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 حماس –حركة المقاومة اإلسالمية 

 ة ـيــربــغـة الــفـضـال

 الدائرة اإلعالمية 

The Islamic Resistance Movement - 

Hamas 

West Bank 

Media Department 

 م2020/أيلول  لشهر سرائيلية يف الضفة والقدسلالنتهاكات اإلالتقرير الدوري 

 الفترة الزمنية للتقرير:  -1

 هذا التقرير يشمل األحداث الواقعة خالل الفترة: 

 الفترة

 لىإ من

 سنة  شهر يوم  سنة  شهر يوم 
1 9 2020 30 9 2020 

اإلسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل واصلت قوات االحتالل  
 ( انتهاكا. 1575شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بلغت )

 ( آخرين.33)  ت( مواطنا، واحتجز 344)  التي اعتقلت أيضاقوات االحتالل،    بنيران( آخرين  66( مواطنين وجرح ) 2استشهد )و 

، وقد بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد األقصى المبارك ( اعتداء على دور العبادة والمقدسات28)قرير  ورصد الت
 ( مستوطنا.  1283)

عدد حاالت االبعاد عن أماكن وفي القدس أيضا، واصلت سلطات االحتالل سياسة االبعاد والتضييق بحق المواطنين، وبلغ  
 . حراس للمسجد األقصى ورئيسة شعبة الحارسات في المسجد األقصى، بينهم مواطنا( 23السكن وعن المسجد األقصى )

( نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات  16عدد األنشطة االستيطانية )وبلغ  
 استيطانية. 

المقامة عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة    ووصلت،  ا( اقتحام307عدد االقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس )  كما بلغ
 . ( حاجزا 395في مناطق مختلفة من الضفة والقدس )

 . منطقة( 12التي تم إغالقها )والمناطق عدد الطرق ، وبلغ لمنازل تعود لفلسطينيين( مداهمة 94)عدد ورصد التقرير 

قوات االحتالل   ) ودمرت  منشأة 39عدد  فيما صعدت من عمليات  ومنشآت زراعية وبركسات وغيرهامن محال تجارية    (   ،
( مصادرات في شهر  8وآليات ومواد بناء وخيام، مقابل )  ( تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات37)  لتبلغالممتلكات  مصادرة  

 أغسطس الذي سبقه. 
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) و  بواقع  لالنتهاكات اإلسرائيلية  األكثر تعرضا  لحم،  وبيت  والقدس  الخليل  مناطق  انتهاكا على  237،  289،  301تعتبر   )
 التوالي.    

 ولوحظ من خالل عمليات الرصد اآلتي:  

 ( من المواطنين. 2استشهاد ) -

 .معتقال( 344عدد المعتقلين )  -

حراس للمسجد األقصى ، بينهم  امواطن(  23عدد حاالت االبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد األقصى ) -
 .األقصىسة شعبة الحارسات في المسجد ورئي

نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة  (  16عدد األنشطة االستيطانية ) -
 على بناء وحدات استيطانية. 

 ومستوطنيه.  االحتاللبنيران قوات  مصابا ( 66عدد المصابين ) -

 . ت ( اقتحاما307عدد االقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس بلغت ) -

 ( حاجزا.395الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس بلغت )عدد  -

 ( اعتداء. 41عدد اعتداءات المستوطنين بلغت ) -

 . فضال عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم ،منازال( 29عدد المنازل التي تم هدمها ) -

 اعتداء.( 28عدد االعتداءات على دور العبادة والمقدسات ) -

 ( مستوطنا.  1283عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد األقصى ) -

 ( اعتداء.101ومستوطنيه ) االحتاللعدد عمليات إطالق النار التي نفذها جنود  -

 ( مداهمة.94)  مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيينعدد  -

 . منطقة( 12) التي تم إغالقهاوالمناطق  الطرق عدد  -

 ( منشأة.39الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها ) عدد  -

 . وآليات ومواد بناء وخيام ( تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات 37عدد الممتلكات المصادرة ) -
(  237،  289،  301، األكثر تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية بواقع )وبيت لحم  القدسو   الخليل تعتبر مناطق   -

 انتهاكا على التوالي.    
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 الشهرفي الضفة والقدس خالل  االحتاللانتهاكات  أبرز (:1جدول رقم )

 التفصيل  االنتهاك 
شهر  

9/2020 
شهر  

8/2020 

 اعتقاالت 
 380 344 اعتقال 

 19 33 احتجاز 

اقتحامات 
 ومداهمات

 313 307 اقتحام مناطق 

 127 94 مداهمة منازل 

 479 395 حواجز 

 تدنيس مقدسات 
 21 23 قىصالمسجد األ

  5 براهيم  المسجد اإل 

هدم ومصادرة  
 ممتلكات 

ل  هدم منازل/  ز  44 29 منز

 8 37 مصادرة ممتلكات 

 شهداء وجرح 
 3 2 شهيد 

 85 66 جريــــح

   فر س المنع من ال فر س المنع من ال

 264 240 أخرى  انتهاكات أخرى  انتهاكات
 

 

 االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس خالل الشهر(: تفصيل 2جدول رقم )

 التفصيل  القدس 
شهر  

9/2020 

شهر  
8/2020 

 األقصى 

 21 23 بحق المسجد األقصى 

عدد المستوطنين الذين  

 1599 1283 اقتحموا األقصى 

 14 23 إبعاد عن األقصى 

 91 88 عدد المعتقلين   اعتقاالت 

 منازل 
 28 9 هدم منازل 

 14 28 مداهمة منازل 

اقتحامات  

 وحواجز 

 39 50 اقتحام مناطق 

 11 12 إقامة حواجز 

انتهاكات  

 أخرى
 انتهاكات أخرى 

56 61 
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 الشهر سرائيلية في الضفة والقدس خالل (: تفاصيل االنتهاكات اإل3جدول رقم )
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 23         23    ابعاد  .1

 33 12    2  1  18    احتجاز  .2

 16 4   1 2 1 1 3 1  3  استيطان  .3

 66 10 27 2  1 10 8 3   4 1 اصابة  .4

 101 10 16 5 1 1 14 14 2 21  16 1 اطالق نار   .5

 41 9 2 2 4 4 5 1 4 3  5 2 اعتداء مستوطني     .6

 344 18 7 13 4 9 40 31 30 88  94 10 اعتقال  .7

 12 1    1 3  1 1 3 2  اغالق طرق   .8

 307 30 11 16 14 12 52 21 34 50  58 9 اقتحام  .9

 1  1           ايذاء جسدي   .10

 39 3  1   2 1 10 10  11 1 تدمي  ممتلكات   .11

 28         23  5  تدنيس مقدسات   .12

 395 33 45 14 6 35 20 16 128 12  66 20 حواجز  .13

 2       1 1     قتل   .14

 94 10 2 1 2 5 13 4 15 28  14  مداهمة منازل   .15

 37 2  1 5  10 2 3 2  12  مصادرة ممتلكات   .16

 29    2  2  3 9  11 2 هدم منازل   .17

 7 1 5 1          قمع مظاهرات   .18

 1575 143 116 56 39 72 172 101 237 289 3 301 46 جمال  اإل 
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 سرائيلية في الضفة والقدس خالل عام (: تفاصيل االنتهاكات اإل4جدول رقم )

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر 

انتهاكات  
 االحتالل 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 

 2 7 13 23 14 9 48 9  4 25 47 بعادإ 

 47 19 23 33 47 28 43 35 26 53 70 42 احتجاز

   1    1      احتالل منازل 

 13 15 10 16 13 20 28 13 8 5 12 10 استيطان

 62 261 123 66 85 75 155 104 60 260 602 137 صابةإ 

 133 158 104 101 107 98 114 98 93 153 246 176 طالق نار إ 

 45 95 75 41 47 58 72 47 72 79 52 31 اعتداء مستوطني   

 406 321 354 344 380 393 478 327 181 302 436 439 اعتقال

 7 6 31 12 6 11 4 15 16 29 33 9 إغالقات 

 490 470 388 307 313 280 325 196 212 300 386 426 اقتحام

 3 2 1 1 2 4 3 13 1 9 4 3 يذاء جسدي إ 

 17 22 21 39 52 104 81 277 77 38 19 19 تدمي  ممتلكات 

 26 24 29 28 24 24 21 2 1 18 22 33 تدنيس مقدسات 

  2 5       1 5 4 تعطيل التعليم 

 331 364 361 395 479 341 492 338 146 234 384 346 حواجز

  5 1 2 3 1 1 4 3 2 7  قتل 

 208 147 145 94 127 117 189 123 88 118 159 119 مداهمة منازل 

 25 16 23 37 8 64 26 20 12 16 19 39 مصادرة ممتلكات 

 219 190 193       37 203 237 منع سفر 

 13 24 11 29 44 18 43 9 3 15 13 21 هدم منازل 

  1  7 18 10 26 13 7 29 172 90 قمع مظاهرات 

        1    1 إغالق مؤسسات 

   1  4    9 2   بحق طواقم طبية 

 2047 2149 1913 1575 1743 1655 2150 1644 1015 1704 2869 2229 المجموع الكل  
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 االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهر: أبرز  -2

 

 القتل  ❖

 التفصيل  المحافظة  التاريــــخ 

 بيت لحم  9/2/2020

: داود طلعت الخطيب     45استشهد األسي 
ً
سكان مدينة بيت لحم، نتيجة إصابته بجلطة    -عاما

، حيث تعرض عام  ي ي سجن "عوفر"، جراء اإلهمال الطب 
 
ي   2017قلبية ف

 
لجلطة أثناء تواجده ف

 )ريمون(. سجن 

 جني    9/18/2020

  54استشهاد الطبيب نضال محمد أكرم جبارين  
ً
، نتيجة إصابته بسكتة   - عاما سكان مدينة جني  

ي محيط حاجز برطعة  قلبية جراء إطالق قنابل الصوت بالقرب منه
 
 ف

 

 اإلبعاد عن أماكن السكن في القدس ❖

 التفصيل  المحافظة  التاريــــخ 

 القدس 9/5/2020

سبوع عن المسجد األقىص عىل  االحتاللت سلطات ضفر 
ُ
ي مدينة القدس، اإلبعاد لمدة أ

  4ف 

ي المسجد و
ط إلطالق    3مواطني   )بينهم حارسة ف  ي دائرة األوقاف بالمسجد(، كشر

موظفي   ف 

ي وقت سابق وهم: المواطنة 
ي المسجد(،   -رساحهم بعد أن احتجزتهم ف 

هبة رسحان )حارسة ف 

 بالل عوض هللا، وعماد عابدين. عمران األشهب،  

 القدس 9/6/2020

ي مدينة القدس، اإلبعاد عىل المواطن: صالح الحموري، عن مكان سكنه   االحتاللفرضت سلطات 
ف 

ي مدينة القدس، بعد سحب بطاقة هويته المقدسية )المذكور يحمل الجنسية الفرنسة(. 
 ف 

 القدس 9/11/2020

ي مدينة القد االحتاللفرضت سلطات 
ات متفاوتة عىل  ف  ي   4س، اإلبعاد لفير

مواطني   )موظفي   ف 

ي المسجد األقىص، بعد أن استدعتهم للحقيق وهم: عماد  
المسجد األقىص( عن مكان عملهم ف 

أشهر(، هبة   4)لمدة  -أشهر(، بالل عوض هللا  3)لمدة   -أشهر(، عمران األشهب  3)لمدة   -عابدين 

 أشهر(.  5)لمدة   -رسحان 

 القدس 9/15/2020

ي مدينة القدس، اإلبعاد عىل   االحتاللفرضت سلطات 
سبوع عن المسجد   2ف 

ُ
، لمدة أ من المواطني  

، وجهاد   ي
ي وقت سابق وهما: هشام البشيبر

ط إلطالق رساحهما بعد أن اعتقلتهما ف  األقىص، كشر

 قوس. 

 القدس 9/16/2020

ي مدينة القدس، اإلبعاد عىل ع االحتاللفرضت سلطات 
، لمدة  ف  ىل المواطن: روحي الكلغاصي

ي وقت سابق. 
ط إلطالق رساحه بعد أن استدعته للتحقيق ف  سبوع عن المسجد األقىص، كشر

ُ
 أ

 القدس 9/17/2020

ي مدينة القدس، اإلبعاد عىل المواطن: يعقوب الدباغ  االحتاللفرضت سلطات 
سكان مدينة    -ف 

سبوع عن المسجد األقىص. 
ُ
 القدس، لمدة أ

 القدس 9/17/2020

ي مدينة  االحتاللفرضت سلطات 
القدس، اإلبعاد عىل المواطن: إيهاب أبو سنينة، سكان مدينة   ف 

سبوع عن
ُ
 .المسجد األقىص القدس، لمدة أ

 القدس 9/17/2020

ي مدينة  االحتاللفرضت سلطات 
سبوع عن   ف 

ُ
القدس، اإلبعاد عىل المواطن: إبراهيم النتشة، لمدة أ

 .المسجد األقىص
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 القدس 9/18/2020

ي مدينة القدس، اإلبعاد عىل   االحتاللفرضت سلطات 
 
ة،   2ف من المواطني   وهما: عصام عمي 

  5000أشهر عن المسجد األقىص، باإلضافة إىل دفع غرامة مالية وقدرها  6ورأفت نجيب، لمدة  

 شيكل عىل كل منهما . 

 القدس 9/19/2020

، زوجة المواطن:  االحتاللسلمت سلطات  ي
ي مدينة القدس، المواطنة: مريم العجلون 

 
محمد جي    ف

ي 
 بإبعادها عن مدينة القدس، وأمهلتها مدة   -العجلون 

ً
سكان البلدة القديمة بمدينة القدس، قرارا

اض عىل القرار.  سبوعي   لإلعير
ُ
 أ

 القدس 9/22/2020

ي مدينة القدس،  االحتاللسلطات  فرضت
 
سكان البلدة    -المواطن: روحي الكلغاصي  االبعاد عىلف

ط إلطالق رساحه بعد أن اعتقلته   3القديمة بمدينة القدس، لمدة   أشهر عن المسجد األقىص، كشر

ي وقت سابق. 
 
 ف

 القدس 9/30/2020

ي مدينة القدس االحتاللسلطات  فرضت
 
أشهر عن المسجد   3من المواطني   لمدة    2عىل  اإلبعاد  ف

 م النتشة، وإيهاب أبو سنينة. األقىص وهما: إبراهي

 القدس 9/30/2020

ي مدينة  االحتاللسلطات  فرضت
 
سبوع عن   اإلبعاد عىل  القدس ف

ُ
المواطن: رامي الفاخوري، لمدة أ

 .المسجد األقىص

 القدس 9/30/2020

ي مدينة القدس االحتاللسلطات  فرضت
سبوع عن   المواطنة: عايدة الصيداوي، لمدة االبعاد  ف 

ُ
أ

 .المسجد األقىص

 

 

 

 هدم منازل ❖

 التفصيل  المحافظة  التاريــــخ 

 الخليل  9/2/2020

ق بلدة يطا،  االحتالل هدمت قوات  ي قرية جنبا الواقعة رسر
من المنازل تبلغ مساحة كل منهما  2ف 

، وشقيقه محمود، باإلضافة إىل هدم   60 ، تعود ملكيتهما للمواطن: فضل عيىس ربعي
ً
 مربعا

ً
ا مير

خيص.  ، بحجة عدم الير ي
بية المواشر  )بركس( لير

 القدس 9/8/2020

ت سلطات  ي البلدة القديمة بمدينة القدس، المواطن: حامد حماد، عىل القيام   االحتاللأجي 
ف 

له الواقع قرب باب الغوانمة )أحد األبوب المؤدية إىل المسجد   بنفسه بهدم الطابق الرابع من مي  

  
ً
ي وقت سابق، تفاديا

ي السجد األقىص، بعد أن أخطرته ف 
القىص( والمطل عىل مسجد قبة الصخرة ف 

ي حال قيام سلطات  لدفع غرامات باهظة 
خيص.   االحتاللف   بعملية الهدم، بحجة عدم الير

 القدس 9/12/2020

ت سلطات  ي حي سلوان بمدينة القدس، الشقيقان: محمد، ومصطف  الساليمة، عىل   االحتاللأجي 
ف 

كل طابق عبارة عن شقة سكنية(،    - القيام بنفسيهما عىل القيام بهدم شقتيهما )بناية مكونة طابقي   

ي حال قيام سلطات 
 لدفع غرامات باهظة ف 

ً
ي وقت سابق، تفاديا

بعملية   االحتاللبعد أن أخطرتهما ف 

خيص. الهدم، بحجة    عدم الير

 القدس 9/14/2020

ت سلطات  ي مدينة القدس، عائلة المواطن: وليد أبو ادهيم، عىل القيام بنفسها   االحتاللأجي 
ف 

    3شقق سكنية و   4المكونة من   -بهدم بنايتها 
ً
ي وقت سابق، تفاديا

محال تجارية، بعد أن أخطرتها ف 

ي حال قيام سلطات 
خيص. بعملي   االحتالللدفع غرامات باهظة ف   ة الهدم، بحجة عدم الير

 القدس 9/14/2020

ت سلطات  ي حي جبل االحتاللأجي 
سامة طالب زحايكة، عىل   ف 

ُ
المكي  بمدينة القدس، المواطن: أ

ي حال قيام   القيام بنفسه بهدم
 لدفع غرامات باهظة ف 

ً
ي وقت سابق، تفاديا

له، بعد أن أخطرته ف  مي  

خيص  االحتالل سلطات   .بعملية الهدم، بحجة عدم الير
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 القدس 9/15/2020

ت سلطات  ، عىل القيام  االحتاللأجي  ي حي جبل المكي  بمدينة القدس، المواطن: سعود القني 
 
ف

ي حال قيام  
 
 لدفع غرامات باهظة ف

ً
ي وقت سابق، تفاديا

 
له، بعد أن أخطرته ف بنفسه بهدم مي  

خيص. بعملية الهدم، بحجة عدم   االحتاللسلطات   الير

 رام هللا  9/16/2020

 )قيد اإلنشاء( تعود ملكيته للمواطن: محمد   االحتالل هدمت قوات 
ً
ال ا، مي   ي قرية بيت سي 

 
ف

خيص.   إسماعيل عنقاوي، بحجة عدم الير

 بيت لحم  9/23/2020

ق قرية كيسان،  االحتالل هدمت قوات  ي منطقة طينة الواقعة رسر
 
خيام تستخدم للسكن تعود    3ف

: صالح أحمد عبيات، محمود إبراهيم عبيات، وصالح أحمد عبيات، بحجة عدم   ملكيتها للمواطني  

ي المنطقة المصنفة )
 
خيص، ولوقوعها ف  ( الخاضعة للسيطرة االرسائيلية. Cالير

 الخليل  9/23/2020

ي  االحتالل هدمت قوات 
 
: جارس أبو    2 قرية دير سامت،  ف ي  

َ
من المنازل تعود ملكيتهما للمواِطن

خيص.   عوض، ومحمد محمود قطيل، بحجة عدم الير

 الخليل  9/23/2020

ي منطقة خلة طه  االحتالل هدمت قوات 
 
 )قيد اإلنشاء( تعود ملكيته   ف

ً
ال ي بلدة بيت عوا، مي  

 
ف

خيصبحجة عدم  للمواطن: مفيد أبو زعنونة،  .الير

 رام هللا  9/29/2020

ق قرية كفر مالك، خيمة تستخدم للسكن   االحتالل هدمت قوات  ي منطقة عي   سامية الواقعة رسر
ف 

 لعائلة بدوية. 

 طوباس 9/29/2020

، وحافظ نعيم   االحتالل هدمت قوات  : رامي
لي   تعود ملكيتهما للشقيقي    

ي قرية خربة يرزا، مي 
ف 

خيص.   مساعيد، بحجة عدم الير

 اريحا  9/30/2020

ي   االحتالل هدمت قوات 
 مكون من غرفتي   ومبب 

ً
ي قرية الجفتلك، مسكنا

ي منطقة تل الصمادي ف 
ف 

 من الصفيح تعود ملكيته للمواطن: حسن سالم كعابنة. 

 الخليل  9/30/2020

ق بلدة يطا،  االحتالل هدمت قوات  ي منطقة شعب البطم الواقعة رسر
من المساكن تعود   2ف 

: موش إسحق الجبارين، ومحمد   إسحق الجبارين. ملكيتهما للمواطني  

 الخليل  9/30/2020

ي منطقة الركي    االحتالل هدمت قوات 
ق بلدة يطا،   ف  :    4الواقعة رسر مساكن تعود ملكيتها للمواطني  

خليل جي  حمامدة، ماهرة خليل حمادة، وعامر حمامدة، بحجة عدم   مراد خليل حمامدة، رائد

خيص  .الير

 

 

 نشاطات استيطانية ❖

 التفصيل  المحافظة  التاريــــخ 

 سلفيت  9/4/2020

ي   االحتاللصادرت قوات 
ي المواطني   تحتوي عىل آثار ف 

ي بلدة دير بلوط، مساحة من أراص 
ف 

ي خربة القلعة، وخربة دير سمعان، لصالح سلطة اآلثار االرسائيلية. 
 منطقبر

 سلفيت  9/7/2020

ي منطقة خلة حديدة االحتالل جرفت قوات 
ي ف 

التابعة لقرية حارس والواقعة  ، مساحة من األراص 

 قرب مستعمرة "كريات نتافيم"، لصالح توسيع المستعمرة. 

 الخليل  9/7/2020

ي   االحتاللجرفت قوات 
ي منطقة خربة زنوتة الواقعة جنوب بلدة الظاهرية، مساحة من أراص 

ف 

: الجبارين والطل.  ي
 المواطني   الزراعية التابعة لعائلبر
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 الخليل  9/7/2020

ي منطقة وادي االحتالل جرفت قوات
 
ي المواطني     ف

ق بلدة يطا، مساحة من أراص  الجويا الواقعة رسر

 .المياه الزراعية وتخريب شبكات 

 رام هللا  9/9/2020

ق قرية راس كركر، بأعمال   االحتاللقامت قوات  ي منطقة راس أبو زيتون الواقعة شمال رسر
 
ف

ي المنطقة،  
 
ي وتمديد خط ناقل للمياه لبؤرة إستيطانية عشوائية ف التجريف من أجل شق شارع تران 

 شجرة زيتون.  22مما أدى إىل اقتالع  

 بيت لحم  9/9/2020

ي االحتاللسلمت سلطات 
 بتغيي  خارطة مفصلة ألراص 

ً
ق وغرب   ، إخطارا المواطني   الواقعة رسر

ي  4مدينة بيت لحم، حيث يفيد اإلخطار بتغيي  خارطة حوض رقم ) 
ي منطقة أبو مهر من أراص 

 
( ف

ق مدينة بيت لحم، لتغيي    عرب التعامرة الواقعة بمحاذاة مستعمرة "نيكوديم" المقامة رسر

رطة الجديدة، إلغاء  التخصيص فيها من منطقة بادية إىل منطقة سكنية، حيث سيتم بموجب الخا 

ي مجال الخارطة الهيكلية مع تحديد البناء لـ  
 
خرى، ووضع قيود ف

ُ
طوابق من    4طرق وفتح طرق أ

ي محافظة بيت لحم، بعد  
 
قية ف ي البادية الشر

 
 إلنشاء مشاريــــع إستيطانية ف

ً
، تمهيدا قبل المستوطني  

ي المنطقة، كما تضمن اإلخطار تغيي  خار 
 
ات الدونمات ف ( موقع  7طة حوض رقم )أن صادرت عشر

ي بلدة نحالي   والواقعة بمحاذاة  
"آلون شيفوت"، لتغيي    مستوطنةوادي شخيت من أراص 

ي  
ي زراعية إىل منطقة سكن )ب( وسكن )ج( ومنطقة مبان 

ي وأراص 
التخصيص من أرض مركز مدن 

 مؤسسات عامة. 

 جني    9/13/2020

ي الموا 
ع مستوطنو مستعمرة "شاكيد" المقامة عىل أراص  طني   التابعة لقرية ظهر المالح والواقعة  رسر

ي ظهر المالح وزبدة وبلدة    120خلف الجدار العنرصي العازل، بتجريف نحو  
ي قريبر

 من أراص 
ً
دونما

ي تمت مصادرتها من قبل قوات 
ي جديد    االحتالليعبد، البر

، بهدف إقامة تجمع إستيطان  قبل عامي  

 بمحاذاة المستعمرة. 

 بيت لحم  9/13/2020

ي مستعمرة   980، عىل مخطط إلقامة االحتالل صادقت سلطات 
وحدة سكنية إستيطانية جديدة ف 

ي المحتلة عام 
ي المواطني   جنوب مدينة بيت لحم ضمن األراص 

 . 1967"أفرات" المقامة عىل أراص 

 القدس 9/16/2020

ي مدينة القدس، عىل مخطط لبناء   االحتاللصادقت سلطات 
وحدة سكنية إستيطانية    560ف 

ي لطريق قرية الولجة  
ي مستعمرة "هارجيلو"، باإلضافة إىل مخطط لتوسيع الشارع اإللتفاف 

جديدة ف 

ي "غوش عتصيون".  -
ي بي   مدينة القدس بالتجمع اإلستيطان 

بط الشارع اإللتفاف   لي 

 نابلس  9/19/2020

ي بمصادرة   ،االحتاللأصدرت قوات 
 يقىص 

ً
 عسكريا

ً
ي المواطني   التابعة  ا متأ 803أمرا

ر مربــع من أراص 

 لقرية دوما، بحجة إنشاء منشأة تنقيب عن المياه الجوفية. 

 نابلس  9/21/2020

ي منطقة خلة حديدة التابعة لقرية حارس والواقعة قرب مستعمرة "كريات   االحتاللجرفت قوات 
ف 

ي المواطني   الزراعية، بهدف توسيع المستعمرة. 
 نتافيم"، مساحة من أراص 

 الخليل  9/23/2020

ي بمصادرة مساحة 17/  20، األمر العسكري رقم )االحتاللسلمت قوات 
  3.807/ ت(، والقاص 

ي  
 بضمنها م 17دونم ف 

ً
ي البلدة القديمة بمدينة  موقعا

ي حي تل الرميدة وشارع الشهداء ف 
لي   ف   

ي 

 الخليل، ألغراض أمنية. 

 طوباس 9/24/2020

ي بمصادرة مساحة  12/  20، األمر العسكري رقم االحتاللأصدرت قوات 
    1639/ ـه، القاص 

ً
ا مير

ي منطقة خربة غزال التابعة لقرية بردال 
ي المواطني   الزراعية ف 

 من أراص 
ً
ي األغوار الشمالية،  مربعا

 ف 

ي المنطقة، يغذي المستعمرات والمعسكرات  
بهدف توسيع محطة ضخ مياه من بير إرتوازي ف 

 االرسائيلية. 

 نابلس  9/24/2020

ي  
ي البؤرة اإلستيطانية "شفوت راحيل"، بتجريف مساحة من أراص 

قامت مجموعة من مستوطب 

ي حوض رقم ) 
ي قرية جالو 13المواطني   الزراعية ف 

 د، بهدف توسيع البؤرة. ( ف 



  

11 
 

 حماس –حركة المقاومة اإلسالمية 

 ة ـيــربــغـة الــفـضـال

 الدائرة اإلعالمية 

The Islamic Resistance Movement - 

Hamas 

West Bank 

Media Department 

 نابلس  9/29/2020

ي يربط مستعمرة "آلون  
ق قرية بيت دجن، بشق طريق إستيطان  قامت مجموعة من المستوطني   رسر

 مورية" بمنطقة األغوار. 

 بيت لحم  9/30/2020

ي منطقة خربة حمودة الواقعة غرب قرية حوسان، مساحة تقدر بنحو  االحتاللجرفت قوات 
 
  3ف

ات أشجار الزيتون المعمرة، كما هدمت فيها غرفة زراعية وجدران إستنادية   دونمات مزروعة بعشر

ي خاضعة للسيطرة االرسائيلية. 
 تعود ملكيتها للمواطن: عادل سعدي شوشة، بحجة أنها أراص 

 

 

 )حملة على نفس المنطقة( والقدس الضفة في المنطقة نفس من الجماعية االعتقاالت زبرأ ❖

 التفاصيل  المنطقة  التاريــــخ 
عدد 

ز   المعتقلي 

 الخليل  9/7/2020

ر   من مواطنا    43  االرسائيىلي  االحتاللاعتقلت قوات  مَّ
ُ
مدينة الخليل وبلدات بيت أ

ي نعيم ودورا ويطا والظاهرية ومخيم العروب هم: المواطنة 
سهام  - وصوريف وسعي  وبب 

يوسف محمد أبو عفيفة، منجد موش ذياب الجنيدي، عبد   - البطاط، العسكري 

الخالق النتشة، ثائر جهاد أبو سندس، محمد سليمان العرجان، أحمد أبو سندس، رائد  

أبو زعنونة، محمود مسالمة، نايف محمود الرجوب، يارس محمود الرجوب، عبد    بدوي

  ، سامة شاهي  
ُ
الباسط الحروب، نافز الشوامرة، آدم الشوامرة، عودة محمود الحروب، أ

إسماعيل العواودة، عيىس محمد عيىس الرجوب، محمد إسماعيل أبو عرقوب، ضياء  

ح  بيل بدوي مسالمة، ليث العواودة،  إسماعيل مسالمة، ثائر إسماعيل مسالمة، رسر

محمد عبد الحميد مسالمة، فضل يوسف الجبارين، حذيفة إسماعيل مخامرة، قتيبة  

، محمد الطل، زيد أبو دية، عاطف   إسماعيل مخامرة، إياد العمور، إبراهيم عبد الهذالي  

، أحمد   رباع، خرص  عبد القادر أبو ماريا، ثائر ربحي محمد عوض، مؤيد حسن الطيطي

خرص  أبو هاشم، ماهر عودة صبارنة، مروان عبد القادر أبو فارة، مني  فرح منارصة،  

 43 عزات شاللدة، عبد الفتاح أبو سل، سهام البطاط، وعدنان الطل. 

 القدس 9/14/2020

 هللا أبو قرية العيساوية هم: عبد   منمواطني     9  االرسائيىلي  االحتاللاعتقلت قوات 

، محمد خالد  ريالة، أكرم داري،  ، موش مصطف  محمد عزيز عبيد، مروان مصطف 

، محمد أبو رجب، محمد مأمون محيسن محيسن،  9 .سمي  التميمي

 جني    9/16/2020

قرية زبوبا هم: طالب محمد عبد هللا    منمواطني     5  االرسائيىلي  االحتاللاعتقلت قوات 

أبو طالب جرادات، رفيق مهند عمارنة، محمد خالد جرادات، أحمد ماهر سعيد  

 5 شعابنة، أحمد رفيق محمد عمارنة. 

 القدس 9/30/2020

عبيد،   قرية العيساوية هم: يزن أمجد من مواطنا    15  االرسائيىلي  االحتاللاعتقلت قوات 

الفاخوري،   كايد محمود، مجد داري، يزن إبراهيم عبيد، محمدسامر منذر عطية، مني   

،  حسي   مصطف 
محمود   محمد عىلي أبو رياله، أيوب عماد درباس، عالء عبيد، مصطف 

، قاسم درباس، ومحمد عمران  وسام أبو الحمص، محمود شوامرة، حمزة التميمي

 15 .مصطف  
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 تدنيس مقدسات  ❖

 التفصيل  المحافظة  التاريــــخ 

 القدس 9/1/2020

ا، بينهم طالب معاهد دينية وضباط مخابرات، باحات المسجد األقىص،    62 نحو اقتحم  
ً
مستوطن

 وأدوا صلوات وطقوًسا تلمودية استفزازية. 

 القدس 9/2/2020

، باحات المسجد األقىص المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات   ات المستوطني   اقتحم عشر

 . االحتالل

 القدس 9/3/2020

ا منهم   123نحو  
ً
المسجد األقىص  اقتحموا طالًبا من الجامعات والمعاهد اليهودية،    70مستوطن

وحات عن "الهيكل" المزعوم، "  ي ساحاته، وسط تلقيهم رسر
 
عنرًصا   11يرافقهم  المبارك، وتجولوا ف

 ، اقتحموا مصليات المسجد المسقوفة وتجولوا بداخلها". االحتاللمن مخابرات 

 القدس 9/7/2020

طة  ي  أغلقت باب المغاربة االحتالل رسر
 
مستوطنا، بينهم    89، عقب اقتحام المسجد األقىصف

 . طالًبا يهودًيا   35المتطرف غليك، و

 القدس 9/8/2020

ا، و  80 نحو   اقتحم
ً
، ساحات المسجد األقىص، بحراسة  االحتاللت ا عنارص من مخابر  5مستوطن

طة   . االحتاللمشددة من رسر

 القدس 9/9/2020

ي   53  نحو 
ة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية ف  ا اقتحموا المسجد األقىص خالل الفير

ً
مستوطن

طة  23  نحو  أن ما ك  باحاته.  اقتحموا المصليات المسقوفة بالمسجد، وتجولوا  االحتالل عنرًصا من رسر

 بداخلها. 

، باحات المسجد األقىص المبارك بحماية القدس 9/10/2020 ات المستوطني   طة  اقتحم عشر  . االحتاللمن رسر

ة الصباحية.  56  نحو  القدس 9/13/2020 ي الفير
 اقتحموا المسجد األقىص، ف 

ً
 مستوطنا

 القدس 9/14/2020

، مصىل باب الرحمة داخل المسجد األقىص المبارك، ونفذت   االحتالل اقتحمت قوات  اإلرسائيىلي

 عمليات تصوير داخله. 

 القدس 9/15/2020

ا بينهم   69  نحو 
ً
ة الصباحية، ونظموا    13مستوطن طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد األقىص خالل الفير

ي باحاته. 
 جوالت استفزازية ف 

ا، ساحات المسجد "األقىص" المبارك.   126اقتحم   القدس 9/16/2020
ً
 مستوطن

 المسجد األقىص. اقتحمت  مستوطن   100تقدر بنحو    مجموعات استيطانية القدس 9/17/2020

 الخليل  9/19/2020

ي البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام المواطني   ومنعتهم   االحتاللأغلقت قوات 
الحرم اإلبراهيمي ف 

من أداء الصالة بداخله، بحجة تمكي   المستوطني   من اإلحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل  

ية" لدى الي  هود. الحرم بمناسبة "عيد رأس السنة العي 

 الخليل  9/20/2020

ي عىل   المسجد  االحتالل قوات اغلقت 
ي البلدة القديمة بمدينة الخليل )لليوم الثان 

اإلبراهيمي ف 

(، أمام المواطني    من أداء الصالة بداخله، بحجة تمكي   المستوطني   من اإلحتفال    ومنعتهمالتواىلي

ية" لدى اليهود   . وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرم بمناسبة "عيد رأس السنة العي 

 القدس 9/20/2020

ة   76، باب المغاربة بعد اقتحام االحتاللأغلقت قوات  ا المسجد األقىص خالل الفير متطرفا إرسائيليًّ

 الصباحية. 

 القدس 9/21/2020

ي باحاته، وسط محاوالت   32  اقتحم
ة الصباحية، وتجولوا ف  ا المسجد األقىص خالل الفير

ً
مستوطن

قية منه.  ي الجهة الشر
 ألداء طقوس تلمودية بالمسجد وف 
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 القدس 9/22/2020

ي تتبعها سلطات
ات المستوطني   اقتحموا باحات المسجد األقىص، رغم التشديدات البر   عشر

وس كورونا.  االحتالل  للحد من انتشار في 

ة الصباحية.  25  نحو  القدس 9/27/2020 ي الفير
 
 اقتحموا باحات المسجد األقىص، ف

ً
 مستوطنا

 الخليل  9/27/2020

ي البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام المواطني   ومنعتهم   االحتاللأغلقت قوات 
 
الحرم اإلبراهيمي ف

من أداء الصالة بداخله، بحجة تمكي   المستوطني   من اإلحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل  

 الحرم بمناسبة "عيد الغفران" لدى اليهود. 

 الخليل  9/28/2020

ي   االحتاللقوات 
 
(،  تغلق الحرم اإلبراهيمي ف ي عىل التواىلي

البلدة القديمة بمدينة الخليل )لليوم الثان 

أمام المواطني   وتمنعتهم من أداء الصالة بداخله، بحجة تمكي   المستوطني   من اإلحتفال وأداء  

 . الطقوس التلمودية داخل الحرم بمناسبة "عيد الغفران" لدى اليهود 

 القدس 9/28/2020

، اقتحام المسجد األقىص المبارك، رغم اإلغالق الشامل الذي  واصلت مجموعات من  المستوطني  

 تعانيه مدينة القدس بسبب األعياد اليهودية. 

وا طقوسا تلمودية واستفزازية.  29  نحو  القدس 9/29/2020
ُّ
 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقىص وأد

 القدس 9/30/2020

، واصلت اقتحام ا  ألقىص رغم اإلغالق الشامل الذي تفرضه قوات  مجموعات من المستوطني  

 عىل مدينة القدس المحتلة بسبب األعياد اليهودية.  االحتالل

 

 


