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 رصد ومتابعة
 

 2022 متوز/يوليو  الستيطان يفا
 منشأة أخرى بالهدم 30منشأة وإخطار  34هدم 

  
 فريق اإلعداد:
 سندس قرعان، وروال حسنني رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 

واصلت سلطات االحتالل سياساتها يف مصادرة أرايض الفلسطينيني، وإخطار الكثري من املنشآت بالهدم خالل شهر 
قرية العراقيب مسلوبة  وكذلك هدمت، مختلفة االستخداممنشأة  34، فقد هدمت 2022من عام  / يوليومتوز

أكرث هدم فيام أخطرت بال لقدس املحتلة،وهدمت منشآت تقدر مبليون شيقل يف عناتا شامل ا االعرتاف يف النقب،
 .منشأة أخرى يف عموم فلسطني 30من 

ويف جانب االستيطان، نفذت سلطات االحتالل العديد من املخططات االستيطانية مبختلف أشكالها والتي تهدف اىل 
 االستيالء عىل األرايض الفلسطينية لصالح االستيطان.

 
 

 * الهدم 
 

 املحافظة التاريخ الهدم الرقم
 ملكيتها تعود ، ترخيص دون البناء بحجة ،1948 عام أرايض داخل قلنسوة مدينة يف أفراح قاعة هدمت 1

 ..باألرض وسّوتها مرعي هاين للمواطن،
الداخل  4/7/2022

 املحتل 
 القدس  4/7/2022 .الرتخيص عدم بحجة جعافرة، فهد عمر للمواطن يعود املكرب جبل بلدة يف منزال هدمت 2
 القدس  4/7/2022 .طارق رأفت للمقديس ملكيته تعود العيسوية، بلدة يف زراعيا مشتال هدمت 3
 الخليل  4/7/2022 الخليل يف يطا مبسافر قصة أم يف منزالً هدم 4
 نابلس  5/7/2022 نابلس مدينة جنوب قبالن بلدة يف  أقرع فالح قاسم للمواطن يعود للسيارات كراج هدمت 5
 جنوب الخليل، مدينة وسط" الحسبة" القديم املركزي الخضار سوق محيط يف هدم بعمليات رشعت 6

 .الغربية الضفة
 الخليل  6/7/2022

الخليل يف ـطاين االستيــ التوسع ضمن القديم السوق يف هدم أجرت عمليات 7  الخليل 7/7/2022 
 أريحا  19/7/2022 .بأريحا جرب عقبة مخيم يف الكرشان عيل املواطن منزل هدمت 8
 النقب 19/7/2022 204 الـ للمرة العراقيب قرية هدمت 9
 القدس  19/7/2022 القدس شامل عناتا شيقل، يف مبليون تقدر ومنشآت سور هدمت 10
 النقب 20/7/2022 النقب مبنطقة رهط مبدينة البيادر حي يف تجاري ملحل مدخال هدمت 11
الداخل  20/7/2022 .الذريعة لذات النقيب؛ لعائلة اللد يف منزل من جزءا هدمت 12

 املحتل
الداخل  20/7/2022 .1948الـ عام أرايض داخل جلجولية، قرية يف هدمت مبنى 13

 املحتل 
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 70 ساحتهم وتبلغ السالمية، طه حاتم للمواطن ملكيته يعود قرية بريين، يف األعور واد يف منزال هدمت 14
 .مربعا مرتا

 .ذاتها املنطقة يف املياه لتجميع زراعية وبركة سالسل، هدمت

 الخليل 25/7/2022

 بادية يف قصة أم أفراد، يف تجمع 10 من املكونة وعائلته طعيامت، ناجح املوطن يقطنه منزال هدمت 15
 يطا

 .عليها واستولت يطا، رشق البويب قرية يف داوود، حسن محمد للمواطن سكنية خيمة هدمت

 الخليل 25/7/2022

 سلفيت  25/7/2022  سانح بني قراوة بلدة من عايص ويوسف مرعي يحيى األسريين منزيل بهدم جرافات االحتالل ، رشعت 16
 حجةب للبلدة، الرئييس الرشقي املدخل عند جنني، غرب جنوب يعبد بلدة مفرتق عىل مقهى هدمت 17

 وحسام. عصام وألشقائه له الرتخيص، ويعود عدم
 جنني  26/7/2022

 قوصني ببلدة التل عراق منطقة يف زراعية منشأة هدمت 18
 الباز رعد للمواطن ملكيتها تعود مرتا، 150 مبساحة زراعية منشأة هدمت
 .املنقطة ذات يف متنقل بيت هدم

 نابلس  26/7/2022

 جنني 26/7/2022 الريحان أم قرية يف اإلنشاء قيد هدمت منزالً 19
 الخليل  26/7/2022  الطيبة مبنطقة الهردش جبل يف عرائش تسعة هدمت 20
 عةبذري وذلك االخرض، الخط داخل اللد، مدينة يف شني حي يف زبارقة لعائلة محمد يعود منزال هدمت 21

 .املرخص غري البناء
الداخل  27/7/2022

 املحتل
" اأريح سام" زلباين، فيمنطقة رضا املقديس للمواطن يعود مربعا، مرتا 120 مساحته تبلغ منزال هدمت 22

 باملدينة. الحكومية املؤسسات مجمع خلف
 أريحا  27/7/2022

 

 * إخطارات الهدم: 
  

 املحافظة التاريخ   إخطارات الهدم  الرقم
ً  راعي كفر بلدة مدخل قياسات أخذ 1  جنني  2/7/2022 لهدمه متهيدا
 الخليل  3/7/2022  يطا بلدة رشق منطقة يف منزلني يف العمل بوقف أخطرت 2
 إىل باإلضافة منشأة، 30 حوايل اإلخطارات شملت حيث مبنشآتها، البناء بوقف عائالت ست أخطرت 3

 رباألغوا التحتا حمصة خربة يف.السابقة السنوات خالل أخطرت التي املنشآت من العديد تصوير
 .بناء وقف إخطارات الشاملية

األغوار  4/7/2022
 الشاملية 

 الخليل  4/7/2022 سلمت اخطارات وقف بناء يف منطقة العبادية والخروعة رشق الخليل  4
 القدس  5/7/2022 القدس رشق شامل عناتا بلدة يف ملنزل هدم أمر سلمت 5
 نابلس  5/7/2022 نابلس جنوب الرشقي اللنب يف منزالً 12 من ألكرث بالهدم اخطارات سلمت 6
 طوباس  7/7/2022  عاطوف بقرية اإلنشاء قيد منزل يف البناء بوقف أخطرت 7
 7 هموأمهلت رمانة قرية يف منزلهم بهدم ،"إلعاد" عملية منفذي أحد الرفاعي، أسعد األسري عائلة أخطرت 8

 .لإلخالء أيام
 جنني  7/7/2022

 نابلس  13/7/2022 .صالرتخي عدم بحجة نابلس، جنوب الرشقية باللنب املنازل من لعدد بناء ووقف هدم إخطارات سلمت 9
 .مرتا مربعا للمواطن حافظ نعيم مساعيد 30بإزالة مبنى سكني مساحته  تأخطر  10

 .مرتا مربعا للمواطن ذاته؛ بحجة تدمري آثار 70بوقف العمل يف بركس للامشية مساحته  تخطر أ  
مرتا  30مرت مربع، وبركس مساحته حوايل  100بوقف العمل يف بركس للامشية مساحته تقريبا  تأخطر  

 مربعا للمواطن رامي نعيم مساعيد؛ بحجة تدمري آثار.

 طوباس  18/7/2022
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 كردلة قرية يف فقها عيل محمد للمواطن دومنات، 4 مساحتها بالستيكية بيوت بإزالة شفويا أخطر 11
 .الشاملية باألغوار

األغوار  18/7/2022
 الشاملية 

 جنني 18/7/2022 مانةر  قرية يف صبيحات عامد صبحي األسري عائلة منزل هدم قرار عىل العليا، االحتالل محكمة صادقت 12
 الخليل 18/7/2022 .الخليل جنوب يطا مسافر يف طبيعية محمية وهدم منازل 6 يف العمل أخطرت بوقف 13
 طوباس  19/7/2022 طوباس رشق عاطوف املواطنني يف قرية مساكن بتصوير رشعت 14
 للمواطنني، خيام أربع بتصوير ورشعت األحمر، الرأس اقتحمت ثم ،"الكبيش أم" منطقة اقتحمت 15

 .عاطوف لقرية الرئيس الشارع من قريبة مناطق يف عالمات ووضعت
 طوباس  20/7/2022

 اكنهممس بإخالء املحتلة القدس رشق البدوي النوار أبو تجمع يف القاطنني املواطنني من عددا أخطرت 16
 .هدمها أو ومنشآتهم وخيامهم

 القدس 21/7/2022

 نللمواط منزل: الخليل وهي رشق جنوب زراعية ومنشأة منازل ثالثة يف والبناء العمل بوقف أخطرت 17
 لحظرية إضافة افراد، 6 يأوي الذي كعابنة يوسف محمد ومنزل فردا، 12 يأوي وهو اطعيامت عبد عطوة

 .افراد 7 ويأوي كعابنة محمد هيثم املواطن ومنزل لألغنام،

 الخليل  24/7/2022

 عوض، يوسف نحالني، وهم محمد بلدة يف البناء ووقف بالهدم إخطارات مواطنني تسعة سلمت 18
 زراعية، غرف بهدم إخطارات نجاجرة ذيب بدر وفايز عوض، جميل وأحمد عوض، يوسف وابراهيم
 سالمة احمد محمد وصبحي عوض يوسف ومازن نجاجرة سامل محمود سامل من كل تسليم إىل إضافة

 وإخطار زيدان، جامل محمد للمواطن بناء أرضية هدم وإخطار زراعية، غرف يف العمل بوقف إخطارات
 .نجاجرة اسحق محمود أحمد للمواطن قائم بناء بوقف

 بيت لحم  25/7/2022

 لإسامعي وموىس العدرة، محمد عيل وهم : محمد الديرات قرية يف منازل ستة يف البناء بوقف أخطرت 19
 يف البناء بوقف عودة، محمد وعيل العدرة، محمود وخرض الرصيع، وقاهر العدرة، كامل وحمزة العدرة،
 .املأهولة منازلهم

 الخليل  26/7/2022

 الخليل  27/7/2022  يطا مسافر يف التوانة لقرية املؤدي املدخل عىل باالستيالء أخطرت 20
 القدس  27/7/2022 القدس غرب شامل بّدو بلدة يف بالهدم للسيارات أخطرت مغسلة 21
 ١٤ لخال لإلخالء مهلة وتعطيهم بالقدس، القدمية البلدة يف منزلهم هدم بقرار الدييس أبلغت عائلة 22

 ً  .يوما
 القدس 31/7/2022

 
 

: *استيطان  
 

 املحافظة التاريخ   استيطان  الرقم
األقىص املسجد أعمدة من حجارة سقوط 1  القدس  1/7/2022 
 يوالت املنطقة، يف عسكرية تدريبات إلجراء الفوقا حمصة خربة يف مساكنها من عائالت عدة طردت 2

 ستستمر لعدة أيام قادمة.
األغوار  4/7/2022

 الشاملية 
 رام الله  5/7/2022 نعلني  بلدة يف املواطنني ارايض من اشجارا واقتلعت تجريف عمليات نفذت 3
 نابلس  5/7/2022  دوما قرية يف مياه عني محتويات دمرت 4
 الخليل  5/7/2022  بريين قرية يف  االشجار عرشات واقتلعت أراضا جرفت 5
 القدس  7/7/2022 الكسواين. لؤي تعود للمواطن املحتلة، القدس غرب شامل صموئيل النبي بلدة يف أرضا جرفت 6
 يف املقامة املستوطنات من عدد يف البناء لتوسيع االستيطانية املخططات من مجموعة عىل صادقت 7

 .املحتلة الغربية الضفة
 الضفة  12/7/2022
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 شامل واملغري وترمسعيا نابلس، جنوب وقريوت جالود قرى أرايض من دومنا) 1480( نحو عىل استولت 8
 .الله رام

رام الله  13/7/2022
 نابلس و 

تتبع لقریة راس كركر في رام  دونما 103.7840 ةعلى ما مساح مخطط لالستیالء 9
 .هللا من أجل توسیع مستوطنة تلمون اإلسرائیلي

21/7/2022  

 اىل الفلسطينيني تسلل ملنع الخليل مع الحدود طول عىل ضخم فاصل جدار ببناء يبدأ االحتالل جيش 10
 املحتلة األرايض

 الخليل  22/7/2022

 وقوصني، فرش  دير بلديت بني فروة أبو تسمى منطقة يف الرتابية بالسواتر وأغلقت زراعيا طريقا جرفت 11
 .املنطقة يف مواجهات اندالع وسط

 نابلس  26/7/2022

 القدس يف جديدة استيطانية وحدة 1446 لبناء خطة عىل صادق االحتالل 12
 

 القدس  26/7/2022

ً  أزالت 13  الخليل 26/7/2022 .الخليل قضاء برتقوميا الهردش جبل يف للمزارعني والخيم واملساكن العرائش من عددا
 رشق يف قرية حجة دومنا، 75 مساحة عىل أشهر 6 منذ مزروعة زيتون شجرة 1000 حوايل اقتلعت 14

 ".عليها مستوىل" أراٍض  أنها قلقيلية بحجة
 قلقيلية 27/7/2022

 نابلس  28/7/2022 .نابلس غرب والناقورة رشف دير أرايض من دومنا 16,5 نحو عىل اليد بوضع يقيض قرارا جددت 15
 الخليل 28/7/2022 مستوطنون يستولون عىل منزل جديد بالقرب من مسجد قيطون يف البلدة القدمية بالخليل. 16
 القدس  28/7/2022 يف منطقة سلوان جنوب املسجد االقىص املباركبتجريف أرايض املواطنني قامت  17
 القدس  29/7/2022 .الصخرة قبة مبحيط املياه ترسب بعد األقىص يف الصيانة منعت أعامل 18

 

	


