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كلمة العدد
المعاناة الفلسطينية تزداد يوميًا بسبب ارهاب االحتالل االسرائيلي المنظم من انتهاكات واعتداءات متكرره 
سواء على االرض أواالنسان الفلسطيني، فهناك خطة ومنهج مرسوم من قبل جيش االحتالل االسرائيلي 
وتم اعتماده من قبل حكومة نتنياهو ويشارك المستعمرون في تنفيذه، كما تسعى دولة االحتالل من خالل 
ذلك لتحقيق اهدافها الصهيونية للوصول الى غايتها المنشوده بالضم والسيطره على االراضي الفلسطينية 

ضاربه بعرض الحائط القوانين والقرارات الشرعيه الدولية.

االعمال  واستمرار  المنازل  هدم  سياسة  من  الشريف  القدس  في  االستيطانية  االعتداءات  ازدادت  كما 
االستفزازية للمستعمرين وخاصة في باحات المسجد االقصى المبارك، وشهد شهر اذار حدوث حاالت قمع  
واعتداءات وحشية من قبل سلطات االحتالل على المسيرات الشعبية السلمية المناهضة للجدار واالستيطان 
للجدار مثل نعلين وبلعين والنبي صالح في  المحاذية  المناطق  الغربية وخاصة  الضفة  في عدد من مدن 

محافظة رام اهلل، وقرية كفر قدوم في قلقيلية.

نحن نعمل ضمن مهامنا االساسية على رصد االنتهاكات في الضفة الغربية، وتسليط الضوء على المحاولة 
المتواصلة لسلطات االحتالل االسرائيلية لتغيير هوية االراضي واالماكن الدينية الفلسطينية، ويغطي هذا 
االحتالل  لغطرسة  الرافض  السلمي  الشعبي  العمل  ضد  االحتالل  لقوات  الهمجي  التعسفي  النهج  التقرير 
سلطات  تستخدمها  التي  واالجراءات  السياسات  لفضح  وذلك  االنسانية  االساسية  الحقوق  على  وتماديه 

االحتالل االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه.

حرية  تقييد  تم  الفلسطينية حيث  بالحقوق  المساس  االسرائيلية  االنتهاكات  نتج عن  انه  بالذكر  والجدير 
المواطنيين الفلسطينيين وحرية حركة تنقلهم مما اعاق نمو  النشاط االقتصادي وفقدان اهم موارد العيش 
وارتفاع في نسب البطالة، كما اثر على الجانب التعليمي والصحي واالجتماعي والتواصل الجغرافي للشعب 

الفلسطيني.

                                                                          م. وليد عساف

                                                                                        رئيس الهيئة
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هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

ملخص التقرير الشهري:
	:عمليات الهدم

واصلت سلطات االحتالل االسرائيلي تنفيذها لسياسة الهدم لمنازل الفلسطينين لدفعهم للهجرة وترك بالدهم؛  بالمقابل 
تموَل وتشرعن االف الوحدات االستعمارية في الضفة الغربية. ليصل عدد عمليات الهدم خالل شهر تموز 2016 )96( عملية 

هدم تركز معظمها  في محافظة القدس، وعلى سبيل المثال توزعت على التجمعات التالية على هذا النحو : -  

محافظة القدس)58( عملية هدم 

 - 22  منزل ومنشأة /تجمع العزازمة /عناتا.

 -  12 منزل/ قلنديا.

 -  6 منشأت تجارية /سلوان.

 -  4 منازل  منها بركس/جبل المكبر.

 -  4 عميات هدم في العيسوية منهم 3 منشآت ومنزل واحد

 -  4 قبور.

 -  2 منزل /مخيم قلنديا.

 -  منزل واد قدوم.

 -   منشأة عطروت.

 -   منزل بيت حنينا.

 -   غرفة سكنية/ وادي حلوة.

محافظة الخليل)11( هملية هدم.

 -   3 ابار مياه/ الخليل. 

 -  8 مداخل شقق/ الخليل.

محافظة جنين عملية هدم واحدة 

 - منزل / قباطية.

والجدول ادناه يوضح توزيع عمليات الهدم ما بين هدم مساكن تحوي افراد او منشآت يتم استخدامها الغراض عديده حسب 
المحافظة والتي كانت محافظة القدس من اكثر محافظات الضفة التي تعرضت لعمليات الهدم والتدمير.

جدول 1 - 1: توزيع عمليات الهدم اإلسرائيلية على محافظات الضفة الغربية لشهر ايار 2016

المجموعهدم منشآتهدم مساكن المحافظة

562884القدس

1111 - الخليل

1 - 1جنين

573996المجموع

بينما اخطرت سلطات االحتالل بهدم 35  منزال ومنشأة توزعت على النحو التالي: -  تركزت على محافظة طوباس 
ومن ثم القدس ونابلس وبيت لحم والخليل وجنين.

جدول )1 - 2(: توزيع اخطارات الهدم على محافظات الضفة الغربية حسب التجمع والمحافظة

عدد االخطاراتالتجمعالمحافظة

14الراس االحمرطوباس

6سلوانالقدس

5بيت دجننابلس

5الخضربيت لحم

4يطا/دورا/بني نعيمالخليل

1قباطيةجنين

35 - المجموع
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	:التوسع االستعماري

ومن جهة اخرى تعمل سلطات االحتالل على توسيع مستعمراتها المقامة عنوة على اراضي الفلسطينيين لفرض الوقائع على 
االرض وخلق حقائق جديدة تقوض مساعي احياء العملية السلمية من جديد في اعالن اسرائيلي اخر يدلل على عدم رغبته 
في السالم من خالل موافقتها على بناء)932 ( وحدة استعمارية، ومصادقتها على دعم مستعمرة »كريات اربع« شرقي مدينة 
الخليل بمبلغ يصل الى 50 مليون شيقل، لترميم وتطوير االحياء اليهودية، والمصادقة على خطة بناء تشمل مناطق على 
30 مترا واالف  طول مسار القطار الخفيف في القدس المحتلة، منها فنادق ومجمعات تجارية ومحال تجارية وأبراج بارتفاع 

الشقق السكنية .

• توزيع الوحدات االستعمارية  التي تم الموافقة على بنائها خالل شهر تموز 2016	

• 560 وحدة في مستعمرة » معاليه ادوميم/ القدس.	

• 240 وحدة  في مستعمرتي« بزغات زئيف وهارحوما«/ القدس.	

• 90 وحدة مستعمرة«جيلو«.	

• 42 وحدة في مستعمرة » كريات اربع« الخليل.	

	:المخططات االستعمارية

770 وحدة سكنية  لبناء  لتنفيذ  مخططات استعمارية   الحلقة في سجل الضم والقضم  تسعى سلطات االحتالل  ولتكتمل 
جديدة، من أصل 1200 وحدة سكنية يشملها المخطط، في المنطقة الواقعة بين مستعمرة »غيلو« في شمال القدس وبلدة 
مستعمرة  في  وحدة  و30  »راموت«  مستعمرة  في  وحدة   120 على   موزعة  القدس  في  استعمارية  وحدة   169 و  جاال.  بيت 
»بسغات زئيف« و19 وحدة في مستعمرة »هار حوماه«، ومخطط اخر لتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستعمرة »معاليه 

أدوميم«، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، إلى إسرائيل وفرض القانون اإلسرائيلي عليها.

	.اعتداءات قطعان المستعمرين على االشخاص والممتلكات

وتزامنا مع ارهاب الدولة المنظم واصلت قطعان المستعمرين وعصابات تدفيع الثمن وشبان التالل المتطرفة مهاجمة القرى 
والتجمعات الفلسطينية واخرها حرق منزل المواطن محمد دوابشة من قرية دوما في محافظة نابلس، واصابة 12 مواطن 
منهم 6 على حاجز زعترة نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة،  و3 مزارعين في بلدة الخضر، ودهس المواطنة االء شبيطة من 
قرية عزون، واالعتداء على المواطن حمزة ربعي وداوود موسى،  وحرق وتكسير 160 شجرة قي بيت لحم، وتنفيذ ما يزيد عن 
14 عملية اقتحام للمسجد االقصى المبارك، واغالق مداخل العديد من القرى الفلسطينية كما جرى في كل من ياسوف وبني 

نعيم وتقوع وغيرها .

	.الهبة الشعبية

الغربية  الضفة  في  شهداء   6 ارتقى  حيث    ،318 واعتقال   مواطن   23 واصابة   شهداء   6 ارتقاء  تموز  شهر  شهد 
عاما(،   17 طرايرة  محمود  ناصر  )محمد  الشهيد  هم  الخليل  من  مواطنين  ثالثة  استشهد  فقد  الماضي،  الشهر  خالل 
شهيدان  ارتقى  فيما  عامًا(،   50 برادعية  عثمان  محمد  )مصطفى  والشهيد  عاما(،   27 طرايرة  حدوش  )سارة  والشهيدة 
مدينة  ومن  عاما(،   12 الطباخي  صدقي  ومحيي  عاما   24 الساليمة  فالح  )نور  هما  القدس  مدينة  شمال  الرام  بلدة  من 
و  قلنديا  حاجز  قرب  للدموع  المسيل  للغاز  استنشاقه  بعد  عاما(   63 حبش  مصطفى  محمد  )تيسير  استشهد  نابلس 
عليه. النار  االحتالل  جنود  اطالق  بعد  االحتاللي  حوارة  حاجز  على  عاما(   31 العورتاني   )رامي  المواطن  استشهد   كما 

فيما أصيب 23 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منها 17 اصابة في الضفة الغربية، و6 في قطاع غزة، 
قبل  ميدانيًا  العالج  معظمهم  تلقى  حيث  للدموع،  المسيل  الغاز  تنشق  نتيجة  باالختناق  الحاالت  عشرات  إلصابة  باإلضافة 

الوصول للمشافي.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل الشهر الماضي ما يزيد عن 318 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية 
المختلفة.

جدول )1 - 3(: توزيع عدد الشهداء والمعتقلين واالسرى على  الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد المعتقلينعدد المصابينعدد الشهداءالمنطقة

717318الضفة الغربية

 - 6 - قطاع غزة

 -  -  - الداخل المحتل

723318المجموع
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	عمليات الهدم وإخطارات الهدم في محافظات الضفة الغربية
لم تتوقف عمليات الهدم  وكذلك اخطارات الهدم، وهي بالعادة تشمل هدم المباني الخاصة او مرافق هذه المباني، وهدم 
سلطات  خاللها  من  تضمن  والتي  بالهدم،  االخطارات  عن  عدا  هذا  والخيم،  البركسات  الى  باالضافة  التعليمية،  المدارس 
االحتالل االسرائيلي التقليل من نسبة السكان الفلسطينيين في تلك المحافظات والتجمعات الفلسطينية، وعن عمليات الهدم 

واالخطارات في المحافظات تم رصد ما يلي:

محافظة القدس:	 
2016 - 7 - 4

هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي منزليْ الشهيدين )عنان أبو حبسة وعيسى عسّاف(، بمخيم قلنديا شمال القدس 
المحتلة عقب إجبار الفلسطينيين الذين يُجاورون المنزليْن على إخالء منازلهم.

2016 - 7 - 12
أقدمت شرطة االحتالل االسرائيلية على هدم 22 منشأة، منها 12 منزل ومنشأة ومنها 8 بيوت سكنية تأوي 50 مواطنًا. 

2016 - 7 - 13
هدمت جرافات بلدية االحتالل ثالثة منازل سكنية قيد اإلنشاء وبركسًا لألغنام في قرية جبل المكبر دون سابق انذار، بحجة 

البناء دون ترخيص، و تعود لعائالت عويسات وأبو سكران وعقيل، إضافة الى بركس لالغنام.

2016 - 7 - 15 
اما االخطارات فقد وزعت طواقم بلدية االحتالل 4 اخطارات هدم ادارية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، تعود لعائالت األعور 

وصيام، وهذه المباني قائمة منذ سنوات منها منذ 24 سنة و12 سنة و5 سنوات.

2016 - 7 - 19
هدمت جرافات بلدية االحتالل منزاًل قيد اإلنشاء )أساسات المنزل( في حي بيت حنينا شمال القدس، بحجة البناء دون ترخيص، 

ويعود للمواطن شرحبيل علقم، حيث بدء ببناؤه قبل حوالي شهرين لالنتقال اليه مع أسرته المكونة من 9 أفراد.

2016 - 7 - 19
36 مترا مربعا تعود  6 منشأت في بلدة سلون موزعة على غرفة وتوابعها مساحتها حوالي  هدمت جرافات بلدية االحتالل 
للمواطن عرفات أبو الحمام، و3 منشآت تستخدم كمواقف للمركبات ومخازن مساحة كل مخزن 25 مترا مربعا، كما هدمت 

كراج لتصليح السيارات ومغسلة للسيارات مساحتها حوالي 30 مترا مربعا، تعود لعائلة أبو تايه.

2016 - 7 - 19
قام  موظفو ما تسمى »سلطة الطبيعة اإلسرائيلية« بهدم أربعة قبور، من مقبرة باب الرحمة المالصقة للمسجد األقصى.

2016 - 7 - 20
المنطقة الصناعية »عطروت«،  أبو اسنينة في  هدمت جرافات بلدية االحتالل منشأة تجارية تعود ملكيتها للمواطن كمال 

شمال مدينة القدس.

2016 - 7 - 22
قامت سلطات االحتالل بتوجيه اخطار لهدم منزل المواطن صبري ابو دياب في بلدة سلوان في مدينة القدس.

2016 - 7 - 23
اخطرت سلطات االحتالل بهدم منزل المواطن عدنان الكركي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس.

2016 - 7 - 25
 قام المواطن )عبد الناصر قراعين( بهدم غرفة سكنية تقع في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بنفسه تفاديا لدفع أجرة الهدم 

لبلدية االحتالل.

 2016 - 7 - 26
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 12 منزال في بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص وذلك لقربها 

من جدار الضم والتوسع.



التقرير الشهري لإلنتهاكات اإلسرائيلية المتعلقة بالجدار واإلستيطان

17 16

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

2016 - 7 - 26
نفذت جرافات االحتالل 4 عمليات هدم طالت منزاًل قيد اإلنشاء يعود للمواطن صالح عبد النبي محمود، وتبلغ مساحته 140 
مترًا مربعًا، و منشآة تجارية )كراح لتصليح السيارات( تعود للمواطن )هيثم مصطفى( مبنية من الطوب وسقفها من  الزينكو، 
وتبلغ مساحته 60 مترا مربعا في قرية العيسوية، باالضافة لسورين للمواطنين )رائد صبري بوجة ويوسف محمود مصطفى(.

2016 - 7 - 26
أحد من أصحابها  انذار ودون وجود  اإلنشاء دون سابق  ببلدة سلوان، منزال قيد  واد قدوم  هدمت سلطات االحتالل في حي 

بالمنطقة.

 محافظة بيت لحم:	 
2016 - 7 - 1

اصدرت سلطات االحتالل أوامر وقف بناء ضد ثالثة مبان سكنية وغرفتين زراعيتين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ما أدى 
لتضرر خمس عائالت فلسطينية.

محافظة نابلس:	 
2016 - 7 - 18

قامت سلطات االحتالل بتسليم اخطارات لوقف العمل في بناء 5 منازل في قرية بيت دجن في محافظة نابلس، تعود لكل من 
)نزيه محمد وعلي وهاني وفادي وعبد الحليم ابو جيش(.

محافظة طوباس:	 
 2016 - 7 - 1

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوقف البناء في منزل عائلة المواطن رائد بشارات بمنطقة الرأس األحمر شرق محافظة 
طوباس.

 2016 - 7 - 1
أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوقف بناء 13 منشآة سكنية وخيام وحظائر لألغنام، بحجة عدم الترخيص في منطقة 

الرأس األحمر شرق محافظة طوباس.

محافظة جنين:	 
2016 - 7 - 7

اخطرت سلطات االحتالل بهدم منزل عائلة 
االسير )احمد ابو زيد( من بلدة قباطية في 

محافظة جنين.

2016 - 7 - 18
قامت سلطات االحتالل  بهدم منزل األسير 
)بالل احمد ابو زيد( من بلدة قباطية جنوب 

المحافظة.

محافظة الخليل:	 
2016 - 7 - 5

منزل  بهدم  االحتالل  سلطات  اخطرت 
الشهيد )محمد طرايرة (من بلدة بني نعيم 

في محافظة الخليل.

2016 - 7 - 14
و8  مياه،  آبار   3 االحتالل  سلطات  دمرت 
الخليل،  محافظة  في  سكنية  شقق  مداخل 

واستولت على ثالثة مخارط.

 2016 - 7 - 23
اخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم 
ابريوش(  المجيد  عبد  )محمد  االسير  منزل 

في بلدة دورا  في محافظة الخليل.
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	اعتداءات سلطات االحتالل على االرض
من المالحظ استمرار الحكومة االسرائيلية ممارساتها المختلفة بالتضييق على الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل والسبل 
الجبارهم على ترك اراضيهم، ضمن نهجها االحتاللي الذي تمارسه، ومن اهم االعتداءات التي تمت على االرض في محافظات 

الضفة الغربية خالل شهر تموز للعام 2016 كانت على النحو االتي للمحافظات:

محافظة القدس:	 
2016 - 7 - 24

أودعت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل بالقدس خطة لبناء 770 وحدة سكنية جديدة، من أصل 1200 
وحدة سكنية يشملها المخطط، في المنطقة الواقعة بين مستعمرة »غيلو« في شمال القدس الشرقية المحتلة وبلدة بيت 

جاال.

محافظة رام اهلل:	 
2016 - 7 - 12

واصلت قوات االحتالل تجريف اراضي المواطنين في قرية دير قديس لليوم الثالث على التوالي لمساحة 7 دونمات لصالح 
طريق 446 االستيطاني.

محافظة الخليل:	 
 2016 - 7 - 24

تفكيك  بعد  الصفيح  من  بسياج  فيها  بناء غرف حجرية  تعتزم  التي  المنطقة  بإغالق  اإلسرائيلي،  االحتالل  شرعت سلطات 
الحواجز االلكترونية التي كانت على مدخل الحرم االبراهيمي، تمهيدا لبناء غرف محصنة تحتوي على أجهزة تفتيش الكترونية  

وكاميرات مراقبة.

محافظة بيت لحم:	 
2016 - 7 - 15

قطعت سلطات االحتالل 10 اشجار حرجية قرب مخيم عايدة في محافظة بيت لحم.

	المسيرات الشعبية
اما بخصوص المسيرات االسبوعية المناوئة لالستيطان وجدار الضم والتوسع، وكانت اهمها خالل شهر تموز في محافظتي 

رام اهلل وقلقيلية. 

محافظة رام اهلل:	 

 2016 - 7 - 1
أصيب متظاهرون باالختناق، خالل قمع سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة قرية نعلين غرب رام اهلل السلمية األسبوعية 

المناهضة لالستيطان ومصادرة األراضي.

2016 - 7 - 8
قمعت سلطات االحتالل مسيرة بلعين االسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان.

2016 - 7 - 15
قامت سلطات االحتالل بقمع مسيرة بلعين االسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان ورفعت االعالم الفلسطينية و الفرنسية 

تضامنا مع الشعب الفرنسي وتنديدا باالرهاب.

 2016 - 7 - 22
أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب ونشطاء السالم اإلسرائيليين بحاالت اختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، 

نتيجة قمع سلطات االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة بلدة نعلين األسبوعية.

محافظة قلقيلية:	 
 2016 - 7 - 1

السلمية  قلقيلية  شرق  قدوم  كفر  قرية  مسيرة  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قمع  خالل  الحي  بالرصاص  مواطنان  أصيب 
األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ما يزيد على 13 عاما. والمصابون هم الطفل أحمد 
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عماد )15 عاما( برصاصة في البطن، والشاب محمد نضال )19 عاما( برصاصة في القدم.

2016 - 7 - 8
اصيب متضامن اجنبي بعيار ناري في الفخذ والعشرات بحاالت االختناق خالل قمع سلطات االحتالل لمسيرة كفر قدوم.

2016 - 7 - 15
البلدة  شارع  بفتح  المطالية  االسبوعية  قدوم  كفر  لمسيرة  االحتالل  قمع  خالل  االختناق  بحاالت  المواطنين  عشرات  اصيب 

المغلق.

 2016 - 7 - 22
أصيب شابان بجروح مختلفة والعشرات بحاالت اختناق خالل قمع سلطات االحتالل االسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية 
14 عاما لصالح مستعمرة »قدوميم«  أكثر من  المغلق منذ  القرية  المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع  األسبوعية 

الجاثمة عنوة على اراضي القرية.

	 قرارات رسمية من سلطات االحتالل
شهد شهر تموز العديد من القرارات الرسمية الصادرة من سلطات االحتالل االسرائيلية، والتي تهدف الى السيطره بشكل اكبر 
على االراضي الفلسطينية بحجة انها قرارات تأخذ الطابع القانوني من وجهة نظرهم، واهم هذه القرارات كانت في محافظتي 

الخليل والقدس.

محافظة الخليل:	 
2016 - 7 - 2

42 وحدة سكنية جديدة في  بناء  ليبرمان«  أفيجدور  نتنياهو، ووزير جيشه  قرر رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي »بنيامين 
مستوطنة كريات أربع شمال شرق الخليل، ردًا على عملية الطعن التي قتلت فيها مستعمرة تسكن في مستعمرة كريات أربع 

. يشار إلى أن عطاء لبناء هذه الوحدات االستيعمارية طرح قبل عام عام ونصف لكن لم يتم تنفيذه في حينه.

2016 - 7 - 10
صادقت الحكومة االسرائيلية، للمصادقة على دعم مستعمرة »كريات اربع« شرقي مدينة الخليل بمبلغ يصل الى 50 مليون 

شيقل، لترميم وتطوير االحياء اليهودية.

2016 - 7 - 25
صادقت المحكمة العليا االسرائيلية على هدم منزلي )محمد احمد موسى مخامرة، وخالد محمد موسى مخامرة( من مدينة يطا 

جنوب محافظة الخليل بدعوى تنفيذهما عملية فدائية.

محافظة القدس:	 
 2016 - 7 - 4

صادق رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، على بناء 800 وحدة استيطانية في محيط مدينة 
560 وحدة في مستعمرة »معاليه أدوميم« المقامة على اراضي المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو  القدس المحتلة، منها 

ديس جنوب شرق القدس، ونحو 240 وحدة أخرى في مستعمرتي »بزغات زئيف« و«هار حوما«.

2016 - 7 - 13
صادقت ما تسمى »اللجنة المحلية للتخطيط والبناء« التابعة لبلدية االحتالل في القدس، بصورة نهائية على بناء 90 وحدة 
استعمارية في مستعمرة«جيلو« المقامة على أراضي جنوب غرب القدس من ضمن 1700 وحدة استيطانية كانت قد نشرت 

عطاءات لها قبل عدة شهور.

2016 - 7 - 20
صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لسلطات االحتالل في القدس على خطة بناء تشمل مناطق على طول مسار 
القطار الخفيف في القدس المحتلة، منها فنادق ومجمعات تجارية ومحال تجارية وأبراج بارتفاع 30 مترا واالف الشقق السكنية.

	 قرارات إخالء ومخططات
 محافظة القدس:	

2016 - 7 - 9
نشرت سلطات االحتالل 3 مخططات لبناء 169 وحدة استيطانية في القدس موزعة على  120 وحدة في مستعمرة »راموت« 

و30 وحدة في مستعمرة »بسغات زئيف« و19 وحدة في مستعمرة«هار حوماه«.

2016 - 7 - 21
يخطط اعضاء من االئتالف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست االسرائيلية لتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستعمرة 

“معاليه أدوميم”، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، إلى إسرائيل وفرض القانون اإلسرائيلي عليها.



اعتداءات المستعمرين
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	االعتداءات من قبل المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين
لقد خرق قطعان المستعمرون كافة القوانين الدولية والمعاهدات وضربوا مع حكومتهم بعرض الحائط كافة الشرائع الدولية 

التي تكفل الحرية واالمن للمواطنيين المدنيين واصحاب االرض مع العلم ان وجود االستيطان هو باالساس غير شرعي.

محافظة الخليل:	 

 2016 - 7 - 18
أطلق مستعمرون الرصاص صوب شاحنة على الطريق االلتفافي” 60 “ شرق الخليل مستعمري”بيتار عيليت” يقودها المواطن 

)هشام محمود ظاهر أبو عياش( من بلدة بيت أمر.

 2016 - 7 - 18
دهس مستعمر الطفل )حمزة محمود ربعي( يبلغ من العمر12 عاما من خربة إرفاعية، شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل 

والذ بالفرار.

محافظة بيت لحم:	 

2016 - 7 - 15
اعتدى مستعمران من مستعمرة »افرات« جنوب الخضر بالضرب المبرح على المواطن )داود يحيى موسى( اثناء عمله في محل 

لتصليح السيارات في منطقة ام ركبة.

 2016 - 7 - 23
اعتدى مستعمرون على ثالثة مزارعين من عائلة غنيم، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة 

»الثغرة« المحاذية لمستعمرة »اليعازر«.

محافظة نابلس:	 

 2016 - 7 - 2
أصيب 6 مواطنين بجروح  بسبب اعتداء مستعمرين بالحجارة على المركبات التي يستقلونها على الشارع الرئيسي بين حوارة 

وزعترة جنوب محافظة نابلس.

محافظة قلقيلية:	 

2016 - 7 - 10
دهست مستعمرة المواطنة )االء شبيطة( من سكان قرية عزون في محافظة قلقيلية.

	االعتداء من قبل المستعمرين على االرض
كما اشرنا سابقا ان قطعان المستعمرون خرقوا القوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بممارساتهم الوحشية ليس فقط على 
االنسان وانما ايضا على االرض والممتلكات العامة للمواطنيين الفلسطينيين، بهدف ارهابهم وتكبيدهم خسائر مادية فادحة 

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار وتدمير واستيطان.

محافظة نابلس:	 

 2016 - 7 - 2
أغلق مستعمرون مسلحون عددا الطريق قرب بلدة بيتا، وبالقرب من مدخل مستوطنة »يتسهار«، واحتشدوا على حاجز زعترة 

جنوب محافظة  نابلس.

محافظة بيت لحم:	 

2016 - 7 - 10
تجمع عشرات المستعمرين على الشارع الرئيسي وسط بلدة تقوع واغلقوه امام مركبات المواطنيين الفلسطينيين.

محافظة الخليل:	 

2016 - 7 - 3
احتشد عشرات المستعمرين على مدخل محافظة الخليل الجنوبي بمنطقة »الحرايق«، ونفذوا عمليات عربدة واسعة منعوا 

بموجبها حركة تنقل المواطنين والسيارات، ورددوا هتافات عنصرية.

2016 - 7 - 6
الجنوبي بمنطقة »الحرايق«، ونفذوا  الخليل  المستعمرين على مدخل محافظة  مره اخرى خالل شهر تموز احتشد عشرات 

عمليات عربدة واسعة منعوا بموجبها حركة تنقل المواطنين والسيارات، ورددوا هتافات عنصرية.

2016 - 7 - 7
تجمع عشرات المستعمرين على مدخل بلدة بني نعيم ورفعوا شعارات عنصرية وتحريضية.
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	االعتداء من قبل المستعمرين على السيارات والممتلكات العامة

محافظة سلفيت:	 

 2016 - 7 - 3
أغلق مستعمرون مدخل قرية ياسوف شرق محافظة سلفيت، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

2016 - 7 - 15
اقدم مستعمرو مستعمرة »عمنوئيل« المقامة على اراضي محافظة سلفيت بالقاء الحجارة صوب المركبات الفلسطينية على 
طريق وادي قانا الواصلة بين محافظتي قلقيلية وسلفيت. ما تسبب باضرار مادية في مركبة المواطن )علي طه( من بلدة بديا.

محافظة بيت لحم:	 

 2016 - 7 - 18
أحرق مستعمرون من مستعمرة »بيتار عيليت« 150 شجرة زيتون داخل المستعمرة لتوسيع حدودها  وتعود ملكيتها للمواطن 

)عماد الشاعر(.

محافظة نابلس:	 

 2016 - 7 - 20
أضرم مستعمرون النار في منزل المواطن )محمد دوابشة( من قرية دوما جنوب نابلس.

	 اقتحامات المستعمرون
استمرت اقتحامات المستعمرون على االماكن والمقدسات الدينية وكانت اهمها االقتحامات المتكرره للمسجد االقصى وباحاته 

وكانت خالل شهر تموز على النحو االتي:

محافظة القدس:	 

2016 - 7 - 1
قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  باالعتداء على 15 من المصلين في المسجد االقصى و مسؤول العالقات العامة واالعالم 

بدائرة أوقاف القدس  المواطن )فراس الدبس( خالل اقتحام المسجد االقصى المبارك.

 2016 - 7 - 10
استأنف قطعان المستعمرين اقتحامهم لألقصى، وذلك بعد منعهم لقرابة االسبوعين من دخول باحاته.

2016 - 7 - 11
اقتحم 37 مستعمر ساحات المسجد االقصى المبارك خالل فترة االقتحامات الصباحية.

2016 - 7 - 15
مره اخرى اقتحمت مجموعة من المستعمرين باحات المسجد االقصى المبارك.

2016 - 7 - 21
اقتحم عشرات المستعمرين للمرة الثالثة خالل 48 ساعة الماضية باحات المسجد االقصى المبارك.

 2016 - 7 - 26
اقتحم عدد من المستعمرين بينهم عدد من كبار المتطرفين للمرة الثالثة المسجد األقصى المبارك.
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)قرية دوما مره اخرى(
في فجر يوم االربعاء الموافق 20/7/2016 تكرر المشهد ذاته،ولكن هذه المره بدون خسائر بشريه، حيث قام  مستعمرون 

بحرق منزل المواطن محمد دوابشة، وهو دالله واضحه على انه إرهاب إسرائيلي منظم، يقوده مستعمرون متطرفون بحماية 

جيش االحتالل االسرائيلي الذي يوفر لهم الغطاء والحماية.

وقد تمكن دفاع مدني بورين من اخماد الحريق الذي دمر المنزل بشكل كامل، بعد ان قام اهالي القريه بمحاوالت الخماد 

)محمد  المنزل  صاحب  بين  وبدوره  المتاحة،   الموارد  وشح  الهائل  الحريق  حجم  بسبب  وذلك  تيمكنوا  لم  ولكنهم  الحريق 

الدوابشة( والذي اصيب بحالة اختناق جراء كثافة النيران في المنزل انه سمع قبل الحادثة اصوات مريبه حول المنزل وكذلك 

الحال بالنسبة لزوجته التي اصابها حالة من القلق والتوتر، وقام بتفقد محيط المنزل ولكن لم يجد اية دالئل او اشخاص وعند 

العوده الى غرفة نوم االسرة ، تم القاء مواد قابله لالشتعال السريع ورافقها انفجار تم القاؤها من نافذة غرفة النوم، واستطاع 

محمد من انقاذ اطفاله الثالثه والخروج مع زوجته من المنزل بسرعه، حيث نجا افراد االسره باعجوبه.

التابعة  اراضي قرية مخماس  واراضيها على تماس من  نابلس،  لمحافظة  الجنوبي  الطرف  الواقعة على  دوما  قرية  اما عن 

لمحافظة رام اهلل، ويقدر عدد سكانها بـ3000 نسمة، تتعرض بشكل ممنهج الى اعتداءات المستعمرين فهي ما زالت تحتضن 

الشاهد االكبر على جرائمهم بحرق عائلة المواطن سعد دوابشة العام الماضي. 

أيام قليلة تفصل شعبنا الفلسطيني عن الذكرى األولى لجريمة حرق عائلة الشهيد سعد دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، 

التي نفذها مستوطنون في األول من آب العام الماضي، وراح ضحيتها الطفل الرضيع علي ووالداه، وبقي الطفل الناجي الوحيد 

أحمد شاهدا على الجريمه، وهذ يؤكد ان االحتالل يتحمل  المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تحصل في مناطق »ج«، الن 

االحتالل المسؤول عن االمن في هذه المناطق، فالجريمة االولى كانت من مستوطنين إنطلقوا من البؤر االستيطانية الواقعة 

في محيط قرية دوما، وهم  يتلقون المساعدة الكاملة من التجمعات والبؤر االستيطانية الغير شرعية والمقامة على االرض 

الفلسطينية، دون أن يتخذ االحتالل أي من االجراءات تجاه هذه العصابات، وبالعكس تمامًا تم شرعنت مستوطنة »عاد عاد« 

بعد حرق عائلة دوابشة الول مره،  وهذا يشير الى أن هنالك ضوء اخضر للمستعمرين من قبل الحكومة االسرائيلية.

في 20 آذار الماضي، نجت عائلة إبراهيم دوابشة، وهو الشاهد الوحيد والرئيسي على هذه المحرقة، عقب استهداف منزله 

مرتين من قبل مجموعة من المستعمرين، ومره اخرى، استهدف المستعمرون في القرية ذاتها.
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