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والمواطن  ض  ر األبحق    ةاالستيطانيهم االنتهاكات  أ و اإلسرائيلي    االحتالليستعرض الملخص التالي أبرز اعتداءات جيش  

شهر   خالل  على  م 2021  شباطالفلسطيني  معلوماته  في  الموجز  التقرير  هذا  ويعتمد  اليومية،  الرقابة    التقارير  لمجموعة 

تقارير لى  إ، إضافة  "poicaمراقبة األنشطة االستعمارية في األراضي الفلسطينية المحتلة "، وعلى تقارير هيئة  الفلسطينية

  والمتابعة الميدانية المباشرة.   ،الحقوقية الفلسطينية واإلسرائيلية، وتقارير المؤسسات  (wewivهيئة رصد االنتهاكات اإلسرائيلية)

منزاًل   192، حيث تم هدم  الفلسطينيةوالمنشآت  وتيرة اعتداءات جيش االحتالل بحق المساكن  زيادة  ونالحظ خالل هذا الشهر  

من أراضي المواطنين الفلسطينيين، واستمر المستوطنون في مهاجمة المواطنين    اً دونم  212ومنشأة فلسطينية، فيما تم مصادرة  

المواطنين  اً إرهابي  اً هجوم  73تلكاتهم، حيث تم تسجيل  الفلسطينيين ومم المستوطنين بحق  فيما يلي  نستعرض  و .  من قبل 

 تفاصيل االنتهاكات. 

 م2021 \ شباط خلل شهر االحتللجدول: انتهاكات االستيطان وجيش 

 العدد  طبيعة االنتهاك 

 هداءش 4 الشهداء

 اً جريح 62 الجرحى

 معتقالً  441 ن و المعتقل

 اً مواطن 23 احتجاز

 اً مواطن 17 قصى ألاعن القدس والمسجد  بعاد اإل

 حالة   369 تها ومداهم  اقتحام التجمعات السكنية الفلسطينية

 حواجز   307 مفاجئةحواجز عسكرية 

 منزالً  61 هدم منازل

 منشأة 131 زراعية وصناعية وتجاريةت آمنشهدم 

 حالة   212 النار على المواطنين الفلسطينيينطالق إ

 حالة   172 تها ومصادر  تدمير الممتلكات

 حالة  23 المقدسة ماكن األاالعتداء على 
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 حالة  73 المستوطنينرهاب إ

 شجرة  400  هاتدمير  وأ هاو حرقأشجار األقطع 

 دونم  300 أراضي المواطنين تجريف

 اً نشاط 11 نشاطات استيطانية 

 اً دونم  212 أراض  مصادرة 

  

 :والجرحى الشهداء

  الذي   ،الريسان  جبل  منطقة  في  مستوطن  أطلق  2021\2\ 5  من المواطنين الفلسطينيين، ففي  4استشهد خالل هذا الشهر  

  سكان   من  عاماً   34  نوفل  خالد   باتجاه  النار  ،رام للا   -كركر  راس  قرية  قرب"  أفرايم  سديه"  االستيطانية  البؤرة  عليه  ُأقيمت

  سكان   من   عامر  عزام   حارس  قرية  مفرق   قرب  مركبتهب  مستوطن  دهس  2021\ 2\10  وفي  .استشهاده  إلى   أدى  مما  ؛القرية

  الرئيس  الشارع  على  مركبتهب  مستوطن  دهس  2021\2\12  وفي  .استشهاده  لىإ  دىأ  مما  ؛نابلس  بمحافظة  قليل  كفر  قرية

 كردال  قرية   لدعم  بيئي  مسار  في  مشاركتهم  أثناء  مواطنين  3  الشمالية  األغوار  في  بردال  وقرية  البيضاء  عين  قرية  مفرق   بين

،  آخرين  2  وجرح.  للا  رام  بمحافظة  البيرة  مدينة  سكان  من  عاماً   52  بواطنة   شحادة  بالل  استشهاد  إلى   أدى   مما  ؛واألغوار

  إلى   أدى  ما  ؛منازل  8  وفتشت   ودهمت  بيت لحم،  -جناتة  بلدة  االحتالل  جيش  من  قوة  اقتحمت  2021\2\17  يوموفي  

  وتفتيش   مداهمة  أثناء   الخوف  حالة  بسبب  قلبية  بنوبة  إصابتها  نتيجة  ؛عاماً   67  عاهور  أبو  خليل  رحمة  المواطنة  استشهاد

 .شقيقها منزل

في الضفة    مواطنا  62  ومستوطنيه  االحتاللبجراح خالل هذا الشهر على يد قوات  صيبوا  أ بلغ عدد المواطنين الذين  فيما  

 .ومسعف ومواطنة أطفال، 4: بينهم من، الغربية

  :المواطنين عن القدسبعاد إو  واقتحام التجمعات السكنية االعتقال واالحتجاز

  من   35:  بينهم  من في غزة،    مواطنفي الضفة الغربية و    440مواطنا، بينهم    441  خالل هذا الشهر باعتقال  االحتاللقام  
  رام   66  القدس،  128  فيما توزع المعتقلون حسب المحافظة كالتالي:  .صحفي  جامعيين،  من الطالب  2  ،نامواطنت  األطفال،

  1  الخليل،  61  لحم،  بيت  30  ،ريحاأ  3  سلفيت،  5  نابلس،  44  قلقيلية،  17   طولكرم،  21   طوباس،  12  جنين،  53  للا،
 .   غزة شمال
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، من بينهم  االحتاللعلى حواجز    اقتحامها القرى والمدن الفلسطينيةثناء  أمواطنين  ال  من  23  االحتالل  احتجزت قواتكما  

الم  امقدسي  امواطن17بإبعاد    االحتاللقام  ذلك  لى  إ ، إضافة  في قطاع غزة  2في الضفة الغربية و  21 سجد األقصى  عن 

   .لفترات مختلفة

في الضفة الغربية،    361من بينها   ،لتجمعات سكنية فلسطينية  االحتاللمن قبل جيش  حالة اقتحام    369وشهد هذا الشهر   
  طوباس،  11 جنين، 69  للا، رام 47 القدس، 41 وفيما يلي توزيع هذه االقتحامات حسب المحافظات: ،في قطاع غزة 8و

  الوسطى،  2  غزة،1  غزة،  شمال   3  ،  الخليل،   45  لحم،   بيت  40  ،ريحاأ  4  سلفيت،  14  نابلس،  50  قلقيلية،  17   طولكرم،   23
 . خانيونس 2

 النار على المواطنين الفلسطينيين:طلق إو الحواجز العسكرية قامة إ

الشهر  االحتاللجيش  قام  أ  لتعطيل    307  خالل  المواطنينحاجزا مفاجئا  الغربية  حركة  ت هذه وتوزع  ،في عموم الضفة 
  44  نابلس،  24  قلقيلية،  57  طولكرم،  1  جنين،  1  طوباس،  1  للا،  رام  53  القدس،  9كالتالي:  على المحافظات  الحواجز  

 . الخليل  32 لحم، بيت 52 ،ريحاأ 33 سلفيت،

  الضفة الغربية لة في  حا  148، من بينها  حالة  212ن في  النار على المواطنين الفلسطينيي  بإطالق  االحتاللجيش    قامفيما  

  قبل   من  23  ،االقتحام  عمليات  عبر  53  عسكرية،  حواجز  قبل  من   95النار:  طالق  إشملت حاالت  ،  قطاعوالباقي في ال

    .عسكرية مواقع  قبل من  41  حربية، زوارق 

 :الممتلكاتوتدمير ت آوالمنشهدم المنازل 

غوار  األفي    منزالً   45  وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:،  اً فلسطيني  اً مبنى سكني  61  هدمب   خالل هذا الشهر  االحتاللقام  

 . ومنزل في جنين ،بيت لحمومنزل في ، محافظة الخليلفي  4وزل في القدس، امن 10  الشمالية، 

  اً تجارية وغرف  ومحال    ، وكراجات  غنامأ   شملت بركسات وحظائر  الفلسطينية  ت  آالمنشمن    131  أيضا  االحتاللقوات  هدمت  

في    9في بيت لحم،    7في طوباس،    57  ، في جنين  51في القدس،    5وغيرها، وقد توزعت عمليات الهدم كالتالي:   ،  زراعية

  في طولكرم. 1، في رام للا 1،  الخليل

األضرار بسيارات المواطنين،  لحاق  إو أثاث المنازل،  بتدمير  حالة    156  في  االحتاللقيام جيش    شهدت الضفة الغربيةوقد  

كما   البركسات،  وهدم  الزيتون،  أشجار  وكاميراتخاللها  تم  حالة    16شهدت  واقتالع  سيارات مواطنين  تسجيل،   مصادرة 

 .وممتلكات شخصية، ومعدات
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 :والمؤسسات الصحية انتهاك المقدسات

شملت اقتحام المسجد   اإلسالمية،مقدسات  العلى  ومستوطنيه    االحتاللمن جيش  حالة اعتداء    23شهدت الضفة الغربية  

فيه،  قامة  إو األقصى،   يهودية  المسجدطقوس  حراس  على    الحرم   في  ذاناأل  رفع   االحتالل  قوات  منعت  كما،  واالعتداء 

إضافة    ".بوريم  -  المساخر"  بعيد  المستوطنين  احتفاالت  تأمين  بحجة   ؛يامألعدة    الخليل   بمدينة  القديمة   البلدة  في  اإلبراهيمي

  كسر   أن  بعد  األرثوذكسية  الرومانية  الكنيسة  على   القدس  مدينة  في   المصرارة  حي   في  المستوطنين  أحد   اعتدى  ذلك فقدإلى  

 .مراقبة وكاميرا أبوابها  أحد قفل

 المستوطنين:و  االحتللجيش رهاب إ

حالة اعتداء وهجوم على المواطنين الفلسطينيين تمثلت بدهس مواطنين، ورشق    73  الشهر قيام المستوطنين بشهد هذا  

 . مواطنينالجسدي على  ال  ، واالعتداءلبلداتل  واقتحام  وحرق أراضيهم الزراعية،  ،شجارهمأوقطع  على سياراتهم ومنازلهم،  حجارة  

 : ةاالستيطانيالنشاطات برز أ

 استيطانية   بناء  بأعمال  نابلس  -عينابوس  قرية  شمال  ميالدي  عراق  منطقة  في  المستوطنين  من   مجموعة  قامت  2021  \2\8

 ".يتسهار " مستوطنة حدود توسيع بهدف ؛شهر نحو  قبل بتجريفها قامت  التي ،المواطنين أراضي  من  مساحة على

 مستوطنةل  الصناعية  المنطقة  قرب  والواقعة  ،قلقيلية  –  إماتين  قرية   من  الجنوبية  الجهة  في   االحتالل  قوات  قامت  2021  \2\8

 . الصناعية المنطقة توسع بهدف المواطنين أراضي في التجريف بأعمال" عمانوئيل"

  األراضي   في   التجريف  بأعمال  الشمالية  األغوار  في  المقامة"  مسكيوت"  مستوطنة  شمال  االحتالل  قوات  شرعت  2021  \2\9

 . المستوطنة توسيع بهدف المواطنين أراضي  في

  بتغيير  الخليل   بمدينة  القديمة  البلدة  في  اإلسرائيلية  للسيطرة  الخاضعة  المناطق  في   االحتالل  قوات   شرعت  2021  \ 2\10

 .بالمدينة القديمة البلدة وسط الواقعة" اليهودية الحارات" إلى جابر  حارة اسم وتغيير الشوارع، أسماء

  500  بنحو  تقدر  مساحة  في  الهندسية  المساحة  بأعمال  إسرائيليون   مساحون   وبرفقتها  االحتالل  قوات  قامت  2021  \2\11

 قرب  جديدة استيطانية بؤرة إلقامة عليها االستيالء بهدف  ؛ بيت لحم –تقوع  بلدة جنوب الواقعة كيسان قرية أراضي من دونم

 ". هناحل آبي" االستيطانية البؤرة



 

7 
 

  قرية   غرب  الواقعة   المواطنين  أراضي  من  دونماً   19  بمصادرة  يقضي  عسكرياً   أمراً   االحتالل  قوات  أصدرت  2021  \ 2\14

 . القرية  أراضي   على   المقامة"  أورانيت "  مستوطنة  لتوسيع  عليها  استيطانية  سكنية  وحدة   66  إقامة  بهدف  ؛قلقيلية  -عتمة  عزون 

  شمال  الرحمن  عبد   وادي  منطقة   في  الزراعية  المواطنين  أراضي  في  التجريف  أعمال  االحتالل  قوات  واصلت  2021  \ 2\15

 ". أرئيل" مستوطنة توسيع  لصالح  جديدة سكنية وحدة  800 بناء بهدف ؛سلفيت مدينة

 -  الديك  كفر  بلدة  أراضي  على  المقامة"  زهاف  عيلي"  مستوطنةل  الشمالية  الجهة  في  االحتالل  قوات  قامت  2021\ 2\21

  أراضي   باتجاه  الديك   كفر  بلدة   في   سيف  أبو  وادي  منطقة  إلى  المستوطنة  من  استيطاني  طريق  وشق  التجريف  بأعمال  سلفيت

 .بلوط دير بلدة

 خلف استيطانية تحتية وبنية وتمديدات حفر بعمليات الخليل بمدينة القديمة البلدة في االحتالل قوات شرعت 2021  \2\22

  أراضي   على   المقام  العسكري   الموقع  توسيع  بهدف؛  بالمدينة  الشهداء   شارع  داخل (  القديم  الكراج)   المركزية  الحافالت  محطة

 . المدينة وسط المواطنين

  أراضي  من  مساحة في التجريف بأعمال  القدس -ديس أبو بلدة من الشرقية  الجهة  في االحتالل  قوات قامت 2021 \ 2\23

 ". كيدار" مستوطنة قرب  الواقعة المواطنين

  رمون   وقرية   دبوان  دير  بلدة   أراضي  من  اً دونم  193  بمصادرة  يقضي  عسكرياً   أمراً   االحتالل  قوات  أصدرت  2021\ 2\25

 . المستوطنين  لصالح نفايات مكب إقامة بهدف ؛والبيرة  للا رام محافظة شرق  الواقعتين

 :ةاالستيطانيالهجمات اإلرهابية برز أ

  مركبات   باتجاه  الحجارة  نابلس  -حوارة  بلدة  شمال"  يتسهار"  مستوطنة  مفرق   قرب  المستوطنين  من  مجموعة  رشقت  2021\2\1
  المركبات المارة.   في مادية أضرار إلحاق إلى أدى مما ؛المواطنين

  ؛ ومركباتهم  المواطنين  منازل  باتجاه  الحجارة  ورشقتسلفيت    –   حارس  كفل  بلدة  المستوطنين  من  مجموعة   اقتحمت  2021  \2\1
 مركبة.  15 في مادية أضرار  وإلحاق منازل، 3  نوافذ  زجاج تحطيم إلى أدى مما

  المواطنين  مركبات  باتجاه  الحجارة  ورشقت"  كدوميم "  مستوطنة  مفرق   على  المستوطنين  من  مجموعة  تواجدت  2021\2\6
 .نابلس – قلقيلية  الرئيس الشارع على المارة

  بمدينة  القديمة  البلدة   في  الرميدة  تل  حي   في  المقامة"  يشاي  رمات"  مستوطنة  مستوطني  من   مجموعة  اعتدت  2021\2\6
 .برضوض إصابته  إلى أدى مما ؛منزله بمحاذاة  تواجده أثناء عيشة أبو تيسير هيثم: المواطن  على  بالضرب الخليل
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  شرق   الواقعة  طانا  خربة  في  الزراعية  المواطنين  أراضي   إلى"  إيتمار "  مستوطنة  مستوطني  من   مجموعة   دخلت   2021\2\7
  بالمواد   الزراعية  أراضيهم  تورش  أراضيهم،  مغادرة  على  وأجبرتهم  المزارعين،  المواطنين  وهاجمتنابلس،    –  فوريك  بيت  بلدة

 .السامة الكيماوية

  بالضرب  واعتدتنابلس    –   الشرقية  اللبن   قرية  في  األثري   الخان   منطقة  إلى  المستوطنين  من  مجموعة  دخلت  2021  \2\8
 . الخان قرب الواقعة  بأرضه تواجده أثناء دراغمة، محمد: المواطن على المبرح

 تعودنابلس    –   تل  قرية  أراضي   من  خيول  3  بسرقة"  جلعاد"  ستيطانيةاال  البؤرة  مستوطني  من   مجموعة  قامت   2021\2\9
 .عصيدة محمد: للمواطن ملكيتها

  التابعة  المواطنين  أراضي  إلىالخليل    –  يطا  بلدة  شرق   المقامة"  ماعون "   مستوطنة  مستوطني  من  مجموعة  دخلت  2021\2\9
 .الربعي: لعائلة ملكيتها تعود زيتون  شجرة 50 وقطعت التواني، لقرية

 ه تودفعنابلس    –من بلدة بورين    مواطن  على  المبرح  بالضرب"  براخاة "  مستوطنة  مستوطني  من  مجموعة  اعتدت  2021\ 2\12
 . والقدم اليد في وكسر بجروح إصابته إلى أدى مما الصخور،  على

 جنين  - الظهر  سيلة  بلدة  جنوب  المقامة(  حومش)  مستوطنة  أنقاض  قرب  المستوطنين  من  مجموعة   اقتحمت  2021  \ 2\12
 .برضوض إصابتهما  إلى أدى مما مواِطن تين، على  واعتدت

  تواجده   أثناء  ، طولكرم  -الغربية  النزلة   قرية   سكان  من  كتانة  محمد:  المواطن  المستوطنين  من  مجموعة  اختطفت  2021\ 2\12
 من   سراحه  حتاللاال  قوات  وأطلقت  ،"حرميش "  مستوطنة  إلى   واقتادته  الشرقية،  النزلة  قرية  قرب  الواقعة  المغراقة  منطقة  في

 الحقا.  المستوطنين

  الطقوس   أدتو   األقصى  للمسجد  الشرقي  للسور  المالصقة  الرحمة  باب  مقبرة  المستوطنين  من  مجموعة  اقتحمت  2021\ 2\13

 . (األقصى المسجد  إلى  المؤدية األبواب أحد) األسباط باب بقر " التلمودية"

  ؛المواطنين  مركبات  باتجاه  الحجارة  رام للا    –  كركر  راس  قرية  مفرق   قرب  المستوطنين  من  مجموعة  رشقت   2021\ 2\14
 .بجروح مواطنة إصابة   إلى أدى مما

  صالح:  المواطن  على  المبرح   بالضربنابلس    –  الشرقية  اللبن  قرية  قرب  المستوطنين  من  مجموعة  اعتدت  2021\ 2\15
 برضوض.   إصابته إلى أدى مما ؛بأرضه الزيتون  أشتال بزراعة قيامه أثناء الشرقية اللبن   قرية سكان من دراغمة

 المبرح  بالضرب واعتدت  المخالة، ( حومش) مستوطنة أنقاض  مدخل قرب المستوطنين  من مجموعة  تواجدت  2021\ 2\17
  الحجارة   ورشقت  برضوض،   إصابته  إلى  أدى  مما  ؛جنين  -   الظهر سيلة  بلدة  سكان  من  حنتولي  العزيز  عبد :  المواطن  على

 برضوض،   إصابتهما  إلى  أدى  مما  ؛جنين  -الفندقومية  قرية  سكانمن    البيراوي   وشوق   السالم،  عبد  سهام:  المواِطن ت ين  باتجاه
 .نابلس - جنين الرئيس  الشارع  على المارة المواطنين مركبات باتجاه الحجارة رشقت كما
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 -بورين  عراق  لقرية  الشرقية  الجهة  في  الزراعية  المواطنين  أراضي  إلى"  براخاة "  مستوطنة  حراس  أحد  دخل  2021\ 2\20
 . المنطقة في  أراضيهم استصالح من لمنعهم  ؛المواطنين من  عدد باتجاه عشوائياً   النار وأطلق نابلس،

  -الولجة  قرية  جنوب  زنيد  عروق   منطقة  في  الزراعية  المواطنين  أراضي  إلى  المستوطنين  من  مجموعة  دخلت  2021\ 2\21
 .خليفة محمود فوزي :  للمواطن ملكيتها تعود زيتون  شجرة 70 نحو وقطعت بيت لحم، 

 واسعة   مساحات  بتسييج  الشمالية   األغوار  في  سمرا  وخربة  مكحول   خلى  شرق   المستوطنين  من  مجموعة  قامت   2021\ 2\21
 .لألبقار مراعي الستخدامها األراضي، من

  –   بيتين  قرية  شرق   جنوب  المقامة"  آساف  جفعات"  االستيطانية  البؤرة  قرب  المستوطنين  من  مجموعة  رشقت  2021\ 2\22
 ". إيل بيت" مستوطنة قرب المقام" المحكمة" حاجز إلى المؤدي الشارع على المارة المواطنين مركبات باتجاه الحجارةرام للا 

  لتربية(  بركس)  داخل  من  األغنام  من  رؤوس  7  بسرقة  ،"إحيا"  االستيطانية  البؤرة  مستوطني  من   مجموعة   قامت  2021\ 2\24
 .حمود هشام: للمواطن ملكيتها تعودنابلس  –  جالود قرية  في األغنام

"  هناحل  آيبي"  االستيطانية  البؤرة  قرب  الواقعة  الزراعية  المواطنين  أراضي  إلى  المستوطنين  من  مجموعة  دخلت  2021  \2\26
 عبيات. أيوب: للمواطن ملكيتها تعود زيتون  شتلة 20 واقتلعت بيت لحم، -تقوع بلدة جنوب الواقعة  كيسان لقرية والتابعة

نابلس،   –  القبلية  عصيرة  قرية  أطراف  على  الزراعية  المواطنين  أراضي  إلى  المستوطنين  من  مجموعة  دخلت   2021\ 2\27
 القرية. في المواطنين منازل وهاجمت

 بمدينة  القديمة  البلدة  في  النصارى   ووادي   جابر  وحارة  الرميدة  تل  أحياء  في  المستوطنين  من  مجموعة  رشقت  2021\ 2\28
 .المواطنين منازل باتجاه الحجارة الخليل

 مما  ؛المواطنين  من   عدد  على   القدس  مدينة  في   ةيالفرنس  التلة   منطقة  في  المستوطنين  من  مجموعة   اعتدت  2021  \ 2\28

 .الوجه  في  بجروح القدس مدينة سكان من عاماً   17  الحمص أبو حسن محمد الطفل إصابة إلى أدى

  مما   ؛المواطنين  مركبات  باتجاه  الحجارة  القدس  مدينة  في  المصرارة حي  في  المستوطنين  من  مجموعة  رشقت  2021  \ 2\28

 .المركبات من  عدد في  مادية أضرار  إلحاق إلى أدى

 


