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 رصد ومتابعة
 

 2022 مايو /أيار االستيطان يف
 منشأة يف أيار/ مايو 42هدم 

  
 فريق اإلعداد:

 
 سندس قرعان، وروال حسنني رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 
 

هر وإخطار الكثري من املنشآت بالهدم خالل ش الفلسطينيني، مصادرة أرايضيف سلطات االحتالل سياساتها  واصلت
يف إطار سياسات العقاب ، من بينها منازل أرسى وشهداء، منشأة 42نحو هدمت  فقد، 2022من عام  أيار/ مايو

نشآت م فيام أخطرتوكذلك هدمت قرية العراقيب مسلوبة االعرتاف يف النقب،  ،ينتهجها االحتاللالجامعي التي 
 يف مختلف محافظات الوطن.أخرى بالهدم 

 
 * الهدم 

 
 املحافظة التاريخ الهدم الرقم

 سنة العرشين أعامرها تزيد زيتون شجرة 100 من وأكرث شائكة أسالك واقتلعت مرت ألف وبطول دومنات 7 مبساحة حجرية سالسل هدمت 1
 يف قرية صبيحة

 نابلس  2/5/2022

 جنني 7/5/2022 جنني يف الحارثة بالسيلة جرادات عمر األسري منزل هدمت 2
 عدم بحجة مطاوع؛ أبو فارس كامل للمواطن مربع، مرت 100 بـ مساحتهام تقدر عينون خربة يف اإلنشاء قيد سكنيتني غرفتني هدمت 3

 .الرتخيص
 طوباس  9/5/2022

 نابلس  9/5/2022  دجن بيت قرية يف اإلنشاء قيد مبنيني هدمت 4
 النقب  9/5/2022 .2000 العام منذ التوايل عىل 201الـ للمرة النقب، منطقة يف االعرتاف مسلوبة العراقيب قرية أهايل مساكن هدمت 5
 إطالق" ناطقم يف إقامته بحجة حنيني؛ عتاب للمواطنة ملكيته تعود، دجن بيت فروش بلدة يف ،"بالستييك بيت" زراعية دفيئة هدمت 6

 ".نار
 نابلس  9/5/2022

 القدس  9/5/2022 .املحتلة القدس رشق جبع قرية يف مليحات، سليامن خليل أحمد املواطن منزل هدمت 7
 طوباس  9/5/2022 طوباس رشق عينون يف اإلنشاء قيد منزال هدم 8
 القدس  10/5/2022 .املحتلة بالقدس سلوان يف الرجبي عائلة منزل هدمت 9

 بيت لحم  10/5/2022 صالح ورزق موىس محمد تعودان الخرض بلدة يف زراعيتني غرفتني االحتالل آليات هدمت 10
 القدس  11/5/2022 .السالمية عطوان للمواطن ملكيته تعود حنينا، بيت بلدة يف األشقرية حي يف منزالهدمت  11
 القدس  11/5/2022 .الرتخيص عدم بحجة مصطفى، محمد للمواطن ملكيته عود العيساوية قرية يف منزال هدمت 12
 لها، ةالتابع الخاصة والوحدات الشـــرطة من كبرية قوات بحامية قاسم، كفر يف اإلنشاء قيد منزال االحتالل قوات وجرافات آليات هدمت 13

 .ترخيص دون البناء بذريعة
 الداخل املحتل  11/5/2022

 كام صبحة، أبو أيوب محمد للمواطن ملكيتها تعود مربع، مرت 100 مساحة تبلغ ومنزال وبركسا لألغنام وحظائر وخيم زراعية غرفة هدمت 14
 يف مسافر يطا   أعمر سامل محمد رائد للمواطن وخيمة بركسا هدمت

 الخليل  11/5/2022

 الخليل 11/5/2022 .مربعا مرتا 80 مساحته تبلغ الذي النجار، محمد املواطن منزل املركز قرية هدمت 15
 أحمد للمواطن يعود الرتخيص، عدم بحجة مرتا، 90 مبساحة واحد طابق من مكون الولجة  قرية شامل حويزة عني حي يف منزال هدمت 16

 .فيه للسكن وعائلته يستعد كان الذي برغوث نضال
 بيت لحم 11/5/2022

 القدس  14/5/2022 .ذاتيا منزله هدم عىل املحتلة، بالقدس باهر صور بلدة من دبش فرج الشاب أجربت 17
 أبو"و انحمد جمعة محمد يف املنطقة الرشقية يف العيساوية تعود  "بركسات" عن عبارة معظمها املكان، يف املنشآت من عدد بهدم رشعت 18

 .محمود" إياد
 القدس  16/5/2022

 أريحا  16/5/2022 .أريحا مدينة شامل التحتا، الديوك قرية يف مجاورا ومخزنا مبنزل يحيط سورا هدمت 19
 بيت لحم  18/5/2022 ملح بيت رشق صالح دار قرية يف، الرتخيص عدم بحجة العنرصي، والتوسع الضم جدار قرب عواد، إبراهيم محمد املواطن منزل هدمت 20
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 القدس  19/5/2022 .ترخيص دون البناء بحجة املحتلة، القدس جنوب باهر صور بلدة يف منزله هدم عىل كف أبو مهند املواطن أجربت 21
 النقب  22/5/2022 1948 عام أرايض داخل النقب يف السالم شقيب قرية يف املساكن من عددا سلطات هدمت 22
 سلفيت  22/5/2022 سلفيت قضاء الديك كفر قرية يف زراعية منشآة هدم 23
 وذلك مربعا، مرتا 140 حوايل منهام كل مساحة تبلغ القدس، من ملواطنني يعودان اريحا مبحافظة الديوك قرية يف االنشاء قيد منزلني هدم 24

 .الرتخيص عدم بحجة
 أريحا  23/5/2022

 سلفيت  23/5/2022 .حبوب ومحمد الراتب، واياد ايوب، نافز:  للمواطنني ملكيتها تعود سلفيت، غرب الديك كفر بلدة يف زراعية غرف 3 هدمت 25
 الخليل  24/5/2022 .الصاوي يسدع ومحمود العمور، سامل محمد رائد للمواطنني ملكيتهام تعود يطا ببلدة والجوايا التوانة قريتي يف زراعيتني غرفتني هدمت 26
 قلقيلية  24/5/2022 قلقيلية يف الفصل جدار خلف املعزول الرمضاين عرب تجمع مسجدت هدم 27
 األغوار الشاملية  24/5/2022 .عليها واستولت الشاملية، باألغوار امليتة خربة يف سكنية خيمة هدمت 28
 القدس  25/5/2022 .املحتلة القدس جنوب صفافا بيت بلدة يف طابقني من مكونا منزال هدمت 29

 
 * إخطارات الهدم : 

  
 املحافظة التاريخ   إخطارات الهدم  الرقم

 وذلك ارسائييل، أمن حارس فيها قتل التي ارئيل عملية تنفيذهام بتهمة اعتقلتهام اللذين مرعي ويحيى عايص يوسف ملنزيل هنديس مبسح قامت 1
 .لهدمهام يبدو ما يف متهيدا

 سلفيت  1/5/2022

 االنتداب عهد يف تشييده تم بالعني الخاص) الحاووز( املياه خزّان أن إىل مشريًا ساعة، 96 خالل القرية جنوب" دوما عني" بهدم إخطاًرا علقت 2
 شائكة بأسالك هوإحاطت املياه نبع ترميم جانب إىل للمياه، وترسيبه املواطنني عىل خطرًا لتشكيله ترميمه عىل القروي املجلس وعمل الربيطاين،
 .النبع داخل السقوط من األطفال لحامية

 نابلس  2/5/2022

 الخليل  3/5/2022 يف مسافر يطا  قرارات مبنع البناء والهدمسلمت  3

 الذي االلتامس رفضت حيث الخليل، جنوب يطا مسافر يف مواطن آالف 4 نحو يقطنها سكنيا تجمعا 12 هدم العليا االحتالل محكمة سمحت 4
 .منها وتهجريهم نار إطالق مناطق إعالنها االحتالل قرار ضد به تقدموا

 الخليل  5/5/2022

 جنني 6/5/2022 .جنني يف حازم رعد الشهيد شقة بهدم نهايئ قرار عىل الغربية الضفة يف االحتالل جيش قائد يسمى ما وقع 5

 بحجة ،األقىص املسجد جنوب سلوان ببلدة الرجبي، لعائلة تعود سكنية شقق عدة من يتكون مبنى بهدم القدس، يف االحتالل بلدية أخطرت 6
 .ترخيص دون البناء

 القدس  8/5/2022

 قلقيلية 14/5/2022 .قلقيلية مبحافظة العنرصي، الفصل جدار خلف املعزول الجنويب،" الرماضني عرب" تجمع يف اإلنشاء قيد مسجد بهدم أخطرت 7
 مرتا 150 ومساحته فوكني، واد اقرية غرب" سياج أبو" منطقة يف والواقع وأزالت كرفان  االنشاء، قيد منارصة، نارص محمد املواطن منزل أخطرت 8

 .الرتخيص عدم بحجة بالهدم مربعا،
 بيت لحم  17/5/2022

 جنني  19/5/2022  يعبد بلدة يف  حامرشة، ضياء الشهيد لعائلة تعود سكنيتني شقتني بهدم أخطرت 9
 جيهو  ويونس طه، محمود الرحيم وعبد أحمد، عيل عفيف محمد للمواطنني ملكيتها تعود ومقهى، منازل ستة يف والبناء العمل بوقف أخطرت 10

 الديك كفر بلدة يف .أحمد عيل فتحي رشيف واملواطن مرعي، ادم الناطور وسميح الديك،
 .سلفيت 21/5/2022

 امن حارس يهاف قتل التي" ارئيل" عملية تنفيذه بتهمة وذلك سلفيت، مبحافظة حسان بني قراوة من مرعي يحيى األسري عائلة منزل هدم قررت 11
 .املايض الشهر اواخر املستوطنة

 سلفيت  23/5/2022

 ضعو  محمد وعالء النواجعة، دعسان عمر: للمواطننيتعود  البيضا، عني ومنطقة الجوايا، قرية يف زراعية وغرفة منازل، ثالثة بهدم اخطرت 12
 طبيخ ابو ظاهر غسان، و النواجعة عويص محمد وزيدان النواجعة،

 الخليل  23/5/2022

 الخليل  30/5/2022 .مربعا مرتا 140 مساحته وتبلغ قصة، أم البدوي التجمع يف منزله بهدم إخطارا كعابنة ناجح املواطن سلمت 13

 الخليل  30/5/2022 .ترخيص بدون البناء بحجة مربعا، مرتا 80 مساحته وتبلغ الدرج، خشم منطقة يف منزله بهدم االتيمني، إبراهيم محمد املواطن أخطرت 14
 من كالهامو  صبيحات، صبحي األسري لعائلة آخر اخطار تسليم املقبلة األيام خالل سيتم فيام منزلهم، بهدم الرفاعي، أسعد األسري عائلة أخطرت 15

 .جنني يف رمانة بلدة سكان
 جنني 31/5/2022

 
 

: *استيطان   
 

 املحافظة التاريخ   استيطان  الرقم
 بيت لحم  5/5/2022 استوىل مستوطنون، بحامية قوات االحتالل عىل عرشات الدومنات من أرايض بلدة الخرض، جنوب بيت لحم، واعتدوا عىل مالكيها. 1
 أريحا  5/5/2022 ".طبيعية محمية" مسمى تحت أريحا، جنوب موىس والنبي الرشقية السواحرة بلدة أرايض من دونم ألف 22 عىل االستيالء أعلنت 2
 الخليل  7/5/2022 عسكري تدريب ملناطق وتحويلها الخليل جنوب يطا مسافر يف تجمع عرش اربعة بتهجري ارسائييل قرار 3
 بيت لحم  9/5/2022 .دومنا 22 مساحتها تبلغ  الجبعة، قرية يف أراض بتجريف رشعت 4
 األغوار  12/5/2022 .باألغوار نعجة، مرج قرية يف مياه، تجميع بركة دمرت 5
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 عىل ادقةواملص اإليداع عىل االحتالل جيش يف" املدنية اإلدارة"لـ التابع األعىل التخطيط مجلس يف لالستيطان الفرعية اللجنة صادقت 6
 مشاريع عىل غانتس، بيني الحرب، وزير موافقة بعد وذلك املستوطنات، يف سكنية وحدة 3988 تشمل جديدة استيطانية مخططات
 .جديدة استيطانية

12/5/2022 -- 

 الخليل 13/5/2022 استوىل عرشات املستوطنني، عىل منزل رشق الخليل، بحامية قوات االحتالل، ورفعوا علم االحتالل عىل املنزل. 7
 القدس  17/5/2022 ، بأعامل تجريف يف قطعة أرض ببلدة شعفاط شامل رشق مدينة القدس املحتلرشعت آليات االحتالل 8
 بيت لحم  17/5/2022 .لحم بيت غرب فوكني واد قرية يف زراعيا دومنا 40 عىل باالستيالء  أخطرت 9
 بيت لحم   18/5/2022  .استيطانية ألغراض لحم، بيت غريب حوسان وقرية" القبو" منطقة يف دومنات، خمسة عىل استولت 10
 الخليل  24/5/2022 الخليل جنوب دورا أرايض من دونم 520 عىل يستويل جديد استعـ،ماري مخطط 11
 نابلس  25/5/2022 أعامل تجريف استيطاين يف أرايض بلديت قرصة ودوما تواصل 12
 ستوطنني،امل من ومجموعات االحتالل قوات أدخلت أن بعد وذلك الخليل، يف اإلبراهيمي الحرم يف الكهربايئ املصعد هيكل تركيب انتهتمن 13

 .للحرم اقتحامهم لتسهيل باملستوطنني خاص كهربايئ مصعد لرتكيب متهيدا الحرم، ساحات إىل وشاحنات ثقيلة معدات فجرا،
 الخليل  26/5/2022

 نابلس  27/5/2022 ".عسكرية ألغراض لالستخدام" منها، جزءوحولت  عمري شادي للمواطن ملكيتها تعود حوارة بلدة يف سكنية بناية عىل استولت 14
 بالداخل لعايلا التعليم مؤسسات يف فلسطني أعالم رفع مينع قانون مرشوع عىل األحد، اليوم، للترشيع اإلرسائيلية الوزارية اللجنة صادقت 15

 .الحايل األسبوع خالل التمهيدية بالقراءة عليه للتصويت للكنيست تقدميه وتقرر املحتل،
 الداخل املحتل  29/5/2022

 قلقيلية  30/5/2022 .منها االستفادة من املزارعني ملنع معداته، عىل واستولت عطية، راس بلدة من الغربية املنطقة يف مياه برئ ردمت 16
 

	


