
 
 

 
 

 

 التقرير الشهري لإلنتهاكات اإلسرائيلية المتعلقة بالجدار واإلستيطان

 

 هيئة مقاومة الجدار اإلستيطان

 اإلدارة العامة للتوثيق والنشر

 لإلنتهاكات اإلسرائيلية المتعلقة بالجدار واإلستيطان شهريالتقرير ال

 (7102 الثاني)تشرين 

 في التقرير

 عملية هدم. 23 -

 .وسوسيا في تجمعي جبل البابا وعين الحلوة وام الجمال والهدم يتهددها خطر الترحيلعائلة 041 -

 بؤرة استعمارية. 02ين الشواقل لدعم االستعمار االستيطاني وخطة لشرعنة يمئات مال -

 االستعماري؟  E1ما هو مخطط -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الملخص 
( 001) 7102 الثاني تشرينلشهر  واالستيطانهيئة مقاومة الجدار عن  التقرير الشهري الصادر رصد  

 ممتلكاتهمو ينالفلسطيني ينلمواطنقوات االحتالل اإلسرائيلي وقطعان المستعمرين على انفذتها  اتاعتداء
ير معالم مدينة القدس يرض وتغالستيطان االستعماري على األا ارتفاع كبير في وتيرةباإلضافة إلى  ،مومقدساته
االحتالل  يعملوالتي  محافظة الخليلخرها ما يجري في سوسيا في آالتجمعات البدوية و، واستهداف وتهويدها

 .وجبل البابا بحجة عدم الترخيص 011صل أمنزل فيها من  71هدم على 
 

محمود أحمد زعل ضد المواطن  جريمة تصفية ” ياش كود“البؤرة االستيطانية  عصابة مستعمرين منفيما نفذت 
، خالل عمله في أرضه بمنطقة راس الخيل شرق القرية، وأطلقوا جنوبي نابلس قرية قصرةعاماً( من  84عودة )

 .استشهاده بعد وقت قصير متأثراً بجروحهو ما أدى إلى إصابته برصاصة بصدرهعليه الرصاص 
 
 تنفذ( اعتداء بينما 21خالل الشهر المنصرم ) سرائيلياإل بلغ عدد االعتداءات التي نفذتها قوات االحتالل  

فيما توزعت االعتداءات وفق التصنيف الرئيسي المتبع على  خرى.أ رهابيةإهجمة  81المستعمرين  عصابات
 -النحو التالي:

 -وتقسم الى: سرائيلياإل اعتداءات تنفذها قوات االحتالل -0
 

 
 

 .عمليات الهدم 
تحظر االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة على القوة الُمحتلة هدم أمالك المواطنين سكان المنطقة المحتلة، 
على عكس ماتفعله دولة االحتالل بشكل شبه يومي في البيوت الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية حيث بلغت 

 -توزعت على المحافظات على النحو التالي:عملية هدم  24عمليات الهدم خالل الشهر المنصرم 

جيش االحتالل وقطعان  االعتداءاترسم بياني يوضح حجم 
 المستعمرين 

 اعتدائات قطاعان المستعمرين 

 اعتدائات قوات احتالل 



 
 

 
 
 

عمليات هدم ذاتي توزعت على تجمعات احياء وقرى سلوان  2عملية هدم في محافظة القدس منها  05 -
 والشيخ جراح والعيسوية وشعفاط وواد الجوز وام طوبا وبيت حنينا وبيت سوريك.

 الشرقية.عمليات هدم في محافظة جنين وتحديدا في قرية برطعة  4 -

 ريحا تركزت على قرية الجفتلك.أعمليات هدم في محافظة  4 -

 عمليات هدم في قرية بتير في محافظة بيت لحم.2 -

 عملية هدم واحدة لبركس في قرية بيت نون في محافظة الخليل.3 -

 عملية هدم في قرية فروش بيت دجن في محافظة نابلس.3 -

 رام هللا لسور ومنزل.عملية هدم في قريتي رنتيس ونعلين في محافظة  3 -

 عملية هدم واحدة لطريق زراعي في محافظة طوباس. -
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   طوباس   رام هللا   نابلس   الخليل   بيت لحم اريحا   جنين   القدس

 توزيع عمليات الهدم على المحافظات 



 
 

 
 
 
 
 خطارات الهدم.إ 

 041خطارات الهدم، فقد أخطرت سلطات االحتالل خالل شهر تشرين الثاني بهدم وترحيل إوفيما يخص 
في  والمكحول والفارسية ستهداف التجمعات البدوية بدءا  من خربة سمراال سياسة االحتالل طارفي إ منزل وعائلة

  وسوسيا في الخليل. وجبل البابا في القدس  م البصل قرب سلفيت وصوال إلى خربة أ طوباس 
 

 -على النحو التالي:خطارات الهدم والترحيل إ توزعت 
عائلة في منطقتي عين الحلوة وأم الجمال، في وادي المالح باألغوار الشمالية بالرحيل بحجة التدريبات  35 اخطار

خالء وأخطرت بإ .لصالح ما يسمى بالقدس الكبرى عائلة في جبل البابا في محافظة القدس 55خالء إو العسكرية،
خيمة سكنية للماشية لعائلة  35بهدم  خطرتأو رائيل"،غرب سلفيت لصالح توسيع مستعمرة "أعزبة ابو البصل 

في قرية سوسيا في مسافر يطا  31و العنانه المقيمة بالقرب من جدار الضم والتوسع على اطراف قرية دير بلوط،
خطرت بوقف البناء لمنزلين  بقرية الولجة غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. بينما أكما  في محافظة الخليل،

ية االحتالل في القدس، بلدة العيسوية وسط القدس، وشرعت بإلصاق إخطارات هدٍم إدارية اقتحمت طواقم تابعة لبلد
منشأت سكنية وللماشية في خربة شعب البطم في  2جديدة لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص. و

 6خذت قياسات أ، بينما علين في محافظة رام هللابلدة يطا في محافظة الخليل ومنزل في منطقة المهلل في بلدة ن
 سيردمحم زياد ابو الرب من بلدة قباطيا في محافظة جنين.، ومنزل عائلة األبنايات في منطقة كفر عقب تمهيداّ لهدمها

 
 
 

 االعتداء على االرض 
بإغالق  منها خطرتأ راضي الفلسطينيةدونم من األ 4005ات االحتالل على اعتدت سلط ضافة لما سبقوباإل

دونما( في منطقتي عين الحلوة وأم الجمال، في وادي المالح باألغوار الشمالية،  551ووضع اليد على ما يقارب )
كما وافق مستشار رئيس عائلة( تسكن المنطقتين.  41مواطنا( موزعين على ) 231مما سيؤدي إلى ترحيل )

خاصة في قريتي عين يبرود وسلواد كملكية راضي تصنف أمن  ا  دونم 45رة دسرائيلية على مصاالحكومة اإل
ما، شمال شرق دونما من أراضي المواطنين في بلدة حز 31كما طوقت سلطات االحتالل  لصالح مستعمرة عوفرا.

ن سلمت المواطنين أوامر عسكرية باالستيالء على أراضيهم، لصالح مشروع شق مسار جدار أالقدس المحتلة بعد 
 2511لمزارعين من زراعة كذلك منع ا .ثالث جهات )الشمالية والجنوبية والغربية(جديد يحيط ببلدة حزما من 

 راضي الساكوت في محافظة طوباس.أدونم من 
كما سلمت مزارعين قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، إخطارات بمصادرة مزيد من أراضيهم، ألغراض توسعية 

شوفة وكفر اللبد لصالح توسع مخطط تعديلي لمستوطنة لصالح مستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي قريتي 
( 3سرائيلي أراضي المواطنين في قرية عصيرة القبلية في حوض رقم )جرفت قوات االحتالل اإل .""افني حيفتس

جنوب نابلس لصالح مستوطنة "يتسهار". وخربة قرقش األثرية في قرية بروقين غرب سلفيت، بهدف بناء مصانع 
 وطنتي "اريئيل الصناعية"و"بروخين".جديدة تتبع لمست

ياعل" مسافة  في حين أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رسميا نيتها نقل الحاجز العسكري، الذي يطلق عليه "عين
راضي الولجة، والذي يربط بين القدس وبين مستعمرة "جبل جيلو"، وذلك بهدف نقل أراض أكيلو متر داخل  3.5

قامة مركز للزوار ومطعم، ويتحول إلى منتزه تابع لبلدية االحتالل في إيلي، وانب اإلسرائفلسطينية إلى سيطرة الج
  .القدس

 



 
 

 
 
 

 مخططات استيطانية 
فيما يتعلق بالمخططات االستعمارية فقد واصلت سلطات االحتالل وضع مخططاتها للنقاش الداخلي وتحويلها في  و

 -مرحلة الحقة الى قرارات ومن ثم ترجمتها على االرض ومنها:

مخطط تشديد الحزام االمني في منطقة باب العامود من خالل اقامة مراكز ونقاط تفتيش تشبه النقاط   -
 قصاها شهر.أكاميرا ذكية بمدة  41مني وحجة السيطرية على الوضع األكرية بالعس

ضافية في إمليون شيقل لشق شوارع  311نفاق إسرائيلي مع وزير المالية على مخطط رئيس الوزراء اإل -
 3102ذلك رفع الموازنة في العام ، ك446من على الطرقات منها شارعي حوارة وشارع لضفة  بحجة األا
 مليون. 611لى إ

وحدة  323مخطط "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل في القدس، إلصدار تراخيص لبناء  -
 استعمارية، في مستعمرات "تيرمات شلومو"، و"جيلو" وغيرها.

لى مستوطنات األغوار، وتحويل أموال إلى إنتقال سرائيليين على االإغراءات مالية ضخمة لتشجيع اإلتقديم  -
 س االستيطانية في المنطقة، من أجل توسيع المستوطنات،المجال

سرائيلية على األغوار إزيد من المستوطنين، وضمان سيطرة البدء بحملة تسويق واسعة للمنازل لجذب الم  -
 والتي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية وسلة فلسطين الغذائية. 

في منطقة كفر عقب شمال القدس والتي تمثل مخطط سري لتنفيذ أكبر عملية هدم ستطال ستة أبراج سكنية  -
 ." حارة كاملة"

 

  سرائيلية.إقرارات 
  -سرائيلية لشهر تشرين الثاني منها:عدد من القرارات اإل علىكما توقف التقرير

ماليين  01حكومة االحتالل اإلسرائيلي على خط سير الرحالة المشاة ومسار سياحي تبلغ ميزانيته  مصادقة -
 شيكل وسيعبر مدينة القدس وصوال للجوالن.

يسمح بفصل مخيم  "قانون أساس: القدس"، بما مصادقة اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع، على تعديل -
تين الثانية ئذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراشعفاط لالجئين وكفر عقب عن القدس، و

 .والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس

بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي بملكية  02مصادقة مستشار القضائي للحكومة االسرائيلية  لشرعنة  -
 المحتلة.خاصة للفلسطينيين بالضفة الغربية 

 

 .التوسع االستعماري 

وحدة استيطانية على مرحلتين االولى تضم  355بمقابل الهدم للفلسطينين صادقت الحكومة االسرائيلية على بناء 
وحدة في مستوطنة "كيرم ريعيم" المقامة على اراضي المواطنين غرب رام هللا، كما  056وحدة والثانية تضم  55

وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة،  341ئيلي إصدار تصاريح لبناء أقرت سلطات االحتالل اإلسرا



 
 

كما بدات  وحدة اخرى في مستوطنة "جيلو". 21وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" و 051 -منها:
 وحدة استعمارية في مستعمرة "بسغات زئيف" بالقدس المحتلة. 23بتسويق 

 

 

 ان المستعمرين:اعتداءات تنفذها قطع -7
تنفذ قطعان االرهاب من المستعمرين عبر مجموعات منظمة ومدربة عسكريا كشبان التالل وعصابات تدفيع الثمن   

العديد من الهجمات والعمليات االرهابية ضد المواطنين الفلسطينين بحماية من قوات االحتالل االسرائيلي اسفرت 

  -عن :

اطفال  4منهم:  مواطن 30اصابة من بلدة قصرة في محاظة نابلس واستشهاد المواطن محمود زعل عودة  -
اعوام( من قرية حارس غرب بعد تعرضه لعملية دهس و الطفل احمد  8يامن مصطفى أسعد صوف ) هم:

والطفالن من عائلة  عام جراء تعرضه للضرب من قبل مستوطن وسط مدينة الخليل. 05مروان هديب 
 ادي النصارى، التي تحاذيها مستعمرة "كريات أربع"، شرق محافظة الخليل.اسعيفان باالختناق في منطقة و

 

 محمود زعل عودة قبيل ارتقائه للعال شهيدا من بلدة قصرة

 

هجمات على المزارعين خالل موسم قطف الزيتون في قرى وبلدات عوريف وحوارة وكفر قليل  01تنفيذ  -
 في محافظة نابلس. وعصيرة القبلية وقريوت وبورين

 رشق سيارات المواطنين بالحجارة عند حاجز حوارة في محافظة نابلس.  -

 اقتحام قصر المورق االثري الروماني غرب بلدة دورا، جنوب الخليل. -

شجرة زيتون، وتعود للمواطنين )سليم داوود ابو صفط، وصبري حمد ابو صفط، وعبد  381سرقة ثمار    -
وقريوت في الجبار أمين مصطفى، وفهمي مرعي، وبشير سليم( من اراضي المواطنين في قرية دير شرف 

 .نابلس محافظة



 
 

 

 .في االغوار الشمالية استيالء مستعمرون على خط مياه يستخدمه الفلسطينيون في منطقة الساكوت -

رشق مستعمرون "كريات أربع" و"خارصينا"، مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، شرق  -
 .محافظة الخليل، بحماية جنود االحتالل اإلسرائيلي

دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة السويدة، تقدر مساحتها بمئات الدونمات، تعود ملكتيها  511حراثة  -
 لسطينيين.للف

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

 منع المزارعين في منطقتي صارورة والخروبة في مسافر يطا من حراثة أراضيهم.  -

 شمالية.نصب ثالثة "كرفانات"، عند مدخل الساكوت في األغوار ال -

اقتحام العشرات من عصابات المستعمرين المسلحين البلدة القديمة في محافظة الخليل بحماية من جيش  -
 .االحتالل االسرائيلي

 اقتحام لباحات المسجد االقصى المبارك. عملية 33تنفيذ  -
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