
 

 
 

 2017-خالل شهر كانون الثاني  نتهاكات االحتاللملخص البرز ا

 2017وحدة استعمارية تم المصادقة عليها منذ مطلع العام  6000أكثر من 

االحتالل االسرائيلي وعصابات االرهاب من المستعمرين ضد المواطنين  سلطاتمجموعة جديدة من الجرائم التي نفذتها 
والتي تركزت في هذا الشهر على عمليات الهدم واالعتداء على االراضي من خالل وضع  ،الفلسطينين العزل ومقدساتهم

 .وغيرها من االعمال القمعيه اليد او مصادرتها
 

 الهبة الشعبية. ➢
واصلت سلطات االحتالل االسرائيلي استهدافها للهبة الشعبية وناشطيها من المواطنين الرافضين لالحتالل وارهاب 

 .  تم اعتقالهم  مواطن 362 جريح، و 27 ، وشهداء 7قطعان المستعمرين ادت الى استشهاد  
 عمليات الهدم.  ➢

منزل ومنشآة وطرق خالل شهر كانون  414يقارب   وفي االطار ذاته وثق التقرير الشهري هدم سلطات االحتالل ما
 توزعت عمليات الهدم على النحو التالي: قد الثاني في مختلف محافظات الضفة الغربية، وكانت 

 
عدد المنازل و المنشات 

 المهدومة

عدد المنازل و المنشات  المحافظة

 المهدومة

 المحافظة

 القدس  47 رام هللا  _

 نابلس  58 بيت لحم 13

 الخليل 1 طولكرم _

 طوباس 2 جنين 4

 اريحا 18 قلقيلية 1

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 االعتداء على االراضي.  ➢
  دونم  واقتلعت 1,198فيما يتعلق باالعتداءات على االراضي قامت  سلطات االحتالل باالعتداء على ما مساحته 

 شجرة من اراضي المواطنين الفلسطينيين توزعت على:  506 حوالي
 وضع يد/ عصيرة القبلية/ نابلس. اتدونم 4 ▪
 دونم وضع سياج حولها/ واد رحال بيت لحم. 1000 ▪
 دونم مصادرة/عابود رام هللا.  35 ▪
 دونم تجريف / عزبة الطبيب / قلقيلية. 104 ▪
 دونم اخطار باخالء/ الخضر/بيت لحم. 15 ▪
 دونم تجريف خربة سمره/طوباس. 40 ▪
 شجرة مثمرة /عزبة الطبيب/قلقيلية. 100 ▪
 شجرة خاراس/الخليل. 100 ▪
 شجرة/ الخضر بيت لحم. 450 ▪

 
 :لتوسع االستعماري ا ➢

، توزعت اآلتيتوزعت على النحو  وحدة استعمارية في الضفة الغربية 2500شهد شهر كانون الثاني المصادقة على بناء
وحدة في مستعمرة  21وحدة في مستعمرة "معالي أدوميم" و 90وحدة في مستعمرة "أرئيل" و 900على النحو التالي، 

 100وحدة في مستعمرة "ميغرون" و 86وحدة في مستعمرة "عمانوئيل" و 166وحدة في مستعمرة "ألكانا" و 18"أفرات"، و
 153جفعات زئيف"( و"وحدة في مستعمرة  100مرة "أورانيت" ووحدة في مستع 150وحدة في مستعمرة "بيت إيل" و

وحدة اخرى في مستعمرتي "راموت ورامات شلومو"، وكذلك بحث خطة  560وحدة في القدس الشرقية، باالضافة الى  
 170وحدة سكنية استيطانية جديدة في منطقة شعفاط وسط القدس، توزعت على بناء  390للمصادقة على بناء نحو 

وحدة سكنية في حي "راموت" باإلضافة الى المصادقة على بناء كنيس  220سكنية في حي "راموت شلومو"، ووحدة 
كما شرع مستعمرون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين في  ه،يهودي وروضة أطفال في الحي نفس

تبعد عن مستعمرة  "ألوان موريه" مئات و  نابلس الى الشرق من محافظةمنطقة رأس العين شرقي قرية دير الحطب 
تقع على مقربة من معسكرات تابعة لالحتالل وتجمعات  األمتار فقط، باالضافة لواحدة اخرى في منطقة المزوكح 

في حين استولت مجموعة من المستعمرين، تابعة لجمعية "إلعاد"  ،سكانية فلسطينية منها خربة سمرا، وخربة مكحول



 

 
 

فة على مبنى سكني في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، ومحل تجاري االستيطانية المتطر 
 .لعائلة صب لبن

 
 

 :المستعمرينارهاب  ➢
 

 7المستعمرين من دهس ورشق بالحجارة واقتحام ادت الى اصابة  تمارسها عصابات االعتداءات التي و تواصلت
 سيارة على الطريق الواصل بين 15الخليل، وتكسير  محافظةسنوات من  5منهم الطفلة ليان الرازم ، مواطنين

عملية اقتحام لساحات المسجد االقصى المبارك و مهاجمة عدد من  20رام هللا ونابلس، كذلك تنفيذ  محافظتي
 المستعمرين المسلحين قرية قصرة وقبر يوسف وبرك سليمان. 

 
 . اخطارات الهدم ➢

 .ة آ( منزل ومنش73) حوالي بهدم ووقف بناء بخصوص االخطارات تم توجيه اخطار
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