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  -مقدمة:

تجلت اعتداءات المستوطنین االسرائیلیین بشكل واضح بحق المواطنین الفلسطینیین وأراضیھم 
وممتلكاتھم في جمیع أنحاء الضفة الغربیة المحتلة في ظل انتشار فایروس كورونا في األراضي 

عد الفلسطینیة وانشغال الفلسطینیین في التصدي لھذا الوباء الخطیر والحد من انتشاره. والیوم, وب
 اعتداءاتعن تسجیل أولى اإلصابات في األراضي الفلسطینیة المحتلة اال ان  شھرینمرور 

المستوطنین اصبحت تشكل خطرا على الفلسطینیین أكثر من تلك التي یسجلھا الوباء نفسھ حیث سجل 
 اعتداء من قِبل لةحا 93الذكر  السابقةالقدس (أریج) خالل الفترة  –معھد االبحاث التطبیقیة 

 واللفظيالمستوطنین اإلسرائیلیین في مختلف مناطق الضفة الغربیة المحتلة شملت االعتداء الجسدي 
التي استھدفت االطفال والمسنین من رجال ونساء ھذا باإلضافة الى االعتداء على االشجار المثمرة, 

ك في مدینة القدس واالقتحامات المتكررة لالماكن التاریخیة والدینیة وخاصة المسجد االقصى المبار
المحتلة وتدمیر الممتلكات الفلسطینیة من منازل وسیارات كذلك االستیالء على اراضي الفلسطینیین 

 1الجدول رقم  والسیطرة علیھا لصالح البرنامج االستیطاني الشرس و االعتداء على شواھد القبور.
 یظھر االعتداءات بحسب المحافظة 

في الفترة على الفلسطینیین و ممتلكاتھم اعتداءات المستوطنین االسرائیلیین 
و حتى الخامس من شھر ایار  2020الواقعة ما بین الخامس من شھر اذار 

2020 
 المحافظة العدد
 الخلیل 20
 بیت لحم 12
 نابلس 21
 القدس 9
 اریحا 1
 جنین 2
 سلفیت 8
 رام هللا 14
 طوباس 5
 طورلكرم 1
 المجموع 93

 2020القدس (أریج),  –المصدر: معھد االبحاث التطبیقیة 
 

وَكثُرت ھي اعتداءات المستوطنین االسرائیلیین اال أن االھداف واضحة وعلى رأسھا فرض 
في االرض الفلسطینیة المحتلة وذلك في انتھاك واضح وصریح لجمیع ” كأسیاد بالد“ وجودھم 

 من اتفاقیة جنیف الرابعة 49القوانین واالعراف الدولیة التي نددت بذلك. فالفقرة السادسة من المادة 
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ال یجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانھا المدنیین إلى األراضي ” تنص على انھ 
 1967الفلسطینیة في العام  لألراضيوھذا بالضبط ما قامت بھ اسرائیل عقب احتاللھا ” التي تحتلھا

اصدرتھا وفقا ألھوائھا  قوانین عدة حیث استباحت لنفسھا مصادرة االراضي الفلسطینیة من خالل
االستیطانیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة وقامت بتنفیذھا على أرض الواقع لغرض بناء 

 8المستوطنات وتوطین المستوطنین فیھا وتثبیت سیطرتھا على االرض التي احتلتھا. كما أن المادة 
تموز  17ثاني)(ب) من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في (الباب ال

قیام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غیر مباشر, بنقل أجزاء من ” تعتبر ان  1998من العام 
ھم سكانھا المدنیین إلى األرض التي تحتلھا, أو ابعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء من

  ھي جریمة حرب.”, داخل ھذه األرض أو خارجھا
 
(منذ االعالن عن الحاالت  2020وقد شھدت الفترة الواقعة ما بین الخامس من شھر اذار من العام  

االولى المصابة بفایروس كورونا في دولة فلسطین) و حتى تاریخ ھذا التقریر اعتداءات مختلفة من 
یاتھم الیومیة اذ تمیزت بالعنف والعدائیة والكراھیة تجاه قبل المستوطنین وشكلت خطورة على ح

السكان الفلسطینیین بغرض ترویعھم وتعریض حیاتھم وشكلت مصدر قلق ایضا وخصوصا أن 
معظم الھجمات التي یرتكبھا المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع وحمایة قوات جیش االحتالل 

باإلضافة الى ذلك, طالت  ء قانوني لھجماتھم. اإلسرائیلي و یتم تجاھلھا فیما بعد وتوفیر غطا
انتھاكات المستوطنین األماكن الدینیة المقدسة, مثل االعتداء الیومي والمتكرر والمستفز للمسجد 

التي نفذھا  واالنتھاكاتاالقصى المبارك في مدینة القدس المحتلة. فیما یلي تفصیل لالعتداءات 
 محتلة خالل الفترة السابقة الذكر:المستوطنین في االراضي الفلسطینیة ال

بحمایة  اإلسرائیلیین,اقتحمت مجموعة من المستوطنین  2020في الثامن من شھر اذار من العام  •
االسرائیلي المسجد األقصى المبارك، وقامت بجوالت استفزازیة في باحاتھ  االحتاللقوات شرطة 

 في ظل تشدید الخناق على المصلین الفلسطینیین. تلمودیھصلوات  بأداءومرافقھ وقامت 
برعي  اإلسرائیلیینقامت مجموعة من المستوطنین  2020في الثامن من شھر اذار من العام  •

مواشیھم في محاصیل زراعیة في منطقة السویدة في منطقة األغوار الفلسطینیة تعود ملكیتھا 
من أصحابھا مھیوب محمد ناجي دراغمة، وعبد  القاطنین في المنطقة, عرف الفلسطینیینللمواِطنَین 

 عوض دراغمة.
’ متسبي یائیر‘من  المستوطنیناعترضت مجموعة من  2020في التاسع من شھر اذار من العام  •

عددا من السكان الفلسطینیین القاطنین على الطریق الرابط قریتي بیر الِعد وجنبا في شرق مدینة یطا، 
 نعھم من الوصول الى إلى منازلھم.جنوب محافظة الخلیل، وحاولت م

نصب الشھید زیاد أبو عین  إسرائیلیونحطم مستوطنون   2020في العاشر من شھر اذار من العام  •
في قریة ترمسعیا شمال رام هللا. وتسلل المستوطنون القاطنون في مستوطنة شیلو االسرائیلیة في 

 قاموا بتحطیمھ والفرار من المكان.ساعة مبكرة من الصباح باتجاه النصب التذكاري المقام و
اقتحمت مجموعة من المستوطنین بحمایة قوات جیش  2020في العاشر من شھر اذار من العام  •

المساخر على أصوات “االحتالل اإلسرائیلي منطقة تل الرمیدة في مدینة الخلیل، لالحتفال بعید 
لحرم االبراھیمي الشریف في حین الموسیقى الصاخبة، وأیضا في شارع الشھداء والسھلة، ومحیط ا
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أغلقت قوات االحتالل االسرائیلي الحاجز العسكري المؤدي الى شارع الشھداء، ومنعت المواطنین 
 المجال للمستوطنین باستكمال احتفاالتھم. إلعطاءمن الدخول أو الخروج للمنطقة  الفلسطینیین

ن یستقلون دراجات ناریة اختطاف حاول ثالث مستوطنو 2020في العاشر من شھر اذار من العام  •
الى  باإلضافةطفلین فلسطینیین بالقرب من قریة ترمسعیا شمال مدینة رام واعتدت على عائلتھما ھذا 

تكسیر السیارة التي تمتلكھا العائلة على شارع الشھید زیاد أبو عین بالقریة. وقام المستوطنین 
طالق النار من البنادق التي یحملونھا، وشرعوا باالعتداء على العائلة بأعقاب البنادق وھددوا بإ

 بتكسیر زجاج السیارة محاولین خطف الطفلین.
اقتحمت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین بحمایة قوة   2020في العاشر من شھر اذار من العام  •

 ن.االسرائیلي مدینة الطیرة في رام هللا وأطلقت النار عشوائیاً في المكا االحتاللمن جیش 
قام المستوطنون االسرائیلیون باقتحام منطقة جبل العرمة  2020في العاشر من شھر آذار من العام  •

التابع ألراضي بلدة بیتا في محافظة نابلس شمال الضفة الغربیة المحتلة في الوقت ذاتھ اقتحمت قوات 
ق األعیرة الناریة بإطال  جیش االحتالل االسرائیلي منطقة الجبل لحمایة المستوطنین في المنطقة

والمعدنیة وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنین الفلسطینیین الذین تواجدوا في المكان لحمایة 
اراضیھم. وتجدر االشارة اال انھ قبیل اقتحام المستوطنین لمنطقة الجبل, قاموا بحشد مجموعات 

 كبیرة في محاولة للسیطرة على موقع تاریخي أثري فوق قمتھ.
اعتدى المستوطنون االسرائیلیون على شابین  2020ادي عشر من شھر اذار من العام في الح •

فلسطینیین من بلدة حوارة جنوب مدینة نابلس واعتدوا علیھما بالضرب المبرح. كما قامت قوات 
االحتالل االسرائیلي باحتجاز الشابین لفترة بعد اعتداء المستوطنین علیھم. والشابان ھما صالح 

 عد خموس، كما قام المستوطنون بتحطیم زجاج المركبة التي كانا یقودانھا.لطفي، وو
قامت مجموعة من المستوطنین القاطنین في   2020في الحادي عشر من شھر اذار من العام  •

 إلى باالعتداء على أراضي المواطنین الزراعیة في قریة بورین.” براخا“مستوطنة 
إلى  اإلسرائیلیینتسللت مجموعة من المستوطنین  2020في الحادي عشر من شھر اذار من العام  •

أراضي المواطنین الفلسطینیین الزراعیة الواقعة في منطقة فاغور التابعة لقریة الخضر وقطعت 
 عدداً من أشجار العنب التي تعود ملكیتھا للمواطن عبد السالم أحمد السیر.

اعتدى المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في  2020شھر اذار من العام  في الحادي عشر من •
شرق مدینة الخلیل  مستوطنة كریات أربع االسرائیلیة على سیدة وشاب في منطقة وادي الحصین

كریات أربع مما أدى الى اصابتھما برضوض جراء اعتداء المستوطنین “والمحاذیة لمستوطنة 
 ء ھجوم المستوطنین على منازل المواطنین الفلسطینیین في المنطقة.علیھما. وجاء االعتداء اثنا

اعتدت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین على  2020في الثاني عشر من شھر اذار من العام  •
المواطن المقدسي حازم بدوي أبو اسنینة، أثناء قیادتھ لمركبتھ قرب حي المصرارة في مدینة القدس 

 المحتلة.
تسللت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین إلى  2020شر من شھر اذار من العام في الثاني ع •

في قریة بورین وقامت بھدم أجزاء من منزل تعود ملكیتھ للمواطن  الفلسطینیینأراضي المواطنین 
 منتصر منصور والذي ھو قید االنشاء.
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المستوطنون االسرائیلیون , في ساعات الفجر, ھاجم 2020في الثاني عشر من شھر اذار من العام  •
القاطنون في مستوطنة یتسھار منازل المواطنین الفلسطینیین في قریة عینابوس، جنوب نابلس 
واعتدوا علیھا بالحجارة. وتعود المنازل التي تم االعتداء علیھا لكل من عواد أمین حمد وشكري 

باستھداف مركبة تعود للمواطن الشقور، مما أدى إلى تحطیم نوافذ المنزلین. كما قام المستوطنین 
 ھاني نبیل وحطموا نوافذ المركبة.

الموقع األثري  اإلسرائیلییناقتحم عشرات المستوطنین 2020في الثاني عشر من شھر اذار من العام  •
في قریة سبسطیة شمال مدینة نابلس بحمایة قوات جیش االحتالل االسرائیلي الذي اغلق الطرق 

 المؤدیة للموقع االثري.
ساحات  اإلسرائیلییناقتحم عشرات المستوطنین  2020في الثاني عشر من شھر اذار من العام  •

المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حمایة قوات شرطة االحتالل االسرائیلي ونظموا 
جوالت استفزازیة في أنحاء متفرقة من باحات المسجد االقصى في ظل تشدیدات شرطة االحتالل 

رائیلي من إجراءاتھا األمنیة على أبواب المسجد األقصى وعرقلت دخول المصلین الى المسجد االس
 وحتى احتجاز بعضا منھم.

رعاة أغنام  اإلسرائیلیونھاجم المستوطنون  2020في الرابع عشر من شھر اذار من العام  •
لیھم بالضرب المبرح قرب قریة المغیر شرق مدینة رام هللا واعتدوا ع” جبعیت“فلسطینیین في خربة 

 على أغنامھم االستیالءأثناء قیامھم برعي أغنامھم، وحاولت 
 اإلسرائیلیینقامت مجموعة من المستوطنین  2020في الخامس عشر من شھر اذار من العام  •

مركبة فلسطینیة في قریة حوارة جنوب مدینة نابلس بالحجارة وتحطیم زجاجھا  20باالعتداء على 
 والحاق أضرار جسیمة بھا.

قامت مجموعة من المستوطنین بقطع عشرات  2020في السادس عشر من شھر اذار من العام  •
یطاني االسرائیلي االست” غوش عصیون“القریبة من تجمع ” بیت اسكاریا“أشجار الكرمة في خربة 

 شجرة كرمة تعود للمواطن محمود علي سعد. 50بقطع  جنوب بیت لحم. وقام المستوطنین 
اقتحم عشرات المستوطنین االسرائیلیین المسجد  2020في السادس عشر من شھر اذار من العام  •

 األقصى المبارك في مدینة القدس المحتلة من جھة باب المغاربة تحت حمایة قوات الشرطة
 .تلمودیھاالسرائیلیة ونظموا جوالت استفزازیة في ساحات الحرم وأدوا طقوسا 

 اإلسرائیلییناقتحمت مجموعة من المستوطنین  2020في السادس عشر من شھر اذار من العام  •
أراضي المواطنین الفلسطینیین الزراعیة في منطقة الخالیل بالقرب من قریتي بروقین وكفر الدیك، 

 من أشجار الزیتون المثمرة التي تعود ملكیتھا للمواطن جمال عثمان سالمة.واقتلعت عدداً 
 اإلسرائیلییناعتددت مجموعة من المستوطنین  2020في السادس عشر من شھر اذار من العام  •

بالضرب المبرح على المواطن حبیب كمال سالمة الشعیبي في قریة بروقین غرب مدینة سلفیت مما 
 في جمیع انحاء جسمھ.ادى الى اصابتھ برضوض 

اقتحم عشرات المستوطنین االسرائیلیین ساحات  2020في السابع عشر من شھر اذار من العام  •
في مدینة القدس المحتلة بحمایة  تلمودیھالمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وأدوا طقوًسا 

 قوات شرطة االحتالل اإلسرائیلي.
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األراضي  اإلسرائیلییناقتحمت مجموعة من المستوطنین  2020في العشرین من شھر اذار من العام  •
الزراعیة التابعة لقریة برقة شرق مدینة رام هللا، وقطعت وخربت عدداً من األشجار المثمرة في 

 القریة ودمرت خزانات میاه تعود ملكیتھا للمواطن مھند یاسین.
عة من المستوطنین االسرائیلیین اقتحمت مجمو 2020في الحادي و العشرین من شھر اذار من العام  •

أراضي المواطنین القریبة من مستوطنة حومش االسرائیلیة المخالة، واعتدت بالضرب المبرح على 
المواطن مصطفى أبو زعبل وھو من سكان قریة الفندقومیة بینما كان یعمل في أرضھ، مما أدى إلى 

 إصابتھ برضوض وقامت بسرقة حصانھ.
 اإلسرائیلییناقتحمت مجموعة من المستوطنین  2020شھر اذار من العام  في الحادي والعشرین من •

أراضي المواطنین الزراعیة شرق قریة كفا جنوب شرق مدینة طولكرم وقامت بازالة السیاج المحیط 
 بأراضي المواطنین في القریة و الحقت اضرار مادیة بخط أنابیب ناقل للمیاه في القریة.

بنصب خیاما  اإلسرائیلیونقام المستوطنون  2020شھر اذار من العام في الحادي و العشرین من  •
وكرفانا بالقرب من البؤرة االستیطانیة االسرائیلیة المقامة على أراضي خلة حمد في منطقة األغوار 
الفلسطینیة في محاولة للسیطرة على المزید من االراضي الفلسطینیة في المنطقة وضمھا للبؤرة 

 االستیطانیة .
یواصل المستوطنون االسرائیلیون وبحمایة  2020الحادي و العشرین من شھر اذار من العام  في •

قوات جیش االحتالل االسرائیلي العمل على شق شارع التفافي جدید على اراضي قریتي زعترة و 
وذلك لربط المستوطنات االسرائیلیة ” حوارة الجدید  -شارع زعترة“حوارة شمال الضفة الغربیة 

الضفة الغربیة بعضھا ببعض وتسھیل حركة المستوطنین ضمن اطار مخططات الحكومة  شمال
االسرائیلیة لتعزیز االستیطان في الضفة الغربیة المحتلة و االستیالء على المزید من االراضي 

 كیلومترات. 7ویبلغ طول الشارع االلتفافي الذي یقوم المستوطنون بشقة حوالي  الفلسطینیة. 
, اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین 2020والعشرین من شھر اذار من العام في الثاني  •

شجرة  40أراضي زراعیة تابعة الھالي قریة المغیر شمال شرق مدینة رام هللا، وقامت بتقطیع 
 زیتون مثمرة تعود ملكیتھا للمواطن جمیل النعسان.

ھاجمت مجموعة من المستوطنین مركبة  2020في الثالث والعشرین من شھر اذار من العام  •
المواطنین حسني وموفق نایف سیالوي بالحجارة بینما كانا یستقالنھا بالقرب من قریة سیلة الظھر 

 جنوب محافظة جنین وحطموا زجاج المركبة وقاموا باالستیالء على المركبة.
جرف مستوطن اسرائیلي أراضي المواطنین  2020ن شھر اذار من العام في الثالث و العشرین م •

 الفلسطینیین بین قریتي رافات وقلندیا شمال غرب مدینة القدس المحتلة وحاول زراعتھا وتسییجھا.
بشق طریقا  اإلسرائیلیونقام المستوطنون  2020في الثالث والعشرین من شھر اذار من العام  •

االستیطانیة في أراضي منطقة خلة النحلة جنوب محافظة ” البركساتاستیطانیا ونصب عددا من 
 بیت لحم.

اقامت مجموعة من المستونین باالعتداء على  2020في الثالث والعشرین من شھر اذار من العام  •
 المواطن مھیب فتحي دراغمة أثناء رعیھ ابقاره في منطقة عین الحلوة باألغوار الفلسطینیة .
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قامت مجموعة من المستوطنین القاطنین في   2020ن من شھر اذار من العام في الثالث والعشری •
 مستوطنة یتسھار باالعتداء على منازل المواطنین الفلسطینیین في قریة مادما جنوب نابلس.

 اإلسرائیلیینالمستوطنین  اعتدت مجموعة من   2020في الرابع والعشرین من شھر اذار من العام  •
الحادة بینما كانوا یعملون  باألدواتأم صفا شمال غرب مدینة رام هللا  على مواطنین في قریة

 . كما استباح المستوطنون لعجولھم بتخریب و تدمیر أراضي المواطنین الزراعیة في القریةباألرض
منزال فلسطینیا  اإلسرائیلیونھاجم المستوطنون  2020في الرابع والعشرین من شھر اذار من العام  •

 شمال مدینة نابلس یعود للمواطن مھند محمد حجة، وألحقوا بھ أضرارا. في قریة برقة
شجرة  40 اإلسرائیلیونحطم المستوطنون  2020في الخامس و العشرین من شھر اذار من العام  •

سھل الرجم في قریة الخضر جنوب مدینة بیت لحم تعود “أشجار زیتون في منطقة  10كرمة و
 للمواطن ھشام محمد .

ھاجم المستوطنون االسرائیلیون القاطنون في  2020والعشرین من شھر اذار من العام في الثامن  •
البؤرة االستیطانیة ھفات معون قریة التواني الفلسطینیة في مسافر یطا، جنوب مدینة الخلیل ورشقوا 

 األھالي ورعاة الماشیة بالحجارة.
شجرة زیتون  300طنون بقطع نحو قام المستو 2020في الثامن و العشرین من شھر اذار من العام  •

االسرائیلیة و التي تعود للمواطن سمیر ” متساد-عصفر“في منطقة القانوب، القریبة من مستوطنة 
 عابد الشاللدة.

اعتدت مجموعة من المستوطنین على المواطن  2020في الثامن والعشرین من شھر اذار من العام  •
 ال شرق رام هللا وحطموا زجاج مركبتھ.الفلسطیني منذر أبو علیا من قریة المغیر شم

ثالث خیام استیطانیة بمنطقة  اإلسرائیلیوننصب المستوطنون  2020في الثالثین من شھر اذار من  •
 جلجل في بریة تقوع شرق بیت لحم.

 4جرف المستوطنون االسرائیلیون حوالي  2020في الحادي والثالثین من شھر اذار من العام  •
اطنین الفلسطینیین بین قریتي جالود وقریوت جنوب مدینة نابلس مزروعة دونمات من أراضي المو

 ”.شفوت راحیل“بأشجار الزیتون، وتقع بمحاذاة مستوطنة 
أقدم المستوطنون االسرائیلیون القاطنین في  2020في الحادي والثالثین من شھر اذار من العام  •

بیت اكسا شمال غرب مدینة القدس  مستوطنة راموت على ترھیب المواطنین الفلسطینیین في قریة
المحتلة وذلك من خالل البصاق على مركبات المواطنین الداخلة والخارجة من وإلى القریة، ومرافق 

 نة راموت من المستوطنات التي ینتشر فیھا فایروس كورونا.طالشوارع، علما بان مستو
كرمئیل بمركبتھ، أغناما ھاجم حارس أمن مستوطنتي ماعون و  2020في الثالث من شھر نیسان  •

الخلیل وقام بدھس عددا منھا والذ بالفرار من  تعود لمواطنین فلسطینیین في مسافر یطا جنوب مدینة 
 للمواطن سلیمان الھذالین من قریة أم الخیر،. مكان االعتداء. وتعود ملكیة االغنام 

أراضي حي واد الربابة  لیوناإلسرائیاقتحم المستوطنون  2020في الرابع من شھر نیسان من العام  •
المھددة باالستیالء علیھا في بلدة سلوان، في مدینة القدس المحتلة ونفذوا جوالت استفزازیة في 

 أراضي الحي.
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بطعن المواطن  إسرائیلیینقام ثالث مستوطنین   2020في الخامس من شھر نیسان من العام  •
وه بجروح عمیقة أثناء عملھ في القدس الحادة واصاب باآلالتالمقدسي ماجد الفسفوس في رأسھ 

الغربیة. كما قام المستوطنون برش غاز الفلفل باتجاه المواطن الفسفوس بصورة عشوائیة مما ادى 
 الى وقوعھ ارضا. كما وجھ لھ المستوطنین طعنة في ظھره وحاولوا طعنھ في رقبتھ.

المزارعین الفلسطینیین في  منعت جماعات المستوطنین 2020في الخامس من شھر نیسان من العام  •
من اجل ” قنان صفیر“بلدة تقوع جنوب شرق بیت لحم، من الوصول الى أراضیھم في منطقة 

حیث اعترض المستوطنون طریق عددا من المزارعین   تحضیرھا للموسم الزراعي الجدید,
 في القریة ومنعوھم من الوصول الى أراضیھم. الفلسطینیین

أغرق المستوطنون االسرائیلیون في تجمع غوش   2020من العامفي الخامس من شھر نیسان  •
االستیطاني بالمیاه العادمة كروم العنب في بلدة بیت أمر شمال مدینة الخلیل جنوب الضفة  عصیون

الغربیة المحتلة . وقام المستوطنون بضخ المیاه العادمة في االراضي الزراعیة وأغرقوا عدة دونمات 
والتي تعود ملكیتھا لعددا من العائالت ” بوادي شخیت“نطقة المعروفة مزروعة بالعنب في الم

 الفلسطینیة في البلدة منھا عائالت صبارنة، وعوض، وبحر.
اعتدت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین على  2020في السادس من شھر نیسان من العام  •

الشھداء، وسط مدینة الخلیل جنوب منزل فلسطیني یعود للمواطن زیدان الشرباتي في منطقة شارع 
الضفة الغربیة المحتلة. وتسلل المستوطنون الى سطح المنزل الذي تعیش فیع عائلة الشرباتي وعبثوا 

 بخزانات المیاه ورفعوا العلم اإلسرائیلي علیھا.
قامت مجموعة  مسلحة من المستوطنین اإلسرائیلیین  2020في السابع من شھر نیسان من العام  •

القاطنین في مستوطنة حلمیش شمال مدینة رام هللا باالعتداء على المواطن سمیر زیبار واختطفت 
اثنین من أبنائھ عبد الفتاح سمیر زیبار وشقیقھ محمود (جمیعھم من سكان بلدة كوبر شمال غرب 

 في بلدة كوبر وتم اقتیادھم إلى المستوطنة. مدینة رام هللا) أثناء حراثتھم ألراضھم
, اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین األراضي 2020في السابع من شھر نیسان من العام  •

الزراعیة الفلسطینیة في منطقة شعب التینة، ومنطقة المجالس في بلدة الشیوخ بمحافظة الخلیل بحمایة 
أطلقت قنابل الغاز المسیل للدموع باتجاه المواطنین الفلسطینیین قوات جیش االحتالل االسرائیلي التي 

الذین كانوا یزرعون أراضیھم مما ادى الى حاالت اختناق في المنطقة بسبب استنشاق الغاز المسیل 
 للدموع.

قبور في قریة برقة  حطم مستوطنون اسرائیلیون شواھد 2020في الثامن من شھر نیسان من العام  •
المخالة، إلى ” حومش“الغربیة المحتلة حیث تسلل المستوطنون من مستوطنة  الضفة فيشمال نابلس 

 منطقة القبیبات في القریة، وحطموا عددا من شواھد القبور.
أقدم مستوطنون اسرائیلیون على تكسیر اشتال   2020في الثاني عشر من شھر نیسان من العام  •

قام مستوطني البؤرة  حیث  یت لحم. زیتون في أراضي عین القسیس ببلدة الخضر جنوب ب
شتلة زیتون، في أراٍض تعود للمواطن صفي الدین محمد  50بتكسیر ” سیدي بوعز“االستیطانیة 

 دعدوع.
” بركان“من مستوطنة  إسرائیلیونألقى مستوطنون   2020في الثاني عشر من شھر نیسان من العام  •

لى قارعة الطریق. العامل كان یبیت في بعامل فلسطیني یبیت في المستوطنة منذ عدة أیام، ع
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المستوطنة منذ فترة، وقام المستوطنون صباح بإلقائھ على قارعة الطریق ألن علیھ أعراض فایروس 
 كورونا

أصیب مواطنان فلسطینیان في اعتداء للمستوطنین  2020في الثاني عشر من شھر نیسان من العام  •
توطنون على المواطنین سمور الرجبي وابن عمھ وجیھ بالبلدة القدیمة في الخلیل حیث اعتدى المس

 الرجبي، برشھما بغاز الفلفل، في حارة السالیمة المحاذیة للحرم اإلبراھیم الشریف.
شتلة زیتون في  350اقتلع مستوطنون اسرائیلیون  2020في الثاني عشر من شھر نیسان من العام  •

واستولوا علیھا. والجدیر بالذكر ان منطقة الشعف من أراضي بلدة الخضر جنوب بیت لحم، 
خیث اقتلعوا ھذا ” سیدي بوعز “المستوطنین الذین نفذوا االعتداء یقطنون في البؤرة االستیطانیة 

 العدد من الشتالت واستولوا علیھا، وھي تعود للمواطن خلدون إبراھیم صبیح.
أقامت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین في  2020في الثالث عشر من شھر نیسان من العام  •

حي تل الرمیدة في البلدة القدیمة في مدینة الخلیل خیمة استیطانیة في محاولة إلنشاء موقع استیطاني 
جدید في المنطقة االمر الذي دفع سكان الحي الفلسطینیین والناشطین في مجال االستیطان على 

لى الرغم من وجود حالة طوارئ للحد من الحركة لمواجھة المخاطرة بأنفسھم ومغادرة منازلھم ع
 فیروس "كورونا" ، ولمواجھة المستوطنین ومنعھم من االستمرار في إقامة الخیمة

دونما  20اكثر من  أغرق مستوطنون اسرائیلیون , 2020في الثالث عشر من شھر نیسان من العام  •
شمال محافظة الخلیل، للمرة الثانیة خالل اسبوع. من مزارع العنب بالمیاه العادمة في بلدة بیت أمر 

بدفق اراضي المواطنین بالمیاه العادمة في منطقة وادي اشخیت ” غوش عصیون“وقام مستوطنو 
 العنب، والتي تعود لعائلتي صبارنة وعوض. بأشجارشمال بلدة بیت امر المزروعة 

ن المستوطنین االسرائیلیین على اعتدت مجموعة م 2020في الرابع عشر من شھر نیسان من العام  •
عدد من المواطنین الفلسطینیین في منطقة األغوار الفلسطینیة بالحجارة والغاز المسیل للدموع. وكان 

اعتدوا على مجموعة من الفلسطینیین القاطنین في منطقة ” شبیبة التالل“مستوطنون ینتمون لتنظیم 
 لسطینیین ورّشوا علیھم غازا مسیال للدموع .االغوار وأحرقوا مركبتین وقذفوا حجارة على الف

اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین  2020في الرابع عشر من شھر نیسان من العام  •
القاطنین في مستوطنة "بروخین" بالقرب من بلدة كفر الدیك في محافظة سلفیت وأقامت خیمة على 

 أحمد. قطعة أرض یملكھا المواطن عبد الحمید سلیمان علي 
اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین   2020في الرابع عشر من شھر نیسان من العام  •

منطقة وادي الدرقة قرب البحر المیت ، واعتدت على المواطنین الفلسطینیین بالحجارة وغاز الفلفل، 
 وأشعلت النار في مركبتین في المنطقة تعود لفلسطینیین.

, قام مستوطنون إسرائیلیون یقطنون في مستوطنة 2020نیسان من العام في الرابع عشر من شھر  •
"یتسھار" بتجریف أراضي زراعیة تابعة لقریة بورین جنوب مدینة نابلس. وتقع االراضي التي تم 
تجریفھا في محیط مستوطنة یتسھار, في محاولة من المستوطنین لضم ھذه االراضي الى المستوطنة 

 و توسیع حدودھا.
بقطع  اإلسرائیلیینقامت مجموعة من المستوطنین  2020في الرابع عشر من نیسان من شھر العام  •

 شجر زیتون معمرة في اراضي قریة قریوت جنوب نابلس، شمال الضفة الغربیة المحتلة. 36نحو 
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 اإلسرائیلیینھاجمت مجموعة من المستوطنین  2020في الرابع عشر من نیسان من من شھر العام  •
المقامة في حي تل الرمیدة وسط مدینة الخلیل والمدججین ’ رامات یشاي‘اطنین في مستوطنة والق

في المنطقة. وھاجم ’ شباب ضد االستیطان‘التابع لتجمع ’ الصمود والتحدي‘بالسالح ، مركز 
المستوطنون المركز بحمایة جنود االحتالل محاولین تحطیم السیاج الذي یحیط بھ والدخول الیھ. كما 

 وجھ المستوطنون الشتائم لنشطاء المركز .
یقطنون في  إسرائیلیونوضع مستوطنون  2020في الخامس عشر من شھر نیسان من العام  •

مستوطنة شیلو المجاورة منزال متنقال في أراضي قریة قریوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربیة 
 المحتلة, في منطقة راس مویس التابعة ألراضي قریوت.

اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین  2020امس عشر من شھر نیسان من العام في الخ •
القاطنین في مستوطنة "عسفر متساد" األراضي الزراعیة الفلسطینیة في بلدة الشیوخ في محافظة 

 الخلیل وقاموا باستفزاز المواطنین الفلسطینیین أثناء تجوالھم في المنطقة القریبة من المستوطنة.
بالسماح لعشرات  اإلسرائیلیونقام المستوطنون  2020الخامس عشر من شھر نیسان من العام  في •

أم “االبقار برعي محاصیل القمح، والشعیر لعدد من المواطنین الفلسطینیین في عدة أماكن في منطقة 
 ، باألغوار الشمالیة.”القبا

فلسطیني في اعتداء نفذتھ  أصیب راعي أغنام 2020في الخامس عشر من شھر نیسان من العام  •
شرق یطا، جنوب مدینة الخلیل جنوب الضفة الغربیة المحتلة,  اإلسرائیلیینمجموعة من المستوطنین 

اقتحم المستوطنون المراعي المحاذیة لمنطقة الحمرة التابعة لقریة التواني، شرق یطا، بحمایة  حیث 
رعاة األغنام، ما أدى إلصابة الراعي مفضي قوات جیش االحتالل االسرائیلي وقاموا باالعتداء على 

 ربعي، إضافة إلثارة حالة من الخوف بین المواطنین.
, قامت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین 2020في الخامس عشر من شھر نیسان من العام  •

وحاولت سرقة عددا من  باقتحام أراضي المواطنین الفلسطینیین في بلدة الطیبة شمال مدینة رام اهللا
 .األغنام تعود ملكیتھا للمواطن أحمد عبد الكعابنة وإخوتھ مصعب وعبد الرحمن

أصیب راعي أغنام فلسطیني باعتداء نفذتھ مجموعة  2020في السابع عشر من شھر نیسان من العام  •
حیث  المحتلة,  في بلدة یطا، جنوب مدینة الخلیل, جنوب الضفة الغربیة اإلسرائیلیینمن المستوطنین 

اقتحم المستوطنون المراعي المحاذیة لمنطقة الحمرة التابعة لقریة تواني، شرق یطا، واعتدوا على 
 عاما) برضوض. 20رعاة األغنام، ما أدى إلصابة الراعي اكرم ربعي (

, قامت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین 2020في السابع عشر من شھر نیسان من العام  •
باالعتداء على المواطن الفلسطیني عیسى عبد شمال مدینة رام هللا ین بالقرب من قریة جیبیا المتمركز

 الغني قطامش (أحد سكان مخیم الجلزون لالجئین) مما أدى إلى إصابتھ بالرضوض.
” كرفانا“نصب مستوطنون اسرائیلیون بیتا متنقال  2020في السابع عشر من شھر نیسان من العام  •

قرب قریة الفردیس شرق مدینة بیت لحم. ونفذت االعتداء مجموعة من ” الذیبجب “في أراضي 
ازدیبار. وتتجدر االشارة اال ان المستوطنین نصبوا “المستوطنین القاطنین في البؤرة االستیطانیة 

 في إطار محاوالتھم توسیع حدود المستوطنة.” كرفانا“
على  اإلسرائیلییناعتدت مجموعة من المستوطنین  2020في الثامن عشر من شھر نیسان من العام  •

مزارعین ورعاة أغنام في مسافر یطا جنوب الخلیل، جنوب الضفة الغربیة المحتلة. وقام 
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المستوطنین بحمایة جنود االحتالل، بمھاجمة المزارعین في خربة الخروبا أثناء حصادھم 
عتدوا على الناشط في لجنة الحمایة والصمود بمسافر یطا باسل العدرة بالضرب، قبل محاصیلھم، وا

في توثیق اعتداءات االحتالل على المواطنین  أن یستولوا على كامیرتھ الشخصیة التي یستخدمھا 
وأعلنتھا منطقة  ةمنطفة خربة الخروب بإغالقبالمنطقة. كما قامت قوات االحتالل االسرائیلي 

 غلقة، وطردت المزارعین منھا.عسكریة م
 اإلسرائیلیینھاجمت مجموعة من المستوطنین  2020في الثامن عشر من شھر نیسان من العام  •

خربة مغایر العبید بمسافر یطا جنوب الخلیل، جنوب الضفة الغربیة المحتلة واعتدوا على المواطن 
 شحادة سالمة بالضرب المبرح، و قاموا بسرقة حمارا من الخربة.

وبحمایة من قوات جیش االحتالل االسرائیلي, منع  2020في التاسع عشر من شھر نیسان من العام  •
مستوطنون اسرائیلیون, یقطنون في مستوطنة كرمي تسور, مزارعین فلسطینیین من بلدة بیت أمر 
شمال الخلیل جنوب الضفة الغربیة المحتلة ، من العمل في أراضیھم. و عرف من بین المزارعین, 
المزارع ابراھیم خلیل صبارنة وعائلتھ، ومزارعین آخرین كانوا یعملون في أراضیھم واستصالحھا 

 دونما، وحذروھم من العودة إلى تلك المنطقة. 25في منطقة البویرة، والتي تبلغ مساحتھا نحو 
 اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین,  2020في التاسع عشر من شھر نیسان من العام  •

بلدة ترمسعیا شمال مدینة رام هللا، وقامت بتجریف قطعة أرض تعود ملكیتھا للمواطن الفلسطیني عبد 
 القادر الكاووق.

بزراعة اشتال زیتون االسرائیلیون ستوطنون المشرع , 2020في العشرین من شھر نیسان من العام  •
للمواطنة زینب ابو  نطقة خلة القطن، قرب قریة أرطاس، تعود, في مفي أراض جنوب بیت لحم

  . سنینة
اعتدى مستوطنین اثنین على راعي االغنام , 2020في الحادي و العشرین من شھر نیسان من العام  •

رأسین من أغنامھ اثناء رعیھ ماشیتھ قبل أن یلوذا بالضرب وسرقوا  المواطن جبرین نعمان نعامین
  قرب خربة قواویس بمسافر یطا جنوب الخلیل.  بالفرار

, أطلق مستوطن اسرائیلي الرصاص في 2020في الثالث و العشرین من شھر نیسان من العام  •
متطوعون فلسطینیون على  إقامةالھواء أثناء مروره على الشارع الرئیسي، قرب حاجز شعبي 

ویحاول  .مدخل قریة كیسان شرق بیت لحم، في إطار جھود منع انتشار فیروس" كورونا" المستجد
تحت اعین قوات جیش االحتالل االسرائیلي دوما مضایقة المتطوعین الفلسطینیین المستوطنون و

  . على الحاجز، آخرھا ازالة العلم الفلسطیني المثبت عنده
أقدمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین , 2020في الثالث والعشرین من شھر نیسان من العام  •

االعتداء على المواطن الفلسطیني ماھر الصرفندي المتمركزین بالقرب من تقاطع قریة بیتین على 
 أثناء مروره من المنطقة.

قامت مجموعة من المستوطنین یقطنون في , 2020في الرابع و العشرین من شھر نیسان من العام  •
مدینة بلدة الساویة جنوب منطقة الوادي الغربي في شجرة زیتون في  33مستوطنة "رحالیم" بقطع 

 .ملكیتھا للمواطن حمد صالح جازيتعود  نابلس
, حاولت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین 2020في الرابع والعشرین من شھر نیسان من العام  •

 تقود مركبة بالقرب من تقاطع بلدة بیت فوریك صدم مركبة فلسطینیة كانت في المنطقة.
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المستوطنین اإلسرائیلیین  قامت مجموعة من 2020في الرابع والعشرین من شھر نیسان من العام  •
وتحت حمایة قوات جیش االحتالل االسرائیلي بتجریف قطعة أرض زراعیة في منطقة باب السرب 
الواقعة بین قریتي إسكاكا ویاسوف، بالقرب من البؤرة االستیطانیة االسرائیلیة "نوفیھ نحمیا" 

 وانسحبت في وقت الحق.
خیمة  إسرائیلیوننصب مستوطنون  , 2020في الخامس و العشرین من شھر نیسان من العام  •

 .في منطقة "واد الخنزیر" في أراضي قریة الجبعة جنوب غرب بیت لحماستیطانیة 
,قطع مستوطنون إسرائیلیون من مستوطنة  2020في السابع و العشرین من شھر نیسان من العام  •

معمرة في منطقة الواد في بلدة الساویة جنوب نابلس وتعود ملكیتھا شجرة زیتون  40"رحالیم" 
 .للمواطن عبد الرحمن محمد یوسف

, أقامت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین 2020نیسان من العام في الثامن والعشرین من شھر  •
للدراجات الناریة في األراضي الزراعیة الواقعة بالقرب من بلدة كفر الدیك في محافظة  اطریق

 سلفیت
قامت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین , 2020نیسان من العام في الثامن والعشرین من شھر  •

توطنة بنصب خیام استیطانیة على أراض یملكھا الفلسطینیین في بلدة بروقین الواقعة بالقرب من مس
 بروقین في محافظة سلفیت

أقدمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین  2020في التاسع والعشرین من شھر نیسان من العام  •
في قریة الطیبة شمال شرق مدینة رام هللا على إطالق النار بشكل عشوائي في المنطقة وعزفوا 

 موسیقى صاخبة في محاولة منھم الستفزاز اھالي القریة.
, منع مستوطنون إسرائیلیون بقوة السالح عددا 2020العشرین من شھر نیسان من العام التاسع وفي  •

الفلسطینیین من بلدة سبسطیة شمال نابلس، من زراعة أراضیھم وفالحتھا وقاموا  المزارعینمن 
 بطردھم من أراضیھم. 

اإلسرائیلیین القاطنین , جرفت مجموعة من المستوطنین 2020في الثالثین من شھر نیسان من العام  •
في مستوطنة "ریفافا" االسرائیلیة قطعة أرض زراعیة في بلدة دیر استیا في محافظة سلفیت شمال 
الضفة الغربیة المحتلة في محاولة لفتح طریق استیطاني جدید للمستوطنین وتوسیع المستوطنة على 

 حساب االراضي الفلسطینیة.
اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین المنطقة , 2020في االول من شھر ایار من العام  •

الواقعة بین بلدة سرة وقریة تل في محافظة نابلس شمال الضفة الغربیة المحتلة، وقامت بعطب 
مركبة فلسطینیة في المكان وكتبوا شعارات عنصریة على جدران عدة منازل  30إطارات ما یقارب 

 فلسطینیة في المنطقة ذاتھا ایضا.
, اقتحمت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین منطقة نبع 2020في الثاني من شھر ایار من العام  •

االسرائیلي قوات االحتالل . جنوب من مدینة نابلس شمال الضفة الغربیةعین سیلون في قریة قریوت 
النبع لتوفیر الحمایة لقطعان المستوطنین الذین یسعون لتحویل   تواجدت في منطقة عین سیلون

توضع التجمعات التي تم استھدافھا من قبل قطعان  الخارطة التالیة. لمنطقة سیاحیة خاصة بالیھود
 المستوطنین
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الطوارئ في االراضي وإعالن حالة  ” كورونا“والیوم, في ظل انشغال العالم في مواجھة وباء 
الفلسطینیة المحتلة , یكثف المستوطنون اإلسرائیلیون من نشاطاتھم االستیطانیة وعربدتھم بحق 
المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتھم في حین تقف قوات جیش االحتالل االسرائیلي صامتة تجاه معظم 

ابیة بحق المستوطنین الضالعین االعتداءات التي ینفذھا المستوطنین حیث ال یتم اتخاذ اجراءات عق
في االعتداء على الفلسطینیین. وبالـتأكید, فقد زادت اعتداءات المستوطنین بشكل كبیر في السنوات 
الماضیة وذلك الن لیس ھناك رادع یمنع ھؤالء المستوطنین من ارتكاب جرائمھم بحق 

  الفلسطینیین. 

عة كبیرة من االعتداءات واالنتھاكات الیومیة ان حیاة الفلسطینیین تكاد ان تكون عبارة عن مجمو
التي ینفذھا المستوطنون بحقھم, فالمواطن الفلسطیني اصبح عاجزاً عن حمایة نفسھ من بطش 
المستوطنین وأصبح التھدید الیومي یالحق حیاتھ وممتلكاتھ لحظة بلحظة االمر الذي خلَف اثاراً سلبیة 

  كبیرة على جمیع نواحي الحیاة. 
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