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 ملخص تنفيذي

، تصاعدت النشاطات االستعمارية االسرائيلية واعتداءات المستعمرين بحق الشعب الفلسطيني 2114خالل العام 
م بما في ذلك المدينة المقدسة، وذلك بحراسة ومؤازرة قوات االحتالل 1957وممتلكاته في األراضي المحتلة منذ العام 

لهذه النشاطات  من الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة. وفيما يلي ملخص كبير ومتواصلاإلسرائيلي، وبدعم 
 واالعتداءات.

  وصل عدد المواقع االستعمارية اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية )من ضمنها القدس الشرقية( الى
ر بالقرب بؤرة استعمارية تنتش 118، ومستعمرة 148م، من ضمنها 2113مواقع حتى نهاية العام  419

 .من هذه المستعمرات
 580,801بنحو  2113القاطنين في مستعمرات الضفة الغربية في نهاية العام  قدر عدد المستعمرين 

، وبزيادة قدرها مستعمرًا، نصفهم تقريبًا يقيمون في المستعمرات التي بنيت على أراضي محافظة القدس
عن العام الذي سبقه. علمًا بأن نحو ثالثة أرباع المستعمرين الجدد أقاموا في مستعمرات محافظة  17211

 القدس ومحافظتي بيت لحم ورام اهلل المجاورتين لها. 
 وحدة سكنية  14143على خطط وطرح عطاءات واصدار تراخيص بناء لنحو  وافقت سلطات االحتالل

خر ، بعضها نفذ وبعضها قيد التنفيذ والبعض اال2114خالل العام  لضفة الغربية والقدسات امستعمر في 
بانتظار اتمام اجراءات البناء. وقد كان لمستعمرات القدس النصيب األكبر من هذه الوحدات السكنية، حيث 

 من اجمالي هذه الوحدات السكنية. %53.7بلغت حصتها 
  بدون الضفة الغربية القاطنين في مستعمرات  المستعمريناعداد تفاع تشير االحصاءات االسرائيلية الى ار(

مستعمرًا في نهاية العام  389,281ليصل إلى  2114ألف مستعمر في بداية العام  371القدس( من نحو 
 .%4ذاته، مما يعني انها ارتفعت بنسبة تقترب من 

  وقد تراوحت هذه النشاطات شهريًا. نشاط  12نشاط استعماري، بمعدل  121، تم رصد 2114خالل العام
صدار وطرح عطاءات والشروع بالبناء في  21ما بين المصادقة على مخططات استعمارية ) نشاط(، وا 

نشاط(،  52نشاط(، وأعمال التجريف بهدف توسيع المستعمرات أو فتح شوارع لها ) 17المستعمرات )
 نشاط(. 21ومصادرة األرض الفلسطينية )

  على الفلسطينيين  اعتداءً  754أظهر تقرير لمعهد االبحاث التطبيقية "أريج"، أن المستعمرين اليهود شنوا
يليها  ،%38.1بنسبة  اعتداء 291أغلبها في مدينة القدس بواقع  ،م2114خالل العام  وممتلكاتهم

 محافظة ثم ،%11.1بنسبة  اعتداء 111 محافظة نابلسف ،%17.3بنسبة  اعتداء 132محافظة الخليل 
  .%14.1ات بنسبة اعتداء 117بيت لحم 
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  كذلك، واستنادًا الى ذات المصدر، قامت قطعان المستعمرين باقتالع وحرق وتدمير وتجريف ما ال يقل عن
(، تليها محافظة %41.1م، أغلبها في محافظة رام اهلل والبيرة )2114شجرة وشتلة خالل العام  11195

 (.%12.5افظة الخليل )(، ثم مح%19.4بيت لحم )
  تصاعد التصريحات من مسؤولين رسمين ومستعمرين متطرفين الى تقسيم المسجد المبارك زمانيًا بين

، فيما رصد مركز المعلومات الفلسطيني قيام المتطرفين اليهود بما ال 2114المسلمين واليهود خالل العام 
عني أن انهم اقتحموا المسجد األقصى خالل اعتداء على المسجد االقصى المبارك، مما ي 129يقل عن 

قدرت بعض المصادر أن ما ال  وقد نصف ايام السنة، بعد استثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
  .المذكورمستعمر ومتطرف يهودي اقتحموا المسجد المبارك خالل العام  11111يقل عن 

  حالة  34المواطنين الفلسطينيين، وما ال يقل عن حالة اعتداء على  131أكثر من  2114شهد العام
دهس متعمد، قام بها مستعمرون يهود ضد المواطنين الفلسطينيين، تراوحت نتائجها ما بين القتل واالصابة 

 والفشل نتيجة لتيقظ المسَتهدفين.
  حيث  عصابات المستعمرين لمنطقة قبر يوسف، شرق مدينة نابلس،اقتحامات  ، تكررت2114خالل العام

 حالة اقتحام تحت حراسات عسكرية اسرائيلية مشددة.  12تم رصد ما ال يقل عن 
  تصاعد اعتداءات المستعمرين اليهود على المزارعين الفلسطينيين واراضيهم الزراعية،  2114شهد العام

ثر أو سرقة أكحالة اقتالع أو تكسير  41اعتداء، يضاف اليها  75حيث وصل عدد هذه االعتداءات الى 
 آالف شجرة أو شتلة تعود ملكيتها للمزارعين الفلسطينيين. 11من 

  حالة اعتداء من قبل المستعمرين الصهاينة على التجمعات السكانية  47وفي ذات العام، تم رصد
 اعتداء على السيارات الفلسطينية.  48الفلسطينية، فيما تم رصد 

 أن حجم الخسائر السنوية في االقتصاد الفلسطيني الناجمة 2111العام  بداية فيدراسة صدرت  بينت ،
من ناتجه المحلي االجمالي، حيث تم االستناد في حساب هذه  %11.2عن وجود المستعمرات ال تقل عن 

. وبينت الدراسة أن القيمة المضافة للخسائر القيمة المضافة لكافة مركبات الناتج المحليالنسبة الى 
مليون دوالر في المحاصيل  113مليون دوالر، توزعت بواقع:  488.7صلت الى السنوية المباشرة و 

مليون  51السياحة، و قطاع في مليون دوالر 53، وقطاع الصناعة مليون دوالر في 212.7الزراعية، و
قدرت  ، فقدفي سوق العمل بالذاتاالنشاءات. أما حجم الخسائر غير المباشرة  قطاع في دوالر
 ن دوالر باألسعار الجارية.مليو  381.3 بنحو

   دولة تمنع إقامة وبالتاليتمنع أي فرصة للتنمية والتطوير، من مخاطر وجود المواقع االستعمارية انها 
 صغيرة" كنتونات" إلى وتحويلها الغربية تمزيق الضفة تعمل على، حيث انها مستقلة ومتواصلة فلسطينية

 أراضي من % 40 من أكثر على تؤثر فهيسلطات االحتالل.  تريد وقت أي في عليها السيطرة يسهل
 مزق مما البعض، بعضها عن والتجمعات السكانية الفلسطينيةالمناطق  من الكثير فصلتو  الغربية، الضفة

 بينها فيما التواصل يصعب معزولة صغيرة الفلسطينية تجمعات المدن من وجعل الفلسطينية، األراضي
 .المستعمرات انتشار بحكم
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  تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي وفي ذات السياق، ذكر
من أراضي المنطقة )ج( تقع داخل حدود  % 70، أن نحو م2113خالل العام  الفلسطينية المحتلة

كما  .وتطويرها المجالس اإلقليمية للمستعمرات اإلسرائيلية، وبالتالي ُيحظر على الفلسطينيين استخدامها
وتبلغ مساحة المناطق المتاحة لتوسيع المستعمرات تسع أضعاف مساحة المناطق المقام عليها البناء حاليًا. 
أما ما تبقى من المنطقة )ج(، فقد وضعت سلطات االحتالل قيود صارمة للبناء على غالبيته، وسمحت 

  المنطقة في أعمال التطوير والتنمية.من أراضي هذه  %1للفلسطينيين الستخدام مساحة ال تزيد عن 

  نتيجة لصغر حجم سوق العمل الفلسطينية، وتعرضها لشتى أنواع اساليب االضعاف من سلطات
عامل فلسطيني للعمل في المستعمرات االسرائيلية المقامة في  21111، اضطر نحو االحتالل

 زييمتو  ،اجتماعيةغير انسانية وحرمان من حقوقهم و  ةنيهمالضفة الغربية، في ظل ظروف عمل 
 . رو جالا يف مهنع نير خألا لامعلا

 رئيسيا لسوق  رافداً ، و سلة الغذاء األولى لفلسطينتعتبر منطقة األغوار الفلسطينية  نأ نم مغر لاب
 يتلااألراضي الزراعية انحسار  دياز تي هنا الا ،الزراعية طوال السنة االخضار الفلسطيني بمنتجاته

نتيجة استيالء قوات االحتالل عليها  كلذو ، نمز لا رو ر م عم ةقطنملا هذه يف يستغلها الفلسطينيون
لحاقها   يتلا تاءار جإلاو  ،ةيحان نم االستعماريةلبؤر بالمستعمرات وابمختلف الوسائل والحجج وا 

 .ىر خأ ةهج نم مهتاعو ر ز مو  نيينيطسلفلا نيعر از ملا قحب لالتحالا تاطلس اهجهتنت
 يتلا تاءار جالا نم ديدعلا قبطتو  ،ةيبر غلا ةفضلا يفالمياه الجوفية  نو ز خمعلى  رطيست ليئار سا تلاز  ام 

خزانات العديد من المستعمرات فوق ببناء  اهمايق نع كيهانها، الفلسطيني من حقوقه في نطاو ملا مر حت
 .على المياه الفلسطينيةل المياه الجوفية وبالقرب من ينابيع المياه، التي اعتمدت بشكل كام

 نتيجة االنتهاكات المتعمدة من  ،كارثيةثار آلا نم ةفلتخم لاكشأل ضر عتت ةينيطسلفلا ةئيبلا تلاز  ام
مياه المجاري الناتجة مليون كوب من  41 وحن فير صت :اهنم يتلاو  ،اليهود هاسلطات االحتالل ومستعمري

قامة ؛اً يو نس ةيعار ز لا أراضي المواطنينفي  المستعمراتعن تلك   ةيعانص قطانم عبس نع لال يق ام وا 
 امم ،ي جهة رقابيةألفي ظل غياب تام  لمعت ةر طخ تاعانص يو حت ،تار معتسملا نم بر قلاب إسرائيلية

هائلة من النفايات لاكميات لا ،كلذ ىلا فاضي .هتئيبو  ينيطسلفلا نطاو ملا ةحص ىلع اً ر طخ لكشت اهلعج
بالقرب من تلقى وتحرق  ثيح ،اً يمو ي نط 531 نم رثكأب ردقتالتي و ، تار معتسملا اهجتنت يتلا الصلبة

 اً تلويثو  ،مصدرًا للروائح الكريهة وللحشرات واألوبئةو مخاطر كثيرة  ةببسم ،جمعات السكنية الفلسطينيةتال
 .مساحات واسعة من األراضي الزراعية والتربة والمياه الجوفيةل

 تهديكككدًا اجتماعيكككًا  ين المسكككتمرة علكككى المكككواطنين الفلسكككطينيينمسكككتعمر تشككككل اعتكككداءات القكككوات االسكككرائيلية وال
وارتفككاع معككدالت الفقككر  ،تراجككع العالقككات االجتماعيككة بككين المككواطنين ، مككن حيككثخطيككرًا للمككواطن الفلسككطيني

يضككطر أفككراد مككن هككذه األسككر الككى العمككل فككي اسككرائيل والمسككتعمرات فككي ظككل األسككر الفلسككطينية، ممككا  بككين
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الئقككة، وأجككواء مناسككبة للمخككابرات االسككرائيلية لتجنيككد عمككالء مككن بيككنهم مسككتغلين حككاجتهم  ظككروف عمككل غيككر
 .بين المواطنين الفلسطينيين في نشر المخدراتاالسرائيلية ات مستعمر الة ساهمناهيك عن مالى العمل. 

  والتوسع  للمستعمراتجزًءا ال يتجّزأ من البنية التحتية المخّصصة  العنصري العازلالفصل جدار يشكل
من أراضي الضفة الغربية، تتمثل في  %45على نحو االستعماري، حيث تسيطر اسرائيل )من خالله( 

األراضي التي صودرت لبناء الجدار أو حجزت خلفة، مضافًا اليها المساحات التي استولت عليها اسرائيل 
 لبناء المستعمرات الواقعة شرق الجدار.

  كم تقع في  211منه نحو  كم، 771حوالي عند اكتماله الى طول جدار الضم والتوسع العنصري يصل
، التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية، منطقة األغوار عزلالمنطقة الشرقية من الضفة الغربية، بهدف 

 واالستيالء عليها. 
  جميعه تقريبًا يقع في األراضي كم 158يصل طول مقطع الجدار في محافظة القدس إلى حوالي ،

م. وتسبب في عزل تجمعات سكانية مكتظة عن مدينة القدس، يقدر عدد 1957الفلسطينية المحتلة عام 
 .ملة الهوية المقدسيةمن حألف نسمة  31سكانها بأكثر من 

  تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا تضررت من بناء الجدار، وتتواجد هذه التجمعات في جميع  181ما ال يقل عن
 محافظات الضفة الغربية تقريبًا.

  دونمًا، منها:  47921تقدر المساحة التي صادرتها حكومة االحتالل لبناء الجدار االستعماري نحو
دونمًا في  5284دونمًا في وسط الضفة الغربية، و 19117فة الغربية، ودونم في شمال الض 22131

 جنوب الضفة الغربية.

  دونم في  191335دونمًا، منها:  311122تقدر المساحة التي عزلها الجدار االستعماري خلفه نحو
 ربية.دونمًا في جنوب الضفة الغ 43753دونمًا في وسط الضفة الغربية،  55123شمال الضفة الغربية، 

 مليون  0.3 نحوإنتاجية تها طاق، تبلغ خلفه في محافظتي قلقيلية وطولكرم ارتوازيا   بئرا   03الجدار  عزل

من حصة الفلسطينيين المائية التي أقرتها اتفاقيات أوسلو قد حرموا منها. وهذه  %83مما يعني أن  كوب/سنة،

 مليون كوب سنويا . 22الكمية تصل الى 
  م بشكل فعلي، 1957ة بساكنيها الى األراضي المحتلة قبل عام مستعمر  81يعمل الجدار على ضم نحو

ها تقع خلف الجدار، مما يعني عدم اعتراف حكومة اسرائيل بالخط األخضر كحدود للدولة العبرية حيث ان
 مع الضفة الغربية.

  قسم الجدار الضفة الغربية إلى ثالثة معازل رئيسية، هي: منطقة العزل الشرقية )منطقة األغوار( التي تبلغ
لغربية، ومنطقة العزل الغربية التي تقع من مساحة الضفة ا %25.1، أي ما يعادل 2كم 1111مساحتها 

من مساحة الضفة  %12.1، أي ما يعادل 2كم 733ط األخضر والتي تبلغ مساحتها خبين الجدار وال
من مساحة الضفة  %51، وتشكل حوالي 2كم 3188الغربية، والمنطقة المتبقية: تبلغ مساحة هذه المنطقة 

 لرئيسية في الضفة الغربية.الغربية، وتضم المدن والبلدات الفلسطينية ا
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  في فقد تسبب االجتماعية من مختلف النواحي.  االقتصاديةالفلسطينيين من معاناة المواطنين الجدار فاقم
، صحيًا وتعليمياً  لفهالتجمعات الفلسطينية الواقعة خ، وتسبب في معاناة سكان معدالت البطالة والفقررفع 

وتسبب في إضعاف الروابط االجتماعية بين المواطنين القاطنين على جانبي الجدار، كما تسبب في هجرة 
ضخمة في خسائر تسببه بمن خلف الجدار الى شرقه طلبًا للقمة العيش. ناهيك عن العديد من األسر 

 القطاعين الصناعي والزراعي.
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 مقدمة

األسوأ على اإلطالق على القدس المحتلة وبقية مناطق الضفة الغربية من ناحية تفشي وتغول  2114يعتبر عام 
غير  استعماريةعمليات  المنصرمشهد العام فقد . في كافة محافظات الوطناالستعماري اإلسرائيلي االستيطان 

وغيرها من النشاطات االستعمارية الجديدة  االستعماريةالوحدات  أالفعطاءات لبناء عشرات  ات عنواعالن ،مسبوقة
المتمثلة في تجريف األراضي الزراعية ومصادرة مساحات كبيرة من األراضي تحت مسميات مختلفة، والتي تهدف في 

"نتنياهو" بقوله "ال  رئيس الوزراء االسرائيلي تنفيذا لتصريحات، فرض األمر الواقع على السلطة الفلسطينية مجملها الى
لسياسته،  إدانة المجتمع الدولي، ضاربًا بعرض الحائط "1957س وال من أراضي حزيران عام انسحاب من القد

 ته.في ظل حكوم ياً تفشازداد الذي  االستعماري قرارات الشرعية الدولية لالستيطانومتحديًا ل

، وتم رصد %511 ته الىنسباالستعماري وصلت  االستيطانميزانية دائرة  ارتفاعًا ملحوظًا في 2114فقد شهد العام 
التي ، خاصة مستعمرات مدينة القدس المحتلة، في الضفة الغربية للمستعمراتالغالبية الساحقة من هذه الميزانية 

 االستعماريية بحسم الصراع فيها بفرض أمر الواقع عن طريق مصادرات األراضي والبناء تسعى الحكومات االسرائيل
كما شهد العام ذاته زيادة في حجم النشاطات االستيطانية االستعمارية ال تقل نسبتها  القائمة. المستعمراتوتسمين 

ن دولة االحتالل ومجالس أل نظراً عرضة للزيادة مقارنة بنشاطات العام الذي سبقه، مع بقاء هذه النسبة  %21عن 
المجتمع ظاهرة االستعمار، كي تتفادى ضغوطات تخشى من اإلفصاح عن االرقام والنسب الحقيقية لتفشي  االستعمار
وفي هذا المجال يقول أحد الخبراء في شؤون االستعمار االسرائيلي بأن االستعمار  وقفه او تجميده.في اتجاه الدولي 

ألف دونم خالل  21من ، حيث صادر االحتالل االسرائيلي أكثر %1111بنحو  2114العام  قد ازداد منذ مطلع
 المذكور. العام

يظهر مدى الوضع الذي وصل اليه السعار االستعماري، حيث تنبع أهمية هذه  اً نموذجكما تعد محافظة سلفيت 
مقامات  ، ويوجد بهاالضفة الغربية تتوسطو فوق بحيرة مياه وهو حوض الماء الغربي، المحافظة لليهود من كونها تقع 

. وبالتالي، فقد شهدت هذه المحافظة تمددًا استعماريًا أنها تتبع أنبياء "بني إسرائيل" المستعمرون اليهوددينية يزعم 
النشاطات االستعمارية وتغولها، وذلك من خالل تحت وقع ضربات  هامن أراضي %71حيث بات قرابة غير مسبوق، 
التجمع  عن 2114خالل العام  أعلن المباشر وغير المسبوق ألراضي قراها وبلداتها. وفي هذا السياق،االستهداف 

في علن عن محمية طبيعية ثانية كما أ ،استعمارية ة بعد ان كانت بؤرةعمر "ايل متان" كمست االستعماري المدعو
جديد وهو  استعماريمركز سياحي  عن إضافة الى االعالنقانا وهي محمية بنات بر،  يبعد محمية وادالمحافظة 

التي اعتبر الخطيرة نتنياهو" ويبرز االهتمام االسرائيلي بالمحافظة بشكل واضح من خالل تصريحات " مركز بركان.
 فيها محافظة سلفيت شرفة "تل أبيب"
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 الباب األول

 لفلسطين اليهوديلمحة تاريخية عن االستعمار 

 1حركة اإلصالح الديني على يد مارتن لوثرراضي الفلسطينية بعد ظهور ظهرت فكرة االستعمار اليهودي لأل
اليهود ليسوا أن " :تقول ، في النصف األول من القرن السادس عشر،فكرةلروج  الذي، في أوروبا (م1483-1145)

كان تاجر . و "ايجب أن يعودوا إليه، التي فلسطينأرض هو وطنهم المقدس ، وأن جزءًا من النسيج الحضاري الغربي
 من خالل إعداد خطة لتوطين، م1591" أول من عمل على تحقيق هذه الفكرة في العام أوليغربولي دنمركي يدعى "

اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت ، حيث يعتبر وقام بتسليمها إلى ملوك أوروبا في ذلك الوقت، اليهود في فلسطين
  .(م1811-1798وبالد الشام )فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهودية في 

، حيث اليهودي في فلسطين االستعمارياشتدت حملة المطالبات للمشروع القرن التاسع عشر، النصف األول من في و 
ي تقسيم انطلقت هذه المطالب من أوروبا، مستغلة المناخ السياسي السائد حول األطماع االستعمارية األوروبية ف

. وقد تولى أمر هذه المطالب عدد من زعماء اليهود "بالمسألة الشرقية" ذاكوالتي عرفت حين، ممتلكات الدولة العثمانية
ساعده و عن طريق استعمكار اليهكود لفلسطيكن،  "المسالة الشرقيكة"اللورد شاتسبوري، الذي دعا إلى حل  أمثال:وغيرهم، 

غل عدة مناصب منها، وزير خارجية بريطانيا، ثم رئيس مجلس وزرائها، وقام بتعيين الذي ش في ذلك اللورد بالمرستون
م، وتكليفه بمنح الحماية الرسمية لليهود في فلسطين، كما طلب من السفير 1838أول قنصل بريطاني في القدس عام 

 فلسطين. البريطاني في القسطنطينية بالتدخل لدى السلطان العثماني للسماح لليهود بالهجرة إلى

، سعت إلى السيطرة كة الصهيونية كحركة سياسية عمليةالحر  ظهرت من القرن التاسع عشر، الثانيفي النصف و 
اليهود من الحضارة الغربية  تخليصها العمل على أبرز من خالل العديد من النشاطات، على األراضي الفلسطينية، 

العثمانية من مشاكلها االقتصادية، لما يتمتع به اليهود  ولةبتوطينهم في فلسطين، وذلك بإدخالهم كعنصر إلنقاذ الد
ع استعمار اليهود في فلسطين يشجكما تم العمل على ت .من ذكاء في األعمال التجارية ومقدره على جمع األموال

 ومن .توطن في فلسطينتشجع اليهود على المشاريع ، وانشاء جديدة مستعمراتوالمناطق المجاورة عن طريق إقامة 
نجح في الحصول على موافقة السلطان الذي ، م(1881-1784مونتفيوري ) القائمين على هذه المشاريع، المدعوبين 

واستمر  .العثماني بشراء عدد من قطع األراضي بالقرب من القدس ويافا، وأسكن فيها مجموعة من العائالت اليهودية
لقرن، في تنفيذ العديد من المحاوالت لشراء أو استئجار اليهود ومناصروهم من البروتوستانت وغيرهم، خالل هذا ا

قامة المستعمرات الزراعية عليها.  األراضي وا 

اليهودي في فلسطين  لالستعماربداية التاريخ الرسمي م، 1881العام المؤرخ اليهودي والترالكور وفي هذا السياق، يعتبر  
الفترة من  خاللات مستعمر من إنشاء عدد من ال وتمكنهم، لسطينالى ف يهودي من أوروبا الشرقية 3111بعد أن وصل حوالي 

                                                           
 إن الروح القدس أنزل كل أسفار الكتاب"، تحالف مع اليهود ضد الكنيسة الكاثوليكية. ومن أقواله المشهورة: البروتستانتيةوهو مؤسس  ،الكاثوليكيةثار على الكنيسة  ،ألماني مسيحيمصلح ديني  1 
 ."كالكالب التي تأكل ما يسقط من فتات مائدة أسيادها نكون ولذلك فإن علينا أن نرضى بأن الغرباء،ونحن الضيوف  اهلل،هم أبناء  وداليه إن وحدهم،المقدس عن طريق اليهود    

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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في اتباع شتى الوسائل لالستيالء على  2وفي السنوات التالية، نشطت المؤسسات والمنظمات اليهودية م.1882-1884
بزعامة هرتسل  ساهم تشكيل المنظمة الصهيونية العالميةقد و  االراضي الفلسطينية، سواًء كان ذلك بالشراء أو االستئجار.

لحركة نشاط الاألساس األيديولوجي  معتمدًا علىم، بوضع حجر األساس للمشروع الصهيوني، 1897سنة 
وفي مقولة "إن المشروع الصهيوني هو عودة شعب بال أرض إلى أرض بال شعب".  علىالذي يرتكز الصهيونية، 

لسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين يدعو إلى العمل على استعمار فسبيل تحقيق ذلك، تم وضع برنامج 
اليهود وفق أسس مناسبة، وتغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي، واتخاذ الخطوات التمهيدية 

 .للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية

حتى بداية الحرب العالمية  الى فلسطين اليهوديةالهجرة من موجات  خمس، حدثت وألسباب مختلفة ونتيجة لذلك
الذي يعتبر األساس للسياسة السكانية  ستعمارتحقيق الهدف الديمغرافي لالفي اتجاه صبت جميعها ، الثانية

م(، في أعقاب 1913-1882خالل الفترة )يهودي(  11111)نحو فحدثت الهجرة األولى  .الصهيونية في فلسطين
مهاجر(  81111تبعها من عمليات اضطهاد لليهود هناك، وحدثت الهجرة الثانية )حادثة اغتيال قيصر روسيا وما 

  .م(1918-1914خالل الفترة )

 ذاته، عامفي ال"المشؤوم" والذي تاله مباشرة صدور وعد بلفور  م،1917في العام  بعد االحتالل البريطاني لفلسكطينو 
أخذت الهجرات اليهودية تتوالى على فلسكطين بتشكجيع  يثح، اليهودي والهجرة إلى فلسطين ستعمارانتعشت حركة اال

التي أخذت على عاتقها تنفيكذ مخطط التهكويد، ونتيجة لكذلك أخذ عكدد اليهكود  ،ودعم من حكومة االنتداب البريطاني
وسهلت لهم  ،أمالكهم التي منحتهم إياها بريطانيا في فلسطين ، بالتزامن مع ازدياديتزايد يومًا بعد يومفي فلسطين 
م( بعد حدوث الثورة 1923-1919مهاجر( خالل الفترة ) 31111لهجرة الثالثة )، مما أدى الى حدوث اطرق شرائها

قيام الواليات م( نتيجة 1932-1924مهاجر( خالل الفترة ) 52111الهجرة الرابعة ) تلتها مباشرةالبلشفية في روسيا، 
مهاجر( خالل الفترة  174111الهجرة الخامسة ) ثم تلتها، ة إليهاالمتحدة األمريكية بسن قوانين حدت من الهجر 

ومع نهاية موجة الهجرة  .الذي حل بالمخيمات اليهودية في مناطق االحتالل النازينتيجة التشريد  م(1933-1938)
 ألف شخص. 371الخامسة، وصل عدد اليهود في فلسطين الى نحو 

لى جانب هذه الموجات سرية قام بها اليهود الشرقيون )السفارديم( من جهات مختلفة من اليمن كانت هناك هجرات  ،وا 
يران،  فترة األربعينيات، وذلك بسبب قيام سلطات االنتداب البريطاني بفرض  خاللوالحبشة وأفريقيا الشمالية وتركيا وا 

الثانية، وقد بلغت حصيلة  جانبهم في الحرب العالميةالى على الهجرة اليهودية تقربًا للعرب للوقوف )ظاهرية( قيود 
 .ألف مهاجر يهودي 511حوالي  1948الهجرة اليهودية الى فلسطين حتى عام 

الحكومة االسرائيلية االشراف المباشر  ، تولتزوال قيود االنتداب البريطانيوم 1948في العام وبعد قيام "إسرائيل" 
، م1911قانون العودة عام  ، منها:ن القوانينسن العديد ممن خالل  ،الى فلسطين تشجيع الهجرة اليهوديةعلى 

                                                           
ي اليهودي "الكيرن كايمت" وصندوق التأسيس م، والصندوق القوم1897من بينها )منظمة بيكا( التي أسسها روتشيلد، والوكالة اليهودية التي انبثقت من المؤتمر الصهيوني العالمي األول عام  2 

 اليهودي"الكيرن هايسود" والشركة اإلنجليزية الفلسطينية.
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فازداد عدد المهاجرين،  موجات جديدة من الهجرة،الى . األمر الذي أدى م1912وقانون الجنسية "اإلسرائيلي" عام 
شكلوا األساس البشرى للكيان يهودي،  ( مليون مهاجر1.3)م( نحو 1957-1948)الفترة من  خاللحيث بلغ 

من خالل عمليات القتل  كما شهدت هذه المرحلة، توسع استعماري يهودي لألرض الفلسطينية .ناإلسرائيلي في فلسطي
مئات االالف من السكان الفلسطينيين على مغادرة مدنهم والتدمير التي قامت بها العصابات اليهودية، مما أجبر 

دد الفلسطينيين المتواجدين خارج الى مخيمات الشتات ودول العالم المختلفة. وفي الوقت الحاضر، يزيد عوقراهم 
 من اجمالي تعداد الشعب الفلسطيني.  %11أرض فلسطين التاريخية عن 

من مساحة فلسطين  %22والبالغة نحو م، واحتالل اليهود ما تبقى من األرض الفلسطينية 1957وبعد حرب عام 
ألرض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها. التاريخية، استمرت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة في استيالءها على ا

 ومن أبرز ما تم خالل هذه المرحلة:

بدأت السلطات االسرائيلية باالستيالء على االرض العربية، من خالل تهجير سكان  :بعد الحرب مباشرة .1
ها. زراعية مكان مستعمرةبمنطقة القدس وتدميرها بالكامل، ومن ثم إقامة )يالو، عمواس، بيت نوبا( قرى 

  وبالتزامن مع ذلك، تم هدم حي الشرف في مدينة القدس بالكامل واقامة حي يهودي مكانه.
مستعمرات  9مستعمرة، منها  11م(، أقامت حكومات حزب العمل االسرائيلي 1974-1957خالل الفترة ) .2

 وغور األردن. 3في منطقتي "غوش عتصيون"
توبر، صعدت الحكومة االسرائيلية العمالية برئاسة بعد حرب تشرين أول/اك :م(1977-1974خالل الفترة ) .3

مستعمرات في  5مستعمرات جديدة )منها  9اسحق رابين من وتيرة النشاط االستعماري، حيث أقامت 
 منطقتي "غوش عتصيون" وغور االردن، واثنتان في منطقة القدس(، فيما وصل عدد المستعمرين الى نحو

 اجمالي سكان الضفة الغربية. من %1.3 مستعمرًا، يشكلون نحو 2875
تغير نظام الحكم خالل هذه الفترة، بوصول المتطرف مناحيم بيغن الى  :م(1981-1977خالل الفترة ) .4

عدد  ، وارتفاعمستعمرة جديدة 31، نتج عنها اقامة جديدةشرسة الحكم، الذي رسم سياسة استعمارية 
أكبر حركة د شهدت القدس، خالل هذه الفترة، مستعمرًا. وق 13234المستعمرين في الضفة الغربية الى 

أول مستعمرة من المدينة المقدسة، كما شهدت قيام  مصادرات لألراضي الفلسطينية في المنطقة الشمالية الشرقية
 في قطاع غزة.

قي ظل النظام اليميني المتطرف بقيادة بيغن وشامير، ازدادت النشاطات  م(:1985-1981خالل الفترة ) .1
مستعمرة في قطاع غزة. كما  14مستعمرة جديدة، منها  43ة شراسة، حيث اقام النظام المذكور االستعماري

 مستعمر. 28411ارتفع عدد المستعمرين خالل هذه الفترة الى 

                                                           
 ، ويقع في منطقة الخليل وجنوب مدينتي القدس وبيت لحم.اجتماعية وكيبوتس مستعمرة 22غوش عتصيون: تجمع استعماري يضم نحو  3 
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اال أن م(: رغم تشكل حكومة ائتالفية من الحزبين الكبيرين )العمل والليكود(، 1988-1985خالل الفترة ) .5
مستعمرة، فيما ارتفع عدد  27سرائيلية لم تتغير، حيث اقيمت خالل هذه الفترة السياسة االستعمارية اال

 مستعمر. 59111المستعمرين الى 
االستعمارية، حيث  تهااستمرت الحكومة االئتالفية اإلسرائيلية في سياسم(: 1991-1988خالل الفترة ) .7

فة الغربية، كما ارتفع عدد مستعمرات جديدة خالل هذه الفترة جميعها في وسط وجنوب الض 1اقامت 
 مستعمر. 81211المستعمرين االجمالي الى 

في هذه الفترة بعد أن رأس الحكومة اإلسرائيلية  االستعماريةالحركة  تزايدت م(:1992-1991خالل الفترة ) .8
مستعمرات سبع خاللها ، فقد أقيمت الصهيوني االستعماريالليكودي إسحاق شامير الذي كان يجسد الفكر 

 مستعمر. 117111عت على شمال الضفة الغربية وجنوبها. كما ارتفع عدد المستعمرين ليبلغ نحو توز 
: خالل فترة مباحثات السالم وقيام السلطة الفلسطينية، توقفت الحكومات 4م(2111-1992خالل الفترة ) .9

تمرت بأشكال أخرى، االسرائيلية عن اقامة مستعمرات جديدة، اال ان النشاطات االستعمارية االسرائيلية اس
صدار االوامر العسكرية بوضع اليد  تركزت في توسيع حدود المستعمرات القائمة، وفتح الشوارع االلتفافية، وا 

مستعمر، فيما تم  141111على األرض الفلسطينية. وارتفع عدد المستعمرين، خالل هذه الفترة، الى نحو 
   وحدة سكنية. 14111بناء أو استكمال بناء أكثر من 

ركزت الحكومات االسرائيلية خالل هذه الفترة على انشاء بؤر استعمارية وتسمين  :2111ما بعد عام  .11
المستعمرات القائمة، اضافة الى بناء جدار الضم والتوسع االستعماري. فقد أقامت الحكومات االسرائيلية 

رية على أراضي الضفة بؤرة استعما 232( لوحدها ما يقرب من 2119-2111المتعاقبة خالل الفترة )
 الغربية، التي سرعان ما يتحول قسم منها الى مستعمرات مستقلة أو أحياء في مستعمرات قريبة منها.

مواقع في الضفة  419وحسب الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، وصل عدد المواقع االستعمارية الى 
استعمارية، فيما تمثلت المواقع الباقية على  بؤرة 118مستعمرة و 148، منها 2113الغربية في نهاية العام 

اشكال مستعمرات عسكرية وشبه عسكرية ومستعمرات زراعية ومناطق صناعية ومعسكرات للجيش 
االسرائيلي. وخالل هذه الفترة، كذلك، ازدهرت عمليات البناء في المستعمرات القائمة، وارتفعت أعداد 

ألف مستعمر، نصفهم  511الى أكثر من  2114ة العام المستعمرين بشكل كبير، بحيث وصلت في نهاي
 تقريبًا في القدس الشرقية ومحيطها. 

 

 

 

 

                                                           
-1991فخالل الفترة ) االتحاد السوفيتي وسقوط الحكومات الشيوعية في دول أوروبا الشرقية. تفككعدد المهاجرين الى إسرائيل بشكل كبير، نتيجة خالل فترة التسعينات من القرن الماضي، ارتفع  4 

 من دول االتحاد السوفيتي السابق. %82ألف شخص، منهم نحو  879م( وصل عدد المهاجرين الى إسرائيل نحو 1998
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 الباب الثاني

 4102المستعمرات االسرائيلية في فلسطين،  أوضاع

، حيث تم اعداده اعتمادًا على 17/9/2114الفلسطيني بتاريخ  لإلحصاءصدر التقرير المذكور عن الجهاز المركزي 
ادر، ويلخص الوضع االستيطاني االستعماري لليهود في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. عدد من المص

 استنادًا الى بيانات التقرير المذكور بشكل رئيسي. في هذا البند تم والبيانات والمعلومات التالية تم إعدادها

 

 االستعمارية في الضفة الغربية المواقع 0.4

تعمارية اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية )من ضمنها القدس الشرقية( التي احتلت في وصل عدد المواقع االس
مما يعني ارتفاع عدد  .5ستعمرةم 148 هامن ضمنم، 2113مواقع حتى نهاية العام  419م الى 1957العام 

عمرات الجديدة بواقع . وقد توزعت المست2112مستعمرات عن العدد المذكور في نهاية العام  4المستعمرات بمقدار 
وهذه المستعمرات قديمة  .والبيرة الخليل ومستعمرتين في محافظة رام اهللو سلفيت  تيمستعمرة واحدة في كل من محافظ

ولم يتم انشاؤها خالل العام المنصرم، وانما تمت اضافة ثالث منها نتيجة الستخدام تقنية أكثر دقة في فحص 
تم اضافة المستعمرة الرابعة نتيجة لفصلها عن مستعمرة أخرى كانت تشكل جزًء  احداثيات مراكز المستعمرات، فيما

 منها.

بواقع  "رام اهلل والبيرةتي القدس و "في محافظ أكثر من ثلث هذه المستعمراتتموضع  وقد أشارت بيانات التقرير الى
لهذه المستعمرات في محافظات التوزيع النسبي يوضح  (1)والشكل البياني في كل منهما. من المستعمرات  17.5%

 الضفة الغربية.

تم انشاؤها بهدف إما . وقد تنتشر بالقرب من هذه المستعمرات 6استعماريةبؤرة  118ويضاف الى هذه المستعمرات 
أو يتم االعتراف بها من قبل السلطات االسرائيلية كمستعمرات أو  ،الى المستعمرات القريبة منهاالحقًا ضمها 

 .في الوقت الذي تراه سلطات االحتالل مناسباً  ة مستقلةمعسكرات أمني

كما شملت المواقع االستعمارية التي أنشأتها حكومة االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية )إضافة الى المستعمرات 
ة، موقعًا استعماريًا على أحد االشكال التالية: مستعمرات العسكرية وشبه العسكري 143والبؤر االستعمارية( 

 جيش االسرائيلي.اسرائيلية، ومعسكرات للوالمستعمرات الزراعية، ومناطق صناعية 

 

                                                           
 ن قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وتنطبق عليها شروط التجمع السكاني المعرفة حسب مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، ومن ضمنهاهي مستعمرة معترف بها م 5  

 .8691المستعمرات واالحياء التي اقامتها إسرائيل داخل الجزء من القدس الذي ضمته بعيد احتاللها في العام      

 لم يتم إقرار انشاءه من قبل سلطات االحتالل، وغالبا  ما سيتم اقراره الحقا  تبعا  للظروف السياسية السائدة.هي بناء مدني أو شبه عسكري،  6 
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 4102في العام المستعمرين أعداد  تطور 4.4

من  مستعمرًا، 580,801بنحو  2113القاطنين في مستعمرات الضفة الغربية في نهاية العام  عدد المستعمرين قدر
، وهذا العدد يشكل نحو تعمرات التي بنيت على أراضي محافظة القدسمستعمرًا يقيمون في المس 281,684بينهم 
الذي يوضح نسبة كل  ،(1هو مبين من الشكل ) كما الغربيةمن اجمالي المستعمرين اليهود في الضفة  48.1%

 .محافظة من المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية من المستعمرات والمستعمرين اليهود

 

، 2فرد لكل كم 487(، أن الكثافة السكانية لفلسطينيي الضفة الغربية بلغت 1هر البيانات الواردة في جدول )ناحية أخرى، تظ من
انخفضت في محافظة أريحا ، 2فرد لكل كم 1182حيث يالحظ تباينها بين المحافظات. فبينما بلغت في محافظة القدس 

، 2لكل كم فرد 113كانية للمستعمرين اليهود في الضفة الغربية نحو . بالمقابل، بلغت الكثافة الس2فرد لكل كم 84واألغوار الى 
. وتدلل هذه 2مستعمرين لكل كم 4، وأقلها في محافظة جنين بواقع 2فرد لكل كم 817حيث كانت أعالها في محافظة القدس 

ومحافظتي رام هميتها الدينية، النتائج على تركيز سلطات االحتالل نشاطاتها االستعمارية على محافظة القدس بالدرجة األولى أل
قلقيلية  يمحافظتاهلل وبيت لحم لقربهما من محافظة القدس التي يخطط لها االحتالل للتوسع المستمر تحت اسم القدس الكبرى، و 

السكان ومما يؤكد ذلك ارتفاع نسبة المستعمرين اليهود مقارنة بوسلفيت ألهميتها الجغرافية ومواردها الطبيعية وخاصة المائية. 
 13مستعمر في محافظة القدس، و 59فلسطيني يوجد  111الفلسطينيين في هذه المحافظات، حيث بينت النتائج انه مقابل كل 

مستعمر في محافظة قلقيلية. ويمكن الرجوع الى  32مستعمر في محافظة بيت لحم، و 33مستعمر في محافظة سلفيت، و
 ي المحافظات الشمالية. ( للتعرف على التفاصيل الخاصة بباق1جدول )
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 (: المحافظات الشمالية حسب المساحة وعدد الفلسطينيين والمستعمرين وكثافتهم السكانية0جدول )

 المحافظة

المساحة 
 (2)كم

عدد السكان 
 الفلسطينيين

عدد 
 المستعمرين

الكثافة السكانية 
للفلسطينيين 

 (2)فرد/كم

الكثافة السكانية 
للمستعمرين 

 (2)فرد/كم

مستعمرين نسبة ال
الى السكان 
 الفلسطينيين

 1.8 4.2 114.2 2423 299771 183 جنين

 3.1 4.7 113.2 1919 51511 412 طوباس

 1.7 12.1 721.1 2947 177134 245 طولكرم

 4.1 24.2 519.1 14537 358477 511 نابلس

 32.2 215.7 542.7 34315 115591 155 قلقيلية

 12.9 177.4 331.3 35191 58411 214 سلفيت

 33.9 132.1 391.2 113213 333197 811 رام اهلل والبيرة

 11.1 9.7 84.4 1752 11175 193 اريحا واالغوار

 59.1 815.1 1182.3 281584 417912 341 القدس

 33.4 111.3 311.2 59394 217717 519 بيت لحم

 2.7 18.3 571.4 18281 573349 997 الخليل

 21.1 112.7 487.1 181811 2714722 1511 المجموع
 .2118، وتقرير استعماالت األراضي في األراضي الفلسطينية 2113المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين 

مستعمرة  12، حيث أنشئت ورغم قيام إسرائيل بتخفيض وتيرة بناء المستعمرات منذ بداية تسعينات القرن الماضي
توقفها عن بناء أي مستعمرات جديدة خالل الفية الثالثة نتيجة لمسيرة السالم وللضغوطات خالل حقبة التسعينات، ثم 

الدولية التي مورست عليها في هذا المجال، اال انها استمرت في توسيع المستعمرات القائمة وتكثيف نشاطاتها 
الى  1991مستعمرًا في العام  221348أعداد المستعمرين من  االستعمارية، حيث تشير اإلحصاءات الى ارتفاع

خالل حقبة التسعينات.  %53.2، مما يشير الى ارتفاع نسبة المستعمرين بنحو 1999مستعمرًا في العام  351111
الى  2111مستعمرًا في العام  379199كما تشير االحصائيات المتوفرة الى ارتفاع أعداد المستعمرين من 

( يوضح 2والشكل ) منذ بداية االلفية الثالثة. %13.2، أي بارتفاع نسبته 2113ستعمرًا في نهاية العام م 181811
مرات  11هذه األعداد نحو والتي تشير الى تضاعف والزمن، المستعمرات االسرائيلية  أعداد سكان بين العالقة القوية

 م.1985منذ العام 
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 2113سطيني، تقرير المستعمرات للعام المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفل

بأعدادهم في نهاية العام الذي  2113وعند مقارنة أعداد المستعمرين في المحافظات الفلسطينية في نهاية العام 
، حيث تواجدت الزيادة العددية األكبر في %3.1وجود نمو سكاني في هذه المستعمرات بنسبة نالحظ  ،7سبقه

مستعمرًا(، تليها المستعمرات المقامة على أراضي  1557راضي محافظة رام اهلل والبيرة )المستعمرات المقامة على أ
مستعمرًا(. أما الزيادة النسبية في أعداد المستعمرين، فكانت األعلى في المستعمرات المقامة  4183محافظة القدس )

 .%9.3ي محافظة طولكرم بنسبة ، تليها المستعمرات المقامة على أراض%31.1على أراضي محافظة طوباس بواقع 

مستعمرًا، على  17211وعند توزيع أعداد المستعمرين الذي سكنوا مستعمرات الضفة الغربية، والذين يبلغ عددهم 
المستعمرات القائمة، نالحظ أن النصيب األكبر ذهب الى مستعمرات محافظة القدس ومحافظتي "رام اهلل والبيرة" وبيت 

نحو ثالثة  م2113يث وصلت نسبة المستعمرين الذين سكنوا هذه المحافظات خالل العام ، حالمجاورتين لهالحم 
أرباع اجمالي المستعمرين الجدد في الضفة الغربية خالل العام المذكور. أما مستعمرات شمال الضفة الغربية والواقعة 

كثر من خمس هؤالء المستعمرين ضمن محافظات )جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، وسلفيت( فكان نصيبها أ
ولالطالع على النسب التفصيلية لتوزيع هؤالء المستعمرين في المخافظات، انظر العمود االخير من الجدول  بقليل.

(2.) 

 

 

                                                           
 على التوالي. 2382و 2380والصادرين في العامين  2380، 2382المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، تقريري المستعمرات االسرائيلية في فلسطين للعامين  7 
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 حسب المحافظة 4102و  4104(: مقارنة بين أعداد المستعمرين في الضفة الغربية للعامين 4جدول )

 دةقيمة الزيا 2013 2012 المحافظة
 خالل السنة

 نسبة الزيادة
 خالل السنة

نصيب المحافظة 
 من اجمالي الزيادة

 0.8 6.4 145 2423 2277 جنين

 2.6 31.5 417 1919 1452 طوباس

 1.5 9.3 211 2947 2696 طولكرم

 3.6 4.4 518 14537 14019 نابلس

 5.8 3.0 1118 34315 33308 قلقيلية

 6.1 3.0 1117 35191 35138 سلفيت

 32.8 5.3 1557 113213 107586 رام اهلل والبيرة

 1.2 3.8 213 1752 5549 اريحا واالغوار

 24.2 1.5 4183 281584 277501 القدس

 17.4 4.5 3112 59394 66392 بيت لحم

 3.8 3.7 513 18281 17628 الخليل

 100.0 3.1 17211 181811 563546 المجموع

 

 اتللمستعمر االنتشار الجغرافي  2.4

بهدف تحليل أثر أعدت  8اسرائيلية تم تقسيم الضفة الغربية جغرافيًا إلى أربعة مناطق، بناًء على دراسة
 ات على حقوق االنسان الفلسطيني. هذه المناطق هي:مستعمر ال

( على وجه الخصوص، حيث األغوار )سلة فلسطين الغذائيةو  تي طوباسيضم منطق أواًل: القطاع الشرقي:
في هذه المنطقة الى الحد من فرص تطور االقتصاد الفلسطيني، خصوصًا القطاع  اراالستعميهدف 

                                                           
 .2332لمصدر: مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق االنسان، انتزاع االرض: سياسة اسرائيل االستعمارية في الضفة الغربية، ا 8
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 5274ة يسكن فيها مستعمر  28في هذا القطاع  المستعمرات، بلغ عدد م2113في نهاية العام فالزراعي. 
 في الضفة الغربية. المستعمرينمن اجمالي  %1.1ًا، يمثلون نحو مستعمر 

سلسلة الجبال الواقعة في وسط الضفة الغربية والممتدة من شمال الضفة  ويضم ثانيًا: القطاع الجبلي:
يهدف  وتشمل جبال محافظات نابلس ورام اهلل والقدس وبيت لحم والخليل، حيث الغربية الى جنوبها

في هذا القطاع الى السيطرة على شريان المواصالت الرئيسي الذي يربط المدن الرئيسية الكبرى  االستعمار
، يشكلون نحو مستعمراً  12117يقيم فيها  مستعمرة 31فة الغربية مع بعضها. ويضم هذا القطاع في الض

 .م2113نهاية العام  في الضفة الغربيةالمستعمرين من اجمالي  9.1%
، والتي وهي التالل الواقعة في غرب الضفة الغربية والقريبة من الخط األخضر ثالثًا: قطاع التالل الغربية:

يهدف االستيطان في هذا القطاع الى محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ورام اهلل، حيث تضم تالل 
م والمناطق 1957ازالة الخط األخضر الذي يعتبر الحد الفاصل بين المناطق التي احتلها اليهود في العام

والمدن االسرائيلية  هذه المنطقة مستعمراتم، ومن ثم خلق تواصل جغرافي بين 1957التي احتلوها قبل عام 
ًا مستعمر  171772يقيم فيها  مستعمرة 12يقع ضمن هذا القطاع و الواقعة الى الغرب من الخط األخضر. 

 في الضفة الغربية. المستعمرينمن اجمالي  %29.5يشكلون نحو 
الشرقي تهويد الجزء انجاز مشروع القدس الكبرى من اجل  علىاسرائيل تعمل  رابعًا: قطاع القدس الكبرى:

. من مساحة الضفة الغربية %11، بحيث تشكل القدس الكبرى نحو من القدس مع زيادة مساحته بشكل كبير
اقامة حزام ، من خالل فصل القدس الشرقية عن ضواحيهاالى تهدف اسرائيل من وراء هذا المشروع و 

رقي القدس، وبالتالي شو ة معالي ادوميم واراضي ابو ديس، مستعمر استيطاني على االراضي الممتدة من 
. ويهدف هذا يمناستكمال الحزام االستيطاني الشرقي بعد االنتهاء من الحزام الغربي المقام على جبل ابو غ

في نهاية العام المخطط بعد االنتهاء منه الى ضرب امكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. و 
من  %51.4، يشكلون نحو مستعمراً  311738يسكنها  9مستعمرة 37، ضم قطاع القدس الكبرى م3211

  في الضفة الغربية. المستعمريناجمالي 

 .2113ات حسب القطاع الجغرافي والمحافظة في نهاية العام مستعمر الجدول التالي يوضح توزيع ال

 

 

 

                                                           
، مستوطنات في محافظة بيت لحم 3مستوطنة في محافظة القدس، ومستوطنة واحدة في كل من محافظة رام هللا والبيرة ومحافظة أريحا واألغوار، و  22 تتوزع بواقع 9

 ومستوطنتين في محافظة الخليل. 
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 م4102-ات حسب القطاع والمحافظةمستعمر (: التوزيع الجغرافي لل2جدول )

 المحافظة
لجغرافياالنتشار ا  

 المجموع
يالقطاع الشرق  

القطاع 
 الجبلي

قطاع التالل 
 الغربية

القدس 
 الكبرى

 5 - 5 - - جنين
 7 - - - 7 طوباس
 3 - 3 - - طولكرم
 11 - 1 8 2 نابلس
 7 - 6 1 - قلقيلية
 13 - 12 1 - سلفيت
يرةرام اهلل والب  - 6 19 1 25 

 17 1 - - 16 أريحا واالغوار
 26 25 - - 1 القدس
 13 8 - 3 2 بيت لحم
 21 2 5 12 - الخليل

يةالضفة الغرب  28 31 24 37 148 
 2113المصدر: الجهاز المركزي للالحصاء الفلسطيني، تقرير المستعمرات االسرائيلية للعام 

 
 والمجالس االقليمية : مجلس يشع2.4

لغربية، عدا المستعمرات التي ضمتها إسرائيل مجلس يمثل المستعمرين اليهود القاطنين في مستعمرات الضفة ا هو
 ستة. ويتبع هذا المجلس 1957اليها والواقعة داخل الجزء من القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد نكسة عام 

  .10مجالس إقليمية

المقامة على  من اجمالي المستعمرات %83.1مستعمرة تشكل نحو  123ويمثل هذا المجلس المستعمرين في 
الفلسطينية في الضفة الغربية. وبالتالي، فهو يمثل جميع المستعمرين المقيمين في محافظات جنين،  األراضي

، وصل عدد م2113طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، أريحا واألغوار، وبيت لحم. وفي نهاية العام 
 من اجمالي عدد المستعمرين. %51.9، يشكلون نحو اً مستعمر  319891المستعمرين الذين يمثلهم مجلس يشع الى 

                                                           
 المجلس اإلقليمي هو سلطة إدارية تشمل عدة مستعمرات. 10 
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مستعمرة والتي تقع خارج نطاق صالحيات مجلس يشع، فقد توزعت  21أما المستعمرات التي ضمتها إسرائيل والبالغة 
 1مستعمرة ضمن المنطقة التي ضمتها إسرائيل من محافظة القدس، و 15بواقع  محافظتي القدس ورام اهللعلى 

مستعمرين، منهم  221911ويسكن في هذا المستعمرات  .رام اهلل والبيرة ى أراضي محافظةمستعمرات مقامة عل
يسكنون في مستعمرات على أراض من محافظة القدس ضمتها اسرائيل. أما المستعمرات األخرى، وعددها  93.5%

مجالس وال أو عدم انضمامها. مستعمرات، فال يوجد معلومات كافية حول انضمامها إلى أي من المجالس اإلقليمية 4
 االقليمية هي:

  م.2113حتى نهاية العام  مستعمر 87114ويسكنها  مستعمرة 31شومرون: يتبع هذا المجلس 
  حتى نهاية العام  مستعمراً  4543يسكنها  مستعمرة 19آرفوت هيردين )وادي االردن(: ويضم

 م.2113
  م.2113حتى نهاية العام  مستعمراً  177841يسكنها  مستعمرة 32ماتي بنيامين: ويضم 
  2113حتى نهاية العام  مستعمراً  1138يسكنها  مستعمرات 1ميجيليوت: ويضم. 
  حتى نهاية العام  مستعمراً  73795يسكنها  مستعمرة 15غوش عتصيون: يتبع هذا المجلس

 م.2113
  حتى نهاية  مستعمراً  14975يسكنها  مستعمرة 15هار هيفرون )جبل الخليل(: يتبع هذا المجلس

 م.2113العام 
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 الباب الثالث

 4102النشاطات االستعمارية خالل العام 

على خطط وطرح  المستعمرات،المختلفة المسؤولة عن البناء في  أذرعهاومن خالل  ،وافقت سلطات االحتالل
خالل العام  ات الضفة الغربية والقدسمستعمر وحدة سكنية في  14143عطاءات واصدار تراخيص بناء لنحو 

خر بانتظار اتمام اجراءات البناء. وقد كان لمستعمرات القدس ، بعضها نفذ وبعضها قيد التنفيذ والبعض اال2114
من اجمالي هذه الوحدات السكنية. والجدول  %53.7النصيب األكبر من هذه الوحدات السكنية، حيث بلغت حصتها 

 التالي يوضح توزيع هذه الوحدات على المستعمرات المختلفة.

 حسب المستعمرة والمحافظة 4102(: توزيع الوحدات السكانية التي اصدرت تراخيص لها في العام 2) جدول

 المحافظة المستعمرة
عدد الوحدات 

 السكنية
 المحافظة المستعمرة

عدد الوحدات 

 السكنية

 290 رام هللا بيت ايل 2600 القدس جفعات همتوس

 250 رام هللا عوفرا 1970 القدس هارحوماه

 540 مجموع رام هللا 1887 القدس ات شلومورام

 1015 سلفيت اريئيل 736 القدس جفعات زئيف

 694 سلفيت ليشيم 350 القدس تلبيوت

 452 سلفيت الكانا 256 القدس نوفي برات

 2161 مجموع سلفيت 216 القدس رموت

 108 قلقيلية كرتي شمرون 178 القدس بسغات زئيف

 78 قلقيلية منشه الفي 136 القدس النبي يعقوب

 102 قلقيلية عمنوئيل 75 القدس آدم

 288   مجموع قلقيلية  38 القدس جيفع بنيامين

 65 نابلس شافي شمرون 500 القدس أخرى 

 350 نابلس شيفوت راحيل 8942 مجموع القدس

 415 مجموع نابلس 708 بيت لحم جيلو

 31 اريحا الموج 508 بيت لحم بيتار عليت

 82320  المجموع الكلي 450 لحمبيت  افرات

       1666 مجموع بيت لحم

 1142تقرير السنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خالل العام ال ،مركز عبداهلل الحوراني للدراسات والتوثيقالمصدر:        

الضفة القاطنين في مستعمرات  المستعمريناد اعدتشير االرقام الصادرة عن وزارة الداخلية االسرائيلية الى ارتفاع و 
مستعمرًا في نهاية العام ذاته، مما  389,281ليصل إلى  2114مستعمر في بداية العام  ألف 371من نحو الغربية 
، "C" المسماة مناطق. وتقع جميع هذه المستعمرات )غير الشرعية( في ال%4انها ارتفعت بنسبة تقترب من يعني 

  .من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيل التامة %51من  أكثرتشكل التي و 
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كانت صعبة،  1957على أن جميع السنوات منذ االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس عام  الكثيرونيتفق وفي القدس، 
اءات على االعتد ،االستعماريةالنشاطات  منها: في عديد النواحي،كان أصعبها على اإلطالق  2114غير أن العام 

 الخ.  ،... االعتقاالت، المواطنين،المسجد األقصى، االعتداءات على 

خالل  م1957وفيما يلي تفصيل للنشاطات االستعمارية االسرائيلية فوق األراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 
ت في منظمة التحرير مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضام، والتي رصدتها 2114العام 

   .الفلسطينية

 كانون ثاني/ينايرشهر 

 في سكنية وحدة 256 )منها جديدة سكنية وحدة 261 لبناء خطتين على االحتالل سلطات صادقت .1
 المقامة أرئيل""في مستعمرة  جديدة سكنية وحدات 5و القدس، مدينة شرق برات" المقامة نوفي" مستعمرة
 .(1967عام المحتلة األراضي ضمن) سلفيت بمحافظة

 في جديدة سكنية وحدة 381 يضم جديد ياستعمار  حي إلضافة مخطط على سلطات االحتالل صادقت  .2
 . 1967عام  المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة شمال المقامة "جفعات زئيف" مستعمرة

مستعمرة  يف وحدة 250) جديدة يةاستعمار  سكنية وحدة 272 لبناء على خطة االحتالل سلطات صادقت  .3
 األراضي قلقيلية، )ضمن بمحافظة "شمرون كرني"مستعمرة  في وحدة 22و رام اهلل، بمحافظة "عوفرة"

 (.1967 عام المحتلة
 تم التي من األراضي الغربية والضفة الشرقية القدس في يةاستعمار  وحدة 1400 لبناء عطاءات إصدار .4

 .1967 عام احتاللها
 البلدة في الرميدة تل حي في عليها المتنقلة )كرفانات( البيوت من ددع ووضع التجريف بأعمال القيام  .1

 الخليل. بمدينة القديمة
 قلقيلية. بمحافظة قدوم كفر قرية )المغلق( في الشرقي المدخل األراضي قرب من مساحة تجريف  .5
 .قلقيلية بمحافظة عطية راس قرب قرية األراضي من مساحة تجريف  .7

 شباط/فبرايرشهر 

 مساحة في التجريف بأعمال القدس، بمدينة الزيتون جبل حي في الصوانة منطقة في االحتالل تقوا شروع .1
 تنوي إسرائيلية سياحية قرية إنشاء ضمن مخطط سياحي مدرج إلقامة تمهيداً  وذلك دونمًا، 11 بنحو تقدر

 .المنطقة في إنشائها االحتالل سلطات
 على المقامة "تلبيوت"مستعمرة  في جديدة سكنية ةوحد 350 لبناء خطة على االحتالل سلطات مصادقة .2

 1967.عام  المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة في المواطنين أراضي
 .القدس مدينة شرقي جراح الشيخ بحي دينية مدرسة لبناء جديد مخطط على المصادقة .3
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 المقامة "ارحوماهه"مستعمرة  في سكنية وحدة 223 )منها يةاستعمار  سكنية وحدة 349 لبناء خطة إقرار .4
 مستعمرة في سكنية وحدة 24يعقوب"، ونيفي "مستعمرة  في سكنية وحدة 102و القدس، مدينة شرق جنوب

 .1967عام المحتلة األراضي القدس ضمن مدينة شمال المقامتين ("زئيف بسغات"
 الديك رلبلدة كف التابعة سمعان أبو دير منطقة في ياستعمار  طريق لشق األراضي من مساحة تجريف .1

 سلفيت. بمحافظة
 .نابلس بمحافظة" إيتمار" مستعمرة قرب والواقعة عورتا لقرية التابعة الزراعية األراضي من مساحة تجريف .5
 القرية أراضي على المقامة العسكرية النقطة قرب والواقعة تل لقرية التابعة المواطنين أراضي تجريف .7

 .بالتدري ألغراض استخدامها دفبه نابلس، بمحافظة
 للصرف مجاري خطوط تمديد على العمل بحجة قلقيلية بمحافظة" قدوميم" مستعمرة من بالقرب التجريف .8

 .بالمنطقة الصحي
 .لحم بيت بمحافظة فوكين وادي لقرية التابعة يةو الرع األراضي من مساحةتجريف   .9

 تل لقرية التابعة ينالمواطن أراضي من دونم 3.9 بمصادرة يقضي عسكريًا، أمراً  االحتالل قواتت صدر أ  .11
 التدريب. ألغراض استخدامها بهدف نابلس، بمحافظة

 آذار/مارسشهر 

 قرب ياستعمار  طريق شق بهدف جينصافوط، لقرية التابعة المواطنين أراضي في التجريف بأعمال القيام .1
 قلقيلية. بمحافظة ""عمانوئيل مستعمرة

 سكنية وحدة 694 )منها جديدة يةاستعمار  ةسكني وحدة 2269 خطة لبناء على االحتالل قوات تادقص  .2
مستعمرة  في سكنية وحدة 839، والديك وكفر بلوط دير بلدتي أراضي على ليشيم" المقامة"مستعمرة  في
 اهلل، رام بمحافظة المقامة "إيل بيت" مستعمرة في سكنية وحدة 291، وسلفيت بمحافظة المقامتين "أرئيل"
 شيفوت" مستعمرة في سكنية وحدة 311و أريحا، بمحافظة المقامة" وجالم" مستعمرة في سكنية وحدة 31و

 المحتلة األراضي ضمن (نابلس بمحافظة المقامتين" شمرون شافي" مستعمرة في سكنية وحدة 65و ،"راحيل
 (.1967 عام

 في سكنية وحدة 40 منها) يةاستعمار  سكنية وحدة 186 لبناء خطة على االحتالل سلطات تادقص  .3
 القدس مدينة أراضي على المقامتين ("هارحوماه" مستعمرة في سكنية وحدة 145و ،"زئيف بسغات" مستعمرة
  .1967 عام المحتلة األراضي ضمن الشرقية

 على طوابق 7 من مكون ياستعمار  مركز لبناء تمهيداً  األخيرة المرحلة لتنفيذ التجريف أعمال واصلةم  .4
 .القدس بمدينة األقصى لمسجدا جنوب سلوان حي في حلوة وادي منطقة مدخل

 لمستعمرة الغربية الجهة بمحاذاة جديد ياستعمار  حي إلقامة خطة على االسرائيلي اإلسكان وزير صادق  .1
 .1957عام  المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة شمال المقامة "راموت"
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 أراضي على ةالمقام" شلومو رامات" مستعمرة في يةاستعمار  سكنية وحدة 387 لبناء عطاءات طرح .5
 .1957عام  المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة شمال المواطنين

 وتوسيع استصالحها دفبه ياسوف، قرية شمال الواقعة المواطنين أراضي في يفالتجر  بأعمال الشروع .7
 .سلفيت بمحافظة ابهغر  مقامة يةاستعمار  وبؤرة" تبواح كفار" مستعمرة يربطي استعمار  طريق

 نابلس، بمحافظة بورين قرية أراضي من دونم 2 وقدرها مساحة بمصادرة أمرًا، اللاالحت قوات أصدرت .8
 .أمنية دواعي بحجة

 مستعمرة دوار قرب حارس كفل لبلدة تابعة أرض قطعة على اليد بوضع يقضي عسكري أمر صدور  .9
 .عسكرية ألغراض سلفيت، بمحافظة" أرئيل"
 مستعمرة قرب والواقعة بورين لقرية التابعة واطنينالم أراضي من مساحة في فتجريال بأعمال القيام  .11

 .نابلس بمحافظة" يتسهار"
 .طولكرم بمحافظةب" عينا" حاجز محيط في الزراعية المواطنين أراضي نم مساحة تجريف .11
 لبلدة التابعة الظهر خلة منطقة في الزراعية المواطنين أراضي من دونم 2 بنحو تقدر احةمس تجريف  .12

 لحم. بيت محافظة في المستعمرة حدود توسيع دف" بهاليعازر" مستعمرة ربق والواقعة الخضر
 بمحافظة فصايل قرية شمال قرب مستعمرة "يفيت" المقامة الواقعة األراضي في ريفالتج بأعمال القيام  .13

 لحم. بيت بمحافظة قرية إرطاس أراضي من مساحة وفي أريحا،
 من يسرائيل" مكون تفئيرت– إسرائيل كنيس "جوهرة قامةإل خطة القدس، مدينة في حتاللاال سلطات أقرت  .14

 الغربية الجهة في م 200 نحو بعد على األرض، تحت بناء إلى باإلضافة قبة تعلوه فوق األرض طوابق 4
 .1957 عام المحتلة األراضي ضمن القدس بمدينة القديمة البلدة في األقصى من المسجد

 نيسان/أبريلشهر 

 ومنطقة ثور أبي تل بين يربط معلق جسر إقامة مشروع تمويل على مؤخراً  االحتالل سلطات صادقت .1
 البلدة غرب جنوب توراتي ومسار تلمودية حديقة إلى الربابة وادي منطقة تحويل بهدف الربابة، وادي

 . 1967عام  المحتلة األراضي ضمن القدس بمدينة القديمة
 يةاستعمار  مشاريع إلقامة العازل، الجدار خلف اقعةالو  دقو بيت قرية أراضي في يفجر الت بأعمال القيام .2

 .القدس بمحافظة" زئيف جفعات" مستعمرة قرب
 بمحافظة الشمالية األغوار في الحلوة عين منطقة في ياستعمار  طريق لشق جريفالت بأعمال القيام .3

 .الخليل مدينة غرب شمال رعاف عين ومنطقة" أدورا" مستعمرة بين آخر ياستعمار  طريق ولشق طوباس،
" جيلو" مستعمرة في يةاستعمار  سكنية وحدات 708 لبناء عطاءات طرح االحتالل سلطات أعادت .4

 .1976 عام المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة المقامة جنوب
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منطقة  في التدريب بأعمال للقيام تمهيداً  المواطنين أراضي في جريفلتا بأعمال االحتالل قوات قيام  .1
 .نابلس بمحافظة تل قرية قرب المربعة

 .لحم بيت مدينة جنوب النحلة جبل منطقة في المواطنين أراضي في فريالتج بأعمال القيام  .5
 .جنين بمحافظة الجلمة حاجز لتوسيع المواطنين أراضي في يفجر الت بأعمال القيام  .7
 .نابلس ةبمحافظ وتل ورينب عراق قريتي بين والواقعة بالمصادرة المهددة األراضي من مساحة فريتج .8
 .الخليل مدينة شمال الهوى فرش منطقة في زراعية أراضي فجريت .9

 سلواد بلدة مدخل قرب مقام عسكري مراقبة برج محيط في المواطنين أراضي في ريفجالت بأعمال القيام  .11
 .اهلل رام بمحافظة

 أيار/مايوشهر 

 سلفيت. بمحافظة الديك كفر بلدة شمال الواقعة صبح ظهر منطقة في المواطنين أراضي من مساحة فريتج .1
 مدينة القدس. شمال الواقعة أميس سمير منطقة في األراضي من مساحات يفر تج  .2
 نابلس. قرب مستعمرة "براخاة" بمحافظة والواقعة بورين لقرية التابعة المواطنين أراضي من مساحة ريفجت  .3
 البلدة في األقصى سجدالم غرب م 200 إسرائيل" على بعد جوهرة لبناء "كنيس األساس حجر وضع  .4

 . 1957 عام المحتلة األراضي ضمن القدس بمدينة القديمة
 عقربا بلدة شرق 777ية ستعمار اال والبؤرة يأنون قرية بين ياستعمار  طريق لشق يفجر الت بأعمال القيام .1

 .نابلس بمحافظة
 50 لبناء خطة على قدس،ال مدينة في االحتالل لبلدية التابعة والبناء للتخطيط المحلية اللجنة مصادقة  .5

 مستعمرة في (طوابق 5-1مبنى من  كل ويتألف مباني 5 عن عبارة) جديدة يةاستعمار  سكنية وحدة
 . 1957 عام المحتلة األراضي ضمن الشرقية القدس مدينة أراضي على المقامة "هارحوماه"

 توسيع دفبه الديك، فرك بلدة شمال صبح ظهر منطقة في المواطنين أراضي في يفتجر ال أعمال مواصلة  .7
 .سلفيت محافظة في المقامتان" زهاف عيلي" و" بروخين" مستعمرتي

 الطور جبل وحي العيسوية قرية أراضي على" حديقة" إلقامة هيكلي مخطط على االحتالل سلطات مصادقة .8
 عام المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة شرق دونم 700 نحو مصادرة إلى سيؤدي والذي القدس، بمدينة
1957. 

 يونحزيران/يو شهر 

مستعمرة  وذلك لتوسيع ثلث، كفر لبلدة التابعة المواطنين أراضي من مساحات االحتالل قوات صادرت .1
 .قلقيلية شمرون" بمحافظة "معالي
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 في ية جديدةاستعمار  سكنية وحدة 1111 إلقامة اءاتعط االسرائيلية والبناء اإلسكان وزارات نشرت .2
أرئيل" "و آدم""و ،"عيليت بيتار"، و"إفرات"و ،"منشيه ألفيه"و ،"زئيف جفعات"و ،"شلومو رمات" مستعمرات

 لحم. وبيت وسلفيت ورام اهلل وقلقيلية القدس محافظات أراضي على المقامة
 لبلدة التابعة الظهر خلة منطقة المواطنين في أراضي في جديدة يةاستعمار  سكنية وحدات بناء في الشروع .3

 .1957عام  المحتلة األراضي ضمن لحم، بيت مرة "اليعازر" بمحافظةمستع لتوسيع الخضر
 وحدة 111 :منها ،جديدة يةاستعمار  سكنية وحدة 1811 نحو بناء على اإلسرائيلية الحكومة رئيس صادق .4

 وحدة 21 و ،"متان" مستعمرة في وحدة 38 و ،"زئيف جفعات" مستعمرة في 381 و "بروخين" مستعمرة في
 مستعمرة في وحدات 11 و ،"يهمنش ألفي" مستعمرة في وحدة 14 و ،"يعقوب خافكو " مستعمرة في
 وسلفيت وقلقيلية القدس محافظات أراضي على المقامة ،"زهاف عيلي" مستعمرة في وحدة 583و ،"متسوفي"

 .1957عام  المحتلة األراضي ضمن
" هارحوماه" مستعمرة في جديدة يةاستعمار  سكنية وحدة 172 لبناء خطة على االحتالل سلطات قتدصا .1

 . 1957عام  المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة جنوب المقامة
 المنطقة من كهرباء خط لمد برقة، قرية قرب يةدالمسعو  منطقة في المسح بأعمال االحتالل سلطات مقيا .5

 .نابلس بمحافظة" شمرون شافي" مستعمرة إلى
 جفعات"و" رامات" مستعمرتي في جديدة يةاستعمار  سكنية وحدة 381 بناء على االحتالل سلطات قتداص .7

 .1957عام  المحتلة األراضي ضمدن القدس مدينة شمال ناتالمقام" زئيف
 في جديدة سكنية شقة 387 لبناء مخصصة أراضي قطع الستئجار طاءع االحتالل سلطات طرحت .8

 .1957 معا المحتلة األراضي ضمن القدس، مدينة شمال المقامة" شلومو رمات" مستعمرة
 بداخلها"، ووضع )كرفانات( 777" يةستعمار اال البؤرة محيط في فجريت أعمالقامت سلطات االحتالل ب .9

 .فوريك بيت بلدة شرق توسيعهابهدف 
 طريق وشق، "عروساه جفعات" يةستعمار اال البؤرة محيط في فريتج قامت سلطات االحتالل بأعمال  .11

 .نابلس بمحافظة بورين قرية قشر  السبع ارد ومنطقة بينها يربط ياستعمار 
 شرق المقامة" جال آفي" يةستعمار اال البؤرة في جديدة سكنية وحدات لبناء تمهيداً  يفجر الت بأعمال الشروع .11

 .الخليل بمحافظة يطا بلدة
 .ريحاأ بمحافظة النويعمة جبل منطقة في طريق لشق فجريالت بأعمال مالقيا  .12

 شهر تموز/يوليو

 إرطاس لقرية التابعتين زيد أبو وجبل نحلة جبل منطقتي بين ياستعمار  طريق لشق يفتجر ال بأعمال القيام .1
 وقت سابق. متنقلة )كرفانات( في بيوتاً  عليها ووضعوا ونمستعمر ال عليها استولى والتي
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شيفوت"  توسيع مستعمرة "آلون بهدف إسكاريا لقرية التابعة المواطنين أراضي في التجريف بأعمال القيام .2
 لحم. بيت بمحافظة

 مدينة مستعمرة" خارسينا" شرق قرب بيوت متنقلة )كرفانات( عليها ووضع األراضي من مساحة تجريف .3
 الخليل.

 شهر آب/أغسطس

" شمرون معالي"مستعمرة  بمحاذاة والواقعة ثلث وكفر عزون بلدتي بين األراضي من مساحة مصادرة .1
 .قلقيلية بمحافظة

 المواطنين أراضي من دونماً  3811 مساحة على اليد بوضع يقضي عسكرياً  أمراً  االحتالل قوات أصدرت  .2
 مستعمرات مجمع في ستعماراال توسيع بهدف وذلك فوكين، ووادي الجبعة وقريتي صوريف لبلدة التابعة

 .والخليل لحم بيت بمحافظتي "عتصيون غوش"
 المواطنين أراضي من دونماً  12 مساحة على اليد بوضع يقضي عسكرياً  أمراً  االحتالل قوات أصدرت .3

 .الخليل بمحافظة" أسفر" مستعمرة توسيع بهدف وذلك سعير، لبلدة التابعة
 الطريق على العازل العنصري الجدار قرب الزيتون بأشجار المزروعة األراضي من مساحة ريفتجالقيام ب .4

 .لحم بيت مدينة شمال( 311) لا حاجز إلى المؤدي
)عرابة(  معسكر أنقاض بمحاذاة والواقعة عرابة لبلدة التابعة اطنينالمو  أراضي من مساحة فجريتالقيام ب .1

 .جنين بمحافظة سابقاً  المخلى
 .نابلس بمحافظة قصرى لقريةة الجنوبي الجهة في المواطنين أراضي من مساحة فجريتالقيام ب .5
 مدرسة بناء( ل58818) رقم مخطط على االحتالل في القدس لبلدية التابعة والبناء التخطيط لجنة وافقت .7

 األرض، فوق طوابق 9و األرض تحت طوابق 3 منها طابقاً  12 من )مكونة –" حيمس أور" – دينية
 ضمن القدس بمدينة جراح الشيخ حي في( رياضية وقاعات سكنية وغرف دينية مدرسة على وتحتوي
 .1957 عام المحتلة األراضي

" جيلو" لمستعمرة الغربية الجهة في نيةسك اتوحد 718 لبناء تاقصامن نتائج االحتالل سلطات نشرت .8
 .1957 عام المحتلة األراضي ضمن القدس مدينة جنوب المقامة

 محافظة في توسيعها بهدف" بركان" لمستعمرةة الجنوبي الجهة في التجريف بأعمال االحتالل قوات قيام .9
 .سلفيت

 القدس بمدينة نسلوا حي في الربابة وادي منطقة في شارع لتوسيع تجريف بأعمال القيام  .11

 شهر أيلول/سبتمبر

 لحم. بيت بمحافظة إرطاس قرية قرب زعرور جبل منطقة في المواطنين أراضي من مساحة تجريف .1
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 على مستعمرة "الكانا" المقامة في يةاستعمار سكنية  وحدة 283لبناء  مناقصة االسرائيلية الحكومة نشرت .2
 .1957عام  لةالمحت ضمن األراضي سلفيت بمحافظة المواطنين أراضي

 بأشجار المزروعة المواطنين أراضي مندونم  2111نحو  بمصادرة عسكرياً  أمراً  االحتالل قوات سلمت .3
 يطا، بلدة شرق الواقعة الديرات قرية قرب زيد ابن وادي في منطقة المنازل من عدد عليها ومبني الزيتون
 عسكرية. ألغراض وذلك

 .سلفيت بمحافظة حارس كفل بلدة جنوب األراضي من مساحة تجريف .4
 .نابلس بمحافظة بورين قرية شرقي السبع منطقة في أرض قطعة تجريف  .1

 شهر تشرين أول/أكتوبر

 مستعمرة في يةاستعمار  سكنية وحدات 2511 لبناء طخطم على النهائية موافقتها االحتالل سلطات أعطت .1
 .1957 المحتلة عام األراضي ضمن القدس، مدينة جنوب همتوس" المقامة"

 لبناء بروخين" تمهيداً "مستعمرة  بمحاذاة الواقعة الزراعية المواطنين أراضي في التجريف بأعمال القيام .2
 جديدة. يةاستعمار  سكنية وحدات

 شمرون" في مستعمرة "عمانوئيل" بمستعمرة "كرنيه يربط ياستعمار طريق  لشق تجريف القيام بأعمال .3
 قلقيلية. محافظة

ية استعمار وحدة سكنية  1151لبناء  بالتخطيط توجيهاته-نتنياهوبنيامين  –ئيلي أصدر رئيس الوزراء االسرا .4
ه" وحدة سكنية في مستعمرة "هارحوما 411و وحدة سكنية في مستعمرة "رمات شلومو"، 551 :منها ،جديدة

 .على أراضي مدينة القدس المقامتين
يًا في محافظات الضفة ضمن تعمار اسشارعًا  12 شقبأصدر رئيس الوزراء االسرائيلي أوامره للقيام  .1

 .1957عام  األراضي المحتلة
 .بمحافظة نابلس جديدتين في محيط قرية يانون الواقعة شرق بلدة عقربا يتيناستعمار إقامة بؤرتين  .5
المواطنين التابعة لقرية حزما،  دونمات من أراضي 1أمرًا عسكريًا يقضي بمصادرة  االحتاللأصدرت قوات  .7

 .ومستعمرة "آدم" المقامة شرق مدينة القدس الواصل بين قرية حزما (437)قم لتوسيع الشارع ر 
إلقامة حدائق  – يةاستعمار  دونمات وقامت بتجريفها ألغراض 3مساحة تقدر بنحو  االحتاللصادرت قوات  .8

 .موالواقعة قرب مستعمرة "دانيال" بمحافظة بيت لح منطقة سرب التين التابعة لبلدة الخضر في-ينمستعمر لل
والواقعة قرب  من أراضي المواطنين التابعة لبلدة الخضردونمًا  59االحتالل مساحة صادرت قوات   .9

"كنيس يهودي" وحدائق  إلقامة – يةاستعمار مستعمرة "نفي دانيال" بمحافظة بيت لحم، ألغراض 
 ين.مستعمر لل
جديدة في  يةاستعمار  نيةوحدة سك 71مباني تحتوي على  3في تنفيذ مشروع بناء  االحتاللشرعت سلطات  .11

 .1957المحتلة عام  " المقامة جنوب مدينة القدس ضمن األراضيهمستعمرة "هارحوما
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وتقع قرب  ووضع سياج في محيطها تابعة لقرية حارس اً دونم 21قطعة أرض مساحتها نحو تجريف  .11
 .عليها بهدف توسيع المستعمرة لالستيالءمستعمرة "بركان" في محاولة 

 ني/نوفمبرشهر تشرين ثا

 مستعمرة في سكنية وحدة 11 :منها ،يةاستعمار  سكنية وحدة 78 لبناء خطة على االحتالل سلطات ادقتص .1
ضمن  الشرقية القدس مدينة أراضي على المقامتين موت"افي مستعمرة "ر  سكنية وحدة 28وهارحوماه" "

 .1957 عام المحتلة األراضي
شلومو"  مستعمرة "رمات ية فياستعمار  سكنية وحدة 111 لبناء مخطط على االحتالل سلطات تصادق .2

 .1957 عام األراضي المحتلة ضمن القدس مدينة شمال المقامة
 مستعمرة "راموت" المقامة ية فياستعمار  سكنية وحدة 211 لبناء خطة على االحتالل سلطات ادقتص .3

 .1957 المحتلة عام األراضي ضمن القدس مدينة شمال
 بني قراوة بلدة جنوب المقامة" نيتافيم" مستعمرة لتوسيع الزراعية المواطنين أراضي في يفجر الت بأعمال القيام .4

 .سلفيت بمحافظة حسان
 في سكنية وحدة 215 :منها ،جديدة سكنية وحدة 278 لبناء مخطط على االحتالل سلطات تادقص .1

 ضمن القدس مدينة وجنوب شمال المقامتان" هارحوماه" مستعمرة في سكنية وحدة 52و" موتار " مستعمرة
 .1957 عام المحتلة األراضي

 العازل العنصري الجدار خلف والواقعة صور كفر لقرية التابعة المواطنين أراضي في يفتجر ال بأعمال القيام .5
 .طولكرم بمحافظة" سلعيت" مستعمرة لتوسيع

 .قلقيلية بمحافظة إماتين قرية قرب صناعية منطقة لتوسع أرض قطعة في فالتجري بأعمال القيام .7
محافظة سلفيت،  في الديك وكفر بروقين بلدتي أراضي من اً دونم 21 بنحو تقدر مساحة تجريفبالقيام  .8

 .عليها( كرفانات) متنقلة بيوت ووضع
 المقامة" شلومو رامات" مستعمرة في جديدة سكنية وحدة 111 لبناء مخطط على االحتالل سلطات قةادمص .9

 .1957 عام محتلةال األراضي ضمن القدس مدينة شمال
 .نابلس بمحافظة بورين لقرية الشرقية الجهة في أرض قطعة جريفت  .11
 .الخليل مدينة شرق الكسارات منطقة في الزراعية األراضي منة مساح تجريف  .11
 .أريحا مدينة شرق شمال الزراعية األراضي من مساحة تجريف .12
 .القدس بمحافظة عدس الشيخ قرية في المواطنين أراضي من دونماً  51 مساحة مصادرة .13
 وقطنة سوريك بيت وقريتي بدو بلدة في المواطنين أراضي من دونم 214 بنحو تقدر مساحة مصادرة .14

 .القدس بمحافظة غلوس ومنطقة
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 لقرية التابعة المواطنين أراضي من اً دونم 12812 مصادرة( سريان بتمديد) تقضي عسكرية أوامر تسليم .11
 .كريةعس ألغراض القدس، بمحافظة إكسا بيت

 ووادي سودا أبو جبل منطقتي في المواطنين أراضي من مساحات بمصادرة يقضي عسكري أمر صدر .15
 .وعسكرية أمنية ألغراض الخليل، بمحافظة العروب مخيم قرب الشيخ

 بيت بلدة في المواطنين أراضي من اً دونم 31.1 بمصادرة يقضي عسكريًا، أمراً االحتالل  قوات أصدرت .17
 .وعسكرية أمنية ألغراض دس،الق بمحافظة حنينا

 الحساسين منطقة إلى مؤدية فرعية طريق قرب عسكرية نقطة إلقامة المواطنين أراضي من مساحة مصادرة .18
 .اهلل رام بمحافظة نظام دير قرية أراضي في والمروج

 عام صادر سابق عسكري أمر بتعديل عسكرياً  أمراً  زبدة، قرية قروي مجلس رئيس االحتالل قوات سلمت .19
 الزراعية المواطنين أراضي من( كم 3.1 وبعرض كم 51 بطول( 2كم 211 نحو بمصادرة يقضي، 2119
 قفين بلدة إلى وصوالً  والخلجان وزبدة، زيد، ونزلة دار، أم قرى في األراضي وتقع، )يعبد بلدة غرب الواقعة

 المواطنين االحتالل نعيم العسكري، األمر هذا  وبموجب العسكرية، األغراض بحجة(، طولكرم محافظة في
 .البناء أو الزراعة ألغراض استخدامها

 ديسمبر/كانون أولشهر 

 مستعمرة في جديدة إستيطانية سكنية وحدات لبناء أساسات وتهيئة التجريف بأعمال قامت سلطات االحتالل .1
 .سلفيت بمحافظة إستيا دير بلدة غرب المقامة" ياكير"

 البؤرة في الجديدة اإلستيطانية السكنية الوحدات من عدد في البناء أعمال واصلت سلطات االحتالل .2
 .نابلس بمحافظة "كودش إيش" اإلستيطانية

جديدة  استعماريةوحدة  381بناء ، على القدسمدينة بلدية االحتالل في صاقت لجنة التنظبم والبناء التابعة ل .3
وحدة في  73ستعمرة "راموت" ووحدات في م 317، توزعت بواقع في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم

  مستعمرة "هارحوماه".
المقامة على أراضي  "إيل متان" االستعماريةأصدر وزير جيش االحتالل موشيه يعلون، أوامره بشرعنة البؤرة  .4

ودفع مخططات بناء فيها وتوسيع الطريق المؤدي  ،«مكانة قانونية»ومنحها ، المواطنين في محافظة سلفيت
دونم من األراضي الفلسطينية في  111 شهرين مصادرةات االحتالل قررت قبل نحو إليها. وكانت سلط

، وذلك بغرض ضمها للبؤرة «محمية طبيعية»وادي قانا غرب بلدة دير استيا، التي كانت مصنفة كك 
عالنها ال  في محافظة سلفيت. 24رقم  مستعمرةالمذكورة تمهيدا لشرعنتها وا 

 بمحافظة نظام دير قرية قرب أرض قطعة في إستيطاني طريق لشق جريفالت بأعمال اإلحتالل قوات قامت .5
 .اهلل رام

 .قلقيلية بمحافظة قدوم كفر لقرية التابعة المواطنين أراضي من مساحة تجريفبقامت جرافات االحتالل  .6
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 ةمستعمر  شرق والواقعة عزون لبلدة التابعة المواطنين أراضي من مساحات تجريفبقامت جرافات االحتالل  .7
 .قلقيلية بمحافظة "شمرون معالي"

 اإلستيطانية البؤرة قرب والواقعة جالود لقرية التابعة المواطنين أراضي من مساحات اإلحتالل قوات جرفت .8
 .نابلس بمحافظة "إحيا"

 بمحافظة العروب مخيم بمحاذاة المار يسئالر  الشارع بمحاذاة الواقعة المواطنين أراضي من مساحة تجريف .9
 .الخليل

 .نابلس بمحافظة ةقصر  قرية مدخل قرب الزراعية المواطنين أراضي من مساحة جريفت .11
 عقربا لبلدة التابعة الطويل خربة منطقة في القمح بمحصول المزروعة األراضي من مساحة تجريف .11

 .نابلس بمحافظة
 عين وقريتي بيتونيا لبلدة التابعة المواطنين أراضي من دونم 321.13 بمصادرة يقضي عسكري أمر تسليم .12

 .األمنية الدواعي بحجة الفوقا، عور وبيت عريك
 المواطنين أراضي من دونم 9.43 بمصادرة يقضي سابق عسكري أمر سريان بتمديد عسكري أمر تسليم .13

 .اهلل رام بمحافظة سيرا بيت قرية غرب الواقعة
في الضفة تعتبرها  ألف دونم 31النقاب عن خطة إسرائيلية لتحويل  االسرائيلية كشفت صحيفة هآرتس .14

كما بينت الصحيفة ذاتها أن السلطات االسرائيلية  .المستعمرات لتوسيع "أراضي دولة"حكومة إسرائيل 
، والتي حولتها بعد استولت على مليون دونم من أراضي الضفة وحولتها إلى معسكرات تدريب للجيش

 .من دخولهاأصحابها الفلسطينيين اتفاقيات أوسلو الى "أراضي دولة"، ومنعت 
جديدة  استعماريةأحياء  لبناءه يعلون، قرارا بإخالء معسكرين للجيش، يأصدر وزير الجيش اإلسرائيلي، موش .15

 الضفة الغربية.ب محافظة الخليل ، فيف"زها "عاليه، و"كريات أربع، تتبع مستعمرتي "مكانهما
 بناءصل إلى مراحل متقدمة في إن االحتالل وأذرعه المختلفة و  "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت  .16

 ،التهويدي في منطقة حي المغاربة "راوستبيت ش"الواجهات والمباني الخارجية اإلضافية الحديثة في مشروع 
وتدمير اآلثار واألبنية ويأتي ذلك ضمن مساعي االحتالل المحمومة لطمس  غرب المسجد األقصى.

وتغيير المشهد الحضاري اإلسالمي المحيط تجاه تهويد ، في ااإلسالمية التاريخية في منطقة حي المغاربة
 .بالمسجد األقصى

 
 

  



32 
 

 الباب الرابع

 4102المستعمرين خالل العام اعتداءات 

م(، صعدت قطعان المستعمرين، بحراسة ومشاركة قوات االحتالل االسرائيلي، من 2114في العام المنصرم )
 اعتداءاتهم، حيث شهد العام المذكور ارتفاعًا ملحوظًا في عدد اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكات

، بالرغم من اختالف االحصاءات بين مصادر اليهود بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم المستعمرين
 . رصد هذه االعتداءات

على الفلسطينيين  اعتداءً  754 ، أن المستعمرين اليهود شنوا11فقد أظهر تقرير لمعهد االبحاث التطبيقية "أريج"
يليها محافظة الخليل  ،%38.1بنسبة  اعتداء 291أغلبها في مدينة القدس بواقع  ،2114خالل العام  وممتلكاتهم

 اتاعتداء 117بيت لحم  محافظة ثم ،%11.1بنسبة  اعتداء 111 محافظة نابلسف ،%17.3بنسبة  اعتداء 132
صدر، قامت قطعان المستعمرين باقتالع وحرق وتدمير وتجريف ما ال يقل عن واستنادًا الى ذات الم .%14.1بنسبة 

(، تليها محافظة بيت لحم %41.1شجرة وشتلة خالل العام المذكور، أغلبها في محافظة رام اهلل والبيرة ) 11195
لتقرير أن (. أما من حيث االستيالء على األرض الفلسطينية، فقد أوضح ا%12.5(، ثم محافظة الخليل )19.4%)

أمر لمصادرة األراضي الفلسطينية، سواًء كان ذلك بححج أمنية أو  18سلطات االحتالل االسرائيلي قامت بإصدار 
دونمًا، ذهبت جميعها لصالح المشروع التوسعي  7253بإعالنها أراضي دولة، حيث بلغت مساحة األرض المصادرة 

 الستعمارية على وجه الخصوص. االستعماري بشكل عام، وتوسيع المستعمرات والبؤر ا

لها من 2114اعتداء للمستعمرين اليهود خالل العام  111أما مركز المعلومات الفلسطيني فقد رصد أكثر من  ، فصَّ
خالل تقاريره الشهرية التي أصدرها، والتي أظهرت الهجمة الشرسة للمستعمرين والمتطرفين اليهود على المسجد 

مرة، مما يعني أن انهم اقتحموا المسجد  129ا المسجد األقصى ما ال يقل عن حيث اقتحمو االقصى المبارك، 
بعض  السياق، قدرتاألقصى خالل نصف ايام السنة، بعد استثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وفي ذات 

رم، مستعمر ومتطرف يهودي اقتحموا المسجد المبارك خالل العام المنص 11111المصادر أن ما ال يقل عن 
بالتزامن مع تصاعد التصريحات من مسؤولين رسمين ومستعمرين متطرفين الى تقسيم المسجد المبارك زمانيًا بين 

   المسلمين واليهود.

حالة اعتداء على المواطنين الفلسطينيين، وما ال  131أكثر من شهد العام المنصرم  واستنادًا الى المصدر السابق،
ام بها مستعمرون يهود ضد المواطنين الفلسطينيين، تراوحت نتائجها ما بين القتل حالة دهس متعمد، ق 34 يقل عن

هدفين. وفي العام المنصرم، كذلك، جددت عصابات المستعمرين اقتحامها لمنطقة المستَ  ظواالصابة والفشل نتيجة لتيق

                                                           
 http://www.pead.psالمصدر: دائرة شؤون المغتربين، موقع الكتروني:   11 
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عسكرية اسرائيلية  حالة اقتحام تحت حراسات 12قبر يوسف، شرق مدينة نابلس، حيث تم رصد ما ال يقل عن 
 مشددة. 

عمرون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، خالل توفيما يلي تفاصيل لحوادث االعتداء التي قام بها المس
 .سابق الذكر ، وذلك استنادًا الى تقارير مركز المعلومات الفلسطيني2114العام 

 شهر كانون ثاني/ يناير 

'حرميش' المقامة فوق أراضي بلدة يعبد، بالضرب المبرح على  عمرةمستاعتدى حراس  ،1/1/2114بتاريخ  .1
 .من المكان الفتى أحمد نضال أبو ارميلة أثناء رعية للماشية في أراضي البلدة وقاموا بطرده

"بيت هداسا" منزل المواطن زيدان الشرباتي وسط  مستعمرةمن  مستعمرينتسعة  اقتحم ،4/1/2114بتاريخ  .2
 وا بإطالق اعيرة نارية تهديدية وسيل من الشتائم النابية اتجاه القاطنين في المنزل.مدينة الخليل، وقام

 بالحجارة والمتسوقين الشاللة شارع تجار "،هداسا بيت" مستعمرة ومستعمر  ، هاجم4/1/2114بتاريخ  .3
لحاق البسطات من عدد بتحطيم تسبب الفارغة، مما والزجاجات العادمة والمياه  متلكاتبم مادية أضرار وا 

 .المواطنين
الطفلة مرح منذر بالضرب والركل على انحاء مختلفة من جسم  مستعمراعتدى ، 1/1/2114بتاريخ  .4

خالل توجهها إلى مدرستها في وذلك عاما( من سكان بلدة سلوان جنوب األقصى المبارك،  12جالجل )
 القدس القديمة.

وخزان الماء ببلدة  ر محيط المدرسة الثانويةيتسها مستعمرةي مستعمر اقتحم عدد من ، 5/1/2114بتاريخ  .1
وقاموا بأعمال عربدة وتخريب، وأتلفوا لوحة كهرباء قريبة من الخزان، وألقوا الحجارة عوريف جنوب نابلس، 

 باتجاه المدرسة.
 علىبالضرب ، "سوسيا"و  "متسبي يئير"تي مستعمر ي مستعمر اعتدت مجموعة من ، 5/1/2114بتاريخ  .5

خربة بير العد بمسافر يطا جنوب اثناء رعي الغنم في منطقة  عاما(18ماعيل العدرة )اس المواطن صابر
  .، مما ادى الى اصابته بكسر في األنفالخليل

ين اليهود المسجد األقصى بحماية معززة من عناصر مستعمر اقتحمت مجموعة من ال، 5/1/2114بتاريخ  .7
في المسجد األقصى عبد الرحمن بكيرات عند باب  الُمدّرس بحلقات العلم، التي اعتقلت شرطة االحتالل

 .بمنطقة باب الخليل في القدس القديمة للتحقيق "القشلة" شرطة األسباط، واقتادته إلى مركز
سيارات تعود  1بإعطاب إطارات  قام نشطاء من اليمين اإلسرائيلي المتطرف، 7/1/2114بتاريخ  .8

 ."الموت للعرب"خط شعارات عنصرية منها و  48للمواطنين العرب في مدينة يافا في أراضي 
في محافظة  وقصرهون قرى قريوت وجالود مستعمر هاجم جيش االحتالل،  حماية، تحت 7/1/2114بتاريخ  .9

 وخّربوا بعض حقول الزيتون فيها. ،واعتدوا على المواطنين ،نابلس
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متلكات المواطنين، اعتدوا على محيث ون قرية مادما جنوب نابلس، مستعمر ، هاجم 8/1/2114بتاريخ  .11
 .ت تهديد وتحريض ضد المواطنيناوكتبوا شعار  ،وأضرموا النار بمركبتين

ون بقطع أشجار زيتون في أراضي مستعمر ، قام بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، 8/1/2114بتاريخ  .11
 جنوب طولكرم. "كفا"و "شوفة"المواطنين بين قريتي 

المقامتين عنوة على أراضي " افيجال"و "متسبى يائير" تيمستعمر  ومستعمر اعتدى ، 8/1/2114بتاريخ  .12
تحت حماية  في مسافر يطا على المزارعينبالضرب والرشق بالحجارة المواطنين شرق يطا جنوب الخليل، 

   جيش االحتالل.
بكتابة شعارات مسيئة ومن ضمنها ون قرية سنجل شمال رام اهلل، وقاموا مستعمر ، اقتحم 9/1/2114بتاريخ  .13

 .في البلدة على جدران أحد المنازل "موت للعربال"
المسجد ( قوات االحتالل اإلسرائيلي ومخابراتهًا )برفقة مستعمر  21، اقتحم أكثر من 9/1/2114بتاريخ  .14

الذين تصّدوا للمقتحمين بهتافات وصيحات التهليل ، وقاموا باستفزاز مشاعر المصلين، األقصى المبارك
 .والتكبير

، في محطة القطار الخفيف غربي "الكلورمادة "يهودي فتاة مقدسية بك مستعمررشق  ،9/1/2114بتاريخ  .11
 القدس، والذ بالفرار.

تالف عشرات اشجار الفاكهة والزينة في مشتل في ، 11/1/2114بتاريخ  .15 أقدم متطرفون يهود، على قطع وا 
ي البؤرة ستعمر موخطوا شعارات تشير إلى أن الفاعلين من  ،داخل الخط االخضربلدة كفر قاسم 

 .نابلس، المقامة عنوة على اراضي المواطنين بالقرب من بلدة قصرة بمحافظة "ايش كادوش"ية ستعمار اال
المقامة على أراضي المواطنين شمال رام اهلل، مركبة  "بيت إيل"و مستعمر هاجم ، 11/1/2114بتاريخ  .17

ت االحتالل اإلسرائيلي التي لم تحرك عائلة فلسطينية بالحجارة واألدوات الحادة، على مرأى ومسمع قوا
مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من مدخل مخيم  برشق "بيت إيل"ي مستعمر عدد من كما قام  ساكنا.

 الجلزون، وحطموا زجاج عدد منها.
لمسجد ا "يهودا غليك"ين بقيادة الحاخام المتطرف مستعمر مجموعات من الاقتحمت  ،12/1/2114بتاريخ  .18

 ، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.لمباركاألقصى ا
 11أكثر من  على قطع وتحطيم "أفيغال'و "ماعون"تي مستعمر ون من مستعمر أقدم  ،13/1/2114بتاريخ  .19

 زيتون مثمرة شرق بلدة يطا جنوب الخليل.شجرة 
هودا "يتطرف األقصى بقيادة الحاخام المالمسجد مجموعات من المستعمرين اقتحمت ، 14/1/2114بتاريخ  .21

اعتقلت المدّرس بحلقات العلم ايهاب الجالد، واقتادته إلى أحد بحراسة شرطة االحتالل، التي "، غليك
 .من دخول المسجدحلقات العلم طالبات  4مراكزها في المدينة، ومنعت 
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من  ين أراضي المواطنينمستعمر زرع عشرات ال، بحماية جيش وشرطة االحتالل ،14/1/2114بتاريخ  .21
في خلة عبودة شرق مدينة الخليل، بأشتال دونمًا(  111)تصل مساحتها الى أبو ارميلة وأبو اسنينه لتي عائ

 ".حفات جال"ية ستعمار البؤرة اال وضمها الى الزيتون، تمهيدا لالستيالء عليها
 بحماية جيش االحتالل موكب رئيس الوزراء المستعمريناحتجزت مجموعة كبيرة من  ،14/1/2114بتاريخ  .22

  .والبيرة رامي الحمد اهلل بالقرب من قرية ترمسعيا بمحافظة رام اهلل
ورشقوهم  مزارعي قرية بورين جنوب نابلس، عدد من "براخا" مستعمريهاجم عدد من  ،14/1/2114بتاريخ  .23

 .المستعمرةبالقرب من يقع شق طريق زراعية شرق القرية بالمجلس القروي قيام أثناء وذلك ، بالحجارة
مكان عملهم  عودتهم منأثناء  يتبع وزارة الصحةعلى طاقم  المستعمرينعدد من اعتدى  ،14/1/2114 بتاريخ .24

 في مدينة نابلس إلى رام هللا.
، على "تدفيع الثمن"و "الموت للعرب"خط متطرفون يهود، شعارات عنصرية منها  ،14/1/2114بتاريخ  .21

  جدار حديقة في مدينة تل أبيب.
ديراستيا شمال قرية النيران بمدخل مسجد علي بن أبي طالب في  مستعمرون علأش ،11/1/2114بتاريخ  .25

 محافظة سلفيت.
، بحراسة االقصى لمسجداين مستعمر اقتحمت مجموعات صغيرة ومتتالية من ال ،11/1/2114بتاريخ   .27

ت أحد طلبة حلقا ،الطالب إيهاب أبو ميزر اعتقلت، التي عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
 .واقتادته إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة ،من باحاته، العلم

وات في اراضي المواطنين بمنطقة االمعززين بالسالح والهر  المستعمرينانتشر مئات  ،15/1/2114بتاريخ  .28
ن التابعة لبلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، فيما قامت قوات االحتالل باعتقال مواطني الكسارة وجبل جالس

 من البلدة.
باحات المسجد األقصى  (يهودا غليك )بقيادةاقتحم العشرات من المستعمرين  ،15/1/2114بتاريخ  .29

 .سطح قبة الصخرة المشرفة، فيما جزء منهم المبارك
، المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب جنين، بالضرب "حرميش" مستعمرواعتدى  ،15/1/2114بتاريخ  .31

 .مستعمرةتواجدهما في أراضي البلدة المحاذية لل ، خاللمن البلدة أحمد أبو ارميلةو  فتيين أحمد غسانالعلى 
وذلك بحماية قوات  ،على مدخل بلدة بيت امر المستعمرينمجموعة من احتشد  ،17/1/2114بتاريخ  .31

ستة فتية بالرصاص المعدني المغلف ، مما أدى اندالع مواجهات أدت الى اصابة االحتالل االسرائيلي
 بجروح. آخر طفل و طاط، بالم

المقامة على  ،"هفات ماعونالمستعمرين من البؤرة االستعمارية " عشرات، هاجم 18/1/2114بتاريخ  .32
المزارعين واعتدوا عليهم ونفذوا أعمال عربدة وتخريب وعنف، تزامنا مع اعتداء  ،أراضي الموطنين شرق يطا

  .شوهد وهو ينزف، حيث جنود االحتالل على مواطن واعتقاله من المنطقة
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المقامة  "نحال نجهوتمن مستعمرة " ،المستعمرين المدججين بالسالحعشرات قطع  ،19/1/2114بتاريخ  .33
اها وقر بمحافظة الخليل على أراضي المواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل، الطريق الرابطة بين بلدة دورا 

 الغربية.
يرافقها عدد من عناصر المخابرات االسرائيلية  ،نيمستعمر اقتحمت مجموعة من ال ،21/1/2114بتاريخ   .34

 في عملية تصعيدية الستهداف المسجد األقصى.المسجد األقصى المبارك  ،وشرطة االحتالل
، بلدة بيت فوريك شرقي محافظة نابلساألطراف الشرقية لمتطرفون  مستعمرونهاجم  ،21/1/2114بتاريخ  .31

المواطنين  وتالحققوات االحتالل البلدة ، قبل أن تقتحم حيث تصدى لهم المواطنون ومنعوهم من التقدم
 صوبهم قنابل الغاز السام. وتطلق

دونما مزروعة بالمحاصيل الشتوية  31 نحومن مستعمرة "سوسيا" مستعمرون تلف أ، 21/1/2114بتاريخ  .35
  في مسافر يطا الشرقية جنوب الخليل.

عناصر برفقة  مستعمرًا، 151اقتحم نحو  ،"غليك يهودا"الحاخام المتطرف يتقدمهم  ،21/1/2114بتاريخ  .37
  المبارك. االسرائيلي، المسجد األقصى المخابرات وجنود ومجندات االحتالل

 8زجاج  مستعمرونحطم  ،بلدة قبالن جنوب نابلسخالل مهاجمتهم ألطراف  ،21/1/2114بتاريخ  .38
 منازل.كتبوا شعارات عنصرية على جدران المركبات وأعطبوا إطاراتها، كما 

ة حوسان غرب بيت يقوات االحتالل، مزارعين اثنين من قر تساندهم  ،مستعمرونمنع  ،21/1/2114بتاريخ  .39
 ."، لزراعة أشتال زيتون فيهابيتار عيليت" مستعمرةلحم من الدخول ألرضهما القريبة من 

االحتالل،  اقتحمت جماعات المستعمرين المسجد االقصى المبارك، بحماية شرطة ،22/1/2114بتاريخ  .41
طالبات توثيق استفزاز أحد المستعمرين ل لمحاولته، مصورًا صحفيًا بالقرب من باب المغاربة اعتقلتالتي 
من إجراءات تفتيشها لرّواد المسجد . وتزامن ذلك مع تصعيد شرطة االحتالل داخل المسجد المباركالعلم 

 .خاصة من فئة الشبان والشابات، األقصى
مزروعة في مساحة تصل الى شتلة زيتون  811أكثر من  وسرقوا ونمستعمر اقتلع  ،22/1/2114بتاريخ  .41

 من أراضي بلدة سنجل شمال رام اهلل. دونم  211
هاجمت مجموعة من المستعمرين األطراف الشرقية الجنوبية لبلدة بيت فوريك شرق  ،22/1/2114بتاريخ  .42

 لوقد أطلقت قوات االحتال .ن تصدوا لهمالبلدة الذيشبان  معمواجهات  مما ادى الى اندالعنابلس، 
المتواجدة في المكان قنابل الدخان والرصاص المعدني على الشبان، مما أدى الى اصابة مواطنين اثنين 

 .محمود شكري حنني ورشاد نصاصرةبالرصاص المعدني، هما 
الموت "ب، ومنها خط متطرفون يهود، شعارات عنصرية باللغة العبرية معادية للعر  ،23/1/2114بتاريخ  .43

 .الخط االخضروذلك على جدران بنايات سكنية في مدينة تل أبيب داخل  "،للعرب
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حيث قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل،  ،"كرمئيل" مستعمرة مستعمرو هاجم ،24/1/2114بتاريخ  .44
(، وبالل عاماً  17الحاجة مليحة الهذالين )، عرف منهم القرية مواطنيعدد من على المبرح بالضرب اعتدوا 

 (.عاماً  27الهذالين )
جنود االحتالل، هاجم مستعمرون )مجددًا( أطراف  مرة أخرى خالل يومين، وبحماية ،24/1/2114بتاريخ  .41

 ، حيث تصدى لهم اهالي البلدة.بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية
الضرب المبرح على مواطنين ورعاة ، ب"كرمئيل" مستعمرةمن مستعمرون اعتدى  ،21/1/2114بتاريخ  .45

عاما(  51عرف منهم الحاج سليمان الهذالين )، يطا جنوب الخليلبلدة ماشية في قرية أم الخير شرق 
 عاما(. 17والحاجة مليحة الهذالين )

المقامة على  "بيت عين" من مستعمرةن بالسالح يمدججالن يمستعمر عشرات الهاجم  ،21/1/2114بتاريخ  .47
منعوهم من العمل في أراضيهم المحاذية شتموهم و و المزارعين  بيت أمر، شمال الخليل،أراضي بلدة 

 للمستعمرة، كما قاموا بقطع عدد من أشجار الزيتون الموجودة في هذه األراضي الزراعية.
خيمة االعتصام المقامة على أراضي قرية النبي قام عدد من المستعمرين بحرق  ،21/1/2114بتاريخ  .48

على عمليات االستيالء على األراضي التي ، والتي اقيمت لالحتجاج ل غرب القدس المحتلةصموئيل شما
 تتم في القرية، وعلى استيالء االحتالل على مسجد القرية بحجة الترميم.

في مدينة القدس  المستعمرينأصيب مواطنان جراء رشقهما بالحجارة من قبل  ،21/1/2114بتاريخ  .49
 .المقدسة ( بالمدينة1هما في الشارع رقم )، وذلك اثناء مرور المحتلة

في شارع الشهداء  ،عاما( 13على الطفل يزن زيدان الشرباتي )مستعمرون اعتدى  ،21/1/2114بتاريخ  .11
 ما تسبب بإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده.مأثناء توجهه لمتجر قريب،  ،وسط مدينة الخليل

، ألحد المواطنين قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم ا  رضأ مستعمرا   15اقتحم نحو  ،25/1/2114بتاريخ  .11

 .استعماريةبهدف االستيالء عليها ألغراض  وشرعوا بتجريفها
من  ،عاما( 22شاب منيب عبد الرحمن علقم )الدهست حافلة مستعمرين اسرائيلية  ،27/1/2114بتاريخ   .12

 .بجروح خطيرةمما ادى الى اصابته بلدة بيت أمر شمال الخليل، 
يتقدمهم  ،اً مستعمر اقتحام عشرين  أحبط حّراس المسجد األقصى المبارك محاولة ،28/1/2114تاريخ ب .13

والتجول  إدخال أعالم إسرائيلية إلى المسجد، حيث حاولوا ، للمسجد األقصى"يهودا غليك"الحاخام المتطرف 
 في أرجاءه.

العائد لعائلة الكسواني  للتعليم "اوميغ"أعلى معهد يرافقه شخص آخر  مستعمرتهجم  ،28/1/2114بتاريخ  .14
ما أدى إلى حدوث م، يوماً  14خالل  في حي الشيخ جراح بالقدس وسلمه إخطارا باإلخالء والكائن

أوامر بتوزيع  االحتالل بالقدسيأتي ذلك ضمن قيام بلدية و  .المعهد وبين طلبة مااشتباكات باأليدي بينه
 يها.ستيالء علبهدف اال المواطنين إخالء للعديد من عقارات
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، منازل وبركسات تعود ترافقهم جرافة كبيرة ،المتطرفين المستعمرينحاصر عشرات  ،29/1/2114بتاريخ  .11
حاصروا ثالثة حيث  ،لعائلة صالح في بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، بحجة ملكيتهم لألرض

 منازل وثالثة بركسات تعود للعائلة وهددوا بهدمها.
تعود  ،نابلسشجرة زيتون في قرية مادما جنوب  21 ،مستعمرو "يتسهار"قطع  ،29/1/2114بتاريخ  .15

 للمواطن أنور عبد اللطيف نصار.
 في مدينة نابلس." يوسف "قبر مستعمر 1111اقتحم أكثر من  ،29/1/2114بتاريخ  .17

 شهر شباط/فبراير

لى أراضي بلدة بيت المقامة ع "بيت عين" عشرات المستعمرين من مستعمرةهاجم ، 1/2/2114بتاريخ  .1
وشتموهم بألفاظ نابية وطاردوهم بالحجارة، أمر، شمال الخليل، وهم مدججون بالسالح، مزارعين من البلدة 

، ثم قاموا بتكسير أغصان أشجار الزيتون تحت أعين مستعمرةومنعوهم من العمل في أراضيهم المحاذية لل
 .قوات االحتالل التي لم تحرك ساكنًا لمنعهم

بلدتي ترمسعيا وسنجل في محافظة أراضي شجرة زيتون في  1521 المستعمروناقتلع  ،2/2/2114بتاريخ  .2
 .والبيرة رام اهلل

عاما(، ومحمد  25باسم غالب حمامرة )ابين الش المستعمريناختطفت مجموعة من  ،3/2/2114بتاريخ  .3
 .بلدتهم بالقرب منأثناء رعيهم الغنم من بلدة جبع جنوب جنين  عاما(27عوض عالونة )

الحاخام المتطرف  )يتقدمهم االجانبالسياح و  المستعمرين قتحمت مجموعات منا ،4/2/2114بتاريخ  .4
برفقة حراسات معززة  ،المسجد االقصى منذ ساعات الصباح عبر مجموعات صغيرة ومتتالية"( هودا غليك"ي

 .من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
، بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي، حيي عين سارة وراس الجورة في رونمستعماقتحم  ،1/2/2114بتاريخ  .1

في حي عين سارة " عين سارة"مدعين أنهم يبحثون عن نبعي مياه هما ، مدينة الخليل بشكل استفزازي
 س الجورة.أفي ر  "عين خلة بطرخ"و

من زيتون معمرة جرة ش 111نحو من مستعمرة "إيتمار"  المستعمرينقطع مجموعة من  ،1/2/2114بتاريخ  .5
 أراضي قرية يانون جنوب نابلس.

قرية أراضيهم بعددا من المزارعين في  المستعمرين المسلحينهاجمت مجموعة من  ،5/2/2114بتاريخ  .7
 قصرة جنوب نابلس.

 "(يهودا غليك"الحاخام المتطرف المستعمرين )يقودها مجموعات صغيرة من  قامت ،9/2/2114بتاريخ  .8
 األقصى المبارك من باب المغاربة بحماية وحراسة عناصر شرطة االحتالل.لمسجد باقتحام ا

شتلة زيتون في أراضي قرية  411على اقتالع وتدمير أكثر من  مستعمرونأقدم  ،9/2/2114بتاريخ  .9
 سنجل شمال مدينة رام اهلل.
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لمقامة على ا "عاتقو " مستعمرة بشاب فهيم مصطفى حماد قر العلى  مستعمراعتدى  ،9/2/2114بتاريخ   .11
أصيب في رأسه بعد ضربه بعقب مسدس، ووصفت إصابته لحم، حيث أراضي بلدة تقوع شرق بيت 

 بالمتوسطة، ونقل على إثرها إلى مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي العالج.
وادي "لمواطنين في حي تعود سيارة  30إطارات حوالي  ،متطرفونمستعمرون أعطب  ،11/2/2114بتاريخ   .11

 .على جدران المنازل ن بلدة سلوان وخطوا شعارات عنصريةم "ياصول
 " والحاخامأوري أريئيل"يتقدمهم وزير اإلسكان اإلسرائيلي  المستعمريناقتحم عشرات  ،11/2/2114بتاريخ  .12

المسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة  "،يهودا غليك"المتطرف 

  االحتالل.
شتلة زيتون عمرها ثالث سنوات في اراضي بلدة الخضر  111 اقتلع مستعمرون ،11/2/2114خ بتاري .13

 .ياحز المرحوم شوقي ال ملكيتها ألبناءتعود  ،جنوب بيت لحم
 ،المقامة على أراضي بلدة يطا جنوب الخليل" سوسيا" مستعمرةمن  ،مستعمرونقطع  ،12/2/2114بتاريخ  .14

 . تعود ملكيتها لعائلة حوشية ،د السويد شرق يطاشجرة زيتون في منطقة وا 111نحو 
دونم(  211)منطقة العقبان  يأراضأشتال الزيتون في بزراعة المستعمرون شرع  ،12/2/2114بتاريخ  .11

في إطار المخطط االحتاللي لسلب األرض ألغراض وذلك  ، تحت حماية جنود االحتالل،شرق بيت لحم
 ."نوكديم"و "الدافيد"و "بارزين" بمستعمراتخاصة  استعمارية ةتوسعي

وطلبة من معاهد دينية  ،"يهودا غليك"الحاخام المتطرف يتقدمهم  مستعمروناقتحم  ،13/2/2114بتاريخ  .15
 بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل. ،يهودية، المسجد األقصى المبارك

اآلالف استعمارية تضم من اليمين، بمسيرة  شارك وزراء إسرائيليون وأعضاء كنيست ،13/2/2114بتاريخ  .17
 "معاليه أدوميم" مستعمرةالواقعة بين  "باب الشمس" منطقة قرية فيالمتطرفة من طلبة المعاهد الدينية 

 ي فيها.ستعمار مطالبين بالبناء اال "E1"القدس، وتسميها إسرائيل  مدينةو 
مقامة عنوة على أراضي بلدتي يعبد وعرابة ال ،"مابدوتانمستعمرو مستعمرة "هاجم  ،14/2/2114بتاريخ  .18

مزارعين الشقيقين أحمد ونايف محمد جرادات أثناء عملهما في أرضهما في بلدة عرابة الجنوب غرب جنين، 
  وأجبروهما على مغادرتها تحت تهديد السالح.

، مما ةقرب بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيليأطلق مستعمر الرصاص على سيارة  ،11/2/2114بتاريخ  .19
 .نقلت إلى المستشفى لتلقي العالج حيثعاما(،  18نهاد كمال داود ) المواطنة أدى الى اصابة

وقوات االحتالل، مزارعين من قرية العساكرة شرق بيت لحم من  مستعمرونع من ،15/2/2114بتاريخ  .21
الشتال في حال ، وهددوهم باقتالع هذه ا، بحجة أنها أراض إسرائيليةبأشتال الزيتون زراعة أراضيهم

 .زراعتها
معاهد دينية يهودية، المسجد األقصى المبارك طلبة من  مستعمراً  41اقتحم أكثر من  ،17/2/2114بتاريخ  .21

 من باب المغاربة بحراساٍت معززة من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
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ل اإلسرائيلي، مخابرات وشرطة االحتال ، بحمايةالمستعمريناقتحمت مجموعة من  ،18/2/2114بتاريخ  .22
هذا اليوم للمشاركة  "حاخامات"قيادات ومرجعيات دينية يهودية  لدعوة ، استجابةالمسجد األقصى المبارك

 ."لتغيير الوضع القائم فيه"في صلوات تلمودية جماعية باألقصى 
االقتصاد  عاملين في وزارة ومستعمرين، من جيش االحتاللمشتركة قوة ، منعت 18/2/2114بتاريخ  .23

في بلدة  ضبطت المستعمرات،طنا من المواد الغذائية من منتجات  21 واتالف من مصادرةلفلسطينية ا
 مفاتيح سيارات اإلتالف التابعة للوزارة.منعت االتالف وصادرت  ، حيثبيت لحم جنوب مدينةالخضر 

مركبة،  31المتطرفة، إطارات نحو  "تدفيع الثمن"من جماعة  مستعمرون ، أعطب19/2/2114بتاريخ  .24
 وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية شرفات بمحافظة القدس.

غرفة زراعية تعود للمواطن رياض داود صالح من بلدة الخضر  ،مستعمرونهدم  ،19/2/2114بتاريخ  .21
 جنوب بيت لحم.

من الحرم سنوات( بالقرب  7)أحمد نعيم برقان بدهس الطفل  إسرائيليقام مستعمر  ،19/2/2114بتاريخ  .25
بجروح مختلفة ما بين المتوسطة والخفيفة، وتم الطفل ، حيث أصيب الخليلمدينة اإلبراهيمي الشريف وسط 

 .لمشفى الخليل الحكومي لتلقي العالج نقله
الجاثمة على أراضي قرية قريوت  "عيدي عاداالستعمارية "البؤرة مستعمرو أقدم  ،19/2/2114بتاريخ  .27

 .وسرقتها شتلة زيتون 711أكثر من على اقتالع ، جنوب نابلس
محمد رجا الزبن ن من مستعمرة "يتسهار" بالضرب على المواطن و اعتدت مستعمر  ،19/2/2114بتاريخ  .28

 أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده.مما  جنوب نابلس،من قرية بورين  عاما( 11)
، مدرسة بورين الثانويةا جيبين عسكريين محيط ن للمستعمرين يرافقهمااقتحمت سيارت ،19/2/2114بتاريخ  .29

 مع طلبة المدرسة. أدى إلى اندالع مواجهاتمما 
واصلت  ،"ليكغيهودا "يتقدمها الحاخام المتطرف  عبر مجموعات صغيرة ومتتالية ،21/2/2114بتاريخ  .31

 شرطة االحتالل. ةوحماي ةوبحراس ،اقتحامها للمسجد األقصى اليهود المستعمرينعصابات 
مزارعين من قرية العساكرة شرق بيت ال ،قوات االحتاللتحميهم  ،مستعمرونهاجم  ،21/2/2114تاريخ ب .31

وزراعتها بأشتال الزيتون، وأجبروهم على مغادرة المكان  منعوهم من فالحة أراضيهماعتدوا عليهم و لحم و 
 تحت تهديد السالح، ثم قاموا باقتالع ما تم زرعه.

على  المقامة عنوة على أراضي محافظة سلفيت، ،"أريئيلحراس مستعمرة "، اعتدى 21/2/2114بتاريخ   .32
مزارعين ونشطاء في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كانوا يزرعون أشجار زيتون لمناسبة الذكرى 

صابة خمسة شبان، بجروح بين طفيفة ومتوسطة، جرى نقلهم الى إما أدى م ،( النطالقة الجبهة41الك)
 يد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.لمستشفى الشه

تحت حماية قوات  أمر،المقامة على أراضي بلدة بيت  مستعمرو "بيت عين"هاجم  ،22/2/2114بتاريخ  .33
 ، وقاموا بطرده منها.المزارع محمد عبد الحميد جابر الصليبي أثناء عمله بأرضه، االحتالل
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نابلس بحماية من قوات االحتالل  شرق "قبر يوسف" المستعمريناقتحم مئات  ،27/2/2114بتاريخ  .34
 بحجة أداء طقوس دينية.و اإلسرائيلي، 

بتجريف أراض زراعية على أطراف قرية جالود جنوب شرقي نابلس  مستعمرونشرع  ،27/2/2114بتاريخ  .31
 .ريةق" القريبة من الشفوت رحيلمستعمرة "توسيع ، بهدف بالضفة الغربية

 31احمد عودة )المزارعين على بالضرب المبرح باالعتداء  مستعمراً  21قام نحو  ،28/2/2114بتاريخ  .35
 مختلفة. بكسور ورضوض، مما أدى الى اصابتهما عاما( 11عاما(، وفؤاد عودة )

 شهر آذار/مارس

للمسجد األقصى، برفقة  جديداً استفزازيًا  ، اقتحاماً "يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف  ،2/3/2114بتاريخ  .1
 عناصر من شرطة االحتالل. ، وبحمايةمستعمراً  22

بلدة شتلة زيتون من أراضي  211حوالي  "قدوميممستعمرة " مستعمرياقتلع عدد من  ،2/3/2114بتاريخ  .2
 .كفر قدوم غرب مدينة نابلس

مسيرة حاشدة لمجموعات يهودية شبابية استباحت  المستعمريننظمت مجموعة من  ،3/3/2114بتاريخ  .3
حث هدفت الى ، زة من عناصر جنود وشرطة االحتالل اإلسرائيليالقدس القديمة، وسط حراسات معز 

 .من فئة الشبان على المشاركة في اقتحامات المسجد األقصى لتجسيد السيادة اليهودية عليه المستعمرين
مواطنين أسعد سامي العلى " بالضرب كوخافا شاخرمستعمرون من مستعمرة "اعتدى  ،5/3/2114بتاريخ  .4

نقلهم و ما أدى إلى إصابتهم ، مجنوب قرية المغير شمال رام اهلل، ، وهيثم حاج محمدنعسان، ودياب نعسان
 إلى مستشفى رام اهلل لتلقي العالج، ووصفتهم إصاباتهم ما بين متوسطة وبالغة.

للمستعمرين برفقة منطقة األغوار الوسطى في محافظة طوباس تواجدا مكثفا شهدت  ،5/3/2114بتاريخ  .1
 االحتالل. قواتجرافة وحماية 

بالضرب على الشاب  "'متسبي يائيراعتدت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة " ،5/3/2114بتاريخ  .5
أثناء رعي أغنامه، وقامت قوات االحتالل  عاما( في خربة شعب البطم جنوب الخليل، 28عنان النجار )

 باعتقاله بعد االعتداء عليه.
ورشقوهم بلدة بيت أمر شمال الخليل،  ن مزارعييمسلحال عشرات المستعمرينهاجم  ،8/3/2114بتاريخ  .7

، المقامة على "بيت عين" لمستعمرةوكسروا أشجارهم، ومنعوهم من العمل في أراضيهم المحاذية بالحجارة، 
 أراضي البلدة.

خلة "في منطقة تبلغ مساحتها دونمين جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي أراضي زراعية  ،9/3/2114بتاريخ  .8
 المستعمرونأراضي الخضر جنوب بيت لحم، ونصب  " المقامة علىاليعازرالمحاذية لمستعمرة " "حمالف

 . كوسيلة لتوسيع حدود المستعمرة خارطة سياحية في محيط المكان، بدعوى أنه متنزه لهم
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اقتحاما جديدا  "يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف تحت حماية شرطة االحتالل،  ،9/3/2114بتاريخ  .9
  لمسجد األقصى المبارك.ل
على عدد من المزارعين في قرية بورين مستعمرون )بحماية جنود االحتالل( اعتدى  ،9/3/2114بتاريخ  .11

القرية، وأوقفوا عمل الجرافة التي اراضي في زراعية كانوا يعملون على شق طريق ، عندما جنوب نابلس
 .كانت تعمل في المكان

تعمرًا وعدد مس 51اقتحم نحو  ،معززة من شرطة االحتالل الخاصة برفقة حراسات، 11/3/2114بتاريخ  .11
 ، المسجد االقصى المبارك.من األفواج السياحية

أراضي منطقة المالح في المقامة على  "روعيهمستعمرون من مستعمرة "استولى  ،11/3/2114بتاريخ  .12
 اراضي المنطقة، وبدأوا بتجريفها. دونم من 111على حوالي  ،األغوار

، على أرض زراعية تعود للمواطن "هار شموئيل" مستعمرةمن  مستعمروناعتدى  ،11/3/2114ريخ بتا .13
 وشقوا طريقاً  باألرضقطعوا السياج المحيط ، حيث عيد بركات من قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس

  في منتصفها، كما خربوا مساحات من المزروعات وقطعوا عددا من األشجار واألشتال.
قرية حوسان من  عاما( 21هاني فضل شوشة )قام أحد المستعمرين بدعس الشاب  ،11/3/2114 بتاريخ .14

 أدى إلى إصابته بكسر في القدم ورضوض مختلفة في أنحاء جسده.، مما غرب مدينة بيت لحم
اليهود للمسجد  للمستعمريناقتحامًا جديدًا  "يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف  ،12/3/2114بتاريخ  .11

دارة األوقاف من خالل صعوده لصحن مسجد صىاألق ، الصخرةقبة ، صاحبه تصعيٌد استفزازي للمسلمين وا 
 فضاًل عن دخوله لمتوضأ الرجال في المسجد.

تعود ، شجرة زيتون جنوب شرق بلدة يطا في محافظة الخليل 41 مستعمروناقتلع  ،14/3/2114بتاريخ  .15
 ه: موسى، وعيسى، وخليل.ملكيتها للمواطن كرم يوسف عواد شتات، وأشقائ

شجرة زيتون من خالل رشها بمواد  11 "يش كودشمستعمرون من مستعمرة "أعدم  ،15/3/2114بتاريخ  .17
للمواطنين عبد الغني أحمد حج محمد ومحمد إسماعيل  ملكيتها تعود، كيماوية في قرية جالود جنوب نابلس

 حج محمد.
المقامة وسط مدينة الخليل، في  االستعماريةبؤر ال مستعمريعربد العشرات من  ،15/3/2114بتاريخ  .18

 ."بوريم" شوارع وأزقة البلدة القديمة من مدينة الخليل، بحجة االحتفال بعيد المساخر اليهودي
المصلين من دخول باحات المسجد األقصى منذ الصباح  قوات االحتاللمنعت  ،17/3/2114بتاريخ  .19

 .متطرفين الحرم القدسيمستعمرين ثالثة تحم وحولتها الى ثكنة عسكرية، في غضون ذلك اق
عشرات الُمجّندات بجيش االحتالل المسجد االقصى بلباسهن العسكري اقتحمت  ،18/3/2114بتاريخ  .21

 .ونفذن جوالت استكشافية في باحاته
 س.شجر زيتون في قرية عينبوس جنوب نابل 11مستعمرو "يتسهار"  قطع ،18/3/2114بتاريخ  .21
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رائيليين، المسجد عشرات الجنود اإلسبرفقة  المستعمرين ت مجموعتان مناقتحم ،19/3/2114بتاريخ  .22
 .وباحاته نفذتا جوالت استكشافية في العديد من مرافق األقصى، حيث األقصى المبارك

نائب رئيس الكنيست االسرائيلي ل في المسجد األقصى المبارك تصدى المصلون ،21/3/2114بتاريخ  .23
 وللمستعمرين المرافقين له، وتمكنوا من طردهم من باحات المسجد." موشيه فيجلن"المتطرف 

قطعان أغنامهم شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، ما تسبب بإلحاق  مستعمرونأطلق  ،21/3/2114بتاريخ   .24
ملكية هذه األراضي تعود لعدد  المزروعة بالمحاصيل الشتوية، علمًا بأن المواطنين بأراضيأضرار كبيرة 

 ت من بينها عائلة ربعي.من العائال
بلدة بورين جنوب نابلس وحاولوا االعتداء على راعي  المستعمرينهاجم عدد من  ،21/3/2114بتاريخ  .21

 اال ان االهالي تصدوا لهم. ،اغنام
متطرف بعد توجيهه طائرة  الى اعتقال مستعمرشرطة االحتالل اإلسرائيلي اضطرت  ،23/3/2114بتاريخ  .25

حراس األقصى لعملية التصوير التي وذلك بعد أن كشف ر نحو المسجد األقصى، صغيرة مزودة بآلة تصوي
 .كان يقوم بها عبر طائرته الصغيرة

مزارعين كانوا يعملون في شق طريق زراعية في على  المستعمرينعدد من اعتدى  ،23/3/2114بتاريخ  .27
 32منير قادوس )حاصرة المزارع ، كما تمكن المستعمرون من مالحي الشرقي لقرية بورين ورشقوهم بالحجارة

عامًا(، واعتدوا عليه بالضرب، ورشقوه بالحجارة ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي 
 بنابلس، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك ،من المستعمرين المتطرفينواصلت جماعات  ،24/3/2114بتاريخ  .28
 راسة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.بحماية وح

مركبة وحافلة نقل  34، إطارات المتطرفة اليهودية "تدفيع الثمن"أعطبت عصابات  ،24/3/2114بتاريخ  .29
  ركاب تابعة لمواطنين فلسطينيين بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

، واعتدوا عليه دة بورين جنوب نابلسبالل دخيل من بلهاجم مستعمرون المواطن  ،24/3/2114بتاريخ  .31
 .بحماية جنود االحتالل بالضرب

إضرام النار في متجٍر لبيع الهدايا مستعمرين ثالثة حاول على ذمة موقع عبري،  ،21/3/2114بتاريخ  .31
 يملكه فلسطيني بشارع يافا غربي القدس المحتلة.

رفقة تحامها للمسجد األقصى المبارك، باق المتطرفة االستعماريةواصلت المجموعات  ،21/3/2114بتاريخ  .32
 .حراساٍت مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 جديداً  اقتحاماً  "حاييم ريتشمان"و" اليعازر بروير"قاد الحاخامان المتطرفان  ،25/3/2114بتاريخ  .33
ة بشرطة للمسجد األقصى المبارك، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاص للمستعمرين
 االحتالل.



44 
 

المقامة على أراضي بلدتي يعبد وعرابة  "مابدوتانمستعمرون من مستعمرة "هاجم ، 25/3/2114بتاريخ  .34
بلدة عرابة وأجبروهما على مغادرتها تحت تهديد  في بأراضيهم عملهمجنوب غرب جنين، مزارعين أثناء 

 السالح.
 عاما( على المدخل الغربي 11حة أيوب حميد )مواطنة سميالبسيارته  مستعمردهس  ،25/3/2114بتاريخ  .31

إصابتها بعدة كسور، تم نقلها إلى مستشفى بيت جاال الحكومي الى أدى ، مما تقوع شرق بيت لحملبلدة 
 لتلقي العالج ووصفت حاالتها بالمتوسطة.

توية مزروعات شدونمًا من ال 21شرق يطا،  "ماعونمن مستعمرة " ،مستعمروناتلف  ،27/3/2114بتاريخ  .35
تعود  هذه المزروعات، التيترعى أغنامهم  ، من خالل تركفي قرية الخروبة جنوب الخليل بالضفة الغربية

 ملكيتها لعائلة ربعي.
المقامة على أراضي المواطنين شرق " متسبيه يائيرمن مستعمرة " مستعمرونحطم  ،27/3/2114بتاريخ  .37

 .شرق يطا بالتيار الكهربائي "بير العد"خاليا شمسية تزود سكان خربة خمس  ،يطا
شجرة زيتون في بلدة حوارة جنوب  11حوالي  مستعمرون من مستعمرة "يتسهار"قطع  ،27/3/2114بتاريخ  .38

 صبحي أحمد عودة، وغازي المختار.، تعود ملكيتها للمواطنين نابلس
ال غرب بيت التابعة لقرية واد رح "خلة النحلة"خيمة في أراضي  مستعمروننصب  ،27/3/2114بتاريخ  .39

 "أراضي دولة"سلطات االحتالل أعلنت عنها دونم، علمًا بأن  311، وتبلغ مساحة هذه األراضي نحو لحم
 المقامة على أراضي بلدة الخضر. "فراتا" مستعمرةومنعت أصحابها من دخولها، بهدف توسعة حدود 

تطرفة، على إعطاب إطارات اليهودية الم" ع الثمنيدف"ت عصابةأقدم متطرفون من  ،27/3/2114بتاريخ  .41
 .داخل الخط االخضرمركبة تعود لمواطن فلسطيني من سكان الناصرة 

من أرض زيتون شتلة  11 ،"سديه بوعزمستعمرون من البؤرة االستعمارية "اقتلع  ،29/3/2114بتاريخ  .41
 وسرقتها. لمواطن محمد سباتين من قرية حوسان غرب بيت لحمتعود ل

على محالت تجارية  (تحت حماية جنود االحتالل) المستعمرين مجموعة من اعتدت ،29/3/2114بتاريخ  .42
أبواب المحالت  ، حيث قاموا بتكسير االواني الفخارية المعروضة علىفي البلدة القديمة من مدينة الخليل

 وفي أزقة البلدة القديمة.
بعد عطلة يومي  اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة المسجد األقصى المبارك، ،31/3/2114بتاريخ   .43

جوالت  وقامت بتنفيذ ،حراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل ترافقهاالجمعة والسبت، 
 مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك.

على الشاب وبغاز الفلفل الحار بالضرب المبرح اعتدت مجموعة من المستعمرين  ،31/3/2114بتاريخ  .44
مما تسبب في اصابته بجروح متوسطة،  ،بحي القرمي في القدس القديمة عاما( 24طارق غالب إدريس )
 للعالج. غربي القدس المحتلة" شعاريه تصيدق"مستشفى نقل على أثرها الى 
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بمساعدة جنود  ،مستعمروناعتدى ، القدس القديمة فيخالل مسيرة استفزازية  ،31/3/2114بتاريخ  .41
 المقدسيين.المواطنين على  ،االحتالل اإلسرائيلي

 في قرية قريوت جنوب نابلس.رومي أشجار زيتون  11 المستعمرينأحرق عدد من  ،31/3/2114بتاريخ  .45
عشرات المستعمرين من مستعمرة هاجم  ،تحت حراسة وحماية جيش االحتالل ،31/3/2114بتاريخ  .47

دة يعبد الغربي جنوب من مركبات المواطنين على مدخل بل بالحجارة والزجاجات الفارغة عدداً " مابودوتان"
 غرب جنين.

 شهر نيسان/ابريل

اليهودية على دير رافات التابع للبطريركية الالتينية  "تدفيع الثمن"اعتدت عصابة ، 1/4/2114بتاريخ  .1
عطاب اطارات أربع مركبات وشاحنة مركونة في الدير، الوتضمن ا، غربي القدس المحتلة عتداء ثقب وا 

 .يدة مريم العذراءوكتابة عبارات عنصرية ضد الس
المسجد األقصى، وبحراساٍت معززة  "شبيبة اليهود"من  مستعمراً  131اقتحم أكثر من  ،1/4/2114بتاريخ  .2

 ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
 هسنة( ومحمد أبو اسنين 13عايد )الشقيقين طفلين العلى مستعمرون متطرفون اعتدى  ،2/4/2114بتاريخ  .3

مستشفى الخليل الحكومي لتلقي  من مدينة الخليل بالضرب المبرح، مما ادى الى نقلهما إلى ات(سنو  5)
اعتدى جنود االحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي بالضرب المبرح على الشاب محمود وفي اليوم ذاته،  العالج.

 فؤاد قريع ونقل إلى مستشفى الخليل لتلقي العالج.
سيارة المواطن جهاد فجرًا، وقاموا بتحطيم  جنوب نابلسرون قرية جالود اقتحم مستعم ،2/4/2114بتاريخ  .4

 ، قبل ان يلوذوا بالفرار.رياض حمود
على مستعمرون اعتدى  ،لباحاتهوسط اقتحامات كبيرة لمجموعات يهودية متطرفة  ،2/4/2114بتاريخ  .1

 .ةبحركات استفزازي وقامواطالبات في المسجد األقصى، بألفاظ نابية وعنصرية، 
 11بإعطاب إطارات  ، قامت مجموعة من عصابات "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة3/4/2114بتاريخ  .5

إخالء غير اليهود فقط "وخطت عبارة  ،داخل الخط االخضرسيارة في قرية الجش الواقعة بالقرب من صفد 
 ".من البالد

شرق مدينة نابلس،  "قبر يوسف"، ينالمستعمر اقتحم مئات  ،بحراسة من جنود االحتالل ،3/4/2114بتاريخ  .7
 بحجة أداء طقوس دينية.

شتلة كرمة في اراضي بلدة الخضر جنوب  311 أكثر من وسرق مستعمروناقتلع  ،4/4/2114بتاريخ  .8
جزء من معرش مقام منذ عشرات السنين  كما هدمواملكيتها للمواطن محمد ابراهيم صبيح،  ، تعودبيت لحم
  المنطقة.في هذه 
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، في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحممزروعة  شتلة كرمة 311مستعمرون اقتلع  ،1/4/2114بتاريخ  .9
زوايا الحديد التي ومن ثم قام المستعمرون بسرقة هذه االشتال و  تعود ألبناء المرحوم شوكت محمد الزياح.

 .كانت األشتال مثبتة عليها
، المسجد األقصى "موشيه فيجلن"متطرف اقتحم نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي ال ،7/4/2114بتاريخ  .11

الشرطة سارعت ومجموعة من المستعمرين. وقد  برفقة حراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة ،المبارك
 إلى إخراجه من المسجد، بسبب تأهب المصلين وطلبة حلقات العلم واستعدادهم للتصدي له.

تقدر  ،مزروعة بمحاصيل شتويةمهم في أراض على رعي أغنا"سوسيا"  مستعمروأقدم  ،7/4/2114بتاريخ  .11
 تعود ملكيتها للمواطن عز محمد خليل غيث.و ، شرق بلدة يطا ، تقعدونمات 1مساحتها بأكثر من 

 "يتسهار" مستعمرةمتر من  811منزل حنان صوفان الواقع على بعد  مستعمرونهاجم  ،8/4/2114بتاريخ  .12
، التي طارات وألقوها باتجاه منزل المواطنةاإل أشعلوا يث، حالمقامة على أراضي قرية بورين جنوب نابلس

 .من مغادرة منزلها أو إرسال أبنائها إلى مدارسهم خشيت
وضباط وعناصر من مخابرات االحتالل، المسجد  المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،8/4/2114بتاريخ  .13

 شرطة االحتالل.من برفقة حراسة معززة  ،األقصى المبارك
القائمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، " فراتإمستعمرو مستعمرة " أغرق ،8/4/2114بتاريخ   .14

لمواطن محمد يعقوب دعدوع من بلدة ل ملكيتهاتعود ، و بالمياه العادمةدونمات  8مساحتها أرضا زراعية 
 الخضر.

بطالبات  شالمستعمرين بالتحر مجموعة من قامت خالل اقتحامهم للمسجد االقصى، ، 9/4/2114بتاريخ  .11
شرطة حراسات ، تحت نظر وسمع البألفاٍظ عنصرية بذيئةتلفظ و  بالبصق، واالعتداء عليهن حلقات العلم

 االحتالل المرافقة لهم لحراستهم.
طلبة مدرسة التواني المختلطة جنوب الخليل بالضرب  اعتدى مستعمرون على ،9/4/2114بتاريخ  .15

كفاح عمر أبو  الطالبتين مما أدى الى إصابةاإلسرائيلي،  ورشقوهم بالحجارة تحت حماية جنود االحتالل
 عاما( 11مواطنة خضرة داود الهذالين )الأصيبت كما  جندية، ودالل عوض زين برضوض وجروح.

 ومستعمريه. بالرضوض واالغماء نتيجة تعرضها للضرب من قبل جنود االحتالل 
منطقة برك سليمان األثرية في  لمستعمرينااقتحم عشرات  ،بحراسة جيش االحتالل ،9/4/2114بتاريخ  .17

 . يحملون خرائطك ويرتدون لباسهم الدينيها وهم تجولوا في أنحاءو قرية أرطاس جنوب بيت لحم، 
قرية نحالين غرب بيت لحم، وهم يحملون  ،برفقة جيش االحتالل ،مستعمروناقتحم ، 9/4/2114بتاريخ  .18

 خرائط ويرافقهم مّساحو أراضي.
( بالحجارة اثناء من قرية نحالين غرب بيت لحمرشق مستعمرون سيارة شوقي فنون ) ،9/4/2114بتاريخ  .19

نقل على ، بجروح في يدهسنوات(  4) أسيد "، مما أدى إلى إصابة طفلهتار عيليت"بي مستعمرةقرب مرورها 
 .إثرها إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جاال لتلقي العالج
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سكنية تعود لعشيرة  "كرافانات"، بحماية جيش االحتالل، بتفكيك ثالثة ونمستعمر قام  ،9/4/2114بتاريخ  .21
 .ذلك شخصا جراء 21إلى تشريد حوالي ، مما أدى الجهالين في جبل البابا جنوب شرق القدس المحتلة

 .سابقوقت بعد هدم منازل عشيرة الجهالين في علمًا بأن هذه "الكرفانات" شيدت من قبل منظمات دولية 
، بحراسة ، باحات المسجد األقصىبشكل مجموعات مستعمراً  11اقتحم أكثر من  ،11/4/2114بتاريخ  .21

ين الصحفي المتطرف مستعمر عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل. وقاد إحدى مجموعات ال
 مجموعات بجوالت في باحات ومرافق المسجد المبارك.هذه ال قامتأرنون سيجل، وقد 

وروعوا  ،أراضي المواطنين في بلدتي صوريف وحلحول عشرات المستعمريناقتحم  ،12/4/2114بتاريخ  .22
 .المرتفعةالمواطنين بأصواتهم 

 "حافات ماعون"و "ماعون" مستعمرون مدججون بالسالح من مستعمرتيهاجم  ،12/4/2114بتاريخ  .23
روبة والعرقوب شرق المقامتين على أراضي المواطنين جنوب الخليل، مزارعين ورعاة ماشية في خربتي الخ

للرعي وحصاد  ومنعوهم من دخول أراضيهمواعتدوا عليهم بالضرب المبرح والرشق بالحجارة، يطا، 
 الزراعية. محاصيلهم

المقامة عنوة على أراضي  مستعمرو البؤرة االستعمارية "بيت هداسا" اعتدى ،12/4/2114اريخ بت .24
مفيد وزيدان الشرباتي،  الشقيقينعلى ، بالضرب المبرح ، برفقة جنود االحتاللالمواطنين وسط مدينة الخليل

ما تسبب بإصابتهما برضوض وكدمات، نقل مفيد على إثرها إلى مشفى م ،في شارع الشهداء وسط المدينة
الخليل الحكومي، واختطف جنود االحتالل شقيقه زيدان من سيارة اإلسعاف واقتادوه إلى مركز التحقيق 

 ."ت أربعكريا" مستعمرةالواقع في 
العمل في شق  ، جنوب مدينة نابلس،بورينقرية من منع عمال حاول مستعمرون  ،14/4/2114بتاريخ  .21

 قرية.المع أهالي اشتباكهم أدى الى ، مما على أطراف القريةطريق 
علي جابر  مستعمر المزارع إسالم 111حوالي هاجم ، تحت حماية جنود االحتالل ،11/4/2114اريخ بت .25

الجاثمة على  "دانيال" مستعمرةالزراعية المحاذية ل ر جنوب بيت لحم، أثناء تواجده في أرضهمن بلدة الخض
 .دونمات 11ة أرضه البالغة مساحتها مغادر على وأجبروه تحت تهديد السالح  أراضي الخضر،

 مركبات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها مستعمرون من مستعمرة "بيت عين"رشق  ،15/4/2114بتاريخ  .27
ما أدى إلى الحاق أضرار بهذه المركبات، دون وقوع م ،جنوب بيت لحم "غوش عتصيون" مستعمرةقرب 

 إصابات بين صفوف الركاب.
المقامة على  "بيت عين" مستعمرةن بالسالح، من يمدجج عشرة مستعمرينهاجم  ،17/4/2114بتاريخ  .28

عاما( ورشقوه بالحجارة  77ابر الصليبي )المزارع حماد عبد الحميد جأراضي بلدة بيت أمر، شمال الخليل، 
 زيتون.المن أشجار  عدداً له المذكورة وقطعوا  مستعمرةفي منطقة واد أبو الريش المحاذي لل
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المقامة على أراضي بلدة بيت  "بيت عين" مستعمرةمستعمرًا من  41هاجم نحو  ،17/4/2114بتاريخ   .29
عاما( أثناء حراثته أرض عائلته التي تزيد 71ي )المزارع علي أحمد إبراهيم عادأمر، شمال الخليل، 

 دونمات وهي مزروعة باللوزيات والعنب. 11مساحتها عن 
، وكتبوا الخط االخضرأحرق متطرفون يهود مدخل مسجد في أم الفحم داخل  ،18/4/2114بتاريخ  .31

 "ارحلوا من هنا"، ووقعوا "تدفع الثمن". " والموت للعرب"شعارات 
نصبا تذكاريا في المنطقة التي  المستعمرينعشرات برفقة قوات االحتالل، أقام  ،18/4/2114بتاريخ  .31

 .شهدت مقتل ضابط اسرائيلي بالقرب من مدخل بلدة إذنا غرب الخليل
المسجد  ،"موشيه فيجلن"بزعامة نائب رئيس الكنيست المتطرف  ،مستعمروناقتحم  ،21/4/2114بتاريخ  .32

 .االقصى المبارك عبر باب المغاربة
المقامة على أراضي قرية راس كركر  "ميريا" مستعمرةمن  مستعمراً  11أكثر من أقدم  ،21/4/2114بتاريخ  .33

 .سنوات 1عمرها  شجرة زيتون 111شمال غرب رام اهلل، على قطع أكثر من 
، المسجد األقصى المبارك من باب المستعمريناقتحمت مجموعات صغيرة من  ،21/4/2114بتاريخ  .34

 ة الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل، ونفذت جوالت في باحات المسجد ومرافقه. المغاربة بحراس
يهودي متخفي بزي سائٍح  مستعمرأحبط حراس المسجد األقصى المبارك، محاولة  ،22/4/2114بتاريخ  .31

 اليومفي ون مستعمر واصل ال ، فيماأجنبي، اقتحام المسجد األقصى من باب حطة، وسّلمته لشرطة االحتالل
 اقتحام المسجد المبارك من باب المغاربة. تهذا

من مستعمرة  لمستعمرين، والجدار ستعماراال ضدناشطون مواطنوت و تصدى  ،22/4/2114بتاريخ  .35
قبل أيام  نو المستعمر موصل إلى الخيمة التي نصبها ، حاولوا شق طريق في أراٍض جنوب بيت لحم"إفرات" 

 ومنعوهم من ذلك.  ،في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال
، على المقبرة "تدفيع الثمن"ات اليهوديات من عصابة مستعمر اعتدت مجموعة من ال ،23/4/2114بتاريخ  .37

اليوسفية في منطقة باب األسباط المالصقة لجدار المسجد األقصى المبارك الشرقي، وخّطت عبارات 
 ."تدفيع الثمن"عنصرية على أحد القبور بتوقيع 

المقامة على أراضي المواطنين  "حافات ماعون" مستعمرةمن  مستعمرون،اعتدى  ،24/4/2114بتاريخ  .38
، خربة الخروبة شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية من سنوات( 8على الطفلة رشا مخامرة ) ،شرق يطا
  وأحدثوا لها إصابة بالغة بالرأس نقلت على إثرها لمستشفى يطا الحكومي.  بالضرب

اثنين التسلل للمسجد،  مستعمرينأحبط ُحّراس المسجد األقصى المبارك، محاولة  ،25/4/2114بتاريخ  .39
 وسلموهما إلى شرطة االحتالل.

المقامة على أراضي جنوب بيت لحم تواجدوا  "إفرات" مستعمريمجموعة من اعتدت  ،27/4/2114بتاريخ  .41
مح والشعير في منطقة خلة عامًا( المزروعة بالق 11مع خيولهم في أرض المواطن محمد يحيى عايش )
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النحلة قرب قرية وادي رحال، وعندما طلب منهم مغادرة أرضه أطلقوا العنان لكالبهم واعتدوا عليه بالضرب 
 المبرح.

القريبة  "يوكنعام"بثقب إطارات سيارة مقاول فلسطيني يعمل في  متطرفون يهودقام  ،27/4/2114بتاريخ  .41
 نجمة داوود. تعلى السيارة ورسم "تدفيع الثمن"وخطت شعارات  ،الخط االخضرمن مدينة العفولة داخل 

شجرة زيتون كبيرة في بلدة حوارة  51بقطع  مستعمرون من مستعمرة "يتسهار"قام  ،27/4/2114بتاريخ  .42
 تعود ملكيتها للمواطنين مراد توفيق عودة، وبشير عودة، ونايف الزيفة.، جنوب نابلس بالضفة الغربية

من  ،عاما( 71إسماعيل موسى أبو الشيخ ) مزارعال بسيارته المستعمريندهس أحد  ،27/4/2114بتاريخ  .43
أصيب بكسر في ، حيث في طريقه للعمل في أرضه هحمار ، أثناء ركوبه بلدة الخضر جنوب بيت لحم

صابات عدة في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى مستشفى الجمعية العربية لتقلي  الحوض وا 
 .العالج

على جدران مدرسة في مدينة عكا داخل  "الموت للعرب"خّط يهود متطرفون عبارات  ،27/4/2114يخ بتار  .44
 وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنها باشرت بالتحقيق، لكن لم يبلغ عن اعتقال أحد.، الخط االخضر

ما( عا 11، المزارع محمد يحيى عايش )المستعمرين برفقة كالبهمحاصر عدد من  ،28/4/2114بتاريخ  .41
 .، ومنعوه من الخروج منهاأثناء تواجده في أرضه الزراعية لحم،جنوب بيت  أرطاسمن قرية 

شعارات عنصرية على جدران " تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة خطت مجموعة  ،29/4/2114بتاريخ  .45
ات في العديد من اطارات السيار ، كما قامت بثقب الخط االخضرمسجد الرحمة في قرية الفريديس داخل 

 القرية.
خيمة ورفعوا العلم " عناب"و "أفني حيفتسمستعمرون من مستعمرتي "نصب  ،29/4/2114بتاريخ  .47

 اإلسرائيلي عليها، عند مدخل خربة جبارة الشمالي جنوب طولكرم.
اليهود على كنيسة الطابغة على شاطئ بحيرة طبريا،  المستعمرين اعتدى عدد من ،29/4/2114بتاريخ  .48

أحد األساقفة في . وكان أحد المتطرفين اليهود من صفد قد سلم ب وخربوا المقاعد في الكنيسةوحطموا الصلي
 مدينة الناصرة رسالة تهديد وكتب عبارات نابية عن المسيحيين.

وتحت حماية جنود االحتالل، ببناء غرفة صغيرة في  مستعمرون من "إفرات"شرع  ،29/4/2114بتاريخ  .49
عندما و عاما(.  11عياش ) يحيى محمدللمواطن ملكيتها تعود ، لحم جنوب بيتوسط قطعة أرض تقع 

 واحتجازه. الشخصيةحاول مالك األرض منعهم من القيام بذلك قام جنود االحتالل بإيقافه ومصادرة بطاقته 
من مخيم العزة عاما(  32قنديل ) عبد اهللشعبان العامل بمركبته  مستعمردهس  ،29/4/2114بتاريخ  .11

حيث أصيب برضوض، وتم "، بيتار عيليت" مستعمرةداخل  م أثناء تواجده في مكان عملهشمال بيت لح
 نقله إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت جاال، لتلقي العالج.

داخل في الناصرة وعكا سيارات، تعود لفلسطينيين  9أعطب متطرفون يهود إطارات  ،31/4/2114بتاريخ  .11
 ها شعارات عنصرية ونجمة داوود. ، وخّطوا عليالخط االخضر
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 شهر أيار/مايو

قبر " حافالت، 9المستعمرين، تقلهم اقتحم مئات  ،بحماية مشددة من جنود االحتالل ،1/1/2114بتاريخ  .1
أطلق  ،األهالي في المنطقة معحيث وقعت مواجهات ، مدينة نابلس بحجة أداء طقوس دينية شرق "يوسف

 ة للدموع.خاللها االحتالل القنابل المسيل
مركبات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها  مستعمرون، من مستعمرة "خارصينا"،رشق  ،1/1/2114بتاريخ  .2

إلى إلحاق أضرار بهذه  ذلك أدى، حيث شرق الخليل "كريات أربع" مستعمرة قرب 51على شارع رقم 
 المركبات، دون وقوع إصابات في صفوف الركاب.

، جنوب بيت لحم" خلة النحلة"شتلة الزيتون في أراضي منطقة  11 عمرونمستاقتلع  ،1/1/2114بتاريخ  .3
 للمواطن عيسى علي زيادة.ملكيتها تعود 

في أراضي قرية نحالين  رومية قديمة( 31)منها  زيتونشجرة  11 قطع مستعمرون ،3/1/2114بتاريخ  .4
لرحمن فنون، وداود محمود : نعيم عبد الرحمن فنون، وطه عبد ا، تعود ملكيتها للمواطنينغرب بيت لحم

 داود فنون، وعبد المطلب محمد فنون.
حافات مستعمرة "من  المستعمرين،عشرات شرع  االحتالل، تحت حماية قوة من جيش ،4/1/2114بتاريخ  .1

 مزروعة باللوزيات وسرقة ترابهابتجريف أراض زراعية  المقامة على ارضي المواطنين شرق الخليل، "جال
 . لعائلة الزرو التميميهذه األراضي تعود ملكيتها و لصالح المستعمرة، 

عزمي شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن  11مستعمرًا على قطع واتالف  11أقدم  ،1/1/2114بتاريخ  .5
من قرية راس كركر في محافظة رام اهلل والبيرة. يذكر أن هذه االشجار تمت زراعتها مكان  صالح سمحان

 ون منذ نحو اسبوعين.أشجار أخرى قطعها المستعمر 
في أراضي عددا من الخيول  ،جنوب بيت لحم مستعمرون، من مستعمرة "إفرات"أطلق  ،5/1/2114بتاريخ  .7

 رحال.عاما( الواقعة في منطقة خلة النحلة قرب وادي  11المواطن محمد يحيى عايش )يملكها 
مجموعة يهودية تلقى المحامي قيس يوسف ناصر رسالة تهديد من قبل  ،5/1/2114بتاريخ   .8

أي لعنة الموت على  "بولسا دي نوراعبارات "على الرسالة وتحتوي ، تحريضه على إسرائيل بحجة متطرفة،
المحامي ناصر بسبب قيامه بفضح سياسات التخطيط العنصرية ضد األقلية العربية، عبر ورقة بحثية 

 ."سياسات هدم البيوت العربية" حولقام بإعدادها حقوقية 
، وسط صى المباركباقتحام المسجد األق المستعمرين المتطرفينشرعت مجموعات من  ،5/1/2114بتاريخ  .9

 .ا رفع حالة التوتر الشديدة في البلدة القديمة، وفي محيطهمّ إغالق بواباته أمام الُمصلين المسلمين، م
قرية نحالين أراض زراعية في  مستعمر 311اقتحم أكثر من ، برفقة جنود االحتالل ،5/1/2114بتاريخ  .11

وعاثوا فيها خرابا من خالل الغطس في برك المياه التي تستخدم لري المزروعات، في ، حيث غرب بيت لحم
 ظل تأدية صلوات تلمودية.
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مكان  "الهيكل الثالث"المتطرفين، في مسيرة للمطالبة ببناء  المستعمرينشارك عشرات  ،5/1/2114بتاريخ  .11
للخروج بالمسيرة احتفاال بذكرى تأسيس دولة  "منظمات الهيكل"ات المسجد االقصى، وذلك تنفيذًا لدعو 

ارتدوا قمصانا حملت صور مسجد قبة الصخرة  المستعمرين المشاركين في المسيرة يذكر أن .االحتالل
جبل "األقصى، كما رددوا هتافات بالعبرية منها المسجد على أنقاض  "الهيكل"المشرفة، مطالبين ببناء 

 ."الهيكل لليهود
حادة، خالل تواجده في  بسكين  طعنه و شاب مقدسيضرب على  ثالثة مستعمرينأقدم  ،7/1/2114بتاريخ   .12

 شارع الملك جورج غربي القدس المحتلة ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. 
، شعارات عنصرية مسيئة للسيد المسيح "نتدفيع الثم"من عصابة  ،خط متطرفون يهود ،9/1/2114بتاريخ  .13

قرب الكنيسة الرومانية في القدس  "،الموت للعربمنها "ومعادية للعرب  "،المسيح قمامةمنها " لسالمعليه ا
 وباب السلسلة بالقدس القديمة.

، مركبات المواطنين قرب قرية نحالين "بيتار عيليت" مستعمرة، من مستعمرونرشق  ،11/1/2114بتاريخ  .14
 أضرار بها.ما أدى إلى الى الحاق ، مغرب بيت لحم بالحجارة

الخليل، الطفل مصعب كامل مدينة جنوب  "ماعون" مستعمرة مستعمرواختطف  ،11/1/2114بتاريخ  .11
أطلقوا سراحه في أحراش تقع بمحاذاة ثم  ،سنوات( من قرية التواني شرق يطا لعدة ساعات 5موسى ربعي )

وتم نقله الى مستشفى أبو المذكورة وهو في حالة صحية صعبة ومتدهورة وال يستطيع الكالم،  المستعمرة
 الحسن القاسم في يطا لتلقي العالج.

في تل الرميدة  "،رمات يشايمستعمرو مستعمرة "بحماية جيش االحتالل، اعتدى  ،11/1/2114بتاريخ  .15
بالضرب المبرح، كما اعتدوا على والده  عاما( 14الطفل عوني عماد أبو شمسية ) الخليل، علىوسط مدينة 

 المذكورة. المستعمرةألكثر من ساعة في  ولده، واحتجز جنود االحتالل الطفل دفاع عنأثناء محاولته ال
المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال ، "بيت عين" مستعمرة مستعمروأقدم  ،11/1/2114بتاريخ  .17

في منطقة واد أبو الريش  ،لوزيات وزيتون وكرمة باستخدام المناشيرشجرة  71نحو الخليل، على إعدام 
 .صليبيجابر  عبد الحميدفي أراضي تعود ملكيتها للمواطن حماد ، شمال البلدة

عاما(، أثناء 22على المواطن نادر إسماعيل النجوم )بالضرب  مستعمروناعتدى  ،11/1/2114بتاريخ  .18
مستشفى أريحا  ، نقل على إثر ذلك الىرعيه ألغنامه في منطقة وادي أبو عبيدة شمال مدينة أريحا

عياء ، وهو يعاني من أثارلحكوميالتخصصي ا  والمستقرة. بالمتوسطة حالتهووصف  ،كدمات ورضوض وا 
 31شجرة زيتون يفوق عمرها الككككك  11بتدمير حوالي المستعمرين قامت مجموعة من  ،12/1/2114بتاريخ  .19

سف عبد يو و  ،عبد المطلب فنون ، تعود ملكيتها للمواطنين:في أراضي قرية نحالين غرب بيت لحم، عاماً 
 الرحمن، وطه عبد الرحمن، وعامر فنون، وغانم فنون، وداود حسن، وحسن محمد داوود.

أراض جنوب بيت لحم استولوا أشتال الزيتون في بزراعة  مستعمرو "إفرات"شرع  ،13/1/2114بتاريخ  .21
 سابقًا.عليها 
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واطن سليمان الم، اعتدى ماال يقل عن سبعة مستعمرين بالضرب بالعصي على 13/1/2114بتاريخ  .21
بجروح مما أدى الى اصابته  رعيه لألغنام،، أثناء عاما( بالقرب من قرية الطيبة شرق رام اهلل 11الكعابنة )
 .مجمع فلسطين الطبيالى األمر الذي أدى إلى نقله ، ورضوض

رًا مستعمبزيهم العسكري وأكثر من أربعين  تسعين جنديا إسرائيلياً اقتحم أكثر من  ،14/1/2114بتاريخ  .22
وتقدم كل مجموعة أحد المرشدين الذين  ،من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتاليةالمسجد االقصى 

 ة حول خرافة الهيكل المزعوم مكان األقصى.يتولوا تقديم رواية تلمودية أسطور 
بكثرة في محيط قرى  المستعمرونهاجم قطيع من الخنازير التي يطلقها  ،17/1/2114بتاريخ  .23

مسلم نادر القراوني بني نمرة أثناء عودته إلى  مواطنالمحافظة سلفيت خارج الجدار العنصري  وبلدات
 منزله، وأصابته بجروح.

في أراضي بلدة الخضر جنوب لري المزروعات على بركة مياه  مستعمروناستولى  ،18/1/2114بتاريخ  .24
 بتأدية طقوس تلمودية فيها. ، وقاموا"سيدي بوعز"ية ستعمار البؤرة اال ، تقع بالقرب منبيت لحم

المسجد األقصى من باب المستعمرين المتطرفين باحات قتحمت مجموعات من ا ،19/1/2114بتاريخ  .21
ُمصليًا من سكان حي جبل المكبر في ، فيما اعتقلت شرطة االحتالل المغاربة برفقة حراسات معززة ومشددة

 .1948القدس، وآخر من سكان بلدة كفر قرع من أراضي 
من المستعمرات المقامة على اراضي المواطنين شرق  ،المستعمريناقتحم عشرات  ،21/1/2114اريخ بت .25

منتزه بلدية يطا جنوب الخليل في قرية الكرمل، واعتلى جنود االحتالل أسطح عدة منازل بحجة يطا، 
 . الكرملقرية السباحة في بركة ، حيث قاموا بحمايتهم

عاما( على مدخل شارع  17على دهس الفتى عبد المعز اعبيدو ) مستعمرأقدم  ،21/1/2114بتاريخ  .27
إسعاف الهالل األحمر إلى مستشفى سيارة بواسطة  الفتى نقل، وتم الشهداء بالبلدة القديمة في مدينة الخليل

 الخليل الحكومي، وأن حالته الصحية مطمئنة.
 اليوم،ألقصى منذ صباح باقتحام المسجد ا المستعمرينشرعت مجموعات من  ،22/1/2114بتاريخ  .28

لجنة اعمار  اللطيف، الموظف فيسليمان عبد ، فيما قامت شرطة االحتالل باعتقال بحراسات مشددة
 .، من داخل المسجدالمسجد األقصى التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية

بلس شرق نا "قبر يوسف" نيمستعمر عشرات الاقتحم تحت حماية جنود االحتالل،  ،22/1/2114بتاريخ  .29
واجهات بين الجنود وبعض الشبان في محيط القبر، أطلق ، مما أدى الى وقوع مبحجة أداء طقوس دينية

 خاللها الجنود األعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
 شرق يطا "متسبي يائير"و "أفي جال" مستعمرتيمن  عشرات المستعمرين،أقدم  ،22/1/2114بتاريخ  .31

البلدة، والتي تعود ملكيتها شرق  "اقويويص"على إحراق بيادر القمح والشعير في منطقة ، بمحافظة الخليل
 خالد موسى النجار. للمواطن
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 اتخط متطرفون يهود عبار  ،واقعة تحمل في طياتها الطابع العنصري المعاديفي  ،23/1/2114بتاريخ  .31
مدخل البلدة القديمة من مدينة بئر عليه السالم على جدار كنيسة قرب  عيسى المسيحنابية مسيئة للسيد 

 .داخل الخط االخضر السبع
قضاء القدس الى االعتداء عليه  كفر عقبقرية تعرض الشاب احمد عباس من  ،25/1/2114بتاريخ  .32

تبين انه يعاني من ، حيث مستشفى رام اهللمستعمرين، مما استدعى نقله الى من قبل اربعة بالضرب المبرح 
 .كسر في جبينه

 "المراح"نحو عشرين شجرة زيتون في منطقة مستعمرون، من مستعمرة "عيلي"، قطع  ،25/1/2114خ بتاري .33
للمواطنين حسان نمر ومروح حمدان وعثمان ، تعود ملكيتها جنوب مدينة نابلسالواقعة غربي قرية قريوت 

 .سلمان
شرق نابلس  "يوسف قبر" مستعمروناقتحم ، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل ،25/1/2114بتاريخ  .34

أطلق خاللها الجنود قنابل الصوت ، مما ادى الى حدوث مواجهات مع المواطنين، بحجة أداء طقوس دينية
 والغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ولم يبلغ عن إصابات.

ق اقتحام مدرسة المنية شر ، حاول عدد من المستعمرين تحت حماية قوات االحتالل ،27/1/2114بتاريخ  .31
 لهم وحالت دون تحقيق مآربهم. تصدت الهيئة التدريسية، حيث بيت لحم

، اقتحم بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل ،27/1/2114بتاريخ  .35
اثناء تجوالهم المشبوه  على عدد من المصلينباحات المسجد االقصى، وقاموا باالعتداء  ينمستعمر عشرات ال

 بين المصلين. حالة من التوتر الشديدلمسجد، مما أدى الى خلق في باحات ا
التابعة قمح المحاصيل  أغنامهم بين، "يشك ودشمستعمرة "من  ،أطلق المستعمرون ،27/1/2114بتاريخ  .37

كانت بانتظار  دونماً  41األمر الذي أدى إلى إتالف ما يقارب ، قرية جالود جنوب نابلس لمزارعي
 حصادها.

القدس شوارع ، ، تضم مئات المستعمرين المتطرفينيهودية مسيراتاستباحت  ،27/1/2114بتاريخ   .38
وأدوا رقصات  ،هتافات عنصرية ضد العرب وارددو  ،فيها أعالم االحتاللحيث رفع المشاركون القديمة، 
حتالل ال 47والذي يصادف الذكرى الك  "يوم القدس"ايذانًا ببدء احتفاالت االحتالل بما يسمى ، وذلك صاخبة

 . م1957ما تبقى من مدينة القدس وفلسطين عام 
تمكن المصلون من المعتكفين بالمسجد األقصى المبارك، من طرد مجموعات  ،28/1/2114بتاريخ  .39

من المسجد األقصى عبر بوابة السلسة بعد التصدي لهم  مستعمر 211يهودية قوامها نحو  استعمارية
ين مستعمر ين بإخراج المستعمر رطة االحتالل الخاصة الُمرافقة للسارعت ش، حيث بصيحات التهليل والتكبير

، تم شبان من الُمصلين بجروح بالغة ، التي نتج عنها إصابة أربعةبعد فشلها في قمع احتجاجات الُمصلين
 نقلهم الى المستشفى للعالج.
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، "يد القدستوح"سمى يما ضخمة بمناسبة مشاركون في مسيرة  مستعمروناعتدى  ،28/1/2114بتاريخ  .41
وقد أدى على الطواقم الصحفية والمواطنين المقدسيين الذين تواجدوا في باب العامود وسط القدس المحتلة. 

 عاما على احتالل القدس بشطريها. 47رقصات استفزازية ورفعوا علم االحتالل احتفاال بمرور المشاركون 
قتحامها للمسجد األقصى بحراسات شرطية االمتطرفة  استأنفت الجماعات اليهودية ،29/1/2114بتاريخ  .41

اعتقلت عناصر من . وفي االثناء، ونفذت جوالت مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك ،مشددة
براهيم المواطنين  الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل من النقب من  عراعرهجمال النتشة من القدس، وا 

 باحات األقصى.
شرق بيت ساحور  "غرابالعش "منطقة  المستعمرينعة كبيرة من مجمو  تاقتحم ،31/1/2114بتاريخ  .42

 وتمركزت فيها. 
 

 يونيو/حزيرانشهر 
المسجد  "يهودا غليك"بقيادة الحاخام المتطرف  المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،1/5/2114بتاريخ  .1

 األقصى المبارك، بحراساٍت معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
 وفارس أعوام( 7طفلين حاتم تيسير القصراوي )البالضرب على  مستعمروناعتدى  ،1/5/2114تاريخ ب .2

تحت نظر قوات االحتالل المتواجدة في  الخليل،أعوام( في البلدة القديمة من مدينة  11أكرم أبو اسنينة )
 المكان. 

الواقعة خلف  "برطعة الشرقية"إسرائيلي، قطيعا من األغنام في قرية  مستعمردهس  ،2/5/2114بتاريخ  .3
 ما أدى إلى نفوق عشرة منها.مزكي قبها، ، تعود للمواطن جدار الضم والتوسع العنصري، جنوب جنين

 "عينبوسقرية "بأعمال تجريف في أراضي لمستعمري "يتسهار" جرافة تابعة قامت  ،2/5/2114بتاريخ  .4
 .المزروعة في المنطقةقطع بعض األشجار ، حيث أدت هذه األعمال الى جنوب نابلس

اليهود المقتحمين للمسجد األقصى المبارك على رئيس مجلس  المستعمريناعتدى أحد  ،3/5/2114بتاريخ  .1
 البذيء.األوقاف اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب داخل المسجد بالسّب والشتم والكالم 

، حراسات مشددةتحت  االقصىالمسجد  باقتحامللمستعمرين قوات االحتالل سمحت  ،3/5/2114بتاريخ  .5
 ، ما ادى الى حالة منممن تقل أعمارهم عن الخامسة واألربعين عامًا من دخولهفيما منعت المواطنين 

 لمسجدلمن أن يكون مقدمة لفرض التقسيم الزماني تهم وسط خشي، لذلكبين المواطنين نتيجة  توتر شديد
 .االقصى

عاما(، في  32) ارميلةعلى المواطن راتب يعقوب أبو ب اعتدى المستعمرون بالضر  ،3/5/2114بتاريخ  .7
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أربعة مواطنين بينهم الفتى سالمة سليمان ، فيما تل الرميدة وسط الخليل

  .من مخيم الفوار عاما( 15)دعاجنة 
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لة الحليسي المقدسية االعتداء على أفراد من عائ، أقدمت مجموعة من المستعمرين على 4/5/2114بتاريخ  .8
وصلت قوة من شرطة وحرس حدود ، وعندما تصدى أفراد العائلة لهم، بالضرب المبرح وبغاز الفلفل السام

ين، واعتقلت الشابين أوالد العم: محمد عمر وشرعت على الفور بتوفير الحماية للمست ،المنطقةالى االحتالل 
 االسرائيلية احتجزت الشرطة كما مدة نصف ساعة.سبيلهما بعد احتجازهما ل، ثم أخلت ومحمد الحليسي

 المقدسة لمدينةاالدين وسط  شارع صالحيوسف الحليسي لدى ذهابه إلى مركٍز تابٍع لشرطة االحتالل في 
 .المستعمرينلتقديم شكوى ضد 

تعرض الشاب المقدسي أمير صرصور، لالعتداء بالضرب المبرح على أيدي مجموعة  ،4/5/2114بتاريخ  .9
إلى مكان عمله في الشطر الغربي من المدينة. وتم ه خالل توجه ، وذلكفي القدس المحتلة مستعمرينالمن 

 .نقل الشاب المقدسي للعالج بعد إصابته في عينه وبرضوض في كافة أنحاء جسده
اليهود المسجد  المستعمريناقتحم عشرات ، برفقة حراسات مشددة من شرطة االحتالل ،1/5/2114بتاريخ  .11

إجراءاتها المشددة على رّواد المسجد األقصى من ، بالتزامن مع فرض شرطة االحتالل ى المباركاألقص
 بطاقاتهم الشخصية. احتجازالمصلين وطلبة حلقات العلم و 

 في اقتحام جديد، المستعمرينمجموعات من " يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف  ،8/5/2114بتاريخ  .11
مع انطالق فعاليات  ذلكتزامن قد ت معززة من شرطة االحتالل. و ، وبحراساللمسجد األقصى المبارك

 بمشاركة واسعة من طلبة المدينة المقدسة، وعدد من المصلين وطلبة حلقات العلم. ،"األقصى الصيفية"
المسجد  المستعمرينومجموعات من  "يهودا غليك" المتطرف اقتحم الحاخام اليهودي ،9/5/2114بتاريخ  .12

إلى محيط وقد حاول "غليك" الصعود برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل. ، األقصى المبارك
 .، ما جعله يلوذ بالفرارهتافاتالوطلبة حلقات العلم تصدوا له ب، اال ان المصلين صحن مسجد قبة الصخرة

زجاج مركبة المواطن يوسف علي محمد  على تحطيم المستعمرينعدد من أقدم  ،9/5/2114بتاريخ  .13
 عاما( في بلدة بيت أمر أثناء توقفها أمام منزله، علمًا أنه من ذوي االحتياجات الخاصة.11لعالمي )ا
وحاولوا  ،منتزه بلدية الخليل الواقع في ساحات الحرم اإلبراهيمي مستعمروناقتحم  ،11/5/2114بتاريخ  .14

 ذلك.وا لهم ومنعوهم من إال أن موظفي دائرة أوقاف الخليل واألهالي تصد، العبث بمحتوياته ومنشآته
شرطة حماية اليهود، المسجد األقصى المبارك، بالمستعمرين اقتحم عشرات  ،12/5/2114بتاريخ  .11

ين مستعمر نفذت جوالت مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، وتم إحباط محاوالت ل، حيث االحتالل
 ألداء طقوس وشعائر تلمودية في باحاته.

، قرب عرابة، في محافظة جنين "الحفيرة"منطقة  المستعمرينتحمت مجموعة من اق ،13/5/2114بتاريخ  .15
 مارسوا أعمال عربدة وطقوس دينية تحت حماية وحراسة جيش االحتالل.حيث 

على سيارة مدنية كان تمر بالقرب اعتدى مستعمرون من مستعمرة "كرمي شمرون"  ،13/5/2114بتاريخ  .17
مواطنين عبد القادر واصابة ال هانابلس، مما ادى الى انقالب-قيليةقلمن مدخل قرية جينصافوط على طريق 
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إلى مستشفى ، جرى نقلهم حسين سمحان، ومحمد عبد اهلل عمران، ومحمد أحمد حسين بجروح متوسطة
 لتلقي العالج. قلقيلية درويش نزال الحكومي في مدينة

تالل، منازل المواطنين في قرية تحت حماية جيش االح عشرات المستعمرين،هاجم  ،14/5/2114بتاريخ  .18
الموت "وشتموا أصحابها، وأطلقوا عبارات عنصرية وعدائية منها  ،سوسيا جنوب الخليل ورشقوها بالحجارة

مدججين بالسالح الطفل بشار ناصر خليل النواجعة  مستعمرينوفي وقت الحق، هاجم ثمانية  ."للعرب
 .ء عليه بالضربوحاولوا االعتدامن القرية المذكورة، عاما( 14)
غوش " مستعمراتسيارات المواطنين قرب دوار مجمع عشرات من المستعمرين  رشق ،14/5/2114بتاريخ  .19

أدى إلى تضرر هياكل عدد منها، وخلق حالة من الهلع والخوف ، مما جنوب بيت لحم بالحجارة "عتصيون
لى  الخليل. مدينة بين ركابها، وعرقلة مرورها من وا 

جنوب الخليل، سيارات المواطنين على  "عتنائيل" العشرات من مستعمريرشق  ،14/5/2114بتاريخ  .21
 تسبب بتضرر عدد منها.، مما الطريق الرابط بين بلدتي الظاهرية والسموع بالحجارة

طالب "اليهود، ومجموعة تنتمي إلى ما يسمى  المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،11/5/2114بتاريخ  .21
، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة "تومي نيساني"طرف بقيادة المت "ألجل الهيكل

 من شرطة االحتالل. 
 مستعمرةالمزارعين في منطقة واد صافا بالقرب من  مستعمرين مسلحين 5هاجم  ،11/5/2114بتاريخ  .22

وراءهم  تاركين، مما اضطر المزارعين الى الهروب من المنطقة شمال بلدة بيت أمر "غوش عتصيون"
 أمتعتهم.

مواطن بجروح سعيد زيد، في الثالثينات من عمره، بجروح وصفت بين الأصيب  ،11/5/2114بتاريخ  .23
رشقوا ، نتيجة االعتداء عليه من قبل مستعمري "يتسهار" الواقعة جنوب مدينة نابلس، الذين متوسطة وخطيرة

 المواطن زيد إلى أحد مشافي مدينة نابلسنقلت طواقم اإلسعاف و  مركبته بالحجارة وأصابوها بشكل مباشر.
 .لتلقي العالج

مستعمرًا من منطقة حائط البراق،  211خرج نحو تحت حماية الشرطة االسرائيلية،  ،11/5/2114بتاريخ  .24
واعتدوا بالضرب على عدد من سكان  ،حيث حطموا زجاج ثالث مركبات ،صوب القدس القديمة واتجهوا

هو  مواطنين اثنين وأصابت ثالثاً الشرطة اعتقلت . وخالل عربدة المستعمرين، زالبلدة القديمة ورشوهم بالغا
 توفيق مسودة.

عاما( في  11على المواطن عماد أبو شمسية وطفلته مادلين ) مستعمروناعتدى  ،15/5/2114بتاريخ  .21
ربع، منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل، واحتجزتهما شرطة االحتالل لساعات في مركز شرطة كريات أ

 19. فيما اعتقلت قوات االحتالل يوماً  11وفرضت على الطفلة مادلين إقامة جبرية في منزلها لمدة 
مستعمرين في منطقة "غوش  3مواطنًا، من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي، على خلقية اختفاء 

 صيون".تع
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تعود ملكيتها في أراضي  النيران مستعمرون، من مستعمرة "بيتار عيليت"،أضرم  ،15/5/2114بتاريخ  .25
 ،مستعمرةال تحاذيفي أراض  كما أضرموا النار، خالد حسن حمامرة من قرية حوسان غرب بيت لحم مواطن
 ، جميعها مزروعة بأشجار الزيتون والعنب وقسم آخر بالخضراوات.مواطنينملكيتها لعدة تعود 

قدميه في ، برضوض وكدمات عاما( 24شاب أسامه محمد خلف سالم )الأصيب  ،15/5/2114بتاريخ  .27
 "افي عازار" مستعمرةبمحاذاة  تهاعترضوا مركبمستعمرين إثر االعتداء عليه بالضرب من قبل  ،ويديه

الى مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي  ونقل .جنوب بيت لحم، أثناء توجهه للعمل في محافظة الخليل
 العالج.

ات مستعمر لحم، قرب تجمع  بيت-الخليلعلى طريق  المستعمريناحتشد المئات من  ،15/5/2114بتاريخ  .28
وقد ، وأحرقوا علم فلسطين، ورددوا شعارات عنصرية تطالب بقتل الفلسطينيين وطردهم. "غوش عتصيون"

إلى سلوك طرق ترابية ، مما اضطرهم ومنعوا المواطنين من سلوكه المذكور، بإغالقجنود االحتالل قام 
 وفرعية للوصول إلى بلداتهم.

 زجاجات حارقة وحجارة على مركبات المواطنين قرب قرية نحالينى مستعمرون ألق ،17/5/2114ريخ بتا .29
 ، دون أن يبلغ عن إصابات.بمحافظة بيت لحم

األقصى تحت حماية شرطة االحتالل،  المستعمرين المسجداقتحمت مجموعات من  ،17/5/2114بتاريخ  .31
أدى  لمستعمرالثاني من القدس المحتلة، بعد تصديهما اعتقلت شابين أحدهما من مدينة شفا عمرو و التي 

 طقوسا تلمودية في باحات المسجد األقصى.
بعد أن احتشد  الخليل-لحمطريق بيت  مستعمرونأغلق ، على التوالي لليوم الثاني ،17/5/2114بتاريخ  .31

الب بقتل رددوا شعارات عنصرية تط، كما يستعمار اال "غوش عتصيون"المئات منهم على مفترق تجمع 
 الفلسطينيين وطردهم.

مع مجموعة من الُمصلين وطلبة حلقات العلم بالتصدي  تهعلى خلفية مشارك ،18/5/2114بتاريخ  .32
اعتقلت شرطة االحتالل أحد الُمصلين من المستعمرين التي اقتحمت المسجد االقصى، لمجموعات من 

 القدس القديمة. باحات المسجد األقصى المبارك واقتادته إلى أحد مراكزها في 
يهودا "من طلبة المعاهد التلمودية، بقيادة الحاخام المتطرف  مستعمراً  41اقتحم نحو  ،19/5/2114بتاريخ  .33

 ،، باحات المسجد األقصى"رائيلأيسرائيل " ، وبمشاركة مدير ومؤسس ما يسمى معهد الهيكل الثالث"غليك
 حراسات معززة من شرطة االحتالل.ترافقه 

اهلل قرب قرية  رام-نابلسبالحجارة مركبات المواطنين على طريق  مستعمرونهاجم  ،19/5/2114بتاريخ  .34
 الساوية والحقوا إضرارا بعدد منها. 

واالعتداء عليهم بالضرب، على منزلهم  المستعمرينعقب هجوم مجموعة من  ،21/5/2114بتاريخ  .31
في البلدة القديمة وذلك  ،ومواطنين آخرين فرج عبد الرزاق غيث المواطن اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

 .من مدينة الخليل
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قاسم ديرية وشقيقه سامر، وشادي أبو شهاب، من بلدة عقربا،  :نو مواطنالأصيب  ،21/5/2114بتاريخ  .35
ما م ،ين عليهم على حاجز زعترة جنوب نابلسمستعمر جنوب شرق نابلس، بجروح ورضوض، جراء اعتداء 

 إثرها إلى مركز طبي في بلدتهم. أدى إلصابتهم بجروح نقلوا
منطقة سوق الذهب الواقعة تحت  مستعمرين 11نحو  منمكونة داهمت مجموعة  ،21/5/2114بتاريخ  .37

، السيطرة األمنية االسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة الخليل وقاموا بخلع أبواب عدد من المحالت
 مستخدمين الساللم والمطارق وغيرها من األدوات.

من باحات المسجد  "يهودا غليك"تمكن عشرات المصلين من طرد الحاخام المتطرف  ،22/5/2114بتاريخ  .38
جّدد اقتحامه للمسجد المبارك على  "غليك"استفزازاته المتكررة بحقهم. وكان المتطرف  بعد، األقصى المبارك
 ، وبحماية وحراسة شرطة االحتالل.يهودية استعماريةرأس مجموعات 

تسع اإلرهابية، إطارات حوالي  "تدفيع الثمن"ن من جماعة يمتطرفثالثة أعطب  ،23/5/2114بتاريخ  .39
المحتلة، منها بلدة بيت حنينا شمال القدس ب "األشقرية"وشاحنة، وخطوا شعارات عنصرية في حي  مركبات

 "الموت للعرب" و"العرب أعداء" وشعارات أخرى انتقامية وعنصرية.
من بلدة يطا عاما(، 22) الشاب محمد ابراهيم علي ابو زهرةفلسطيني العامل الأصيب  ،23/5/2114بتاريخ  .41

 ةوطعنه بآل ،داخل الخط األخضر المستعمرينجنوب الخليل، بجروح حرجه بعد تعرضه لالختطاف من قبل 
بل بدو تم إسعافه من ق، حيث بأحد المناطق الحرجية القريبة من مدينة السبع، ثم القاءه في الظهرمرات  4حادة 

 سوروكا للعالج. لمستشفى ونقلهالمنطقة 
تقدم إحداها  ،ين اليهود اقتحامها للمسجد األقصىمستعمر جددت مجموعات من ال ،24/5/2114بتاريخ  .41

، وأحبط المصلون والطلبة محاوالت "يهودا غليك" الحاخام المتطرفأخرى تقدم ، و "يوسف الباوم"الحاخام 
 .عائر تلمودية في بعض باحات المسجد بصيحات التكبيرألداء طقوس وش المستعمرين هؤالء

بحماية قوات االحتالل، أشجار كرمة مستعمرون، من مستعمرة "بيتار عليت" و قطع  ،24/5/2114بتاريخ  .42
 وزيتون في أراضي قرية نحالين غرب بيت لحم.

م لمجموعات ن وطلبة حلقات العلو الُمصل ىتصدفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر،  ،21/5/2114بتاريخ  .43
، التي اعتدت بالضرب المبرح شرطة االحتالل، بحراسة اقتحمت المسجد األقصى المبارك المستعمرينمن 

 استدعت حالته نقله إلى إحدى عيادات المسجد. ،على طفل
 اقتحمت المسجد المستعمرينن وطلبة حلقات العلم لمجموعات من و الُمصل ىتصد ،25/5/2114بتاريخ  .44

اعتقلت مسنا من باحات المسجد األقصى، واقتادته إلى التي  ،شرطة االحتاللبحراسة ، األقصى المبارك
 في المدينة المقدسة. والتحقيقأحد مراكز التوقيف 

خط متطرفون يهود، شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران إحدى المدارس في  ،27/5/2114بتاريخ  .41
عيدوا "أ، و"الموت لإلرهابيين"، و"تدفيع الثمن"وتضمنت الشعارات . 1948بئر السبع في أراضي عام 

 الصليب المعكوف. وا، ورسم"حنين الزعبي نازية"، و"العربيات عاهرات"، و"االوالد
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ماشيته لرعي محاصيل  "،سوسيا" مستعمرةمن  ،مدجج بالسالح مستعمرأطلق  ،28/5/2114بتاريخ  .45
بتزامن مع اقتحامه مسكن المواطن عز غيث في المواطنين في منطقة واد الرخيم ببلدة يطا جنوب الخليل، 

منذ أكثر من أسبوعين، في المنطقة مستغال بذلك االنتشار اإلسرائيلي المتواصل  المنطقة والعربدة بداخله.
 مختفين.  مستعمرين 3بحجة البحث عن 

 مساحات واسعة من المزروعات في "بيتار عيليت" مستعمريمجموعة من  تدمر  ،29/5/2114بتاريخ  .47
وعرف من بين . إضافة إلى تدمير أنابيب الريّ المستعمرة المذكورة، حوسان القريبة من قرية أراضي 

أصحاب هذه األراضي كل من: حامد عبد العزيز حمامرة، وعادل وعبد الفتاح درويش، وفهمي أحمد 
 .حمامرة

للمسجد األقصى المبارك،  اقتحاما جديدا "يهودا غليك"قاد الحاخام اليهودي المتطرف  ،29/5/2114بتاريخ  .48
 وقد شرعشهر رمضان الفضيل،  اياملمشاعر المسلمين مع أول  تحٍد صارخ مستعمرًا، في 11برفقة 
 .بهتافات التكبير والتهليل للمستعمرينن بالتصدي و المصل

وعدد كبير  "مجموعة طالب من أجل الهيكل"مجموعة تطلق على نفسها اقتحمت  ،31/5/2114بتاريخ  .49
بحراسات مشددة من شرطة  ،لمسجد المباركاة اليهود من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، من الطلب
 .بين المصلين أجواء شديدة التوتر، مما تسبب باالحتالل

المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل،  "بيت عينمستعمرو مستعمرة "أقدم  ،31/5/2114بتاريخ  .11
 دعبد الحميتعود ملكيتها للمواطن حماد ، و طقة واد أبو الريش شمال البلدةشجرة زيتون في من 11على قطع 

 سنة. 11سنوات الى  3جابر اصليبي، وتتراوح أعمار هذه األشجار من 
، الخليلومستعمرون من المستعمرات والبؤر االستعمارية في هاجم جنود االحتالل  ،31/5/2114بتاريخ  .11

عاما( بعد  19ساجد سلطان ) مواطنالواعتقلوا  ،حمة وتل الرميدةجبل الر منها  المدينة،عدة مناطق في 
وبحاالت اختناق بالغاز المسيل  ،وأصابوا عددا آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،إصابته بجروح

 .في قدمه "مطاطية"عاما( الذي أصيب برصاصة 15عرف منهم الفتى رشدي نظام ارويشد ) للدموع،
مركبات المواطنين بالحجارة جنوب بيت  "عتصيونمستعمري "مجموعة من  ترشق ،31/5/2114بتاريخ  .12

 إلحاق أضرار مادية بها، دون أن يبلغ عن إصابات.الى ما أدى ، ملحم

 / يوليوتموزشهر 

، رشقت مجموعة من مستعمري "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي قريتي كفر اللبد 1/7/2114بتاريخ  .1
، مما أدى إللحاق أضرار مادية بها، دون أن يبلغ عن المواطنين بالحجارة لكرم، مركباتوشوفة جنوب طو 

 إصابات. 
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عاما( بجروح، جراء دهسه من قبل مستعمر  28، أصيب الشاب أشرف نوح إدريس )1/7/2114بتاريخ  .2
 في حارة جابر بمدينة الخليل. ولم تعرف طبيعة إصابته بسبب نقله من المكان بواسطة مركبة عسكرية تابعة

 لقوات االحتالل اإلسرائيلي.
، تمكن مواطنون من حي شعفاط وسط القدس المحتلة من تخليص طفل قاصر من 1/7/2114بتاريخ  .3

دخاله بسيارته. وقد تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العالج. مستعمرأيدي   يهودي، حاول اختطافه وا 
م" برفقه عشرات المستعمرين اليهود إلى ، توجه رئيس بلدية مستعمرة "معاليه ادومي1/7/2114بتاريخ  .4

بإقامة حي  حكومتهطالب  وقد .ي جديد في المنطقةاستعمار "، من أجل إقامة حي E1المنطقة المصنفة "
 . الثالثة ينمستعمر ي باسم "مبسرت اداميم" في المنطقة، ردا على مقتل الاستعمار 

بنصب خيمة في منطقة "جبعات عوز" ، قامت "حركة نساء باألخضر" االستعمارية 1/7/2114بتاريخ  .1
 جديدة. مستعمرةبالقرب من "غوش عتصيون"، إلقامة 

، اعتدت مجموعة من المستعمرين اليهود على سائق سيارة أجرة فلسطيني من سكان 1/7/2114بتاريخ  .5
قريبة القدس المحتلة، غربي المدينة بعد رشه بغاز الفلفل السام، وتم نقله على الفور الى أحد المشافي ال

 للعالج. 
، ُنقل الى المستشفى أحد الشبان المقدسيين بعد تعرضه للضرب على أيدي مجموعة من 1/7/2114بتاريخ  .7

 المستعمرين بأحد الشوارع غربي المدينة المقدسة.
، خّط مستعمرون من عصابة "تدفيع الثمن" االرهابية عبارات عنصرية على أحد 1/7/2114بتاريخ  .8

 "بيت شيمش" غربي القدس المحتلة. الجدران قرب مستعمرة
من قرية الجبعة  اعوام( 9)، أقدم أحد المستعمرين على دهس الطفلة سنابل الطوس 1/7/2114بتاريخ  .9

 كما رشق المستعمرون سيارات المواطنين بالحجارة. .خطرةبالاصابتها وصفت و  لحم،جنوب غرب بيت 
ب محمد أبو صوي وشاب مقدسي آخر، أثناء ، اعتدى عشرات المستعمرين على الشا1/7/2114بتاريخ  .11

من  تواجدهما في القطار بمنطقة "شارع يافا" بالقدس الغربية، وقد استطاع الشابان تخليص نفسيهما والفرار
 .المكان

، رشقت مجموعة من مستعمري "بيتار عليت" سيارات المواطنين قرب قرية حوسان 2/7/2114بتاريخ  .11
 ى إلى تضرر هياكل عدد منها.غرب بيت لحم بالحجارة، مما أد

عاما(، من حي  17، قتل مستعمرون متطرفون، الفتى محمد حسين أبو خضير )2/7/2114بتاريخ  .12
 بعدما قاموا باختطافه من امام منزله. ،شعفاط وسط القدس المحتلة، حيث أحرقوه حيًا بدم بارد

وأعالف ومكعبات قش، في بلدة ، احرق مستعمرون، منشآت زراعية تحتوي على أغنام 2/7/2114بتاريخ  .13
 عقربا جنوب نابلس، تعود ملكيتها للمواطن فادي بني جابر.

، أقدم مستعمر على دهس الشاب عادل نبيل جودة، في قرية جبع شمال شرق القدس 3/7/2114بتاريخ  .14
 المحتلة، مما استدعى نقله الى المشفى لتلقي العالج. 
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عمرين بمهاجمة مركبات المواطنين المارة قرب مثلث جبع قامت مجموعات من المست، 3/7/2114بتاريخ  .11
 على مرأى قوات االحتالل المتمركزة في المكان. ،وحطمت زجاج العديد من سياراتهم

، هاجمت مجموعة من المستعمرين منزل المواطن يوسف عبد اللطيف غنيمات في بلدة 3/7/2114بتاريخ  .15
لعت مواجهات مع جيش االحتالل، مما أدى إلى وقوع صوريف بمحافظة الخليل ورشقته بالحجارة، واند

 إصابات بالرصاص المطاطي في صفوف المواطنين.
، تعرض الطالب العرب في كلية صفد في الجليل األعلى إلى التهديد ومحاولة االعتداء 3/7/2114بتاريخ  .17

ث أصبحوا يخافون عليهم من قبل طالب يهود ينتمون إلى أحزاب يمينية ودينية متطرفة في الكلية. بحي
 الخروج لياًل من أماكن سكنهم، والتنقل بحرية في المدينة.

عاما( من بلدة حلحول في الخليل،  45، تعرض المواطن عمار ابراهيم أبو عصبة )3/7/2114بتاريخ  .18
إسرائيليين يركبون سيارة، في منطقة "شفتاي اسرائيل" في القدس، حيث أدخلوه  3لمحاولة خطف على أيدي 

، لكنه استطاع فتح باب السيارة المدمرة وة إلى السيارة التي يستقلونها، وانطلقوا باتجاه طريق قرية "لفتا"بالق
 والهرب منهم الى مركز للشرطة في "عطروت".

عاما(، برصاصة في قدمه أطلقها عليه  31، أصيب الشاب علي احمد أبو سمرة )3/7/2114بتاريخ  .19
 من المكان.المستعمر دس، ومن ثم الذ بالفرار مستعمر قرب مفترق الرام شمال الق

، تحت حماية قوات االحتالل، استولت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "مجدال 3/7/2114بتاريخ  .21
 وانصب كماعوز" على منزل قديم يقع في أحراش بيت فجار جنوب بيت لحم، ورفعوا عليه أعالما اسرائيلية، 

 "كرافانات" في محيطه في إشارة إلى نيتهم التوسع االستعماري في المنطقة. المتنقلةعدد من البيوت 
 11، حاول ثالثة مستعمرين يهود اختطاف الطفل المقدسي محمد علي الكسواني )3/7/2114بتاريخ  .21

عملية  منعالمواطنين  تجمهرعامًا( من امام منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إال أن 
 الخطف.

عاما( من قرية كيسان شرق بيت لحم، بجروح  17، اصيب الفتى عالء موسى عبيات )4/7/2114اريخ بت .22
 الذ بالفرار من المكان. ،مستعمرجراء دهسه من قبل 

عاما(، بجروح عقب اعتداء مجموعة من  22، اصيب الشاب طارق عديلي )4/7/2114بتاريخ  .23
 نابلس.المستعمرين عليه بقرية أوصرين جنوب 

، أشعل عشرات المستعمرين، من مستعمرتي "مابودوتان" و"حرميش"، المقامتين على 1/7/2114خ بتاري .24
أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اإلطارات ومارسوا أعمال العربدة بمحاذاة البلدة، كما رددوا الشعارات 

 والهتافات العنصرية المعادية للعرب وهم يرفعون أعالم إسرائيل.
اعتدت مجموعة من مستعمري "كريات أربع" بالضرب المبرح على الشاب بشير  ،1/7/2114بتاريخ  .21

 عاما( في حي الشعابة بمدينة الخليل، مما تسبب بإصابته بجروح متوسطة.31صبحي المحتسب )
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عاما( من قرية أرطاس  12، طاردت مجموعة من المستعمرين الطفل قاسم عايش )1/7/2114بتاريخ  .25
ده في أرض عائلته لجمع ثمار الفقوس. وقد هرب الطفل ولجأ إلى عمه المتواجد جنوب بيت لحم أثناء تواج

 المكان لحمايته. قرب
، اعتدت مجموعة من المستعمرين على سكان حي الشيخ جراح بالقدس برش غاز 1/7/2114بتاريخ  .27

رات. وقد عن إصابة خمسة أشخاص بينهم فتاة، كما حطموا زجاج حوالي سبع سيا أسفرالفلفل عليهم، مما 
 وفرت شرطة االحتالل الحماية للمستعمرين، كما اعتقلت الشابين أحمد ومحمود الصباغ.

"غوش  مستعمرة، رشق عشرات من المستعمرين سيارات المواطنين، قرب دوار مجمع 5/7/2114بتاريخ  .28
والخوف عتصيون" شمال الخليل، بالحجارة، مما أدى إلى تضرر هياكل عدد منها، وخلق حالة من الهلع 

لى الخليل.  بين ركابها العزل، وعرقلة مرورها من وا 
، رشقت مجموعة من المستعمرين بالحجارة سيارات المواطنين على الطريق االلتفافي 5/7/2114بتاريخ  .29

لحاقبمحافظة بيت لحم، مما ادى الى اصابة سيارة المواطن عادل ابو هنية  زعترةقرب بلدة  اضرار  وا 
 بهيكلها.

، اعترض مستعمرون مركبة محافظ طولكرم عبد اهلل كميل اثناء عودته للمحافظة قرب 5/7/2114بتاريخ  .31
 مفرق قرية "جيت"، وحاولوا االعتداء عليه وعلى مرافقيه.

، على مرأى قوات االحتالل التي توفر لهم الحماية، اقتحمت مجموعة من المستعمرين 5/7/2114بتاريخ  .31
وحاولت االعتداء على المواطنين واألماكن السياحية في القرية. وقد  قرية وادي الباذان في محافظة طوباس

 تصدى لهم أهالي القرية، واضطروهم للهرب واالبتعاد عن منازل القرية.
من سكان حي الثوري ببلدة سلوان جنوب  ارميلة، تعرض السائق المقدسي أيمن أبو 5/7/2114بتاريخ  .32

محطة الحافالت المركزية غربي القدس المحتلة، وذلك بعد المسجد االقصى، للضرب المبرح على يد أمن 
 يهودية متطرفة. مستعمرةأن تعرض للشتم واإلهانة، ومطالبته بعدم العمل ألنه عربي من قبل 

ون متطرفون بالضرب المبرح، اليوم األحد، على الفتى يزن السيوري، مستعمر ، اعتدى 5/7/2114بتاريخ  .33
 امود جنوب االقصى المبارك.عاما(، من سكان حي راس الع 18)
 44عاما( من طولكرم، وزاهي صبحي أبو حامد ) 11، لقي المواطنان أنور سطل )5/7/2114بتاريخ  .34

المستعمرين المتطرفين في مدينة حيفا، فيما أصيب شقيق  أحدعاما( من قلقيلية، مصرعهما دهسًا من قبل 
 لطريق يعملون على اصالح عطب بسيارتهم.الضحية زاهي بجروح خطيرة. وقد كان الثالثة على جانب ا

جنوب نابلس، حيث تصدى لهم  عينبوس، هاجم مستعمرون من "يتسهار" أطراف قرية 5/7/2114بتاريخ  .31
 شبان القرية واشتبكوا معهم بالحجارة، وطاردوهم الى المنطقة التي تفصل المستعمرة عن القرية.

عاما(، من بلدة يطا  42)لى العامل محمد ابو عيد ، اعتدت مجموعة من المستعمرين ع7/7/2114بتاريخ  .35
قضاء الخليل، بضربه بماسورة حديد على رأسه، اثناء تواجده في مكان عمله بمدينة القدس. وقد نقل العامل 

 لمشفى المقاصد بالمدينة ووصفت حالته بالحرجة. أثرهاعلى 
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 14ني نايف علي الكعابنة )، حاولت مجموعة من المستعمرين اختطاف الطفل ها7/7/2114بتاريخ  .37
عاما( بعد مطاردته أكثر من كيلو متر عبر طريق وعرة شرق يطا. وقد استطاع الطفل النجاة من محاولة 

 االختطاف.
، دمرت جرافتان للمستعمرين )تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي(، أراضي 7/7/2114بتاريخ  .38

دونمات، وتعود ملكيتها لمواطنين من  5تبلغ مساحتها للمواطنين في منطقة "خلة القوار" شرق بيت لحم 
 عبيات.البلدات الشيوخ والرشايدة و 

، اعتدت مجموعة من المستعمرين اليهود على سكان حي "عقبة الخالدية" في البلدة 8/7/2114بتاريخ  .39
ام. وقد وصلت القديمة بالقدس المحتلة، أعقبها اشتباكات باأليدي استخدم فيها المستعمرون غاز الفلفل الس

ين في المواجهات ضد السكان، مستعمر قوة من جنود وشرطة االحتالل إلى المكان وانضمت الى جانب ال
وأطلقت قنابل صوتية حارقة وأخرى غازية سامة مسيلة للدموع على جموع المواطنين، ولم يبلغ عن اصابات 

 أو اعتقاالت.
بلدة بيت ساحور، لوال  عاما( من 17ان ريا )، حاول مستعمرون اختطاف الفتى رمض8/7/2114بتاريخ  .41

 تدارك الفتى لألمر وهروبه، وتدخل عدد من مواطني البلدة لمنع االختطاف.
، اعتدت مجموعة من المستعمرين بالضرب والرشق بالحجارة على الشاب محمد جمال 8/7/2114بتاريخ  .41

 قوم برعي أغنامه.يوذلك حينما كان  عاما(، من مسافر يطا الشرقية جنوب مدينة الخليل، 22أبو عزيزه )
، اقتحم مستعمرون من مستعمرة "بيت ايل" أطراف مدينة البيرة، وشرعوا بإطالق 9/7/2114بتاريخ  .42

 الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات. 
عاما(، من  17، أثناء تواجده في مدينة القدس، أصيب الفتى مصعب حاتم بحيص )9/7/2114بتاريخ  .43

رضوض إثر االعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل مجموعة من المستعمرين. وعقب بلدة يطا، بجروح و 
 االعتداء أرغمت قوات االحتالل الفتى بحيص على مغادرة القدس إلى بلدة أبو ديس.

، تحت حماية جنود االحتالل، أضرمت مجموعة من مستعمرين النيران في أراضي 9/7/2114بتاريخ  .44
الين غرب بيت لحم. وقد امتدت النيران إلى األشجار الحرجية المنتشرة على مزروعة بالزيتون في قرية نح

 العشرات من الدونمات.
، اعتدت مجموعة من المستعمرين بالرشق بالحجارة على مركبة مواطنة في حي بيت 13/7/2114بتاريخ  .41

 حنينا شمال القدس المحتلة، مما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بالمركبة.
باحات  ،"يهودا غليك"بقيادة الحاخام المتطرف  ،ت مجموعات المستعمرينماقتح ،14/7/2114بتاريخ  .45

بحق السيدات الفلسطينيات، ومنعتهن من إلجراءاتها  قوات االحتاللالمسجد االقصى، تزامنًا مع تشديد 
 المبارك. دخول المسجد
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 ادية للعرب في بلدةشعارات عنصرية معمجموعات المستعمرين المتطرفة  خطت ،11/7/2114بتاريخ  .47
عدد من اليهود على نساء عربيات "، حيث ترافق ذلك مع اعتداءات الموت للعرب"الناصرة العليا" منها "

 .سيارات المواطنين العربعدد من وأعطبوا 
ما تزال قوات االحتالل االقصى، اليهود للمسجد  المستعمريناقتحامات مع استمرار  ،15/7/2114بتاريخ  .48

من الساعة السابعة  المسجدالرئيسية تمنع المصلين من النساء والرجال، من دخول  هى بواباتالمتمركزة عل
 اليوم.هذا قبل ظهر من حتى الساعة الحادية عشرة والنصف والنصف 

وسط مدينة الخليل، منزل  "بيت هداسا" مستعمري مستعمرةاقتحم العشرات من  ،21/7/2114بتاريخ  .49
، متوعدين سكان شارع الشهداء وسط المدينة تحت حماية جيش االحتاللالمواطن مفيد الشرباتي، في 

بحالة من الرعب لدى العائلة  يهم، مما تسببوأطلقوا سيل من الشتائم النابية عل المنزل باالعتداء عليهم،
 .وخاصة األطفال

مواطنين في نيران أسلحتهما على ال "هارحوماه"، مستعمرةمن داخل  مستعمران،فتح  ،21/7/2114بتاريخ  .11
هذه عقب مواجهات اندلعت بين الشبان  المستعمرينقرية الولجة شمال غرب بيت لحم. وجاءت ممارسات 
 وقوات االحتالل على المدخل الجنوبي الرئيس للقرية.

لمواطن علي إبراهيم األعرج امنزل  مستعمري "هارحوماه"مجموعة من  حاصرت ،21/7/2114بتاريخ  .11
لحاق ، وسط تخوفات من وبي لقرية الولجة شمال غرب بيت لحمالواقع على المدخل الجن اقتحام المنزل وا 

 االذى بساكنيه.
النار على مشاركين بمسيرة تضامنية مع غزة في بلدة حوارة جنوب أطلق مستعمر  ،21/7/2114بتاريخ  .12

لصدر، وخالد خالد ضميدي اصابة با، وهم: بليغة حدهم، جراح أاربعة مواطنين، مما أدى الى إصابة نابلس
، وجهاد عودة اصابة باليد، وحسن نصر اهلل اصابة بمنطقة )استشهد في وقت الحق( عودة اصابة بالظهر

 الحوض.
وقد  .بلدة تقوع شرق بيت لحملعلى المدخل الغربي أشجار زيتون  مستعمرونأحرق  ،29/7/2114بتاريخ  .13

 بإخماد النيران. طواقم الدفاع المدنيقامت 
رفقة ، بلمسجد االقصى المباركعلى اقتحام ا متطرفمستعمر  111أقدم أكثر من  ،31/7/2114بتاريخ  .14

نفذوا جوالت استفزازية في باحات ومرافق المسجد ، حيث حراساٍت معززة ومشددة من شرطة االحتالل
 عدد من كبار المتطرفين ونشطاء منظمات الهيكل المزعوم. المبارك. ومن ضمن المقتحمين

على الشاب المقدسي علي محمد بالضرب المبرح  المستعمرينمن  خمسةاعتدى  ،31/7/2114بتاريخ  .11
خالل توجهه إلى مكان عمله في  بمدينة القدس المحتلةعامًا(، من سكان حي راس العامود  21العباسي )

بحبٍل في محاولة الختطافه وسحبه إلى  وقد قاموا بربطهقرية دير ياسين الُمهّجرة غربي القدس المحتلة. 
كما قاموا برشه بغاز الفلفل السام بكمية كبيرة على وجهه، قبل أن  ،داخل سيارتهم بالقرب من مكان عمله
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في المكان اعتقادًا بأن الُمعتدى عليه يهودي وأن المعتدين  المستعمرينيفروا هاربين بعد أن تجمهر عدد من 
 فلسطينيين.

رصاصة في البطن، عندما أطلق باصيب الشاب مروان عزات ابو صوي  ،31/7/2114بتاريخ  .15
خالل اقتحامهم منطقة ام ركبة جنوب بلدة بطريقة عشوائية باتجاه منازل المواطنين الرصاص  المستعمرون

 بالمتوسطة.حالته صفت و نقل الى مستشفى بيت جاال لتلقي العالج و قد و  الخضر بمحافظة بيت لحم.

 أغسطس/ آبشهر 

 محمدعلى باالعتداء بالضرب المبرح  االحتالل وجنود مستعمرينالمجموعة من  ، قامت2/8/2114بتاريخ  .1
، ثم قامت عاما( قرب الحرم اإلبراهيمي في الخليل 14عاما(، والطفل معتز عدنان قفيشة ) 18) الشريف

 ".أربع 'كريات مستعمرةالمحاذي ل "جعبرة"ادهما إلى مركز تحقيق يواقت باعتقالهما قوات االحتالل
فعاليات استفزازية في  ونقذت، المسجد االقصىمجموعات الهيكل المزعوم  اقتحمت، 3/8/2114بتاريخ  .2

وذلك بالتزامن مع استمرار  باحاته، وسط صيحات وهتافات التكبير من النساء المرابطات في المسجد.
 على دخول الُمصلين للمسجد، وتمنع أعدادًا كبيرة منهم من دخول مشددةٍ  قيودٍ  فرضالقوات االسرائيلية 

 .البلدة القديمة للحيلولة دون وصولهم إلى المسجد المبارك
على شارع  المستعمريناحتشد العشرات من ، ضمن تصرفاتهم العدائية واالستفزازية، 3/8/2114بتاريخ  .3

 وسط إطالق العنان ألبواق مركباتهم. ،لقرية حوسان غرب بيت لحم التفافي محاذٍ 
لمسجد ل من الرجال والنساء خالل اقتحام قوات االحتاللأصيب عدد من المصلين  ،4/8/2114بتاريخ  .4

المستعمرين، حيث شرعت هذه إفراغ المسجد من المصلين لتأمين اقتحامات  م، ومحاولتهاألقصى المبارك
 مما أدى الى إحراقبإطالق وابل من قنابل الصوت الحارقة وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، القوات 

إصابة عدد ، إضافة الى ايقاع االصابات واالختناقات بين المصلين، ومن ضمنها جدأجزاء من سجاد المس
 .خاصة في الرأس ،من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في األجزاء العلوية من الجسم

اليهود، طقوسا تلمودية في  المستعمرينأدى عدد من  ،وسط حراسة من قوات االحتالل، 1/8/2114بتاريخ  .1
ويأتي ذلك  .سوق القطانين الُمفضي إلى المسجد األقصى المباركمن القدس، خاصة في بلدة القديمة في ال

، والذي توعدت فيه جماعات الهيكل "خراب الهيكل"ضمن فعاليات الجماعات اليهودية إلحياء ما يسمى 
 للمسجد األقصى إلقامة طقوس خاصة بهذه الذكرى. باقتحاٍم واسعٍ 

 21عامل هشام حسن محمد حساسنة )الأصيب  ،ثناء تواجده في مكان عمله بالقدسأ ،1/8/2114بتاريخ  .5
في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى  برضوض وجروح ،من بلدة العبيدية شرق بيت لحم ،عاما(

من قبل مجموعة من  بالضرب وذلك نتيجة تعرضه لالعتداء إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العالج.
  .رينالمستعم
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لباحات المسجد الصباحية ها اتمستمرة في اقتحامالمتطرفة  الجماعات اليهودية، ما زالت 5/8/2114بتاريخ  .7
األعمار  كافةالنساء من في منع قوات االحتالل تستمر فيه االقصى تحت حراسات مشددة، في الوقت الذي 

ني تحقيقا وتطبيقا لمخطط تقسيم يعصباحًا، مما ( 11:31-7:31خالل الفترة ) من دخول المسجد األقصى
 األقصى زمانيا.

لمقامة على " اأفني حيفتس" مستعمرةمن  المستعمرينمجموعة من الشبان قامت  ،5/8/2114بتاريخ  .8
بمحاولة السيطرة على أرض زراعية تملكها القرية بجانب  طولكرم،أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد جنوب 

نصبت قوات االحتالل، بوابة حديدية على المدخل كما  سرائيلية عليها،، وقاموا برفع األعالم اإلمستعمرةال
المواطنين ، حيث منعت الغربي لقرية شوفة جنوب طولكرم، على طول الشارع الذي يربط القرية بعزبة شوفة

 من الدخول إلى القرية أو الخروج منها باستثناء حملة هوية شوفة فقط.
سوق ، الموجودة وسط مدينة الخليلمستعمري البؤر االستعمارية  داهمت مجموعة من ،5/8/2114بتاريخ  .9

مستخدمين الساللم والمطارق وغيرها من  ،هفيبفتح أبواب محالت المواطنين الواقعة وقاموا الذهب بالمدينة، 
  األدوات.

سنوات( بجروح بالغة جراء تعرضها للدهس  8أصيبت الطفلة روزي طلب جابر ) ،7/8/2114بتاريخ  .11
 مستشفى الخليل الحكومي، أدخلت على إثرها الى في البلدة القديمة من الخليل مستعمرمد من قبل المتع

 .لتلقي العالج
للمسجد األقصى من باب جديدًا ، اقتحامًا "يهودا غليك"قاد الحاخام اليهودي المتطرف  ،7/8/2114بتاريخ  .11

القمعية بحق النساء من كافة  اإجراءاتهس ، التي ما زالت تمار المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل
غالق المسجد أمامهن حتى ساعة الظهر.، و األعمار  ا 

 11ما ال يقل عن  ،على مدار اليومين الماضيين مستعمرو مستعمرة "حالميش"،اقتلع  ،7/8/2114بتاريخ  .12
عبد ا للمواطن ، تعود ملكيتهشجرة مثمرة من أراضي قرية دير نظام شمال غرب محافظة رام اهلل والبيرة

وذلك لمحاولة سلب ماال   (.شجرة 11) منجد حسن التميمي شجرة(، والمواطن 31) الناصر مزهر التميمي
 دونمات من أرض الزراعية تعود للمواطنين المذكورين. 8يقل عن 

بجروح  ،من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس ،سنوات( 9)طفلة شهد عويس الأصيبت  ،8/8/2114بتاريخ  .13
نقلت الطفلة إلى  ما. وقد الذ المستعمر بالفرار، فيعلى مفترق البلدة مستعمرلفة عقب دهسها من قبل مخت

 .للعالج مستشفى رفيديا بمدينة نابلس
طفل طارق رائد أبو رميلة ال تعرض ،أثناء توجهه لشراء حاجيات من البلدة القديمة ،9/8/2114بتاريخ  .14

تسبب بإصابته بجروح مستعمرين، مما رب المبرح من قبل للض، حي السهلة بالخليلمن  ،عاما( 13)
 ورضوض في رأسه.

إغالق بوابات المسجد األقصى الرئيسية تواصل  قوات االحتالل اإلسرائيليما زالت  ،9/8/2114بتاريخ  .11
وقامت باحتجاز بطاقات كبار السن الذين تسمح لهم ، أمام المواطنين، ومنعت النساء والشبان من دخوله
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في حين سمحت لمجموعات من المستعمرين المتطرفين بالدخول الى المسجد المبارك، والتجول  .لبالدخو 
  في باحاته.

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي إغالق بوابات المسجد األقصى الرئيسية أمام  ،11/8/2114بتاريخ  .15
ت باحتجاز بطاقات كبار ، وقامصباحاً  11:31قبل الساعة  المواطنين، ومنعت النساء والشبان من دخوله

فواج السّياح األجانب من اليهود وأ المستعمرينلعصابات في حين سمحت السن الذين تسمح لهم بالدخول. 
 .مخطط التقسيم الزماني للمسجد األقصى المباركلتجسيد وتطبيق ، كاقتحامه

المسجد األقصى  إغالق العديد من بوابات ما زالت القوات االسرائيلية تواصل ،11/8/2114بتاريخ  .17
الرئيسية أمام المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس وخارجها، وتسمح فقط لكبار السن ممن تزيد أعمارهم 

اليهود وأفواج  المستعمرينفي حين فتحت باب المغاربة القتحامات  عن الخمسين عاما بدخول المسجد،
 للمستعمرينالزماني للمسجد األقصى، ُيتيح  تطبيٌق فعلي للتقسيم، في السّياح األجانب للمسجد المبارك
 صباحًا. 11:31، وحتى الساعة الك 7:31باقتحام المسجد منذ الساعة الك 

اليهود، اقتحامها للمسجد األقصى  المستعمرينجددت عصابات صباح هذا اليوم،  ،12/8/2114بتاريخ  .18
، التي منعت صة بشرطة االحتاللبحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاو المبارك من باب المغاربة، 

وحتى الساعة  7:31ل المسجد خالل الفترة من الساعة و المصلين من نساء ورجال دون الخمسين من دخ
 صباحًا. 11:31

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حصارها للمسجد األقصى المبارك ومْنع كافة  ،13/8/2114بتاريخ  .19
، في في الفترة الصباحية قل أعمارهم عن األربعين عاما من دخولهالنساء وطالبات العلم، والرجال ممن ت

، بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا غليك" اليهود المستعمرينالوقت الذي وّفرت الحماية والحراسة القتحامات 
 .مستعمراً  311الذين وصل عددهم الى نحو 

ا( من قرية حارس شمال غرب سلفيت، عام 24استشهد الشاب محمد عبد الكريم سليم ) ،14/8/2114بتاريخ  .21

 .مستعمرةإثر دهسه من قبل 
المسجد األقصى  "موشيه فيغلن"اإلسرائيلي المتطرف  "الكنيستفي " نائبالاقتحم  ،17/8/2114بتاريخ  .21

، وذلك شرطة االحتاللمن ، برفقة حراسات معززة ومشددة رأس مجموعة من المتطرفين اليهود المبارك على
 ."التقسيم الزماني للمسجد األقصى"جاهزية شرطة االحتالل في تطبيق مخطط  مدىبهدف اختبار 

أحدهما يعمل في  ،على مواطنينبالشتم والضرب  المستعمريناعتدت مجموعة من  ،17/8/2114بتاريخ   .22
في حادثتين منفصلتين في مدينة القدس المحتلة، أثناء تأديتهما القدس الغربية واآلخر يعمل سائق تكسي، 

 هما.عمل
عددا من أهالي قرية حوسان غرب  ، من مستعمرة "بيتار عليت"،مستعمرونمنع  ،17/8/2114بتاريخ  .23

 بيت لحم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
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برفقة حراسات معززة ، اقتحامًا جديدًا للمسجد األقصى "يهودا غليك"قاد المتطرف  ،19/8/2114بتاريخ  .24
واقتادته إلى  المستعمرينبحجة رشقه الحجارة على مجموعة من اًل التي اعتقلت طف من شرطة االحتالل،

 .معه والتحقيق لتوقيفه "القشلة" مركز
سيارات المواطنين في قرية نحالين غرب  ت مجموعة من مستعمري "بيتار عليت"شقر  ،19/8/2114بتاريخ  .21

محمود علي عطية عطا  ما أدى إلى إصابة سيارة المواطن، ملدى مرورها على الشارع الرئيس ،بيت لحم
 وكسر زجاجها األمامي دون وقوع إصابات.

، "آفي ناحن"و "معالي عاموس، من مستعمرتي "ت مجموعة من المستعمرينشرع ،19/8/2114بتاريخ  .25
من األراضي قرب قرية كيسان دونم  311تقدر بنحو بحراثة مساحات كبيرة  ،حماية جنود االحتاللتحت و 

 المذكورتين.، وذلك بهدف ضمها الى المستعمرتين لمواطنين من العبيات ا، تعود ملكيتهشرق بيت لحم
بمحافظة  المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا ،"افيجال" مستعمروأحرق  ،21/8/2114بتاريخ  .27

 في خربة المفقرة شرق يطا. ،لعائلة المخامرة ملكيتها تعود ،، أشجار زيتون ومناطق رعويةالخليل
االعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت ب ،قمعت قوات االحتالل االسرائيلي ،22/8/2114بتاريخ  .28

، ومنعتها من ستعمارمسيرة النبي صالح االسبوعية، المناهضة لالحتالل واال ،والغاز المسيل للدموع
العشرات  الى اصابةوقد أدى ذلك  .ستعمارالتي استولى عليها االحتالل لصالح اال االراضي الوصول إلى

 بحاالت اختناق بينهم أطفال ونساء.
المسجد  مجموعات من المستعمرين بقيادة المتطرف "يهودا غليك" 4اقتحمت  ،24/8/2114بتاريخ  .29

 مبعد التصدي له همطرد فيالمصلون وقد نجح  المبارك، ونفذت جوالت استفزازية في باحاته. األقصى
 .بصيحات وهتافات التكبير والتهليل

عاما(، بجروح، جراء إطالق 15فتى محمد حسين مصطفى أبو ماريه )الأصيب  ،21/8/2114بتاريخ  .31
خالل مواجهات اندلعت في منطقة ، وذلك في بلدة بيت أمر شمال الخليل مستعمرالنار عليه من قبل 

يه الرصاصة الفتى أبو مار  أصابتوقد  .البلدة المقامة على أراضي "كرمي تسور" لمستعمرةالظهر المحاذية 
اخترقتها إلى خاصرته، حيث نقل إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت حالته  في يده اليمنى ومن ثم

 بالمتوسطة.
، وبرفقة حراسات معززة االقصىالمسجد  من المستعمرينمجموعات متتالية اقتحمت ، 27/8/2114بتاريخ  .31

صيحات التهليل ين تخللتها لدى المصلأجواء متوترة ، مما أدى الى خلق شرطة االحتاللومشددة من 
  والتكبير.

، والتي فلسطينية جنوب الخليل خاصة الرصاص الحي، صوب مركبة مستعمرأطلق  ،27/8/2114بتاريخ  .32
 .، ولم يبلغ عن وقوع اصاباتالحمامدة وأبو طه كانت تقل أفرادًا من عائلتي
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بجروح جراء تعرضه اراس من بلدة خ (عاماً  21)مواطن منتصر الحروب الأصيب  ،28/8/2114بتاريخ  .33
مدينة على مدخل بلدة بيت أمر شمال اثناء تواجده وذلك حافلة للمستعمرين،  من قبلالمتعمد للدهس 
 .الخليل

 ،البلدة القديمة من مدينة الخليل في "بني دار"حارة  عشرات من المستعمريناقتحم  ،28/8/2114بتاريخ  .34
  إقامة احتفاالت تلمودية في المكان.الستخدامها في جارة أخشاب وح واحضاربإقامة شبكة كهرباء،  وشرعوا

المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال  "بيت عين" مستعمرةمن مستعمرون أقدم  ،28/8/2114بتاريخ  .31
تعود ملكيتها  ،شجرة زيتون وعنب وخوخ في منطقة واد أبو الريش شمال البلدة 31الخليل، على قطع مدينة 

  .يللمواطن حماد اصليب

 سيبتمبر/ أيلولشهر 

، سمحت قوات االحتالل للمستعمرين، بقيادة المتطرف "يهودا غليك"، باقتحام المسجد 1/9/2114بتاريخ  .1
ه، وقامت باالعتداء النساء والطالبات من مختلف الفئات العمرية من دخولاألقصى المبارك، فيما منعت 

 .النساء المعتصمات قرب بوابات األقصى الخارجية على
المستعمرين بقيادة المتطرف "يهودا غليك" للمسجد  تجددت اقتحامات عصابات ،3/9/2114بتاريخ  .2

لمسجد دخول كافة النساء والطالبات لاالقصى المبارك، بالتزامن مع استمرار قوات االحتالل في منع 
ومحيط ، مباركباحات ومرافق المسجد األقصى ال، مما ادى الى استمرار حالة التوتر الشديد في ألقصىا

 بواباته الرئيسية الخارجية.
الثانوية المختطلة جنوب محافظة  الساوية-من طلبة مدرسة اللبن عدداً  مستعمرهاجم  ،3/9/2114بتاريخ  .3

، وحاول المستعمر اقتحام المدرسة الذين لجأوا الى المدرسة بعد خرجهم منها بنهاية اليوم الدراسيو ، نابلس
 تصدت له أسرة المدرسة. مشهرًا سالحه الناري، حيث

شرق مدينة نابلس، تحت حراسة  "قبر يوسفالمستعمرين )فجرًا( "اقتحم عشرات  ،4/9/2114بتاريخ  .4
وسط إطالق  ،مواجهات في المنطقة، مما أدى الى اندالع بهدف أداء طقوس دينية، دوريات االحتالل

 إصابة عدد من الشبان بحاالت اختناق.كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، األمر الذي أدى إلى 
األقصى، الذين تصدوا  على المصلين وُحّراس المسجداعتدت قوات االحتالل  ،4/9/2114بتاريخ  .1

، حيث قاموا بضربهم وتوجيه الشتائم وااللفاظ النابية لهم، بهتافات التكبير والتهليل المستعمرينلعصابات 
 .في المكان حالة من التوتر الشديد مما أدى الى ،كانوسب الذات االلهية دون مراعاة لحرمة الم

 21المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل،  "،بيت عين" مستعمروقطع  ،7/9/2114بتاريخ  .5
في أراض تعود ملكيتها ، شجرة زيتون وعنب وخوخ وصبر وسفرجل، في منطقة واد أبو الريش شمال البلدة

 يبي.للمواطن حماد عبد الحميد الصل
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أراض في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، ألغراض  تسريب االحتاللحاولت سلطات  ،8/9/2114بتاريخ  .7
دونمات وتزوير أوراق  3من خالل اجراء مسح ألرض مساحتها  ."أفرات ديديااستعمارية لصالح مستعمرة "

يمتلكون ، الذين الحلورثة المرحوم موسى محمد حسين صملكية لها، علمًا بأن هذه األرض تعود ملكيتها 
 .أوراقا ثبوتية بها

المقامة  "سلعيت" مستعمرةحذرت سلطة جودة البيئة من المخاطر البيئية الناتجة من  ،8/9/2114بتاريخ  .8
 المستعمرةتصريف المياه العادمة من  ، والتي تتمثل فيعلى أراضي قرية كفر صور جنوب مدينة طولكرم

إلحاق أضرار في المحاصيل  من القرية، مما يتسبب في اطنينالتي تصب في أراضي تعود ملكيتها لمو 
، ناهيك عن األضرار ، باإلضافة إلى إحداث مكرهة صحية بالغة الخطورةمستعمرةالزراعية المحيطة بال

تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المعزولة  األخرى الناجمة عن توسيع المستعمرة والتي
 فصل العنصري.أصال خلف جدار ال

ين ومجموعة من عناصر مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، مستعمر اقتحم عشرات ال ،11/9/2114بتاريخ  .9
 ، ونفذواالمسجد األقصى المبارك، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 .ه وباحاتهجوالت استفزازية في مرافق
سنوات( قرب حارة جابر  5ائيلي الطفل محمد فارس الجعبري )إسر  مستعمردهس  ،11/9/2114بتاريخ  .11

 لمستشفى لتلقي العالج.الى إصابته بجروح نقل على إثرها في تسبب ، مما في مدينة الخليل
ية اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب استعمار جدّدت جماعات يهودية  ،11/9/2114بتاريخ  .11

جوالت استفزازية في  ونفذتاصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، المغاربة برفقة حراسات معّززة من عن
تواصل شرطة االحتالل فرض إجراءاتها التعسفية بحق رّواد األقصى، خاصة من النساء ، فيما باحاته

 والطالبات، وتمنع عددا كبيرا منهن من دخول المسجد، وتحتجز بطاقات كل من تسمح له بالدخول إليه.
عاما(  12أعوام( ومحمد مكروم النواجعة ) 11طفالن عدي ناصر إدريس )الأصيب  ،13/9/2114بتاريخ  .12

القريبة من الحرم اإلبراهيمي، جراء رشهما بغاز  "بني دار"بغاز سام أثناء جلوسهما أمام منزليهما في حارة 
ق شديد، حيث ما تسبب بإصابتهما بحالة اختنام ،في البلدة القديمة بالخليل مستعمر اسرائيليسام من قبل 

 الحكومي.جرى نقلهما إلى مستشفى الخليل 
، المسجد ، المتطرف موشيه فيجلن"الكنيست"اقتحم نائب رئيس برلمان االحتالل  ،14/9/2114بتاريخ  .13

االقصى المبارك، في ظل فرض حصار عسكري مشدد على المسجد من قبل قوات االحتالل، التي منعت 
 .خالل فترة االقتحام عامًا من دخول المسجد المبارك 11مارهم عن جميع الرجال والنساء الذين تقل أع

تدريبات عسكرية قرب قامت قوات االحتالل برفقة مجموعة من المستعمرين بإجراء  ،15/9/2114بتاريخ  .14
 ما خلق حالة من القلق والخوف لدى السكان.، مقرية الفرديس شرق بيت لحم

 بشربالمتطرفات  المستعمراتإحدى سجد األقصى، قامت خالل اقتحام جديد للم ،15/9/2114بتاريخ  .11
ولمشاعر  دون أي مراعاة لحرمة المسجد األقصىباحاته،  صلوات تلمودية يهودية في وأداءالنبيذ األحمر، 
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جبار . وقد قام حراس األقصى المسلمين مجموعة المتطرفين على الخروج خارج المسجد و  هاباعتراضها وا 
 األقصى.

شرق نابلس، بحجة أداء طقوس  "قبر يوسف" المستعمرين من 711نحو اقتحم  ،17/9/2114بتاريخ  .15
 بحراسة عشرات اآلليات والجيبات العسكرية. ، وقد تم ذلكدينية

أجواء شديدة التوتر في ظل تصدي  تسود ساحات ومرافق المسجد األقصى المبارك ،17/9/2114بتاريخ  .17
 .للمسجد بهتافات التكبير والتهليل زازيةاالستف اليهود المستعمرينالمصلين القتحامات 

بالحجارة والزجاجات الفارغة، مركبات  "،مابودوتانمستعمرون، من مستعمرة "هاجم  ،17/9/2114بتاريخ  .18
 .، دون ان يبلغ عن وقوع اصاباتجنوب غرب جنين طولكرم-جنينالمواطنين المارة على طريق 

قة الكرمل جنوب شرق يطا، بحراسة مشددة من جنود منط المستعمريناقتحم عشرات  ،18/9/2114بتاريخ  .19
 .في المكان طقوسا تلمودية ، حيث أقام المستعمرونالذين اعتلوا أسطح منازل المواطنين ،االحتالل

اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط  المستعمروناستأنف  ،21/9/2114بتاريخ  .21
 ة االحتالل.حراسات معززة ومشّددة من عناصر شرط

اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط  المستعمرونجّدد  ،22/9/2114بتاريخ  .21
عناصر  . وقد ضمت مجموعاتهم عددًا منحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 .، حيث قاموا بجوالت استفزازية في باحات المسجد"الحاراديم"اليهود المتزمتين 
، وقاموا يرتدي مالبس مدنية عند مسجد قبة الصخرةضبط حراس األقصى مستعمرًا  ،24/9/2114بتاريخ   .22

 .بتسليمه الى الشرطة االسرائيلية
المتطرفين اقتحامها للمسجد األقصى المبارك،  المستعمرينواصلت مجموعات من  ،21/9/2114بتاريخ  .23

   ا المصلون بصيحات التكبير والتهليل االحتجاجية.، قابلهشرطة االحتالل اإلسرائيليبحراسة عناصر 
سنوات( في بلدة  11إسرائيلي الطفل آدم الرشق ) مستعمردهس بشكل متعمد،  ،21/9/2114بتاريخ  .24

، حيث وصفت إلى المستشفى لتلقي العالج الطفل تم نقلقد سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك. و 
 ليد.إذ أصيب بكسور في احالته بالمتوسطة، 

، برفقة حراسات معززة ين المسجد األقصى المباركمستعمر اقتحمت مجموعات من ال ،28/9/2114بتاريخ  .21
تحركات المستعمرين،  حراس وسدنة المسجدوقد راقب عشرات المصلين برفقة  ومشددة من شرطة االحتالل.

 .من أداء أي طقوس تلمودية فيهبهدف منعهم 
، من منطقة الديرات (سنوات 5)رائيلي الطفلة إسالم باسم العمور إس مستعمردهس  ،28/9/2114بتاريخ  .25

تسبب بإصابتها بجروح نقلت على إثرها للمستشفى األهلي والذ بالفرار، مما  ،الخليلمدينة شرق يطا جنوب 
 العالج، ووصفت حالتها بالمتوسطة. الخليل لتلقيبمدينة 
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األقصى المسجد  وأفواج من السياح األجانب مستعمر يهودي 211أكثر من اقتحم  ،31/9/2114بتاريخ  .27
قيودا مشددة  ، بالتزامن مع فرض شرطة االحتاللشرطة االحتاللمن بحراسات مشددة ومعززة ، المبارك

 للمسجد. المصلينعلى دخول 

 أكتوبر/ تشرين أولشهر 

وحراسة ة ، بحماياقتحامهم للمسجد األقصى المبارك متطرفون مستعمرونواصل ، 1/11/2114بتاريخ  .1
من االستنفار في صفوف حّراس المسجد وأذنته وسدنته ، مما اوجد حالة مشددة من شرطة االحتالل
اعتقلت شرطة  وقدألداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد.  المستعمرينللتصدي ألي محاولة من 

، لباحاته المستعمرينحام االحتالل شابا مقدسيا من داخل ساحات المسجد األقصى المبارك بالتزامن مع اقت
 االقصى وُأخلي سبيلها الحقًا.المسجد كما اعتقلت السيدة سمحية شاهين لدى محاولتها الدخول إلى 

بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، على وفد من هيئة مقاومة  مستعمر،اعتدى  ،1/11/2114بتاريخ  .2
ين، أثناء جولة تفقدية لألراضي المهددة بالجدار برئاسة رئيس الهيئة الوزير زياد أبو ع ستعمارالجدار واال

 جنوب بيت لحم. ستعمارواال
قبر يوسف شرق مدينة نابلس، تحت حماية مشددة من  المستعمريناقتحم عشرات  ،2/11/2114بتاريخ  .3

ما أدى إلى اندالع مواجهات في المنطقة، وسط إطالق كثيف للنار،  ، ألداء طقوس دينية،جنود االحتالل
 الصوت، والغاز المسيل للدموع، أصيب خاللها عدد من المواطنين بحاالت اختناق. وقنابل

من  لمستعمرينأحبط ُحّراس المسجد االقصى المبارك والمصلون، عدة محاوالت ، 2/11/2114بتاريخ  .4
 في الخليل، ألداء طقوس وشعائر تلمودية في باحاته. "كريات أربعمستعمرة "ُغالة المتطرفين من 

شجرة زيتون في قرية  111نحو  من مستعمرة "تفوح"، ،متطرفونمستعمرون  حطم ،5/11/2114بتاريخ  .1
 نابلس. مدينة الواقعة جنوب ياسوف 

شجرة زيتون، ونهبوا محصول زيتون  21قرية بورين وحطموا نحو  المستعمرونهاجم  ،5/11/2114بتاريخ  .5
 في قرية عورتا القريبة.

محمود رجا من قرية بورين جنوب نابلس بينما كان يعمل في مواطن الاصيب  ،7/11/2114بتاريخ  .7
 ورشقوهم بالحجارة. ،قاطفي الزيتون في القرية مستعمرون هاجمارضه، بعد ان 

أثناء تواجده في قرية ، عاما( 17معاذ إسماعيل غزال )مستعمر الفتى دهس  ،7/11/2114بتاريخ  .8
وض وجروح، نقل على إثرها لمستشفى الجمعية ما أدى إلصابته برضم بيت لحم،مدينة  شرق "المنوية"

 العربية في مدينة بيت جاال، ووصفت جروحه بالمتوسطة.
النار في أشجار زيتون بأراضي قرية " بيتار عيليتمجموعة من مستعمري " تأضرم، 8/11/2114بتاريخ  .9

شجار السرو أ إضافة الى عدد منشجرة زيتون معمرة،  31أدى إلى إحراق ، مما نحالين غرب بيت لحم
 والصنوبر تعود ألبناء المرحوم محمد عبد اهلل صافي.
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حوش  اليهود المستعمرينأول أيام عيد المظلة أو الُعرش العبري، اقتحم عشرات في  ،9/11/2114بتاريخ  .11
الشهابي المالصق للمسجد األقصى بجانب باب الحديد، ألداء طقوس خاصة عند حائط رباط الكرد، الذي 

 . "المبكى الصغير"جماعات اليهودية ُتطلق عليه ال
شجرة  211نحو ودمروا  زيتون مثمرة، شجرة 38، مستعمرو "بيتار عليت"اقتلع  ،9/11/2114بتاريخ  .11

 . تعود للمواطن محمود عطية موسى شوشة، ، في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحمأخرى
وعدد من  تهعائلو نبيه أبو رنان المواطن على  مستعمري "ايتمار"اعتدى عدد من  ،9/11/2114بتاريخ  .12

، وتصدى لهم المزارعون واد يانون جنوب محافظة نابلسمنطقة في  ،العاملين معه في قطاف الزيتون
 سرقة ثمار الزيتون.ومنعوهم من 

، منطقة برك سليمان جنوب بيت مستعمرًا، من مستعمرة "افرات" 71حوالي اقتحم  ،11/11/2114بتاريخ  .13
 حماية قوات االحتالل. بحراسة و ، لموديةلحم، وأدوا طقوسا ت

 ياسوف المقامة على أراضي قرية من مستعمرة "تفوح" ،نيمستعمر سبعة ، هاجم 11/11/2114بتاريخ  .14
، مما أدى في القرية" خلة العين"خالل قطفهم ثمار الزيتون بمنطقة القرية عددا من مزارعي  ،جنوب نابلس

عاما( في قدمها، نقلت إثرها إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات  31هناء فتحي عطياني )اصابة المواطنة 
 في سلفيت، كما حطموا مركبة زوجها.

الضرب المبرح على الشتم و الخليل، بمدينة جنوب  "يرئبيت يا" مستعمرواعتدى  ،11/11/2114بتاريخ  .11
ته بجروح ما تسبب بإصابمجنوب شرق يطا.  "منزل"عاما( في قرية 17الفتى صقر محمود ابو قبيطة )

 ورضوض.
، اقتحمت حافالت للمستعمرين "قبر يوسف" جنوب نابلس بحماية مشددة من قوات 13/11/2114بتاريخ  .15

االحتالل، مما أدى الى وقوع مواجهات مع الشبان في المنطقة، نتج عنها اصابة شابين على االقل 
 بالرصاص المطاطي.

، المسجد "موشيه فيجلن"سرائيلي، المتطرف اال "الكنيست"اقتحم نائب رئيس ، 13/11/2114بتاريخ  .17
بحراسة معززة ومشددة من عناصر و المتطرفين وقياداتهم،  المستعمريناألقصى المبارك برفقة عدد من ُغالة 

 .إغالٍق كامل لبوابات المسجد وحصار عسكري مشدد على األقصى المبارك بالتزامن مع شرطة االحتالل.
أراضي زراعية  فوقإسرائيلية  ورفعوا أعالماً  خيمتين، مستعمرينمئات النصب  ،13/11/2114بتاريخ  .18

كما  جنوب غرب بيت لحم. "دانيال" مستعمرةبمحاذاة "، الواقعة سرب التين"منطقة دونمات في  3مساحتها 
واعتدوا على عدد  ،أمام المواطنين من قرية نحالين المستعمرةالمار بمحاذاة  "17كيلو "طريق  قاموا بإغالق

 آخر لفترات قبل إطالق سراحهم. اً عددزوا احتج كما ،منهم
طراف األوالذي يقع على ، من مسجد أبو بكر الصديق أجزاءً  مستعمرونأحرق  ،14/11/2114بتاريخ  .19

جماعة "بدفع الثمن، وموقعة باسم  تنادي عنصريةخطوا شعارات ، كما بلدة عقربا جنوب نابلسلالجنوبية 
 ."كهانا من تفوح
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للمسجد األقصى الصباحي اليهود، اقتحامها  المستعمرينواصلت مجموعات من  ،14/11/2114بتاريخ  .21
بوابات المسجد  -في االثناء–التي اغلقت ، ت معززة ومشددة من شرطة االحتاللحراساترافقها  ،المبارك

وذلك في تطبيق لسياسة تكريس  األقصى أمام المصلين المسلمين، وتسمح فقط للمسنين بالدخول إليه.
 التقسيم الزماني للمسجد المبارك.

المقامة على أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد  "إفني حيفتس" مستعمرو مستعمرةأقدم  ،14/11/2114بتاريخ  .21
زيتون من أرض المواطن عبد الرحمن أسعد عبد اهلل بالممتلئة أكياس كبيرة  11شرق طولكرم، على سرقة 

 قبل يومين. المستعمريناالعتداء عليه من قبل  تركها لحظة، حيث كان قد رجب من كفر اللبد
الجاثمة على أراضي مواطني بلدة  ت مجموعة من مستعمري "اليعازر"،رشق ،14/11/2114بتاريخ  .22

، جنوب بيت لحمالخليل( -)القدسسيارات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها على الشارع الرئيس  ،الخضر
 بها. ما ألحق أضراراً م
واصلت قوات االحتالل فرض حصارها العسكري المشدد على المسجد األقصى  ،11/11/2114بتاريخ  .23

أغلقت منذ ساعات الليلة الماضية كافة بوابات المسجد، باستثناء باب المغاربة الذي فتحته ، حيث المبارك
ررة وسط محاوالت متك ،في مرافق وباحات المسجدالذين قاموا بجوالت استفزازية للمستعمرين، القتحامات 

)بما في ذلك الطلبة  جميع المواطنينقوات االحتالل منعت بالمقابل،  .إلقامة طقوس وشعائر تلمودية
 األقصى. المسجد ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من دخولوالموظفين( 

منطقة االسحاقية في القسم  المستعمريناقتحمت مجموعه من في سابقة خطيرة،  ،15/11/2114بتاريخ  .24
 وقام جيش االحتالل لمسلمين في الحرم اإلبراهيمي الشريف بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي.الخاص ل

 .لالسحاقية المستعمريناقتحام اثناء  احتجاز حراس الحرم اإلبراهيمي الشريفب
في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على  المستعمريناعتدت مجموعة من  ،17/11/2114بتاريخ  .21

مئة "ن في الشطر الغربي من القدس المحتلة، وتم احتجازهما في مبنى مدرسة بشارع شابين فلسطينيي
 .ون متزمتونمستعمر الذي يقطنه  "شعريم

 في الرقبة واليدين، عامًا(، بجروح ورضوض 21شاب محمد فيصل عزام )الأصيب  ،17/11/2114بتاريخ  .25
ريمونيم "فندق في مكان عمله في تواجده  حدث ذلك اثناءاثناء ، عليه ياً يهودًا متطرف 11اعتداء  نتيجة
من بين ايديهم بعد ان  )ترتدي حجاب( ، وذلك عندما حاول تخليص زميلته الفلسطينيةبالقدس الغربية "شالوم

 ألسباب عنصرية. والشتائم تعرضوا لها باألذى
المبرح على  بالضرب "، المقامة شرق مدينة الخليل،أربعكريات " مستعمرواعتدى  ،18/11/2114بتاريخ  .27

عاما(، أدى إلى إصابته برضوض وجروح نقل إثرها مشفى الخليل الحكومي  41المواطن باسم فخري دعنا )
 .المذكورةمن مدينة اثنين فيما اعتقلت قوات االحتالل مواطنين  لتلقي العالج.

، مباركاقتحام المسجد األقصى العلى  "طالب ألجل الهيكل"عناصر من  أقدمت ،19/11/2114بتاريخ  .28
نفذت جوالت تخللتها حركات وألفاظ ، حيث حراساٍت معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصةرفقة ب
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فرض شرطة االحتالل إجراءات مشددة وتزامن ذلك مع  استفزازية عنصرية في باحات المسجد األقصى.
 المبارك. على دخول المصلين إلى المسجد

اس شوكت دار خليل، في مجمع فلسطين الطبي برام اهلل، استشهدت الطفلة إين ،19/11/2114بتاريخ  .29
شمال مدينة رام  "سنجل"قرب قريتها )بشكل متعمد(  مستعمرمتأثرة بجروح أصيبت بها جراء دهسها من قبل 

 وفي ذات الحادث، أصيبت زميلة لها بإصابة حرجة وتعالج في المستشفى المذكور. اهلل.
على بناية سكنية من عدة شقق،  مستعمروناستولى حتالل، بحماية قوات اال ،21/11/2114بتاريخ  .31

، ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك "بطن الهوى"وأرضًا ومنزاًل آخر مع قطعة أرٍض في منطقة 
  .والقواسميلعائلتي الرجبي تعود ملكية البنايتين 

بحراسات و قصى المبارك، اقتحامها للمسجد األ المستعمرينجّددت جماعات من  ،21/11/2114بتاريخ  .31
– وانتشرجوالت استفزازية في باحات ومرافق المسجد. ، حيث نفذت مشددة من عناصر شرطة االحتالل

ملحوظ من المصلين المرابطين جنبًا إلى جنب مع ُحّراس المسجد وسدنته، لمنع أي  عدد -ذلكخالل 
 .إلقامة صلوات وشعائر تلمودية في ساحاتهالمستعمرين محاولة من 

، "حاخامات معهد الهيكل الثالث"ومن كبار  المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،22/11/2114بتاريخ  .32
أعداد وقد تواجدت  حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.ترافقها  ،المسجد األقصى المبارك

متطرفة التي ال "نساء ألجل الهيكل"ملحوظة من المصلين خاصة من النساء للتصدي لعناصر منظمة 
 .لتنظيم برنامج تلمودي في باحاتهاليوم وغدًا  أعلنت نيتها اقتحام المسجد االقصى

حوالي مائة شجرة من أشجار الزيتون في بلدة حوارة  مستعمرون من "يتسهار"أحرق  ،22/11/2114بتاريخ  .33
  .ون بعد، اللتين لم تنهيا قطف ثمار الزيتلعائلتي خموس وسليم ملكيتها تعود، جنوب نابلس

سيارات المواطنين في قرية نحالين غرب بيت  مستعمرون من "بيتار عليت"رشق  ،22/11/2114بتاريخ  .34
  إلى إلحاق أضرار بها.، مما أدى أثناء مرورها عند مدخل القرية، لحم

الدهس التي تخللها إطالق النار على الشاب عبد الرحمن الشلودي عقب حادثة  ،23/11/2114بتاريخ  .31
مركبات  ،واآلالت الحادة ، بالعصي والحجارةاليهود المستعمرينهاجمت مجموعات كبيرة من ، ادهواستشه

وحاصروا أصحاب المنازل داخلها لفترة من  ،منازل المواطنين في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلةو 
 الوقت، قبل أن تصل قوات االحتالل إلى المنطقة.

ب باقتحام وأفواج من السياح األجان "طالب ألجل الهيكل" شرعت مجموعات من ،23/11/2114بتاريخ  .35
وأن  .الخاصة الشرطية حراسات معززة ومشددة من عناصر الوحداتفي ظل ، المسجد األقصى المبارك

أعدادا من حراس وسدنة المسجد ومن المصلين ينتشرون في باحات المسجد، لمنع أي محاولة من هذه 
 ات وشعائر تلمودية في ساحاته.المجموعات المتطرفة، إلقامة صلو 

على مجموعة من االقصى الُمقتحمين للمسجد  المستعمريناعتدت مجموعة من  ،25/11/2114بتاريخ  .37
ين مستعمر النساء المرابطات قرب باب القطانين بالضرب والشتائم، وتدخل حراس المسجد األقصى وطردوا ال
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عبد اهلل الشامي من مدينة القدس المحتلة بالضرب على المسن شرطة االحتالل  اعتدت، فيما خارج المسجد
 المبرح من داخل المسجد األقصى، قبل اعتقاله واقتياده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق.

اقتحامها للمسجد األقصى المبارك،  "طالب ألجل الهيكل"جددت ما تسمى منظمة  ،25/11/2114بتاريخ  .38
جوالت استفزازية في باحات ومرافق  ، حيث نفذتاسات مشددةمن باب المغاربة بمجموعات متتالية، وبحر 

 المستعمرينحراس وسدنة المسجد األقصى إلحباط أي محاولة من وقد انتشر المصلون و  المسجد المبارك.
 إلقامة طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد المبارك.

للمسجد األقصى المبارك، من باب اليهود، اقتحامها  المستعمرينجّددت عصابات  ،29/11/2114بتاريخ  .39
فيما واصلت  جوالت استفزازية في باحات المسجد.، حيث قامت بتنفيذ المغاربة بحراسات ُشرطية معززة

 . قوات االحتالل فرض إجراءاتها المشددة على بوابات المسجد الرئيسية 'الخارجية
من بلدة حوارة، جنوب نابلس  ،ا(عام 13طفل إبراهيم سعود خليل عودة )الأصيب  ،29/11/2114بتاريخ  .41

وقد تم نقله الى أحد  .مستعمرعقب دهسه من قبل بمنطقة الوجه شمال الضفة الغربية، بجروح متوسطة 
 للعالج. نابلسمدينة مشافي 

عبارات عنصرية على أحد جدران  ،المتطرفة اليهودية "تدفيع الثمن"خّطت عصابة  ،31/11/2114بتاريخ  .41
 .، منها "الموت للعرب"ير في الشطر الغربي من مدينة القدسمدرسة ومحل تجاري كب

 نوفمبر/ تشرين ثانيشهر 

مجندين ومجندات بالزّي العسكري  يرافقهم المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،3/11/2114بتاريخ  .1
، المسجد األقصى المبارك "البيت اليهودي"من حزب  "شولي معلم"وعضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف 

جاءت وسط  ، التيباب المغاربة، بحراساٍت معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتاللمن 
 إجراءات مشددة ومتواصلة من قوات االحتالل على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد.

اليهود المسجد االقصى منذ الصباح بحماياٍت  المستعمرينمجموعات من اقتحمت  ،4/11/2114بتاريخ  .2
، بالتزامن مع مواصلة قوات ٍت ُشرطية من باب المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية في مرافق المسجدوحراسا

في ، مما اضطرهم الى تأدية الصالة من تقل أعمارهم عن األربعين عامًا من دخول المسجداالحتالل منع 
 .الشوارع والطرقات القريبة من بوابات المسجد االقصى المبارك

، المسجد ضمن الفترة األولى مما يسمى ببرنامج السياحة مستعمرًا، 121اقتحم  ،1/11/2114بتاريخ  .3
االقصى، في ظل مواجهات كبيرة بين المصلين وقوات االحتالل داخل المسجد االقصى وعند بواباته، أدت 

حتالل ، كما اعتدت قوات االبشظايا قنابل الصوت واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاطالى اصابة العشرات 
الى وقف اضطرت قوات االحتالل  وبعد ذلك،. وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسينيعلى 

 .ين للمسجد االقصىمستعمر اقتحامات ال
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، حافالت 8المستعمرين تقلهم اقتحم مئات  وسط حماية عسكرية إسرائيلية مشددة، ،5/11/2114بتاريخ  .4
األمر الذي ادى الى اندالع  طقوس دينية يهودية. منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس، وذلك ألداء

 مواجهات، واصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
عاما( من بلدة الخضر جنوب بيت لحم من  33مزارع مهند سعد صالح )النجا  ،5/11/2114بتاريخ  .1

الخليل في طريقه الى -القدسالشارع الرئيس اثناء مروره على وذلك ، مستعمرمن قبل  متعمدة عملية دهس
 .أرضه الزراعية، حيث كانت يقظته السبب في تمكنه من الهرب والنجاة

اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة  ،المستعمرينجددت عصابات  ،5/11/2114بتاريخ  .5
لنساء من كافة األعمار، ا منعت، التي بحماية مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 .عاما من دخول المسجد المبارك 41الك والرجال ممن تقل أعمارهم عن 
 ، من مستعمرة "افرات"،مستعمر 111حوالي  قام ،تحت حماية جنود االحتالل ،7/11/2114بتاريخ  .7

 .همأدوا شعائر تلمودية في المنطقة قبل انسحاب، حيث منطقة برك سليمان جنوب بيت لحمياقتحام 
 ، بالقرب من مستعمرة "ادوره" الواقعةون مركبات المواطنين بالحجارةمستعمر رشق  ،9/11/2114بتاريخ  .8

عاما(، كما تسبب  32ألحق الضرر بمركبة المواطن وائل عوض البطران )محافظة الخليل، مما  غرب
 بحالة من الرعب لدى عائلته وطفلته.

وتنفيذها  اقتحامها للمسجد األقصى المبارك المتطرفةجّددت الجماعات اليهودية  ،9/11/2114بتاريخ  .9
، حراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتاللبمرافقة ، جوالت مشبوهة واستفزازية

النساء من كافة األجيال من الدخول إلى األقصى المبارك من منع قوات االحتالل مع مواصلة ذلك  تزامنوي
 .كافة البوابات

من  عددأحبط سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، محاولة  ،11/11/2114يخ بتار  .11
تصدوا ، حيث لالستيالء على منزٍل في المنطقة يعود لعائلة الشيوخي بزعم ملكيتهم له المسلحين المستعمرين

 ة.القريب االستعماريةالى االنسحاب الى البؤر  ورشقوهم بالحجارة، مما اضطرهم لهم
المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة الخليل، مسيرة  "كريات أربع" مستعمرونفذ  ،11/11/2114بتاريخ  .11

 ."الموت للعربعبارة "شمال شرق الخليل، هتفوا خاللها بك "بيت عينون"على الطريق االلتفافي قرب مفترق 
يت فجار جنوب بيت لحم قرب ، المدخل الرئيس لبلدة بعشرات المستعمريناغلق  ،11/11/2114بتاريخ  .12

في  "الون شيفوت"على مدخل  رةمستعم  مقتل مركبة، وذلك بعد ومنعوا دخول وخروج أي  "عتصيون"دوار 
 ".كفار عتصيون“مستعمرات مجمع 

التجارية بحوارة جنوب  المحالتأجبرت قوات االحتالل االسرائيلي، أصحاب  ،11/11/2114بتاريخ  .13
صوال إلى " و يتسهار"من مفرق 'للمستعمرين  مسيرةتهم، بالتزامن مع انطالق محال بانابلس، على إغالق أبو 

 اعتدوا على مركبات المواطنين بالقرب من حاجز حوارة.، الذين حاجز عسكري زعترة جنوب نابلس
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لحقوق  "بيتسيلم"مقر مركز  ، بالحجارة،اليهودالمستعمرين مجموعة من هاجمت  ،11/11/2114بتاريخ  .14
. كما سارت في رصد انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين، لنشاطه ي القدس المحتلةاالنسان، غرب

الموت "غربي القدس المحتلة، وهي تهتف بصوت عال بعبارات عنصرية منها مجموعة اخرى في شارع يافا 
 ."للعرب

سيارة  ،المقدسة في الشطر الغربي من المدينةمجموعة من المستعمرين، اعترضت  ،11/11/2114بتاريخ  .11
 .أجرة يقودها سائق مقدسي، وحاولت االعتداء عليه إال أنه الذ بالفرار من المنطقة

مركبات لمواطنين فلسطينيين في  1، إطارات أعطب متطرفون يهود، فجر اليوم ،11/11/2114بتاريخ  .15
 قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

منازل المواطنين بالحجارة في منطقة  جاي"مستعمرون، من مستعمري "بيت حرشق  ،11/11/2114بتاريخ  .17
 بلغ عن إصابات.يجنوب مدينة الخليل، ولم  "الحرايق"
، يملكه في بلدة حوارة جنوب نابلس "منشار حجر"بعض محتويات  مستعمرونحطم  ،11/11/2114بتاريخ  .18

 .ناجي يوسف األسمرالمواطن 
من  ،االعتداء على طالبات المسدساتالمستعمرين مسلحين ب ت مجموعة منحاول ،11/11/2114بتاريخ  .19

، حيث هربن والتجأن الى مكان قرب اثناء عودتهن من مدرستهنلحم، بالطريق بلدة قرية كيسان شرق بيت 
 من الرعب والهلع.تجمع سكني، مصابات بحالة 

، والبالغة المسجد الغربي في قرية المغير بمحافظة رام اهلل مستعمرونأحرق  ،12/11/2114بتاريخ  .21
من قبل أهالي  هاقبل أن يتم اخماد ،النيران على الطابق األرضي بشكل كامل، حيث اتت 2م191ساحته م

 .القرية
حراساٍت معززة رفقة اليهود، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، ب المستعمرونجّدد  ،12/11/2114بتاريخ  .21

حتالل المتمركزة على بوابات شرطة االزالت وما ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل. 
 .منعها للنساء والطالبات من كافة األعمار من دخول المسجد تواصل "الخارجية"المسجد الرئيسية 

بتكسير أغصان  ،من طلبة المدارس الدينيةالمستعمرين،  مجموعة من قامت ،12/11/2114بتاريخ  .22
وقد تدخل المواطنون وحالوا دون المساس  النيران في أراضي قرية نحالين غرب بيت لحم.واشعال االشجار 

 ء النيران.بالمزروعات بعد أن تمكنوا من اطفا
مركبات المواطنين المارة بالقرب من على  "نحال نجاهوت" مستعمرو اعتدى ،13/11/2114بتاريخ  .23

 .بالحجارة ، ورشقوهابلدة دورا جنوب الخليلل " التابعةالفقيقيس"من خربة  المستعمرة، القريبة
قرية  ،ةمدعومين بعدد من اآلليات العسكرية اإلسرائيلي مستعمر، 111اقتحم نحو  ،14/11/2114اريخ بت .24

. وقد تخلل االقتحام دير نظام شمال غرب محافظة رام اهلل والبيرة، وسط إطالق نار إلرهاب المواطنين
 .مداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بسكانها
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وجوالتها جددت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها للمسجد األقصى المبارك  ،15/11/2114بتاريخ  .21
منع النساء من كافة . ولم تكتف قوات االحتالل بمشددةشرطية حراسات رفقة ب في ارجاءه، االستفزازية

إلى  احتجاجا على منع النساء من الدخولنظمت نسوية  للمسجد، بل قامت بقمع مسيرةاألعمار من الدخول 
 .أكرم الشرفا والشاب المواطنة هبة الطويلعلى التوالي، وقامت باعتقال كل من  المسجد لليوم العاشر

حيث وجد مشنوقًا  ،عامًا( 32عن استشهاد المواطن يوسف حسن الرموني ) نعلأُ  ،17/11/2114بتاريخ  .25
ها سائقًا في منطقة غربي القدس التي يعمل ب، "ايچد"في حافلة تابعة لشركة النقل والمواصالت االسرائيلية 

 كانوا في المحطة. مستعمريناقتراف الجريمة على ايدي  ورجح زمالءه. المحتلة
اليهود، على الشاب المقدسي طارق زياد الدويك  المستعمريناعتدت مجموعة من  ،17/11/2114بتاريخ  .27

، مما ية وسط القدس المحتلةعاما(، خالل توجهه الى عمله من منطقة حزما الى مشفى هداسا العيسو  29)
 الى المشفى لتلقي العالج. هوتم تحويل ،بكسور في يده وساقهأدى الى اصابته 

وقوات  المستعمرين اتأصيب عدد من المواطنين باالختناق خالل تصديهم العتداء ،17/11/2114بتاريخ  .28
على المواطن عوض الزبن االعتداء ، والتي تمثلت في محاولتهم ، في قرية بورين جنوب نابلساالحتالل

  . ومحاولة سرقة قطيع أبقاره منه
بأعمال عربدة  المستعمرينمجموعة من  ، قامتمن جنود االحتاللمعززة بحراسة  ،18/11/2114بتاريخ  .29

 .عبره من المرورالمواطنين سيارات ، وقاموا بمنع على الشارع الواقع بين قريتي بورين ومادما جنوب نابلس
في ، ، مدرسة ذكور عوريف الثانوية جنوب نابلسالمستعمرينهاجم عشرات  ،18/11/2114بتاريخ  .31

، اال ان يقظة االهالي وتصديهم للمستعمرين حالت دون ذلك، واجبرت محاولة لالعتداء على الطلبة
 المستعمرين على االنسحاب الى خارج القرية.

المقامتين على اراضي " ادورة"و "تيلمالعشرات من مستعمري مستعمرتي "رشق  ،18/11/2114بتاريخ  .31
مركبات المواطنين على الطريق الرابطة بين بلدة اذنا ومدينة الخليل  ،مواطني بلدة ترقوميا غرب الخليل

 .ما تسبب بتضرر عدد منها، مبالحجارة
بجروح طفيفة، إثر تعرضه للطعن من قبل بقدمه اليسرى فوق ركبته أصيب شاب  ،18/11/2114بتاريخ  .32

 للعالج. "هداسا العيسوية"ونقل إلى مستشفى ، وسط مدينة القدس المحتلة مرينثالثة مستع
 "بيتين"في قرية  مستعمرعاما( برصاص  19شاب إبراهيم ضراغمة )الأصيب  ،18/11/2114بتاريخ  .33

ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي ، المحاذي للقرية (51 رقمشرق رام اهلل، بالقرب من الشارع االلتفافي )
 .للعالج ام اهللبمدينة ر 

بالحجارة مركبات  " جنوب نابلس،يتسهارمستعمرة "بالقرب من  مستعمرون،هاجم  ،18/11/2114بتاريخ  .34
 بعدد منها. المواطنين الفلسطينيين، وألحقوا أضراراً 
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وحطموا جنوب نابلس، منازل في مدخل قرية بورين  ثالثة مستعمرونهاجم  ،18/11/2114بتاريخ  .31
طا اهلل أبو ع ، فيما تعود ملكية المنزلين اآلخرين الىغالب النجاريعود للمواطن  ،املمحتويات أحدها بالك

 .سفيان، ومروان النجار
شرطية وبحراسات ، المسجد األقصى المبارك المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،19/11/2114بتاريخ  .35

 وقاف اإلسالمية في المسجدعشرات المصلين وطواقم من دائرة األ، في ظل انتشار معززة ومشددةو مسلحة 
 .لمنع أي محاولة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية المبارك،

المزعوم،  "أمناء الهيكل"اقتحمت مجموعات من المتطرفين اليهود، ومن منظمة  ،21/11/2114بتاريخ  .37
 في حين أحبط حراس األقصى محاوالت ،وجنود بجيش االحتالل بلباسهم العسكري المسجد األقصى المبارك

 .متعددة للمتطرفين إلقامة طقوس وفعاليات وشعائر تلمودية فيه
 الخليل-القدسبالتجمع على شارع  "عتصيون" مستعمريقامت مجموعة من  ،21/11/2114بتاريخ  .38

كما عرقلوا حركة السير ، والعربدة ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة، ما ألحق أضرارا مادية بعدد منها
 .تحمل لوحات تسجيل فلسطينية امام المركبات التي

العام، وهي المدخل الشرقي لمدينة  سلفيت-اسكاكاطريق  المستعمرينعشرات أغلق  ،21/11/2114بتاريخ  .39
 ، وقاموا باالعتداء على المواطنين والمركبات الفلسطينية في المنطقة.سلفيت

عامًا( في بلدة  29كرد )المواطنة سوزان ال )متعمدًا( اسرائيلي مستعمردهس  ،21/11/2114بتاريخ  .41
وتم نقلها  ،برضوض باليد والرجل والخصر، مما ادى الى اصابتها شعفاط شمال القدس المحتلة والذ بالفرار

 المشافي في القدس المحتلة. أحدلتلقي العالج في 
على مدخل بلدة بيت أمر شمال عمومية فلسطينية النار على مركبة  مستعمرأطلق  ،21/11/2114بتاريخ  .41

 .المركبة بثقوب وأضرار مادية دون وقوع إصابات ، وقد ادى ذلك الى إصابةلخليل والذ بالفرارا
اهالي قرية الطور بالقدس المحتلة بأداء حركات استفزازية  نيمستعمر ثمانية هاجم  ،21/11/2114بتاريخ  .42

 .بين الجانبينتطورت لعراك 
عاما( بنزيف في عينه بعد ضربه بقضيب  22الشاب أحمد يعقوب الغول )أصيب  ،21/11/2114بتاريخ  .43

في حي المصرارة قرب باب اعتدوا عليه وعلى اثنين من اصدقاءه،  مستعمرين من قبلحديدي على رأسه، 
 .العامود وسط القدس المحتلة

شاب هالل عادل دراغمة العلى "مسكيوت" مستعمرةمن  مستعمرين،اعتدى ثالثة  ،22/11/2114بتاريخ  .44
 .بالضرب المبرح، دي المالح في األغوار الشماليةعاما(، من وا 21)
، على أطراف هدى حمايلالمواطنة على حرق أجزاء من منزل  مستعمرونأقدم  ،23/11/2114بتاريخ  .41

 ، والذوا بالفرار من المكان.بلدة أبو فالح شمال شرق رام اهلل، وخطوا شعارات معادية على جدرانه
، بحراسات المسجد األقصى المبارك "طالب ألجل الهيكل"ن اقتحمت مجموعة م ،23/11/2114بتاريخ  .45

 معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
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قضبان حديدية الغاز الفلفل الحار و مستخدمين  المستعمرين،اعتدت مجموعة من  ،23/11/2114بتاريخ  .47
 "نيه يهودامحا"من العمال من اهالي مدينة القدس المحتلة، يعملون في سوق  مجموعةعلى  ،عصيالو 

، دون العمالمن وعندما وصلت قوة من شرطة االحتالل، قامت بتوقيف عدد  .للخضار غرب المدينة
 ين.مستعمر مالحقة ال

رعاة أغنام خالل رعيهم المواشي بالقرب من بلدة عقربا هاجم ثالثة مستعمرين  ،23/11/2114بتاريخ  .48
 لمواطنين المتواجدين في المنطقة تدخلواا، اال ان لوا احتجازهم عقب ضربهمو حا ، حيثجنوب نابلس
 .وحرروا الرعاة

بشكل وحشي، على مواطن من سكان بيت حنينا شمال القدس  مستعمروناعتدى  ،24/11/2114بتاريخ  .49
 خالل سيره في المنطقة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يلوذوا بالفرار. ، حيث اعترضوهالمحتلة

عامًا(، بكسور في رجله اليسرى إثر  14لطفل خليل خميس الكسواني )أصيب ا ،24/11/2114بتاريخ  .11
 القدس المحتلة. في الجزء الغربي من مدينةبشكل متعمد،  مستعمردهسه من قبل 

عامًا(،  19أصيب الشاب محمود عصام عبيد ) ،أثناء مغادرته عمله مساء اليوم ،24/11/2114بتاريخ  .11
  بالقدس المحتلة. "التلة الفرنسية"ه في منطقة علي مستعمرين أربعة برضوض إثر اعتداء

عامًا(، في  21إسالم مازن عبيد ) السائقعلى بالضرب  ستة مستعمريناعتدى  ،21/11/2114بتاريخ  .12
وقد تم االعتداء  ما أدى إلصابته بجروح ورضوض في الرقبة والظهر.مدير ياسين غربي القدس المحتلة، 
 د سماعه يتحدث العربية.أثناء فترة استراحته من عمله بمجر 

كايد سالم  المواطنان عالء عاما(، وأصيب23مواطن نور حسن سالم )التوفي  ،21/11/2114بتاريخ  .13
من حاجز عسكري برطعة جنوب  وطفيفة بالقرببجروح ما بين متوسطة وآخر لم تعرف هويته، عاما(، 27)

 .للمستعمرينغرب جنين بعد دهسهما من حافلة 
من بلدة عرابة جنوب غرب  ،أحمد محمد أبو بكر مواطنال، مستعمرونهاجم  ،27/11/2114بتاريخ  .14

إلى أدى ، مما قلقيلية شرق مدينة "النبي الياس" قريةللمركبات في  جنين، أثناء تواجده في ورشة عمل
 برضوض، نقل على إثرها إلى المستشفى. إصابته

طفل أمير طه أبو ال اختطاف "،وتنحال نجه، من مستعمرة "مستعمرونحاول  ،27/11/2114بتاريخ  .11
، وقد تدخل األهالي وأفشلوا محاولتهمعاما( من قرية افقيقيس غرب بلدة دورا جنوب الخليل،  11شرار )

 .وأجبروهم على الفرار باتجاه المستعمرة
على  اليهود المستعمريناعتدت مجموعة من  ،في ساعة متأخرة من مساء أمس ،31/11/2114بتاريخ  .15

عاما(، من حي راس العامود بسلوان جنوب األقصى المبارك، بالضرب  25)نجيب دسي مجدي الشاب المق
 نقله الى مشفى المقاصد بحي الطور في القدس لتلقي العالج. ىاستدعمما  ،المبرح

من طلبة المعاهد التلمودية اليهودية ومن أنصار منظمات  المستعمرون،استأنف  ،31/11/2114بتاريخ  .17
اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة  ،الهيكل المزعوم
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بطاقات  باحتجازللمسجد األقصى  المتمركزة على البوابات الرئيسية. وتقوم شرطة االحتالل بشرطة االحتالل
 .المصلين من فئة الشبان والشابات الى حين خروجهم من المسجد

 

 ديسمبر/ كانون أولشهر 

عليه برشه  مستعمراعتداء  إثر بجروح طفيفة، أصيب سائق سيارة أجرة مقدسي ،1/12/2114بتاريخ  .1
  بالقدس. "الملك جورج"بالغاز المسيل للدموع قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار في منطقة شارع 

راسات جّددت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، بح ،2/12/2114بتاريخ  .2
جوالت استفزازية في أرجائه، وسط انتشار ملحوظ ، حيث نفذوا معززة ومشددة من عناصر شرطة االحتالل

األقصى من ُحّراٍس وسدنة، باإلضافة إلى انتشار المصلين وطلبة حلقات العلم، المسحد للعاملين في 
 المسجد المبارك. تباحاين إلقامة طقوس أو شعائر تلمودية في مستعمر للتصدي ألي محاولة من ال

جمعة ربعي في المواطن  اقتحام منزل" حافات ماعونمستعمري "حاول العشرات من  ،2/12/2114بتاريخ  .3
  إال أن السكان حالوا دون ذلك.، خربة التواني شرق بلدة يطا، جنوب الخليل

ب المغاربة واصلت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها للمسجد األقصى من با ،3/12/2114بتاريخ  .4
أوقفت شرطة االحتالل أعمال كما ، برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 .الترميم والصيانة داخل باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك
جراء تعرضهما  ،مواطنان أحمد أكرم زيادة، وثابت عبد الكريم بزار بجروحالأصيب  ،3/12/2114بتاريخ  .1

نقال إلى مجمع فلسطين وقد ، قرب قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام اهلل مستعمرق نار من قبل إلطال
 الطبي لتلقي العالج.

في  "رامي ليفي"أصيب فتى فلسطيني بجروح بعد أن أطلق عليه أحد حراس متجر  ،3/12/2114بتاريخ  .5
 ".مستعمرل طعن حاو "قرب بلدة العيزرية، النار، بدعوى أنه  "ميشور ادوميم" مستعمرة

المسجد  "الحريديم"ومن المتدينين المتزمتين  المستعمريناقتحمت مجموعات من  ،4/12/2114بتاريخ  .7
ُحّراس المسجد األقصى محاولة ألحد وقد أحبط معززة من شرطة االحتالل الخاصة.  األقصى، بحراسات

 .، بإقامة طقوس تلمودية في المسجدالمستعمرين
أثناء سلوكه عاما(،  11مواطن محمد خليل محمد الحمامدة )س مستعمر متعمدًا الده ،4/12/2114بتاريخ  .8

برضوض "، مما أدى الى اصابته كرمئيل" لمستعمرةالطرق المؤدية الى منطقة الديرات المحاذية  أحد
 فيما اصيب حصانه بكسور وتحطمت العربة التي يجرها.وكدمات، 

، على "كرمئيل" لمستعمريمسؤول امن مزارع االبقار التابعة يرافقه  مستعمر،اعتدى  ،4/12/2114بتاريخ  .9
المذكورة، مما ادى  المستعمرةعاما(، بينما كان يرعى اغنامه بمحاذاة  21الشاب زايد سليمان عيد الهذالين )
 الى اصابته برضوض وكدمات.
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، الشرقي جحر الديك شرق بلدة عقربا في ريف نابلسمنطقة  مستعمرون اقتحم ،1/12/2114بتاريخ  .11
 .تعود للمواطن سعيد بني جامع شجرة زيتون 11نحو  وقطعوا

بحراسات ين اليهود اقتحامها للمسجد األقصى مستعمر جددت مجموعات من ال ،7/12/2114بتاريخ  .11
الصعود  احاولو  المستعمريناالقصى مجموعة من المسجد النساء المرابطات في اعترضت مشددة، وعندما 

 "، احدى مدرساتأم رضوان عمروالسيدة "اعتقلت شرطة االحتالل  ،الصخرة الى ساحة صحن مسجد قبة
 .المباركمجالس العلم في المسجد 

( بجروح ورضوض، إثر اعتداء عاماً  18أصيب الشاب صفوت بدر أبو الفيالت ) ،9/12/2114بتاريخ  .12
ناء خروجه من منزله أثوذلك ، بالضرب المبرح بالهروات والعصي الكهربائية عليهاثنين من المستعمرين 

 عمله، في مدينة الخليل.  مكان إلى متوجهاً 
( جراء تعرضه للطعن في كتفه عاماً  18أصيب الشاب معاذ نوح عرفات الرجبي ) ،9/12/2114بتاريخ  .13

حيث تم نقله الى  قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، ووصفت جروحه بالمتوسطة، مستعمروفخذه على يد 
  .ي لتلقي العالجمستشفى الخليل الحكوم

أسالك أربعة أعمدة كهرباء، وعددا من أشجار  مستعمرون من مستعمرة "براخا"قطع  ،9/12/2114بتاريخ  .14
 نابلس. مدينة جنوبالواقعة بورين قرية الزيتون شرق 

رفقة باالقصى للمسجد  اليهود المستعمرينمتتالية لمجموعات استمرت االقتحامات ال ،9/12/2114بتاريخ  .11
، مما صعد من اجواء التوتر ألداء طقوٍس تلمودية في أرجائه همومحاوالت، ُشرطية معززة حراسات

والمواجهات السائدة في المسجد المبارك، في ظل استمرار شرطة االحتالل اتخاذ اجراءات امنية مشددة بحق 
 .من كال الجنسين المصلين وطلبة العلم

ة نارية، االعتداء على سائق فلسطيني يعمل على دراج يقودان مستعمرانحاول  ،9/12/2114بتاريخ  .15
أدى إلى تحطيم إحدى نوافذ ، حيث القيا حجر اإلسرائيلية، جنوبي القدس المحتلة "إيچد"حافلة تابعة لشركة 

 الحافلة.
وقيامها بتنفيذ  اليهود اقتحامها للمسجد االقصى المستعمرينجّددت مجموعات من  ،11/12/2114بتاريخ  .17

، التي قامت باعتقال وسط حراساٍت مشددة ومعززة توفرها لهم شرطة االحتالل في باحاته،جوالت مشبوهة 
 لدى محاولتها دخول المسجد االقصى. السيدة المقدسية منتهى أبو سنينة

اليهود، مركبة تابعة للمواطن المقدسي وهبي أبو  المستعمرينأحرقت مجموعة من  ،11/12/2114بتاريخ  .18
وصلت ، ومن ثم الذو بالفرار. وحين زة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المباركتايه، في حي عين اللو 

في  لهمسّجلت الحادث ضد مجهول، رغم وجود العشرات من كاميرات المراقبة التابعة ، شرطة االحتالل
 المنطقة.

ركة لشيعود أجزاًء من مصنع أعالف مستعمرون، من مستعمرة "ايتمار"، احرق  ،11/12/2114بتاريخ  .19
 البحة في بلدة بيتا جنوب نابلس. 
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 زراعياً  طريقاً باألتربة والصخور،  ،وتحت حماية جنود االحتالل مستعمرون،اغلق  ،11/12/2114بتاريخ  .21
 الخضر جنوب بيت لحم. بلدة في اراضي

عاما( من قرية نحالين غرب بيت  41) عبد المجيد غياضة اصيب المواطن جمال ،12/12/2114بتاريخ  .21
جنود االحتالل وقد منع  .قدميهفي  اسرائيلي مستعمروهو من ذوي االحتياجات الخاصة( برصاص لحم، )

 ، حيث قاموا باعتقاله الحقًا.طواقم الهالل االحمر من الوصول الى المكان إلسعاف المواطن المذكور
تكبير وهتافات ال أخذت تشتد حدة التوتر في باحات األقصى، وترتفع صيحات ،14/12/2114بتاريخ  .22

، احتجاجًا على تجدد اقتحامات المستعمرين، والتهليل من حناجر المصلين والمرابطات في المسجد األقصى
 من عدة منظمات دينية متطرفة، للمسجد المبارك، معززين بحراسات شرطية مشددة.

اقتحامها للمسجد األقصى  "أمناء جبل الهيكل"عناصر من جماعة  واصلت ،11/12/2114بتاريخ  .23
مبارك، بحماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل. وفي الوقت نفسه، يتصدى ال

 .المصلون خاصة النساء المرابطات، لهذه االقتحامات بصيحات وهتافات التكبير والتهليل
ها وهي: أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي الطريق الرابط بين بلدة يطا وخرب ،11/12/2114بتاريخ  .24

 لمستعمري، بذريعة تأمين عبور مسيرة "51خط التفافي والمسمى " ،تواني، والمفقرة، وشعب البطم، والكرملال
 ن على أراضي المواطنين جنوب الخليل.ي، المقامت"سوسيا"و "ماعون"
المؤدي لحي قيزون في  "مفرق الكاوشوك"منطقة  المستعمرينمجموعة من اقتحمت  ،11/12/2114بتاريخ  .21

تلمودية بحماية قوات االحتالل، التي أطلقت قنابل الغاز السام  قامت طقوساً أيل، وأشعلت النار و مدينة الخل
 صوب المواطنين الذين تجمهروا في المكان.

المسجد األقصى المبارك، تحرسها  مجموعات متتالية من اليهود المتطرفيناقتحمت  ،15/12/2114بتاريخ  .25
وسط احتجاج المصلين االقتحامات حتى موعد صالة الظهر، وقد استمرت  عناصر من شرطة االحتالل.

 والمرابطات بهتافات التكبير والتهليل.
مدينة في مدرسة النبي الياس الثانوية شرق قام مستعمر )متعمدًا( بدهس المدرسة  ،17/12/2114بتاريخ  .27

إلى مشفى درويش نزال في نقلت ، حيث أثناء اجتيازها الشارع الرئيسي للقرية للوصول إلى المدرسة ،قلقيلية
 متوسطة. الصحية وحالتهاقلقيلية لتلقي العالج جراء أصابتها بكسور ورضوض 

مسيرة ومظاهرة بالقرب من مثلث  المستعمرون اليهودنّظم بحماية جنود االحتالل،  ،17/12/2114بتاريخ  .28
فات معادية أحرقوا خاللها األعالم الفلسطينية ورددوا هتابمحافظة الخليل، زيف شرق يطا 

 والعرب. للفلسطينيين
شابين عبد العفو الزغير، وتامر شالعطة الاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  ،18/12/2114بتاريخ  .29

ي يهود مستعمر 111نحو ، خالل تصديهم لفتاة لطيفة عبد اللطيف من داخل المسجد األقصى المباركالو 
كما . النساء المرابطات في المسجد األقصى والبصق عليهناقتحموا المسجد المبارك، وقاموا باالعتداء على 

 سيدة مبعدة معتصمة خارج المسجد األقصى بالبصق والشتائم.اعتدى المستعمرون اليهود على 
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أحبط حراس المسجد األقصى المبارك محاولة إطالق طائرة صغيرة فوق المسجد  ،18/12/2114بتاريخ  .31
 أو لشرطة االحتالل. المستعمرينألحد  كانت تابعةما اذا يعرف  ولم ،المبارك

قطع أسالك شبكة كهرباء على  أقدم مستعمرو البؤرة االستعمارية "جفعات رونين" ،18/12/2114بتاريخ  .31
خطوا شعارات عنصرية ، كما عيد على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس منزل المواطن باللموصولة إلى 
 في المنطقة.

أثناء توجهه إلى  ،سنوات( 5طفل عمرو عثمان زيتون )الإسرائيلي  رمستعمدهس  ،18/12/2114بتاريخ  .32
ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة، نقل ، مرام اهللمدينة شمال غرب  في قرية اللبن الغربي الواقعة مدرسته

 على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت حالته بالمستقرة.
منطقة بركة  ،قوات االحتالل االسرائيلي المستعمرين، برفقةن اقتحمت أعداد كبيرة م ،18/12/2114بتاريخ  .33

وقد قامت قوات االحتالل بمحاصرة المنطقة الكرمل شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية. 
للمستعمرين، الذين قاموا بحركات استفزازية، لغرض توفير الحماية  ومنع المواطنين من الخروج من منازلهم

 ."ارحلوا من هنا" و"الموت للعربوات تلمودية، ورددوا شعارات عنصرية، منها: "واقاموا صل
اإلسرائيلية أنور سليمان  "إيجد"ن يهود على سائق حافلة يمتطرفثمانية اعتدى  ،18/12/2114بتاريخ  .34

أصابوه برضوض في ، حيث غربي القدس المحتلة "شارع يافافي "عامًا( في المحطة المركزية  32الطويل )
وصفت إصابته "، و شعاري تصيدق"ما استدعى نقله لتلقي العالج في مستشفى ، مالظهر والقدمين

 بالمتوسطة.
اليهودية المتطرفة أنصارها إلى المشاركة في  "أمناء جبل الهيكل"دعت منّظمة  ،21/12/2114بتاريخ  .31

قرب  "مودعين" مستعمرة، ودعت المتشددين من سكان بعد يوميناقتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارك 
 المستعمرينجمهور  ، فيما دعت المنظمات البهودية الدينية المتطرفةرام اهلل للمشاركة في هذا االقتحام

، والذي ركيزته "الحانوكاة"اليهود الى المشاركة في تنفيذ ما أسمته الجزء الثاني من برنامج عيد األنوار 
 وتنفيذ فعاليات خاصة فيه. االقصىالمسجد المشاركة الواسعة في اقتحام 

سنوات( عندما كانت تسير  9طفلة سيدرا مهند صالح )الدهس  مستعمرحاول  ،21/12/2114بتاريخ  .35
انحرف بمركبته صوب الطفلة قبل أن تتمكن من  ، حيثالخضر جنوب بيت لحم فيوسط البلدة القديمة 

 االبتعاد عنها في اللحظة األخيرة. 
 ةمن بلد عاما( 32عاملين عيد ابراهيم الصريع )ال تعمر، بشكل متعمد،مسدهس  ،21/12/2114بتاريخ  .37

 "بيت شيمش" مستعمرةعاما( من بلدة زعترة، أثناء عبورهما خط المشاة قرب  31ورأفت الزواهرة )، يطا
 .، والذ بالفرارغرب مدينة القدس

وسط ، رقي مدينة نابلسقبر يوسف شحافالت،  11المستعمرين، تقلهم اقتحم مئات  ،22/12/2114بتاريخ  .38
  حماية من جيش االحتالل؛ ألداء طقوس دينية. 
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" على أكثر نوكاديماعتدت مجموعة من مستعمري "تحت حراسة جنود االحتالل،  ،22/12/2114بتاريخ  .39
علمًا بأنه يوجد  بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. فيلحراثتها  هميضاأثناء تواجدهم في أر مزارعًا،  31من 

 ين من دخولها.مستعمر حاكم االحتالل بملكية المواطنين لهذه األرض، ومنع القرار من م
جّددت الجماعات اليهودية المتطرفة، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، بمرافقة  ،23/12/2114بتاريخ  .41

 جوالت استفزازية في مرافق المسجد المبارك.، حيث نفذوا وحراسة قوة معززة من شرطة االحتالل الخاصة
، ومن جنود االحتالل بزيهم المستعمرين المتطرفينمجموعات من اقتحمت  ،24/12/2114بتاريخ  .41

فيما واصلت شرطة االحتالل ، ونّظموا جوالت استكشافية وتعريفية في أركانه، العسكري المسجد االقصى
خروج أصحابها  احتجاز بطاقات المصلين من فئتي الشبان والنساء على البوابات الرئيسية للمسجد الى حين

 من األقصى.
 8اإلرهابية، إطارات  "تدفيع الثمن"ثقب متطرفون يهود يشتبه أنهم من جماعة  ،25/12/2114بتاريخ  .42

 من بلدة سلوان بالقدس المحتلة. "رأس العامود"مركبات تعود لمواطنين مقدسيين في حي 
المخالة جنوب جنين، في  مستعمرة "حومش"موقع  ،المستعمرينعشرات اقتحم  ،25/12/2114بتاريخ  .43

كما  ،مستعمرةنابلس بالقرب من مدخل ال –المركبات المارة على شارع جنين  استفزازية، وهاجمواخطوة 
أعمال العربدة وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حراسة وحماية ومباركة جيش مارسوا 

 االحتالل.
المقامة على أراضي بلدة يطا جنوب الخليل، مساحات من  ،"سوسيا" مستعمرورش  ،27/12/2114بتاريخ  .44

التي تعود من الشعير والبرسيم، و  أراضي المواطنين الزراعية بمواد كيماوية ما تسبب بتلف محاصيلها
 ملكيتها لعائلة محمد موسى مغنم في قرية سوسيا. 

عماد لطفي ناجي زهير  غناماأل، على راعي "مابودوتانمستعمرة "حارس اعتدى  ،27/12/2114بتاريخ  .41
  .أثناء رعيه للماشية في أرضه، جنينمن بلدة عرابة جنوب غرب ونجليه سمير وخالد 

، حيث قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل "كرمئيل"هاجم عدد من مستعمري  ،27/12/2114بتاريخ  .45
ما تسبب ماألغنام، وأربعة من رعاة ، عاما(51بالضرب المبرح على المسن سليمان الهذالين ) اعتدوا

 على الماشية وأصابوا بعضها بجروح. المستعمرونكما اعتدى ، بإصابتهم بجروح ورضوض
وقاموا بجوالت استفزازية في  ،اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة المسجد االقصى ،28/12/2114بتاريخ  .47

 .صة بشرطة االحتاللعناصر الوحدات الخا"، ومعززة بمستعربة"خاصة إسرائيلية باحته، ترافقهم قوات 
سنوات( قرب قرية  8إسرائيلي الطفل حماده علي عايش قرعيش ) مستعمردهس  ،28/12/2114بتاريخ  .48

بإصابته بجروح مختلفة نقل على إثرها لمشفى  ذلك تسبب والذ بالفرار، وقد زيف شرق يطا جنوب الخليل
 لتلقي العالج. الخط االخضرداخل 
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ية المسجد االقصى المبارك، على شكل استعمار عات يهودية اقتحمت جما ،29/12/2114بتاريخ  .49
مجموعات صغيرة ومتتالية، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة 

 .االحتالل
دور "الضرر بصليب وتمثال في فناء كنيسة عامًا(،  21) ألحق متطرف يهودي ،31/12/2114بتاريخ  .11

 في القدس المحتلة. "جبل صهيون"الواقعة على  "متصيون
محمود لمواطن ا منزلعدد من المستعمرين أحرق باستخدام زجاجات المولوتوف،  ،31/12/2114بتاريخ  .11

 من أفراد العائلة بأذى. أحدولم يصب ، محمد العدرة في قرية الديرات شرق بلدة يطا جنوب الخليل
فتى امين ماجد البمركبتها  ،شرق بيت لحم واع"مستعم رة، من مستعَمرة "تقدهست  ،31/12/2114بتاريخ  .12

ثم الذت بالفرار من المكان إلى داخل  ،أثناء توجهه إلى مدرسته، حجاحجة من بلدة تقوع شرق بيت لحم
. وقد نقلت طواقم إسعاف الهالل األحمر الفتى إلى مستشفى بيت جاال ووصفت جروحه المستعمرة

 بالمتوسطة.
قرية قصرة جنوب نابلس لهجوم مجموعة من  ان المقاومة فيلج تتصد ،31/12/2114بتاريخ  .13

 .، وأفشلوا محاولتهمحاولوا التسلل إلى القرية بهدف تنفيذ أعمال تخريب فيها المستعمرين

اعتداءات المستعمرين اليهود بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته خالل العام عدد والجدول التالي يلخص 
 .من السنة ونوع االعتداء مفصلة حسب الشهر 2114

 (: توزيع اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وممتلكاتهم حسب نوع االعتداء والشهر الذي وقع فيه2جدول )

 الشهر

على اعتداء 

 منازل

وتجمعات 

 سكنية

اعتداء على 

مزارعين وأرض 

 زراعية

اعتداء 

على 

 مواطنين

اعتداء 

على 

 األقصى

اعتداء 

على 

 مركبات

اعتداء 

لى ع

 أشجار

اعتداءات 

 أخرى
 المجموع

 57 11 5 3 10 9 9 10 كانون ثاني

 36 3 6 3 7 4 11 2 شباط

 47 6 7 3 12 7 11 1 اذار

 51 10 4 6 10 5 12 4 نيسان

 42 8 6 2 7 9 8 2 أيار

 22 1 2 6 89 83 2 3 حزيران

 56 6 1 5 3 28 5 8 تموز

 35 3 3 2 13 10 3 1 اب

 27 4 1 1 14 4 2 1 أيلول

 41 6 4 3 82 8 5 0 تشرين اول

 57 8 0 8 11 20 2 8 تشرين ثاني

 53 10 2 3 14 17 3 4 كانون اول

 554 82 41 48 129 131 76 47 المجموع
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 الخامسالباب 

 األثار االقتصادية واالجتماعية للمستعمرات االسرائيلية
 مقدمة 0.2

تمس كل  ات االسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية،المستعمر أن األضرار الناجمة عن مما ال شك فيه، 
والخدماتية، وتنعكس جميعها على مستوى  ،التجاريةو في شتى المجاالت اإلنتاجية،  المنطقة المذكورةالفلسطينيين في 

 .ألفراد األسر الفلسطينية وجودة الحياة الدخلالرفاه وتوزيع 

اسرائيلي التخطيط للتنمية المستقلة في ظل احتالل  ة، عمليةالفلسطينيحكومة المن أهم التحديات التي تواجه ف
مصادرته لألرض الفلسطينية وبناء المواقع االستعمارية )بأشكالها المختلفة( وتيرة يتصف بارتفاع ، استعماري طويل

وقد . أخرىتهويدي على أرض الواقع من جهة والسيطرة على مواردها الطبيعية من جهة فرض أمر  عليها، بهدف
مخاوف حقيقية من عدم القدرة على تحقيق التنمية االقتصادية الفلسطينية في ظل استمرار تسبب ذلك في خلق 

لألرض الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل تستخدم شتى الوسائل إلبقاء االقتصاد الفلسطيني  االحتالل اإلسرائيليوترسخ 
كاديمية بان سيطرة إسرائيل على أهم مفاتيح االقتصاد الفلسطيني تؤكد دراسات أضعيفًا وتابعًا القتصادها، حيث 

من إجمالي التجارة الخارجية  %95تهيمن على نحو  تعتبر العامل االبرز في اعاقة التنمية االقتصادية. فإسرائيل
الفلسطيني لعالقة القسرية بين االقتصادين لبات العجز في الميزان التجاري الفلسطيني عنوان بحيث الفلسطينية، 
اآلالف من قوة  عشرات اضطر ، األمر الذيأداء االقتصاد الفلسطيني ، والذي نتج عنه تراجع واضح فيواإلسرائيلي

 العمل الفلسطينية إلى العمل في االقتصاد اإلسرائيلي.

ة عن صدرت حديثًا، أن حجم الخسائر السنوية في االقتصاد الفلسطيني الناجم 12وفي هذا السياق، أظهرت دراسة
من ناتجه المحلي االجمالي، حيث تم االستناد في حساب هذه النسبة الى  %11.2وجود المستعمرات ال تقل عن 

. وبينت الدراسة أن القيمة المضافة للخسائر السنوية المباشرة وصلت الى القيمة المضافة لكافة مركبات الناتج المحلي
قطاع  مليون دوالر في 212.7ر في المحاصيل الزراعية، ومليون دوال 113مليون دوالر، توزعت بواقع:  488.7
االنشاءات. أما حجم الخسائر غير  قطاع في مليون دوالر 51السياحة، و قطاع في مليون دوالر 53، والصناعة
 مليون دوالر باألسعار الجارية. 381.3 قدرت بنحو ، فقدفي سوق العمل بالذاتالمباشرة 

سرائيلي على األرض الفلسطينية والتحكم بها، وبالتالي التحكم بالعامل األهم في تحقيق ان سيطرة سلطات االحتالل اال
التنمية االقتصادية الفلسطينية، يضع عراقيل فاعلة أمام الحكومة الفلسطينية، ويضعف من قدرتها على تنفيذ خططها 

فكيك معالم االحتالل االسرائيلي لألرض التنموية. وحتى يتم تذليل هذه العراقيل، ال بد )أواًل( من ت االستراتيجية
بغرض تحقيق  والتي أقيمت على أهم المناطق الفلسطينية،الفلسطينية، المتمثلة في المستعمرات بشكل أساسي، 

 األهداف األمنية والتوسعية واالقتصادية للكيان االسرائيلي.

                                                           
مدار(، رام هللا، ، المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية )آثار كارثية على االقتصاد الفلسطيني :االستيطاند. عاص االطرش،  12

2382. 
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االحتالل بتوسعها االستعماري الضخم في لم تكتف  سلطات  ،عاصمة الدولة الفلسطينّية المستقبلّيةوفي القدس، 
المدينة المقدسة ومحيطها، بل عمدت الى التضييق على سكانها الفلسطينيين بوسائل مختلفة، إلجبارهم على الهجرة 

عمليات تخريب اقتصادي تطال كافة مقومات االقتصاد الوطني منها، واحالل اليهود مكانهم، حيث عمدت الى تنفيذ 
على شّل  كما حرصت وغيرها، ةيجميع مفرداته من زراعّية وتجارّية وصناعات حرفّية وسياحبمدينة، الفلسطيني في ال

 معدالتفع لسلطات االحتالل على ر العمل الدؤوب  ،يترافق مع ذلكو إمكانية تناميها ومقومات وأسباب انتعاشها. 
ويبطش بأهلها،  المقدسةء ليصول في المدينة غول الغالل ودفعها بين القوى العاملة الفلسطينية في المدينة،البطالة 

رفع  االمر الذي يؤدي الى، هم، فتُثقل بها كاهلعلى المواطنين المقدسيينالضرائب الباهظة الظالمة فرض  بالتزامن مع
معدالت الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، ويقود بالتالي إلى تدني مستوى دخل المواطن الفلسطيني هناك، وتراجع 

 .قدراته الشرائّية، مما يسبب خلاًل في الدورة االقتصادّية للمدينةمستوى 

 ئيلية على المواطنين الفلسطينيين.عدد من التأثيرات السلبية للمستعمرات االسرانطرق الى وفيما يلي، 
 

 االثار السياسية 4.2

طات االحتالل في تطويق تشير خريطة المستعمرات المنتشرة في كافة أرجاء الضفة الغربية الى استراتيجية سل
 استعمارية أو بؤرة مستعمرة بجوارها وتقام إال فلسطينية مدينة أو قرية توجد تكاد التجمعات السكانية الفلسطينية، فال

 يمزق التفافي شارع أو ،نقطة عسكريةأو  من األرض واسعة مساحة على تستولي المستعمرين من محدودة أعداد ذات
هذه االستراتيجية أدت الى  .كبير سجن ويحولها إلى الغربية الضفة معصم يلف الذي الجدارجزء من أو  األرض،

 دولة إقامةتمزيق الضفة الغربية وتحويلها الى معازل )كنتونات( صغيرة، تمنع أي فرصة للتنمية والتطوير، كما تمنع 
 .مستقلة ومتواصلة فلسطينية

 

من أراضي الضفة  %18)نحو  أ مناطق إلى الغربية ضفةال تقسيم فكرة وبالتالي، ليس من محض الصدفة تطبيق
 الضفة أراضي من % 51 والتي تشكل ج المنطقةمن أراضي الضفة الغربية(، و  %21)نحو  بوالمنطقة  ،الغربية(
دارياً  الكاملة أمنياً  اإلسرائيليةالسيطرة وتقع تحت  الغربية،  على القائم اإلسرائيلي الفكر هذا نتاجوانما جاءت   ،وا 

 فالمواقع االستعماريةتريده،  وقت أي في عليها السيطرة يسهل صغيرة كنتونات إلى وتحويلها الغربية تمزيق الضفة
 مما البعض، بعضها عن المناطق العربية من الكثير ويفصل الغربية، الضفة أراضي من % 40 من أكثر على ؤثرت

 بحكم بينها فيما التواصل يصعب معزولة صغيرة الفلسطينية تجمعات المدن من وجعل الفلسطينية، األراضي مزق
 .المستعمرات انتشار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 مكتبنطقة )ج(، ما ورد في تقرير صادر عن ومما يؤكد النهج االستعماري التوسعي في األراضي الفلسطينية في الم
 أراضي من % 70حيث ذكر أن نحو  ،13المحتلة الفلسطينية األراضيفي اإلنسانية  الشؤون تنسيقلالمتحدة  األمم

 استخدامها الفلسطينيين على ظرُيح وبالتالي، اإلسرائيلية للمستعمرات اإلقليمية المجالس حدود داخلتقع )ج(  المنطقة
 البناء عليها المقام المناطق مساحة أضعاف تسعيع المستعمرات لتوس المتاحة المناطق مساحة وتبلغكما  .وتطويرها

أما ما تبقى من المنطقة )ج(، فقد وضعت سلطات االحتالل قيود صارمة للبناء على غالبيته، وسمحت  .حالياً 
 أعمال التطوير والتنمية. من أراضي هذه المنطقة في %1للفلسطينيين الستخدام مساحة ال تزيد عن 

 هناك كان إذا إال لها النجاح يكتب أن يمكن ال الغربية، الضفة أرض على أشكالها بكافة حقيقية تنميةوبما أن أية 
فإن الحديث عن فكرة قيام هذه الدولة  وتعززها، التنمية هذه ترعى (األرض على حقيقية سيادة ذات)فلسطينية  دولة

من ا سلطات االحتالل االسرائيلي تفرضه التي الواقع األمر سياسة ظل فيوال يمكن تحقيقها يعتبر ضرب من الخيال، 
)بما في  الغربية للضفة الجغرافية الوحدةالنشاطات االستعمارية التي نفذتها )وما زالت(، هادفة بذلك الى تمزيق  خالل
في جعل  الحكومات االسرائيلية المتعاقبةفكار . األمر الذي يحقق أغير متواصلة بستونات إلى لهايحو تو (، القدسذلك 

العراقيل أمام الحلول التي الوقائع على األرض ذات تأثير فاعل يتحكم في أية حلول سياسية مستقبلية، وتضع 
-فلسطينيةمنع التوصل إلى تسوية إقليمية . وبالتالي، تحقق اسرائيل استراتيجيتها القائمة على ترفضها إسرائيل

والية جغرافية واحدة متواصلة على كامل األراضي الفلسطينية  وسيادة وذ وسمح بإقامة كيان فلسطيني ذ، تإسرائيلية
 م.1957م االمحتلة ع

 اآلثار العمالية 2.2

عامل فلسطيني يعملون داخل المستعمرات والمناطق  21111أن نحو  14أظهرت أحدث البيانات االحصائية المتوفرة
نتيجة لصغر حجم سوق العمل الفلسطينية، و لى أراضي المواطنين في الضفة الغربية. الصناعية التابعة المقامة ع

يضطر العمال وتعرضها لشتى أنواع اساليب االضعاف من سلطات االحتالل، لمنعها من النمو والتطور، 
عيش من أجل تأمين لقمة الالمستعمرات، التي تبنى على أراضيهم وأراضي أقاربهم، الفلسطينيون للعمل في 

( يعملون في ظل 15وتشير الوقائع والدراسات الى ان هؤالء العمل )غير المنظمين .النفسهم وعائالتهم
عند مشغليهم  االلفية الثالثة" عبيد" بأنهم هم، حيث يتصف الكثير منوغير الئقةصعبة  ظروف عمل
مستعمرين اليهود. ومن ، حيث يتعرضون لالهانة واالستعباد بشكل مستمر من قبل مشغليهم الاالسرائيليين

االجراءات، غير العادلة والبعيدة عن مبادئ العمل الالئق، التي يتعرض لها العاملون الفلسطينيون في 
 المستعمرات االسرائيلية ما يلي:

                                                           
 رئيسية، كانون ثاني،  إنسانية مخاوف :الغربية الضفة في )ج (المحتلة، المنطقة الفلسطينية اإلنسانية في األراضي الشؤون المتحدة لتنسيق األمم 13 

     2113. 
 فلسطين.، رام اهلل، 2114الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة للربع الثاني،  14 

 عامل غير منظم: عامل يعمل في المستوطنات أو يعمل داخل الخط األخضر دون حصوله على تصريح عمل من السلطات االسرائيلية. 15
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مدة عملهم الى أكثر من  -أحياناً –اجبارهم على العمل لمدة أعلى من المدة القانونية، حيث تصل  .1
  د.ساعة في اليوم الواح 12

بالرغم من أن أجورهم أعلى من أجور العاملين في السوق الفلسطينية، اال انها تعتبر مقارنة باجور  .2
ويظهر ذلك واضحًا في اجور العمالة غير الفلسطينيين أو األجور في سوق العمل اإلسرائيلية، 
 .16شيكل يومياً  51الزراعية في مستعمرات األغوار، التي يبلغ متوسطها نحو 

العسكرية المؤدية الى مكان عملهم  لالعتداء المباشر واالهانة واالذالل على الحواجز تعرضهم  .3
 .داخل المستعمرات في رحلتي الذهاب والعودة

، من حيث التفرقة بينهم وين العمال غير الفلسطينيين من لتمييز العنصريتعرضهم بشكل سافر ل .4
 حيث قيمة األجور والترقيات وطبيعة العمل.

من رواتبهم لصالح الهستدروت رغم أنهم ليسوا  نسبةخصم  الحكومة االسرائيلية، يتمباتفاق مع  .1
 اعضاء فيه.

 ها.خدمات ال يستفيدون منالتي  التأمينات االجتماعيةمؤسسة لصالح من راتبهم يخصم جزء آخر  .5
 يقوم السماسرة بخصم جزء آخر من أجر العامل مقابل تشغيله لدى المشغل االسرائيلي.  .7
 .من السماسرة والمشغلين االسرائيلين بعض النساء الى تحرشات وايحاءات جنسيةتتعرض  .8
للعمل في األعمال السوداء التي ال يحبذ االسرائيليون العمل فيها مثل  العامل الفلسطيني يضطر .9

 أعمال التنظيفات والبناء والزراعة والخدمات.
على أقيمت  مستعمراتجة عمله في الداخلي بالقهر نتي هشعور تعرض العامل للعذاب النفسي، و   .11

 يعتبر عالمة فارقة وجرحاً  حيث ،نهاراً  ليالً  أهلهعلى  أرضه أو أرض أقربائه واحتكاكه بمن يعتدي
 في النفس، لكنه الخبز المر من أجل االستمرار في الحياة. نازفاً 

 كحالة خاصة منطقة األغوار: االثار الزراعية 2.2
 ارئيسيا لسوق الخضار الفلسطيني بمنتجاته رافداً ، و سلة الغذاء األولى لفلسطينية تعتبر منطقة األغوار الفلسطين

من الحمضيات  %41من ناتج الخضروات في السوق المحلي للضفة و %51 ، حيث تنتج نحوالزراعية طوال السنة
 االحتاللهمها ة، على رأسها وأبدأ باالنحسار ألسباب عديد ادورهاال أن  .من الموز %111من التمور و %111و

في السيطرة على هذه االرض ذات التربة الخصبة والمياه الوفيرة  وممارساتهما االستعماريوالغول االسرائيلي 
مستعمرة وبؤرة استعمارية، تشكل في معظمها تجمعات  31واستغاللها زراعيًا، حيث تنتشر في هذه المنطقة نحو 

، وتقوم الحكومة دونم كأراضي زراعية 51111حق بها نحو ، كما الألف دونم 12حوالي زراعية، ُبنيت على 
اإلسرائيلية بتوفير كافة أشكال الدعم والحماية لهؤالء المستعمرين. وبالمقابل، يتعرض المزارع الفلسطيني لشتى أنواع 

                                                           
 .2388مركز العمل التنوي معا ، العمالة الفلسطينية في مستوطنات الغور الزراعية، رام هللا، فلسطين،  16
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اللها، مضايقات ومالحقات من قبل قوات االحتالل إلجباره على ترك أرضه ومنعه من استغالممارسات العدوانية من 
 وكان من نتائج ممارسات قوات االحتالل في منطقة األغوار ما يلي: بغية االستيالء عليها والحاقها بالمستعمرت.

لتطور الحاصل في مثيله سواء في األغوار امواكبة  يستطع تراجع كبير في القطاع الزراعي، حيث لم .1
 .اإلسرائيلي االستعماراألردنية أو ما يقع تحت سيطرة 

كبير في نخبة األراضي الزراعية الغورية التي يستغلها الفلسطينيون، نتيجة استيالء قوات االحتالل  انحسار .2
 االستعمارية.لبؤر بالمستعمرات وابمختلف الوسائل والحجج وإلحاقها عليها 

تحول مساحات شاسعة من األراضي الزراعية الى اراٍض بور، نتيجة قيام قوات االحتالل بهدم وتخريب  .3
أو  يد من االبار التي كانت تستخدم لري هذه االراضي، مع منع اصدار تراخيص جديدة لحفر االبارالعد

 .وغير العاملة اآلبار المرخصةإعادة تأهيل 
تداول العديد من مزارعي الضفة الغربية من نع انخفاض االنتاج الزراعي نتيجة قيام سلطات االحتالل بم .4

 .يةاألسمدة الكيماوية والمبيدات الحشر 
مهاجمة وترحيل العديد تناقص أعداد التجمعات السكانية الزراعية نتيجة السياسات االسرائيلية المتمثلة في  .1

تضييق الخناق على التجمعات م من ناحية، و رعوية في المنطقة بعد هدم منازلهمن التجمعات الزراعية وال
د من أبنية للمواطنين نتيجة النمو عدم منح تراخيص بناء وهدم ما قد يستجاالخرى من خالل الزراعية 

 .الطبيعي للسكان مما أجبر الكثيرين على هجر تلك المناطق
تعرض المزارعين لخسائر شبه دائمة لعدم قدرتهم على الوصول الى االسواق الخارجية، نتيجة سيطرة قوات  .5

سطينيين على منافسة المزارعين الفل االحتالل على المعابر والحدود والتحكم بها من ناحية، وعدم قدرة
من ناحية ثانية،  .حكومتهمللدعم غير المحدود الذي يتلقونه من  نظراً  المستعمرينالمزارعين اليهود من 

وقيام الحواجز العسكرية االسرائيلية بتعمد اعاقة المنتجات الزراعية لفترات طويلة قبل وصولها الى السوق 
 المحلية مما يؤدي الى تلف جزء منها.

الزراعية من الشباب الفلسطيني من العمل في أرضهم الى العمل داخل المستعمرات  3111و تحول نح .7
 االسرائيلية في ظل ظروف عمل غير الئقة.

 االثار المائية 2.2

وقد  لضفة الغربية ذات أهمية كبرى في مسألة الموارد المائية في فلسطينتعتبر الظروف الطبيعية والموقع الجغرافي ل
م. فقد قامت بالسيطرة 1957عام في الالفلسطينية الى استغالل هذه المسألة منذ احتاللها لألراضي  عمدت اسرائيل

خزانات العديد من المستعمرات فوق ها، كما قامت ببناء مان الشعب الفلسطيني من حقوقه فيحر على المياه الجوفية و 
 .على المياه الفلسطينيةل المياه الجوفية وبالقرب من ينابيع المياه، التي اعتمدت بشكل كام
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إصدار العديد من  الىفقد عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية  ،الفلسطينية سيطرة الكاملة على المياهالومن أجل  
تصرف إسرائيل المطلق في اعطاء سلطات االحتالل االسرائيلي الحق الفي مجملها على  تنصاألوامر العسكرية التي 

 ه األوامر: ومن هذ ،المياه الفلسطينية

وفقًا للقانون اإلسرائيلي الصادر  العبرية األراضي الفلسطينية أصبحت ملكًا للدولة"جميع مصادر المياه في  .1
 ؛291تحت رقم  1957صدر في العام  .م"1919في العام 

صدر  ."وضع جميع اآلبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري اإلسرائيلي" .2
 م؛1/11/1957اريخ بت

بتاريخ  )صدر "." كافة المياه الموجودة في األراضي التي تم احتاللها مجددًا هي ملك لدولة إسرائيل .3
 م(؛7/5/1997

"منح كامل الصالحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه المعين من قبل المحاكم  .4
 ؛م(11/8/1997بتاريخ  )صدر ."اإلسرائيلية

"يمنع منعًا باتًا انتشار أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص ولضابط المياه حق رفض أي ترخيص دون   .5
 .م19/8/1957صدر بتاريخ  ."إعطاء أي أسباب

عمدت سلطات االحتالل الى تنفيذ مجموعة كبيرة من االجراءات والممارسات بحق المواطن وكتطبيق لهذه األوامر، 
 اه، منها:الفلسطيني في هذ االنج

بحيث ال تزيد عن  ،لكمية المياه التي يسمح ألصحاب اآلبار في الضفة الغربية بضخها أعلىسقف  تحديد .1
  يوميًا؛ متر مكعب 111

 ؛عليهاحفر آبار جديدة ألغراض الزراعة ووضع قيودًا المواطنين من منع  .2
  ؛ةاإلسرائيلي المستعمراتمصادرة اآلبار من المزارعين الفلسطينيين لصالح  .3
حظرت على الفلسطينيين حفر آبار يزيد عمقها عن التي يتم حفرها، حيث  عماق اآلبارحد أقصى ألتحديد  .4

قدر عدد اآلبار ، فيما سمحت للمستعمرين بحفر االبار في مستعمراتهم دون شروط؛ حيث يمتراً  121-141
على طول بئرًا تتموقع  25اليها  ، يضافبئراً  11الضفة الغربية بحوالي مستعمرات اإلسرائيلية المحفورة في 

سرائيل مما يؤثر على المكيات المنسابة داخل الخزان الجوفي من  خط الهدنة الفاصل بين محافظات غزة وا 
 غزة؛ شرقي قطاع

 الفلسطينيين من حصتهم في مياه نهر األردن واستغلتها لصالحها؛ حرمت السلطات االحتالل االسرائيلية .1
الصغيرة لحجز المياه السطحية لألودية ومنعها من الوصول إلى األراضي  السدود أقامت اسرائيل العديد من .5

 ؛كما هو حاصل اآلن في وادي غزة ،الفلسطينية
نشاط فلسطيني في مجال المياه حيث فرضت إسرائيل ما زالت سلطات االحتالل تضع العراقيل امام أي  .7

ما ، حيث وير إمدادات المياه للمدن والقرى الفلسطينيةمن تط حدَّ الفلسطينية، مما قيودًا مشددة على البلديات 
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عاني من ، وتبشبكة توزيع المياه ةفي الضفة الغربية غير مرتبط ةفلسطينيال ةنياسك اتتجمعت عشرات زال
 ؛نقص المياه

لتصريف المستمر لمياه خالل ا منة في الضفة الغربية الجوفيه ايتلويث الم سكان المستعمرات تعمد  .8
  .إلى المناطق الرملية واألودية حيث تتوفر أجود المياه للمستعمراتحي الصرف الص

 
  ةالبيئياالثار  5.2

كبيرة لالهتمام بشؤون البيئة وحل مشاكلها،  في الوقت الذي تقوم فية الحكومات في دول كثيرة بتخصيص ميزانيات
السرائيلية عليها من مختلف النواحي، حيث يتعرض االعتداءات جعًا متزايدًا نتيجة لتصاعد اتراتشهد البيئة الفلسطينية 

 االنسان واالرض والهواء والماء ألبشع هجمة عدوانية شهدها التاريخ.

لحياة  عدوالذي يتصرف ك ،االسرائيلياالحتاللي المستعمر  ه يجثم فوق ترابهاأن ما تشهده األراضي الفلسطينيةو 
السهول الخضراء ف .عدو للماء والهواءو لألرض والشجر والحيوان،  للفرد، وعدو عدوفهو برمتها، الفلسطيني  اإلنسان

قامة  حلقات األسالك و  .اإلسرائيلية، وطرقها االلتفافية، ومناطقها األمنية المستعمراتأصبحت جرداء بعد تجريفها وا 
عادمة تراكمت لتنشر وكميات هائلة من النفايات الصلبة والمياه ال .الروابي الجميلةأصبحت تحيط بالكثير من الشائكة 

حتى الحيوانات البرية هجرت أوكارها وجحورها، تحت ضغط التجريف،  .الحشرات واألوبئة، والروائح الكريهة المزعجة
في أن أحواضها والمعضلة الكبرى  .والضجيج، والهواء الذي امتأل بالغبار والغازات السامة واإلشعاعات الخطيرة

 .من مياهها الى تلويث متعمدالباقي فيما يتعرض الجزء الصغير  ،ئلةتتعرض لعملية استنزاف هاالمائية 

سلطات نتيجة االنتهاكات المتعمدة من وبشكل عام، يمكن تلخيص اآلثار الكارثية التي تعرضت لها البيئة الفلسطينية 
 اليهود على النحو التالي: هااالحتالل ومستعمري

 المستعمراتلمياه العادمة أو ما تسمي مياه المجاري الناتجة عن تلك استخدام ا المستعمرونيواصل  المياه العادمة:
ات من خالل السماح لتلك المياه بالتدفق على أراضي مستعمر وخاصة القريبين من تلك ال ،في محاربة الفلسطينيين

من جوار تلك إلتالف محاصيلهم الزراعية وتلويث بيئتهم والتنكيل بهم إلجبارهم على الرحيل والهجرة  ؛المواطنين
مليون كوب من  41ات بأكثر من مستعمر المقامة أصال على أراضيهم. وتقدر كمية المياه العادمة لل المستعمرات

المياه العادمة غير المعالجة سنويًا، وهي كمية تفوق كل كمية المياه العادمة التي ينتجها الفلسطينيون في الضفة 
 .17مليون كوب سنوياً  33.7الغربية والبالغة 

هذه المياه الملوثة بالمجاري والكيماويات المنزلية والزراعية ومخلفات المصانع الكيماوية المستخدمة في المستعمرات 
تعمل على تسميم النباتات والحيوانات على طول مجرى تلك الوديان، وتسبب تلوثا للتربة والمياه ومناطقها الصناعية 

والينابيع التي يعتمد عليها أهالي البلدات المجاورة للشرب ولسقي المواشي. السطحية والجوفية. فتلوث بذلك مياه الري 

                                                           
  ctr.org/magazine/article.php?id=1e6a5y124581Y1e6a5-ww.maanhttp://wالمصدر: الموقع االلكتروني  17 
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ويتسبب تلوث التربة بالمياه العادمة بارتفاع نسبة األمالح فيها فتغدو غير صالحة للزراعة. كما ويعمل هذا النوع من 
 التلوث على خلق بيئة لتكاثر الحشرات الناقلة لألمراض. 

وضعف إنفاذ اللوائح البيئية  التي تقدمها الحكومة اإلسرائيلية للمستعمرين، الحوافز الماليةأدت  المصانع الكيماوية:
من للبيئة إلى تشكل ظاهرة انتقال الصناعات الملوثة  المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية،ورصدها في 
لظاهرة قلقًا متزايدًا لدى المواطنين في الضفة الغربية، ويسبب تنامي وانتشار هذه ا المستعمراتإسرائيل إلى 

الفلسطينيين، وذلك لما تشكله من خطر على بيئتهم وصحتهم، كما أن قيام إسرائيل بترحيل العديد من الصناعات 
ذات األضرار البيئية من مناطقها إلى مناطق حدودية مع األراضي الفلسطينية زاد من تفاقم حجم المشكلة. فهناك ما 

ناطق صناعية إسرائيلية تم إقامتها في أجزاء مختلفة من األراضي الفلسطينية، ويتم إدارتها بالكامل ال يقل عن سبع م
 من قبل االسرائليين، في ظل غياب تام للسلطة الفلسطينية أو أي جهة رقابية أخرى. 

وكميات  ناعية،في المناطق الصالصناعات ونشاطات التعتيم على نوعية قيام السلطات اإلسرائيلية ب وبالرغم من
مصنع إسرائيلي في  311التقديرات تشير إلى وجود أكثر من  اال ان ،إنتاجها ومخلفاتها في المناطق الفلسطينية

على البيئة والصحة العامة مثل: األلمنيوم،  ةر و صناعات شديدة الخطيعمل في انتاج الضفة الغربية وحدها، معظمها 
س، المطاط، الكحول، السيراميك، الرخام، مواد التنظيف الكيماوية، الدهان، األسمنت، المعلبات الغذائية، الفيبر جال

تشكيل المعادن، طلي المعادن، صناعة البطاريات، صناعة المبيدات واألسمدة الكيماوية، الغازات، الصناعات 
 .18البالستيكية، دباغة الجلود، صباغة النسيج، مصانع ذات طابع عسكري سري، وغيرها

لث المصانع اإلسرائيلية في الضفة الغربية في محيط قرى فلسطينية تقع في منطقة سلفيت )جنوب نحو ث ويوجد
نابلس(، حيث تعد مستعمرة "بركان" في منطقة سلفيت مجمعًا صناعيًا كبيرًا، إضافًة إلى مستعمرة "أرئيل" واللتين 

كفر الديك، بروقين، حارس سرطة  وغيرها( في تلويث أراضي قرى تالماكيناتسبب منشآتهما الصناعية )زيوت 
  ومردا، فضاًل عن تلويث مياه الينابيع في المنطقة.

دراسة للمناطق  فقد ذكرتوتعتبر مستعمرة "بركان" الصناعية من أخطر المناطق الصناعية من حيث التلوث. 
ملوثات الصادرة عن ، أن من ال19طولكرم وسلفيت وتبعيات التلوث الناجم عنها تيالصناعية االسرائيلية في منطق

الكروم والنحاس كالمنطقتين هي مواد سامة صلبة كاأللمنيوم وسائلة كالمياه العادمة المحتوية على المعادن الثقيلة 
الزنك والرصاص، والملوثات الغازية كثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين واألكاسيد و والكادميوم والزرنيخ 
عديدة متعددة تتراوح من االلتهابات  نيا والزئبق وغبار األسبست. وتسبب هذه المواد أمراضاً النيتروجينية واألمو 

تالف الخاليا الدماغية والعصبية والمادة الوراثية والموت. ناهيك عن أثر  والتقرحات حتى الشلل واألمراض الخبيثة، وا 
 هذه المواد السامة على المياه والتربة والتنوع الحيوي.

                                                           
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2363وفا، دور المصاتع اإلسرائيلية في تلويث البيئة الفلسطينية، موقع الكتروني: -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 18 

 سرائيلية على الصحة والبيئة الفلسطينية في محافظات الشمال، نابلس، فلسطين.آمال الهدهد، رامز التيتي، أثر المصانع اال 19
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والتي بنيت على أرض مصادرة من وقف إسالمي وأخرى  ،طولكرم طقة الصناعية االسرائيلية المحاذية لمدينةالمن كما
تلويث التربة والزراعة في المناطق  فيالغازية والسائلة  هامخلفات، حيث تسببت تلوثالشدة ، تمتاز مصانعها بخاصة

أمراض ب من تزايد االصابةالسكان هؤالء يشتكي ث للسكان القريبين منها، حي المحيطة بها وتسببت بأمراض عديدة
 الجهاز التنفسي، والجلد، والعيون، واألمراض الخبيثة التي تزايدت بمعدالت غير طبيعية. أمراض  :أبرزها ،عديدة

 أسباب رئيسية لقيام االسرائيليين بنقل مصانعهم الى أراضي الضفة الغربية الفلسطينية، هي: 1وبشكل عام، هناك 

  تها على البيئة والمجتمع اإلسرائيليبن.خطور 
 ات في االراضي الفلسطينية المحتلة.مستعمر أداة فعالة الضفاء شرعية لوجود ال 
 في التشغيل. اعدم خضوع هذه المصانع لقانون العمل اإلسرائيلي وااللتزامات المترتبة عليه 
 .استغالل األيدي الفلسطينية العاملة بأجور زهيدة 
 عايير االمان والسالمة الصناعية.عدم التزامها بم 

ين في الضفة الغربية كميات هائلة من النفايات مستعمر ات والمستعمر ينتج عن العدد المتزايد لل النفايات الصلبة:
كمية  وقد قدرتجمعات السكنية الفلسطينية. تالصلبة، التي تلقى وتحرق في أراضي الضفة الغربية وبالقرب من ال

ات تنتج حوالي مستعمر كيلوغرام من النفايات الصلبة يوميًا. لذا فإن هذه ال 1.8تعمرات بنحو إنتاج الفرد في المس
يوميًا، وهي أكثر من نصف الكمية المنتجة في الضفة الغربية، علمًا أن عدد السكان الفلسطينيين في  20طن 531

السياق، تستمر سلطات االحتالل وفي ذات  ين.مستعمر أضعاف عدد ال 5بلغ نحو م ي2113الضفة الغربية في العام 
 . في أراضي الضفة الغربية النفايات الصلبة السامة من مخلفات المصانع اإلسرائيلية داخل الخط األخضر بدفن

ات اإلسرائيلية بإلقاء النفايات الصلبة في األراضي الفلسطينية كما هو الحال في منطقة أبو ديس مستعمر وتقوم ال
دونم، لخدمة  3111يها مكبًا من أضخم مكبات النفايات، حيث تقدر مساحته بنحو )قرب القدس( التي يوجد ف

 12ات اإلسرائيلية، ومكبًا آخر للنفايات قرب قرية جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية الذي يغطي مساحة مستعمر ال
 ات القريبة. مستعمر دونمًا لخدمة 

ونها مصدرًا للروائح الكريهة وللحشرات واألوبئة، إال أنها هذا وتسبب النفايات الصلبة مخاطر كثيرة باإلضافة إلى ك
تسبب في تلويث مساحات واسعة من األراضي الزراعية والتربة والمياه الجوفية نتيجة عملية رشح السوائل الناتجة عن 

 هذه النفايات إلى الخزان الجوفي كما يسبب التخلص من النفايات عن طريق الحرق في تلوث الهواء.

تم دفن على سبيل المثال، فلتدفن سرًا في أراضي الضفة الغربية. تهريب النفايات المشعة  يتم المشعة:ايات النف 
المخلفات المشعة للمحطة النووية )ديمونة( سرًا في أراضي قرية الظاهرية جنوب الخليل. وقد تم إكتشافها بعد 

مما أدى الى  ،بها أهل البلدة وبمعدالت غير مسبوقةمالحظة أهل البلدة لتفاقم األمراض الخطيرة التي أصبح يصاب 
فريق من جامعة الخليل بتسجيل معدالت اإلشعاع في تلك المنطقة ليجدوا أنها تفوق بعشرة أضعاف المعدالت قيام 

                                                           
 مستوطن في الضفة الغربية )دون احتساب مستوطني القدس الشرقية(. 023333بعدد  8.3تم حساب الرقم بضرب  20
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في أراضي  االشعاعيةم بدفن كمية كبيرة من المخلفات 1998الطبيعية. كما قامت كذلك حكومة االحتالل في عام 
 من مصدر الماء الخاص بالقرية. ن قرب قلقيلية، وفي منطقة قريبة جداً قرية عزو 

مكككن نفاياتكككه النوويكككة  %11أن الكيكككان اإلسككرائيلي دفكككن أكثكككر مككن  21أككككدت دراسككة فلسكككطينية حديثكككةوفككي ذات السكككياق، 
من الضكفة  جنوبيةثالثة ماليين طن( في األراضي الفلسطينية العربية، تركزت غالبيتها في المناطق النحو والكيماوية )

حيكث  ،خطيرة جكداً  لفلسطينيين بنشرها أمراضاً مواطنين االموت البطيء لوتكمن خطورة هذه المواد في تسببها ب .الغربية
 .، يسبب كوارث بيئية خطيرةدولياً  محرماً  تنتج غازاً 

في الضفة الغربية، حيث  واءيعتبر الغبار الناتج عن مقالع الحجارة االسرائيلية من أبرز ملوثات اله مقالع الحجارة:
الزراعية بعد أن  تنتشر كميات هائلة من الغبار في الهواء، وتسبب إلحاق األضرار بمساحات واسعة من األراضي

مقالع للحجارة في الضفة الغربية  5تتساقط ذرات هذا الغبار على المحاصيل الزراعية واألشجار. وقد أنشأت إسرائيل 
من االحتياجات  %81 نحو تخدامها في قطاع البناء، إذ تقوم هذه المقالع بتغطيةلقلع الصخور وتكسيرها الس

نوع آخر من التلوث وهو الضجيج الناتج عن االنفجارات المتوالية داخل في المقالع هذه سبب ت. كما ت22اإلسرائيلية
ضافة الى استخدام أماكن مقالع الحجارة، والذي يعتبر من أبرز مصادر الضجيج في األراضي الفلسطينية، هذا باال

 قلع الحجارة كمكبات للنفايات الصلبة والمياه العادمة بعد االنتهاء منها، مما يهدد المناطق التي حولها بالتصحر. 

ات اإلسرائيلية أخلكت فكي البيئكة الفلسكطينية وبالتحديكد فكي األراضكي المحتلكة بعكد مستعمر من خالل ما سبق، يتبين أن ال
 ات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة بما يلي:مستعمر لخيص التأثيرات البيئية للم. ويمكن ت1957عام 

 تأثيرها على الغطاء النباتي. .1
 تأثيرها على المياه الجوفية. .2
 تدمير الموروث الحضاري الفلسطيني. .3
 تأثيرها على الثروة الحيوانية البرية والداجنة. .4
 تلوث الهواء. .1
 الطرق االلتفافية.تشويه الطبيعة من خالل  .5
 تقليص األراضي الزراعية الفلسطينية وتصحرها من خالل الجدران واألسالك الشائكة ومكبات النفايات. .7

 

 ةاالجتماعي اآلثار 7.2

ين المسككتمرة علككى المككواطنين الفلسككطينيين، مككن قتككل مسككتعمر فككي احيككان كثيككرة، تشكككل اعتككداءات القككوات االسككرائيلية وال
صادرة االراضي والموارد الطبيعيكة وتقطيكع أوصكال المكدن والقكرى الفلسكطينية وعزلهكا عكن بعضكها وتدمير الممتلكات وم

                                                           
 http://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=13410&cat=16المصدر:  21
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4073ر: وكالة االنباء الفلسطينية )وفا(، الموقع: المصد 22
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الككككبعض، تهديككككدًا اجتماعيككككًا خطيككككرًا للمككككواطن الفلسككككطيني، حيككككث سككككاهمت فككككي خلككككق ازمككككات اجتماعيككككة فككككي األراضككككي 
ين( بككككين التجمعككككات ر مسككككتعمالفلسككككطينية. علككككى سككككبيل المثككككال، تسككككاهم عمليككككة اغككككالق الطككككرق )مككككن قبككككل الجككككيش أو ال

 الفلسطينية في تراجع العالقات االجتماعية بين المواطنين.

تساهم أعمال مصادرة األرض الزراعية وتدمير الممتلكات في تحويل نسبة مكن األسكر الفلسكطينية الكى أسكر فقيكرة،  كما
الئقككة، وأجككواء  كمككا يضككطر أفككراد مككن هككذه األسككر الككى العمككل فككي اسككرائيل والمسككتعمرات فككي ظككل ظككروف عمككل غيككر

 مناسبة للمخابرات االسرائيلية لتجنيد عمالء من بينهم مستغلين حاجتهم الى العمل. 

بين المواطنين الفلسطينيين، مكن خكالل تسكويق  23في نشر المخدراتاالسرائيلية ات مستعمر ساهمت ال من ناحية أخرى،
 –لكة علكى ذلكك انكه خكالل شكهر ككانون اول ديسكمبر هذه اآلفة الخطيرة داخل التجمعات السكانية الفلسكطينة. أحكد األمث

ة تفككوح فككي قريككة بيتككا جنككوبي مسككتعمر ين مككن مسككتعمر القككبض علككى  الفلسككطينية مكافحككة المخككدراتالقككت شككرطة  2113
 .24نابلس متخصصين بتوزيع المخدرات في منطقتي نابلس وأريحا بالضفة الغربية

ط نفسككككي، ممككككا يككككؤدي الككككى حالككككة مككككن عككككدم االسككككتقرار أن الظككككروف المككككذكورة تضككككع المككككواطن الفلسككككطيني تحككككت ضككككغ
االجتماعي، وبالتالي تسكاهم فكي زيكادة نسكبة التطكرف والعنكف فكي المجتمكع الفلسكطيني، واالخكالل بالتركيبكة االجتماعيكة 

 السليمة له. 

 

  

                                                           
 خصوصا  البانجو واالفيون التي تزرع في في المستوطنات، حيث تنعدم الرقابة على زراعتها.  23
 px?ID=655030http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.asوكالة معا  االخبارية، موقع الكتروني:  24
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 السادسالباب 

  جدار الفصل العنصري

 األرض الفلسطينية  لالستيالء القصري علىشكل آخر 

 مقدمة 0.5

العنصري العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة. الفصل في بناء الجدار  2112رعت إسرائيل في صيف عام ش
وعلى الرغم من أن إسرائيل تزعم أنها تقيم هذا الجدار ألغراٍض أمنية، فهو يشّكل في الواقع جزًءا ال يتجّزأ من البنية 

بالضفة الغربية ويتغلغل في أراضيها، بحيث يضّم معظم . ويحيط الجدار العازل للمستعمراتالتحتية المخّصصة 
المقيمين فيها على الجانب "اإلسرائيلي" منه، كما يسهم في ذات الوقت في  والمستعمريناإلسرائيلية  المستعمرات

بما يضمن إلسرائيل توسيع تلك  م،1957األراضي الفلسطينية المحتلة عام االستيالء على مساحاٍت شاسعٍة من 
 همعن أراضي أعداد كبيرة من المزارعين الفلسطينيين في المستقبل. وبذلك، يعمل هذا الجدار على عزل عمراتالمست

من الوصول إلى المؤسسات التعليمية ومراكز جزًء من الشعب الفلسطيني يمنع كما ، لهم التي تشكل مصدر رزق
 الطبيعية، سيما المياه. ه من االستفادة من موارد ناهيك عن تسببه في حرمان المواطن الفلسطينيالرعاية االجتماعية، 

وقد استكملت إسرائيل تشييد معظم أجزاء الجدار العازل، ولم يتبّق منه سوى مقاطع صغيرة جرى وقف العمل فيها 
ومع االنتهاء من بناء هذا بسبب الدعاوى القضائية التي رفعها المواطنون ضد تشييدها أمام المحاكم اإلسرائيلية. 

من أراضي الضفة الغربية، تتمثل في األراضي التي صودرت  %45جدار، تكون اسرائيل قد سيطرت على نحو ال
لبناء الجدار أو حجزت خلفة، مضافًا اليها المساحات التي استولت عليها اسرائيل لبناء المستعمرات الواقعة شرق 

أن  يمكن القول ،غير القانونية القائم بالمستعمراتيحيط الذي وبالنظر إلى أن مسار الجدار العنصري العازل الجدار. 
يشّكل تدبيًرا أمنًيا  حيث انه الإسرائيل تستهدف االستيالء على األراضي الفلسطينية من خالل تشييد هذا الجدار، 

نما األراضي الفلسطينيةيعزل دولة إسرائيل عن ، بالنسبة إليها يين الفلسطينعزل المواطنين ساهم بشكل واضح في ، وا 
 .عن بعضهم البعض

 في األخرى اإلسرائيليةاالستعمارية  مشاريعال عن الضم والتوسع العنصري جدار بناء فصل يمكن وبناًء على ذلك، ال
تخدم  التي واألبعاد بالشكل جاء كونه المشاريع لهذه طبيعيا امتداًداباعتباره  هبناء تنبع أهمية حيث الضفة الغربية،

 الهدنة خط اعتبار الرافضةاإلسرائيلية  األفكار خدم، و إسرائيل مع إقليمي تواصل ها علىمعظم وجعل ،المستعمرات
 اإلستراتيجية يتماشى معو . من ناحية لدولة إسرائيل حدوداً  م،1957 سنة حزيران من الرابع حدود يمثل الذي

 هذا فيو . من ناحية أخرى ائيلياإلسر  العربي الصراع تعتبر مفتاح التي األرض على بالسيطرة المتعلقة اإلسرائيلية
 االستيطان مشاريع في حسما وأهمية األكثر المرحلة تعتبر الفاصل الجدار بناء عملية بأن يمكن القول الشأن،

 م.1957 سنة حرب منذ اإلسرائيلي
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 حقائق وارقام تتعلق بجدار الفصل 4.5

 خطة إلنشاء جدار في القسم إيهود باراكرئيس الوزراء اإلسرائيلي " : أقر2111/نوفمبر، تشرين الثاني في "
 لمنع مرور المركبات الى داخل الخط األخضر. الضفة الغربيةالشمالي واألوسط من 

  زي عو "" بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة أرئيل شارون: قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي "2111، يوليو/حزيرانفي
بهدف تطوير خطة أكثر شمولية لمنع المسلحين الفلسطينيين  ،، مدير مجلس األمن القومي اإلسرائيلي"دايان

السابقة  من التسلل إلى المناطق اإلسرائيلية. وقد أدت توصيات هذه اللجنة إلى تنفيذ وتوسيع خطة باراك

في مناطق تشكل تهديد كبير  إسرائيلام إلى بحيث يتم بناء جدار يمنع الفلسطينيين من العبور سيرا على األقد

 .الخط األخضرعلى منطقة من األرض تمتد على جانبي 
  قررت الحكومة اإلسرائيلية الشروع ببناء جدار مكون من مقاطع سياجية وجدران 2112، أبريل/نيسانفي :

، كما تم إنشاء "إدارة منطقة الفصل" برئاسة مدير عام وزارة الضفة الغربيةإسمنتية في ثالثة مناطق من 
 بمصادرة األراضي وتجريفها.  الجيش اإلسرائيليالدفاع، وقد بدأت قوات 

  شرعت إدارة منطقة الفصل ببناء المرحلة األولى من الجدار بناًء الخطة المقرة 2112، يونيو/حزيرانفي :
/ يونيو، والتي تنص على بناء مقاطع من الجدار حزيران 23من الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها بتاريخ 

 ".القدسفي شمال الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية والجنوبية من "غالف 
 /أقرت الحكومة اإلسرائيلية مسار المرحلة األولى من الجدار، الذي يبلغ طوله 2112، أغسطس في آب :

 .القدسكم حول  21كم من الجدران االسمنتية واألسيجة في مناطق شمال الضفة باإلضافة إلى  123حو ن
  الضفة : أصدرت الحكومة اإلسرئيلية الخطة الكاملة لمسار الجدار في 2113 ،أكتوبر/تشرين أولفي

 .الغربية
 الحكومة اإلسرائيلية تصدر تعديال على مسار الجدار المعلن سابقا. وفي نفس 2114 ،/ يونيوفي حزيران :

للمدنيين الفلسطينيين  يا اإلسرائيلية قرارا يوجب أخذ االعتبارات اإلنسانيةمحكمة العدل العل أصدرت الشهر،

 بالحسبان أثناء تخطيط وبناء الجدار.

  رأيا استشاريا ينص على أن الجدار الذي يتم بناؤه  محكمة العدل الدولية: أصدرت 2114/ يوليو، تموزفي
 ، وطالبت بتفكيك الجدار وتعويض المتضررين. وفي الشهر ذاته،القانون الدولييخالف  الضفة الغربيةفي 

 .محكمة العدل الدوليةعلى القرار االستشاري الصادر عن  الجمعية العمومية لألمم المتحدةكدت أ
  لن سابقا.الحكومة اإلسرائيلية تعديال على مسار الجدار المعأصدرت : 2111 ،فبراير 21/شباطفي 
 محكمة العدل العليا اإلسرائيلية أن الجدار ال يخالف القانون الدولي، وأنها قالت : 2111 ،/ سبتمبرفي أيلول

صارخ مع قرار  مما يتناقض بشكل ،ستواصل فحص تأثير مقاطع من الجدار على السكان الفلسطينيين
 محكمة العدل الدولية.

   للجدار. معدالً  الحكومة اإلسرائيلية تقر مساراً  :2339/ ابريل، نيسان في 
 من إجمالي مساحة الضفة  %39سرائيلي على قضم نحو تعمل خطة بناء الجدار التي أقرها االحتالل اإل

 .وب مجتمعتين، وهذه المساحة تعادل اجمالي مساحتي المنطقتين أ الغربية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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  كم تقع في  211منه نحو  كم، 771حوالي عند اكتماله الى طول جدار الضم والتوسع العنصري يصل
، التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية، منطقة األغوار عزلالمنطقة الشرقية من الضفة الغربية، بهدف 

 واالستيالء عليها. 
  جميعه تقريبًا يقع في األراضي كم 158يصل طول مقطع الجدار في محافظة القدس إلى حوالي ،

م. وتسبب في عزل تجمعات سكانية مكتظة عن مدينة القدس، يقدر عدد 1957الفلسطينية المحتلة عام 
 .ملة الهوية المقدسيةمن حألف نسمة  31سكانها بأكثر من 

  تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا تضررت من بناء الجدار، وتتواجد هذه التجمعات في جميع  181ما ال يقل عن
 محافظات الضفة الغربية تقريبًا.

  دونمًا، منها:  47921تقدر المساحة التي صادرتها حكومة االحتالل لبناء الجدار االستعماري نحو
دونمًا في  5284دونمًا في وسط الضفة الغربية، و 19117فة الغربية، ودونم في شمال الض 22131

 جنوب الضفة الغربية.

  دونم في شمال  191335دونمًا، منها:  311122تقدر المساحة التي عزلها الجدار االستعماري خلفه نحو
 ربية.دونمًا في جنوب الضفة الغ 43753دونمًا في وسط الضفة الغربية،  55123الضفة الغربية، 

 مليون  0.3 نحوإنتاجية تها طاق، تبلغ خلفه في محافظتي قلقيلية وطولكرم ارتوازيا   بئرا   03الجدار  عزل

من حصة الفلسطينيين المائية التي أقرتها اتفاقيات أوسلو قد حرموا منها. وهذه  %83مما يعني أن  كوب/سنة،

 مليون كوب سنويا . 22الكمية تصل الى 
  كم من الخط األخضر. متسببًا في عزل أكثر من  22ض المناطق الى مسافة في بعالجدار يتوغل

فلسطيني يقيمون في  211111مواطن فلسطيني بينه وبين الخط األخضر، من بينهم نحو  311111
 القدس الشرقية.

  م بشكل فعلي، 1957ة بساكنيها الى األراضي المحتلة قبل عام مستعمر  81يعمل الجدار على ضم نحو
ها تقع خلف الجدار، مما يعني عدم اعتراف حكومة اسرائيل بالخط األخضر كحدود للدولة العبرية حيث ان

 مع الضفة الغربية.
  قسم الجدار الضفة الغربية إلى ثالثة معازل رئيسية، هي: منطقة العزل الشرقية )منطقة األغوار( التي تبلغ

لغربية، ومنطقة العزل الغربية التي تقع من مساحة الضفة ا %25.1، أي ما يعادل 2كم 1111مساحتها 
من مساحة الضفة  %12.1، أي ما يعادل 2كم 733ط األخضر والتي تبلغ مساحتها خبين الجدار وال

من مساحة الضفة  %51، وتشكل حوالي 2كم 3188الغربية، والمنطقة المتبقية: تبلغ مساحة هذه المنطقة 
 لرئيسية في الضفة الغربية.الغربية، وتضم المدن والبلدات الفلسطينية ا
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  اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجدار 2.5
مصادرة االرض ، يهدف الى استيطاني استعماريمن الواضح أن جدار الفصل العنصري هو مشروع عنصري 

يغ األرض وتفريغها من سكانها، تماشيًا مع السياسات الحكومات االسرائيلية التوسعية القائمة على تفر الفلسطينية 
فهذا  الفلسطينية من مواطنيها واالستيالء عليها، من أجل بناء مزيد من الوحدات االستيطانية االستعمارية عليها.

ويهدد  القربى والعالقات االجتماعية بينهم، اوصالالجدار يحارب المواطنين الفلسطينيين في لقمة عيشهم، ويقطع 
لنتائجه الكارثية، ال بد من اعتباره قضية يجب محاربتها، من خالل . و البقاء والحق الفلسطيني على هذه االرض

فرض حلول سياسية ورسم حدود دائمة لما  موقف عربي دولي شجاع وجاد، سيما وأنه جدار عنصري يعمل على
 من وجهة النظر االسرائيلية الرسمية.  يسمى بالحل النهائي

 اء هذا الجدار على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ما يلي:ومن اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي خلفها بن

اقتصاديًا: فاقم من معاناة المواطنين االقتصادية، ورفع من معدالت البطالة والفقر بينهم، نتيجة التهامه  .1
ناهيك عن التأثير  الزراعية، التي كانت ثمارها مصدر دخل رئيس ألصحابها وأسرهم.االف الدونمات لمئات 

ُيهدم وُيدّمر ويصادر مرة فسي السيء على هؤالء المزارعين عندما يشاهدون ما بنوه في أعوام عديدة الن
من ناحية أخرى، تسبب الجدار في حرمان االيدي العاملة الواقعة خلف الجدار من فرصتها في  .واحدة

جمعات السكانية الواقعة الوصول الى سوق العمل اإلسرائيلية، مما ساهم في تفاقم معدالت البطالة بين الت
 خلف الجدار.

من الخدمات الصحية المتواجدة في  الواقعة خلف الجدارحرم مواطني التجمعات السكانية الصغيرة صحيًا:  .2
األمر الذي أدى الى تدهور مستمر في أوضاعهم  المدن القريبة من هذه التجمعات، وخاصة الطارئة منها.

بسبب سياسة اإلغالق والحواجز ، المرافق الصحيةنها للوصول الى الصحية، نتيجة الصعوبات التي يواجهو 
فئة النساء بشكل خاص أكثر من غيرهن بسبب صعوبة تنقلهن وعبورهن الحواجز . وقد تأثرت والبوابات

 .والبوابات وخاصة الحوامل منهم
نازلها الواقعة في تشريد الكثير من األسر وفقدان المأوى، بسبب هدم متهجير و تسبب في التهجير القصري:  .3

والهجرة للخارج  امغادرة أماكن سكناهكما تسبب في اجبار األسر القريبة من الجدار على  مسار الجدار.
 لّدخل والّرزق.ل جديد بحثًا عن مصدر

توقيف المشاريع ، وساهم في أعاق وجود الجدار عملّية تسويق المحاصيل والمنتجات الّزراعّية زراعيًا، .4
 حيث أصبح عائقًا أمامي تهدف إلى تحسين البنية الّتحتّية والكفاءة اإلنتاجّية للقطاع الّزراعي، الّزراعّية اّلت
 .على المعّدات والّلوازم الّزراعّيةالمزارعين حصول 
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خاصة ممن يسكنون خلف ، حقهم في التعليممن عمل الجدار على حرمان الكثير من االطفال تعليميًا:  .1
عبر ما يسمى البوابات الموزعة على طول  ةالل بالتنقل اال بأوقات محددالجدار وال يسمح لهم االحت

بحق المواطنين ومنهم  كافة انواع العذاب والمعاناة، على هذه البواباتحيث يمارس جنود االحتالل، الجدار، 
 إحباط شديد او شعور بالمهانة عند بعض الطلبة، ومشاكل عدمهذه االجراءات تسببت في ظهور  األطفال.

الطلبة لالعتقال او اإلصابة او االستشهاد بعض التركيز والقلق بسبب الحصار واإلغالق، وال نغفل تعرض 
 .قوات االحتالل على أيدي

على عزل أسرة البيت الواحد وعزل أفراد العائلة عن بعضهم وعزل الطلبة عن الجدار عمل اجتماعيًا:  .5
على حالتهم النفسية، والتي ساهمت في توليد  ر سلباً مما أث وعزل األصدقاء عن بعضهم البعض، زمالئهم،

 .القلق، وخلقت اجواء من الفراغ في العالقات والحرمان
 تقليص عدد العاملين بالمصانعلهذا القطاع، حيث تسبب في  خسائر فادحةصناعيًا، تسبب الجدار في  .7

غالق بعضهاو ، الواقعة خلف الجدار الجدار. هذا األمر كان له أثر وتدمير البعض اآلخر الواقع في مسار  ا 
االقتصاد حين لم يكن له أثر يذكر على سلبي كبير على االقتصاد الفلسطيني الضعيف أصاًل، في 

 ي.سرائيلاإل
، وكمعيقات الستمرار الحياة العرقيلالضطهاد كأماكن جدار الوبوابات العسكرية تعمل الحواجز ماليًا: ال  .8

ضاعف تُ بل ، فقط كافة النواحي المهنية والتعليمية والصحية واالجتماعية ين فيالفلسطيني ينللمواطن اليومية
الى  همالجدار، مما يضطر هذا زمن التنقل نتيجة لتشييد من و المالية )الضعيفة أصاًل( عليهم، تكاليف من ال

 . وذات تكلفة مالية أعلى تغيير المسالك األصلية بأخرى طويلة
معازل، يطلق على فرض العزلة الكاملة وحصار الفلسطينيين داخل و نفسيًا: ان بناء الجدار العنصري  .9

معزولين سكان الالنمو االجتماعي واالقتصادي لل ، ال تحد من25"الجيتوالواحد منها باالدب السياسي اسم "
ك لفرد والجماعة وذلدى التمنع تطور العاطفة لتأثيراتها النفسية بل تمتد ، اثناء فترة العزل والحصار فقط افيه

. مما يؤدي الى تغييرات واضطرابات نفسية تؤثر في انماط لفترة زمنية من الممكن أن تمتد لألجيال الالحقة
يضاف الى ذلك، تتسبب هذه المعازل في تدني  التفكير والسلوك والتعامل مع اآلخرين ضمن الواقع الجديد.

على  ممحدود، وقدرتهلديهم سقف التفكير  فيصبحين، المعزول المواطنينالقدرات العقلية الذهنية العليا لدى 
التمييز بين الضروري  ونحالة من التشوش العام، فال يستطيع مايضًا، وتصيبهمحدودة التحليل واإلبداع 

 .عن غيره والمهم

 

                                                           
تعزل فيه مجموعة من البشر، كونها تنتمي الى عرق يختلف عن العرق الحاكم بهدف الحد من تطور هذه المجموعة جسديا   ،ناء وبعيد عن العالم الخارجيهو مكان الجيتو  25 

 .ونفسيا  وابداعيا  
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 الخاتمة
"هناك بلد صدف أن اسمه فلسطين، بلد بال شعب، ومن  26في بدايات القرن الماضي، قال حاييم وايزمان

رى يوجد هناك الشعب اليهودي وهو بال أرض، أي شيء يبدو أكثر ضرورة من إيجاد الجوهرة ناحية أخ
. أن تطبيق هذه المقولة أدى الى قيام الصهاينة المناسبة للخاتم المناسب لتوحيد هذا الشعب مع ذلك الوطن"

جرحى الفلسطينيين بارتكاب العديد من المجازر بحق المواطنين، نتج عنها عشرات االالف من الشهداء وال
وتدمير كامل لمئات القرى الفلسطينية، ناهيك عن تهجير قسري كامل أو شبه كامل للعديد من المدن 

من أرض  %77م أعلن قيام دولة للكيان الصهيوني على نحو 1948والبلدات الفلسطينية. وفي العام 
، قدر الجهاز المركزي لالحصاء فلسطين، التي اصبحت شبه فارغة من سكانها األصليين. وفي هذا السياق

مليون نسمة، نصفهم تقريبًا يعيشون في دول  11.8م بنحو 2113الفلسطيني عدد الفلسطينيين خالل العام 
 الشتات.

م قال أرئيل شارون "أنت ببساطة ال تحمل الناس في شاحنات وتذهب بهم بعيدًا..أنا أفضل 1988وفي العام 
". والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ما تقوم به لمغادرةقنع الناس باتاتباع سياسة ايجابية بخلق ظروف 

  االتجاه؟اسرائيل من اجراءات في السنوات االخيرة اتجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يصب في هذا 

إسرائيل تشدد الحصار على سكان القدس العرب، فال تمنحهم رخصًا للبناء وتجبرهم على هدم أي بناء  -
 مرخص بأيديهم، فتضطرهم الى البحث عن مكان للعيش خارج المدينة المقدسة.غير 

إسرائيل صادرت غالبية األرض الزراعية الخصبة للفلسطينيين في األغوار والسهل شبه الساحلي في   -
من خالل بناء جدار الضم والتوسع، وبالتالي حرمتهم من مصدر مهم  محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية

 لت قسم منهم الى فئة الفقراء.للرزق وحو 
 من مساحة الضفة الغربية( وتضع العقبات أمام 51%) Cإسرائيل تتحكم في المنطقة المسماة  -

 الخرائط الهيكليةالزمتهم بالبناء ضمن ، حيث التوسع العمرانيفي لزراعة أو في استغاللها الفلسطينيين إل
البناء خارج الحدود الضيقة لتجمعاتهم السكانية  التي وضعتها للمدن والقرى الفلسطينية، ومنعتهم من

 التي حددتها هذه الخرائط.

                                                           
 ، كان رئيسا للمنظمة الصهيونية م1917العام  وعد بلفور . لعب الدور األهم في استصدارتيودور هرتزلبعد  صهيونية( أشهر شخصية م1912 – م1874)حاييم وايزمان  26

 .م1949ثم انتخب أول رئيس لدولة إسرائيل  م1945م حتى عا م1921العالمية منذ عام     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949


105 
 

اسرائيل تصادر األرض الفلسطينية بحجج كثيرة، منها توسيع المستوطنات، أو إنشاء بؤر استيطانية، أو  -
شق طرق التفافية، أو بناء الجدار العنصري، أو لالستخدام كمناطق أمنية وعسكرية، أو اعتبارها 

 ات طبيعية.محمي
إسرائيل تضع العراقيل أمام الفلسطينيين لمنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعية القريبة من  -

 المستوطنات أو التي خلق جدار الضم والتوسع، تمهيدًا لالستالء عليها ومصادرتها في الوقت المناسب.
ا المياه الجوفية، التي إسرائيل تسيطر بشكل مطلق على الموارد الطبيعية الفلسطينية وعلى رأسه -

تستخرجها الستخدامها داخل الخط األخضر والمستوطنات، وتحرم أصحابها الحقيقيين من استخدامها، 
 حيث تقوم ببيعهم جزء بسيط منها ال يصل الى الحد االدنى حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

يبقى ضعيفًا وتابعًا  بل حتىإسرائيل تحارب االقتصاد الفلسطيني وتعمل على اضعافه بكافة الس -
 لالقتصاد االسرائيلي.

بسبب ضعف االقتصاد الفلسطيني، وعدم قدرته على توليد فرص عمل قادرة على استيعاب عشرات  -
العمل خارج فلسطين  البحث عن الى هؤالء الخريجينيضطر والجامعات،  االالف من خريجي المعاهد

 أو الهجرة الى الدول األجنبية. 
جبر عشرات االالف من الحاصلين على مؤهل ثانوية فأقل على العمل في المستوطنات اسرائيل ت -

ال يوجد لهم فرص عمل ، حيث )في غالبيتهم عمالة غير ماهرة أو نصف ماهرة( وداخل الخط األخضر
في السوق الفلسطينية التي انهكتها اسرائيل باجراءاتها التعسفية المختلفة أو في سوق العمل الخارجية، 

في اي  -وضمهم الى جيش العاطلين عن العمل -من عملهمطردهم السلطات االسرائيلية تستطيع و 
 وقت تشاء. 

اسرائيل تعمل على تدمير البيئة الفلسطينية بوسائل عدة، والتي منها المياه العادمة والنفايات الصلبة  -
المواطنين الفلسطينيين والكيماوية والنووية وأغبرة المحاجر وغيرها، مما يؤثر سلبًا على صحة 

    .وممتلكاتهم

الصهيوني )واالجراءات التدريجية المرافقة له( خطير  االستيطاني المشروعمما سبق، يمكن االستنتاج أن 
والتوسع )عامًا حرصه على االستمرار وتكمن خطورته في ، الغربية الضفةجدًا على الوجود الفلسطيني في 

التضييق  علىو من جهة، والمعابر والحدود الفلسطينية ومواردها الطبيعية في السيطرة على االرض بعد عام( 
، مما يضطرهم الى البحث عن الحقوق كافة هم وبيوتهم وحرمانهم منيضاار  على المواطنين الفلسطينيين في

 من جهة أخرى.مصدر الرزق خارج فلسطين أو الهجرة الى الدول األجنبية 
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ائيل االمتثال الى الشرعية الدولية بتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي ومما يؤكد ذلك، ليس فقط رفض اسر 
م، وبناء 1957واالتفاقيات الدولية ذات العالقة باالحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية العام 

اتها المستوطنات، وبناء الجدار، واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية باريس االقتصادية، وانما استمرارها في اجراء
التهويدية المستمرة دون توقف والمتسارعة لألرض الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية على حد 

 سواء.  
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