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 : مقدمة 

قوات   من هجمات ،في قطاع غزةالفاصل السياج  ة منبيقر ال الذين يعملون في األراضي الزراعية ،المزارعون الفلسطينيون  يعاني
عن   ، فضالا خطر القتل أو اإلصابةإلى  ها تعرض المزارعون خاللوي، على مدار العقدين الماضيين متكررةال سرائيلياالحتالل اإل

 أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم.  دافاسته عندتكبدهم خسائر مادية كبيرة 

بدأت بفرض قيود على سكان المناطق   أن قوات االحتالل اإلسرائيلية  ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان التي يقدمها  المعلومات    وتشير 
الفلالمحاذية   انتفاضة األقصى    صلالسياج  في ديسمبر  كشريط أمني  وبدأت بفرض مناطق    (.1) 2000  في سبتمبر منذ بداية 

أحادي    باالنسحاب قوات االحتالل  عندما بدأت    م2005في سبتمبر    على سكان هذه المناطقالمفروضة    القيود  ت وشدد،  2م 2004
 من قطاع غزة.  الجانب

مناطق  ، والمعروفة "بالمناطق مقيدة الوصول" ،وبحراا  براا كأمر واقع، فرضها حاول قوات االحتالل التي تتعتبر المناطق العازلة و 
 باإلضافةالستهداف المدنيين وممتلكاتهم. ، وتفرضها باستخدام جميع أنواع األسلحة والذخيرة ينعلى الفلسطينيعسكرية محظورة 

غارات  الفلسطينيون العاملون في المناطق مقيدة الوصول عون المزار  يواجه. و هدفهم بشكل مباشرتالتي تس إلى الهجمات المتكررة 
  رشالو  ة المستمرة،تسويالتجريف والمن خالل ألراضيهم الزراعية  مستمر وتدمير  ،اإلسرائيليمن قبل قوات االحتالل  متواصلة
 3موسمياا  وفتح سدود مياه األمطار  ،الكيميائيةلمواد باالدوري 

والحصول    تهاوزراعية إلى أراضيهم  رم المزارعون الفلسطينيون من الوصول بحر  ح    ؛قوات االحتالل اإلسرائيلي  وبسبب هجمات 
ثابت.  دخل  مصدر  خسائر    المفروضةالقيود    دتوكب    على  الفلسطينيين  إلى    ؛كبيرةالمزارعين   األوضاعفي  حاد    راجعتأدت 

من الحقوق   واسعةمجموعة    ضيقو  األوضاع  إن استمرار هذه  وانعدام األمن الغذائي.  والفقر  وارتفاع نسب البطالة    ،االقتصادية
، والحق في الوصول للموارد  الحق في التنميةو   ،مستوى معيشي مناسبالحق في  ، من بينها  بشكل كبير و   ،االقتصادية واالجتماعية

 والحق في العمل. الطبيعية،

انتهاكا للقانون  ت شكل    ،وأراضيهم الزراعيةالمزارعين الفلسطينيين  بحق  الهجمات التي ترتكبها قوات االحتالل  الجدير بالذكر أن  
وتستمر  وإعالن األمم المتحدة لحقوق الفالحين والعاملين في المناطق الريفية،  ،  الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 
، لمزيد من  2012مايو  27مركز الميزان لحقوق اإلنسان ورقة حقائق حول "المناطق المقيد الوصول إليها في قطاع غزة: المنطقة العازلة البرية".   1

 http://mezan.org/uploads/files/14229.pdfالتفاصيل: 

ناة المدنيين تستمر وتتصاعد )تقرير حقوقي توثيقي يتناول المناطق الحدودية  مركز الميزان لحقوق اإلنسان، تقرير بعنوان االحتالل ينتهك كل القواعد ومعا 2
القطاع(.   مستوطنات  من  اإلسرائيلي  االنسحاب  بعد  من  المدنيين  السكان  معاناة  ويوضح  غزة،  قطاع  التفاصيل:  30/1/2009في  من  لمزيد   ،

org/post/10006http://www.mezan.   
والمفاجئ    ترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي االعتراف أنها تفتح سدوداا أو حواجز مائية، بالرغم من متابعة المركز التي تؤكد أن االندفاع الكاسح 3 

 للمياه ال يمكن أن يكون انسياب طبيعي. 
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  أن و ، خاصة  نلسكان المدنييل  حمايةفرض  التي بموجبها ت    القوانينملزمة باحترام    احتاللقوة    سرائيلإ أن    من  بالرغماالنتهاكات  
 حرية الحركة. ل مستمر  وتقييدلممتلكات المدنية ل منظم وتدمير لقوة المميتة مفرط لاستخدام يتخللها هذه الهجمات 

االنتهاكات  ، ويركز باألخص على في المناطق مقيدة الوصولع المزارعين الفلسطينيين اوضأ عن  وتحليالا يقدم التقرير معلومات 
  مقابالتالمن خالل    الميزان  مركز باحثو  جمعها  التي  فادات  االو حصاءات  االرقام و األ ب  اا مدعم  ،بحقهمالتي ترتكبها قوات االحتالل  

 (. 2020-2018األعوام ) ما بينالفترة الممتدة غطي وي ،المنشورة والتقارير  دراساتالو ، مع الضحايا

 

 : المناطق مقيدة الوصول برا حول  ة عامة  نظر 

وينقسم إلى  ، (2كم  365)كيلومترا، وتبلغ مساحته الكلية حوالي    (12-6يتراوح بين )كيلومترا وعرضه  (  45)يبلغ طول قطاع غزة  
على   سرائيلإو الفاصل بين قطاع غزة  يمتد السياج  و خمس محافظات: شمال غزة، غزة، المحافظة الوسطى، خانيونس، ورفح.  

 المحافظات الخمس.  السياج الفاصل شرق وشمالطول 

م،  12/09/2005قطاع غزة، بتاريخ    معظهرت المناطق مقيدة الوصول بعد تنفيذ قوات االحتالل خطة الفصل أحادي الجانب  
لقائها منشورات إم بعد  28/12/2004بتاريخ  وتكرست المناطق مقيدة الوصول بصورة فعلية    .وإعادة انتشار قواتها حول قطاع غزة

وحذرت فيها المواطنين   الشمالية لقطاع غزة،و   الشرقيةامتداد السياج الفاصل في المناطق  من الطائرات ترسم فيها المنطقة على  
يعرض حياته للخطر،    من السياج  أن كل من يقتربب، وهددت  4( متر300الفلسطينيين من االقتراب من السياج الفاصل لمسافة )

 (5) القطاع  شمالو  شرق السياج الفاصل على الفلسطينيين على امتداد ة ودعمت الرسالة بخارطة توضح المنطقة المحظور 

الشمالية الغربية لبلدة بيت الهيا، ثم قرية   السياج الفاصل الواقع في المنطقة ( كم، بدءاا من 62وتمتد المنطقة العازلة على طول )
محافظة  و شرق بيت حانون ثم تأتي األجزاء الشرقية من جباليا  من  إلى شرقي القطاع،  أم النصر )البدوية(، وبيت حانون، ثم تلتف  

غزة، مروراا بقرية وادي غزة )جحر الديك(، ثم تمر المنطقة بخمس تجمعات سكنية شرق المحافظة الوسطى وهي: مخيم البريج،  
مخيم المغازي، قرية المصدر، ومدينة دير البلح، وأخيراا وادي السلقا، ثم تمر بعد ذلك بستة تجمعات سكنية أخرى شرق محافظة  

عند    العازلة بني سهيال، وخزاعة، وعبسان الكبيرة، وعبسان الجديدة، وأخيراا الفخاري، وتنتهي المناطق  خان يونس وهي: القرارة و 
 ( 1 الشكل)أنظر الشوكة شرق محافظة رفح.  بلدة

السياج  ( متر على امتداد  1500وعمدت قوات االحتالل إلى فرض المنطقة مقيدة الوصول لمسافة تصل في بعض المناطق )
السكانية والزراعية والصناعية في  و ومختلف المنشآت المدنية    ،الفاصل للقطاع، حيث قامت باستهداف وتجريف األراضي الزراعية

 
ين تستمر وتتصاعد )تقرير حقوقي توثيقي يتناول المناطق الحدودية  مركز الميزان لحقوق اإلنسان، تقرير بعنوان االحتالل ينتهك كل القواعد ومعاناة المدني 4

القطاع(.   مستوطنات  من  اإلسرائيلي  االنسحاب  بعد  من  المدنيين  السكان  معاناة  ويوضح  غزة،  قطاع  التفاصيل: 30/1/2009في  من  لمزيد   ،  

http://www.mezan.org/post/10006   
( حول: انتهاكات قوات االحتالل في المناطق المقيدة الوصول براا، الرابط  2016انظر، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، التقرير النصف سنوي للعام ) 5

 http://mezan.org/post/22387 اإللكتروني:
 

http://www.mezan.org/post/10006
http://mezan.org/post/22387
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%(، وتمثل األراضي في هذه  75( متر بنسبة تصل إلى )1000%(، فيما جرفتها في نطاق ) 100( متر بنسبة )500نطاق )
 (  6) غزة  %( من إجمالي مساحة قطاع  15مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة، و ) %( من إجمالي  35المناطق ما نسبته )

وتستهدف العاملين في القطاعات الصناعية  بل  ولم تتوقف محاوالت قوات االحتالل اإلسرائيلي عن فرض المناطق مقيدة الوصول،  
وأدت هذه   ؛نيين في تلك المناطق وتدمير ممتلكاتهمإعاقة حركة الفلسطيتتعمد  حيث    ،والزراعية ورعاة األغنام في تلك المناطق

الكثير من الرعاية  إلى  بعد أن دفعت المزارعين لزراعة المحاصيل الورقية التي ال تحتاج    ،الممارسات إلفقار سكان تلك المناطق
 التي يتطلب الحفاظ عليها الكثير من المخاطر.  ،المتواصلة عوضاا عن زراعة المحاصيل المعمرة

 : خريطة للمناطق مقيدة الوصول( 1شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تقرير إحصائي خاص حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة مقيدة   -انظر، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، تقرير ممنوع الوصول 6

 http://mezan.org/post/29000 م، الرابط اإللكتروني:2020الوصول براا خالل النصف األول من العام 
 

http://mezan.org/post/29000
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 : االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول 

من   في المناطق مقيدة الوصولانتهاك القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي  
تزيد هذه االنتهاكات من معاناة السكان الذين يعيشون  و   .العيشبل  والمس بس   االعتقاالتت،  تدمير الممتلكا،  القتل  أعمال   خالل

متر من  (  500) أولئك الذين يعيشون على بعدخاصة  المهددين دائما بالتهجير القسري  ، و الفاصلالقريبة من السياج  في المناطق  
 السياج الفاصل.

 ضد هجمات متعمدة  تنفيذ  ضمن  تتلمناطق مقيدة الوصول  ى الإالوصول  في  للتحكم  االحتالل  إن التدابير التي تنفذها سلطات  
داخل  الغارات والتوغالت استخدام الذخيرة الحية، ، منها: أساليب متنوعة باستخدام أو األشخاص المتواجدين في المنطقة السكان 

المياه ، وفتح  على الحقول الزراعية  الكيميائية   دالرش الجوي للمواعمليات    ،بالدبابات والجرافات  األراضي الزراعية  التي   7سدود 
 فيضانات.حدوث تسبب في ت

 : استخدام القوة المفرطة والمميتة 

دائم  بشكل    جنود االحتالل  وجود ومن بين تدابيرها لتحقيق هذا الغرض  ،  إلنشاء منطقة عسكرية محظورة تسعى سلطات االحتالل
استخدام    إلى   األحيانتلجأ في كثير من  قوات االحتالل    وتجدر اإلشارة إلى أن.  الفاصلخلف السياج  عسكرية  في أبراج مراقبة  

الواقعة في في أراضيهم الذين يعملون  ،يننيالمزارعين الفلسطيإطالق النار على بما في ذلك  ضد المدنيينالقوة المفرطة والمميتة  
 المناطق مقيدة الوصول.

العديد من االنتهاكات وتخللها   اإلسرائيلي االحتاللقوات  ارتكبت فقد في الفترة التي يغطيها التقرير، وبحسب توثيق مركز الميزان
 استخدام القصف المدفعي والصاروخيب  تسبو   .(1)أنظر الجدول  (  1150)  إلىالحوادث    عدد  وبلغ  .قصفوعمليات    نار   إطالق

  آخرين ( 11)وإصابة ( 2)أنظر الجدول كانوا يعملون في حقولهم  مزارعين أربعة قتل  فيفي المناطق مقيدة الوصول والرصاص 
  ( 5) ( آخرين من بينهم7من بينهم طفل، أصيبوا خالل عملهم في الحقول الزراعية، و) صاباتإ( 4موزعين على النحو اآلتي: ) 

أما بالنسبة للبنية التحتية .  (2)أنظر الجدول  ،  أصيبوا بينما تصادف تواجدهم في محيط األراضي الزراعية المستهدفة  وسيدةأطفال  
 .بئرين زراعيين تضرر فقد الزراعية، 

أفاد المزارع:  حيث  حول استهداف المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة بالقذائف المدفعية،  يورد التقرير إفادة مشفوعة بالقسم   
 ما يلي:   للمركز عاماا،  ( 24أحمد سالم الشامي )

  2:00، عند حوالي الساعة  تعود ملكيته لعائلة أبو نصيرة في حقل  آخرين للعمل رفقة ثالثة مزارعين ب ت"ذهب
، ويقع في منطقة السريج "البركة" شرقي بلدة القرارة شرق خان  30/3/2018من فجر يوم الجمعة الموافق  

على    "البقدونس"  نباتبحصد    نابدأ  متراا.  1200-1000الفاصل مسافة تقدر بين    السياجيبعد عن  و يونس،  
من نوع "سوزوكي" وهي تستخدم للنقل أيضاا. وبعد حوالي ساعة    وهي   المزارعين  أضواء كشاف سيارة أحد 

 
والمفاجئ للمياه    ترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي االعتراف أنها تفتح سدوداا أو حواجز مائية، بالرغم من متابعة المركز التي تؤكد أن االندفاع الكاسح   7

 . ال يمكن أن يكون انسياب طبيعي 

. 
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مزارعين اثنان من الإلى السيارة، وبعد ذلك ذهب    ناهامن قطف الكمية األولى من البقدونس، ونقل  يناونصف انته
.  تواجدنا  متر تقريباا عن مكان  700-500جرادة"، تبعد مسافة  ال"  بنبتة  في السيارة إلى أرض أخرى مزروعة

  . اءةضإدون    ناعمل  فنابضع دقائق، ثم استأن  نا في الحقل نفسه، ارتح  ي ما بقي المزارع: عمر سمور، معفي
شاهد  3:50وعند حوالي الساعة   عدة أمتار    نيبضغط يدفع  تيمأل المكان، ثم شعر   اا وهجاا أحمر   تفجراا، 

ثم     نالدخان والغبار يمآل  تشاهدو ويدي،    يفي قدم  تبيأص  يبأن  تشعر   .رضعلى األ  تسقطو  المكان، 
  ت تدحرجفمن الوقوف    أتمكنأمتار إلى الشرق، لم    3مسافة   ي كان يبعد عن.  "ساعدني"  نيينادي  ي زميل  تسمع

بعد   -بوهج أحمر جديد  تحمله والوقوف، ففوجئ ت ملقى على بطنه، حاول ته، وجدتهعلى األرض حتى وصل
مصباح    ت، وبعد أن انقشع الغبار والدخان استخدمي ما في ظهر   بشيء  ت وشعر   -أقل من دقيقة من األول

هاتف في  )الكشاف(  نظر   ياإلنارة  المكان،  )الجوال( إلنارة  زمي  تالمحمول  مكان  بال  تفشاهد  ليإلى  ملقى  ه 
كي يأتي   يابن عمبمباشرة    تفلم يرد، اتصل  تحدثت إليهالدماء تنزف من صدره،    ته، فشاهدتحراك، تفقد

دقائق    10وبعد مرور حوالي    .ا من المكاننمنه االتصال باإلسعاف لنقل  ته بما حدث، وطلبتا، وأخبر نلمساعدت
يتفقده. بعد مرور  أخذ فعمر،  يمساعدة زميلطلبت منه  ي، ولكنتنابسيارة النقل، وحاول مساعد يوصل زميل

ونقلت  30حوالي   المكان،  الفلسطيني  األحمر  للهالل  تابعة  إسعاف  سيارتي  وصلت  أنادقيقة  إلى   ني  وعمر 
لفحوصات   تإلى قسم االستقبال والطوارئ وخضع  نيمستشفى غزة األوروبي في خان يونس، هناك أدخلو 

  ي هر، وقام األطباء بتقديم العالج الالزم لمصاب بشظايا في الفخذين والذراع األيمن والظ  ينطبية، وتبي ن أن
"عمر سمور" وصل إلى المستشفى  ي  من األطباء بأن زميل  تعلم.  إلى قسم الجراحة الستكمال العالج  نيثم نقلو 

بعد   ت جثة هامدة وأعلن عن استشهاده فوراا جراء إصابته بشظايا في الصدر وأنحاء متفرقة من الجسم، وعلم
في األرض،   نابقذيفتين مدفعي تين، رغم أن المنطقة كانت هادئة خالل عمل ناذلك بأن قوات االحتالل استهدفت

 العمل في حصاد المزروعات في األرض نفسها واألراضي المجاورة خالل أوقات الليل". ن و معتاد ناوأن
 

 : التوغالت والغارات 

  التحرك ، ومن ثم غزة لقطاع يوالشمال الشرقي باجتياز السياج الفاصلقيام الجرافات والدبابات اإلسرائيلية ب توغلعمليات ال تتمثل
 وتجريف وتقليب التربة في  تسويةويتخللها عمليات  ،  الفاصلمن السياج  متر    1,000مسافة    حتى  لمناطق مقيدة الوصولفي ا

التقديراتالمحاصيل.  وتدمير  األراضي الزراعية   التقرير ، فإنوبحسب  التي يغطيها  الفترة  بتنفيذ   ، قامت قوات االحتالله خالل 
  . على األقل  ، أي بمعدل عملية توغل واحدة كل أسبوع(1جدول  أنظر ال)لقطاع غزة    في المحافظات الخمس عملية توغل (206)

   على حياتهم. خوفاا أراضيهم ترك لى إ ن و الفلسطيني المزارعون  يضطر  التوغلوأثناء عمليات 

رسمية،   الفترة ما بين  األراضي  من عمليات تسوية  فإن المساحة اإلجمالية لألراضي الزراعية المتضررة  وبحسب مصادر  في 
متراا    نثين  ثالو   خمسألف و   بلغت  2020و  2018 ومن حيث الخسائر  .  ( 5دونم )أنظر الجدول  )مربعاا  دونم وتسعة وستين 

بلغ  المادية،   التقرير حوالي  التي سببتها أعمال    إجمالي األضرار فقد  أنظر  )  دوالر أمريكي(  1,189,802)التسوية خالل فترة 
من   حدهاي، والتي محافظة شمال غزةمن بين محافظات قطاع غزة الخمس  وكان النصيب األكبر لعمليات التسوية  .  ( 5جدول  ال

 (.  5جدول  أنظر دونما )( 593.68) فيها مساحة األراضي الزراعية المتضررة صل حيث بلغتاالف السياجالشرق والشمال 
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( متر من السياج الفاصل داخل قطاع  300ر بنحو )دإلى مسافة تق  م 13/10/2020  بتاريختوغلت الجرافات العسكرية اإلسرائيلية  
نمات، وكانت هذه العملية األكثر  و بعشرات الد  مساحتها  زراعية تقدر   ض  االمحاصيل الزراعية وشبكات الري  في أر غزة، ودمرت  

( مزارعين  10)ـ  وزارة الزراعة في غزة فقد تضرر نتيجة عملية التوغل مصادر الرزق لمصادر  ووفق    .م2014ضرراا منذ عام  
 (8)   .األقلف دوالر على ل( أ32على األقل، وتقدر قيمة الضرر بنحو )

وفي تطور جديد أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي إطالق تحذيراتها الهادفة إلى تكريس المنطقة العازلة، بعد أن توغلت آليات  
 صل.االف  السياجعلى المزارعين فالحة وزراعة األراضي في المناطق القريبة من  بموجبها  يحظر  االحتالل وضعت لوحات تحذيرية  

شرق خانيونس    مخترقةاإلسرائيلية    االحتاللتوغلت جرافات    م2020  /12/  16بتاريخ   الفاصل  لمسافة السياج  وصلت  حتى 
عند  و  وقامت بتجريف األراضي والمحاصيل الزراعية.عة والفخاري، ا في عبسان الكبيرة، خز األراضي الزراعية  داخل متر   ( 200)

تطالب المزارعين الفلسطينيين بحصد باللغتين العربية والعبرية  ةمكتوبالفتات   لاالحتالقوات  وضعتها من عملية التوغل، ئاانته
  17اليوم التالي  في  نفسه  الحادث  تسجيل    وجرى   .9وإال ستقوم القوات بإزالتها في المنطقة خالل مدة زمنية محددة  محاصيلهم  

ووفقاا إلفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها أحد المزارعين   ، في شرق بلدة الشوكة.في محافظة رفح  مزارعينال  في أراضيديسمبر،  
 حول الحادثة جاء فيها ما يلي:  للمركز 

زراعية  ق"أنا مستأجر   )تبلغ  طعة أرض  محافظة خان  300مساحتها  شرق  الفخاري  بلدة  تقع شرق  دونم،   )
بزراعتها بالخضروات )البطاطا والبندورة والبصل(،   أقوم  . ( متر 100صل مسافة )االف  السياجيونس، وتبعد عن  

  ونعمل بمحصول البطاطا،    اا ( دونم60)  قمت بزراعة  ، وفي الموسم الحالي  .( عامالا 60ويعمل فيها حوالي )
صباح يوم األربعاء    7:00في حوالي الساعة    .على تجهيز باقي األرض تمهيداا لزراعتها بمحصول البصل

إلى األرض برفقة عدد من المزارعين لمتابعة أعمال الزراعة واالعتناء    يكعادت  هت، توج16/12/2020الموافق  
من اآلليات والجرافات العسكرية   عدداا   تبعد ساعتين شاهد  نا.خالل عمل  كانت المنطقة هادئة جداا   .بالمزروعات

  وشرعت .  اإلسرائيلية تتوغل في المنطقة وكانت قادمة من جهة الشمال وتتحرك على امتداد السياج الفاصل
من اآلليات العسكرية،    يترجلون جنود االحتالل    مجموعة من  ت بأعمال تسوية وتجريف، وخالل ذلك شاهد

، كما وضعوا الفتات مماثلة  الفاصل( متر من السياج  150ووضعوا الفتات داخل األرض على بعد حوالي )
في عدد من األراضي المجاورة، واستمرت الجرافات العسكرية بأعمال تسوية وتجريف في األراضي المحاذية 

الفاصل لنحو ساعة ونصف، ثم غادرت المنطقة ابتعدتوب  .للسياج  عن المكان،    اآلليات العسكرية  عد أن 
مثبتة  الفتات ورقية    تالالفتات، فشاهد  بهاي وضع جنود االحتالل  تالى الطرف الشرقي من األرض ال  تتوجه

مكتوب عليها باللغتين العربية والعبرية: "أيها المزارع محاصيلك الزراعية اخترقوا المنطقة   يةعلى ألواح خشب
أن األرض   مع العلمالمسموحة للزراعة وإذا لم تنقل جميع المحاصيل في مهلة زمنية معينة سنعمل إلزالتها". 

 
لوزير األمن اإلسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة والنائب العام العسكري   رسالة عاجلةمسلك ومركز عدالة ومركز الميزان –أرسلت جمعية چيشاه   8

ألراضي الزراعية في قطاع غزة، والتحقيق في التوغل األخير وتعويض المزارعين بسبب األضرار الفادحة التي  يطالبون فيها بوقف تدمير وتجريف ا
 http://mezan.org/post/31073مزيد من التفاصيل: راجع البيان الصحافي على الرابط اإللكتروني:   .سببتها قوات االحتالل

، على  2020ديسمبر    17أنظر بيان صحفي لمركز الميزان بعنوان: "قوات االحتالل تتوغل شرق غزة وتهدد وتحذر المزارعين من زراعة أراضيهم"،   9
 http://mezan.org/post/31202: الرابط

https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Letter_November_2020_Ar.pdf
http://mezan.org/post/31073
http://mezan.org/post/31202
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في حال نفذت قوات االحتالل  لنضوجها، و  اا ( يوم30كما ذكرت سابقاا مزروعة بالبطاطا وتحتاج إلى حوالي )
 ( دوالر أمريكي". 50,000تهديدها وأقدمت على تجريف وإزالة المحصول، سنتكبد خسائر تقدر بحوالي )

 : الكيميائية الرش الجوي للمواد  

بشكل    ،الوصولعلى األراضي الزراعية الفلسطينية في المناطق مقيدة  الكيميائية  برش المواد  االحتالل اإلسرائيلي    تقوم سلطات
  تهدف أنها  تدعي و   .عمليات دوافعا أمنيةهذه اللأن  السلطات اإلسرائيلية وتتذرع. المنطقةتنظيف بهدف  م؛2014دوري منذ عام 

تنمو    الضارة  األعشابإلزالة   المحاذية  التي  المناطق  الفاصلفي  مقيدة  مراقبة  لتسهيل  وذلك    ؛للسياج  المناطق  في  أي حركة 
 .  10الوصول

، والبيئة  ، لالمحاصيويمكن أن تكون طويلة األمد على  وخطيرة  آثار ضارة  له  بيدات  هذه الم  رشأن  ،  يةالواقع  وتشير المعطيات
وقد حذر مركز الميزان   .11الفلسطينية في المناطق مقيدة الوصول الزراعيةفي األراضي والكائنات الحية  ،وجودة التربة ،والصحة

بشكل واضح. وفي الوقت    ا من أن رش مبيدات األعشاب الكيماوية تتلف بعض المحاصيل وتغير من لونه  م2018عام  في  
الكيميائية بسهولة، وبالتالي تغير من   التربة الجافة المواد  من الضرر بزراعة    اا ويحتمل أن تسبب مزيد  تركيبتهانفسه، تمتص 

هي ليست فقط مناطق محظورة، ولكن  اا أن المناطق مقيدة الوصول بر  . وهذا يعني من الناحية العملية12المحاصيل في المستقبل
 هناك مخاوف من أن تصبح مناطق يستحيل فيها نمو أي مزروعات في المستقبل. 

بالذك الكيميائيةعأن    رومن الجدير  للمبيدات  ،  يناير   /ديسمبر   ي شهر   بيناألولى  ،  العامفي  ين  تمر   ر تتكر   مليات الرش الجوي 
 .13د الحصاأغلب المحاصيل على وشك    تكون عندما  الشتاء والصيف،  في  حصاد  ال  يموسمفي  ، أي  أبريل  شهر   واألخرى في

 فقط المحاصيل الفلسطينية  الحاق الضرر ب  ضمان  من أجل  اغربالرياح    اتجاه  كون يعندما  سرائيل تنفيذ عمليات الرش  إ  تتعمدو 
 . السياجيس المحاصيل اإلسرائيلية على الجانب اآلخر من ول

بأضرار  الزراعية، وتسببت  األراضي على  مبيداتلل رش  عملية( 17)  نفذت سلطات االحتالل وخالل الفترة التي يغطيها التقرير،
 . (4)أنظر جدول  من األراضي الزراعية بسبب الرش الجوي للمواد الكيميائيةمتر مربع  (4,936,867)في حوالي 

 بما يلي:  المركز اا عام  (51قطاع غزة بالمبيدات الزراعية أفاد المزارع: سعد خلف حبيب ) وبخصوص رش الحقول الزراعية في 

 
االلكترونية أنها تقوم بعمليات الرش الجوي للمواد الكيميائية في المنطقة على طول السياج  972+، أكدت قوات االحتالل لصحفية 2015في ديسمبر  10

الرابط:    الفاصل على  االنجليزية  باللغة  فقط  متوفر  المرجع  مستمرة.  مثالية  أمنية  عمليات  admits-https://www.972mag.com/idf-لضمان 
strip/115290/-gaza-the-inside-herbicides-spraying 

، على  2017أبريل  20أنظر ورقة حقائق مركز الميزان بعنوان: "الرش الجوي للمبيدات وآثاره المدمرة في المنطقة مقيدة الوصول في قطاع غزة"،  11
 http://mezan.org/post/23462الرابط: 

:   2017أنظر ورقة لمركز الميزان حول "الرش الجوي للمبيدات وآثاره المدمرة في المنطقة مقيدة الوصول بقطاع غزة"، أبريل  12
an.org/uploads/files/1491814185565.pdfhttp://mez   

ئة أنظر بيان صحفي لمركز عدالة بعنوان: "مؤسسات حقوقية يطالبون بالتوقف عن عمليات الرش والكف عن تعريض حياة وممتلكات المواطنين والبي 13
   h.org/ar/content/view/9892https://www.adala، على الرابط: 2020يناير  16الطبيعية في غزة للخطر"، 

https://www.972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/115290/
https://www.972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/115290/
http://mezan.org/post/23462
http://mezan.org/uploads/files/1491814185565.pdf
https://www.adalah.org/ar/content/view/9892
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الزراعي الكائن شمال   نام، للعمل في حقل14/1/2020من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00عند حوالي الساعة  ئيأبنا توجه "
،  سحب من الدخان األسود تنبعث من داخل السياج الفاصل  تشاهد  7:20وعند حوالي الساعة    .شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

شروع  والالزراعية    الرش  طائراتتقوم بها قوات االحتالل لمعرفة اتجاه الريح قبل ارسال    ةطريق  هذه،  بالمنطقة  يومن واقع خبرت
طائرة   تشاهد،  صباحا  7:30  عند حوالي الساعة   .لراضي الزراعية المحاذية للسياج الفاصعملية رش المبيدات على األفي  

ها عادة بالمبيدات الكيماوية(، ثم  شاهد  صفراء اللون في سماء المنطقة الواقعة شرق السياج الفاصل  تتقوم برش المنطقة )وترش 
متر وقامت برش المنطقة الواقعة بين المقبرة الشرقية   (150)الطائرة تتجه الى الجانب الغربي من السياج بمسافة تقدر بحوالي  

ساعات. وتبدأ    ثالثجنوباا، واستمرت عملية الرش ما يقارب   - شماالا، حتى موقع ناحل عوز شرقي حي الشجاعية  -ي جبالياشرق
مرة أخرى،   ي أرضة  عا زر قلقا بشأن  ت  أصبح  ل.آثار رش الحقول الزراعية الفلسطينية بالظهور بعد ساعات، حيث تتلف المحاصي

 جديدة".تكبد خسائر  أ ألني أخشى أن

، ويحرص قائد الطائرة على  الجدير بالذكر أن عمليات الرش تتكرر مرتين في السنة، وتستغرق الطائرات في العملية عدة ساعات
وذلك لضمان وصول المبيدات   ؛( متر، ويكرر الرش بعد تقسيم المنطقة إلى مربعات100)  ـالتحليق على ارتفاعات ال تتجاوز ال

 الخزانات مرة أخرى بالمواد الكيميائية، حيث  ءلملسرائيل  إقوم بإفراغ حمولتها من ثم تعاود إلى داخل  الكيماوية إلى األرض، وت
 بما يلي: عاماا،  ( 58أفاد المزارع: رياض سليم حمد النسر )

الزراعي الواقع شرق مخيم البريج    ي، إلى حقل2020/ 15/01من صباح يوم األربعاء الموافق    7:15عند حوالي الساعة   هت"توج  
  ت بدأ  .يمن أبنائ  5عمال من بينهم    8حوالي  وهم  في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، للقيام بأعمال الزراعة ومتابعة العمال  

ل  ؛األرضدونمات من    (8)بتسميد   بالبقدونس،  تمهيداا  وباذنجان  مزروعةدونماا    (17)  ويجاورهازراعتها  عند حوالي  .  بقدونس 
وعند حوالي الساعة    .يشمال وجنوب مكان تواجدسياج الفاصل  دخاناا كثيفاا أسوداا ينبعث من داخل ال  تشاهد  7:30الساعة  

كان مسار  ،  الواقعة بمحاذاة السياج الفاصلنطقة  طائرة زراعية تتقدم نحو الم  ت صوت طائرات ثم  شاهد  ت صباحاا سمع  8:00
أن ترش  مثلها في المنطقة في أوقات   تعودت -من الشمال للجنوب بمحاذاة السياج الفاصل، وقامت برش مبيدات زراعية الطائرة
الطائرة ترش  المكان على مراحل، وفي كل    تشاهد مرتين سنوياا.  تتكرر الرش    عملياتكمزارع في المنطقة    ي وحسب خبرت  .سابقة

كيلومتر واحد فقط، وتستهدف المنطقة من خالل مربعات، ترش   تقدر بحوالي  مرحلة ترك ز عملية الرش بشكل قوي على مساحة  
ر  متر، وتنتقل من مكان آلخر بعد أن تنهي المكان بالكامل.    (100) حواليبشماالا وجنوباا أكثر من مرة، وتحلق على ارتفاع يقد 

استمرت في الرش حتى وصلت المناطق الزراعية الكائنة شرق دير البلح جنوب المحافظة الوسطى، واستمرت عملية الرش لحوالي  
ها تتزود بالمبيدات نصف ساعة كل ثالث ساعات، ثم تعود مرة أخرى، وكأنحوالي  أن الطائرة تغيب لمدة    تثالث ساعات، الحظ

نتيجة المبيدات التي تستخدمها قوات    ؛ن أن محاصيلهم قد تلفتو ثم تعود لتكمل الرش. بعد انتهاء الرش بأيام يالحظ المزارع
 االحتالل خالل عمليات الرش". 
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 : فتح سدود مياه األمطار 

التي   اتممارس ال  مناحدة  و المياه على نحو مفاجئ،  ، والسماح باندفاع كميات كبيرة من  14أو الحواجز المائية  يشكل فتح السدود
بالتدفق  وتتالعب تلك السلطات    في المناطق مقيدة الوصول،  الفلسطينيينلتقويض أنشطة المزارعين    ،السلطات اإلسرائيلية  تطبقها

المصدر الطبيعي   من  قطاع غزة  متحر على المياه و أراضيها لتسيطر    داخلسدود  عدة  نشأت  أ  بعد أن  قطاع غزة  إلىالطبيعي للمياه  
 لمياه الجوفية. تجديد االرئيسي ل

، دون  السدودهذه  ، تفتح السلطات اإلسرائيلية  سعتهاتتجاوز  كمية من مياه األمطار    أو الحواجز المائية  هذه السدودتحتجز  وعندما  
أضرار  بما يتسبب    ؛في المناطق مقيدة الوصولباتجاه األراضي الزراعية الفلسطينية  مفاجئ  بشكل  المياه  تدفق  وت،  إنذار مسبق

فقد بلغ عدد الحوادث خالل الفترة    وبحسب توثيق مركز الميزان  خرى.أممتلكات  الو المنازل    فيو المحاصيل الزراعية    فيهائلة  
تقدر  ، الزراعيةاألراضي ، أسفرت عن وقوع أضرار في فتح سدود المياه على األراضي الزراعية حوادث(  7) التي يغطيها التقرير 

 (. 4( متر مربع )أنظر الجدول  197,430) مساحتها بحوالي

غراق مساحات كبيرة من  إ وتسببت في ، مرتين، 2020يناير  9-5سدود مياه األمطار في الفترة ما بين سلطات االحتالل فتحت 
ومناحل  مزارع الدواجن،  ،  الزراعية  الدفيئاتتضررت المحاصيل،    ؛ ونتيجة لذلكالشرقي من محافظة شمال غزة.  األراضي في الجزء  

في   السيمافي أجزاء أخرى من قطاع غزة،  الماضية على مدار السنواتم توثيق حوادث مشابهة وت .15شرق جباليا وبيت حانون 
  .16لها في المنطقة المجاورةوالحقول في المنازل واألراضي أضرار جسيمة  وقوع حيث تم توثيق ،غزة منطقة وادي

  ( 40غزة، أفاد المزارع: فايز منصور مصباح سكر )حول فتح قوات االحتالل السدود المائية وإغراق الحقول الزراعية في قطاع  
 عاماا، المركز بالتالي:  

الزراعي الكائن شرقي حي التفاح    ي م، إلى حقل01/2020/ 05من صباح يوم األحد الموافق    6:00عند حوالي الساعة    ت"ذهب
 تبالمياه، وشاهد  المحاذة للسياج الفاصلبغرق معظم الحقول الزراعية في المنطقة    أتل تفاجقالح  يشرق مدينة غزة، وعند وصول

ومحاصيل المزارعين المجاورين،    المحاصيل الخاصة بيالمياه تغمر    تمن المياه يأتي من جهة السياج الفاصل، وشاهد  الا سي
وعدداا من خاليا النحل، حيث بدأت المياه تتجمع في مسطحات مائية )برك( بدءاا من منطقة )الطاقة( جنوباا حتى شرق جباليا 

ي ن متراا إلى الغرب. وبعد حضور طواقم وزارة الزراعة الفلسطينية تب   700-  500شرقاا، لمسافة تقدر بـ  )جكر(شماالا، ومن شارع  
، فاندفعت  السياج الفاصلأن هذه المياه قادمة من الجانب اإلسرائيلي، حيث قامت قوات االحتالل بفتح سدود مياه األمطار داخل  

أن ذلك تسبب في وقوع خسائر مادية كبيرة لدى   تدون سابق انذار، وعلم  المحاذية للسياج الفاصلالمياه المتجمعة تجاه المنطقة  
وبعض المحاصيل والقمح    والقرنبيطبالملفوف والبصل    ، وكنت زرعتهالمستأجر   يه في حقلتالذي زرع  ي محصول  تخسر   المزارعين.

 

والمفاجئ   ترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي االعتراف أنها تفتح سدوداا أو حواجز مائية، بالرغم من متابعة المركز التي تؤكد أن االندفاع الكاسح 14
 للمياه ال يمكن أن يكون انسياب طبيعي. 

يناير    12األمطار شرق غزة وتغرق مئات الدونمات من أراضي وممتلكات المواطنين"،    أنظر بيان مركز الميزان “قوات االحتالل تفتح مياه سدود  15
  http://mezan.org/post/29768 ، على الرابط:2020

والممتلكات"،    16 المنازل  عشرات  وتغرق  غزة  وادي  سد  تفح  االحتالل  قوات  الميزان"  مركز  بيان  الرابط:  2010يناير    19أنظر  على   ،
http://mezan.org/post/9485 

http://mezan.org/post/29768
http://mezan.org/post/9485
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حتفظ  نت أمن السماد ك اا طن (15)، وباإلضافة الى 17جميع هذه المحاصيل تلفت بسبب فتح سدود مياه االمطار  ية الماشية،لتغذ
 بها الستخدامها". 

 الفلسطينيات: المزارعات    ضد االنتهاكات  

 من  للتهديدوأمنهن  حياتهن  تتعرض  و ،  ةفي قطاع غز في القطاع الزراعي    رئيسياا   اا دور   الفلسطينياتتلعب المزارعات والفالحات   
وثق  (  2020-  2015وفي الفترة الممتدة من )اليومي للقوة العسكرية في المناطق مقيدة الوصول.  شبه  سرائيل  إ استخدام    جراء

باإلضافة في المناطق مقيدة الوصول.  ن  حقوله  من  حاولن االقترابعندما  ،  أخريات  ثالثصابة  إو   فالحة واحدةمركز الميزان مقتل  
أكدت فيما  مربع.  متر  (  109,650)تقدر مساحتها ب    التي  ،ةالزراعي  نأراضيهفي    أضراراا خسائر و فالحة  (  29)تكبدت  إلى ذلك،  

العالي من   عمليات الرش الجوي اإلسرائيليعن    الزراعية ونجمت بمحاصيلهن  أضرار  حدوث  عن    فالحة(  29) التركيز    ذات 
الزراعية وممتلكاتهن  إلى أراضيهن المزارعات وصولقوات االحتالل ت عرقل كما .الفاصلعلى طول السياج  لمبيدات الكيميائيةا

 . 18بسبب التوغالت العسكرية في الفترة ذاتها  ؛ةحادث( 347)في 

 :حول االنتهاكات ضد المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصولأرقام واحصائيات 

 (2020-2018) المحافظة(: توزيع االنتهاكات في قطاع غزة حسب 1جدول )

 
 المحافظة

 
 قصف/ إطالق نار  توغالت

رش المبيدات  
 الكيميائية 

مياه   فتح
 السدود  

 1 4 145 55 شمال غزة
 6 5 140 34 مدينة غزة 

 0 4 304 47 المحافظة الوسطى 
 0 3  439 45 خانيونس

 0 1 122 25 رفح
 7 17 1150 206 العدد االجمالي 

 . المصدر: قاعدة بيانات مركز الميزان 

 (2020-2018صابات حسب المحافظات )توزيع القتلى واإل(: 2جدول )

 

ئية، بالرغم من متابعة المركز التي تؤكد أن االندفاع الكاسح والمفاجئ  ترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي االعتراف أنها تفتح سدوداا أو حواجز ما 17 
 للمياه ال يمكن أن يكون انسياب طبيعي. 

، على الرابط:  2020أكتوبر  15ورقة حقائق مركز الميزان "واقع الفالحات في قطاع غزة"،  18
p://mezan.org/uploads/files/16027007911268.pdfhtt   

http://mezan.org/uploads/files/16027007911268.pdf
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 عدد المصابين

صابات  إمنهم  المحافظة عدد القتلى 
 نساء

منهم 
صابات  إ

 االطفال

ن ممن  و المصاب
تصادف مرورهم 

 في المكان 

ن داخل  و المصاب
 الحقول الزراعية

العدد اإلجمالي  
 للمصابين 

 شمال غزة  2 4 2 2 2 0
 غزة 0 1 1 0 0 0
 دير البلح  0 2 0 2 2 0
 خان يونس 2 4 1 3 1 1
 رفح 0 0 0 0 0 0
 اإلجمالي  4 11 4 7 5 1

 المصدر: قاعدة بيانات مركز الميزان        

 ( 2020-2018) المحافظات عفي جمي نوع االنتهاك  حسببالمتر المربع توزيع األراضي الزراعية المتضررة : (3)جدول 

 المصدر: قاعدة بيانات مركز الميزان       

   (2020-2018) غزةقطاع محافظات  بالمتر المربع حسباألراضي المتضررة توزيع  :(4)جدول 

األراضي الزراعية المتضررة من  المحافظة
 عمليات الرش 

 السدوداألراضي المتضررة نتيجة فتح 

 13,400 837,800 شمال غزة
 184,030 2,123,961 مدينة غزة 

 0 623,800 المحافظة الوسطى 
 0 1,184,306 خانيونس

 0 167,000 رفح
 

19  

2020 
 

 شكل االنتهاك 2018 2019

 التجريف 0 5,500 59000
 الصاروخي/ المدفعي القصف 29900 9600 0

 عمليات الرش  1804700 0 3132167
 19فتح سدود المياه  0 0 197430

 إجمالي مساحة األرض المتضررة. 1834600 15100 3388597
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 197,430 4,936,867 اجمالي المساحة المتضررة 
 المصدر: قاعدة بيانات مركز الميزان  

 ( 2020-2018) بالدوالر األمريكي الماليةوالخسائر نم( و من عمليات التجريف )بالداألراضي الزراعية المتضررة (: 5جدول )

 
 المحافظة

2018 2019 2020 
مساحة  
األرض 
 المتضررة 

قيمة األضرار 
 بالدوالر 

مساحة  
األرض 
 المتضررة 

قيمة األضرار 
 بالدوالر 

مساحة  
األرض 
 المتضررة 

قيمة األضرار 
 بالدوالر 

 - - 312,574 577.68 27,305 16.00 شمال غزة
 - - 120,020 34.51 63,037 12.11 مدينة غزة 

المحافظة 
 الوسطى 

- - 19.50 109,785 - - 

 184,985.00 84.00 215,983 69.81 48,560 14.56 خانيونس
 10,007.50 3.00 25,615 63.07 71,930 141.45 رفح

 المجموع 
184.12 210,832 764.57 783,977 87 194,992.50 

 1,035.69مجموع األراضي المتضررة بالدونم 
 (2020ة الزراعة الفلسطينية، قطاع غزة )ار وز المصدر: 

 : تداعيات االنتهاكات على القطاع الزراعي

الدخل  أهم مصادر  و   في قطاع غزة.  ةقتصادياال  اتقطاعالأكبر    تاريخياا تبر  تعو   ،في حياة الفلسطينيينمهماا    اا لزراعة دور تلعب ا
وتلبية من خالل الصادرات    نقدية  ، ويوفر سيولةزيادة االنتاج المحليبشكل كبير في  قطاع الزراعة  ويساهم    .لعائالت المزارعين

  األولى: فرض أساسيتين:بسبب مشكلتين بصورة ملحوظة تراجع دور القطاع الزراعي  وخالل األعوام األخيرةالحاجات الغذائية. 
 اا. عام 13منذ ر المستمو اإلغالق المفروض ، والثانية: الحصار اإلسرائيلي و السياج الفاصلبمحاذاة  مناطق مقيدة الوصول

على وجه    القطاع الزراعي ية عامة و االقتصادالقطاعات  إلغالق المفروض على قطاع غزة تداعيات خطيرة على  نجم عن اكما  
الفلسطينية    ةالزراع  وزارةوبحسب المعلومات التي قدمتها    .السنوي  مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي  تنخفضا  الذي،  الخصوص

، قبل العدوان م 2008في عام  (  7.7%)شكلت  في الناتج المحلي اإلجمالي لغزة  الزراعة    قطاع  فإن مساهمةمركز الميزان،  ى  لإ
القطاع  2009-2008في عام  اإلسرائيلي   ق  ،  20%( 5.02) إلى  2019، وانخفضت في عام  على  السياسات اإلسرائيلية وتعو 

، خاصة تلك التي  مثل األسمدةزراعية أساسية  مستلزماتاستيراد من بينها فرض قيود على بطرق متعددة، تنمية القطاع الزراعي 
  األدوات   هذه  بأن  ، وتتذرع سلطات االحتالل، واآلالت الزراعيةمضخات الري ، باإلضافة إلى  عالي   نتراتمعدل  تحتوي على  

 . مدنيةوأخرى ، أي لها استخدامات عسكرية "ذات استخدام ثنائي"المواد و 
 

 بيانات جمعها باحث مركز الميزان، باسم أبو جري، من وزارة الزراعة الفلسطينية.  20
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في  أيضا صعوبات رئيسية  المزارعون الفلسطينيون    يواجه،  الزراعية  المستلزمات استيراد  تهم من القيود على  امعان  باإلضافة إلىو 
  إلى   من قطاع غزة  بحرية  الزراعية  المنتجاتتصدير  تمنع سلطات االحتالل  حيث  ب،  قطاع غزة  جخار تصدير منتجاتهم الزراعية  

ي يستورد ويصدر من خالله  لذا  غزة،في قطاع  ، المعبر التجاري الوحيد  معبر كرم أبو سالمعلى سبيل المثال،  خارجية.  األسواق ال
نقل المنتجات  التي تستخدم لتأمين  الممرات المبردة  إلى  المعبر  يفتقر  ،  الضفة الغربية وبقية دول العالمو القطاع إلى دولة االحتالل  

،  شاحنة المنتجاتداخل    صندوق وضع ملصق على كل  رين  تطلب السلطات اإلسرائيلية من المصد  وفي الوقت نفسه،   .الزراعية
 .  كاملة الحمولةبإرجاع يأمروا المعبر،  عندملصق بدون أي صندوق  على اإلسرائيلي التفتيشقسم عثر  وفي حال 

الفلسطينية    وزارةوتشير   أنالزراعة  اإلسرائيلية    سماحبالرغم من    هإلى  األخيرة  السلطات  السنوات  بعض  في   المنتجاتتصدير 
،  والبطاطاالبصل،  زر،  الجالورقية،    الخضرواتالمنتجات التالية:  ن من تصدير  يين إال أنها ما زالت تمنع المزارعين الفلسطي  ،الزراعية

  ارتفعت عالوة على ذلك. 21إسرائيلإلى  تصديرها حظر يولكن أسواق الضفة الغربية إلى  مسموح بهافي حين أن البطاطا الحلوة 
(  6000  -5,000)  ، إلىدوالر أمريكي(  300  حوالي)شيكل إسرائيلي  (  1,000)الشاحنة من  تكلفة    ارتفعت، حيث  النقل  ةتكلف

 دوالر أمريكي(.  1,790 ,1,500  حواليشيكل )

نقص موارد المياه  في تتمثلتحديات داخلية يعاني المزارعون الفلسطينيون من االنتهاكات والمعوقات اإلسرائيلية، إلى باإلضافة و 
على خدمة التيار    توفرهويتوقف    ،يعتمد القطاع الزراعي على مياه الري  كأحد مدخالت اإلنتاج الرئيسيةو   .المياه الجوفيةتلوث  و 

أن األراضي الفلسطينية وقطاع   . وجدير بالذكر الكهربائي الالزم لتشغيل اآلبار وضمان تدفق المياه في األنابيب الرئيسية والفرعية
ر  ونتيجة تغي    ؛وتدميرهاواستهداف اآلبار الزراعية    سرائيل على الموارد الطبيعيةإبسبب سيطرة    ؛غزة خصوصاا تواجه ندرة في المياه

إمكا تراجعت  أخرى  من جهة  األمطار.  كمية  وشدة  توزع  في  وتباين  الجفاف  وتكرار دورات  الحرارة  وارتفاع درجات  نية  المناخ 
نظراا لتعذر تشغيل الثالجات المستخدمة في حفظ األطعمة والسلع الغذائية خاصة وأن األزمة    ؛ التسويق وتخزين المنتجات الزراعية

  .22األخيرة تفاقمت مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

وبسبب الزراعة.  والسيما  ،  كافة  القطاعات االقتصادية  السلبيةبآثارها    طالت،  ئيةالكهربا الطاقة  في   اا مزمن  اا عجز ويواجه قطاع غزة  
القطاع   كبدت  ،23اإلغالق شددت إسرائيل  بعد أن  عندما    2020والتي تصاعدت في أغسطس  ،  أزمات المياه والكهرباء المستمرة

استخدام بدائل على    وعدم مقدرتهمفي ري محاصيلهم  على الكهرباء  الكامل  اعتماد المزارعين  بسبب    ؛خسائر جسيمةالزراعي  
 . العالية بسبب تكلفتها ؛، مثل المولدات أو البطارياتأخرى 

هذه االنتهاكات والتحديات جعلت الكثير من المزارعين مترددين في فالحة أراضيهم واالستفادة منها، حيث شكلت االنتهاكات  
ق الرئيسي كون ممارستها وانتهاكاتها تعرض ممتلكات المزارعين وحياتهم للخطر.    اإلسرائيلية المعو 

 : كورونا على القطاع الزراعي  جائحة آثار

 
، مع المهندس تحسين السقا، مدير  2018ديسمبر  18تم الحصول على المعلومات خالل مقابلة أجراها باحث مركز الميزان باسم أبو جري في  21

 التسويق في وزارة الزراعة. 
 http://www.mezan.org/post/24129 الرابط اإللكتروني: أنظر ورقة حقائق حول: واقع القطاع الزراعي في ظل أزمة التيار الكهربائي، 22

، على  2020أغسطس  18أنظر بيان مركز الميزان: "مركز الميزان يحذر من كارثة انسانية نتيجة ارتفاع نسبة العجز في الطاقة الكهربائية"،   23
 http://mezan.org/post/30768الرابط: 

http://www.mezan.org/post/24129
http://mezan.org/post/30768
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لسلطات المحلية  نتيجة اإلجراءات واإلغالقات التي اتخذتها ا ؛سلبياا على األنشطة الزراعية(  19-)كوفيدورونا جائحة ك انعكست
لسيطرة على انتشار  ل  شامالا إغالقا فرضت  ،  2020أغسطس   24تصدي إلى انتشار الفايروس، وبتاريخ  لكمحاولة لفي قطاع غزة  

 ي.  الحجر الصح مركز خارج  بالفيروس لإلصابة مؤكدة الفيروس بعد اكتشاف أول حاالت

وقطف  على زراعة  قدرتهم    ق و  ع   ومن ثم  ،إلى أراضيهم  هموصول وحال دون  المزارعين    على اا  يسلب  وحظر التجوالاإلغالق  أثر  
ما  ،  غزةفي قطاع  المحافظات  بين  وحظر الحركة  إغالق األسواق المحلية    فيوفضالا عن ذلك تسبب    وبيع المنتجات الزراعية.

ة  من األسواق الواقعبأسعار أقل  واضطر الكثير منهم بيعها  ،  محليامنتجاتهم    في تصريف وبيعلمزارعين  ل  ات جم ةصعوبخلق  
،  والبذوروالمبيدات،  ،  األسمدة  من  الضرورية المستلزمات  تأمين    دون حالت هذه المستجدات  وفي الوقت نفسه،  أحيائهم.  خارج  

 حقولهم.    لزراعةلالزمة ا خدماتالو المواد األساسية غيرها من و 

الكميات المصدرة في  التي انخفضت مقارنة مع حجم  وظهرت مؤشرات تراجع األنشطة الزراعية وقيمتها في حجم الصادرات 
( طن في  39,394األعوام السابقة، وأكدت بيانات وزارة الزراعة أن حجم الصادرات من المنتجات الزراعية من قطاع غزة بلغ )

 . م2020( في عام 43,027، و )م2019( طن في عام 55,860، و) م2018عام 
ف   الذي  الكامل  في    24رض في  تم رفع اإلغالق  المحليةو،  2020سبتمبر    6أغسطس بشكل جزئي  السطات  في  القيود   خففت 

مح للسكان في المناطق غير الموبوءة، من الحركة   ذومنعن تلك المناطق المصنفة بأنها مناطق موبوءة. القطاع،  ذلك الحين، س 
الثامنة مساءا.    من الساعة السابعة صباحاا  الفيروس في مضاعفة  و وحتى  التي سببها انتشار  العامة  مع ذلك، ساهمت الحالة 

 راعي.  األزمة الحرجة التي يعاني منها القطاع الز 
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  :الخاتمة

برا والمفصلة في هذا  - سرائيل إ في ضوء التحليالت المقدمة أعاله، يمكن استنتاج أن المناطق مقيدة الوصول التي تفرضها 
قوات    الخطر الشديد جراء استخدام  والصيادون   المزارعون   وخاصة   المدنيون   فيها  يواجه  عسكرية،   مناطقهي    - التقرير، وبحرا 

   .القوة المفرطة والمميتة، واستخدام الذخيرة الحية وإطالق النار وتدمير الممتلكات، والمس بسبل العيش االحتالل

إسرائيل نوايا  إلى  الهجمات  هذه  إلى    ،وتشير  الفلسطينيينالهادفة  سيطرتها على  قطاع غزة.    المقيمين  تعزيز  هذه    تعملو في 
 .24اإلسرائيلي  داخل نظام الفصل العنصري اخضاعهم و  الفصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربيةتعزيز  الممارسات على 

( أطفال وسيدة في المناطق مقيدة الوصول 5من بينهم )  خرين،آ(  11)  وأصيب  مزارعين،(  4)  التقرير   يغطيها  التي  الفترة  خالل  قتل
  حيث تواجه الفالحات والمزارعات معاناة كبيرة    الوصول  مقيدة  المناطق  في  العسكرية  للقوة  اليومي  شبه  سرائيلإ  استخدام  جراءو .  اا بر 

 مساحتها  تقدر   التي  الزراعية  أراضيهن  في  وأضرارا  خسائر   فالحة   (29)  تكبدت  فيما  أخريات،  ثالث  وأصيبت  واحدة  فالحة  قتلت
التقرير، وباإلضافة إلى  التي يغطيها  فترة  الكما تعرضت المنشآت الزراعية العتداءات شديدة خالل    .مربع  متر (  109,650)  ب

 سرائيلية وألحقت الضرر بالعديد من الممتلكات الفلسطينية. استهداف المدنيين، دمرت الهجمات اإل

( حادث  1150، وسجل )اتمر (  206توغلت اآلليات اإلسرائيلية )التقرير،  التي يغطيها  فترة  الخالل    لميزانا  ووفقا لتوثيق مركز 
 .( حوادث فتح سدود المياه على األراضي الزراعية7)و  ،( حادثة رش المواد الكيميائية17قصف وإطالق نار، باإلضافة إلى )

( متر مربع من األراضي الزراعية. كما أدى فتح السدود على نحو مفاجئ  4,936,867)تسببت تلك الهجمات بأضرار في  و 
( متر مربع من األراضي الزراعية. وخالل إحدى عمليات التوغل األخيرة في ديسمبر  197,430ودون إنذار مسبق إلى تضرر )

مما   ؛المزارعين وتطالبهم بإزالة مزروعاتهمقامت قوات االحتالل بتثبيت الفتات في المناطق مقيدة الوصول ت حذر فيها    2020
  مواصلة أربك المزارعين وصاعد حالة الخوف في أوساط المجتمع الزراعي في قطاع غزة. يبرهن هذا التصرف عن نية إسرائيل في  

  صل.الف ا السياج من القريبة المناطق في وممتلكاتهم المزارعين ضد هجماتها

أيضا   الخاتمة مدعمة  العام  هذه  أنه خالل  اإلسرائيلية 2020بحقيقة  االنتهاكات  في  تصاعداا  الفلسطينيون  المزارعون  سجل   ،
. وهذا يشير إلى أنه في حين كان العالم  م2020و  2018ومساحة أوسع من األراضي الزراعية المتضررة مقارنة مع السنوات  

نسان ضد المدنيين وممتلكاتهم يلي بممارسة انتهاكات حقوق اإلمنشغالا بفيروس كورونا المستجد، استمرت سلطات االحتالل اإلسرائ
  - من القدرة على تشغيل اآلبار   توحد    ،انقطاع التيار الكهربائي من معاناة المزارعين  أزمةفي المناطق مقيدة الوصول. كما فاقمت  

  دورات   وتكرار   الحرارة  درجات  وارتفاع  اخالمن  تغير   ونتيجة  الطبيعية،  الموارد  على  إسرائيل  سيطرة  بسبب  المياه  ندرة  ظل   في  خاصة
 . الثالجات تشغيل لتعذر  نظراا  ؛الزراعية المنتجات تخزين إمكانية دون  ويحول .  األمطار  اتكمي وكثافة توزيع في وتباين الجفاف

ضمنها    تسببتو  من  والتي  العوامل،  هذه  وتعقيدات أكل  الزراعية  المستلزمات  استيراد  على  المفروضة  سرائيلية  اإل  القيود  يضا 
.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهمته  وانخفضت  ملحوظة  بصورة  الزراعي  القطاع  دور  تراجعإجراءات التصدير لخارج قطاع غزة،  

(  12,000)  بحوالي   م2019  عام  مع  مقارنة  انخفاض  م2020  العام  في  غزة  قطاع  لخارج  الزراعية  الصادرات  حجمطرأ على  
  واإلجراءات   الفيروس،  انتشار   سببها  التي-  العامة  الحالة  ساهمت. كما  اإلسرائيلية  القيود  مع  كورونا  جائحة   أزمة  اتحدت  حيث  طن،

 
دة للقضاء على التمييز العنصري بشأن تقارير إسرائيل الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر،  أنظر التقرير الموازي المشترك لهيئة األمم المتح  24

 http://mezan.org/en/uploads/files/1573555716491.pdf  .. التقرير متوفر باللغة اإلنجليزية فقط2019نوفمبر  12
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  الزراعي،  القطاع منها يعاني التي الحرجة  األزمة مضاعفة  في  األسواق وإغالق الحركة  حرية  على  -بغزة السلطات فرضتها التي
   .الدخول مستوى وتراجع للمزارعين المالية القدرة وضعفت

 نهجيالمفي استخدمها    والمتمثلةيني_  الشعب الفلسط  وتحكمها بمواردأن هيمنة اسرائيل  حقيقية مفادها ب  ، يمكن استنتاجوأخيرا
بموجب القانون  جرائم ضد اإلنسانية و جرائم حرب  ترتقي إلى -قييدية في المناطق مقيدة الوصولوغير القانوني للقوة والتدابير الت

 شامل.  عنصري فصل كل ذلك في ظل نظام ويأتي ، للمحكمة الجنائية الدولية األساسي  روما ونظام الجنائي الدولي 

  التوصيات: 

 على  المناطق القريبة من الجدار الفاصل في قطاع غزة العتداءات مستمرة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيليتعرض  يتواصل  
بسبب الظروف القاسية الناجمة عن    ؛هييجثو على ركبت  المناطق مقيدة الوصول  يإن المجتمع الزراعي ف.  عاماا   مدى عشرين 

. وعليه ، باإلضافة إلى العديد من الدوافع االجتماعية واالقتصادية التي تفاقمت مع انتشار الوباءانتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان
 يطالب:  مركز الميزان لحقوق اإلنسان فإن

إلنهاء الحصار  الفلسطيني والضغط على إسرائيل  اتجاه الشعب    المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية واألخالقية .1
وضمان مساءلة مرتكبي االنتهاكات الجسمية لحقوق اإلنسان في قطاع غزة،  المفروض على قطاع غزة،  واإلغالق  

 وغيرها من االنتهاكات في األراضي الفلسطينية. 
با .2 الدولي  القطاع الزراعي كافة العمليات العسكرية، وعدم   اإلسرائيلي  لضغط على سلطات االحتاللالمجتمع  لتجنيب 

التجاري، والسماح   التبادل  استهداف وترويع وترهيب المزارعين، واإلسراع في توفير مدخالت اإلنتاج، وضمان حرية 
 .السياج الفاصلللمزارعين بفالحة وتنمية األراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة 

ي مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أن تدعم القرارات التي تتناول األسباب  دول االتحاد األوروبي األعضاء ف .3
الرئيسية للظروف المؤدية إلى انتهاكات حقوق اإلنسان في المناطق مقيدة الوصول، وتسليط الضوء بشكل منهجي على  

 المناطق مقيدة الوصول ومستوى التنمية الزراعية في تلك المناطق.
وبي، ووفقا لمبادئه التأسيسية المتمثلة في احترام حقوق االنسان والحريات األساسية وسيادة القانون، أن  االتحاد األور  .4

ببنود احترام حقوق   ميفرض عقوبات على إسرائيل كما هو منصوص عليه في نظام عقوبات االتحاد األوروبي، وااللتزا
 رائيل واالتحاد األوروبي. ( من اتفاقية الشراكة بين إس 2االنسان الواردة في المادة )

العدالة   .5 ونظام  روما،  وميثاق  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  من دعمهم  وانطالقاا  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
 في الوضع في فلسطين.   اتحقيق الجنائية الدولي، أن تدعم الجهود الرامية إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية

ريع اإلغاثة التي تنفذها الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعية في المناطق مقيدة الوصول. وأن  المجتمع الدولي بدعم مشا  .6
تبادر وكاالت األمم المتحدة المتخصصة )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(، معالجة مشاكل  

المناطق مقيدة الوصول، وتقديم الدعم المالي لتنفيذ   التمويل لدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الزراعة في
 البرامج والمشاريع التي تهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة في القطاع الزراعي.  

الخبراء في وكاالت األمم المتحدة المتخصصة )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(، إجراء   .7
ة المستمرة في القطاع الزراعي في غزة وأسبابها الرئيسية، بما يتضمن تنفيذ بعثة ميدانية  مزيد من التحقيق في األزم

 لقطاع غزة.



19 
 

االجراءات الخاصة في األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، بإجراء مزيد من التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان   .8
 نية لقطاع غزة.المستمرة في المناطق مقيدة الوصول، بما يتضمن تنفيذ بعثة ميدا

الفلسطينيي .9 للمزارعين  والمساندة  الدعم  أشكال  كافة  تقديم  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الفلسطينية  الوطنية   نالسلطة 
المتضررين، بما فيها البنية التحتية المتعلقة بالمياه والكهرباء، وتسليط الضوء بشكل دوري ومنهجي على واقع المناطق 

 في هذه المناطق.  ةة الزراعيمقيدة الوصول ومستوى التنمي
 

 

 
عكس بالضرورة وجهة نظر االتحاد األوروبي يال  ذيوال هذا التقريريتحمل مركز الميزان وحده مسئولية محتوى   
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