
  ن بعد استحقاق أيلولاعتداءات المستوطني
  

حتى شهر شباط  بعد استحقاق أيلول وأراضيهم وممتلكاتهم الفلسطينيين المواطنين علىن ياعتداءات المستوطن
بالنسبة لمرآز الزيتونة للدراسات  استحقاق أيلولو. نبرزها بأرقام في هذه الورقة 2012من عام 

و منظمة التحرير إلى األمم المتحدة لسلطة الفلسطينية لفلسطينية الرسمية هاب القيادة الذ "واالستشارات هو 
سبتمبر الماضي من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة / أيلولمن  23ومجلس األمن، تحديدًا في 

  1".1967فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ضمن حدود حزيران يونيو 

  

 :ينيةاعتداءات المستوطنين على األماآن الد •

، اعتدت 2011من أيلول عام  26ففي . بطرق شتى أقدم المستوطنون على االعتداء على المساجد والكنائس
، على مسجد األمير حسن في بلدة بيرزيت "بالمجموعة الصادقة"مجموعة من المستوطنون، أسمت نفسها 

اعتدت  2011آانون األول  12في و  .قرب مدينة رام اهللا، وقاموا بكتابة شعارات مسيئة لإلسالم على جدرانه
سية على ضفاف نهر األردن، وأسفر مجموعة من المستوطنين على آنيسة مار يوحنا المعمدان األرثوذآ

وفي . 2المستوطنين لباب الكنيسة وأثاثها ووصل األمر لتكسير وتضويه صلبان الكنيسةريكست على  االعتداء
ستوطنين جزء من مسجد النور في قرية برقة شرق من آانون األول أحرقت مجموعة أخرى من الم 20

ويتكرر المشهد في المسجد األقصى  .مدينة رام اهللا، إضافة لكتابة شعارات مسيئة لإلسالم على جدرانه
ذاته، حين اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد األقصى عبر باب المغاربة  من الشهر 25مبارك في ال

واقتحم المستوطنون مقام قبر يوسف في . بحراسة من الشرطة اإلسرائيلية) وآاالحان(لالحتفال بعيد األنوار 
، هذا غير االنتهاآات األخرى التي تعرض لها من ذات الشهر 27ائر الدينية في مدينة نابلس ألداء الشع

   2011.3المسجد األقصى خالل عام 

خالل عام  االنتهاآات التي حصلت وآيل الشؤون المسيحية في وزارة األوقاف حنا عيسى، أن مجموع ذآرو
منها داخل مدينة  46انتهاآا،  96في الضفة العربية يصل إلى أألآثر من  ائسعلى المساجد والكن 2011
  4.القدس

حسب ما أفادت  اواعتداء اانتهاآ 150، فقد تعرض المسجد األقصى ومحيطه إلى نحو 2012أما في عام 
اقتحم مستوطنون متطرفون دير  2012شباط  7وفي  .5اطشبوذلك حتى نهاية شهر  "مؤسسة األقصى"
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يحي في البلدة القديمة في القدس، وقاموا بكتابة شعارات مسيئة للدين المس األرثوذآسيةالمصلبة التابع للكنيسة 
مسجد على من المستوطنين  مجموعة آما واعتدت .6ق مرآبتين تابعتين للديرعلى الجدران باإلضافة إلى حر

 7.  ،2012شباط  28في فجر  ألداء الطقوس الدينية، وذلك )شمال مدينة الخليل(في حلحول  النبي يونس

 

 :اعتداءات على األراضي الزراعية •

طع أشجار الزيتون وهي مصدر رزق على األراضي الزراعية ويكثرون من ق تتكر اعتداءات المستوطنين
رات الزيتون أغلبها من ين باقتالع مئات شجقام المستوطنو 2011في أيلول عام ف. ير من الفلسطينيينكثل

جنوب الضفة الغربية، إضافة إلى  في شجرة عنب من أراض 160أيضا  تعِليلية، واقُتقأراض شرق مدينة قل
رات من يشج 210اقتلعوا  تشرين األولوفي  .الضفة وسط وشمال فيشجرة مثمرة  590ما يقارب  حرق

بالقرب ( شجرة زيتون في قرية النبي صالح 50، وحرقوا )جنوب شرق مدينة نابلس(قصرة قرية أراضي 
تشرين أما في . يتون اقتلعت من أراضي جنوب مدينة الخليلزشجرة  50 باإلضافة إلى، )من مدينة رام اهللا

  .)جنوب مدينة نابلس(قرية مادما  يتون مثمرة من أراضشجرة زي 25طنون وفاقتلع المست الثاني

شجرة زيتون  40  توطنونقص المسبوعية للمرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وآما ورد في التقارير األس
 220آما واقتلعوا  .2012من عام  آذاروفي  )جنوب شرق مدينة نابلس( مثمرة من أراضي بلدة قريوت

 35و ) شرق مدينة الخليل(ير سعشتلة زيتون ولوزيات شرق بلدة  240نابلس و منطقة شجرة زيتون في
فاقتلع أما في شهر شباط . تاالعتداءامن  اوغيره) شرق مدينة قلقيلية(فرعتا قرية شجرة زيتون من 

 250آما واقتلعوا . تدونما زراعيا في سلفي 21شجرة مثمرة في مدينة الخليل و صادروا  960المستوطنون 
  ).شمال شرق مدينة رام اهللا(شجرة تين في أراضي ترمسعيا  30شجرة زيتون و

  

 :اضي الخاصةاعتداءات على األر •

التي  وردت في التقارير األسبوعية و 2011من اعتداءات المستوطنين على األراضي الخاصة في عام 
في أراضي في  تشرين األول، إشعال النيران في األسبوع األول من شهر  للمرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

" إفرات"دف توسيع مستوطنة دونما من أراضي الخضر به 150إضافة إلى مصادرة . قرية النبي صالح
  .الماضي آانون أولفي شهر  ، وذلكجنوب مدينة بيت لحم

، ففي األسبوع األول من شهر شباط تم 2012واستمر المستوطنون بمصادرة األراضي عام مطلع عام 
و في ." تسوفيم"مستوطنة  إلىلضمها ) شمال شرق مدينة قلقيلية(تجريف بعض األراضي في بلدة جيوس 

، آذارأما في شهر . مها لمستوطنات أخرىلض) شرق مدينة قلقيلية(فت أراضي في آفر قدوم اتها، جرذ الفترة
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حسب ما ورد في التقارير األسبوعية للمرآز الفلسطيني ) جنوب مدينة نابلس( ين فجرفت أراض من بلدة بور
  لحقوق اإلنسان

  

 :اعتداءات على المواطنين والممتلكات الشخصية •

، حسب 2011متلكات الخاصة، ففي في شهر أيلول عام مباعتداءاتهم على المواطنين وال نونالمستوطيتفنن 
ت عنصرية قام المستوطنون بتعليق يافطا  ما ورد في التقارير األسبوعية للمرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،

ذه الطرق مما أدى يق على المارين الفلسطينيين عبر هضيسة واستمرت عمليات التئيعلى مفترقات الطرق الر
 نفذ  تشرين األولشهر  وفي. الشهر نفس إلى إصابة مواطن بجروح بالغة في وجهه في األسبوع الثاني من

 اطقنتون في عدد من الميعدة اعتداءات ضد المزارعين الفلسطينينين أثناء قطفهم لثمار الز المستوطنون
أما فيما يخص . اطنين في البلدة القديمة في مدينة الخليلوا وواصلوا في اعتداءاتهم على الم، آمالفلسطينية
اء في شمنزلين سكنيين قيد اإلن 2011 تشرين األولخالل شهر  مِدت على الممتلكات الخاصة، فقد ُهاالعتداءا

أما في . مدنيتي الخليل وبيت لحم، إضافة لهدم سقيفتين إليواء األغنام في تجمع بدوي شمال شرق مدينة قلقيلية
، فقام المستوطنون بإضرام النار قي ثالث مرآبات فلسطينية مدنية في بلدة بيت أمر تشرين الثانير شه

 اعتداءات منو. قلقيلية –يق نابلس ورشقت مرآبات مدنية أخرى بالحجارة على طر) شمال مدينة الخليل(
بالضرب وأطلقوا  من المستوطنين على مسن فلسطيني ةمجموعت دت، فاعآانون أولفي شهر   المستوطنين

  .النار على أحد رعاة األغنام شرق مدينة نابلس

شمال غرب مدينة (لتحتا ا وطنون ثالثة منازل في قرية الديوك، جرف المست2012عام  الشهر األول منفي و
 شهر شباطوفي  . تسعة محالت تجارية في مدينة أريحا، إضافة إلى تجريف ثالثة منازل في الخليل، و)أريحا
اقتلعوا ست حماية جيش االحتالل، آما و، قام المستوطنون بعدة جوالت استفزازية بالخليل تحت العام من هذا

أما في شهر آذار، فرشقوا سيارة فلسطينية مدنية . ة النحل في الخليليخيام سكنية ودمروا عشرة خاليا لترب
غرب مدينة (دة حوسان في بل ينة نابلس، وجرفوا مغسلة للسياراتجنوب مد" بتسهار"بالقرب من مستوطنة 

  .المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان هأوردما حسب وذلك ) بيت لحم

  

وال سيما على  ينيين وممتلكاتهم الخاصة والعامةإن هذا موجز العتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسط
مستوطنين اليومية غير المدونة وال بد من اإلشارة إلى استمرار اعتداءات ال .دور العبادة واألراضي الزراعية

إن استمرار وجود المستوطنات . بما في ذلك صعوبة حرآة الفلسطينيين في وطنهم لتفادي تواجد المستوطنات
على األراضي الفلسطينية هو تكريس لالحتالل ويحرم المواطن الفلسطيني من أرضه ) المستعمرات(

  .الزراعية وحقه الطبيعي بالحرية واالستقالل

  

  عوض اهللا ربى
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