
 

 

 

 

 

 اإلستيطانو مقاومة الجدار  هيئة

 واالستيطاننتهاكات اإلسرائيمية المتعمقة بالجدار لل  النشرة األسبوعية

 (7112 ثاني  تشرين  1-8) 

 

 :في التقرير

 ردنية.ر جديد عمى الحدود الفمسطينية األجدا 
 .تسوية وضع بؤر استعمارية جديدة 
  لممستعمرين في القدس. "قرية عصرية"خطة لبناء 
  وحدة استعمارية. 1200إزالة حقل لأللغام القامة 
 حكومة االحتالل تمول عصابة فتية التالل لتنفيذ ىجماتيا ضد المواطنين الفمسطينيين. 

 

 هيئة مقاومة الجدار واالستيطان



 

 

 اً جديد اعتداء (14) عن الييئة ةالصادر ( 2017 ثانيتشرين   8-1رصدت النشرة األسبوعية لمفترة من )      
وممتمكاتو ومقدساتو لمواطن الفمسطيني عمى ا المستعمرين وعصاباتاالحتالل اإلسرائيمي  سمطات نفذتو

 .الدينية
  سرائيمياإلاالحتلل  نفذتها سمطاتاعتداءات 

 عمميات القتل 
نقاض النفق الذي قصفتو أتحت مواطنين حتفيم  5 "2017تشرين االول -31"سبوع المنصرم األ قضى

 قطاع غزة  االحتالل في  سمطات
 عمميات الهدم 

( بركسات وكراجا لتصميح المركبات، 3( منشآت منيا )7ىدم )ول من شير تشرين الثاني سبوع األشيد األ
في برطعة الشرقية الواقعة خمف جدار الضم والتوسع، وذلك بحجة بناء منشآت عمى منطقة خارج ىيكمية 

، كما ىدمت كراجا لتصميح المركبات (جرادات، ومصطفى سباعنة، وخالد واكدالبمدة. تعود لكل من )ثائر 
ي قرية مبنيين سكنيين فمحمد عمر قبيا، وحسن أحمد قبيا( بحجة عدم الترخيص، و )يعود لممواطنين 

خر يعود لممواطن خميل آو عود لممواطن أحمد بني عودة، من خربة خمة الفولة تالجفتمك باألغوار الوسطى 
 .نابمسوبركة تجميع لممياه في منطقة فروش بيت دجن في محافظة  ،نالجيالي



 

  

  االعتداء عمى االرض 
 سمفيت يريئيل وبروخين غربأاضي المواطنين لتوسيع مستعمرتي أر سرائيمي إلاالحتالل ا سمطاتت َرفج

دونما من أراضي المواطنين في  20مناطق صناعية جديدة، كما طوقت سمطات االحتالل  ألغراض إقامة
ن سممت المواطنين أوامر عسكرية باالستيالء عمى أراضييم أبمدة حزما، شمال شرق القدس المحتمة بعد 

، في لصالح مشروع شق مسار جدار جديد يحيط ببمدة حزما من ثالث جيات )الشمالية والجنوبية والغربية(
 شير تموز/ يوليو الماضي.

 مخططات استيطانية 
داخمي فيما يتعمق بالمخططات االستعمارية فقد واصمت سمطات االحتالل وضع مخططاتيا لمنقاش الو 

 -قرارات ومن ثم ترجمتيا عمى االرض ومنيا: إلىوتحويميا في مرحمة الحقة 
  خطة لبناء مستوطنة "قرية" إسرائيمية  عن نير بركات "القدساالحتالل في رئيس بمدية "ما أعمن عنو

تشمل بناء  حيث ةيترفييمواصفات ذات تكنولوجيا عالية، و  جديدة فوق الطريق السريع في القدس
ىكتارا تتضمن مركز ترفيو ومسارات لممشي ومساحات خضراء  70حديقة ضخمة عمى مساحة 

أنو سيتم بناء منطقة  إلىوأشار   ،والجامعة العبرية يركز االتصاالت بين المجمع الحكومومقاىي وم
٪ من الوحدات السكنية الصغيرة لألسر 50وحدة سكنية جديدة بما فييا  830أخرى تحتوى عمى 

  ة.متر مربع من الحدائق العام  13,390وحدة استيطانية محمية وحوالي 25الشابة و



  ال  اً جزء المستعمرينما تسمى " المحكمة العميا اإلسرائيمية" قرارا اعتبرت من خاللو أن  أصدرتكذلك
يتجزأ من المجتمع المحمي في األراضي الفمسطينية المحتمة بالضفة الغربية، إذ يجيز القرار لسمطات 

 .وتوسيع المشروع االستيطاني المستعمريناالحتالل تخصيص األراضي الفمسطينية الستعماالت 

 ما يسمى "قاضي المحكمة" بأنو من الممكن االستيالء عمى األراضي الفمسطينية لصالح  وقضى
ماىم السكان اإلسرائيميين في الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بطريقة معقولة أسالذين  المستعمرين

القرار الصادر عن المحكمة العميا، يعتبر سابقة وسيكون وقعو عمى العديد من االفتراضات  ومتناسبة
في الذي تم إقراره مؤخرا في ” تبيض المستوطنات“أو قانون ” التسوية“قانون "األساسية الواردة في 

من أجل ضم المزيد من األراضي الفمسطينية لصالح المشاريع الكنيست، ، في 2017شباط 
 .مارية وتشريع وجود القائم منيااالستع

 قامة مراكز ونقاط تفتيش تشبو النقاط إالعامود من خالل مني في منطقة باب مخطط تشديد الحزام األ
 كاميرا ذكية بمدة اقصاىا شير. 40العسكرية بحجة السيطرة عمى الوضع االمني و

  شيقل لشق شوارع اضافية في  مميون 200مخطط لرئيس الوزراء االسرائيمي ووزير المالية عمى انفاق
، كذلك رفع الموازنة في 446بحجة االمن عمى الطرقات منيا شارعي حوارة وشارع  الغربية الضفة 
 مميون. 600 إلى 2019العام 

  292مخطط "لمجنة التخطيط والبناء" التابعة لبمدية االحتالل في القدس، إلصدار تراخيص لبناء 
 "تيرمات شمومو"، و"جيمو" وغيرىا.وحدة استعمارية، في مستعمرات 

 ساس القدس عاصمة "أعمى اقتراح قانون ت تصوت لجنة القانون والدستور التابعة لمكنيسكما س
و أي انسحاب من القدس أاح القانون العنصري لمنع وعرقمة وييدف اقتر ، ة"بدية الموحدسرائيل األإ

عضو كنيست  80وفر غالبية ت بشرطي اتفاق سياسي مستقبمي أطار أالضواحي التابعة ليا في 
 .أي انسحاب مستقبمي مر الذي يستحيل تحقيقاأل حيائياأ أوب من المدينة اي انسحألتنفيذ 

  كفر  قرية راضيأالمقامة عمى  "كارني شمرون"وحدة استعمارية في مستعمرة  1200لبناء  مخطط
ونم قرب الحي االستعماري د 80غام عمى مساحة لزالة حقل لألإالقف في محافظة قمقيمية، بعد 

 ."رمات جمعاد"

 كفار “ لتسوية وضع بؤرة استيطانية اسميا "ىروعيو ىعفري" أقيمت بالقرب من مستوطنة مخطط
شرقي القدس المحتمة، عمما أن المباني فييا قد أقيمت عمى أراض  المقامة عمى أراض” أدوميم



قد تم شقيا  االستعماريةالبؤرة  إلىوالطريق المؤدية ” أراضي دولة”يصنفيا االحتالل اإلسرائيمي كـ
 أراض فمسطينية خاصة. عمى

 الخاضعة لسيطرة االحتالل ة األردنيةيمنية عمى طول الحدود الفمسطينألتدشين جدار بحجج  مخطط ،
لقادم، يذكر أن مسار جزء من الجدار يقع حيث سيعمن رسميا عن انتياء العمل بالجدار مطمع العام ا

جنوب ووادي البين منتجعات إيالت في أقصى  كم 30في الضفة الغربية المحتمة، وسيمتد عمى 
يأتي بناء ، و مميون دوالر عمى أن تنتيي أعمال البناء مطمع العام القادم 85عربة بتكمفة قدرىا 

الجدار، بادعاء أن من شأن جدار كيذا أن يمنع دخول الجئين ومسمحين وميربين لمبالد، بيد أن 
من أجل توفير الحماية ووسائل األمن لممطار الذي سيبنى  سباب أمنيةألالقرار ببناء الجدار لم يتخذ 

ين نتنياىو، والقاضية في المنطقة، إنما يأتي ضمن إطار استراتيجية دفاعية حددتيا حكومة بنيام
 من خالل التحصن ببناء الجدران.بالدفاع 

 لتنفيذها شيكل مميون 711 االحتلل حكومة حولت التي االلتفافية الطرق مواقع تبين خارطة



 
  المستعمرين: عصاباتاعتداءات تنفذها 



ين العزل وممتمكاتيم يضد المواطنين الفمسطين ممستعمرينل ىجمة (15) ما يقارب  سبوعيةالنشرة األ وثقتكما 
  :سفرت عنأ

  سميم داوود ابو صفط، وصبري حمد ابو صفط، ) شجرة زيتون، وتعود لممواطنين 280سرقة ثمار
راضي المواطنين في قرية دير شرف أمن  (وعبد الجبار أمين مصطفى، وفيمي مرعي، وبشير سميم

اصابة المزارع زامل دراغمة بعد االعتداء عميو من قبل مستعمرين في  ، ونابمس محافظة  يغرب
 .محافظة طوباسب منطقة الساكوت

 . منع قطعان من المستعمرين مواطني بمدة حوارة في محافظة نابمس من قطف ثمار الزيتون 
 ارعين في قرية قريوت جنوب نابمس المستعمرين المز  وعصاباتسرائيمي االحتالل اإل سمطاتياجمة م

سرقة المحصول في منطقة الصيرة كذلك طرد المزارعين من المنطقة ثناء قطفيم لثمار الزيتون و أ
 الشرقية القريبة من مستوطنة شفوت راحيل.

 غوار الشمالية.مسطينيون في منطقة الساكوت في األاستيالء مستعمرون عمى خط مياه يستخدمو الف 
  امات لممسجد االقصى المبارك.اقتح 10تنفيذ 
 "جمعية مدعومة من وزارة المعارف تعني "الراعي العبري" وىي)ناشطو جمعية "ىروعيو ىعفري 

مون بتمويل وبالتعاون مع وزارة المعارف االسرائيمية يقو  قامة بؤر استعمارية(تنشط إل االسرائيمية
، وتعمل عمى خرىمستعمرين من بؤر استعمارية أ ، وكذلك استجالب شبيةعصابة "شبيبة التالل"

 .شيكل ألف 700 إلىقامة ىذه البؤر االستعمارية بميزانية سنوية تصل دعم إ

 


