
 

 

 

 ستيطاناالو مقاومة الجدار  ىيئة

 ستيطانإلسرائيمية المتعمقة بالجدار واالنتياكات الال تقرير األسبوعيلا

 (7137 ولكانون األ  7-31)

 

 تقريرالفي 

 5  خيرة.إصابة خالل اليبة األ 3711و شيداء 
   في القدس.ألف وحدة استيطانية  31الدفع بمخطط لبناء 
 عائالت لثالث خاصة راضيأ عمى مريكية في القدسة األسفار مخطط لبناء ال 

 .فمسطينية
 

 

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان



لمتوثيق دارة العامة ( الصادرة عن اإل7137 كانون االول  31-7األسبوعي لمفترة من ) تقريررصد ال   
، والتي المستعمرين وعصاباتقوات االحتالل اإلسرائيمي  نفذتها اتعتداءمن اال مجموعة جديدة والنشر

الم سرائيل" في ضربة جديدة لعممية السريكي المشؤوم عن القدس "عاصمًة إلمجاءت عقب اإلعالن األ
 سفارتها امريكا تقيم ان توقعمن الم كما .ول لمسالم في الشرق االوسطممن كان يّدعي انه الراعي األ 

 72 استأجرتها نأ بعد وريث 7111 لىإ ورثتها عدد يصل فمسطينية عائالت لثالث خاصة اراضي عمى
 .واحد دوالر مقابل االحتالل دولة من لمتجديد قابمة 99 اصل من عام
 

رفضًا لقرار الرئيس االمريكي  سرائيميالتي اندلعت مع قوات االحتالل اإلعند المواجيات كما توقف التقرير 
و ماىر  مواطنين ىم: محمود المصري ومحمد الصفدي ومحمود العطل 5لى استشياد األخير والتي أدت إ

عاما(، إثر إصابتيا بسكتة قمبية خالل اقتحام قوات  01حمدة الزبيدات )المواطنة و عطااهلل من قطاع غزة 
لقائيا   .قنبمة صوتية داخل منزليااالحتالل اإلسرائيمي بمدة الزبيدات في األغوار الفمسطينية شمال أريحا، وا 

 صابة بالرصاص الحي.إ 371مواطن منيا  3711صابة باالضافة إلى إ

   
 

 
    



 
 في سكنية وحدة الف 31 لبناء بمخطط الدفع سرائيمياإل البناء وزير قرروفيما يتعمق بالتوسع االستيطاني 

 في استيطانية  وحدة 5111  عمى الوحدات توزعت ،القدس شرق مستوطنات في وحدة 7111 منيا القدس
 في وحدة االف 5111 و" زئييف بسغات" مستوطنات في 7111 و قمنديا اراضي عمى" عطاروت" مستوطنة

  ".لفان ريخيس حي في وحدة 7111 و" كتمون"
ئيل عمى اراضي امدينو استيطانية ثانية ستقام بعد ار عن لممرة االولى منذ عشرين عاما بينما تم الكشف 

 محافظات  سمفيت وقمقيميو.
 
 

 
 

الحكومية الرسمية في الحكومة  لى الجياتداخمية اإلسرائيمية قدمت توصيات إالوزارة لممجنة الوكانت 
اورانيت وشعاري تكفا والقانا "ربع مستوطنات ىي ينة استيطانية كبرى من خالل دمج أسرائيمية لبناء مداإل

راضي الفاصمة بين ىذه المستوطنات من خالل مئات  الوحدات االستيطانية في األوبناء  "وعيتس افرايم



يا وعزون عتمو لمواطنين في بمدات مسحو وسنير مصادرتيا ووضع اليد عمييا رغم أن األراضي تعود إلى ا
 وسمفيت. في محافظتي قمقيمية

 
مستعمرة ىار براخا" المقامة عمى وحدة استعمارية جديدة في حي "تسوريم في  310 ومخططاخر لبناء 

 ابمس.راضي نأ
  

 

بو النوار ء غرفتين صفيتين لمدرسة في تجمع أسرائيمي أمر ىدم ووقف بنااإلبالمقابل سممت قوات االحتالل 
 البدوي في محافظة القدس.



 
 

عدد من اليجمات خرى نفذت عصابات المستعمرين من شبان التالل وعصابات تدفيع الثمن ومن جية أ
، القدس شطري بين واحد رقم شارع في العسولي وطارق وبشار ىاني منيم مواطنين ثالثة عمىاسفرت عن 

 ، كماالمواطنين ممتمكات عمى واعتدو نابمس جنوب عوريف قرية" يتسيار" مستعمرة مستعمرون ىاجمبينما 
 .نابمس محافظة في قصرة قرية مدخل الجيش وبحماية االحتالل حكومة من وزراء برفقة مستعمرون اقتحم
فيما تواصمت االقتحامات المتكررة لممسجد االقصى المبارك وقبر يوسف  .المستعمرين من مجموعة اعتدت

 في مدينتي القدس ونابمس.
 



 
 
 

نابلس محافظة في قصرة قرية مدخل الجيش بحماية و االحتالل حكومة من وزراء برفقة مستعمرون اقتحم . 


