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 رصد ومتابعة
 

 2022 / يونيوحزيران االستيطان يف
 منشأة أخرى بالهدم 62خطار منشأة، وإ  68هدم 

 
 فريق اإلعداد:

 
 روال حسنني سندس قرعان، رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 
 

هر وإخطار الكثري من املنشآت بالهدم خالل ش الفلسطينيني، مصادرة أرايضيف سلطات االحتالل سياساتها  واصلت
 ،قرية العراقيب مسلوبة االعرتاف يف النقبمنشأة قامئة، من بينها  68هدمت  فقد، 2022من عام  / يونيوحزيران

 .عموم فلسطنيمنشأة أخرى يف  62 بالهدم فيام أخطرت

 
 * الهدم 

 
 املحافظة التاريخ الهدم الرقم

 تعود ،أخرى خيام ثالث عىل واستولت كام للامشية، وحظريتني لألعالف" بركسا" متنقال وبيتا خيام، وأربع سكنية، غرف ثالث هدمت  1
  يطا مسافريف  صبحة أبو وبشار وبالل محمد لألشقاء ملكيتها

 الخليل  1/6/2022

 القدس  1/6/2022 العيسوية بلدة يف .التوايل عىل السادسة لمرةل ريالة، ابو حاتم عائلةهدمت منزل  2
 الخليل  1/6/2022 .جابر محمد للمواطن ملكيتها تعود بركس، بهدم وأخطرت مياه، وبرئ مربعا، مرتا 45 مبساحة سكنية غرفة هدمت 3
 جنني  2/6/2022  يعبد بلدة يف حامرشة ضياء الشهيد ابيب تل عملية منفذ منزل فجرت 4
 القدس  2/6/2022 ترخيص دون بنيت انها بدعوى املحتلة، القدس شامل الرام بلدة يف تجارية ومحال وقود محطة هدمت 5
 الخليل  6/6/2022  يطا مبسافر التوانة لقرية املحاذية الركيز خربة يف منزله هدم عىل حاممدة مراد املواطن أجربت 6
 النقب 7/6/2022 .202 للمرة املحتل النقب يف العراقيب قرية هدمت 7
 بيت لحم  9/6/2022  جاال بيت مدينة يف التشطيب، قيد سكنية، شقق أربع من مكونا منزال هدمت 8
 عليها استوىل التي األرايض وقرب االلتفايف، الخط غرب" العدرة خالل" منطقة يف الشواهني لعائلة تعود زراعية خيام وأربع غرفة هدمت 9

 .يطا رشق البيضاء بالعني املستوطنون
 الخليل  12/6/2022

 الداخل املحتل   12/6/2022  .ترخيص دون البناء بذريعة املحتل، الداخل يف الطرية مدينة يف العائالت إلحدى يعود منزال هدمت 10
 أريحا  13/6/2022 .أريحا جنوب جرب عقبة مخيم يف الكرشان حسن عيل املواطن لعائلة يعود سكنيا منزال هدمت 11
 القدس  15/6/2022 .بالبلدة الحمص واد منطقة يف ربابعة لعائلة يعود باهر صور بلدة يف منزال ليوم هدمت 12
 القدس  15/6/2022 .الجعربي لعائلة يعود حنينا، بيت يف" الفور تل" منطقة يف منزال أيضا هدمت 13
 القدس  15/6/2022 الجيب قرية يف تجارية منشأة هدمت  

 رام الله  22/6/2022 الله، رام غرب نعلني بلدة يف اإلنشاء قيد منزالً هدمت 14
 القدس 22/6/2022 .عناتا بلدة يف" للنارش محل  عن عبارة هي القدس يف منشأة هدمت 15
 القدس  22/6/2022 العيسوية بلدة يف مبنىهدمت  16
 بيت لحم  22/6/2022 .الرتخيص عدم بحجة صالح، الرحيم عبد رضار للمواطن تعود" املصطايس" منطقة يف زراعية غرفة تهدم 17
 القدس  26/6/2022 .املحتله بالقدس الجوز واد حي يف منزله هدم عىل جابر فريد املواطن اجربت 18
 النقب 27/6/2022 .2000 العام منذ التوايل عىل 203الـ للمرة النقب، يف العراقيب قرية أهايل مساكن هدمت 19
 باإلضافة مكعبا، مرتا ٥٠ بسعة للمجلس تابعة زراعية وبركة ،)كرفان( القروي املجلس مقر اآلن حتى طالت وتفكيك هدم بعمليات رشعت 20

 منطقة ابزيق  يف أشجار واقتالع مياه، وخزان وحظرية املجلس لرئيس تعود سكنية خيمة لهدم
 طوباس  27/6/2022

 رام الله  27/6/2022  بريزيت، بلدة يف العنب، كروم لري بركة هدمت 21
 ليوم،ا مساء يقام والذي طارق، نجلها زفاف حفل مع تزامنا باملدينة، النبي عني حي يف الفحم أم يف جبارين الغفاري عائلةهدمت مزل  22

 يف املنزل، فيه لتهدم العائلة نجل زفاف يوم اختارت االحتالل سلطات لكن عاًما، 20 من أكرث منذ البيت بُني إذ منها، االنتقام محاولة
 .العائلة فرح لتعكري محاولة

 الداخل املحتل  27/6/2022
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 بيت لحم  28/6/2022 غياظة، تيسري محمد للمواطن تعود  نحالني بلدة يف زراعية غرفة هدمت 23
 عائالت نم ملواطنني ملكيتها وتعود ،يف بلدة ترقوميا  الصيف فصل خالل ومتنزه زراعية ألغراض أصحابها يستخدمها عريشة 11 هدمت 24

 .وزباينه ومرقطن، فطافطه،
 الخليل  28/6/2022

 ملكيتها تعود واشجارا زراعية واشتاال كهربائية ومتديدات مياه وخزانات وسككا زراعيا سياجا وأزالت يف بلدة الزعيم  سكنيا بركسا هدمت 25
 .سبيتان ابو طارق للمواطن

 للمواطن تعود كهربائية، ومتديدات مياه وخزانات واشتاال زراعية أشجارا وجرفت مرتا، 30 بطول وسياجا مرتا، 30 بطول سلسلة أزالت
 .جمعة أبو مصطفى

 القدس  28/6/2022

 لواصلا االلتفايف الشارع مبحاذاة البيك وعر منطقة يف وذلك الكرشان، عائلة من أفراد ملجموعة تعود لألغنام حظائر 3و بركسات 4 هدمت 26
 .والزَعيِّم عناتا بلديت بني ما

 القدس  29/6/2022

 الرزق مصدر هي البسطات هذه أن علام الجلمة، حاجز إىل املؤدية الطريق جانبي عىل تقع التي البسطات من عددا وأزالت هدمت 27
 .هناك للمواطنني الوحيد

 جنني  29/6/2022

 جنني  29/6/2022  عنزة قرية يف شارعا وجرفت زراعيتني، غرفتني هدمت 28
 الخليل 30/6/2022 يطا، مسافر يف للمواطنني منشآتهدمت  29
 الخليل 30/6/2022  يطا بلدة يف زراعية غرفة هدمت 30

 
 * إخطارات الهدم : 

  
 املحافظة التاريخ   إخطارات الهدم  الرقم

 جنني  1/6/2022 .جنني مخيم من خازم فتحي رعد" ديزنغوف" عملية منفذ شقة بهدم أخطرت 1
 الخليل  1/6/2022 جابر محمد للمواطنأخطرت بهدم بركس يف منطقة البقيعة يف الخليل تعود ملكيتها   2
 سلفيت  1/6/2022  مردا قرية يف ومنشآت ملنازل والبناء العمل لوقف إخطارات عرشة سلمت 3

 الخليل 7/6/2022  يطا مبسافر التبان خربة يف وزراعية سكنية منشأة 12 بهدم أخطرت 4

 القدس  8/6/2022 .ترخيص دون البناء بحجة لهدمها، متهيًدا بإخالئها أسبوع نحو قبل ساكنيها أنذرت ،يف سلوان   سكنية عامرة مقاسات أخذت 5

 جنني 9/6/2022 .املايض أيار يف إلعاد عملية منفذي أحد وهو بجنني، رمانة بلدة يف صبيحات صبحي األسري منزل بهدم أخطرت 6

 البناء بحجة مربع، مرت 180 من أكرث مساحة عىل ومخازن مبنزله والبناء العمل بوقف ارفاعية منطقة يف العمور محمد محمود املواطن أخطرت 7
 يطا رشق ارفاعية منطقة يف )ج( املصنفة املنطقة يف ترخيص بدون

 الخليل  12/6/2022

 الخليل  13/6/2022  مربعا، مرتا 80 مساحته وتبلغ االنشاء، قيد هو الذي منزله وازالة بهدم إخطارا التوانة قرية يف ربعي الله جاد املواطن سلمت 8

 الخليل 13/6/2022 .مربعا مرتا 85 قرابة مساحته وتبلغ االنشاء قيد هو الذي منزله يف العمل بوقف العمور أرشف املواطن اخطرت 9
 الفتاح، عبد وعالء حجري، ووائل حسني، وثائر حسن، وحسني القادر، عبد أحمد من كالوهم  مردا قرية يف منازل 7 يف البناء بوقف أخطرت 10

 ناجي ونصفت الهيجاء، أبو عوض ومحمد
 سلفيت  15/6/2022

 الخليل  15/6/2022 .الخليل جنوب للمركبات ومغسلة تجاري ومحل منازل ستة بهدم تقيض إخطارات سلمت 11
 بيت لحم  16/6/2022  الخرض ببلدة بناء أساسات يف العمل ووقف أغنام، حظرية وإزالة زراعية، وغرفة مأهولة، منازل 3 يف البناء بوقف أخطرت 12

 نابلس  20/6/2022 رواجبة ومحمد رواجبة هالل اطننيتعود للمو  روجيب بلدة يف منزلني يف البناء بوقف أخطرت 13
 الخليل  20/6/2022 يطا رشق مساكن وثالثة خيمة يف العمل بوقف أخطرت 14
 رام الله  20/6/2022 الله رام قضاء بدرس يف منزلها بهدم عائلةأخطرت  15

 طوباس 21/6/2022 .دراغمة برهان للمواطن طوباس سهل يف دومنا، مساحته تبلغ بالستييك بيت بإزالة أخطرت 16
 جنني  21/6/2022 .منزله بهدم إخطارا تاسعا ومواطنا البناء، بوقف إخطارا ، جلبون قرية من مواطنني مثانية سلمت 17

 سلفيت  23/6/2022  منصور محمد واملواطن تحسني خالد املواطنني ملنزيلتعود  الديك كفر بلدة يف منزلني بهدم أخطرت 18
 سلفيت  24/6/2022 .خاطر مصطفى الرحمن عبد عاصم و الحاج عطا فايز سالمتعدود للمواطنني  بروقني قرية يف بالهدم منزلني أخطرت 19
 الخليل  24/6/2022 يطا مبسافر الفرا منطقة يف االنشاء قيد منزل بناء بوقف أخطرت 20

 بيت لحم  27/6/2022 .الرتخيص عدم بحجة زواهرة، بدر محمود أصحابها من عرف، املعرصة بقرية املواطنني، منازل من عدد يف البناء بوقف اخطرت 21
 الخليل  28/6/2022  يطا مبسافر التوانة قرية يف مبنازلهم العمل بوقف مواطنني ثالثة أخطرت 22
 سلفيت  28/6/2022  بلوط دير ببلدة الشاملية املنطقة يف والبناء العمل بوقف أخرى 13و بالهدم، إخطارا سلمت 23

 جنني  29/6/2022 .لهدمها متهيدا أيام، عرشة زهو أبو أمري مالكها وأمهلت ،حاجز الجلمة  محيط يف لأللعاب تجارية منشأة بهدم أخطرت 24
 أبو ملؤمن تعود ومنشأة لحلوح، محمد للموطن تعود حدادة وورشة املساد، محمص: من لكل تعود ، تجارية منشآت 4 بهدم اخطارات سلّمت 25

 يف محيط الجلمة  زهو أبو للمواطن الفخارية األدوات لبيع تجاري ومحل فرحة،
 جنني  29/6/2022

 األغوار الشاملية  29/6/2022 .العسكرية التدريبات بحجة الشاملية؛ باألغوار الفوقا حمصة خربة يف خيامها من فلسطينية عائالت ست بطرد أخطرت 26
 بيت لحم  29/6/2022  الولجة قرية يف ملواطنني منازل 4 يف البناء بوقف أخطرت 27
 قلقيلية  29/6/2022 " الياس النبي"و ،"الطبيب عزبة" قريتي بني يقع مياه خزان بهدم أخطرت 28
 بيت لحم  29/6/2022 .لحم بيت غرب شامل الولجة قرية يف استنادية جدران بهدم أخطرت 29
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 الداخل املحتل  29/6/2022 .شفاعمرو مبدينة عثامن حي يف الثانية للمرة ملنزلهم هدم أمر عثامن وسام سلمت عائلة  30
 الخليل  30/6/2022 الخليل جنوب زراعي وبركس مبنزلني العمل بوقف مواطنني ثالثة أخطرت 31

 
 

: *استيطان   
 

 املحافظة التاريخ   استيطان  الرقم
 قتحاما لتسهيل محيطه، يف أيام قبل الكهربايئ املصعد هيكل تركيب من االنتهاء بعد اإلبراهيمي، الحرم بجانب حديدية زاويةتركيب  1

 .للحرم املستوطنني
 الخليل  4/6/2022

 نابلس  5/6/2022  . نابلس جنوب االلتفايف الطريق إلنشاء التجريف عمليات يواصل 
 القدس  6/6/2022 .الخليل غرب شامل ترقوميا، بلدة أرايض من دونم 600 من أكرث عىل باالستيالء أخطرت 2
 طولكرم  7/6/2022 .طولكرم محافظة رشق ليد بيت بلدة يف الرئييس الشارع قرب جويف، مياه برئ ردمت 3
، يف شجرة زيتون تعود للمواطنني عيىس أحمد صالح وداود صالح 95جرفت أربعة دومنات يف منطقة باطن املعيص جنوب البلدة، واقتلعت  4

 بلدة خرض 
 بيت لحم  12/6/2022

 يف رميمت عمليات إجراء من الخليل أوقاف االحتالل قوات منع جراء جزيئ وانهيار لتصدعات الرشيف اإلبراهيمي للحرم مالصق مبنى تعرض 5
 .ومحيطه الحرم

 الخليل  12/6/2022

 متنزه( ضخمة ةحديق بإقامة تتمثل خطة عىل تعمل الغربية الضفة يف املقامة املستوطنات كتلة ان العربية" هيوم يرسائيل" صحيفة ذكرت 6
 التي طقةاملن وتحول الغربية الضفة وجه تغري ان شانها من امليت، والبحر القدس مدينة بني دونم مليون حوايل تبلغ مساحة عىل) وطني
 .سياحية وجهة اىل عليها السيطرة احكام سيتم

 

 القدس  13/6/2022

 طوباس  13/6/2022 .طوباس شامل ابزيق، خربة يف مواطنني خيام هدم لوقف التامسا اإلرسائييل، االحتالل محكمة رفضت 7
 بيت لحم  14/6/2022  فوكني وادي قرية يف الزراعية أرضهم بإخالء أشقاء، أربعة أخطرت 8
 الخليل 16/6/2022 .الخليل جنوب يطا مسافر يف مسكنا 17 لهدم الرامي االحتالل حكومة قرار لرفض واالستئناف االحرتازي القرار رفضت 9
 رام الله  22/6/2022  كركر رأس لقرية الغريب املدخل دمرت 10
 إقامة جلأ  من الضفة، شامل وقلقيلية سلفيت محافظتي يف الفلسطينية األرايض يستهدف جديد استيطاين مخطط عىل مؤخرا صادقت 11

 .جديدة صناعية مستوطنة
 قلقيلية  23/6/2022

12    
 القدس  27/6/2022 األقىص للمسجد الغربية الجنوبية املعامل لتغيري اإلرسائييل، االحتالل ينفذها تهويدية حفريات 13
 بيت لحم  28/6/2022 .فوكني وادي قرية يف زيتون أشتال واقتلعت دومنا جرفت 14
ً  جرفت  15  القدس 28/6/2022 بالقدس املكرب جبل بلدة يف أرضا

 
 


