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مسلك" بكل فخر، أنه نتيجة للتعاون مع دول صديقة ومؤسسات دولّية تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان، غالبية التمويل لنشاطاتنا يأتي من  –يشاه "چبموجب تعليمات القانون، تعلن *
 "كيانات سياسّية أجنبّية".

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أين الحد؟
 والموت في المناطق مقيدة الوصول في غزةالحياة
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  مقّدمة

، والذي مفاده بأن 2005أحادية الجانب في صيف العام " فك االرتباط"تطبيق خطة  السائد في إسرائيل منذعلى العكس من الوهم 
ورغم أن . متواصلة  على غالبية نواحي الحياة في غّزة سيطرة  التواجد اإلسرائيلي في أراضي القطاع قد أزيل، فإن إسرائيل تمارس 

يحدث في قطاع غّزة قد انقضت عند انسحاب قواتها من أراضي القطاع، إال أنها تقوم  إسرائيل تّدعي بأن سيطرتها الفعلية على ما
ا خالل كل تلك السنوات بإدارة مناطق داخل غّزة، على طول السياج الفاصل، وفي الحّيز البحرّي التابع للقطاع، حيث تفرض  عمليًّ

تعتبره خروقاٍت للتقييدات التي تفرضها على التنقل في هذه وتقوم إسرائيل بالرد على ما . تقييدات على التنقل فيها أو تمنعه
المناطق باستخدام القّوة، يشمل إطالق الرصاص الحّي، األمر الذي يؤدي في الكثير من الحاالت إلى مقتل وإصابة فلسطينيين من 

 .سكان القطاع

ا أضرار   فقطاع صيد األسماك يعتبر . ا جسيمة  باقتصاد القطاعإن سيطرة إسرائيل على المناطق البرّية والبحرّية في غّزة تلحق أيض 
ا من القطاعات االقتصادّية الهامة بالنسبة لسكان المناطق الساحلّية، وقد شكل هذا القطاع مصدر رزق آلالف العائالت في غزة  واحد 

راعة، وفي غّزة التي تعد واحدة من أما األراضي القريبة من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، فهي خصبٌة ومناسبٌة للز. بالماضي
ا ا في العالم، فإن كل دونم غير مستغل للسكن، وباإلمكان تخصيصه للزراعة، يعتبر حيويًّ وتلحق التقييدات التي . األماكن األكثر اكتظاظ 
وقد أدت . المواشيتفرضها إسرائيل في هذه المناطق، أضرارا خاصة بالنساء العامالت في مجال صيد األسماك، الزراعة، ورعاية 

قبل فرض اإلغالق، كانت نسبة الّنساء العامالت في الزراعة وصيد األسماك : التقييدات، إلى إقصاء النساء من قطاعات عمل كاملة
وفي أعقاب التقييدات التي تفرضها إسرائيل والتي تمس بالقطاعات االقتصادّية المختلفة، انخفضت مشاركة . %36تساوي نحو 
 .%4ٍل حادٍّ إلى أقل من الّنساء بشك

حالة إطالق  1,300، تّم تسجيل نحو 2018آذار  30االحتجاجّية األخيرة في يوم األرض، المظاهرات ، قبل اندالع 2017- 2010بين األعوام 
نار قرب السياج باتجاه مزارعين، رعاة مواشي، جامعي النفايات المعدنّية، وسكان آخرين، وقد أدت هذه الحاالت إلى مقتل ما ال يقّل عن 

ا وجرح ما يزيد عن  161 على على مدار أيام السنة، تتأّثر حياة الكثيرين بشكٍل مباشٍر من التقييدات المفروضة . آخرين 3,000فلسطيني 

وخالل السنوات الماضية، وفي أعقاب طلباٍت قدمتها  .برها إسرائيل منطقة عازلةتالتي تع ،السياجالحركة والتنقل في منطقة 

بموجب قانون حرّية المعلومات، أعلن الجيش اإلسرائيلي بشكٍل رسمّي عن المسافات من السياج التي " مسلك -يشاه "چجمعية 
اولكن، و. بالوصول إليهايسمح للمزارعين ولسكان آخرين  على محادثات أجريناها مع مزارعين، ظهر بشكٍل واضٍح بأن سكان  وفق 

القطاع الذين يتواجدون في هذه المنطقة بشكل يومي، من مزارعين ورعاة مواشي وسكاٍن آخرين، ال يزالون يفتقرون للمعلومات 
 .المؤكدة بخصوص الحيثيات التي تعرضهم للخطر

ا، بضعة مبادئ من نظام 2014في أعقاب الخراب والدمار الناجمان عن العملية العسكرية الكثيفة في صيف  ، غيرت إسرائيل، ظاهريًّ
ويشكل السعي من أجل تحسين األوضاع . بالحاجة إلى المساهمة في إعادة إعمار غّزة واقتصادها ارسميًّ  اعترفتالتصاريح، وقد 

ا اإلطار الذي يختاره منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق لعرض قراره بإضافة ثالثة  أميال بحرّية، االقتصادّية في غزة أيض 
. لفترة محدودة، إلى األميال البحرّية الستة التي يسمح سالح البحرّية اإلسرائيلّية بشكل اعتيادي لصيادي غزة باالبتعاد عن المرسى
ورغم ذلك، فإن العنف الممارس من قبل سالح البحرّية اإلسرائيلي، باإلضافة إلى التقييدات األخرى على صيادي األسماك، قد حولت 

ا تقوم بفرض النظام على حدودها البحرية بعنف ملموس. لصيد إلى مهنة خطرةا  .هذا عدا عن أن مصر أيض 

ا منذ العام  ، هي رش مبيدات أعشاب على امتداد السياج، األمر الذي يسبب 2014احدى الممارسات التي تستخدم بشكل متصاعد أيض 
ا كبيرة  للمحاصيل ويلحق خسائر مادّية فادحة  حيث تقوم إسرائيل باستئجار خدمات طائرات تحّلق وترش المبيدات، . بالمزارعينأضرار 

كما أن وجود . حسب ادعائها، فوق السياج فقط، بيد أن أضرار هذه العمليات تكون ملموسة على بعد مئات األمتار في عمق القطاع
زيد من المخاطر التي تهدد المدنيين الساعين إلى كسب األجهزة األمنّية التابعة للحكومة التنفيذّية في غّزة، التابعة لحماس، ي

 .رزقهم بالقرب من السياج

ا ما يتّم تبرير التقييدات المفروضة على الحركة والتنقل في كل من المنطقة العازلة ومنطقة الصيد، باعتبارها استجابة  كثير 
ا فترات طويلة من النزاع النشط، هنالك بالطبع نشاط لمسلحين فلسطينيين في المنطقة . الحتياجاٍت أمنّية العازلة، كما سادت أيض 

https://www.scribd.com/doc/146064936/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://gisha.org/he/publication/8767/
http://gisha.org/he/publication/8767/
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ومع كل ما تقّدم، فإن هذه االدعاءات واالحتياجات ال . وقد شملت إطالق النار من قطاع غّزة تجاه التجمعات السكانّية اإلسرائيلّية
 .المدنيين في قطاع غّزةيمكن أن تبرر هذا الضرر المدّمر وغير التناسبي الذي يلحقه الجيش اإلسرائيلي بالسكان 

ا لمصالح إسرائيلّية أخرى ا الحتياجاٍت أمنّيٍة واضحٍة، بل نتاج  فإسرائيل . عالوة على ذلك، فإن ما يحدث في الكثير من األحيان ال يكون نتاج 
، 2007ي العام تقوم منذ سنوات بفرض تقييدات على المجال البحرّي في غزة، إال أنها قد شرعت، لدى سيطرة حماس على القطاع ف

ا من سياسٍة معلنٍة من  بيل المثال، تقوم إسرائيل في فعلى س. ضد القطاع االقتصادّية الحرببفرض هذه التقييدات باعتبارها جزء 
سّكان القطاع عبر  بمعاقبةمؤقت، بينما تقوم في أحياٍن أخرى " إعالن حسن نوايا"بعض األحيان بتوسيع منطقة الصيد في إطار 

التقييدات الشاملة وغير الموضوعّية، المفروضة على الحركة والتنقل، إن هذه التصرفات تشير إلى أن . قيامها بتقليص هذا المجال
 .يجري تطبيقها ويتم فرضها بشكل روتينيٍّ بناء على مصالح سياسّية صرفة

، "ضباب خلف الجدار"تحت عنوان  لورقة الموقف الصادرة" مسلك -يشاه "چيأتي إصدار هذا التقرير بعد مرور خمسة أعوام على نشر 
أسباب إطالق  حولحيث قمنا آنذاك بإطالق صرخة تحذيرّية ضد أوامر إطالق النار في المنطقة المحاذية للسياج، وضد انعدام الوضوح 

ولألسف الشديد، ورغم أن الزمن الذي مّر منذ ذلك الحين قد أثبت بأن فرض التقييدات،  على ما ينطوي عليها . النار في هذه المنطقة
حتى اليوم ويتسبب في  ، بل أنه مستمرهداف سياسّية أو أمنّية إلسرائيلأنه لم يكن مجٍد في تحصيل أفقط من أثمان باهظة، ليس 

. ق نمو اقتصادّي وتربك روتين الحياة اليوميّ يا تحقذه التقييدات المفروضة تمنع أيض  بل إن ه. قتل وإصابة الكثير من الفلسطينيين
. استعراض صورة راهنة إلسقاطات السيطرة اإلسرائيلّية على المناطق العازلة ومناطق الصيد في غّزةهو إن هدف هذا التقرير 

حقوق الفلسطينيين، من ضمنها الحق بكسب الرزق واألمن وفي نهايته نطالب إسرائيل بالكف عن ممارساتها الخطرة، التي تنتهك 
 . الشخصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية البحث
أربعة مواقع مختلفة على امتداد المنطقة العازلة بزيارة " مسلك -يشاه "چة يلغرض إجراء هذا البحث، قام الباحث الميداني في جمع

وإلى جانب ذلك، عقدنا مجموعتين بؤريتين مع نساء . داخل القطاع، وأجرى مقابالت معّمقة مع مزارعين يعملون في المنطقة
يات توفر مساعدات العازلة، بالقرب من رفح ودير البلح، وذلك بمساعدة جمع ةعامالت في مجال الزراعة ورعاية المواشي في المنطق

أما المعلومات المرتبطة باألضرار الناجمة عن عمليات . "PUI" الدولية االولية االغاثة منظمة ضمنهم من النساء ودعم لهؤالء النساء
. رش المحاصيل، فقد حصلنا عليها بشكل رسمي من وزارة الزراعة في قطاع غّزة، وهي الجهة المسؤولة عن توثيق وتقدير األضرار

المرتكزة إلى قانون حرية المعلومات التي تقدمنا بها، بخصوص عمليات الرش وبخصوص ممارسات سالح البحرية اإلسرائيلي  الطلبات
أما األرقام . من قبل لم يتم نشرها معلوماتالسلطات اإلسرائيلية على الكشف عن  في المجال البحري التابع لقطاع غزة، أجبرت

 ”مسلك –يشاه چ“. تصوير: 2018محاصيل تضررت نتيجة رش المبيدات من قبل الجيش اإلسرائيلي، كانون ثاني 
 

http://mfa.gov.il/MFAAR/chalenges/PalestinianTerror/Pages/Security%20Cabinet%20declares%20Gaza%20hostile%20territory%20%2019092007.aspx
http://gisha.org/ar/updates/2141/
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
http://gisha.org/ar/legal/4375/
http://gisha.org/he/legal/9219/
http://gisha.org/ar/legal/4150/
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المتعلقة بعمليات التوغل، إطالق النار، عمليات االعتقال واألضرار التي تسببت بها قوات الجيش، فقد حصلنا عليها من مركز الميزان 
 .نسان في غّزة، الذي يقوم بتوثيق ونشر هذه المعطيات بشكل دائملحقوق اإل

كما قمنا باختبار جميع المعلومات الواردة، في ضوء المعلومات والمعرفة واسعة النطاق في هذه المجاالت، التي تقوم جمعية 
ا أما استعراض الخلفية التاريخية لتطور المنطقة العا. بتركيزها منذ سنوات" مسلك-يشاه "چ زلة فهو يرتكز إلى أبحاث أجريناها تحضير 

 .، وتقارير صادرة عن مؤسسات محلية ودولية عاملة في القطاع"مسلك-يشاه "چلتقارير سابقة لجمعية 

 

 

 المنطقة العازلة
منذ سنوات تقوم إسرائيل بفرض منطقة، داخل قطاع غزة، على امتداد السياج الفاصل بينها وبين قطاع غّزة، وتطلق عليها اسم  
التقييدات الصارمة التي تفرضها إسرائيل على التنقل في هذه المنطقة، تسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين، من ". المنطقة العازلة"

لقد أسفرت المحاوالت التي قامت . يحاولون الوصول إلى أراضيهم، وكذلك إلى تدمير أراض زراعية وممتلكاتضمنهم مزارعين الذين 
على مدار سنوات للحصول على معلومات دقيقة حول مدى عرض المنطقة يمنع فالحتها أو التنقل " مسلك -يشاه " چبها جمعية 

. متناقضة إجاباتلمزارعين إلى أراضيهم الواقعة في المنطقة، عن داخلها، أو الحصول على معلومات حول آلية تنسيق دخول ا
. متر من السياج 300لمسافة القصوى التي يسمح لسكان قطاع غّزة باالقتراب منها تبلغ افبحسب اإلجابة األخيرة التي تلقيناها، 
 .متر من السياج 100بينما يسمح للمزارعين باالقتراب حتى 

ا على امتداد حدود قطاع غّزة البالغ طولها  50إلى إقامة منطقة عازلة بعرض  اإلشارة، تمت 1993في اتفاقيات أوسلو،   58متر 
ا لقد حددت . تحكم وصول الفلسطينيين إلى هذه المناطق خاصة آلية، إلى 1994كما تطرقت اتفاقية غّزة وأريحا في العام . كيلومتر 

متر من الجانب الغّزي للخط األخضر، كان من المفترض أن تقوم الشرطة  1,000بعرض " حزام أمني"هذه االتفاقية مسألة إقامة 
داخله، لكي تمنع دخول األشخاص إلى إسرائيل، ولوقف إدخال الذخائر إلى المنطقة من " إجراءات أمنية خاصة"الفلسطينية بفرض 

ل لمنطقة العازلة بشكل جزئي فقط قبوقد تم تطبيق هذه االشتراطات واالتفاقات حول ا. مع الجيش اإلسرائيلي مسبق تنسيق دون
الجيش اإلسرائيلي، بتجريف المنطقة التي تمتد على قام مع مرور الوقت،   ومنذ ذلك الحين،. 2000اندالع االنتفاضة الثانية، في أيلول 

ا عن الجدار، وبات هذا الحّيز يعتبر منذ ذلك الحين، في نظر المجتمع الدولي وفي نظر الفلسطينيين أنفسهم منطقة  150مسافة  متر 
 .المخاطر الدخول إليها على الكثير من عازلة ينطوي

”مسلك –يشاه چ“. تصوير: 2016مزروعات في المنطقة العازلة، مشهد الجدار من داخل القطاع. تشرين ثاني 
 

http://gisha.org/ar/legal/3226/
http://gisha.org/he/legal/7923/
http://gisha.org/ar/legal/3226/
https://pchrgaza.org/en/?p=5019
https://pchrgaza.org/en/?p=5019
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agremeent%20Annex%20I.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agremeent%20Annex%20I.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agremeent%20Annex%20I.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agremeent%20Annex%20I.aspx
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_hebrew_1.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic_1.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_hebrew_1.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
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تبلغ على  مسافة على الحفاظ، أعلن الجيش اإلسرائيلي بأن على سكان غّزة 2005، في أيلول "فك االرتباط"عشية اتمام تطبيق خطة 
ا عن السياج الفاصل، وحتى تشرين ثان  150األقل  ، تم بشكل عملي تطبيق تقييدات على الوصول في غالبية المناطق على 2008متر 

ا من السياج الفاصل 300مسافة تبلغ حتى  بين إسرائيل وحماس، شرع " اتفاقية التهدئة"في ذلك الشهر، وفي أعقاب انهيار . متر 
ا  1,500حتى  1,000الجيش اإلسرائيلي بتوسعة المنطقة مقيدة الوصول إلى حد تراوح ما بين  من مجموع أراضي  %17نحو )متر 

 السنوات الماضيةخالل ي عمق أراضي القطاع أدت رائيلي فعمليات الجيش اإلس(. من األراضي الزراعية في قطاع غزة %35القطاع؛ و 
 .إلى خسارة أشجار زيتون، لوزيات وحمضيات، إلى إبادة كروم عنب، تخريب دفيئات زراعية، ولتخريب حقول قمح وشعير

ول إلى بعد ، يقر بأنه بإمكان السكان الوص2012في تشرين ثان  "عامود السحاب"اتفاق وقف إطالق النار الذي تم توقيعه بعد عملية 
يتوجب على سكان قطاع غزة عدم االقتراب "أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه  2013وعلى عكس ذلك، في شباط . متر من السياج 100

ا من الجدار األمني 300لمسافة تقل عن  ، حصلنا 2015وفي آب . ، في حين لم يقم باإلشارة إلى أية تسهيالت خاصة بالمزارعين"متر 
من الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي يصادق فيه على أن المسافة األقرب للسياج التي ُيسمح لسكان قطاع غّزة بالوصول  ردعلى 

ا على  100ويسمح للمزارعين فقط االقتراب أكثر من ذلك، حتى مسافة . متر منه 300إليها هي على بعد  متر من السياج، سير 
 . األقدام فقط

، قامت حماس بشق طريق على امتداد المنطقة المحاذية للسياج، على 2014في صيف عام  العسكرية" الجرف الصامد"بعد عملية 
ا، ومن ضمنهم المزارعين سكان المنطقة، إال أن ". شارع جكر"متر، المعروف باسم  300بعد نحو  هذا الشارع مخصص للمدنيين أيض 
االتابعين لحماس ينتشرون على امتد" الضبط الميداني"عناصر  لقد أدى شق هذا الشارع إلى موجة من االنتقادات . اد هذا الشارع أيض 

 .تعترف بالمنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل ،الفلسطينية الداخلية، حيث اعتبر المنتقدون بأن حماس، عبر قيامها بشق  الشارع

الحالة بعد وقف إطالق النار الذي أنهى جولة  ، قمنا بنشر ورقة موقف حول المنطقة العازلة، تهدف إلى تشخيص2013في حزيران 
وقد أشرنا في ورقة الموقف تلك أن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي يدعي بأنه يتم إبالغ . القتال التي اندلعت قبل ذلك بعام واحد

ينا حول توزيع مناشير في سكان غّزة حول فرض التقييدات على الحركة والتنقل بواسطة مناشير، وقد رددنا بأنه ما من معلومات لد
متر،  300كما أعلن الناطق بلسان الجيش بأن تحديثات حول أوامر منع الدخول إلى مسافة تقل عن . المنطقة منذ وقف إطالق النار

ا على2015عام ". جهات التنسيق واالرتباط"يتم إيصالها للسكان عبر   ، اعترف منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق، رد 
  ".جهاز تنسيق وارتباط"بأنه ليس هنالك " مسلك –يشاه "چطلب حرية معلومات قدمته جمعية 

 

 

 خطر، أمامك سياج
يتضح من المقابالت التي أجريناها مع مزارعين يسكنون ويعملون في المنطقة المحاذية للسياج، بدءا من شمال القطاع ووصوال  إلى 

المنطقة : وهي تنقسم كالتالي. حيث مستوى الخطر فيها، وذلك بحسب بعدها عن السياج جنوبه، أنهم يفرقون بين ثالث مناطق، من
متر  300متر من السياج، والمنطقة الواقعة ما بين  300حتى  100متر من السياج، المنطقة التي تبعد ما بين  100التي تبعد أقل من 

 .وصوال  إلى كيلومتر واحد عن السياج

 متر عن السياج 100- 0

ويمنع القيام بزراعة . متر غربي السياج تمّثل منطقة يحظر الدخول إليها 100ويتضح من تلك المقابالت بأن المنطقة الواقعة ضمن 
وتشهد هذه المنطقة توغالت متكررة من قبل الجيش . أي نوع من المحاصيل هنالك، رغم أن هذه األراضي مملوكة لسكان من غّزة

 .رافات وآليات عسكرية ثقيلة، التي تدخل إلى المنطقة بهدف تجريف النباتات وتسوية األرضاإلسرائيلي، تشمل استخدام ج

https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
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ويقوم . متر من السياج؛ وقد تقترب المواشي إلى الجدار أكثر من ذلك 100يصل رعاة االغنام في المنطقة العازلة إلى مسافة نحو 
تحذيرية، وهي عيارات تسببت في أكثر من مرة في إصابة الرعاة أو الجيش بالرد على ذلك في بعض األحيان عبر إطالق العيارات ال

 .وليس من الواضح للرعاة متى يسمح الجيش بوجود القطعان في تلك المنطقة ومتى يمنع ذلك. قطعانهم

 

 متر عن السياج 300- 100

ا هذا األمر يتالءم مع . من السياج فقط متر 100من مسافة  ،إن استصالح وفالحة األراضي وزراعتها يبدآن، بشكل مقّلص ومحدود جد 
ويشير المزارعون . اإلعالن األخير الصادر عن الجيش اإلسرائيلي بأن الدخول إلى هذه المنطقة يسمح للمزارعين ورعاة المواشي فقط

الحيز من  في هذا. وجود اتصال مباشر بينهم إلى أن الجيش اإلسرائيلي، بحسب رأيهم، يعرفهم وقادر على تشخيصهم، رغم عدم
ا عن األرض، كالسبانخ، الخس،  األرض تجري نشاطات زراعية محدودة، وهي تتشكل باألساس من زراعة الورقيات التي ال ترتفع كثير 

الحكومة في غزة قامت بشق . الفجل، الملفوف، البقدونس، البازالء، الكرنب، والكوسا، الفلفل والباذنجان، إلى جانب القمح والشعير
 .متر من السياج أيضا بهدف وضع عالمة لتحديد المنطقة 300لى بعد ع شارع جكر

. بسبب ارتفاع النبتة ،في ظل غياب معلومات واضحة ورسمية، استنتج المزارعون أنه يحظر عليهم مثال  زراعة الذرة في تلك المنطقة
خمسة دونمات من أراضيه المزروعة  تجريفب 2011وقد حّدثنا مزارع من منطقة جحر الديك أن الجيش اإلسرائيلي قام في شهر آب 

زراعة البندورة في هذه المنطقة، حيث يعّد االعتناء بها باهظ  عنكما يمتنع المزارعون . بادعاء إطالق النار من داخل الحقل بالذرة،
األرض أو عبر رشها بالمبيدات، وذلك رغم أن جريف إما عبر ت ،الكلفة، وهنالك خشية من خسارة المحصول بسبب أعمال الجيش العدائية

انسبة الربح المتوقعة من محصول البندورة  وبحسب وزارة الزراعة في غّزة، فإن زراعة دونم واحد بالبندورة تكلف نحو . كبير نسبي 
لسبانخ، نحو  الف وبالمقابل تبلغ تكلفة زراعة دونم واحد با. شيكل، والربح المتوقع من محصوله يبلغ نحو ألفي شيكل 5,000

 .وخمسمائة شيكل ، والربح المرتقب من هذا الدونم يبلغ نحو ألف شيكل فحسب

ا ا راعية مواشي، أفادت أنها تقوم بزراعة الذرة في هذه المنطقة، إال أنها ال تدع النباتات تعلو كثير  إذ أنها . إحدى المزارعات، وهي أيض 
 300ال تسمح هذه السيدة ألوالدها باالقتراب لمسافة تقل عن . ا كطعام للمواشيتقوم باقتالع النباتات وهي صغيرة وتستخدمه

تقوم السيدة . مترا من الجدار، وهي تذهب إلى تلك المنطقة بنفسها، العتقادها أن الجنود يعرفونها ولن يقوموا بإطالق النار عليها
ا، وبقطف المحاصيل األخرى، ومن ثم تنقلها لألبناء الذين ينتظرونها على خط الثالثمائة متر، وذلك  باقتالع شتالت الذرة البالغة نسبي 

 .لكي يقوموا هم بنقل المحصول إلى المنزل

، قامت جهات مختلفة وعلى رأسها الصليب األحمر، بالمساعدة في إعادة تأهيل األراضي والبنى التحتية الزراعية 2015منذ العام 
كما قام الصليب األحمر بتزويد المزارعين بتقاوي وأسمدة، ومعدات خاصة بالبنى . مترا منه 300 - 100على امتداد السياج، وعلى بعد 

وعبر . لقد عزز حضور موظفي الصليب األحمر من شعور المزارعين باألمان. التحتية، لكي يتمكنوا من زراعة تلك األراضي من جديد
ا إزالة مخلفات جوالت القتال في هذه المناطقالتعاون بين الصليب األحمر، والمزارعين، وهيئات الحكم المحل  .ي في غّزة، تمت أيض 

هنالك أمر آخر يعّطل تطور الزراعة في هذه المنطقة، وهو أن الكثيرين من المزارعين ليسوا مالكي األرض، بل إنهم يقومون 
ا فورية  هؤالء المزارعين سيفضلون زراعة المحاصيل الموسمية، التي تنتج محاصيل أسر. باستئجارها  .ع، وأرباح 

هذا وقد أشار المزارعون إلى انه عندما تجري في المنطقة نشاطات عسكرية، حتى لو كان ذلك عمليات صيانة أو تركيب كاميرات، 
ا عندما تؤدي . يقوم الجيش بإطالق النار بشكل تحذيري او مخاطبتهم عبر مكبرات صوت، بهدف إبعادهم من المكان كذلك يحدث أيض 

 .الجوية إلى تشويش الرؤيا، كحاالت انتشار الضباب األحوال
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 السياج عنمتر  300

متر من السياج وأكثر، تسمح إسرائيل للمزارعين، بزراعة جميع أنواع الخضراوات والمحاصيل  300في األراضي الواقعة على بعد 
وتجريف البيارات والكروم، جعلت  التحتية ومع ذلك، فإن توغالت الجيش في هذه المناطق في الماضي، تدمير البنى. الزراعية

ونتيجة لألمر، فإن الدفيئات . المزارعين وأصحاب األراضي يترددون قبل اإلقدام على زراعة األشجار أو االستثمار بمشاريع زراعية كبيرة
 .متر على األقل 500الزراعية األقرب إلى السياج، تبعد عنه نحو 

وغل التي ينفذها الجيش إلى تدمير واسع النطاق للمناطق الزراعية وللبنى التحتية الزراعية في على مدار السنوات، أدت عمليات الت
وقد استوجبت إعادة استصالح وزراعة هذه األراضي، إعادة تأهيل األراضي والبنى . المنطقة العازلة، على مسافات مختلفة من السياج
ا قبللكلفة العالية وبسبب الخشية من إطالق النار من التحتية، وهي أمور لم يبادر إليها المزارعون بسبب ا  . الجيش أيض 

 

 

 إطالق النار وتوغالت الجيش
العسكرية وفي عبر تواجد الجنود في دوريات باآلليات  -يقوم الجيش اإلسرائيلي بمراقبة منطقة السياج عبر عدة وسائل علنية 

طائرات  مواقع بارزة ومحصنة، وعبر وسائل المراقبة عن بعد، بما يشمل كاميرات مراقبة ومجسات منتشرة على امتداد السياج، وعبر
في  الجنودباإلضافة، يستخدم الجيش األسلحة النارية التي يطلقها . إلى جانب الوسائل المبّطنة -وبالونات المراقبة  استطالع

إن توغالت الجيش في أراضي القطاع، وإطالق النار تجاه المزارعين، رعاة المواشي، . المنطقة، أو عبر وسائل التحكم عن بعد
الميزان لحقوق اإلنسان في غّزة، في العام  معطيات التي حصلنا عليها من مركزوبحسب ال. أمر روتينيوالسكان، هو المتظاهرين 

أدت  2017حتى  2010منذ العام . عملية توغل في أراضي القطاع، أي بمعدل مرة كل أسبوع 51نفذ الجيش اإلسرائيلي  2017
إن . آخرين 350شخص واعتقال نحو  3,031شخص، وإصابة  161عمليات إطالق النار وتوغالت الجيش في المنطقة العازلة إلى مقتل 

ا، ُتضاعف من  ، وتدفع "أثر التثبيط"نشاطات الجيش، باإلضافة إلى الخشية الدائمة من عمليات الرش، ومن عمليات التوغل األكثر عمق 
 . ن إلى االمتناع عن فالحة أراض قريبة من السياج، أو تدفعهم إلى اختيار محاصيل أقل كلفة  الكثير من المزارعي

 مسلك"–يشاه "چتصوير . 2018, سهيلة نجار في المنطقة العازلة

https://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/videos/65108
https://www.shovrimshtika.org/testimonies/videos/82630
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المواشي، اتضح بأن المشكلة التي تواجهن أكبر، ألنهن ال يسيطرن بشكل  يمن خالل محادثات أجريناها مع سيدات يعملن في رع
إذ أن المواشي تقترب من السياج، وتخاطر الراعيات بأنفسهن عند دخولهن . كامل على المواشي أثناء تجوالها في مناطق الرعي

في أكثر من حالة إلى  التي تقترب من السياج اه القطعانوقد حدث أن أدى إطالق النار تج. المنطقة المحظورة إلخراج المواشي منها
 .إصابة وقتل المواشي، كما أنه يتسبب في بعض األحيان في إصابة راعيات المواشي أنفسهّن 

  

  قوات األمن الفلسطينيةالتقييدات التي تفرضها 

تقوم قوات األمن التابعة لحكومة حماس في غّزة بشكل ثابت بدوريات على امتداد شارع جكر، وتتوقف لفحص األشخاص الذين 
وقد أظهرت المقابالت التي أجريناها، بشكل غير مؤكد، بأنه تم تداول إمكانية إصدار بطاقات للمزارعين . يقتربون من السياج

وقد أشار المزارعون إلى أن . لهم بالتواجد في المكان، ممن يعملون في المنطقة، بحيث يسمح لهم فقط دخول المنطقةالمسموح 
تواجد قوات األمن ومواقع المراقبة، والنشاطات العلنية والسرية الفلسطينية، تفاقم من خشيتهم من قيام الجيش اإلسرائيلي 

 .بإطالق النار أو التوغل في المنطقة

 

 رّش المبيدات بواسطة الطائرات
اإلسرائيلي بأنه ينفذ عمليات رش مبيدات أعشاب بواسطة طائرات في المنطقة المحاذية  الجيش اعترف، 2015في شهر كانون أول 

القطاع، فإن عمليات الرش تجري منذ العام  يف يةالمحلّ  الجمعيات وتقاريروبحسب شهادات المزارعين . للسياج بهدف تعرية األرض
، يتضمن عدة المعلومات حرية قانون إلى وزارة األمن اإلسرائيلية، بموجب طلب "مسلك-يشاهچ"قّدمت جمعية  2016في آذار . 2014

هي مواعيد عمليات الرش من يقرر موقع وتوقيت الرش، ما هو هدف عمليات الرش، ما : أسئلة بخصوص عمليات الرش، من ضمنها
السابقة، ماهية المادة التي يتم رّشها، كما شمل تساؤال  حول ما إذا كان قد تم فحص إمكانية استخدام بدائل أقل خطورة لتحقيق 

وقد رفضت وزارة األمن توفير المعلومات المطلوبة على مدار شهور، بادعاء أن هذه المعلومات إما غير موجودة أو . هذه األهداف
وفي تموز من نفس السنة، اضطررنا إلى تقديم التماس مرتكز إلى قانون حرية المعلومات إللزام وزارة األمن بتقديم . أنها سرية

إال أن "وفي الرد الذي قدمته الوزارة للمحكمة، جاء بأن عمليات الرش تنفذ بواسطة شركات إسرائيلية خاصة، . المعلومات المطلوبة
 اإلجراء ذلك إطار في ".فوق أراضي دولة إسرائيل، على امتداد منطقة العائق األمني الفاصل مع غّزةعمليات الرش تجري فقط 

أنها ال تملك معلومات عن مواقع ومساحة األراضي التي تم رشها وحول مواعيد الرش  المطاف بداية، ادعت الوزارة في القضائي
ا للمحكمة" مسلك -يشاه چ"هذا، بعد توجه  ارده صيغةالسابقة، لكنها غيرت  في إطار االلتماس، وقد اعترفت الوزارة أن  ،مجدد 

لك، فقد ادعت أنها غير قادرة على نشر المعلومات لديها معلومات حول مواعيد عمليات الرش واألراضي التي تم رشها، ورغم ذ
 ".المس بأمن الدولة وأمن الجهات العاملة في مجال الرش"بسبب خشيتها من 

 
 كنت مع أغنامي في المرعى. كان ذلك في مكان              

 "مسموح" لرعي األغنام، حيث يوجد هناك مزارع ودفيئات زراعية. فجأة
 رأيت أن أحًدا أطلق رصاصة على أحدى أغنامي، كأنه اصطادها. تساءلت، 
 أنا حتى لست على مقربة منهم، لماذا يفعلون ذلك؟ ماتت الغنمة على 
                          الفور. تركتها في المكان، ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ 

    

 مسلك" –يشاه "چتصوير  .2018 تموز, نجية الماللحة   

https://972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/115290/
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1491821892191.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/13.3.16_letter.pdf
http://gisha.org/he/legal/9219/
http://gisha.org/ar/legal/4375/
http://gisha.org/ar/legal/4375/
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/request.11.9.16.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/request.11.9.16.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/request.11.9.16.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/answer.12.2.2017.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/answer.12.2.2017.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/answer.12.2.2017.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/letter.17.1.2017.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/letter.17.1.2017.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/letter.17.1.2017.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Herbicides/letter.17.1.2017.pdf
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وخالل هذه السنوات الثالث جرى تنفيذ . 2015عمليات الرش وتنشر عنها بشكل حثيث منذ كانون أول  "مسلك-يشاه"چتتابع جمعية 
ويتضح من شهادات المزارعين أن عمليات الرش . بين كانون أول وكانون ثاني، وفي شهر نيسان: عمليات رش خالل فترتين من كل عام

اتتم في ساعات الصباح، حيث تحلق الطائرات فوق السياج و . فوق المناطق القريبة منه، وعلى ما يبدو داخل مناطق القطاع ايض 
مترا  1,200وتحمل الرياح المبيدات إلى مسافات بعيدة داخل أراضي القطاع، األمر الذي يؤدي إلى إلحاق أضرار للمحاصيل على بعد 

ا  .لرشوتظهر األضرار على المحاصيل بعد بضعة أيام من تنفيذ عمليات ا. من السياج أيض 

ا حتى  2014وبحسب تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية، بين األعوام . إن الضرر المباشر الالحق بالمزارعين نتيجة عمليات الرش كبير جد 
وفيما يتعلق بأراضي المراعي، . دونما من األراضي الزراعية 13,723ألحقت عمليات الرش التي نفذتها إسرائيل أضرارا بنحو  2018

 .دونما من أراضي المرعى 8,200فقط، حيث تضررت في هذا العام  2018المتوفرة تعود لعام  فالمعطيات

ا كبيرة بالمربين ا بالمحاصيل الزراعية. وتضر عمليات الرش كذلك بالنحل في هذه المنطقة، وتلحق أضرار  . المس بالنحل يضر هو أيض 
زارعين يفضلون االمتناع عن زراعة المحاصيل المكلفة، رغم أنها قد تنتج الناجم عن عمليات الرش يجعل الكثير من الم" أثر التثبيط"

 .أرباحا أفضل لهم

ا خاصة برعاة المواشي، وهم بغالبيتهم من النساء لى تدمير شبه كامل إالرش عمليات إذ تؤدي . وتلحق عمليات الرش أضرار 
وقد اتضح من المجموعة البؤرية لراعيات المواشي . أعالف بديلة لقطعانهّن للمساحات العشبية، وهذا ما يجبر الراعيات على شراء 

وقد شهدت النساء بأن . بأن أية تكاليف إضافية ُتصرف على المواشي تتسبب في تراجع األرباح الشحيحة التي تجنيها النساء
ما يكفي من األعشاب وفي جعبتهن المواشي كانت تعود من المراعي في السابق وهي شبعة، وكانت النساء يعدن إلى منازلهّن 

 .لوجبات إضافية للمواشي

 

 البناء والمباني
سرائيلي على المنطقة وانعدام من المقابالت التي أجريناها في مناطق مختلفة على امتداد السياج، يظهر بأن سيطرة الجيش اإل
ا للتجربة والخطأ، أين يسمح بالبناء، ماذا  . ، وعلى أية أبعاد من السياجيسمحالوضوح فيما يتعلق باألوامر العسكرية، يترك مجاال  خطر 

السياج وأي ومع ذلك، فقد كان باإلمكان رسم صورة عامة بخصوص أين يبدأ ظهور المباني في المنطقة العازلة، على أي بعد من 
 .نوع من المباني

زيارة  وفي. متر من السياج 300متر وحتى  100باإلمكان مالحظة وجود شبكات المياه المخصصة للري على مسافات تتراوح ما بين 
شرقي خان يونس، في . متر من السياج 100مدينة غّزة، شاهدنا شبكات المياه في مناطق تبعد مسافة للمنطقة الواقعة جنوبي 

منطقة سريج، يستخدم المزارعون اآلبار لغرض سقاية أراضيهم، ولكن، وفي ظل غياب تعليمات واضحة بخصوص المكان الذي 
إذ أنهم يبدؤون بحفر بئر، : فيه بحفر أو إنشاء بئر، فإن الطريقة الوحيدة أمام المزارعين في هذه الحالة هي التجربة والخطأ" ُيسمح"

 350أما جنوبي مدينة غّزة، فيمكن رؤية بئر ماء على مسافة . معرفة إذا ما كان الجيش سيسمح لهم بمواصلة العمل وينتظرون
وبحسب ادعاء المزارعين . متر من السياج 900في هذه المنطقة، يقع البناء السكني األول على مسافة تبلغ نحو . متر من السياج

 
 يتم رش المنطقة مرتين خالل السنة، خالل شهري كانون ثاني ونيسان.           

 متر غرب السياج، لمنع اقتراب 100يقوم الجيش برش المنطقة الواقعة على بعد 
 الرعاة من المنطقة. لكن رذاذ الرش يصل لمسافة كيلومتر على األقل. منذ ثالث 
 دونًما 15سنوات وأنا أتعرض للرش، الذي يسبب لي خسائر كبيرة: هذه السنة خسرت  
 من البقدونس وحقل باذنجان. في الماضي خسرت حقل بطيخ. الحديث عن خسائر 
                         ألف دوالر على األقل. 15-10ما بين تتراوح  

 مسلك" –يشاه چ: تصوير. 2018تموز , رياض سيلم النسر                                    



Gisha.org 10 
 

 

وبحسب أقوال المزارعين، فإن . صاريح بناء أو للتنسيق المسبق مع جهات إسرائيليةهنالك، ليس هنالك حاجة خاصة الستصدار ت
ا مع  300الدخول إلى مسافة  ا في هذه المنطقة بهدف زراعة األشجار أو مد شبكات الري هي شؤون ال تتطلب تنسيق  متر أيض 

، وبسبب وجود كاميرات م راقبة مثّبتة على امتداد السياج، تقوم بتوثيق كل ما اإلسرائيليين، وذلك ألن الجيش يعرف المزارعين أصال 
 .يحدث

وبحسب ما يقوله المزارعون في المنطقة، فإن . شرقي مدينة غّزة، يمكن مشاهدة اآلبار على مسافة كيلومتر واحد فقط من السياج
ر آبار في مناطق أقرب من السياج، فهم يعلمون بأن بإمكانهم حف. سبب ذلك هو عدم توفر شبكات الكهرباء المطلوبة لتشغيل اآلبار

ا تكلفة  إال أن األمر سيتطلب منهم، إن حدث ذلك، تشغيل موّلد كهرباء، وهذا المولد ستكون تكلفته، وتكلفة صيانته وخصوص 
صورة مماثلة باإلمكان استقاؤها من مقابلة أجريناها في منطقة سريج، شرقي خان . وقوده، شديدة الثقل من ناحية اقتصادية

ونس، حيث يمكن مشاهدة آبار الماء هنالك على آماد تبلغ كيلومتر فقط من السياج، وذلك باستثناء بئر ماء واحدة، جرى حفرها على ي
 .متر من السياج 700مسافة تبلغ نحو 

 

 منطقة الصيد
ا  20في اتفاقيات أوسلو تمت اإلشارة إلى مناطق تبعد مسافة  عن شاطئ غزة، والتي ستكون مفتوحة ( كيلومتر 37نحو )ميال  بحري 

المسؤولية عن تطبيق القانون في هذه . الستخدام الفلسطينيين ألغراض الصيد، الترفيه والنشاطات االقتصادية( تحت بعض الشروط)
ا. المنطقة كان من المفترض أن تقسم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية  .إال إن هذا القرار لم يطبق أبد 

التزمت إسرائيل أمام المبعوثة الخاصة من قبل أمين عام األمم المتحدة، كاثرين برتيني، بالسماح للصيادين باالبتعاد  2002في العام 
ا عن شاطئ القطاع 12حتى مسافة  ا لم يطبق بشكل كامل. ميال  بحري  ا، هذا االتفاق أيض  بموجب مكتب األمم المتحدة للشؤون . عملي 

ا ابحار السفن من مرفأ خان يونس ومنعت صيد األسماك في المنطقة  2004و  2003اإلنسانية، في عامي  منعت إسرائيل مطلق 
ا فقط خالل السنة 95، تم فتح المرفأ لمدة 2005وفي عام . المتاخمة له  . يوم 

، منعت إسرائيل الدخول إلى البحر بشكل تام على امتداد شواطئ غزة 2006ومع وقوع الجندي غلعاد شاليط في األسر في حزيران  
قبالة شواطئ مدينة غزة ودير : رفعت إسرائيل الحظر الشامل على الصيد 2006في نهاية تشرين أول . لمدة أكثر من أربعة شهور

ا لم يجر . أميال بحرية، وقبالة خان يونس ورفح تم تقييد منطقة الصيد بثالثة أميال بحرية 6البلح، سمحت للصيادين بالوصول إلى  عملي 
، 2007في أيلول . ق النار من قبل الجيش اإلسرائيلي نحو قوارب الصيادينالصيد في كافة المنطقة المسموحة وذلك بسبب إطال

ا شامال  " اٍن معاٍد كي"أعلنت إسرائيل عن قطاع غزة  أحدى الخطوات . وذلك في أعقاب سيطرة حماس على القطاع، وفرضت عليها إغالق 
هذه الخطوة تؤكد . منطقة الصيد لثالثة أميال بحرية التي اتخذت حينها، كجزء من سياسة الحرب االقتصادية على القطاع، كان تقييد

على اعتراف إسرائيل بأن تقليص منطقة الصيد يضر بمصدر رزق الصيادين ويؤدي إلى تباطؤ في االقتصاد، ويوضح الجوانب العقابية 
 .لتقييد المنطقة المسموحة للصيد

 
 نحن نعاني من إطالق نار مستمر باتجاه القوارب،               

 مصادرة معدات الصيد من قبل الجيش اإلسرائيلي.  منمن اإلصابات و
 قبل حوالي شهر ونصف قامت سفينة تابعة للجيش اإلسرائيلي بضخ المياه داخل 

 قاربي . الجندي قال لي: " سأغرق سفينتكم و وآخذكم للمعتقل في أشدود"، 
                           من تواجدنا في المنطقة المسموحة للصيد.على الرغم 

        
  مسلك" –يشاه "چ :تصوير. 2018 خالد الهبيل، تموز
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ا منطقة الصيد لثالثة أميال 2008لعام ، في نهاية ا"الرصاص المصبوب"وعشية اندالع العملية العسكرية  ، قلصت إسرائيل مجدد 
ا  2012، في تشرين ثاني "عامود السحاب"اتفاقية وقف إطالق النار التي وقعت في نهاية العملية العسكرية . بحرية تضمنت أيض 

ا المسافة المسم 2013لكن في آذار . توسيع منطقة الصيد لستة أميال بحرية وحة لثالثة أميال بحرية، وذلك قيدت إسرائيل مجدد 
 .2013في أعقاب اطالق قذيفة قسام إلى األراضي اإلسرائيلية، وأعادته إلى سته أميال بحرية في نهاية أيار 

، حددت إسرائيل منطقة الصيد بستة أميال بحرية من الشاطئ وذلك في إطار "الجرف الصامد"مع انتهاء العملية العسكرية 
، تقوم إسرائيل بتوسيع منطقة الصيد، مع اقتصار هذه التوسعة على المناطق 2016ومنذ شهر نيسان . القطاعلسكان " التسهيالت"

إن . الواقعة جنوبي وادي غّزة، من ستة أميال بحرية إلى تسعة، مرتين في السنة لفترة تتراوح بين شهر ونصف إلى ثالثة شهور
األولى تبدأ في شهري نيسان وأيار وتنتهي بنهاية شهر حزيران؛ أما ": دمواسم الصي"عمليات توسيع منطقة الصيد تتزامن مع 

ال تؤدي إلى زيادة " الموسمية"ويفيد اتحاد الصيادين في غزة بأن التوسعات . الثانية فتبدأ من تشرين أول وتستمر حتى كانون أول
ا يستنفد الثروة السمكية وينهك قدرتها باإلضافة إن اإلفراط في الصيد في مناطق محدودة . ملحوظة في أرباح الصيادين جغرافي 

ا في قائمته الغذائية، تضطر إلى استيراد . على التجدد ا وتقليدي  إن غّزة، وهي منطقة ساحلّية تشكل األسماك فيها مكّونا رئيسي 
 .األسماك من إسرائيل لكي تنجح في سد الطلب

ويتم فرض التقييدات بشكل أساسي عبر إطالق . ح البحرية اإلسرائيليحدود منطقة الصيد عبر طّوافات مائية يضعها سال رسميتم 
النار التحذيري أو إطالق النار تجاه المراكب والصيادين، وهذا ما يتسبب بأضرار جسيمة للصيادين، وإصابتهم، بل واألسوأ من ذلك كله، 

 . وكما حصل في أكثر من مرة بخسائر في األرواح

بموجب قانون حرية المعلومات، أبلغنا الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن " مسلك –يشاه "چعلى طلب قدمته جمعية  ّه ردوفي 
البحري لقي فيها إنسان حتفه نتيجة لقيام قوات سالح البحرية بإطالق النار في الحيز "حول أحداث  2009تحقيقان قد أجريا منذ العام 

لم تكن هنالك "، وجد المدعي العام العسكري بأنه 2010و  2009وفي كال الحادثين، اللذان حصال في العامين ". المقابل لقطاع غّزة
 22يصادر سالح البحرية  اإلسرائيلي، وبموجب المعلومات التي أوردها الجيش". شبهات الرتكاب مخالفة، تستوجب فتح تحقيق جنائي

 .دل كل سنةقارب صيد بالمع

حالة إطالق نار تجاه الصيادين، وقد  213تسجيل  2017وبناء على معطيات مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غّزة، فقد تم في العام 
ا في عرض البحر 39باإلضافة، قام الجيش خالل نفس السنة باعتقال . آخرين 14أدت إلى مقتل اثنان منهم وإصابة  أما خالل العام . صياد 

ا للصيد 20، فقد تم تدمير أو مصادرة 2017 ا ومركب  مصادرة قوارب ومحركات، التي تجري في كثير من األحيان كخطوة عقابية، . زورق 
 .كما األضرار التي تحدث نتيجة إطالق النار من قبل سالح البحرية، تسفر عن أضرار اقتصادية قاسية للصيادين وتمس بمصدر رزقهم

 2010رار بالممتلكات في منطقة الصيد منذ ضاعتقاالت وأحوادث إطالق نار، 

 ضرر للمعدات/مصادرة معتقلين جرحى قتلى إطالق النار حوادث السنة
2010 53 1 5 34 14 
2011 69 0 6 61 19 
2012 123 1 2 82 35 
2013 148 0 10 26 13 
2014 104 0 15 58 27 
2015 125 1 29 47 18 
2016 141 0 26 135 57 
2017 213 2 14 39 20 

 250 489 107 5 976 المجموع
 حسب معطيات مركز ميزان 

http://gisha.org/he/legal/8780/
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المواد الضرورية الالزمة لترميم المراكب المتضررة من إطالق النار أو بسبب دخول ، تقوم إسرائيل بفرض تقييدات، وحتى تمنع
الزوارق المتضررة، أو إلى شراء مواد تصل عن طريق  الحوادث التي تحصل في عرض البحر، وهذا ما يضطّر الصيادين إلى تعطيل عمل

ا  .األنفاق من مصر، وهي مواد ذات جودة منخفضة وأسعارها باهظة جد 

كثيرون هجروا هذه المهنة، وغالبية من . التقييدات المتعددة أضرت بشكل كبير بمدى ربحية هذا القطاع االقتصادي التقليدي
نعدام البدائل في سوق العمل الضعيف في القطاع، وفي ظل نسب البطالة التي تقترب من استمروا فيها، يفعلون ذلك تحت ضغط ا

 .اليوم 3,000إلى نحو  2000في العام  10,000في قطاع الصيد من نحو  العاملين عددوقد انخفض . بالمئة 50الـ 

 

 الخالصة
ا لعدد الّسكان المتضررين نتيجة لعلميات الجيش في المناطق الحدودّية في غّزة، أو للخسائر في المادية  ا محدث  ليس هنالك تقدير 

ا احتساب  الناجم عن االمتناع والحذر الزائد النابع من صدمات الماضي، إال أن " أثر التثبيط"الالحقة بهؤالء السكان، كما ال يمكننا أيض 
يتأثرون بشكل مباشر من ( من سكان القطاع آنذاك 12%أي )ألف شخص  178، بأن قرابة الـ  2010في العام ، قّدرت قد المتحدة ألمما

شخص الذين يتأثرون من ألف  113يشمل هذا المعطى نحو . أنظمة الوصول إلى المناطق الحدودية التي يحددها الجيش اإلسرائيلي
ا يتأثرون من التقييدات المفروضة على المناطق البحرّية  65، إلى جانب نحو (المنطقة العازلة)التقييدات المفروضة في البر  ألف 

ر محصول األسماك الذي كان باإلمكان اصطياده، ولم يتم ذلك نتيجة لفرض هذه التقييدات، بنحو (. مناطق الصيد) ا،  7,000وقد ُقدِّ طن 
 .مليون دوالر، على مدار خمسة أعوام 26.5تتم ترجمتها إلى فقدان مداخيل تبلغ نحو 

تطرق هذا التقرير إلى المخاطر الجّمة، واألثمان الباهظة التي يضطر سكان غّزة إلى دفعها نتيجة إلعالن الجيش عن مناطق واسعة 
إلى جانب اإلسقاطات المدمرة لإلغالق، التي . يد فيها الحركة والتنقلفي القطاع، سواء كانت برّية أو بحرّية، كمناطق تحظر أو تق

يمكن لمسها في جميع مناحي حياة سكان غّزة، فإن سيطرة إسرائيل على المناطق العازلة والصيد تعرض حياة السكان، ورعاة 
، وتحقيق نمو اقتصادي، وتؤثر بشكل المواشي، والمزارعين، والصيادين، للخطر، كما أنها تمنع خلق فرص عمل هامة، وكسب الرزق

 .خاص على النساء العامالت في رعي المواشي والزراعة

ا من إمكانيات الصيد، ودفعت الكثيرين إلى ترك مهنة  إن تقييد منطقة الّصيد بستة أميال بحرّية في غالبّية أيام السنة، تقلص جد 
حتى حين تقوم إسرائيل بتوسيع المساحة التي يسمح فيها بالصيد إلى و. صيد األسماك، التي تعّد واحدة  من أقدم المهن في غّزة

إن قيام إسرائيل . تسعة أميال، جنوب وادي غّزة، لفترات زمنّية قصيرة، فإن هذه المساحة تعتبر صغيرة نسبة  لعدد الصيادين الكبير
إن صيادي األسماك بحاجة إلى . ة في أسوئهابتوسيع وتقليص مساحة الصيد يحمل صبغة تعسفّية في أفضل الحاالت، وصبغة عقابيّ 

ا كما ورد في االتفاقات الموّقعة، على امتداد أيام السنة، وعلى طول  توسيع كبير لمنطقة الصيد، على األقل حتى عشرين ميال بحري 
 .الّساحل

العمليات . عاة المواشي في غّزةإن السيطرة اإلسرائيلّية المتواصلة على المناطق العازلة تسفر عن أضرار هائلة للمزارعين ولر
المتكررة والمتواترة للجيش اإلسرائيلي في المنطقة، وفرض تقييدات تعسفّية قد تتغير بشكل مفاجئ في أي وقت، تجبر 

ا المناطق التي تبعد حتى  متر من  300المزارعين على االكتفاء باستخدام لألراضي القريبة من السياج ضمن الحد األدنى، خصوص 
كما أن عمليات رش مبيدات األعشاب التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي مرتين في كل سنة، تلحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل، . جالسيا

 .على مسافاٍت تبعد حتى كيلومتر من الجدار

المخاطر واألثمان  تطرقت إلىوالتي ، "ضباب خلف الجدار"قبل خمسة أعوام قمنا بإصدار ورقة الموقف التي جاءت تحت عنوان 
وقد حذرنا آنذاك، من أن غياب اليقين لدى السّكان، وانعدام الشفافّية بخصوص . المترتبة على أوامر إطالق النار في المنطقة العازلة

المزارعين األنظمة التي يطبقها الجيش في المنطقة الحدودّية، وكذلك بخصوص األسباب المؤدية إلطالق النار في المنطقة، تعرض 
رغم التغييرات  ويّتضح بأنه. كسب قوت يومهمن أجل مالعاملين هنالك  ،، ورعاة المواشي وجامعي الحصى أو بقايا المعادنللخطر

كما أن إسرائيل . يحتاجون للوصول إلى أراضيهم الطفيفة التي طبقتها إسرائيل خالل السنوات، ال زال الخطر يتربص بسكان غزة الذين
  .تواصل المّس برفاهّية وأمن الفلسطينيين سكان المنطقة العازلة
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https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_hebrew.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
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في البحر والبّر، يتّم في الكثير من األحيان بواسطة إطالق النار من دون تحذير مسبق، وهو ما يتسبب  تطبيق التقييدات اإلسرائيلّية
فطالما لم يكن هنالك خطر واضح وفوري على حياة البشر، فإن هذه الممارسات ، الماضي في قلنا وكما. في إصابة ومقتل األبرّياء

المبيدات المضادة إن االستخدام العنيف للقوة العسكرّية، إلى جانب ممارساٍت أخرى كرَش . غير قانونّيةتعتبر ، التي تقيد تنقلهم
ا لألعشاب، تخلق عامال   ا آخرين، إلى االمتناع عن استغالل الموارد التي مثبط  ، يدفع الصيادين، والمزارعين، ورعاة المواشي، وسكان 

 .يملكونها وفقا للقانون، استغالال  أقصى

 

 

غالبّية فقهاء القانون الدولي والجمعيات الدولّية الرئيسّية ، والذي يعتبر الموقف المقبول على "مسلك -يشاه "چبحسب موقف 
كالصليب األحمر، فإن قوانين االحتالل ينبغي أن تطبق على عمليات دولة إسرائيل الممارسة تجاه سكان غّزة، وذلك بسبب سيطرتها 

ة في فرض تقييدات على الحركة صحيح أن تطبيق قوانين االحتالل يمنح إسرائيل سلط. الواسعة على جوانب كثيرة من حياتهم
والتنقل في مناطق معينة في المناطق المحتلة، إال أن األمر محصور فقط في حال كانت هنالك حاجات أمنّية واضحة وملموسة 

 .وضرورّية، ال يكون باإلمكان توفيرها بوسائل أخرى يكون ضررها على السكان المحليين أقّل 

داخل أراضي قطاع غّزة، في مناطق شديدة األهمّية للسكان " مناطق عازلة"إطارها فرض إن لسياسات إسرائيل، التي يجري في 
. المدنيين الذين يعانون من ظروف معيشية شديدة الصعوبة أصال، لها إسقاطات مدمرة على اقتصاد القطاع وعلى فرص العمل فيه

اة سليمة للفلسطينيين سكان غزة، ومن ضمنهم، ، وأن تتيح حيلتناسبيةعلى إسرائيل أن تكف عن سياستها الهدامة وغير ا
 .الصيادين، المزارعين ورعاة األغنام
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