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 كلمة العدد

الهادفة إلى منع قيام دولة يمثل النشاط االستعماري اإلسرائيلي في فلسطين أحد أخطر الممارسات اإلسرائيلية 

وتعمل مختلف األجهزة والمؤسسات والمنظمات اإلسرائيلية  ،فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة

بتوجيه مباشر ودعم رسمي من الحكومة اإلسرائيلية على تنفيذ برنامج منهجي للتوسع االستعماري في مختلف 

وديمغرافية إلى عائق حقيقي أمام جغرافية بكة االستعمار وما يرافقها من تغيرات المناطق الفلسطينية، بحيث تتحول ش

 إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.  

من هذا  شهريةالعمل على إصدار سلسلة دورية  هيئة مقاومة الجدار واالستيطان تانطالقا من هذا الفهم، فقد باشر

على تقديم  وقمنا بالتركيزيدانية على واقع االستعمار اإلسرائيلي في فلسطين، التقرير والذي يعرض التطورات الم

من قبل سلطات االحتالل وقطعان المستعمرين على حد  رةواالعتداءات المستم االنتهاكاتوصف كمي لعدد من 

 .سواء
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( هو شهر العطاء مايو) ايارشهر  حيث ان  ،ويأتي اصدار هذا التقرير بالتزامن مع العديد من المناسبات الوطنية

تراب فلسطين، وعندما نراجع التواريخ الفلسطينية خالل  يروي الذيالفلسطيني المتدفق دوما، شهر الشالل االحمر 

تحضرنا على الفور ذكرى مذابح النكبة الفلسطينية في سنوات الحرب غير المتكافئة، وتحضرنا مذابح وجرائم   آيار

 ائيلي ضد افراد الشعب الفلسطيني.االحتالل االسر وعمليات اغتيال عديدة قام بها

 12حيث هناك مئات األسرى قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام في  ال ننسى االسرى الفلسطينيين

 2011أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون االحتالل، ويبلغ عدد االسرى نحو 

، هذا بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية  سجنا ومركز توقيف 22مئة طفال، في  امرأة وثالث 02فلسطيني، بينهم 

تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام،  2112أيار  22المضربون عن الطعام صباح اليوم السبت وقد اعلن االسرى 

إدارة سجون االحتالل ساعة، جرت بين  21، بعد مفاوضات طويلة ألكثر من 2112نيسان  12الذي شرعوا فيه منذ 

إذ تّم التوصل إلى اتفاق مع  ،وبين قيادة اإلضراب، وعلى رأسها القائد مروان البرغوثي، وذلك في سجن "عسقالن"

 .إدارة السجون حول المطالب اإلنسانية العادلة المطروحة من قبل األسرى

 

                                                                         

 ملخص التقرير الشهري

، مجموعة من الجرائم 2112وثقت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في تقريرها الصادر لشهر ايار من العام 

ضد المواطنين الفلسطينيين  التي نفذتها سلطات االحتالل االسرائيلي وعصابات االرهاب من المستعمرين

شجرة  221ة واقتالع آمنزل ومنش 18مواطنين وهدم  2العزل ومقدساتهم وممتلكاتهم اسفرت عن استشهاد 

وحدات استعمارية جديدة واقامة بؤرة استعمارية على اراضي خربة  211زيتون وعنب والمصادقة على بناء 

 السويدة في محافظة طوباس.

 

 شهداء الهبة الشعبية:

يار المنصرم بالتزامن مع اضراب الحركة االسيرة في السجون االسرائيلية آخالل شهر  مواطنين  2 استشهد

  -والشهداء هم:

 .7102 -ان وتاريخ االستشهاد خالل شهر اياركقائمة الشهداء حسب العمر ووم

 تاريخ االستشهاد العنوان ومكان االستشهاد العمر اسم الشهيد 

الرحمن حجيجيفاطمة عفيف عبد  2112-0-2 قراوة بني زيد/القدس 12   

2112-0-12 القدس/االردن 02 دمحم عبدهللا سليم الكسجي  

2112-0-12 النبي صالح/سلفيت 22 سبأ نضال عبيد   

2112-0-10 غزة 28 دمحم بكر  

2112-0-18 بيتا/نابلس 22 معتز حسين هالل بني شمسة  
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تقوعحاجز الكونتينر/  12 خالد حازم العمور  22-0-2112  

2112-0-20 نتانيا/طولكرم 22 مهند يوسف عبد الرحمن ابو سفاقة  

2112-0-21 بيت فجار/بيت لحم 10 فاطمة جبريل عايد طقاطقة  

 عمليات الهدم:

منزل ومنشآة خالل شهر ايار المنصرم في مختلف محافظات الضفة الغربية،  18وثق التقرير الشهري هدم 

 -االتي:توزعت على النحو 

ين تجاريتين في مناطق صور باهر والطور آتمنازل ومنش 2عمليات هدم في محافظة القدس طالت 0 -

 والعيسوية.

 عمليات هدم لمنازل وبئر مياه في بلدات الولجة والخضر في محافظة بيت لحم. 0 -

 تين سكنيتين ومثلهما للماشية .آعمليات هدم في الجيفتلك في محافظة اريحا لمنش 2 -

 س لصناعة الفحم في بلدة يعبد في محافظة جنين.برك 2 -

 خط مياه في قرية بردلة في محافظة طوباس يزودها بالماء.  -

 خيمة في قرية الصارورة في بلدة يطا. -

 

 التوسع االستعماري:

وبمقابل الهدم لمنازل الفلسطينين تعتمد حكومة االحتالل االسرائيلي سياسة البناء لقطعان المستعمرين 

على اكبر قدر ممكن من جغرافيا المكان وتحويلها لصالح التوسع االستعماري من خالل مصادقة للسيطرة 

وحدات استعمارية في مستعمرة "كوخاف يعكوف" القريبة من  211اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على بناء 

الف ( 10)ارية منهاالف وحدة استعم 28القدس. كذلك من خالل المخططات طويلة االمد والتي تهدف لبناء 

في مستعمرات "جفعات همتوس" وتلبيوت" ووراموت وبسغات وئيف والنبي يعقوب وجبلو وعتروت" 

االف وحدة استعمارية في مستعمرات  "تسومت فات ونزلة موشاب واوري مشواه، رومماه،  (11و)

 هرتسوج، كتمونيم، ارنونه، ميلحاه في القدس.

المدنيوة مون خوالل عمليوات الهودم لممتلكوات الموواطنين والمصوادرات ووقوف النشاط الملحووظ لوادارة كما ان 

الملحوظوة فوي النشواط ، والزيوادة "Cعلى مناطق " البناء، يأتي ضمن إطار سياسة العقاب الجماعي والسيطرة

اإلسووتيطاني موون خووالل زيووادة الوحوودات السووكنية والسوويطرة علووى األراضووي واالعتووداءات، تعكووس إسووتدامة 

 اإلسرائيلية في التوسع.المنهجية 
 

 

 

 

 قوانين عنصرية:

على ما يسمى 'قانون القومية'،  ة بالقراءة التمهيدي ة ولتدعيم سياسة االستعمار صادقت الكنيست اإلسرائيلي

وينص اقتراح القانون الجديد على أن 'دولة إسرائيل هي البيت   ،الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر

كما ينص  ، القومي للشعب اليهودي' وأن 'حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي

 اقتراح القانون على أن 'لغة الدولة هي اللغة العبرية'، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى 'لغة لها

 مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة'.
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صادقت االدارة المدنية التابعة لجيش االتالل في الضفة الغربية على المساحة التي ستقام عليها مستعمره اسرائيلية كما 

االسرائيلية العليا إلقامتها على أراضي جديدة لتوطين مستعمري " مستعمرة عمونا"، التي هدمت بقرار من المحكمة 

 فلسطينية ملكية خاصة.

 

  

 ارهاب قطعان المستعمرين:

كما توقف التقرير الشهري على حالة االرهاب الذي يمارسه قطعان المستعمرين بدعم علني من جيش 

من بلدة بيتا  22االحتالل االسرائيلي والذي ظهر جليا في عملية استشهاد الشاب معتز حسين هالل بني شمسة 

ة من المارة في الشارع ، وراس احد الصحفيين ودهس ثالث عندما اطلق مستعمر النار باتجاه راسه مباشرة 

شجرة زينون  211، وقطع الشابين رائد غيث وغسان المحتسب وضرب المواطن مأمون نصار ودهس

وعنب، واغالق الطرق الواصلة بين مدن الضفة وتنفيذ اعمال عربدة على الحواجز واقتحام القرى واالعتداء 

ادريس من قرية مادما الذي تعرضت على الممتلكات وحرقها كما جرى جرى مع المواطن عبد العظيم 

جرافته للحرق من قبل عصابات المستعمرين وخط منظمة "تدفيع الثمن" اليهودية اإلرهابية، شعارات 

عنصرية على جدران ومركبات في حي السهل ببلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة. ومن الشعارات 

مركبة  12نتقام، تدفيع الثمن".كما تم اعطاب اطارات "شتائم وألفاظ نابية للرسول دمحم عليه السالم، واال

 وتعود لعائالت عيسى وأبو زهرة وغوشة.

الى جانب ذلك واصل المئات من المستعمرين اقتحام ساحات المسجد االقصى المبارك وتدنيس  حرمته، 

 وتنظيم االحتفاالت بمناسبة احتالل القدس .

 

 

 الهبة الشعبية .0

 

 شهداء خالل شهر آيار 7

ارتقى سبعة شهداء خالل الشهر اماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة وهم الطفله )فاطمة حجيجي( والطفل )خالد 

( من االردن والذي استشهد في القدس، والشهيد )سبأ نضال عبيد( حمد عبدهللا سليم الكسجي، والشهيد )حازم العمور(

 . ابو سفاقة( و)دمحم بكر( و)معتز حسين بني شمسه( والشهيد )مهند يوسف
 

ً من 021حوالي االحتالل االسرائيلي خالل الشهر الماضي  سلطاتمن ناحية أخرى اعتقلت   مختلف  مواطنا

كما علق االسرى داخل السجون من بينهم عشرات االطفال دون سن الثامنة عشر، ، محافظات الضفة الغربية

بعد تحقيق جزء كبير من مطالبهم االنسانية   االسرائيلية اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر واحد واربعون يوما

من بينهم عشرات االطفال خالل مسيرات   ( مواطنا 081الى ذلك قامت سلطات االحتالل باصابة وجرح نحو )  ،

المعدني  والرصاصبالرصاص الحي  العديد من المواطنيين ، حيث تم اصابة النكبة التضامن مع االسرى و ذكرى

 . اصابة بالغاز السام والمسيل للدموع 211من انه اكثر  ، وبينت االحصائياتالمغلف بالمطاط
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 إعتداءات سلطات االحتالل .7

 
 في محافظات الضفة الغربية وإخطارات الهدم عمليات الهدم 0.7

ر اغلب عمليات الهدم خالل شهحيث نُفذّت  المعلومات الى استمرار ارتفاع عمليات الهدم في الضفة الغربية،تشير 

 تي:آيار في محافظتي القدس وبيت لحم، حيث كانت عمليات الهدم في مختلف المحافظات على النحو اآل

 

 محافظة القدس: 

 2-0-2112  

منشآتين تجارية في بلدة العيسوية وسط المدينة المقدسة، بحجة هدمت جرافة تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 

 وتعود للمواطنين مطيع ومحمود أبو ريالة. ،عدم الترخيص

 2-0-2112 

هدمت جرافات بلدية االحتالل منزال يعود للمواطن أشرف فواقة في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، 

 بحجة البناء دون ترخيص.

 2-0-2112  

تابعة لبلدية االحتالل ، بهدم منشآتين سكنيتين، بحي جبل الزيتون/الطور الُمطل على القدس شرعت جرافات 

 القديمة، بحجة عدم الترخيص تعود ملكيتها للمواطنين خليل أبو سبيتان، ورامي الصياد.

 12-0-2112  

اإلنشاء في حي االحتالل اإلسرائيلي بناية بالحديد، واخطرت بهدم أربع بنايات أخرى قيد  سلطاتاغلقت 

المطار بحجة التعدي على شارع رئيسي وقربها من مقاطع جدار الضم والتوسع الذي يفصل الحي عن 

 "مطار القدس" )قلنديا(.

 20-0-2112 

 هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي خيمة في قرية صارورة شرق بلدة يطا في محافظة الخليل.

 

 

 

 

 :محافظة اريحا 



7 
 

 1-0-2112 

تين سكنيتين وحظيرتين لالغنام للمواطنين ناجح كعابنه ونجله عودة، في قرية آاالحتالل منشهدمت جرافات 

 الجفتلك باالغوار الوسطى بحجة عدم الترخيص.

  طوباسمحافظة: 

 12-0-2112 

 .دمرت جرافات االحتالل فتحة مياه في قرية بردلة في محافظة طوباس بحجة عدم الترخيص

  جنينمحافظة: 

 11-0-2112 

 منشاة للخشب في بلدة يعبد في محافظة جنين. 12االحتالل بركسين للحطب واحرقت  سلطاتهدمت 

 :محافظة بيت لحم 

 2-0-2112  

 منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص 2االحتالل اإلسرائيلي   سلطاتهدمت 

متر مربع، وهو  211ن، بمساحة اجمالية والمنزل مكون من طابقي (ابراهيم نيروخ)المواطن  تعود لكل من

 متر مربع. 101مأهول و الشقيقين حامد ورائد أبو سنينة، وهما قيد االنشاء، ومساحة كل منزل 

 اعتداءات سلطات االحتالل على االرض 7.7

لم تعرف االنسانية حتى اللحظة مشروع احاللي وترحيلي كالذي تمارسه سلطات االحتالل االسرائيلي، حيث ان 

اآلالف من الفلسطينيين في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة تم تهجيرهم بالقوة أو معرضين لخطر التهجير 

كما ماعية فورية وطويلة األمد على األسر الفلسطينية، القسري، والذي له آثار مادية واجتماعية اقتصادية ونفسية اجت

هو السياسات المتصلة باالحتالل، بما في ذلك عدم القدرة على  الغربية الضفة يفالمحرك األساسي للتهجير ان 

وفي بعض الحاالت ، الجدار ذات الصلة، وقضايا وضع اإلقامة وتأثير الهدم الحصول على تراخيص بناء وعمليات

من خالل ممارسة التضييق واالعتداء على  حيل القسريهناك تجّمعات في الضفة الغربية بأكملها معرضة لخطر التر

، ومن اهم االعتداءات التي تمت على االرض في االرض كما هو االعتداء على المواطن الفلسطيني بشكل يومي

 كانت على النحو االتي: آيارمحافظات الضفة الغربية خالل شهر 

 :محافظة جنين 

 2-0-2112 

االحتالل اإلسرائيلي عمليات التجريف بالقرب من بلدة عرابة جنوب المدينة، ونصبت  سلطاتواصلت 

 .حاجزا عسكريا

  طوباس:محافظة 

 12-0-2112 

االحتالل على مضختين للمياه ودمرت ثالثة في خربة الدير ووضعت سياجا حول قطعة  سلطاتاستولت 

 ارض شرق تياسير في محافظة طوباس.

http://www.ochaopt.org/ar/location/west-bank
http://www.ochaopt.org/ar/location/west-bank
http://www.ochaopt.org/ar/theme/destruction-of-property
http://www.ochaopt.org/ar/theme/destruction-of-property
http://www.ochaopt.org/ar/theme/west-bank-barrier
http://www.ochaopt.org/ar/theme/west-bank-barrier
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 12-0-2112 

شتلة زيتون تعود للمواطن احمد خليل مبسلط في خربة ابزيق في  21جرافات االحتالل االسرائيلي اقتلعت 

 محافظة طوباس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسيرات الشعبية 2.7

مستمره في محافظات الضفة  العنصري وجدار الضم والتوسع لالستعماراالسبوعية المناوئة  المسيرات ما زالت

وكذلك استمرار سلطات االحتالل لقمعها من خالل اطلق اللرصاص الحي والمطاطي، وكذلك اطالق قنابل  ،الغربية

  في محافظتي رام هللا وقلقيلية. آياروكانت اهمها خالل شهر  الغاز السامه،

. 

 :محافظة رام هللا 

 0-0-2112 

 12مسيرات سلمية في كل من النبي صالح ونعلين وبلعين اسفرت عن اصابة  2 سلطات االحتاللقمعت 

 مواطن.

 12-0-2112 

شارك العشرات في مسيرات نعلين وبلعين والنبي صالح المنددة بالجدار واالستيطان والداعمة لقضايا 

طن واصابة االحتالل بالقمع الوحشي مما ادى الى استشهاد موا سلطاتاالسرى العادلة. حيث قابلتها 

 من المواطنيين. العشرات

 11-0-2112  

، وعية السلمية المناوئة للجدار واالستيطاناصيب عشرات المشاركين في مسيرة قرية نعلين االسب

االحتالل متضامنين إسرائيليين  سلطاتباالختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما احتجزت 

 احدهما صحافي.
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 11-0-2112  

مشاركون في مسيرة قرية بلعين االسبوعية السلمية المناوئة لالستيطان وجدار الضم والتوسع أحيا ال

الذكرى التاسعة والستون للنكبة، كما واصلوا فعالياتهم التضامنية انتصار ألسرى الحرية في معركة 

 العزة والكرامة معركة األمعاء الخاوية.

 22-0-2112  

االحتالل اإلسرائيلي مسيرة سلمية، دعما وإسنادا  سلطاتأصيب عدد من المواطنين باالختناق بعد قمع 

 لألسرى المضربين عن الطعام، انطلقت من قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام هللا.

 :محافظة قلقيلية 

 0-0-2112 

االحتالل  سلطاتل قمع مواطنين بينهم مصور الوكالة الصينية الصحفي نضال شتية خال 2اصيب 

 االسرائيلي لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية .

 12-0-2112 

 االحتالل مسيرة كفر قدوم السلمية شرق قلقيلية مما ادى الصابة العشرات باالختناق. سلطاتقمعت 

 11-0-2112  

( مركبات عقب 0( مواطنين بينهم طفالن بجروح، فيما حطم جنود االحتالل زجاج )1اصيب )

اقتحامهم محيط مسجد عمر بن الخطاب في قرية كفر قدوم اليوم الجمعة لمنع انطالق مسيرة القرية 

ا عام 12االسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 

 "قدوميم. مستعمريلصالح 

 22-0-2112  

االحتالل اإلسرائيلي مسيرة قرية كفر  سلطاتأصيب شاب بجروح والعشرات باالختناق بعد قمع 

قدوم شرق قلقيلية، السلمية األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

 عاما. 12أكثر من 

  .ومخططات إخالءقرارات  2.7

 :محافظة القدس 

 2-0-2112 

ويقضي القانون ، أقرت اللجنة الوزارية االسرائيلية لشؤون التشريع، وباإلجماع ما يسمى بـ "قانون الوطن"

بترسيخ يهودية الدولة ووصف اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية عاصمته القدس ولغتها الرسمية العبرية، مع 

 القانون االساسي االسرائيلي.منح اللغة العربية "وضعا خاصا" ضمن 

 11-0-2112  

على ما يسمى 'قانون القومية'، الذي بادر إليه عضو الكنيست  ةصادقت الكنيست اإلسرائيلية بالقراءة التمهيدي

 آفي ديختر.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن 'دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي' وأن 'حق تقرير 
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 ،دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي'المصير في 

كما ينص اقتراح القانون على أن 'لغة الدولة هي اللغة العبرية'، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى 

 'لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة'.

 11-0-2112 

الف في مستعمرات "جفعات  10 -الف وحدة استعمارية منها: 28تالل االسرائيلي لبناء تخطط سلطات االح

االف وحدة استيطانية  11همتوس" وتلبيوت" ووراموت وبسغات وئيف والنبي يعقوب وجبلو وعتروت" و

في مستوطنات تسومت فات ونزلة موشاب واوري مشواه، رومماه، هرتسوج، كتمونيم، ارنونه، ميلحاه في 

 قدس.ال

 10-0-2112 

وحدات استعمارية في مستعمرة  211اللوائية للتخطيط والبناء عن مصادقتها على بناء  اللجنةاعلنت 

 "كوخاف يعكوف" القريبة من القدس.

 28-0-2112 

  صادقت االدارة المدنية التابعة لجيش االتالل في الضفة الغربية على المساحة التي ستقام عليها مستعمره

جديدة لتوطين مستعمري " مستعمرة عمونا"، التي هدمت بقرار من المحكمة االسرائيلية العليا اسرائيلية 

 إلقامتها على أراضي فلسطينية ملكية خاصة.

 

 يناعتداءات المستعمر .2

 الفلسطينيين على المواطنين ينالمستعمر من قبل عتداءاتاال 0.2

لقد خرق قطعان المستعمرون كافة القوانين الدولية والمعاهدات وضربوا مع حكومتهم بعرض الحائط كافة الشرائع 

هو باالساس الدولية التي تكفل الحرية واالمن للمواطنين المدنيين واصحاب االرض مع العلم ان وجود االستيطان 

 غير شرعي.

 

 

  الخليلمحافظة: 

 2-0-2112  

وتم على المواطنين في البلدة القديمة  لالبؤر االستعمارية المقامة وسط مدينة الخلياعتدى مستعمرو 

 م باألوساخ والتراب من على أسطح المنازل في المنطقة .رشقه

 12-0-2112 

 . 21عام بعد دهسه من قبل مستعمر على الطريق االستيطاني رقم  20اصيب الشاب غسان المحتسب 

 :محافظة القدس 
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 12-0-2112 

 دهس مستعمر الشاب رائد غيث في منطقة عطروت الصناعية وهو من سكان بلدة بيت حنينا.

 :محافظة نابلس 

 18-0-2112 

مواطنين بينهم الصحفي دمحم اشتية بعد ان اطلق  2عام واصيب  22استشهد الشاب معتز حسين بني شمسة 

 مستعمر النار اتجاههم في بلدة حوارة في محافظة نابلس.

 22-0-2112 

عام من قرية مادما جنوب  22عتدى مستعمرون من مستعمرة "يتسهار" على المواطن مأمون امين نصار ا

 نابلس اثناء رعيه للغنم.

 

 االرضن على يمن قبل المستعمراالعتداء  7.2

ليس فقط على االنسان وانما ايضا على االرض والممتلكات العامة  مالهم الوحشيةبأع مستمرونالمستعمرون 

ب عللمواطنيين الفلسطينيين، بهدف ارهابهم وتكبيدهم خسائر مادية فادحة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الش

 .الفلسطيني من حصار وتدمير واستيطان

 

  نابلسمحافظة: 

 11-0-2112 

 في حقول قرية بورين.شجرة زيتون  111احرق مستعمرو براخا 

 18-0-2111 

 اغلق مستعمرون "يتسهار الطريق الواصل بين نابلس ورام هللا.

  طوباسمحافظة: 

 12-0-2112 

ت سكنية اضافة لوجود مواد لبناء بركة مياه والواح انارة شمسية في آنصب مستعمرون عدة خيام ومنش

 خربة السويدة القامة بؤرة استعمارية جديدة.

  لحم:محافظة بيت 

 0-0-2112 

م مسيرة لهم في بيت لحم لتنظي محافظة اغلق مستعمرون الشارع الرئيسي الذي يمر في بلدة تقوع شرق

 .منطقة خربة الدير

 ن على السيارات والممتلكات العامةياالعتداء من قبل المستعمر 2.2

 القدس محافظة: 
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 1-0-2112 

اإلرهابية، شعارات عنصرية على جدران ومركبات خط مستعمرون من منظمة "تدفيع الثمن" اليهودية 

في حي السهل ببلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة. ومن الشعارات "شتائم وألفاظ نابية للرسول دمحم 

مركبة وتعود لعائالت عيسى وأبو زهرة  12عليه السالم، واالنتقام، تدفيع الثمن".كما تم اعطاب اطارات 

 وغوشة.

 

 

  بيت لحممحافظة: 

 2-0-2112  

يعود للمواطن أحمد يوسف غنيم،  ،ردم مستعمرون بئرا للمياه في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

 في منطقة "ظهر الرياح"، القريبة من البؤرة االستعمارية "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين

 21-0-2112 

سامة تعود للمواطن دمحم عبد السالم شتلة كرمة في اراضي بلدة الخضر بمواد  211رش مستعمرون 

 صالح.

 

 :محافظة نابلس 

 12-0-2112 

قلقيلية  محافظتي اعتدى مستعمرون على سيارات المواطنين المارة على الشارع الواصل بين

 ونابلس.

 11-0-2112 

احرق مستعمرون جرافة للمواطن عبد العظيم ادريس وخطوا شعارات عنصرية في بلددة بورين في 

 نابلس محافظة

  21-0-2112 

 .نابلس رشقت مجموعة من المستعمرين بيوت المواطنين بالحجارة في بلدة بورين في محافظة

 22-0-2112 

احرق مستعمرون مستعمرة "يتسهار" اشجار زيتون في المنطقة الجنوبية من بلدة بورين بحماية من 

 جيش االحتالل االسرائيلي

 22-0-2112 

على السيارات المارة على حاجز زعترا جنوب نابلس ونفذوا  اعتدت مجموعة من المستعمرين

 اعمال عربدة ضد المواطنين الفلسطينيين.
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  اقتحامات المستعمرون 2.2

االقتحامات المتكرره للمسجد والتي بالعادة يتم رصد  ،اقتحامات المستعمرون على االماكن والمقدسات الدينية استمرت

الهادفة إلى التضييق على ، والغالب تتم بحماية من شرطة االحتالل االسرائيليفي والتي  ،وباحاته المبارك االقصى

 :االتيالمواطنين لتفريغ المدينة من المقدسيين الفلسطينيين، وجاءت هذه اإلجراءات واالنتهاكات على النحو 

 :محافظة القدس 

 2-0-2112  

االحتالل بالتواطؤ مع المستعمرين خالل اقتحاماتهم اتهم مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس شرطة 

 للمسجد األقصى المبارك، وأدائهم طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

 18-0-2112 

 اقتحم عشرات المستعمرين ساحات المسجد االقصى المبارك.

 22-0-2112  

زية للمسجد األقصى عنصرا من عصابات المستعمرين اليهودية، في فترتي االقتحامات االستفزا 128اقتحم 

المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات كبيرة، وبحراسات معززة من قوات االحتالل الخاصة، 

 واجراءات مشددة على دخول المصلين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية كما تم اعتقال ثالثة من حراس المسجد.

 20-0-2112 

 ام للمسجد االقصى المبارح منذ بداية الشهر.عملية اقتح 22نفذت سلطات االحتالل وقطعان المستعمرين 
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 .2112، آيار  -هـ1228،  رمضان

جميع الحقوق محفوظة. 

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، االدارة العامة   :في حالة االقتباس، يرجى االشاره إلى هذه المطبوعة كالتالي

 .فلسطين -ملخص التقرير الشهري، رام هللا  -للتوثيق والنشر

 :جميع المراسالت توجه إلى

المصيون )مقابل  -هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، االدارة العامة للتوثيق والنشر، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

 م هللا.را–دوار محمود درويش(
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