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 كلمة العدد 

ً على انتهاك اسرائيل الممنهج والسافر للقانون الدولي االنساني  إن معاملة األسرى الفلسطينين مثاالً واضحا

ً اضراب أسرانا البواسليخوض وحقوق االنسان، وبناءاً على ذلك  عن الطعام او ما يعرف بمعركة االمعاء  ا

التي تقدمها ادارة  السجون االسرائيلية  وذلك باالمتناع عن تناول الوجبات الغذائية ،الخاوية منذ اسابيع

واالكتفاء بشرب الماء والملح، كشكل من اشكال االحتجاج على سياسة االحتالل في المعاملة المجحفة بحق 

 1511اكثر من  من الجدير بالذكر ان هناك  االسرى لتحقيق عدد من اهدافهم وتحسين ظروف سجنهم حيث

              معركتهم ضد سجانهم.   يخوضون اسير

ومركز توقيف من بينهم  سجن 77أسير فلسطيني موزعون على  6,500وتشير اإلحصائيات إلى أن حوالي  

ال يلجأ األسرى عادة إلى مثل هذه إضرابا مفتوحا عن الطعام، و 1,500أسيرة يخوض منهم  67طفل و 311

الخطوة إال بعد نفاذ كافة الخطوات النضالية األخرى، وعدم االستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين 

اإلضراب المفتوح عن الطعام وسيلة  حيث يعتبرون، ولجان النضال التي تمثل المعتقلين، سلطات االحتالل

ما تعتبر أكثر األساليب النضالية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير على لتحقيق هدف وليس غاية بحد ذاتها، ك

 إدارة المعتقل والسلطات اإلسرائيلية والرأي العام لتحقيق مطالبهم اإلنسانية.

ومن شهداء اإلضراب في الحركة األسيرة عبد القادر أبو الفحم ، خالل إضراب سجن عسقالن، وهو بذلك  

يرة، والشهيد حسين نمر عبيدات، مروراً بالشهيد راسم حالوة وعلي الجعفري أول شهداء الحركة األس

ي استشهد على أثر إضراب سجن استشهدا خالل إضراب سجن نفحة، والشهيد محمود فريتخ الذ واللذان

 .جنيد

 511أن توقف إسرائيل االحتجاز بدون محاكمة لنحو هي  سيرة في السجونرز مطالب الحركة األأبومن  

يني تحتجزهم حاليا فضال عن إنهاء الحبس االنفرادي، وتحسين الرعاية الطبية وإطالق سراح السجناء فلسط

المعوقين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وإتاحة مشاهدة المزيد من القنوات التلفزيونية وتوفير مزيد من 

 االتصاالت الهاتفية مع األقارب وزيادة عدد زيارات العائالت.
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الى  15و 14و 13في موادها  1949/ اب /17فاقية جنيف بشأن معاملة االسرى المؤرخة في وتشير ات

 -مايلي:

ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو  ،يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات

ة. وعلي األخص، ال إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه االتفاقي

يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ال تبرره 

المعالجة الطبية لألسير المعني أو ال يكون في مصلحته.و ألسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم 

تهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها في جميع األحوال. تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى بإعاش

ومع كل ذلك الزالت دولة االحتالل تضرب بكافة القوانين الدولية عرض الحائط معلنة ، حالتهم الصحية مجانا

 بذلك انها دولة ال تخضع لقانون وال عرف وال اخالق.
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 7102-نيسانملخص البرز االحداث خالل شهر 
 

جديدة من  مجموعة 7112من العام  نيسان لشهررصد ملخص التقرير الشهري الصادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 

المواطنين الفلسطينيين العزل ومقدساتهم االعتداءات التي تنفذها سلطات االحتالل االسرائيلي وقطعان المستعمرين ضد 

 ليوم االرض الخالد.  41في الذكرى  وممتلكاتهم
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وبالتزامن مع اضراب اسرانا البواسل  7112وثقت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في تقريرها الصادر لشهر نيسان من العام 

في سجون االحتالل لنيل حقوقهم ومطالبهم العادلة، مجموعة من الجرائم التي نفذتها سلطات االحتالل االسرائيلي وعصابات 

 -ين الفلسطينيين العزل ومقدساتهم وممتلكاتهم اسفرت عن:االرهاب من المستعمرين ضد المواطن

  مواطنين هم: 3استشهاد 

 7112-4-1 نابلس سنه 12 احمد زاهر فتحي غزال

 7112-4-11 الجلزون/ رام هللا سنه 12 جاسم دمحم نخلة

 7112-4-71 السواحرة/ القدس سنه  71 صهيب موسى مشهور مشاهرة

 

 (35 ،عملية هدم خالل نيسان )(  في محافظة القدس.77منها ) 

 (79.اخطار هدم ووقف بناء لمنازل ومدرسة ومسجد ) 

 (17.امر ترحيل في خربة الراس االحمر ) 

 (77 هجمة للمستعمرين اليهود على التجمعات الفلسطينية ادت الى اصابة )مواطن منهم اطفال ونساء.  15 

 ( اشجار زيتون.545قطع وحرق وقلع ) 

  إلقامة مستعمرة جديدة تحمل اسم "جلعاد زار"على اراضي خاصة تعود الهالي ” سرائيليللكابينت اال“قرار

 سنجل قرب مستعمرة "شيلو" .

  أعلنت عنها إسرائيل. 5211وحدة إستعمارية من أصل  7111المصادقة على تسويق 

 ( دونما من اراضي 922قرار لحكومة االحتالل االسرائيلي باالستيالء على ما يقارب ) المواطنين في قرى

 ( دونم في خلة القطن وبروقين.781وتجريف) ،الساوية واللبن وسنجل، وتحويلها ألراضي حكومية

 

 عمليات الهدم:

 -:اآلتيمنزل ومنشآة خالل شهر نيسان في مختلف محافظات الضفة الغربية، توزعت على النحو  63وثق التقرير الشهري هدم 

 (77عملية هدم في محافظة القدس ) :7منازل بيت حنينا،  3شقة في قرية الزعيم،  14 -توزعت على النحو التالي 

 ة جبل المكبر، وبركسين ومزرعة في جبل البابا والعيسوية وبيت صفافا.آمنش

 (8 عمليات هدم منها )خيام في بلدة دير بلوط ومشروع في وادي قانا. 2 

 .عمليتين هدم لمنزلين في يطا بمحافظة الخليل 

 طالت خط مياه في بردلة، و منشأة للفحم ،وبركسا  ونابلس واحدة في كل من طوباس، وجنين ورام هللا، عملية هدم

 ، وخيمة في قرية فروش بيت دجن.تجاريا

 اخطارات الهدم والترحيل:

 -منزل ومنشاة توزعت على: (41)كذلك أخطرت سلطات االحتالل خالل شهر نيسان بهدم ووقف بناء ما يقارب 

 (13اخطار ) .في خرب ام الخير واصفي والفخيت في محافظة الخليل 

 (17 امر ترحيل في ).خربة الراس االحمر في محافظة طوباس 

 (11.اخطارات هدم في قريتي سلوان والزعيم في محافظة القدس ) 

 (4.اخطارات هدم لثالثة منازل ومسجد في مدينة البيرة ) 

 (7اخطار هدم لمدرسة وبئر مياه في قرية بيت تع ).مر في محافظة بيت لحم 

 

 التوسع االستعماري:
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بالمقابل تسابق سلطات االحتالل الزمن بالسيطرة على االراضي الفلسطينية من خالل تشجيع اقامة المستعمرين وتقديم 

التسهيالت الخاصة داخل المستعمرات من خالل اعالن وزارة المالية االسرائيلية، عن نجاح مناقصة أطلق عليها اسم 

رعوت".  -وحدات سكنية جديدة بالحي الجديد في مستعمرة موديعين "بكيم  3612للساكن"، والمتعلقة ببناء  "سعر

٪ من المساكن في حي "مورشت"، بأسعار مخفضة للذين ال توجد لديهم منازل والمسجلين لدى 21ويذكر انه بِيع 

٪ من المساكن بسعر 71. بينما من المتوقع بيع وزارة اإلسكان، أما المساكن المتبقية فستباع للعامة بأسعار السوق

مخفض لسكان "موديعين". وحصلت شركة "دونا" على معظم قطع األراضي التي عرضت في المناقصة، ومن 

 ٪ من مجموع الوحدات.61وحدة سكنية، أي حوالي  7121المتوقع أن تبني 

ء االستعماري في أعقاب االتفاق الرئيس الذي "حي مورشت" هو الحي الثالث الذي يجرى تسويقه للبنايذكر هنا أن و

وقع بين بلدية مستعمرة موديعين وسلطات االحتالل قبل أكثر من ثالثة أعوام، وتعهدت البلدية في هذا االتفاق ببناء 

 ألف وحدة سكنية. 12

 

اقر ما يسمى " الكابنيت االسرائيلي"  إقامة مستعمرة جديدة تحمل اسم "جلعاد زار"على اراضي خاصة تعود  كما

الذين تم إخالئهم منها مؤخرا، كذلك ” عمونة“الهالي سنجل قرب مستعمرة "شيلو" إلعادة إسكان مستعمري بؤرة 

 .5211وحدة إستعمارية من أصل  7111المصادقة على تسويق 

شرعت وزارة االسكان االسرائيلية وبلدية االحتالل في القدس بتحريك مخطط استعماري كبير  أخرىومن جهة 

ألف وحدة استعمارية في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة االستيطانية المسمى  15يهدف لبناء 

والمخطط  ،دونم 611"عطروت" المقامة على أراضي المواطنين في شمال غرب القدس المحتلة على نحو 

االستيطاني الجديد سيكون أكبر عملية بناء إسرائيلية تقام من وراء "الخط األخضر" في منطقة القدس منذ احتاللها 

 .1962عام 

 

وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستعمرات الشرقي الذي بقي خارج 

 جدار الضم والتوسع.

 

 قطعان المستعمرين: ارهاب

 17حالة االرهاب الذي يمارسه قطعان المستعمرين من دهس ورشق بالحجارة ادت الى اصابة  تقرير شهر نيسانكما وثق 

 حوالي وقطع وحرق (،يوسف عواودة ودمحم وندى عطوان ) اطفال هم 3مواطن منهم الحاجة بديعة حمدان  من بلدة حوارة، و

عملية اقتحام لقرى وتجمعات فلسطينية، والدخول شبه اليومي لساحات المسجد االقصى المبارك  14وتنفيذ  شجرة زيتون 411

 لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.
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 اعتداءات سلطات االحتالل

 

 واالخطارات في محافظات الضفة الغربية عمليات الهدم_ 0.0

اغلب عمليات حيث نُفذّت ، عمليات الهدم في الضفة الغربيةسلطات االحتالل بتشير المعلومات الى استمرار 

وذلك بالحجة المعتاده لدى االحتالل هدم  عملية (77محافظة القدس والتي بلغت )في  نيسانالهدم خالل شهر 

على  عمليات الهدم وللتوضيح بشكل تفصيلي كانتعدم حصول المباني على تصاريح بناء إسرائيلية  وهي

 النحو االتي:

 :محافظة القدس 

 4-4-7112  

شقق في قرية  ٤بهدم بناية سكنية مكونة من  (عيسى مطور)سلطات االحتالل المواطن  أخطرت

 .الزعيم

 4-4-7112  

 في منطقة الطور. أسوار استنادية كذلكهدمت سلطات االحتالل بركس للخيل في بيت صفافا و

 4-4-7112  

شقة سكنية  14القدس، طالت  مدينةنفذت جرافات االحتالل عملية هدم واسعة في قرية زعيم شرق 

 5كما هدمت جرافات االحتالل  (،عثمان أبو سبيتان، وأحمد شبر، وأيمن الداية)وتعود لكل من 

 .غرفة زراعية لعائلة علقمكذلك جدران لعائالت علقم والنتشة والعباسي، و

 4-4-7112  

ً مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا  ثالثةطات االحتالل اجبرت سل تعود  ، وهيللغرامات الفادحة تفاديا

 .(جبل المكبر من فايز وأخيه سليمان جعابيصو) (،بيت حنينامن  حافظ الرمحي) لكل من

 5-4-7112 

عائالت لتشقق جدران منازلها في قرية سلوان  5قررت سلطات االحتالل االسرائيلية اخالء 

 نتيجة الحفريات االسرائيلية اسفل المنطقة. االرضوانهيارات في 
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 5-4-7112 

شقق سكنية لعائلة عويضة بسبب حدوث تشققات  3قررت سلطات االحتالل االسرائيلية اخالء 

 لحفريات االسرائيلية اسفل المنطقة.نتيجة ا االرضوانهيارات في 

 18-4-7112 

هدمت جرافات بلدية االحتالل منشأتين سكنيتين في حي خلة عبد بقرية جبل المكبر جنوب مدينة 

والمنازل )كرفانات سكنية جاهزة( لكل من ، القدس دون سابق إنذار، بحجة البناء دون ترخيص

 .(حديدونعمار سالمة ، و أمين شقيراتدمحمالمواطنين )

 19-4-7112 

ً مترا مرب 36بركسا سكنيا بمساحة هدمت سلطات االحتالل  اشخاص في من منطقة جبل  2 أويوي عا

 البابا في محافظة القدس.

 19-4-7112 

منشآت وهي عبارة عن معرض للسيارات وآخر  4علقت سلطات االحتالل اخطارات هدم واخالء ل

 لتي تم هدمها وتعليق اخطارات هدم عليها لعدة عائالتلتصليح السيارات ومزرعة، وتعود المنشآت ا

 ابو ريالة في العيسوية.وابو اسنينية، وادكيدك، ومصطفى، و: داري،  وهم عائلة

 19-4-7112  

دّمرت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، مزرعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، 

 4أبواب لمغسلة سيارات، و 5بحجة عدم الترخيص. وخلع تعود للمواطن مراد زياد مصطفى، 

 مزارع.

 73-4-7112 

 اخطرت سلطات االحتالل بهدم منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى بحجة عدم الترخيص.

 محافظة رام هللا 

 5-4-7112 

 منازل ومسجد في مدينة البيرة ومخيم الجلزون تعود لكل من 3خطرت سلطات االحتالل بهدم أ

 .(مخيم الجلزون من باجس نخلة ، والبيرةمن رامي اشتيوي و ،جبل الطويل من باس قرعان)ع

 75-4-7112  

 للهدم هو وكان المبرررام هللا،  محافظةتجارية في بلدة نعلين غرب  منشأة االحتالل سلطات هدمت

 قرب المنشآت من الحاجز.

 محافظة الخليل 

 4-4-7112 

 منازل في خربة ام الخير في بلدة يطا في محافظة الخليل. 2اخطرت سلطات االحتالل بهدم 

 5-4-7112 

 هدمت سلطات االحتالل منزلين في مسافر يطا في محافظة الخليل.

 73-4-7112 

اخطرت سلطات االحتالل بهدم غرفتين سكنيتين وبئرين للمياه في خربة اصفي شرق يطا تعود لكل 

 .من اسماعيل عوض وعليان عوض

 73-4-7112 

بهدم بركسات  (دمحم سالم العمور ودمحم محمود العمورالمواطنين )اخطرت سلطات االحتالل ابناء 

 سكنية في خربة الفخيت شرق يطا.
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 محافظة بيت لحم 
 5-4-7112 

 .(دمحم علي زواهرة)خطار بهدم بئر مياه في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم يعود للمواطن تم تسليم إ

 75-4-7112 

 االحتالل بوقف العمل في مدرسة بيت تعمر بحجة عدم الترخيص.اخطرت سلطات 

 محافظة جنين 

 76-4-7112  

من يعبد في  (أبو بكر)االحتالل اإلسرائيلي منشأة لتصنيع الفحم تعود للمواطن  سلطاتهدمت 

 محافظة جنين.

 محافظة طوباس 

 3-4-7112 

 طوباسمحافظة اخطرت سلطات االحتالل عشر عائالت بالرحيل من خربة الراس االحمر جنوب 

 بحجة التدريبات العسكرية. وذلك

 73-4-7112 

عائلة في خربة الراس االحمر بترك منازلهم بحجة اجراء  17اخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي 

 تدريبات عسكرية.

 محافظة سلفيت 

 5-4-7112  

في  (دمحم شحيبر)حظائر لألغنام للمواطن  4خيام سكنية و 3الحتالل االسرائيلي هدمت سلطات ا

 منطقة ابو الرعيش بين قريتي دير بلوط واللبن الغربي في محافظة سلفيت.

 واالرض الفلسطينية الممتلكاتعتداءات سلطات االحتالل على ا_ 0.7
جرافات االحتالل االسرائيلي على تجريف االراضي اقدمت بهدف تلبية المشاريع االستيطانية االستعمارية 

 االستمرارعلى  7112نيسان من العام خالل شهر  وتشير المعلومات المتوفرة ،الفلسطينية واقتالع االشجار

االسرائيلية غير الشرعية المقامة على  المستعمراتاالسرائيليين، الذي يقطنون في  المستعمرينفي اعتداءات 

من جيش االحتالل االسرائيلي، والتي تطال  سلطاتتتم بمرافقة  عادة التيواالراضي الفلسطينية المحتلة، 

  الفلسطينيين ومنازلهم واراضيهم واالماكن الدينية واالثرية. 

  بيت لحممحافظة 

 5-4-7112 

دونم من أراضي خلة القطن وجبل زعرور جنوب  111 بتجريف حوالي سلطات االحتاللقامت 

 (.عبد الحميد مزهر واحمد ابو سرور)بيت لحم تعود لكل من محافظة 

 71-4-7112  

 بيت لحم بالمياه العادمة. محافظة االحتالل أراضي زراعية في قرية بيت تعمر شرق سلطاتأغرقت 

 

  طولكرممحافظة 
 11-4-7112 

 محافظة االحتالل بتجريف عشرات الدونمات في محيط حاجز جبارة جنوب وجرافات شرعت اليات

 .(سليم محمود اعمر)طولكرم في موقع يسمى "االخرب" يعود للمواطن 
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  رام هللامحافظة 
 5-4-7112 

من االراضي المحاذية لمخيم الجلزون بهدف استكمال بناء  اتدونم 5استولت سلطات االحتالل على 

 الجدار المحيط بمستعمرة بيت ايل.

 

  سلفيتمحافظة 
 1-4-7112 

دونم من اراضي بروقين لتوسيع مستعمرة "ارائيل"  181بتجريف  االحتالل شرعت جرافات

 الصناعية.

 3-4-7112 

شجرة زيتون في منطقة وادي قانا التابع الراضي دير  135 قامت سلطات االحتالل بإقتالع ما يقارب

 .(عبد العزيز عبد القادر ومقبل عواد)تعود للمزارعين واستيا في محافظة سلفيت، 

 3-4-7112 

دمرت سلطات االحتالل مشروع استصالح زراعي لحماية اشجار الزيتون وسالسل حجرية في 

 منطقة وادي قانا في محافظة سلفيت.

 المسيرات الشعبية_ 0.1

مستمره في محافظات  العنصري وجدار الضم والتوسع لالستعماراالسبوعية المناوئة  المسيرات ما زالت

رصاص الحي والمطاطي، طات االحتالل لقمعها من خالل اطالق الوكذلك استمرار سل ،الضفة الغربية

في محافظتي  المسيرات االسرائيلية علىوتم رصد وتوثيق االعتداءات  وكذلك اطالق قنابل الغاز السامه،

 على النحو اآلتي: كانتو رام هللا وقلقيلية

 

 محافظة رام هللا 
 2-4-7112 

االحتالل مسيرات بلعين ونعلين والنبي صالح في محافظة رام هللا المطالبة بزوال  سلطاتقمعت 

 االحتالل.

 14-4-7112 

باسم )االحتالل االسرائيلي مسيرة بلعين السلمية في الذكرى السنوية الثامنة الستشهاد  سلطاتقمعت 

 .(ابو رحمة

 14-4-7112 

 (دمحم عبد القادر عميرة)مما ادى الصابة المواطن  ،االحتالل االسرائيلي مسيرة نعلين سلطاتقمعت 

 اعتقاله.من ثم تم بجروح و

 71-4-7112 

عن  المضربوناالحتالل مسيرة بلعين السلمية التي خرجت للتضامن مع االسرى  سلطاتقمعت 

 الطعام.

 

 

 محافظة قلقيلية 
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 2-4-7112 

االحتالل لمسيرة كفر قدوم  سلطاتاخرون باالختناق خالل قمع  2اصيب مواطنان بجروح و

 االسبوعية المطالبة بفتح شارع البلدة المغلق.

 14-4-7112 

 كفر قدوم االحتالل مسيرة سلطاتاطفال بجروح بعد اصابتهم بأعيرة مطاطية خالل قمع  3اصيب 

 .األسبوعية

 71-4-7112 

قدوم  االحتالل لمسيرة كفر سلطاتخالل قمع  (انال الجدع)مواطنين بينهم الصحفي  9اصيب 

 والمطالبة بفتح شارع البلدة. عمارالسلمية المناهضة لالست

 

 رسمية من سلطات االحتالل االسرائيلي:قرارات _ 0.1

بناء المستعمرات في الضفة الغربية خرق للقانون الدولي االنساني، الذي ينص على القوانين والنظم يعد 

ً خرق لحقوق االنسان المتعارف عليها بموجب  ،المتبعة في اوقات الحرب واالحتالل بل ويعد هذا ايضا

 القانون الدولي.

 ،يمس بحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق االنسانبناء المستعمرات 

الحق لمستوى الئق للحياة وحق الملكية، وحق المساواة، ومن بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، 

 حق حرية التنقل.كذلك و

  رام هللامحافظة 

 1-4-7112 

ة جديدة تحمل اسم "جلعاد زار"على اراضي خاصة تعود باإلجماع إقامة مستعمر” الكابينت“قرر 

الذين تم إخالئهم منها ” عمونة“الهالي سنجل قرب مستعمرة "شيلو" إلعادة إسكان مستعمري بؤرة 

أعلنت عنها  5211وحدة إستعمارية من أصل  7111مؤخرا، كذلك المصادقة على تسويق 

 قبل شهرين.” إسرائيل“

 

 

 

 محافظة نابلس 
 1-4-7112  

( دونما من اراضي المواطنين 922قررت حكومة االحتالل االسرائيلي، االستيالء على ما يقارب )

قامت ويذكر ان الحكومة االسرائيلية  ة،في قرى الساوية واللبن وسنجل، وتحويلها ألراضي حكومي

( دونما من 4111( دونما من اراضي محافظة طولكرم، و)7711على ما يقارب ) باالستيالء

الزعيم والسواحرة في محيط مستوطنة "معالية ادوميم"، منذ تولي الرئيس االميركي دونالد  اراضي

 ترامب الرئاسة.

 

 قرارات اخالء ومخططات:_ 0.1

 محافظة القدس 
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 75-4-7112  

شرعت وزارة االسكان االسرائيلية وبلدية االحتالل في القدس بتحريك مخطط استعماري كبير 

ألف وحدة استعمارية في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في  15لبناء و"الدفع به قدما" يهدف 

المنطقة االستيطانية المسمى "عطروت" المقامة على أراضي المواطنين في شمال غرب القدس 

والمخطط االستيطاني الجديد سيكون أكبر عملية بناء إسرائيلية تقام من  ،دونم 611المحتلة على نحو 

 .1962ر" في منطقة القدس منذ احتاللها عام وراء "الخط األخض

  رام هللامحافظة 
 4-4-7112 

أعلنت وزارة المالية االسرائيلية، عن نجاح مناقصة أطلق عليها اسم "سعر للساكن"، والمتعلقة ببناء 

ويذكر انه بِيع  ،رعوت" -وحدات سكنية جديدة بالحي الجديد في مستعمرة موديعين "بكيم  3612

المساكن في حي "مورشت"، بأسعار مخفضة للذين ال توجد لديهم منازل  ٪ من21حوالي 

بينما من المتوقع  ،والمسجلين لدى وزارة اإلسكان، أما المساكن المتبقية فستباع للعامة بأسعار السوق

 من المساكن بسعر مخفض لسكان "موديعين". %71بيع 

 

المناقصة، ومن المتوقع أن تبني  وحصلت شركة "دونا" على معظم قطع األراضي التي عرضت في

 من مجموع الوحدات. %61وحدة سكنية، أي حوالي  7121

و"حي مورشت" هو الحي الثالث الذي يجرى تسويقه للبناء االستعماري في أعقاب االتفاق الرئيس 

الذي وقع بين بلدية مستعمرة موديعين وسلطات االحتالل قبل أكثر من ثالثة أعوام، وتعهدت البلدية 

 .ألف وحدة سكنية 17في هذا االتفاق ببناء 

 

 

 

 اعتداءات المستعمرين

 االعتداءات من قبل المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين_ 7.0
 مختلف اعتداءات المستعمرين على المواطنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في شهد شهر نيسان استمرار

 اآلتي:على النحو ، وكانت الغربية محافظات الضفة

 محافظة القدس 

 1-4-7112 

وقامت  ،القدسمدينة اعتدت مجموعة من المستعمرين على المزارعين في سهل قرية جبع شمال 

 من العمل في اراضيهم. بمنعهم

 74-4-7112 

 .القدس مدينة جنوب شرق سيدات فلسطينيات في بلدة صور باهر 4 بدهس مستعمرقام 

 74-4-7112 

 .القدسمدينة  جنوب شرق  في بلدة صور باهر (وندى عطواندمحم ) الطفالندهس مستعمر 

 محافظة بيت لحم 

 71-4-7112  

بيت لحم، أثناء محافظة عاما( من بلدة تقوع شرق  13الفتاه كوثر دمحم شاورية ) قام مستعمر بدهس
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العالج، سيرها على الخط االلتفافي قرب بلدية تقوع، وتم نقلها الى مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي 

 وصفت حالتها بالمتوسطة.

 

 

 

 محافظة الخليل 

 77-4-7112 

اعوام برصاص مستعمر في منطقة كرمة في  6 يبلغ من العمر (يوسف العواودة)اصيب الطفل 

 الخليل .محافظة 

 محافظة نابلس 

 77-4-7112 

 لعملية دهس متعمدة من قبل مستعمر في منطقة المسعودية غرب (عاصم سالم)تعرض المواطن 

 مما ادى الصابته بجروح متوسطة. ،نابلس محافظة

 77-4-7112 

االعتداء عليها من  وذلك جراءبجراح  ،عاما 27 ( والتي تبلغ من العمربديعة حمدان)اصيبت الحاجة 

 قبل عشرات المستعمرين الذين هاجموا منزلها واصابوها برأسها.

 77-4-7112 

على المواطنين  وقاموا باإلعتداء ،افظة نابلسمستعمر بلدة عوريف في مح 111هاجم ما يزيد عن 

 اشخاص من سكان القرية. 4مما ادى الصابة 

  طوباسمحافظة 

 12-4-7112 

 اعتدى مستعمرون على رعاة االغنام قرب عين الساكوت ومنعوهم من رعي اغنامهم.

 االرض الفلسطينيةالمستعمرين على الممتلكات واالعتداء من قبل _ 7.7
وذلك بهدف  واضح  وهو   ،مستمره المستعمرين بأشكال مختلفه ضد المواطنين الفلسطينييناعتداءات 

المواطنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وخاصة   ،ارهابهم وتكبيدهم خسائر مادية فادحة

الهمجية الممارسة ضد ابناء الشعب  ةوالعديد من الممارسات القمعيمن حصار وتدمير  الفلسطينيين

 وكانت هذه االعتداءات على النحو اآلتي:فلسطيني، ال

 

 

 محافظة القدس 

 11-4-7112 

 من اشجار الزيتون المعمرة في قرية مخماس القريبة من رام هللا. 311اقتلع مستعمرون 

 محافظة نابلس 
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 1-4-7112 

 وحاولت االعتداء على المنازل والسكان. ،قرية بورين هاجمت مجموعات من المستعمرين

 17-4-7112 

 نابلس. محافظة اقتحم عشرات المستعمرين المنطقة االثرية في بلدة سبسطية شمال

 76-4-7112  

 نابلس. محافظة في بلدة حوارة جنوب (مصطفى الضميدي)المواطن  سيارةأحرق مستعمرون 

 محافظة الخليل 

 17-4-7112 

 .اقتحم عشرات المستعمرين منتزه بلدية يطا في محافظة الخليل

 1-4-7112 

اقتحم عشرات المستعمرين خربة المورق غرب بلدة دورا في محافظة الخليل واقاموا طقوسا 

 دينية.

 محافظة بيت لحم 

 75-4-7112 

بيت لحم  محافظة شجرة زيتون في قرية بيت تعمر شرق 111 ما يقارب احرق مستعمرون

 .(مبارك ودمحم زواهرة)للمواطنين 

 

 :المقدسةاالعتداءات على االماكن _ 7.1

، فيما تواصل وغيره من األماكن الدينية المسجد األقصى باقتحام قطعان المستعمرون يقوم بشكل شبه يومي

أجهزة االحتالل ممارساتها العنصرية واإلجرامية بحق المقدسيين، من إعداماٍت وهدٍم للمنازل ومنع من 

 .الصالةِ في األقصى

 

 محافظة القدس 

 8-4-7112 

االحتالل  قبل سلطاتاقتحم عشرات المستعمرين ساحات المسجد االقصى المبارك بحماية من 

 .واقاموا طقوسا دينية للمرة التاسعة منذ بداية الشهر ،االسرائيلي

 17-4-7112 

هذا من تاريخ ساعة  48اقتحم مئات المستعمرين ساحات المسجد االقصى للمرة الرابعة خالل 

 اليوم.

 13-4-7112 

االحتالل ساحات المسجد االقصى بحجة االعياد  سلطاتمستعمر بحماية من  251 حوالي اقتحم

 .لديهم الدينية

 71-4-7112 

 .اقتحم عشرات المستعمرين على ثالث مراحل ساحات المسجد االقصى المبارك

 

 محافظة نابلس 
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 16-4-7112 

 االحتالل الداء طقوس دينية. سلطاتاقتحم عشرات المستعمرين قبر يوسف وسط حماية من 

 محافظة سلفيت 

 71-4-7112 

 مستعمر قرية كفل حارس الداء طقوس دينية في مقامات النبي نون والنبي يوشع. 7111اقتحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .7112، نيسان  -هـ1438،  شعبان

جميع الحقوق محفوظة. 

االدارة العامة للتوثيق  هيئة مقاومة الجدار واالستيطان،  :كالتاليفي حالة االقتباس، يرجى االشاره إلى هذه المطبوعة 

 .فلسطين -التقرير الشهري، رام هللا ملخص  -والنشر

 :ت توجه إلىالجميع المراس

المصيون )مقابل دوار  -، االدارة العامة للتوثيق والنشر، هيئة مقاومة الجدار واالستيطانهيئة مقاومة الجدار واالستيطان

 رام هللا.–درويش(محمود 
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