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طيني  بف�ارغ الص�بر فه�ي ليس�ت فق�ط إن مواسم الزراعة في فلسطين تعتبر من المواسم الهامة الت�ي ينتظره�ا الف�الح الفلس�
مرتبطة بالجانب االقتصادي بل مناسبات اجتماعي�ة نس�جت خالله�ا أنم�اط م�ن الت�راث والثقاف�ة والع�ادات جوهره�ا الفرح�ة 
واالنبساط واالستمتاع وهي تجسيد لعالقة الفالح الفلسطيني مع األرض ومع الشجرة وحتى وصلت هذه العالقة إلى درج�ة 

وفيها صدحت حناجر الفالحين باألغاني وقيلت القصائد، إال المستوطنين الغرب�اء ع�ن الت�راث واألرض  من الحب والعشق
حولوا هذا النمط من المواسم من الفرحة واالبتهاج بقدومه إلى موسم رعب وخ�وف وت�وتر عب�ر اعت�داءاتهم المنظم�ة عل�ى 

ون المنتش��رون كالس��رطان ف��ي أراض��ي الض��فة الم��زارعين، م��ع بداي��ة ك��ل موس��م لقط��ف ثم��ار الزيت��ون ينطل��ق المس��توطن
الغربية وخاصة الشمال منها في لعبتهم القديمة الجدي�دة لتنغ�يص حي�اة الم�زارع الفلس�طيني خ�الل ه�ذا الموس�م، وه�ي لعب�ة 
وممارسة دامي�ة س�قط خالله�ا العدي�د م�ن الش�هداء خ�الل قط�ف الزيت�ون ف�ي المواس�م الس�ابقة، وأحرق�ت واقتلع�ت عش�رات 

 األشجار وخاصة الزيتون.اآلالف من 

في هذا العام من الواضح ومن خالل متابعة اعتداءات المستوطنين على المزارعين خالل عملية القطف ب�أن هن�اك تص�عيد 
غير  مسبوق ومنظم ومستمر على مدار الساعة، وهو يجري على مرأى وبرعاية منظمة من الجنود اإلسرائيليين ال�ذين ال 

ومتهم ضد اعتداءات هؤالء المستوطنون الذين في أغلب األحيان مسلحون بالبن�ادق، مم�ا يؤك�د يحركون ساكناً كما هي حك
تنص��ل إس��رائيل م��ن التزاماته��ا كدول��ة اح��تالل اتج��اه الم��واطنين الفلس��طينيين الم��دنيين ال��واقعين تح��ت ه��ذا االح��تالل وف��ق 

ص��ل والخ��رق الس��ماح للمس��توطنين بممارس��ة اتفاقي��ات جني��ف الرابع��ة، والق��انون اإلنس��اني ال��دولي، ويزي��د م��ن ه��ذا التن
اعتداءاتهم واستخدام السالح أحياناً، بحيث يب�دوا المش�هد أن هن�اك س�لطتين: س�لطة االح�تالل وس�لطة المس�توطنين، الس�يادة 

  للسلطة الثانية في واقع األمر.

ت��ي كان��ت تش��ن ه��ي م��ن قب��ل حي��ث أن المتابع��ة اليومي��ة لالنتهاك��ات خ��الل موس��م الزيت��ون يؤك��د أن معظ��م االعت��داءات ال
 – 15/09ش�جرة زيت�ون خ�الل فت�رة القط�اف ( 3408المستوطنين وبحماية جيش االحتالل والتي نتج عن�ه إت�الف وح�رق 

30/11/2011  .( 
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 ): 30/11/2011 – 15/09):  يوضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي طالت شجرة الزيتون خالل موسم القطاف (1الجدول (

عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

واد قانا –واد أبو دراس  سلفيت  1  18/09/2011 تكسير أشجار زيتون بشكل جزئي  
عاماً  50-30بعمر  مستوطنة   500 

 رفافا
المزارع داوود 

 يوسف حرب

 نابلس 2
منطقة  -عينابوس 

تعميرة صبح الخاليل  و
 شمال غرب القرية

18/09/2011 اشعال  النيران في أشجار  زيتون  
سنوات 10بعمر  مستوطنة  150 

 "يتسهار

المواطنين: فايق 
حسن أبو دياك، خالد 
فهمي أبو دياك، سعد 
رستم عالن وفتحي 

 إبراهيم حمد.

22/09/2011+21 دير جرير رام هللا 3 اشعال النيران في أشجار زيتون  
مستوطنة  500 معمرة 

 "عوفرا

المواطنين : بكر 
ياسين عمار، غالب 

ياسين عمار، عيد 
 احمد علوي.

21/10/2011 ترمسعيا رام هللا 4 حرقها بالمواد الكيماوية أدى إلى  
 55 اتالفها بالكامل

البؤرة 
االستيطانية 

 "عادي عاد".
 محمود محمد العرجا

شعب الخراب ومنطقة  نابلس  5
قصرة -اللحف   

25/09/2011 اقتالع  أشجار الزيتون بالكامل بعمر  
عاماً  30  

مستوطنة "   250
 معالية افرايم"

صابر عبد الهادي 
 حسن

شعب الخراب ومنطقة  نابلس  6
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر  

مستوطنة "  80 سنتين 
 زياد هالل عودة معالية افرايم"

منطقة شعب الخراب و نابلس  7
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر  

مستوطنة "   30 سنتين 
 أيمن يوسف عودة معالية افرايم"

شعب الخراب ومنطقة  نابلس  8
قصرة -اللحف   

25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر   
 سنتين

مستوطنة "   30
 معالية افرايم"

 عبد حسن بدران

الخراب ومنطقة  شعب نابلس  9
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر  

مستوطنة "  40 سنتين
 عوض عبد الرازق معالية افرايم"

شعب الخراب ومنطقة  نابلس  10
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر  

مستوطنة "  30 سنتين
 إسماعيل رزق معالية افرايم"

شعب الخراب ومنطقة   نابلس 11
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر  

 40 سنتين
مستوطنو 

مستوطنة " 
 معالية افرايم"

 صقر شحادة

شعب الخراب ومنطقة  نابلس  12
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر   

 30 سنتين
مستوطنو 

مستوطنة " 
 معالية افرايم"

عبد المجيد جمعة  

شعب الخراب ومنطقة  نابلس  13
قصرة -اللحف   25/09/2011 اقتالع وإبعاد شتال زيتون بعمر  

مستوطنة "  30 سنتين
 عماد بدري معالية افرايم"

الظاهرية -شويكة  الخليل 14  29/09/2011 عاماً  30تكسير  أشجار زيتون بعمر    45 

مستعمرو 
مستعمرة " 

شمعة" 
 اإلسرائيلية

ن موسى المواط
 سالمة السمامرة
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عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

01/10/2011 النبي صالح رام هللا 15  
اقتحمت مجموعة من المستوطنين 
أطراف قرية النبي صالح وقامت 
 بإحراق عدد من أشجار الزيتون

مستعمرون  15
 صالح احمد صالح يهود

حوارة -منطقة اللحف  نابلس 16  01/10/2011  
اشعال النيران في أشجار زيتون ادى 

 35اكبر عدد منها  بعمر  إلى إحراق
 عاماً 

350 
مستوطنو 
مستوطنة 

 'يتسهار'

المزارع حسن 
محمود اسمر، 

المزارع عبد الناصر 
محمد عودة، 

والمزارع بسام 
مصطفى الحاج علي 

باإلضافة إلى عدد 
من المزارعين في 

 بلدة حوارة.

03/10/2011 الولجة بيت لحم  17 تجريف أشجار زيتون معمرة  لصالح  
الجدار العنصري إقامة  جيش االحتالل  60 

 اإلسرائيلي 

عبد الرحمن أبو التين 
وشريف أبو التين 

وخليل حجاجلة 
وعمران حجاجلة 

وعيسى جعفر سعيد 
الدراس واحمد عبد 

الرحمن الدراس 
 وغيرهم

04/10/2011 بيت أوال  الخليل 18  

جرفت قوات االحتالل مساحات 
واسعة من األراضي كان مزروع فيها 

زيتون قلعوها من جذورها غرس 
 وسرقوها 

جيش االحتالل  150
 اإلسرائيلي

محمود رشيد العكل 
 وإخوانه

05/10/2011 جينصافوط قلقيلية 19  

قامت مجموعة من المستوطنين 
باالعتداء على المواطن/ خضر 

مصطفى عبد هللا وذلك أثناء قيامه 
 بقطف ثمار الزيتون

مستعمرون  0
 يهود

خضر مصطفى عبد 
يدهللا ع  

06/10/2011 جماعين نابلس 20  

قام عدد من المستوطنين باالعتداء 
أثناء قيامهما بقطف الزيتون في 

أراضهم الواقعة على الشارع الرئيسي 
 بالقرب من مستعمرة "تفوح

0 
مستوطنة 

تفوح 
 اإلسرائيلية

حسين محمد الحاج 
عام  وابنه جهاد  65
عام 25  

منطقة قطاع كامل شرق  نابلس 21
صرةقرية ق  06/10/2011 اقدم المستوطنون على اقتالع أشجار  

سنوات 7زيتون بعمر   49 

البؤرة 
االستيطانية  
'يش كودش' 

التابعة 
لمستوطنة 

'شفوت 
 راحيل'.

 غسان توفيق حسن

منطقة قطاع كامل شرق  نابلس 22
06/10/2011 قرية قصرة اقدم المستوطنون على اقتالع أشجار  

سنة  14زيتون  بعمر   17 

ؤرة الب
االستيطانية  
'يش كودش' 

التابعة 
لمستوطنة 

'شفوت 

رزق محمود أبو 
 ريده
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عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

 راحيل'.

منطقة قطاع كامل شرق  نابلس 23
06/10/2011 قرية قصرة اقدم المستوطنون على تكسير  أشجار  

سنة  14الزيتون بعمر   40 

البؤرة 
االستيطانية  
'يش كودش' 

التابعة 
لمستوطنة 

'شفوت 
 راحيل'.

حمود أبو فتح هللا م
 ريده

منطقة قطاع كامل شرق  نابلس 24
06/10/2011 قرية قصرة اقدم المستوطنون على تكسير أشجار  

سنة  12زيتون بعمر   40 

البؤرة 
االستيطانية  
'يش كودش' 

التابعة 
لمستوطنة 

'شفوت 
 راحيل'.

عبد المجيد توفيق 
 حسن

في المنطقة الشمالية   نابلس 25
بورين -الشرقية   07/09/2011  

مهاجمة المواطنين المتواجدين أثناء 
قيامهم بقطف ثمار الزيتون وقام أهالي 

 القرية بالتصدي لهم
(جفعات  0

 رونيم)
بشير حمزة يوسف 

 زين

08/10/2011 شرقي بلدة عقربا نابلس 26  
مهاجمة األراضي القريبة من البلدة، 

شجرة  11وقاموا بتكسير أغصان 
 زيتون معمرة بعد جني ثمارها

مستوطنة  11
 'الون موريه'

األخوة عبد الباقي 
وصبري ومصطفى 

 شحادة  عامر

البياضة وجحافا في  نابلس 27
08/10/2011 عورتا  

مستوطن بالتهجم على  15قام حوالي 
المزارعين الذين يقطفون ثمار 

الزيتون وعلى اثر ذلك حضرت قوات 
االحتالل وقامت بطرد المزارعين من 

نسيق لهمالمكان بالرغم من وجود ت  

مستعمرون  0
   يهود

08/10/2011 جيت قلقيلية 28  

قامت مجموعة من قطعان 
المستوطنين بالتهجم على المزارعين 

الذين يقطفون ثمار الزيتون وحضرت 
 قوات االحتالل وقامت بتفريقهم

مستعمرون  0
   يهود

09/10/2011 عزموط ودير الحطب نابلس 29 ار مهاجمة المزارعين أثناء قطفهم ثم 
مستوطنة الون  0 الزيتون وطردهم من أراضيهم

   موريه

دير الحطب (الدش  نابلس 30
09/10/2011 والشعرة)  

أاقدم المستعمرون على قلع أشجار 
الزيتون بالكامل وزراعة األراضي  

 بالحبوب 
مستوطنة   100

 الون موريه
المزارع أحمد حسن 

 سلمان الزامل

منطقة الجلدات حوض  نابلس 31
)8(  09/10/2011 عاماً  30اقتالع أشجار زيتون بعمر  

مستعمرو الون  25 بشكل جزئي
 موريه

المزارع عبد الرحمن 
عبد الباقي شحادة 

 عامر
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عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

09/10/2011 قصرة نابلس 32  

ستة من المستوطنين اإلسرائيليين 
القاطنين في بؤرة استيطانية غير 

شرعية قُرب القرية هاجموا أراضي 
القرية وقاموا  زراعية يملكها مواطنو

شجرة زيتون. 40بتكسير ما يزيد عن   

مستعمرون  40
   يهود

09/10/2011 كفر القف قلقيلية 33  

قام عدد المستوطنين باالعتداء على 
سكان قرية كفر القف أثناء قطفه لثمار 

الزيتون وقاموا بسرقة كيس الزيتون 
الذي بحوزته وحضرت قوات 

االحتالل إلى المكان واحتجزت 
اطن.المو  

مستعمرون  0
 يهود

المواطن/ سليمان 
 صالح حسان

10/10/2011 جينصافوط / الظهرة قلقيلية 34 مهاجمة المواطنين الذين يقطفون ثمار  
 0 الزيتون

مستوطنو 
مستوطنة 
 عمانوئيل

  

كفر القف / الجهة  قلقيلية 35
10/10/2011 الجنوبية  

االعتداء على المواطن/ سليمان صالح 
ة  أثناء قطفه لثمار حسان من القري

 الزيتون
0 

مستوطنو  
مستوطنة 

"معالية 
 شمرون"

 سليمان صالح حسان

عزموط ودير الحطب /  نابلس 36
10/10/2011 المنطقة الشمالية الشرقية  

مهاجمة المزارعين الذين يقطفون 
ثمار الزيتون في األراضي  القريبة 

 من مستوطنة الون موريه
مستوطنة الون  0

   موريه

 نابلس 37

عورتا / شمال شرق 
القرية داخل وخارج 

السياج المحيط 
 بمستوطنة ايتمار

10/10/2011  
مهاجمة  المزارعين الذين يقطفون 
ثمار الزيتون من األراضي القريبة 

 من المستوطنة
12 

مستوطنة 
   ايتمار

10/10/2011 عزون الشمالية قلقيلية 38  
منع المزارعين من جني ثمار الزيتون 

لثمار واالعتداء على احد وسرقة ا
 المواطنين من البلدة

مستوطنة  0
   معالية شمرون

كفر قدوم / شرق القرية  قلقيلية 39
12/10/2011 منطقة حرايق عابد  

منع المواطن شوقي ابراهيم عبيد من 
دخول أرضه من قبل مستوطن يهودي 

كان متواجداً بالقرب منها وحضرت 
 الشرطة واحتجزت المواطن المذكور

مستوطنة  0
 شوقي ابراهيم عبيد كدوميم

12/10/2011 أراضي كفر قدوم قلقيلية 40  
طرد المزارعين من أراضيهم أثناء 

قيامهم بقطف ثمار الزيتون بحجة 
 األعياد اليهودية

   جيش االحتالل 0

13/10/2011 بروقين سلفيت 41  
اشعال النيران بأشجار الزيتون بعمر 

ادى إلى حرق جزء منها عاماً  30
 بشكل كلي

مستوطنة  340
 بروخين

عائلة آل صبرة وآل 
 سمارة

13/10/2011 عزموط نابلس 42  

اقتحم مستوطنون يركبون خيول 
القرية وقاموا باستفزاز المواطنين 

ورشق الحجارة باتجاههم أثناء قيامهم 
 بقطف ثمار الزيتون

مستعمرون  0
 يهود

  



 

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: www.lrcj.org 

عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

منطقة عراق بورين / ال نابلس 43
14/10/2011 الشرقية  

مهاجمة المزارعين أثناء جني ثمار 
الزيتون، وحاولت مجموعة أخرى  
سرقة أغنام المواطنين والذهاب بها 

 للمستوطنة المجاورة

مستوطنة  0
   براخا

 نابلس 44
بورين وقريوت 

وعزموط / أراضي 
 القرى الزراعية

14/10/2011  

منع المزارعين من الوصول إلى 
في نابلس لقطف الزيتون أراضيهم 

بحجة إلغاء التنسيق األمني الخاص 
 بقطف الزيتون

   جيش االحتالل 0

)436قفين / بوابة ( طولكرم 45  14/10/2011  

منعت قوات االحتالل المتواجدة على  
) بسحب تصاريح 436بوابة قفين (

المواطنين لقطف الزيتون وعلى اثر 
ذلك تجمع عدد من المواطنين على 

ة وقام جنود االحتالل باالعتداء البواب
 عليهم وشتمهم بألفاظ نابية

   جيش االحتالل 0

ياسوف / أراضي القرية  سلفيت 46
14/10/2011 الغربية  

قام مستوطن من "تفوح" بمحاولة 
االعتداء على المزارعين أثناء قطفهم 

لثمار الزيتون شرق بلدة ياسوف وعند 
تجمع المزارعين الذ المستوطن 

ر وحضرت قوات االحتالل إلى بالفرا
المكان وأبلغت المزارعين بضرورة 

 مغادرة المنطقة.

0 
جيش االحتالل 

وقطعان 
 المستوطنين

  

قرية جيت / شمال شرق  قلقيلية 47
14/10/2011 القرية  

قام عدد من قطعان المستوطنين من  -
مستوطن "جلعاد" باالعتداء بالضرب 
على المواطن/ علي حسن السدة سكان 

رية جيت وذلك أثناء تواجده في ق
 أرضه.

مستوطنة  0
 علي حسن السدة جلعاد زوهر

جنوب قرية عراق  نابلس 48
15/10/2011 بورين  

طردت قوات االحتالل، مزارعي 
قرية عراق بورين من أراضيهم أثناء 

 جنيهم للزيتون
مستوطنة  0

   براخا

15/10/2011 بلعين رام هللا 49  

في أراضي مستوطنون يشعلون النار 
زراعية تقع إلى الغرب من بلدة  بلعين 

مما أدى الحتراق عشرات  -رام هللا –
أشجار الزيتون، قوات االحتالل 

أعاقت وصول طواقم الدفاع المدني 
إلخماد الحريق كما منعت عشرات 
الشبان الذين حاولوا الوصول إلى 

 موقع النار للمساعدة في إخماد الحريق

   جيش االحتالل 40
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عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

عوريف / شمال غرب  نابلس 50
16/10/2011 القرية  

تواجد عدد من المستوطنين في القرية 
وقاموا بمضايقة المزارعين الذين  

يقومون بقطف ثمار الزيتون وأطلقوا 
 عدد من الخنازير باتجاههم

مستوطنة  0
   يتسهار

المنطقة  -بورين  نابلس 51
17/10/2011 الجنوبية  

ي تواجد عدد من المستوطنين ف
المنطقة الجنوبية للقرية حيث اندلعت 

مواجهات بينهم وبين المزارعين الذين 
 يقطفون ثمار الزيتون

مستوطنة   0
   يتسهار

نابلس  52 الساوية / المنطقة  
17/10/2011 الشرقية  

قام مستوطنان برش الغاز على 
المزارع/ عبد الكريم يوسف عطياني 

ووالدته أثناء عملهم في قطف الزيتون 
شمال القرية في  

مستوطنة  0
 شفوت راحيل

عبد الكريم يوسف 
 عطياني ووالدته

18/10/2011 ديرستيا / غرب البلدة سلفيت 53 منع المزارعين من الوصول إلى  
مستوطنة  0 أراضيهم

   رفافا

19/10/2011 جيوس / غرب القرية قلقيلية 54  

احتجزت قوات االحتالل المتواجدة 
ت/ حياة على بوابة جيوس المواطنا

فيصل عبد القادر الهندي, ريما محمد 
سليمان وصابرين سليمان وذلك على 
بوابة القرية أثناء عودتهن من قطف 
ثمار الزيتون من أراضيهن الواقعة 

 خلف الجدار

 جيش االحتالل 0

حياة فيصل عبد 
القادر الهندي, ريما 

محمد سليمان 
 وصابرين سليمان

ديرستيا / غرب البلدة  سلفيت 55
19/10/2011 في منطقة حوض صيدا طرد المزارعين أثناء قطفهم لثمار  

مستوطنة  0 الزيتون
   رفافا

21/10/2011 جالود  نابلس 56  

مهاجمة المزارعين ومتضامنين 
أجانب وإسرائيليين، وذلك خالل 

مساعدتهم مزارعي القرية قطف ثمار 
الزيتون، وشرعت بإطالق قنابل 

عالصوت والغاز المسيل للدمو  

8 
جيش االحتالل 

ومستوطنة 
 عادي عاد

عرف من المصابين: 
 43محمود عباد ( 

عاما)، وأدهم حاج 
عاما) 15محمد (  

 سلفيت 57
قراوة بني حسان / 

شرقي القرية في المنطقة 
 المعروفة باسم العين

22/10/2011 منع  المزارع مرعي من جني ثمار  
مستوطنة  0 الزيتون

 محمد سعيد مرعي رفافا

قدسال 58 25/10/2011 عناتا   
تم تجريف أشجار مختلفة وأشجار 

زيتون أثناء عملية هدم منشآت تابعة 
 لعائلة حلوة 

جيش االحتالل  10
  

أحمد محمد حسن 
 حلوة

25/10/2011 بيتلو رام هللا 59 أقدم المستعمرون على تكسير  أشجار  
مستوطنة  47 زيتون

 حلميش

كنعان خليل أبو زيادة 
شجره) خليل  18(

 6يوسف أبو زيادة (
أشجار) وحسن 

مصطفى أبو زيادة 
شجرة) 23(  
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عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

26/10/2011 حوارة/ غرب البلدة نابلس 60  

منع عشرات المزارعين من القرية  
من الوصول إلى أراضيهم لقطف 

ثمار الزيتون بالرغم من وجود تنسيق 
 مع الجانب اإلسرائيلي

مستوطنة   0
   يتسهار

دير الحطب/ أراضي  نابلس 61
ير الحطبد  26/10/2011  

منع وفد من وزارة اإلعالم من 
المشاركة في قطف الزيتون في 

القرية، ومشاركتهم في قطف 
 محصول الزيتون.

   جيش االحتالل 0

بيت صفافا / أراضي  القدس 62
26/10/2011 القرية  

شجرة  زيتون تعود  20قطع 
لمواطنين من حي بيت صفافا 

ر ووضعوا الفتة بالقرب من األشجا
 المقطوعة كتب عليها 'تدفيع الثمن'

مستعمرون  20
   يهود

قرية الجانية / أراضي  رام هللا 63
 القرية

29/10/2011  

قطع عشرات أشجار الزيتون، في 
القرية، ووضعوا ملصقات على 

أشجار أخرى كتب عليها 'هذه الشجرة 
نقلت إلى ملكية يهودية ممنوع 

 االقتراب منها'

مستوطنة  34
 "تلمون" 

سعد يوسف سمحان 
شجرة) وعزت  17(

ماضي سمحان 
شجرة) ومهيب 13(

 4فخري سمحان (
 أشجار).

29/10/2011 عزموط / أراضي القرية نابلس 64  
هاجم المستوطنون بواسطة الكالب 

البوليسية ومنعوا المزارعين من جني 
 ثمار الزيتون

مستوطنة الون  0
   موريه

 رام هللا 65
ترمسعيا / اراضي 

31/10/2011 القرية  
أصيب مسن بجروح أثناء جني ثمار 

 0 الزيتون
مستوطنة 

   معاليه مخماس

01/11/2011 عزون عتمة قلقيلية 66 تجريف أراضي بالكامل لصالح إقامة  
تعود لمزارعين من  جيش االحتالل  100 الجدار العنصري 

 مسحة

02/11/2011 الطور القدس 67  تم قلع اشجار مثمرة أثناء عملية هدم 
عزيز عبد الرحمن   جيش االحتالل  15 منشآت لعائلة زبلح 

 زبلح

أراضي   -قرية مادما  نابلس 68
07/11/2011 القرية جنوبيه  

مهاجمة الحقول الزراعية وإتالف 
عاما  30أشجار زيتون بعمر 

 باستخدام اآلالت الحادة
مستوطنة  26

 يتسهار

المزارع أمين سعيد 
شجرة  18نصار (

زيتون مثمره) 
المزارع محمود و

 8احمد زياده (
أشجار زيتون 

 مثمره).

بلدة ديرستيا غرب /  سلفيت 69
 منطقة الوجه القبلي

09/11/2011 إغراق األراضي بمياه الصرف  
 الصحي

مستوطنة  45
 رفافا

  

الوجه القبلي بلدة  سلفيت 70
09/11/2011 ديرستيا   

كم 2منع جني ثمار الزيتون على بعد 
بحجة عدم وجود من مستوطنة رفافا 

 تنسيق مسبق
0 

جيش االحتالل 
و مستوطنة 

 يتسهار
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عدد األشجار  طبيعة االعتداء تاريخ االعتداء الموقع المحافظة  الرقم
 المتضررة

الجهة 
 الجهة المتضررة  المعتدية

سلفيت  71 09/11/2011 ديرستيا / أراضي القرية   

استشهد المزارع عبد المطلب محمد 
عبد الحكيم  في االربعينات من العمر 
بعد دهسه من قبل مستوطن وهو عائد 

 من جني ثمار الزيتون

مستوطنة  0
 رفافا

 الشهيد المزارع عبد
المطلب محمد عبد 

 الحكيم

بيتلو / رأس كركر دير  رام هللا 72
11/11/2011 عمار /غرب القرى مستوطنة  24 إشعال النيران في أشجار الزيتون 

   حلميش

26/11/2011 خاليل أبو التفاح  بورين نابلس 73 عاماً  70تكسير أشجار زيتون بعمر   مستوطنة  20 
 'يتسهار'

سعيد مصطفى 
 قادوس

وع الكليالمجم  3408     

.2011مركز أبحاث األراضي  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  -المصدر: بحث ميداني مباشر  

 

 –)30/11/2011 – 15/09):  يوضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي طالت شجرة الزيتون حسب المحافظة خالل موسم القطاف (2الجدول (
 : -انظر إلى الخارطة

االعتداءاتعدد  المحافظة  عدد األشجار المتضررة 

 45 3 القدس

 195 2 الخليل

 60 1 بيت لحم

 675 8 رام هللا

 1448 38 نابلس

 885 9 سلفيت

 100 11 قلقيلية

 0 1 طولكرم

 3408 73 المجموع الكلي

.2011مركز أبحاث األراضي  –قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية  -المصدر: بحث ميداني مباشر  



 

ARAB STUDIES SOCIETY – Land Research Center (LRC) – Jerusalem 
Halhul – Main Road, Tel: 02-2217239 , Fax: 02-2290918 , P.O.Box: 35, E-mail: LRC@palnet.com, URL: 

www.lrcj.org 

 

 مالحظات: 

  عدد األشجار الموضحة في الخارطة تعبر عن عدد االعتداءات وليس عن عدد األشجار المعتدى عليها.
 مواقع األشجار ال تعبر عن مواقع االعتداءات بل عن كثافة االعتداءات في المحافظات المذكورة. 
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 15/09حسب الجهة المعتدية  خالل موسم القطاف ():  يوضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي طالت شجرة الزيتون 3الجدول (
– 30/11/2011:( 

 عدد االعتداءات الجهة المعتدية الرقم

 20 جيش االحتالل أو غير محدد 1

 9 مستوطنة " معالية افرايم" 2

 8 مستوطنو يتسهار 3

 6 مستوطنة رفافا 4

 6 مستوطنة الون موريه 5

6 
بعة لمستوطنة 'شفوت البؤرة االستيطانية  'يش كودش' التا

 4 راحيل'.

 2 البؤرة االستيطانية "عادي عاد". 7

 2 مستوطنة حلميش 8

 2 مستوطنة "معالية شمرون" 9

 2 مستوطنة براخا 10

 1 مستوطنة "عوفرا 11

 1 مستعمرة " شمعة" 12

 1 مستوطنة تفوح 13

 1 (جفعات رونيم) 14

 1 مستوطنو مستوطنة عمانوئيل 15

ايتمار مستوطنة 16  1 

 1 مستوطنة كدوميم 17

 1 مستوطنة بروخين 18

 1 مستوطنة جلعاد زوهر 19

 1 مستوطنة شفوت راحيل 20

 1 مستوطنة "تلمون" 21

 1 مستوطنة معاليه مخماس 22

 73 المجموع الكلي
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 االعتداء على الزيتون الفلسطيني في صور: 

 

 

 / محافظة الخليل 2011أيلول  29زيتون الظاهرية أعدمه مستعمرو "شمعة" بدم بارد في 
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شجرة زيتون /  100أدى إلى قلع  2011تشرين أول  22شق مسار لصالح إقامة الجدار العنصري في قرية الولجة في 
 محافظة بيت لحم

 

/ محافظة  رام هللا 2011أيلول  22ير أحرقه مستوطنو " عوفر" في زيتون دير جر  
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/ محافظة نابلس 2011أيلول  25الحزن يعم على زيتون قصرة بعد أن أتلفه مستعمرو " معاليه أفرايم" في   
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