
 
   

 

       

  

 

 

 
 

 

 2989130 02:  فاكس  -  5\3\2989132 02:  هاتف  -  الماصيون – هللا رام

دولـــــــــــــــة        

 فلــــــــــــسطين 
  Colonization and Wall Resistance Commission هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

Palestinian   State Of 

 

 الملخص الشهري

جديدة من  مجموعة 7102من العام  اذار لشهر رصد ملخص التقرير الشهري الصادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

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

 ليوم االرض الخالد.  10في الذكرى  وممتلكاتهم

 -االسرائيلية لهذا الشهر عن:االعتداءات وقد اسفرت 

 (2) خالل الشهر الماضي شهداء. 

 (71 عملية هدم خالل )منزله هدماجبار مواطن على و اغالق منزل و، في محافظة القدس (01)منها، اذار 

 ا.ذاتي

 شجرة زيتون وعنب.( 181)قطع وقلع 

  اخرى . 011دونم وتجريف  011تجديد وضع اليد على ما مساحته 

 .استكمال بناء جدار الضم والتوسع في منطقة بيت جاال 

  مستعمرة في الضفة. 77شيقل لمليون  72خطة لتحويل 

 عمليات الهدم:

ففي اليوم االول في مختلف محافظات الضفة الغربية،  اذارخالل شهر  ومنشآةمنزل عملية هدم ل 71 وثق التقرير الشهري

 1دمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مبنى سكنيا من طابقين يضم من شهر اذار ه

عاماً، يعود للمواطن خالد نمر محمود في بلدة العيسوية؛ بحجة عدم  08دون ال 1فردا بينهم  11شقق سكنية يؤوي 

أساٍس لمبنى سكني يعود للمواطن غانم مصطفى؛ بحجة عدم الترخيص في بلدة العيسوية وسط  ، باالضافة الىالترخيص

اإلنشاء في قرية العيسوية شرق اسوار القدس، بحجة البناء دون بناية سكنية قيد هدم تم  7102-1-01وفي  القدس المحتلة.

مترا  751خرا ومساحته تبلغ الطابق الثاني تم البدء ببنائه مؤ –تعود للمواطن مجدي مصطفى مكونة من طابقين  ،ترخيص

منزل المواطن  و غرفتين في بلدة سلوان للمواطن دمحم امين ابو صالح بحجة البناء بدون ترخيص.، باالضافة الى مربعا

بركسين في حي "شقيرات" في   7102-1-77كما حاصرت جرافات االحتالل بتاريخ  سلوان. امين عبد الفتاح في بلدة

-1-71وبتاريخ  تعود للمواطنين أيوب شقيرات وبسام شقيرات. ،بحجة البناء دون ترخيصوقامت بهدمها قرية جبل المكبر 

كما اجبرت عائلة بختان في بيت  اغلقت قوات االحتالل منزل الشهيد فادي قنبر باالسمنت المسلح في جبل المكبر، 7102

هدمت جرافات االحتالل  7102-1-78وبتاريخ  حنينا على هدم منزلها ذاتيا خشية دفع غرامات باهضة لبلدية االحتالل.

مترا مربعا وبناية قيد اإلنشاء وهي من  051اطن أحمد أبو الحمص، وتبلغ مساحته حوالي منزال يعود للمودون سابق انذار 

 طابق واحد تعود لعائلة محيسن في قرية العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

منزال قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرق مدينة هدمت سلطات االحتالل  7102-1-1وفي محافظة الخليل وبتاريخ 

منزل هدمت قوات االحتالل  7102-1-71وبتاريخ  تعود ملكيته للمواطن بدوان أبو ميالة؛ بحجة عدم الترخيص. الخليل ،

 .ومنشأتين في قرية فروش بيت دجن في محافظة نابلس

 

 

 

 اخطارات الهدم والترحيل:

 -منزل ومنشاة توزعت على: (75)ما يقارب بهدم ووقف بناء   اذار خالل شهركذلك أخطرت سلطات االحتالل 

 منشأة في قرية الجلمة / جنين. 01 -

 منازل كفر الديك / سلفيت. 2 -

 منازل وبركة في قريتي كردلة والفارسية/ طوباس. 1 -
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  :واالشجار االعتداء على االراضي

وقطعت  نيالفلسطينيمن اراضي المواطنين دونم  711 حوالي وفي االطار ذاته اعتدت سلطات االحتالل على ما مساحته

 :توزعت على شجرة زينون وعنب  181

 مدينة طولكرم.في  دونم 011ستيالء على تجديد اال 

  من اراضي بيت امين وسنيريا/ قلقيلية.دونم  011تجريف 

 .استكمال بناء جدار الضم والتوسع قرب مستشفى الجمعية العربية في بيت جاال/ بيت لحم 

  شجرة في منطقة المطار. 111قطع 

  شجرة في قرية الساوية/نابلس. 011سرقة 

  شجرة /الخضر /بيت لحم. 01قلع 

  شجرة /يطا/ الخليل. 51قطع 

 

 :قطعان المستعمرينارهاب 

ادت الى واقتحام ورشق بالحجارة حالة االرهاب الذي يمارسه قطعان المستعمرين من دهس  التقرير الشهريثق و كما

فادي عابد من شرفات ووموسى العويوي ومالك صيام من القدس والمسنة حلوة ابو راس من  -اربعة مواطنين هم:اصابة 

عمليات  0، باالضافة الى ووضع غرفة زجاجية في ساحاته عملية اقتحام للمسجد االقصى المبارك 01، وتنفيذ قرية الساوية

 .اقتحام لقرى فلسطينية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102 -اذارمعطيات وأرقام حول االنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية خالل شهر 

 

 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

 القدس المستعمرين

1-3-7112 

من ُغالة المتطرفين بلباسهم التلمودي التقليدي،  37اقتحمت مجموعات من المستعمرين، بينهم 

مستعمرا من  71مخابرات االحتالل، وثالثة من مستخدمي سلطة آثار االحتالل، ووسبعة عناصر من 

منظمة ما تسمى "طالب ألجل الهيكل"، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، وبحراسات 

 معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة.

 نابلس المستعمرين

1-3-7112  

شامرون" المقامة على أراضي المواطنين في قرية دير أغلق مستعمرون من مستعمرة "شافي 

شرف؛ غرب مدينة نابلس، الشوارع الواصلة بين مدينتي نابلس وطولكرم ورشقوا سيارات 
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 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

 المواطنين، بالحجارة.

 نابلس المستعمرين

4-3-7112  

 مستعمر من مستعمرة "ايتسهار" بلدة حوارة جنوب نابلس. 01هاجم 

 رام هللا المستعمرين

4-3-7112 

 اعتدت مجموعة من المستعمرين على االهالي والصحفيين في قرية النبي صالح في محافظة رام هللا.

 الخليل المستعمرين

0-3-7112 

هاجمت مجموعة من مستعمري مستعمرة "تيلم" المقامة جنوب شرق بلدة ترقومية، المواطن: عدلي 

قيامه برعي األغام قرب المستعمرة، سكان بلدة بيت كاحل، أثناء  -محمود إسماعيل ابريوش 

 واستولت على رأسين من أغنامه.

 القدس المستعمرين

0-3-7112  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، شابا من المسجد األقصى المبارك خالل خروجه من باب 

ب الرحمة السلسلة، عقب اعتداء مجموعة من المستعمرين عليه وأدئهم طقوسا تلمودية في منطقة با

 المعروفة باسم "الُحرش" بين باب األسباط والمصلى المرواني في األقصى.

 نابلس المستعمرين

6-3-7112 

دخلت مجموعة من المستعمرين المسلحين إلى أطراف قرية بورين، وأطلقت النار عشوائياً أثناء 

 محاولتها اقتحام منزل )قيد اإلنشاء( تعود ملكيته للمواطن: بشار الدخيل.

 القدس المستعمرين

6-3-7112 

 ساعة الماضية. 44اقتحمت قطعان المستعمرين للمرة الرابعة ساحات المسجد االقصى خالل 

 قلقيلية المستعمرين

6-3-7112 

اصيبت مواطنة من قرية فرعتا بعد االعتداء عليها من قبل قطعان مستعمري "حفات جلعاد" اثناء 

 عملهم بحراثة اراضيهم.

 الخليل المستعمرين

11-3-7112 

شجرة زيتون شرق يطا في محافظة الخليل ورشوا االرض بالمبيدات  01قطع عشرات المستعمرين 

 الحشرية.

 الخليل المستعمرين

17-3-7112 

احتفل مجموعة من المستعمرين بما يسمى عيد المساخر في شارع تل الرميدة والشهداء وحاولوا 

 اقتحام روضة.

 نابلس المستعمرين

17-3-7112  

شجرة زيتون من أراضي الساوية  141أقدم مستوطنو مستعمرة "رحاليم"، على سرقة ما يقارب 

 جنوب نابلس.

 سلفيت المستعمرين
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 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

17-3-7112 

 اقتحمت مجموعة من المستعمرين بلدة كفل حارس بذريعة الصالة في مقام "يوشع بن نون" .

 نابلس المستعمرين

17-3-7112 

المستعمرين على سيارات المارة على حاجز زعترة قرب قرية يتما في محافظة اعتدت مجموعة من 

 نابلس.

 القدس المستعمرين

16-3-7112  

تعّرض السائق الفلسطيني فادي عابد من قرية شرفات/بيت صفافا جنوب القدس المحتلة الى محاولة 

 قتل على يد اثنين من المستوطنين بعد تعرضه لضرب مبرح بهدف القتل.

 بيت لحم لمستعمرينا

12-3-7112 

شتلة عنب في منطقة خلة الفحم في بلدة الخضر  01اقتلع مستعمرو مستعمرتي "اليعازر ودانيال" 

 للمواطن نادر عبد السالم.

 القدس المستعمرين

12-3-7112 

نظمت سلطات االحتالل "ماراثون القدس الدولي" للسنة السابعة على التوالي في مدينة القدس، 

سنة على "تحرير  01برعاية ودعم بلدية االحتالل ووزارتي "السياحة والرياضة"، تحت عنوان 

 القدس من الغزاة".

 القدس المستعمرين

12-3-7112 

ساعة الفائتة وبحماية شرطة  44اقتحمت مجموعات من المستعمرين المتطرفين للمرة الثالثة خالل 

 امت بجوالت استفزازية في باحاته ومرافقه.اإلحتالل باحات المسجد األقصى المبارك، وق

 رام هللا المستعمرين

14-3-7112 

اقتحمت مجموعة من المستعمرين أراضي المواطنين الزراعية التابعة لبلدة دير دبوان، وهاجمت عدد 

 من المواطنين أثناء قيامهم بفالحة أرضهم.

 نابلس المستعمرين

71-3-7112  

عاما( من قرية الساوية جنوب نابلس، بجروح، جراء دهسها من  27أصيب المسنة حلوة أبو راس )

 قبل مستعمر، والذ بالفرار باتجاه حاجز زعترة.

 القدس المستعمرين

73-3-7112  

، خالل 7112-3-11عاما، بتاريخ  10اعتدى أربعة مستعمرين على الفتى المقدسي مالك صيام 

( قام ثالثة 7112-3-10القدس. وبتاريخ) توجهه الى منزله في منطقة "جبل المشارف" بمدينة

عاماً، وهو من سكان حي الصوانة بالقدس،  77مستعمرين بمالحقة الشاب موسى خالد العويوي 

وخالل محاولته الفرار منهم اصطدم بحافلة "أيجد" في شارع "المصرارة"، مما أدى الى اصابته 

 يسويةبرضوض مختلفة، ونقل لتلقي العالج في مستشفى "هداسا الع

 سلفيت المستعمرين

76-3-7112 

جرفت آليات االحتالل تابعة لمستعمرة "ليشم" أراٍض تشرف على قرية دير سمعان األثرية غرب 
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 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

 سلفيت.

 القدس المستعمرين

72-3-7112 

 اقتحم عشرات المستعمرين المسجد االقصى المبارك للمرة الخامسة خالل االسبوع الماضي.

سلطات 

 االحتالل

 طولكرم

1-3-7112  

دمرت قوات االحتالل االسرائيلي أقدم مطبعة في طولكرم، وهي شركة ومطابع ابن خلدون للطباعة 

 والنشر، مقرها الرئيسي في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم المكونة من ثالثة طوابق.

سلطات 

 االحتالل

 جنين

1-3-7112  

سطة خضار وفواكه ونثريات، مقامة ب 14سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أصحاب أكثر من 

 بالقرب من الحاجز العسكري "الجلمة" المقام فوق أراضي القرية، إخطارات تمهيدا للهدم.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

1-3-7112  

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مبنى سكنيا من طابقين 

عاماً، يعود للمواطن خالد نمر محمود في  14دون ال 4فردا بينهم  31شقق سكنية يؤوي  4يضم 

 بلدة العيسوية؛ بحجة عدم الترخيص.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

1-3-7112  

أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالث عائالت تسكن في خربة الدير وقرية كردلة بهدم مساكنها في 

 األغوار الشمالية.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

1-3-7112  

هدمت قوات االحتالل أساٍس لمبنى سكني يعود للمواطن غانم مصطفى؛ بحجة عدم الترخيص في بلدة 

 العيسوية وسط القدس المحتلة.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

1-3-7112 

قضت محكمة الصلح في القدس المحتلة، بأن المسجد األقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصالة 

ق ألي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته 'جبل الهيكل'، وقالت فيه، فيما ال يح

 المحكمة في قرارها إن 'المسجد األقصى هو أقدس مكان لليهود'..

سلطات 

 االحتالل

 القدس

7-3-7112 

وضعت سلطات االحتالل االسرائيلي غرفة زجاجية لليهود في ساحات المسجد االقصى بهدف االنتقال 

 سيم المكاني بعد الزماني، بالتزامن مع ازدياد الحفريات تحت المسجد، في خطوة تنذر بهدمه.للتق

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

3-3-7112 

قمعت قوات االحتالل االسرائيلي مسيرتي نعلين وبلعين السلميتين والمطالبتين بانهاء االحتالل 

 واالستيطان.

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

3-3-7112 

مراسل تلفزيون فلسطين احمد شاور برصاص معدني في الراس خالل قمع االحتالل لمسيرة  اصيب
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 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

 كفر قدوم.

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

0-3-7112  

شرعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي،بتجريف الطريق الرئيسي الموصل إلى قرية نحالين غرب بيت 

 لحم.

سلطات 

 االحتالل

 الخليل

6-3-7112  

الحتالل اإلسرائيلي، منزال قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرق مدينة الخليل. ، تعود هدمت قوات ا

 ملكيته للمواطن بدوان أبو ميالة؛ بحجة عدم الترخيص.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

2-3-7112  

صادقت "الكنيست" اإلسرائيلية، في القراءتين الثانية، والثالثة على مشروع القانون الذي يمنع منح 

يرة دخول، أو تصريحا باإلقامة في اسرائيل للمواطنين األجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل. تأش

 ".BDSكجزء من الصراع ضد حركة" 

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

11-3-7112 

 قمعت قوات االحتالل مسيرة كفر قدوم في محافظة قلقيلية.

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

11-3-7112 

 االحتالل مسيرتي نلعين وبلعين في محافظة رام هللا.قمعت قوات 

سلطات 

 االحتالل

 اريحا

11-3-7112 

 شجرة نخيل في منطقة المطار في محافظة الخليل. 411اقتلعت جرافات االحتالل 

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

17-3-7112  

دونم،  111مساحة قامت قوات االحتالل بعمليات تجريف وبناء حي جديد لمستعمرة "أورينيت"على 

 تعود ملكيتها إلى مزارعي قرى عزون عتمة وبيت أمين وسنريا.

سلطات 

 االحتالل

 طولكرم

17-3-7112 

دونم في بلدات نزلة عيسى  143جددت سلطات سلطات االحتالل االسرائيلي وضع يدها على مساحة 

 وعالر وزيتا وباقة الشرقية وقفين في منطقة الشعراوية شمال طولكرم.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

14-3-7112 

هدمت جرافات بلدية االحتالل االسرائيلي بناية سكنية قيد اإلنشاء في قرية العيسوية شرق اسوار 

الطابق الثاني  –القدس، بحجة البناء دون ترخيص. تعود للمواطن مجدي مصطفى مكونة من طابقين 

 مترا مربعا. 701تم البدء ببنائه مؤخرا ومساحته تبلغ 

سلطات 

 االحتالل

 القدس

14-3-7112 

هدمت قوات االحتالل االسرائيلي غرفتين في بلدة سلوان للمواطن دمحم امين ابو صالح بحجة البناء 

 بدون ترخيص.

 القدسسلطات 
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 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

 7112-3-14 االحتالل

 هدمت قوات االحتالل االسرائيلي منزل المواطن امين عبد الفتاح في بلدةسلوان في محافظة القدس.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

14-3-7112 

أغلقت سلطات االحتالل مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق" في بيت حنينا 

 شمال القدس، واعتقلت مديره خليل التفكجي.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

10-3-7112  

 لفارسية باألغوار الشمالية.أخطرت قوات االحتالل االسرائيلي، بوقف بناء لبركة مياه في منطقة ا

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

14-3-7112 

قمعت قوات االحتالل مسيرتي نعلين وبلعين السلميتين بمشاركة عشرات المواطنين ومتضامنين 

 أجانب ، ضد جدار الضم والتوسع االستيطان .

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

74-3-7112 

 قرية فروش بيت دجن في محافظة نابلس.هدمت سلطات االحتالل منزل ومنشأتين في 

سلطات 

 االحتالل

 جنين

71-3-7112  

واصلت جرافات االحتالل االسرائيلي، أعمال تجريف أراض في قرية العرقة غرب جنين، بهدف بناء 

 وتوسيع مصانع في مستعمرة "شاكيد" المقامة على أراضي مواطني بلدة يعبد، وقرية العرقة.

سلطات 

 االحتالل

 سلفيت

71-3-7112  

منازل، تقع غرب بلدة كفر الديك في  2سلّمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إخطارات وقف بناء لـ

سلفيت؛ بحجة أنها مناطق "ج". تعود لمنازل كل من: يزيد درويش، وابراهيم مصطفى، وأشرف 

 وحسن ناجي، وسمية بكر، ورضية حسن ناجي، وأحمد بكر أحمد، ورائد جمال أحمد.

ت سلطا

 االحتالل

 طوباس

77-3-7112  

استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي ، على جرار زراعي تعود ملكيته للمواطن نمر حروب وسيارة 

 خاصة من نوع "ميتسوبيشي" للمواطن هايل تركمان، من خربة ابزيق شرق مدينة طوباس.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

77-3-7112 

ي حي "شقيرات" في قرية جبل المكبر بحجة البناء دون هدمت جرافات بلدية االحتالل بركسين ف

 ترخيص. تعود للمواطنين أيوب شقيرات وبسام شقيرات.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

73-3-7112  

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، طرقا رئيسية في مدينة القدس، أبرزها شارع بيت حنينا الرئيسي، 

بـ"مهرجان الربيع" الذي تنظمه بلدية االحتالل في القدس وذلك لصالح انطالق فعاليات ما يسمى 

 اليوم، ويحمل رواية االحتالل حول المدينة المقدسة.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

73-3-7112 

مليون شيكل  72كشفت وسائل اعالم عبرية بأن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يعتزم تحويل 
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 تفاصيل االعتداءات 

 شهر اذار التصنيف الرئيسي

 محتلة.مستعمرة في الضفة الغربية ال 77لـ 

سلطات 

 االحتالل

 القدس

73-3-7112  

اغلقت قوات االحتالل، منزل الشهيد فادي القنبر، في حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة باإلسمنت 

 المسلح "الباطون".

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

74-3-7112 

والمتضامنين  قمعت قوات االحتالل مسيرتي نعلين وبلعين السلميتين بمشاركة عشرات المواطنين

 األجانب ، ضد جدار الضم والتوسع االستيطان وتنديدا باستشهاد الفتى دمحم حطاب من مخيم الجلزون.

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

74-3-7112 

قمعت قوات االحتالل مسيرة كفر قدوم السلمية المطالبة بفتح شارع البلدة المغلق مما ادى الى اصابة 

 مواطنين بحاالت اختناق. 11

سلطات 

 االحتالل

 القدس

70-3-7112 

هدمت عائلة بختان سقف منزلها الكائن في حي بيت حنينا بيدها بقرار من بلدية االحتالل تفاديا لدفع 

 غرامات مالية. 

 سنوات.3مترامربعا ، وجدرانه قائمة منذ سنوات وتم سقفه قبل  61وتبلغ مساحة المنزل حوالي 

سلطات 

 االحتالل

 اريحا

70-3-7112 

تخطط سلطات االحتالل االسرائيلي لتنفيذ مشاريع تطويرية لتوسعة مستعمرات غور االردن ودراسة 

 احتياجاتها نظرا الهميتها االستراتيجية واالقتصادية من خالل المشاريع السياحية.

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

76-3-7112  

دار الضم والتوسع قرب مستشفى الجمعية شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، باستكمال بناء ج

العربية للتأهيل على أراضي المواطنين في مدينة بيت جاال، غرب بيت لحم. مما يؤدي الى إحكام 

 اإلغالق على أراضي منطقتي بير عونه ووادي أحمد، شمال غرب بيت جاال.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

74-3-7112 

مترا  101د للمواطن أحمد أبو الحمص، وتبلغ مساحته حوالي هدمت جرافات بلدية االحتالل منزال يعو

مربعا وبناية قيد اإلنشاء وهي من طابق واحد تعود لعائلة محيسن في قرية العيسوية، بحجة البناء 

 دون ترخيص.

 


