
 

 

 

 ستيطاناالو مقاومة الجدار  هيئة

 ستيطانإلسرائيلية المتعلقة بالجدار واالنتهاكات الال يةالنشرة األسبوع

 (2017تشرين  ثاني   16-22)

 

 النشرةفي 

 االستعماري    E1وامر بترحيل سكان جبل البابا لصالح مخطط أ
  أقيمت على أراضي  استعماريةبؤرة  13التمهيد لشرعنة سلطات االحتالل

 بملكية خاصة للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
  راضي الولجةأنقل الحاجز العسكري "عين ياعل" داخل 

 
 

 هيئة مقاومة الجدار واالستيطان



 

 

قوات االحتالل  نفذتها ا  جديد اعتداء 39 (2017تشرين ثاني   22-16للفترة من ) رصدت النشرة األسبوعية
 وممتلكاته ومقدساته الدينية .على المواطن الفلسطيني  المستعمرين وعصاباتاإلسرائيلي 

 
 عمليات الهدم 

 اآلتي:في محافظة القدس توزعت على النحو  8منشأة منها:  12سبوع المنصرم هدم شهد األ

سكني يتكون من غرفتين  ، منها مبنى مكون من طابقين وبركسمنشات في بلدة العيسوية، وشعفاط 6 -
 ومنزلين.

 منزل في بلدة بيت سوريك. -

 مخزن في واد الجوز. -

 منزل في بلدة نعلين في محافظة رام هللا.-

 متر في قرية رنتيس في محافظة رام هللا. 200جدار بطول  -

 منزل في بلدة بتير في محافظة بيت لحم. -

 منزل في بلدة الجيفتلك في محافظة اريحا. -

 ل في بلدة فروش بيت دجن في محافظة نابلس.منز -

 خطارات الهدمإ 
ت سكنية آمنش 3عائلة في جبل البابا في محافظة القدس، و 57خالء إخطرت سلطات االحتالل بهدم و أ كما

منطقة المهلل في بلدة نعلين في منزل في و  ،في بلدة يطا في محافظة الخليلوللماشية في خربة شعب البطم 
 .بنايات في منطقة كفر عقب تمهيدّا لهدمها 6خذت قياسات أ، بينما هللامحافظة رام 

 

 مخططات استيطانية 



سلم جيش االحتالل اإلسرائيلي، المواطنين البدو من عرب الجهالين  المخططات االستعمارية فقد بخصوص
"معاليه أدوميم" أوامر بإخالء  مستعمرةفي منطقة جبل البابا، قرب العيزرية شرقي القدس والقريب أيضا من 

نفرا بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ نحو خمسة عقود، وذلك قبيل  320عائلة تتألف من  57
على الخارطة  1999عام  صادقت يذكر ان سلطات االحتالل ، واالستعماري  E 1هدمها لصالح مخطط 

معاليه أدوميم، وبموجب  مستعمرةالشرقية إلى الغرب من ، وهي أراضي القدس (E1) "1الهيكلية لمنطقة "إي
ألف دونم من أراضي المدينة بإعالنها "أراضي دولة"، وتم ضمها في  12المخطط تمت مصادرة نحو 

 .معاليه أدوميم مستعمرةالتسعينيات إلى منطقة نفوذ 

أقيمت على أراضي بملكية خاصة  استعماريةبؤرة  13العمل لشرعنة  لىإكذلك تسعى سلطات االحتالل  
 للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

 

 
 
 
 

  االعتداء على االرض 



أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رسميا نيتها نقل الحاجز العسكري الذي يطلق عليه "عين ياعل" في حين 
"جبل جيلو"، وذلك بهدف  مستعمرةكيلو متر داخل اراضي الولجة، والذي يربط بين القدس وبين  2.5مسافة 

واقامة مركز للزوار ومطعم ويتحول إلى منتزه تابع لبلدية  نقل أراض فلسطينية إلى سيطرة الجانب اإلسرائيلي
 االحتالل في القدس.

دونم من اراضي تصنف خاصة في قريتي  45 على مصادقةكما وافق مستشار رئيس الحكومة االسرائيلية 
 الح مستعمرة عوفرا.عين يبرود وسلواد لص

 
 

 :اعتداءات تنفذها قطعان المستعمرين 
اسفرت ضد المواطنين الفلسطينين العزل وممتلكاتهم  لمستعمرينل تاهجم 10  النشرة األسبوعية توثقكما 

  -عن :
"كريات  مستعمرةن من عائلة اسعيفان باالختناق في منطقة وادي النصارى، التي تحاذيها يصابة طفلإ -

 الخليل. محافظةأربع"، شرق 
 رشق مستعمرون "كريات أربع" و"خارصينا"، مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، شرق  -

 الخليل، بحماية جنود االحتالل اإلسرائيلي. محافظة

 
 



صلوات تلمودية سرائيلي، إلقامة لخليل تحت حماية جيش االحتالل اإلا محافظة اقتحام بلدة حلحول شمال -
 .في مسجد النبي يونس في البلدة

 
لخليل بحماية من جيش ا محافظة المستعمرين المسلحين البلدة القديمة في عصاباتالعشرات من  اقتحام -

 سرائيلي.االحتالل اإل
 ثناء قطفهم ثمار الزيتون.أبورين في محافظة نابلس فلسطينيين في قرية الاالعتداء على المزارعين  -
 قصى المبارك.عمليات اقتحام لباحات المسجد األ 5تنفيذ  -
 
 
 
 


