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 ممخص
في  ضج السدارعيؼاعتجاءاتيا  ،الساضي  سبتسبخ شيخ اإلسخائيمي خالل الحخبي االحتالل قؽات واصمت   

 الذخيط طؽل وتقيج وصؽليػ الى مدارعيػ عمى إطالق الشار والتجخيف اتمؼ خالل استسخار عسميقطاع غدة 
 . غدة لقطاع الحجودي

حرار جائخ عمى قطاع غدة لمعام الخامذ عذخ  في ظل استسخارىا في فخض وتأتي السسارسات اإلسخائيميى
أىسيا عمى  تي يعتبخ قطاع الداراعةكبيخة بقطاعات الحياة السختمفة وال ما ألحق أضخارا   وىحا،  عمى التؽالي

يحكخ أن الحرار اإلسخائيمي والسسارسات العشرخية  ، اعتبار أنو يسثل مرجر رزق آلالف األسخ في القطاع
سؽاء عمى ألقت بزالليا عمى طبقة السدارعيؼ بذكل واسع وذلغ  معيذية صعبة ظخوفا   اإلسخائيمية خمفت

يقارب مؼ  القطاع الدراعي مافي يعسل  و ،أو مرادر دخميػعسميػ أو في نطاق ، الحياة اليؽمية ليػصعيج 
،  إجسالي القؽة العاممة في قطاع غدة مؼ %A.@ما ندبتو  وىػ بحلغ يذكمؽن ألف مؽاطؼ فمدطيشي  (8@)

 الذخيط متخ عمى طؽل 88=_88; ما مداحتوتدتيجف   الحخبيقؽات االحتالل  ونذيخ ىشا إلى أن 
 راضي% مؼ األ8;وىؽ ما يذكل حؽالي دونػ  ألف=:بـ الحجودي حيث يرل مجسؽعيا لسداحة تقجر

 .قطاع غدةالخزاعية داخل 
ق (عسمية اطال8:وبحدب تؽثيق مخكد حساية لحقؽق اإلندان فقج نفحت قؽات االحتالل خالل شيخ سبتسبخ  )

سؽد صالح مؽاطشيؼ اثشيؼ وىػ:  أحسج مرطفى محلسدارعيؼ واراضييػ، مسا أدى إلى استذياد نار تجاه ا
تؽغل  عسميتيؼ( اخخيؼ، كسا وثق السخكد 9Aوإصابة ) ( عام،8>(عام، دمحم دمحم عبج الكخيػ ابؽ عسار)?:)

 ة وتجخيف لألراضي خالل الذيخ ما ألحق أضخارا  كبيخة بالسدارعيؼ وأراضييػ.دو محج
يؤكج أن قؽات االحتالل الحخبي تختكب جخائػ دولية بحق السدارعيؼ  مخكد حساية لحقؽق اإلندان

قؽات بإدانة اعتجاءات  "الفاو "ومشعسةلألمػ الستحجة ومجمذ حقؽق اإلندان طالب ي الفمدطيشييؼ،وبجوره
مسحافعة عمى كسا ويطالب بتجخل دولي لراضي والسستمكات لمفمدطيشييؼ، بحق األ اإلسخائيمي االحتالل

 .?<9Aاألراضي الفمدطيشية السعتخف بيا دوليا  عمى حجود العام 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 توطئة:
 خالل مؼ الدراعية األراضي عمى االعتجاء في سياستيا مؼ األخيخة الذيؽر في حتاللاال سمطات كثفت   

 الحجودي الذخيط طؽلعمى  السحاصيل وإتالف تجخيف والكيام بعسميات الدراعية االراضي عمي الشار اطالق
 حساية سخكدب والتؽثيقالخصج  وحجة باحثؽ جسعيا التي واإلفادات والبيانات لمسعمؽمات ووفقا. غدة لقطاع
 مدافات عمى م8:9: سبتسبخعجة انتياكات خالل شيخ  نفحت اإلسخائيمي االحتالل قؽات فإن اإلندان لحقؽق 
 .دونػ ألف=:بـ تقجر مداحةوعمى  متخ 88=-88; يتخاوح بيؼ عسقب الحجودي الذخيط طؽل عمى مختمفة

 فاالحتاللالسسشيجة  االسخائيمية لالنتياكات ويتعخض القطاع الدارعي كساسائخ القطاعات الدارعية غدة
ات واإلجخاءات التي مؼ شأنيا تقؽض مؼ الدياس مجسؽعة يشفحالدشؽات الساضية  عمى مجاراإلسخائيمي 

عجم الدساح و  تيخاد مجخالت اإلنتاج الدراعي،، مؼ ضسشيا فخض قيؽد عمى اسالشيؽض بالقطاع الدراعي
واعتقاليػ وتجخيف أراضييػ في أواقات كثيخة،  لسدارعيؼاواالعتجاء عمى  بحخية ترجيخ السشتجات الدراعية

 غيخىا مؼ اإلجخاءات االحتاللية التي تدتيجف وئج نذاط ىحا القطاع.و والدعي إلتالف التخبة الغدية 
شهر سبتمبر خالل بحق مزارعي قطاع غزة  نرصد مجموعة االنتهاكات اإلسرائيمية التقرير  من خالل هذا

 .م0202
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  المنطقة العازلة 
يحعخ عمى  "مشطقة عازلة"مؼ جانب واحج وبرؽرة غيخ قانؽنية قؽات االحتالل اإلسخائيمي أقامت   

وال  ،تستج عمى طؽل حجود قطاع غدة البخيةىحه السشطقة غيخىػ دخؽليا، سؽاء السدارعيؼ أو الفمدطيشييؼ 
 فيحيث تفخض سياستيا ” مشاطق عازلة،“ بـاالحتالل قؽات تعخف عمى وجو الجقة السشاطق التي ترشفيا  

 السباشخ. ىحه السشطقة مؼ  خالل إطالق الشار
انتياك فاضح ألحكام وقؽاعج القانؽن الجولي ومشعسؽمة حقؽق اإلندان  يعج ” السشطقة العازلة“ىحه إقامة إن  

بيئة نكية والحق في يسكؼ الؽصؽل إليو،  يوالحق في أفزل مدتؽى معيذالتي أقخت الحق في العسل، 
   .ونعيفة

 االراضي الزراعية بوسائل مختمفة ىاالعتداء عم.  
دتسخ قؽات االحتالل في مسارساتيا واعتجاءاتيا بحق السدارعيؼ عمى طؽل الذخيط الحجودي فتقؽم بيؼ الفيشة واألخخى ت  

أراضي السدارعيؼ وتجخيف السحاصيل  كسا تؽاصل عسميات التؽغل داخل ،نار عمي السدارعيؼ وبيؽتيػ واراضييػ بأطالق
قج التي  السدارعؽن األضخار مؼ غيخ تحجيج مؽعج او اشعار السدارعيؼ بحلغ كي يتفادى الطائخات بؽاسطة سبيجاتبال يارشو 

وىحا بجوره  االرض والسحرؽل ىوما ىي اضخارىا عمفي الخش، السادة السدتخجمة ب تمحق بيػ وبسدروعاتيػ، كسا ال تعمسيػ
  بالسدارعيؼ ومرجر رزقيػ. ا  ضخر  يمحق

  م0202شهر سبتمبر خالل  االعتداءات عمى المزارعينوقائع 

، وقد  م0202شهر سبتمبر خالل  واألراضي الزراعية المزارعينبحق  عذرات االعتداءاتباحثي المركز  رصد
 عمى النحو االتي:  جاء

 أوال: إطالق النار واستهداف املزارعني:

ة لحقوق اإلندان خالل شهر سبتمبر جممة من األنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل رصد فريق مركز حماي
اإلسرائيمي بحق المزارعين في قطاع غزة، وبحدب  وحدة الرصد والتوثيق فقد جاءت االعتداءات موزعة عمى 

 النحو األتي:

 الذخيط داخل الستسخكدة سخائيمياإل االحتالل قؽات أطمقت مداء ، A:88حؽالي الداعة  في 2/9/0202األربعاء 
 قخب تجسعؽا والحيؼ السؽاطشيؼ مؼ مجسؽعة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةجشؽب قطاع  ،رفحشخق  الفاصل

 السرابيؼ نقل وتػ , طفل بيشيػ مؽاطشيؼ ; إلصابة أدى مسا ,يػ العؽدة السقام شخق بمجة الذؽكة شخق رفح مخ
 . رفحأبؽ يؽسف الشجار في  مدتذفى إلى



 
 
 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت صباحا ، 98:88حؽالي الداعة  في 0/9/0202الخميس 
  ،السؽاطشيؼ مؼ مجسؽعة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةشخق خان يؽنذ , جشؽب قطاع  الفاصل الذخيط

 إلى السراب نقل وتػ ، طفل ابةإلص أدى مساخان يؽنذ  شخق  ، الكبيخة عبدان بمجة في الفخاحيؼ حي شخق 
 .خان يؽنذفي  األوروبي غدة مدتذفى

  داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء ، 88:@حؽالي الداعة  في 0/9/0202الخميس 
 مؼ مجسؽعة تجاه ، لمجمؽع السديمة الغاز وقشابل الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة مجيشة شخق  الفاصل الذخيط
 . مؽاطؼ  إلصابة أدي مسا , غدة مجيشة شخق  , شخق مشطقة ممكة , شخق حي الديتؽن  شيؼالسؽاط

  داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء ، 98:@حؽالي الداعة  في 0/9/0202الخميس 
 وقشابل خشاشةال أسمحتيا نيخان ، غدة, شسال قطاع شخق مشطقة أبؽ صفية , شخق بمجة جباليا  الفاصل الذخيط

إلستذياد  أدي مساشخق مشطقة أبؽ صفية شخق بمجة جباليا   السؽاطشيؼ مؼ مجسؽعة تجاه ، لمجمؽع السديمة الغاز
كسا أصيب  ،  عاما ( ، حيث أصيب بعيار ناري في العيخ?:السؽاطؼ أحسج مرطفى محسؽد صالح )السؽاطؼ 

 .وتػ نقميػ إلى السدتذفى األنجونيدي  ( مؽاطشيؼ<)

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 8::@حؽالي الداعة  في 0/9/0202ميس الخ
 والحيؼ السؽاطشيؼ مؼ مجسؽعة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة, وسط قطاع  مخيػ البخيجشخق  الفاصل الذخيط
 طفميؼ بيشيسا ،مؽاطشيؼ  ? إلصابة أدى مسا ، شخق مخيػ البخيج ،لمتعاىخ بالقخب مؼ الدياج الفاصل  تجسعؽا

 . وتػ  نقميػ إلى مدتذفى شيجاء األقرى في ديخ البمح ، ووصفت السرادر الطبية إصابتو بالخطيخة

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 8;:@حؽالي الداعة  في 0/9/0202الخميس 
 تجسعؽا والحيؼ السؽاطشيؼ مؼ مجسؽعة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة, جشؽب قطاع رفحشخق  الفاصل الذخيط

بعيار ناري في البطؼ ، وتػ  نقمو  ، طفل إلصابة أدى مسا ,يػ العؽدة السقام شخق بمجة الذؽكة شخق رفح مخ قخب
 . لسدتذفى غدة األوروبي في خان يؽنذ ، ووصفت السرادر الطبية إصابتو بالخطيخة

 تجاه صاروخيؼ اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   8::;الداعة  حؽالي في 22/9/0202الدبت 
 ألحق مسا ، غدةوسط قطاع  ،غخب شارع صالح الجيؼ بجيخ البمح  ، الفمدطيشية لمسقاومة تابع  تجريب مؽقع

 . إصابات وقؽع يدجل أن دون  ،راضي السجاورة لمسؽقع وباأل  بالسكان مادية أضخار



 
 
 

 صؽاريخ ثالثة ، اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   8;:;حؽالي الداعة  في 22/9/0202الدبت 
 ،بالسكان مادية أضخار ألحق مسا ، غدةبسشطقة السغايخ شخق بمجة بيت حانؽن  شسال قطاع  ،زراعية  أرض تجاه
 . إصابات وقؽع يدجل أن دون 

 تجاه صؽاريخ ثالثة اإلسخائيمي االحتالل تطائخا أطمقت ،فجخا   =>:9حؽالي الداعة  في 20/9/0202األحد 
  بالسكان مادية أضخار ألحق مسا ، غدة, في مخيػ السغازي , وسط قطاع  الفمدطيشية لمسقاومة تابع  تجريب مؽقع

 . إصابات وقؽع يدجل أن دون  ،

تجاه  تجاه صاروخيؼ اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   =>::حؽالي الداعة  في 20/9/0202األحد 
جشؽب شخق مجيشة رفح ، وسط قطاع  ،لمسؽاطؼ طالل رمزان سمسان الذاعخ, في حي الدالم  ،مدرعة دواجؼ

 . إصابات وقؽع يدجل أن دون  ، لتجيخىا بالكامل  أدي مسا ، غدة

 تجاه صؽاريخ أربعة اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   98:;حؽالي الداعة  في 20/9/0202األحد 
 ، بالسكان مادية أضخار ألحق مسا ، غدةعمى بحخ رفح , جشؽب قطاع ، الفمدطيشية لمسقاومة تابع  تجريب مؽقع
 . إصابات وقؽع يدجل أن دون 

 تجاه صؽاريخ ثالثة اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   @>:9حؽالي الداعة  في 21/9/0202االثنين 
 أضخار ألحق مسا ، غدةجشؽب قطاع  ،في شارع صالح الجيؼ شخقي رفح  ،شيةالفمدطي لمسقاومة تابع  تجريب مؽقع
 . إصابات وقؽع يدجل أن دون  ،راضي السجاورة لمسؽقع وباأل  بالسكان مادية

 تجاه صؽاريخ  أربعة اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   8=:9حؽالي الداعة  في 21/9/0202االثنين 
  بالسكان مادية أضخار ألحق مسا ، غدةفي بيت الليا , شسال قطاع  ،الفمدطيشية ومةلمسقا تابع  تجريب مؽقع
 . إصابات وقؽع يدجل أن دون  ،راضي السجاورة لمسؽقع وباأل

 تجاه صؽاريخ  سبعة اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،فجخا   =9::حؽالي الداعة  في 21/9/0202االثنين 
 مادية أضخار ألحق مسا ، غدةجشؽب غخب مخيػ ديخ البمح وسط قطاع  ، لفمدطيشيةا لمسقاومة تابع  تجريب مؽقع

 .إصابات وقؽع يدجل أن دون  ،راضي السجاورة لمسؽقع وباأل  بالسكان

 الذخيط  داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت فجخا  ، 88:>حؽالي الداعة  في 29/9/0202األحد 
 مؼ حالة أثار مسا , غدة مجيشة شخق  ، الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة مجيشة شخق  الفاصل
 . إصابات وقؽع يدجل أن دون  ، السؽاطشيؼ صفؽف في واليمع الخؽف



 
 
 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 88::حؽالي الداعة  في 02/9/0202الثالثاء 
 ، االغشام رعاة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةشسال قطاع ، مجة بيت حانؽن شخق ب شسال الفاصل الذخيط

 أعساليػ تخك و السكان لسغادرة دفعيػ ما ، الخعاة صفؽف في واليمع الخؽف مؼ حالة أثار مسا حانؽن  بيت شسال
 .إصابات وقؽع يدجل أن دون  ،

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 8>:99حؽالي الداعة  في 02/9/0202الثالثاء 
  تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةشسال قطاع ،شخق جباليا   شخق مقبخة الذيجاء اإلسالمية الفاصل الذخيط

 ،السؽاطشيؼ صفؽف في واليمع الخؽف مؼ حالة أثار مسا جباليا شخق  ، الدراعية األراضيالسشطقة الحجودية و 
 .اباتإص وقؽع يدجل أن دون 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت صباحا  ، 8=:?حؽالي الداعة  في 01/9/0202الخميس 
 شخق  ، الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةجشؽب قطاع  ، شخق خان يؽنذ الفاصل الذخيط

 يدجل أن دون  ، السؽاطشيؼ صفؽف في واليمع الخؽف مؼ حالة أثار مساخان يؽنذ  شخق  ،الكبيخة عبدان بمجة
 . إصابات وقؽع

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 98:=حؽالي الداعة  في 01/9/0202الخميس 
  تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةشخق بمجة بيت حانؽن  شسال قطاع  شسال <9قبالة مؽقع  الفاصل الذخيط
 السؽاطشيؼ صفؽف في واليمع الخؽف مؼ حالة أثار مسا حانؽن  بيت شخق ، الدراعية راضيواأل الحجودية السشطقة

 إصابات وقؽع يدجل أن دون ،

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 98:88حؽالي الداعة  في 03/9/0202الدبت 
 األراضي  تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، دةغ, شسال قطاع  شسال بؽرة أبؽ سسخة شسال بيت الليا الفاصل الذخيط

 .إصابات يدجل أن دون  ، السؽاطشيؼ صفؽف في واليمع الخؽف مؼ حالة أثار مسا ، شسال بيت الليا  الدراعية

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت ,صباحا   88:@حؽالي الداعة  في 02/9/0202االثنين 
شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةوسط قطاع ، سغازي شخق مخيػ ال الفاصل الذخيط

 .إصابات وقؽع يدجل أن دون  ، السؽاطشيؼ صفؽف في واليمع الخؽف مؼ حالة أثار مسا، مخيػ السغازي  

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قؽات أطمقت مداء  ، 8::@حؽالي الداعة  في 12/9/0202الخميس 
شخق  ، الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدةوسط قطاع   مخيػ البخيجشخق  الفاصل ذخيطال



 
 
 

 حيث عام(، مؼ سكان مخيػ البخيج 8>السؽاطؼ دمحم دمحم عبج الكخيػ أبؽ عسار) إلستذياد أدى مسا ، مخيػ البخيج
 ، وادي أبؽ قطخون شسال شخق مخيػ البخيجبعيار ناري في الخقبة، أثشاء قيامو بريج الطيؽر في مشطقة  أصيب

 . ليعمؼ عؼ استذياده فؽر وصؽلو السدتذفىإلى مدتذفى شيجاء األقرى في ديخ البمح ،  نقمو وتػ

 داخل األراضي والتجريف ثالثا: التىغالت
رصد مركز حماية لحقوق اإلندان خالل شهر سبتمبر الماضي قيام قوات االحتالل االسرائيمي بالتوغل 

في قطاع غزة، وقد وثق  الزراعية واألماكن الحدودية داحات محددة و والقيام بعمميات تجريف لألراضيلم
 باحثو المركز تمك االعتداءات والتي تمثمت فيما يمي:

صباحا  , تؽغمت قؽات االحتالل اإلسخائيمي معدزة بدبعة آليات  8;:?حؽالي الداعة  في 01/9/0202الخميس 
بسحاذاة  ، وسط قطاع غدة ديخ البمح شخق في األراضي الؽاقعة متخ( ،  988ر بحؽالي )عدكخية , مدافة تقج

 حيث قامت بأعسال تدؽية وتجخيف ، واندحبت مؼ السكان دون أن يدجل وقؽع إصابات،  الخط االفرل شخقا  

جد مؼ تؽغمت قؽات االحتالل اإلسخائيمي معدزة بع،صباحا   =>:@حؽالي الداعة  في 01/9/0202الخميس 
شسال قطاع ، ,، شسال بؽرة أبؽ سسخة شسال بمجة بيت الليامتخ(  8=اآلليات العدكخية  , مدافة تقجر بحؽالي )

حيث قامت بأعسال تدؽية وتجخيف ، واندحبت مؼ السكان دون أن يدجل ،  شخقا  صل االف الخطبسحاذاة   غدة
 .وقؽع إصابات

 

 األثر الناتج عنه العدد ة االنتهاكعطبي

لسؽاطشيؼ  و " مؼ ا:استذياد " عسمية أطالق نار وقرف 20 إطالق نار أو قرف باالستطالع
 أخخيؼ 9Aإصابة  

تجميخ  واسع الشطاق لحق باألراضي  20 عمميات توعل وتجريف
والسستمكات الخاصة بالسدارعيؼ 

 "ادوات وآليات زراعية"

 
 



 
 
 

 
 الخالصة

إذ نجــجد إدانتشــا لدياســة االحــتالل العشرــخية التــي تدــتيجف تجؽيــع  لحقــؽق اإلندــان إنشــا فــي مخكــد حسايــة
وتجخيفيـا واالعتـجاء عمـى السـدارعيؼ لبـث  خـالل إتـالف السحاصـيل الدراعيـة  غـدة مـؼالسؽاطشيؼ في قطـاع 

ؽن مخالفــة لمقــاننؤكــج أن ىــحه السسارســات  ، فإنشــاالخــؽف والــحعخ فــي قمــؽبيػ ومــشعيػ مــؼ التؽجــو ألراضــييػ
 والسؽاثيق الجولية والتداماتيا كدمطات احتالل، وعميو نطالب:

وقف ىحه الدياسة التجميخية مؼ قبل قؽات االحتالل ى عم العاجل والعسللمتحخك  لسجتسع الجوليا .9
والدعي لتسكيؼ السدارعيؼ مؼ استغالل أراضييػ ألنيا مرجر  ،إلسخائيمي تجاه األراضي الدراعيةا

لبطالة الستفذية  بفعل الحرار االسخائيمي السفخوض عمى قطاع غدة لمعام الؽحيج في ظل ا رزقيػ
 عذخ عمى التؽالي. الخامذ

االنتياكات  ورصج الفمدطيشيؼديارة أراضي السدارعيؼ ل والدراعة لألمػ الستحجة)الفاو(األغحية  مشعسة .:
  .التي تقع عمييػ جخاء مسارسات قؽات االحتالل اإلسخائيمي ضجىػ

وتعؽيزيػ عؼ االضخار التي لحقت بيػ جخاء سياسة  السدارعيؼلتبشي قزايا  دطيشيةالدمطة الفم .;
 االحتالل، والعسل عمى فزح ومالحقة االحتالل دوليا.

 "انتهى"
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