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 امللخص
الحقوق األساسية وعلى وجه  تعزيز  في حقللحقوق اإلنسان  حمايةهذا التقرير في سياق عمل مركز  جاء

القهانون الهههولي  مبها، واحتههرا   وصواعهه  حقههوق اإلنسهانلحمايهة الخصهو  الحقهوق اإلصتصها،يةم  مهها يحقه  

لحههه ماكهها وصههوتف  لههى  غههرف فهههحكا ل ما  وتوثيقكههارصههه اتنتكا ههمسههتخهماف فههي ألههت  ،وا  اإلنسههانيم 

محاسبة مقترفيكا تقهيم األ،لة والبراهين للجكا  الهولية من  جل ماع  فال  مرتكبيكا من العقابم و وصفكام و 

المجتمهههع الههههولي  سهههعى المركهههز مهههن لهههالي ههههذ  التقهههارير لو هههعكمههها ي مههها  الجكههها  الهوليهههة المختصهههةم 

  ما  مسئولياتكم القانونية واأللالقية. 1949على اتفاقية جايف الرا عة للعا  واألطراف السامية الموصعة 
 

انتكا اتكهها الجسههيمة  حهه  جملههة  "اإلسههراليلي"واصههلق صههوا  اتحههتالي وبحسههر رصههه وتوثيهه  المركههز فقههه 

األنشهه ة الفلسهه ياية الصههاالية والزراليههة ومختلههل األنشهه ة المهنيههة األلههرا صههرب السههيا  الفاصههل لق هها  

المهزارعين واألرا هي الزراليهة م حيث صعه  صوا  اتحتالي من اعتههاءاتكا  هه  2022غزة لالي العا  

كثفهق مههن عمليها   طههالق فقهه م   حتههي رهكر يونيههو2022الاصههل األوي مهن العها   غههزة لهالي فهي ص ها 

 ا  لحقهقكمه واحههم مهواطن تصها ةممها  ،ا   طالق نار ةعملي (67) وبلغ عه،هاالاار على طوي الحهو، 

 مها  مالمهزارعينفي  ثارة حالهة مهن الفهز  والخهوف فهي  وسها   قوتسبب مالمواطاين را ي في  الغة    راراف 

مواطن على  (14) ما وصا  جيش اتحتالي  إعتقاي  عملية تجريفم (16) و توغللية عم (18) هب صامق

 اإلسراليلي اتحتاليصوا    ات افة الى قيا  ممزارعينتعو، ل واحهة مركبة   افة لتهرر الحهو، مع غزةم

سههبر فههي حههرق المحصههوي وتلفهه  توالتههي ت مرش المبيههها  الحارصههة للمزروعهها  علههى طههوي الحهههو، الشههرقية

 .للمزارعينفا،حة ،ية ماتسبر في لسارة يمر الذي ا  البشري األستخهويصبح غير صابل لال



 
 
 

 مة: مقد
    

يعتبر الق ا  الزراعي  حه المكونا  الرليسية المكمة لالصتصا، الفلس ياي  شكل عا  واصتصا، ص ا  غهزة  
% مههن  جمههالي الاههاتل المحلههي لق هها  8بلغههق نسههبة مسههاهمة الق هها  الزراعههي الغههزي  لهها م حيههث شههكل 

تصهها، الغههزي فههي كونهه  يسههاهم فههي تحقيهه  ات تفههاء الههذاتي م وتعههو،  هميههة هههذا الق هها  لالص2022غههزة لعهها  
 جمههالي القههوة العاملههة فههي  % مههن8.6مههزار  يشههكلون مهها نسههبت   73,783الاسههبي وتههوفير الغههذاء وتشههغيل 

 ص ا  غزة.

ويعتبههر الق هها  الزراعههي أو  هميههة  الغههة مههن واصههع تجسههيه  للتحهههي والصههمو، والوصههوف فههي وجهه  المحتههل  
 على ،ور  في الحفاظ على البيئة وتحقي  التاو  الحيوي والحماية من التصحر. الغاصرم هذا عالوة

مهن السياسها  واإلجهراءا  التهي العهيهه لالي الساوا  الما هية  "اإلسراليلي"اتحتالي  ةمارسم ت رت  ن 
لرههها وكههان   تقههويا الاكههوف  الق هها  الزراعههي ومحاصههرت  والتهههيي  عليهه   هان لكهها السههبر الميارههر فههي

 (55) يقةةدر  ةةة مبلةة بنتيجةةة اةةلا النةةدوا    حيههث تعههرف الق هها  الزراعههي لخسههارة 2021 مههايو  هوانعهه
قيو، على استيرا، مهلال  اإلنتا  الزراعي؛  اإل افة  لى عه  الفرف  ر  سياسةستم ما ا ممليو  دوالر

صههل مههع العههالم  مهها عمههل اتحهتالي علههى سههه ال ههرق  مهها  التوا ليههةالسهما   حريههة تصهههير الماتجهها  الزرا 
 لاي  جكزة وتقايا  زرالية جهيهة.الخارجي في مجاي تبا،ي الخبرا  وتهرير الكوا،ر وإ،

علههى  عهها جوانههر الق هها  الزراعههي  شههكل يههرثر   -عهها  15المفههروف علههى غههزة ماههذ -ت يههزاي الحصههار 
البعيهههم ومههن علههى المههها  اف الوصههق الحههالي؛ وسههيركر  ثرههها حتمهه غيههر مبارههر والتههي يصههعر تقيههيم  ثرههها فههي

مههن نقهه  عههانى لههالي سههاوا  الحصههار  مثلههة ألههت التههلثير علههى كفههاءة وجههو،ة ر ر المههاي البشههري الههذي 
التهههرير وا تسههاب الخبههرا م  اإل ههافة  لههى التههلثير علههى كفههاءة  ،اء المختبههرا  وسههالمة الغههذاء نتيجههة فقههه 

 الموا، واألجكزة الالزمة للفح  الجيه.

 ح  المزارعين وهو قيا  صوا  اتحهتالي بهرش المبيهها  السهامة والحارصهة  كنتكااركل  لر من   ما يتكرر
المزروعا  والمحاصيل في الما قة الشرقية من ص ا  غزة وألت بواس ة طالرا  صغيرة وههذا بههور   على



 
 
 

صهحة المهواطاين الهذين يعتمههون  وعلهىسبر في حرص  وكهذلت يههر  التربهة تالمحصوي وي علىيرثر سلبا 
 لكم.لمحاصيل كمصهر غذاء مكم واساسي هذ  ا على

 اوالً: طبيعة القطاع الزراعي يف غزة وأثره على االقتصاد 
يعتبر الق ا  الزراعي من الق اعا  المكمة المرثرة في عجلة اتصتصا، في ص ا  غزة وكذلت لكا  همية 

الق ا    نمستكلتم  من حيث حاجة الاار للمحاصيل والماتجا  الزرالية  اعتبار المجتمع الغزي مجتمع
 حه  هم ركالز اتصتصا، الوطايم و حه  هم ،عالم األمن الغذالي  من الزراعي في محافرا  غزة

% 95  قهرة تصل الى حق  ا تفاءف أاتياف لسكان ص ا  غزة يمكن  ن يالفلس يايم  أ  ن اإلنتا  الزراعي 
لغ المساحة المزروعة  الخهار م فيما تبفي الرروف ال بيعية من احتياجا  السكان من الخهار

 ان المزارعين من اتستفا،ة ماكا.على حرم "اإلسراليلي"،ونما( وهي التي تعمل صوا  اتحتالي  81,000)

وفقاف للمكاهسين الزراعيين فإن المساحة و زرالية م لرا ي    را ي ص ا  غزة  لل ،ونم من 180 يصال
 ،ونم من تلت األرا ي تزر  مرتين في العا  الواحه. لل  40 لل ،ونمم ألن  220المحصولية تصل له 

 لل رخ  يعمل في الق ا  الزراعيم  55 يبلغ عها، العااصر الفاعلة في الق ا  الزراعي  نوحيث  
 تف ،ونم مساحا   8بكا  والتي كما ركلق المحررا  جزء من هذ  العااصرم *حيازة زرالية 23600و

هذ   تم تلجير جزء منوصه  تف مساحا  زرالية مفتوحةم  6و زرالية ماكا ،فيئا  لفان  ممزروعة
 تف مزرعة تربية  6 ما يوجه  م شرو  معياة لمرسسا  وجمعيا  عاملة في المجاي الزراعي المساحا 

كا،ر المكاهسين الزراعيين المعتمهين في الوزارة  لى  ويصل ممزرعة ،واجن 1700حيوانية ماكا حوالي 
 في مجاي اإلنتا  الاباتي. 60يعمل في اإلنتا  الحيوانيم و  ماكم 20مكاهسافم  80

طن يومياف  400-350ص ا  غزة ماتجا  نباتية  لى الهفة الغربية و،وي الجوار  معهي ويصهر  يسوق   
مليون ،وتر ركريافم مشيراف  لى ،لل حقق  المزارعون في  11-10وهي تجلر لصالح المزار  الغزي من 

 مليون ،وتر. 42يرة يصل  لى األركر األربع األل

                                                           
 ."الحيازة الزرالية" هي ص عة  رف مسجلة  اسم رخ  معين  و مستلجرة وتمارر بكا  نش ة أا  طا ع زراعي *



 
 
 

شرت  وزارة حسر ما ن في الااتل القومي اإلجمالي %(8 -%6الق ا  الزراعي يساهم باسبة ) وبذلت فإن
 لر  حصالية لكا.الزراعة في  

 م هميت  اتصتصا،ية لق ا  غزة ومهاصتصا، الغزي في اتن الق ا  الزراعي عصر  سار وهذا يثبق  
 1.3لى ي المتوالية على ص ا  غزة تزيه عخسالر جراء عهوانا  اتحتالاعي لتعرف الق ا  الزر  وصه

 مليار ،وترا .

 وتقييد وصول املزارعني )للمنطقة العازلة(الشريط احلدودي الزراعي : ثانياً 

 والواقني السياق التاريخي ( أ

ي المزارعين  لى وصو  اتحتالي بتقييهم به   ،ولة 2000ماذ بهاية اتنتفا ة الثانية في  يلوي عا  
وعلى مهار تلت الساين يسو، الغموف حوي حجم  الحهو،يم را يكم الزرالية القريبة من الخط الفاصل 

وإنما يحه،ها  ما تصل   شكل وا حتحهيه جيش اتحتالي لكذ  المااط  المحرورة"م  سبر عه  "الما قة 
ا يكم إلطالق نار من صبل صوا  اتحتالي ما يتعرف المزارعون الذين يعملون في  ر  م وغالباف  لي  نيران 

 .وفي العهيه من اتوصا  اصا ا  و  رار  شكل مبارر مما يهفعكم لمغا،رة  را يكم

قييه وصوي المواطاين للمااط  الحهو،يهةم بت ماذ بهاية العا  الجاري  سل ا  اتحتالي "اتسراليلي" وتستمر
ة وعلهى مسهافا  مختلفهة علهى طهوي الشهريط الحههو،ي  صهورة مفاجئهة وعشهوالي وتافذ فيكا عمليا  عسكرية

  لل ،ونم. 25متر وبمساحة تقهر به 500-300تتراو  بين عم  

يعتبر الشريط الحهو،ي من  هم المااط  الزرالية الخصبة  الاسبة للمهزارعين فهي ص ها  غهزة لمها فيكها مهن و 
مهههن  صهههااف مختلفهههة ة الما قهههويكثهههر فهههي ههههذ   متربهههة صهههالحة للزراعهههة و  هههار ميههها  جوفيهههة وماههها  متميهههز

 .المزروعا 

 اتعتهاء على األرا ي الزراليهة في المماكجة سل ا  اتحتالي من سياستكا لالي الشكور األليرة كثفق
بواسهه ة  حههر  المههواطن والمههزار  مههن اتنتفهها  بكهها رغههم  نكهها هههي التههي  أنههق لكههم بزراعههة تلههت األرا ههي ممهها

نهها  واإلفهها،ا  التههي جمعكهها  ههاحثو وحهههة البحههث الميهههاني والتوثيهه  للمعلومهها  والبيا ووفقههاف  مجكهها  ،وليههة



 
 
 

و نشه ة عسهكرية فهي صامق  عهة اعتههاءا   "اإلسراليلي"فإن صوا  اتحتالي  ؛ مركز حماية لحقوق اإلنسان
ى المههزارعين وصههيا،ي ال يههور والحيوانهها  علهه شههكل عشههوالي اطالق الاههار  ههمتمثلههة هههذ  الماههاط   برزههها 

وإتهههالف المحاصهههيل  المبيهههها  والمزروعههها م تجريهههف لضرا هههي الوعمليههها  وغال  العسهههكريةم والتههه البريهههةم
 رركا  مهوا، حارصهة للمزروعها  بواسه ة طهالرا  من لاليالحارصة على طوي الشريط الحهو،ي لق ا  غزة 

  .،ون وجو،  سباب تفهي  لى ألت عماي التخريروغيرها من    مسيرةم

 ومشروعيته إقامة )المنطقة النازلة(أثر  ( ب

وهههي ما قههة  "زلههةما قههة عا" مههن جانههر واحههه وبصههورة غيههر صانونيههة "اإلسههراليلي"صههوا  اتحههتالي   ن  نشههاء
طهالق يحرر على الفلس يايين سواء المهزارعين  و المهواطاين ،لولكها ومهن يههلل ههذ  الماهاط  يتعهرف ت

 والبحريهةمطوي حهو، ص ا  غزة البرية اتحتاليم وهذ  الما قة تمته على  صوا  يتم صتل  من صبلصه و  الاار
حيهث تفهرف سياسهتكا  م"ماهاط  عازلهة"بهه  تصافكا صوا  اتحهتاليوت تعرف على وج  الهصة المااط  التي 

  طالق الاار المبارر فقط. من لاليفي هذ  الما قة 

كميهة كبيههرة مههن يفقهه الق هها  الزراعههي  السههلوك الهذي يمارسهه  اتحههتالي تجها  اترا ههي الزراليههة  وبهذلت فههإن
لالسهتكهاف مهن صبهل تعر هق الخههار التهي تهم زراعتكها فهي الماهاط  الحهو،يهة م فمحاصيل الاالل الزراعي

را هههيكم  و بهههرش المبيهههها   لهههي  مهههزارعين الوصهههوي سهههواءف  هههالتجريف وماهههع ال "اإلسهههراليلي"صهههوا  اتحهههتالي 
 هافة  لهى مر،و،هها السهلبي علهى  ة حه   هالمزارعين لسهالر فا،حه لاألمهر الهذي  مالحارصة تحق حجل واهية

وتهاف  لهى سلسهلة الجهرالم  الجوفيةمالمحاصيل التي صه تهر  صحة اتنسان وكذلت تلوث التربة والميا  
  ه اإلنسان الفلس ياي براف وبحراف. "اإلسراليلي"التي يقترفكا اتحتالي 

 لى  من الوصويم ويشكل ماع المزارعين غير صانونية وفقاف للقانون الهولي "ازلةالما قة الع"وتعتبر  صامة 
 را يكم وتهميرها انتكاك ألحكا  القانون الهولي لحقوق اإلنسانم  ما في ألت الح  في العملم والح  في 

 ميمكن الوصوي  لي  الرفاهية فهل مستوا معيشة يمكن الوصوي  لي م والح  في  فهل مستوا من 
م وجميع هذ  الحقوق تعتبر  لتزاما  واجفعة يئة نقية ونريفةبب السي رة على موار، م والتمتع والح  في

صوا  اتحتالي  على " سراليل"  اعتبارها السل ة القالمة  اتحتالي وف  اتفاقية جايف الرا عةم  ت  ن



 
 
 

ت تفي  التزاماتكا بل تتعهي ألت تستخها  سياسية مماكجة تحارب هذ  الحقوق  ما يتاافى "اإلسراليلي" 
  القانون الهولي وت مبا،  حقوق اتنسان. حكا مع  

من لالي  طالق الاار ياجم عا  استكهاف مبارر للمهنيينم وهو ما يعتبر  "المنطقة النازلة"فرف   ن 
 كمام  ساسية ماصو  عليكا في العكهين الهوليينحقوق لمبه  التمييز والتااسر   افة تنتكاك انتكاك 

كلحه  صااف جرالم الحرب الوار،ة في ميثاق  وف جريمة صتل عمهتشكل عمليا  القتل تحق هذ  الرر 
الرصا   استخها  م  ن"اإلسراليلي"ة تتفاقيا  جايفم كما  ن صوا  اتحتالي يمم وهي مخالفة جسروما

انتكا اف  مبه ي التمييز والتااسر يمثلالحي في استكهاف المهنيين في المااط  الحهو،ية ،ون مراعاة 
 تستخها  القوة المفرطة واللجوء التهر  في استخها  القوة  ن عه  اتلتزا   الرا عةمة جايف ل يراف تتفاقي

 مباررة يمثل انتكا اف وا حاف لمهونة صواعه السلوك للموظفين المكلفين  إنفاأ القانون.

 
 



 
 
 

خالل النصف األول من عام  زارعنيواملاألراضي الزراعية  علىقوات االحتالل  اتاعتداء: ثالثاً 
2022    

  

ويسمع طوي الشريط الحهو،ي  علىصوا  اتحتالي في ممارساتكا واعتهاءاتكا  ح  المزارعين تستمر 
را يكم  عين وبيوتكم و المزار  علىنار   طالق عمليا بين الفياة واأللرا عن  سكان المااط  الحهو،ية
صوا  اتحتالي  فتح  كما تقو وكذلت عمليا  توغل لضرا ي وتجريف المحاصيل وعلى صالهي ال يورم 

 ومن ميتسبر في غرق األرا ي الزرالية وتلل المحاصيل مما ؛لالي فصل الشتاءالعا،مة لبارا  الميا  
بواس ة وا، كيميالية حارصة للمزروعا  م هي رش المباررة على المحاصيل الزرالية اتعتهاءا   برز

 وثقوقد ي تسبر في حرق المحاصيل واتالفكام زة والتال الرا  على طوي الشريط الحهو،ي لق ا  غ
 على النحو التالي: اإلعتداءاتالمركز بنض  باحثو

ان  افرا، والذي يعتبر 8من سكان ،ير البلح ما قة وا،ي السلقا والمعيل لعه،  س.ق  فا، المزار   -

،ونم يقو  كل عا  بزراعتكا مزروعا  مختلفة ماكا  22مصهر ،لل  ورزص  هو الزراعة وهو متهمن لعه، 

)ملفوف وصمح وبازيالء( وبالاسبة ل  الزراعة هي صوت  وصو   وت،  وحيث افا،  لن جيش اتحتالي 

حياة المحصوي وبسبر صا  بتهمير ربكة الري  شكل كامل وهذ  الشبكة التي تعتبر  سار  "اإلسراليلي"

تهميرها تهرر  األرف وتلل محصوي اللوبيا والباأنجان  شكل كامل اتمر الذي تسبر  هرر لح     



 
 
 

  وحمل اتحتالي المسئولية عن 2022ولسارة كبيرة نتيجة هذا الفعل اتجرامي وهذا في بهاية ركر يااير 

 الهرر وطالر  التعويا نتيجة ألت.

،ونم زراليا  23عاما من سكان ،ير البلح والذي يملت  35من العمر  الغوالب صع.و فا، المزار   -

على الحهو، الشرقية مع ،ير البلح والتي يقو  غالبا في زراعتكا  السبانخ والملفوف والكوسا والذي تعتبر 

 الاسبة ل  مصهر ،لل  وصوت  وصو   وت،  وكذلت مصهر رزق لعه، كبير من المزارعين الذين يعملون 

نب  في هذ  األرف وكذلت يعتارون ماكام وحيث افا، ان العمل في الزراعة في المااط  الحهو،ية هو  جا

عمل في  ل ورة كبيرة نتيجة لتعر كم تطالق نار بين الفياة واأللري وفي كل وصق معر ين للخ ر 

  وكانق ،ونما  من صبل جيش اتحتالي اتسرليلي بواس ة جرافا 3 ذلت تعر ق ار   ما مساحتكا 

المساحة المجرفة مزروعة  محصوي الكوسا تم تهمير   الكامل  اإل افة الي البيو  الاايلون وما تشمل  

،وتر وطالر اتحتالي  1000من اسالك تم تهميرها اتمر الذي تسبر في  رر ولسارة ما يقارب 

  التعويا وطالر بتوفير الحماية لكم من هذا الكجو  المتكرر.

 5الشرقية  لن  يعمل في مجاي الزراعة ويملت  المااط  سكان لانيونس منم.س   و فا، المزار  -

 فرا، والذي ت  5،ونما  يقو  بزراعتكا ليعتاش ماكا وهي مصهر رزص  وليش  وليش اسرت  المكونة من 

صا  بزراعتكا كوسا وصمح وبعه صرب نهل المحصوي وبعه ري  وكذلت  2022بهيل ل  ومع بهاية العا  

األسمهة واأل،وية وكذلت اجرة العماي صا  جرافا  جيش اتحتالي بتجريف األرف ومعكا ربكا   رراء

الري الذي تسبر في  رر كامل بكا اتمر الذي تسبر لي  خسارة وفقهان مصهر رزصي مع صرب ركر 

 رمهان  طالر  التعويا عن ات رار التي لحقق بي وبالمزارعين وتوفير الحماية لاا .

عاما من سكان لانيونس القرارة ويعمل مزار  حيث يقو   49البالغ من العمر ش.م  مزار ال و فا، -

افرا، وكانق اغلر المحاصيل التي  8،ونم ارف ويزرعكا ليعتاش ماكا هو وعاللت  البالغة  28 همان 



 
 
 

يزرعكا  ازيالء وصمح ورعير من كل عا  وحيث ان  تعر ق ار   تعتهاء اتحتالي من لالي تجريف 

 امية وكذلت تهرر ربكة الري  شكل كامل كون انكا موصولة  3 ازيالء و 3،ونما  ماكا  6ما مساحت  

مع  عهكا البعا اتمر الذي تسبر  خسارة كبيرة ل  من محصوي وسما، وربكة ري وكذلت تهمير لفا  

فقهان  سلت كانق في األرف والتي يستخهمكا لعمل الحما  الزراعي األر ي اتمر الذي تسبر في

مصهر رزص  ورزق المزارعين العاملين مع  مع اصتراب ركر رمهان والمعروف بتكاليف  العالية وطالر 

  محاسبة اتحتالي على جرالم  وتوفير الحماية الكاملة لكم حماية ار كم من اتعتهاءا  المتكررة.

لانيونس ما قة الزنة عاما ولهي  اسرة كبيرة من سكان  61والبالغ من العمر  ص.قو فا، المزار   -

الحهو،ية والذي يعمل في الزراعة هو و وت،  واحفا،  وجميعكم يعتارون من هذا المصهر الوحيه وت بهيل 

،ونم ومزروعة  قهونس وصمح حيث تعر ق جزء من  21لكم عن الزراعة وحيث ان المساحة المزروعة 

،ونما   ما فيكا  10وتم اتالف ما يقارب  هذ  المساحة لالعتهاء من صبل جرافا  و، ا ا  جيش اتحتالي

من ربكا  الري فيكا والتي ت يمكن الزراعة بهونكا اتمر الذي تسبر في تعرف األرف لفقهان ربكة 

الميا  ويكون هذا عال  لعملية الزراعة وتسبر في فوا  الموسم عاي وتهرر  وبلغق ات رار ما يقارب 

 يااير وعلي   طالر  محا مة اتحتالي على جرالم  . اتف ريكل وكان اتعتهاء لالي ركر 10

 وقد رصد المركز خالل النصف الول من النام الجاري االعتداءات التالية:

 2022 /شهر يناير: 

 طلقق صوا  اتحتالي مساء  305:عاه حوالي الساعة  04/01/2022يوم الثالثاء الموافق  -

ق لان يونس الاار تجا  األرا ي الزرالية ررق بلهة المتمركزة للل السيا  الفاصل رر  "اإلسراليلي"

 القرارة رماي ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .



 
 
 

 طلقق صوا   اف صباح 10:30عاه حوالي الساعة  05/01/2022يوم الربناء الموافق  -

الزرالية المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي  "اإلسراليلي"اتحتالي 

 ررق بلهة لزاعة جاوب ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 طلقق صوا  اتحتالي ظكراف  3011:عاه حوالي الساعة  ،05/01/2022يوم الربناء الموافق  -

المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم من الاار تجا  األرا ي الزرالية ررق بلهة  "اإلسراليلي"

 ب ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .الفخاري جاو 

 طلقق صوا  اتحتالي ظكراف  12:30عاه حوالي الساعة  05/01/2022يوم االربناء الموافق  -

الاار تجا  األرا ي الزرالية ررق بلهة  ميونسالمتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان  "اإلسراليلي"

    صا ا .القرارة رماي ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو 

 طلقق صوا  اف من صباح 8:00عاه حوالي الساعة  ،09/01/2022يوم الحد الموافق  -

المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي الزرالية  "اإلسراليلي"اتحتالي 

 ررق بلهة القرارة ررصي محافرة لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

صبا   لى مستشفى  10:45وصلق عاه حوالي الساعة  09/01/2022 يوم الحد الموافق -

عاماف(م مصا ة  عيار ناري في الفخذ األيمن مهلل بهون مخر م  17ركهاء األصصى ال فلة ن.  . ، )

ووف  التحقيقا  الميهانية  ن ال فلة  صيبق  ثااء تواجهها على س ح مازي جهها الكالن ررق صرية جحر 

مترم  2000حوالي اب   ر ي من الباطونم والذي يبعه عن السيا  الفاصل الهيت والمكون من ط

وفتحق الشرطة تحقيقاف في الحا،ث وفي التحقيقا  األولية تبين  ن  تزامن  طالق للاار مصهر  من جاو، 

اتحتالي ررق السيا  الفاصل في ما قة جحر الهيتم هذا ووصفق المصا،ر ال بية  صابتكا 



 
 
 

ال واصم ال بية العاملة في مستشفى ركهاء األصصى لل فلة عملية جراحية يو   المتوس ةم و جر  

 تستخرا  العيار الااري. 2022 01 13الخميس المواف  

توغلق صوا  صباحاف  08:30عاه حوالي الساعة   11/01/2022يوم الثالثاء الموافق  -

  اتحتاليم وألت ان الصاف من السيا  ة  قوة صوامكا لمس  ليا  عسكرية تا عة لقوا"اإلسراليلي"اتحتالي 

(م حيث  طلقق 100الفاصل صرب بوا ة الم ب  ررق بلهة الشوكة ررصي رفح لمسافة تقهر  حوالي )

األليا  نيران  سلحتكا الررارة لالي توغلكا للما قةم وررعق  لعماي التسوية. وانسحبق تلت اآلليا  

 من اليو  أات . 3:00عاه حوالي الساعة 

 ليا  تا عة  9توغلق  11:12الساعة حوالي  عاه م17/1/2022الثنين الموافق يوم ا -

وكان  م  شكل محهو، في  را ي المواطاين رمالي بلهة بيق تهيا رماي ص ا  غزة"اإلسراليلي"لالحتالي 

جرافا  وكباش و، ابتين من طراز "مركافاة" لرجق من السيا  األماي وتوغلق  6 التوغل لبارة عن

 متار في  را ي المواطاين رمالي بلهة بيق تهيا.لبعا األ

توغلق  ليا  عسكرية صباحاف  08:51الساعة عاه حوالي  م18/1/2022يوم الثالثاء الموافق  -

سبع جرافا  من لالي   سراليليةم لمسافة محهو،ةم ،الل  را ي المواطاين رمالي ص ا  غزة وجاوب 

متر في  را ي المواطاين  100"مركافا "م مسافة تقهر باحو  عسكرية  سراليليةم ترافقكا ، ابتين من نو 

 . ما قة بورة  بو سمرةم رمالي بلهة بيق تهيا رمالي الق ا 

ررصي بلهة لزاعة ررصي محافرة لان  ست جرافات أخرى ودبا تين أيًضا في ذات اليوم توغلت -

ي األرا ي المحاأية للسيا   لعماي تجريف ف ررعقو  متر 100يونس جاوبي الق ا ؛ مسافة تقهر باحو 

 األمايم  إساا، من اله ا ا  المتوغلةم و لرا تتمركز ،الل السيا .



 
 
 

فتحق صوا  اتحتالي ظكراف  302:عاه حوالي الساعة  20/01/2022يوم الخميس الموافق  -

 المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق مخيم المغازي في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا "اإلسراليلي"

،قيقةم هذا ولم يبلغ عن  15الررارة تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 

 وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي  اصباح 09:40عاه حوالي الساعة  21/01/2022يوم الجمنة الموافق  -

س ى نيران  سلحتكا الررارة المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الو  "اإلسراليلي"

،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   15تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 

  صا ا .

 علن جيش اتحتالي صباحاف  10حوالي الساعة عاه  م26/1/2022يوم الربناء الموافق  -

 .اي جاوب الق ا عن اعتقاي رابين من غزة اجتازا السيا  األم "اإلسراليلي"

 طلقق صوا  اتحتالي صباحاف  11حوالي الساعة عاه  م28/1/2022يوم الجمنة الموافق  -

لان يونس  ةم الاار وصاابل الغاز المهمع صوب المزارعين وصيا،ي العصافير ررصي محافر"اإلسراليلي"

 ن لشية على حياتكمررصي بلهة لزاعة ررصي لان يونس جاوبي ص ا  غزة؛ ما  جبرهم على مغا،رة المكا

ا  جاو، اتحتالي الاار صوب رعاة  غاا  ررصي المحافرة الوس ى  الق ا . اطل  و يهف

 طلقق صوا  اتحتالي  09:12الساعة  عاه حوالي 31/1/2022يوم االثنين الموافق  -

 صبا  اتثاين الاار صوب الصيا،ين والمزارعينم صوب األرا ي الزرالية جاوبي ص ا  "اإلسراليلي"

 غزة؛ ،ون  صا ا .

من مواصع عسكريةم صوب المزارعين ورعاة األغاا  ررصي بلهتي القرارة كان إطالق الاار و  -

 ولبسان الكبيرة؛ ما  جبرهم على المغا،رة لشية على حياتكم.



 
 
 

 2022 فبراير /شهر: 

توغلق  ليا  عسكرية صباحاف  09:45الساعة عاه حوالي  م1/2/2022يوم الثالثاء الموافق   -

 ربع جرافا  عسكرية وجرار و، ابتين من نو   وكان التوغل لبارة عن راليلية جاوبي ص ا  غزة ورمال م س

متر في  100"مركافا "م ان الصفا من بوا ة "سريل" ررصي بلهة القرارة ررصي لان يونسم مسافة تقهر باحو 

  را ي المواطاين.

،ة في  را ي المواطاين رماي غربي  لية عسكرية  لرا مسافة محهو  12 توغلق يوموفي ذات ال -

 في ما قة "الغوي". بلهة بيق تهيا رمالي الق ا 

 طلقق صوا  اتحتالي صباحاف  10:24الساعة عاه حوالي  م2/2/2022يوم الربناء الموافق  -

ررصي مخيمي البريل والمغازي وبلهة جحر الهيتم  وألتالاار صوب رعاة  غاا  ومزارعينم  "اإلسراليلي"

 الق ا ؛ ما  جبرهم على اتنسحاب واتبتعا، عن الما قة الحهو،ية؛ لشية على حياتكم.وسط 

 طلقق صوا  اتحتالي صباحاف  10:58الساعة عاه حوالي  م4/2/2022يوم الجمنة الموافق  -

الاار وصاابل الغاز المهمعم صوب األرا ي الزرالية ررصي محافرة لان يونس جاوبي ص ا   "اإلسراليلي"

في ما قة  بو طعيمةم ررصي بلهة لبسان الجهيهة ررصي المحافرة؛ ما  جبرهم على  ،ون  صا ا غزة؛ 

 المغا،رة.

م صوب رعاة  غاا م ررصي بلهة لزاعة؛ ما  ،ا تنسحابكم لشية إطالق نار في ذات اليوم تم -

 على حياتكم.

يا  عسكرية توغلق  لصباحاف  09:12الساعة حوالي  عاه م11/2/2022يوم الجمنة الموافق  -

لمس جرافا   وكان التوغل لبارة عن سراليليةم لمسافة محهو،ةم ررصي محافرة رفح جاوبي ص ا  غزة؛ 



 
 
 

متر في  را ي المواطاين؛ ان الصفا من بوا ة "الم ب " ررق حي  100و، ابتي مركافا م مسافة نحو 

  الاكهة ررصي رفح

 ن التوغل  و ط الق ا ؛ ،ون  صا ا نار صوب األرا ي الزرالية وس في ذات اليوم تم اطالق -

تزامن مع  طالق نار من األبرا  العسكريةم صوب  را ي زرالية ررصي بلهة وا،ي السلقام ررصي مهياة 

وتتوغل صوا  اتحتالي  شكل محهو، بين حين و لر في  عا المااط  ررصي  ،ير البلح وسط ص ا  غزة

 لاار صوب المزارعين تحق أرالع  ماية.ص ا  غزة ورمال م وتجّرف  راٍف زرالية وت ل  ا

توغلق عهة  ليا  صباحاف  10:38الساعة عاه حوالي  م14/2/2022يوم االثنين الموافق  -

عسكرية  سراليليةم  شكل محهو،م في  را ي المواطاين الزرالية ررصي بلهة القرارة رماي ررق مهياة لان 

 ربع ، ا ا  وجرافتين عسكريتين  بارة عنوكان التوغل ل يونس جاوب ص ا  غزة وسط  عماي تجريف

توغلق في  را ي المواطاين ررق القرارة ان الصا من موصع "بوا ة السريل" للل الشريط األمايم وصامق 

  لعماي تجريف وسط  طالق نار وصاابل ،لانية في الما قة المستكهفة.

  اتحتالي  طلقق صوا 14:36الساعة عاه حوالي  م17/2/2022يوم الخميس الموافق  -

 الاار صوب األرا ي الزرالية ررصي محافرة لان يونس جاوبي ص ا  غزة؛ ،ون  صا ا  "اإلسراليلي"

صبل جاو، اتحتالي صوب األرا ي الزرالية ورعاة األغاا م ررصي بلهة لزاعة ررصي المحافرة؛  وألت من

 ما  جبر المزارعين على اتنسحاب.

األرا ي الزراليةم من موصع ) يسوفيم( ررصي بلهة القرارة طالق الاار صوب إ في ذات اليوم تم -

 رمالي ررصي المحافرة.



 
 
 

 طلقق صوا  اتحتالي صباحاف  09:27الساعة  عاه حوالي م18/2/2022يوم الجمنة الموافق  -

من موصع  م الاار صوب األرا ي الزرالية ررصي محافرة لان يونس جاوبي ص ا  غزة"اإلسراليلي"

 ما  جبر المزارعين على اتنسحاب.م ،ون  صا ا  المحافرة؛لهة القرارة رمالي ررصي ) يسوفيم( ررصي ب

توّغلق جرافا  صباحا  08:36الساعة عاه حوالي  م21/2/2022يوم االثنين الموافق  -

 ليا  عسكرية  سراليلية ان الصفا من  7وكان التوغل لبارة عن  عسكرية  سراليلية  شكل محهو، ررق رفح

وياصر اتحتالي  سال فا  "الم ب " العسكري ررصي رفح؛ لمسافة محهو،ة لار  السيا  األمايبوا ة موصع 

رالكة في  غلر المااط  الشرقية للق ا   شكل ،وري؛ لماع الوصوي  لى السيا  األمايم ويتعمه تجريف 

  را ي المواطاين المحاأية لحرمان  صحابكا من اتستفا،ة ماكا.

توغلق تسع  ليا  صباحا  08:46الساعة  عاه حوالي م32/2/2022يوم الربناء الموافق  -

تسع جرافا  من لالي  عسكرية  سراليلية مسافة محهو،ة ررصي محافرة لان يونس جاوبي ص ا  غزة

و، ابتي "مركافا " وجرارم تسانهها عه، من اآلليا  ،الل السيا  األماي ررصي بلهة الفخاريم ررصي لان 

مترفا من السيا   50توغلة  ارر   لعماي تجريف في الما قة الواصع على  عه الجرافا  الموان  يونس

 األماي.

 طلقق صوا  اتحتالي مساء  5عن حوالي الساعة  م26/2/2022يوم السبت الموافق  -

وحيث صامق  نيران  سلحتكا الررارة ررق محافرتي الوس ى ولانيونس جاوب ص ا  غزة "اإلسراليلي"

ركزة في  براجكا العسكرية ررق ،ير البلح  طلقق وبكثافة نيران رراراتكا تجا  مكر صوا  اتحتالي المتم

و ن صوا   لرا متمركزة ررق لانيونسم  طلقق نيران رراراتكا تجا  ما قة الوا،ي ة الافايا  ررق المهيا

 ررق بلهة القرارة.

 



 
 
 

  2022/  مارسشهر: 

 ليا   توغلقمصبا   09:06 عاه حوالي الساعة م3/3/2022في يوم الخميس الموافق  -
عسكرية  سراليليةم مسافة محهو،ةم في  را ي المواطاين ررصي مهياة ،ير البلح وسط ص ا  غزة وكان 
التوغل لبارة عن سق جرافا  و، ابتين وجرارم ان الصفا من بوا ة "الامر" ررصي بلهة وا،ي السلقا ررصي 

عماي تجريف في األرا ي المحاأية للسيا  األمايم مترفا وبارر   ل 50،ير البلحم لمسافة تقهر باحو 
  إساا، من  ليا  عسكرية تتمركز ،الل السيا  و لرا ترافقكا.

صباحا ف فتحق صوا  اتحتالي  8:00عاه حوالي الساعة    5/3/2022في يوم السبت الموافق  -
ران  سلحتكا الررارة المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق حي التفا  ررق مهياة غزةم ني "اإلسراليلي"

 . تجا   را ي المواطاينم ولم يبلغ عن وصو   صا ا

ليالف  طلقق صوا   11:50عاه حوالي الساعة  م5/3/2022السبت الموافق  ومن نفس اليوم -
م الليلةم الاار وصاابل  نارة في ما قة السيا  األمايم ررصي محافرة لان يونس "اإلسراليلي"اتحتالي 

ةم  إطالق عه، من صاابل اإلنارة في  جواء السيا  األمايم "اإلسراليلي"يا  المهفعية جاوب ص ا  غزة وق
ا في ما قة "السااطي" ررصي بلهة  ررصي بلهة لبسان الجهيهة وكذلت األبرا  العسكرية  طلقق الاار  يهف

 لبسان الكبيرة المجاورة.

السبق الاارم صوب صوة من  طلقق صوا  اتحتالي في ساعا  متللرة من مساء  اليو وفي أا   -
 الهبط الميهاني ررصي حي التفا  ررصي مهياة غزة؛ ،ون وصو   صا ا 

لحقق   رار ما،ية في مساء  463:الساعة عاه حوالي  م7/3/2022في يوم االثنين الموافق  -
ا من صاابل الغاز المهمع صوب عماي الر  "اإلسراليلي"مركبة مهنية جراء  طالق صوا  اتحتالي  مايم عه،ف

صرب ما قة " بو صفية" ررصي المخيمم ما تسبر في تح م الزجا   ررصي مخيم المغازي وسط ص ا  غزة
العماي ا  روا لالنسحاب من الما قةم لشية و  األمامي لمركبة تتبع للعماي؛  عه  صابتكا  قابلة غاز

 على حياتكم.



 
 
 

ا ررصي  توغلق اليو وفي أا   - بلهة بيق حانون رمالي ص ا  تسع  ليا  عسكرية  سراليلية صباحف
 .غزة

 طلقق صوا  صباحاف  10:13الساعة حوالي  عاه م9/3/2022في يوم الربناء الموافق  -
في ما قة  م الاار صوب األرا ي الزرالية رمالي ص ا  غزة وجاوب ؛ ،ون  صا ا "اإلسراليلي"اتحتالي 

 مط ما قة "اإلرساي""الاعايمة" ررصي بلهة بيق حانونم  التزامن مع  طالق نار محي

صوا  اتحتالي  إطالق الاار صوب رعاة  غاا  ررصي بلهة لزاعة ررصي محافرة  صامق اليو وفي أا   
 لان يونس جاوبي الق ا .

 طلقق صوا  صباحاف  09:20الساعة عاه حوالي  م10/3/2022في يوم الخميس الموافق  -
من موصع " يسوفيم"  ي ص ا  غزة؛ ،ون  صا ا اتحتالي الاار صوب األرا ي الزرالية والصيا،ين جاوب

 صوب األرا ي الزرالية ررصي بلهة القرارة ررق لان يونس.

  طالق الاار صوب األرا ي الزرالية صرب مكر نفايا  ،ير البلح. وفي أا  اليو  تم  -

اعتقلق صوا   صباحا 09:00الساعة عاه حوالي  م17/3/2022في يوم الخميس الموافق  -
م ثالثة مواطاين على مقربة من الشريط الحهو،ي ررق لان يونسم جاوب ص ا  إلسراليلي""ااتحتالي 

 لها اصترابكم من السيا  الفاصل ونقلتكم  لى جكة غير معلومة. غزة

 طلقق صوا  صباحا  10:12الساعة  حوالي عاه م18/3/2022في يوم الجمنة الموافق  -
 رالية ورعاة األغاا م ررصي مهياة غزة؛ ،ون  صا ا الاار صوب األرا ي الز  "اإلسراليلي"اتحتالي 
وتتعرف المااط   في ما قة ال اصة ررق حي التفا  ررق المهياة؛ ما  جبرهم على المغا،رةوألت 

 ."اإلسراليلي"الحهو،ية  شكٍل رب  يومي تعتهاءا  من صبل صوا  اتحتالي 

توغلق عه، من اآلليا   3412:الساعة  عاه حوالي م21/3/2022في يوم االثنين الموافق  -
سق وكان التوغل من لالي  لمسافة محهو،ة ررصي مخيم البريل وسط ص ا  غزة "ة"اإلسراليليالعسكرية 

م  مترفا 70جرافا  و، ابتين "مركافاة"؛ ان الصفا من بوا ة "المهرسة" ررصي المخيمم لمسافة تقهر باحو 



 
 
 

اي؛ فيما انسحر المزارعون من الما قة لشية على  لعماي تجريف لار  السيا  األم اتليا   بارر و 
 حياتكم.

 طلقق األبرا  صباحاف  08:26الساعة عاه حوالي  م24/3/2022في يوم الخميس الموافق  -
بر  عسكري صوب األرا ي الزرالية من لالي  الاار صوب األرا ي الزرالية "ة"اإلسراليليالعسكرية 

ررصي بلهة لزاعة؛  التزامن مع  طالق نار من بر  عسكري  لر ررصي بلهة الفخاري.م ررق لان يونس 
ا  شكل متزامن مع بر  عسكري صوب األرا ي الزرالية و  ،ون  صا ا   ن األبرا   طلقق الاار  يهف

وتتعرف المااط   قة "الوا،" ررصي بلهة القرارةفي ما قة "السااطي" ررصي بلهة لبسان الكبيرةم وما 
 ."اإلسراليلي"الحهو،ية الشرقية والشمالية لق ا  غزة  شكل رب  يومي تنتكا ا  من صبل صوا  اتحتالي 

  2022/ ا ريلشهر: 

فتحق صوا  اتحتالي  اف صباح 11:00عاه حوالي الساعة  01/04/2022يوم الجمنة الموافق  -
زة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة المتمرك "اإلسراليلي"

،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   15تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
  صا ا .

صوا  اتحتالي ت ل   اف صباح 04:45عاه حوالي الساعة  04/04/2022يوم االثنين الموافق  -
هير البلح في المحافرة الوس ى م واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي في الما قة الشرقية ل لايرانا

 ،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا  10

فتحق صوا  اتحتالي  20:00عاه حوالي الساعة  05/04/2022يوم الثالثاء الموافق  -
البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة المتمركزة على السيا  الفاصل ررق ،ير  "اإلسراليلي"

،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   20تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
  صا ا .



 
 
 

فتحق صوا  اتحتالي نيران  16:50م عاه حوالي الساعة 12/04/2022يوم الثالثاء الموافق  -
الزرالية الواصعة ررق بلهة بيق حانون  محافرة رماي غزةم وهو األمر   سلحتكا الررارةم تجا  األرا ي

 الذي ،فع المزارعين لمغا،رة المكانم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 طل  جاو، اتحتالي  23:40م عاه حوالي الساعة 13/04/2022يوم الحد الموافق  -
شوكة ررصي رفحم نيران  سلحتكم م المتمركزون على السيا  الفاصل رماي ررق بلهة ال"اإلسراليلي"

 الررارة األرا ي الزراليةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  صباحاف  08:00عاه حوالي الساعة  ،14/04/2022يوم الخميس الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل الشرصيم نيران  سلحتكا الررارةم تجا  األرا ي  "اإلسراليلي"اتحتالي 
واصعة ررق بلهة بيق حانون  محافرة رماي غزةم وهو األمر الذي نشر الكلع في صفوف الزرالية ال

 المزارعينم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 طل  جاو، اتحتالي  صباحاف  09:00عاه حوالي الساعة  م25/04/2022يوم االثنين الموافق  -
لهة الشوكة ررصي رفح جاوب ص ا  م نيران  سلحتكا الررارة تجا  األرا ي الزرالية ررق ب"اإلسراليلي"

 غزةم ولم يسفر  طالق الاار عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي  20:40عاه حوالي الساعة  29/04/2022يوم الجمنة الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"

،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   15راليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي تجا  األرا ي الز 
  صا ا .

 

 

 

 



 
 
 

  2022/ مايوشهر: 

فتحق صوا  اتحتالي اف صباح 11:30عاه حوالي الساعة  01/05/2022يوم الحد الموافق  -
 سلحتكا الررارة  المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران "اإلسراليلي"

من اليو  نفس م  17:00تجا  األرا ي الزراليةم وتكرر  طالق الاار  شكل متق ع عاه حوالي الساعة 
 هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 الاارصوا  اتحتالي   طلقق  11:20عاه حوالي الساعة  ،01/05/2022يوم الحد الموافق  -
يق حانون  محافرة رماي غزةم وهو األمر الذي ،فع المزارعين تجا  األرا ي الزرالية الواصعة ررق بلهة ب

 لمغا،رة المكانم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

صوا  اتحتالي   طلقق اف صباح 10:40عاه حوالي الساعة  02/05/2022يوم االثنين الموافق  -
ن  سلحتكا الررارة المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيرا "اإلسراليلي"

من اليو  نفس م  17:00تجا  األرا ي الزراليةم وتكرر  طالق الاار  شكل متق ع عاه حوالي الساعة 
 هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

صوا  اتحتاليم  عتقلقا  22:00عاه حوالي الساعة  ،04/05/2022يوم الربناء الموافق  -
من صبا  يو  الخميس  11:00و فرجق عا  الساعة  عاما( 18الفتى علي توفي  عوا، ابو جريهةم )

 م وهو من سكان حي الشابورة في رفح.2022 05 05المواف  

فتحق صوا  اتحتالي نيران  20:14عاه حوالي الساعة  ،07/05/2022يوم السبت الموافق  -
م وهو األمر  سلحتكا الررارةم تجا  األرا ي الزرالية الواصعة ررق بلهة بيق حانون  محافرة رماي غزة

 الذي ،فع المزارعين لمغا،رة المكانم ولم يبلغ عن وصو   صا ا 

فتحق صوا  اتحتالي اف صباح 11:30عاه حوالي الساعة   08/05/2022يوم الحد الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"
من اليو  نفس م  17:00 ي الزراليةم وتكرر  طالق الاار  شكل متق ع عاه حوالي الساعة تجا  األرا

 هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .



 
 
 

فتحق صوا  اتحتالي نيران  09:40عاه حوالي الساعة  ،9/05/2022يوم االثنين الموافق  -
حافرة رماي غزةم وهو األمر  سلحتكا الررارةم تجا  األرا ي الزرالية الواصعة ررق بلهة بيق حانون  م

 الذي ،فع المزارعين لمغا،رة المكانم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 طلقق صوا  اف من صباح 09:30عاه حوالي الساعة  ،10/5/2022يوم الثالثاء الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي الزرالية  "اإلسراليلي"اتحتالي 

 ق بلهة لبسان الكبيرة ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .رر 

توغلق صوا  صباحاف  07:20وألت عاه حوالي الساعة  ،10/05/2022يوم الثالثاء الموافق  -
 ليا  عسكرية مصحوبة  الجرافا  ان الصاف من ررق  6معززة باحو  "اإلسراليلي"تا عة لجيش اتحتالي 

( متر تقريبافم وررعق  لعماي 70لوس ىم وواصلق اآلليا  توغلكا لمسافة )مخيم البريل في المحافرة ا
 من اليو  نفس . 15:20تجريف وتسوية في األرا ي المحاأية للسيا  الفاصلم وانسحبق عاه حوالي 

فتحق صوا  اتحتالي  11:30عاه حوالي الساعة  ،10/05/2022يوم الثالثاء الموافق  -
السيا  الفاصلم ررق ما قة  بو صفية ررق جباليا في محافرة رماي غزةم المتمركزة للل  "اإلسراليلي"

نيران  سلحتكا الررارةم تجا  رعاة األغاا  المتواجهين في الما قةم مما ،فعكم  لى مغا،رة الما قة وعه  
 استكماي  عمالكمم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 طلقق صوا  اف صباح 009:3عاه حوالي الساعة  ،12/5/2022يوم الخميس الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي الزرالية  "اإلسراليلي"اتحتالي 

 ررق بلهة القرارة ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي اف فجر  01:00عاه حوالي الساعة  13/05/2022يوم الجمنة الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  ي""اإلسراليل

 20وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
 ،قيقةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .



 
 
 

صوا  اتحتالي  فتحق 15:51عاه حوالي الساعة  ،14/05/2022يوم السبت الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصلم ررق ما قة الاعايمة ررق بلهة بيق حانون  محافرة رماي  "اإلسراليلي"

غزةم نيران  سلحتكا الررارةم تجا  رعاة األغاا  المتواجهين في الما قةم مما ،فعكم  لى مغا،رة الما قة 
 ا ا .وعه  استكماي  عمالكمم ولم يبلغ عن وصو   ص

 طلقق صوا  اتحتالي  16:30عاه حوالي الساعة  ،15/5/2022يوم الحد الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي الزرالية ررق بلهة  "اإلسراليلي"

 القرارة ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي  14:25الساعة عاه حوالي  15/05/2022يوم الحد الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"

 25وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
 ،قيقةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا 

صوا  اتحتالي   طلقق 20:00عاه حوالي الساعة  م17/5/2022الثاء الموافق يوم الث -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي الزرالية ررق بلهة  "اإلسراليلي"

 الفخاري ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي اف صباح 10:15عاه حوالي الساعة  17/05/2022يوم الثالثاء الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"

 15وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
 ،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي اف صباح 11:00عاه حوالي الساعة  17/05/2022م الثالثاء الموافق يو  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق البريل في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"

 20لي وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوا
 ،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .



 
 
 

فتحق صوا  اتحتالي  16:45عاه حوالي الساعة  ،17/05/2022يوم الثالثاء الموافق  -
المتمركزة للل سيا  الفصل الشرقيةم ررق بلهة بيق حانون ررق محافرة رماي غزةم نيران  "اإلسراليلي"

ي الما قةم مما ،فعكم  لى مغا،رة الما قة وعه   سلحتكا الررارةم األرا ي الزرالية المتواجهين ف
 استكماي  عمالكمم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

توغلق صوا   اف من صباح 09:20عاه حوالي الساعة  ،17/05/2022يوم الثالثاء الموافق  -
 قوة صوامكا سق  ليا  عسكريةم وألت ان الصاف من السيا  الفاصل صرب بوا ة  "اإلسراليلي"اتحتالي 

(م حيث  طلقق األليا  نيران  سلحتكا 100الم ب  ررق بلهة الشوكة ررصي رفح لمسافة تقهر  حوالي )
الررارة لالي توغلكا في الما قةم وررعق  لعماي التسويةم وانسحبق تلت اآلليا  عاه حوالي الساعة 

 من اليو  نفس . 13:00

 طلقق صوا  اتحتالي  20:00عاه حوالي الساعة  ،18/5/2022يوم الربناء الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق لان يونسم الاار تجا  األرا ي الزرالية ررق بلهة  "اإلسراليلي"

 لزاعة ررق لان يونسم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي اف فجر  00:30عاه حوالي الساعة  19/05/2022يوم الخميس الموافق  -
زة للل السيا  الفاصل ررق البريل في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة المتمرك "اإلسراليلي"

 20وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
 ،قيقةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اف من صباح 09:00عاه حوالي الساعة  22/05/2022يوم االثنين الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق ،ير البلح في المحافرة الوس ى نيران  "اإلسراليلي"اتحتالي 

 سلحتكا الررارة وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع 
 ،قيقةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا . 15لحوالي 

فتحق صوا  اف من صباح 08:00عاه حوالي الساعة  ،22/05/2022ق يوم الحد المواف -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق حي الشجالية ررق مهياة غزةم نيران  سلحتكا  "اإلسراليلي"اتحتالي 



 
 
 

الررارةم تجا  األرا ي الزراليةم مما ،فع المزارعين  لى مغا،رة الما قة وعه  استكماي  عمالكمم ولم يبلغ 
 صو   صا ا .عن و 

توغلق صوا  تا عة اف صباح 09:20عاه حوالي الساعة  ،23/05/2022يوم االثنين الموافق  -
 ليا  عسكرية مصحوبة  الجرافا  ان الصاف من ررق مخيم  6 قوة صوامكا  "اإلسراليلي"لجيش اتحتالي 

يبافم وررعق  لعماي ( متر تقر 70البريل في المحافرة الوس ىم وألت وواصلق اآلليا  توغلكا لمسافة )
 من اليو  نفس . 15:30تجريف وتسوية في األرا ي المحاأية للسيا  الفاصلم وانسحبق عاه حوالي 

فتحق صوا  اتحتالي صباحاف  09:30عاه حوالي الساعة  23/05/2022يوم االثنين الموافق  -
نيران  سلحتكا الررارة  المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق البريل في المحافرة الوس ى "اإلسراليلي"

 20وصاابل الغاز المسيل للهمو  تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
 ،قيقةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

 طل  جاو، اتحتالي فجراف  00:15عاه حوالي الساعة  ،27/05/2022الجمنة الموافق يوم  -
يا  الفاصل ررق بوا ة الم ب  في بلهة الشوكة ررصي رفحم صاابل م المتمركزون للل الس"اإلسراليلي"

 .اإلنارة ونيران  سلحتكم الررارة صوب األرا ي الزراليةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا 

  2022 /يونيوشهر: 

عتقلق صوا  اتحتاليم ا  اف فجر  01:00عاه حوالي الساعة  ،03/06/2022يوم الجمنة الموافق  -
عاما(م وال فل عالء فتحي  17لينم وهم: ال فل ماذر عو،ة محمه الصوفيم )ثالثة  رخا  بياكم طف
 عاماف(م وسليم محمو، سليم  بو صفرةم وهم من سكان بلهة الشوكة في رفح. 17عبه الكا،ي  بو سايمةم )

اعتقلق صوا  اتحتالي اف فجر  00:45عاه حوالي الساعة  ،04/06/2022يوم السبت الموافق  -
عاماف(م وال فل  سامة عبه الفتا  محمه البحر  16 فل مصعر نايف رحه  العواو،  )م ال"اإلسراليلي"

عاماف(م وكالهما من سكان مخيم البريل في المحافرة الوس ىم وصا  جاو، اتحتالي  اعتقالكما  15)
 من اليو  نفس . 15:35واصتيا،هما  لى جكة غير معلومةم هذا و فر  عاكما عاه حوالي الساعة 



 
 
 

فتحق صوا  اتحتالي اف فجر  00:25عاه حوالي الساعة م  04/06/2022سبت الموافق يوم ال -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق البريل في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"

لم يبلغ ،قيقةم هذا و  20وصاابل اتنارة تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
 عن وصو   صا ا .

 طل  جاو، اتحتالي  اف ظكر  12:03عاه حوالي الساعة  ،05/06/2022الحد الموافق يوم  -
م المتمركزون على السيا  الفاصل ررق بلهة الشوكة ررصي رفح جاوب ص ا  غزةم نيران "اإلسراليلي"

  سلحتكم الررارة األرا ي الزراليةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

صوا  اتحتالي  فتحق 10:00عاه حوالي الساعة  ،05/06/2022حد الموافق يوم ال -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق حي الشجالية ررق مهياة غزةم نيران  سلحتكا الررارة  "اإلسراليلي"

وصاابل الغاز المسيل لهمو م من تجا  األرا ي الزراليةم وهو األمر الذي ،فع المزارعين  لى مغا،رة 
 ا قة وعه  استكماي  عمالكمم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .الم

فتحق صوا  اتحتالي  11:20عاه حوالي الساعة  ،05/06/2022يوم الحد الموافق  -
المتمركزة للل سيا  الفصل الشرقيةم ررق بلهة بيق حانون ررق محافرة رماي غزةم نيران  "اإلسراليلي"

ن المتواجهة في الما قةم مما ،فعكم  لى مغا،رة الما قة وعه   سلحتكا الررارةم من تجا   را ي المواطاي
 استكماي  عمالكمم هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

فتحق صوا  اتحتالي  اف ظكر  15:20عاه حوالي الساعة  ،05/06/2022يوم الحد الموافق  -
ماي غزةم نيران المتمركزة للل سيا  الفصل الشرقيةم ررق بلهة جباليا في محافرة ر "اإلسراليلي"

 سلحتكا الررارةم تجا   را ي المواطاين المتواجهين في الما قةم مما ،فعكم  لى مغا،رة الما قة وعه  
 استكماي  عمالكمم هذا ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

صوا  اتحتالي  فتحق 23:00عاه حوالي الساعة  ،05/06/2022يوم الحد الموافق  -
لسيا  الفاصل ررق المغازي في المحافرة الوس ى نيران  سلحتكا الررارة المتمركزة للل ا "اإلسراليلي"



 
 
 

،قيقةم هذا ولم يبلغ عن وصو   15من تجا  األرا ي الزراليةم واستمر  طالق الاار  شكل متق ع لحوالي 
  صا ا .

 طل  جاو، اتحتالي  20:40عاه حوالي الساعة  ،07/06/2022يوم الثالثاء الموافق  -
المتمركزون للل السيا  الفاصل صرب صوفا رماي ررق بلهة الشوكة ررصي رفح جاوب  م"اإلسراليلي"

 ص ا  غزةم من صاابل اإلنارة ونيران  سلحتكم الررارة األرا ي الزراليةم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .

اعتقلق صوا  اتحتالي  19:00عاه حوالي الساعة  ،06/06/2022يوم االثنين الموافق  -
عاماف(م من سكان بلهة جحر الهيت جاوب  25من المواطن  اسل عهنان محمو،  بو ليا،ة ) م"اإلسراليلي"

مهياة غزةم وصا  جاو، اتحتالي  اعتقال  واصتا،ت   لى جكة غير معلومةم هذا و فر  عا  مساء اليو  التالي 
 .2022 06 07الثالثاء المواف  

صوا  اتحتالي  توغلق 40:14عاه حوالي الساعة  ،7/6/2022يوم الثالثاء الموافق  -
 ليا  عسكريةم من صبا  في األرا ي الواصعة ررق مهياة بيق حانون  6 قوة مكونة من  "اإلسراليلي"

متراف  محاأاة السيا   60 محافرة رماي غزةم ان الصاف من البوا ة الشرقية للمهياةم وألت لمسافة تقّهر به 
 ن صوا  اتحتالي فتحق نيران رراراتكا المختلفة تجا   را ي الشرصي الفاصل وتفيه التحقيقا  الميهانية 

المواطاينم و ن الجرافا  المصاحبة للقوة  ارر   لعماي تجريف وتسوية لضرا ي في المكانم ولم يبلغ 
 عن وصو   صا ا .

جرافا   6توغلق  صباحاف  11:59حوالي الساعة  هعا م،8/6/2022يوم الربناء الموافق  -
 لية مهعومة  كباش مهولر وصرايهر عسكري و ليتي ميركافا في محيط حاجز بيق حانون عسكرية  سرالي

وتتوغل صوا  اتحتالي  شكل محهو، بين حين و لر في  عا المااط  ررصي الق ا  ورمال م وتجّرف 
 . راٍف زرالية وت ل  الاار صوب المزارعين وتماعكم من الوصوي  لى  را يكم تحق أرالع  ماية

صامق صوا  جيش اتحتالي  10:03عاه حوالي الساعة م، 18/6/2022ت الموافق يوم السب -
 قصل عه، من المراصه في المااط  الشرقية من ص ا  غزة وتم تهميرها وبالتزامن مع اطالق نار على 

 المزارعين.



 
 
 

فجراف اعتقلق صوا  اتحتاليم  03:00عاه حوالي الساعة  ،20/06/2022يوم االثنين الموافق  -
عاما(م من سكان بلهة الشوكة ررصي رفحم  22ن اثاينم وهم: محمه محمه سالم  بو سايمةم )رخصي

عاماف(م من سكان بلهة الاصر رمالي رفحم  ثااء محاولتكم التسلل  17وبالي عرفا  فايز  بو الحصينم )
فرجق عبر الجهار الفاصل ررق بلهة الشوكة ررصي رفحم وهم من سكان بلهة الشوكة في رفحم هذا و 

 عاكم مساء اليو  نفس  عبر حاجز بيق حانون "ايرز"

صباحاف توغلق صوا  اتحتالي  9:00عاه حوالي الساعة  ،21/06/2022يوم الثالثاء الموافق  -
 ليا  عسكريةم األرا ي الواصعة ما قة بورة  بو سمرة رماي مهياة بيق  11 قوة مكونة من  "اإلسراليلي"

 لعماي  وبارر متر  محاأاة السيا  الفاصل  150ألت لمسافة تقّهر ب تهيا في محافرة رماي غزةم و 
،ونما  مزروعة  فا كة الب يخم يذكر  ن القوة  10تجريف وتسوية لضرا ي في المكان وماكا ما يقارب 

 من اليو  نفس م ولم يبلغ عن وصو   صا ا . 18:00انسحبق من المكان عاه حوالي الساعة 

صباحاف فتحق صوا   06:20عاه حوالي الساعة ، 22/06/2022يوم الربناء الموافق  -
المتمركزة للل السيا  الفاصل ررق مهياة غزةم نيران  سلحتكا الررارة وصاابل  "اإلسراليلي"اتحتالي 

الغاز المسيل لهمو م تجا  األرا ي الزراليةم وهو األمر الذي ،فع المزارعين  لى مغا،رة الما قة وعه  
 مم ولم يبلغ عن وصو   صا ا .استكماي  عمالك

 االنتهاك:جدول يوضح ملخص االنتهاكات حسب طبينة 

 تضرر مركبات اعتقال اصابات تجريف توغل إطالق نار الحدث

 14 1 16 18 67 عدد الحاالت
 مواطنين
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 يف القانون احمللي والقانون الدويل  حقوق املزارعني: رابعاً 
 اإلنسههانعليكهها المواثيهه  واإلعالنهها  والعكههو، الهوليههة المتعلقههة  حقههوق  صههقالحقههوق والحريهها  التههي نتمثههل 

 طالفتين األولهى ههي حقهوق مهنيهة وسياسهية كهالح  فهي الحيهاة والصهحة والسهالمة الجسههيةم والثانيهة حقهوق 
 .ا  المهمون اتصتصا،ي واتجتماعيأ

حقهوق اتصتصهها،ية كحه  مههن الو   ةالفلسهه ياية ههي هجههين مهن هههذ  ال هالفتين كهالح  فيالحيهها حقهوق المهزار 
والمتفهر  عاكها الحه  فهي العمهل والحه  فهي التملهتم وكحه  سياسهي ومههني والمتفهر  عاه  الحه  فهي سهيا،ت  

جهزء  صهيل مهن حقهوق اإلنسهان والتهي تهرتبط  الكرامهة  اعتبارهها حه  الشعوب المحتلة علهى موار،ههام وههي 
تحههق  اإلنسههانية معاههى للحيههاة وت كرامههةمسههان بهههون حهه  مههن حقههوق اإلن فههال معاههى ألي اإلنسههانيةمالحقههوق 

 اتنسانية.وحيثما وجه  الحياة البشرية وجبق الكرامة س وة اتحتالي وتقييهات م 

 الحق في الحياة والسالمة الجسدية 
الح  المتلصل وغير القابل لالنتقا  في الحياة   حى  مثا ة حجر الزاوية في القانون الهولي لحقوق   ن

وإأا لههم يمههاح  اإلنسههانمفالحيههاة هههي  عههز مهها يملههت  القههانونمالهههوي التههي تعتههرف  سههيا،ة  جميههعفههي  اإلنسههان
 مغزاها.سوف تفقه  الحقوق األلرا فكل  الحياةماإلنسان ح  

 اتحهتاليمالمزار  الذي يحاوي الوصوي  لى  ر   الحهو،يهة إلطهالق الرصها  عليه  مهن صهوا   ويتعرف
صتهل المهزارعين فهي )فلسه ين( صهورة نم يهة متكهررة مارسهتكا  ويعهه صهابت  و ألهت  مها وفاته    على ويترتهر

 ويعتبهههرالمههههنيينم التهههي ارتكبتكههها  هههه السهههكان  الجهههرالم وتعهههه،  صهههور القصهههيرم) سهههراليل( عبهههر تاريخكههها 
اتعتههاء علهى ألهت الحهه  المتمثهل فهي القتهل العمههه جريمهة معروفهة فهي كافههة الشهرالع والهارم القانونيهة سههواء 

 .للارم القانونية المحلية    الارا  الهولي سبة الا

كجريمههة حههرب متهى وصعههق سههلوكيا  القتههل علهى  ي مههزار  فلسهه ياي  اعتبههار   النمةةد:جريمةةة القتةةل  وتقةةوم
 مهن.رخ  



 
 
 

هههو  والقتههلالمشههمولين  حمايههة اتفاقيههة  و   ثههر مههن اتتفاقيهها  المههذكورة وصههق العمليهها  الحربيههة  األرههخا 
هون وجهه  حهه  ويعتبههر كههذلت فههي مقهمههة األفعههاي الخمسههة التههي تشههكل جريمههة اإلبههها،ة  زهههاق رو   نسههان بهه
 .الجمالية و  شعكا

 أا مها نفهذ علهى ن هاق واسهع و همن سياسهة  اإلنسهانيةهو  يهاف  حها الجرالم  ه  ينالعمه للمزارع والقتل
األليههر  لههى  فههرا،  حيههث ياصههرف الجماليههةم وهههو يختلههل عههن القتههل العمههه فهههي جريمهههة اإلبههها،ة ممماكجههة
 ن األوي ت  حهههين صوميهههة  و  ثايهههة  و عرقيهههة  و ،يايهههة فهههي نزاعههها :ويكهههون الباعهههث عليههه   معياهههةمجماعهههة 

 ت  نكههها  فعهههاي موجكهههة  هههه رهههخ   و   ثهههر مهههن السهههكان  السهههاب ميشهههتر   ن يكهههون  اعثههه  علهههى الاحهههو 
 .المههنيين

 حق المزارع في النمل  
 مها يتههما  ألهت مهن الحه  فهي التمتهع  شهرو   العمهلمة ههو الحه  فهي وت رير  ن  هم الحقهوق اتصتصها،ي

 فهالف عهن الحه  فهي ظهروف م،ون تمييز تمكين العامل من عمل  تكفل على وج  الخصو  عمل عا،لة
وطبيعية تسمح للمزار   الوصوي لعمل  في جميع األوصا   شهكل طبيعهي ت سهيما فهي  وصحيةمعمل  ماة 

 وبمههها يكفهههل لضفهههرا، العهههاملين مالمحاصهههيل للرعايهههة  و جاهههي الثمهههار  و الحصههها، األوصههها  التهههي تحتههها   ليكههها
  وتلقة.و سرهم حياة كريمة 

 لكهل رهخ  الحهه  فهي العمههلم وله  حريههة" اةلا فةةنص علةةىاإلعةةال  النةالمي لحقةةوق اإلنسةةا   مةةنحولقةد 
 "التيار   شرو  عا،لة مر ية كما  ن ل  ح  الحماية من الب الة

على جكو، مارمة العمهل الهوليهة  مسؤولية جماعية تقعنمال ومن ضمنهم المزارعين حقوق الحماية   ن
المارمهها  الهوليههة واتصليميههة كههاألمم المتحهههة وجامعههة الهههوي العربيههة والمجلههس  المسههروليةتشههترك فههي هههذ  و 

  اتفريقية.ومارمة الهوي اتمريكية ومارمة الوحهة  األوربي

 الحق في التملك 
لحقوق مكفوي في القانون الهولي  م وإن هذا الح عه  مصا،رة  ر  حق  في التملت و ار  المز  وق يتفر  حق
لكهههل رهههخ  حههه  - 1علهههى "مههن اتعهههالن العهههالمي لحقهههوق اإلنسههان ( 17حيهههث نصهههق المههها،ة )م اإلنسههان

 ". يجوز تجريه  حه من ملك  تعسفاف ت - 2 غير . التملت  مفر،   و  اترتراك مع



 
 
 

يمكهههن المهههزار  مهههن م لههه  ت تهههر، عليههه  صيهههو،م وبمههها ههههي التصههها  واسهههتئثار  ألر ههه  فملكيةةةة المةةةزارع 
 .ت يتعارف مع ما تقتهي  القوانين واألنرمة واللوالح استعمالكا واستغاللكا والتصرف فيكا على نحو

  اتباعهه  سياسههة مصهها،رة األرا ههي الفلسهه ياية وعلهههى ر سهههكاوالحقةةوق قواعةةد اةةلا ال االحةةتاللخةةالف  وقةةد
  .2005  وحتى  عا،ة انتشار  عا  1967الزرالية الماتشرة في ص ا  غزة ماذ عا   األرا ي

فههههإن الواصههههع يركههههه مههههها ل ههههورة اتسههههتيالء علههههى األرا ههههي  اعتبههههار  عههههامالف يكههههه، السههههلم واألمههههن  وعليهههه م
 ألنههه  يمثهههل تغييهههراف فهههي طبيعهههة األرا هههي  نههه  يعتبهههر عمهههالف لهههار  ن هههاق الشهههرلية الهوليهههة كمهههاواتسههههتقرارم 

 المحتلة.

 الحق في التنقل 
 حريهة التاقهل حه  الفهر، فهي اتنتقهاي مهن مكهان آللهر  ويقصههم في الوصوي ألر   وزراعتكها للمزار  الح 
 را،ت  ومشيئت  ،ون تقييه  و حرمان في  طههار  وف  والخرو  ماكا والعو،ة  ليكا الهولهةم اصليم واإلصامة ،الل

 التاقل والسفر.حرية  وي ل  عليكا حرية الحركة  و القانهونم

حريههة تاقههل المههزار   غيرههها مههن الحقههوق والحريهها  األلههرا ارتباطههاف وثيقههاف فحريههة المههزار  فههي العمههل  وتههرتبط
 حرية التاقل من مكان  صامت   لى  ر   التي يعمهل فيكها حتهى يمكاه  مبارهرة عمله  ومزاولهة  تمتع تقتهي 
 مكات .

ماذ  تقو و نوا  ات  كا، الذي تمارس   سراليل  ه الفلس يايين الحرمان من حرية التاقل نو  من   ويمثل
م وحتههى  عههه  عهها،ة اتنتشههار اسههتمر   1967 ماههذ عهها  فتههرة طويلههة  فههرف نرهها  مههن القيههو، علههى التاقههل

سل ا  اتحتالي  السي رة الفعلية على الماافذ الحهو،ية و الجويهة والبحريهةم وتقييهه وصهوي الصهيا،ين فهي 
وجهاء فهي تقريهر القا هي )غولهسهتون( الخها   هالحرب علهى غهزة  عين في الماهاط  الحهو،يهةم خراف والمزار 

م وصههه وافهه  ألههت نتقههو  ماههذ فتههرة طويههة فههي تقييههه حريههة التاقههل للفلسهه يايي " سههراليل"   ن 2009 - 2008
 تقارير األجكزة والكيئا  ولجان تقصي الحقال  ومكتر األمم المتحهة للشرون اإلنسانية.



 
 
 

يلهز  لقيامكها  ن يتسهبر الجهاني   اعتبهار  عقوبهة جماليهةم  ه اإلنسهانية ي هذا الحرمان على جريمةويا و 
السكان حرماناف متعمهاف ورهيهاف مهن الحقهوق األسهار  مها يخهالل  مجمو  في حرمان جماعهة مهن السهكان  و

 الهولي.القانون 

  حق المزارع في السيادة على مواردا 
 ح  الشعر الفلس ياي  السهيا،ة الهالمهة  62 181ة في صرارا  عهيهة ماكا القرار لقه صرر  الجميعة العام

 على  را ي  وموار،  ال بيعيةم  حيث يكون حر التصرف بكا.

حهه  وياهاها اتحهتالي ههذا الحه   حرمهان المهزار  مهن حقه  فهي التصههير لماتجاته  واتسهتيرا، لحاجياته م و 
 - ي تسهوي  ماتجاته  لهار  ص ها  غهزة  -ح  المزار  في التصهير يرتبط المزار  في التصهير واتستيرا، 

 أ كيف ل   ن يحق  الفالهة المرجوة من عمل  ،ون  ن يسهمح له   لإلنسان بربا  وثي  صتصا،ية الحقوق ات
وههو مها سهبر له  ولغيهر  مهن والمزار  الفلس ياي يتعرف للحرمان مهن ههذا الحه   بتسوي  ماتجات  الزرالية

اسههتيرا، المههوا، األوليههة للزراعههة واألسههمهة الالزمههة  مههنلاصههة  نكههم ت يتمكاههون  فا،حههةمخسههالر المههزارعين  
ن البهههذور والسهههما، والاهههايلو  واسهههتيرا،والوسهههالل الحهيثهههة فهههي الزراعهههة وغيرهههها مهههن مسهههتلزما  التقهههه  الزراعهههي 

  زراليهة  لهى ماعهق تصههير  ي ماتجها مغةزةفرضت إسرائيل حصةارًا مشةددًا علةى قطةاع وبعهه  ن وغيرها 
يتسهبر فهي اتمهر الهذي  وا تفهق  السهما  بتصههير كميها  محههو،ة  لهى األسهواق األوروبيهة الغربيهةمالهفة 
 "اإلسهههراليلي"بسهههبر تجريهههف اتحهههتالي نتيجهههة ماهههع التصههههير و لسهههالر فا،حهههة تقههههر  هههالماليين  بلسهههالر 

 القريبة من الحهو،. لضر ي واستكهاف   الصواريخ

يتوصهل عهن زراعهة  ر ه  ليوصهل سهيل الخسهالر الفا،حهة  لمزارعين مهن ليهار سهوا  نيكن  ما   عا ا ولم
 غههزةم سههبر ماههع اتحههتالي تصهههير الماتجهها  الزراليههة مههن  زراعههيمتصههيب  فههي كههل موسههم  التههي والمتتاليههة

مههن  ر هه  الواصعههة فههي الما قههة العازلههة التههي تفر ههكا  سههراليل علههى   بيههر وتجريههف  لياتهه  العسههكرية لجههزء
 .الحهو، مع الق ا طوي 

 

 



 
 
 

  جبر الضررحق المزارع في 

يجبر الهرر الواصع على المزار    ريقين األوي ر، الح  ألصل  والثاني التعويا عن الهرر الذي لحه  
.   

 فهإأا اعتهها اتحهتالي علهى حه  مهن حقهوق المهزار  الماليهةم فسهلب   ياههااألصهل  ن تهر، الحقهوق ألصهلكام و 
يقصهه بهر، الحقهوق  ن يعيهه لقانون يوجر ر، الشيء ألصهل    هافة للتعهوي م و  السرصة  و المصا،رة فإن ا

 .ياصر على الح  على الممتلكا  والمعتهي  لى الهحية الحقوق التي انتكككا سلوك  وه

يمثهل حقهاف رليسهاف يابغهي  ن يعتهرف وت يماع ر، الح  من التعويا الذي لح   المزار م كون ان التعهويا 
من الثقة في نرا  العهالة لما  المزيه ايا في  طار عملية جبر األ رارم حيث يوفر لكم   للمزارعين الهح

  بكم.يمثل  من اعتراف  األأا الذي حل 

 ولئهت المتههررين مهن الفئها  الكشهة مهن الشهعر الفلسه ياي التهي صهه ت يسهت يعون  من وت رير  ن العهيه
ولهذا يههلتي   حقههوصكممكههالعوز  و الجكهل  ماتسهراليلي" فعهل اتحههتالي "الم البهة  جبهر الهههرر الهذي  صههابكم 

 .الزراليةصواعه التامية  من التعويا كوسيلة لجبر الهرر لكم عبر ال رق القانونية صاعهة هامة

 ية لسارة  و نفقة فعلية يمكهن تقههير قيمتكها نقههاف وبيهان   لن :عرف المشر  الفلس ياي الهرر الما،ي  وصه
 .تفاصيلكا

واإلصهها ا  الجههرو   مثههل:الههذي يصههير المههزار  فههي بهنهه     الضةةرر البةةدني الشخصةةي: بالضةةرر ويقصةةد
وألهت  فعهل سهلوك اتحهتالي  و  سهبر  الهذي يصهير المهزار  فهي نفسه   و عقله   و رهرف    الد يوالضرر 

  الجوية.الرروف ال بيعية كالفيهانا  والماخفها  واترتفاعا  

 الواحهههةميا جميههع المههزارعين الهههحايا أوي المرا ههز القانونيههة اإلرههارة  لههى وجههوب  ن يشههمل التعههو  ويجههر
 موصفكم.اإلناث  سبر هشارة  مثل:وإن كان من الممكن تمييز ثلة ماكم  معاملة   ثر رعاية  م،ون تمييز

 

 



 
 
 

 

 النتائج والتوصيات:
وليس  حوال،الأ  الا الممارسات غير مبررة بأي حال من  اإلنسا  نؤكدوإننا في مركز حماية لحقوق 
وعليه فإننا  المعيشي،من مصدر رزقه وتهديد أمنه  الفلسطيني وحرمانهلها ادف إال تجويع اإلنسا  

  :التالية التوصياتو نتائج لتوصلنا ل

 النتائج: 

 حرمان ماكا:تعاني األرا ي الزرالية والمزارعين في ص ا  غزة من العهيه من اتركاليا   -1
ونهرة الموار، المالية  سبر  اتحتالليةم يكم المحاأية للحهو، المزارعين من الوصوي  لى  را

 .التعرف للخ ر وربما المو فهال عن  اتحتالليةالسياسا  
ساهم في يحيوي ق ا  كلعر الق ا  الزراعي ،وراف رليساف في تكوين الااتل المحلي الفلس ياي ي  -2

 العاملين.واستيعاب جزء كبير من  الفلس يايمتوفير الغذاء للشعر 
ما يمثل تقويا لكذا الق ا  الحيوي  سبر تسوي  ماتجات  لار  ص ا  غزة  يعاني المزار  في   -3

 .تحتالي تجا  تسوي  الماتجا  لار  الق ا الخسالر التي يتكبهها من جراء سياسا  ا
تما،ي صوا  اتحتالي اتسراليلي في استكهاف المزارعين ناجم عن عه  مالحقت  على انتكا ات   -4

 وعه  مساءلت  .
فئة المزارعين فئة هشة و عيفة تقع فريسة اتحتالي اتسراليلي في اتعتهاءا  والحصار الخان   -5

 سياسا  حسينما،ية وت ة يهفع ثماكا المزار  ما يت لر مسانهةعلى ص ا  غزة وسياسا  اصتصا،ي
 . والهوليعلى الصعيه المحلي  واجراءا 
 التوصيات:

وصل هذ  السياسة التهميرية من صبل  على رورة التحرك العاجل للمجتمع الهولي والعمل  -1
والسعي لتمكين المزارعين من استغالي  الزراليةمتجا  األرا ي  "اإلسراليلي" صوا  اتحتالي

 المتفشية. را يكم ألنكا مصهر رزصكم الوحيه في ظل الب الة 



 
 
 

(  التحرك العاجل بزيارة  را ي المزارعين )الفاونهعو مارمة األغذية والزراعة لضمم المتحهة  -2
 "اإلسراليلي"كم جراء ممارسا  صوا  اتحتالي ورصه اتنتكا ا  التي تقع علي الفلس ياينم
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اتحتالي  ما  محكمة الجاايا    مقا اة ،ولة رورة قيا  السل ة الفلس ياية اإلسرا   -3

   اتحتالي.والعمل على تعويا المزارعين عن الخسالر التي تكبهوها جراء ممارسا   الهوليةم
  الفئة الهعيفة التي تحارب في رزصكا تهلل عاجل من مرسسا  حقوق اتنسان لحماية هذ -4

وصوتكا اليومي من لالي تحميل اتحتالي المسرولية والعمل علي تعويهكم عن كل لسالرهم 
 التي حلق بكم.

 اإلسراليليلماجا  اتحتالي "ستخها  سياسة حماية الماتجا  الزرالية المحلية من الماافسة ا -5
 للمستكلكين. الماتجا  في مجاي  سعار بيع

ألجل استق اب مزيه من الهعم  الزراعي؛موعا  ،عم ومسانهة للق ا   رورة تشكيل مج  -6
 الفلس ياية.للزراعة  والعربي المحلي
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