
 

 

 اإلستيطانو مقاومة الجدار  ىيئة

 لإلنتياكات اإلسرائيمية المتعمقة بالجدار واإلستيطان تقرير األسبوعيا

 (0242 كانون االول   41-02)

 تقريرالفي 

 1  االسبوع المنصرمإصابة خالل  4122و شيداء. 
   نابمسدونم في قرية عوريف بمحافظة  222تجريف. 
 .مشروع قانون اسرائيمي لفرض عقوبة االعدام عمى الفمسطينيين 
 التعميم قانون لفرض قانون اقتراح عمى التمييدية بالقراءاة الكنيست صادقت 

 .الضفة الغربية المستعمرات االستيطانية في كافة عمى االسرائيمي
 بروخين مستوطنة في جديدة استيطانية وحدة 412 لبناء مخطط عمى ةصادقالم 

 .سمفيت محافظة في بروقين بمدة اراضي عمى المقامة
  في االغوار. ثالث مستوطناتوبناء تقضي بنقل عشرة االف مستوطن ييودي  اسرائيميةخطة 

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان



 

 

هيئة مقاومة الجدار و عن  ( الصادر0242 كانون االول  02-41األسبوعي لمفترة من ) تقريررصد ال   
 .قوات االحتالل اإلسرائيمي وقطعان المستعمرين نفذتها اتعتداءمن اال مجموعة جديدة االستيطان 

 
عند المواجيات التي اندلعت مع قوات االحتالل االسرائيمي رفضًا لقرار الرئيس االمريكي كما توقف التقرير 

ومحمد باسل اسماعيل من بمدة عناتا في محافظة القدس، مواطنين ىم:  1االخير والتي ادت الى استشياد 
فيما  عقل من بمدة بيت اوال في محافظة الخميل، وابراىيم ابو ثريا وياسر سكر من قطاع غزة المحاصر.

 مواطن بجروح متفاوتو خالل المواجيات مع قوات االحتالل عمى نقاط التماس. 4122اصيب 

 

 
 صورة الشهيد المقعد ياسر ابو ثريا

 



  
 محمد الطويل المصاب بمتالزمة داون، الذي اعتقمه جنود اسرائيميونصورة اعتداء جنود االحتالل عمى المواطن 

 
 مستوطنة في جديدة استيطانية وحدة 412 لبناء مخطط عمى الحكومة االسرائيمية صادقتومن جانب اخر 

 في استيطانية وحدة 022باالضافة لوجود  سمفيت محافظة في بروقين بمدة اراضي عمى المقامة بروخين
 .المذكوره المستوطنة في بنائيا يتم مختمفة بناء مراحل

في القدس عمى ىدم منزلو  العامود راس حي من رموز ابو ىيثمبالمقابل اجبرت سمطات االحتالل المواطن 
 سمرة ابو دعدوع محمد المواطنذاتيا تفاديا لدفع غرامات باىضة لبمدية االحتالل بعد ىدميا لو، كما اخطرت 

 .لحم بيت محافظة في الفحم خمة في ارضو باخالء



 
 

 
 

 بالقراءاة االسرائيمي الكنيستوفي خطوة تيدف لفرض السيطرة عمى اراضي الضفة الغربية كافة صادق 
عمى اراضي المقامة عنوة  مستوطنات كافة عمى االسرائيمي التعميم قانون لفرض قانون اقتراح عمى التمييدية

الضفة. كذلك وافق رؤساء الكتل االسرائيمية عمى طرح مشروع فرض عقوبة االعدام عمى منفذي العمميات 
ضد االحتالل وينص مشروع القانون انو في حال ادانة منفذ عممية فمسطيني من سكان الضفة فانو يكون 

قوبة االعدام عمى ان ال يكون بامكان وزير االمن ان يأمر بأن من صالحيات المحكمة العسكرية فرض ع
 ذلك مقرون باجماع القضاة  جميعيم وانما باغمبية عادية فقط ومن  دون وجود امكانية لتخفيف الحكم.

اعمنت وزارة االسكان ووزارة الزراعة االسرائيميتين وما يعرف بالصندوق القومي الييودي اليوم عن خطة بينما 
االف مستوطن ييودي جديد الى منطقة االغوار في غضون السنوات سمتيا باالستراتيجية تقضي بنقل عشرة 

 العشر القادمو بيدف تكثيف االستيطان وتعزيزه في المكان.
 



وفي اطار ىذه الخطة ستبنى ثالث مستوطنات جديدة في االغوار الى جانب تكثيف البناء في المستوطنات 
  التحتية وشق المزيد من الطرق االستيطانية في المكان.وير شبكات البنى طوالبؤر القائمة اضافة النشاء وت

المتطرفين من مستعمري"يتسيار وكرمي تسور" عدة ىجمات ومن جية اخرى نفذت عصابات المستعمرين 
دونم من اراضي قرية عوريف في محافظة نابمس ومياجمة مدرسة بورين، وتقطيع  222كان ابرزىا تجريف 

اقتحامات لممسجد  2وتنفيذ  ية لممواطن احمد ابو ماريا من بمدة بيت امر.عشرات االشجار الموزية والحرج
 االقصى المبارك .

 
 
 
 

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


