
موسم قطف الزيتون: استمرار اعتداءات المستوطنين على مصادر رزق الالجئين محافظة نابلس   
 تشرين أول 2013

الزيتون فإن خسارة  زراعة  املعتمدة على  الالجئة  الفلسطينية  بالنسبة للعائالت 
بالقرب من  الزيتون  الى بساتني  الوصول  أو محدودية  واملمتلكات وفقدان  احملاصيل 
املستوطنات تقلل من قدرة هذه العائالت على االعتماد على ذاتها اقتصادياً، حيث 
الدعم  على  الالجئني  إعتماد  يزيد  أن  األرض من شأنه  من  الناجت  الدخل  ان خسارة 
اقتصادية  فرص  عن  بحثا  مجتمعهم  ترك  سوى  خيارا  لهم  يدع  ال  وأن  االنساني 

بديلة.

نقص المساءلة وسيادة القانون

مبقتضى القانون الدولي، فإن من واجب السلطات االسرائيلية ضمان واحملافظة على 
الفلسطينيني وممتلكاتهم  الغربية وحماية  الضفة  العامة في  والسالمة  النظام 
من أعمال العنف. ولكن املنظمة االسرائيلية غير احلكومية “ييش دين” تقول ان 8.5 
باملائة فقط من حتقيقات الشرطة االسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 2005م 
واملتعلقة باعتداءات اسرائيلية مشتبه بها ضد الفلسطينيني او أمالكهم أسفرت 

عن الئحة اتهام، في حني مت إغالق %84 منها بسبب قصور في حتقيقات الشرطة.

من ناحية أخرى، فإن هذه األرقام ال تعكس احلاالت املتعددة من عنف املستوطنني 
والتي لم يتم التبليغ عنها للشرطة االسرائيلية، وذلك بسبب اليقني بأنه لن يتم 
اتخاذ التدابير املناسبة لتنفيذ القانون.5  وبالفعل، ففي عدد من القضايا احلاصلة 
في جتمع قرى منطقة بورين واملوثقة من قبل األونروا، صرح الالجئون الفلسطينيون 
السبب  لذلك  االسرائيلية  الشرطة  مع  شكوى  ملفات  بفتح  يقومون  ال  انهم 

بالتحديد.

االسرائيلية  السلطات  على  يتحتم  م،   2013 لعام  الزيتون  قطف  موسم  عشية 
بذل كافة جهودها لضمان حماية الالجئني الفلسطينيني وممتلكاتهم، والتحقيق 
النهاية،  وفي  ذلك.  عن  املسؤولة  األطراف  ومحاسبة  أية هجمات  في  املستفيض 
يجب ان تستمر سيادة القانون وحماية املصادر الزراعية الهامة على مدار السنة 
ارضهم  حماية  ذلك  في  مبا  الفلسطينيني  لالجئني  احلماية  ضمان  أجل  من  وذلك 

وممتلكاتهم التي تعد مصدر رزق أساسي للعديد منهم.

رئيسياً  وثقافياً  واجتماعياً  اقتصادياً  حدثاً  الزيتون  لقطف  السنوي  يعتبراملوسم 
الفلسطينية احملتلة-  املناطق  الزراعية في  األراضي  للفلسطينيني، فحوالي نصف 
ويوجد معظمها في الضفة الغربية- مزروعة مبا يقارب 8 ماليني شجرة زيتون، حيث 
ميثل زيت الزيتون 14باملائة من دخل الزراعة في األراضي الفلسطينية احملتلة مشكاّلً 

بذلك مصدر رزق حلوالي 80,000 عائلة مبا في ذلك الالجئني.1

في  الالجئين  رزق  مصدر  على  المستوطنين  اعتداءات 
محافظة نابلس

في الضفة الغربية تعتبر اعتداءات املستوطنني على بساتني الزيتون عائقاً أمام هذه 
العادة الزراعية قدمية العهد والتي تشكل مصدر رزق مهم. خالل الستة أشهر األولى 
من عام 2013 م تعرضت 6,830 شجرة وشتلة ميلكها فلسطينيون الى التخريب على 

أيدي مستوطنني اسرائيليني.2  

وعلى وجه اخلصوص، كان هناك العديد من االعتداءات على البساتني التي ميلكها 
الجئون فلسطينيون في عدد من القرى الواقعة في محيط قرية بورين جنوبي مدينة 
   3 وبراخا  إيتسهار  مستوطنتي  من  القريبة  املنطقة  تلك  في  يسكن  حيث  نابلس، 
حوالي 4,000 الجئ فلسطيني مع وجود تعداد سكاني ذا شأن في قرى مثل بورين، 

عراق بورين وعصيرة القبلية.4 

ما  واقتالع  وتسميم  حرق  عمليات  بتوثيق  األونروا  قامت  م،   2013 يناير  شهر  منذ 
إيتسهار  مستوطنتي  قرب  فلسطينيون  الجئون  ميلكها  زيتون  شجرة   900 يقارب 
الزراعية والرعوية في املنطقة. وقد أدت  280 دومنا من األراضي  وبراخا، عدا عن حرق 
هذه االعتداءات مجتمعًة الى خسارة مقدرة بحوالي 70,000 دوالر أمريكي في السنة 
لالجئني الفلسطينيني في تلك اجملتمعات الريفية. وفيما تتم عمليات اتالف وتدمير 
اشجار الزيتون على طول السنة، يؤكد الالجئون الفلسطينيون على أهمية حماية 

ممتلكاتهم بشكل متواصل وليس خالل موسم قطف الزيتون فقط.

فقدان مصدر الرزق واالعتماد على الذات

اخلاصة  الزيتون  بساتني  فيها  توجد  التي  املناطق  الى  الفلسطينيني  دخول  يخضع 
تعطي  التي  االسرائيلية  السلطات  لقيود  املستوطنات  من  بالقرب  والواقعة  بهم 
حق الوصول الى االراضي مرة او مرتني في السنة ليس إال، وفقط عن طريق تنسيق 
مسبق. وتؤدي القيود املفروضة على وصول املزارعني الى حقول الزيتون اخلاصة بهم 
املستوطنني.  قبل  من  أوالتدمير  للتلف  وعرضة  حماية  دون  األشجار  هذه  ترك  إلى 
إضافة الى ذلك، فإن عدم قدرة املزارعني على االعتناء باشجارهم بانتظام يؤدي إلى 

قلة احملصول وبالتالي قلة الدخل املتوقع.

www.unrwa.org
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3  تعتبــر املســتوطنات فــي االراضــي الفلســطينية احملتلــة غيــر شــرعية مبقتضــى القانــون الدولــي. املــادة 49 )6( مــن معاهدة 
جنيــف الرابعــة تنــص علــى أن »ال تقــوم الســلطة احملتلــة بنقــل أو حتويــل جــزء مــن ســكانها املدنيــني الــى االراضــي التــي 
ــي االراضــي     ــاء اجلــدار ف ــة لبن ــج القانوني ــة حــول النتائ ــراي االستشــاري حملكمــة العــدل الدولي إحتلتهــا«. راجــع أيضــاً ال

ــرة 120. ــو 2004 م، فق ــة، 9 يولي ــطينية احملتل الفلس

4 مركز اإلحصاء املركزي الفلسطيني )PCBS(  عام 2007.

www.yesh-din.org/  ،ــو 2013 م ــة«، يولي ــة الغربي ــي الضف ــرائيليني ف ــني االس ــى املدني ــون عل ــرض القان ــن، »ف ــش دي 5 يي
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الالجئين رزق  مصادر  على  المستوطنين  اعتداءات  حالة:   دراسة 
في قرية بورين

 ابو سليم الجئ فلسطيني من قرية بورين مت تهجيره من موطنه األصلي بالقرب من بئر
 السبع عام 1948 م عندما كان في اخلامسة من عمره فقط. اآلن هو جد لعائلة مكونة من
 ثالثني فرداً يعيشون حتت سقف واحد ويستفيدون من اشجار الزيتون التي اشتراها وزرعها
  ورعاها أبو سليم في بورين. في عام 2012 م، كانت شجرات أبو سليم قادرة على إنتاج ما
باالعتداء املستوطنون مؤخرا  قام  ولكن  تقريباً،  السنة  امريكي في  دوالر    قيمته 10,000 

املتكرر على حقل الزيتون اخلاص به واتلفوا نصف أشجاره

 ويوضح أبو سليم: “كان لدي 125 شجرة زيتون في حقلي مع حلول عام 2012 م، ولكن في
 ذلك العام قام املستوطنون بإتالف 16 شجرة بإحراقها عمدا. وفي يناير من عام 2013 م،
 عاد املستوطنون مجددا ليتلفوا 25 شجرة اضافية”. فاقت قيمة األضرار الـ 20,000 شيكل

)5,600( دوالر امريكي

والتي  الثلج  على  الواضحة  األقدام  وآثار  الضرر  ألريهم  اإلسرائيليني  اجلنود  مع  “ذهبت 
الشرطة  بإبالغ  ايضا  قمت  وقد  براخا،  ومستوطنة  التالفة  الزيتون  أشجار  بني  ما  تصل 
اإلسرائيلية عن اجلرمية ولكن التجربة كانت مذلة و مضيعة للوقت. لم يتم اعتقال أحد  

بسبب هذا اإلعتداء ولم مينع  ذلك حدوث اإلعتداء التالي”

 في شهر اغسطس من عام 2013 م  قام املستوطنون بتخريب 24 شجرة زيتون أخرى من 
أشجار أبو سليم، “ملاذا أتكلف عناء إبالغ الشرطة مرة أخرى؟” يقول أبو سليم متسائالً. 
مع هذا، وبالرغم من شكوكه، يستمر أبو سليم بتقدمي الشكاوي للشرطة اإلسرائيلية، 

على أمل محاسبة مرتكبي اجلرائم.

تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني من الجئي فلسطني املسجلني لديها. وتقتضي 
مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم 
التوصل حلل عادل حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير ومساعدة الطوارئ. تعتمد 

األونروا بشكل شبه تام على التبرعات الطوعية.

 أبو سليم يعتني بأشجاره.
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OSLO INTERIM  AGREEMENTS  (1995-1999)
1.  Extensive delegation of powers to the Palestinian Authority 
2.  Palestinian security coordination
3.

 
Very limited delegation of powers to the Palestinian Authority
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