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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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االس االنتهاكات  وأهم  االحتالل،  جيش  اعتداءات  أبرز  مختصر  وبشكل  التالي  الملخص  األرض يستعرض  بحق  تيطانية 

م، ويعتمد هذا التقرير الموجز في معلوماته على التقارير اليومية لمجموعة 2020والمواطن الفلسطيني خالل شهر أيلول  

الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وعلى تقارير هيئة مراقبة األنشطة االستعمارية في  

(، إضافة إلى المتابعة الميدانية  wewiv"، وتقارير هيئة رصد االنتهاكات اإلسرائيلية )poicaية المحتلة "األراضي الفلسطين

 المباشرة، ومتابعة المواقع اإلخبارية الفلسطينية.

 2020 \جدول: انتهاكات االستيطان وجيش االحتالل خالل شهر أيلول 

 العدد  طبيعة االنتهاك 

 شهيدان الشهداء

 جريحا   56 الجرحى

 معتقال   356 المعتقلون 

 مواطنين 7 اعتقال منزلي

 مواطنا   36 احتجاز

 مواطنا   21 اإلبعاد عن القدس والمسجد األقصى 

 حالة   316 اقتحام التجمعات السكنية الفلسطينية ومداهمتها 

 حاجزا    365 حواجز عسكرية مفاجئة

 منزال   29 هدم منازل

 منشأة 27 هدم منشآت زراعية وصناعية وتجارية

 حالة   183 إطالق النار على المواطنين الفلسطينيين

 حالة  72 تدمير الممتلكات ومصادرتها 

 حالة  28 االعتداء على األماكن المقدسة 

 حالة  35 إرهاب المستوطنين

 شجرة  450 قطع أشجار أو حرقها أو تدميرها 
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 دونما    150 تجريف أراٍض زراعية 

 نشاطا   16 نشاطات استيطانية 

 وحدة جديدة 1540مخطط لبناء  وحدات استيطانية جديدة

 طريق بين الون موريه ومستوطنات األغوار  طرق استيطانية جديدة

 

 الشهداء والجرحى:

عاما  من    45استشهد األسير داود طلعت الخطيب،    2020\ 9\2استشهد خالل هذا الشهر مواطنان في الضفة الغربية، ففي  

لجلطة    2017سكان مدينة بيت لحم، نتيجة إصابته بجلطة قلبية في سجن )عوفر( جراء اإلهمال الطبي، حيث تعرض عام  

ت قوات االحتالل في محيط حاجز برطعة قنابل الصوت باتجاه أطلق  2020\09\ 18أثناء تواجده في سجن )ريمون(. وفي  

عاما  من سكان مدينة جنين، نتيجة إصابته   54المواطنين، مما أدى إلى استشهاد طبيب األسنان نضال محمد أكرم جبارين،  

 بسكتة قلبية، جراء انفجار قنبلة صوت بالقرب منه. 

مواطنا، جميعهم في    56هذا الشهر، على يد قوات االحتالل ومستوطنيه    فيما بلغ عدد المواطنين الذين أصيبوا بجراح خالل

 من الصحفيين.  3أطفال ، مواطنة،   6الضفة الغربية، من بينهم:  

 االعتقال واالحتجاز واقتحام التجمعات السكنية وإبعاد المواطنين عن القدس: 

مواطنا  في غزة، وفي ما يلي    24الضفة الغربية، وفي    332مواطنا، بينهم    356قام االحتالل خالل هذا الشهر باعتقال  

  19قلقيلية،    7طولكرم،     17طوباس،     4جنين،    39رام هللا،    39القدس،    57توزيع أعداد المعتقلين بحسب المحافظات:  

: رفح.  ومن بين المعتقلين  6خانيونس،    3غزة،    7شمال غزة،    8الخليل،    97بيت لحم،    31أريحا،    13سلفيت،    9نابلس،  

 أطفال ومواطنة.  5

مواطنين من القدس لفترات مختلفة، إضافة إلى ذلك قام االحتالل بإبعاد   7كما فرضت محاكم االحتالل الحبس المنزلي على  

 المسجد األقصى، أو عن أماكن سكنهم في القدس لفترات مختلفة.  مواطنا مقدسيا عن  21
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حالة اقتحام من قبل جيش االحتالل لتجمعات سكنية فلسطينية، وقد توزعت هذه االقتحامات كالتالي:   316وشهد هذا الشهر   

  60بيت لحم،  31ا،  أريح  9سلفيت،    17نابلس،    27قلقيلية،    9طولكرم،    20طوباس،    14جنين،    26رام هللا،  45القدس،  43

 رفح.  2خانيونس،  3الوسطى،   4غزة،  4شمال غزة،  2الخليل،

 مواطنا أثناء مداهمة المنازل الفلسطينية، أو على حواجز االحتالل لفترات زمنية مختلفة.  36فيما تم احتجاز 

 إقامة الحواجز العسكرية وإطالق النار على المواطنين الفلسطينيين:

حاجزا مفاجئا لتعطيل حركة المواطنين في عموم الضفة الغربية، وقد توزعت هذه    365الل الشهر  أقام جيش االحتالل خ 

  30قلقيلية،   46طولكرم،   5طوباس،  1جنين ،  12رام هللا،  19القدس،    11الحواجز في المحافظات الفلسطينية كالتالي: 

 الخليل.  68بيت لحم،   125أريحا،    18سلفيت،  30نابلس، 

  100حالة في قطاع غزة    83حالة، من بينها    183يش االحتالل بإطالق النار على المواطنين الفلسطينيين في  فيما قام ج 

من قبل مواقع    52من قبل الحواجز العسكرية ،    65خالل عمليات االقتحام،     35في الضفة، شملت حاالت إطالق النار:   

 من قبل زوارق حربية. 23عسكرية، 

 تدمير الممتلكات:هدم المنازل والمنشآت و 

منازل في بيت لحم،    3مبنى سكنيا  فلسطينيا ، وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:    29قام االحتالل خالل هذا الشهر بهدم  

 في محافظة الخليل، ومنزالن في رام هللا، ومنزالن في األغوار الشمالية.   9منزال في القدس، و 13

الفلسطينية، شملت بركسات وحظائر أغنام، وكراجات، ومحال تجارية، وغرفا     من المنشآت  27قوات االحتالل هدمت أيضا   

  1في الخليل،   9في بيت لحم،  7في القدس،     7زراعية، وأسوارا ، وآبار مياه، وغيرها، وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:   

 في رام هللا.  1في نابلس ،   1في أريحا، 

حالة بتدمير أثاث المنازل، وإلحاق األضرار بسيارات المواطنين،   35حتالل في  وقد شهدت الضفة الغربية قيام جيش اال 

شهدت   كما  البركسات،  وهدم  الزيتون،  أشجار  تسجيل،   37واقتالع  وكاميرات  مواطنين  سيارات  مصادرة  خاللها  تم  حالة 

 وممتلكات شخصية، ومعدات.
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 انتهاك المقدسات: 

ش االحتالل ومستوطنيه على المقدسات اإلسالمية، شملت اقتحام المسجد حالة اعتداء من جي  28شهدت الضفة الغربية  

األقصى، وإقامة طقوس يهودية فيه، واالعتداء على حراس المسجد، كما شملت إغالق الحرم اإلبراهيمي، ومنع المواطنين 

 من أداء الصالة فيه. 

 إرهاب جيش االحتالل والمستوطنين:

حالة اعتداء وهجوم على المواطنين الفلسطينيين تمثلت بدهس مواطنين، ورشق    35شهد هذا الشهر قيام المستوطنين ب  

 حجارة على سياراتهم ومنازلهم، وقطع أشجارهم، وحرق أراضيهم الزراعية، واقتحام للبلدات، واالعتداء الجسدي على المواطنين. 

 أبرز النشاطات االستيطانية: 

سلفيت بوضع سياج   -ة السهل الشرقي، التابعة لقريتي قريوت وجالود  قامت مجموعة من المستوطنين في منطق  2020\9\5

 سلكي شائك في محيط مساحة من أراضي المواطنين الزراعية، تقدر بمئات الدونمات، في محاولة لالستيالء عليها. 

الواقعة قرب  سلفيت و   -جرفت قوات االحتالل مساحة من األراضي في منطقة خلة حديدة التابعة لقرية حارس    2020  \9\7

 مستوطنة "كريات نتافيم" لصالح توسيع المستوطنة. 

الخليل مساحة من أراضي   - جرفت قوات االحتالل في منطقة خربة زنوتة الواقعة جنوب بلدة الظاهرية   2020\9\7

 المواطنين الزراعية التابعة لعائلتي: الجبارين والطل. 

الخليل مساحة من أراضي المواطنين   –جويا الواقعة شرق بلدة يطا  جرفت قوات االحتالل في منطقة وادي ال   2020\9\7 

 الزراعية كما قامت بتخريب شبكات المياه.

رام هللا  بأعمال التجريف   –قامت قوات االحتالل في منطقة راس أبو زيتون الواقعة شمال شرق قرية راس كركر     2020\9\9

شجرة   22رة استيطانية عشوائية في المنطقة، مما أدى إلى اقتالع  من أجل شق شارع ترابي، وتمديد خط ناقل للمياه لبؤ 

 زيتون.
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سلمت سلطات االحتالل إخطارا  بتغيير خارطة مفصلة ألراضي المواطنين الواقعة شرق وغرب مدينة بيت لحم،    2020\9\9

لواقعة بمحاذاة مستعمرة ( في منطقة أبو مهر من أراضي عرب التعامرة، ا4حيث يفيد اإلخطار بتغيير خارطة حوض رقم ) 

"نيكوديم" المقامة شرق مدينة بيت لحم، لتغيير التخصيص فيها من منطقة بادية إلى منطقة سكنية، حيث سيتم بموجب 

طوابق من    4الخارطة الجديدة إلغاء طرق وفتح طرق ُأخرى، ووضع قيود في مجال الخارطة الهيكلية، مع تحديد البناء لـ  

تمهيد المستوطنين،  عشرات قبل  صادرت  أن  بعد  لحم،  بيت  محافظة  في  الشرقية  البادية  في  استيطانية  مشاريع  إلنشاء  ا  

( موقع وادي شخيت من أراضي بلدة نحالين والواقعة  7الدونمات في المنطقة، كما تضمن اإلخطار تغيير خارطة حوض رقم )

اضي زراعية إلى منطقة سكن )ب( وسكن بمحاذاة مستعمرة "آلون شيفوت"، لتغيير التخصيص من أرض مركز مدني وأر 

 )ج( ومنطقة مباني مؤسسات عامة.

  -دخلت مجموعة من المستوطنين إلى أراضي المواطنين التابعة لقرية بيرين الواقعة جنوب بلدة بني نعيم     2020\ 9\11

مات تعود ملكيتها  دون  5الخليل، واعتدت على عدد من المواطنين، كما نصبت خيمة على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو  

 للمواطن: عدنان محمد الديك، في محاولة لالستيالء عليها.

جنين والواقعة    – شرع مستوطنو مستعمرة "شاكيد" المقامة على أراضي المواطنين التابعة لقرية ظهر المالح     2020\ 9\13

دة وبلدة يعبد، التي تمت مصادرتها  دونما  من أراضي قريتي ظهر المالح وزب  120خلف الجدار العنصري العازل بتجريف نحو  

 من قبل قوات االحتالل قبل عامين، بهدف إقامة تجمع استيطاني جديد بمحاذاة المستوطنة. 

وحدة سكنية استيطانية جديدة، في مستعمرة "أفرات"    980صادقت سلطات االحتالل على مخطط إلقامة     2020\ 9\13

 . 1967لحم ضمن األراضي المحتلة عام المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة بيت 

نابلس بوضع سياج سلكي   –قامت مجموعة من المستوطنين في الجهة الجنوبية الشرقية لقرية بيت دجن    2020\ 9\15

 شائك في محيط مساحة من أراضي القرية في محاولة لالستيالء عليها.

استيطانية في مستوطنة "هارجيلو"، باإلضافة  وحدة سكنية    560صادقت سلطات االحتالل على مخطط لبناء    2020\ 9\16

 إلى مخطط لتوسيع الشارع االلتفافي الرابط بين مدينة القدس ومستوطنات "غوش عتصيون". 

سلفيت والواقعة قرب مستعمرة "كريات   -التابعة لقرية حارس  جرفت قوات االحتالل في منطقة خلة حديدة     2020\ 9\21

 نتافيم" مساحة من أراضي المواطنين الزراعية بهدف توسيع المستوطنة.
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موقعا  في   17دونم في   3,8/ ت القاضي بمصادرة 17/  20سلمت قوات االحتالل األمر العسكري رقم  2020\ 9\23

 ميدة ألغراض أمنية. مدينة الخليل، بينهما منزالن في حي تل الر 

المواطنين     2020\ 9\24 أراضي  من  مساحة  بتجريف  راحيل"  "شفوت  االستيطانية  البؤرة  مستوطني  من  مجموعة  قامت 

 ( في قرية جالود بهدف توسيع البؤرة.13الزراعية في حوض رقم ) 

ربط مستعمرة "آلون نابلس بشق طريق استيطاني ي  -قامت مجموعة من المستوطنين شرق قرية بيت دجن     2020\ 9\29

 مورية" بمنطقة األغوار. 

بيوت متنقلة )كرفانات( على   3قلقيلية بوضع    -قامت مجموعة من المستوطنين جنوب شرق قرية إماتين   2020\ 9\20

 قطعة أرض زراعية تعود ملكيتها للمواطن: أحمد صالح من سكان قرية إماتين.

 أبرز الهجمات اإلرهابية االستيطانية:

رام هللا ورشقت الحجارة باتجاه مركبات المواطنين، مما   -تواجدت مجموعة من المستوطنين قرب بلدة ترمسعيا   2020\9\3

 مواطنين من عائلة واحدة )بينهم مواِطَنَتين(.   4أدى إلى جرح 

شقت  رام هللا، ور  -تواجدت مجموعة من المستوطنين قرب مدخل مستعمرة "عيلي" على الطريق الرئيس نابلس  2020\9\3

 الحجارة باتجاه مركبات المواطنين، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد من السيارات.

نابلس، ورشقت الحجارة باتجاه مركبات   –تواجدت مجموعة من المستوطنين على الشارع الرئيس في بلدة حوارة    2020\9\5

 المواطنين، مما أدى إلى تحطيم زجاج مركبة فلسطينية.

القديمة بمدينة الخليل، الحجارة باتجاه منازل   رشقت  2020\9\5 البلدة  مجموعة من المستوطنين في حي تل الرميدة في 

المواطنين تعود ملكيتها لعائالت: النتشة، ومسودة، وزاهدة، وجابر، مما أدى إلى إصابة مواطنة بحجر في قدمها، كما اعتدت 

 على المقبرة اإلسالمية حاولت تكسير شواهد القبور. 

االلتفافي قرب مدخل مستعمرة "كريات أربع" شرق مدينة    60دهس مستوطن أثناء قيادته مركبته على شارع     2020\9\6

 عاما  مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.  11الخليل الطفل يوسف سعيد جابر 
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عيا، واقتلعت وسرقت دخلت مجموعة من المستوطنين إلى أراضي المواطنين الزراعية في منطقة سهل بلدة ترمس  2020\9\7

 شجرة زيتون. 45

رام هللا برفقة قوات االحتالل مما أدى    – اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة راس التين في قرية كفر مالك    2020\9\7

 من المواطنين. 2إلى جرح 

ضع خزانات مياه  قامت مجموعة من المستوطنين في منطقة الفارسية في األغوار الشمالية، ببناء معرشات وو   2020\9\7

 وزراعة أشجار في قطعة أرض فلسطينية تم االستيالء عليها. 

نابلس، ورشقت الحجارة باتجاه عدد من المواطنين،  -تواجدت مجموعة من المستوطنين قرب مدخل قرية برقة  2020\9\8

 مواطنين  بجروح ورضوض.  3مما أدى إلى إصابة 

 اه منازل المواطنين في شارع الشهداء في البلدة القديمة بمدينة الخليل. أطلق أحد المستوطنين النار باتج   2020\ 9\12

دهس مستوطن بمركبته على الشارع الرئيس في بلدة حوارة المواطن: عاطف أحمد يوسف من سكان قرية     2020\ 9\14

 نابلس، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسر في القدم.  -أودال 

بيت لحم،   –مستعمرة "تكواع" المقامة على أراضي المواطنين التابعة لبلدة تقوع  قامت مجموعة من مستوطني     2020\ 9\14

 بتجريف مساحة من األراضي تعود ملكيتها لعائلة العروج. 

الساوية    2020\ 9\18 لقرية  التابعة  الزراعية  المواطنين  أراضي  إلى  المستوطنين  من  مجموعة  وقطعت    -دخلت  نابلس، 

 طق القريبة من مستعمرة "رحاليم".عشرات أشجار الزيتون في المنا

  - دخلت مجموعة من المستوطنين إلى أراضي المواطنين الزراعية في منطقة خلة حسان الواقعة قرب بلدة بديا  2020\ 9\19

 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن سليم خليل.  200سلفيت، وقطعت واقتلعت نحو 

سلفيت بتجريف عدد من أشجار    - خلة حسان التابعة لبلدة بديا  قامت مجموعة من المستوطنين في منطقة     2020\ 9\23

 الزيتون من أراضي المواطنين المهددة بالمصادرة.
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هاجمت مجموعة من مستوطني مستعمرة "معاليه شمرون"، بدراجاتهم النارية قطيعا  من األغنام في األراضي    2020  \9\24

رؤوس أغنام، وإصابة عدد منها وتعود ملكيتها للمواطن: أبو  9إلى نفوق  قلقيلية، مما أدى  -الرعوية التابعة لبلدة كفر ثلث 

 نائل مقبل. 

بيت لحم النار في مساحة من أراضي المواطنين   –أضرمت مجموعة من المستوطنين جنوب بلدة الخضر     2020\ 9\25

 اطن: أمين خضر صالح. شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها للمو  50المزروعة بأشجار الزيتون، مما أدى إلى إتالف 

نابلس ترافقها قوة من جيش االحتالل مزرعتين لتربية    -هاجمت مجموعة من المستوطنين في بلدة قصرة     2020\ 9\26

 من المواطنين.  2الدواجن، وألحقت أضرارا  مادية في محتوياتهما، وأضرمت النار في جرار زراعي، كما جرح 

"يت   2020\ 9\27 ُأسامة أحمد حمد من سكان قرية اعتدى أحد حراس مستعمرة  المواطن:  المبرح على  سهار"، بالضرب 

 نابلس أثناء عمله في أرضه مما أدى إلى إصابته  برضوض.  –عصيرة القبلية 


