تقرير اعتداءات جيش االحتالل ومستوطنيه على القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية
تموز\2020
رصدت اللجان الزراعية التابعة التحاد لجان العمل الزراعي ،اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه بحق القطاع الزراعي
والمزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية خالل شهر تموز ،والذي شهد عدد من عمليات تجريف ألراض زراعية ،إلى جانب
حرق وتدمير أكثر من  750شجرة ،باإلضافة إلى رصد عدد من عمليات مسح أراضي تمهيدا ً لمصادرتها وعمليات هدم
لمنشآت وحظائر وتسميم مواشي ،وإقامة ثالث بؤر استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة.
إقامة بؤر استيطانية

نصب خيام في بتير\بيت لحم

•

إقامة بؤرة استيطانية في الفارسية\األغوار :قامت مجموعة من المستوطنين بتاريخ  2020/07/06بنصب
معرشات إلى الشمال من منطقة "احمير" في الفارسية في األغوار ،للبدء بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة،
ما سيؤدي إلى السيطرة على مساحة تزيد عن  30دونم.

•

إقامة بؤرة استيطانية في بلدة بتير\بيت لحم :قامت مجموعة من المستوطنين بتاريخ  2020/07/08بنصب
خيمتين ووضع خزان مياه في منطقة "الخمار" على أراضي القرية تمهيدا ً للسيطرة على المنطقة.

•

إقامة بؤرة استيطانية في بلدة كفر مالك\رام هللا :عمل المستوطنون بتاريخ  2020/07/10على إقامة بؤرة
استيطانية جديدة على أراضي قرية كفر مالك شرقي مدينة رام هللا ،تقيم فيها  8مستوطنات مراهقات تتراوح
أعمارهن من  18-13سنة وتم إطالق اسم "استير" على البؤرة نسبة السم ملكة يهودية.

هدم حظائر ومنشآت زراعية

هدم حظائر ،الفارسية ،األغوار

•

هدم حظائر ومنشآت في فصايل\األغوار :قامت قوات االحتالل بتاريخ  2020/07/02بهدم منشآت وحظائر أغنام
لثالث عائالت في منطقة الحرش في منطقة الواد األحمر ،تعود ملكيتها لكل من رأفت إبراهيم سليمان ،إسماعيل
أحمد محمد سواركة ،عطا إبراهيم محمد سويدات ،عطا إبراهيم محمد سويدات وسليمان عطا إبراهيم سويدات.

•

هدم منشآت للسكن وحظائر أغنام في مسافر يطا\الخليل :هدمت قوات االحتالل بتاريخ  2020/07/08منشآت
للسكن وحظائر أغنام في مسافر يطا في محافظة الخليل ،بحيث تم هدم  3حظائر تعود لشحادة سالمة مخامرة،
احمد جبر حماد نواجعة ،وجميل محمود اعمور ..

•

هدم غرفة زراعية في حلحول\الخليل :هدمت قوات االحتالل بتاريخ  2020/07/20غرفة زراعية في حلحول،
تعود للمواطن فادي شمسطي.

مصادرة ومسح وإخالء أراضي

خرائط توسعة مستعمرة "مفؤوت برياح"

•

زراعة أراض في الفارسية\األغوار :شرع المستوطنون بتاريخ  2020/07/01بزراعة أشجار حرجية إلى الشمال
من خربة الفارسية في منطقة احمير في األغوار ،حيث قاموا بزراعة أشجار حرجية يقدر عددها ب  30شجرة
وتمت زراعتها على مساحة حوالي  15دونم في المنطقة ،والهدف األساسي من زراعة األشجار هو السيطرة على
أراض المنطقة.

•

السيطرة على أراضي في النويعمة\أريحا :قامت قوات االحتالل بتاريخ  ،2020/07/07بإرسال خرائط ألهالي
النويعمة في محافظة أريحا ،تتضمن توسعة مستعمرة "مفؤوت برياح" ما يعني هدم منشآت ومصادرة أراضي.

•

مصادرة أراضي في قراوة بني حسان\سلفيت :قامت قوات االحتالل بتاريخ  2020/07/08بوضع منشور على
سدة قراوة بني حسان تفيد بأمر مصادرة أرض تقع بين قريتي قراوة بني حسان وبديا وتبلغ مساحة األرض
المصادرة  689م 2وهي من أحواض قراوة بني حسان.

•

مصادرة أراضي في بلدة شوفة\طولكرم :أعلن جيش االحتالل بتاريخ  ،2020/07/08أمر وضع يد على مساحة
 3دونمات ونصف من أراضي شوفة جنوب طولكرم قرب الحاجز االحتاللي.

•

مسح أراضي في خلة مكحول\األغوار الشمالية :قامت وحدات مسح األراضي لدى حكومة االحتالل بتاريخ
 2020/07/08بالعمل على مسح أراضي في منطقة خلة مكحول والمناطق المحيطة بها ،حيث يقدر عدد الدونمات

التي تم مسحها ب  1000دونم ،والهدف من عملية المسح البحث على األراضي المسجلة "خزينة دولة" تمهيداً
لالستيالء عليها.
•

مسح أراضي في خلة حمد\األغوار الشمالية :عملت قوات االحتالل بتاريخ  ،2020/07/15على مسح أراض إلى
الشمال من البؤرة االستيطانية المقامة على أراضي خلة حمد بالحمة في األغوار الشمالية ،حيث بلغ عدد الدونمات
التي تم مسحها ب  300دونم.

•

مسح أراضي زراعية في بلدة دير حجلة\أريحا :قامت قوات االحتالل بتاريخ  ،2020/07/19بمسح ما يقارب
 1500دونم ووضع عالمات فيها ،وهي أراض زراعية ووقف إسالمي.

•

إخالء أراضي زراعية في بلدة جيوس في محافظة قلقيلية :أصدرت قوات االحتالل بتاريخ 2020/07/09
قرارات بإخالء أراض زراعية خلف جدار الضم والتوسع ،في بلدة جيوس في محافظة قلقيلية ،واألراضي مزروعة
بالجوافة والتوت األرضي واألفوكادو وأمهات المزارعين لتنفيذ اإلخالء مدة  96ساعة.

تجريف أراضي ،اقتالع وتدمير أشجار

تجريف أراضي تابعة لقرى قريوت وجالود\نابلس

•

حرق أشجار في بورين\نابلس :قامت مجموعة من مستوطني مستعمرة "يتسهار" بتاريخ  2020/07/08المقامة
على أراضي بلدة بورين في المنطقة الجنوبية من البلدة ويبلغ عددهم  8مستوطنين ،بإشعال النيران بمئات الدونمات
المزروعة بحوالي  150شجرة بأشجار الزيتون واللوزيات المثمرة في المنطقة ويبلغ عمر األشجار المحروقة ما
يزيد عن  70عاماً ،ويقدر عدد الدونمات المحروقة ب  150دونم ،واستمر الحريق لعدة ساعات حتى تمت السيطرة
عليه من قبل شباب البلدة ،وتعود ملكية األراضي إلى كل من زكريا جميل سلمان نجار ،صالح صالح قاسم نجار
وشادي فتحي رجا يزيد.

•

قطع أشجار زيتون في ياسوف\سلفيت :قامت مجموعات من المستوطنين وقوات لجيش االحتالل بتاريخ
 2020/07/08بقطع  70شجرة زيتون في بلدة ياسوف ،لصالح توسعة شارع حوارة االستيطاني.

•

حرق أشجار زيتون في بورين\نابلس :قامت مجموعة من المستوطنين بتاريخ  ،2020/07/09بحرق أشجار
زيتون في جبل سلمان المحاذي لمستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي القرية ،وتمت السيطرة على الحريق من
قبل لجنة الحماية في البلدة بمشاركة  20شاب.

•

تدمير أشجار زيتون في محافظة الخليل :بتاريخ  2020/07/10تم تدمير  70شجرة زيتون في منطقة العديسة،
شرق الخليل.

•

ضخ مياه صرف صحي ألراضي زراعية في قريوت\نابلس :بتاريخ  2020/07/10تم ضخ كميات كبيرة من مياه
الصرف الصحي من مستعمرة "عيلي" الواقعة على أراضي غرب بلدة قريوت جنوب نابلس ،لألراضي الزراعية
في بلدة قريوت والمزروعة بأشجار الزيتون المثمرة والخضروات ما أدى إلى موت واتالف ما يزيد عن  50شجرة
زيتون مثمرة يزيد عمرها عن  50عاماً ،باإلضافة إلى اتالف العديد من المحاصيل المزروعة في المنطقة ،وتكون
تجمعات للمياه على شكل برك صغيرة لتشكل مكرهة صحية خطيرة.

•

تقطيع أشجار زيتون في بلدة قريوت\نابلس :قامت مجموعة من المستوطنين بتاريخ  ،2020/07/16بقطع أشجار
زيتون وسرقة معدات زراعية في بلدة قريوت جنوب نابلس تعود للمزارع بالل محمود رجا ومحمد محمود رجا.

•

حرق أشجار زيتون في بلدة بورين\نابلس :بتاريخ  2020/07/19وفي نفس المنطقة التي تعرضت العتداء سابق
في نفس الشهر الحالي ،قامت مجموعة من مستوطني مستعمرة "يتسهار" بإشعال النيران في المنطقة الجنوبية
وامتدت النيران للمنطقة الجنوبية الغربية والتهمت ما يزيد عن  400شجرة زيتون يزيد عمرها عن  60عاما ً،
ويقدر عدد الدونمات المحروقة ب  300دونم .وقامت مجموعة من متطوعي البلدة ولجان الحماية التابعة التحاد
لجان العمل الزراعي بالمساعدة في إطفاء الحريق ،علما ً أنه تم تزويد لجان الحماية في بلدة بورين بمعدات إطفاء
حرائق وقص أعشاب ما ساهم بتسريع عملية إطفاء النيران ومنع امتدادها لباقي األراضي ،وتعود ملكية األراضي
المحروقة للمواطنين (مشير رزق قادوس ،محمد محمود قادوس ،محمد عوض نجار ،عبد الحليم فالح عيد جمال
خليفة قادوس ،حسن أحمد واكد ،زكريا جميل نجار ،عبد الهادي عبد الجبار عيد وقاسم محمود قادوس).

•

تجريف أراض في بلدات قريوت وجالود\نابلس :بتاريخ  ،2020/07/20قامت قوات االحتالل بعمليات تجريف
بالقرب من مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي المواطنين ،وذلك تمهيداً لعمليات توسعة للمستعمرة.

•

تجريف أراض في بلدة دير حجلة\اريحا :قامت جرافات االحتالل بتاريخ  ،2020/07/21بتجريف أراض في
منطقة دير حجلة شرقي أريحا ،علما ً أن األراضي وقفية.

•

تجريف أراض في بلدة عصيرة القبلية\نابلس :قامت قوات االحتالل بتاريخ  ،2020/07/23وباستخدام آلياته
الثقيلة بتجريف مئات الدونمات شرقي بلدة عصيرة القبلية بهدف توسعة مستعمرة "يتسهار".

مالحقة المزارعين واالعتداء عليهم وعلى مواشيهم

تسمم قطيع من الماشية\األغوار

•

قامت مجموعة من المزارعين بتاريخ  2020/07/01بمالحقة مربي مواشي في خربة أوحيش شرق المالح في
األغوار الشمالية ،وطردهم من المنطقة.

•

قام مستوطن بتاريخ  2020/07/01بترهيب واالعتداء على مزارعين من بلدة قريوت ومنعهم من االقتراب
ألراضيهم.

•

قامت مجموعة من المستوطنين بتاريخ  2020\7\22بمالحقة وطرد رعاة أغنام في منطقة عين شبلي في محافظة
اريحا ،مصطحبين معهم كالب مفترسة من أجل ترويع الرعاة لمغادرة المنطقة.

•

قامت قوات االحتالل بتاريخ  2020\7\27بمالحقة وطرد رعاة أغنام من أراضيهم في منطقة مكحول في االغوار
الشمالية ،ومنعهم من الرعي شرقي الخربة وطردهم من المنطقة.

•

بتاريخ  ، 2020/07/28نفوق أعداد كبيرة من األغنام تعود للمواطن أحمد زواهرة من منطقة العوجا في محافظة
أريحا نتيجة تسممها من مخلفات المستوطنات ،ووفق حديث المزارع فإن أغنامه كانت ترعى في المكان وبعد
عودتها إلى حظائرها وشربها الماء نفق العديد منها ،وأعداد منها ما زالت تعاني ومن الممكن أن تنفق.

مصادرة آليات زراعية

مصادرة تركتورات زراعية\األغوار

•

مصادرة آليات زراعية في مرج نعجة ،مرج الغزال والزبيدات في محافظة أريحا :بتاريخ  ،2020/07/29قامت
قوات االحتالل بحملة مصادرة آلليات زراعية "التراكتورات" في قرى مرج نعجة ،مرج الغزال والزبيدات ،حيث
تمت مصادرة  3تراكتورات زراعية ،وتمت مخالفة  8تراكتورات بهدف التضييق على المزارعين.

اعتداء على مصادر المياه

تمديدات أرضية لفحص منسوب المياه ،الساكوت ،األغوار

•

تمديدات أرضية لفحص منسوب المياه :بتاريخ  2020/07/06قامت قوات االحتالل في منطقة الساكوت في
األغوار ،بتمديدات أرضية وسط تخوف من إغالق منطقة الساكوت ،وتبين بعد الفحص أن ما تم تمديده يأتي ضمن
مخطط لفحص المياه الجوفية هناك ،خاصةً منسوب مياه نهر األردن.

•

إغالق فتحات مياه في فروش بيت دجن :بتاريخ  2020/07/07قيام قوة لالحتالل تصحبها شركة مياه ماكروت
اإلسرائيلية ،بإغالق فتحات المياه التي تغذي المواطنين في المنطقة إلى الجنوب من فروش بيت دجن.

•

إغالق فتحات مياه في بردلة في األغوار الشمالية :بتاريخ  ،2020/07/09اقتحمت قوات االحتالل منطقة بردلة
وقامت بإغالق فتحات المياه التي تغذي المواطنين واألراضي الزراعية تحت ذرائع وحجج واهية مع العلم أن
االحتالل يحرم المواطنين الفلسطينيين من استخدام المياه الوفيرة في المنطقة ،ويقوم بضخ كميات كبيرة من المياه
للمستوطنين في تلك المناطق.

•

إغالق فتحات مياه في الحديدية في األغوار الشمالية :بتاريخ  ،2020/07/27االحتالل يغلق فتحات المياه في
منطقة الحديدية ،بدعوى عدم قانونيتها وأنها غير مزودة بعداد دفع.

