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 في تعزيز  
ً
يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

ويسعى املركز إلى تنمية القدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد   ،الديمقراطية والتعددية واالعتدال والتسامحقيم 

والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتمعات ودول مدنية وديمقراطية قائمة على مبادئ حق تقرير املصير  

السيما الشعب   ،واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنيةيساعد على نبذ العنف والتطرف،  بماو والحرية، 

 .الفلسطيني

، وتوفير الدعم  وتنميتهايهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها 

ويسعى إلى فهم قضايا   ،املهارات السياسية لدى الشبابالسياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية 

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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İkitelli Organize San. Bölgesi Mah. Hürriyet Bulvarı Enkoop Sanayi Sitesi No:70/33 

 Başakşehir / Istanbul. 
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ن ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب  و ها قوات االحتالل والمستوطنذتلتقرير أبرز االعتداءات التي نفيستعرض ا
والذي وصل فيه مجموع   ،2020من العام  يناير \ ثانياالنتهاكات االستيطانية ضد األرض الفلسطينية خالل شهر كانون 

وقد اعتمد التقرير في معلوماته على    .اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم 2124االعتداءات لحوالي 
هيئة رصد  و  ،مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينيةكثر من مصدر هي  أ

 .(wewiv)االنتهاكات اإلسرائيلية 

 :2020من العام  يناير \ ثانيكانون جدول يوضح انتهاكات االحتالل خالل شهر 

 شهداء 5 الشهداء
 مصابا  123 المصابون 
 اعتقاال 456 المعتقلون 
 مواطنا  42 احتجاز

 مبعدا 47 اإلبعاد عن المسجد األقصى أو القدس
 حالة   459 اقتحامات للمناطق السكنية الفلسطينية

 حالة   329 إطالق نار من قبل االحتالل 
 منزال 23 هدم منازل

 حالة  43 مصادرة ممتلكات فلسطينية
 حاجزا  317 حواجز عسكرية مفاجئة

 حالة  33 اعتداء على األماكن المقدسة 
 حالة  33 اعتداءات المستوطنين

 حالة واحدة  تجريف أراض  
 حاالت 3 نشاطات استيطانية

 حاالت 4 مصادرة أراض  
 شجرة زيتون  300 األشجار المتلفة 

 حاالت 5 اعتداء على المؤسسات التعليمية
 وحدة  1936 الوحدات االستيطانية الجديدة
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 الشهداء والجرحى:

اثنان منهم كانوا قد استشهدوا متأثرين  ،من قطاع غزة مواطنين جميعهم 5الماضي استشهاد  يناير \ثانيشهد شهر كانون 
 على الحدود الشرقية بدعوى محاولتهم التسلل للداخل المحتل. 3بإصاباتهما جراء مشاركتهما في مسيرات العودة، واستشهد 

جريحا، معظم الجرحى كانوا في   123قاربت أعداد الشهر األخير من العام الماضي بعدد وصل لـ  جرحى، فقدد الاأما أعد
إصابات، أما قطاع غزة وعلى خالف األشهر السابقة مع مسيرات العودة على الحدود   107محافظات الضفة الغربية بواقع  

 مواطنا. 16الشرقية لقطاع غزة، فقد أصيب في القطاع 

 از واإلبعاد عن القدس والمسجد األقصى:االعتقال واالحتج

، % عن شهر ديسمبر الماضي10اعتقال، بزيادة وصلت نحو  حالة 456 ينايروصل عدد حاالت االعتقال في شهر 
حالة، فيما لم تتجاوز حاالت االعتقال    447في محافظات الضفة الغربية بواقع    وبطبيعة الحال كانت معظم حاالت االعتقال

سيدات. وقد كان   6وطلبة جامعيين  3طفال إلى جانب  41حاالت. وكان من بين المعتقلين  9طاع غزة للمواطنين من ق
الة اعتقال، أما محافظة  ح  77، تليها محافظة الخليل التي سجلت معتقال 149بـأكبر عدد للمعتقلين من محافظة القدس 

 حالة اعتقال. 46فقد سجل فيها جنين 

فذها بحق  تصاعدت بشكل كبير مع مطلع العام، ليكون االحتالل قد ناد عن القدس والمسجد األقصى فقد أما سياسة االبع
أشهر. وقد ترافقت حاالت  6أيام و 4حالة إبعاد للمقدسيين عن المسجد األقصى في فترات تراوحت بين  37 مواطنا، 47

نت حاالت اإلبعاد العشرة المتبقية عن أحياء المدينة اإلبعاد مع حمالت صالة الفجر والجمعة في المسجد األقصى، كما كا
 مثل العيساوية وبيت حنينا والبلدة القديمة. 

طالق النار:  إقامة حواجز عسكرية واالقتحامات وا 

حاجزا عسكريا مفاجئا في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد شهدت   317 يناير \ثانيأقام االحتالل خالل شهر كانون 
حاجزا   67حاجزا، تلتها محافظة الخليل بـ  77بيت لحم أكثر الحواجز التي أقيمت على أرضها بواقع أراضي محافظة 

 حاجزا.   35عسكريا، أما محافظة قلقيلية فقد جاءت كثالث المحافظات من حيث عدد الحواجز التي أقيمت على أرضها بـ

  ، عملية  489سطينية والمناطق واألحياء السكنية، فقد وصلت  أما عمليات المداهمة واالقتحام التي نفذها االحتالل للمناطق الفل
عملية اقتحام، وقد كانت محافظتا الخليل ونابلس أكثر المحافظات التي تعرضت   484أغلبها في محافظات الضفة الغربية بـ

  .عملية اقتحام 36بـيرة حالة مداهمة واقتحام، تلتهما محافظة رام هللا والب 71لالقتحام والمداهمة بعد أن سجل في كل منهما 
 فيما لم تسجل محافظات قطاع غزة أي عملية اقتحام للحدود الشرقية.

، وقد  عملية قصف جوي في محافظات قطاع غزة 25، شملت عملية إطالق نار خالل ذات الشهر 329فيما نفذ االحتالل 
 عملياتأو خالل    ،من مواقع عسكرية  إطالق نار  عملية  186  لنار في محافظات الضفة الغربيةأعداد عمليات إطالق ا  بلغت

أو انطالقا من الحواجز المفاجئة التي نشرها في محافظات الضفة الغربية. فيما بلغت حاالت إطالق  ،المداهمة واالقتحام
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في  ، وقد نفذ االحتالل هذه العمليات من خالل القصف الجوي والزوارق الحربية حالة 143النار في محافظات قطاع غزة 
 بحر غزة أو من خالل المواقع العسكرية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 عمليات الهدم والتجريف واالستيالء على ممتلكات الفلسطينيين:

وقد جاءت عمليات الهدم جميعها    عملية هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية،  23  يناير  \  ثانينفذ االحتالل خالل شهر كانون  
منزال أو أجبر أصحابها على هدمها، وقد كانت معظم البيوت المهدومة   13وقد هدم االحتالل  الغربية،    في محافظات الضفة

في جبل المكبر بالقدس، إلى جانب هدم بيوت في العيساوية في القدس ويطا في الخليل، أما بقية عمليات الهدم فقد كانت 
 لخيم وبيوت متنقلة في بيت جاال ومدينة أريحا.

حالة، وقد صادر االحتالل سيارات للمواطنين وتسجيالت  43المصادرة للممتلكات الفلسطينية فقد جاءت في أما حاالت 
حالة اعتداء   19 ينايرشهد شهر  قد لكاميرات المراقبة الفلسطينية إلى جانب معدات وممتلكات شخصية. وبطبيعة الحال ف

ريب إطارات السيارات في القرى الفلسطينية إلى جانب تخريب عبر اقتالع أشجار الزيتون وتخ ،على الممتلكات الفلسطينية
دونما حول حول مستوطنة   50كما أقدم جيش االحتالل على تجريف أرض مساحتها    األثاث أثناء عمليات االقتحام للمنازل.

 كريات أربع في مدينة الخليل. 

 االعتداء على األماكن المقدسة: 
في شهر يناير؛ باقتحام المسجد األقصى واالعتداء على   ى األماكن المقدسة اعتداءات االحتالل ومستوطنيه علتركزت 

طالق  المصلين فيه، فقد تم اعتقال ومضايقة المصلين في مصلى باب الرحمة في المسجد، إلى جانب عمليات االقتحام وا 
ون بإحراق مسجد  في قرية  الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المصلين بعد صالة الفجر. كما قام المستوطن

 بيت صفافا جنوب القدس وخطوا شعارات معادية لإلسالم والعرب على جدرانه. 

كما شهد الشهر اعتداءات بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، فقد تم اقتحام أكثر من مدرسة مثل مدرسة دير نظام  
 القدس. بمحافظة رام هللا والبيرة، وعرقلة دوام الطلبة في مدينة 

 نشاطات استيطانية

 الماضي: يناير \كانون ثانيخالل شهر  فذها االحتاللأبرز األعمال والنشاطات االستيطانية التي ن

وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، كما  1150: صادق االحتالل على خطة  لبناء 6-1-2020 -
لى مستوطنات في محافظات رام هللا والبيرة وسلفيت وحدة استيطانية موزعة ع  786صادق بشكل نهائي على إقامة  

 ونابلس وأريحا.
 دونما من أراضي المواطنين في الخليل لصالح مستوطنة كريات أربع. 50: جرف االحتالل نحو 7-1-2020 -
: نفذ االحتالل عمليات حفر في أراضي قرية كفر القف في محافظة نابلس؛ لمد خط مياه  1-2020- 14 -

 للمستوطنات.
متر مربع على أراضي تتبع قرية بروقين في محافظة    600: جرف االحتالل أراضي بلغت مساحتها  1-2020- 26 -

 سلفيت؛ لتوسعة مستوطنة "بروخين" المجاورة للقرية. 
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 أبرز اعتداءات المستوطين:

اعتداء في مختلف محافظات   33الماضي إلى    يناير  \ثاني  كانون وصل عدد االعتداءات التي نفذها المستوطنون خالل شهر  
، نستعرض فيما يلي أبرز هذه  حالة اعتداء 39ر الذي سبقه، والذي كان قد سجل نحو الشه  مقاربا عدد ،الضفة الغربية
 االعتداءات:

: مستوطنون يجرفون أراضي للمواطنين في منطقة حراشة التابعة لقرية المزرعة الغربية بمحافظة رام  2-1-2020 -
  والبيرة.هللا

: دهس مستوطن قرب قرية تقوع بمحافظة بيت لحم مواطنا فلسطينيا؛ ما أدى إلصابته بكسور ونقله للعالج 2-1 -
 بالمستشفى.

: مستوطنة تدهس فتاة فلسطينية على مدخل قرية كيسان شرق بيت لحم؛ ما أدى لنقلها لمستشفى 4-1-2020 -
 لتلقي العالج.

 جرة زيتون في قرية الساوية بمحافظة نابلس.ش 50: قطع المستوطنون 8-1-2020 -
: اعتدى مستوطنو مستوطنة يتسهار على قرية مادما جنوب نابلس، ورافقهم باالعتداء إطالق قوات  1-2020- 13 -

 االحتالل لقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.
 ب. : اعتدى المستوطنون على مواطنين من سكان يطا في مدينة الخليل بالضر 1-2020- 14 -
 : اعتدى المستوطنون على مواطنة من قرية مادما ما استدعى لنقلها للمستشفى في مدينة نابلس.1-2020- 15 -
: اعتدت مجموعات المستوطنين على منازل المواطنين في البلدة القديمة في الخليل من خالل  1-2020- 18 -

 رشقها بالحجارة.
مواطنين اثنين أثناء عملهم في أرضهم بقرية   : اعتدى مستوطنو مستوطنة رحاليم بالضرب على1-2020- 25 -

 الساوية في محافظة نابلس.
: أحرق المستوطنون في قرية عينابوس جنوب نابلس أجزاء من مدرسة القرية وخطوا شعارات 1-2020- 28 -

 معادية للعرب على جدران المدرسة. 
يات أربع ما أدى إلصابة  : رشق المستوطنون سيارات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة كر 1-2020- 30 -

 طفلة.
 

  

 

 


