
 

 

1 
 

 تقرير اعتداءات جيش االحتالل ومستوطنيه على القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  

 2020\أيلول

 

القطاع  نفذها جيش االحتالل ومستوطنيه على  التي  االعتداءات  الزراعي  العمل  لجان  التابعة التحاد  الزراعية  اللجان  رصدت 

بلغ   لمنشآت زراعيةواخطارات بالهدم شهد عمليات هدم والذي شهر أيلول،  ل وقطاع غزة الغربيةالزراعي الفلسطيني في الضفة 

واالستيالء على أكثر وتجريف  شجرة،    1400أكثر من  فة إلى اقتالع  باإلضا  منشأة، وهدم بئرين لجمع المياه،  13عددها أكثر من  

 والتوسع االستيطاني.  ملية االستيالء على األراضي لعتصاعد مستمر  دونم، في 130من 

                                      

 هدم منشآت زراعية 

 
 األغوار \ قوات االحتالل تهدم مساكن في يرزا                   

 

 متر مربع في منطقة جبنا في مسافر يطا في الخليل.   300بمساحة  قوات االحتالل تهدم بركسا    2020\ 9\2 •

  .قرية بيرين، غربي بلدة بني نعيم، شرقي مدينة الخليلفي   3م50قوات االحتالل تهدم بئر مياه بسعة   2020\ 9\2 •

أن قرية  يذكر  بيت لحم. أخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي، بهدم بركسين لتربية الماشية، في قرية كيسان، شرق  2020\ 9\7 •

 3500كيسان تتعرض إلى هجمة استيطانية شرسة، وتشهد أكبر مشروع استيطاني في بيت لحم، ينذر باالستيالء على حوالي  

 دونم.

 .قرية التوانة، شرقي مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليلفي    2م80حظيرة أغنام، من الصفيح، مساحتها  إخطار بهدم    2020\9\14 •

اإلسرائيلي،    2020\9\17 • االحتالل  جيش  من  قوات  الخليلخاقتحمت  محافظة  شمالي  حلحول،  مدينة  شمالي  الجمجمة،  ،  ربة 

 3م70، وبئر مياه سعته 2م70غرفة زراعية من الطوب والصفيح، مساحتها وهدمت 

، شمال الضفة الغربية.  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خربة يرزا، في األغوار الشمالية، شرقي مدينة طوباس  2020\9\12 •

 .ألصقت سلطات االحتالل إخطارين على جدران منشأتين زراعيتين )بركسين(

هللا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، منطقة باب شهاب الواقعة بالجهة الغربية لبلدة نعلين، غربي محافظة رام    2020\9\14  •

 .م200يط بأرض زراعية تبلغ مساحتها دونم وبهدم جدار استنادي مصنوع من الطوب واإلسمنت، يح وشرعت

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، خمسة بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان، شرقي مدينة بيت لحم، بدعوى    2020\9\24 •

 .البناء دون ترخيص
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بركس من  ، وههدمت  الضفة الغربيةاقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قرية الجفتلك، شمال مدينة اريحا، شمال    2020\9\30 •

ا منه مسكنا  ،  مترا  100الزينكو تبلغ مساحته   غالبيتهم من األطفال والجزء اآلخر    نفارأمن عشرة    ةلعالته المكون   ويستخدم جزء 

 . حظيرة حيوانات

 

 على األراضي واألشجار تاعتداءا

 

 
 الخليل  \تجريف أراضي زراعية في زنوتا

 

، من منطقة دير  2م  75دونمات و  6االستيالء ووضع اليد على مساحة  ب   ا  قرارأعلنت قوات االحتالل االسرائيلي،    2020\ 9\4 •

ضمن أراضي منطقة خربة دير قلعة التابعة لبلدة دير بلوط،    2م  915و  دونما    17سمعان، التابعة ألراضي بلدة كفر الديك، و

 ."بدوئيل " و "ليشيم"لصالح مستوطنتي ، غربي سلفيت

 المستوطنين.شجرة زيتون من سهل ترمسعيا من قبل قطعان  ٤٥وسرقة  اقتالع 2020\ 9\7 •

قرية حارس، شمال مدينة سلفيت، لصالح   2020\ 9\7 • بتجريف منطقة خلة حديدة، في  قوات االحتالل اإلسرائيلي  شرعت 

المقامة على أراضي قرية حارس، وقرى محافظة سلفيت. وتبلغ مساحة المنطقة المجرفة    "كريات نتافيم"توسيع مستوطنة  

 .، مزروعة بأشجار الزيتوندونما   42حوالي 

 الخليل.  \الل تجرف أراضي زراعية في زنوتا ت االحت ا قو  2020\ 9\8 •

لى الشرق من قرية راس كركر،  إاقتحمت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي، منطقة راس الزيتون الزراعية    2020\ 9\9 •

رة،22شمال غربي محافظة رام هللا. وشرعت الجرافة بتجريف ) وأقدم عمال من شركات خاصة اسرائيلية  ( شجرة زيتون معم 

شق طريق ترابي    بهدفوذلك  ،  دونما    44نحو  مساحتها  والتي تبلغ  األرض،  إقامة سياج شائك مصنوع من الحديد حول  على  

  .Cالمقامة على جزء من أراضي القرية المذكورة ووقوعها في المناطق المصنفة "تلمون" استيطاني لربط مجمع مستوطنات 

حمير في الفارسية في األغوار وتسييج األراضي خربة ااستمرار عمليات استيالء المستوطنين على أراضي    2020\9\13 •

 وزراعتها باألشجار.  

ة الجنوبية من مدينة الخليل، قرار  عسكريا  بوضع اليد سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، المواطنين في المنطق  2020\9\14 •

  .، من أراضي المواطنين موزعة على عدة نقاط، وبما اعتبره القرار )المصادرة ألغراض عسكرية(2م   3000على ما مساحته  

بديا، غربي  اقتحمت مجموعة من المستوطنين، ترافقهم جرافات، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، بلدة    2020\9\17 •

 دونما    16اعتدى المستوطنون على أراضي المواطنين في منطقة خلة عليان ومنطقة أبو شاروخ، وجرفوا حوالي    ،مدينة سلفيت

شجرة وهدموا كرافانا، وجرفوا أسيجة وجدران   950مزروعة باألشجار المثمرة، وهدموا مزرعة بالكامل، واقتلعوا حوالي  

 .استنادية
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هاجمت مجموعة من المستوطنين، ممن يطلقون على أنفسهم مجموعات “تدفيع الثمن”، انطالقا  من مستوطنة    2020\9\18  •

، جنوب شرقي مدينة نابلس، المنطقة الشمالية من بلدة الساوية، جنوب شرقي مدينة نابلس، بالقرب من المستوطنة  "رحليم"

 .عاما   50عمر الشجرة من عام إلى  شجرة زيتون، يتراوح100المذكورة، وقطعوا حوالي 

شجرة    200بعدد من الجرافات واقتلعت  في بلدة بديا في محافظة سلفيت،  قوات االحتالل خلة حسان  اقتحمت    2020\9\19 •

   .مثمرة متنوعة بين زيتون وعنب وخوخ وليمون ولوز

منطقة خربة    مواطن منبعا  من أراضي  مترا  مر  1639أصدرت قوات االحتالل، أمرا  عسكريا  بمصادرة مساحة    2020\9\24 •

غزال في األغوار الشمالية، بهدف توسيع محطة ضخ مياه من بئر ارتوازي في المنطقة، يغذي المستوطنات والمعسكرات  

 .اإلسرائيلية

شجرة    50،  بيت لحم\من مستوطنة "نفي دانييل" المقامة على أراضي قرية الخضر   أحرق مستوطنون إسرائيليون  2020\9\25 •

 . زيتون معمرة في منطقة وادي الشامي، جنوب غربي بلدة الخضر

بعد تجريف    2020\9\30 • المعمرة،  الزيتون  قرية حوسان، أاقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عشرات أشجار  راض في 

 غرب مدينة بيت لحم، وهدمت عريشا ، وجدرانا استنادية. 

 االعتداء على المزارعين ومواشيهم وممتلكاتهم 

، انطالقا  من البؤرة "تدفيع الثمن"  مجموعة من المستوطنين، ممن يطلقون على أنفسهم مجموعات هاجمت 2020\9\26 •

، جنوب شرقي مدينة نابلس، منطقة رأس النخل، شرقي بلدة قصرة، والمحاذية للبؤرة االستيطانية  "ايش كودش "االستيطانية 

وثقبوا باآلالت الحادة تنكات المياه المغذية  ، ين للدواجنالمذكورة. اعتدى المستوطنون بالحجارة واآلالت الحادة على مزرعت 

والتهمت النيران لمواطن من القرية، لألرض. كما أعطبوا لوحات الكهرباء ومضخات المياه والتبريد وأشعلوا النيران في أرض 

 النيران.  اتركتور وسيارة مشطوبة قبل أن يتجمهر المواطنون ويخمدو

 

  لمزارعين في غزة وا  اعتداءات على الصيادين

 جزء من أراضي المزارعين المحاذية للسلك الفاصل شرق الشجاعية.بتجريف قامت قوات االحتالل   2020\ 9\2 •

أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق بلدة الشوكة، شرق محافظة    2020\ 9\5 •

 .رفح، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه رعاة األغنام في المنطقة المحاذية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق خان يونس، أعيرة نارية،   2020\ 9\6 •

 الزراعية شرق بلدة الفخاري، مقابل الشريط المذكور، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.  تجاه األراضي

سلحتها الرشاشة بعد منتصف الليل باتجاه مراكب الصيادين العاملة غرب أاالحتالل الحربية بفتح نيران  قيام زوارق    2020\ 9\7 •

 منطقة السودانية ولعدة مرات. 

 . أصوات انفجارات تسمع في عرض بحر شمال قطاع غزة  2020\ 9\9 •

 شرق مدينة غزة.   شرق الشجاعيةالمحاذية للسلك الفاصل راضي المزارعين أرافات االحتالل تقوم بتجريف ج  2020\ 9\9 •

  سلحتها الرشاشة أميل بنيران    6ستهدفت زوارق االحتالل الحربية مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية على بُعد  ا  2020\9\13 •

 . الساعة الواحدة صباحا  

المزارعين بالقرب من السياج الفاصل شرق معبر بيت   أراضيحتالل تقوم برش المبيدات السامة على  طائرات اال  2020\9\22 •

 حانون شمال القطاع. 

غرب منطقة    اتجاههمب قيام زوارق االحتالل الحربية بمالحقة مراكب الصيادين مستخدمة نيران اسلحتها الرشاشة    2020\9\24 •

 . ا  صباح 8ميال الساعة  أ 6على بعد  ةوادي غز

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق خان يونس، أعيرة نارية،   2020\9\25 •

 .تجاه األراضي الزراعية، شرقي بلدتي خزاعة والقرارة، مقابل الشريط المذكور، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
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الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرق بلدة    جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزون داخل الشريط أطلق  2020\9\26 •

الشوكة، شرق محافظة رفح، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه األراضي الزراعية ورعاة األغنام، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في  

 .األرواح

السودانية غرب  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر، قبالة منطقة  2020\9\28 •

أميال بحرية، باإلضافة    6إلى    5جباليا، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية كانت تتواجد على مسافة تتراوح ما بين  

 .لضخ المياه تجاهها. أدى ذلك إلغراق ثالثة قوارب وإلحاق أضرار كبيرة بها دون وقوع إصابات

ر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر، شمال غربي بلدة بيت الهيا،  الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عب   2020\9\29 •

أميال بحرية، وفتحت نيران رشاشاتها   3شمال قطاع غزة، قوارب الصيادين الفلسطينيين، التي كانت تتواجد على مسافة حوالي  

 .ار، دون أن يبلغ عن وقوع إصاباتبشكل متقطع. أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين، والذين اضطروا للفر

 


