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ص تنفیذّي  ملخٌّ

وحّتى بل حمیدة، أنشطة للمزارعین الفّنّي الّدعم وتوفیر المحاصیل وحمایة الحقول رّي عملّیات تعّد                

سیاسیا طابًعا األنشطة من النوع لهذا فإن الّتقریر، هذا یوضح كما ذلك، من الرغم وعلى                 إیجابّیة.

اإلسرائیلّي اإلحتالل سیاق في الحقوق وانتهاك األراضي على واالستیالء القمع بُبنى مرتبًطا              ارتكاسیا

 المطّول لألراضي الفلسطینّیة.

الزراعّیة التكنولوجیا تشّكل والموارد، األرض على فعلیَّا استحواًذا تشّكل التي الّزراعة من العكس               فعلى

على االستیالء عملّیات خالل من المتواصلة الملكیة نزع عملّیات في كبیر حد إلى مرئّیة غیر                 طبقة

العملّیات هذه تكون ما ونادرا المحتّلین. السوري والجوالن الغربیة الضفة في الّزراعیة              األراضي

تلعب الّزراعیة التقنیة والمساعدات األعشاب ومبیدات واألسمدة الري فأنابیب المجّردة، للعین             واضحة

 رغم هذا كّله دورا حاسما في استدامة الّزراعة في المستوطنات غیر القانونیة.

الرازحین وسّكانها المحتّلة األراضي استغالل مسألة توثیق جید بشكل یتم حین وفي تقّدم، ما على                 عالوة

الّتقریر هذا فإن المجامیع، على السیطرة وتقنیات للجیش مخبرّیة بیئة في الحال هو كما االحتالل                 تحت

المنتجات لتطویر تجریبّیة أرضا المدنّیة الهندسة تجریب لقطاع أیضا یوفر كإطار اإلحتالل أن               یوضح

 والتقنیات.

، (R&D) االستیطانّي والتطویر البحث شركات أجرتها التي الّزراعّیة التجارب في مشاركتها خالل               من

و (Israel Chemicals) إسرائیل" "كیماویات غرار على الكبرى الّزراعّیة الصناعات شركات             فإن

 "نیتافیم" باتت قادرة على استخدام األراضي المحتلة كمختبر الختبار منتجاتها.



 

المؤسسات مع متزاید بشكل والدولّیة اإلسرائیلّیة الّزراعّیة التقنیات شركات تتعاون ذلك على              عالوة

یتجاوز بما االحتالل، یوّلدها التي التجارّیة المعرفة نطاق توسیع لغرض اإلسرائیلّیة واألمنّیة              العسكرّیة

القبة منظومة في والتحكم القیادة نظام تكییف مسائل هذه التعاون عملّیات وتشمل األمنّیة. األسواق                نطاق

Israel) اإلسرائیلّیة" الجوّیة "الصناعات [شركة] استخدام جانب إلى الري، عملّیات في             الحدیدّیة

الّزراعة مجال في واسعة مستویات على العسكرّیة المسیرة للطائرات (Aerospace Industries           

مع جدیدة أسواق إلى الدخول من اإلسرائیلّیة العسكرّیة االّشركات تمّكن الشراكات هذه مثل إن                الدقیقة.

المطّول، العسكرّي االحتالل سیاق في تطویرها یتم التي القمعّیة تقنیاتها من مبّیضة نسخة               وضع

وانعدام المناخّي التغّیر على المترّتبة العالمّیة األزمات لمكافحة المبذولة الجهود من كجزء              وتسویقها

 األمن الغذائّي.

والّتطویر البحث نشاطات و اإلسرائیلّیة الّزراعّیة التقنّیة صناعة على الّضوء بتسلیط الّتقریر هذا               یقوم

االستیطاني. الّزراعي اإلنتاج في والدولّیة اإلسرائیلّیة االّشركات تواطؤ وكشف المحتلة، األراضي             في

المحاصر. غزة قطاع في الفلسطینیین المزارعین ضد المبیدات رش استخدام عملّیات سیستعرض              كما

التقنیات في التجارّیة الّزراعّیة التقنیات تمظهرات على الّضوء البحث هذا یسّلط فلسوف              وأخیًرا،

 العسكرّیة، مع التركیز على دراساٍت حدیثٍة ألربعة حاالٍت مختلفة.


