تقرير اعتداءات جيش االحتالل ومستوطنيه على القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
تشرين أول\2020
أدت اعتداءات جيش االحتالل ومستوطنيه خالل شهر تشرين أول والذي يصادف بدء موسم قطف الزيتون في األراضي
الفلسطينية ،إلى احتراق واقتالع وتحطيم ما يزيد عن  1600شجرة زيتون ،باإلضافة إلى عمليات مصادرة وعمليات طرد
للرعاة من أراضيهم والعشرات من حاالت إطالق النار على الصيادين واألراضي الزراعية في قطاع غزة .وفي هذا التقرير
رصدت اللجان الزراعية االعتداءات لشهر تشرين الثاني مفصلة أدناه.

أوامر عسكرية ومصادرات وهدم منشآت

مصادرة جرافة من فروش بيت دجن\نابلس.

•
•
•
•

•

 2020\10\5صادرت قوات االحتالل جرافة أثناء قيامها بحفر حاووز لتجميع المياه لغرض ري المزروعات في قرية فروش
بيت دجن في محافظة نابلس.
 2020\10\8صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،جرارا زراعيا ،وصهريج مياه سعة  4كوب كان يجره ،في منطقة الجفتلك،
شمال مدينة أريحا.
 2020\10\8صادرت قوات االحتالل جرافة كانت تعمل في تأهيل طريق زراعي في قرية عين البيضا في األغوار الشمالية.
 ،2020/10/13صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،جرافة لبلدية الزاوية ،غربي مدينة سلفيت ،واحتجزت سائقها ،أثناء عمله
في تسهيل طريق ترابي ،لتمكين المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لقطف محصول الزيتون ،وأطلقت سراحه في حوالي
الساعة  11:30مساء.
 2020\10\13أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،بوقف البناء في أربع غرف زراعية ببلدة الخضر ،جنوب بيت لحم،
بحجة عدم الترخيص.
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•

•

•
•

 2020\10\15اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي ،قرية الحمة ،في األغوار الشمالية ،جنوب شرقي محافظة طوباس ،شمال
الضفة الغربية .صادرت تلك القوات جرافة وشاحنة ،كانتا متوقفتين جانب الطريق الذي يتم تأهيله في طريق زراعي في القرية
المذكورة.
 2020\10\18هدمت قوات االحتالل أربع منشآت في منطقة الفخيت شرقي مدينة يطا\الخليل ،وهي خيمة من الشادر ،مساحتها
20م ،2تستخدم كمخزن أعالف ،غرفة سكنية من الطوب والصفيح المعزول ،مساحتها 30م ،2بركس من الصفيح والحجارة
يستخدم إليواء  100رأس من الماشية ،مساحته 130م ،2حظيرة من الشارد والحجارة ،مساحتها 80م.2
 2020\10\19المستوطنون يقيمون حظيرة للمواشي خارج مستوطنة "مسكيوت" إلى الجنوب من عين الحلوة في األغوار،
ما يعني سيطرة على مزيد من األراضي.
 2020\10\20اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية ،مدينة قلقيلية .شرعت تلك القوات بهدم (بسطة)
بيع خضار مكونة من بيت بالستيكي وأرضية حجر ،ومساحتها حوالي  500متر مربع.

اقتالع أشجار وتجريف أراضي

تقطيع  300شجرة زيتون في الجبعة\بيت لحم.

•
•
•
•
•
•
•

 2020\10\4تقطيع  10أشجار زيتون في قرية كفر الديك ،غرب مدينه سلفيت.
 2020\10\5قطع مستوطنون ،نحو  12شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
 2020\10\7أ قدم مستوطنون قدموا من مستوطنة “ليشيم” ،المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دير بلوط ،غربي مدينة
سلفيت ،على إشعال النار ب  50شجرة زيتون.
 2020\10\7تحطيم  40شجرة زيتون في قواويص شرق يطا في محافظة الخليل.
 2020\10\7احتراق  30شجرة زيتون بسبب إطالق قنابل الغاز على المتظاهرين في قرية برقة\رام هللا ،أثناء مواجهات اندلعت
بعد اعتداء المستوطنين على المزارعين أثناء قطف الزيتون.
 2020\10\7احتراق  450شجرة زيتون في يعبد بفعل مستوطنين من مستوطنة "ميفو دوتان".
 2020\10\9احتراق مئات األشجار الواقعة خلف الجدار في قرية صفا\رام هللا.
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 2020\10\12أقدمت مجموعة من مستوطني مستعمرة “عيتس أفرايم” المقامة على أراضي المواطنين التابعة لقرية مسحة،
غربي مدينة سلفيت ،بسرقة محصول ستة أشجار زيتون ،وتكسير أغصان حوالي  60شجرة زيتون على مساحة  120دونما،
في منطقة ورعة الحمص الواقعة خلف جدار الضم ،المقام في القرية المذكورة.
 ،2020\10\14قطع مستوطنون  300شجرة زيتون في أراضي قرية الجبعة ،غرب مدينة بيت لحم.
 2020\10\17مستوطنون كسّروا وحطموا  25شجرة زيتون في قرية قريوت شمال شرق مدينة رام هللا.
 2020\10\19أقدمت مجمـوعة من مستوطني “آلون موريه” المقامة على أراضي قرى سالم ،وعزموط ،ودير الحطب ،شمال
شرقي مدينة نابلس ،على ضخ الميـاه العادمة (الصرف الصحي) من داخل المستوطنة ،إلى أراضي المواطنين المزروعة
بأشجار الزيتون المثمر في الجهة الشرقية لقرية دير الحطب ،بالتزامن مع موعد قطف ثمار الزيتون ،األمر الذي يشكل خسارة
كبيرة للمزارعين بعد التلوث الناتج عن هذه المياه.
 2020\10\25المستوطنون يواصلون تسييج أراضي السكان على بعد ا كم شرقي خيام السكان في خلة مكحول في األغوار.
 2020\10\26جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ثالث دونمات ،من أراضي منطقة المراحات التابعة لمدينة سلفيت ،واقتلعت
حوالي  60شجرة زيتون منها ،عمرها من ثالثة إلى مائة عام ،مزروعة في المساحة المذكورة ،واستولت على عدد منها .كما
دمرت السالسل الحجرية المحيطة باألرض بالكامل.

•

 ،2020/10/26مستوطنون يقطعون  100شجرة زيتون في قرية المغير شرقي محافظة رام هللا ،يتراوح أعمارها من 30
إلى  70عاما .يجدر ان هذه المنطقة تقع بالقرب من البؤرة االستيطانية “عادي عاد”.

•
•
•

•
•

االعتداء على المزارعين ومواشيهم وممتلكاتهم
•  2020\10\6مستوطنون يطاردون رعاة في محاولة لطردهم في مسافر يطا في الخليل.
•  2020\10\9هاجمت مجموعة من المستوطنين ،ممن يطلقون على أنفسهم مجموعات “تدفيع الثمن” ،انطالقا من مستوطنة
“براخا” ،جنوب شرقي مدينة نابلس ،المنطقة الشرقية ،من قرية بورين .اعتدى المستوطنون بالحجارة على منازل الفلسطينيين.
•  2020\10\14جيش االحتالل يالحق الرعاة في منطقة الساكوت في األغوار ،ويحتجز رعاة لمده تجاوزت الساعة ،أثناء
مطاردته لمواشي وأبقار الرعاة.
•  2020\10\14جيش االحتالل يالحق الرعاة في منطقة البرج واإلثم في المالح في األغوار ،أثناء إجرائه تدريبات في المكان
ويطرد الرعاة من المنطقة.
•  2020\10\18المستوطنون يقطعون الطرق على مربي الماشية شرقي خلة مكحول في األغوار ،ويغلقون مئات الدونمات من
األراضي.

اعتداءات على الصيادين واألراضي الزراعية في غزة
•

•
•
•

 ،2020/10/2الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،غرب خانيونس ،جنوب
قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تبحر ضمن نطاق الصيد المسموح به ،وفتحت نيران رشاشاتها محيطها،
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 2020\10\2أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق خان يونس ،أعيرة نارية،
تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة ،مقابل الشريط المذكور ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
 ،5/10/2020أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق خان يونس ،أعيرة
نارية ،تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة القرارة ،مقابل الشريط المذكور ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
 2020\10\5الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية،
غرب جباليا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تتراوح ما بين  3أميال بحرية و5
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل متقطع محيطها .كما أطلقت عددا من قنابل اإلنارة في السماء ،دون أن يبلغ عن
وقوع إصابات.
 6/10/2020فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزون داخل الشريط الحدودي ،شرق مخيم المغازي ،في المحافظة
الوسطى ،نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه أراضي المواطنين الزراعية المحاذية ،ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
 ، 6/10/2020الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية
غ رب جباليا ،ومنطقة الواحة ،شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين ،التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  3أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل متقطع محيطها .أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف
الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 ، 7/10/2020الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية
غرب جباليا ،ومنطقة الواحة ،شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  3أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف ،باإلضافة إلطالقها عددا من القذائف الصوتية في
محيطها .أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق بلدة الشوكة ،شرق محافظة رفح،
بالقرب من موقع صوفا العسكري ،نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه األراضي الزراعية المحاذية ،ولم يبلغ عن وقوع إصابات في
األرواح.
في حوالي الساعة  11:00مساء ،الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة
منطقة السودانية غرب جباليا ،ومنطقة الواحة ،شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي
كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي  4أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف محيطها ،باإلضافة إلطالقها لعدد
م ن قنابل اإلنارة في السماء .أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن يبلغ عن
وقوع إصابات.
 2020\10\10الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية
غرب جباليا ،ومنطقة الواحة شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  3أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف محيطها .استمرت هذه العملية من حين آلخر حتى
حوالي الساعة  9:50صباح اليوم نفسه .أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن
يبلغ عن وقوع إصابات.
 ، 11/10/2020الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية
غرب جباليا ،ومنطقة الواحة شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  4أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف محيطها .أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف
الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 ،14/10/2020أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق خان يونس ،أعيرة
نارية ،تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة ،واألراضي الزراعية ورعاة األغنام شرقي بلدة الفخاري ،مقابل الشريط
المذكور ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
 2020\10\14الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة السودانية
غرب جباليا ،ومنطقة الواحة شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  4أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل متقطع محيطها .أدى ذلك إلثارة الخوف والهلع في صفوف
الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 ،18/10/2020الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية
غرب جباليا ،ومنطقة الواحة شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  4أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف محيطها.
 ، 20/10/2020الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة السودانية
غرب جباليا ،ومنطقة الواحة شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على
مسافة تقدر بحوالي  4أميال بحرية ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل متقطع محيطها ،باإلضافة إلطالقها قنابل إنارة في السماء
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•
•

•

 ،21/10/2020أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق خان يونس ،أعيرة
نارية ،تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة ،مقابل الشريط المذكور ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات .وفي حوالي الساعة
 2:30مساء ،كررت إطالق نار مماثل شرق القرارة ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
 ،25/10/2020أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق خان يونس ،أعيرة
نارية ،تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة ،مقابل الشريط المذكور ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
 2020\10\26الحقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عبر الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر ،قبالة منطقة الواحة
شمال غرب بيت الهيا ،شمال قطاع غزة ،قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي ميلين
بحريين ،وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف محيطها ،باإلضافة إلطالقها عددا من قنابل اإلنارة في السماء .أدى ذلك إلثارة
الخوف والهلع في صفوف الصيادين ،والذين اضطروا للفرار ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 ،28/10/2020أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل ،شرق خان يونس ،أعيرة
نارية ،تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة القرارة ،مقابل الشريط المذكور ،دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.

المصدر:
•
•

اللجان الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
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