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املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة تقرير االستيطان األسبوعي الصادر عن 
البيد  –أن حكومة بينيت إىل  ، يشير فيه42/6/4244-81للفترة من  االستيطان

 كانت األكثر تطرفاً يف دفع عدد من خمططات االستيطان للتنفيذ
42/6/4244 

 
 

غير أنها كانت األكثر  ،طويالً البيد يرئيا – بينيت نفتايل حكومة تعمر مل كما كان متوقعاً
وقد سارت يف عام حكمها على نهج حكومات  .يف دفع عدد من خمططات االستيطان للتنفيذ تطرفاً 

مشاركة يف احلكومة كميرتس  رغم أن أحزاباً ،بنيامين نتنياهو يف تشجيع وتعميق االستيطان
والعمل من اليسار الصهيوين كانت قد تعهدت يف احلمالت االنتخابية بالعمل على منع بناء مزيد 

ول واألخير وبعد إعالن حل الكنيست قامت ففي عامها األ .من الوحدات السكنية يف املستوطنات
ستيطانية يف عمق الضفة الغربية هذه احلكومة على بناء آالف الوحدات يف املستوطنات والكتل اال

شرقي القدس  "معاليه أدوميم"يف حميط مستوطنة  E1 وأحيت خطة البناء يف املنطقة املسماة
كما أنها حولت األموال إىل جمالس  ،ن كانت قد جمدت لسنوات ألسباب سياسيةأبعد ،احملتلة

 . املستوطنات املعزولةاملستوطنات ومكنتها من العمل ضد البناء الفلسطيني وعززت البناء يف
يف حين أن معدل  ،وحدة استيطانية 2424ـفخالل هذا العام فقط تم السماح بالترويج الفعلي ل

وسادت خيبة أمل  .آالف وحدة يف العام الواحد 6البناء يف سنوات حكم بنيامين نتنياهو وصل إىل 
 حكومات خط على بالسير تكتف مل التي البيد –يف أوساط اجملتمع الدويل من حكومة بينيت 

 الفلسطينيين، ومنشآت منازل هدم عمليات يف صعدت بل االستيطاين التوسع يف نتنياهو
 من للمزيد هدم فيه تم عام املاضي العقد يف هناك يكن مل فإنه ،4242و ،4286 عامي فباستثناء

 .منزالً 682حيث هدم  ،ر للحكومة احلاليةاألخي بالعام مقارنة الفلسطينية املباين

وتظهر جردة حساب سريعة أن حكومة اليمين املتطرف يف إسرائيل أقرت منذ مطلع العام 
اجلاري عددا من املشاريع االستيطانية ذات البعد السياسي واالستيطاين التوسعي لشطب اخلط 

 3رار وكان آخر تلك اجنازاتها إق ،8262.ونكسة العام 8221األخضر الفاصل ما بين نكبة 
وحدة  8621مشاريع استيطانية جنوب القدس احملتلة على جانبي اخلط األخضر بإقرار بناء نحو 

استيطانية يف ثالثة مناطق خمتلفة يف عمق القدس الغربية يف مسعى واضح لفصل القدس عن 
 "القدس الكبرى" ضمن رؤية مشروع "كفار عتصيون"بيت حلم نهائيا وربطها بالكتلة االستيطانية 

من مساحة الضفة الغربية  %88التي تبتلع مساحتها وفق خمططات سلطات االحتالل نحو 
ولعل املثير يف هذه املشاريع ما كشفت عنه هذه احلكومة وبلدية االحتالل عن وثائق  .للمحتلة

يظهر ذلك بوضوح  .8222تثبت أن إسرائيل قامت عمليا بإلغاء اتفاقيات وقف إطالق النار لعام 
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ليس متاحا ملعرفة اجلمهور ألن نشره من شأنه  8222ط التي شطبت اخلط األخضر لعام من اخلرائ
ومع أن ترسيم ومسار اخلط األخضر موجود يف وثائق دولية  .أن يمس بعالقات إسرائيل اخلارجية

إال أن قرار شطب اخلط األخضر تبنته دولة اسرائيل وعملت على شطبة على األرض وعمقت حكومة 
خاصة بعد أن أقرت جلنة التخطيط والبناء يف القدس احملتلة عشرات املشاريع  ،ذلك البيد –بينيت 

 على تقع اجلاري الشهر استيطانية خمططات 3 إقرار آخرها وكان .االستيطانية متجاهلة هذا اخلط
طنة )كريات هايوفيل( مستو لتوسيع الوجلة من الشمال إىل عمقها ويف الغربية القدس حدود

وتشمل اخملططات االستيطانية  .وحدة استيطانية جديدة 232جنوب الضفة الغربية، ب باجتاه 
اجلديدة مئات الوحدات االستيطانية املتوسطة احلجم ورياض اطفال ومعابد يهودية ومدارس 

يقع  .طابقًا يف عدد من اخملططات 32إىل  82ومئات الوحدات السكنية يف مبان من  ،جديدة
وحدة استيطانية يف برج من  886من حدود القدس الغربية ويتضمن بناء اخملطط األول منها ض

 82من  ،مبان 2 يف تشييدها سيتم استيطانية وحدة 684 فيما يضم اخملطط الثاين ،طابقًا 42
باالضافة خملطط ثالث يقوم على أراضي بين صور باهر واملنطقة الصناعية تل بيوت  ،طوابق

طوابق وبرج  82مبان من  2وحدة سكنية يف  422ويتضمن بناء  باجتاه احلدود اجلنوبية للقدس،
 .طابقا، معزول وحماط بسياج أمني وحراسة لقربة من صور باهر وأم طوبا 32من 

يف الوقت نفسه صادقت هذه احلكومة مؤخرا على خمطط استيطاين يستهدف حمافظتي 
دونمًا من األراضي  342 سلفيت وقلقيلية من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة بعد مصادرة

يف بلدة دير استيا يف حمافظة سلفيت  ،دونمًا 826التابعة لقرية اماتين يف حمافظة قلقيلية ونحو 
يف منطقة تتوسط مستوطنة عمانوئيل  ،من أجل توسيع املنطقة الصناعية القائمة يف املنطقة

ق نفوذ تابعة للمستوطنة واملنطقة الصناعية التابعة لها ضمن ما تصنفه دولة االحتالل مناط
راض تمت مصادرتها والسطو عليها أاملذكورة هذا اىل جانب إقامة مناطق صناعية أخرى على 

من خالل أوامر عسكرية يف أعوام سابقة تشمل لبناء عشرات املستوطنات الصناعية تضاف 
مستوطنة  43للمستوطنات الصناعية القائمة يف الضفة الغربية احملتلة والتي يصل عددها نحو 

 .دونمًا 82318صناعية شيدت على ما مساحته 

شكال السطو اللصوصي على اراضي املواطنين الفلسطينيين وهي ال تقتصر على أوتتنوع 
مصادرة االراضي ألغراض التوسع يف املستوطنات القائمة او املدن الصناعية القائمة يف الضفة 

االسرائيلية  "كيريم نافوت" منظمة فقد كشفت .الغربية بل تتجاوز ذلك يف اجتاه مناطق الرعي
والتي تعنى بشؤون االستيطان يف األراضي الفلسطينية، النقاب عن استيالء املستوطنين على 
مئات آالف الدونمات من أراضي الضفة الغربية لصالح عشرات البؤر االستيطانية والرعوية ضمن 

أن ظاهرة رعي املواشي واألبقار  حديثاً وأكدت يف تقرير لها صدر ،سياسة االستيطان الرعوي
اإلسرائيلية يف الضفة، حتولت على مدار العقد املاضي إىل أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل 

حيث يدور احلديث عن مئات  ،للسطو على االراضي وحماصرة التجمعات السكانية الفلسطينية
ها املستوطنون بوساطة عشرات البؤر آالف الدونمات من األراضي املفتوحة التي استوىل علي
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وكان استخدام  .االستيطانية والبؤر الرعوية والتي أقيمت يف غالبيتها العظمى خالل العقد املاضي
رعي املواشي واألبقار لالستيالء على األراضي قد بدأ مطلع سنوات السبعينيات، واستمر بصورة 

تغييراً جوهرياً قد طرأ على مدار السنوات  متقطعة يف سنوات الثمانينيات والتسعينيات، إال أن
املاضية يف حجم هذه الظاهرة واملوارد املستثمرة فيها، وعواقبها املدمرة على التجمعات 

يف  يتمثل الرعوية االستيطانية البؤر إنشاء من املعلن الغرض حيث يتبين أن ،السكانية الفلسطينية
سواء أكانت هذه األراضي عامة أو  ،أراضيها من طرد التجمعات الرعوية والزراعية الفلسطينية

وتمثل هذه  .خاصة، وحتويلها إىل أراضٍ تقتصر إمكانية استخدامها على املستوطنين وحدهم
البؤر االستيطانية طليعة منظومة استيالء عنيفة جيدة التخطيط وممولة بكرم من قبل جهات 

دنية واجملالس اإلقليمية واحمللية ولواء رسمية إسرائيلية خمتلفة من ضمنها اجليش واإلدارة امل
ووزارات الزراعة، والتربية والتعليم، واالستيطان،  ،االستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العاملية

واالستخبارات، حيث تنشغل جميع هذه اجلهات يف التخطيط والتنفيذ لعمليات التهجير القسري 
ودفعهم  ،من املساحة العامة للضفة الغربية %68ىل للفلسطينيين عن هذه املناطق التي تغطي حوا

بؤرة رعوية  22ويف تقريرها تؤكد هذه املنظمة انه توجد اليوم يف الضفة  .إىل جيوب معزولة
وتنقسم  ،استيطانية تعتمد على رعي األغنام واألبقار أقيمت غالبيتها العظمى خالل العقد املاضي

واستيطانية زراعية جديدة تمت إقامتها خالل العقد  إىل ثالث فئات استيطانية رعوية ثابتة،
وأظهر مسح أجرته املنظمة حول البؤر  .املاضي وبؤر استيطانية فرعية تابعة لبؤر رعوية ثابتة

ألف  422الرعوية، أن مساحة األراضي التي استوىل املستوطنون عليها بوساطة الرعي تبلغ نحو 
ألف دونم تشكل حواىل  13، ويقع نحو "C" ة مناطقمن جممل مساح %2دونم، أو أقل بقليل من 

داخل مناطق أعلن اجليش  ،ثلث إجمايل املساحة التي استوىل عليها املستوطنون بوساطة الرعي
 .اإلسرائيلي عنها بوصفها مناطق إطالق نار

 82ويف النشاطات االستيطانية امليدانية بدأت منظمات استيطانية باالستعداد إلقامة 
استيطانية جديدة يف أرجاء الضفة الغربية احملتلة مع اقتراب زيارة الرئيس األمريكي جو بؤر 

االستيطانية بتنظيم طلعات استكشافية  "نخلة"حيث بدأت منظمة تسمي نفسها  ،بايدن للمنطقة
فيما  .لتالل ومناطق استراتيجية يف الضفة الغربية بهدف حتديد املواقع املناسبة إلقامة البؤر

االستيطانية املقامة على  "أفيتار" بؤرة إىل إشارة يف "82 أفيتار"ق املستوطنون على اخملطط أطل
جبل صبيح جنوبي نابلس والتي مل تسمح احلكومة اإلسرائيلية للمستوطنين بعد بالعودة إليها، 

بؤر مشابهة رداً على تلكؤ احلكومة يف الوفاء بوعد قطعته على نفسها بالسماح  82فقرروا بناء 
يخطط املستوطنون للزحف  يف حين،.بعودتهم للبؤرة حال انتهاء مسح األراضي املقامة عليها

يف العشرين من تموز/يوليو املقبل، حيث يدعم اخلطة عدة جمالس استيطانية  82نحو البؤر الـ
كما شرعت بتجريف أراضٍ زراعيةٍ  .ومنها مستوطنات اخلليل وبيت حلم ورام الله وشمال الضفة

بلس تقع على مرتفعات تمهيداً إلقامة بؤرة استيطانية جديدة يف قرية اللبن الشرقية جنوب نا
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ومن شأن يناء بناء هذه البؤرة  .شجرة 2222القرية املزروعة بأشجار زيتون تزيد عن 
 .قديمة من نابلس إىل مدينة رام اللهال الفرعية ن يتم التحكم بالطريقأاالستيطانية 

إىل  "أرئيل"ويف قرار يعكس سياسة رسمية بتعميق االستيطان انضمت جامعة مستوطنة 
رؤساء اجلامعات اإلسرائيلية رسمياً، ويأتي ذلك بعد قرار احلكومة اإلسرائيلية االعتراف جلنة 

، بعد مقاومة طويلة من جلنة رؤساء اجلامعات اإلسرائيلية التي كانت قد "أرئيل"بجامعة مستوطنة 
يطون يفعات شاشا ب ،وقد رحبت وزيرة التعليم اإلسرائيلية .قرار سياسي"اعتبرت أن قرار احلكومة 

واعتبرت أنها عادلة ومستحقة ومهمة للغاية وادعت أن جامعة أرئيل هي جامعة بها  ،بهذه اخلطوة
بدورها، قالت رئيسة جلنة التعليم يف الكنيست،  ."باحثون ممتازون وإجنازات أكاديمية رائعة

 إن :التي كانت تعتزم عقد جلسة برملانية لدفع هذه اخلطوة ،عضوة الكنيست شارون هسكيل
مقاطعة جامعة أرئيل أمر ال يمكن تصوره، وقد قررت أن تبذل كل ما يف وسعها لوقف املقاطعة 

وكانت احلكومة اإلسرائيلية قد أقرت مطلع نيسان  .بالتعاون مع احتاد الطالب وجامعة أرئيل
إىل جامعة على الرغم من معارضة رؤساء اجلامعات  "أريئيل"، حتويل الكلية يف مستوطنة 4248

بيني غانتس، الذي امتنع  ،وقد صوت أغلبية الوزراء على القرار باستثناء وزير األمن .إسرائيليف 
يذكر أن رؤساء اجلامعات يف إسرائيل كانوا عارضوا االعتراف بالكلية كجامعة  .عن التصويت

ىل وأيضاً ألنه ال توجد حاجة إلقامة جامعة جديدة باإلضافة إ "حدود إسرائيل"ألنها مقامة خارج 
 .اجلامعات الست احلالية

اىل جانب ذلك بدأ جيش االحتالل تدريبات ومناورات عسكرية على أراضي قرى مسافر 
وسط استخدام قذائف صاروخية ودبابات  ،يطا جنوب اخلليل جنوبيّ الضفة الغربية احملتلة

 طقةاملن سكان وبنادق رشاشة وجرافات وآليات خمتلفة على الرغم من حماولة الفلسطينيين
 أمام االحتالل جيش وادعى.للخطر حياتهم تعرّض التي والتدريبات املناورات هذه على االعتراض

لسكان الفلسطينيين يف املسافر إلصدار أمر احترازي ل التماس على رداً العليا اإلسرائيلية احملكمة
بأنه سيبذل جهداً لتقليص اخلطر الناجم عن هذه التدريبات ألقل حدّ ممكن  ،بمنع هذه التدريبات

سبوع الفائت هي األوىل من أن هذه التدريبات التي بدأت األ وقد قبلت احملكمة اإلسرائيلية به، علماً
ويف هذا السياق قالت منسقة الشؤون  .وستستمر ملدة شهر كامل ،نوعها منذ عشرين عاماً

ينبغي أن تتوقف عمليات الهدم واألنشطة العسكرية وغيرها "يابة إيفون هيلي إنه اإلنسانية بالن
من التدابير القسرية املتزايدة يف مسافر يطا، وأن يُسمح لسكانها بالبقاء يف منازلهم يف أمان 

هُدمت منازل العشرات من األشخاص يف خربة  ،على مدى األسابيع املاضية أوضحت أنه "وكرامة
ويف خربة التبان وخلة الضبع،  .للمرة الثالثة يف أقل من عام ،ويف بعض احلاالت ،الفخيت واملركز

وترقى هذه التدريبات وما يرافقها من  .صدرت أوامر هدم جديدة خالل األسبوعين املنصرمين
يها اإلخالء القسري وتعريض الناس خلطر بما ف ،أخطار إىل مرتبة انتهاكات حقوق اإلنسان

 .ما يشكل خمالفة جسيمة التفاقية جنيف الرابعة ،الترحيل القسري
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 اإلسمنتية) الفاصلة اجلدران إقامة يف الزمن يسابق االحتالل على صعيد آخر ال زال
من  %83راضيها أكثر من أ من اجلدار سرق والتي الضفة حمافظات يف( الشائكة واألسالك
وسرقة أراضي  21فمنذ بدء إقامة اجلدار الفاصل وعزل أراضي الضفة عن مناطق عام  ،مساحتها
مثل منطقة تل الرميدة يف اخلليل  ،أقام االحتالل جدران اسمنتية يف قلب مدن الضفة ،املواطنين

 "ليإبيت "وقبل أيام شرع االحتالل يف أعمال استكمال بناء اجلدار حول مستوطنة  .ووسط بيت حلم
ودورا القرع وقرية بيتين وخميم  ،حيث أقيمت املستوطنة املذكورة على أراضي أهايل مدينة البيرة

إضافة للسيطرة  ،وسيعمل اجلدار على إحكام الفصل بين البلدات الشرقية ومدينة رام الله ،اجللزون
حلركة  على األراضي حفاظا على أمن املستوطنين كما أن إقامة اجلدار قرب الطريق الرئيس

مر املواطنين واملركبات وقرب منازل خميم اجللزون ستبقي املنطقة جميعها حتت مراقبة أمنية األ
كما بدأت وزارة جيش االحتالل إقامة مقطع يف جدار  .على حياتهم حقيقياً الذي يشكل خطراً 

سامل إىل  ويمتد هذا املقطع من قرية .كيلومترا 22الفصل العنصري يف شمال الضفة الغربية بطول 
ويشمل هذا املقطع من اجلدار حتصينات  .ويرتفع اجلدار فيه إىل تسعة أمتار ،مدينة طولكرم

مليون  362وقد جرت املصادقة يف نيسان/أبريل املاضي على ميزانية بمبلغ  .ووسائل إلكترونية
بناؤه قبل وسيحل هذا املقطع مكان مقطع آخر يف جدار الفصل العنصري تم .شيكل لتمويل بنائه

 .نحو عشرين عاماً

ويف االنتهاكات األسبوعية التي وثقها املكتب الوطني للدفاع عن األرض فقد كانت على 
 :النحو التايل يف فترة إعداد التقرير

 أعالم رفع يتخلله كبير استفزازي رياضي حدث لتنظيم االحتالل سلطات تخطط :القدس
آالف  82بمشاركة نحو  ،يف مدينة القدس احملتلة منتصف شهر تموز/ يوليو القادم ،االحتالل

وتشرف بلدية االحتالل يف القدس ووزارة خارجية االحتالل  .إسرائيلي من خمتلف أنحاء العامل
وتعني ألعاب أوملبية يهودية خاصة يشارك فيها  "األلعاب املكابية"على هذه الفعالية التي تدعى 

 .من جاليات يهودية من كافة أنحاء العاملرياضيون 

هدمت جرافات بلدية االحتالل عددا من البركسات يف قرية العيسوية ومنشأة جتارية 
واصطبال  ،استناديا يحيط بها قرب جدار الفصل والتوسع العنصري وجداراً  ،لتصليح املركبات

طرت بلدية االحتالل بهدم ؛ بحجة عدم وأخمتراً  22للخيول،للمواطن عدي حميسن تبلغ مساحته 
شقق مبنية  2مبنى سكني لعائلة أبو سنينة يف بلدة سلوان جنوبي املسجد األقصى، يتكون من 

االستيطانية منذ فترة يف حميط  "العاد"وتنفذ سلطة اآلثار اإلسرائيلية وجمعية  8224 منذ العام
صقة لسأساس اخلارجي املسجد األقصى املبارك خاصة من اجلهتين اجلنوبية والغربية املال

للمسجد األقصى املبارك حفريات حيث تم رصد قيام جمموعة من العمال وباستخدام اجلرافات 
وآالت احلفر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة يف ساحة حائط البراق ويف منطقة القصور األموية يف 

 .املنطقة املالصقة لسأساسات السفلية للمسجد األقصى املبارك
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أخطرت قوات االحتالل ابوقف العمل يف ثالثة منازل يف قرية الديرات جنوبي  :خلليلا
 اخلليل وبهدم منزل قيد اإلنشاء وبركس زراعي وبئر مياه، يف بلدة الرمضانين جنوبي احملافظة

 ماعين قرية يف املواطنين أخطرت كما .يطا بمسافر زنوتا قرية يف لسأغنام بركسات عدة وبإزالة
 .لكرمل املواطن علي احلمامدة بوقف العمل يف خيمته، بحجة أنها منطقة أثريةا لبلدة التابعة

بمسافر يطا وأخطرت بوقف العمل يف مسكنين  "فيجالأ"وداهمت جتمع شعب البطم قرب مستوطنة 
وأصيب شاب  .مربعاً متراً 62لشقيقين يقطنانهما مع عائالتهما وتبلغ مساحة كل منهما 

برضوض، إثر اعتداء املستوطنين على املواطنين يف حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة اخلليل 
واعتدى مستوطنون على رعاة األغنام يف قرية كيسان شرقي بيت حلم ورشقوهم باحلجارة، أثناء 

كما أخطرت  .املقامة على أراضي املواطنين "إيبي هناحل"رعيهم لسأغنام بالقرب من مستوطنة 
بوقف العمل يف ثالثة منازل قيد اإلنشاء يف قرية الديرات جنوبي اخلليل وبهدم منزل قيد اإلنشاء 
وبركس زراعي وبئر مياه، يف بلدة الرمضانين فيما اصيب مواطن بجروح متوسطة ورضوض بعد 

 ومنع ،بعاعتداء املستوطنين عليه أثناء تواجده يف أرضه احملاذية ملدخل مستوطنة كريات ار
صول إىل أراضيهم، يف منطقة الطيبة يف بلدة ترقوميا بحماية من الو من املزارعين مستوطنون

 .قوات االحتالل التي أعلنت املنطقة عسكرية مغلقة

صبيحة "هدمت آليات االحتالل أربع غرف زراعية يف بلدة نحالين يف منطقة  :بيت حلم
حيث هدمت غرفة زراعية  "الزعنونة"ودمرت ثالث غرف زراعية، قبل توجهها إىل منطقة  "الفوقا

وجرف  .بحجة عدم الترخيص "املصطاسي"أخرى وغرفة زراعية يف بلدة اخلضر يف منطقة 
لصالح توسيع منشأة استيطانية كائنة  من أراضي املواطنين يف قرية كيسان مستوطنون دونمين

وكانت قوات االحتالل منعت املواطنين من دخول إىل أراضيهم يف  .طنينبالقرب من منازل املوا
 "معايل عاموس"وهاجم مستوطنين من  .خاص ببلدة اخلضر إال بتصريح "خلة ظهر العين"منطقة 

مزارعين من قرية كيسان واقتحموا أراضي تابعة للقرية أثناء عمل املزارعين بأراضيهم، وطلبوا 
مستوطنة "منهم اخلروج من األرض حتت تهديد السالح،واعتدى عدد من املستوطنين يقطنون يف 

على مسجد قرية كيسان وخطوا شعارات معادية واستفزازية بحق املواطنين  "ابيي ناحل
ورفعوا العلم  .باخلروج من القرية ومغادرتها وداعين إىل قتل السكان أو ترحيلهممطالبينهم 

 .اإلسرائيلي وبشكل استفزازي على قبة املسجد

أصيب عدد من املواطنين بجراح، جراء اعتداء مستوطنين قرب قرية دير شرف  :نابلس
الم الفلسطينية املرفوعة غربي نابلس إثر مواجهات اندلعت بعد إزالة جمموعة من املستوطنين األع

 بخمس على دوار دير شرف ورشق املركبات باحلجارة وحتطيم عدد منها واقتحم مستوطنون
س النبع، حيث رأ منطقة وحتديداً نابلس، شرق شمال الباذان قرية االحتالل، قوات بحماية حافالت

ومكث املستوطنون يف املنطقة حوايل  ،قدمت احلافالت من جهة حاجز احلمرا العسكري باألغوار
يذكر أن املستوطنين ينفذون اقتحامات ملنطقة ينابيع الباذان بين الفينة  .ساعتين قبل مغادرتهم

، أو بواسطة "ألون موريه"على األقدام من مستوطنة  واألخرى، حيث يأتون إىل املنطقة إما مشياً 
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وأصيب عدد من  .ة مرات خالل الفترة األخيرةحافالت من جهة حاجز احلمرا، األمر الذي تكرر عد
املواطنين باالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي يف قريتي قريوت جنوب 

 نابلس وبيت دجن شرقها خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنين

للطعن من قبل مستوطن (، جراء تعرضه عاماً 42استشهد الشاب علي حسن حرب ) :سلفيت
خالل تصديه وعدد من األهايل ملستوطنين  ،بطعنة مباشرة يف القلب يف قرية اسكاكا شرق سلفيت

بهدف االستيالء عليها على مرأى من  "احلرايق"نصبوا خيمة يف أرض تقع غرب القرية تسمى 
من حماولة إسعاف جنود االحتالل قبل أن يعود ويحتمي بجنود االحتالل الذين منعوا املواطنين 

 .علي واعتدوا عليهم وتركوه ينزف قرابة نصف ساعة قبل أن ينسحبوا ويتركوه ملقى على األرض
تعود ألحد املواطنين .استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على جرافة يف بلدة الزاوية، غرب سلفيت

 .من البلدةيف بلدة اللبن الغربية، أثناء قيامه باستصالح أرضه يف اجلهة الغربية 

 – هاجم عدد من املستوطنين باحلجارة مركبات املواطنين على شارع جنين :جنين
 وسلمت الفارغة والزجاجات باحلجارة ورشقوها جنين جنوب الظهر سيلة بلدة قرب نابلس،
 جنين شرق والبناء ملواطنين يف قرية جلبون العمل عن وقف اخطارات 82 االحتالل سلطات

خطار مسكونة، إمنازل ممن تم تسليم أصحابها  1يذكر أن  ".C" مصنفة بمناطق تقع أنها بحجة
 .اًعام 42هم منزل مقام منذ أكثر من سنوات بين 2وتم بناءها منذ أكثر من 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


