"فتح نيوز" ترصد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني خالل الشهر الماضي
انتهاكات قوات االحتالل االسرائيلي خالل شهر ابريل 0202
تقرير رقم ( ٍ) 21
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بصورها المختلقة على شعبنا الفلسطيني ،المتمممةملمة بماالنمتمهماكمات ضمد
االسرى في سجون االحتالل ،واالستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطميمنميمة ،واخمطمارات عسمكمريمة ،واعمتمداءات
المستوطنين ،واالعتقاالت في صفوف المواطنين واالطفال الفلسطميمنميميمن ،و عمممال تمهمويمد المقمدت ،والمتمصمريمحمات
العنصرية في اإلعالم اإلسرائيلي.
وجاءت حصيلة االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا خالل الشهر الماضي كما رصدها مكتب االعالم والةقافة لحركة فتمح
في مصر "فتح نيوز" كما يلي:
 02انتهاكًا بحق االسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل.
 12مواطنا تعرضوا لالعتقال من بينهم ةالةة طفال ،و 8سرى محررين.
 22اخطارات بالهدم ،و  8انتهاكًأ من المستوطنين
 43انتهاكا ً ضد المواطنين الفلسطينيين في القدت في سياق محاوالت الحكومة اإلسرائيلية لتهويد القدت.
 31تصريحا ً عنصريا ً اسرائيلياً.
وفيما يلي عرضا موجزا لالنتهاكات اإلسرائيلية:

انتهاكات بحق االسرى داخل سجون االحتالل
4-4-0202
• سلطات االحتالل تواصل اعتقال نحو (ً )242
طفال تقل عمارهم عن ( )28عما ًمما ،بميمنمهمم سميمران فمتميمان رهمن
االعتقال اإلداري وهما :مل نخلة من رام هللا ،وفيصل العروج من بيت لحم.
8-4-0202
• إدارة سجن النقب الصحراوي تتعمد إهمال الحالة الصحية لألسير عماد حسن ربايعة ( )٥٤عاما من جنين ،حيم
يعاني األسير من مرض جلدي.
9-4-0202
•

•

إصابة األسير الجريح رمزي بو عجمية ( 29عا ًما) من مخيم الدهيشة في بيت لحم ،بفيروت "كمورونما" ،وهمو
يقبع في سجن "عوفر".
وحولت ةمال رمرف فمي قسمم ( )1إلمى
ق األسرى،
إدارة سجن "ريمون" تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بح ّ
ّ
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زنازين.

22-4-0202
• إدارة معتقل "ريمون" تهمل الحالة الصحية السيئة لألسير باسم بو ظماهمر ( 44عمامما) ممن قمطما ،رمزة ،وال
تكتر لعالجه.
20-4-0202
•

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عشرة شبان من عائلة العمور في بلدة تقو ،شرق بيت لحم.

• إدارة سجون االحتالل تتعمد نقل األسير باهر عشة ( 43عما ًمما) ،بشمكم ٍل ممتمكمرر ،و لمع ررمم وضمعمه الصمحمي
الصعب ،بعد ن ُجريت له عملية قلب مفتوح قبل نحو شهر.
23-4-0202
• يواجه األسير محمد اسحق بو عيشة ( 99عاما) من الخليل ،تدهورا مستمرا في وضعه الصحي ،حي يقبع في
سجن "النقب الصحراوي"08-20-0202 .
29-4-0202
•

ال يوجد ية حلول جديدة فيما يتعلق بقضية إنهاء عزل األسير عمر خرواط ،وما زال األسير يمقمبمع داخمل عمزل
معتقل "هشارون" من قرابة الةالةة شهر بظروف حياتية قاسية.

•

إدارة سجون االحتالل تواصل عزل األسير ربيع فرح بو نوات ( 30عا ًما) من بلدة سنجل في رام هللا ،من كةر
من عام وشهرين.

•

األسير عماد سواركة المضرب عن الطعام من  34يوما ضد اعتقاله اإلداري ،يقمبمع فمي عمزل سمجمن عسمقمالن
بظروف احتجازية قاسية وصحية صعبة.

02-4-0202
•

الوضع الصحي لألسير نور البيطاوي آخ باالستقرار والتحسن ،ويقبع حاليا ً داخل ما يسمى مستشفى "الرملة".

00-4-0202
•

سلطات االحتالل اإلسرائيلية جددت االعتقال اإلداري للمرة الةالةة على التوالي ،لمدة  4شمهمر بمحمق المممعمتمقمل
والنائب المقدسي السابق حمد عطون ( 91عاماً) ،وال ي اعتقل بتاريخ .01/8/0202

•

إدارة سجون االحتالل تنقل األسير الجريح حمزة بو عجمية ( 02عا ًما) من سجن "عوفر" إلى سمجمن "عميمادة
الرملة" بعد تدهور طر على وضعه الصحي.

09-4-0202
•

عددا ً من األسرى المرضى القابعين في عدة سجون إسرائيلية ،يعانون من وضا ،صحية صمعمبمة ،و لمع جمراء
السياسة المتعمدة التي تنتهجها إدارة سجون االحتالل بحقهم بتجاهل مراضمهمم ،وعمدم المتمعماممل ممعمهما بشمكمل
جدي ،والمماطلة بتقديم العالج لهم.

•

تفاقم الحالة الصحية لألسير حمد خصيب ( 09عاما) من بلدة عارورة ،شمال رام هللا ،كونه يعمانمي ممن ممرض
الةالسيميا.

01-4-0202
•

سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،تجدد االعتقال اإلداري لألسير محمد بو عيشة ( 99عاما) من الخليل ،لمممدة سمتمة
شهر وهو الةاني ال ي يصدر بحقّه من اعتقاله في تشرين األول العام الماضي.

01-4-0202
•

تواصل إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي في "عوفر" ،إهمال الحالة الصحية لألسير عبد الرحيم مصطفى سلهب
( 39عاما) من بيت لحم.
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•

محكمة االحتالل العسكرية في عوفر صدرت قرارا باالعتقال اإلداري بحق األسير القاصر محمد رسان منصور (
 28عاما) من جنين لمدة  1شهر.

01-4-0202
•

يواجه األسير ناظم بو سليم ،والقابع حاليا داخل ما يسمى مستشفى سجن "الرملة" ،وضاعا صحية سيئة.

االعتقاالت في الضفة الغربية والقدت
قامت قوات االحتالل األسرائيلى مجموعمة ممن المممدهمممات واالقمتمحماممات المممدن والمممنماطمق والمقمرى
الفلسطينية وعلى اةار لع تم اعقتال  12مواطن من بينهم  3،اطفال  8،اسري محررين.
0202-4-4
•

االحتالل يعتقل  0مواطنين من جنين بينهم اسير محرر .

0202-4-9
•

االحتالل يعتقل  9مواطنين من الضفة بيهنم طالبة  4 ،مواطنين من رام هللا  ،مواطن ممن جمنميمن  ،طمالمبمة ممن
الخليل .

0202-4-1
•

االحتالل يعتقل  1مواطنين من الضفة بينهم مدير مكتب فتح بالقدت  3 ،مواطنين من بيت لحم  0 ،مواطنين من
جنين .

0202-4-1
•

االحتالل يعتقل  20مواطن من الضفة  8 ،مواطنين من رام هللا  4 ،مواطنين من جنين .

0202-4-8
•

االحتالل يعتقل اسير محرر من قباطية جنوب جنين.

0202-4-20
•

االحتالل يعتقل  08مواطن من الضفة بينهم  3اسري محررين  22 ،مواطنين من بيت لحمم  4 ،ممواطمنميمن ممن
القدت  1 ،مواطنين من جنين بينهم اسير محرر  0 ،مواطنين من رام هللا  9 ،مواطنين ممن المخملميمل بميمنمهمم 0
اسري محررين.

0202-4-29
•

االحتالل يعتقل  0مواطنين من رام هللا.

0202-4-02
•

االحتالل يعتقل  3مواطنين من الضفة بينهم صحفي واسير محرر  ،صحفي من رام هللا  0 ،مواطنين من المخملميمل
بينهم اسير محرر.

0202-4-03
•

االحتالل يعتقل  3اطفال من القدت.

0202-4-04
•

االحتالل يعتقل مواطن من بيت حنينا.

0202-4-01
• االحتالل يعتقل  9مواطنين من الضفة  ،مواطن من بيت لحم  ،مواطن من طوبات ،مواطن ممن المعميمسمويمة 0 ،
مواطنين من القدت.
0202-4-08
• االحتالل يعتقل  3مواطنين من الضفة بينهم  0اسرى محررين  ،مواطن من الخليل 0 ،اسري محررين ممن بميمت
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لحم .

هدم واخطارات عسكرية

0202-9-0
جلت المحكمة العليا اإلسرائيلية ،اليوم األحد ،البت في استئناف قرار إخالء عائالت (اسكافي ،والكرد ،والمجماعمونمي،
والقاسم) ،من منازلها في حي الشيخ جراح في القدت المحتلة ،لصالح مستوطنين يدعون ملمكميمتمهمم لمألرض ،حمتمى
الخميت القادم.
وكان قد صدر في يلول  0202قرار بإخالء ربع عائالت من الحي ،وهي( :اسكافي ،والكرد ،والجاعوني والقاسمم)،
وتبعه قرار آخر في الشهر ال ي يليه يقضي بإخالء ةال عائالت خرى ،وهي( :حماد ،والدجاني ،وداوودي).
العائالت قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا ،التي رفضت طلب االستئناف ،و صدرت قرارا في شباط  0202بمإخمالء
المجموعة األولى من عائالت الحي من منازلهم بتاريخ  ،0/9/0202والمجموعة الةانية بتاريخ .2/8/0202
وفي وقت متأخر من الليلة الماضية ،هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الشبان المعتصمين داخل حي الشميمخ جمراح
في القدت ،واعتدت عليهم بالضرب قبل ن تجبرهم على مغادرة المكان.

0202-4-01
شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بتجريف راضي المواطنين فمي بملمدة بمروقميمن رمرب سملمفميمت ،بمهمدف تموسمعمة
مستوطنة "بروخين".
ي كر ن مستوطنة "بروخين" قيمت على راضي بلدتي كفر الديع وبروقين عام  ،2999ويواصل االحمتمالل عمممال
التوسعة فيها بشكل مستمر.
0202-4-00
خطر قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بإخالء المواطنين بالقوة من مساكنهم ،في خربة ابزيق باألروار الشماليمة ،إلجمراء
تدريبات عسكرية.
0202-4-02

علن ما يسمى مجلت التخطيط األعلى -اللجنة الةانوية لالستيطان -التابع إلدارة االحتالل ،عن إيدا ،مخطط تفصيملمي
يحمل الرقم  ، 2/0/222عبارة عن تغيير مخططات في حواض وقسائم ممن راضمي قمريمة رامميمن شمرق طمولمكمرم،
القريبة من مستوطنة "عناب" المقامة على راضي رامين وبيت ليد وكفر اللبد شرق المحافظة.
وتضمن المخطط حوض رقم ( )2من راضي رامين وال ي يضم جزاء من مواقع :حريق إبراهيم ،وخليل برنية سهل
الجر ،والسمع ،وموقع خليل  -صلح.
وجاء في اإلعالن ن الهدف من المخطط تغيير استعمال المنطقة من رض زراعية ،إلى مناطق لالستمخمدام السمكمانمي
والتوسع العمراني وتحديد شبكات طرق ،و عطى االحتالل من خالل مخططه صحاب األراضي المستهدفة ممهملمة 12
يوم لالعتراض.
0202-4-02
خطرت سلطات االحتالل االسرائيلي ،بوقف بناء وهدم  23منزال في بلدة قبالن جنوب نابلت.
قوات االحتالل اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات تقضي بوقف البناء والهدم لـ 23منزال تقع في الجهة الشممالميمة ممن
بلدة قبالن جنوب نابلت؛ و لع بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج) ،وبدون ترخيص.
0202-4-29
شرعت شركات استيطانية ،بأعمال توسعة وبناء وحدات جديدة في مستوطنة "مسكيوت" باألروار الشمالية.
حي ان شركات عاملة في المستوطنات بد ت بأعمال بناء في  03وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة الجاةمة
على راضي المواطنين في األروار الشمالية.
0202-4-18
خطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوقف العمل والبناء في المقبرة اإلسالميمة شمرق يمطما ،ممهمدديمن نمه فمي حمال
االستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفي مر إزالة للمقبرة بشكل سريع.
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0202-4-20

قامت قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية بهدم منزال يعود لعائلة الجعابيص في منطقة مرج الغمزالن فمي عمر رمراب
ببلدة بيت ساحور شرق بيت لحم ،تقدر مساحته  ٠٨مترا مربعا.
ي كر ن منطقة عر رراب البالغة مساحتها نحو  222دونم ،تتعرض العتداءات مستمرة من قبل قوات االحتالل.
0202 -4 -1
خطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم ووقف البناء في  13منشأة في منطقة الر ت األحمر باألروار الشمالية،
حي داهمت قوات االحتالل منطقة الر ت األحمر ووجهت إخطارات لـ 13منشأة (خيام لملمسمكمن وحمظمائمر مماشميمة)،
وإخطار طريق زراعية بطول  3022متر.
0202-4-1
جرافات وطواقم بلدية االحتالل بالقدت اقتحمت العيسوية ونف ت عممملميمات همدم وتمخمريمب لمممنمشم ت فمي ممنمطمقمتمي
"الزعرورة" و"حبايل العرب" من البلدة تعمود لملمممواطمنميمن مماجمد المممزرعماوي ،ودرويمر درويمر ،بمحمجمة عمدم
الترخيص.

اعتداءات المستوطنين
0202-4-32
اعتدى مستوطنون ،على هالي حي الشيخ جراح في القدت المحتلة ،وهاجموا منازل المقدسميميمن ،وتصمدى الشمبمان
العتداءات المستوطنين التي صبحت شبه يومية في الحي.
0202-4-01
احرق مستوطنون ،ةال سيارات تعود لمقدسيين يقطنون قرية بيت إكسا شمال ررب القدت ،وهم :عميمسمى حمممودة
ري  ،وانت الخطيب ،ولعائلة بو خلف.
0202-4-04
هاجم مستوطنون ،منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة المقمدت المممحمتملمة ،حميم قمدم عشمرات
المستوطنين بلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات هالي الحي ،وحاولوا اقتحمام ممنمازلمهمم ،تمحمت حمممايمة
شرطة االحتالل ،قبل ن يتصدى لهم الشبان ،وال وا بعدها بالفرار.
0202-24-00
هاجم عشرات المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنيمن قمرب بماب المخملميمل وبمالمبملمدة المقمديمممة
بالتزامن مع قمع قوات االحتالل للمواطنين في مختلف نحاء القدت.
و ظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي مستوطمنميمن يمطملمقمون المنمار صموب المممواطمنميمن
المقدسيين في تطور الفت داخل مدينة القدت وسط صمت شرطة االحتالل وقيامها بمقمممع المممواطمنميمن المممقمدسميميمن
اآلمنين.
0202-4-29
قطع مستوطنون في ساعات متأخرة ،شجارا وسياجا يحيط بأرض حد المواطمنميمن فمي قمريمة جمالمود جمنموب شمرق
نابلت ،وسرقوا معدات ،و لحقوا ضرارا بأعمال البناء هناع.
0202-4-8
استولى مستوطنون على ةال عمارات سكنية وقطعة رض في سلوان بالقدت المحتلة.
وبحسب مركز معلومات وادي حلوة ،فإن العمارات السكنية الةال وقطعة األرض تقع في الحارة الوسطى في
سلوان.
وقال المركز في بيان صحفي ،إن قوات االحتالل ،حاصرت فجرا ،الحارة الوسطى في بلدة سلوان ،ووفرت الحماية
والحراسة لمجموعة من المستوطنين من جل توطينهم في العمارات السكنية.
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و ضاف ن المستوطنين قاموا بوضع ررفتين سكنيتين داخل قطعة األرض ،إضمافمة إلمى درج جماهمز ،كممما وضمعموا
كاميرات مراقبة على البنايات السكنية ،وفتحوا مدخال جديدا ألحد البنايات ،و وضح المركز ن عدد البؤر االستيطانية
في حي بطن الهوى في سلوان ارتفع اليوم إلى  20بؤرة وقطعة رض.
0202-4-1
مجموعة من مستوطني مستوطنة "الدبويا" وسط مدينة الخليل اعتدوا بالضرب على المواطنة تحرير الشرباتي (03
عاما) وطفلتها (عامان) ،في شار ،الشهداء وسط المدينة ،وهما في طريقهما لزيارة منزل العائلة.
0202-4-0
قامت مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات االحتالل ،ق بتجريمف راض لمتموسميمع طمريمق زراعمي مموصمل
ألراضي الخمار تحديدا "خربة موسى ررب بيت لحم" بطول  222متر وعرض  1متار ،ألرراض استيطانية.
ي كر ان منطقة الخمار تتعرض من فترة الى هجمة استيطانية من قبل مستوطنين ،تمةمل فمي نصمب بميموت ممتمنمقملمة
وخيم ،قبل ان يتصدى المواطنون ل لع ويتم إزالتها.

إجراءات تهويد القدت المحتلة
اوال ً  -اقتحامات المسجد األقصى المبارع:
0202-4-2
 901مستوطنا اقتحموا من ساعات الصباح باحات األقصى من جهة باب المغاربة ،على شكل مجموعات ،بالتمزاممن
مع اليوم الخامت من احتفاالت المستوطنين فيما يسمى "عيد الفصح".
0202-4-4
اقتحم  040مستوطنا ،باحات المسجد األقصى المبارع ،بحماية شرطة االحتالل ،حي سمحت للمستوطنين بالمتمجمول
بشكل استفزازي داخل باحات المسجد.
0202-4-9
اقتحم  292مستوطنا ،باحات المسجد األقصى المبارع ،تحت حماية شمرطمة االحمتمالل اإلسمرائميملمي ،ممن جمهمة بماب
المغاربة ،ونف وا جوالت استفزازية في باحاته ،إلى ن رادروه من باب السلسلة.
0202-4-1
220مستوطنا و 20عنصرا من المخابرات اقتمحممموا سماحمات المممسمجمد األقصمى ،تمحمت حمممايمة شمرطمة االحمتمالل
اإلسرائيلي.
0202-4-1

18مستوطنا ،و 09من طلبة المعاهد اليهودية ،اقتحموا باحات األقصى تحت حماية شمرطمة االحمتمالل اإلسمرائميملمي،
و دوا طقوسا تلمودية.
0202-4-22
اقتحم  49مستوطنا ،باحات المسجد األقصى المبارع ،بحماية شرطة االحتالل ،حي
للمستوطنين بتنفي جوالت استفزازية و داء صلوات تلمودية في ساحات األقصى.

رلقت باب المغاربة ،وسمممحمت

0202-4-20
اقتحم  244مستوطنا باحات المسجد األقصى المبارع بشكل استفزازي انطالقا من باب المغاربة ،حي قماممت إرمالق
باب المغاربة بعد االقتحام ،و ن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد بحماية شرطة االحتالل التي تولت حراستهم.
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0202-4-23

اقتحم  008مستوطنا ،المسجد األقصى المبارع بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلمي وتمجمولموا بشمكمل اسمتمفمزازي فمي
باحاته.
0202-4-24
اقتحم  98مستوطنا ،باحات المسجد األقصى المبارع بحماية قوات االحتالل ،كما اعتقلت قوات االحتالل ممواطمنما ممن
بلدة الطور شرق القدت ومددت اعتقال  4شبان من سلوان ،ومنعت إدخال وجبات االفطار للصائمين المتواجدين فمي
باحات المسجد األقصى المبارع ،لليوم الةاني على التوالي.
0202-4-28
91مستوطنا و 90طالبا يهوديا اقتحموا األقصى من جهة باب المغاربة ،وبمحمراسمة مشمددة ممن شمرطمة االحمتمالل،
ونف وا جولة استفزازية في باحاته ،قبل ن يغادروه من جهة باب السلسلة.
0202-4-29
 11مستوطنا اقتحموا الساحات على شكل مجموعات ،من جهة باب المممغماربمة تمحمت حمممايمة ممن شمرطمة االحمتمالل
وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة.
0202-4-02
اقتحم  012مستوطنا باحات المسجد األقصى المبارع ،بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،ونمفم المممسمتموطمنمون
المقتحمون جوالت استفزازية في باحات األقصى.
0202-4-02

مستوطنات متطرفات من منظمة ما تسمى "نساء ألجمل المهميمكمل" ممقمر وسمطمح المخمان بمالمقمدت
اقتحمت مجموعة
ِ
المحتلة ،وهو بناء مطل على المسجد األقصى المبارع وعلى القدت المقمديمممة بمالمكماممل ،و لمع تمحمت حمممايمة قموات
االحتالل.
0202-4-02
اقتحم  282مستوطنا ،باحات المسجد األقصى المبارع ،صباح اليوم األربعاء ،وسمط حمراسمة عسمكمريمة مشمددة ممن
شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
0202-4-00
13مستوطنا ،و 39من طلبة المعاهد والجامعات اليهودية ،اقتحموا باحات األقصى وتجولوا في الممنمطمقمة الشمرقميمة
منه.
0202-4-09
14مستوطنا اقتحموا باحات األقصى و دوا طقوسا تلمودية ،فيما رلقت قوات االحتالل باب المغاربة.
0202-4-01
جددت قوات كبيرة من جير االحتالل ،الليلة ،اقتحامها لساحة وادراج باب العامود بالقدت المحتملمة ،واعمتمدت عملمى
المواطنين المقدسيين اآلمنين الجالسين هناع ،كما جددت اعتداءاتها على المقدسيين المتواجدين فمي المممكمان ،و لمع
لليوم الةال عشر على للتوالي ،ررم ازالتها للحواجز الحديدية التي كمانمت تمغملمق ممن خماللمهما سماحمة وادراج بماب
العامود.
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0202-4-01
اقتحم  19مستوطنا ،المسجد األقصى المبارع ،من جهة باب المغاربة ،بحراسة مشددة من شرطة االحتالل ،ونف وا
جوالت استفزازية في باحات األقصى ،إلى ن رادروه من جهة باب السلسلة.
0202-4-08
اقتحم مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا رليع ،رباط الكرد الواقع إلى اليسار من باب الحديد للداخل إلى المسجد
األقصى ،واستمع المستوطنون لشرح تهويدي من المتطرف رليع حول سب تهويد القدت القديمة.
0202-4-09
اقتحم 82مستوطنا بينهم المتطرف "رليع" ،و 9عناصر من شرطة االحتالل المسجد األقصى المبارع ،ونف وا
جوالت استفزازية في باحاته ،إلى ن رادروه من باب السلسلة.
0202-4-32
واصل االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون ،االنتهاكات بحق بناء شعبنا وممتلكاته في الضفة الغربية والقدت ،حي
اقتحم عشرات المستوطنين األقصى ،واعتدى آخرون على راعي رنام قرب جنين ،فيما اعتقل االحتالل عددا من
المواطنين في القدت وبيت لحم وجنين ورزة ،و خطر بترحيل هالي خربة حمصة الفوقا في األروار ،ونصب
كاميرات مراقبة جديدة في البلدة القديمة من الخليل.
ةانيا ً  -اإلبعاد واالحتجازات ورلق المنشات:
0202-4-2
رلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الطرق المؤدية إلى باحات المسجد األقصى المبارع ،و عاقت تحركات المصلين
الوافدين إلى الحرم ،حي رلقت الطرق عقب نشرها حواجز عسكرية من ساعات الصباح في الطرق المؤدية إلى
األقصى والبلدة القديمة في القدت ،ودققت هويات الشبان ،ما تسبب باحتشاد الوافدين على األبواب وإلى إعاقة
وصولهم.
0202-4-21
قراري إبعاد لمدة  4شهر عن مدينة القدت لألسيرين المحررين نديم الصفدي (
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي،
ّ
 02عاما) وصالح بدر بو عصب ( 02عاما) من بلدة العيسوية ،بزعم رباطهما في المسجد األقصى المبارع.
0202-4-29
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،عضو إقليم حركة "فتح" في القدت عاهد الرشق ،قرارا باإلبعاد عن المسجد
األقصى لمدة سبو ،،وقال الرشق إن سلطات االحتالل اقتحمت منزله في وقت سابق من الليلة ،و بلغته نه سيتم
تسليمه قرارا آخر باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة ستة شهور.
0202-4-03
رلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الجمعة ،باب حطة حد األبواب الرئيسية المؤدية للمسجد األقصى
المبارع ،ومنعت المصلين من دخوله ألداء صالة الفجر.
0202-4-09
صدرت مخابرات االحتالل ،قرارا بابعاد عضو اقليم حركة فتح في القدت عاهد الرشق عن المسجد االقصى لمدة
ستة اشهر.
0202-4-32
عادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،وضع سواتر حديدية متحركة في ساحة باب العامود الخارجية ،بالقدت القديمة،
واستغلت عدم وجود المواطنين في منطقة ومحيط باب العامود مع موعد اإلفطار ،و عادت وضع الحواجز للمرة
الةانية.
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ةالةا ً  -الهدم والسيطرة على العقارات:
0202-4-4
جبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،المواطن عامر شقيرات ،على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدت المحتلة،
حي إنه قدم على هدم منزله بعد ن تلقى إخطارا من االحتالل ،بأنه سيهدم منزله ،ويجبره على دفع ررامة مالية
باهظة مقابل لع ،ما اضطره لهدمه اتيا.
0202-4-1
اقتحمت جرافات وطواقم بلدية االحتالل بالقدت بلدة العيسوية ونف ت عمليات هدم وتخريب لمنش ت في منطقتي
"الزعرورة" و"حبايل العرب" من البلدة تعود له ،وللمواطنين ماجد المزرعاوي ،ودروير دروير ،بحجة عدم
الترخيص.
0202-4-1
علن جير االحتالل اإلسرائيلي ،االستيالء على  23دون ًما من راضي بلدة حزما شرق القدت المحتلة ،لشق شار،
مترا.
جديد يبلغ طوله  2كم وعرضه ً 21
0202-4-29
جبرت بلديه االحتالل في القدت ،المواطن مجد مسلم جعابيص ،من سكان جبل المكبر بحي بشير/الشار ،األمريكي،
على هدم منزله قيد االنشاء ،بحجه عدم الترخيص.
0202-4-01
خطرت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي ،بهدم منش ت سكنية في بلدة العيسوية بمدينة القدت المحتلة.

رابعًا – استهداف المواطنين:
0202-4-1
استشهد مواطن و صيبت زوجته بعد اطالق النار على السيارة التي كانا يستقالنها قرب قرية بير نباال شمال ررب
القدت ،و كدت وزارة الصحة ،استشهاد المواطن سامة صدقي منصور ( 40عاما) من قرية بدو شمال ررب
القدت ،بالرصاص الحي في ر سه قرب بلدة بير نباال ،فيما صيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر ،وجرى نقلها
إلى مجمع فلسطين الطبي برام هللا ،حي وصفت حالتها بالمستقرة.
0202-4-9
إصابة  9مواطنين ،منهم  4بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،من بينهم مصور صحيفة القدت محمود عليان ،و9
آخرين نتيجة اعتداء شرطة االحتالل عليهم بالضرب والتنكيل ،خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي،
االعتصام األسبوعي ضد االستيطان في حي الشيخ جراح بالقدت المحتلة.
0202-4-23
اعتدت قوات االحتالل االسرائيلي الليلة ،على المصلين بعد خروجهم من صالة التراويح قرب باب العامود بالقدت
المحتلة ،حي انتشرت قوات االحتالل يشكل مكةف في منطقة باب العامود عقب مواجهات بينها وبين الشبان في
المكان عقب رفض األهالي قرارات االحتالل بمنع الجلوت في المنطقة.
0202-4-21
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عددا من الشبان ،لم تعرف هوياتهم بعد ،قرب باب العامود بالقدت المحتلة عقب
االعتداء على المصلين الخارجين من المسجد األقصى المبارع ،كما ان قوات االحتالل طلقت قنابل الغاز المسيل
للدمو ،والصوت والرصاص المطاطي ضد جمو ،المصلين ،وإنها اعتقلت عددا منهم ،و صابت آخرين ،حي نقلت
طواقم الجمعية  1مصابين إلى المستشفيات ،واصفة إصابة  4منهم بالمتوسطة.
0202-4-28
صيب  4مواطنين ،خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي المصلين بعد تأديتهم صالة التراويح بالمسجد األقصى
المبارع ،وخروجهم قرب باب العامود وشار ،السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة ،و لع لليوم
السادت على التوالي ،واستخدمت قوات االحتالل المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود
بالقدت المحتلة ،حي اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.
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0202-4-29

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ولليوم السابع على التوالي ،المواطنين الخارجين من صمالة المتمراويمح بمالمممسمجمد
االقصى قرب باب العامود ،و طلقت قنابل الصوت والمياه العادمة صوب المواطنين ومعمظمممهمم ممن المممصملميمن،
و لع في باب العامود ومحيطه ،وفرقتهم بالقوة ،واعتدت على بعضهم بالضرب ونف ت عمليات مالحقة لهم.
0202-4-02
قمعت قوات االحتالل الليلة ،لليوم الةامن على التوالي ،الشبان المقدسيين المتواجدين في محيط ساحة بماب المعماممود
بمدينة القدت المحتلة ،حي ن العشرات من جنود االحتالل ترافقهم فرق خيالة وسيمارة مميماه عمادممة ،قمممعموا
الشبان المقدسيين واعتدوا على بعضهم واجبروهم على اخالء المنطقة تحت تهديد السالح.
0202-4-03
اعتدى مستوطنون ،على ممتلكات المواطنين في شار ،المطران بحي الشيخ جراح شمال القدت المحتلة ،وك لع نف
آخرون اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة الفرنسية بالقدت المحتلة.
0202-4-03
صيب ،الليلة 02 ،مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،وقنمابمل الصموت والمغماز ،خمالل المممواجمهمات المتمي
اندلعت في محيط البلدة القديمة من القدت المحتلة
0202-4-04
اندلعت مواجهات بين شبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي ،على المدخل الرئيسي الشمالي لمبملمدة المرام شمممال ممديمنمة
القدت المحتلة ،حي ان قوات االحتالل طلقت القنابل الصوتية والغازية على الشبان ال ين خرجوا تمعمبميمرا عمن
رضبهم تجاه ما يحد وسط القدت.

0202-4-09
اعتدت قوات كبيرة من جير االحتالل ،على الشبان المتواجدين في باحات باب العامود بالقدت المحتلة.
تصريحات عنصرية

رصد الصحافة المكتوبة:
•

يحرض على سكان خان األحمر ،مدعيا "تواصل مسألة الخان االحمر
جاء على صحيفة "يديعوت حرونوت" مقال ّ
المشتعلة قض مضاجع صحاب القرار .وعلمت "يديعوت احرونوت" بانه في االسابيع األخيرة تبلور محافل في
الدولة اقتراحات حل وسط مختلفة ألهالي عشيرة الجهالين .حد ه ه االقتراحات ،االكةر اهمية ،هو نقل سكان الخان
األحمر الى منطقة اوسع حقا خلف الطريق على مسافة بضع مئات متار قليلة من مكانهم الحالي بحي يتبقوا في
نفت المنطقة التي بين القدت واريحا.

•

ما بما يتعلّق بنتائج االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية جاء على صحيفة "معاريف" مقال محرض على القيادات
السياسية الفلسطينية في الداخل ،مدعيا "بعد اإلعالن عن نتائج استطالعات االنتخابات ،حي تبيّن لوهلة ان
للمتطرفين"" ،نتنياهو يمنح
لنتنياهو  12مقعدا ،بد جميع المحللين بترديد نفت الكلمات" .نتنياهو يمنح مصداقية
ّ
مصداقية للعنصريين"" ،نتنياهو يمنح مصداقية للكهانيين" .قرر المسؤولون عن اإلعالم اإلسرائيلي ن إيتمار بن
جفير ليت شرعيا ،ومن لع الحين ه ا كان الموقف الرسمي لدولة اإلعالم .وجب التوضيح ،اإلعالم لم يررب بن
جفير ابدا ،ولكن في ه ا السياق بالتحديد لم يكن هو الهدف .يخشى اإلعالم من ان يستطيع نتنياهو من تشكيل
حكومة .لما ا ال يمكننا تحمل ه ه الدعاية اإلعالمية؟ ألنه سئمت من إظهار حزب بتسلئيل سموتريتر كحزب
بالمتطرف خصوصا بعد تصفيق الحزب لقرار محكمة
متطرف ،في الوقت ال ي ال يتم نعت حزب "ميريتت"
ّ
ّ
الجنايات الدولية في الهاي.
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•

جاء على صحيفة يسرائيل هيوم رجل دائرة المفاوضات في منظمة التحرير ،صائب عريقات ،كشف النقاب لصحيفة
"الدستور" االردنية في  09/1/0202تفاصيل المفاوضات بين اولمرت وابو مازن اةناء  088لقاء في – 0221
 0228والتي في نهايتها رفض الفلسطينيون تسوية دراماتيكية وشرح الرفض :في كامب ديفيد وصلت (اقتراحات
اسرائيل – د.ر) الى  92في المئة .واليوم وصلت الى  222في المئة .وبالتالي لما ا نسار ،للتغاضي عن كل الظلم
ال ي احيق بنا؟” .كشرط مسبق للبح في الحدود ،طالب الفلسطينيون تحقيق سيادة الدولة الفلسطينية في خطوط
" :2911في كل االحوال محظور الحدي عن الموافقة على تبادل االراضي قبل ن نبسط سيادتنا عمليا" .كما شرح
عريقات الرفض الفلسطيني للتنازل عن "عودة" جماعية الى داخل اسرائيل" :ليت ألصحاب القرار الفلسطيني
الحق في ن يقرروا مصير الالجئين ،والالجئ فقط يمكنه ن يقرر مصيره بنفسه… لالجئ محفوظ اختيار العودة الى
اسرائيل… ليت العودة او التعويض بل العودة والتعويض" .وعلى حد قوله فالحدي يدور عن  242مليار دوالر.
كما كد بأن الفلسطينيين يرفضون االعتراف باسرائيل كدولة يهودية خوفا من المت بحق العودة.

•

يحرض على الداخل الفلسطيني ،بعنوان "ال يبدو هك ا التعاون" ،مدعيا
ورد خبر على صحيفة "اسرائيل هيوم"ّ ،
"تم إطالق سراح المخرب رشدي بو مخ يوم مت من السجن اإلسرائيلي وتم استقباله كالملوع في شوار ،باقة
الغربية .من يجد نفسه ليت مصدوما من ه ا الحد الصغير ،لن كر ان بو مخ كان شريكا في عملية خطف وتع يب
وقتل الجندي موشي تمام في عام  ،2984وان جميع المهللين والمحتفلين هم مواطنون في دولة إسرائيل".

•

محرض على نواب القائمة المشتركة ،بعنوان"
وفي سياق االنتخابات البرلمانية ،جاء على صحيفة "معاريف" خبر
ّ
ليت نشازا .خيانة" ،حي يحمل تحريضا رعن على عضاء البرلمان العرب من القائمة المشتركة لرفضهم قسم
الوالء لدولة إسرائيل في البرلمان ،وبدال عن لع قسموا الوالء لمحاربة االحتالل واألبرتهايد ،االمر ال ي ةار
حفيظة اليمين اإلسرائيلي .تُظهر إسرائيل مرة تلو األخرى ان ديمقراطيتها زائفة وليت لها القدرة على استيعاب
آراء ال تروق للهيمنة اإلسرائيلية اليمينية.

•

في صحيفة "اسرائيل هيوم" ،ورد خبر بعنوان "تجديد المساعدات األميركية لألونروا – خطوة خاطئة" ،يحمل
تحريضا على وكالة رو وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا" ،وعلى اإلدارة األميركية لتجديدها المساعدات
المالية.

•

و شار الصحفي اإلسرائيلي "ارئيل كهانا" إلى ان الوكالة تقوم بتعزيز مشكلة الالجئين بدال من حلها ،كما ويدّعي ان
المدارت التابعة للوكالة تنمي جياال على التحريض والعنف ودعم اإلرهاب ،وبالنسبة لبعض اإلسرائيليين كل
مدرسة او مؤسسة تنمو على االنتماء الفلسطيني ،وتعمل لصالح القضية الفلسطينية وضمان إحراز العدل للشعب
الفلسطيني ،هي "بمةابة منظمات داعمة لإلرهاب ورير شرعية".

•

يحرض على الجمعيات الفلسطينية لحقوق اإلنسان بدعوة انها تدعم
جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقال ّ
اإلرهاب وتنفّ ه ،مدعيا "سيقوم حفل ايقاد الشمو ،على جبل هيرتسل من رفع معنوياتنا ويمنحنا االمل في اإلنسانية
وفي الخير الموجود في العالم .واحد من بين  20موقدي الشمو ،هو الحاخام ايتان شنراف .شنراف هو اب ةاكل
ومن بين مؤسسي جمعية خيرية تدعى "صوت رينا" ،ال ي يحمل اسم ابنته

•

التي قتلت عام  0229على يد "مخربين" تابعين للحركة اإلرهابية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

•

محرض على عضو البرلمان عوفر
وفي سياق الهجوم على القائمة المشتركة ،جاء على صحيفة "معاريف" مقال
ّ
كسيف وعلى المجتمع العربي ككل ،مدعيا "في عقاب نشر مقطع فيديو يُظهر االعتداء على عضو البرلمان كسيف
على يد شرطي خالل المظاهرة ،سار ،عضاء برلمان من اليمين واليسار لغدانة الشرطي ،ولم يكترةوا لفحص
الحقائق الكاملة .كمن تكلّم يضا مع الشرطي ،ال ي لم عرفه من قبل ،تتبيّن الصورة ان الشرطي رد فعل لهجوم
جسدي عليه.
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رصد "وسائل التواصل االجتماعي"
"فيسبوع":
• نير بركات – عضو برلمان عن الليكود
تخطط السلطة الفلسطينية السيطرة على المناطق المفتوحة في "يهودا والسامرة" وك لع على طرق الوصول األساسية
للمستوطنات ،و لع بمساعدة التمويل األوروبي .ممنو ،ان نسمح له ا .علينا ان نعيد السيطرة والنفو إلى يدينا،
المحافظة على األرض وفرض النفو .
•

بتسلئيل سموتريتر – عضو عن االتحاد القومي
لن تتشكل حكومة يمينية تعتمد على الحركة اإلسالمية لمنصور عبات .نقطة .ليت من الداخل وليت من
الخارج ،وليت من خالل االمتنا ،وليت من خالل ي ك بة خرى.
داعمو اإلرهاب ال ين يقوضون وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ليسوا شركاء شرعيين في ي حكومة .نفاق
اليسار ،ال ي يالحق نتنياهو ال ي حرز إنجازات م هلة لدولة إسرائيل ،ولكي يتم تغييره مستعد اليسار ان
يبيع دولة إسرائيل لمن يتحالف مع لد عدائنا – لقد اعتدنا لألسف الشديد .األصوات رير المسؤولة لبعض
الجهات في اليمين ،وال ين يدعمون االعتماد على "عبات اللطيف" هم يمةلون بلبلة خطيرة.
صدقائي ،اخرجوا لع من ا هانكم ،لن يحد  ،ليت في وجودي .

•

ايتمار بن جفير – عوتسما يهوديت
سنعمل في الكنيست القادمة ضد اإلرهاب الجنسي تجاه بنات إسرائيل. )...(.

• آفي ديختر – عضو برلمان عن الليكود
"لن نضيع لحظة واحدة" ..قسمت الوالء اليوم لكنيست الـ  ،04وفورا وضعت على طاولة البرلمان مقترح قانون
كنت قد دفعت به خالل الدورة البرلمانية السابقة" :إبطال مواطنة او إقامة من مخرب إسرائيلي يتلقى مردودا
لعمل اإلرهاب".
شاهدنا يوم مت لألسف مناظر اطالق سراح قاتل الجندي موشي تمام ،واحتفاالت استقباله في بلدته باقة الغربية.
سيقوم مقترح القانون بتصحيح العار المريب وستسحب من مخرب كه ا ،ال ي تلقى مردودا من السلطة
الفلسطينية ،مواطنته او حق في اإلقامة الةابتة في إسرائيل.)...( .
• متان كهانا – عضو برلمان من يمينا
قاتل ساقط يعود ردا إلى الحياة وكأن شيئا لم يكن وصوت دم خينا موشي تمام يصرخ من األرض!
حضرة الوزير درعي ،لما انت منتظر بالضبط؟!
•

بتسلئيل سموتريتر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
توجهت اآلن لوزيري األمن واالمن الداخلي بطلب إقامة لجنة فحص فورية لإلخفاق الكبير ال ي سمح إقامة مسيرة
التحريض ودعم اإلرهاب في وضح النهار في باقة الغربية.)...( .

•

ايتمار بن جفير – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
حمد طيبي ،وال ي كان مساعد ياسر عرفات هان  1ماليين من اليهود ال ين قتلوا في المحرقة .شخص كه ا ال
يستحق ان يتواجد في كنيست إسرائيل.
ايتمار بن جفير – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
خالل قراءتي ألسماء ضحايا العراق خالل المحرقة المريبة ،اختار عضو البرلمان حمد الطيبي ان يخرج من
البرنامج بشكل مستفز .احمد الطيبي لم يحاول المت بي انما المي ب كرى النا ّجين والضحايا .مساعد كبير القتلة
ال يجب ان يكون في كنيست إسرائيل ،وجود داعم اإلرهاب ه ا في البرلمان كل دقيقة هي عبارة عن بصقة في
12
وجه شعب إسرائيل وماليين الضحايا.

•

•

ايتمار بن جفير – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
قدمت صباح اليوم توجها عاجال لرئيت الكنيست يريف لفين طلب سحب فوري لجميع حقوق اعضاء القائمة
المشتركة عقب رفضهم قسم الوالء وفقا للقانون .طالبت توجيه وامر للمنظمين في الكنيست عدم السماح في
الدخول إلى قاعة البرلمان و إلى اللجان لكل من اعضاء البرلمان عودة ابو شحادة توما سليمان وعوفر كسيف،
وتجريدهم يضا من حقوقهم للحصول على مكتب ،سيارة و جور من البرلمان.
سيمحا روطمان – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
ال يوجد وقت لألالعيب.
يتحول إلى شريع
من ال يمد يده إلقامة حكومة يمين تعنى في الحرب اليومية على األراضي في يهودا والسامرة،
ّ
السلطة الفلسطينية في حربها لخنق االستيطان اإلسرائيلي.

•

بتسلئيل سموتريتر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
في يوم قسم الوالء للكنيست وقّعت اوريت عشرات عضاء البرلمان الجدد والقدماء على قانون المستوطنات
الصغيرة" .هناع التزام من قبل رالبية حزاب االئتالف وال سبب ألن ال يكون القانون األول يتم تمريره في
البرلمان ،ال يوجد سبب في العالم ان مواطني إسرائيل المستوطنين ،المتساويين في الواجبات ،ان ال يكونوا
متساويين في الحقوق يضا ،قانون خالقي وصادق!".
ايتمار بن جفير – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
اسبو ،طيب" .اطالب صديقي الوزير اوحانا ،ال ي ةنيت على عمله عدة مرات ،العمل على إقامة وحدة لتدبر مر
ولئع المخربين – تتحول القدت إلى الغرب المجنون".
ايتمار بن جفير – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
تغرد ،والمستشار القضائي صامت .إ ا
" فتى مفتي القدت ه ا االسبو ،انه ممنو ،بيع البيوت لليهود .الشرطة لم ّ
كان اولئع حاخامات ،فكانت الدولة في حالة ارتجاج".
"خالل خطابي في البرلمان طلبت من المستشار القضائي اخ استراحة من محكمة نتنياهو ،ومطالبة الشرطة بدعوة
المفتي إلى تحقيق وتقديمه للعدالة".
تويتر:
جمعية عاد كان
من خلف الكواليت ودون علم دولة إسرائيل ،انكشف مامنا مخطط المئة لالتحاد األوروبي في الشرق األوسط.
خصص االتحاد األوروبي واألمم المتحدة مبلغ  3مليار يورو إلقامة دولة فلسطينية وإقامة مدينة عاصمة
جديدة في القدت.
المحامي موريت هيرر
يطلق اليوم سراح حد المخربين ال ي قتل الجندي موشي تمام ،وكأن شيئا لم يحد  .نتحد عن مخرب ،عضو
في المنظمة اإلرهابية الجبهة الشعبية ،وهو يضا مواطن دولة إسرائيل.
كان بإمكان وزير الداخلية ان يبادر لعملية سحب مواطنة المخرب ،ولكنه اختار عدم استغالل صالحيته
ومسؤوليته.
ضربة خرى لقدرتنا على الرد!،

•

حركة ريجافيم
نتنياهو :وقف تسوية الخان األحمر!
نشر صباح اليوم في يديعوت حرونوت ،ان اإلدارة المدنية عرضت على سكان خان األحمر تسوية البؤرة على بعد
 022مترا فقط من مكانه الحالي ،الجهة األخرى لشار ،القدت البحر الميت.
نحن نطالب رئيت الحكومة نتنياهو لوقف ه ا المقترح لإلدارة المدنية وال ي يُمةل تسوية خطيرة لبؤر السلطة
الفلسطينية في ه ه المنطقة االستراتيجية.
مئير دويتر ،مدير عام ريجافيم" :يقع خان األحمر في منطقة استراتيجية للغاية حي تحاول السلطة الفلسطينية ان
تبني من خالله امتداد جغرافي يربط بين بيت لحم و ريحا ورام هللا .تسوية البؤرة بشكل ةابت في الجهة األخرى
للشار ،يُعتبر مصادق وانتصار فعلي لمخطط السيطرة للسلطة الفلسطينية".

•

•

•

•

•
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• بتسلئيل سموتريتر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
ه ا الصباح يضا علينا الت كير والتوضيح :حكومة تستند على داعمي إرهاب ومخربين لن تكون "حكومة يمين"
انما حكومة يمألها الدم .لن تصنع اي مر يميني ،ستؤدي إلى سقوط اليمين وصعود اليسار مع داعمي اإلرهاب،
وستحول دولة إسرائيل إلى رهينة على كل خطوة لصالح من ال يعترفون بحق وجود الدولة كدولة يهودية.
• بتسلئيل سموتريتر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
داخل منطقة النفو التابعة إلسرائيل تنشط عنصرية عنيفة وتشغّل السلطة الفلسطينية قوانينها ال ين يشملون اإلعدام
لبائعي األراضي والبيوت لليهود .كل الضالعين في الموضو ،يجب ان يجلسوا خلف قضبان السجن ،وعلى دولة
إسرائيل ان تمنح الحماية للبائعين وان تفرض نفو ها في القدت.
• بتسلئيل سموتريتر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
يا حمد ،بإ ن هللا سأكون وزيرا وه ا لن يكون بدا من خالل االعتماد على داعمي اإلرهاب ومعانقي مخربين
كأمةالع و مةال رفاقع في الحزب .انتم استمروا في استفزازاتكم الطفولية داخل قاعة البرلمان ونحن سنستمر
في بناء رض إسرائيل كبيت الشعب اليهودي ،بالنسبة له وبالنسبة لكل من يعترف ان إسرائيل هي دولة
يهودية.
• بتسلئيل سموتريتر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
"من يعرف المجتمع العربي قليال يعرف انه على المستوى االستراتيجي للمدى البعيد الحركة االسالمية تشكل خطرا
كبر من الحركات الوطنية العلمانية .منحها قوة وميزانيات هو بمةابة تعزيز للقوة الدينية المتطرفة في المجتمع
العربي على حساب القوة المعتدلة ال ي يمكن ن نصل إلى تعاير معين معهم مقابل ترع تطلّعاتهم القومية".
• ميخال وولديجر – عضو برلمان عن تسيونوت هدتيت
"اإلرهاب العربي ما زال مستمرا في رفع ر سه .حين نصمت إيزاء الصفعة لشاب متدين في القطار ،ليت من
المفاجئ ان يتم االعتداء بشراسة على رئيت مدرسة دينية ،حان وقت األعمال .طالب جهزة تطبيق القانون
بالتحرع".
ّ
رصد القنوات:
• المصدر( :كان) هيئة الب واإل اعة والتلفزيون
النشرة اإلخبارية المسائية
تقرير :روبي هامرشلج
يلقي الضوء ه ا التقرير على ،قيام فراد شرطة حرت الحدود ،باالعتداء على طفل من قرية طوبا الزنغرية في الجليل
األعلى ،و لع على خلفية قيام الطفل بخبط ناف ة الشرطة بكفه ،مما استدعى قيام فراد الشرطة المتواجدين
باالنقضاض عليه ،ضربه واهانته ،واستدعاء دورية إضافية لتعزيز القاء القبض عليه ،وتع يبه ،مما سفر الى
خطرا على فراد الشرطة ،فقط لكونه طفل من إحدى القرى
إدخاله الى المستشفى ،ررم نه طفل ،وررم نه لم يشكل
ً
العربية المهمشة ،والتي تنتشر بها مظاهر العنف.
• المصدر( :كان) هيئة الب واإل اعة والتلفزيون
النشرة اإلخبارية المسائية
تقرير :هدات جرينبرج
يتحد ه ا التقرير ،عن تنفي جريمة كراهية " تدفيع الةمن " في مدينة كفر القاسم في منطقة المةل الجنوبي ،من قبل
مستوطنين اةنين ،حي قاما بةقب دواليب السيارات وكتابة شعارات كراهية على بعضها ،تدعو إلى طرد العرب و
قتلهم.
وه ه ليست المرة األولى التي تقع فيها جريمة تدفيع الةمن في المدن الفلسطينية في األراضي المحتلة عام  ،48دون
محاسبة هؤالء المستوطنين المجرمين والمخالفين للقانون!
• المصدر( :كان) هيئة الب والتلفزيون اإلسرائيلي
برنامج :لحظة الحسم -ر ت الموساد
في ه ا الجزء من الترجمة ،يتحد عن المزيد من إخفاقات الموساد في تجنيد شخاص رير مناسبين ،و عير "
نزهاء " حسب معايرهم " األخالقية " ،من بينهم وكيل موساد سابق ،وهو ضابط في البحرية الكندية يدعى فكتور
اوستروبكت ،ال ي قام بعد طرده من الموساد قام بتأليف14كتاب ،وابتز من خالله إسرائيل ،ونشره الحقًا.

• المصدر( :كان) هيئة الب واإل اعة والتلفزيون
النشرة اإلخبارية المسائية
تقرير :روبي هامرشلج
يلقي ه ا التقرير الضوء على قيام فراد شرطة حرت الحدود ،باالعتداء على طفل من قرية طوبا الزنغرية في الجليل
األعلى ،و لع على خلفية قيام الطفل بخبط ناف ة الشرطة بكفه ،مما استدعى قيام فراد الشرطة المتواجدين
باالنقضاض عليه ،ضربه واهانته ،واستدعاء دورية إضافية لتعزيز القاء القبض عليه ،وتع يبه ،مما سفر الى
خطرا على فراد الشرطة ،فقط لكونه طفل من إحدى القرى
إدخاله الى المستشفى ،ررم نه طفل ،وررم نه لم يشكل
ً
العربية المهمشة ،والتي ينتشر بها مظاهر العنف.
• المصدر( :كان) هيئة الب والتلفزيون اإلسرائيلي
النشرة اإلخبارية المسائية
تقرير :نوريت يوحنان
المقدمة:
يلقي الضوء ه ا التقرير ،على مواطن مقدسي قامت مجموعة من المستوطنين الملةمين باالعتداء عليه ،دون االلتفات
إلى كبر سنه ،ورشقه بالحجارة وضربه ،حين كان يتواجد بجانب منزله ويمده بخط الكهرباء ،نفت المستوطنين
المعتدين قاموا في السابق بقطع الكهرباء عن البيت ،وبعد االعتداء على الرجل المقدسي قاموا بإسقاط العامود ،وكل
سلطات اإلسرائيلية وتحت حماية الجير اإلسرائيلي المساند لهم في االعتداء والتخريب وتعريض
لع على معرفة من ال ُ
حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الخطر.
• المصدر( :كان) ،هيئة الب واإل اعة والتلفزيون
برنامج :اللحظة الحاسمة -على ر ت الموساد
الجزء األخير من الفيلم الوةائقي ( -40:44حتى النهاية)
المقدمة:
في ه ا الجزء األخير من الترجمة ،يتحد األطباء النفسيين في الموساد ،عن تأةر وكالء الموساد بسلوكهم النفسي،
وكيفية تشغيل ضباط جمع المعلومات في الموساد للعمالء األجانب والتأةير عليهم لخيانة وطانهم وتشغيلهم في العمل
الجاسوسي.
كما يتحد العمالء نفسهم وموظفو الموساد عن األةمان التي دفعوها مقابل عملهم في الموساد وبعدهم ألسابيع وشهور
عن بيوتهم وعن عائالتهم.
• المصدر :موقع منظمة كسر الصمت
شهادة الجندي المحرر ايرز كتساب
المقدمة:
يروي الجندي المحرر ايرز كتساب شهادته ،ةناء خدمته العسكرية في منطقة نابلت ،حي صدر المسؤولون في
الجير اإلسرائيلي ،بقطع الطرق بين القرى المحيطة في نابلت وبينها ،ليستخدم المواطنين الفلسطينيين طريقًا بديلة،
حتى يصلوا إلى راضيهم و إلى البلدات المجاورة ،ووضع حواجز الحقًا ،إضافة إلى استخدام الجير اإلسرائيلي الكمائن
لترصد الفلسطينيين المارين ،وإطالق النار عليهم إلخافتهم ومنعهم من المرور عبر ه ه المساحة التي توصل بين القرى
المحيطة ببعضها وبنابلت.
• المصدر( :كان التربوية)  -ضمن باقة قنوات هيئة اإل اعة والتلفزيون اإلسرائيلي
برنامج  03دقيقة ،حول اإلرهاب اليهودي
المقدمة:
يسلط ه ا اللقاء مع رفائيل ساجي ،وهو محقق سابق بالشاباع ،ومؤلف كتاب حول التطرف اليهودي ،على اإلرهاب
اليهودي ،ال ي بات ينتشر ،وال ي يقوم بتنفي عمليات تدفيع ةمن ضد فلسطينيين برياء ،فقط ألنهم عرب ورير يهود.
ويتحد  ،عن صل الجماعات اليهودية المتطرفة ،ومن ين تت وكيف تطورت ،من إرهاب اقتصادي لتهجير
وبممتلكاتهم ،مةلما حد في دوما.
الفلسطينيين ،إلى إرهاب وعنف جسدي ال ي يضر بهم،
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