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 حول أبرز االنتهاكات واالعتداءات  "برس القدس" وكالة اعدتها احصائية

وممتلكاتهم  التي مارسها املستوطنون اليهود يف األراضي احملتلة بحق الفلسطينيين
  1منذ توقيع اتفاق اعالن املبادئ وحتى جمرزة احلرم االبراهيمي يف اخلليل

 

]5/3/1994[ 
 

  
حول ابرز االنتهاكات واالعتداءات التي " لقدس برسا"فيما يلي احصائية اعدتها وكالة   

مارسها املستوطنون اليهود يف األراضي العربية احملتلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بما فيها 
  :مصادرة أراض وأنشطة استيطانية

الكشف عن خطة استيطانية إلقامة حي يهودي على أراض تابعة لقرى  16/9/1993  
وحدة قرب خميم عناتا،  200وحدة سكنية شرق جبل املبكر، و 400نشاء وأم طوبا، واصور باهر 

  .وبناء حي يهودي على أراض تابعة ملنطقة كفر عقب، ومصادرة ألفي دونم لتوسيع مطار القدس
متر  500مستوطنون يستولون على منزل عربي على ساحل غزة، مساحته  28/9/1993  

  .مربع ويرفعون عليه اعالمًا اسرائيلية
اع شمال قط" نتسانيت"عائلة يهودية يف مستوطنة  300خطة لتوطين   12/10/1993  

  .حانون العربية غزة املقامة على حساب قرية بيت
فلسطينيون يحتجون على مصادرة عشرات الدونمات من أراضي قرية  16/10/1993  

ت االحتالل ، وقوا"عابر السامرة"قرب نابلس لصالح إقامة طريق استيطاين يصل بطريق " حارس"
  .شجرة مثمرة 250تقتلع 

لقاء قنبلة إالعنصرية تعلن مسؤوليتها عن " كاخ"جمموعة من حركة  18/10/1993  
  .على سوق عربي يف نابلس مما أدى اىل اصابة اربعة فلسطينيين بينهم طفل

ألف وحدة  13قامة وزير البناء االسرائيلي يكشف النقاب عن خطة إل 20/10/1993  
  .انية يف منطقة القدسسكنية استيط

قامة يف مستوطنة يفا السابق عوزير شيلد ينتقل لإلحرئيس جامعة  21/10/1993  
  .ارئيل بالضفة الغربية دعماً للجهود االستيطانية

قامة مستوطنتين يف منطقة جبل جيلبوع شمال شرق إتقرر  إسرائيل  22/10/1993  
  .جنين
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شفون عن قيام مستوطنين بتهديدهم مواطنون فلسطينيون يف جنين يك 23/10/1993  
  .قصد االستيالء على أراضيهم وتهجيرهم منها

حزب الليكود يسعى الستصدار قانون يحول دون خضوع مستوطنات  15/11/1993  
  .األغوار وشمال البحر امليت لسلطة احلكم الذاتي الفلسطينية

هودي يف االعالن عن تأسيس حركة عنصرية تنادي بحق الشعب الي 16/11/1993  
  .فة الغربية وقطاع غزة احملتلينبما فيها الض إسرائيلالسيادة على ارض 

اطالق النار من قبل مستوطنين على اطفال مدرسة الهاشمية بالبيرة،  16/11/1993  
  .واستشهاد فتى فلسطيني واصابة آخر، واالعتداء بالضرب على املدرسين والطلبة

ارة اإلسكان أرييه مزراحي يكشف النقاب عن خمططات مدير عام وز 21/11/1993             
  .إسرائيلية لدفع املهاجرين اجلدد لإلقامة يف مستوطنات تقع يف األراضي العربية احملتلة

آالف مستوطن انتقلوا للسكن بالضفة الغربية بعد  3الكشف عن انتقال  22/11/1993  
  .توقيع اتفاق اعالن املبادئ

لغاء مشروع احلكم إلهيئة النضال "توطنين يسمي نفسه جتمع من املس 23/11/1993  
  .يوزع بياناً يطالب فيه اجلنود برفض األوامر التي تطالبهم بإخالء املستوطنات" الذاتي

الشرطة االسرائيلية تعتقل احلاخام ابراهام توليدانو احد زعماء حركة  26/11/1993  
" كريات أربع"الية ملستوطنة ات قتيات املتحدة بتهمة تهريب معدمن الوالقادمًا " كاخ"

  .الستخدامها ضد الفلسطينين
مستوطنون يف اخلليل يعتدون على املواطن ذياب ابورجب ويصيبونه  29/11/1993  

  .بجراح خطرة
" حوسان"املقامة على قرية " حدار بيتا"طرح مناقصة لتسييج مستوطنة  30/11/1993  

  . قرب مدينة بيت حلم
ون يف الضفة الغربية والقطاع يعلنون عن تشكيل جيش خاص املستوطن 30/11/1993  

  ".احلارس/هاشومير"بهم يطلق عليه اسم 
مستوطنة جديدة يف  130الكشف عن خطة اسرائيلية تهدف القامة  – 1/12/1993  

  ".هذه بالدي"الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن، من خالل حملة دعيت 
" احلارس/هاشومير"ت االسرائيلي ينضمون مليليشيات اعضاء يف الكنيس 2/12/1994  

من ألتعزيز   "ميتن"  املتطرفة تعلن تأسيس منظمة" تسوميت"حلماية املستوطنين، وحركة 
  .املستوطنات

بـ " بسفات زئيف"احلكومة االسرائيلية تقر شق شارع يصل مستوطنة  2/12/1993  
  .من قرى تابعة للقدس احملتلةعلى حساب مصادرة أراض فلسطينية " معاليه أدوميم"
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وحدة سكنية يف  15أكثر من يضم  املستوطنون يقيمون جتمعا جديدا 3/12/1993  
  . منطقة قلعة احلمر التابعة لقرية قريوت جنوب مدينة نابلس

يستولون على أرض فلسطينية تبلغ " غوش عتصيون"مستوطنون من  5/12/1993  
جاهزة بهدف إقامة حي ن عليها منشآت سكنية تشمل بيوتا دونمات ويقيمو 6مساحتها 

  .استيطاين
برصاص " عاماً 59"استشهاد مزارع فلسطيني يدعى خميس رشيد  9/12/1993  

  .قضاء رام الله" ترمس عيا"مستوطن يهودي، قرب قرية 
  .استشهاد ثالثة فلسطينيين يف اخلليل برصاص مستوطن اسرائيلي 10/12/1993  
 900جديد يضم احلكومة االسرائيلية توافق على اقامة حي استيطاين  20/12/1993  

  .وحدة سكنية قرب قرية شعفاط شمال مدينة القدس
اىل مسجد يف نابلس بحراسة جنود " التوراة"مستوطنون يدخلون  22/12/1993  

  .اسرائيليين
الشروع يف حملة استيطان مكثفة يف منطقة بيت حلم، لتوسيع  26/12/1993  

  " افرات"نات طومست
    .على حساب االراضي الزراعية الفلسطينية" النبي دانيال"و " معاليه عاموس"و 

" فتح"تشكيل تنظيم مسلح خاص باملستوطنين ملالحقة مطاردي حركة  27/12/1993              
  .يف حال توقف اجليش اإلسرائيلي عن مالحقتهم

حا إلقامة شارع يفصل بين آالف دونم شرق مدينة أري 5مصادرة  30/12/1993  
  .منطقة احلكم الذاتي ونهر األردن يستخدم من قبل املستوطنين اليهود يف الغور

اجلوالن  تاتدشين مستوطنة جديدة لهم يف مرتفعاملستوطنون يحتفلون ب 4/1/1994  
  . وحدة سكنية 500تضم نحو 

" بيت أوروت"من قبل مستوطني معهد " كرفانات"وضع عدة بيوت متحركة  4/1/1994  
فوق قطعة أرض عربية يف جبل الزيتون كانت خمصصة إلقامة مدرسة عربية للبنات شرق مدينة 

  .القدس
  .اقامة مستوطنة جديدة بالقرب من مدينة قلقيلية 6/1/1994  
شمال قطاع غزة على حساب جتريف أراض " دوغيت"توسيع مستوطنة  7/1/1994  

توسيع مستوطنات غوش قطيف جنوب قطاع غزة بضم دونم، و 500فلسطينية تصل مساحتها اىل 
  .بجوار هذه املستوطنات أراض تقع

دونم تمت  200دونماً  من أصل  15اقامة نواة استيطانية على مساحة  9/1/1994  
  .مصادرتها من أراضي قرى بيت سامل ودير احلطب شرقي نابلس واعالنها منطقة عسكرية مغلقة
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بالغات من اجليش االسرائيلي بإخالء منازلهم فلسطينيون يتسلمون  14/1/1994  
شرق مدينة دير البلح بقطاع غزة بدعوى اقامة " كفار داروم"وأراضيهم الواقعة غربي مستوطنة 

  .شارع يصل املستوطنة بما يسمى اخلط األخضر
وزارة البناء واالسكان االسرائيلية تبدأ حملة لتوزيع أراض عربية  20/1/1994  

  .عات استيطانية ومدارس دينية يهوديةمصادرة على جممو
" كريات أربع"نة طوضع حجر األساس ملستوطنة يهودية جماورة ملستو 26/1/1994  

  .يف اخلليل واالستيالء على أراض عربية لهذا الغرض
القريبة من مدينة بيت حلم " اخلضر"شق طريق استيطاين يف أراضي قرية  28/1/1994  

  .باألشجار املثمرةدونم مزروعة  100وجتريف نحو 
املستوطنون يسيطرون على مبنى قريب من اخلليل من أجل اقامة نواة  28/1/1994  

  .على املوقع" جبل التواصل"استيطانية يف املنطقة بعد ترميمه، واطالق اسم 
ينة اربع نقاط استيطانية جديدة يف مد جمموعة استيطانية تعلن عن اقامة 28/1/1994  

  .قدس ونابلسطولكرم وبيت حلم وال
السلطات االسرائيلية تطالب مواطنين فلسطينيين يف اخلليل بإخالء  30/1/1994  

متراً يصل بين  60دونم بدعوى إقامة طريق بعرض  4200أراضيهم الزراعية ومساحتها 
  ".شايف"و" كريات أربع"مستوطنتي 

 وسط قطاع غزة" نيتساريم"مصادرة أراض عربية حميطة بمستوطنة  1/2/1994  
  .انشاء قاعدة عسكرية عليها حلماية املستوطنة رضبغ

حة للقيام بأعمال مستوطنو منطقة األغوار يقررون اقامة ميليشيا مسل 3/2/1994  
  .ق واملمرات الفلسطينيةدورية على الطر

ألف دونم من األراضي العربية  15تعتزم مصادرة " إسرائيلدائرة اراضي " 5/2/1994  
  .رق القدس احملتلةشمال ش" التلة الفرنسية"و" ت زئيفبسفا"الواقعة بين مستوطنة 

يحاولون االستيالء على عشرات الدونمات " بيتار عيالت"مستوطنو  12/2/1994  
  .املزروعة التابعة ألهايل قرية نحالين

دونماً تعود ملكيتها ملواطنين فلسطينيين يف  64سلطات االحتالل تصادر  13/2/1994  
  .يبة من مدينة بيت حلم بدعوى شق طريق استيطاين فرعيقرية بيت جاال القر

باروخ "مستوطنون يقودهم ضابط احتياط يف اجليش االسرائيلي يدعى  25/2/1994  
يقتحمون مصلى احلرم االبراهيمي عند صالة الفجر، ويمطرون املصلين بوابل من " غولدشتاين

  .آخرين 300وجرح حوايل  فلسطينياً 60الرصاص والقنابل، مما ادى اىل استشهاد نحو 
  

 



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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