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االستيطان  ومقاومة االرض عن للدفاع الوطني التقرير األسبوعي الصادر عن املكتب
 ويتوسع جديدة استيطانية خمططات على اإلسرائيلي يصادق يؤكد فيه أن االحتالل

واألغوار، ويدين احلفريات اجلديدة  القدس يف ينيالفلسطين منازل هدم عمليات يف
  حتت املسجد األقصى

٢٩/١٠/٢٠١٦  
 

 

 استصدار احملتلة الشرقية القدس يف الفلسطينين على مستحيال يكون يكاد الذي الوقت يف
 القدس يف مبنى ١٦٦ هدم احلايل العام بداية منذ تم فقد ، االحتالل بلدية من بناء تراخيص
 املنازل عدد بلغ فيما ، وخمازن جتارية كمحال استخدمت مبنى ٥٤و شقة ١١٢ بينها احملتلة،

 منزال ٧٨٠ الغربية الضفة يف) ج( املصنفة املناطق يف ذاتها الفترة يف السلطات هذه دمرتها التي
 مناطق نالت حيث املتنقلة، واملراحيض املياه خزانات وتدمير اخليام هدم جانب إىل ومنشأة
 السياسة هذه من تضررا املناطق أكثر فكانت االوفر النصيب األردن ووادي الشمالية األغوار

 ١١٢٩ ذلك نتيجة العام هذا منازلهم فقدوا الذين األشخاص عدد وبلغ.  احلالية اإلسرائيلية
 ٤٥٣ نحو ٢٠١٥ عام) ج( املصنفة املنطقة يف تدميرها تم التي املنازل عدد بلغ فيما شخصًا،

 تم التي املباين عدد يف ازدياد لوحظ وقد.سكنهم أماكن فلسطينياً ٥٨٠ بفقد تسبب ما منزالً،
 أدى ما سبقه، الذي العام يف القدس يف تدميرها تم منزالً ٧٨ بـ مقارنةً العام هذا القدس يف هدمها

 هدمها جراء مساكنهم فقدوا القدس أبناء من شخصاً ١٠٨ مع مقارنةً منازلهم، مقدسياً ١٦٤ لفقد
  .٢٠١٥ عام

  

 والبناء للتخطيط الثنائية باللجنة تسمى ما إعالن يقابلها هذه الفلسطينيين منازل هدم سياسة
 استيطانية وحدة ١٨١ لبناء خمطط على املقبل األسبوع املصادقة نيتها احملتلة القدس ببلدية
 عليه تعمل شامل تنظيمي بناء مشروع اىل باالضافة احملتلة القدس بمدينة" جيلو" حي داخل
 حيث املذكورة، املستوطنة يف الشرعي غير االستيطاين التوسع من للمزيد يسمح بركات نير بلدية

 من بضغط مرات عدة تأجيله تم غيلو مستوطنة يف استيطانية وحدة ١٨١ الـ بناء خمطط أن
   املتطرفة االستيطانية اجلماعات خواطر لتهدئة املتحدة االمريكية الواليات
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 ضخم استيطاين جتمع إقامة على االحتالل سلطات موافقة عن مؤخراً الكشف تم نفسه الوقت يف
 من السن لكبار ضخم سكني جتمع عن عبارة وهو سلفيت حمافظة يف مسحة قرية أراضي على

 ويحمل جتارية حمال إىل إضافة سكنية، غرفة ٢٥٠ ويضم طابق، ١٥ من يتألف االسرائيليين
 تشكل دونمات ٩ على تمتد ،٢م٥٠,٠٠٠ هي اخملطط هذا يف البناء مساحة و,  ١/١٢/١٢٥ الرقم
 و مسحة، أراضي من - الشامي الوجه موقع –) ٣رقم( حوض يف تقع اراض قطع ثالثة من اجزاءً
 باألمرين العسكرية األغراض بحجة عليها يده بوضع اإلسرائيلي اجليش قام وأن سبق التي

 من التجمع هذا إقامة على املصادقة تمت وقد ،١٩٧٨ عام يف ٧٨/٢٤ و ٧٨/١٦ العسكريين
 آب نهاية لالستيطان الفرعية اللجنة جلسة يف أوبروخ، نتاليا األعلى التنظيم جملس رئيس

 األراضي يف جديدة استيطانية بمشاريع تتعلق تنظيميا خمططا ٢٠ فيها ناقشت والتي ، املاضي
 يف للعمل تراخيص منح بشأن هو ،٩٩٧ رقم العسكري األمر بان ذكره اجلدير ومن الفلسطينيةـ

 لسنة العسكرية باألوامر واملعدل ١٩٨٢ لسنة ٩٩٧ رقم العسكرية لألغراض املصادرة االراضي
 والذي الغربية، للضفة االسرائيلي العسكري القائد تصرف حتت األراضي تلك مثل يضع ،٢٠٠٨

  .بها للتصرف مناسباً يراه من بتكليف يقوم

  

 على األردن، غور شمال يف جديدة" قانونية غير" استيطانية بؤرة وتوسيع بناء حاليا ويجري
 تل" القانونية غير البؤرة من بالقرب البؤرة اقيمت وقد. خاصة فلسطينية ملكية ذات ارض قطعة

 ايصال ذلك يف بما جماور، تل على البناء اعمال توسيع تم و.٢٠٠١ العام يف بنيت التي" سلعيت
 من الرغم على. دولة اراضي التل اسرائيل وتعتبر. لألغنام حظيرة بناء وبدء التل اىل مياه خط

 القضائي القرار تنفيذ بها يناط التي االحتالل سلطات وان ذلك من يمنعهم قضائي قرار وجود
 العليا العدل حمكمة" لقرار تطبيقا بايقافهم تقوم وال البناء العمال املستوطنين بمواصلة تعلم

  ".االسرائيلية

  

 رئيس أطلقها التي الدعوة اإلستيطان ومقاومة األرض عن للدفاع الوطني املكتب دان السياق ويف
 عدد أوسع وبمشاركة املبارك، األقصى املسجد حتت احلفريات لتكثيف نتنياهو اإلسرائيلي الوزراء

 االحتالل لسياسات رادعة دولية مواقف غياب أن وأكد اإلحتالل، جيش فيهم بمن اإلسرائليين من
 والقانون الدولية الشرعية قرارات على التمرد على وأركانها نتنياهو حكومة يشجع العنصرية

  .الدولتين حل تدمير سياسة ومواصلة الدويل

 اىل دعا الذي ، ليبرمان أفيغدور االحتالل جيش وزير املتطرف بتصريحات الوطني املكتب ندد كما
 وغوش وارئيل زئيف وغفعات ادوميم ومعاليه الكبرى االستيطانية بالكتل اسرائيل" احتفاظ

  . "قانونية غير واحدة مستوطنة إسرائيل لدى" وليس قانوين، االستيطان أن وادعى عتصيون،
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 التي ترامب، دونالد األميركية، الرئاسة املرشح مستشار بتصريحات كذلك الوطني املكتب وندد
 أن إىل مشيرا شرعية، غير ليست احملتلة الغربية الضفة يف اإلسرائيلية املستوطنات أن فيها ادعى

 بالقدس يعترف ترامب دونالد وبأن األميركية للرئاسة اجلمهوري املرشح به يشاركه موقف هذا
  .لها مقرا أبيب تل من حاليا تتخذ التي املتحدة، الواليات سفارة نقل يعتزم وأنه إلسرائيل عاصمة

  

 النحو على كانت فقد الوطني املكتب وثقها التي واملستوطنين اإلحتالل انتهاكات تفاصيل ويف
  :التقرير اعداد فترة يف التايل

  

 سلوان بلدة يف مبنى ، االحتالل، بلدية هدمت القدس مدينة سكان على التضييق سياق يف: القدس
 العائلة أن علما ، قدوم وادي حي يف جعافرة عائلة من أطفال، غالبيتهم شخصا، ٣٠ وشردت

 يف األشقرية حي يف بيوت ثالثة االحتالل بلدية هدمت كذلك. عاما ١٧ منذ املبنى هذا يف تسكن
   . املرخص غير البناء بزعم وصيام، رجبي عائلتي تسكنها القدس، بشمال ، حنينا بيت

 املسجد جنوب سلوان ببلدة العامود راس حي يف ناب أبو عائلة أفراد على االحتالل، قوات واعتدت
 ملركز نقلهم وتم العائلة افراد جميع االعتداء هذا من وتأذى .احلار الفلفل بغاز برشهم األقصى،

  ,,للعالج طبي

 مدخل من القريبة التلة يف قبرين حتطيم على اإلسرائيلية" الطبيعة سلطة" بـ تسمى ما موظفو وأقدم
 واعتقلت احلسيني لعائلة األرض تعود حيث املبارك، األقصى املسجد شرق الرحمة باب مقبرة

 القدس بلدية قامت فقد وبالتوازي. املقبرة على االعتداء على العتراضه احلراس وحدة مسؤول
  .أيضا حنينا بيت يف األشقرية حي يف منزلين بهدم الغربية

 األعياد خالل األقصى املسجد اقتحموا الذين املستوطنين أعداد يف قياسي ارتفاع وسجل
 زيادة وهي األعياد فترة خالل األقصى املسجد ساحات مستوطن آالف ٣ اقتحم حيث اليهودية،

 باحات مستوطن ١٦٠٠ اقتحم وحده العرش عيد أيام خالل و.  سابقة بسنوات مقارنة مسبوقة غير
 السماح بإعادة أردان، جلعاد اإلسرائيلي الداخلي األمن وزير االحتالل شرطة أوصت فيما. املسجد

  .عاماً استمر منع بعد املبارك، األقصى املسجد بدخول الكنيست ألعضاء

 تطورًا" للمعبد" الترويج فكرة تطورت فقد القدس، عن الكاذبة روايته تعزيز على االحتالل ويعمل
 ثالثي فيلم عرض تم" املظلة عيد" احتفاالت فخالل احلديثة، التكنولوجيا استخدام عبر ملحوظًا،

  . "املعبد معهد" إعداد من البراق حائط قرب األبعاد

  



٤ 
 

 احملتلة الضفة جنوب اخلليل، مدينة شرق شمال عنون، بيت بلدة يف مستوطنون اقتحم: اخلليل
" خارصينا" ملستوطنة املتاخمة عنون بيت بلدة ألراضي التابع جويحان، جبل على املرتفعة التلة

 معدنية وكرفانات خياما ونصبوا الداري، تميم وقف تتبع وقفية أراض وهي اخلليل، شرق شمال
 استيطانية جمموعات وقررت أعيادهم، بمناسبة رقص وحفالت تلمودية طقوسًا وأّدوا وخشبية،

 ونيتهم اليهودية، باألعياد االحتفال بذريعة ،"أربع كريات" ملستوطنة حماذية تلة يف التواجد
  .الغربية الضّفة يف الرئيسية االستيطانية الكتل من" أربع كريات" وتعد املستوطنة توسعة

 ملستوطنة احملاذية البويرة، منطقة يف فلسطيني بمواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات ونكّلت
 علي حسن املواطن سيارة اعترضت حيث املواطنين أراضي على عنوة املقامة ،"أربع كريات"

 أرضا، وسحلته منها، الترجل على وأجبرته البويرة، منطقة يف يمر كان بينما اسنينة، أبو شعبان
 بأيديهم ضربا اسنينة أبو على انهالوا و.مقاعدها ومزقوا دقيق، بشكل السيارة اجلنود فتّش فيما

  البنادق وأعقاب

 املنطقة يف معروفة وشخصية اخلليل يف اليهودية املستوطنة من كوهين عنات املتطرفة واعتدت
 مع وتشتبك تعتدي وهي مرات عدة السابق يف تصويرها تمّ وقد ، فلسطينيين مواطنين على

 التي الزيتون قطف فعالية يف اخلليل من ابتدائية مدرسة طالب وعلى أجانب ونشطاء فلسطينيين
 مل الذين اإلحتالل جيش ضباط بحضور املعلمين وأحد املدرسة مديرة بمرافقة سنويًّا، ينظمونها

   .اإلعتداء لدفع ساكنا يحركوا

  

 ثمار قطاف من حلم بيت حمافظة يف عونة بئر قرية مزارعي االحتالل قوات منعت: حلم بيت
 الزيتون، ثمار لقطف أراضيهم دخول من لهم االحتالل قوات بمنع املزارعون فوجئ حيث. الزيتون

 االحتالل أنشأها التي اجلدار بوابة أُغلقت أن بعد خاصة ذلك، فيها يحدث التي األوىل املرة وهي
  ."بذلك خاصة تصاريح امتالكهم عدم" بحجة عبرها، الدخول من ليمنعهم املنطقة، وسط حديثاً

 وقامت. اجلدار خلف الزراعية عونة بئر أراضي من دونم آالف ثالثة نحو صادر قد اإلحتالل وكان
 للمستوطنين شاحنة تعرض بادعاء حلم، بيت غرب نحالين قرية مداخل باغالق االحتالل قوات

 منصور عائلة منزل االحتالل، جنود حول كما الصنع، حملي سالح من بأنه يشتبه نار إلطالق
 قوات واستولت.اقتحامه بعد عسكرية ثكنة اىل حلم بيت غرب جنوب اخلضر بلدة يف عيسى زريق

 مركزي إىل وحولتهما حلم، بيت مدينة جنوبي اخلضر بلدة يف منزلين على ،"اإلسرائيلي" االحتالل
  .الفلسطينيين الشبان مع حتقيق
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 حيث. الزيتون قطف أثناء ترمسعيا بلدة من مزارع على االعتداء ، مستوطنون حاول:  الله رام
 ترمسعيا بلدة من بالقرب الواقعة" إلعاد عادي" االستيطانية البؤرة من مستوطنين أربعة حاول

 جرى وقد. املنطقة يف الزيتون ثمار قطفه خالل األعرج رباح املزارع على االعتداء الله رام شمايل
 لوقف القوات هذه تتدخل ومل باملنطقة، املتواجدين االحتالل قوات جنود أنظار حتت جرى االعتداء

 الله، رام شرق شمال جرير، دير قرية مداخل ، اإلسرائيلي، االحتالل قوات أغلقت فيما ، املستوطنين
  .مغلقة عسكرية منطقة وأعلنتها

  

 منطقة يف تقع ورعوية زراعية أراض على ،"زهاف ايلي" مستوطنة من مستوطنون استوىل:  سلفيت
 معمرة رومية زيتون أشجار زرعوا املستوطنين أن املزارعون وأكد. الديك كفر بلدة شمال صبح ظهر
 جرافات جرفتها وأن سبق صبح ظهر منطقة أن املزارعون ولفت.صبح ظهر منطقة من أجزاء يف

 البلدة، مزارعي تتبع أمالك هي صبح ظهر منطقة أن الديك حممود املزارع االحتالل،وأشار جيش
 املياه سكب املستوطنون فيماواصل ألراضيهم بملكيتهم ثبوتية أوراًقا يملكون املزارعين وأن

  . سلفيت وبلدات قرى يف املستوطنات جملاري العادمة

 لثمار قطفهم خالل سلفيت غرب مسحة قرية مزارعي على اخلناق االحتالل سلطات وشددت
 وان الزيتون لقاطفي الكافية التصاريح تمنح ال االحتالل سلطات أن حيث. اجلدار خلف الزيتون
 واملركبات اآلليات دخول االحتالل سلطات تمنع كما. ضيقة الزيتون لقطف املمنوحة األوقات

 ملسافات ظهورهم على الزيتون أكياس بحمل يتسبب ما وهو الزيتون ثمار لنقل اجلدار خلف
   .طويلة

  

 من بالقرب املواطنين ألراضي واسعة جتريف بعملية املستوطنين، جرافات شرعت: نابلس
 شرق احلطب دير اراضي من واسعة مساحات جرف تم حيث نابلس شرق" موريه الون" مستوطنة

 بؤرة اقامة بهدف" موريه الون" مستوطنة عن كم ٢ تبعد والتي العين، رأس منطقه يف البلدة
 اكتشفوا املواطنين أن حسين الكريم عبد احلطب دير قروي جملس رئيس وأفاد. جديدة استيطانية

 إال بزيارتها لهم يسمح ال التي أراضيهم يف الزيتون ثمار لقطف توجههم لدى التجريف عمليات
  ."موريه ألون" مستوطنة من قربها بسبب مسبق بتنسيق

 تزيد جبلية بمنطقة ويقع أمتار، ٦ وبعرض كيلومتر بنحو شقه يجري الذي الطريق طول ويقدر
 التمهيد الطريق هذا شق هدف يكون بأن حقيقية خماوف وجود على وأكد دونم ٨٠٠ عن مساحتها
 إلقامة البلدة، شرقي العين رأس منطقة يف املواطنين أراضي من الدونمات مئات على للسيطرة

  .عليها جديدة استيطانية بؤرة
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 احتجاجية مسيرة بسبب نابلس، جنوب حوارة حاجز اإلسرائيلي اإلحتالل قوات أغلقت فيما
 عشرات االحتالل قوات منعت وقد. نابلس غرب جنوب" يتسهار" مستوطنة من للمستوطنين

 اقتحم أن بعد منهم العشرات نظمها للمستوطنين مسيرة بحجة بيتا بلدة إىل الدخول من املواطنين
 ثمار قطف خالل حقولهم من املزارعين طردت كما".وطنية شعارات وخطوا املستوطنة حدود شبان

 ٤٥( ليلى ابو مطلق رضوان املزارع واعتقلت نابلس، غرب قوصين يف الغربية املنطقة يف الزيتون
  .األسباب معرفة دون) عاما

  

 غرب العرقة لبلدة التابعة الدونمات عشرات بتجريف اإلسرائيلي االحتالل سلطات شرعت:جنين
. احملافظة يف ويعبد العرقة أراضي على املقامة" شاكيد" ملستوطنة توسعة أعمال إطار يف جنين
 تتبع والتي العنصري الفصل جدار من القريبة الدونمات عشرات بتجريف اجلرافات وتقوم

 تدريجي بشكل تتوسع التي شاكيد مستوطنة بمحاذاة تقع األراضي أن يذكر. القرية من ملواطنين
 شاكيد مستوطنة أن ومعروف.مستمر بشكل املستوطنة يف التحتية البنى تطوير يتم بحيث

 طرق شق وكذلك جديدة، مصانع إقامة حيث من مستمرة فيها التطوير وأعمال صناعية مستوطنة
  .والطرم والعرقة يعبد أراضي حساب على يتم ذلك وكل التوسعة بهدف

  

 من للدهس تعرضه إثر بجراحه متأثرُ) عامًا ٦٠( داود عثمان داود حممد املواطن استشهد: قلقيلية
 شرق الياس النبي قرية يف الزيتون لقطف وزوجته متوجها كان بينما قلقيلية قرب مستوطن
 جروحهما ووصفت نزال، درويش مستشفى إىل نقللها وتم ، بجروح، زوجته فيماأصيبت قلقيلية،

  .باملتوسطة

  

 الشمالية، باالغوار احلمة خربة اىل املؤدي الطريق اغالق على املستوطنين، من عدد اقدم: األغوار
 اربع ببناء املستوطنين من جمموعة وقامت ، اليها الوصول من السكان ملنع واحلجارة باالطارات

 باالغوار احلمة خربة اراضي يف عليها استولوا التي اجلديدة االستيطانية البؤرة يف خيام
  .الشمالية

 الفوقا، حمصة ومنطقة األحمر، الرأس خربة تسكن عائلة ١٣ اإلسرائيلي، االحتالل قوات وأخطرت
 العسكرية التدريبات أن علما. العسكرية التدريبات إجراء بحجة منازلها؛ بإخالء الشمالية باألغوار

 عشرة احلادية الساعة وحتى عصرا الرابعة الساعة من ١/١١/٢٠١٦ املوافق الثالثاء يوم ستبدأ
  .٢/١١/٢٠١٦ املوافق األربعاء يوم من ظهرا
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 والعائالت األطفال، من ومعظمهم مواطنا) ٦٠( حوايل إخالؤهم سيتم الذين السكان عدد ويصل
 عزات وعلي بشارات، الله عبد وراشد بشارات، الله عبد وثائر بشارات، حسين الله عبد: هي اخملطرة

 بني سليمان جميل وسليمان عودة، بني سليمان وجميل عودة، بني فياض خضر وعلي عودة، بني
  .عودة بني عزات صقر وعفو عودة، بني عزات وصقر عودة،

  

  التفصيلي التقرير

22/10/2016  

 ورعوية زراعية أراض على ،"زهاف ايلي" مستوطنة من أنهم يعتقد مستوطنون استوىل******
 أشجار زرعوا املستوطنين أن املزارعون وأكد.الديك كفر بلدة شمال صبح ظهر منطقة يف تقع

 سبق صبح ظهر منطقة أن املزارعون ولفت.صبح ظهر منطقة من أجزاء يف معمرة رومية زيتون
 أمالك هي صبح ظهر منطقة أن الديك حممود املزارع وأشار.االحتالل جيش جرافات جرفتها وأن

  .ألراضيهم بملكيتهم ثبوتية أوراقًا يملكون املزارعين وأن البلدة، مزارعي تتبع

  

 من بالقرب املواطنين ألراضي واسعة جتريف بعملية املستوطنين، جرافات شرعت*******
 الضفة شمال يف االستيطان ملف مسؤول دغلس غسان وقال.نابلس شرق" موريه الون" مستوطنة

 احلطب دير اراضي من واسعة مساحات جرف الصباح منذ تواصل للمستوطنين تابعة جرافات إن
 بؤرة اقامة بهدف" موريه الون" مستوطنة عن كم ٢ تبعد والتي العين، رأس منطقه يف البلدة شرق

  .جديدة استيطانية

  

 أراضي يف جديد استيطاين طريق بشق االحتالل جرافات بدء عن حملية مصادر كشفت*******
 دير قروي جملس رئيس وأفاد.احملتلة الغربية الضفة شمال نابلس مدينة شرق احلطب دير بلدة

 ثمار لقطف توجههم لدى التجريف عمليات اكتشفوا املواطنين أن حسين الكريم عبد احلطب
 مستوطنة من قربها بسبب مسبق بتنسيق إال بزيارتها لهم يسمح ال التي أراضيهم يف الزيتون

  ."موريه ألون"

 بمنطقة ويقع أمتار، ٦ بعرض كيلومتر، بنحو اآلن حتى يقدر شُقَّ الذي الطريق طول أن وأوضح
  .دونم ٨٠٠ عن مساحتها تزيد جبلية
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 مئات على للسيطرة التمهيد الطريق هذا شق هدف يكون بأن حقيقية خماوف وجود على وأكد
 جديدة استيطانية بؤرة إلقامة البلدة، شرقي العين رأس منطقة يف املواطنين أراضي من الدونمات

 فهذا كرفانات، ووضعت الطريق شُقَّ فإذا الطريق، هذا يف فقط تكمن ال اخملاوف أن وأوضح.عليها
 حصل كما أرضه، إىل الوصول أحد يستطيع ولن الطريق، حول التي األراضي جميع مصادرة يعني

 غسان الضفة شمال يف االستيطان ملف مسؤول قال جانبه، من.سابقا بالبلدة أخرى مناطق يف
 ألون" مستوطنة عن كيلومتريْن تبعد املستوطنون يستهدفها التي األراضي إن دغلس
 جديدة استيطانية بؤرة لبناء مقدمة هذه التجريف أعمال تكون أن من خشيته عن وأعرب".موريه

 سامل وبلدتي احلطب دير أراضي من الدونمات آالف صادر االحتالل أن يذكر.املنطقة تلك يف
  .املاضي القرن سبعينيات يف" موريه ألون" مستوطنة إلقامة اجملاورتين وعزموط

  

 الشارع من القريبة املواطنين تبيو من بالقرب صاخبة احتفاالت مستوطنون، أقام ******
 مع هاتفي اتصال يف املنطقة من مواطنون وقال.الشمالية باألغوار الفارسية منطقة يف الرئيس

 الشارع بجانب الطبول ودق بالغناء الليلة بدأوا سيارة يستقلون مستوطنين إن الرسمية، كالة الو
  .الرئيسي

  

23/10/2016  

 يف املستوطنات ببناء املستوطنين قيام عن االسرائيلية هارتس صحيفة كشفت********
 سلطات ان موضحة ذلك من يمنعهم قضائي قرار وجود من الرغم على الفلسطينية االغوار منطقة

 تقوم وال البناء العمال املستوطنين بمواصلة تعلم القضائي القرار تنفيذ بها يناط التي االحتالل
 نفذوا الذين مراسليها ان الصحيفة وقالت.االسرائيلية العليا العدل حمكمة لقرار تطبيقا بايقافهم

 مملوكة انها ثبت التي االراضي يف االغوار منطقة يف البناء استمرار اكدوا لالغوار ميدانية زيارة
 جديد به املصرح غير االستيطانية البؤرة يف مستمر العمل ان هارتس اوضحت حيث مواطنين من
 واوضحت.لفلسطينيين مملوكة أرض على مقامة وهي A باسم واملعروفة األردن وادي شمال يف

 جفعات هي أخرى قانونية غير استيطانية بؤرة من بالقرب بناء حمطة إنشاء ايضا تم انه هارتس
 هذه فان الصحيفة وبحسب..توسيعها على العمل يجري حيث ٢٠٠١ عام يف أنشئت التي ساليت،
 وبناء املياه أنابيب زرع وشملت جماورة، تلة إىل توسعت البناء تنفيذ فيها يجري التي املنطقة
  .ومنشات مساكن لبناء األولية االبنية

 سبتمبر، شهر نهاية يف”: فيه جاء بيانا اخلميس يوم اصدر احلكومية األنشطة تنسيق مكتب وكان
 لالعتبارات وفقا استمرار إنفاذ تنفيذ وسيتم. البناء بوقف أوامر ضد القانوين، غير البناء لوحظ



٩ 
 

 عطلة] العرش[ بعد سيتم وانه املستوطنات يف البناء توقيف تم انه مدعيا والتشغيلية املهنية
  .“ املستوطنين قبل من البناء لوقف اضافية خطوات تنفيذ وسيتم إضافية دوريات ترتيب

 حميط يف الفلسطينين واملزارعين الرعاة وتهديد البناء اعمال استمرت التصريح هذا من وبالرغم
 الوصول من السالح تهديد حتت الفلسطينين الرعاة منع تم حيث االستيطانية البؤرة هذه ومنطقة

  .اليها

 البؤرة تأسيس من وجيزة فترة وبعد سبتمبر، ٢٧ يف و احملكمة قرار وبعكس انه الصحيفة وقالت
 وهي بأكملها خيمة فلسطينية عائلة خميم اإلسرائيلية املدنية اإلدارة من قوات هدمت االستيطانية

  .عديدة لسنوات املوقع يف تتواجد كانت الرعاة، من عائلة

 أشجار من منطقة يف أسابيع خمسة نحو قبل أنشئ االستيطاين املوقع أن املنطقة من الرعاة وقال
 جنب إىل جنبا حميطه، يف والكراسي األرائك وضع تم و كبير، خشبي كوخ من يتألف وهو. الكينا

 ١١ هناك كان املاضي، اخلميس صباح ويف انه االغنام رعاة وقال.ثالجة مع خارجي مطبخ مع
 املياه أنابيب ومدوا الكوخ إىل التل أعلى من قناة بحفر قاموا املوقعحيث يف اسرائيليا مستوطنا

 يبدو ما على األرض باطن يف احلديد من وبركسات سياج بوضع املستوطنون قام كما التل أسفل
  .املستقبل يف ماشية جلب أن من

 يوم املوقع يف البناء أعمال لتنفيذ اإلسرائيليين ١٠ نحو واصل و هآرتس صحيفة علمت وقد
 اضافية بركسات وضع وتم املوقع يف مياه خزان تثبيت تم أنه الصحيفة مصادر وقالت اجلمعة،

 للرعاة مطاردة ايضا شهد اخلميس يوم ان قولهم فلسطينين بدو عن الصحيفة ونقلت.احلديد من
 على مستوطنة وهي ميحوال، شادموت يف ملستوطن السيارة على التعرف تم حيث جيب بسيارة
 الذين للفلسطينيين مملوكة أراض على بنيت مستوطنة وهي املنطقة يف الطريق من اآلخر اجلانب

  .١٩٦٧ عام منذ اخلارج يف يعيشون

 انهم موضحين اجلديدة البؤرة من وقلقهم تخوفهم عن الفلسطينين االغنام ورعاة املزارعين وعبر
 البؤرة ان الصحيفة وقالت. املستوطنين قبل من وبمراعيهم بهم االضرار يتم ان من يتخوفون

 تسجيله تم والذي ا األراضي من دونم ٤١ على مقامة ساليت جفعات الشرعية غير االستيطانية
 مملوكة أرض على بنيت انها االخيرة االونة يف اثبتت احملكمة لكن غائبين كامالك الدولة باسم

 دونم ٣٣ على السيطرة من ساليت غفعات من املستوطنين األخيرة،تمكن السنوات يف.لفلسطينيين
 من بعض و هناك والنخيل املزروعة الزيتون وأشجار خاصة الفلسطينية األراضي من أخرى

  .اإلسرائيلي اجليش قوات النار إطالق منطقة ضمن يقع البستان اراضي
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 األقصى املسجد ومتتالية، صغيرة جمموعات عبر يهوديا، مستوطنا ١٣٥ اقتحم*******
 مصادر اخلاصةوقالت االحتالل شرطة من مشددة، بحراسة املغاربة باب جهة من املبارك

 ٣٦ االقصى اقتحمت التي اليهود املتطرفين جمموعات اوىل ان احملتلة بالقدس فلسطينية
 جهة من ادخلتهم التي االحتالل قوات بحراسة االقصى املسجد ساحات اقتحموا حيث مستوطنا،

 شرطة قيام بعد االقتحام لعملية االحتالل قوات مهدت فقد احمللية املصادر وبحسب.املغاربة باب
 احاتس يف اخلاصة للقوات مكثف انتشار وسط املغاربة باب بفتح وخمابراته االحتالل وجيش
 اقتحام تظهر صورا القدس اعالم مركز ونشر.اليهود املتطرفين القتحامات تمهيدا املسجد

  . االسرائيل االحتالل قوات حراسة حتت فيها جتولوا حيث االقصى لباحات املتطرفين املستوطنين

 فترة يف االقصى للمسجد االقتحامات تكثيف اىل دعت قد االسرائيلي اليمين منظمات وكانت
 وسائل نشرته ما وفق املزعوم الهيكل اقامة يف اليهود احقية على للتاكيد اليهودية االعياد
  .عبرية اعالمية

  

 من بدءا غزة قطاع الغربية الضفة على الشامل إالغالق فرض اإلسرائيلي اجليش أعلن*******
  .العرش عيد بانتهاء »التوراة فرحة« عيد ملناسبة األربعاء مساء وحتى أمس مساء

 يف املوقف وتقدير السياسي املستوى توجيهات على بناء« انه بيان يف اإلسرائيلي اجليش وقال
 غزة قطع يف املعابر إغالق وسيتم الغربية، الضفة منطقة على شامل طوق فرض تقرر فقد اجليش

 بعبور السماح سيتم الطوق خالل« وأضاف. األربعاء ليل منتصف وحتى الليل منتصف من بدءاً
 األراضي يف اإلسرائيلية احلكومة نشاطات منسق ملوافقة وفقاً واستثنائية انسانية حاالت

  .«الفلسطينية

  

 سلوان ببلدة العامود راس حي يف ناب أبو عائلة أفراد على االحتالل، قوات اعتدت*******
 وطارق سامر: من كل االعتداء هذا من وتأذى.احلار الفلفل بغاز برشهم األقصى، املسجد جنوب

 ٥( العمر من تبلغ لطفلة باإلضافة ناب، أبو عصام وأم طارق، وأم وثائر، ونازك وحممد وعصام
   .العالج لتلقي املنطقة يف طبي مركز اىل جميعا نقلهم وتم) أشهر

  

 اخليام من عددا ونصبوا اخلليل، شرق اجلبال أحد املستوطنين من جمموعة اعتلى*******
 مستوطنا ٣٠ عددها يتجاوز املستوطنين من جمموعة أن عيان شهود وأفاد.عليه والكرفانات
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 اخليام من عددا ونصبوا اليوم، صباح اخلليل شرق عنون بيت منطقة يف جويحان جلبل صعدوا
  .اجلبل على والكرفانات

  

 وأعلنتها الله، رام شرق شمال جرير، دير قرية مداخل ، اإلسرائيلي، االحتالل قوات أغلقت******* ا
  .مغلقة عسكرية منطقة

 منها، اخلروج أو القرية إىل الدخول من األهايل منعت االحتالل قوات بأن حملية، مصادر وأفادت
  .املنطقة يف اندلعت مواجهات عقب وذلك

  

24/10/2016  

 بلدة يف ذويه مركبة على واستولت شهيد منزل اإلسرائيلي، االحتالل قوات داهمت ********
  .اخلليل شرق شمال سعير،

 ٢٠( اجلبارين عوين مؤيد الشهيد منزل حاصرت االحتالل قوات إن وحملية أمنية مصادر وقالت
 شرق شمال عينون بيت مفرق على املاضي، الثاين كانون من عشر الرابع يف ارتقى الذي) عاما

 داهمت السياق، ويف.ذويه مركبة على واستولت وفتشته، طعن، عملية تنفيذ حماولته بزعم اخلليل،
 سعير بلدتي مداخل على عسكرية حواجز ونصبت اخلليل، مدينة يف أحياء عدة االحتالل قوات

 املركبات إيقاف على وعملت بحلص، جورة الشمايل اخلليل مدينة مدخل وعلى وحلحول،
  .تنقلهم إعاقة يف تسبب ما املواطنين، بطاقات يف والتدقيق وتفتيشها

  

 مدينة شرق شمال عنون، بيت بلدة يف جويحان، جبل منطقة مستوطنون، اقتحم*******
 التابع جويحان، جبل على املرتفعة التلة اقتحموا مستوطنًا، ٣٠ نحو.احملتلة الضفة جنوب اخلليل،

 ونصبوا الداري، تميم وقف تتبع وقفية أراض وهي اخلليل، شرق شمال عنون، بيت بلدة ألراضي
  .أعيادهم بمناسبة رقص وحفالت تلمودية طقوًسا وأدّوا وخشبية، معدنية وكرفانات خياما

 تشمل للمستوطنين يومية اعتداءات احملتلتين، والقدس الضفة وقرى ببلدات األراضي وتشهد
  .الفلسطينية األراضي على االستيالء حماولة

  

) حكومية" (واالستيطان اجلدار مقاومة هيئة" مقرّ االحتالل، جيش من قوات اقتحمت*******
  .باخلليل القديمة البلدة يف
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 عرار، أبو يونس احملتلة، الغربية الضفة جنوب يف" واالستيطان اجلدار مقاومة هيئة" مدير وأوضح
 الهيئة موظفي مع وحقّقوا بداخله وجتوّلوا اليوم، ظهر الهيئة، مقرّ اقتحموا اجلنود من جمموعة أن

 من عدد صور وحتمل االحتالل، اتاعتداء تبرز والتي اجلدران على املعروضة الرسومات حول
 من شكال" يعدّ فلسطينية حكومية ملؤسسة االحتالل اقتحام أن حديثه يف عرار أبو واعتبر.الشهداء
 للمواثيق اعتبار أي دون ومؤسساتهم املواطنين بحق االحتالل يمارسه الذي اإلرهاب أشكال

  ."الدولية واألعراف

 واملتكررة املمنهجة االنتهاكات إزاء مسؤولياتها بتحمّل الدولية واملنظمات املؤسسات وطالب
 اجلدار مقاومة هيئة" وتقوم.واألهلية احلكومية املؤسسات بحق االحتالل قوات بها تقوم التي

 وُيعنى احملتلة، الغربية الضفة يف واملستوطنين االحتالل وانتهاكات جرائم يتوثيق" واالستيطان
 .االنتهاكات هذه بمتابعة باخلليل مقّرها يف العاملون

  

 ؛ سلفيت وبلدات قرى يف املستوطنات جملاري العادمة املياه سكب املستوطنون واصل *******
 كبيراً دوراً تلعب العادمة املياه أن معايل خالد الباحث وأكد.وهواء وتربة مياه من للبيئة تلويثها

 وكفر بروقين قرية يف تنتشر التي اللشمانيا حشرة وخاصة والقوارض، احلشرات انتشار يف
 الفشل وحاالت واملعوية منها اجللدية األمراض من العديد تسبب احلشرة هذه أن معايل ولفت.الديك

 التي الكيمائية املواد طبيعة بسبب املنطقة، يف السرطان حاالت انتشار على عالوة الكلوي؛
  .العادمة املياه تلك حتتويها

 مرض مسببة منها تنبعث التي الكريهة الروائح بإطالق تتسبب العادمة املياه أن إىل معايل وأشار
  .اإلنسان عند الربو

 الروائح من األيام هذه بكثرة يشكون سلفيت وبلدات قرى يف الزيتون قاطفي أن معايل وأوضح
 تقع التي الزيتون ثمار على الغبار كثر ومن األودية، حول خاصة املستوطنات جماري من املنبعثة

  .استيطاين وجتريف تمدد فيها يجري التي املستوطنات بجوا

  

 شمال سعير، بلدة يف ذويه مركبة على واستولت شهيد منزل االحتالل، قوات داهمت *******
 عوين مؤيد الشهيد منزل حاصرت االحتالل قوات إن وحملية، أمنية مصادر وقالت.اخلليل شرق

 عينون بيت مفرق على املاضي، الثاين كانون من عشر الرابع يف ارتقى الذي) عاما ٢٠( اجلبارين
  .ذويه مركبة على واستولت وفتشته، طعن، عملية تنفيذ حماولته بزعم اخلليل، شرق شمال
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 على عسكرية حواجز ونصبت اخلليل، مدينة يف أحياء عدة االحتالل قوات داهمت السياق، ويف
 إيقاف على وعملت بحلص، جورة الشمايل اخلليل مدينة مدخل وعلى وحلحول، سعير بلدتي مداخل

  .تنقلهم إعاقة يف تسبب ما املواطنين، بطاقات يف والتدقيق وتفتيشها املركبات

  

 لالحتالل جديدة توسعة عمليات من حنتش الهادي عبد االستيطان شؤون خبير حذر*******
 مستوطنين استيالء بعد الغربية، الضّفة يف اخلليل مدينة شرق" أربع كريات" ملستوطنة اإلسرائيلي

 عشرات إنّ حنتش وقال.اجملاورة" خارصينا" وملستوطنة للمستوطنة متاخمة جديدة تلّة على
 أراضي ضمن الواقع" جويحان" جبل يف وخيم كرفانات وضع يف مؤخرا شرعوا املستوطنين

 سنوات عدّة قبل أصدر االحتالل أنّ إىل الفتا ،"خارصينا" ملستوطنة احملاذية البويرة منطقة
 اإلمكانية أن حنتش وذكر.االستيطانية العمليات لصالح األراضي هذه بمصادرة عسكرية قرارات

 على اجلغرايف التمدد من" أربع كريات"و" خارصينا" مستوطنتي تمكن األرض على اللوجستية
 األمر ديدة،اجل التلة هذه على االستيالء عبر املنطقة، تلك يف الفلسطينية األراضي من املزيد حساب

 وشدد".أربع كريات" مستوطنة حميط يف االستيطاين التمدد من مزيد أمام أكبر اجملال يفسح الذي
 استيطاين جتمع إىل" أربع كريات" حتوّل يعني املكان هذا يف املستوطنين تواجد استمرار أنّ على
 املستوطنة، تلك حميط يف االستيطانية العمليات تواصل ظلّ يف ،"عتصيون جوش" شاكلة على

 باملستوطنتين احمليطة االمتدادات يف واحليوية الزراعية واألنشطة البناء منع عمليات وتواصل
  .الفلسطينية العائالت من لعدد وتعود خالصة، فلسطينية ملكية ذات زراعية أراض تعتبر والتي

 تلة يف التواجد قرروا أنّهم استيطانية جمموعات عن يومين قبل نقلت عبرية إعالم وسائل وكانت
 املستوطنة توسعة ونيتهم اليهودية، باألعياد االحتفال بذريعة ،"أربع كريات" ملستوطنة حماذية

  .املستوطنين بها يتواجد التي املناطق حساب على

  .الغربية الضّفة يف االستيطانية الكتل أكبر من" أربع كريات" وتعد

  

 قرروا أنّهم استيطانية جمموعات عن يومين قبل نقلت عبرية إعالم وسائل وكانت *******
 ونيتهم اليهودية، باألعياد االحتفال بذريعة ،"أربع كريات" ملستوطنة حماذية تلة يف التواجد
  .املستوطنين بها يتواجد التي املناطق حساب على املستوطنة توسعة

  .الغربية الضّفة يف االستيطانية الكتل أكبر من" أربع كريات" وتعد

 باب جهة من األقصى لباحات اقتحاماتهم اليوم صباح املستوطنون واصل متصل، سياق ويف.
 تقديم تخللها باحاته، من متفرقة أنحاء يف جولة ونظموا مشددة، شرطية بحراسة املغاربة
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 القدس أهل من للمصلين تواجدًا األقصى ومصليات أروقة وشهدت.املزعوم" الهيكل" عن شروحات
 بهتافات وتصدوا القرآن، وقراءة العلم حلقات على توزعوا الذين احملتل الفلسطيني والداخل
 املزعوم" الهيكل" ومنظمات املستوطنين اقتحامات أن يذكر.املستوطنين القتحامات التكبير

 شرطة قبل من وحماية دعم وسط اليهودية، األعياد فترة خالل وتيرتها تصاعدت األقصى للمسجد
  .املسجد إىل املصلين دخول على مشددة وقيود اخملتلفة، وأذرعها االحتالل

  

 التلة يف قبرين حتطيم على اإلسرائيلية" الطبيعة سلطة" بـ تسمى ما موظفو أقدم********
 وحدة مسؤول واعتقلت املبارك، األقصى املسجد شرق الرحمة باب مقبرة مدخل من القريبة
 موظفو أن الكسواين عمر األقصى املسجد مدير وأوضح.قبرةامل على االعتداء على العتراضه احلراس

 املوجودة التلة يف قبور وشواهد قبرين حطموا" احلدود حرس" جنود حراسة برفقة" اآلثار سلطة"
 لدى أنه إىل وأشار.احلسيني لعائلة األرض تعود حيث الرحمة، باب مقبرة مدخل من بالقرب

 والقبور املقبرة على االعتداء على آخرين حراس برفقة عسيلة صامد احلراس وحدة رئيس اعتراض
 أنه وأضاف.األسباط باب شرطة خمفر إىل واقتادته باعتقاله، االحتالل قوات اعتقلته االسالمية،

 إال ،"الطبيعة سلطة" موظفي عمل بتوقيف منها والطلب االحتالل شرطة مع االتصال من بالرغم
 إخالء وتم احلراس، وحدة رئيس عن لإلفراج تدخل أنه إىل الفتًا املقبرة، داخل العمل واصلوا أنهم

  .توقيفه من ساعة نصف بعد سبيله

 االسالمية األوقاف على اخملتلفة االحتالل مؤسسات قبل من املتواصل االعتداء الكسواين واستنكر
 امتداد هي القبرين، فيها هدم التي األرض أن وأكد.االسالمية املقابر يف واألموات وأمالكها،

 األوقاف لدائرة احلسيني عائلة أوقفتها وكانت التاريخية، اإلسالمية الرحمة باب ملقبرة
  .االسالمية

  

 حركة تمثله حقيقي خطر من اإلسرائيلية، العليا العدل حمكمة تسمى ما حذرت*********
 تلك أيديولوجية بسبب املنطقة يف األوضاع يشعل قد املتطرفة اليمينية" اجلبل إىل عائدون"

  .فعله تخطط وما احلركة

 املسجد وهدم" الهيكل بناء" تسريع على تعمل احلركة هذه فإن العبري،" والال" ملوقع تقرير وبحسب
 أن إىل املوقع وأشار.املنطقة اشتعال إىل تؤدي قد متطرفة، يمينية أفكارا وحتمل األقصى،
 وعضو" موريس رفائيل" احلركة رئيس به تقدم التماسًا رفضها خالل جاءت احملكمة حتذيرات

 جهاز قرر أن بعد األقصى املسجد باقتحام) للمتطرفين( لهم للسماح" كاهاتي يائير" يدعى آخر
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 أمن حماية" حلاجات الطوارئ قانون إطار حتت اجلاري الشهر بداية دخوله من منعهما الشاباك
  .العام النظام على واحلفاظ" الدولة

  

25/10/2016  

 القدس من القديمة البلدة يف استفزازية مسيرات يف ، املستوطنين، من جمموعات انطلقت *****
 ظل تلمودية،يف وشعائر طقوسا وأدوا ،"اخلارجية" الرئيسية األقصى املسجد بوابات وحول احملتلة

 من مستوطنا ٣٩ نحو وكان.االحتالل وشرطة جنود من معززة وبحماية مشددة، أمنية إجراءات
 عدد يتواجد حين يف ، األقصى اقتحموا التلمودي، وزّيهم وبلباسهم" احلريديم" دينيا املتزمتين

 يف االحتالل اجراءات أن عيان شهود وذكر.املبارك املسجد يف العلم وطلبة املصلين من كبير
 حديدية متاريس ووضع وأحيائها، شوارعها يف راجلة عسكرية دوريات نشر تشمل القديمة البلدة
 املُفضي القطانين سوق املستوطنين عصابات اقتحمت فيه الذي الوقت يف األقصى، أبواب أمام

  .السوق اسم نفس حتمل التي البوابة من األقصى املسجد اىل

  

 مدخل على مستوطن قبل من للدهس تعرضهما إثر ، بجروح، وزوجته مواطن أصيب *****
  .الشرقي قلقيلية مدينة

 ووصفت نزال، درويش مستشفى إىل املصابين نقل تم أنه صحفي، بيان يف الصحة وزارة وذكرت
  .باملتوسطة جروحهما

 خلطورة نظرا نابلس مستشفيات إىل الزوج حتويل جرى أنه قلقيلية يف طبية مصادر عن ونقال
  .وضعه

  

 يمنع الصهيوين االحتالل أن الكسواين، عمر الشيخ املبارك، األقصى املسجد مدير كشف******
 األعياد يف املستوطنون ينفذها التي االقتحامات أن على مشددًا املسجد، يف مشروعًا ٤٠ تنفيذ

 تنفيذ وتمنع تعرقل االحتالل، سلطات إن الكسواين، وقال.ورواده للمسجد كابوسًا تمثل اليهودية
 أسواره بينها من األقصى، املسجد مرافق وترميم لصيانة وضروريًّا؛ حيويًّا مشروعًا ٤٠ من أكثر
 مشروع املعطلة؛ املشاريع ضمن أن وأضاف.الرحمة باب على واملطلة الشرقية، املنطقتين من

 واملصابيح الكوابل وتغيير املسجد، داخل إىل األسباط، باب من أعمدة نصب يتطلب الذي اإلنارة
  .املهمة املشاريع من والكثير تكتمل مل التي اإلطفاء وشبكة والكشافات،
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 األقصى املسجد يف والترميم الصيانة أعمال تمنع تزال ما االحتالل سلطات أن على وشدد
 ويستقبل عامرًا، يبقى كي دائم؛ وترميم صيانة إىل ويحتاج قديم بناء املسجد أن مؤكًدا املبارك،

  .أسبوع كل من اجلمعة أيام وخاصة األسبوع مدار على اآلالف

 ورواده، للمسجد مزعجًا كابوًسا تمثل أنها الكسواين أكد للمستوطنين، اليومية االقتحامات وحول
 يزيدنا ولن احلق؛ يعطيهم لن الذي والسالح؛ العسكرية بالقوة تتم االقتحامات هذه" أن إىل مشيرًا

  ."األوىل وقبلتنا بمسجدنا تمسكًا إال

 أنه بحجة الزغل؛ مهند املسجد، حراس أحد اعتقلت االحتالل، شرطة أن إىل" األقصى" مدير ولفت
 عدد إن: وقال.عنه يفرجوا أن قبل املسجد، املستوطنين اقتحام أثناء" هتلر إشارة"كـ يده رفع

 ٤٠ بينهم من جمموعات، خمس عبر ١١٧ بلغ) الثالثاء( اليوم املسجد اقتحموا الذين املستوطنين
 اليهود واحلاخامات املستوطنين من والبقية ضباط، وأربعة العسكري، بلباسهم صهيونيًّا، جنديًّا

 نفذ حيث الظهر؛ صالة وبعد الصباحية الفترة خالل وذلك الغربيين، املتدينين من) السكناج(و
 واملنطقة املرواين من اجلنوبية الشرقية املنطقة يف ومرشدين حاخامات برفقة جوالت هؤالء

 أسبوع خالل املستوطنين من املسجد مقتحمي عدد أن وذكر.املشرفة الصخرة قبة وخلف اجلنوبية
 ضم مستوطنًا، ١٦١١ إىل وصل املاضي، االثنين بدأ الذي العبري،" العرش" عيد يسمى ما

 املزعوم" الهيكل" عن شروحًا احلاخامات لهم وقدم األطفال، برفقة وعائالت وشبانًا حاخامات
  .األقصى يف جولتهم خالل

 دخول على قيودها األبواب على املنتشرة االحتالل شرطة فرضت" العرش" عيد أيام طوال أنه وأكد
 خالل دخوله من والفتيات الشبان بعض منعت كما الدخول، قبل هوياتهم باحتجاز املسلمين،

  .االقتحامات فترة

 املؤدية القدس أزقة ويف األبواب، على التشديد سياسة تتبع االحتالل شرطة أن الكسواين وأوضح
 من املسجد تفريغ بهدف املسجد؛ إىل الوافدين املصلين بطاقات واحتجزت األقصى، املسجد إىل

 الشهر هذا أن إىل مشيرًا اقتحاماتهم، يف للمستوطنين اجملال لتفسح عددهم؛ وتقليل املصلين
  .ملحوظ بشكل املقتحمين املستوطنين عدد وزاد االقتحامات تكثفت منه األخير واألسبوع

 سياسة لفرض يأتي واملصلين؛ والسدنة احلراس واستهداف ماتواالقتحا اإلجراءات إن: وقال
 أهمية على الكسواين الشيخ وشدد".يكون لن" ذلك أن على مشددًا بها، للتسليم ودفعنا الواقع األمر

 بل كبيرة بأعداد فقط، رمضان يف وليس كافة، فلسطين أرجاء من األقصى املسجد إىل الرحال شد
 حراس من ستة أن إىل ولفت.جدًّا مهم فيه والرباط والتواجد مستهدف األقصى ألن األيام؛ كل

 صغرت أو كبرت مهما أنه وأكد.االحتالل شرطة بقرارات عنه ومبعدون حمكومون األقصى املسجد
 املسجد طبيعة يف يغير لن ذلك فإن الواقع، األمر وبفرض بالقوة واالحتالل املستوطنين اقتحامات

  .رباين بقرار وسيبقى كان إسالمي هو الذي
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 االحتالل لقوات عسكري جيب من دهسه جرّاء ورضوض، بكسور مواطن أصيب*******
 مواطنا أن حملية، مصادر وأفادت.احملتلة الغربية الضفة شمال قلقيلية، من بالقرب الصهيوين،

 أدى ما قلقيلية، قرب لالحتالل عسكري جيب من للدهس تعرض عاما، ٤٣ العمر من يبلغ
 كسور من يعاين وهو سلفيت، مدينة يف عرفات ياسر الشهيد مستشفى إىل نقله وجرى إلصابته،
  .جسده أنحاء خمتلف يف ورضوض

  

 حلم، بيت شمال عايدة، خميم من لطفل كهربائية دراجة على االحتالل قوات استولت******
 كفر قرية يف الزيتون لقطف توجههما أثناء ساعات، لعدة احتجازهما بعد شابين اعتقلت فيما
 منطقة عند اخمليم أطفال أحد أوقفوا االحتالل جنود أن حملية مصادر وذكرت.قلقيلية شرق قدوم

 دراجته على واستولوا املكان، يف لهوه أثناء عايدة، خمليم الشرقي املدخل قرب املقبرة
 دراجات على االحتالل جنود فيها يستويل التي األوىل املرة ليست هذه أن ويذكر.الكهربائية

 اعتقلت ذلك، إىل.املفتاح منطقة يف أشهر قبل ذلك حدث وأن سبق فقد عايدة، خميم يف األطفال
 كفر قرية يف الزيتون لقطف توجههما أثناء ساعات، لعدة احتجازهما بعد شابين االحتالل، قوات
  .قلقيلية شرق قدوم

  

 احملاذية البويرة، منطقة يف فلسطيني بمواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات نكّلت********
 أن.احملتلة الضفة جنوب باخلليل املواطنين، أراضي على عنوة املقامة ،"أربع كريات" ملستوطنة

 يف يمر كان بينما اسنينة، أبو شعبان علي حسن املواطن سيارة اعترضت االحتالل جيش من قوة
 السيارة الصهاينة اجلنود فتّش فيما أرضا، وسحلته منها، الترجل على وأجبرته البويرة، منطقة
 وأعقاب بأيديهم ضربا اسنينة أبو على انهالوا اجلنود أن إىل وأشار.مقاعدها ومزقوا دقيق، بشكل

 حتيطها املذكورة املنطقة أن يذكر.سراحه إطالق قبل ونصف ساعة من ألكثر واحتجزوه البنادق،
 عبرها، واملاّرون القاطنون املواطنون ويتعرض ،"خارصينا"و" أربع كريات" وخاصة املستوطنات

  .منها وطردهم عليهم للضغط فيها؛ يومية شبه العتداءات

  

 إسرائيلية قوات برفقة اإلسرائيلية" والطبيعية اآلثار سلطة" بـ تسمى ما موظفو اقتحم********
 دائرة موظفي ومنعت الشرقية، اجلهة من األقصى للمسجد املالصقة الرحمة باب مقبرة خاصة

 واألقصى القدس شؤون يف اخملتص اإلعالمي وأوضح.إليها الدخول من اإلسالمية األوقاف
 موظفي اقتحام أعقاب يف الرحمة باب مقبرة يسود شديدًا توترًا أن" صفا" لوكالة عطا أبو حممود
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 الستطالع إليها الدخول من لألوقاف التابعة القبور إعمار جلنة موظفي ومنعها ،"الطبيعة سلطة"
 أن إىل الفتًا يومي، شبه بشكل تتكرر املقبرة على االحتالل قوات اعتداءات أن إىل وأشار.األمر

 اإلسرائيلي والعلم الشمعدان ووضعوا املقبرة، املاضية الليلة اقتحموا املستوطنين من جمموعة
 عمليات يف تتمثل االحتالل، قوات قبل من شرسة هجمة تواجه الرحمة باب مقبرة أن وأكد.بداخلها

 إىل عطا أبو ولفت.منها الشرقية اجلنوبية املنطقة يف خاصة الدفن ومنع للقبور، والتجريف الهدم
 أن يريد االحتالل أن ويبدوا تلمودية، حديقة إىل املقبرة من جزءً لتحويل إسرائيلي خمطط هناك أن

 حتطيم على األحد مساء أقدموا اإلسرائيلية" الطبيعة سلطة" موظفو وكان.فيها جديدًا واقًعا يفرض
 القوات واعتقلت األقصى، املسجد شرق الرحمة باب مقبرة مدخل من القريبة التلة يف قبرين

 من ساعة نصف بعد سبيله إخالء وتم املقبرة، على االعتداء على العتراضه احلراس وحدة مسؤول
  .اعتقاله

  

 منزل وداهمت احملتلة، القدس شمال الرام بلدة اإلسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت*******
 عائلة منزل اقتحمت االحتالل قوات أن حملية مصادر وذكرت.صبيح أبو مصباح الشهيد عائلة

 أبو الشهيد وكان.هدمه االحتالل نية على تؤشّر كخطوة املنزل، بتصوير وشرعت صبيح، أبو الشهيد
 قتيلين أوقعت احملتلة القدس مدينة يف نار إطالق عملية اجلاري الشهر من التاسع يف نفذ صبيح

  .إصابات ٦و إسرائيليين

  

26/10/2016  

 يف جعافرة لعائلة تعود سكنية بناية ، ،"اإلسرائيلي" االحتالل بلدية جرافات هدمت*******
 البناية إن" حملية، مصادر وقالت.املبارك األقصى املسجد جنوب سلوان، بلدة من قدوم وادي حي

 جعافرة، عيسى للمواطن تعود شخصا، ٣٠ من مكونة عائالت، ٤ تأوي سكنية، شقق ٤ من مكونة
 مترا ١٢٥ هي شقة كل مساحة أن علما وأحمد، وبسام، موسى،: وأشقائه فاطمة، احلاجة ولوالدته

 حيث الترخيص، عدم بذريعة هدمتها، االحتالل قوات أن وأوضحت.ومنافعها غرف، ٣ تضم مربعا،
 من االنتهاء حتى املوقع، اىل الوصول ملنع الطرقات، وأغلقت الهدم، حميط حاصرت
 منطقة حاصرت االحتالل قوات املبنىأن أصحاب أحد( جعافرة عيسى أفاد بدوره،.تدميرها

 االحتالل جيش من معّززة قوات أن وأضاف.عائلته وتشريد فجرًا بهدمه وهدّدته سلوان يف" اجلسر"
 الهدم، بعملية وشرعت اليوم، فجر املنزل حاصرت ،"اإلسرائيلية" واآلليات اخلاصة والقوات
 إخوته، من وثالثة والدته مع فيها يقطن شقق، أربع من مكوّن املبنى أن وبيّن.فردًا ٣٠ وشرّدت

 يُحاول وهو عامًا، ١١ نحو منذ أنه ومؤكّدًا عامًا، ١٦ نحو قبل بناها قد كان أنه إىل مشيرًا
  ."للمقدسيين التراخيص يُعطي ال االحتالل أن إالّ" للبناء، رخصة استصدار
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 السماح بإعادة أردان، جلعاد اإلسرائيلي الداخلي األمن وزير االحتالل شرطة أوصت*******
 يسمح التوصية، وبموجب.عاماً استمر منع بعد املبارك، األقصى املسجد بدخول الكنيست ألعضاء
 قرار تنتظر زالت ما التوصية أن غير األقصى، املسجد إىل الدخول أيضًا اليهود الكنيست ألعضاء
 ألعضاء توصياتها ضمن شروط عدة االحتالل شرطة ووضعت.اإلسرائيلية السياسة القيادة

 الساعات من معين عدد وحتديد الدخول، قبل معها والتنسيق الشرطة بإعالم التعهد: منها الكنيست،
 والتعهد إعالمية، مرافقة ودون حراسة، أفراد أو شخصي حرس دون الدخول يكون وأن للدخول،

 جلهاز العام املفتش بأعمال القائم وكان.املبارك األقصى املسجد داخل خطابات أي إلقاء بعدم
 يويل الكنيست، رئيس إىل بها بعث رسالة يف أعلن ساو، بنتسي وقتها، اإلسرائيلي الشرطة

 وذلك آخر، إشعار حتى املقدسي احلرم إىل الدخول من ستالكني أعضاء كافة يمنع أنه إدلشطاين،
  .فيه التوتر لزيادة منعًا

  

 بلدة يف جتارية حملال مراقبة كاميرات بتفتيش االسرائيلي، االحتالل قوات قامت********
  .حلم بيت غرب حوسان

 شاحنة تعرض بادعاء حلم، بيت غرب نحالين قرية مداخل باغالق االحتالل قوات وقامت كما
  .الصنع حملي سالح من بأنه يشتبه نار إلطالق للمستوطنين

  

 خالل سلفيت غرب مسحة قرية مزارعي على خناقها من اليوم االحتالل سلطات شددت*******
  .اجلدار خلف الزيتون لثمار قطفهم

 األوقات وان الزيتون لقاطفي الكافية التصاريح تمنح ال االحتالل سلطات أن مزارعون وأفاد
 واملركبات اآلليات دخول يمنع االحتالل أن املزارعون أضاف كما. ضيقة الزيتون لقطف املمنوحة

 طويلة ملسافات ظهورهم على الزيتون أكياس بحمل يتسبب ما وهو الزيتون ثمار لنقل اجلدار خلف
 اجلدار خلف تقع مسحة قرية أراضي أكثر أن معايل خالد الباحث أكد بدوره. أحيانا متر لكيلو تصل
 وقع الذي سلفيت حمافظة يف الوحيد املنزل وهو أيضا، اجلدار خلف عامر هاين منزل يوجد وانه

  .اجلدار خلف

 ، الزيتون قطف موسم خالل املزارعين بحق االحتالل يمارسها التي التضييفات أن معايل ولفت
 االستيطاين التوسع لصالح الحقا مصادرتها وسهولة أراضيهم من املزارعين وتهجير طرد هدفها

  .االنساين لدويلا القانون يخالف ما وهو
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 باالغوار احلمة خربة اىل املؤدي الطريق اغالق على املستوطنين، من عدد اقدم*******
 االغوار ملف مسؤول وقال.اليها الوصول من السكان ملنع واحلجارة باالطارات الشمالية،
 اربع ببناء قاموا املستوطنين من جمموعة ان بشارات، معتز الشمالية واالغوار طوباس بمحافظة

 باالغوار احلمة خربة اراضي يف عليها استولوا التي اجلديدة االستيطانية البؤرة يف خيام
   .الشمالية

 الفلسطيني السكاين التجمع اىل املؤدي الطريق يغلقون الصباح ساعات منذ املستوطنين ان وذكر
 الدخول من الفلسطيين املواطنين تمكين عدم اجل من واالطارات، باحلجارة احلمة خربة يف

  .اجلديدة االستيطانية البؤرة يف االن متمركزون وهم اخلربة إىل واخلروج

  

 من نابلس، شرق احلطب دير قرية يف املزارعين ، اإلسرائيلي، االحتالل قوات منعت*******
 يف االستيطان ملف مسؤول وقال.املزارعون رفضه الذي األمر تفتيشهم، بعد إال أراضيهم دخول
 لقطف أراضيهم دخول من املزارعين منعت االحتالل قوات لإلن دغلس غسان الضفة شمال

 وغادروا اإلجراءات، هذه على احتجوا األهايل أن وأضاف. للتفتيش إخضاعهم واشترطت الزيتون،
  .أراضيهم دخول من يتمكنوا أن دون املكان

  

 تدنيس ، عسكرية قوة حترسها االحتالل آثار سلطة واصلت التوايل، على الثاين لليوم********
 من أقل خالل مرات ثالث ودنستها الشرقي، األقصى املسجد جلدار املالصقة الرحمة باب مقبرة

 املستوطنين من جملموعة مشبوهاً حتركاً املسجد حراس رصد وقد املاضية، ساعة وعشرين أربع
  .االحتالل شرطة من جمموعة تلتهم املقبرة، يف املاضية الليلة

 جوالت ضمن املقبرة الثالثاء، اليوم صباح املستوطنين، من جمموعة اقتحمت نفسه، الوقت يف
  .األقصى املسجد أبواب حول ليلية استفزازية ومسيرات

 رمز" شمعدان صورة عليها القماش من قطعة حتمل كانت اجملموعة تلك أن عيان شاهد وأكّد
 دينية وترانيم رقصات ذلك تال القبور، أحد شواهد فوق بوضعه قامت ثم ومن ،"ديني يهودي
  .عالٍ  بصوت

 جنود من قوة حترسها واآلثار الطبيعة سلطة تسمى ما من طواقم أن العيان شاهد وأضاف
 من جمموعة وطردت املستوطنين اقتحام من ساعة بعد كبير بعدد املقبرة اقتحمت االحتالل،
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 إعمار جلنة موظفي االحتالل قوات منعت كما املقبرة، زوايا ينظفون كانوا الذين املقدسيين الشبان
  .الرحمة باب مقبرة من االقتراب اإلسالمية لألوقاف التابعة القبور

  

 القدس يف حنينا وبيت سلوان حيي يف منازل ٦ هدم على ، الغربية القدس بلدية أقدمت******
  .املرخص غير البناء بزعم احملتلة الشرقية

 يف وأشقاؤه فيها يقيم سكنية شقق ٤ من بناية بهدم قرارا ، تلقت عائلته إن جعافرة عيسى وقال
 وصلت الفجر ساعات ويف أثاث من إخالئه من تمكنا ما بإخالء قمنا "انه إىل مشيرا سلوان، حي

 من املكونة عائلتنا لتترك الهدم عمليات وباشرت اإلسرائيلي الشرطة قوات برفقة البلدية جرافات
  ".مأوى بدون نفرا ٣٢

 الفترة، هذه طوال حاولنا وقد عاما ١٦ من أكثر منذ البناية يف نقيم كنا إخوة ٤ نحن: وأضاف
  .جدوى دون ولكن بناء ترخيص على نحصل أن مرارا،

 البناء إىل نحن ونلجأ ترفض وعندما البناء تراخيص منحنا البلدية من نطلب نحن: جعافرة وتابع
  .منازلنا تهدم البلدية فإن لنا مأوى إيجاد اجل من

 عيسى للمواطن تعود شخصا، ٣٠ من مكونة عائالت، ٤ تؤوي سكنية، شقق ٤ من مكونة والبناية
 هي شقة كل مساحة أن علما وأحمد، وبسام، موسى،: وأشقائه فاطمة، احلاجة ولوالدته جعافرة،

  .ومنافعها غرف، ٣ تضم مربعا، مترا ١٢٥

 أيضا حنينا بيت يف األشقرية حي يف منزلين بهدم الغربية القدس بلدية قامت فقد وبالتوازي
  .املرخص غير البناء بزعم

  .الرجبي لعائلة وآخر صيام لعائلة منزال اإلسرائيلية البلدية جرافات وطالت

 تمارس: بقوله الهدم، عملية على»وفا»لـ لبن صب أحمد االستيطان شؤون يف الباحث وعقّب
 االستيالء بعد القدس، مدينة يف البناء تراخيص إصدار سياسة يف صارخا تمييزا االحتالل سلطات

 ما وأعلنت الشرقية، القدس يف املستوطنات بناء لصالح املقدسيين، أراضي ثلث على يزيد ما على
 املقدسي تمنع خضراء، كأراض الشرقية القدس يف اخملططة املقدسية األراضي من% ٦٠ على يزيد
  .استغاللها من

 رخصة آالف أربعة قرابة االحتالل سلطات أصدرت اليوم وحتى القدس احتالل منذ أنه إىل ولفت
 الشرقية، القدس يف استيطانية وحدة ألف ٥٥ لبناء تراخيص أصدرت وباملقابل للمقدسيين، بناء
  .األخرى االستيطانية الوحدات آلالف تراخيص تصدر زالت وما
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 شمال قلقيلية قرب مستوطن من للدهس تعرضه إثر بجراحه متأثرُ مواطن استشهد*******
  .احملتلة الغربية الضفة

 حممد املواطن وفاة عن نابلس يف التخصصي العربي املستشفى يف اليوم مساء األطباء وأعلن
  ).عامًا ٦٠( داود عثمان داود

 أمس، املستشفى إىل أدخل املذكور املواطن أن ارزيقات لؤي املقدم الشرطة باسم املتحدث وأوضح
  .قلقيلية حمافظة يف وقع سير حادث يف إصابته بعد

  

 الضفة وسط الله رام مدينة غرب شمال صالح النبي قرية يف ، مواجهات، اندلعت*******
 لاالحتال قوات إن حملية، مصادر وقالت.احلي الرصاص اجلنود خاللها أطلق احملتلة، الغربية

 الدوريات أمام الطرقات وأغلقوا الشبان، واجههم فيما الشرقية، الناحية من القرية اقتحمت
 الشبان على احلي الرصاص بإطالق شرعوا اجلنود أن وذكرت.باحلجارة رشقوها أن بعد العسكرية،

 اجلنود أن املصادر وأضافت.باالختناق إصابات لوقوع أدى ما للدموع، املسيلة الغازية والقنابل
 بطاقات وتدقيق املركبات باحتجاز وشرعوا الشرقي، القرية مدخل على عسكريا حاجزا نصبوا

  .معهم والتحقيق املواطنين

  

 ومنطقة األحمر، الرأس خربة تسكن عائلة ١٣ اإلسرائيلي، االحتالل قوات أخطرت*******
  .العسكرية التدريبات إجراء بحجة منازلها؛ بإخالء الشمالية باألغوار الفوقا، حمصة

 يسمى ما بأن ، بشارات معتز الشمالية واألغوار طوباس بمحافظة األغوار ملف مسؤول وأفاد
 تسكن عائالت تسع إىل مكتوبة، إخطارات ثمانية بتوجيه قامت لالحتالل التابعة املدنية اإلدارة
  .االحتاللية العسكرية التدريبات بحجة مساكنهم؛ إخالء أجل من وذلك اخلربة،

 الرابعة الساعة من ١/١١/٢٠١٦ املوافق الثالثاء يوم ستبدأ العسكرية التدريبات أن إىل وأشار
  .٢/١١/٢٠١٦ املوافق األربعاء يوم من ظهرا عشرة احلادية الساعة وحتى عصرا

 األطفال، من ومعظمهم مواطنا) ٦٠( حوايل إخالؤهم سيتم الذين السكان عدد أن إىل ونوه
 بشارات، الله عبد وراشد بشارات، الله عبد وثائر بشارات، حسين الله عبد: هي اخملطرة والعائالت

 جميل وسليمان عودة، بني سليمان وجميل عودة، بني فياض خضر وعلي عودة، بني عزات وعلي
  .عودة بني عزات صقر وعفو عودة، بني عزات وصقر عودة، بني سليمان
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 القادم األسبوع منازلهم إلخالء الفوقا، حمصة منطقة يف عائالت أربع االحتالل أخطر كما
  .ذاته للهدف متفاوتة، بأوقات

  

27/10/2016  

 بيت غرب جنوب اخلضر بلدة يف عيسى زريق منصور عائلة منزل االحتالل، جنود حول*******
 االحتالل جنود إن ، العائلة أبناء احد عيسى علي املواطن وقال.اقتحامه بعد عسكرية ثكنة اىل حلم

 يتمركزوا ان قبل عائالت، اربع يضم الذي العائلة مبنى من االنشاء قيد الثالث الطابق اقتحموا
  .االسباب ابداء دون داخله

 االحتالل جنود ان موضحاً االطفال، صفوف يف الرعب من حالة ولد االقتحام أن عيسى واضاف
 شبان اربعة احتجاز تم انه اىل مشيرا ساعات، ٦ لنحو سيستمر منزله داخل التواجد ان ابلغوه
  .املنزل داخل

 ونصب اقتحامها بعد االحتالل، جيش مع مواجهات املاضيه الليلة شهدت اخلضر بلدة ان يذكر
  .مداخلها على الطيارة العسكرية احلواجز من عدد

  

 اقتحامها خالل قلقيلية، شرق عزون بلدة من مواطنين خمسة ، االحتالل، قوات اعتقلت*******
 االحتالل قوات أن حملية مصادر وقالت.منازلها من العشرات وتخريب ومداهمة وتفتيش للبلدة

 بالل ومعاذ بدوان، ادم وحممود رضوان، الله عبد وعمر رضوان، منذر مرسال: من كال اعتقلت
  .معلومة غير جلهة واقتادتهم رضوان، وتامر سويدان،

 ورصدت البلدة، منازل من العديد حمتويات يف خراباً خلفوا االحتالل جنود أن املصادر وأكدت
 جيش من معززة قوات إىل عيان، شهود وأشار. املداهمات خالل مالية ملبالغ سرقة حاالت أيضا

 عن تسفر مل الشبان مع مواجهات وجرت الليل، منتصف بعد عزون دخلت االسرائيلي االحتالل
  .الصباح من األوىل الساعات مع انسحابها قبل اصابات، وقوع

 "M16" نوع من سالح قطعتين على عثر قد االحتالل جيش أن ادعت، قد عبرية مواقع وكانت

  .وسكاكين حية ذخيرة وخمازن

  

 حلم بيت حمافظة يف جاال بيت بمدينة عونة بئر قرية مزارعي االحتالل قوات منعت*******
  .الزيتون ثمار قطاف من
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 املرة وهي الزيتون، ثمار لقطف أراضيهم دخول من لهم االحتالل قوات بمنع فوجئوا املزارعين
 وسط حديثاً االحتالل أنشأها التي اجلدار بوابة أُغلقت أن بعد خاصة ذلك، فيها يحدث التي األوىل

 أن وأضاف".بذلك خاصة تصاريح امتالكهم عدم" بحجة عبرها، الدخول من ليمنعهم املنطقة،
  .اجلدار خلف الزراعية عونة بئر أراضي من دونم آالف ثالثة نحو صادر االحتالل

 الذي الزيت أنواع أجود من يعد جاال ببيت املنطقة تلك عن الصادر الزيتون زيت أن بالذكر جدير
  .أمريكياً  دوالراً ١٤ بنحو منه الواحد اللتر ويباع فلسطين، تنتجه

  

 غرب العرقة لبلدة التابعة الدونمات عشرات بتجريف اإلسرائيلي االحتالل سلطات شرعت****
 العرقة أراضي على املقامة" شاكيد" ملستوطنة توسعة أعمال إطار يف الغربية الضفة يف جنين
 جدار من القريبة الدونمات عشرات بتجريف تقوم اجلرافات إن مزارعون وقال.احملافظة يف ويعبد

 مستوطنة بمحاذاة تقع األراضي أن وذكروا.القرية من ملواطنين تتبع والتي العنصري الفصل
 بشكل املستوطنة يف التحتية البنى تطوير يتم بحيث تدريجي بشكل تتوسع التي شاكيد
 إقامة حيث من مستمرة فيها التطوير وأعمال صناعية مستوطنة املستوطنة أن وأضافوا.مستمر

 والعرقة عبدي أراضي حساب على يتم ذلك وكل التوسعة بهدف طرق شق وكذلك جديدة، مصانع
  .والطرم

  

 يف أقاموها التي اجلديدة االستيطانية البؤرة يف خيام بنصب املستوطنين، عشرات بدأ******
  .الشمالية باألغوار »احلمة« خربة

 ٣٠ من أكثر إن الشمالية، واألغوار طوباس حمافظة يف األغوار ملف مسؤول بشارات معتز وقال
  .اجلديدة االستيطانية البؤرة يف خيام أربع نصبوا مستوطنا

 السكاين التجمع إىل املؤدية الطريق الباكر، الصباح ساعات منذ أغلقوا املستوطنين أن إىل وأشار
 من املواطنين تمكن لعرقلة منهم حماولة يف واإلطارات، باحلجارة »احلمة« خربة يف الفلسطيني

  .اخلربة ومن إىل واخلروج الدخول

  

 بيت حي يف األشقرية بمنطقة منزلين اإلسرائيلي االحتالل بلدية جرافات هدمت********
 االحتالل قوات أن حملية مصادر وذكرت ترخيص دون البناء بحجة احملتلة القدس شمال حنينا
 وآخرًا صيام، لعائلة يعود منزل بهدم اجلرافات وشرعت املنطقة، اقتحمت البلدية من طواقم برفقة
  .الرجبي لعائلة يعود
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 األقصى املسجد جنوبي سلوان بلدة يف سكنية بناية اليوم صباح هدمت االحتالل جرافات وكانت
  .مأوى بال أصبحوا فردًا ٣٠ حوايل تأوي حيث ترخيص، دون البناء بحجة املبارك،

  

 القدس ببلدية والبناء للتخطيط الثنائية باللجنة تسمى ما تصادق أن املتوقع من********
 القدس بمدينة" جيلو" حي داخل استيطانية وحدة ١٨١ لبناء خمطط على املقبل األسبوع احملتلة
  .احملتلة

 ال حتى اخلطة على املصادقة تأخير تم املاضية، الليلة الثانية، العبرية القناة نشرته ما وبحسب
  .مؤخرًا وقعت التي األمريكي األمني الدعم اتفاقية على تؤثر

 الرئيس زيارة خالل االستيطانية الوحدات بناء خمطط جتميد جرى أنه الصحيفة وأوضحت
  .مؤخرًا بيرس شمعون بجنازة ومشاركته" إسرائيل"لـ أوباما باراك األمريكي

 فتح يف الحقًا لتسهم معدة جدران وتشييد األرض، على هندسية بأعمال القيام اخملطط ويشمل
  .املذكورة باملنطقة االستيطانية الوحدات من املزيد بناء أمام الطريق

 االحتاد من والسيما دولية، إدانة املشروع عن اإلسرائيلي الكيان إعالن يتبع أن املتوقع ومن
 أراض القدس وشرقي الغربية الضفة يعتبرون والذين األمريكية، املتحدة والواليات األوروبي

  .حمتلة

  

 اوري االسرائيلي الزراعة وزير اتخاذ عن الثانية القاة العامة العبرية االذاعة كشفت******
 اراضي اىل االشجار جذوع ارسال بتقييد قرارا املتطرف اليميني اليهودي البيت حزب من ارئيل

  . الفحم بصناعة املستخدمة الفلسطينية السلطة

 السلطة اراضي اىل االشجار نقل لتقييد اجراءات االسرائيلي الزراعة وزير اقر فقد االذاعة وبحسب
  .منه موافقة على احلصول بعد اال وقلقيلية جنين الضفة شمال يف خصوصا الفلسطينية

 اجل من تستخدم التي واالفوكادو احلمضيات نقل اجراء تقييد يشمل القرار ان القناة واوضحت
 .جنين اىل خاصة بقرارات اال نقلها عدم على القرار ينص حيث الفحم صناعة

  

 الضفة شمال الشمالية األغوار يف حمد خلة االسرائيلي االحتالل جيش من قوات داهمت******
  .الغربية
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 أقيمت اخليم هدم وكذلك منشآت، بهدم السكان هددوا اجلنود إن ، دراغمة عارف الناشط وقال
  .املوقع يف واملواشي األطفال إليواء

 على املوقع يف املستوطنون بها يقوم التي البناء عمليات تتواصل املقابل يف أنه إىل وأشار
  .صودرت التي األراضي

 التوسع لصالح والتجريف العسكرية بالتدريبات االحتالل يستهدفها الشمالية األغوار أن إىل يشار
  .املنطقة هذه يف االستيطاين

  

 القد يف سيعقد الذي لآلثار، مؤتمر خالل سيتم انه العبرية، "هآرتس" صحيفة كتبت *****
 اجراها التي احلفريات خالل عليها العثور االحتالل اثار سلطة ادعت اثرية، مقتنيات عرض اليوم،
  .األخير العقد خالل القدسي، احلرم يف األثار سلطة رجال

 الهيكل ايام اىل تنسب زيتون، وبذور حيوانات وعظام اخلزف، من جمموعة املقتنيات، بين ومن
 معروفا يكن ومل القدسي احلرم شمال يقع كان كبير اسالمي بناء بقايا عرض سيتم كما. األول
 يف اآلثار بإهمال اليمين ادعاءات تفنيد اىل العرض هذا خالل من اآلثار سلطة وتسعى.اليوم حتى

 يمسون االسرائيليين اآلثار علماء بأن اليونسكو ادعاءات تفنيد ثانية، ناحية ومن القدسي، احلرم
 عام يف حفر قد االسالمي الوقف وكان.القدس تهويد يف ويشاركون احلرم يف اإلسالمية باآلثار
 املس العمل خالل تم فقد الهيكل نشطاء ادعاء وحسب احلرم، يف كهرباء خطوط ملد قناة ٢٠٠٧
 على التكتم قررت احلكومة لكن احلفريات، حول تقريرا الدولة مراقب كتب ذلك اعقاب ويف. باآلثار
. د االسرائيلية اآلثار دائرة يف القدس منطقة مدير يوضح ان املتوقع ومن.نشره ومنعت التقرير
 اهمها اآلثار، من كثير على العثور احلفريات خالل تم بأنه اليوم، مؤتمر خالل باروخ، يوفال

 مملكة( االول الهيكل ايام اىل تعود وقوارير  وطناجر صحون بقايا اخلزف، اواين من جمموعة
 فحص إلجراء الزيتون بذور ارسال وتم. زيتون وبذور حيوانات، عظام على العثور تم كما). يهودا

 الهيكل جبل مصدرها بأن نوضح ان دون من للفحص ارسلناها لقد": باروخ وقال. ١٤ للكربون
 ". سنة٢٦٠٠ – ٢٥٠٠ حوايل قبل اخلزف، تاريخ النتائج الءمت وقد. النتائج على ذلك يؤثر ال كي
 رجال وبموافقة املكان يف تواجدوا الذين اآلثار رجال قبل من حينه يف احلفريات اجراء وتم

 يتم مل السياسية احلساسية بسبب انه باروخ ويؤكد). ليال تم العمل( الكاشفات ضوء وعلى الوقف،
 املرة هي وهذه. والتوثيق معلومات جمع هدفه متسرع بعمل القيام وانما كاملة، حفريات اجراء
 من حتريكها يتم مل مقتنيات العثورعلى فيها يتم التي احلرم يف احلفريات تاريخ يف االوىل

 صحيفة بالقدسوكتبت اليهودي االرتباط تثبت انها تدعي بردى قطعة تعرض إسرائيل.مكانها
 االسرائيلية، اآلثار سرقة منع وحدة مدير نائب كالين، ايتان. د ان العبرية، "احرونوت يديعوت"

 على نادرا دليال تعتبر القدس، مدينة السم ذكر اقدم فيها يظهر التي البردى ورق قطعة ان قال
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 النصف يف للمملكة اقتصادية كعاصمة القدس مركزية وتبرز يهودا، مملكة يف منظمة ادارة وجود
 قد امس، اآلثار، سلطة عرضتها التي البردى، قطعة وكانت .امليالد قبل السابع القرن من الثاين
 يف وقالوا. وحتليلها واعادتها عليها العثور تم لكنه يهودا، صحراء يف مغارة داخل من سرقت
 نادرة وثيقة املقصود تاريخية، ناحية فمن: جدا كبيرة األثرية القطعة هذه قيمة ان األثار سلطة
 دفع على تدل شهادة او للنبيذ اصلية تصدير شهادة يبدو كما وهي االول، الهيكل ايام اىل تعود

 عبرية، وثيقة يف للقدس قدما االكثر االسم وهو –) القدس( "يرشليما" كلمة فيها وتظهر ضرائب،
 تشكل ناحيةسياسية، ومن. الفترة تلك يف املدينة اهمية على يدل الذي األمر التوراة، باستثناء

 االيام يف خاصة اسرائيل، بعاصمة الشعباليهودي ارتباط على دليال القدس، اىل القديمة االشارة
 والرياضة الثقافة وزيرة وتطرقت .العالقة بهذه دولية ظيماتوتن اليونسكو فيها تشكك التي

 اسم يحمل الذي البردى كشف" ان وقالت للوثيقة، السياسية االهمية اىل ريغف، ميري االسرائيلية
 للشعب االبدية العاصمة وستبقى كانت القدس ان على اخر قاطع دليل هو القدس عاصمتنا
 ويف ."اليونسكو يف يحدث كما الكاذبة، الدعاية يف الوعي سرقة معاجلة واجبنا من. اليهودي
 اآلثار سرقة منع وحدة مدير قال الطويل، الوقت هذا مرور رغم البردى ورقة تفتت لعدم تفسيره

   .للرطوبة حلساسيتها نظرا الزمن مر على تتفتت البردى ورق مثل العضوية املواد” ان غانور، امير

 قيمة معلومات تقدم التي الشهادات ببقاء استثنائي بشكل يسمح اجلاف الصحراوي املناخ لكن
  .األديان تطور وبداية القديمة العصور يف احلياة نمط حول

  

 قطف أثناء ترمسعيا بلدة من مزارع على االعتداء ، مستوطنون حاول*********
 الواقعة" إلعاد عادي" االستيطانية البؤرة من مستوطنين أربعة أن حملية مصادر وأفادت.الزيتون
 قطفه خالل األعرج رباح املزارع على االعتداء حاولوا الله رام شمايل ترمسعيا بلدة من بالقرب

 قوات جنود أنظار حتت جرى االعتداء أن نفسها املصادر وذكرت. املنطقة يف الزيتون ثمار
  .املستوطنين لوقف القوات هذه تتدخل ومل باملنطقة، املتواجدين االحتالل

  

 بيت مدينة جنوبي اخلضر بلدة يف منزلين على ،"اإلسرائيلي" االحتالل قوات استولت*******
 ملقاومة الوطنية اللجنة منسق وأوضح.املعتقلين الشبان مع حتقيق مركزي إىل وحولتهما حلم،

 صباح منذ واسعة اعتقاالت حملة يشن االحتالل جيش أن صالح، أحمد اخلضر، يف االستيطان
  .للتحقيق ويخضعهم املواطنين ضد اخلضر بلدة يف اليوم،

 إىل وحولهما صبيح، وقاسم منصور علي املواطنيْن منزيل على استوىل االحتالل أن صالح وبين
  .املنزلين أحد يف عائلة احتجاز وسط اعتالئهما، بعد عسكرية ثكنة
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 املنازل إىل اخلضر بلدة من املعتقلين الشبان تنقل االحتالل قوات أن إىل الفلسطيني الناشط وأشار
 تواجدهم وأماكن عملهم حول معهم التحقيق االحتالل خمابرات ضباط يجري حيث" املصادرة،

  ."املستوطنين مركبات صوب احلجارة رشق وأحداث

 بدعوى املنازل، من لعدد ومداهمة االحتالل جليش اقتحاما املاضية الليلة منذ اخلضر بلدة وتشهد
 .باحلجارة للرشق االحتالل مركبات تعرض

  

" الكابينت" املصغر الصهيوين الوزاري اجمللس أن ،" ٧" املستوطنين موقع كشف*********
 ليبرمان أفيغدور اخلارجية وزير عنها أعلن التي اخلطة على أسبوعين قبل باإلجماع صوت

  .احملتلة الضفة يف الفلسطينية املدن ضد واجلزرة العصا باستخدام

 ووزير درعي اريه الداخلية ووزير ليبرمان وافيغدور نتنياهو بنيامين: اخلطة على صوت وقد
 أؤيد: "قال كحلون موشه املالية وزير أما.غلنط يؤاف اإلسكان ووزير شتاينس يوفال الطاقة
 وتقضى.القرار عارضا فقد الصهيونية القضاء ووزيرة بينت نفتايل التعليم وزير بينما ،"القرار
 عمليات لتنفيذ شبان منها يخرج التي الفلسطينية املدن بمعاقبة" واجلزرة العصا" ليبرمان خطة
 ضد العمليات يف سكانها يشترك مل ملناطق عديدة تسهيالت تمنح بينما ،"إسرائيل" ضد

 بناء تراخيص ومنح التسهيالت من سلسلة تقديم على اجمللس صادق السياق ذات ويف".إسرائيل"
  .سنوات منذ نوعه من األول القرار ويعدّ ،(c) املصنفة املنطقة يف القاطنين للفلسطينيين

 حماولة يف هذا ويأتي.بالكامل الصهيوين االحتالل سيطرة حتت (c) املصنفة املناطق وتقع
 ٤٣ مقتل عن اآلن حتى وأسفرت ٢٠١٥ أكتوبر يف انطلقت التي القدس انتفاضة إلنهاء صهيونية
 بلدة يف زراعيا طريقا اخلميس اليوم مساء االحتالل جرافات بجأغلقت املئات وإصابة صهيونيا

 لالحتالل قوة بأن ملراسلنا عيان شهود وأفاد.احملتلة الغربية الضفة شمال نابلس، شرق دجن بيت
 يسمى زراعيا طريقا وأغلقت نابلس، شرق دجن بيت بلدة اقتحمت كبيرة عسكرية جرافة ترافقها

 أبحاث مركز بتمويل القروي اجمللس شقه قد كان والذي البلدة، من الشرق إىل الواقع) املصيف(
 جيش أبو نصر القروي اجمللس رئيس بينهم البلدة من نشطاء فإن األهايل؛ وحسب.األراضي
  .اإلجراء هذا على لالحتجاج للمكان توجهوا

  

28/10/2016  

 اإلسرائيلية السلطات دمرتها التي املنازل عدد أن ،العبرية هآرتس صحيفة ذكرت ‐********
  .منزال ٧٨٠ بلغت الغربية الضفة يف) ج( املناطق يف اجلاري العام خالل
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 شخصا، ١١٢٩ بلغ ذلك نتيجة منازلهم فقدوا الذين األشخاص عدد أن الصحيفة، وأوضحت
 تسبب ما منزال، ٤٥٣ بلغ ٢٠١٥ عام) ج( املنطقة يف تدميرها تم التي املنازل عدد أن إىل مشيرةً

  .سكنهم اماكن فلسطينيا ٥٨٠ بفقد

 ٧٨ بـ مقارنةً منزال، ١٢٥ بـ القدس يف هدمها تم التي املباين عدد ازدياد إىل الصحيفة وتشير
 مع مقارنةً منازلهم، مقدسيا ١٦٤ لفقد ادى ما سبقه، الذي العام يف القدس يف تدميرها تم منزال
  .٢٠١٥ عام هدمها جراء مساكنهم فقدوا القدس ابناء من شخصا ١٠٨

 هدم على السكنية املباين هدم جانب إىل عملت اإلسرائيلية االحتالل سلطات أن الصحيفة وقالت
 ووادي الشمالية األغوار مناطق أن إىل مشيرةً املتنقلة، واملراحيض املياه خزانات وتدمير اخليام
  .احلالية اإلسرائيلية السياسة من تضررا املناطق أكثر كانت األردن

 االغنام لرعاة اخالء عملية املاضي الثالثاء نفذ االسرائيلي االحتالل جيش أن إىل وأشارت
 تدريبات إجراء بحجة الغربية بالضفة طوباس قرب الواقعة الرأس خربة قرية يف واملزارعين

 اجبار يتم حيث املاضية اخلمسة الشهور خالل تكررت احلادثة أن إىل مشيرةً احلية، بالذخيرة
  .الغرض لنفس متتالية أيام ثالثة ملدة املنطقة مغادرة على الفلسطينيين السكان

 من سلسلة هاس عميرة ملراسلتها مطول تقرير يف االسرائيلية" هارتس" صحيفة ورصدت
 األردن ووادي األغوار منطقة يف وخاصةً) ج( مناطق يف الفلسطينيين بحق اإلسرائيلية االعتداءات

 يف مبنى ٣٥ هدم على اإلسرائيلي اجليش أقدم اجلاري العام بداية منذ أنه إىل مشيرة والقدس،
  .للبناء ترخيص على احلصول عدم بحجة األردن وادي مناطق

  

 مسيرة بسبب نابلس، جنوب حوارة حاجز ، اإلسرائيلي، اإلحتالل قوات أغلقت*******
  .نابلس غرب جنوب" يتسهار" مستوطنة من للمستوطنين احتجاجية

 إلتمام بيتا بلدة إىل الدخول من املواطنين عشرات منعت االحتالل قوات إن نابلس، يف شهود وقال
 حدود شبان اقتحم أن بعد منهم العشرات نظمها للمستوطنين مسيرة بحجة" عشائري، صلح

  ."وطنية شعارات وخطوا املستوطنة

 االحتالل قوات إن معا، لـ الغربية الضفة شمال يف االستيطان ملف مسؤول دغلس غسان وقال
 غرب قوصين يف الغربية املنطقة يف الزيتون ثمار قطف خالل حقولهم من املزارعين طردت

  .األسباب معرفة دون) عاما ٤٥( ليلى ابو مطلق رضوان املزارع واعتقلت نابلس،
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 القدس، مدينة جنوب املكبر جبل قرية يف املدارس شارع ، االحتالل قوات أغلقت*******
  .األسمنتية باملكعبات

 سلطات أن املكبر قرية أهايل حقوق عن للدفاع األهلية اللجنة عضو عبيدات راسم وأوضح
 تتخذ التي اجلماعية العقوبات سياسة ضمن املكبر، جبل قرية يف املدارس شارع اغلقت االحتالل

 ،"هنتسيف أرمون" مستوطنة باجتاه املفرقعات القاء آخرها خمتلفة وحجج ذرائع حتت القرية، ضد
  .اخرى عقوبات باتخاذ هددت كما

 املكبر، جبل قرية يف واحليوية الرئيسية الشوارع أحد يعتبر املدارس شارع ان عبيدات وأضاف
 وإغالق طالب، اآلف ٥ عن يزيد ما مدارسه يف ويدرس الرئيسية، القرية مداخل أحد باعتباره

 املواصالت حركة يعرقل كما مدارسهم، اىل واملدرسين الطلبة وصول عرقلة اىل يؤدي الشارع
 اىل يؤدي مما العامة املواصالت حركة تستوعب ال والتفافية، فرعية طرق سلك اىل تضطرهم والتي

  .القرية شوارع على وضغط مرورية أزمات حدوث

 خالل من أهلها إرادة كسر حماوال دائم، بشكل املكبر جبل قرية يستهدف االحتالل ان عبيدات وقال
 املقدسية القرى أكثر من االحتالل يعتبرها حيث عليهم، االجراءات وتشديد اجلماعية العقوبات

  .يومية شبه مواجهات وتشهد واألسرى الشهداء قدمت التي

 اراضي على املقامة املستوطنة باجتاه املفرقعات بإلقاء يتذرع االحتالل ان:" عبيدات وأضاف
 حدث أي ويف القرية جتاه عايل احتقان لديه فاالحتالل وذرائع، حجج هذه أن نؤكد لكننا القرية،

  ."عشوائية اعتقاالت حملة وشن القرية يف شوارع اغالق فيه يعاد بسيطاً  كان لو

 اقتحام بعد باهر، صور قرية من شبان ثالثة اليوم فجر االحتالل قوات اعتقلت ثانية جهة ومن
  .حمتوياتها وتخريب منازلهم وتفتيش

  

 داخل من) سنة ٤٥( ليلى أبو مطلق رضوان املزارع ، اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت*****
 حقولهم مغادرة على الفالحين من آخر عددا أرغمت فيما نابلس، غرب قوصين قرية يف أرضه
  .الزيتون ثمار جني مواصلة وعدم

 يف املستوطنين وقطعان االحتالل جنود ينفذها التي املالحقة عمليات سياق يف يأتي االعتداء هذا
  .املاضيين األسبوعين مدار على واضح بشكل زادت والتي وبلداتها نابلس قرى خمتلف
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 فيها توجد) بابيروس( بردى قطعة تكون بأن تشكيكهم عن إسرائيليون آثار علماء عبر ******
 أن واالدعاء األربعاء، أمس، من أول اكتشافها عن اإلعالن بعد أصلية،) القدس(' يروشاملا' كلمة
  .خمطوطة يف مرة ألول تظهر الكلمة هذه

 قبل ضُبطت اخملطوطة إن فيه قالت صحفيا مؤتمرا أمس، من أول اإلسرائيلية، اآلثار سلطة وعقدت
 هذه أن اآلثار وسلطة العبرية اجلامعة من آثار علماء وادعى. آثار لصوص بحوزة سنوات أربع

 يف امللك' إىل نبيذ بشحنة تتعلق وأنها امليالد، قبل السابع القرن إىل تاريخها يعود بردى خمطوطة
  .'يهودا صحراء' باسم أيضا وتعرف اخلليل، برية يف عليها عثروا آثار لصوص وأن ،'القدس

 منظمة مهاجمة أجل من' االكتشاف' هذا نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية، احلكومة رئيس واستغل
 األسبوعين خالل قرارين اتخذت التي ،)اليونسكو( املتحدة لألمم التابعة والعلوم والثقافة التربية

 احلرم مع وخاصة احملتلة، القدس يف القديمة والبلدة اليهودية بين عالقة وجود ينفيان األخيرين
 .األقصى واملسجد القدسي

  

  املزيفة واخملطوطة نتنياهو

 اليوم يختفي) اليونسكو بقرارات( التشويه هذا' أن زاعما' اخملطوطة' هذه إىل نتنياهو وتطرق
 القديمة، بالعبرية ومكتوبة إرسال شهادة هذه. لدينا اآلثار سلطة عنها أعلنت أخرى وثيقة بواسطة

 رسالة هي ها... ‘يروشاملا‘ مكتوب بالعبرية، ذلك تشاهدوا أن وبإمكانكم... األهم الكلمة هي وهذه
 بالعربية ليس... القدس ومركزية القدس مع بالعبرية عالقتنا يفسر وهذا. اليونسكو إىل املاضي من
  .'بالعبرية وإنما بالالتينية، وال باليونانية وال باآلرامية وال

 أهرون البروفيسور اآلثار عامل شكك اإلسرائيلية، اآلثار وسلطة نتنياهو مزاعم مواجهة يف لكن
 أمس عقد ،'القدس يف اآلثار علم يف جتديدات' بعنوان مؤتمر هالل إيالن، بار جامعة من مئير،

 اخملطوطة هذه عن النشر أن على مؤكدا اآلثار سلطة وهاجم اخملطوطة، هذه أصلية يف اخلميس،
  .'خالف حمل أنها مسبقا معروف كان'

. اجلميع يصدقكم لن لكن أصدقكم، أنا' وقال اخملطوطة هذه على احلصول ظروف يف مئير وشكك
 سنعرف وكيف األثرية؟ املوجودات) سوداء( سوق إىل موجها وكان تزييفا ليس هذا أن نعرف كيف

 موجهة املستقبل يف أخرى بردى قطع أمام الطريق سيمهد وأنه عال، بمستوى تزييفا ليس هذا أن
 قِدم اإلسرائيلية اآلثار سلطة فحصت التي األدوات أن على وشدد. 'األثرية؟ املوجودات سوق إىل

 ومن. قديمة خمطوطات يف الكتابة فيها زيفوا حاالت نعرف' أنه إىل مشيرا ،'كافيا ليس' اخملطوطة
 إىل التوصل وعدم اخملطوطة هذه مع التعامل يف احلذر إىل ودعا. 'قديمة فقط البردى أن اجلائز
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 السياسيين جانب من وخاصة إعالميا بها االختفاء من حتفظ كما تاريخية، وحتليالت استنتاجات
  .اآلثار وسلطة

 هذه أن مدونته، يف رولستون، كريستوفر البروفيسور تاون، جورج جامعة من اآلثار عامل أكد كذلك
 حيال شيئا تقول ال كربوين لفحص خضعت البردى هذه أن حقيقة': وكتب. برأيه مزيفة خمطوطة

 لشرائها قديمة بردى قطع على احلصول جدا السهل من أنه وأوضح. 'قديمة بأنها نفسها الكتابة
 أشخاص لدى قديمة خمطوطات اكتشاف تم أنه وتابع. ذلك يفعلون واملزيفون االنترنت، بواسطة
   .فنانة بيد زيفت أنها واتضح

  

 السلمية الله، رام غرب بلعين، قرية مسيرة اإلسرائيلي االحتالل قوات قمعت********
  .اجلمعة اليوم االستيطان، وسياسة العنصري والتوسع الضم للجدار املناهضة األسبوعية

 بعد الصوت، وقنابل للدموع املسيل الغاز بقنابل املسيرة، يف املشاركين االحتالل قوات وهاجمت
  .عليه الفلسطيني العلم ورفع اجلدار فوق املوضوع احلديدي الشبك تقطيع يف جناحهم

 الالفتات فيها املشاركون رفع حيث اجلدار، جتاه القرية مسجد أمام من انطلقت املسيرة وكانت
  .االستيطانية وسياسته باالحتالل املنددة

  

 وسط اجلمعة، اليوم جنين، غرب العرقة قرية االسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت *********
  . مواجهات اندالع

 يف آلياتها وسيرت استفزازية خطوة يف القرية اقتحمت االحتالل قوات أن"  حملية مصادر وذكرت
  .الشبان وبين بينها مواجهات اندالع إىل أدى ما شوارعها

 االختناق، حاالت ببعض تسبب ما الشبان جتاه للدموع املسيلة القنابل االحتالل قوات أطلقت وقد
  .اعتقاالت عن يبلغ أن دون

  

 أمر بيت بلدة يف عدة منازل اجلمعة، اليوم اإلسرائيلي، االحتالل قوات داهمت ‐**********
  .اخلليل شمال
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 العين، وخلة الظهر، مناطق داهمت االحتالل قوات إن عوض، حممد اإلعالمي الناشط وقال
  .البوليسية بالكالب باالستعانة عدة منازل واقتحمت أمر، بيت يف والبياضة

 زعاقيق، خليل بسام ورامي إياد: الشقيقين من كل منازل طالت التفتيش عمليات إن: وأضاف
 عياد حممود ومنزل زعاقيق، حسسين كامل حممد ومنزل مارية، أبو زامل حمدي وحيد ومنزل
  .عوض عيسى

  

 األربعاء، اليوم مساء الصادر الدوري، واالستيطان اجلدار مقاومة هيئة تقرير سلط *******
 إقامة على املوافقة سياقها يف جاء والتي الفلسطينية، املمتلكات بحق اإلسرائيلية االنتهاكات

  .مسحة قرية أراضي على ضخم استيطاين جتمع

 سكني جتمع إقامة على االحتالل سلطات موافقة عن مؤخراً الكشف تم: تقريرها يف الهيئة وقالت
 إىل باإلضافة سكنية، غرفة ٢٥٠ ويضم طابق، ١٥ من يتألف االسرائيليين من السن لكبار ضخم

 للصحة، وقسم واالستعالمات، واألكل، واالستقبال، واالجتماعات، والسينما، للرياضة صاالت
 مائية وبرك واملرافقين، للمستخدمين سكن وغرف عمل، وغرف خمازن، وكذلك وكنيس، ومطبخ،

  .وغيرها للسباحة

: مثل جتارية حمال إىل إضافة للسيارات، ومواقف حدائق على التجمع، هذا سيحتوي كما: وأضافت
 هذا أهداف أحد أن إىل بوضوح يشير ما وهو الخ،...جتميل وصالون حالقة، وصالون بقالة،

 يف للسكن العايل الدخل ذوي من اليهود االحتالل دولة سكان من املزيد استجالب هو املشروع
  .١٩٦٧ عام احملتلة الفلسطينية األراضي

 إيداعه جرى ١/١٢/١٢٥ الرقم ويحمل املشروع، لهذا التفصيلي اخملطط إن: الهيئة وتابعت
 أوبروخ، نتاليا األعلى التنظيم جملس رئيس قبل من عليه املصادقة وتمت ،١٤/٢/٢٠١٦ بتاريخ

 خمطط ٢٠ فيها ناقشت التي و ٣١/٨/٢٠١٦ بتاريخ لالستيطان الفرعية اللجنة جلسة يف
  .الفلسطينية األراضي يف جديدة استيطانية بمشاريع تتعلق تنظيمي

 اجزاءً تشكل دونمات ٩ على تمتد ،٢م٥٠,٠٠٠ هي اخملطط هذا يف البناء مساحة إن: التقرير وقال
 التي و مسحة، أراضي من - الشامي الوجه موقع –) ٣رقم( حوض يف تقع اراض قطع ثالثة من

 العسكريين باألمرين العسكرية األغراض بحجة عليها يده بوضع اإلسرائيلي اجليش قام وأن سبق
  .١٩٧٨ عام يف ٧٨/٢٤ و ٧٨/١٦

 وتمثل احلالية، االحتالل حكومة تغول سياق يف تأتي اجلديد اخملطط على املصادقة أن وأوضح
 احملكمة" قرار مع حتى تتعارض خطوة وهي العقال، املنفلتة االستعمارية سياستها من جزءً
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 إنشاء جواز بعدم قضى والذي" موريه إيلون" قضية بشأن ١٩٧٩ عام الصادر اإلسرائيلية" العليا
  .العسكرية االغراض بحجة عليها يده االسرائيلي اجليش وضع اراض على مدنية مبان

 بهذه مستعمرات من إقامته سبق ما على ينسحب مل وإن املذكور، احملكمة قرار إن: الهيئة وتابعت
 الفلسطينية األراضي مصادرة وهو جديد، تكتيك لصياغة وأسس لها، حداً وضع أنه إال االلية،

 أو اإلسرائيلية املستعمرات إلقامة وتخصيصها خمتلفة، بحجج دولة أراضي إعالنها عبر اخلاصة
 خير حاليا" أرئيل" مستوطنة عليها املقامة االراضي بشأن حدث ما ولعل. املستعمرين الستخدام

 امر الغي ثم العسكرية األغراض بحجة األراضي تلك مصادرة جرى انه ذلك التحول، ذلك على مثال
  .!دولة اراضي بإعالنها قرار وصدر املذكور القضائي القرار بعد املصادرة

 أوامر استبدال تستطع مل حينه يف اإلسرائيلي االحتالل سلطات أن الواضح من: التقرير وقال
 األراضي تلك ألن نظرا الدولة أراضي بإعالنات مسحة اراضي يف العسكرية لألغراض املصادرة

 مطلع لها املأخوذة اجلوية الصور ذلك تبين كما الزيتون، بأشجار ومزروعة بل مفتلحة، كانت
 مستعمرة مباين أيضا وبقيت قائمه، ١٩٧٨ عام الصادرة العسكرية االوامر بقيت ولهذا. الثمانينات

  .فشيئا شيئا األراضي تلك تقرض" الكنا"

 استيطانية أبنية انشائه على نتنياهو حلكومة وجهت التي االنتقادات فإن يبدو، ما وعلى: وتابع
 للمستعمرين تعويضاً البيرة، مدينة أراضي من عسكرية ألغراض املصادرة األراضي على جديدة
 على للمصادقة اجلارية احملاولة تعثر وكذلك ،"أولبناه" االستعمارية البؤرة من إخالئهم تم الذين

 التي القطع بعض وعلى خاصة، أراض على املقامة" عوفرا" االستعمارية البؤر ألكبر هيكلي خمطط
 اىل االحتالل بسلطات دفعت سلواد، بلدة اراضي من عسكريه ألغراض العربي اجليش تملكهااس

 رقم العسكري األمر إىل استناداً طرحته ان فكان اخملطط، هذا لتمرير" القديمة دفاتره" لـ العودة
٩٩٧.  

 املصادرة االراضي يف للعمل تراخيص منح بشأن األمر وهو املذكور، العسكري األمر إن: وأضاف
 لسنة ١٤٩٥ ،٢٠٠١ لسنة ١٤٨٤ باألوامر واملعدل ١٩٨٢ لسنة ٩٩٧ رقم العسكرية لألغراض

 االسرائيلي العسكري القائد تصرف حتت األراضي تلك مثل يضع ،٢٠٠٨ لسنة ١٦١٢ و ،٢٠٠١
  .بها للتصرف مناسباً يراه من بتكليف يقوم والذي الغربية، للضفة

 مالك" أن يتبين اجلديد السكني املشروع خمطط وثائق إىل بالعودة أنه هنا، للنظر والالفت: وقال
 األراضي( واملتروكة احلكومية األمالك عن املسؤول هو اخملطط، على مسجل هو كما" األرض
 ألراضي من لكل النهائي املآل وحدة يعني ما وهو). الغائبين وأراضي دولة أراضي املعلنة

 االستيطاين للتوسع حيز باعتبارهما دولة، أراضي املعلنة واألراضي عسكرية، ألغراض املصادرة
  .له احتياطي أو



٣٥ 
 

 العسكري القائد طرف من املكلف أن جند أن هذه، واحلالة الغريب، من ليس ولعله: التقرير وأردف
 التنظيم جملس رئيس سوى ليس عسكرية ألغراض املصادرة باألراضي للتصرف االسرائيلي

 حماوالت عاتقها على أخذت التي" اوبربوخ تاليا" املدنية، االدارة يف والبناء للتنظيم األعلى
 الفلسطينية االراضي يف االستيطاين االستعماري للمشروع تكريسا شرعي، غير هو ما كل شرعنة

  .االحتالل دولة حلكومة االسرائيلية االستعمارية للسياسة وتنفيذا احملتلة،



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/ 


