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» مؤسسة الحق  2019 «

االقتباسات  إنتاج  إعادة  يجوز  ال  الكامل.  اإلسناد  إذن، بشرط ذكر  500 كلمة دون  إلى  اقتباس يصل  أي  استخدام  يمكن 
بأي  أو  بأي شكل  الدراسة  نقلها من هذه  أو  بكاملها  مباحث  أو  اقتباس فصول  أو  المذكور  األقصى  الحد  من  األطول 
وسيلة كانت، سواء إلكترونية أو آلية أو تصويًرا أو تسجيًلا أو غيره، أو تخزينها في أي نظام استرجاع من أي نوع، دون 

إذن خطي  صريح من مؤسسة الحق. 
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استهداف األراضي الزراعية المحاذية للسياج الفاصل في 
قطاع غزة

أقامته  الذي  الفاصل  اإلسرائيلي  للسياج  واملحاذية  غّزة  لقطاع  والشمالية  الشرقية  املناطق  ل 
ّ
تشك

القطاع  في  الزراعية  األرا�ضي  من   %80 حوالي  فلسطين  أرا�ضي  باقي  عن  القطاع  لفصل  االحتالل  دولة 

األرا�ضي  خّزان  كونها  عن   
ً

فضال وانبساطها،  بخصوبتها  وتمتاز  دونم،1  ألف   185 بحوالي  تقّدر  التي 

املحاصر. القطاع  في  األخير  الزراعية 

تتعّرض هذه األرا�ضي إلى انتهاكات واعتداءات متواصلة وبشكٍل متكّرر من سلطات االحتالل في استهداٍف 

 .2007 عام  اإلسرائيلي  الحصار  فرض  منذ  الفلسطينين/ات  واملزارعين/ات  الفلسطينية  للزراعة  واضٍح 

االعتداءات  أشكال  ومن 

الزراعية؛  األرا�ضي  على 

وغمر  العبارات  مياه  فتح 

الزراعية،  الدونمات  مئات 

ورش  األرا�ضي،  وتجريف 

بمواد  الزراعية  املبيدات 

للمحصول،  مدمرة  سامة 

املزارعين/ على  النار  وإطالق 

هذه  وتتكاتف  املنطقة.  في  ات 

القدرة  تدمير  في  األشكال 

في  املتبّقية  اإلنتاجية  الزراعية 

الحصار  إثر  على  غّزة  قطاع 

االحتالل  دولة  تفرضه  الذي 

االسرائيلي منذ عام 2007.

التنمية  جمعية  والحلول.  املعيقات  غزة  قطاع  في  املزارعين  وحقوق  الزراعية  األرا�ضي  وضعية  حول  بحث  القادر.  عبد  جرادة،    1
الزراعية، 2006.

 املناطق املحاذية للســياج الفاصل
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“المنطقة العازلة”

كم2   62.6 إلى  الوصول  من  غّزة  قطاع  في  الفلسطينيين/ات  اإلسرائيلي  االحتالل  يمنع  قمعية  بأساليب 

30% من   - 35 ل هذه حوالي 
ّ
ل 17% من أرا�ضي القطاع بشكٍل عام، وتشك

ّ
)62.600 ألف دونم( التي تشك

بين  الفاصل  للسياج   
ً
مباشرة املحاذية  العازلة«  “باملنطقة  يسّمى  ما  ضمن  تقع  والتي  الزراعية،  األرا�ضي 

دوالر  مليون  بأكثر من 50  شرق وشمال قطاع غّزة ودولة االحتالل االسرائيلي. وتقّدر الخسارة السنوية 

بسبب عدم القدرة على الزراعة في هذه املناطق التي كان يزرع بها حوالي 50% من الحمضيات التي ارتبطت 

تاريخًيا بقطاع غّزة قبل انحسارها بسبب االحتالل.

2005 على  القطاع عام  انسحاب قوات االحتالل االسرائيلي من  بعد  ما يسمى”بالطوق األمني«2  فرض 

االحتالل في منشوراٍت ألقيت من  2010. في هذه املرحلة أعلن  أرض الواقع حّتى أقّر بشكٍل رسمّيٍ عام 

الجو في املناطق الحدودية عن املناطق املمنوع دخولها، ووصلت متوّسط حّتى 150 متًرا داخل القطاع 

إال أّنها وصلت إلى 500 متًرا في بعض املناطق، وهي مساحات كانت سلطات االحتالل قد جّرفتها وسّوتها 

به املضايقات  الذي بدأت  الوقت  في   2006-2002 بين  انتفاضة األق�ضى أي ما  باألرض تدريجًيا خالل 

حّتى  املنطقة  هذه  في  دوري  بشكٍل  التجريف  عمليات  وتجري  املنطقة،  في  املزارعين  بحق  واالعتداءات 

هذا. يومنا 

االستهداف  دائرة  االحتالل  وّسع   ،2008 عام  أواخر  في  غّزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  إثر  وعلى 

2  منطقة محاذية لسياج الفصل العنصري مع قطاع غّزة يمنع الدخول إليها وتدخل في عمق أرا�ضي الفلسطينيين.

املنطقة العازلة عىل امتداد قطاع غزّة من الجنوب إىل الشــال

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201402-me-palestine-under-fire-brief-en.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201402-me-palestine-under-fire-brief-en.pdf
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3dEiwUa642281946273a3dEiwU
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3dEiwUa642281946273a3dEiwU
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://unispal.un.org/pdfs/HU11_1205.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
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 أّن استهداف هذه األماكن 
ّ

والتجريف إلى مسافات تصل إلى 1000-1500 متًرا وأحياًنا أكثر من ذلك، إال

إليها مناشير  التي تقع ضمن نطاق 300 متر، والتي أشارت  لم يكن منتظًما ودائًما كما هي حال األرا�ضي 

ر بها من مغّبة االقتراب أكثر من 300 
ّ

ألقاها جيش االحتالل على قطاغ غّزة ألول مّرة في عام 2009 وحذ
متر من السياج الفاصل.3

وفي أعقاب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غّزة عام 2012، نّص االتفاق بين دولة االحتالل وحركة حماس 

على تقليص »املنطقة العازلة« إلى 100 متر فقط، وهو ما لم تلتزم به سلطات االحتالل عملًيا حّتى اآلن.

املناطق  إلى هذه  الوصول  والرعاة والصيادين والصحفيين وغيرهم من  املزارعين  تمنع سلطات االحتالل 

التواجد على  لو كان  باملخاطر حّتى  الفاصل محفوفة  للسياج  املناطق املحاذية  تعّد  إذ  واالستفادة منها، 

مسافة تزيد عن 300 متًرا التي تشكل املنطقة العازلة اإلسرائيلية. وتطلق قوات االحتالل النار وقذائف 

املدفعية بشكٍل دورّيٍ تجاه كل من يقترب ويدخل هذه املناطق، فقد سّجلت أكثر من 1300 حالة إطالق 

غّزة،  قطاع  من  الشرقية  املناطق  في  والعاملين  والصيادين  املزارعين  على   2017-2010 األعوام  بين  نار 
حتى بداية مسيرات العودة التي أّدت إلى استشهاد 161 فلسطيني/ة وإصابة أكثر من 3000 آالف آخرين. 4

ع 
ّ
ق مؤسسة الحق إطالق جنود االحتالل املتمركزين خلف السياج الفاصل النار دوًما وبشكٍل متقط

ّ
وتوث

على املزارعين/ات الفلسطينيين/ات، وأحياًنا إطالق نار عشوائي يستهدف كل حركة في »املنطقة العازلة« 

ما يجعلها منطقة خطيرة. ويتجاوز إطالق النار املنطقة العازلة ويصل أحياًنا إلى أكثر من 600 متر حسب 

الشهادات التي وصلت مؤسسة الحق. 

:
ً

ويروي املزارع م.أ حادثة إصابته قائل

أر�ضي  إلى  ذهبت   ،2020|2|1 املوافق  السبت  يوم  مساء  من   14:30 الساعة  حوالي  ...في 
املذكورة، لكي أتابع العمل مع زمالئي العمال وعددهم 7، ولإلشراف على زراعة محصول 

 
ً
قليال معهم  فجلست  للتو،  عملهم  أنهوا  قد  العمال  كان  لألرض  وصلت  وعندما  البامية. 

الساعة  حوالي  ومع  األثناء  في  ملنازلنا.  والعودة  األرض  مغادرة  قررنا  ثم  الشاي،  لشرب 

الحدودي  للسياج  للغرب وظهري  الشرق  العمال من  بينما كنت أسير مع  15:30 مساًء، 

نار من  متر، سمعت صوت إطالق   600 يزيد عن  بما  السياج  نبعد عن  الفاصل، ونحن 

3  “بين الجدار والسندان.” مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة، 2010:
<https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf>

4  “أين الحد؟” مسلك، 2018:
<https://features.gisha.org/%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/> 

https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Blurring_boundaries_ar.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf
https://features.gisha.org/%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/
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معدنا   
ً
شيئا بأن  شعرت  وعندها  نحونا،  املراقبة  أبراج  فوق  املتواجدين  االحتالل  جنود 

وأنا  األرض  على  فسقطت  الكهربي،  املاس  يشبه  بما  وأحسست  االثنتين،  ساقًي  ضرب 

وحينها  إصابتي.  مكان  شديد  بألم  أشعر  وكنت  االثنتين،  ساقًي  من  تسيل  الدماء  أشاهد 
حاول  فيما  باإلسعاف،  أحدهم  اتصل  ثم  املكان،  عن  وأبعدوني  العمال  زمالئي  حملني 

ساعة  نصف  نحو  وبعد  الساقين.  في  إصابتي  ملكان  أولية  إسعافات  عمل  العمال  بعض 

وصلت سيارة إسعاف ونقلتني للمستشفى االندوني�ضي في بيت الهيا، حيث عندما وصلت 
اخترق  ناري  بطلق  أصبت  قد  بأنني  أبلغوني  ثم  أشعة،  صور  لي  وأجروا  األطباء  تفقدني 

ساقي اليسرى من أسفل الركبة، واستقر في ساقي اليمنى أسفل الركبة كذلك، وقرروا بأن 
، لنزع الطلق الناري من ساقي...5

ً
أجري عملية جراحية فورا

5  إفادة رقم إ2020/45.
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إغراق األراضي الزراعية

املحاذية  األرا�ضي  استهداف  أشكال  من  مستحدث  بنمٍط   2013 عام  منذ  االحتالل  سلطات  ابتدأت 

باتجاه  الحين  ذلك  منذ  عام  كّل  شتاء  في  املتجّمعة  املياه  عّبارات  فتح  في  ذلك  ل 
ّ
وتمث الفاصل،  للسياج 

األرا�ضي  وتتجاوز  املزروعات.6  وتدمير  باملياه  بإغراقها وغمرها  يتسّبب  ما  غّزة  في قطاع  الزراعية  األرا�ضي 

ا حسب كّميات املياه التي يتم إطالقها. املغمورة املنطقة العازلة إلى مسافات ومساحات شاسعة جدًّ

فقد استهدفت سلطات االحتالل أرا�ضي الفلسطينيين/ات في قطاع غّزة منذ بداية العام الجاري )2021( 

بيت حانون ومدينة غّزة  ثاني و17 شباط، شرقي  كانون   20 في  املياه  بفتح سدود وعّبارات تجميع  مّرتين 

الحادثة  أغرقت  حين  في  مباشر،  بشكٍل  زراعية  دونمات   310 بغرق  األولى  الحادثة  تسّببت  التوالي.  على 

الثانية حوالي 600 دونم زراعي شرق مدينة غّزة باإلضافة إلى 100 دونم زراعي شرق بيت حانون. عمليات 

هذا  واآلبار  الري  شبكات  واغراق  الزراعي  املحصول  خسارة  منها  عديدة  خسائر  الى  تؤدي  التي  االغراق 

باالضافة الى الخسائر االقتصادية الفادحة.

:
ً

ايته للعتداءات ملؤسسة الحق قائل يقول املزارع ع.ح في رو

مقابل  الحدودي،  السياج  خلف  املتمركزة  االحتالل  قوات  قامت   ،2021|1|20 بتاريخ 

ضخمة،  وعبارات  سدود  بفتح  غزة،  مدينة  شرق  الشجاعية  حي  شرق  الطاقة  منطقة 

أراضينا  باتجاه  األمطار،  مياه  لتجميع  طويلة  سنوات  منذ  املذكورة،  املنطقة  في  أقامتها 

شهد  قد  كان  غزة  قطاع  بأن   
ً
علما إنذار،  سابق  بدون  املنطقة  في  املتواجدة  الزراعية 

الغزيرة  األمطار  مياه  يومان، فتسببت  مدار  أمطار غزيرة على  سقوط  الفترة  تلك  خالل 

املتجمعة في العبارات والسدود، بإغراق مساحات واسعة من أراضينا الزراعية بالكامل، 

األيام، وغمرت  في هذه  ننتظر حصادها  التي كنا  الزراعية،  وأدت لخسارة كل محاصيلنا 

املقامة  واآلبار  الري  شبكات  كافة  وأغرقت  مزروعاتنا،  ودمرت  بالكامل،  أراضينا  املياه 
النايلون  من  كميات  واشترينا  األرض،  من  جزء  استصالح  بإعادة  وقمنا  أراضينا...  في 

 من أرضنا، 
ً
واألسالك، وقمنا ببناء أنفاق زراعية »حمامات« على مساحة دونم وربع تقريبا

، وقمنا بزارعتها ببذور 
ً
وكذلك قمنا باستصالح أجزاء من أرضنا مساحتها 15 دونم تقريبا

خسائرنا  لتقليل  منا  محاولة  في  والباذنجان،  والبامية  والشعيروالكوسا  والفول  البازيال 

من   6:00 الساعة  حوالي  وفي  متعمد.  بشكل  ألراضينا  االحتالل  إغراق  جراء  من  املادية 

 >https://moa.gov.ps/?p=5860> :2021 ،6  “الزراعة: االحتالل أغرق 310 دونمات بالكامل وتضرر 127 أخرى.” وزارة الزراعة -غّزة

https://moa.gov.ps/?p=6368
https://moa.gov.ps/?p=6368
https://moa.gov.ps/?p=5860
https://moa.gov.ps/?p=5860
https://moa.gov.ps/?p=6368
https://moa.gov.ps/?p=5860
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وسدود  عبارات  فتح  االحتالل  قوات  عاودت   ،2021|2|18 املوافق  الخميس  يوم  صباح 

أيام يشهد قطاع  ثالثة  أراضينا، حيث منذ  نحو  ثانية وبشكل متعمد  األمطار، مرة  مياه 

غزة منخفض جوي وأمطار غزيرة، ما تسبب في إعادة إغراق أراضينا املزروعة بالكامل، 

في  تسبب  ما  بغزة،  الزراعة  وزارة  من  أولية  تقديرات  حسب  دونم   500 نحو  امتداد  على 

خسائر  وتكبدنا  الزراعية،  واألنفاق  الري  شبكات  وتلف  املزروعة،  محاصيلنا  فقدان 

تجف  حتى   ،
ً
جدا طويل  لوقت  أراضينا  من  باالستفادة  لنا  أمل  أي  وأنهى  كبيرة،  مادية 

التربة التي غمرتها كميات كبيرة من املياه، لكي نعيد زراعة محاصيلنا.7

املا�ضي  العام  من  ثاني  كانون  شهر  في  املياه  عبارات  بفتح  االحتالل  سلطات  قيام  الحق  مؤسسة  قت 
ّ
ووث

)2020( فقد تضّرر آنذاك أكثر من 920 دونم من األرا�ضي الزراعية واملشاريع الحيوانية مثل تربية النحل 
وغيرها، وقّدرت وزارة الزراعة الخسائر آنذاك بحوالي 500 ألف دوالر.8

7  إفادة رقم إ51/2021.

8  “بقيمة )500 ألف دوالر( خسائر فتح االحتالل لسدود تجمع مياه األمطار.” وزارة الزراعة – غّزة، 2020: 
<https://moa.gov.ps/?p=2008> 

األرايض املغمــورة رشق مدينــة غزّة، كانون ثاين 2020

https://moa.gov.ps/?p=2008
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:
ً

ويروي املزارع ع.ش ما حصل معه العام املنصرم قائال

في حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم األحد  املوافق 2020/1/5، تلقيت اتصال هاتفي 

املجاورة  املزارعين  وأرا�ضي  أراضنا  بأن  وأبلغني   ، األرض  في  جيراني  املزارعين  أحد  من 

املنطقة  امتداد  على  الشجاعية  شرق  القديمة  الطاقة  محطة  بجوار  الواقعة  ألرضنا، 

الحدودية شرق مدينة غزة تم إغراقها بالكامل، بسبب فتح قوات االحتالل بشكل متعمد 
التي تقيمها قوات االحتالل خلف الحدود للشرق  لسدود وعبارات تجميع مياه األمطار، 

ومعرفة  األمر  الستطالع  الفور  على  فتحركت  للحدود،  املحاذية  الزراعية  أراضينا  من 

بمحاصيل شتوية   املجاورة، مزروعة  املزارعين  وأرا�ضي  أراضينا  بأن   
ً
علما األضرار.  حجم 

كالقمح والشعير والفول والبازيالء  والبصل والسبانخ والفجل والعدس. وعندما وصلت 

غارقة  املنطقة  في  دونم   1000 نحو  امتداد  على  املزارعين  وأرا�ضي  أرضنا  رأيت  للمنطقة 

باملياه بشكل كامل، وتم تدمير املحاصيل الزراعية بالكامل من جراء فتح قوات االحتالل 

شبكات  تدمير  إلى  باإلضافة  الحدود،  من  االسرائيلي  الجانب  من  األمطار  مياه  سدود 

وتكبدنا  الزراعية  محاصيلنا  املنطقة  في  املزارعين  وباقي  أنا  فقدت  وعليه  بالكامل،  الري 

 األرايض املغمــورة رشق مدينــة غزّة، كانون ثاين 2020
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رزقنا  مصدر  نفقد  سوف  ألراضينا  االحتالل  قوات  إغراق  وبفعل  فادحة.  مادية  خسائر 

املوافق  الخميس  يوم  صباح  وفي  أشهر.  عدة  مدار  على  أسرنا  منه  تعتاش  التي  الوحيد، 

2020/1/9،  وأثناء وصولي لتفقد أر�ضي في حوالي  الساعة 9:00 صباًحا، تفاجئت بفتح 

قوات االحتالل السدود وعبارات تجميع مياه األمطار، مرة أخرى باتجاه أراضينا الزراعية، 

وأغرق االحتالل أراضينا الزراعية  للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوع، حيث تحتاج 

بمبلغ  خسائري   وأقدر  أخرى.  مرة  وزراعتها  منها  االستفادة  ملعاودة  أشهر  لعدة  أراضينا 
20 ألف دوالر ما بين محاصيل وشبكات ري، وكل من حولي من مزارعين تضرروا مثلي،9

وتكّررت حوادث فتح املياه في سنوات أخرى سابقة مثل عام 2016 حيث أغرقت دونمات عديدة 

 خالل شهر شباط تحديًدا شرق مدينة غّزة.
ً
كذلك الحال، وأيًضا في عام 2017، وجلها عادة

9  إفادة رقم إ2020/8.

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10925292y278024850Y10925292
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10925292y278024850Y10925292
https://samanews.ps/ar/post/293195/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://samanews.ps/ar/post/293195/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
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رش مبيدات األعشاب

في  األساسية  األساليب  من  غّزة  قطاع  مع  الفاصل  الجدار  محيط  في  عشبية  مبيدات  رش  يعّد 

جرد الغطاء النباتي والزراعي الفلسطيني تحت حجٍج أمنيٍة. إذ تقوم سلطات االحتالل برش هذه 

املناطق املحاذية للسياج بشكٍل دورّيٍ بحّجة الحفاظ عليها كمناطق مفتوحة سهلة املراقبة.

املناطق  ترش  الحين  ذلك  ومنذ   ،2014 عام  منذ  السياسة  بهذه  القيام  االحتالل  سلطات  بدأت 

املحاذية بشكٍل دوري كل عام في فصلي الربيع والخريف من كل عام.  وتشير التقديرات إلى تدمير  

هذا  باستخدام   2018 إلى   2014 األعوام  خالل  فيها  املزروعة  واملحاصيل  زراعي  دونم   14000

األسلوب.

طائرات  ت 
ّ

ورش الحق،  مؤسسة  لتوثيقات  وفًقا   2021/2/21 في  حصلت  الرش  حوادث  أحدث 

محافظة  شرق  الفاصل  للسياج  املحاذية  األرا�ضي  من  واسعة  مساحات  خاللها  االحتالل 

خانيونس. ويقول املزارع م.ن في روايته ملا حصل ملؤسسة الحق:

وبالعادة  القمح،  بمحصول  املستأجرة  واألرض  أر�ضي  بزراعة  قمت  شهر  حوالي  ومنذ 

ساعات  حتى  عملي  ويستمر  الباكر  الصباح  ساعات  في  واملزرعة  األرض  في  للعمل  أتوجه 

عتاد 
ُ
كامل 2021/2/21، وصلت  املوافق  األحد  يوم  6:30 صباح  الساعة  في حوالي  املساء. 

إلى أر�ضي وباشرت العمل بمتابعة املزروعات واالعتناء بالدواجن لحوالي 5 ساعات، وفي 

إسرائيلية  طائرة  شاهدت  أر�ضي  في   
ً
متواجدا كنت  بينما   ،

ً
صباحا  11:30 الساعة  حوالي 

وتقوم  متر،   30 حوالي  ارتفاع  على  منخفض  مستوى  على  تحلق  اللون”  “صفراء  صغيرة 
برش مبيدات األعشاب فوق األرا�ضي الواقعة على طول السياج الحدودي الفاصل شرق 

 إلى بلدتي عبسان الكبيرة وعبسان الجديدة 
ً
 من بلدة خزاعة ووصوال

ً
خان يونس انطالقا

الشمالية، وخالل ذلك كنت أشاهد تطاير مواد ومبيدات  الجهة  لبلدتنا من  املحاذيتان 

مئات  بعد  على  الواقعة  الزراعية  األرا�ضي  إلى  وتصل  برشها  الطائرة  تقوم  اللون  بيضاء 

أراضينا،  باتجاه  املبيدات  رذاذ  يحمل  الهواء  كان  حيث  الحدودي،  السياج  غرب  األمتار 

أتابع  بقيت  املكان.  في  املبيدات  رش  بسبب  وعينّي  وجهي  في  بحرقة  أشعر  كنت  أنني  كما 

 
ً
تقريبا مساًء   12:30 الساعة  حتى  املبيدات  رش  الطائرة  واصلت  حيث  الرش  عملية 

على  �ضيء  أي  أالحظ  ولم  أر�ضي  تفقدت  الرش  عملية  انتهاء  وبعد  األجواء،  غادرت  ثم 

البلدة ويبعد  يقع وسط  الذي  ملنزلي  املكان وعدت  املساء غادرت  املزروعات وفي ساعات 

ملتابعة  أر�ضي  إلى  كالعادة  توجهت  التالي  اليوم  صباح  وفي  متر.   1500 حوالي  أر�ضي  عن 

https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-resumes-spraying-pesticides-along-gaza-border-after-yearlong-halt-1.8433456
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-resumes-spraying-pesticides-along-gaza-border-after-yearlong-halt-1.8433456
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املزروعات وعند وصولي الحظت وجود بقع صفراء تمأل سنابل القمح في أر�ضي، وشاهدت 

آخرين  ملزارعين  تعود  والتي  بالقمح  املزروعة  الدونمات  عشرات  طالت  مماثلة  بقع   
ً
أيضا

عدم  ملحاولة  القمح  محصول  برش  وقمت  للمزروعات  دواء  اشتريت  وبعدها  أقاربي.  من 

املرة  بأنها ليست   
ً
الرش. علما إتالف املحصول وعدم تكبدي خسائر كبيرة بسبب عملية 

األولى التي تقوم الطائرات اإلسرائيلية برش املبيدات وإتالف مزروعاتنا وتكبيدنا خسائر، 

وقد  املبيدات،  رش  عملية  االحتالل  قوات  تكرر   ،
ً
تقريبا عام  كل  من  املوعد  نفس  ففي 

تضررنا عدة مرات في أوقات سابقة بسبب عمليات الرش التي تقوم بها طائرات االحتالل10

ت سلطات االحتالل حوالي 2000 دونم زراعي باملبيدات الكيماوية 
ّ

وفي شهر كانون الثاني 2020 رش

ما أّدى إلى إلحاق قطاع الزراعة بخسائر تقّدر بحوالي 1.25 مليون دوالر أمريكي. 

ويروي املزارع م.ح الحادثة ملؤسسة الحق بقوله:

وبعد نحو 10 دقائق من إشعال الكوشوك وتأكد الجنود من أن الرياح اتجاهها للغرب، 

شاهدت طائرة إسرائيلية لونها أصفر تحلق من جهة الشمال باتجاه الجنوب، وكانت تقوم 

برش املبيدات الضارة فوق أرا�ضي املزارعين املمتدة على طول املنطقة الحدودية، وكانت 

املتواجدة  الزراعية  األرا�ضي  داخل  وتحلق  منخفض،  ارتفاع  من  املبيدات  ترش  الطائرة 

 فوق أرا�ضي املزارعين الفلسطينيين. وقد 
ً
على مسافة تتراوح ما بين 150-200 متر تقريبا

استمرت الطائرة اإلسرائيلية في عملية رش املبيدات الضارة فوق أرا�ضي املزراعين، لنحو 

الزراعية  األرا�ضي  فوق   
ً
وإيابا  

ً
ذهابا تحلق  الطائرة  خاللها  كانت  متواصلة،  ساعات  ثالث 

وترش املبيدات دون توقف. هذا األمر دفعني أنا وأوالدي وباقي املزارعين في املنطقة، لترك 

استنشاق  من   
ً
خوفا املنطقة  ومغادرة  الزراعية،  وباملحاصيل  باألرض  العناية  في  أعمالنا 

اتجاه  بحسب  الرذاذ  هذا  ألن  اإلسرائيلية،  الطائرة  ترشها  التي  الضارة  املبيدات  رذاذ 

وهذه  الزراعية.  أراضينا  داخل  فأكثر  متر   400-300 إلى  تصل  قد  ملسافات  يصل  الريح 

الزراعية، تهدف من خاللها  التي ترشها قوات االحتالل فوق املحاصيل  املبيدات الضارة 

تنموا  وال  مفتوحة  املنطقة  ولجعل  للجنود،  بالكامل  مكشوفة  الحدودية  املناطق  البقاء 

فيها األشجار واملزروعات ألغراض عسكرية، غير أنها تتسبب في تلف محاصيلنا املزروعة 

مرة  األرض  زراعة  على  قادرين  غير  فتجعلنا  طويلة،  لفترات  التربة  على  وتؤثر  بالكامل، 

أخرى، وذلك يكلفنا خسائر مادية كبيرة، وتنعكس هذه الخسائر على املستوى املعي�ضي 

10   إفادة مؤسسة الحق رقم 61/2021إ.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-125-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-/1711116
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-125-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-/1711116
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في  عملنا  غير  أسرنا  إلعالة  آخر  رزق  مصدر  يوجد  ال  حيث  املنطقة،  في  املزارعين  ألسر 

رش  إسرائيلية  طائرة  عاودت   ،2020|1|15 األربعاء  التالي  اليوم  صباح  وفي  الزراعة. 

املبيدات الضارة مرة أخرى فوق األرا�ضي الزراعية القريبة على امتداد السياج الفاصل. 

املحاصيل  وهذه  بالكامل،  والخس  والسلق  السبانخ  ملحصول  خسارتي  في  تسبب  ما 

في تضرر  الفاصل، وتسبب كذلك  السياج  متر من   300-200 نحو  مزروعة على مسافة 
املحاصيل األخرى املزروعة في األرض11

وفي حادثة شبيهة في كانون الثاني لعام 2018 تضّررت حوالي 2310 دونمات وزادت الخسائر عن 

االحتالل  سلطات  في السنوات السابقة مثل 2015 حيث رشت  1.3 مليون دوالر. وهو ما حدث 

جّوًيا حوالي 1764 دونًما زراعًيا، ما يعّبر عن نمٍط مقصوٍد من االنتهاكات الدورية.

11  إفادة رقم إ22/2020.

https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip
https://www.972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/
https://www.972mag.com/idf-admits-spraying-herbicides-inside-the-gaza-strip/
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تجريف األراضي

الفاصل  للسياج  املحاذية  الزراعية  األرا�ضي  لتدمير  التجريف  أسلوب  االحتالل  سلطات  تنتهج 

ق مركز امليزان تجريف حوالي 35% من األرا�ضي املزروعة منذ عام 2000، 
ّ
بشكٍل متواصل فقد وث

وهي عمليات جرف بدأ االحتالل بتنفيذها منذ االنتفاضة بمحاذاة السياج الحدودي على مسافة 

500 متًرا ووصلت عمليات التجريف إلى حوالي 1000 متر بعيًدا عن السياج الحدودي في بعض 

املواقع. منها على سبيل املثال 25 كم2 جّرفت في األعوام 2012-2006.

في كل  ينّفذها االحتالل بشكٍل متواصل  التجريف والتي  العديد من حاالت  قت مؤّسسة الحق 
ّ
وث

عام، ويالحظ أّن آليات وجرافات االحتالل تتوغل داخل أرا�ضي قطاع غّزة على مسافة عشرات 

هذه  على  يقوم  ما  وكل  الرّي  وشبكات  الزراعية  األرا�ضي  بتجريف  وتقوم  األمتار  مئات  وأحياًنا 

بتجاوز  املزارعين/ات  فيها  ر 
ّ

تحذ أحياًنا  متناقضة  مناشير  االحتالل  سلطات  وتنشر  األرا�ضي. 

وجود  دون  متر   200 مسافة  على  وأحياًنا  متر   100 مسافة  على   للزراعة«  املسموحة  »األرض 

معايير واضحة وثابتة.

:
ً

يروي املزارع إ.ق ما حدث معه قائل

األرض  إلى  توجهت   ،2020/12/16 املوافق  األربعاء  يوم  صباح   7:00 الساعة  حوالي  في 

واالعتناء  عملنا  وواصلنا  عتاد، 
ُ
كامل الزراعة  أعمال  ملتابعة  املزارعين  من  عدد  برفقة 

 ،
ً
، وفي حوالي الساعة 9:00 صباحا

ً
باملزروعات لنحو ساعتين، وكانت املنطقة هادئة جدا

وكانت  املنطقة  في  االسرائيلية  العسكرية  والجرافات  اآلليات  من  عدد  بتوغل  فوجئت 

وتجريف  تسوية  بأعمال  وبدأت  الحدودي  السياج  امتداد  على  الشمال  جهة  من  قادمة 

وخالل  يحدث،  ما  ملتابعة  املنطقة  في  برفقتي  كانوا  الذين  واملزارعين  انا  بقيت  مقابلنا. 

الفتات  ووضعوا  العسكرية،  االليات  من  ترجلوا  االحتالل  جنود  من  عدد  شاهدت  ذلك 

 من السياج الحدودي، كما وضعوا الفتات مماثلة 
ً
داخل األرض على بعد حوالي 150 مترا

وتجريف  تسوية  بأعمال  العسكرية  الجرافات  واستمرت  املجاورة،  األرا�ضي  من  عدد  في 

املنطقة  ثم غادرت  لنحو ساعة ونصف،  مقابلنا  الحدودي  للسياج  املحاذية  األرا�ضي  في 

بلدة  شرق   
ً
وتحديدا رفح  مدينة  باتجاه  الحدودي  السياج  امتداد  على   

ً
جنوبا وتوجهت 

الشوكة املجاورة لبلدة الفخاري من الجهة الجنوبية12

12  إفادة رقم إ323/2020.

https://felesteen.ps/post/52255/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://felesteen.ps/post/52255/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201402-me-palestine-under-fire-brief-en.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201402-me-palestine-under-fire-brief-en.pdf
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ر جنود االحتالل املزارعين/ات من الزراعة على مسافات تتجاوز 200 متر 
ّ

وفي شهاداٍت أخرى حذ

وأحياًنا على مسافة 100 متر في نمٍط غير واضح ومصّرح به للمناطق املمنوع زراعتها.

تحليل قانوني

جنيف  اتفاقية  من   147 املادة  تنّص  إذ  اإلنساني،  الدولي  القانون  االحتالل  ممارسات  تخالف 

كبير  نطاق  وعلى  حربية  ضرورات  تبرره  ال  نحو  على  املمتلكات  واغتصاب  »تدمير  أّن  الرابعة 
البروتوكول  من   48 املادة  تنّص  حين  وفي  جسيًما.  ا 

ً
انتهاك يعّد  وتعسفية«  مشروعة  غير  بطريقة 

التمييز بين األعيان املدنية والعسكرية وهو ما ينطبق على  اإلضافي األول التفاقيات جنيف على 

لبقاء  ما هو ضروري  تنّص بشكٍل جلّي على حظر مهاجمة كل   54 املادة  فإّن  الزراعية،  األرا�ضي 

السكان املدنيين »بقصد تجويعهم وحملهم على النزوح” وتذكر »املناطق الزراعية” باالسم.
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للتواصل مع المؤسسة على المواقع 
االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعي

الهواتف الذكية

 www.alhaq.org موقع مؤسســة الحق:   

www.facebook.com/alhaqorganization الفيسبوك:   على  الحق  مؤسسة  صفحة 

www.twitter.com/AlHaq_org تويتر:  على  الحق  مؤسسة  صفحة 

www.vimeo.com/alhaq الفيميو:  على  الحق  مؤسسة  قناة 

www.youtube.com/Alhaqhr اليوتيوب:  على  الحق  مؤسسة  قناة 

الالتين  دير  مقابل   - والثالث  الثاني  الطابق  الرئيسي،  الشارع   54
البروتستانت قاعة   - اإلنجيلية  أندراوس  مار  كنيسة 

1413 - رام اهلل - الضفة الغربية - فلسطين ص.ب 

هاتف: 9/ 7/ 2954646 2 970 +

فاكس: 2954903 2 970 +

www.alhaq.org
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حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  اإلنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقّرها مدينة رام اهلل - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
األراضي  اإلنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  األمم  في  االجتماعي  االقتصادي  المجلس  لدى  االستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  االنسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تّلقت  الفلسطينية.  األهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق اإلنسان واألعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية والجماعية في األرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  االنتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد األبحاث والدراسات والمداخالت القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان 
في األرض  الفلسطينية المحتلة باالستناد إلى القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حمالت  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  األمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العالقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزًا تطبيقيًا للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق اإلنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
األكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطًا  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
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