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

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

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

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

 .الفلسطيني

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

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

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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يستعرض الملخص التالي وبشكل موجز أبرز اعتداءات جيش االحتالل، وأهم االنتهاكات االستيطانية بحق  

شهر   خالل  الفلسطيني  والمواطن  على  2020آب  األرض  معلوماته  في  الموجز  التقرير  هذا  ويعتمد  م، 

التقارير اليومية لمجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وعلى 

"، إضافة إلى تقارير هيئة  poicaتقارير هيئة مراقبة األنشطة االستعمارية في األراضي الفلسطينية المحتلة " 

 (. wewivنتهاكات اإلسرائيلية)رصد اال

 2020 \جدول: انتهاكات االستيطان وجيش االحتالل خالل شهر آب 

 العدد  طبيعة االنتهاك

 شهداء  3 الشهداء 

 جريحا   64 الجرحى 

 معتقال   382 المعتقلون 

 مواطنين 7 اعتقال منزلي

 مواطنا 13 احتجاز 

 مواطنا   14 عن القدس والمسجد األقصى اإلبعاد 

 حالة  319 اقتحام ومداهمة التجمعات السكنية الفلسطينية

 حاجزا   437 حواجز عسكرية مفاجئة

 منزال   40 هدم منازل

 إخطارا   15 إخطارات هدم منازل ومنشآت وإخالء أراض  

 منشأة  22 هدم منشآت زراعية وصناعية وتجارية 

 حالة  232 النار على المواطنين الفلسطينيين إطالق  

 حالة 38 تدمير الممتلكات ومصادرتها

 حالة 22 االعتداء على األماكن المقدسة 

 حالة 41 إرهاب المستوطنين

 شجرة  340 قطع أو حرق أو تدمير أشجار 

 دونما   170 تجريف أراض  زراعية

 نشاطا   16 نشاطات استيطانية

 طرق  4 استيطانية جديدة طرق 
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 الشهداء والجرحى:  

داليا أحمد  استشهدت المواطنة    2020  \8  \7مواطنين في الضفة الغربية، ففي    3استشهد خالل هذا الشهر  

عاما  من سكان مدينة جنين، بعد إصابتها بجروح خطيرة بعيار ناري في الصدر من قبل قوات   23سمودي  

أطلقت قوات االحتالل قرب باب حطة في البلدة القديمة بمدينة القدس النار     2020\8\ 17االحتالل، وفي  

ة الشرقية مما أدى إلى استشهاده،  عاما ، من سكان بلدة السواحر   30باتجاه المواطن أشرف حسن هلسة،  

أطفال، مما    3أطلقت قوات االحتالل قرب مدخل قرية دير أبو مشعل، النار باتجاه    2020\ 8\19وفي  

 آخرْين.   2عاما ، وجرح    16أدى إلى استشهاد أحدهم وهو: محمد ضامر مطر 

  64االحتالل ومستوطنيه  فيما بلغ عدد المواطنين الذين أصيبوا بجراح خالل هذا الشهر على يد قوات  

  3من األطفال،    3آخرين في قطاع غزة، من بين الجرحى    12منهم في الضفة الغربية، و  52مواطنا،  

 من ذوي االحتياجات الخاصة، صياد. 1مواطنات، مسعف، 

 االعتقال واالحتجاز واقتحام التجمعات السكنية وإبعاد المواطنين عن القدس: 

في الضفة الغربية ومواطن في غزة،    381مواطنا، بينهم    382ر باعتقال  قام االحتالل خالل هذا الشه

طولكرم،    27طوباس،    4جنين،    35رام هللا،    63القدس،    90وفيما يلي توزيع المعتقلين حسب المحافظات:  

  15غزة، من بين المعتقلين:    1الخليل،    42بيت لحم،    44أريحا،    8سلفيت،    14نابلس،    40قلقيلية،    14

 من ذوي االحتياجات الخاصة.  1مواطنات، طالبان جامعيان،   6طفال ، 

مواطنا من القدس لفترات مختلفة، إضافة إلى ذلك   20كما فرضت محاكم االحتالل الحبس المنزلي على  

بإبعاد   لفترات    14قام االحتالل  القدس  المسجد األقصى، أو عن أماكن سكنهم في  مواطنا مقدسيا عن 

 مختلفة.  
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  316حالة اقتحام من قبل جيش االحتالل لتجمعات سكنية فلسطينية، من بينها    319هر  وشهد هذا الش 

القدس،    33في قطاع غزة، وفيما يلي توزيع هذه االقتحامات حسب المحافظات:    3في الضفة الغربية، و 

  بيت   30اريحا،    8سلفيت،    17نابلس،    38قلقيلية،    16طولكرم،    24طوباس،    10جنين،    34رام هللا،  54

 رفح.  1خانيونس،  1شمال غزة،  1الخليل، 52لحم، 

 مواطنا أثناء مداهمة المنازل الفلسطينية، وعلى حواجز االحتالل لفترات زمنية مختلفة.    13فيما تم احتجاز  

 إقامة الحواجز العسكرية وإطالق النار على المواطنين الفلسطينيين:

حاجزا مفاجئا لتعطيل حركة المواطنين في عموم الضفة الغربية،   437أقام جيش االحتالل خالل الشهر   

طولكرم،   5طوباس،    1جنين،   8رام هللا،   6القدس،  11وتوزعت هذه الحواجز على المحافظات كالتالي:  

 الخليل.   78بيت لحم،  159أريحا،  18سلفيت،  27نابلس،   45قلقيلية،   79

حالة    116حالة، من بينها    232ام جيش االحتالل بإطالق النار على المواطنين الفلسطينيين في  فيما ق 

من    65خالل اقتحام القرى والمدن،    51في الضفة، شملت حاالت إطالق النار:    116في قطاع غزة و 

 من قبل زوارق حربية. 29من قبل مواقع عسكرية،  87قبل الحواجز العسكرية، 

 منشآت وتدمير الممتلكات: هدم المنازل وال

منزالن  مبنى سكنيا  فلسطينيا ، وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:  40قام االحتالل خالل هذا الشهر بهدم 

 منازل في رام هللا، ومنزل في جنين.  8في محافظة الخليل، و 4منزال في القدس، و 25في بيت لحم،  

من المنشآت الفلسطينية، شملت بركسات وحظائر أغنام، وكراجات، ومحال    22قوات االحتالل هدمت أيضا  

في    1في جنين،    2لقدس،  في ا  11تجارية، وغرفا زراعية، وغيرها، وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:  

 في طوباس.  1في أريحا،   5في الخليل،  2بيت لحم،  
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إخطارا بهدم منازل ومنشآت واخالء أراضي فلسطينية توزعت كالتالي:   15كما أصدرت قوات االحتالل  

 . 3، طوباس 5، بيت لحم  7الخليل 

في    االحتالل  جيش  قيام  الغربية  الضفة  شهدت  المن  27وقد  أثاث  بتدمير  األضرار حالة  وإلحاق  ازل، 

حاالت تم خاللها مصادرة    9بسيارات المواطنين، واقتالع أشجار الزيتون، وهدم البركسات، كما شهدت  

 سيارات مواطنين وكاميرات تسجيل، وممتلكات شخصية، ومعدات. 

 انتهاك المقدسات:

اإلسالمية، شملت حالة اعتداء من جيش االحتالل ومستوطنيه على المقدسات    22شهدت الضفة الغربية  

المسجد، كما شملت إغالق   فيه، واالعتداء على حراس  يهودية  المسجد األقصى، وإقامة طقوس  اقتحام 

 مسجد في بيت ساحور، ومنع المواطنين من أداء الصالة فيه. 

 إرهاب جيش االحتالل والمستوطنين:

الفلسطينيين، تمثلت بدهس    حالة اعتداء وهجوم على المواطنين   41شهد هذا الشهر قيام المستوطنين ب  

مواطنين، ورشق حجارة على سياراتهم ومنازلهم، وقطع أشجارهم، وحرق أراضيهم الزراعية، واقتحام للبلدات،  

 واالعتداء الجسدي على المواطنين.
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 أبرز النشاطات االستيطانية: 

  90ني يقع على  أقرت بلدية االحتالل في مدينة القدس خطة إلقامة مجمع تشغيل استيطا   2020  \8  \1

 دونما  في الجهة الشرقية لقرية العيسوية.

جرفت قوات االحتالل قرب مستوطنة "نوجوهوت" في محافظة الخليل مساحات واسعة من    2020\ 8  \5

أراضي المواطنين، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي: غنام  وعودة، وذلك لشق طرق جديدة ألغراض  

 استيطانية.

نابلس  قامت مجم  2020\8  \6 وعة من المستوطنين قرب بئر مياه قرية دير شرف )الذي يغذي مدينة 

والقرى المجاورة بمياه الشرب(، بنصب خيمة وبيت متنقل )كرفان( في محاولة إلقامة بؤرة استيطانية في  

 المنطقة. 

ق بلدة جرفت قوات االحتالل في خلة العدرة الواقعة بمحاذاة مستوطنة "سوسيا" المقامة شر   2020  \8  \6

 الخليل مساحة من األراضي الزراعية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الشواهين. -يطا 

قلقيلية    -جرفت قوات االحتالل في منطقة تجمع عرب الخولي الواقعة شرق بلدة كفر ثلث    2020\8\ 10

 ض.مساحة من األراضي الزراعية، كما شرعت بحفر خط ناقل للمياه تمهيدا  للسيطرة على األر 

األغوار   2020  \8  \12 في  الواقعتين  والسويدة  المزوكح  منطقتي  في  المستوطنين  من  مجموعة  قامت 

 الشمالية بتسييج مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في محاولة لالستيالء عليها. 

ألراضي  سلفيت مساحة من ا   -جرفت قوات االحتالل في منطقة ظهر صبح التابعة لبلدة بديا    2020\8\ 12

 المهددة بالمصادرة.
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قامت قوات االحتالل في منطقتي خلة غنايم وقنية الواقعتين في جهة الشرقية لقرية إسكاكا    2020\8\ 12

"نوفي نحميا"   – االستيطانية  البؤرة  توسيع  بهدف  وذلك  المواطنين،  أراضي  بتجريف مساحة من  سلفيت 

 المقامة على أراضي قريتي ياسوف وإسكاكا.

شرعت قوات االحتالل في منطقة راس المسيد، الواقعة في محيط بلدة كفر اللبد وعزبة    2020  \8  \13

كم تصل إلى مستوطنة    10الحفاصي وضاحية ذنابة، بمدينة طولكرم بشق طريق استيطاني جديد بطول  

 "إفني حيفتس" المقامة على أراضي بلدة كفر اللبد. 

جلعاد"   2020  \8  \15 "نوف  اسم  المستوطنون  منطقة    أطلق  أقاموها في  التي  االستيطانية  البؤرة  على 

 السويدة في األغوار الشمالية.

تم الكشف عن مصادقة سلطات االحتالل على مشاريع لشق طريق استيطاني يربط بين    2020  \8  \16

المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية "عطاروت" شمال مدينة القدس، يمر عبر نفق بطول  

ر تحت حاجز قلنديا العسكري، وعلى شق طريق آخر يمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزما  مت  600

الكتلة االستيطانية   التفافي الولجة جنوب مدينة القدس لربط  العسكري شمال شرق مدينة القدس، وشارع 

 يدة. وحدة سكنية استيطانية جد  560"غوش عتصيون" مع القدس، بهدف توسيع مستوطنة "هار حوماه" بـ 

طولكرم بشق طريق    -شرعت قوات االحتالل في منطقة الجبل الوسطاني في قرية شوفة    2020\8\ 16

 استيطاني في أراضي المواطنين الزراعية على طول الجبل تمهيدا  إلقامة منطقة صناعية. 

ة بني  قامت مجموعة من المستوطنين في خلة الفرن التابعة لقرية بيرين الواقعة جنوب بلد   2020 \8 \24

الخليل، بنصب بيت متنقل )كرفان( على قطعة أرض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة ناصر    -نعيم  

 الدين، في محاولة إلقامة بؤرة استيطانية جديدة.
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  4رام هللا، بوضع   –قامت مجموعة من المستوطنين في منطقة غرابة التابعة لبلدة عبوين     2020\8\ 27

 أراضي المواطنين الزراعية الخاصة في محاولة إلقامة بؤرة استيطانية. بيوت متنقلة )كرفانات( على 

واصل مستوطنون في منطقة أبو قندول في األغوار الشمالية أعمال بناء منشآت و)بركسات(   2020  \8  \31

 في البؤرة االستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر في المنطقة بهدف توسيعها.

 يطانية: أبرز الهجمات اإلرهابية االست

حاولت مجموعة من المستوطنين في حي تل الرميدة في البلدة القديمة بمدينة الخليل اختطاف   2020\ 8\1

عاما ، أثناء تواجدها برفقة عائلتها في حي تل الرميدة في البلدة القديمة بمدينة   14الطفلة: رتيل طنينة  

 الخليل.

رام هللا، جراء قيام مجموعة من مستوطني البؤرة    -رأسا  من األغنام في قرية المغير   12نفق     2020  \8\1

االستيطانية ""جبعيت المقامة على أراضي المواطنين شرق القرية، برش مبيدات وسموم في أراضي القرية 

 الرعوية، وتعود ملكيتها للمواطن فضل إبراهيم أبو عليا. 

لمستوطنين قرب مفرق بلدة الطيبة )على طريق المعرجات الواصل بين قامت مجموعة من ا  2020\ 8\2

 رام هللا لفترة قصيرة.    – محافظتي رام هللا وأريحا( بخطف المواطن علي باسل مسالمة من سكان بلدة سنجل  

رشقت مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار"، الحجارة باتجاه مركبات المواطنين المارة    2020  \8\9

 رع االلتفافي المار بمحاذاة المستوطنة والمؤدي إلى محافظة قلقيلية، مما أدى إلى جرح مواطن. على الشا

نابلس،   -دخلت مجموعة من المستوطنين إلى أراضي المواطنين الزراعية التابعة لبلدة حوارة    2020\8\ 11

 ر في القدم.وهاجمت المواطن مصطفى المصري أثناء عمله بأرضه، مما أدى إلى إصابته بجروح وكس
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أضرمت مجموعة من مستوطني البؤرة االستيطانية "حفات جلعاد" المقامة على أراضي قرية    2020\8\ 12

 قلقيلية النار في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون التابعة للقرية.  -جيت 

ار في جرافة  نابلس، وأضرمت الن  -اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية عصيرة القبلية    2020\8\ 13

 تعود ملكيتها للمواطنين، كما هاجمت منزل المواطن عبد الباسط أحمد، الواقع على أطراف القرية. 

عاما  من سكان مدينة رام هللا على الشارع    15دهس مستوطن بمركبته الطفل: خضر سمرين    2020\8\ 14

 نابلس، مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.  –الرئيس وسط بلدة حوارة 

مركبة    13القدس، وأضرمت النار في    – اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية بيت صفافا    2020  \8\ 17

 للمواطنين. 

اعتدت مجموعة من مستوطني مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة   2020  \8\ 18

ة تستخدم كحظيرة  الخليل، على ممتلكات المواطنين في منطقة عزبة وادي الصاوي، وهدمت خيم  -يطا  

لتربية األغنام، كما سرقت خيمة أخرى تستخدم للسكن، وخربت خزان مياه تعود ملكيتها للمواطن سلمان أبو  

 حميد.

دهس مستوطن أثناء قيادته مركبته على الشارع الرئيس قرب قرية الجوايا الواقعة شرق بلدة   2020  \8\ 30

 شواهين، مما تسبب في نفوق عدد من األغنام. يطا، قطيع أغنام تعود ملكيتها للمواطن عايد ال

 

 


