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

 2020\الثاني تشرين

 حاالت  من  العشرات  إلى  الفلسطينية،  األراضي  في  الثاني  تشرين  شهر  خالل  ومستوطنيه  االحتالل  جيش  اعتداءات  أدت

  مصادرة  عمليات   إلى  ضافةباإل  غزة.   وقطاع   لضفةا  في  الزراعية  واألراضي  الصيادينو  المزارعين  على  النار  إطالق

  رصد   التقرير  هذا  وفي  ،زراعية  تلكاتممو  شجارأ  وتحطيم  اقتالع  ذلك  تضمنو  أراضيهم:  من  ينلمزارعل  طرد   وعمليات

      .أدناه مفصلة نيالثا تشرين لشهر االعتداءات له ةالتابع الزراعية اللجانو الزراعي العمل لجان اتحاد

 ؛ والا أ  نسان:اإل  لحقوق  مختلفة   عهودو  اعالناتو  معاهدات  من  مواد  على  مبني  التقرير  لهذا  القانوني  جالنتاو  الجوانب

ا  خرى،أ واعالنات لمعاهدات ساساأل حجر يمثل الذي االنسان لحقوق العالمي االعالن  الخاصة  الرابعة ينيفج معاهدة  ثانيا

ا   الحرب،  حاالت  في  ينالمدني  بحقوق ا و  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ،ثالثا   الخاص   الدولي  العهد  رابعا

ا و  ثقافية،الو  االجتماعيةو  االقتصادية  للحقوق   في   يعملون  الذين  شخاصاألو  الفالحين  لحقوق   العالمي  االعالن  خامسا

   .الفلسطيني ساسياأل القانون من مواد لىإ االستناد لىإ ضافةباإل ،الريفية المناطق

 المستخدمة: االعالناتو للمعاهدات قانونية ساسياتأ

  :" الفالحين  لحقوق  المتحدة  مماأل  عالنإ  من  ولى األ  المادة  عرفته  كما  الفالح  لمصطلح  العالمي  التعريف  ىل إ  شارةاإل  جبت-1

  أو  لغذاءا   إنتاج  خالل  من  خاصة  مباشرة  عالقة  والطبيعـة  باألرض  وتربطه  امرأة،  أو  رجالا   األرض،  في  يعمل  من  هو  الفالح

  وغيره األسري العمل على ولاأل المقام في  ويعتمدون بأنفسهم األرض في  الفالحون ويعمل عية.الزرا المنتجات من غيره

  والنظم   الطبيعية  بالمناظر  ويعتنون   المحلية  مجتمعاتهم  في  عادة  الفالحون  ويندمج  النطاق.  صغيرة  العمل  تنظيم  أشكال  من

    .(2)ص المحلية." والبيئية الزراعية

ا   ين المحمي  شخاصاأل  -2   أنفسهم   يجدون  الذين   أولئك  هم  "  الدولية  جينيف   اتفاقية  من   ابعةالر  المادة  من  ولىاأل  للفقرة وفقا

  احتالل   دولة  أو   رعاياه  من  ليسوا النزاع  في طرف  سلطة تحت   احتالل،  أو  نزاع  قيام   حالة  في كان، شكل  وبأي  ما  لحظة  في

 .(1994 ،2ص")رعاياها من ليسوا

 عالناإل  من  الثالثة  لمادةل  انتهاك  عام  بوجه  تشكل  التقرير  بهذا  ليهاإ  سيشار  التي  كاتاالنتها  جميع  نأ  لىإ  شارةاإل  ودأ

ية  الحياة  في  الحق    فرد  كل   ل  "  أن  على  تنص  التي  نساناإل  لحقوق  العالمي   (.1،1948ص)  "هشخص  على  األمان  وفي  والحر  

   أ: الجانب الحقوقي والقانوني األول واالنتهاكات التي رصدت في  هذا الجانب:

 نسان إك  للفلسطيني  المختلفة  وققللح  صريحة  انتهاكات  خلفتو  مختلفة،  بمناطق  تكررت  قد  ةالالإنساني  الممارسات  هذه  نإ 

  الحياة،   في   االنسان  لحق  صريح  انتهاك  هو  المزارعين  على  النار  إطالق  إن  البداية  في  خاص.  بوجه  كمزارعو  عام  بوجه

  الدولي   العهد  من  السادسة  المادة  من  ولىاأل  الفقرة  ،مثالا   المعاهدات؛و  االتفاقات  جميع  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  الحق  وهذا

  يجوز   وال  الحق.  هذا  يحمى  أن  القانون  وعلى  إنسان.  لكل  مالزم  حق  الحياة  في  الحق"  نأ  على  نصت  المدنيةو  السياسية  للحقوق

ا   حياته  من  أحد   حرمان   العالمي  عالناإل  من  السادسة  ادةللم  انتهاك  باألخص  هي  الممارسات  وهذه  (.1966  ،5ص)   "تعسفا

 المناطق  في   العاملين  من  غيرهم و  للفالحين"  المادة  وتنص  الريفية،  المناطق  في  يعملون  الذين  واالشخاص  الفالحين  لحقوق

 يعاني  ذلك،   الى  باإلضافة  (.2018،  9)ص  الشخصي"   مناألو   الحريةو  العقليةو  البدنية  السالمة و  الحياة  في  الحق  الريفية

  يعتاشون   التي  والموارد  رضاأل  على  السيادةو  باألمن  حقوقهم  عن  للدفاع  السلمي  النشاط  وحرية  للحركة  تقييد  من  فالحونال

  وهذا   ، قامةاإلو  الحركة  حرية  على  تنص  التي  الفلسطيني  ساسياأل  القانون  من  عشرون  المادة  ينتهك  بدوره  هذاو  وعليها.  منها

  المحتلة   القوة  التزام  ضرورة  على  تنص  التي  الرابعة  جينيف  اتفاقية  من  الستونو  الرابعة  المادة  انتهكت  المحتلة  الدولة  نأ  يعني

 الفلسطيني   ساسياأل  القانون  مبادئ  احترام  محتلة  كقوة  اسرائيل  على  نأ  يعني  هذاو  تحتلها،  التي  لألرض  الجزئية  بالتشريعات
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  للمادة   انتهاك  فهذا  للفالحين  السلمية  النشاطات  بمهاجمة  يتعلق  فيما  ماأ  العالمي.و  القومي  السلمو  لألمن   خطراا   تشكل  ال  التي

ا رفيكون الحق في التجمع السلمي معت"  ن أ  المادة  تنص  حيث  المدنيةو  السياسية  للحقوق  الدولي  العهد  من  عشرونو  واحد  رقم  ا

ا  ون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع  للقان   به. وال يجوز أن يوضع من القيود عند ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفض طبقا

العام أو حماية ال النظام  العامة أو  القومي أو السالمة  العامة أو حماية  مديمقراطي، لصيانة األمن  العامة أو اآلداب  صلحة 

اآلخرين وحرياتهم" اإلت(. وما  1966،  10)ص   حقوق  له  جدر  اإلأشارة  الفالحين  ن  لحقوق  العالمي  علن عن حق أعالن 

غيرهم من العاملين للفالحين ون "أ  الفقرة الثانية من المادة الثامنةفي التجمع السلمي لحماية حقوقهم، حيث تنص    المزارعين

الحريات  نسان وو جماعات الحق في المشاركة في النشاطات السلمية المناهضة النتهاكات حقوق اإلأ  فراداا أفي المناطق الريفية  

 .(2018، 9ص")ساسيةاأل

 أ-1: جرائم إطالق النار وانتهاك  الحق في السالمة البدنية والتجمعات السلمية ألغراض زراعية:

 ،نابلس مدينة شرقي شمال دجن، بيت بلدة وسط  القروي المجلس أمام من سلمية مسيرة انطلقت 2020\11\4 •

  قمعت الفور على .دجن بيت بلدة شرقي شمال المصيف،و المرحان منطقة في بالمصادرة المهددة األراضي تجاه

 للدموع المسيلة والغاز الصوت وقنابل والمعدنية النارية األعيرة وأطلقت التظاهرة، اإلسرائيلي االحتالل قوات

  .للدموع المسيل الغاز استنشاق من اختناق بحاالت المشاركين من  العديد إلصابة ذلك أدى تجاههم.

 من الخليل، مدينة شمالي مر،أ بيت بلدة من المزارعين االسرائيلي، االحتالل قوات منعت ،31/10/2020 •

  ثمار قطف أجل من عين” “بيت لمستوطنة والمتاخمة الريش، أبو منطقة في الواقعة أراضيهم إلى الوصول

  إصابة عن ذلك أسفر الزراعية.  الحقول في تواجدهم  أثناء صوبهم الغاز قنابل القوات تلك أطلقت الزيتون. اشجار

 اختناق. بحاالت المزارعين من عدد

ا، 74 مسن، مواطن على اإلسرائيلي االحتالل جنود أحد  اعتدى ،12/11/2020 •   أمر، بيت بلدة  سكان من عاما

 ما الزيتون، ثمار قطف أجل من الريش، ابو واد منطقة في بأرضه أبنائه برفقة وجوده  أثناء الخليل، مدينة شمالي

 برضوض. إلصابته أدى

، ولألسبوع الثالث على التوالي، انطلقت مسيرة سلمية من أمام مجلس قروي قرية بيت دجن، 72/11/2020 •

لحظة وصول المشاركين في المسيرة للمنطقة.  ،األراضي المهددة بالمصادرة نابلس، تجاهشمال شرقي مدينة 

اهرة وأطلقت األعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز على الفور قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي التظ

ا.   المسيلة للدموع تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة العديد منهم بحاالت اختناق وعولجوا ميدانيا

، تجاه األراضي  مالك، شمال شرقي مدينة رام هللاانطلقت مسيرة سلمية من وسط قرية كفر  2020\11\27 •

أصيب العديد من المشاركين بحاالت اختناق   رأس التين"المهددة بالمصادرة في منطقة التجمع البدوي المسمى "

 من استنشاق الغاز المسيل للدموع.

  قباالختنا اصيبوأ خرونآ وعشرات بالمطاط، المغلف المعدني بالرصاص فلسطينيون 3 صيبأ 28/11/2020  •

  هللا. رام محافظة شرق اميةس عين منطقة في لالستيطان ةضمناه  لمسيرة االحتالل قمع خالل

  

 : 2-أ :غزة في الزراعية واألراضي الصيادين على اعتداءات

 االحتالل دولة مع الحدودي الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي، االحتالل قوات أطلقت ،29/10/2020 •

 عن اإلبالغ دون خزاعة، بلدة شرق الزراعية األراضي تجاه نارية، أعيرة يونس، خان شرق ،االسرائيلي

 . إصابات وقوع

  قبالة البحر عرض في المتمركزة الحربية، الزوارق عبر اإلسرائيلي االحتالل قوات الحقت ،5/11/2020 •

 3 بحوالي تقدر مسافة على تتواجد كانت التي الفلسطينيين الصيادين قوارب غزة،  قطاع شمال الواحة، منطقة
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 صفوف في والهلع الخوف إلثارة ذلك أدى محيطها. كثيف بشكل رشاشاتها نيران وفتحت بحرية، أميال

 .إصابات وقوع عن يبلغ أن دون للفرار،  اضطروا والذين الصيادين،

  يونس، خان شرق الحدودي، الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي، االحتالل قوات أطلقت ،8/11/2020 •

 مقابل الكبيرة، عبسان بلدة شرق الصحي للصرف سيارة ومحيط الزراعية راضياأل تجاه نارية، أعيرة

 .إصابات وقوع عن اإلبالغ دون المذكور، الشريط

  في المغازي شرق الحدودي الشريط داخل المتمركزون اإلسرائيلي، االحتالل جنود فتح ،16/11/2020 •

 .إصابات  وقوع عن يبلغ ولم الزراعية، األراضي تجاه الرشاشة، أسلحتهم  نيران وسطى،ال المحافظة

  يونس، خان  شرق الحدودي، الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي، االحتالل قوات أطلقت ،18/11/2020 •

 . إصابات وقوع عن اإلبالغ دون  الفخاري، بلدة شرق الزراعية األراضي تجاه نارية، أعيرة

  في البلح، دير شرق الحدودي الشريط على المتمركزون اإلسرائيلي، االحتالل جنود فتح ،25/11/2020 •

 عن غاإلبال دون  المحاذية، الزراعية المواطنين راضيأ تجاه الرشاشة، أسلحتهم  نيران الوسطى، المحافظة

 . إصابات وقوع

 الجانب:  هذا في رصدت التي واالنتهاكات الثاني والقانوني الحقوقي الجانب :ب

  وتنص   الرابعة،  جينيف  اتفاقية  من  الخمسونو  الثالثة  للمادة  واضح  انتهاك  هي  االحتالل  يتبعها  التي   التجريفو  التدمير  سياسة

 أو   جماعات،  أو  بأفراد  تتعلق  منقولة  أو  ثابتة  خاصة  ممتلكات  أي  تدمر  أن  االحتالل  دولة  على   يحظر"  أنه  على  المادة  هذه

ا   تقتضي  الحربية  العمليات  كانت  إذا  إال  التعاونية،  أو  االجتماعية  المنظمات  أو   العامة،  السلطات  أو   بالدولة  هذا  حتما

  همئنماو  مصيرهم  يرتقر  حق   من  الفلسطينيين  تحرم  التدمير  سياسة  نإف  ذلك  لىإ   ضافةباإل   (.1994  ،10صر")التدمي

  الثقافيةو  االجتماعيةو  االقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  من  االولى   المادة  من  الثالثة  الفقرة  نأ   حيث  االجتماعي؛و  االقتصادي

  المتمتعة   غير  األقاليم  إدارة  مسئولية  عاتقها  على  تقع  التي  الدول  فيها  بما  العهد،  هذا  في  األطراف  الدول  على"  أن  على  تنص

ا   الحق،  هذا   تحترم  وأن  المصير  تقرير  حق  تحقيق  على   تعمل  أن  بالوصاية،  المشمولة  واألقاليم  الذاتي  مبالحك   ميثاق   ألحكام  وفقا

  الفوقا   حمصا  خربة   في  االسرائيلية  المحتلة  القوات  ارتكبتها  التي  التهجيرو  التدمير  ممارسات  (.1966  ،2ص)  "المتحدة  األمم

 حرمان  يجوز  ال  هان  على  تنص  والتي  االنسان،  لحقوق  العالمي  عالنلإل  عشر  السابعة  ةالماد  من  الثانية  للفقرة  انتهاك  هي

ا   ممتلكاته  من  حدأ  يأ ا أو  فيما  وبالقوة.  تعسفا   غير   التهجير  من  الحماية  في  الفالحين  لحق  مناقضة  االنتهاكات  هذه   تعد  يضا

 يعملون  الذين  شخاصاألو  الفالحين  لحقوق  متحدةال  مماأل  عالن إ  من  عشر  السابعة  المادة  من  الرابعة  الفقرة  فحسب  القانوني؛

  هم يراضأ  من  التعسفي  دالتشر   من  الحماية  في  الحق  الريفية  قطالمنا  في  العاملين  من  رهميوغ  للفالحين  "  الريفية:  المناطق  في

  مالئمة،  عيش وفبظر للتمتع الالزمةو نشطتهمأ  في المستخدمة خرى،األ الطبيعية الموارد  من وأ المعتادة، قامتهمإ ماكنأ وأ

ا أ  المحلية  قوانينها  في  الدول  وتدرج  لدوليا  القانونو  نساناإل  لحقوق  الدولي  ونالقان  مع   تتفق  التشريد  من  للحماية  حكاما

  القانون  من  العشرونو  الثالثة   للمادة  انتهاك  هي  الهدم  سياسة  نأ  ريتذكلل  مهمة  خيرةأ  نقطةو   (.2018  ،15ص  نساني")اإل

  القطاع  يشمل  وهذا  االقتصادي  النماء   حقوق  عن  نعيداف  اللواتي  الرابعةو  الثالثة،  الثانية،  الفقرة  خصباأل  الفلسطيني،  ساسياأل

  القضاء. بأمر الإ راضياأل مصادرة وعدم الشخصية، الملكية حماية حقو الزراعي،

 1-ب :أراضي وتجريف أشجار اقتالع ذلك في بما :منشآت وهدم ومصادرات عسكرية أوامر

  طوباس.   محافظة   شرقي  الشمالية،  باألغوار  بزيق  خربة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اقتحمت  ،3/11/2020 •

 عربات 5و  مجرورة،  مياه  صهاريج  5و  زراعية،  جرارات  9  وصادرت  بالخربة  المواطنين  مساكن  القوة  اقتحمت

 منها.  وطردهم سكانها من الخربة إفراغ بهدف بالمواطنين؛ خاصتين وسيارتين ،مجرورة

 في  المواطنين  لممتلكات  النطاق  واسعة  تدمير  عملية  تنفيذ  على  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أقدمت  2020\11\3 •

  6  نحو  استمرت  التي  التجريف  عملية  طالت  طوباس.  محافظة  شرقي  الشمالية،  باألغوار  الفوقا  حمصة  خربة

ا مس  70  ساعات،  ذلك   يأتيو  للمواشي.  حظائر  تدميرو  األطفال  من  غالبيتهم  مواطناا  60  لتشريد  وأدت  ومنشأة،  كنا
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 والتوسع  الضم  مخططات  لصالح  أراضيهم  من  الفلسطينيين  وطرد  العرقي  التطهير  مخططات  تنفيذ  بهدف

 .االستيطاني

  اللوز،   خاليل  قرية  في  أرضه،  بإخالء  فلسطيني  مواطن  اإلسرائيلي  لاالحتال  سلطات  أخطرت  ،2020\11\5  •

 إسرائيل.  لدولة تابعة أنها بحجة  عليها، االستيالء بغرض لحم، بيت مدينة شرق جنوب

 ووادي  الشمعة  جورة  قريتي  بين  واطنلم  راعيةز  رفةغ  اإلسرائيلي،  االحتالل  جرافات  هدمت  ،2020\11\9 •

 الترخيص.  عدم بحجة لحم، بيت مدينة جنوبي النيص،

 حي   االحتالل،  جنود  من  عشرات  حماية  تحت  اإلسرائيلية،  الطبيعة  سلطة  طواقم  آليات  اقتحمت  ،2020\11\9 •

  تجريف   بعمليات  وشرعت  المحتلة،  الشرقية  القدس  مدينة  من  القديمة  البلدة  جنوبي  سلوان،  ببلدة  الربابة،  وادي

  التصدي   محاولين  باأليدي  معهم  واشتبكوا  االحتالل،  آليات  واجهوا  الحي  أهالي  نأ  عيان،  شهود  وأفاد  المنطقة.  في

 االحتالل  اتقو  تستخدم  األهالي.  هتجا  والصوت،  الغاز،  قنابل  االحتالل  جنود  أطلق  خاللها  التجريف،  لعمليات

 وفي   هناك،  فلسطيني  مسجدو  بيوت   يوجد  بينما  نغائبي  مالكأ  رضاأل  هذه  نأ  حجة ب  ،ريفالتج  عمليات  في  القوة

 الوطنية".  الحدائق "باألخصو االستيطانية المشاريع قامة إ إلى التجريف يهدف الحقيقة

ا استنادي    اا جدار اإلسرائيلي االحتالل قوات هدمت ،2020\11\12 • ا  وجرفت ،ا ا  شارعا   قرية  شرق شمالي  ،زراعيا

 الترخيص.  عدم بحجة لحم، بيت مدينة غرب  شمال الولجة،

  االلتفافي   الشارع  من  يمتد   جديد  استيطاني  طريق  بشق   اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  شرعت  ،13/11/2020 •

  المواطنين  أراضي   على  المقامة  فيجال”أ  مستوطنة”  إلى  وصوالا   ماعين،  قرية  في   المواطنين  أراضي  عبر  (60)

 الخليل.  محافظة جنوبي يطا، مدينة شرقي المصادرة

 مغادرة   على  صاحبه  وأجبرت  زراعي،  جرار  على  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات   استولت  ،2020\11\13  •

 . السالح تهديد تحت لحم، بيت شرق تقوع بلدة في  أرضه،

 وحدة  1257  لبناء  مناقصة  ،االحتالل  دولة  في  األراضي  وسلطة  واإلسكان  البناء  وزارة  شرتن  ،15/11/2020  •

  المحتلة،   الشرقية  القدس  مدينة  جنوبي  صفافا،  بيت  بلدة  أراضي  على  همتوس”  “جفعات  مستوطنة  في  استيطانية

 مدينة  عزل  يعني الوحدات هذه قامةإ بيوت. تل  بمستوطنة حوما، وهار غيلو،  مستوطنات ربط شأنه من والذي

 وبالتالي،   ضهم. ارأل  صولهموو  المواطنين  حركة  على  لقيودا  من  مزيد  فرضو  صفافا،  بيت  بلدة  عن  لحم  بيت

 أول كونه إليه سيُنظر بل  يبدو، كما مستوطنة في سكنية وحدات إضافة  مجرد ليس هو اإلسرائيلي  اإلعالن فإن

ا  20 منذ  األخضر” “الخط على يقام الشرقية القدس في جديد إسرائيلي حي  .عاما

ا   اإلسرائيلية،  االحتالل  قوات  جرافات   هدمت  ،2020\11\16 • ا   بركسا   جنوبي  رطاسأ  قرية  في  مياه،  وبئر  ،زراعيا

 الترخيص. عدم بحجة لحم، بيت مدينة

 بتجريف  الجرافة وشرعت الوسطى، األغوارب دجن  بيت فروش قرية  إلى  احتالل قوة توجهت ،16/11/2020 •

ا   250  سعتها   زراعية،  مياه  بركة  األرض   هذه  في  وموجودة  ألوروبي ا  االتحاد  من  ومقدمة  الزينكو   من  وهي  كوبا

ا. 15 من أكثر منذ  المنطقة. في القانوني غير البناء بحجة الهدم عملية وجاءت عاما

  تابعة  مركبة  ترافقهما  عسكرية،  ليةآب  معززة  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  من  قوات  اقتحمت  ،17/11/2020 •

  سلم   الخليل.  محافظة  جنوبي  يطا،   مدينة  مسافر  منطقة  المدنية(،  دارة)اإل  في  اإلسرائيلي  والتنظيم  البناء  لدائرة

 بدعوى  (،96)  مدة  خالل  ة أمنش  هدم  بغرض  ،1797  رقم  تحمل  عسكرية  اخطارات  أربع  تنظيمال  دارةاإل  موظف

 مياه.  وشبكة زراعية غرفة تاإلخطارا وشملت المرخص، غير البناء

 لحم. بيت لمحافظة التابعة الولجة قرية في زراعية ةأمنش هدم رخطاإب االحتالل قوات قامت 19/11/2020 •

 نابلس.  يجنوب  قريوتو  اللبن  قرى  راضيأ  من  زراعية  مساحات   بتجريف   االحتالل  قوات  قامت  20/11/2020 •

 وأراض   ودفيئات  غرف  تجاه  صواريخ  ثالثة  اإلسرائيلي،   لالحتالل  الحربية  الطائرات  أطلقت  ،22/11/2020 •

ا   المستوطنات  منطقة  في  زراعية  ٥  نحو  في  بالغة  أضرار  إللحاق  ذلك  أدى  يونس.   خان  غربي  جنوب  ،سابقا
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ا علم  بالخضروات.  زروعةالم   الزراعية  الدفيئات  من  دونمات   أضرار   لحقت  كما  .حكومية  المذكورة  األرض  أن  ا

 .المنطقة في بالفلفل مزروعة ضابأر

  محافظة   في  الخضر  في  حفر  لة آ  على  استولتو   مياه  بئر  بناء  لوقف   بإخطار  االحتالل  قوات  قامت  22/11/2020 •

 . لحم بيت

  ممتلكات  تخريبو  جريفبت  قامتو  غوار،األ  في  العوسج  قرية  باقتحام  االحتالل  قوات  تقام  23/11/2020 •

 االستيطاني. التوسع بهدف نيالفلسطيني

بعدة آليات عسكرية، ترافقها مركبة تابعة  ، اقتحمت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي، معززة  24/11/2020 •

، منطقة رأس الزيتون الزراعية  JCBلدائرة البناء والتنظيم اإلسرائيلي في )اإلدارة المدنية( وجرافة من نوع  

حتالل بتجريف أرض زراعية  إلى الشرق من قرية رأس كركر، شمال غربي محافظة رام هللا. شرعت جرافة اال

تلمون" المقامة  جة شق خط لمياه الصرف الصحي، القادمة من مجمع مستوطنات "، وذلك بحمواطن فلسطينيل

 على أراضي القرية المذكورة.

  التدريبات  بحجة   غوار،األ  في  لميتةاو  البريج  منطقتي  من  عائالت  6  من  كترأ  بطرد  االحتالل  قام  24/11/2020 •

 العسكرية.

تابعتين  25/11/2020 • ترافقها مركبتين  آليات عسكرية،  بعدة  معززة  االسرائيلي،  االحتالل  قوات  اقتحمت   ،

وبي  ، منطقة مسافر مدينة يطا، جنjc ، وحفار من نوعvolvoوجرافة من نوع  سرائيلي  لدائرة البناء والتنظيم اإل

مساكن صغيرة وغرف وحمامات، للمواطنين، بدعوى البناء غير   9محافظة الخليل. شرعت تلك القوات بهدم  

 (. cالمرخص في منطقة مصنفة )

    الخليل. محافظة قرى إحدى زنوتا قرية في استيطاني طريق شق االحتالل قوات واصلت 25/11/2020 •

  “اإلدارة  جيب  ويرافقها  عسكرية،  آليات  بعدة  معززة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اقتحمت  ،25/11/2020 •

  هللا.   رام  مدينة  غربي  شمال  الغربية،  اللبن  لقرية   الشرقية  المنطقة  نقل.  وشاحنة  ، jcbنوع  وجرافة  والتنظيم”

 . واألغنام  المواشي  لتربية  يستخدم  2م30  مساحته  والحديد،  الصفيح  من  مصنوع  بركس  بهدم  الجرافة  شرعت

   ترخيص. دون البناء بحجة الهدم وجاء

 لدائرة   تابعة  مركبة  ترافقها  عسكرية،  آليات  بعدة  معززة  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اقتحمت  2020\11\25 •

 فصايل   قرية  ، JCBنوع   من  وجرافتين  برافعة، مزودة وشاحنة  المدنية(  )اإلدارة  في  اإلسرائيلي  والتنظيم  البناء

  الجرافات   وشرعت   الوسطى،  فصايل  منطقة  في  القوات  انتشرت  أريحا.  محافظة  شمالي  الشمالية  األغوار  في

  فيهم  ويوجد  واألغنام،   المواشي  لتربية  والصفيح،  الحديد  أعمدة  من  مصنوعة  بركسات  ومجموعة  منازل،  3  بهدم

  ديد. الح  من  مصنوع  وسياج  الطعام،  لطهي  يستخدم  االسمنت  من  وطابون  مياه،  خزانات  4و  صحية،   مرافق  2

 .ج فةمصن  مناطق في البناء بدعوى

 ريحا.أ منطقة في فلسطيني لمواطن غناملأل بركسات بهدم االحتالل قوات تقام 27/11/2020 •

  االستيطاني  التوسع   بهدف  سلفيت  راضيأ  من   دونم  70  بمصادرة  لاالحتال  تقوا  تقام  27/11/2020 •

 شمرون". كارنيه" لمستوطنة

 .سلفيت   في  االستيطان   لمخطط  تنفيذاا   الراس  منطقة  راضيأ  من  واسعة  مساحات  يجرف  االحتالل  30/11/2020 •

 .الترخيص  عدم  بحجة  جنين  شرق  شمال  عرانةو  الجلمة  في  مياه  بارآ  ثالث  االحتالل  قوات  أغلقت  30/11/2020 •

 : الجانب هذا في  رصدت التي واالنتهاكات الثالث والقانوني الحقوقي الجانب :ج

ا  الهجمات هذه تمثل ا  يعد الذي العالمي، البيئة لقانون  انتهاكا   بين المشاكل وحل لتنظيم وجد الذي العام الدولي القانون من فرعا

 أكثر  ألهدافها  الكامل  قيقالتح  وأصبح  ،البيئية  لالستدامة  "أساس  العالمي  البيئة  قانون  نإف  المتحدة  مماأل  منظمة  حسب  الدول.

ا إلحاح   واالستدامة  المستدامة  التنمية  أبعاد  جميع  تحقيق  البيئة  قانون  انتهاكات  تقوض  المتزايدة.  البيئية  الضغوط  مواجهة  في   ا

 العالمي  عالناإل  من  عشر  الثانية  للمادة  انتهاك  هي  المستوطنين  انتهاكات  نإف  ذلك  لىإ  ضافةباإل  المتحدة(.  )االمم  "البيئية
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  أو   مسكنه  أو  أسرته  أو  الخاصة  حياته  في  تعسفي  لتدخل  شخص  أي  تعريض  يجوز  ال"  أنه  على  تنص  التيو  نساناإل  لحقوق

  (. 1948  ،7ص")  الهجمات  أو  التدخل   هذا  مثل  من  القانون  حماية  في  الحق  فرد  لكل  وسمعته.  شرفه  على  لحمالت  أو  مراسالته

 التي  شجاراألو  باألرض  المستدام  التمتع  في  حقهم  من  المزارعين  لحرمان  يؤدي  نالزيتو  شجارأ  قطع  نإف  خرآ  جانب  من

ا   مصدراا   تشكل   لحقوق  المتحدة  مماأل  عالنإ  من  عشر  التاسعة  المادة  من  ولى األ  الفقرة  انتهاك  يعني   هذا  لالستدامة؛  طبيعيا

 البذور  وبيع   وتبادل  واستخدام  حفظ  في  الحق  ن"أ  على  وتنص  الريفية،  قطالمنا  في  يعملون  الذين  شخاصاألو  المزارعين

ا  الممارسات  هذه جميع تعكس   (.2018 ،16صاإلكثار") مواد أو المزرعة في المحفوظة   من  والثالثون الثالثة للمادة انتهاكا

 الفلسطينية   البيئة  على  والحفاظ  اإلنسان  حقوق  من  حق  النظيفة  المتوازنة  البيئة"  نأ   على  تنص  التي  الفلسطيني  ساسياأل  القانون

 (.2003 ،9ص")وطنية مسؤولية والمستقبل الحاضر  أجيال أجل من وحمايتها

 : 1-ج :المستوطنين قبل من وممتلكاتهم ومواشيهم المزارعين على االعتداء

  جنوب   الساوية،  قرية  مدخل  في  والواقع  أيلول،  مشتل  سيارة،  يستقلون  مستوطنين  ثالثة  هاجم  ،1/11/2020 •

  أصص   بعض  على   واعتدوا  األشتال  من  العديد  المستوطنون  اقتلع  الغربية.  الضفة   شمال  نابلس  مدينة  شرقي

   .بالمشتل الخاصة الفيديو كاميرات وثقته ما   بحسب وحطموها المزروعات

  وصولهم   ولدى  حوارة.  بلدة  شمال  الصومعة،  منطقة  في  الواقعة  أرضهم  إلى  المواطنين  بعض  توجه  ،3/11/2020 •

  “يتسهار”   مستوطنة  مستوطني   أن  لهم  تبين  الزيتون،   بأشجار  مزروعة  دونمات   7  مساحتها   تبلغ  التي  أرضهم

ا.  30  عن   عمرها  يزيد  شجرة  25  قطعوا  أرضهم   من  القريبة   األرض   في  وضعوا   المستوطنين  أن  وجدوا  كما  عاما

 على   لالستيالء  تمهيداا   ووزتين؛  غنمتين  فيه  متر  بارتفاع  أمتار  ثالثة  وعرضه  أمتار  ثةثال  طوله  حديدي  سياج

 المذكورة.  المستوطنة توسيع بهدف األرض

ا   المستوطنين  من  مجموعة  احتجزت  ،10/11/2020 •  دجن،   بيت  بقرية   الرجمان،  منطقة  في  أرضه  في  مواطنا

 الحق. وقت في سراحه  وأطلقت معه، حققت ثم النقال، هاتفه وفتشت نابلس، مدينة شرقي

ا  التالل”، “أبناء مجموعات أنفسهم على يطلقون ممن المستوطنين من مجموعة هاجمت ،13/11/2020 •  انطالقا

  الكعابنة   عرب  تجمع  هللا،  رام  مدينة  شرقي  شمال  الطيبة،  بلدة  شرقي  المقامة  الجديدة  االستيطانية  البؤرة  من

 20  نحو  وسرقوا  وأغنام،  مواشي  بركس  إلى  المستوطنون  تسلل  المذكورة.  للبلدة  الشرقية  رافاألط  في  القاطنين

ا   الكعابنة.  لمواطني ملك وهي سنتين، إلى أشهر 6 من أعمارها تتراوح الغنم من رأسا

ا  الثمن”، “تدفيع مجموعات أنفسهم على يطلقون ممن المستوطنين، من مجموعة  هاجمت 19/11/2020 •   انطالقا

ا   مخالة  مستوطنة  )هي  جنين،  مدينة  جنوب  حومش  مستوطنة  من   المستوطنون   يتواجد   لكن  ،2005  عام  من  رسميا

ا   بها  عايد   رامي  المواطن  منزل  على   بالحجارة  واعتدوا  المذكورة،  المدينة  جنوب  الظهر،  سيلة  بلدة  أطراف  (،يوميا

 .مركبته وزجاج نوافذه زجاج بعض وحطموا عصبة، ابو علوان

  قرية   أراضي  على  المقامة  ناحال"  "ابي  مستوطنة  في  القاطنين  المستوطنين  من  مجموعة  أقدمت  ،2020\11\20 •

 أعمال  سياق  في  وذلك  المستوطنة،  من  مقربة  على   تقع  غزال،  عائلة  من  مواطنين  لعدة  أراض    بتجريف  ،كيسان

 . لها لضمها التمهيد

 قامة إل تمهيداا  نابلس جنوب جالود قرية راضيأ  فوق مياه خزاناتو خيمة بنصب مستوطنون قام 02/11/2020 •

 جديدة.  استيطانية بؤرة

 في منزالا  ماعون"، "حفات االستيطانية البؤرة في القاطنين المستوطنين، من مجموعة اقتحمت ،21/11/2020 •

  الخليل.   في  المصادرة   الخربة  أراضي  من  جزء  على  أقيمت  والتي  المذكورة،  المستوطنة  من   القريبة  الركيز  خربة

ا،  36  مخامرة  محمود  حاتم  المواطن  منزل  اقتحام  المستوطنون  حاول  المنزل،   لساكني  النابية  الشتائم  ووجهوا  عاما

  من   حراسة  تحت  المغادرة  على  المستوطنين  أجبر  مما  منهم  ريبةالق  التوانة  خربة  في  السكان  من  العديد  وصل  فيما

 ل. االحتال جيش

 نابلس. مدينة جنوب بورين في متنقلة بيوت بوضع مستوطنون قام 22/11/2020 •
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 . سلفيت غرب بروقين بلدة في  الزيتون شجارأ من عدد باقتالع مستوطنون قام 26/11/2020 •

 مزروعة  دونم  بخمسين  تقدر  مساحة   على  سلفيت  في  زراعية  راضأ  بحرق  نومستوطن  قام  2020  /30/11 •

 الزيتون. شجارأب

  

 :المراجع

 .الرابعة جينيف اتفاقية-

  .االنسان لحقوق العالمي عالناإل-

 .الريفية المناطق في يعملون الذين شخاصواأل المزارعين لحقوق العالمي عالناإل-

  .الثقافيةو االجتماعيةو االقتصادية للحقوق الدولي العهد -

 ة.المدنيو  السياسية للحقوق الدولي العهد-

   .2003 للعام المعدل ساسياأل الفلسطيني قانونال-

 اللجان الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  -

 . المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان-

 المتحدة. مماأل البيئي، القانون-


