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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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رض  األبحق    ةاالستيطانيهم االنتهاكات  أ و   ،اإلسرائيلي  االحتالليستعرض الملخص التالي وبشكل موجز أبرز اعتداءات جيش  

شهر   خالل  الفلسطيني  الثانيوالمواطن  على  م2021  كانون  معلوماته  في  الموجز  التقرير  هذا  ويعتمد  اليومية،   التقارير 

الفلسطينية الرقابة  هيئة  لمجموعة  تقارير  وعلى   ،" المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  االستعمارية  األنشطة  ، "poicaمراقبة 

الحقوقية الفلسطينية واإلسرائيلية والمتابعة ، وتقارير المؤسسات  (wewivتقارير هيئة رصد االنتهاكات اإلسرائيلية)لى  إإضافة  

 الميدانية المباشرة. 

ونالحظ في هذا الشهر تزايد الهجمات اإلرهابية التي يقوم بها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم، 

، تآوالمنشودمرت عشرات البيوت    ،الفلسطينيةاألشجار  الف  آ  االحتاللاقتلعت قوات    وقد  ،ا  هجوم  124لى  إوالتي وصلت  

وحدة سكنية استيطانية جديدة   3100من  كثر  أخططا لبناء    االحتاللمؤسسات دولة  قرت  أوجرفت المئات من الدونمات، كما  

 في القدس والضفة، وفيما يلي تفاصيل االنتهاكات. 

 م 2021 \كانون الثاني  خلل شهر االحتللجدول: انتهاكات االستيطان وجيش 

 العدد  طبيعة االنتهاك 

 شهداء 5 الشهداء

 ا  جريح 95 الجرحى

 معتقال   461 ن و المعتقل

 ا  مواطن 50 احتجاز

 ينمواطن 6 قصى األعن القدس والمسجد  بعاد اإل

 حالة   433 تها ومداهم  اقتحام التجمعات السكنية الفلسطينية

 ا  حاجز   482 مفاجئةحواجز عسكرية 

 منزال   16 هدم منازل

 منشأة 43 زراعية وصناعية وتجاريةت آمنشهدم 

 حالة   306 النار على المواطنين الفلسطينيينطالق إ

 حالة  78 تها ومصادر  تدمير الممتلكات
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 حالة  30 المقدسة ماكن األاالعتداء على 

 حالة   124 المستوطنينهاب إر 

 شجرة  15100 شجاراألتدمير  وأو حرق أقطع 

 ا  دونم  350 أراضي المواطنين تجريف

 ا  نشاط 18 نشاطات استيطانية 

 وحدة جديدة  3102 وحدات استيطانية جديدة

 طريقان في )سلفيت والخليل(  طرق استيطانية جديدة

 دونم  1100 أراض  مصادرة 

"  الطبيعي  زمري   نحال "  متنزه  إلنشاء  مخطط مشاريع استيطانية استراتيجية 

 القدس أراضي على االستيطاني

  

 :والجرحى الشهداء

  مستوطنةقرب مفرق    االحتاللأطلقت قوات    2021\1\5استشهد خالل هذا الشهر خمسة من المواطنين الفلسطينيين، ففي  

مما أدى إلى استشهاده،   الخليل  -عاما  من سكان بلدة بيت ُأمَّر 25"كفار عتصيون" النار باتجاه عاهد عبد الرحمن اخليل  

عاما  من سكان مدينة قلقيلية، في سجن )ريمونيم(، وذلك نتيجة  45استشهد األسير ماهر ذيب سعسع   2021\1  \20وفي 

المتواجدة على بوابة الجدار العنصري العازل بمحاذاة قرية فرعون   االحتاللأطلقت قوات    2021\1  \24اإلهمال الطبي، وفي  

أثناء محاولتهم الدخول للعمل    العمالقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه عدد من المواطنين    ،طولكرمجنوب مدينة  

 ، سكان قرية عراق التايه بمحافظة نابلس  منعاما     48داخل الخط األخضر، مما أدى إلى استشهاد المواطن فؤاد سبتي جودة  

قرب مفرق قرية   االحتاللأطلقت قوات    2021\ 1\26  ، وفيدموعنتيجة إصابته بأزمة قلبية عقب استنشاقه الغاز المسيل لل

استشهاده، لى  إ ، مما أدى  سكان بلدة قراوة بني حسانمن  عاما     17النار باتجاه الطفل عطا هللا محمد ريان    سلفيت  - حارس  

ال  مستوطنةالمتواجدة على مفرق    االحتاللأطلقت قوات    2021\ 1\31وفي   النار باتجاه  مواطن محمد "كفار عتصيون"، 

 استشهاده.الخليل مما أدى إلى   -سكان بلدة حلحول   من عاما    35حسين محمد عمرو 
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في  منهم    93مواطنا،    95  ومستوطنيه  االحتاللبجراح خالل هذا الشهر على يد قوات  صيبوا  أ بلغ عدد المواطنين الذين  فيما  

 ومواطنتان، وصحفي، ومسعف.أطفال،  6 ، من بينهم، ومواطنان في قطاع غزةالضفة الغربية

  :المواطنين عن القدسبعاد إو  واقتحام التجمعات السكنية االعتقال واالحتجاز

  3طفال، و  20من بينهم:  في غزة،    3في الضفة الغربية و  458مواطنا، بينهم    461  خالل هذا الشهر باعتقال  االحتاللقام  

المحافظات:  جامعيان.ن  باوطالمواطنات،   حسب  المعتقلين  توزيع  يلي  هللا،    74القدس،    152  وفيما    8جنين،    56رام 

 غزة. 1شمال غزة،  2الخليل،   48بيت لحم،  21، ريحاأ 5سلفيت،  7نابلس،  38قلقيلية،  27 طولكرم، 21 طوباس،

في    44، من بينهم  االحتاللعلى حواجز    الفلسطينيةاقتحامها القرى والمدن  ثناء  مواطنا أ  50  االحتالل  احتجزت قواتكما  

سجد األقصى لفترات عن الم  مواطنين مقدسيين  6بإبعاد    االحتالل قام  ذلك  لى  إإضافة    .في قطاع غزة  6الضفة الغربية و

  .مختلفة

في الضفة الغربية،    430من بينها   ،لتجمعات سكنية فلسطينية  االحتاللمن قبل جيش  حالة اقتحام    433وشهد هذا الشهر   

طوباس،    17جنين،  81رام هللا،   55القدس،  59 وفيما يلي توزيع هذه االقتحامات حسب المحافظات: ،في قطاع غزة 3و

 خانيونس.  3الخليل،  40بيت لحم،  43،  ريحاأ 15سلفيت،  27نابلس،  46قلقيلية،   22طولكرم،    25

 المواطنين الفلسطينيين:النار على طلق إو الحواجز العسكرية قامة إ

الشهر  االحتاللجيش  قام  أ  المواطنين  482  خالل  لتعطيل حركة  الغربية  حاجزا مفاجئا  ت هذه وتوزع  ،في عموم الضفة 

  58نابلس،    35قلقيلية،    72طولكرم،    1جنين ،    6طوباس،    1رام هللا،    44القدس،    17كالتالي:  على المحافظات  الحواجز  

 الخليل.   68بيت لحم،  88، ريحاأ 92سلفيت، 

الفلسطينيي   بإطالق   االحتاللجيش    قامفيما   لة في قطاع غزة حا  133، من بينها  حالة  306ن في  النار على المواطنين 

بل  قمن    23خالل عمليات االقتحام،    67حواجز عسكرية،  المن قبل    106النار:   طالق  إشملت حاالت  والباقي في الضفة،  

 قصف جوي.ن يحالتمواقع عسكرية، المن قبل   108زوارق حربية،  

 :وتدمير الممتلكاتت آوالمنشهدم المنازل 
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 9،  بيت لحمزل في  من  وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:،  ا  فلسطيني  ا  مبنى سكني  16  هدمب  خالل هذا الشهر  االحتاللقام  

 .ومنزل في سلفيت، غواراألفي   5وزل في القدس، امن

  ا  ، وكراجات ومحال تجارية وغرفغنامأ شملت بركسات وحظائر    ،الفلسطينيةت  آالمنشمن    43  هدمت أيضا   االحتاللقوات  

في    3في طوباس،    5في نابلس،    2  ،في جنين 11في القدس،    17وغيرها، وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:  ،  زراعية

 في رام هللا.    1، في الخليل 1في بيت لحم،  3 ،ريحاأ

األضرار بسيارات المواطنين، لحاق  إو أثاث المنازل،  بتدمير  حالة    58  في  االحتاللقيام جيش    شهدت الضفة الغربيةوقد  

كما   البركسات،  وهدم  الزيتون،  أشجار  وكاميراتخاللها  تم  حالة    20شهدت  واقتالع  مواطنين  سيارات  تسجيل،   مصادرة 

 .وممتلكات شخصية، ومعدات

 :والمؤسسات الصحية انتهاك المقدسات

شملت اقتحام المسجد   اإلسالمية،مقدسات  العلى  ومستوطنيه    االحتاللمن جيش  حالة اعتداء    30شهدت الضفة الغربية  

من أعمال الصيانة والترميم عمار  اإل، ومنع طواقم لجنة  واالعتداء على حراس المسجدطقوس يهودية فيه،  قامة  إ و األقصى،  

الصيانة في مسجد  عمال  أ ، ومنع  باإلضافة إلى منع إدخال المواد الالزمة لذلك  ،داخل المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة

الخليل،    –في منطقة مسافر يطا  نشاء  اإلمسجدين/ األول تحت    االحتاللهدمت قوات  كما    في الخليل،براهيمي  اإلالحرم  

 في قرية الجيب في محافظة القدس. خر واآل

الساحات   االحتاللاقتحمت قوات  2021\1\4في  بانتهاك المؤسسات الصحية في حالة واحدة ، ف االحتاللكما قامت قوات 

الرئيسية في مشفى ثابت ثابت في طولكرم، وأطلقت قنابل الغاز مما أدى إلى بث حالة الرعب في    االنتظارالخارجية وصالة  

أطفال في قسم    5خدج في قسم الحضانة، و  10)مواطنا  بينهم    81صفوف المرضى واألطباء، حيث كان يعالج في المشفى  

 .كادرا  طبيا  وصحيا ( 39مريضة في قسم الوالدة، باإلضافة إلى  13مرضى في العناية المكثفة، و 7األطفال، و

 المستوطنين:و  االحتللجيش رهاب إ

حالة اعتداء وهجوم على المواطنين الفلسطينيين تمثلت بدهس مواطنين، ورشق    124  شهد هذا الشهر قيام المستوطنين ب

 مواطنين. الجسدي على  ال  ، واالعتداءلبلداتل  واقتحام  وحرق أراضيهم الزراعية،  ،شجارهمأوقطع  على سياراتهم ومنازلهم،  حجارة  
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 : ةاالستيطانيالنشاطات برز أ

 االستيطاني على مخطط إلنشاء متنزه "نحال زمري الطبيعي"    القدس في مدينة    االحتاللصادقت سلطات    2021  \ 1  \1

شمال مدينة القدس، )حيث    "نفي يعقوب"و   قرية جبع بالقرب من مستعمرتي "بسغات زئيف"و حنينا وحزما    تعلى أراضي بي

بناء   دراسية ومركز زوار وموقف سيار   4سيتم  للمتنزه، وأحواض مائية ومالعب رياضية ومزرعة  عام  امداخل  ت ومبنى 

لألنشطة المجتمعية والتجارة، كما سيتم بناء جسر فوق الشارع االلتفافي الذي سيربط المباني العامة والحديقة العامة والسكك  

 . فة بالمنتزه(الحديدية الخفي

سلفيت مساحة من أراضي المواطنين الزراعية المهددة    –في خلة حسان التابعة لبلدة بديا    االحتاللجرفت قوات    2021\1\3

 بالمصادرة، واقتلعت أشجار الزيتون والعنب.

ي وادي الهندي أمرا  عسكريا  يقضي بمصادرة مساحة من أراضي المواطنين الواقعة ف االحتاللأصدرت قوات   2021  \ 1 \3

قرية   الطلع في  الخضر، وأم  بلدة  في رطاسأجنوب  التعامرة وجميعها  قرية  في  أبو مهر والعقبان والمروج  ، وموقع وعر 

 محافظة بيت لحم.

رام هللا مساحة من األراضي المحيطة بمدخل القرية تعود   – قرب مدخل قرية دير نظام    االحتاللجرفت قوات    2021  \ 1  \4

 ملكيتها للمواطنين.

من أراضي المواطنين الواقعة قرب    اتدونم  1008أمرا  عسكريا  يقضي بمصادرة    االحتاللأصدرت قوات    2021  \1  \6

 محافظة قلقيلية ألغراض استيطانية.  –لنبي إلياس "ألفيه منشة" والتابعة لبلدتي عزون وكفر ثلث وقرية ا مستوطنة

سلفيت مساحة من أراضي المواطنين    –في منطقة خلة العبهر الواقعة غرب بلدة دير بلوط    االحتاللجرفت قوات    2021\1\6

 شجرة وشتلة زيتون. 3400المزروعة بنحو 

 ي المواطنين الزراعية الواقعة غرب البلدة. سلفيت مساحة من أراض -في بلدة كفر الديك االحتاللجرفت قوات  2021\1\7

لمصادرة مساحة من أراضي المواطنين في منطقتي خلة البالعة والكرسون    ا  مخطط  االحتاللنشرت قوات    2021\ 1  \9

"كرني شمرون"،  مستوطنة، والواقعتين ضمن حدود سلفيتالتابعتين لبلدتي كفر القف بمحافظة قلقيلية ودير إستيا بمحافظة 

 ل تصنيفها من منطقة صناعية إلى منطقة سكنية.وتحوي
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بأعمال الحفر في ساحة البراق )الجدار الغربي للمسجد األقصى( وقرب باب المغاربة   االحتاللقامت قوات   2021\1 \10

 القديمة بمدينة القدس.  البلدة)أحد األبواب المؤدية إلى المسجد األقصى( في 

الخليل مساحة من األراضي الزراعية   – في منطقة القرن الواقعة شرق بلدة بيت ُأمَّر    االحتاللجرفت قوات    2021  \ 1 \13

 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنين.  80دونمات، واقتلعت نحو  8تقدر بنحو 

وحدة سكنية   400ة، منها )جديدستيطانية  اوحدة سكنية    530على مخطط لبناء    االحتاللصادقت سلطات    2021  \1  \13

القدس، و  مستوطنةفي  تيطانية  اس المقامة جنوب مدينة  في  ستيطانية  اوحدة سكنية    130"جيلو"  "رمات   مستوطنةجديدة 

 (.شلومو" المقامة شمال مدينة القدس

سلفيت واقتلعت    - بتجريف مساحة من أراضي المواطنين الزراعية التابعة لقرية مردا  االحتاللقامت قوات     2021\ 1\17

 عددا  من أشجار الزيتون. 

مستوطنات )منها    7جديدة في  ستيطانية  اوحدة سكنية    2572عطاءات لبناء    االحتاللطرحت سلطات    2021  \1  \20

القدس، و  460 المقامة في محافظة  المقامة في باقي   2112وحدة سكنية في المستعمرات  وحدة سكنية في المستعمرات 

 . محافظات الضفة(

 3بيت لحم مساحة من أراضي المواطنين الزراعية تقدر بنحو    –في قرية المعصرة    االحتاللجرفت قوات    2021\ 1  \23

 "مجدال عوز" المقامة على أراضي بلدة بيت فجار. مستوطنةدونمات تقع قرب 

سلفيت   – من أراضي قرية بروقين  بشق طريق يؤدي إلى األراضي التي تمت مصادرتها    لاالحتالقامت قوات     2021\ 1\25

 "بروخين".  مستوطنةقرب 

أعمال التجريف في أراضي المواطنين في منطقة جبل الرهوات التابعة لقرية اللبن    االحتاللواصلت قوات    2021  \1  \26

 .قرية ال"عيلي" المقامة شرق  مستوطنةجديدة لتوسيع  استيطانيةلصالح بناء وحدات  نابلس -الشرقية

قوات    2021\ 1\26 لبلدة دوراستيطاني  اشق طريق    االحتاللاستكملت  التابعة  المواطنين  أراضي  بمحاذاة الخليل    –   في 

 . بلدةال"نيجوهوت" المقامة غرب  مستوطنة
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شجرة زيتون تعود    300باقتالع وقطع نحو    طوباسالواقعة شرق    في منطقة عينون   االحتاللقامت قوات     2021\ 1\27

 بحجة أنها تقع في منطقة تدريبات عسكرية. المنطقةشجرة حرجية في  10000كما قطعت نحو ين، ملكيتها للمواطن

 :ةاالستيطانيالهجمات اإلرهابية برز أ

مما المواطنين،  حد  أبالضرب المبرح على    نابلس  -اعتدت مجموعة من المستوطنين قرب قرية اللبن الشرقية  2021\1\1

 . أدى إلى إصابته بكسر في األنف والكتف

"رفافا"، إلى أراضي المواطنين الزراعية الواقعة في منطقة الطائرة التابعة    مستوطنةدخلت مجموعة من مستوطني    2021\1\1

 ين.ا للمواطنشجرة زيتون تعود ملكيته 300، وقطعت واقتلعت نحو سلفيت  – لقرية حارس

المقامة على أراضي المواطنين شرق    "اعتدت مجموعة من مستوطني مستعمرات "متسبي يائير" و"وبيت يتير   2021\1\2

 ، بالضرب على عدد من المواطنين المزارعين مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات.الخليل  - بلدة يطا

أطرا  2021\1\4 إلى  المستوطنين  من  مجموعة  قرية سرطةدخلت  المواطنين   سلفيت  -ف  منازل  باتجاه  الحجارة  ورشقت 

 األخرى.  مركبات للمواطنين باإلضافة إلى إعطاب إطارات عدد من المركبات 4ومركباتهم، مما أدى إلى تحطيم زجاج 

"بيتار عيليت"، بضخ الميـاه العادمة )الصرف الصحي( من داخل    مستوطنةقامت مجمـوعة من مستوطني    2021  \1  \4

راضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون والعنب في منطقة قديس التابعة لقرية حوسان مما أدى إلى  إلى أ  مستوطنةال

 من المياه العادمة، وإتالف المحاصيل الزراعية. عال  اغراقها بمنسوب 

تجاه  تواجدت مجموعة من المستوطنين في شارع المصرارة في مدينة القدس وأغلقت الشارع ورشقت الحجارة با  2021\1\5

 مركبات المواطنين المارة في المكان. 

جنين، ورشقت الحجارة باتجاه مركبات المواطنين   -تواجدت مجموعة من المستوطنين جنوب بلدة سيلة الظهر  2021  \1  \5

 نابلس. -المارة على الشارع الرئيس جنين 

قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون  نابلس النار في    -أضرمت مجموعة من المستوطنين في أراضي بلدة عقربا  2021\1\6

 تقع على الطريق المؤدي إلى قرية خربة يانون. 
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"يتسهار"، ورشقت الحجارة باتجاه مركبات المواطنين   مستوطنةتواجدت مجموعة من المستوطنين قرب مدخل    2021\1\6

 المارة على الشارع الرئيس المؤدي إلى مفرق قرية جيت بمحافظة قلقيلية. 

نابلس،   - ة "إحيا" اإلى أراضي المواطنين التابعة لقرية جالوداالستيطانيدخلت مجموعة من مستوطني البؤرة    2021  \1  \6

 .شتلة زيتون  150واقتلعت وسرقت نحو 

مواطنين   3بالضرب المبرح والرشق بالحجارة على    رام هللا   - قرية كفر مالكفي    اعتدت مجموعة من المستوطنين    2021\1\7

 برضوض.هم بحراثة أراضيهم المهددة بالمصادرة، مما أدى إلى إصابتهم  أثناء قيام 

"كفار عتصيون" بين الخليل وبيت لحم، ورشقت الحجارة   مستوطنةتواجدت مجموعة من المستوطنين على دوار     2021\1\9

 باتجاه مركبات المواطنين المارة في المكان، مما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها.

ة "ياش كودش" إلى أراضي المواطنين الزراعية في منطقة االستيطانيدخلت مجموعة من مستوطني البؤرة    2021  \1  \10

 . شتلة زيتون  130، واقتلعت وسرقت  نابلس -ة شعب الخراب الواقع شرق بلدة قصر 

بيت   في ة في  "كرمي تسور" إلى أراضي المواطنين الزراعي  مستوطنةدخلت مجموعة من المستوطنين من    2021  \1  \12

 والعنب.واقتلعت وقطعت عشرات أشجار الزيتون المثمرة واللوزيات  الخليل، -ُأمَّر

بلدة    2021\ 1\13 أطراف  على  المستوطنين  هللا،   -ترمسعياتواجدت مجموعة من  تعود   رام  النار في مركبتين  وأضرمت 

 .كما حطمت زجاج مركبة ثالثة ،ينللمواِطنملكيتهما 

وقامت بحراثة مساحة    نابلس،  - عقربادخلت مجموعة من المستوطنين إلى منطقة خربة الطويل التابعة لبلدة    2021\ 1\13

عليها، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن ونجله أثناء محاولتهما التصدي   لالستيالءفي محاولة    المواطنينمن أراضي  

 . بجروح في الرأس إلى إصابتهما   ، مما أدىلالعتداء

رام هللا، مما   -اعتدت مجموعة من المستوطنين على مواطن يقود دراجته النارية على الطريق الرئيس نابلس     2021\ 1\15

 أدى الى  إصابته بجروح وكسور في أنحاء مختلفة من جسمه. 
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ورشقت الحجارة باتجاه منازل المواطنين،   نابلس،  –  مادمادخلت مجموعة من المستوطنين إلى أطراف قرية    2021\ 1\17

عاما   بجروح في الرأس، كما حاولوا    11مما أدى إلى تحطيم زجاج منزل المواطن: مشهور محمد قط، وإصابة ابنته حال  

 .هماختطافها، حيث تمكن أهالي القرية من تخليصها من

واقتلعت = نابلس،  دخلت مجموعة من المستوطنين إلى أراضي المواطنين الزراعية التابعة لقرية عصيرة القبلية  2021  \1\17

 .شجرة زيتون  40وقطعت 

رام    -ة "جفعات آساف" المقامة شرق قرية بيتيناالستيطانيتواجدت مجموعة من المستوطنين قرب مفرق البؤرة    2021\ 1\21

المارة في المكان، مما أدى إلى إصابة  ورشقت الحجارة باتج  هللا مواطنين )بينهم مواطنة وطفل(   3اه مركبات المواطنين 

 .بجروح

دخلت مجموعة من المستوطنين إلى أراضي المواطنين الزراعية في منطقة ظهر صبح التابعة لبلدة كفر     2021\ 1\23

 مقتنياتها. غرفة زراعية وسرقت  اقتحمتكما ، شجرة زيتون  120وقطعت واقتلعت نحو  سلفيت، -الديك

قامت مجموعة من المستوطنين في حي تل الرميدة في البلدة القديمة بمدينة الخليل بتحطيم زجاج مركبات     2021\ 1\23

 عدد من المواطنين. 

الخليل باالعتداء على عدد من الصحفيين،    -ة يطاقامت مجموعة من المستوطنين قرب قرية سوسيا شرق بلد  2021\ 1\23

 منهم برضوض.  2مما أدى إلى إصابة 

الخليل على عدد من المواطنين أثناء   -"كرمئيل" شرق بلدة يطا  مستوطنةاعتدت مجموعة من مستوطني    2021  \ 1  \24

 قيامهم برعي األغنام كما منعتهم من دخول األراضي الرعوية، وهاجمت أغنامهم. 

"كريات أربع" شرق مدينة الخليل بأعمال التجريف وقطع عشرات   مستوطنةقامت مجموعة من مستوطني     2021\ 1\25

 دونما . 25أشجار الزيتون المزروعة على مساحة 

مركبات المواطنين المتوجهة إلى مدينة  بمنع  سلفيت"أرئيل" على المدخل الشمالي لمدينة    مستوطنةحراس    قام  2021\ 1\26

 . رورسلفيت من الم
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قرية مما أدى  السكان  من  طفلة  غوار  األفي    مركبته على الشارع الرئيس قرب قرية فصايلبدهس مستوطن    2021\ 1\26

 إلى إصابتها بجروح ورضوض.

منطقتي شعب المصري وخلة بمحاولة السيطرة على  قامت مجموعة من مستوطني مستعمرتي "تيلم" و"أدورا"    2021\ 1\31

 الخليل.  -عامر التابعتين لبلدتي ترقوميا وإذنا

 

 


