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تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

 ورقة سياساتيه
 خلق سياسات داعمة للمزارع الفلسطيني في المناطق الحدودية

 
 مقدمة

في الوقت الذي تحارب فيه حكومات العالم جائحة عالمية تؤثر على الصحة واالقتصاد في شتى أنحاء األرض، تزيد  
الفايروس على   وآثار  تداعيات  من  االسرائيلي  االحتالل  وتستمر  ممارسات  قطاع غزة،  في  المحاصرين  الفلسطينيين 

 بانتهاك حقوقهم األساسية بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي مناسب. 

 20141عام، تقوم طائرات االحتالل اإلسرائيلي منذ عام    13فباإلضافة الى فرض حصار على قطاع غزة ألكثر من  
المركبة من مواد ك   الكيماوية الخطيرة  المواد  الزراعية    "الغليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"،  برش  على األراضي 

للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة بشكل دوري مرتين كل عام، حيث أنها قامت خالل العامين  
وتشير المعطيات الواقعية المتوفرة إلى اآلن عن وجود آثار خطيرة  مرة على األقل.    17السابقين برش األراضي الزراعية  

لهذه المواد الكيماوية على المحاصيل الزراعية، والبيئة، وصحة المواطنين، حيث تسببت بموت الكثير من المحاصيل  
سبب بالسرطانات  الزراعية وتغير لونها تبعًا لشهادات عشرات المزارعين، إضافة إلى أّن بعض المواد المكونة لها تت 

 2واألمراض المزمنة. 

تؤدي بالنتيجة الى انتهاك العديد من الحقوق المرتبطة بوجود  مخاطر بيئية عديدة  إّن لرش المواد الكيماوية المذكورة  
بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية   ومستدامة،  بيئة نظيفة وصحية

 3والحق بمستوى معيشي مناسب. والعقلية 

 
 . 9، ص 2020 – 2018مركز الميزان لحقوق اإلنسان، واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول )براً(  1
 راجع: الموقع الرسمي لوزارة الزراعة الفلسطينية.  2

   3مالكان، صحيفة وقائع الغليفوسات: السرطان ومخاوف صحية أخرى، ص ستايسيانظر أيضاً: 
 في إسرائيل.  Oxygalالصادر عن المصنع المنتج لمادة اركسجال   MSDSانظر: الدليل اإلرشادي 

 الغاليفوسات. ( التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول مادة IARCانظر: تقرير الوكالة الدولية ألبحاث السرطان )
 انظر: مقابلة الخبير البيئي جورج كرزم:

gaza-in-warfare-architecture.org/investigation/herbicidal-https://forensic/   
3A/HRC/37/59. 24 January 2018. Annex: Page 8.  

https://forensic-architecture.org/investigation/herbicidal-warfare-in-gaza/
https://forensic-architecture.org/investigation/herbicidal-warfare-in-gaza/
https://forensic-architecture.org/investigation/herbicidal-warfare-in-gaza/
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 .معلومات

تتعرض المناطق مقّيدة الوصووووووول في قطاع غزة العتداءات إسوووووورائيلية متعددة األشووووووكال، ويعتبر السوووووولوك اإلسوووووورائيلي  
المتمثل في رش المبيدات  الكيميائية على طول  الشووووووووووراية  في قطاع غزة، والتي  ي في األصوووووووووول أراضووووووووووي  راعية  

ية، حيث تؤثر سوووياسوووة  إتالف المزروعات الفلسوووطينية على حياة المواطنين وأمنهم  يعتاش منها آالف األسووور الفلسوووطين
الغذائي واالقتصوووووووووادي، إذ تتعرض الترلة بفعل المبيدات  الكيميائية ال وووووووووارة، الى  تدمير ممنهم بعيد المدى، و و ما 

 اية .ينعكس بال رورة على قدرة المزارعين الفلسطينيين على الصمود على طول المناطق الشر 

حيث تتعمد قوات االحتالل اإلسووووورائيلي البيام بعمليات الرش في تلك المناطق، مع بداية المواسوووووم الزراعية وتحديدا في 
شوووووووهري ديسووووووومبر وأبريل من كل عام، و ي فترة انتار المحاصووووووويل الزراعية الشوووووووتوية والصوووووووي ية، مثل البطي  والبامية  

الشوووووعير كمحاصووووويل شوووووتوية، إضوووووافة إلى المزروعات الوراية بمختل   كمحاصووووويل صوووووي ية، والبا يالء والفول والقم  و 
دونم   2000أنواعها مثل السوووووووووبان  والجرادة والبقدونس والسووووووووولق، وتقدر المسووووووووواحة التي تهدد ا عملية الرش ما يقارب  

ا، والتي   راعية، بحسووووووب  بيانات و ارة الزراعة الفلسووووووطينية. ال تقتصوووووور خطورة عمليات الرش على المفاجأة في توقيته
عادة ما تأتي دون تحذير أو إنذار مسوووووبق، خصووووووصوووووًا وأن الرذاذ المتطاير من عمليات الرش يمتد ليشووووومل مسووووواحات  
واسووووعة، يسوووواعد ا في ذلك حالة عوامل متعددة تسووووا م في  يادة الرقعة المت ووووررة وتوسوووويع نطاقها، مثل سوووورعة الريا   

 واتجا ها.

عين الفلسوطينيين سوواء على صوعيد فقدانهم مصودر الدخل الرئيسوي لهم، حيث  تشوكل عمليات الرش تهديدا مباشورا للمزار 
ة الحيوانية مثل المواشووي والطيور التي تتغدى على االعشوواب في تلك  رو تتعرض المزروعات للتل  وتلحق ال وورر بالث

 المناطق باإلضافة لكون  ذه المواد الكيمائية المستخدمة مواد مانعة لإلنبات.

االحتالل بمزاعم وذرائع واهية في تبرير ا لعمليات الرش، وذلك للق واء على األعشواب والنباتات التي تنمو تتذرع قوات  
قرب السوويار الفاصوول، و و ما يتسووبب في اتالف مسوواحات واسووعة من األراضووي الزراعية، ويحول دون قدرة المزارعين  

يعني أن سوووولطات االحتالل تسووووتهدف األراضووووي  في تلك المناطق على اسووووتغالل ارضوووويهم وممارسووووة اعمالهم، و و ما 
الزراعية في القطاع بشوكل متعمد، اضوافة الى ما تقوم به بين الحين واألخر من عمليات توغل وتجريد داخل اراضوي  
المواطنين ، و و ما يثير االسوووتفهام حول جدوى اسوووتخدامها للمبيدات الكيميائية في رش األعشووواب مع ايامها بعمليات  

 ستمرة بين الحين واألخر.التجريد الم
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 .معلومات

 سياق المشكلة السياساتية 
 أواًل: المناطق والمساحات التي تطالها عمليات الرش. 

تشوووكل سوووياسوووة رش األراضوووي الزراعية على طول المناطق مقّيدة الوصوووول شووورقا في بالمبيدات الكيميائية التي تنتهجها  
صويريًا لمئات المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في سولطات االحتالل بحق أراضوي المواطنين الفلسوطينيين تحديًا م

على  13إعالة أسوووور م، كما تشووووكل جزء من العقاب الجماعي لسووووكان القطاع الذين يببعون تحت حصووووار للعام الوووووووووووووووووو  
، فإن سوولطات االحتالل تتعمد رش األراضووي الزراعية بشووكل منظم وممنهم i  التوالي، ووفقا لمنظمات حقواية فلسووطينية

ل الفترة من نوفمبر وحتى إبريل مسووووووووووووتهدفة المزروعات الشووووووووووووتوية حيث تحلق طائرات االحتالل على مسووووووووووووتويات  خال
م. كما تعمد 2000منخف ووووووة وتتوغل داخل أراضووووووي المزارعين لمسووووووافات مختلفة لرش المبيدات تصوووووول لعمق حوالي  

ن مسوووواحة األراضووووي التي يصوووولها رذاذ  سوووولطات االحتالل إلشووووعال إطارات الكاوتشوووووك للتأكد من اتجاه الري ، لتزيد م
المبيد. ووفقا لمؤسوسوات حقواية في قطاع غزة، فأن  ذا النوع من الطائرات التي تسوتخدمها سولطات االحتالل بإمكانها 

ميل في السوواعة، و ذا يسوواعد في  120-160غالون من المبيد، كما بإمكانها أن تطير ما بين    400-800حمل من 
، واسووتجابة لطلب حرية المعلومات    2016لتي تتأثر بالمبيدات. في تشوورين الثاني ن نوفمبر  توسوويع مسوواحة األراضووي ا

الذي قدمته منظمة مسووولك غير الحكومية ، أكدت و ارة الدفاع اإلسووورائيلية أن مبيدات األعشووواب الجوية يتم رشوووها على 
في الجنوب ، على مسوووواحة تقدر بو   يجري الرش الجوي بين معبر إيريز في الشوووومال وكيرم أبو سووووالم  .طول محيط غزة 

 أل  دونم. 12
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 iiتو يع تركيز مبيدات األعشاب أثناء انتقالها غرًلا إلى غزة.   Forensic Architectureتظهر نتائم تحليل  

 ثانيا: المواد المستخدمة في عمليات الرش الجوي. 

المناطق مقّيدة الوصووووووووووول بخليط من مواد مادة  ، فإن قوات االحتالل تقوم برش iii بحسووووووووووب الخبير البيئي "جورر كر م"
"غليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"،  كما أن مبيدات األعشاب التي يرشها الجيش اإلسرائيلي على أراضي المزارعين  
في غزة، قد تبقى في الترلة دون تحلل لب ووع سوونوات، وأوضوو  الخبير أنه ولشووكل عام تعد مبيدات األعشوواب مسوورطنة 

( التابعة  IARCتشووووووووو ات جينية وخلبية وتناسوووووووولية. ووفقا لما ذكرته الوكالة الدولية ألبحا  السوووووووورطان  وقد تتسووووووووبب ب
لمنظمة الصووووووووووووووحة العالمية، في تقرير لها فأن مادة "الغاليفوسووووووووووووووات" المادة الفعالة في العديد من مبيدات األعشوووووووووووووواب  

 .ivالمستخدمة من قبل الجيش  ي مادة مسرطنة

 ت على قطاع الزراعة. ثالثا: أثر رش المبيدا 
يتسوووووووبب رش المبيدات الكيميائية على األراضوووووووي الزراعية في قطاع غزة في إتالف وتشووووووووية بعض المحاصووووووويل، كما  
يتسوووووووووبب في تغيير لون عدد منها كونه يتغلل في جذور ا، ويظهر ذلك بوضوووووووووو  في النباتات الوراية مثل "السوووووووووبان ،  
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وسوووووا، القم ، الشوووووعير،.."، كما تتسوووووب المواد التي يتم رشوووووها السووووويما مادة " البقدونس، البا يالء، اللفت، الملفوف، الك
غليفوسوووووات" المسووووورطنة في إعدام الترلة وعدم صوووووالحيتها  للزراعة و و ما يؤدي بخسوووووائر للمزارعين، ولقد بل  إجمالي  

وحتى لحظة إعداد   2020خسوائر المزارعين جراء رش سولطات االحتالل الراضوي المزارعين بالمبيدات منذ مطلع العام  
 $.  379.670الورقة حوالي  

 

يوًما بعد رش مبيدات األعشاب. يشير اللون األحمر إلى المناطق التي فقد   15أيام و  5خسائر الغطاء النباتي بين 
 vفيها الغطاء النباتي.  

في ضوووء ما تقدم، تطر   ذه الورقة الخيارات السووياسوواتية التالية للجهات الفلسووطينية والدولية ذات العالقة، في محاولة 
طر  اقتراحات للمسووووووواعدة في خلق سوووووووياسوووووووات داعمة للمزارعين الفلسوووووووطينيين في المناطق مقّيدة  منها لوضوووووووع بدائل و 

وتفترض  ذه الورقة أن األطروحات التي سووووووتقدمها يمكن العمل بها بالتزامن، حتى تنتم أثر ا بشووووووكل فّعال    الوصووووووول،
 خالل فترة  منية معقولة

 



 

6 
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 .معلومات

 ودية وطرحها أمام الجهات الدولية  البديل األول: تدويل قضية الزراعة في المناطق الحد

يتبنى  ذا البديل طر  الق ووووووية أمام المجتمع الدولي سووووووواء في مجلس حقوق اإلنسووووووان، أو منظمة الصووووووحة العالمية،  
وغير ا من الوكاالت الدولية، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي للبيام بواجباته القانونية واألخالاية في التصودي للسوياسوات  

، وضوووووووورورة إلزام دولة  بحق المزارعين الفلسووووووووطينيينهاكات اإلسوووووووورائيلية  اإلسوووووووورائيلية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوق  االنت
االحتالل بوق  رش المبيدات السووووامة، إضووووافة لبحث إمكانية الحصووووول على تعوي ووووات من دولة االحتالل للخسووووائر  

 التي تتسبب بها للمزارعين.

 البديل الثاني: تبني سياسات وتدخالت وطنية لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في تلك المناطق  
إلى    ويستند تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، وتمكينه من معالجة آثار عملية الرش اإلسرائيلية، وتحمل   ذا البديل 

ل إيجاد صندوق لدعم المزارع الفلسطيني يسا م  الخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء السلوك اإلسرائيلي وذلك من خال
في تعوي ه عن األضرار التي يتعرض لها، ورفع ال رائب عن االحتياجات الزراعية للمزارعين في تلك المناطق،  
وتوفير نقط طبية لمساعدة المزارع في معالجة أثار الرش وتداعياتها على المحصول الزراعي. ولتوفير العالر المناسب  

،  وق ويمكن التعاون مع العديد من الجهات الدولية في  ذا اإلطار لتمويل ذلك الصند  الحيوانية في تلك المناطق. للثروة 
 ر المواد الم ادة للرش من قبلها. وتوفي
 

 :أبرز التوصيات
تي يتم رشوووووووووووها من قبل لمعرفة طبيعة المواد الكيماوية ال  من قبل لجان مختصوووووووووووة  ضووووووووووورورة فت  تحقيق دولي •

واطنين، األمر الذي  البيئة وصحة المو   ى الترلةطائرات االحتالل على األراضي الزراعية، لمعرفة مخاطر ا عل
 .يسهل تكييد  ذا االعتداء وتبعاته بموجب القانون الدولي

ة في قطاع غزة وتطوير  ة إنشووووووووواء مختبرات علميالطلب من منظمة الصوووووووووحة العالمية ومنظمة األغذية الدولي •
التي يتم اسوووووووووووتهداف األراضوووووووووووي الزراعية عبر ا، وتزويد    المواد الكيماوية  لفحص طبيعة  القدرات الفلسوووووووووووطينية

 .المزارعين بمواد لحماية ترلتهم من الموت بسبب ذلك
 .المخاطر والتأمينات الزراعيةم بشأن صندوق درء  2013لسنة  (  12تنفيذ القرار بقانون رقم  ضرورة   •
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تجنيب القطاع الزراعي كافة العمليات واألنشطة العسكرية، والسما  للمزارعين باستخدام أراضيهم الزراعية   •
 على المناطق الحدودية لقطاع غزة. 

اتخاذ كافة االجراءات المتاحة في سبيل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان مساءلة مرتكبي   •
 هاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. االنت
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