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 االنتهاكات حول اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز عن الصادر األسبوعي التقرير
 أكتوبر األول/ تشرين 20-14 للفترة احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلسرائيلية

 اجرائمه من املزيد اقتراف اإلسرائيلي االحتالل قوات مواصلة إىل فيه يشير ،2001
 تقالواع املقدسيين استهدافو وممتلكاتهم، الفلسطينيين املدنيين ضد وانتهاكاها
 العقاب وفرض ،الغربية الضفة يف والبلدات املدن واقتحام ،منهم العديد

 احلصار خالل من ةغز قطاع على اجلماعي 
21/10/2021 

 
 
 حلم بيت يف املستوطنين مركبات جتاه حارقة زجاجات إلقاء بزعم طفل مقتل 

 الغربية الضفة يف للقوة مفرط استخدام يف مواطنين 4 إصابة 

 الضفة يف توغل عمليات (104) يف صحفيين، 3و طفالا  26 منهم مواطن، (100) اعتقال 
 احملتلة القدس فيها بما الغربية،

 الغربية الضفة يف منازل مداهمة خالل أموال على واالستيالء مركبة مصادرة 

 القدس يف آخر منزل من وجزء منزل هدم على مواطنين وإجبار جتارية منشأة 31 جتريف 
 احملتلة

 وشارعين سكنية، خيام 10 وجتريف أخرى، بهدم وإخطارات اإلنشاء، قيد منازل 3 هدم 
 الغربية الضفة يف

 احملتلة القدس يف للمستوطنين اعتداءات يف زيتون شجرة 335 وتخريب مواطن إصابة 
 الله ورام

 أثناء مواطنَين واعتقال الغربية، الضفة وبلدات مدن بين فجائيًّا حاجزاا (43) إقامة 
  احلواجز تلك عبر املرور

 

 ملخص

 ةواخملالف املركبة وانتهاكاها جرائمها من املزيد اقتراف اإلسرائيلي االحتالل قوات واصلت
 رضاأل يف وممتلكاتهم الفلسطينيين املدنيين ضد اإلنساين الدويل والقانون الدويل للقانون

 للمواطنين االحتالل قوات استهداف يف تصاعداا األسبوع هذا وشهد .كافة احملتلة الفلسطينية
 اللاالحت قوات واستمرت .منهم العديد واعتقال احملتلة، بالقدس العامود باب ساحة يف املتجمعين

 الغربية، ةالضف يف والبلدات املدن واقتحام الفلسطينيين، املدنيين ضد املفرطة القوة استخدام يف
 عن ةمنعزل كانتونات إىل والبلدات املدن تلك وحتويل اعتقاالت، وتنفيذ احملتلة، القدس فيها بما

                                                           

 :اإلنسان حلقوق الفلسطيني املركز املصدر 
https://tinyurl.com/2vz5khfs 
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 االستمرار خالل من غزة، قطاع على اجلماعي العقاب تفرض االحتالل قوات والتزال .البعض بعضها
 لىع اإلنساين الوضع تفاقم إىل أدى الذي األمر التوايل، على عشر اخلامس للعام احلصار فرض يف

 .املستويات جميع

 :يلي ما املركز وثقها التي االنتهاكات نتائج أبرز من وكان

 البدنية السالمة يف واحلق القتل جرائم

 فيها بما الغربية، الضفة يف مواطنين 4 وأصابت طفالا اإلسرائيلي االحتالل قوات قتلت
 16 سلطان، أبو جالل أسامة أجمد الطفل القوات تلك قتلت ،14/10/2021 ففي .احملتلة القدس
 نكا طفالا واعتقلت جثمانه، واحتجزت حلم، بيت مدينة شرق جنوبي هندازة، منطقة سكان من عاماا،

 حاجز على املستوطنين مركبات جتاه حارقة، زجاجات إلقائهما أثناء وقع احلدث أن وادعت .برفقته
 ينح يف يؤكدها، أو الرواية تلك يدحض عليان شاهد يتوفر ومل .احملافظة غربي العسكري، األنفاق

 قلأ قوة استخدام االحتالل قوات بإمكان كان فإنه االحتالل، أعلنه ما على وبناء املنطقة، طبيعة أن
 ز،املرك ووثق .والضرورة التناسب وفق النار إطالق معايير مع يتناسب بما املوت، إىل تفضي ال

 القدس يف اقتحام خالل ومواطنين قلقيلية، يف قدوم كفر تظاهرة قمع خالل مواطنين إصابة
 .احملتلة

 جتاه ومرة الصيادين، قوارب جتاه مرة النار االحتالل قوات أطلقت غزة، قطاع ويف
 .وشرقه القطاع غرب الزراعية األراضي

 واالعتقاالت التوغل جرائم

 القدس فيها بما الغربية، الضفة يف توغل عمليات (104) اإلسرائيلي االحتالل قوات نفذت
 السكنية املنازل مداهمة من املركبة، االنتهاكات من العديد خاللها القوات تلك واقترفت .احملتلة

 مافي بالضرب، منهم العديد على واعتدت ساكنيها، أرهبت حيث بمحتوياتها، والعبث وتفتيشها
 بينهم مواطن، (100) اعتقال عن األعمال تلك أسفرت .احلاالت من العديد يف النارية األعيرة أطلقت

 يةنقد أموال على واستولت مركبة االحتالل قوات صادرت كما .صحفية منهم صحفيين، 3و طفالا 26
 أحدهما مواطنين القوات تلك اعتقلت غزة، قطاع ويف .الضفة يف املنازل من العديد مداهمة خالل
 .إسرائيل داخل إىل رفح شرق من التسلل حماولتهما خالل طفل،

 والتجريف الهدم أعمال

 :اآلتي النحو على اعتداءا  11 اإلسرائيلي االحتالل قوات نفذت

 هدم على مواطنين إجبار قلنديا، حاجز قرب جتارية منشأة 30 جتريف :الشرقية القدس
 سور وأساسات مركبات مغسلة وهدم اجلوز، وادي حي يف منزل من وجزء الطور، حي يف منزل

 .سلوان بلدة يف استنادي

 .املغير قرية شرقي أخرى، وتوابع لألغنام وخيمتين سكنية، خيام 10 جتريف :الله رام

 وجتريف منزل أساسات وهدم املنية، قرية يف اإلنشاء قيد منازل 3 بهدم إخطار :حلم بيت
 .اللوز خاليل منطقة يف زراعية أرض
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 الهوى، فرش ومنطقة دورا، مدينة غربي سكا، قرية يف اإلنشاء قيد منزلين هدم :اخلليل
 .اخلليل مدينة غربي

 .كم 6.1 بطول شارع جتريف :طوباس

 مريحة وقرية يعبد بلدة منطقة بين يربط معبد شارع جتريف :جنين

 املستوطنين اعتداءات

 الله، رام يف زيتون شجرة 335 نحو وتخريب قطع منها اثنان اعتداءات، 3 املستوطنين نفذ
 .الشرقية القدس يف باحلجارة مركبته ورشق مواطن على الثالث واإلعتداء

 احلركة على والقيود احلصار

 منعت التي البضائع من العديد بدخول األخيرة، اآلونة يف االحتالل سماح من الرغم على
 البضائع، أصناف عشرات دخول تمنع تزال ال االحتالل قوات أن إالّ املاضي، مايو منذ إدخالها
 عشر اخلامس عامه دخل الذي للحصار إحكامها خالل من غزة، قطاع ضد جماعية عقوبات وتفرض

 محقوقه بكامل التمتع من السكان يتمكن لكي حقيقية، انفراجة هناك يكون أن دون التوايل، على
 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 عن منعزلة صغيرة كانتونات إىل تقسيمها االحتالل سلطات تواصل الغربية، الضفة ويف
 2000 العام يف األقصى انتفاضة منذ بالكامل مغلقة الطرق من العديد التزال فيما البعض، بعضها
 الفجائية، احلواجز من العديد االحتالل قوات تنصب الثابتة، احلواجز عن وفضالا .اللحظة وحتى

 احلدودية واملعابر الثابتة، احلواجز وعلى عليها منهم العديد وتعتقل املدنيين، حركة وتعرقل
 .األردنية احلدود مع الكرامة معبر وحتديداا

 لتفاصيلا

 البدنية السالمة يف احلق وانتهاك التجمعات وقمع النار إطالق جرائم :أوالا 

 االحتالل قوات الحقت ،14/10/2021 املوافق اخلميس صباح 45:11 الساعة حوايل يف
 يتب غرب شمال الواحة منطقة قبالة البحر عرض يف املتمركزة احلربية الزوارق عبر اإلسرائيلي،

 حوايلب تقدر مسافة على تتواجد كانت التي الفلسطينيين الصيادين قوارب غزة، قطاع شمال الهيا،
 .اههاجت املياه لضخ باإلضافة حميطها، يف كثيف بشكل رشاشاتها نيران وفتحت بحرية، أميال 3

 وقوع عن يبلغ أن دون للفرار، واضطرارهم الصيادين، صفوف يف والهلع اخلوف إلثارة ذلك أدى
 .إصابات

 طفلين جتاه النار اإلسرائيلي، االحتالل قوات أطلقت مساءا، 30:10 الساعة حوايل يف
 حلم، يتب حمافظة غربي جاال، بيت مدينة شمايل عونة، بئر منطقة يف تواجدهما أثناء فلسطينيين،

 غربي العسكري، األنفاق حاجز على املستوطنين مركبات جتاه حارقة زجاجات إلقائهما بزعم
 سلطات أبلغت النار، إطالق من ساعة حوايل وبعد .آخر واعتقال طفل إصابة إىل أدى ما احملافظة،
 من عاماا، 16 سلطان، أبو جالل أسامة أجمد الطفل وفاة عن رسمياا  الفلسطيني تباطاالر االحتالل

 لالطف اعتقالها عن أعلنت كما .جثمانه واحتجاز حلم، بيت مدينة شرق جنوبي هندازة، منطقة سكان
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 توضح مل ولكن حلم، بيت مدينة وسط معايل، وادي منطقة سكان من عاماا، 16 العروج، خليل حممد
 .الصحي وضعه

 ينشخص جتاه النار أطلقت اجليش من قوة أن له بيان يف اإلسرائيلي االحتالل جيش وأعلن
 وسائل وذكرت .جاال بيت قرب األنفاق طريق فى املستوطنين سيارات جتاه حارقة زجاجات ألقيا

 اتزجاج ألقيا فلسطينيين ملواطنين كميناا أعدت االحتالل جيش من قوة أن اإلسرائيلية، اإلعالم
 أدى امم عتصيون، غوش ومستوطنة القدس بين الواصل الطريق على إسرائيلية مركبات جتاه قةحار
 .اآلخر واعتقال أحدهما، مقتل إىل

 طبيعة أن حين يف يؤكدها، أو الرواية تلك ليدحض عليان شاهد يتوفر مل أنه إىل املركز يشير
 يتفض ال أقل قوة استخدام االحتالل قوات بإمكان كان فإنه االحتالل، أعلنه ما على وبناء املنطقة،

 .والضرورة التناسب وفق النار إطالق معايير مع يتناسب بما املوت، إىل

 االحتالل قوات قمعت ،15/10/2021 اجلمعة يوم ظهر 30:12 الساعة حوايل يف
 مدينة شمايل قدوم، كفر قرية أراضي على املقام الشمايل املدخل على املتمركزة اإلسرائيلي،

 يف جتمعوا الذين الشبان االحتالل قوات الحقت .املواطنين عشرات فيها شارك تظاهرة قلقيلية،
 الغازو الصوت وقنابل اإلسفنجية األعيرة القوات، تلك خاللها أطلقت مواجهات، اندالع وسط املنطقة،
 .األطراف يف معدنيين بعيارين مواطنين إصابة عن ذلك أسفر .جتاههم للدموع املسيلة

 االحتالل جنود أطلق ،16/10/2021املوافق/ السبت يوم مساء 00:04 الساعة حوايل يف
 فح،ر حمافظة شرق الشوكة، بلدة شرق إسرائيل، مع احلدودي الشريط داخل املتمركزون اإلسرائيلي

 .احاألرو يف إصابات وقوع عن يبلغ ومل احملاذية، الزراعية األراضي جتاه الرشاشة أسلحتهم نيران

 املتواجدين املواطنين اإلسرائيلي االحتالل قوات هاجمت مساءا، 00:10 الساعة حوايل يف
 حقتهموال التوايل، على التاسع لليوم احملتلة، الشرقية القدس مدينة وسط العمود، باب مدرجات على
 .لبالكام وأغلقتها بالقوة، املنطقة وأخلت والدفع، بالضرب عليهم واعتدت احمليطة، الشوارع إىل

 الرائحة ذات العادمة املياه مركبة ورشت عشوائياا، الصوت قنابل االحتالل جنود ألقى ذلك، خالل
 الكالب وفرق اخليالة وحدات استدعت كما .التجارية واحملالت املارة جتاه حمولتها الكريهة

 عامود،ال ابلب املقابلة املصرارة منطقة يف احتشدوا الذين والفتية الشبان لترهيب البوليسية،
 والسحل، بالضرب عليهم واعتدت العمود، باب وسط املقامة املراقبة غرفة يف أطفال 3 واحتجزت

 عراين،ب وسيم :هم واملعتقلون .الدين صالح شارع يف البريد شرطة مركزة إىل واقتادتهم اعتقلتهم ثم
 .عاماا 16 العبيد، ومصعب عاماا، 16 سليم، ومصطفى عاماا، 14

 االحتالل قوات قمعت ،18/10/2021 املوافق االثنين يوم مساء 30:3 الساعة حوايل يف
 ة،املصرار ومنطقة سليمان السلطان وشارع العمود، باب حميط يف واملارة املواطنين اإلسرائيلي

 ابللقن عشوائي إطالق وسط التوايل، على الثاين لألسبوع احملتلة، الشرقية القدس مدينة وسط
 بانالش على خيالتها فرق اعتدت حيث فيها، املتواجدين من بأكملها املنطقة اخالء أجل من الصوت،
 على واعتدت التجارية، واحملالت املارة جتاه الكريهة، الرائحة ذات العادمة املياه ورشت والفتية،
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 والسحل بالدفع عاماا، 23 صبيح، ابو أحمد الصحفي وعلى بالضرب، التجارية األكشاك أصحاب
 األحداث، الصحفية تغطيتها أثناء عاماا، 24 سامل، نسرين الصحفية على اعتدت كما.والضرب
 أن يذكر .والدفع بالضرب عاماا، 54 سامل، ملياء ووالدتها عاماا، 21 ساجدة، شقيقتها على واعتدت

 يبأص ساعات، لعدة استمرت العمود، باب منطقة يف واملارة املواطنين على االحتالل قوات اعتداءات
 يف املصنعة العادمة املياه لرائحة استنشاقهم جراء وإغماء اختناق بحاالت العشرات خاللها

 واتق من والهروات بالعصي للضرب واألطفال املواطنين من العديد تعرض كما .الكيميائية املعامل
 واب احمد الصحفي :هم واملعتقلون .وصحفية صحفية بينهم مواطنين، 9 اعتقال وجرى االحتالل،

 كفرعاين، أشرف وربحي حموري، وعنان عاماا، 24 سامل، نسرين والصحفية عاماا، 23 صبيح،
 .الرجبي واسالم جمجوم، وحممد قريش، وياسر داود، ابو وجيه وحممد

 االحتالل قوات اعتقلت ،19/10/2021 املوافق الثالثاء يوم فجر 00:4 الساعة حوايل يف
 قلنديا خميم اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا، 23 زايد، حممد باسم املواطن اإلسرائيلي،

 والفتية الشبان من العشرات احتشد خاللها، .احملتلة الشرقية القدس مدينة شمايل لالجئين،
 لياتهاوآ االحتالل جنود ورشقوا اخمليم، يف الزير حارة أزقة ويف املنازل أسطح على الفلسطينيين،

 باملطاط املغلفة املعدنية األعيرة وأطلقت املتظاهرين، القوات هاجمت الفور وعلى باحلجارة،
 ونقال قدمه، يف واآلخر ظهره، يف أحدهما معدنيين، بعيارين مواطنين إصابة إىل ذلك أدى .جتاهه

 .فةبالطفي إصابتهما األطباء وصف حيث الله، رام مدينة يف الفلسطيني اجملمع مستشفى إىل

 واملواطنين املارة اإلسرائيلي االحتالل قوات قمعت مساءا، 00:4 الساعة حوايل يف
 احملتلة، ةالشرقي القدس مدينة وسط العمود، باب حميط يف الشريف، النبوي املولد بذكرى احملتفلين

 واعتدت .فيها املتواجدين من بأكملها املنطقة إخالء أجل من الصوت، لقنابل عشوائي إطالق وسط
 جتاه كيميائياا، املصنعة العادمة املياه ورشت السن، وكبار واألطفال النساء على خيالتها فرق

 قواتو الفلسطينيين والفتية الشبان بين مواجهات اندالع إىل ذلك أدى .التجارية واحملالت املارة
 واملصرارة، سليمان السلطان وشارعي الساهرة وباب العمود باب منطقة حميط يف االحتالل
 على واعتدت املتظاهرين، جتاه احلي الرصاص القوات تلك خاللها وأطلقت ساعات، لعدة استمرت

 كما .ولكماا ضرباا وأوسعوه مالبسه ومزقوا أرضاا سحلوه أن بعد بعنف عاماا، 20 الرازم، رامي الشاب
 جراء ورضوض بجروح مواطنين 3و مسنة إصابة إىل أدى ما املنطقة يف واملارة النساء على اعتدت

 23 االحتالل قوات اعتقلت املنطقة، يف املواجهات فيها استمرت التي الساعات مدار وعلى .سقوطهم
 :هم واملعتقلون .اعتقالهم عملية خالل والدفع للضرب تعرضوا وجميعهم طفالا، 17 منهم مواطناا،

 ابوهدوان، علي ازحيمان، حمدأ احملتسب، ابراهيم الرشق، الدين عز الرازم، رامي عفانة، الناصر عبد
 حمامرة، مالك بياع، مصطفى عامر، ابو جمد الساليمة، حممود عويسات، سليمان الشلبي، مالك

 عناتي، حممد داود، ابو احمد عميرة، براء جنمة، ابو الدين نور بدر، ايهاب برقان، ميران نمر، حممود
 .جابر آدم حمامرة، حممود اخلطيب، ميرأ شحادة، حمدأ

 واالعتقاالت التوغل جرائم :ثانياا 
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 14/10/2021 اخلميس

 حممد عزات علي املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:1 الساعة حوايل يف
 .اخلليل مدينة شمايل كاحل، بيت بلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا،33 عصافرة

 26 ربيع، حسين مصعب املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت نفسه، التوقيت يف
 الشرقية القدس مدينة غرب شمايل عنان، بيت بلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا،

 .احملتلة

 واب موسى أحمد املواطنين اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:2 الساعة حوايل يف
 خالل بمحتوياتهما والعبث منزليهما دهم بعد عاماا، 27 منصور، اليف وعباس عاماا، 46 عيد،

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة غرب شمايل بدو، بلدة اقتحام

 أبو حممود عمر املواطنين اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 30:2 الساعة حوايل يف
 بمحتوياتهما والعبث منزليهما دهم بعد عاما، 23، الشوملي حسين يوسف ورامز عاماا، 21 راتب،
 .حلم بيت حمافظة شرقي ساحور، بيت بلدة اقتحام خالل

 أحدهم مواطنين، ثمانية اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 30:3 الساعة حوايل يف
 .اخلليل مدينة شمايل لالجئين، العروب خميم اقتحام خالل وتفتيشها منازلهم دهم بعد طفل،

 وأحمد عاماا، 39حمفوظ إبراهيم وآدم حمفوظ، علي وإبراهيم طافش، حممد أحمد :هم واملعتقلون
 أبو وعماد عاماا، 23 الطيطي رأفت وأحمد عاماا، 19 البدوي وسام وقصي عاماا، 32 البدوي رأفت
 .عاماا 17أحمد وجنله عاماا، 43 شرار

 بعد مواطنين، ثالثة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت صباحاا، 20:5 الساعة حوايل يف
 يزااب سيت نوع من مركبة وصادرت نابلس، مدينة بيتا بلدة اقتحام خالل وتفتيشها منازلهم دهم

 وهو صالح، حمدان أحمد جمد :هم واملعتقلون .الصراوي حامد للمعتقل ملكيتها تعود 2014 موديل
 حسن هاين وعادل عاماا،28الصرواي، نعمان وحامد الوطني، األمن مرتبات عسكري
 .عاماا31قرنفله،

 حشيم، مؤمن املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت صباحاا، 00:8 الساعة حوايل يف
 .لةاحملت الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا، 22

 بدر نهاد املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت صباحاا، 00:10 الساعة حوايل يف
 الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا، 43 زغير،

 رالسف من بمنعه قراراا سلمته القشلة، حتقيق مركز يف التحقيق من ساعات عدة وبعد احملتلة،
 .عنه أفرجت ثم سفره، جواز ومصادرة

 الرشق، يوسف املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:5 الساعة حوايل يف
 لقدسا مدينة من القديمة البلدة جنوبي سلوان، بلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا، 21

 .احملتلة الشرقية

 15/10/2021 اجلمعة
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 ربعي، احمد فضل املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا،30:1 الساعة حوايل يف
 .اخلليل حمافظة جنوبي يطا، مدينة شرقي التوانه، قرية اقتحام خالل منزله دهم بعد عاماا، 50

 ييناحملل السكان جتاه املستوطنون بها يتقدم كيدية شكاوى خلفية على االعتقال عملية وتأتي
 .أراضيهم على االستيطاين التوسع ضد الفعاليات يف املشاركة بسبب

 سكان من مواطنين 3 اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:2 الساعة حوايل يف
 ةالشرقي القدس مدينة من القديمة البلدة يف األقصى املسجد من خروجهم أثناء قلقيلية، مدينة

 وعالء عاماا، 19 سعسع، ذيب وصالح عاماا، 23 سمرة ابو جمدي خليل :هم واملعتقلون .احملتلة
 .عاماا 27 دويري، عيسى

 عزت الصحفي املصور اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 30:2 الساعة حوايل يف
 الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة يف األقصى املسجد من خروجه عقب عاماا، 30 جمجوم،
 .عنه أفرجت ثم املسكوبية، حتقيق مركز يف ساعات لعدة معه وحققت احملتلة،

 الشريط داخل املتمركزون اإلسرائيلي االحتالل جنود اعتقل مساءا، 00:09 الساعة حوايل يف
 حماد رامي أجمد الطفل القطاع، جنوب رفح، مدينة شرق الشوكة، بلدة شرق إسرائيل، مع احلدودي

 عبر التسلل حماولتهما أثناء عاماا، 24 جزر، أبو موسى عمر باسل واملواطن عاماا، 17 جريده، أبو
 ثنينا فلسطينيين اعتقلت قواته أن له، بيان يف اإلسرائيلي االحتالل جيش وذكر .احلدودي الشريط

 بوةع وضعا أنهما اجليش بيان وزعم للتحقيق، حتويلهما وتم الفاصل، السياج عبر تسللهما بعد
 .املكان يف قصير وقت بعد انفجرت

 دون توغل عمليات (3) اإلسرائيلي االحتالل قوات نفّذت أعاله املذكور اليوم خالل :مالحظة
 بيت لدةوب جنين، حمافظة يف كفيريت وقرية يعبد، بلدة :التالية املناطق يف اعتقاالت عن اإلبالغ

 .لالجئين الفوار وخميم امر،

 16/10/2021 السبت

 آليات بعدة معززة االسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت فجراا، 30:2 الساعة حوايل يف
 عاماا، 40 حالحلة عزيز ثائر املواطن منزل اجلنود داهم .اخلليل مدينة غربي خاراس، بلدة عسكرية،
 دينةم جنوبي ،"عصيون غوش" مستوطنة يف االسرائيلية اخملابرات جهاز ملقابلة استدعاءا وسلموه

 .حلم بيت

 دهم بعد مواطنين، اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 10:4 الساعة حوايل يف
 :ماه واملعتقالن .نابلس حمافظة شرقي شمال دجن، بيت قرية اقتحام خالل وتفتيشهما منزليهما

 ابو جمدي وجمد الرئاسي، األمن مرتبات عسكري وهو عاماا،27شحادة، حممد رياض حممد
 .عاماا22حالوان،

 العبيد، مصعب الطفل اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:10 الساعة حوايل يف
 الشرقية القدس مدينة وسط العمود، باب ساحة يف تواجده أثناء بالضرب عليه واعتدت عاماا، 15

 .احملتلة
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 17/10/2021 األحد

 شمروخ، رائد رغد املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:1 الساعة حوايل يف
 تبي مدينة غرب جنوبي لالجئين، الدهيشة خميم اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا، 27
 .حلم

 االعمار جلنة موظف اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت صباحاا، 00:11 الساعة حوايل يف
 أحد اجمللس، باب من بالقرب عمله أثناء عاماا، 46 زغير، بدر رائد االسالمية، ألوقاف لدائرة التابعة

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة يف األقصى املسجد أبواب

 عليان، خالد املواطنين اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:4 الساعة حوايل يف
 العيساوية، قرية مدخل من بالقرب مفاجئ شرطي حاجز على عاماا، 23 عليان، وحممد عاماا، 42

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة شرق شمايل

 ن،زيتو أشرف آدم الطفلين اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:7 الساعة حوايل يف
 بلدة اقتحام خالل وتفتيشهما منزليهما دهم بعد عاماا، 11دعنا، حممد الكريم وعبد عاماا، 11

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة جنوبي سلوان،

 حاجز على املتمركزة االسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 30:10 الساعة حوايل يف
 سكان من عاماا،28 خطاطبة، صادق أحمد الدين بهاء املواطن نابلس، حمافظة شرقي جنوب زعترة،

 .جنين حمافظة غربي احلارثية، السيلة بلدة

 18/10/2021 االثنين

 املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت الليل، منتصف بعد 00:12 الساعة حوايل يف
 مدينة شرقي شمال فالح أبو خربة سكان من جامعي طالب وهو عاماا،20 شومان، عاهد الرحيم عبد
 امر مدينة شرقي شمال ترمسعيا، بلدة مدخل على طيار، عسكري حاجز على توقيفه بعد الله، رام
 .الله

 ة،طقاطق ايمن سيف الطفل اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:2 الساعة حوايل يف
 .حلم بيت مدينة جنوبي فجار، بيت بلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا، 14

 سليمان احمد املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 20:3 الساعة حوايل يف
 اإلسرائيلية، السجون يف عديدة سنوات أمضى سابق ومعتقل سياسي باحث وهو عاماا، 70 قطامش،

 .الله رام حمافظة شمايل البيرة، مدينة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد وذلك

 47 ود،سع املنعم عبد إيهاب املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت نفسه، التوقيت يف
 خالل وتفتيشه منزله دهم بعد اإلسرائيلية السجون داخل عاماا، 16 أمضى سابق معتقل وهو عاماا،

 .الله رام مدينة من اجلنوبية اجلهة اىل الواقع الطيرة، حي اقتحام

 دهم بعد مواطنين 3 اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 30:3 الساعة حوايل يف
 الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة جنوبي سلوان، بلدة اقتحام خالل وتفتيشها منازلهم
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 وتامر عاماا، 21 عيسى، مصطفى وحسين عاماا، 26 الرجبي، سامي لؤي :هم واملعتقلون .احملتلة
 .عاماا 21 احملتسب، حممد

 ابو مؤمن أحمد املواطنين اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:4 الساعة حوايل يف
 بلدة اقتحام خالل وتفتيشهما منزليهما دهم بعد عاماا،19الرب، ابو خالد وحممد عاماا،18زيد،

 .جنين حمافظة شرقي جنوب قباطية،

 أمين أحمد املواطن اإلسرائيلي، االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:1 الساعة حوايل يف
 القديمة البلدة جنوبي سلوان، بلدة يف التجارية احملالت أحد داخل عمله أثناء عاماا، 24 رمضان،

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة من

 سامر سلطان الطفل اإلسرائيلي االحتالل قوات سلمت مساءا، 00:2 الساعة حوايل يف
 ة،الغربي القدس يف املسكوبية حتقيق مركز يف االحتالل خمابرات ملراجعة بالغاا عاماا، 16سرحان،

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة جنوبي سلوان، بلدة يف منزله دهم بعد

 19/10/2021 الثالثاء

 ناملواطني االسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت الليل، منتصف بعد ،12:30 الساعة حوايل يف
 مدينة يف منزلهم مداهمة خالل عاماا، 18 سليط، مطيع وأحمد عاماا، 23 عودة، مصطفى عمر

 .طولكرم

 عيد ناصر حمزة املواطن اإلسرائيلي، االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:1 الساعة حوايل يف
 .تلةاحمل الشرقية القدس مدينة شرقي العيزرية، بلدة اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد بصة،

 إبراهيم عاهد فخر املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:2 الساعة حوايل يف
 .الله رام حمافظة غربي شمال رنتيس، قرية اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا،35 خلف،

 رعاية جلنة رئيس اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت صباحاا، 30:10 الساعة حوايل يف
 منطقة يف تواجده أثناء عاماا، 69 زهرة، ابو مصطفى املهندس القدس، مدينة يف االسالمية املقابر

 .احملتلة الشرقية القدس مدينة وسط املصرارة،

 دون توغل عمليات (3) اإلسرائيلي االحتالل قوات نفّذت أعاله املذكور اليوم خالل :مالحظة
 يف اوال بيت وبلدة كرمه، وقرية لالجئين، العروب خميم :التالية املناطق يف اعتقاالت عن اإلبالغ
 .اخلليل

 20/10/2021 األربعاء

 خمسة االسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت الليل، منتصف 12:30 الساعة حوايل يف
 قلونواملعت .سلفيت مدينة شرقي اسكاكا، قرية اقتحام خالل وتفتيشها منازلهم دهم بعد مواطنين،

 عاماا، 39حرب، بهجت الغني وعبد عاماا، 23حرب، حسام وزيد عاماا، 61 حرب، أنيس حسام :هم
 .عاماا 27 العينبوسي، حسن وزهير عاماا، 27حرب، الرحمن عبد وأيمن
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 حسين بالل املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا،30:1 الساعة حوايل يف
 جنوب دورا، مدينة غربي جنوب سامت، دير قرية اقتحام خالل منزله دهم بعد عاماا، 30 احلروب،

 .اخلليل حمافظة غربي

 آليات بعدة معززة االسرائيلي، االحتالل جيش من قوات اقتحمت نفسه، التوقيت يف
 افا،ص حي يف املواطنين منازل بين اجلنود انتشر .اخلليل مدينة شمايل امر، بيت بلدة عسكرية،
 موسى املواطن منزل مداهمة وخالل .تفتيش أعمال فيها وأجروا السكنية، املنازل من العديد وداهموا

 املنزل تفتيش بعد أردين دينار 2000و شيكل، 3000 مقداره مايل مبلغ اجلنود صادر دية، ابو احمد
 يهف وأجروا غرفة، يف العائلة أفراد اجلنود احتجز اخليل، سامل ادم املواطن منزل ويف .دقيق بشكل
 يوسف نائل املواطن اجلنود اعتقل كما .شيكل 1000 مبلغ صادروا مغادرتهم وقبل تفتيش، أعمال

 .منزله تفتيش بعد عاماا، 28 القاضي

 بعدة معززة االسرائيلي، االحتالل جيش من قوة اقتحمت فجراا، 00:2 الساعة حوايل يف
 املواطن منزل اجلنود وداهم اجلامعة، حي يف القوة تلك تمركزت .اخلليل مدينة عسكرية، آليات

 اجلنود اعتقل املنزل، مغادرتهم قبل .تفتيش أعمال فيه وأجروا عاماا، 40 الهيموين علي عدنان
 .شيكل 5000 مقداره املال من ومبلغ ذهبي مصاغ وصادروا املذكور، املواطن

 ابو حممد جهاد املواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت فجراا، 00:4 الساعة حوايل يف
 .جنين حمافظة شرقي شمال جلبون، قرية اقتحام خالل وتفتيشه منزله دهم بعد عاماا،26الرب،

 استدعاءات مواطنين، 3 اإلسرائيلي االحتالل قوات سلمت مساءا، 00:1 الساعة حوايل يف
 وى،اله بطن حي اقتحام خالل منازلهم دهم عقب املكبر، جبل يف عوز شرطة مركز يف معهم للتحقيق

 ايدك حممد :هم واملواطنون .احملتلة الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة جنوبي سلوان، ببلدة
 .عاماا 18 جمجوم، منصور وسامر عاماا، 20 جابر، يحيى وحممد عاماا، 19 الرجبي،

 دهم بعد مواطنين خمسة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت مساءا، 00:6 الساعة حوايل يف
 ليع عماد :هم واملعتقلون .الله رام مدينة شرقي شمال سلواد، بلدة اقتحام خالل وتفتيشها منازلهم

 وحممد الطويل، سمير ومهند حماد، شاهر وحممد عاماا،19حماد، فريد وحمدي عاماا،23 نصار،
  .ساعات عدة اعتقال بعد جميعا عنهم وأفرج .بسيسو أسامة

 

 

 

 حملتلةا القدس فيها بما الغربية الضفة يف املستوطنين واعتداءات االستيطان جرائم :ثالثاا 

 لصالح والتجريف الهدم أعمال األسبوع، هذا خالل اإلسرائيلي، االحتالل قوات واصلت
 ممتلكاتهم،و املواطنين على اعتداءاتهم تنفيذ يف املستوطنون استمر حين يف االستيطانية، املشاريع

 :اآلتي النحو على والتفاصيل .القوات تلك حماية حتت

 واإلخطارات واملصادرة والتجريف الهدم أعمال
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 قوات اقتحمت ،14/10/2021 املوافق اخلميس ليل منتصف 00:12 الساعة حوايل يف
 كري،العس قلنديا حاجز من القريب شهيد، ابو دوار منطقة وجرافات آليات ترافقها كبيرة، إسرائيلية

 التط املنطقة، يف وجتريف هدم عمليات بتنفيذ وشرعت احملتلة، الشرقية القدس مدينة شمايل
 .الصوتية للقنابل كثيف إطالق وسط املكان، يف جتارية منشأة 30 حوايل

 شهيد ابو دوار اقتحمت عسكرية، بجرافات معززة إسرائيلية قوات أن عيان شاهد وأفاد
 شرعت ثم مركباتهم، على واعتدت لتفريقهم، املواطنين جتاه الصوت قنابل وأطلقت حميطه، وأغلقت

 عائلة من أشقاء لعدة للخضار اإلخوة حمل وهدم جتارية، بسطة 27 يقارب ما بإزالة جرافاتها
 وقود، وحمطة للسيارات، النورس مغسلة هدم إىل باإلضافة مربع، متر 200 عن مساحته تزيد جابر،
 رةاألخي األشهر يف أعلنت االحتالل سلطات أن إىل يشار .شرعية غير بصورة مقامة مبانٍ أنها بحجة

 اجزاحل من القريبة ستوطناتامل يخدم نفق وفتح العسكري، قلنديا حاجز توسعة أعمال يف البدء
 احلاجز، حميط يف التجريف اعمال تتزامن كما .ببعضهما االستيطانيين 443و 60 شارعي ويربط

 املطار اراضي يف جديدة استيطانية وحدة آالف 10 يقارب ما لبناء االحتالل سلطات ترويج مع
 .1967 عام االحتالل سلطات عليه استولت الذي

 باآلليات معززة اإلسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت صباحاا، 00:7 الساعة حوايل يف
 راس نطقةم املدنية(، )اإلدارة يف اإلسرائيلي والتنظيم البناء لدائرة مركبة ترافقها وجرافة، العسكرية

 بدوي معجت املنطقة يف يقطن حيث الله، رام حمافظة شرقي شمال املغير قرية شرقي "القبون" التين
 بتفكيك وقاموا إسرائيلية خاصة شركات من عماالا اإلحتالل سلطات أحضرت .عاماا 20 منذ

 .زراعية وأخرى سكنية خيام ومصادرة

 :اآلتي النحو على األضرار وجاءت

  

 املواطن

 املتضرر

 (2)م املصادرات األغنام اإلناث األطفال العائلة
   

 خيام مساكن
 أغنام

 ألخرى

 حممد حمدأ
 الكعابنه هبشان

 سكن خيمة 89 1 0 4
 و أقواس من

 شوادر
 – 2م60

 صفائح
 حديد

 حمدأ سليمان
 الكعابنه حممد

 سكن خيمة 90 4 3 5
 االقواس من

 الشوادر و
 2م45

– – 
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 حمدأ عمار
 الكعابنه حممد

 حمام – – 60 1 1 3
 معدين

 حممد حمدأ عمر
 الكعابنه

 سكن خيمة 96 6 8 10
 و أقواس
 شوادر

 2م60

 خيمة –
 مطبخ

 2م12

 مياه خزان
 3م5.1

 حمام
 معدين

 ابراهيم سليمان
 رشيد بوأ هبشان

 الكعابنه

 سكن خيمة 80 3 6 8
 قواساأل من

 الشوادر و
 2م45

 خيمة –
م12مطبخ

2 

 حمام
 معدين

 مياه خزان
 3م5.1

 ابراهيم علي
 رشيد بوأ هبشان

 الكعابنه

 سكن خيمة 114 6 8 10
 االقواس من

 الشوادر و
 2م60

– – 

 بوأ ياسين حممد
 خربيش

 خيمة – 140 5 9 13
 من غنامأ

 و قواساأل
 الشوادر

 2م60

 معالف
 غنامأ

 2عدد

 

 غرفة بزبزت وحممد حمزة الشقيقان هدم ،16/10/2021 السبت يوم صباح ساعات يف
 قيةالشر القدس مدينة من القديمة البلدة شرقي اجلوز، وادي حي يف عائلتهما ملنزل تابعة معيشة

 .ترخيص دون البناء بحجة االحتالل، بلدية لقرار تنفيذاا  احملتلة،

 مربعاا، متراا 60 مساحة على غرفة ببناء 1998 عام قامت عائلته ان بزبزت، حممد وأفاد
 عائلته االحتالل بلدية الحقت 2005 عام يف انه بزبزت وأوضح .احلي يف جده منزل بجانب

 شيكل، ألف 75 قيمتها خمالفة العائلة على حينها وفرضت ترخيص، دون بنائها بحجة باخملالفات
 ألف 17 قيمتها كانت االخيرة اخملالفة أما ألف، 15 بقيمة واخرى ألف، 25 بقيمة خمالفة تبعتها ثم

 ية،األول الرسوم ودفعت الغرفة، ترخيص بإجراءات بدأت قد كانت العائلة أن بزبزت، وأضاف .شيكل
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 حتويل تم حيث الترخيص، لطلب موافقتها عن االحتالل بلدية بعدول ،2019 عام تفاجأ أن قبل
 زبزت،ب وأشار .فيها العيش إمكانية عدم من لتتأكد الغرفة، سقف بهدم قضت التي احملكمة إىل األمر

 رفةالغ جدران هدم منهم وطلبت يومين قبل عادت البلدية ان اال حينها الغرفة سقف هدمت العائلة ان
 ألف 60 العائلة تغريم مع لتنفيذه طواقمها بإرسال ستقوم الهدم قرار تنفيذ عدم حال يف وهددتهم

 .هدم أجرة شيكل ألف 45و خمالفات شيكل

 قرية يف اإلنشاء قيد منازل 3 بهدم اإلسرائيلي االحتالل قوات أخطرت نفسه، اليوم وصباح
 .ترخيص دون البناء بحجة حلم، بيت مدينة شرق جنوبي املنية،

 قوات أن بريجية، حسن حلم، بيت يف واالستيطان اجلدار مقاومة هيئة مكتب مدير وأفاد
 لك ويتكون .املنية قرية يف الكوازبة، ربه عبد للمواطن اإلنشاء قيد منازل 3 بهدم أخطرت االحتالل

 أن بريجية وأشار .مربع متر 500 حوايل اإلجمالية مساحتها وتبلغ طابقين، من منها منزل
 .لهدمها ساعة 96 الثالثة املنازل مالك إمهال تضمنت اإلخطارات

 طور،ال حي يف الكائن منزله سبيتان، ابو سلمان املواطن هدم نفسه، اليوم مساء ساعات يف
 البناء ةبحج االحتالل، بلدية لقرار تنفيذاا احملتلة، الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة شرقي

 .ترخيص دون

 متراا  90 مساحة على أشهر، 9 حوايل قبل املنزل ببناء شرع أنه سبيتان، ابو سلمان وأفاد
 يسعى وكان اإلنشاء، قيد املنزل أن سبيتان، ابو وأوضح .وطفله زوجته مع فيه ليسكن مربعاا،

 للمحكمة توجه انه سبيتان ابو وأشار .بهدمه ادارياا  قراراا االحتالل بلدية تسلمه أن قبل لتجهيزه
 شيكل، ألف 80 بتغريمه وهددته الهدم، قرار على أصرت احملكمة أن إالّ حمام، طريق عن اإلسرائيلية

 صاوخصو مكرهاا، الهدم قرار لتنفيذ اضطر أنه سبيتان، أبو وذكر .بيده الهدم قرار ينفذ مل حال يف
 يف سابقا معتقال كونه القدس، مدينة يف عمل فرص على حصوله وقلة املادي وضعه صعوبة مع

 .االحتالل سجون

 االحتالل قوات اقتحمت ،18/10/2021 املوافق االثنين صباح 30:9 الساعة حوايل يف
 )اإلدارة يف االسرائيلي والتنظيم البناء لدائرة مركبة ترافقها عسكرية، آليات بعدة معززة االسرائيلي

 وداجلن انتشر .اخلليل حمافظة غربي جنوب دورا، مدينة غربي سكا، قرية وحفار، وجرافة املدنية(،
 للمواطن ،2م130 مساحته الطوب، من مبني اإلنشاء، قيد منزل بهدم اآلليات شرعت فيما املكان، يف

 جدار عن املذكور املنزل ويبعد .املرخص غير البناء بدعوى عاماا، 35 اجلواعدة طه عيسى أحمد
 .أطفال أربعة من مكونة أسرة تقطنه أن املقرر ومن م،150 نحو الضم

 العسكري األمر حسب جديد، مبنى وإزالة بهدم إخطاراا تلقى املذكور املواطن أن إىل يشار
 96 املواطن وأمهل 22/8/2021 بتاريخ اإلخطار صدر وقد .2018 العام يف الصادر (1797)

 .القرار على االعتراض أجل من املنزل لهدم ساعة

 آليات بعدة معززة االسرائيلي، االحتالل قوات اقتحمت صباحاا، 00:11 الساعة حوايل يف
 عدد فاروح وجرافة املدنية(، )اإلدارة يف االسرائيلي والتنظيم البناء لدائرة مركبة ترافقها عسكرية،
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 زلمن بهدم اآلليات وشرعت املكان، يف اجلنود انتشر .اخلليل مدينة غربي الهوى، فرش منطقة ،2
 ،2م170 مساحته منهما كل طابقين من مكون املسلح، والباطون احلجر من مبني التشطيب، قيد

 مدينة سكان من عاماا، 37 عمرو، علي ناصر اياد للمواطن ،3م300 سعته ماء، بئر إىل باإلضافة
 .اخلليل

 عسكري بقرار ،6/10/2021 بتاريخ املذكور املواطن االحتالل سلطات أخطرت أن وسبق
 يتسنى حتى صدوره، تاريخ من فقط ساعة 96 مدة املستهدفة املنشاة يمهل الذي (1797) رقم

 .االسرائيلي والتنظيم البناء دائرة يف اخملتصة للجهات اعتراض تقديم ملالكها

 جيزة،و فترة قبل البناء ملكان وصلت االسرائيلية التنظيم دائرة أن عمرو، اياد املواطن وأفاد
 حتى ،10/6/2021 بتاريخ به بدأنا الذي البناء، بوقف العمال والتنظيم االدارة موظف يبلغ ومل

 بلغت قد املنزل أن عمرو املواطن وأكد .6/10/2021 بتاريخ املنزل بجانب موضوع القرار وجدت
 مساحتها أرض قطة من جزء على مبنى وهو اللحظة، هذه حتى شيكل ألف 500 نحو بنائه تكلفة
 .م120 نحو االلتفايف الشارع عن وتبعد ،(c) املصنفة املنطقة يف تقع ،2م600

 وجيب جرافة يرافقها االسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت صباحاا،00:11 الساعة حوايل يف
 ربطي معبد شارع تدمير على اجلرافة عملت .طوباس حمافظة شرقي تياسير، قرية والتنظيم اإلدارة

 كم، 6.1 يقارب ما تدميره الذي الشارع طول ويصل .القرية شمال جابر وبير احلرايق منطقة بين
 الشارع تدمير وجاء .احمللي احلكم وزارة من بتمويل دوالر ألف 130 عن يزيد ما تكلفته كانت ومعبد

 .)ج( املصنفة املنطقة يف قيد الشارع أن بحجة إنذار سابق دون

 قوات اقتحمت ،19/10/2021 املوافق الثالثاء يوم ظهر 00:12 الساعة حوايل ويف
 .نينج حمافظة غربي جنوب يعبد، بلدة والتنظيم اإلدارة وجيب جرافة يرافقها االسرائيلي االحتالل

 بلدة؛ال غربي شمال مريحة وقرية يعبد بلدة منطقة بين يربط معبد شارع بتدمير اجلرافة شرعت
 .)ج( املصنفة املنطقة يف أقيم الشارع أن بحجة

 بلدية جرافات هدمت ،20/10/2021 املوافق األربعاء يوم صباح 00:8 الساعة حوايل يف
 نوبيج سلوان، ببلدة تايه أبو حي يف استنادي سور واساسات مركبات، مغسلة االسرائيلي، االحتالل

 .ترخيص دون البناء بحجة احملتلة، الشرقية القدس مدينة من القديمة البلدة

 شرعت الذي االستنادي السور هدمت االحتالل قوات أن العباسي، حاتم املواطن وأفاد
 شيكل، ألف 140 عن يزيد ما تكبدت العائلة أن العباسي وأوضح .تايه أبو حي يف ببنائه عائلته

 متقو ان بدل االحتالل بلدية ان العباسي، وأضاف .احلي يخدم كبير استنادي سور وجتهيز حلفر
 العائلة الحقت املنطقة، يف اجلبل سفح على تسكن التي العائالت حلماية نفقتها على السور بإقامة

 اجرب الستئجار دفعه ما فوري، بشكل السور أساسات بهدم إداريا قرارا السابق اليوم يف وسلمتهم
 مل البلدية طواقم أن إالّ القادمة، األيام يف إزالتها استكمال ينوي وكان األساسات، من جزءاا وأزال

 لديةب ان العباسي، وذكر .السور أساسات باقي وهدمت الباكر الصباح يف احلي اقتحمت حيث تمهله،
 قوات ان اىل يشار .هدم أجرة بدل لصاحلها شيكل ألف 70 بقيمة مالية غرامة سلمته االحتالل
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 .حسين ابو لعائلة أرض على مقامة مركبات مغسلة هدمت تايه، ابو حي من انسحابها قبل االحتالل
 ئلتان،عا منها وتعتاش فقط، أسبوع قبل وأقيمت الزينكو، من مبنية املغسلة ان العيان، شهود وأفاد

 .انسحابها قبل األرض جرفت االحتالل قوات أن وأضافوا

 أرضاا وجرفت منزل أساسات اإلسرائيلي االحتالل قوات هدمت نفسه، التوقيت حوايل يف
 يف منشآت لعدة هدم إخطارات وسلمت حلم، بيت مدينة شرق جنوبي اللوز، خاليل منطقة يف زراعية
 .منها القريبة النحلة، خاليل منطقة

 مزروعة أراضي جرفت االحتالل قوات أن عبيات، راتب هندازة، قروي جملس رئيس وأفاد
 وأساسات قواعد هدمت كما .عبيات عبد إبراهيم للمواطن دونمات 10 مساحتها الزيتون بأشتال

 االحتالل قوات ان عبيات وأضاف .اللوز خاليل منطقة يف عبيات إبراهيم حمزة للمواطن منزل
 كما .القريبة النحلة خاليل منطقة يف عبيات إبراهيم حممود للمواطن اإلنشاء قيد منزل أخطرت
 .عبيات عادل فادي للمواطن كرفانات بإزالة أخطرت

 وممتلكاتهم املواطنين على املستوطنين اعتداءات

 تسللت ،14/10/2021 :املوافق اخلميس يوم ليل منتصف بعد 00:12 الساعة حوايل يف
 قطعة إىل الله، رام مدينة شرقي شمال "عاد عادي" مستوطنة من انطالقاا املستوطنين، من جمموعة

 باب" منطقتي يف اعاله، املذكورة باملستوطنة احمليط السياج بجانب تقع بالزيتون مشجرة أرض
 املستوطنون أقدم .الله رام حمافظة شرقي شمال املغير قرية غربي شمال "املواس بو"أو "اخلارجه

 خالل من عاماا،26 إىل 20 من أعمارها تتراوح معمرة زيتون شجرة135 نحو وتخريب قطع على
 عبد جميل املزارعين إىل مملوكة واألشجار .جزئياا تلفها إىل أدى مما حادة بأدوات األغصان نشر
 وبلغ وطفل، أناث، ثالثة بينهم أفراد، ستة من مكونة ألسرة معيل وهو عاماا،52النعسان، ناصر الله
 وهو عاما،46النعسان، ناصر الله عبد رتيب واملزارع أشجار، (105) لديه املتضررة األشجار عدد

 ررهاملتض األشجار عدد وبلغ إناث، وثالث أطفال، ثالثة بينهم أفراد، ثمانية من مكونة ألسرة معيل
 .شجرة (30) لديه

 :يلي بما املركز لباحثة النعسان جميل املتضرر املزارع وأفاد 

 بزراعة قمت ،1996 العام يف .دونمات تسعة مساحتها تبلغ ارض قطعة امتلك انا"
 عن 2كم3 مسافة تبعد والتي املذكورة اخلارجه باب منطقة يف وبالتحديد فيها زيتون غرسة265

 لعاما يف لكن و .بها اعتني و أشجاري أتفقد يومي بشكل كنت و املغير، قرية يف السكنية املنازل
 لخال إال املنطقة تلك دخول من ومُنعنا الزراعية، أراضينا على "عاد عادي" مستوطنة أقيمت م2002
 بعض يف إال اإلسرائيلي اإلحتالل سلطات بها تسمح ال االرض حراثة حتى .الزيتون قطف موسم

 ونح يقارب ما املستوطنون اتلف املاضي الزيتون قطف موسم يف …متقطعة بصورة و األحيان
 تلفها إىل أدى مما عليها سامه مواد رش و األشجار بتقطيع وقاموا أرضي من زيتون شجرة 160

 و تذكر، فائدة أي دون لكن و اإلسرائيلي االحتالل شرطة إىل بشكوى حينها تقدمت ولقد لكامل،با
 و م،105 عددها و الزيتون أشجار من تبقى ما قطع املستوطنون استكمل احلايل الزيتون موسم يف
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 درمص األشجار تلك كانت حيث بأوالي، اعتني كما بها اعتينت التي أشجاري كافة فقدت بالتايل
 وقطعان .الزيتون حب من كيلو 40 عن اليقل ما تنتج كانت الواحدة الشجرة بان علما عائلتي، دخل

 االرتباط وضباط املزارعين نحن تواجدنا وأثناء بل األشجار، بقطع يكتفوا مل املستوطنين
 من هجومب فوجئنا األضرار حلصر املذكور اخلميس يوم صباح املنطقة يف اإلسرائيلي و الفلسطيني

 هاوبعد املزارعون، نحن علينا االعتداء حاولوا و وجوهنا يف غاز برش قاموا حيث املستوطنين، قبل
 بإزالتها املاضي العام االحتالل منعنا التي و باألشجار احمليطة األعشاب يف النار بإضرام قاموا

 ".الزراعية األراضي يف بسيط جزئي ضرر إىل أدى مما االرض، حراثة خالل من

 كم 30 بعد على حتديداا  الله رام مدينة من الشرقي الشمال إىل تقع املغير قرية ان إىل يشار
 اجلهاز حسب – م2010 عام حتى نسمة 2900 حوايل القرية سكان عدد يبلغ حيث املدينة، عن

 تصلو القرية من الشرقية اجلهة يف املغير قرية أراضي معظم وتقع الفلسطيني لإلحصاء املركزي
 مسطح عن عبارة دونم 501 منها دونم 33,055 اإلجمالية مساحتها وتبلغ األردن، نهر دودح حتى
 .دونماا 37 من أكثر 458 رقم االلتفايف الطريق لصالح أراضيها من االحتالل وصادر .للقرية بناء
 بالكامل، االحتالل سيطرة حتت %95 للقرية أوسلو اتفاق حسب C املصنفة املناطق وتشكل هذا

 ومناطق دونماا، 695.1 :ب مصنفة مناطق :مساحتها وتبلغ ،B مصنفة منطقة تشكل فقط %5 ابينم
 .دونماا 360،31 :ج مصنفة

 مستوطنون اعتدى ،16/10/2021 املوافق السبت يوم مساء 00:7 الساعة حوايل يف
 مدينة جنوبي صفافا، بيت بلدة سكان من عاماا، 21 صبحي، رفعت حسن املواطن على إسرائيليون،

 لبلدة،ا يف منزله إىل متجهاا عمله من عودته أثناء باحلجارة، مركبته ورشقوا احملتلة، الشرقية القدس
 .العالج لتلقي املستشفى إىل نقله استدعى ما وجهه يف بجروح إصابته إىل أدى ما

 برفقة كان الذي حسن جنله على اعتدوا مستوطنين أن املصاب، والد صبحي رفعت وأفاد
 مفرق من القريبة املرورية اإلشارات عند بمركبته متوقفا كان جنله أن صبحي وأضاف .صديقه

 وأشار .باملكان املستوطنين من كبير عدد مرور مع بالتزامن صفافا، بيت قرية مدخل عند الطنطور
 صديقهول ووجهوا فلسطيني بأنه علموا أن بعد باحلجارة، جنله مركبة رشقوا املستوطنين أن صبحي
 أن كروذ .لهما اللكمات وتوجيه املركبة زجاج حتطيم وحاولوا والعنصرية النابية باأللفاظ الشتئام

 .العالج لتلقي املستشفى إىل إسعاف بمركبة ونقل وجهه، يف بحجر إصابته جراء بجروح اصيب جنله

 مستوطنة من انطالقاا  املستوطنين، من جمموعة اقتحمت مساءا، 20:5 الساعة حوايل يف
 ريةق من اجلنوبية املنطقة يف الواقعة املواطنين أراضي الله، رام مدينة غربي شمال "عليم كيرم"

 200نحو وتخريب تقطيع على املستوطنون أقدم .الله رام مدينة شمال "القبلية" الغربية املزرعة
 مما حادة أدوات بواسطة األغصان نشر خالل من وذلك عاماا، 30 حوايل عمرها معمرة زيتون شجرة

 يثلدادوة،ح عمران موسى ذياب املواطنين إىل األشجار تلك ملكية تعود .جزئي بشكل تلفها إىل أدى
 بلغ حيث لدادوة، حممود الرحمن عبد والشقيقين شجرة، (140 ) لديه املتضرره األشجار عدد بلغ
  .زيتون شجرة (30) له وتضرر لدادوة، حممود الله وعبد شجرة، (30) لديه املتضررة األشجار عدد
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 احلركة حرية على والقيود احلصار جرائم :خامساا 

 :غزة قطاع

 طاعق سكان على اجلماعية العقوبات سياسة فرض يف اإلسرائيلي االحتالل سلطات تستمر
 إىل أدى ما القطاع، وإىل من والواردات الصادرات حركة على اإلجراءات تشديد ذلك يف بما غزة،

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بحقوقهم املدنيين السكان تمتع يف خطير تدهورٍ

 الغربية الضفة يف

 عليها التحرك املمنوع أو املغلقة الطرق وعشرات ثابتة، حواجز (108) عن فضالا
 التقرير يغطيها التي الفترة شهدت احملتلة، الشرقية القدس فيها بما الغربية الضفة يف للفلسطينيين

 نم وتمنعهم والقرى املدن بين والبضائع األفرادها حركة تعرقل التي الفجائية احلواجز من مزيداا
 للسيارات تفتيش تخللها فجائياا، حاجزاا (43) االحتالل قوات نصبت حيث عملهم، ألماكن الوصول

 تلك برع مرورهما أثناء مواطنَين القوات تلك واعتقلت .للمواطنين الشخصية البطاقات يف والتدقيق
 قلالتن حركة على إجراءاتها القوات تلك شددت كما .واالعتقال( التوغل بند يف )التفاصيل احلواجز

 .طويلة لساعات مرات عدة بعضها وأغلقت الثابتة، احلواجز على

 فقد الفجائية، واحلواجز احلركة حرية قيود حول توثيقه املركز باحثو استطاع ما ووفق
 :التايل النحو على كانت

 القدس حمافظة

 على إجراءاتها اإلسرائيلي االحتالل قوات شددت ،17/10/2021 املوافق االحد يوم يف
 .املرور حركة إعاقة إىل أدى ما العسكري، جبع حاجز

 عسكرياا  حاجزاا اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،11/10/2021 املوافق االثنين يوم يف
 .العيساوية قرية مدخل عند فجائياا،

 عسكرياا  حاجزاا اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،19/10/2021 املوافق الثالثاء يوم يف
 .سلوان ببلدة اللوزة عين حي يف فجائياا،

 والبيرة الله رام حمافظة

 فجائيا حاجزاا اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،16/10/2021 :املوافق السبت يوم يف
 .(زيت بير – الله رام الرئيس الطريق )على سردا قرية يف لها

 عسكريا، حاجزا اإلسرائيلي، االحتالل قوات أقامت ،17/10/2021 :املوافق األحد يوم يف
  .الشرقية املزرعة قرية مدخل عند

 على عسكرية حواجز 3 االحتالل قوات أقامت ،18/10/2021 املوافق اإلثنين يوم يف
 .يبرود عين قرية جسر وحتت صالح، النبي وقرية كفرعين، قرية :مداخل

 أريحا حمافظة

 على عسكريين حاجزين االحتالل قوات أقامت ،18/10/2021 املوافق اإلثنين يوم يف 
 .واجلنوبي الشمايل أريحا مدينة مدخلي
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 حلم بيت حمافظة

 عسكرياا  حاجزاا اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،14/10/2021 املوافق اخلميس يوم يف
 .تقوع لبلدة الغربي املدخل عند

 حاجزين اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،15/10/2021 املوافق اجلمعة يوم يف
 .حسنة عقبة منطقة ويف فوكين، وادي قرية مدخل عند فجائيين عسكريين

 عسكرياا  حاجزاا اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،16/10/2021 املوافق السبت يوم يف
 .حلم بيت ملدينة الشمايل املدخل عند رباح، بن بالل مسجد قرب فجائياا

 عسكرياا  حاجزاا اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،17/10/2021 املوافق األحد يوم يف
 .فجار بيت لبلدة الغربي املدخل عند فجائياا

 حاجزين اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،18/10/2021 املوافق االثنين يوم يف
 .فوكين وادي قرية مدخل وعند النشاش، منطقة قرب عسكريين،

 حواجز 3 اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،19/10/2021 املوافق الثالثاء يوم يف
 .النشاش منطقة مفرق وقرب واجلبعة، نحالين قريتي مدخل على فجائية، عسكرية

 حاجزين اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،20/10/2021 املوافق األربعاء يوم يف
 .النشاش منطقة مفرق من وبالقرب حسنة، عقبة منطقة يف عسكريين،

 اخلليل حمافظة

 على عسكرية حواجز (3) االحتالل قوات أقامت ،14/10/2021 :املوافق اخلميس يوم يف
 .والشيوخ وسعير، امر، بيت :بلدات مداخل

 على عسكرية حواجز (5) االحتالل قوات أقامت ،15/10/2021 :املوافق اجلمعة يوم يف
 الفحص( ) اجلنوبي اخلليل ومدينة الغربي، اخلليل ومدينة اذنا، وبلدة عوا، بيت قرية :مداخل

 على عسكرية حواجز (5) االحتالل قوات أقامت ،16/10/2021 :املوافق السبت يوم يف
 نيب وبلدة اجلالجل، وقرية عينون، وبيت لالجئين، العروب وخميم الشمايل، اخلليل مدينة :مداخل

 .نعيم

 على عسكريين حاجزين االحتالل قوات أقامت ،19/10/2021 :املوافق الثالثاء يوم يف
 .الغربي اخلليل مدينة ومدخل امر، بيت بلدة مدخل

 جنين حمافظة

 فجائيا حاجزاا االسرائيلي االحتالل قوات أقامت 14/10/2021 املوافق اخلميس يوم يف
 .جنين حمافظة يف يعبد بلدة مفرق على

 فجائيا حاجزاا االسرائيلي االحتالل قوات أقامت 15/10/2021 املوافق اجلمعة يوم يف
 .جنين حمافظة يف يعبد بلدة مفرق على

 قلقيلية حمافظة
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 حاجزين اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،15/10/2021 املوافق اجلمعة يوم يف
 .قلقيلية مدينة شرق الطبيب، وعزبة عزون:بلدتي مداخل على مفاجئين،

 حواجز 3 اإلسرائيلي االحتالل قوات أقامت ،18/10/2021 املوافق االثنين يوم يف
 .قلقيلية مدينة شرق الطبيب، وعزبة وعزون جيوس :بلدات مداخل على مفاجئة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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