تقرير اعتداءات جيش االحتالل ومستوطنيه على القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
آب\2020

رصدت اللجان الزراعية التابعة التحاد لجان العمل الزراعي االعتداءات التي نفذها جيش االحتالل ومستوطنيه على القطاع
الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية لشهر آب ،والذي شهد العديد من عمليات الهدم لمنشآت زراعية باإلضافة إلى اقتالع
حوالي  600شجرة ،وتجريف واالستيالء على أكثر من  1200دونم ،في تصاعد مستمر لعملية االستيالء على األراضي والتوسع
االستيطاني.

هدم منشآت زراعية







 2020\8\2اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يرافقها جيب اإلدارة والتنظيم ،خربة الرأس األحمر الواقعة في األغوار
الشمالية ،شرقي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية .سلمت تلك القوات اخطارات بهدم منازل وبركسات ومزارع للمواشي
لثالث عائالت.
 2020\8\3قوات االحتالل تخطر أحد المواطنين بهدم بركسه القائم في قرية كيسان\بيت لحم.
 2020\8\4اخطارات هدم لمنشآت ،خيم وحظائر مواشي في الرأس األحمر وعاطوف في األغوار.
 2020\8\5قوات االحتالل تهدم غرفة زراعية من الطوب وأخرى من الصاج المقوى ،وعدة عرائش في األراضي الزراعية
في العيساوية\القدس.
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 2020\8\5هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في قرية رنتيس شمال غربي مدينة رام هللا ،منشأة زراعية مصنوعة من الطوب
والخشب مصقوفة بالزينكو ،تبلغ مساحتها  60م 2تستخدم لزراعة الخضراوت والفواكه ،ومنشأة زراعية مصنوعة من الطوب
والخشب ومصقوفة بالزينكو ،تبلغ مساحتها 80م 2تستخدم لزراعة الخضروات.
 2020\8\6قوات االحتالل هدمت بركتين لتجميع المياه سعة كل واحدة منها  2000كوب ،باإلضافة إلى تدمير خطوط مياه.
 2020\8\17قوات االحتالل اإلسرائيلي ،تخطر بهدم بركس لتربية المواشي في قرية بيت دجن\نابلس.
سا ،من الزينكو ،يستخدم حظيرة لتربية األغنام ،وفيه خزان مياه وأعالف
 2020\8\20هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،برك ً
للحيوانات ،في عاطوف في األغوار الشمالية.
 2020\8\25شرعت الجرافة بهدم بركسين مصنوعين من الصفيح والحديد في منطقة واد السيق\رام هللا ،تبلغ مساحتهما
120م 2يستخدم أحدهما للسكن مع منافعه مطبخ ومرفق صحي ،واآلخر لتربية المواشي واألغنام .كما أحضرت قوات االحتالل
عماالً من شركات خاصة إسرائيلية ،وفككوا واقتلعوا خيمتين سكنيتين ،و( )6بركسات تستخدم لتربية المواشي واألغنام تبلغ
مساحة كل بركس60 ،م ،2و( )2خزانات مياه ،وأسالك كهربائية ،وصادروها ،وذلك بحجة البناء دون ترخيص ووقوعهم في
المنطقة المصنفة “ج".

اعتداءات على األراضي واألشجار

تسييج األراضي من قبل مجموعات المستوطنين واالستيالء عليها

شعار "أرضنا"





 2020\8\2المستوطنون يحرقون  15دونم في المغير.
 2020\8\3استولت قوات االحتالل االسرائيلي ،على أكثر من  200دونم من أراضي قرية كيسان ،شرق مدينة بيت لحم
ألغراض عسكرية.
 2020\8\4اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ترافقها مركبات اإلدارة المدنية ،بلدة دير بلوط ،غربي مدينة سلفيت ،وسلمت
أراض لعائلة أخرى ،في منطقة تسمى (تعمر،
تسعة اخطارات بخلع أشجار زيتون لثمانية عائالت ،وإخطار بوقف استصالح
ٍ
وأبو الرايات) بحجة وقوعها ضمن المنطقة ج الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية حيث يقام مقطع من الجدار الفاصل على أراضيها.
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 2020\8\4مستوطنون يضعون خزانا ً للمياه ويعملون على زراعة األشجار في منطقة احمير في الفارسية في األغوار.
 2020\8\5اقتحمت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي ،خربة عالن شمال قرية الجفتلك ،في األغوار ،وشرعت بتجريف
واقتالع حوالي  100شتلة نخيل تتراوح اعمارها بين  4- 2سنوات.
 2020\8\10اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي ،منطقة تجمع عرب الخولي ،شرق مدينة قلقيلية ،وشرعت بتجريف مساحة
من األراضي الزراعية ،وتمديد خط ناقل للمياه تمهيدا ً للسيطرة على المنطقة.
 2020\8\10اقتلعت قوات االحتالل االسرائيلي 100 ،شتلة زيتون ،وجرفت أراضي زراعية في منطقة خلة النحلة ،القريبة
من قرية واد رحال ،جنوب مدينة بيت لحم ،كما جرفت أراضي مساحتها دونمان ونصف ،وهدمت جدرانا ً استنادية ،بدعوى أنها
منطقة آثار .يذكر أن خلة النحلة تتعرض إلى هجمة استيطانية تتمثل باالستيالء على  1200دونم ،بهدف إقامة بؤرة استيطانية
تدعى “جفعات ايتام”.
 2020\8\13هاجمت مجموعة من المستوطنين ،ممن يطلقون على أنفسهم مجموعات “تدفيع الثمن” ،انطالقا ً من مستوطنة
يتسهار ،جنوب شرقي مدينة نابلس ،المنطقة الشرقية من قرية عصيرة القبلية بالحجارة وحطموا نوافذ منزلين ،وأشعلوا النيران
في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوز المثمر .واشتعلت النيران بعشرات الدونمات من هذه األراضي ،قبل
أن يتصدى لهم عدد من سكان القرية ويلوذوا بالفرار تجاه المستوطنة المذكورة.
 2020\8\16المستوطنون يضرمون النار في منطقة جبعيت في المغير
 2020\8\16قوات االحتالل تقوم بتجريف عشرات الدونمات في األراضي الواقعة على أراضي قرى جبارة وشوفة والراس
جنوب طولكرم ،والمنطقة المستهدفة تبلغ مساحتها  800دونم ستتم مصادرتها لصالح بناء منطقة صناعية.
 2020\8\17اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بلدة كفر اللبد ،شرق مدينة طولكرم .شرعت تلك القوات في أعمال تجريف
واسعة في أراضي المواطنين في منطقة رأس المسيد ،ومنطقة الحفاصي ،التابعة لبلدة كفر اللبد ،والتي تربط قرى عزبة شوفة
وذنابة وكفا ،وكفر اللبد بمدينة طولكرم .وجاءت عمليات التجريف بهدف شق طريق استيطاني بطول  10كم ،لصالح مستوطنة
(افني حيفتس) المقامة على أراضي المواطنين .وطالت عملية التجريف التي استمرت عدة ساعات حوالي  200دونم تعود ،ومن
المتوقع أن تستكمل أعمال التجريف لتطال  600دونم إلنهاء شق الطريق االستيطاني وفق المخطط االسرائيلي.
 2020\8\22مجموعة من مستوطني مستوطنة "يعقوب داليا" يقتلعون  350شتلة زيتون في اماتين\الخليل.
 2020\8\23قيام اثنين من المستوطنين بتقطيع الشيك الذي يحيط بأراض في موقع الطيال في سهل جالود وكذلك قاموا باقتالع
حوالي ستة اشتال عنب وسرقة األدوات الزراعية التي كانت موجودة في الموقع المذكور.

االعتداء على المزارعين ومواشيهم وممتلكاتهم
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 2020\8\1نفوق  10رؤوس من الغنم ،بعد تعرضها للتسمم ،من قبل مستوطنين يعيشون في بؤرة استيطانية مقامة على أراضي
خربة جبعيت ،الواقعة في الجهة الشرقية لقرية المغير شمال شرقي مدينة رام هللا ،وسط الضفة الغربية ،وهناك اشتباه من مالكها
بتعرضها لتسمم متعمد من المستوطنين في المنطقة
 2020\8\2المستوطنون يقتلون  4خراف في ترمسعيا
 2020\8\10صادرت قوات االحتالل ثالث مضخات مياه تستخدم لري المزروعات في بيت أمر\الخليل.
 2020\8\23هاجم عدد من المستوطنين ،القاطنين في البؤرة االستيطانية “حفات ماعون” المقامة على أراضي المواطنين
المصادرة ش رقي مدينة يطا ،جنوبي محافظة الخليل ،رعاة االغنام أثناء وجودهم في منطقة سدة الثعلة ،ومنعوهم من الرعي.
وتشهد المنطقة اعتداءات مستمرة من المستوطنين ،بعد إعالنها أراضي دولة من دائرة األراضي اإلسرائيلية واستغاللها من
المستوطنين؛ مما اضطر رعاة األغنام إلى مغادرة المراعي تخوفا ً على حياتهم .وينفذ المستوطنون أعمال تجريف وشق طرق
في منطقة سدة الثعلة وأم زيتونة للوصول إلى منشأة زراعية مقامة لهم هناك بالقرب من البؤرة المذكورة
 2020\8\25قوات االحتالل احتجزت اثنين من الرعاة بعد مالحقتهم في منطقة الساكوت\األغوار.
 31\8\2020قام مستوطن بدهس قطيع من األغنام في يطا\الخليل ،مع نجاة الراعي من محاولة الدهس.
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بؤر استيطانية وتوسع استيطاني





 2020\8\24مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية على أراضي خلة الفرن جنوب الخليل ويهدف وجود البؤرة االستيطانية في
المنطقة إلى ربط مستعمرة كريات أربع مع باقي المستعمرات المحاذية لها شرقي "بني حيفر" و"كرمئيل" و"ماعون" عبر سلسلة
جبال جنوب الخليل.
 2020\8\24انتشار مجموعات من المستوطنين في مناطق مختلفة من األغوار يرتدون مالبس خط عليها شعار "أرضنا" ،حيث
يتجولون يوميا ً فرادى وجماعات في المناطق الجبلية والرعوية ،ويعملون على تسييج أراضي السكان وتوسعة البؤر االستيطانية
الجديدة في المنطقة.

اعتداءات على الصيادين
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 2020/08/08قيام زوارق االحتالل الحربية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة.
 2020/08/12قيام سلطات االحتالل الحربية بتقليص مساحة الصيد بمسافة تتراوح ما بين  8ميل إلى  6ميل.
 2020/08/14قيام زوارق االحتالل الحربية بمالحقة مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية على بُعد  3أميال وإطالق
النيران وفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين نتج عنها إصابة أحد الصيادين برصاص معدني مغلف بالمطاط.
 2020/08/16قيام زوارق االحتالل الحربية بإطالق األعيرة الثقيلة وضخ المياه العادمة وإجبار الصيادين على العودة للموانئ
ومنعهم من الصيد.
 2020/08/17قيام زوارق االحتالل الحربية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء دير البلح
على أقل من  2ميل ،من جانب آخر قامت زوارق االحتالل بفتح نيران أسلحتها الرشاشة غرب منطقة السودانية.
 2020/08/18قيام زوارق االحتالل الحربية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية باتجاه مراكب الصيادين غرب
منطقة السودانية على بُعد  2ميل وإجبار الصيادين على العودة.
 2020/08/19فتحت زوارق االحتالل الحربية خراطيم المياه باتجاه المراكب العاملة غرب ميناء دير البلح على بعد أقل من 2
ميل.
 2020/08/20قيام زوارق االحتالل الحربية بفتح مضخة المياه باتجاه قوارب صيد غرب ميناء خانيونس.
 2020/08/21قيام زوارق االحتالل الحربية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الساعة  2صباحا ً غرب
ميناء خانيونس على بعد أقل من  2ميل كذلك باتجاه مراكب الصيادين الساعة  6صباحا ً غرب منطقة السودانية على بعد أقل من
ميل دون أن يسجل إصابات أو أضرار.
 2020/08/23مهاجمة زوارق االحتالل الحربية لمراكب الصيد على بعد أقل من ميل بحري.
 2020/08/24مهاجمة زوارق االحتالل الحربية لمراكب الصيد على بعد اقل من ميل بحري.
 2020/08/31-30-29-28-27-26-25إغالق البحر بشكل كامل من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
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