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عن شهر كانون " املكتب الوطني للدفاع عن األراضي ومقاومة االستيطان"تقرير لـ 
   دونماً يف اخلليل وطوباس ٤١٥الثاين يؤكد مصادرة 

  ٢٠/٢/٢٠٠٠، نابلس
 

  

" املكتب الوطني للدفاع عن األراضي ومقاومة االستيطان"أورد التقرير الصادر اليوم، عن 
دونمًا من األراضي يف حمافظتي  ٤١٥املاضي، أنه تمت مصادرة يناير /عن شهر كانون الثاين

دونماً، بهدف توسيع العديد من املستوطنات القائمة يف  ١٩٨٠اخلليل وطوباس، والسيطرة على 
  .حمافظتي نابلس وأريحا

شجرة زيتون يف  ٢٨٠وأضاف التقرير، أن سلطات االحتالل واملستوطنين، اقتلعوا 
شجرة حمضيات يف حمافظة سلفيت، وحددت مساحات واسعة  ٢٠٠ونابلس، وحمافظتي رام الله 

  .غرب رام الله" عيليت"من األراضي املشجرة لصالح مستوطنة 

وأشار التقرير، إىل أن سلطات االحتالل أقدمت على شق ستة شوارع التفافية، أربعة منها 
وحدة  ٣٤٣٠االحتالل يف حمافظة بيت حلم، واثنين يف حمافظة سلفيت، كما أضافت سلطات 

سكنية للعديد من املستوطنات، وأقام املستوطنون ثالث بؤر استيطانية جديدة، اثنان منها يف 
  .منطقة نابلس، وأخرى يف بيت حلم

وجاء يف التقرير، أن سلطات االحتالل قامت بأعمال جتريف، بهدف التوسيع االستيطاين لـ 
، وأراضي حي "هاري زهاف"لتوسيع مستوطنة  دونمًا، وجتريف أراض مزروعة بالزيتون ١٣١٢

  .رأس العامود يف القدس الشريف

دونم، لشق شارع التفايف من قريتي مردة  ٥٠٠آالف و ١٠كما يتهدد التجريف مساحة 
  .وحوارة، وجتريف أراض واسعة من قرية املغير

بتدمير  مرة خالل هذه الفترة على املواطنين، وقاموا ١١٤وذكر، أن املستوطنين اعتدوا 
دونماً يف خمتلف احملافظات، إضافة  ٢٨٣٠وتخريب ممتلكات لهم، كما أغلقت السلطات العسكرية 

  .تياسير وطوباس، ومنطقة املالح: إىل إغالق مساحات واسعة يف بلدتي

وأشار التقرير، إىل أن سلطات االحتالل باشرت بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية 
عائلة من أماكن سكنها يف منطقتي  ٦٠شريف، وأقدمت على ترحيل أبو ديس شرقي القدس ال

، "عيليه"و" خمماس"أريحا واخلليل، وأضاف املستوطنون سبعة بيوت متنقلة يف مستوطنتي 

                                                            
 ٢٠/٢/٢٠٠٠اإللكترونية،  وفا :املصدر. 
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وإضافة عدد من البيوت إىل املستوطنة املقامة قرب عين عريك، وأعمدة كهرباء وإنارة خارج 
  ".ايتسهار"و " برخا"مستوطنتي 

قرير، أن املمارسات اإلسرائيلية امتدت لتطال البسطات واملعارض على طريق وأكد الت
حيفا، ومصادرة معروضاتها، التي تشكل مصدر رزق للمواطنين، وتدمير خاليا النحل،  –جنين 

خلية بمواد سامة، إضافة إىل اإلجراءات التعسفية األخرى، مثل إغالق  ٢٥٠التي بلغ عددها 
ملواطنين يف منطقة اخلليل، وإقامة احلواجز العسكرية املتنقلة يف خمتلف شوارع، واحلد من حرية ا

  .احملافظات، وإغالق للطرق الفرعية التي يسلكها املواطنون



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
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