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كلمة العدد
يمثل النشاط االستعماري اإلسرائيلي في فلسطين أحد أخطر الممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى منع 
قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل مختلف األجهزة والمؤسسات 
والمنظمات اإلسرائيلية بتوجيه مباشر ودعم رسمي من الحكومة اإلسرائيلية على تنفيذ برنامج منهجي 
للتوسع االستعماري في مختلف المناطق الفلسطينية، بحيث تتحول شبكة االستعمار وما يرافقها من 
تغيرات جغرافية وديمغرافية إلى عائق حقيقي أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.  

انطالقا من هذا الفهم، فقد باشرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان العمل على إصدار سلسلة دورية 
شهرية من هذا التقرير والذي يعرض التطورات الميدانية على واقع االستعمار اإلسرائيلي في فلسطين، 
ويركز على تقديم وصف كمي لعدد من االنتهاكات واالعتداءات المستمره من قبل سلطات االحتالل 

وقطعان المستعمرين على حد سواء.

ويأتي اصدار هذا التقرير بالتزامن مع العديد من المناسبات الوطنية، حيث ان  شهر نيسان )ابريل( هو 
شهر العطاء الفلسطيني المتدفق دوما، شهر الشالل االحمر الذي يروي تراب فلسطين، وعندما نراجع 
في سنوات  الفلسطينية  النكبة  مذابح  ذكرى  الفور  على  تحضرنا  نيسان  الفلسطينية خالل  التواريخ 
اغتيال عديدة قام بها االحتالل االسرائيلي  المتكافئة، وتحضرنا مذابح وجرائم وعمليات  الحرب غير 
ضد افراد الشعب الفلسطيني، حيث تحضرنا مذبحة دير ياسين التي تم ارتكابها ضد المدنيين االبرياء 
العزل، وتمت مع سبق االصرار والترصد، فقد كانوا يريدونها رسالة مرعبة للفلسطينيين في بلداتهم 

وقراهم ومدنهم كي يهربوا منها وهذا ما كان لهم في بعض المناطق.

ش��هر نيس��ان يع��ج بالعدي��د م��ن المناس��بات الفلس��طينية، وغن��ي بالتضحيات ففي��ه اغتي��ل القادة 
الفلس��طينيون الثالثة في لبنان، الش��اعر كمال ناصر وأبو يوس��ف النجار وكمال عدوان، وايضا فيه تم  
اغتيال القائد أبو جهاد الوزير في تونس، وكما ان ش��هر نيس��ان هو شهر العطاء بكافة اشكاله ال ننسى 
االسرى الفلسطينيين حيث هناك االالف من االطفال والشباب والنساء والشيوخ يرزحون في المعتقالت 

االسرائيلية.   

                                                                          م. وليد عساف

                                                                           رئيس الهيئة
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ملخص التقرير الشهري
 ،2016 العامة للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان لشهر نيسان  التقرير الشهري الصادر عن االدارة  رصد 
عددا جديدا من االعتداءات االسرائيلية الزمانية والمكانية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتركزت ضمن العناوين 

االتية:

	الهبة الشعبية

شهيدان و )37(  إصابة و)244( اسير فلسطيني  خالل شهر نيسان

ارتقى شهيدان خالل الشهر الماضي في الضفة الغربية هما الشهيد )ابراهيم محمد الغروز – براذعية(  45 عامًا من مخيم 
العروب شمال محافظة الخليل بعد تعرضه لالعدام الميداني من قبل جيش االحتالل بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن، كما 
استشهد الشاب )عبد الحميد أبو السرور( 19 عامًا من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم متأثرًا بجروح أصيب بها في القدس 
بعد تنفيذه عملية فدائية في أحد الباصات في المدينة، فيما أصيب 37 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، 
منها 18 اصابة كانت في الضفة الغربية، و19 في قطاع غزة، باإلضافة إلصابة عشرات الحاالت باالختناق نتيجة استنشاق 
الغاز المسيل للدموع، حيث تلقى معظمهم العالج ميدانيًا قبل الوصول للمشافي، من ناحية أخرى اعتقلت سلطات االحتالل 

االسرائيلي خالل الشهر الماضي ما يزيد عن 244 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية المختلفة.

	عمليات الهدم

خالل شهر نيسان 89 عملية هدم منها 43 منزال، و46 منشآة

استمرت عمليات الهدم التي ينفذها االحتالل االسرائيلي بحق منازل ومنشآت المواطن الفلسطيني لحرمانه من ابسط حقوقه 
في الحياة والوجود، حيث تركزت هذه المرة في تجمعات الخان االحمر والبعران وبير المسكوب، وسلوان ومخيم قلنديا، وبيت 
في  ونعلين  رمون  وقريتي  نابلس،  محافظة  في  زعترة  ومنطقة  والمراجم  طانا  خربتي  وتليها  القدس،  محافظة  في  حنينا 
محافظة رام اهلل. وفي بيت ساحور والولجة في محافظة  بيت لحم، وفي خربة ام الخير ومخيم العروب وبيت امر وصوريف 

والسيميا في محافظة الخليل، كذلك في منطقة وادي القلط في محافظة اريحا، وفي برطعة وقباطية في محافظة جنين.

توزيع عمليات الهدم اإلسرائيلية في محافظات الضفة الغربية حسب طبيعة الهدم لشهر نيسان 2016

المجموع الكليهدم منشآت هدم مساكنالمحافظة

4–4اريحا

10313الخليل

11920القدس

4913بيت لحم

11718نابلس

1616–رام اهلل

325جنين

434689المجموع

بينما بلغ عدد اخطارات الهدم للشهر ذاته )42(  اخطار وكانت على النحو االتي:

21  اخطار للبلدة القديمة في محافظة  القدس. –

 12 اخطار في محافظة الخليل توزعت على قرى الفخيت والمركز وجنبا والمجاز. –

 6 اخطارات في قرية رنتيس وبلدة سنجل في محافظة رام اهلل. –

اخطار  واحد لمنزل في قرية عزون في محافظة قلقيلية  –

اخطاران  في بلدة بيت دجن في محافظة نابلس. –
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	قرارات ومخططات استعمارية

مخططات تعمل لتحويل المستعمرات الى مدن.

تعمل سلطات االحتالل على تنفيذ مخططات استعمارية تقضي بتحويل مستعمرات »معاليه مخماش، ريمونيم، بساغوت 
وكوخاف يئير«، الواقعات شرقيّ محافظة رام اهلل، إلى »ضاحية سكنيّة ريفيّة شبيه بالمدن، يسكنها 77 ألف نسمة«، لغاية 
عام 2040، بينما يقضي المخطط الثاني لبناء حي استعماري يشمل 1435 وحدة سكنية جديد في التلة المجاورة لمستعمرة 
استعمارية  1690 وحدة  لبناء  لتقديم مشروع  الثالث  المخطط  بينما  المنطقة،  و منتزه في نفس  المحتلة،  بالقدس  »رامو« 
بمبلغ  17 مليون شيكل في منطقة  قلنديا، وتوسيع المنطقة الصناعية ضمن المخطط االسرائيلي المسمى القدس الكبرى.

	توسيع واضافة وحدات استعمارية

المصادقة على بناء 439 وحدة استعمارية في الضفة الغربية

في الوقت الذي تتعرض فيه المنازل الفلسطينية للهدم، صادقت سلطات االحتالل  على بناء 18 وحدة سكنية قرب حي جبل 
بناء 421 وحدة استعمارية موزعة على:–  54 وحدة سكنية في مستعمرة »هار براخا«/  القدس، وعلى   المكبر في مدينة 
/ رام اهلل،  نابلس، و17 وحدة سكنية في مستعمرة »ريفافا«/ سلفيت، و48 وحدة سكنية في مستعمرة »غاني موديعين« 
و34 وحدة سكنية في مستعمرة »تقواع«/ بيت لحم، و 76 وحدة استيطانية في »جفعات زئيف«/ القدس، و توسيع مسطح 
مستعمرة »نوكديم«/ بيت لحم وإخالء 69 كرافان )بيت متنقل(، وكذلك بناء 70 وحدة سكنية مكانها، و24 وحدة سكنية في 

مستعمرة »رمات ميمرا« و98 وحدة سكنية في مستعمرة »نيريا«/ رام اهلل.

	مصادرة االراضي الفلسطينية 

حوالي 7400  دونم في طريقها للمصادرة.

وعلى االرض تمضي سلطات االحتالل بضم وتجريف واعالن ما تريد من االراضي على انها اراضي دولة لخدمة المخططات 
وسلب  الفلسطينية  الدولة  قيام  فكرة  النهاء  االخر  وجود  ونفي  والغطرسة  بالقوة  ومعنونه  واضحة  رسالة  في  االستعمارية 
مقدراتها وثرواتها من خالل مصادرة 2400 دونم من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة 
5000 دونم لشق طريق استعماري يمر باالحواض  أنها أراضي دولة، واخطار اهالي قرى جالود ترمسعيا والمغير بمصادرة 
وفي  الوسطى«  خلة  »شعب  باسم  والمعروفة   )20( الحوض  وفي  الوسطى«  »خلة  باسم  والمعروفة   )19( حوض   –: التالية 
الحوض )22( والمعروفة باسم »أبو القسبر«،  لربط مستعمرة “شيلو” والبؤر االستعمارية “احيا، عدي عادي، ايش كودش، 
كيدا” بشارع “الون الواصل الى اريحا بطول  ) 5420 م( وعرض )50م( بهدف ربط المستعمرات االسرائيلية من جهة، والفصل 

بين محافظتي رام اهلل ونابلس وعزل الفلسطينيين والسيطرة على األراضي الفلسطينية من جهة ثانية.

	اعتداءات قطعان المستعمرين على االشخاص والممتلكات

10 اصابات و 19 عملية اقتحام لقرى وتجمعات فلسطينية  و18 اعتداء على المسجد االقصى.

نفذت قطعان المستعمرين العديد من الهجمات تجاه المواطنين وخصوصا االطفال والشيوخ ادت الى اصابة كل من:–

دعاء زياد جابر 10 سنوات/ الخليل. –
فرحات نادر الرجبي 10 سنوات /الخليل. –
ابراهيم محمد الهريني 6 سنوات /الخليل. –
عالء غالب الرجبي17 سنة/ الخليل. –
بهاء الشواهين / الخليل. –
مصعب الشواهين/الخليل. –
بسمة سلمان العزازمة من ذوي االحتاجات الخاصة/ الخليل.  –
نائل ابو عرام/الخليل. –
زهير محمد حسن ابو خضير 63عام/ القدس. –
مؤمن عاهد محمد أحمد  /نابلس. –

بينما تزايدت اعتداءات  قطعان المستعمرين على المسجد االقصى المبارك بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني وخصوصا 
في فترة االعياد اليهودية بحماية من جيش وشرطة االحتالل. 
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عدد الشهداء والجرحى واالسرى حسب المنطقة خالل شهر نيسان–2016

عدد االسرىعدد الجرحىعدد الشهداءالقطاع

218244الضفة الغربية

–19–قطاع غزة

237244المجموع

	الهبة الشعبية

شهيدان و 37 إصابة و244 معتقل في السجون االسرائيلية  خالل الشهر الماضي

مدينتا  القدس والخليل احتلتا قلب الهبة الشعبية في األراضي الفلسطينية، وهما تعيشان تهديدًا وجوديًا بسبب المشروع 
المالحظ  ومن  محلهم،  المستعمرين  وإحالل  الفلسطينيين،  سكانهما  من  إفراغهما  على  يعمل  الذي  اليهودي  االستعماري 
الرد  في  الجيل  هذا  رغبة  هو  يحركها  ما  ان  خاصه  الفلسطينيين،  من  الجديد  الجيل  يقودها  التي  الشعبية  الهبة  استمرار 

واالحتجاج على ممارسات االحتالل، وخصوصًا االستيطان والتهويد والتمييز العنصري واستهداف المقدسات.

ارتقى شهيدان خالل الشهر الماضي في الضفة الغربية هما )ابراهيم محمد الغروز – براذعية(  45 عامًا من مخيم العروب 
شمال الخليل بعد تعرضه لالعدام الميداني من قبل جيش االحتالل بحجة محاولته تنفيذ عملة طعن، كما استشهد الشاب 
)عبد الحميد أبو السرور( البالغ من العمر 19 عامًا من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم متأثرًا بجروح أصيب بها في القدس 

خالل عملية تفجير أحد الباصات في المدينة.

فيما أصيب 37 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، منها 18 اصابة في الضفة الغربية، و19 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 سلطات االحتالل االسرائيلي خالل الشهر الماضي ما يزيد عن 244 مواطنًا من مختلف  محافظات 
الضفة الغربية، ويوضح الجدول ادناه عدد الشهداء والجرى واالسرى حسب المنطقة، وذلك خالل شهر نيسان.
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االحتالل
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	عمليات الهدم وإخطارات الهدم في محافظات الضفة الغربية
استكماال لسياسة الهدم التي تنتهجها سلطات االحتالل االسرائيلي بحق المنازل والمنشآت في االراضي الفلسطينية، تقوم 
الفلسطينيين  منازل  تستهدف  هدم  اوامر  بإصدار  االسرائيلي،  االحتالل  جيش  اذرع  احد  االسرائيلية  المدنية  االدارة  ايضا 
العسكرية  المستهدفة باألوامر  المنازل والمنشآت  الحال تدعي سلطات االحتالل االسرائيلي بان هذه  ومنشأتهم، وبطبيعة 
»غير مرخصة من سلطات االحتالل، وتم خالل شهر نيسان رصد العديد من مشاريع ومخططات االستيطان في الضفة الغربية 

وما رافقها ايضا هدم مساكن وإخطارات هدم وبالتحديد في مدينة القدس المحتلة.

محافظة القدس:	 
2016–4–1

قامت  سلطات االحتالل بهدم  مخازن خشبية تستخدم لتربية الدواجن تعود ملكيتها للمواطن) ربحي مأمون جرادات(، وذلك 
في حي الصوانة بمدينة القدس.

2016–4–1
هدمت جرافات بلدية االحتالل ملعب دون سابق إنذار وأسوار وهي عبارة عن سالسل من الحجارة وغرفة مساحتها حوالي 12 

مترا مربعا تستخدم للمواشي ومخزن وجرفت قطعة ارض تعود لعائلتي الزير وسمرين في حي العباسية ببلدة سلوان.

 2016–4–4
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي منزال للمواطن أحمد أبو رميلة منطقة الفاروق بحي جبل المكبر جنوب شرق 

القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

2016–4–4
سلمت سلطات االحتالل في قرية صور باهر إخطارا بهدم منزل عائلة االسير )عبد الرحمن دويات(.

2016–4–7
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 10 منشات سكنية وعدد من بركسات االغنام في التجمعات البدوية البعران وبير المسكوب 

والمدرسة في منطقة الخان األحمر شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

2016–4–8
بمنزلها مكون من غرفتين  ملحق  بناء  الصيداوي، على هدم  المواطنة شيرين  بيت حنينا،  بلدة  االحتالل في  قوات  أجبرت 

مبنيتين من الخشب وااللمنيوم ، تفاديا لدفع غرامات باهظة، بحجة عدم الترخيص.

 2016–4–10
اقتحمت طواقم بلدية االحتالل برفقة القوات اإلسرائيلية عين اللوزة ببلدة سلوان، ووزعت »إخطارات هدم« لخمسة منازل 
110 أمتار مربعة، و  البناء دون ترخيص تعود ملكية ثالثة منها )محمد طالل حليسي(، وتبلغ مساحة منزله  سكنية بحجة 
المواطن )عباس خليل األعور( شقة  مساحتها 100 مترا مربعا، مؤلفة من 4 غرف ومرافقها. والمواطن )موسى فايز أبو تايه(، 

شقة سكنية مساحتها 60 مترا مربعا، ودفع مخالفات مالية وصلت قيمتها الى 90 الف شيكل.

2016–4–15
سلمت طواقم بلدية االحتالل اخطارين هدم إدارية في منطقة البستان في حي سلوان لمنزل قائم منذ 25 سنة تعود ملكيته 

لمواطن من عائلة عودة، وبهدم مغسلة للسيارات قائمة منذ 40 تعود ملكيتها للمواطن )هاني غيث( بحجة عدم الترخيص.

2016–4–16
تم تسليم اخطاران هدم اداري في سلوان لمنزل المواطنين )ياسين الرجبي، ومحمد طالل حليسي( من قبل سلطات االحتالل.
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محافظة جنين.
 2016–4–14

مترا مربعا،   250 وتبلغ مساحتها  )باسم فتحي عمارنة(   للمواطن  الفحم،  لبيع  اإلسرائيلي منشآة  االحتالل  هدمت جرافات 
وبركس زراعي مع خاليا طاقة شمسية في قرية برطعة، تعود للمواطن )مصطفى خضر قبها(، وذلك بحجة عدم الترخيص 

بعد منع اخراج محتوياته قبل المباشره بعملية الهدم.

محافظة نابلس:	 
2016–4–4

هدمت سلطات االحتالل 3 منازل في خربة المراجم غرب دوما جنوب نابلس تعود ملكيتها لكل من )جمال الطويل، والمنزلين 
اآلخرين للمواطن )هشام جدراوي(، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

2016–4–6
سلمت سلطات االحتالل إخطارات بهدم منزل تعود ملكيته للمواطن )نعيم أبو سرور(، وبركس تعود ملكيته للمواطن )نادر 

الحج محمد(، من بلدة بيت دجن في محافظة نابلس.

 2016–4–20
هدمت سلطات االحتالل منزل الشهيد )حسين ابو غوش( في مخيم قلنديا شمال القدس، وتم اصابة شاب بالرصاص خالل 

اقتحامها للمخيم.

2016–4–22
 6 العباسية ببلدة سلوان، مؤلفة من  الزير في حي  لعائله  بناية  إداري« على  علقت طواقم بلدية االحتالل »اخطارات هدم 

طوابق جزء منها قائم قبل عام 1967، وجزء منذ 36 عامًا، ويعيش فيها 30 فردا معظمهم من األطفال.

2016–4–22
اخطرت بلدية االحتالل في القدس عدد من المنشآت التجارية في حي بئر أيوب بحجة البناء دون ترخيص.

محافظة رام اهلل والبيره:	 
2016–4–1

اخطرت سلطات االحتالل المواطن )حسن أحمد مسالمة( من بلدة سنجل باخالء قطعة ارض خالل أسبوع من تاريخ االخطار.

2016–4–1
هدمت جرافات االحتالل 14 منشأة موزعة على بركسين مساحة 200 متر و 400 متر واربع غرف سكنية و 8 خزانات مياه سعة 
1500 لتر للخزان الواحد ودمرت تنك تراكتور والواح طاقة شمسية وماتور كهرباء في قرية رمون شرق محافظة رام اهلل تعود 

لكل من )محمد جعله( وعائالت )قصي وسلمان وعقاب(.

2016–4–5
اخطرت سلطات االحتالل بوقف بناء خمسة بيوت للشعر في قرية رنتيس تعود لكل من )شحيبر ومعروف واسماعيل وبالل 

محاريق(.

2016–4–7
المهلل قرب بلدة نعلين كراجا لتصليح السيارات تعود ملكيته للمواطن )محمد عزات  هدمت سلطات االحتالل في منطقة 

اسطيح(، ومسلخا للدجاج للمواطن )دعاء عيسى سرور(.

محافظة جنين:	 
2016–4–4

قامت سلطات االحتالل بهدم  3 منازل لعوائل الشهداء )أحمد زكارنة، واحمد ابو الرب، ومحمد كميل( في بلدة قباطية جنوب 
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2016–4–7

هدمت سلطات االحتالل 6 منشآت و8 خيام للمواطنين في خربة طانا، وقاموا بتخريب العديد من الممتلكات وخاليا الطاقة 
الشمسية.

 2016–4–12
دمرت آليات االحتالل اإلسرائيلي  حديقة لألطفال في منطقة زعترة جنوب محافظة نابلس تم انشاءها  قبل ستة شهور.

2016–4–23
تم توجيه اخطار الى اهالي قرى جالود وترمسعيا والمغير بمصادرة 5000 دونم لشق طريق استعماري يمر باالحواض التالية 
:– حوض )19( والمعروفة باسم »خلة الوسطى« وفي الحوض )20( والمعروفة باسم »شعب خلة الوسطى« وفي الحوض )22( 
والمعروفة باسم »أبو القسبر«، لربط مستعمرة »شيلو« والبؤر االستعمارية »احيا، عدي عادي، ايش كودش، كيدا« بشارع 

»الون الواصل الى اريحا بطول ) 5420 م( وعرض )50م(.

محافظة قلقيلية:	 
2016–4–4

اخطرت سلطات االحتالل المواطن (سائد ابراهيم داهود) بوقف بناء منزله في قرية عزون في محافظة قلقيلية.

محافظة اريحا:	 
 2016–4–4

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أربعة بركسات سكنية في منطقة وادي القلط جنوب مدينة أريحا، تعود ملكيتها للمواطن 
)محمد شحده سليم النجوم(، واستولت على حطامها.

محافظة الخليل:	 
 2016–4–1

هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جدران منزل الشهيد )ايهاب فتحي مسودة( في منطقة جبل الشريف في المحافظة.

2016–4–4
قامت سلطات االحتالل بهدم منزال للمواطن )مجدي محمود غنيمات( من بلدة صوريف بحجة عدم الترخيص وقربه من جدار 

الضم والتوسع.

 2016–4–4
هدمت قوات االحتالل االسرائيلي بركسا مساحته 150 في بلدة بيت 
مارية(،  ابو  احميد  )أحمد  للمواطن  يعود  الخليل  محافظة  شمال  أمر 

ويستخدم مخزنا إلطارات السيارات.

 2016–4–6
في  زراعية  ومنشآت  مساكن   6 االسرائيلي  االحتالل  جرافات  هدمت 
خربة ُأم الخير شرق يطا جنوب محافظة الخليل، والمجاورة لمستعمرة 
ألغراض  وتستخدم  الهذالين،  عائلة  الى  ملكيتها  تعود  »كرمئيل« 

السكن وحظائر لألغنام، وخزن األعالف.

2016–4–6
لهدمها  تمهيدا  منزل   12 في  العمل  بوقف  االحتالل  سلطات  اخطرت 
في قرى الفخيت والمركز وجنبا والمجاز شرق بلدة يطا، تعود لعائالت 
خاليا   4 بإزالة  أخطرت  كما  ومخامرة،  وحوشية  وأبوعرام  الحمامدة 

شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

2016–4–7
بلدة  غرب  الواقعة  السيميا  قرية  قرب  االحتالل  سلطات  هدمت 
السموع، منزال وبركس تعود ملكيتهما للمواطن )شحدة غازي ياسين 

الدغامين(.

2016–4–15
هدمت سلطات االحتالل في منطقة أبو سودة قرب مخيم العروب بئر 

لجمع مياه االمطار تعود ملكيته للمواطن )صالح محمود نمر(.

محافظة بيت لحم:	 
2016–4–1

لحم،  بيت  ال� 300 شمال مدينة  االحتالل قرب حاجز  هدمت سلطات 
منزل المواطن )خضر نمر جراشي(، بحجة عدم الترخيص.
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2016–4–5
هدمت جرافات االحتالل االسرائيلي مسلخا للدواجن هو عبارة عن 6 محالت بمساحة 200 متر مربع تابعة لبلدية بيت ساحور 
وشرفة منزل وبئر مياه باالضافة الى مصادرة منزل متنقل »كونتينر« يعود للمواطن )عيسى خير( من مدينة بيت ساحور،  

ويذكر ان مجمل الخسائر المادية تجاوز 100 الف دينار اردني تقريبا.

 2016–4–12
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة منازل في منطقة عين جويزة شمال قرية الولجة في محافظة بيت لحم، بحجة عدم 

الترخيص و تعود ملكيتهما للمواطنين )ماهر محمود أبو خيارة، وعيسى القنطار، وعبيدة المحتسب(.

	 على االحتالل  سلطات  اع��ت��داءات   2 2
االرض

هذه  سكان  على  بالتضييق  االسرائيلي  االحتالل  يعمل 
ترك  على  الجبارهم  والسبل  الوسائل  بكافة  االرض 
اراضيهم واستهدافهم من خالل فرض الحقائق على االرض 
باعمال  القيام  او  دولة،  اراضي  اعالنها  او  بالمصادره  إما 
االعتداءات  اهم  ومن  االشجار،  واقتالع  والتجريف  التخريب 
التي تمت على االرض في محافظات الضفة الغربية خالل 

شهر نيسان كانت على النحو اآلتي:

محافظة بيت لحم:	 
2016–4–17

المواطنين  أراضي  إلى  المستعمرين  من  مجموعة  دخلت 
التابعة لبلدة الخضر، وقامت بمنع المواطن )إبراهيم سليم 
مستعمرة  قرب  الواقعة  بأرضه  العمل  من  صالح(  محمد 

»دانيال«.

2016–4–17
قامت مجموعة من المستعمرين قرب مستعمرة »اليعازر«، 
للمواطن  ملكيتها  تعود  أرض  مياه على قطعة  أنابيب  بمد 

)حسين غريب(  في محاولة لالستيالء عليها.

محافظة رام اهلل والبيرة:	 
 2016–4–18

بين  الرابط  الشارع  مستعمرون  من  مجموعة  أغلقت 
بشارع  تمركزوا  ان  بعد  الغربية  والقرى  اهلل  رام  مدينة 
»وادي الدلب«، بين قريتي ديير بزيع ورأس كركر، ومنعوا 

المواطنين من المرور بالشارع. صورة توضيحية للهدم
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	2 3 المسيرات الشعبية
لم تَظهَر المسيرات الشعبية السلمية كسالح جديد على الساحة الفلسطينية وال تعتبر وسيلة جديدة بل مارسها جميع الشعب 
مسيرات  عدة  قمع  على  مستمر  بشكل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تعمل  و  االولى،  االنتفاضة  منذ  وفصائله  الفلسطيني 

سلمية مناهضة للجدار واالستيطان والتي تتركز عادة  في محافظتي قلقيلية ورام اهلل.

محافظة رام اهلل:	 

 2016–4–1
المستعمرين  إثر قمع سلطات االحتالل وقطعان  للدموع،  المسيل  بالغاز  المواطنين والمتضامنين باالختناق  أصيب عشرات 

لمسيرة النبي صالح السلمية.

 2016–4–1
المناهضة  السلمية  األسبوعية  نعلين  قرية  مسيرة  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قمع  بعد  باالختناق  مواطنين  عدة  أصيب 

للجدار واالستيطان غرب محافظة رام اهلل،.

2016–4–16
قمعت سلطات االحتالل االسرائيلي مسيرة النبي صالح االسبوعية السلمية في محافظة رام اهلل.

 2016–4–22
أصيب مواطن بالرصاص المطاطي والعشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قيام سلطات االحتالل بقمع مسيرة بلعين 

السلمية.

 2016–4–22
قمعت سلطات االحتالل مسيرة نعلين االسبوعية السلمية المناهضة للجدار واالستيطان.

محافظة قلقيلية:	 

 2016–4–2
أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين االجانب خالل قمع سلطات االحتالل لمسيرة كفر قدوم االسبوعية السلمية.

2016–4–9
المشاركين  تجاه  المطاطي  والرصاص  الغاز  قنابل  واطلقت  السلمية  االسرائيلي مسيرة كفر قدوم  االحتالل  قمعت سلطات 

بالمسيرة.

 2016–4–22
أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين االجانب خالل قمع سلطات االحتالل لمسيرة كفر قدوم االسبوعية السلمية.

محافظة الخليل:	 

2016–4–9
قامت سلطات االحتالل بقمع  مسيرة سلمية قرب بيت البركة في محافظة الخليل.
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	 .2 4 قرارات إخالء ومخططات

محافظة القدس:	 

2016–4–1
تخطط سلطة أراضي »إسرائيل« ودائرة التخطيط في وزارة مالية االحتالل لبناء حي استعماري يشمل 1435 وحدة سكنية 

جديد في التلة المجاورة لمستعمرة »رامو« بالقدس المحتلة، و منتزه في نفس المنطقة.

2016–4–1
صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدس، على بناء 18 وحدة سكنية قرب حي جبل المكبر في 

مدينة القدس ضمن االراضي المحتلة عام 1967.

2016–4–13
صادق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، موشيه يعلون، على دفع بناء مئات الوحدات السكنية في 
المستعمرات‹المعزولة‹ الواقعة خارج الكتل االستعمارية الضفة الغربية، وتشمل مخططات البناء الجديدة هذه بناء 421 وحدة 
استتعمارية موزعة على النحو االتي: 54 وحدة سكنية في مستعمرة »هار براخا«/ نابلس، و17 وحدة سكنية في مستعمرة 
»ريفافا«/ سلفيت ‘، و48 وحدة سكنية في مستعمرة »غاني موديعين« / رام اهلل، و34 وحدة سكنية في مستعمرة »تقواع«/ 
بيت لحم، و 76 وحدة استيطانية في »جفعات زئيف« / القدس. و توسيع مسطح مستعمرة »نوكديم«/ بيت لحم وإخالء 69 
70 وحدة سكنية مكانها. و24 وحدة سكنية في مستعمرة »رمات ميمرا« و98 وحدة سكنية في  كرافان )بيت متنقل( وبناء 

مستعمرة »نيريا«/ رام اهلل.

2016–4–25
تخطط شركات وجمعيات استعمارية لتقديم مشروع لبناء 1690 وحدة استعمارية بمبلغ  17 مليون شيكل في منطقة  قلنديا 

وتوسيع المنطقة الصناعية ضمن المخطط االسرائيلي المسمى القدس الكبرى.

محافظة رام اهلل والبيره:	 

2016–4–4
»ماطيه  مستعمرات  ومجلس  يعالون،  موشيه  »اإلسرائيليّ«،  الحرب  وزير  وبدعم  »أماناه«،  االستعمارية  الحركة  تخطط 
بنيامين«، إلى تطوير مخّطط هيكليّ استعماري شرس لما يسمى بمستعمرة »مخماش مزراح«، القاضي بتحويل كّل من 
مستعمرات معاليه »مخماش، ريمونيم، بساغوت وكوخاف يئير«، الواقعات شرقيّ رام اهلل، إلى »ضاحية سكنيّة ريفية شبيه 

بالمدن، يسكنها 77 ألف نسمة«، لغاية عام 2040، كذلك شرعنة البؤرة االستعمارية غير القانونيّة »متسببيه داني«، التي 
أقيمت عام 1998، و خلق تواصل جغرافيّ من الجهة الشّرقيّة للشارع االستعماري االلتفافيّ رقم 60.

محافظة سلفيت	 

2016–4–15
قررت سلطات االحتالل االسرائيلي مصادرة 2400 دونم من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، 
بحجة أنها أراضي دولة، حيث تقع األراضي التي يشملها القرار في مناطق: خلة سريسيا، وخلة حمد، وخلة الوطاوط، ووادي 
للبلدة على  الغربية  الجهة  والقسطل. في  الكزبرة،  وخلة  والزّرد،  ودير قسيس،  الكروم،  وجبل  القبلي،  والوادي  النجاصات، 

طرفي جدار الضم والتوسع.
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	3 1 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 للمواطنين المدنيين واصحاب االرض مع العلم ان وجود االستيطان هو باالساس غير شرعي.

محافظة الخليل:	 

2016–4–1
قام مستعمر أثناء قيادته سيارته قرب مفرق قرية زيف بدهس الطفل  )إبراهيم محمد حسن الهريني( ويبلغ من العمر 6 

سنوات، مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

 2016–4–4
اعتدت قطعان المستعمرين على الطفالن )بهاء ومصعب الشواهين( اثناء تواجدهما في منطقة خالل العدرة في مسافر يطا 

جنوب محافظة الخليل.

2016–4–3
اعتدت مجموعة من المستعمرين في منطقة أم العرايس الواقعة قرب مستعمرة »متسبي يائير« المقامة جنوب بلدة يطا على 

المواطن )نائل خالد موسى أبو عرام(، أثناء قيامه برعي االغنام.

2016–4–7
دهس مستعمر أثناء قيادته سيارته على الشارع االلتفافي قرب جبل جالس شرق محافظة الخليل، الطفلة )دعاء زياد جابر( 

عمرها 10 سنوات، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكسر في يدها.

2016–4–11
اعتدى مستعمر بالضرب المبرح على الطفل )فرحات نادر الرجبي( ويبلغ من العمر10 أعوام،  في حي السهلة بالبلدة القديمة 

وسط محافظة الخليل، ما تسبب اصابته برضوض.

2016–4–13
دهس مستعمر أثناء قيادته سيارته على الشارع الرئيسي قرب قرية عبدة، المواطنة )بسمة سلمان العزازمة( وهي من ذوي 

االحتياجات الخاصة.

2016–4–22
دهس مستعمر أثناء قيادته سيارته قرب الحرم االبراهيمي في البلدة القديمة في محافظة الخليل، الطفل )عالء غالب محمد 

الرجبي( 17 سنة، مما أدى إلى إصابته بجروح.

محافظة القدس:	 
 2016–4–14

المحطة  عاما، قرب  العمر 63  ويبلغ من  أبو خضير(  داوود  )زهير  المقدسي  السائق  المستعمرين على  اعتدت مجموعة من 
المركزية غربي القدس المحتلة، والذو بالفرار.

محافظة نابلس:	 
2016–4–22

اعتدت قطعان المستعمرين في المنطقة الواقعة بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية، بالضرب المبرح على المواطن )مؤمن 
عاهد محمد أحمد( من سكان قرية عصيرة القبلية مما أدى إلى إصابته.
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	3 2 االعتداء من قبل المستعمرين على االرض
المستعمرون مستمرون بأعمالهم 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 سلفيت:	 

2016–4–3
قتحمت مجموعة من المستعمرين بواسطة سيارة مدنية بلدة كفل حارس، وقامت بالتجوال في شوارع البلدة، كما توجهت 

إلى المقامات الدينية.

محافظة الخليل:	 

 2016–4–24
الخليل، مشيا على  أمر شمال محافظة  بيت  المواطنين في  أراضي  اقتحم عدد كبير من مستعمري مستعمرة »عتصيون« 

األقدام، وصوال إلى مستعمرة  »كرمي تسور« المقامة على أراضي مواطنين جنوب البلدة.

محافظة جنين:	 

2016–4–1
اقتحمت مجموعة من المستعمرين وبحراسة من قبل سلطات االحتالل أراضي المواطنين الزراعية في منطقة سهل قرية أم 

التوت في محافظة جنين.

 2016–4–1
اقتحم عشرات المستعمرين سهل تعنك في مرج ابن عامر، وقرية ام التوت بمحافظة جنين، تحت حراسة سلطات االحتالل 

االسرائيلي.

محافظة نابلس:	 

2016–4–3
دخلت مجموعة من المستعمرين إلى أراضي المواطنين التابعة لقرية بورين، وقامت بطرد عددا من المواطنين أثناء قيامهم 

برعي االغنام في أراضي القرية.

	3 3 االعتداء من قبل المستعمرين على السيارات والممتلكات العامة
محافظة الخليل:	 

2016–4–3
هاجمت مجموعة من المستعمرين في حي تل الرميدة في البلدة القديمة بمحافظة الخليل منزل عائلة أبو هيكل.

2016–4–17
الحجارة  الخليل  القديمة في محافظة  البلدة  المقامة شرق  أربع«  المستعمرين قرب مستعمرة »كريات  رشقت مجموعة من 

باتجاه سيارات المواطنين الفلسطينيين.

محافظة رام اهلل:	 

2016–4–1
اقتحم نحو 20 مستعمر قرية عارورة وحاولوا االعتداء على منازل ومركبات المواطنين فيها.

2016–4–4
دخلت مجموعة من المستعمرين إلى أطراف قرية دير جرير، حيث تمكن المواطنون من التصدي لها وإجبارها على المغادرة.

 2016–4–4
قامت مجموعه من مستعمرو مستعمرة »عيليه« برشق مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين محافظتي رام 

اهلل ونابلس.

محافظة نابلس:	 
2016–4–15

دخلت مجموعة من المستعمرين إلى أراضي المواطنين في قرية خربة طانا، وقامت بسرقة حصان تعود ملكيته للمواطن 
)منصور نصاصرة(.

محافظة قلقيلية:	 
2016–4–13

دخلت مجموعة من المستعمرين المتطرفين إلى أطراف قرية فرعتا، وقامت بمهاجمة منزل المواطن )عواد طويل(، وحطمت 
زجاج نوافذ المنزل، وقامت بإعطاب إطارات جرار زراعي.
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	 3 4 اقتحامات المستعمرون
للمسجد  المتكرره  االقتحامات  رصد  يتم  بالعادة  والتي  الدينية،  والمقدسات  االماكن  على  المستعمرون  اقتحامات  استمرت 
االقصى المبارك وباحاته، والتي في الغالب تتم بحماية من شرطة االحتالل االسرائيلي، والهادفة إلى التضييق على المواطنين 

لتفريغ المدينة من المقدسيين الفلسطينيين، وجاءت هذه اإلجراءات واالنتهاكات على النحو االتي:

محافظة القدس:	 
2016–4–1

بجوالت  وقامت  المبارك،  االقصى  المسجد  باحات  االحتالل  شرطة  بحماية  المتطرفين  المستعمرين  من  مجموعة  اقتحمت 
استفزازية في باحاته ومرافقه.

2016–4–5
شرعت مجموعات من ما يسمى »طالب ألجل الهيكل« ومن عصابات المستعمرين اقتحامها للمسجد االقصى المبارك، من باب 

المغاربة وبحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة.

2016–4–11
ألنصارها  المزعوم  الهيكل  منظمات  من  مكثفة  دعوات  وسط  المبارك،  األقصى  للمسجد  اقتحامهم  المستعمرون  واصل 

للمشاركة في احتفاالت خاصة بعيد الفصح العبري تُتوّج بتقديم قرابين الفصح في المسجد االقصى المبارك.

 2016–4–18
جدد مستعمرون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة 

والتدخل السريع بشرطة االحتالل، فيما تصدى المصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير وهتافات احتجاجية.

محافظة نابلس:	 
2016–4–1

اقتحمت مجموعة من المستعمرين كانت تستقل سيارة خاصة في محاولة للدخول إلى قبر يوسف في المحافظة، والذت بالفرار 
حال مشاهدتها دورية الشرطة المدنية الفلسطينية المكلفة بحراسة القبر.
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قضية العدد
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أراضي الساكوت – شمال غور األردن
عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية سنة 1967 أعلنت المنطقة المحاذية لنهر األردن منطقة عسكرية مغلقة ومنعت أصحابها 
الفلسطينيين من دخولها، وأقامت سياجًا أمنيًا على امتداد هذه األراضي وأوهمت الفلسطينيين بأن هذا السياج يعتبر منطقة 
حدودية ممنوع دخولها أو حتى االقتراب منها، وفي الثمانينات سلمت السلطات اإلسرائيلية هذه األراضي لمستعمرين يهود 

لزراعتها بدون علم الفلسطينيين أصحاب األرض الذين منعوا من دخول هذه األراضي حتى يومنا هذا.

هذه االراضي ما يعرف بأرض الساكوت في شمال الغور وأصحاب األرض هم من سكان محافظة طوباس.

قبل سنتين الحظ بعض أصحاب هذه األرض أن البوابة المقامة على سياج مفتوحة بشكل دائم مما أتاح لهم الفرصة لدخول 
األرض ألول مرة منذ سنة 1967، إال أن الفلسطينيين أصحاب هذه األرض تفاجئوا بوجود مستعمرين يهود يسيطرون على 

األرض ويزرعونها.

الفلسطينيون بدخول األرض واستعادتها وزراعتها، إال أن قطعان المستعمرون  في تاريخ 9/12/2014 قرر أصحاب األرض 
منعوهم وبمشاركة سلطات الجيش اإلسرائيلي طردوا الفلسطينيين من أرضهم، وفي تاريخ 5/3/2015 قدم عدد من أصحاب 
األراضي من محافظة طوباس التماسًا للمحكمة العليا اإلسرائيلية ضد سلطات الجيش اإلسرائيلي واإلدارة المدنية الذين قاموا 
بمنع الملتمسين من دخول أراضي الساكوت لزراعتها وبالمقابل سمحوا للمستعمرين باالستيالء عليها واستخدامها للزراعة. 

االلتماس قدم باسم 25 عائلة من محافظة طوباس تملك حولي 800 دونم من أراضي الساكوت.

في رده األول على االلتماس نفى الجيش اإلسرائيلي بان له علم بمن يسيطر على األرض وأدعى أن األرض موجودة ضمن 
من  المستعمرين  بأن  اإلسرائيلي  الجيش  اعترف  للمحكمة:  الثاني  رده  وفي  دخولها،  من  إنسان  أي  يمنع  المغلقة  المنطقة 

مستعمرة محولة وشدموت محولة هم الذين يسيطرون على األرض بموافقة الجيش.

في رده الثالث للمحكمة، وقبل جلسة المحكمة والتي عقدت بتاريخ 11/1/2016 أعلن الجيش اإلسرائيلي بأنه سيتم إلغاء أمر 
اإلغالق العسكري في غضون أسابيع لكي يسمح للفلسطينيين أصحاب األرض من دخول المنطقة، إال أنه لن يسمح لهم في 
الوقت الحالي باستعادة أراضيهم التي استولى عليها المستعمرون، وتم تعيين مساعد وزير األمن اإلسرائيلي من أجل مفاوضة 
المستوطنين والفلسطينيين أصحاب األرض إليجاد حل، وأنه سوف يقدم تقريرًا للمحكمة خالل 6 أشهر يعلمها بالتطورات، 
وارفق الجيش خالل رده  للمحكمة خريطة جوية تبين القسائم التي يسيطر عليها المستعمرون والقسائم التي ال يسيطرون 

عليها.

في جلسة المحكمة التي عقدت يوم 11/1/2016 رفض المحامي الملتمسين الفلسطينيين أي نوع من المفاوضات مع الجيش 
اإلسرائيلي ورفض إعطائهم أي وقت لتقديم تقرير عما آلت إليه مفاوضات الجيش مع المستعمرين وطلب إعادة األرض بشكل 

فوري ألصحابها الفلسطينيين.

المحكمة رفضت إعطاء الجيش وقتًا لتقديم تقرير عن مفاوضات وطلبت من الجيش تقديم تقرير عن حل نهائي للقضية 
خالل ثالثة أشهر.
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