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 الملخص الشهري
من العام شباط  الجدار واالستيطان مقاومة في هيئة االدارة العامة للتوثيق والنشررصدت النشرة الشهرية الصادرة عن 

ضد المستعمرين عصابات االرهاب من االسرائيلي ومجموعة جديدة من الجرائم التي نفذتها قوات االحتالل  7102

 .وممتلكاتهم المواطنين الفلسطينين العزل ومقدساتهم

 

 - 6 الشهر الماضي خالل معتقل 762 و إصابة 72 وشهداء. 

 - 54  في محافظة القدس. 72، منها   7102عملية هدم خالل شباط 

 - 001  البدوية في محافظتي القدس وطوباس.اخطارات ووقف بناء وترحيل تركزت على التجمعات 

 - 02  على الفلسطينين وممتلكاتهم خلفت شهيد واصابتين.هجمة للمستعمرين اليهود 

 -  دونم من خالل ضمها واالستيالء عليها وتجريفها ووضع اليد عليها، واعالنها اراضي  0156االعتداء على

 دولة.

 -  الضفة الغربية.وحدة استعمارية في  2752المصادقة على بناء 

 .المصادقة على قرارين التسوية والمؤذن 

 

 -عمليات الهدم:

منزل ومنشأت وطرق  خالل شهر شباط  في مختلف محافظات  54الشهرية الشهرية هدم قوات االحتالل  وثقت النشرة 

 -الضفة الغربية، توزعت على النحو التالي:

 حزما،  2سلوان،  2بيت حنينا،  02 -توزعت على النحو التالي: ( عملية هدم في محافظة القدس72) 

 عمليات هدم ذاتي. 2منها  العيسوية.  5

 ( عملية هدم في محافظة طوباس، طالت تجمعات الراس االحمر وعاطوف والحديدية وكردلة .07)

 ( عملية هدم في بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.7)

 استيا في محافظة سلفيت.( عملية هدم لبئر في بلدة دير 0)

 ( عملية هدم لبئر مياه في خربة الخشم في يطا.0)

 

 -اخطارات الهدم والترحيل:

 -منزل ومنشاة توزعت على: (000)بهدم ووقف بناء  سلطات االحتالل لشهر شباط  كذلك أخطرت

حي البستان، واخطار في  06منزل ومدرسة ومسجد في منطقة الخان االحمر ، 50 -( في محافظة القدس منها:45)

 لقطعة ارض بالمصادرة في قرية بدو.

بردال وكردال  واخطار واحد في قرية  6، واخطار في منطقة حمصة الفوقا 06 -( اخطار في محافظة طوباس منها:72)

 الفارعة.

 والحالوة وجنبا.( اخطار في محافظة الخليل طالت تجمعات المسافر والفخيت  والمجاز والتبان ولصفي ةالمركز 02)

فب قرية قصرة واخطار جميع اهالي خربتي لفجم وطانا بالرحيل عنها لمدة  5( اخطارات في محافظة نابلس منها:6)

 ثالث ايام.

 في قرية دير بلوط ووادي قانا. 2في قرية ديرستيا و 7 -( اخطارات  في محافظة سلفيت منها:4)
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  -:االعتداء على االراضي

 دونم  من اراضي المواطنين الفلسطينين توزعت على : 0156اعتدت سلطات االحتالل على ما مساحته وفي االطار ذاته 

 دونم/ يتما الساوية /نابلس. 02استيالء على  -

 دونم بردلة/ طوباس. 26وضع يد  -

 دونم /الجبعة /بيت لحم. 04تجريف  -

 دونم /بيتونيا/ رام هللا. 724امر باالستيالء على  -

 دونم / بدو والجيب /القدس. 021خطار باالستيالء على ا -

 متر /سلوان القدس. 211مصادرة  -

 دونم /جالود/نابلس.741مصادرة  -

 دونم /الخضر بيت لحم. 2تجريف -

 دونم القدس. 741ضم  -

 -التوسع االستعماري:

سياسي واجتماعي بالمقابل تسابق سلطات االحتالل الزمن بالسيطرة على االراضي الفلسطينية وفرض واقع 

وحدة استعمارية في المستعمرات المقامة عنوة على  2752وجغرافي جديد من خالل الموافقة وبدء بناء 

اراضي الضفة الغربية، ورصد الميزانيات الالزمة لها، وسن القوانين والتشريعات الداعمة لها من خالل قانون 

 التسوية وقانون االذان.

 ،لصالح المشاريع االستعمارية القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربيةيشكل قانون التسوية :  -

مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية،  2270ضفى هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على وي

 .هكتار( من أراض فلسطينية خاصة 511دونما )نحو  5052كما كرس مصادرة 

يحدد فيه منع االذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليال حتى  قانون المؤذن: وهو قانون  -

الساعة السابعة صباحا، حيث شملت التعديالت اخراج "صفارة السبت" من مشروع القانون، وأبقت على 

 صوت االذان.
 

 -:قطعان المستعمرينارهاب 

ادت الى واقتحام ورشق بالحجارة ثقت النشرة الشهرية حالة االرهاب الذي يمارسه قطعان المستعمرين من دهس و كما

عام من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، اصابة الشابين سليم سالمة ورافت  57المسن سليمان صالح  استشهاد

فب قرية برقة في محافظة  211رة منها شج 0011مسالمة من بلدتي بيت امر وحوارة بعض تعرضهم للدهس. وقلع 

دونم من اراضي جالود وزراعتها، واالستيالء  04بلدة الخضر في محافظة بيت لحم. كذلك تجريف في  511نابلس، و

عملية اقتحام للمسجد  04على غرفة ومخزن في يبدة سلوان في مدينة القدس، وهدم بئر في بلدة دير استيا، وتنفيذ 

 االقصى المبارك.

  

 -:الهبة الشعبية

وناشطيها من المواطنين  ومسيرات الحراك السلمي  واصلت سلطات االحتالل االسرائيلي استهدافها للهبة الشعبية

شهر  خالل معتقل 762إصابة  72 مواطنين و 6الى استشهاد   مما ادىالرافضين لالحتالل وارهاب قطعان المستعمرين 

 .7102شباط 
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( 75األسير المريض دمحم الجالد )كل من  استشهدقد في الضفة الغربية وقطاع غزة، فخالل شهر شباط شهداء  6ارتقى 

عاماً والذي استشهد بمستشفى بيلنسون الصهيوني متأثراً باصابته السابقة بعد إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل 

ن بلدة الخضر، بعد أن دهسه مستوطن بالقرب من عاما( م 50سليمان حماد دمحم صالح )، والمسن على حاجز حوارة

 .مستوطنة دانيال الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة

 

سكان  اً منعام( 25)نور األقرع أسكان مدينة رفح ودمحم  اً منعام (75)حسام حميد الصوفي كما استشهد كل من الشاب 

دمحم وليد ، فيما اترقى كل من ى الحدود الفلسطينية المصريةسرائيلي علالمدينة غزة جراء استهدافهم من قبل الطيران ا

اثر انفجار عرضي وقع في مبنى السفينة شمال قطاع  عاماً من مخيم الشاطئ متأثراً بجراحه التي اصيب بها (55)القوقا 

ً  (72صامد فهمي أبو شنب ) والشابغزة  ً  07متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات االحتالل قبل نحو  عاما  .عاما

 

في قطاع  2اصابة في الضفة الغربية، و 05بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منها  مواطناً  72فيما أصيب 

غزة، باإلضافة إلصابة عشرات الحاالت باالختناق نتيجة تنشق الغاز المسيل للدموع، حيث تلقى معظمهم العالج ميدانياً 

 قبل الوصول للمشافي.

 

مواطناً من محافظات الضفة  762عتقلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل الشهر الماضي ما يزيد عن من ناحية أخرى ا

 الغربية وقطاع غزة المختلفة.

 

 القطاع

 

 عدد المعتقلين عدد المصابين عدد الشهداء

 الضفة الغربية

 

2 14 263 

 قطاع غزة

 

4 9 - 

 - - - الداخل المحتل 

 263 23 6 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع االعتداءات االسرائيلية

 نابلس المستعمرين

2-2-2102 
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

 اغلق عشرات المستعمرين حاجز حوارة واعتدوا على المواطنين والمارة.

 نابلس المستعمرين

3-2-2102 

 اقتحم عشرات المستعمرين في قرية عورتا ونظموا طقوسا دينية داخل مقامات القرية.

 نابلس المستعمرين

4-2-2102  

اعتدى مستعمرون من مستعمرة "يتسهار" جنوب نابلس، على المواطن سليم سالمة من بلدة حوارة 

 بالضرب وقاموا بتحطيم زجاج عدد من السيارات.

 سلفيت المستعمرين

5-2-2102 

 جرف مجموعة من مستعمري مستعمرة"بروخين"راضي بلدة بروقين غرب سلفيت.

 نابلس المستعمرين

6-2-2102 

 شتلة زيتون ولوز من اراضي بلدة برقة شمال نابلس. 211مرون اقتلع مستع

 نابلس المستعمرين

6-2-2102 

اقتحمت مجموعات من المستعمرين المتطرفين وموظفين من سلطة اآلثار االسرائيلية وبحماية شرطة 

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

 رام هللا المستعمرين

6-2-2102 

 اقتحمت مجموعة من المستعمرين إلى أراضي المواطنين الزراعية في منطقة سهل بلدة ترمسعيا.

 نابلس المستعمرين

6-2-2102  

قام عدد من المستعمرين بزراعة عشرات الدونمات في منطقة القعدات بقرية مادما جنوب نابلس عقب 

 منطقة القعدات بقرية مادما، القريبة من البئراستيالئهم على بئر مياه، في 

 بيت لحم المستعمرين

8-2-2102  

عاما( من بلدة الخضر، بعد أن دهسه مستعمر بالقرب  80استشهد المزارع سليمان حماد دمحم صالح )

 من مستعمرة دانيال الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة.

 نابلس المستعمرين

8-2-2102  

 دونم من اراضي المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس. 05آليات المستعمرين جرفت 

 بيت لحم المستعمرين

9-2-2102  

شتلة زيتون في منطقة "الشعث" التابعة  411اقتلع مستعمروالبؤرة االستعمارية "سيدي بوعز" 

 ألراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وسرقوها.

 نابلس المستعمرين

9-2-2102  

 تحم عشرات المستعمرين امقامات دينية إسالمية في قرية عورتا جنوب نابلس.اق

 القدس المستعمرين

01-2-2102 

استولى مستعمرون على غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحة، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان 
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

 للمواطن عزات صالح ويملك العقار المدعو عارف قراعين.

 الخليل المستعمرين

02-2-2102 

اصيب الشاب رأفت دمحم شحدة أبو عرار مسالمة ، بجروح وصفت بالخطيرة بعدما دهسه مستعمر 

 بمدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالّضفة الغربية.

 القدس المستعمرين

02-2-2102 

 ساعة الماضية. 48اقتحم عشرات المستعمرين باحات المسجد االقصى المبارك للمرة الرابعة خالل 

 سلفيت المستعمرين

21-2-2102  

قام مستوطنو "رفافا"، بهدم بئر مياه "المعاريض" لري المزروعات في المنطقة الجنوبية لقرية 

 ديراستيا في سلفيت. 

 ويعود للمزارع جابر عقل.

 القدس المستعمرين

22-2-2102  

ساعة  48ابعة خالل جدد مستعمرون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة للمرة الر

 الماضية، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

0-2-2102 

يصوت الكنيست االسرائيلي بالقرائتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة لقانون "التسويات" الذي 

طنات التي يصفها يشرع ويسمح بمصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة ويبيض المستو

 قانون االحتالل ذاته بـ "غير القانونية ".

 06وتتضمن الصيغة "المعدلة "لهذا القانون على تجميد اية اوامر تنفيذية او ادارية صدرت بحق 

 مستعمرة وبؤرة استعمارية.

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

0-2-2102 

امنية من اراضي قبالن ويتما واوصرين دونم بحجج  02سلمت سلطات االحتالل قرار باالستيالء على 

 وعقربا جنوب نابلس.

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

0-2-2102 

اخطرت قوات االحتالل االسرائيلي بهدم منشأة لتصليح المركبات للمواطن عبد هللا صالح من بلدة 

 الخضر في محافظة بيت لحم.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

0-2-2102 

دونم في قرية بردلة في محافظة طوباس  36ائيلي اوامر وضع يد على سلمت سلطات االحتالل االسر

 تعود للمواطنين نمر صوافطة وسامي التميمي.

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

0-2-2102 

دونمات زراعية من اراضي المواطن خالد مشاعلة في قرية  01شرعت جرافات االحتالل بتجريف 

 الجبعة بالقرب من الحاجز العسكري.

 طوباس سلطات

0-2-2102 
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

اخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي بوقف العمل والبناء في منزل المواطن طارق فقها، وخط مياه في  االحتالل

 انش. 6متر وقطر  2111قرية كردلة في االغوار الشمالية.بطول 

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

0-2-2102 

 اسالم وعالن ضراغمة في قرية بردال.خيم لكل من  4اخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي بهدم 

سلطات 

 االحتالل

 القدس 

0-2-2102 

وحدة استعمارية في الضفة الغربية، على خلفية إخالء  3111أقرت حكومة إسرائيل بناء أكثر من 

وحدة استيطانية في  211 -البؤرة االستعمارية "عامونا" موزعة على المستعمرات التالية :

وحدة  651وحدة في افنيه و 51. و211وحدة في مستوطنة اورانيت،  211مستوطنة ألفيه منشيه، و

 051وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم، و 31وحدة في افرات، و 651في مستوطنة بيت ارييه، و

 011كارني شومرون،  21في مستوطنة شافي شومرون،  051وحدة في جفعات زئيف الى جانب 

في مستوطنة كفار الداد فيما سيتم  011تزودوت يهودا و وحدة في م 011في مستوطنة شيلو، و 

 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت. 651بناء 

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

4-2-2102 

 قمعت قوات االحتالل االسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية وحاولت اختطاف بعض المشاركين فيها.

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

4-2-2102 

حتالل االسرائيلي مسيرتي نعلين وبلعين السلميتين مما ادى الصابة العشرات بحاالت قمعت قوات اال

 االختناق.

سلطات 

 االحتالل

 سلفيت

5-2-2102 

استأنفت جرافات االحتالل، تجريف أراضي منطقة "ظهر صبح" الواقعة بين بلدتي بديا وكفر الديك 

 غرب سلفيت.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

6-2-2102  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، على ثالثة حفارات ومركبة، أثناء عملها في شق طريق زراعي استولت 

 بين قرية بردلة وخربة ابزيق، في األغوار الشمالية.

سلطات 

 االحتالل

 سلفيت

6-2-2102 

اخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي بقلع اشجار زيتون وازالة سالسل حجرية في وادي قانا تشمل 

متر سالسل حجرية للمواطنين مقبل عواد وعبد العزيز  21شجرة زيتون وخزان مياه و 60على ازالة 

 عقل.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

6-2-2102  

صادق الكنيست ، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح 'قانون التسوية'، الذي يهدف لمصادرة 

عضو كنيست، مقابل  61لقانون أراض فلسطينية لصالح االستيطان. وصوت إلى جانب اقتراح ا

 عضوا. 52معارضة 

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

2-2-2102 

منشأت في منطقة الراس االحمر في محافظة طوباس توزعت على  9هدمت سلطات سلطات االحتالل 
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 خيام لالغنام تعود ملكيتها للمواطن على بني عودة. 5سكنية ومطبخ و 3 -:

سلطات 

 االحتالل

 القدس

2-2-2102 

 4هدمت جرافات بلدية بناية سكنية قيد اإلنشاء في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس، مكونة من 

شقق بحجة البناء دون ترخيص، تعود للمواطنين عادل ابو سنينة وزكريا  3طوابق كل طابق يحوي 

 عناتي.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

2-2-2102 

متر في منطقة كردلة في محافظة طوباس،  011هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي بركسين بمساحة 

 تعود للمواطن بسام فقها .

سلطات 

 االحتالل

 القدس

2-2-2102 

 اقتحم عشرات المستعمرين للمرة السابعة باحات المسجد االقصى المبارك منذ بداية الشهر.

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

8-2-2102 

اقامة مستعمرة جديدة على اراضي قرية جالود صادق مايسمى اللجنة الفرعية لشؤون االستيطان على 

 الى الشرق من مستعمرة شفوت راحيل.

سلطات 

 االحتالل

 

 القدس

8-2-2102 

صادقة ما يسمى باللجنة الفرعية لشؤون االستيطان التابعة لمجلس التخطيط االعلى التابع لما يسمى 

وحدة استيطانية في  0062بناء  باالدارة المدنية المتفرعة عن قوات االحتالل االسرائيلي " على

 ارجاء الضفة الغربية المحتلة.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

8-2-2102 

صادقة ما يسمى باللجنة الفرعية لشؤون االستيطان التابعة لمجلس التخطيط االعلى االسرائيلي على 

 اقامة " حي " استيطاني قرب مستوطنة " شفوت راحل" التي اعدت بداية االمر الستيعاب

المستوطنين الذين تم اخالئهم من البؤرة االستيطانية عمونا لكنهم رفضوا هذا الحل البديل دون ان 

 يوقف رفضهم المشروع االستيطاني وبناء هذا " الحي.

سلطات 

 االحتالل

 سلفيت

8-2-2102 

 سلمت سلطات االحتالل، اخطارين اخالء الراضي المواطنين مقبل عواد وعبد العزيز عقل من بلدة

 ديراستيا شمال سلفيت ووقف عن العمل في بركس لالغنام في بلدة ديربلوط غرب سلفيت.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

8-2-2102 

هدمت جرافات االحتالل بناية سكنية قيد االنشاء في منطقة "تل الفول" بيت حنينا شمال مدينة القدس 

عاماً، مكونة  04ارميلة، وهي قائمة منذ ، بحجة البناء دون ترخيص وتعود البناية للمواطن أيمن ابو 

شقق سكنية مبنية، أما الطابق  3طوابق)االرض مواقف ومخازن ومالجئ، والطابق األول  3من 

 الثاني فهو أساسات ال تزال قيد اإلنشاء(.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

9-2-2102 

على أراضي القصور  افتتحت سلطات اإلحتالل، مساراً أطلقت عليه اسم "مطاهر الهيكل المغطس
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

 األموية التاريخية جنوب المسجد األقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

9-2-2102 

صادقت ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس ، على خطة لبناء 

 و"، في القدس المحتلة.وحدة استعمارية جديدة في "غيلو"، و"رمات شلوم 080

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

01-2-2102  

دونما من اراضي بيتونيا غرب مدينة رام  225وزعت قوات االحتالل االسرائيلي، أمرا لالستيالء على 

 هللا، بذريعة ما اسمته "وضع اليد على أراضي ألغراض عسكرية مستعجلة".

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

01-2-2102  

قوات االحتالل االسرائيلي، مسيرتي نعلين وبلعين االسبوعية السلمية المناوئة لالستيطان قمعت 

 والجدار العنصري، ما ادى الى اصابة عشرات المشاركين بحاالت اختناق.

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

01-2-2102  

قوات اصيب مصوران صحفيان ومتضامن اجنبي بجروح، والعشرات بحاالت اختناق، خالل قمع 

االحتالل االسرائيلي لمسيرة كفر قدوم االسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع 

 عاما. 04القرية المغلق منذ 

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

01-2-2102 

 اخطرت سلطات االحتالل بهدم منزل في قرية الفارعة في محافظة طوباس

سلطات 

 االحتالل

 القدس

00-2-2102 

فرد من  008عائلة في حي البستان اخطارات لهدم منازلها التي يسكنها  06سلطات االحتالل  سلمت

 عائالت الرويضي وحمدان والعباسي والشلودي لصالح اقامة حديقة الملك.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

00-2-2102 

يدة في وحدة استعمارية جد 911كشفت سلطات االحتالل االسرائيلي في القدس عن البدء ببناء 

 مستعمرة جيلو.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

02-2-2102  

صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات على مشروع "قانون المؤذن" المعدل ما سيسمح 

بعرضه أمام الكنيست االسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، والذي يحدد فيه منع االذان عبر 

يالت مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليال حتى الساعة السابعة صباحا، حيث شملت التعد

 اخراج "صفارة السبت" من مشروع القانون، وأبقت على صوت االذان.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

02-2-2102 

لفات من خطوط المياه  4صادرت قوات اإلحتالل في قرية الحديدية في منطقة األغوار الشمالية، 

بني عودة،  م، كما احتجزت مركبة تعود ملكيتها للمواطن: ناصر دمحم411بطول  -البالستيكية 

 واقتادتها إلى مستعمرة "روعي".".

 نابلسسلطات 

02-2-2102 
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

تواجدت مجموعة من المستعمرين بمحاذاة الشارع اإللتفافي قرب قرية برقة، ورشقت الحجارة باتجاه  االحتالل

 سيارات المواطنين المارة في المكان.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

02-2-2102  

منشأة من بركسات ومساكن  06رائيلي ، بوقف العمل في بناء ما يقارب اخطرت قوات االحتالل اإلس

عائالت، وتعود ملكيتها لعائلة ابو  2في منطقة حمصا الفوقا باألغوار الشمالية، وهذه المنشآت تأوي 

 كباش.

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

03-2-2102 

قصرة جنوب نابلس تعود  اخطرت سلطات االحتالل بوقف بناء منزلين وغرفتين زراعيتين في بلدة

 ملكيتهما للمواطنين محمود عودة وحسن زين الدين.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

03-2-2102 

دونما من اراضي قريتي بدو والجيب في محافظة  091اخطرت سلطات االحتالل باالستيالء على 

 القدس.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

03-2-2102 

منشأة )مخزن( في بلدة سلوان بأنفسهم ذاتيا، بقرار من بلدية قام أفراد من عائلة قراعين بهدم 

االحتالل، تفاديا لدفع غرامات مالية باهضة ويذكر ان المخزن قائم منذ حوالي عامين، ومبني من 

 مترا مربعا. 06الطوب والصاج المقوى ومساحته 

سلطات 

 االحتالل

 القدس

04-2-2102 

ي، شقتين قيد اإلنشاء في قرية العيسوية شرق القدس، تعود هدمت جرافات بلدية االحتالل االسرائيل

للمواطن باسم حسن ياسين مصطفى ، بحجة عدم الترخيص. كما هدمت منزل وحظيرة لتربية 

 المواشي للمواطن صالح ترك .

سلطات 

 االحتالل

 القدس

05-2-2102  

ئالت عبد العزيز وعثمان هدمت جرافات االحتالل منزلين في بلدة حزما شمال شرق القدس، تعود لعا

مواطنين. كما اجبرت المواطن: مالك الخطيب، على القيام بنفسه بهدم غرفة مع  8مما ادى لتشريد 

ملحق حمام )مبنية من الطوب وسقفها من الصفيح( تستخدم كمكتب لمشتل زراعي، بعد أن سلمته 

 امات باهظة.بلدية اإلحتالل أمراً بالهدم، بحجة عدم الترخيص وتفادياً لدفع غر

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

02-2-2102 

 قمعت قوات االحتالل االسرائيلي مسيرتي نعلين وبلعين السلميتين في محافظة رام هللا.

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية 

02-2-2102 

 قمعت قوات االحتالل االسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية في محافظة قلقيلية.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

02-2-2102 

العباسي  -مترا مربعا لعائلة غزالن 311قررت بلدية االحتالل مصادرة قطعة أرض مساحتها حوالي 

 في شارع العين ببلدة سلوان، بحجة تحويلها "للمنفعة العامة".

 القدسسلطات 
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

 2102-2-08 االحتالل

بقرار من بلدية االحتالل،  اضطر أفراد من عائلة قراعين على هدم منزلهم الكائن في بلدة سلوان ذاتيا،

 تفاديا لدفع تكاليف أجرة الهدم الباهظة للبلدية.

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

08-2-2102 

دونما، من أراضي الفلسطينيين في قرية  251بدأت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي"، بمصادرة 

إقامة مباني تجارية "جالود جنوب نابلس، فيما منعت أصحابها من االعتراض على القرار، لصالح 

وشبكات طرق استيطانية، حيث ال يسمح للمواطنين أصحاب هذه األراضي االعتراض، كما كان يحدث 

(، 03-06سابقا. وتقع األراضي المستهدفة في المنطقة الجنوبية من جالود في األحواض الطبيعية )

رع سرقة األرض وتأتي أعمال التوسعة هذه بعد المصادقة على قانون "التسوية" الذي يش

 الفلسطينية.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

08-2-2102 

قام المواطن صالح شويكي بهدم منزله ذاتيا الكائن ببلدة سلوان بقرار من بلدية االحتالل تفاديا لدفع 

 اجرة الهدم .

سلطات 

 االحتالل

 القدس

09-2-2102 

منطقة الخان االحمر وامهلتهم  منزل باالضافة لمسجد ومدرسة في 39اخطرت سلطات االحتالل بهدم 

 الشهر الجاري لتنفيذ عملية الهدم 23حتى 

سلطات 

 االحتالل

 سلفيت

09-2-2102  

أعلن "المجلس األعلى للتنظيم والبناء التابع لإلدارة المدنية اإلسرائيلية"، عن إيداع مخطط تنظيمي 

لى أراضي قرية مسحة غرب جديد إلنشاء كلية تعليمية تقنية في مستعمرة "الكانا"، المقامة ع

 سلفيت.

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

21-2-2102 

 3اخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي اهالي منطقة لفجم في بلدة عقربا باخالء كامل المنطقة خالل 

 ايام.

سلطات 

 االحتالل

 طوباس

21-2-2102 

دمرت جرافات االحتالل خط مياه الشرب الواصل لقرية عاطوف وخربة الحديدية في األغوار الشمالية 

عائلة في منطقة الحديدية والرأس  42كم، وذلك للمرة الثانية منذ بداية العام، ماسيحرم قرابة  6بطول 

 األحمر وحمصة الفوقا من مياه الشرب.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

21-2-2102 

دونمات  6قوات االحتالل على مخطط القامة متنزة وحديقة توراتية للمستعمرين على مساحو  صادقت

 في سفوح جبل الزيتون .

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

21-2-2102 

 اخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي المواطن حسن اسعد من خربة زكريا بوقف العمل في منزله.

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

20-2-2102 
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 توزيع االعتداءات االسرائيلية

دونم من اراضي باطن المعصي في بلدة الخضر تعود للمواطن  3جرفت سلطات االحتالل االسرائيلي 

 عيسى احمد صالح .

سلطات 

 االحتالل

 القدس

20-2-2102 

الى ما يسمى ببلدية القدس المحتلة،  0962دونما من اراضي عام  251قررت حكومة االحتالل ضم 

 سكنية يدعى "موردوت ارنونا".وحدة  2111القامة حي جديد يضم اكثر 

سلطات 

 االحتالل

 بيت لحم

20-2-2102 

هدمت سلطات االحتالل سقيفة وسالسل حجرية للمواطن عيسى احمد صالح في منطقة باطن المعصي 

 في بلدة الخضر.

سلطات 

 االحتالل

 نابلس

22-2-2102  

الكامل؛ من الخامسة صباحا، عائلة من خربة طانا شرق نابلس ب 31أخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 وحتى الخامسة من مساء اليوم، وذلك إلجراء تدريبات عسكرية.

سلطات 

 االحتالل

 الخليل

22-2-2102 

منشآة من بيوت وآبار ومدرسة المسافر الثانوية في  02أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم 

والحالوة والمركز وجنبا، بمسافر  قرية الفخيت وخرب ومضارب البدو في المجاز، والتبان وصفي،

 يطا جنوب الخليل. تعود إلى عائالت دمحم، وأبو صبحة، والحمامدة، وأبو اعرام.

سلطات 

 االحتالل

 القدس

22-2-2102  

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مبنى سكنيا في حي بيت 

بحجة البناء دون ترخيص. يعود للمواطن المقدسي لؤي عوني محمود أبو حنينا شماال )طلعة حزما(؛ 

 رموز.

سلطات 

 االحتالل

 الخليل

23-2-2102 

 هدمت قوات االحتالل االسرائيلي بئر مياه خربة خشم الدرج شرق يطا للمواطن سليمان سليم الفقير.

سلطات 

 االحتالل

 رام هللا

24-2-2102 

 ين ونعلين السلميتين المطالبة بانهاء االحتالل واالستيطان.قمعت قوات االحتالل مسيرتي بلع

سلطات 

 االحتالل

 قلقيلية

25-2-2102 

 اصيب مواطنان احدهما طفل بجروح خالل قمع قوات االحتالل االسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية.

 


