائيلية  االستهدافات  تمركز  اتجاهات  إلى  اإلخطارات  الفلسطينيين،  آ تشير   في   االستهدافات  ذروة  كانت  فقدت 

  وفقاً للجدول التالي:، آتمنش( 10) أريحا واألغوار محافظة تليها  منشأة،( 18) لخليلا محافظة

 وفقاً للمحافظات  إخطارها(: توزيع المنشآت التي تم  5جدول رقم )

 

 

 

   
 إخطارهاالمنشآت التي تم 

آبار وبرك  غرف زراعية  غرف سكنية  مساكن بركسات  مساكن بيوت المحافظة
 وخزانات مياه 

 المجموع حدائق منشأة دينية  مدارس

 6    1 3   2 القدس

 18  1 1     16 الخليل 

 5 1  1     3 رام هللا

 5    3 2    نابلس 

 4        4 سلفيت 

 10    2 2 1 4 1 أريحا واألغوار 
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 وفقاً للمحافظات إخطارهاتوزيع المنشآت التي تم 
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القدس الخليل رام هللا نابلس سلفيت أريحا واألغوار
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 ألسباب أمنية واإلخطار الهدم
 

 شهر   خالل،  كوسيلة ردع ألي عمل مقاوم لالحتالل  ضده العمليات  منفذييستخدم االحتالل اإلسرائيلي سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد  

 . (6جدول رقم )كما هو موضح في  ،في محافظة جنين زلينهدمت قوات االحتالل من آب

 ( 6جدول رقم )

 العدد  االنتهاك  المنطقة  المحافظة  التاريخ التفاصيل
حتالل في قرية رمانة، منزلي عائلتي األسيرين  هدمت قوات اال

أشخاص، وصبحي عماد   7أسعد يوسف الرفاعي ويسكن فيه  

 . أشخاص 7صبيحات، ويسكن فيه 

 2 هدم قرية رمانة  جنين 7/8/2022

 
 
 

 
 الهدم الذاتي 

ً   يمثل  الذي  الذاتي،  الهدم  على  بالتركيز   ن/منازلهم  هدم  على  ات/مقدسيين  ات/فلسطينيين  ات/مواطنين   إجبار  يتم  بحيث  والممركز،  المركب  القهر  من  نوعا

 تماهي   يشكل  ما   وهو  بذلك،  يقوموا  لم  حال  في  مضاعفة  الهدم  تكلفة  وتحميلهم  عليهم  باهظة  غرامات  بفرض  التهديد  طائلة  تحت  ن /بأيديهم  ن/ومنشآتهم

 في   االشتراك  على  ضحاياها   إجبار  يتم  جريمة  ويشكل  وشرطة،  جيش  وقوات  محلية  وهيئات   محاكم  من  العنصرية  اإلسرائيلية  المنظومة  ألدوات  الفت

  .ذواتهم ضد تنفيذها 

ً   هدمها   على  مالكيها   االحتالل  سلطات  أجبرت  التي  المنشآت  عدد  بلغ  آب  شهر  خالل فقد هدمها منشأة تم هدمها،  (  91)  أصل  منشأة من(  11)   ذاتيا

 حتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اال أصحابها 
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 الذاتي الهدم(: 8جدول رقم )

  المنشأة 

 مغسلة سيارات روف خشبي منشأة تجارية  غرف سكنية مساكن بيوت المحافظة 

 1 1 1 1 7 القدس 

 
 
 

 
 
 

 المستهدفين السكان  •
 

آب،  لسكان المتضررين منها خالل شهر  وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد ا

 وذلك وفق ما توفرت من معلومات.  ( نساء،20ل، و )( طف62( شخص على األقل، منهم )228)

 

 حجج االنتهاكات 

المنشآت التي تم هدمها من كانت  ،  آب  في شهر  حاولتها شرعنة الجريمةإلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل في م أما بالنظر  

التي ( منشاة كعقوبة جماعية ضمن سياسة االحتالل  2)و    (،91من أصل )  نشأة ( مC( )89بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق )  حتاللقبل قوات اال

  .تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها 
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 ووقوعها   الترخيص  عدم  بحجة   أخطرت،  ( منشأة48)جميع المنشآت التي أخطرتها قوات االحتالل والبالغ عددها    فكانت   ، أما فيما يتعلق باإلخطارات 

 .  (c) مناطق  في
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 2022 آب خالل  الفلسطينيين منشآت  ضد ةالتفصيلي االنتهاكات ولاجد

 2022 /8جدول ملحق عمليات الهدم لشهر  2022 /8جدول ملحق عمليات الهدم لشهر 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  الجهة التي تم انتهاك حقها 

 – مدينة أريحا  لمواطن صالح إسماعيل محيي الدينا

محافظة أريحا 

 واألغوار

 قيد ) منزل  أساسات  أريحا، مدينة شرق حتاللاال  قوات هدمت 29/8/2022

 . الترخيص عدم بحجة( اإلنشاء
1.  

لمواطنين عواد سليمان مليحات، سليمان سلمان  ا

مليحات، وعطا إبراهيم سويدات، سليمان عطا  

سويدات، إسماعيل سواركة، وإبراهيم سليمان أبو  

 عروج

 –قرية فصايل  

محافظة أريحا 

 واألغوار

  األغنام،   لتربية   حظائر   فصايل،   قرية  في   حتالل اال  قوات   هدمت 24/8/2022

   الترخيص عدم بحجة سكنية، منشآت  6  إلى باإلضافة 

2.  

 –قرية الزبيدات  لمواطن جاد هللا أحمد زبيداتا

محافظة أريحا 

 واألغوار

 قيد)  منزالا   أريحا،  في  الزبيدات  قرية  في  حتاللاال  قوات  هدمت 24/8/2022

ا، بحجة  متراا   280  مساحته   تبلغ (  اإلنشاء  الترخيص   عدم  مربعا

3.  

  -بلدة حوارة  لمواطن صالح فخري ، والمواطن رضا توفيق عودةا

 محافظة نابلس 
ا )حوارة،    بلدة  في  االحتالل   قوات   هدمت 24/8/2022   للدواجن (  بركسا

 الترخيص  عدم بحجة  للمركبات،  ومغسلة
4.  

حي رأس العامود  المواطن فرج أبو رموز

 محافظة القدس –
  القدس،   بمدينة  العامود  رأس  حي  في  حتاللاال  سلطات  أجبرت 24/8/2022

  وقت   في   أخطرته  أن  بعد   منزله،  بهدم  بنفسه   القيام  على   مواطن

ا   سابق،    سلطات   قيام  حال   في  باهظة  غرامات  لدفع   تفاديا

  مع   يسكنه  الترخيص،   عدم  بحجة   الهدم،  بعملية  حتالل اال

 الثمانية.  وأطفاله زوجته

5.  

 –  القديمة البلدة -

 القدس  محافظة
  القدس، تنفيذاا   في  القديمة  البلدة  شرقي  الكائن  منزله  مواطن  هدم 23/8/2022

  إلى   أدى  ما   ترخيص،  دون  البناء  بحجة  االحتالل  بلدية  لقرار

 . أطفال  3و امرأتان منهم أفراد، 10 قوامهما  أسرتين، تشريد

6.  

 –البلدة القديمة   -

 محافظة القدس 

ا  االحتالل  قوات أجبرت  22/8/2022   لقص صغير  مصنع  هدم على مواطنا

  إقامته بحجة  الشرقية،   القدس في القديمة  شرقي البلدة الرخام،

 .ترخيص دون

7.  



16 
 

خليل    مرعي   سمرات،   رائد  عفانة،   المواطنين 

 يوسف   قعقوري،  شريف  الشلودي،  ناصر  جعابيص،

 . لبن  صب وأيمن براهمة، كمال  األسمر،

قرية عين الديوك 

محافظة   –التحتا 

 اريحا واألغوار

  منازل   8  التحتا،   الديوك  عين  قرية  في  حتاللاال  قوات   هدمت 22/8/2022

  متراا   150  -  130  بين  ما  منزل  كل  مساحة  تبلغ  (اإلنشاء  قيد)

ا،  ما  عدم  بحجة   مربعا   عائلة   11  تشريد  إلى   أدى  الترخيص، 

  طفالا   34و امرأة 12 منهم فرداا،  76  قوامها 

8.  

  -قرية فراسين   حمارنة محمد صالح  المواطن

 محافظة جنين
  غرب  جنوب  الواقعة  فراسين  قرية  في  حتاللاال  قوات  هدمت 22/8/2022

 . الترخيص عدم بحجة  ملكيتها  تعود سكنية  غرفة يعبد، بلدة
9.  

  –بلدة بيت صفافا  عليان  أحمد   المواطن

 محافظة القدس 
  على   مواطن باهر  صور  قرية  في  حتالل اال   سلطات  أجبرت  21/8/2022

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

  بعملية   حتاللاال   سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات   لدفع

 ويسكن فيه مع زوجته وطفله.  .الترخيص عدم  بحجة الهدم،

10.  

 –بلدة كفر الديك  أحمد علي يوسف حاتم  المواطن

 محافظة سلفيت

  زراعية،   غرفة   الديك،  كفر  بلدة  شرق  حتاللاال  قوات   هدمت 20/8/2022

 الترخيص  عدم بحجة
11.  

 – بلدة الخضر  عيسى  رزق  أحمد   المواطن

 محافظة بيت لحم

 لبلدة   التابعة   األبيار  وادي  منطقة  في  حتاللاال  قوات  قامت 19/8/2022

مياه، بحجة    خزان   ودمرت   المياه،  لجمع   بئراا   بردم  الخضر، 

 عدم الترخيص

12.  

لمواطنين: زكريا محمود أحمد الديك، ناجح حرب  ا

 علي أحمد، ورباح أيوب علي أحمد  

 –بلدة كفر الديك 

 محافظة سلفيت
  4حتالل في المنطقة الشمالية لبلدة كفر الديك،  هدمت قوات اال 2022\8\17

 غرف زراعية بحجة عدم الترخيص 

13.  

 –بلدة بروقين  لمواطن فائد عبد الفتاح صبرةا

 محافظة جنين

اال 2022\8\17 قوات  بلدة  هدمت  شمال  الواقعة  البقعان  منطقة  في  حتالل 

مساحتها   زراعية  غرفة  عدم   40بروقين،  بحجة  مربع  متر 

 الترخيص. 

14.  

 – حي الثوري  عائلة شويكي 

 محافظة القدس 
  الثوري بمدينة القدس، عائلة حتالل في حي  أجبرت سلطات اال  2022\8\17

شويكي، على القيام بنفسها بهدم منزلها، بعد أن أخطرتها في  

ا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات   وقت سابق، تفاديا

 حتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. اال

15.  

 –قرية الشرفات  مواطن محمود أبو رياال

 محافظة القدس 

مواطن  ،  في القدس   حتالل في قرية الشرفاتأجبرت سلطات اال 2022\8\17

في   أخطرته  أن  بعد  منزله،  بهدم جزء من  بنفسه  القيام  على 

ا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات   وقت سابق، تفاديا

 حتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. اال

16.  
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 –قرية الجفتلك   محمد أبو عرام لمواطنا

محافظة أريحا 

 واألغوار

اال 2022\8\16 قوات  من هدمت  )مبني  منزالا  الجفتلك،  قرية  في  حتالل 

الطوب ومسقوف بألواح "الزينكو"(، باإلضافة إلى حظيرتين 

 لتربية األغنام، بحجة عدم الترخيص. 

17.  

  –قرية العيساوية  لمواطن يوسف محيسنا

 محافظة القدس 

اال 2022\8\16 قوات  قرية  هدمت  في  السالم  حتالل  قاعة  العيساوية، 

 لألفراح، بحجة عدم الترخيص
18.  

  –حي سلوان  لمواطن صالح الزغير ا

 محافظة القدس 

حتالل في منطقة حوش األعور في حي سلوان هدمت قوات اال 2022\8\16

 بمدينة القدس، منزالا بحجة عدم الترخيص. 
19.  

  –قرية العيساوية  المواطن فاروق أحمد مصطفى 

 محافظة القدس 

اال 2022\8\16 سلطات  العيساويةأجبرت  قرية  في  على  مواطن    حتالل 

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

اال  سلطات  قيام  حال  في  باهظة  غرامات  بعملية  لدفع  حتالل 

 أفراد  6 المنزل  الهدم، بحجة عدم الترخيص. ويأوي

20.  

منطقة بيت عينون  -

 محافظة الخليل –

هدمت قوات االحتالل سالسل حجرية وأرصفة في منطقة بيت   2022\8\15

 عينون شمال شرق الخليل 
21.  

  –قرية بتير  إبراهيم جابر   لمواطنا

 محافظة بيت لحم

اال 2022\8\15 قوات  بتير،  هدمت  قرية  في  الخمار  منطقة  في  حتالل 

ا، بحجة عدم  ا( زراعيا  الترخيص. )بركسا
22.  

  –قرية برقة  لمواطن مشير سليمان سيف ا

 محافظة نابلس 

حتالل في منطقة المسعودية قرب قرية برقة،  هدمت قوات اال 2022\8\15

 غرفة زراعية بحجة عدم الترخيص 
23.  

 –بلدة كفر الديك  لمواطن صالح عمر قصولا

 محافظة سلفيت

حتالل في منطقة خلة مونس التابعة لبلدة كفر  هدمت قوات اال 2022\8\15

 بحجة عدم الترخيصالديك، غرفة زراعية 
24.  

منطقة الراس   -

محافظة   -األحمر 

 طوباس 

حتالل في منطقة الراس األحمر في األغوار قوات االفككت    2022\8\15

األراضي   من  واسعة  مساحات  تغطي  معرشات  الشمالية، 

 المزروعة بأشجار الموز 

25.  

 –البلدة القديمة   عثمان قلجاوي  المواطن

 محافظة القدس 
  على   القدس،  بمدينة  القديمة  البلدة  في  حتاللاال  سلطات  أجبرت 14/8/2022

  وقت   في  أخطرته  أن  بعد  بمنزله،  ملحقة  غرفة  بهدم  بنفسه  القيام

ا   سابق،    سلطات   قيام  حال   في  باهظة  غرامات  لدفع   تفاديا

 الترخيص عدم بحجة  الهدم،  بعملية حتاللاال

26.  
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تجمع الخان   أحمد  إبراهيم المواطن حسن، و  محمد جمال  المواطن

محافظة   –األحمر 

 القدس 

  األحمر   الخان  في  البدوي  التجمعهدمت قوات االحتالل في   10/8/2022

فرداا    12مسكنين، بحجة عدم الترخيص مما أدى إلى تشريد  

 منهم امرأتين .

27.  

  –قرية العيساوية  -

 محافظة القدس 
ا  امخزنا   اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   هدمت 10/8/2022 تجاريا   على    

  القدس   في   العيساوية،   قرية  في  الحافالت،  قطع   من  محتوياته 

 ترخيص دون البناء  بحجة المحتلة، الشرقية 

28.  

 –قرية حوسان   محمود أحمد حسن سباتين لمواطنا

 محافظة بيت لحم

ا   محالا   حوسان،   قرية  في   حتاللاال  قوات  هدمت 10/8/2022   لبيع   تجاريا

 الترخيص عدم بحجة األخشاب
29.  

تجمع عرب   لمواطن سليمان جهالين ا

  –الزواهدة 

محافظة أريحا 

 واألغوار

  بلدة   في  الزواهرة  عرب   تجمع  في   حتاللاال  قوات   هدمت 10/8/2022

ا   العوجا،   إلى   باإلضافة   والصفيح،  الطوب  من  مبني  مسكنا

  أفراد،   6  قوامها  عائلة  لتشريد  أدى  ما.  األغنام  لتربية   حظيرة 

 أطفال  4 بينهم

30.  

 –مخيم شعفاط   مواطن من عائلة حمود

 محافظة القدس 
  أرضية   القدس،  بمدينة  شعفاط   مخيم  في   حتالل اال  قوات   جرفت 10/8/2022

 الترخيص  عدم بحجة ( اإلنشاء قيد) منزل
31.  

 –بلدة بيت حنينا  المواطن منير الرجبي 

 محافظة القدس 
  حنينا،   بيت  بلدة  في  األشقرية  حي  في  حتاللاال  سلطات  أجبرت 10/8/2022

  متراا   50  مساحته  البالغ  منزله  بهدم  بنفسه  القيام  مواطن على

ا، ا   سابق،  وقت   في  أخطرته  أن  بعد  مربعا   غرامات   لدفع   تفاديا

 عدم   بحجة  الهدم،   بعملية  حتالل اال  سلطات   قيام   حال  في  باهظة

 ووالديهم أطفال  4 ويأوي المنزل . الترخيص 

32.  

 –منطقة المنشية  الرجبي  أمين  المواطن

 محافظة بيت لحم
  تقوع،   بلدة  قرب  المنشية  منطقة   في   حتالل اال  قوات  هدمت 9/8/2022

 . الترخيص   عدم بحجة مربع متر  100 مساحته  منزالا 

33.  

  –قرية العيساوية  الداري  هشام  المواطن

 محافظة القدس 

 سكنيتين  غرفتين  العيساوية،  قرية  في   حتالل اال  قوات  هدمت 9/8/2022

 الترخيص  عدم بحجة
34.  

 –قرية الديرات   الجعبري ربيع  المواطن

 محافظة الخليل

  يطا،   بلدة  شرق   الواقعة  الديرات  قرية  في  حتاللاال  قوات  هدمت 8/8/2022

 بحجة عدم الترخيص والصفيح  الطوب من مبنيتين غرفتين
35.  

 –التجمع البدوي  الكعابنة  عرب  من مواطنين

  –قرية جبع 

 محافظة القدس 

  في   جبع  قرية  قرب  البدوي  التجمع  في  حتاللاال  قوات  هدمت 8/8/2022

  باإلضافة  فرداا   25 تأوي  للسكن تستخدم( بركسات) 5 القدس،

 . الترخيص عدم بحجة  زراعية، ( بركسات) 4 إلى

36.  
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 –بلدة كفر الديك  أحمد علي  قاسم هللا عبد  علي المواطن

 محافظة سلفيت

  الديك،   كفر  بلدة  في  القمح  خلة  منطقة  في  حتاللاال  قوات  هدمت 7/8/2022

 بحجة عدم الترخيص  زراعية  غرفة
37.  

  عماد الرفاعي، وصبحي  يوسف األسيرين أسعد

 صبيحات 

  –قرية رّمانة 

 محافظة جنين

  عائلتي   منزلي   رمانة،   قرية   في  حتاللاال   قوات   هدمت 7/8/2022

  أشخاص،   7  فيه  ويسكن  الرفاعي  يوسف  أسعد  األسيرين

 أشخاص  7 فيه ويسكن صبيحات، عماد وصبحي

38.  

 –بلدة تقوع  لمواطن محمد عيسى الشاعرا

 محافظة بيت لحم

م، بئر لجمع  ححتالل في بلدة تقوع في بيت لقوات اال  هدمت 2022\8\4

 بحجة عدم الترخيص المياه 
39.  

   -بلدة قصرة  -

 محافظة نابلس 

في نابلس، غرفة    ةحتالل أثناء اقتحام بلدة قصرهدمت قوات اال 2022\8\4

 الترخيص عدم بحجة زراعية تعود ملكيتها ألحد المواطنين

40.  

  –قرية العيساوية  المواطن هشام داري

 محافظة القدس 

اال أجبرت   2022\8\4 العيساوية،  سلطات  قرية  في  على  مواطن  حتالل 

القيام بنفسه بهدم جزء من مغسلة المركبات التي يملكها، بحجة  

 عدم الترخيص

41.  

  –قرية قلنديا  -

 محافظة القدس 
ا( لتربية األغنام،  هدمت قوات اال 2022\8\4 حتالل في قرية قلنديا، )بركسا

 بحجة عدم الترخيص. 
42.  

 –قرية صور باهر  -

 محافظة القدس 
  قرية   في   الحمص   وادي  منطقة   في   حتاللاال  قوات   جرفت 3/8/2022

ا   تستخدم  أرض   قطعة  باهر،   صور  وسوراا   للمركبات،  موقفا

 باألرض يحيط

43.  

  –حي سلوان  -

 محافظة القدس 
  لبيع   محالا   القدس،  بمدينة  سلوان  حي  في  حتاللاال  قوات  هدمت 3/8/2022

 الترخيص عدم  بحجة الحديد،
44.  

  جمعة  محمد سبيتان، والمواطن طارق   المواطن

 حمدان

 

  –بلدة الزعيّم 

 محافظة القدس 
 سكنيتين  غرفتين  الزعيّم،  بلدة  غرب  حتاللاال  قوات  هدمت 3/8/2022

 . الترخيص عدم بحجة
45.  

  –حي سلوان  سنينة  أبو حازم  المواطن

 محافظة القدس 

  تبلغ   منزالا   القدس،  بمدينة  سلوان  حي  في  االحتالل  قوات  هدمت 3/8/2022

  ثمانية   ويأوي  .الترخيص  عدم  بحجة  مربعا   متراا   115  مساحته

 . أفراد

46.  

  -بلدة الرماضين  الزغارنة   إبراهيم جميل  المواطن

 محافظة الخليل

ا   االحتالل  سلطات  هدمت 2/8/2022  المسلح  واإلسمنت  الحجر  من  مسكنا

  في   ترخيص  دون  بناءها   بذريعة  زراعي   وبركس  مياه  وبئر

 . الخليل محافظة  جنوب الرماضين بلدة

47.  
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  –حي سلوان  هدوان عائلة أبو

 محافظة القدس 

  في   حتاللاال  قوات  وبحماية  المستوطنين  من  مجموعة  هدمت 2/8/2022

ا   بمدينة  سلوان  حي  في   حلوة  وادي   منطقة  موقفا   القدس، 

 الترخيص عدم  بحجة  ومخازن،  للمركبات 

48.  

 –بلدة كفر الديك  أحمد علي نافز  فوزي  المواطن

 محافظة سلفيت

  تبلغ   منزالا   الديك،  كفر  بلدة  اقتحام  أثناء  حتاللاال  قوات   هدمت 2/8/2022

ا  متراا   150 مساحته   الترخيص عدم بحجة ملكيته تعود مربعا

49.  

 – قرية بزاريا  سيف  سليمان رابح المواطن

 محافظة جنين
 منشأتين   بزاريا،  قرية  اقتحام  أثناء  حتاللاال  قوات   هدمت 2/8/2022

  القرية،   مدخل   قرب(  ستراحةاو  مركبات،   مغسلة)  تجاريتين 

 الترخيص  عدم بحجة

50.  

 –قرية سبسطية   السعود أبو محمد المواطن

 محافظة نابلس 

  بحجة   منزالا   سبسطية،   قرية  اقتحام  أثناء  حتاللاال  قوات  هدمت 2/8/2022

  منهم   أفراد،  8  من  مكونة  عائلة   لتشريد  أدى  ما   الترخيص،  عدم

 أطفال  6

51.  

 –حي وادي الجوز  الخاروف  شادي المواطن

 محافظة القدس 

على القيام    مواطن   حتالل في مدينة القدس، أجبرت سلطات اال  2022\8\1

بنفسه بهدم روف خشبي على سطح منزله في حي وادي الجوز  

لدفع   ا  تفاديا سابق،  وقت  في  أخطرته  أن  بعد  القدس،  بمدينة 

حتالل بعملية الهدم،  غرامات باهظة في حال قيام سلطات اال 

 بحجة عدم الترخيص 

52.  

 -حي سلوان األعور عاصي  المواطن عالء 

 محافظة القدس 

حتالل في منطقة عين اللوزة في حي سلوان  سلطات اال هدمت   2022\8\1

 . بمدينة القدس، منزالا بحجة عدم الترخيص
53.  
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 8/2022جدول ملحق عمليات اإلخطار لشهر 

 الرقم  وصف االنتهاك التاريخ مكان االنتهاك  الجهة التي تم انتهاك حقها 

 – حي البستان  فخري أبو دياب المواطن  

 محافظة القدس 
بسلوان   البستان  حي  فيأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي   29/8/2022

 بهدم جزء من منزل بحجة عدم الترخيص
1 . 

 –بلدة سلوان  المواطن عصام شرف 

 محافظة القدس 

  قدوم   وادي  في حي  اإلسرائيلي،   االحتالل  سلطات   أخطرت  29/8/2022

  قيد   منزل  بهدم  المبارك،  األقصى   المسجد  جنوب  سلوان  ببلدة

 بحجة عدم الترخيص.  اإلنشاء، 

2 . 

 –قرية المغير    ربيع  نزار نعسان،  نشأت  عليا، أبو سليمان المواطنين

محافظة رام هللا 

 والبيرة

 بوقف   الخميس،   اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أخطرت 18/8/2022

في    غرف  ثالث  في   البناء  مياه  تجميع  وآبار  قرية  زراعية 

 . هللا رام  شرق المغير

3 . 

المواطنين سليمان محمد موسى النجادة، ومحمود عبد 

هللا النجادة،   هللا حسين النجادة، وعبد هللا محمود عبد

 ومحمد محمود محمد النجادة

 –قرية خشم الكرم 

محافظة   –يطا 

 الخليل 

أخطرت قوات االحتالل، بوقف العمل في مسجد قرية خشم   2022\8\17

 الكرم وأربعة منازل جنوب شرق يطا، في محافظة الخليل.
4 . 

المواطنين عزيز محمد داود، ومعاذ عيسى حمامدة،  

 وابراهيم وأحمد اليتيم

محافظة   –بلدة يطا 

 الخليل 

أخطرت قوات االحتالل بوقف العمل في أربعة منازل شرق   2022\8\16

متر مربع   100يطا جنوب الخليل. يبلغ مساحة كل منزل منها  

يبلغ عدد كل منها ثمانية أنفار على    عائالت   4ها  تقريبا، ويقطن 

 ، بحجة عدم الترخيصاألقل

5 . 

 –بلدة بيت عوا   -

 محافظة الخليل
  بلدة  غرب لمنزلين بناء  وقف إخطاري االحتالل قوات سلمت 14/8/2022

 . المرخص   غير البناء بدعوى الخليل،  في  عوا، بيت
6 . 

شكري عوض، بشير عوض،  لمواطنين أحمد ا

 ومحمود حسين سعدة 

 – قرية بدرس 

محافظة رام هللا 

 والبيرة

قوات 14/8/2022   قرية   في  منازل  3  بهدم  إخطارات  االحتالل  سلمت 

 . الترخيص عدم  بحجة  بدرس

7 . 

  –مدينة دورا  -

 محافظة الخليل

  في   دورا،  مدينة  جنوب  منزل  بهدم  االحتالل   قوات  أخطرت  11/8/2022

 من   المنزل  يتكون.  ترخيص  دون  البناء  بدعوى  الخليل،

  أفراد،   6  من  مكونة  أسرة  وتقطنه  ،2م300  مساحته  طابقين،

 أطفال  4 بينهم

8 . 
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  –تجمع عين سامية  -

محافظة رام هللا 

 والبيرة

  المحتلة،   القدس  في  المركزية  اإلسرائيلية  المحكمة  أصدرت 10/8/2022

  شرق  سامية   عين  لمدرسة  فوري  بهدم  قرارا   األربعاء،  اليوم

  كفر   بلدة  من  مواطن   بها  تبرع  أرض  على   المقامة  هللا،   رام

 " ج" المصنفة   المناطق  في  وقوعها  بحجة . مالك

9 . 

  سواركة،  اسماعيل مليحات، سليمان  عواد عائالت

 كعابنة  وسليمان عروج، أبو إبراهيم

منطقة الواد األحمر  

محافظة أريحا   –

 واألغوار

  منطقة   في   سكنية   بركسات  4  بهدم  االحتالل   قوات  أخطرت  10/8/2022

عدم   أريحا  مدينة  شمال  فصايل  قرب   األحمر   الواد بحجة 

 الترخيص 

10 . 

  مصطفى ومحمد زيبار، خليل حكمت:  المواِطنَين

 زيبار 

 –بلدة كوبر 

محافظة رام هللا 

 والبيرة

 2  بهدم  إخطارات  وسلمت  كوبر،  بلدة   اإلحتالل  قوات   اقتحمت 9/8/2022
  المنطقة   في  ولوقوعهما   الترخيص،   عدم  بحجة  المنازل،  من

 االسرائيلية للسيطرة الخاضعة(  C) المصنفة

11 . 

 –بلدة الجفتلك  سبيتان حسان   الرحمن عبد المواطن

محافظة أريحا 

 واألغوار

  مساحته   تقدر  اإلنشاء  قيد  منزل  بهدم  االحتالل  قوات  أخطرت 8/8/2022

ا  متراا  90بـ  أريحا شمال  الجفتلك  بلدة في  مربعا

12 . 

  –األغوار الوسطى  الرازق عبد صالح  حسين المواطن  عائلة

محافظة أريحا 

 واألغوار

  مياه  تجميع  بركة  في  العمل  بوقف  االحتالل  سلطات  أخطرت 7/8/2022

   .الوسطى باألغوار  العبر  أم منطقة  في  سكنية وغرفة
13 . 

  –قرية مرج نعجة  -

محافظة أريحا 

 واألغوار

  قرية   في  مياه  وخزان  غرفتين  بإزالة   االحتالل   قوات  أخطرت  7/8/2022

 بحجة عدم الترخيص  حا،أري  غربي نعجة مرج
14 . 

و  أخطرت 2022\8\4 بلدة قصرة  - زراعيتين  غرفتين  بهدم  االحتالل  آبار    3قوات 

لجمع المياه في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية  

 المحتلة. 

15 . 

 –قرية التوانة  شرف محمود العمورأالمواطن  

 محافظة الخليل
سكنه  تبهدم منزل    سلطات االحتالل في قرية التوانة  خطرتأ 2022\8\3

ا  70وتبلغ مساحة المنزل ، أفرادثمانية  ة منعائل  . مترا مربعا

16 . 

  –قرية شعب البطم  لمواطنين عيسى وهاني جبارينا

 محافظة الخليل

  شعب   مدرسة قرية  في  العمل  بوقف  االحتالل  أخطرت سلطات 3/8/2022

بحجة    منزلين  في  العمل   بوقف  إخطارين  سلمت  كما   البطم، 

 عدم الترخيص

17 . 



23 
 

  –قرية صفّا   -

محافظة رام هللا 

 والبيرة

  صفا  بقرية   لألطفال  حديقة  بهدم  االحتالل   سلطات  أخطرت 2/8/2022

 ترخيص  بدون البناء  بحجة وذلك  هللا رام مدينة  غرب  جنوب

18 . 

  هللا عبد محمد تامر أحمد،  علي  عفيف محمد المواطنين

  علي  جبر  صفاء  أحمد،  علي  حسين  شروق  يعقوب،

 ." أحمد

 –بلدة كفر الديك 

 محافظة سلفيت

  والبناء   العمل  بوقف  إخطارات  أربع  االحتالل  سلطات  سلمت 2/8/2022

  الديك   كفر  بلدة  في  مأهولة   وأخرى  اإلنشاء  قيد  لمنازل   والهدم

 ". ج"   مصنفة المنطقة   أن بحجة  سلفيت  غرب

19 . 

 

 


