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: ماء بدون وصيد سمك أرض بدون زراعة
 البقاء أجل من غزة يكافح في الزراعة قطاع

 )الفاو(المتحدة  باألمم والزراعة األغذية منظمة من فني بدعم 

 

  الوصول تقييد 
 الزراعية األراضي إلى 

 ، جرى تقييم ما مجموعه2009يونيو /حزيران ذمن
اعية في قطاع غزة كأراٍض ٪ من األراضي الزر46

] 1[ أو توقفت عن اإلنتاج إليھايتعذر الوصول 
الرصاص "األراضي خالل عملية تدمير  بسبب

العسكرية والمناطق التي يتعذر الوصول " المصبوب
 ."المنطقة األمنية العازلة"إليھا الواقعة داخل 

لقد تمت إعادة تأھيل نسبة محدودة فقط من ھذه 
ار الذي يحد من استيراد األراضي بسبب الحص

المواد والمعدات الالزمة إلعادة التأھيل ويحول دون 
المزارعون في . الوصول إلى المناطق المتضررة

ھذه المناطق غير قادرين على زراعة وإنتاج سلع 
توفير ما  نع الرعاة عجزلبيع، ويلالستھالك أو ا

يكفي من المواد الغذائية الطبيعية لحيواناتھم، 
شراء األعالف بأسعار ال يمكن تحمل ليھم ويتوجب ع

  .تكلفتھا

انخفض اإلنتاج المحلي وأصبحت سبل عيش لقد 
مع المزارعين محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد، 
. إمكانية محدودة للوصول إلى المناطق الزراعية

وزادت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير منذ بدء 
على تحمل  وأصبح الفلسطينيون أقل قدرة. الحصار

يسھم  من شأنه أنتكلفة نظام غذائي صحي متنوع 
 . ]2[في تحسين التغذية والصحة

بالقطاع  لحدث الخاصلورقة كتبت ھذه ال
 فريق الدعموالذي يقيمه غزة في الزراعي 

األراضي باألمم المتحدة العامل باإلنساني 
 الفلسطينية المحتلة
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  )’ورةمحظ' منطقة( العازلة المنطقة
 على العازلة داخل حدود المنطقة عاألراضي التي تق

تمثل  إسرائيل مع والشرقية الشمالية الحدود طول
للزراعة  الصالحة غزة قطاع أراضي) ٪29( ُثلث

 .]3[ إليھا والرعاة المزارعين وصول ويتعذر تقريباً،

 طول على كم 1 - 0.5 العازلة المنطقة عرض يبلغ
 الحدود طول على كم 2 -1.8و  الشرقية الحدود
 . ]4[الشمالية

 تغطي أراض ُيزرع بھا محاصيل العازلة المنطقة
 والخضار والفاصولياء والشعير القمح فيھا بما بعلية

 واللوز الزيتون أشجار وكذلك المختلفة،
 في الحيواني اإلنتاج معظم ويتركز. والحمضيات

تتمتع أيضاً  على تلك األراضي والتي غزة قطاع
  .والطرق اآلبار مثل ھامة تحتية يةببن

المملكة  -في استبيان جمعته مؤسسة إنقاذ الطفل 
بالمائة من المشاركين الذين  50المتحدة ُوجد أن 

عاشوا بالمنطقة العازلة أفادوا أنھم فقدوا مصدر 
بالمائة من باقي  33مقارنة بـ 2000رزقھم منذ العام 
لمائة با 73أضف إلى ذلك، فإن . سكان قطاع غزة

طقة العازلة األسر التي تسكن بالقرب من المنمن 
سكان  بالمائة من 42مقارنة بـ ،تحت خط الفقر تعيش

  حقائق ورقة 
 الحصار من يوم 1000 من أكثر بسبب غزة قطاع في يعيشون الذين وسبل عيش أولئك الناس ُدمرت حياة لقد
 لدى فإن األراضي، إلى الوصول إمكانية وزيادة سيطةب مدخالت استثمار خالل من غير أنه. الكامل شبه

 1.5 ـبِ  يُقدر لما والتغذية الغذائي واألمن الحياة ةجود على كبيرة تحسينات إدخال على القدرة الزراعي القطاع
 . فلسطيني مليون

  من األراضي الزراعية في قطاع غزة% 46، 2009يناير /انون الثانيك عدب
 توقفت عن اإلنتاج ٍضأراكأراٍض يتعذر الوصول إليھا أو يمھاقيتتم 

 

والصادرات الواردات على المفروضة القيود 
، مما يعيق التعافي من الخسائر التي مقيد ت التجاريةالقنواعبر  استيراد المدخالت الرئيسية

]. 20[ العسكرية" الرصاص المصبوب"مليون دوالر أمريكي نتيجة لعملية  268بلغ قدرھا 

 العسكرية لم يسمح بدخول" الرصاص المصبوب"في األشھر الست األولى التي أعقبت عملية 
ً  زراعيةمدخالت أية  ً فإ .غزة إلى تقريبا والدواجن الماشية تشمل المقيدة  ن الوارداتأما حاليا
 والعلفالحيوانات  لحظائر الالزم قضبان الحديدغيرھا باإلضافة إلى الدجاج وو األبقارك

وھناك حاجة لمواد البناء مثل االسمنت . وأنابيب المياه والمضخات والمرشحات لشبكات الري
ً المعدات الثقيلة إلعاو عبر األنفاق من مصر البضائع القادمة  .دة تأھيل الطرق الزراعية أيضا

عدم كما أن . بأسعار مبالغ فيھا وبالتالي ال يمكن لغالبية الفلسطينيين الحصول عليھاتباع 
خطراً من حيث الجودة والسالمة، حيث تثير الواردات يشكل وجود ضوابط على ھذه السلع 
يمكن أن التي ف من األمراض لماشية واألدوية البيطرية المخاوالتي ال تخضع للرقابة مثل ا

 .غزة ومن تفشي األمراض العابرة للحدود في المنطقةقطاع في تصاب بھا الحيوانات 

دى  ى تصدير ل درة عل زة الق ي غ ة ف اع الزراع ة و 2,300قط ن الفراول ون  55طن م ن ملي م
ً  )الشيري( الكرزيةطن من الطماطم  714قرنفل و الزھور  ى المنتجات  سنويا ي باإلضافة إل الت

ا رب نشاط . ]21[ تستھلك محلي د اقت ود وق ذالتصدير من الصفر بسبب القي دأ  المفروضة من ب
ستثناءات لھذه القيود المفروضة على التصدير خالل موسم الشتاء الماضي االت وشكل. الحصار
ر ً طفيف اً تغيي ي الصادرات  ا غ ف ة و2بل ن الفراول ار 25٪ م ن أزھ ة٪ م ن  الزين ط م اليفق  إجم

  . ]22[ لتصدير قبل الحصارا إمكانات

  

 ]23[ ٪61 بلغ لألسر الغذائي األمن تفشي انعدام

 ]24[ ٪38.6 بلغ بطالة معدل

 

 

 



  .]5[غزة  قطاع

 :الرزق كسب مصادر

 جدا حاد تراجع
الزراعة  على ادعتمعلى اال نيالقادرانخفض عدد 

 .در لكسب الرزقكمص

وذلك % 7.4تمثل القوى العاملة في الزراعة ما نسبته 
حيث انخفضت من  ،2009 عام من الرابع الربع في

ويشير . ]6[ 2007 عام من الثاني الربعفي ٪ 12.7
 فيف :إلى تدھور أسوأ الجنوبية المحافظاتالوضع ب

 األسماك وصيد الزراعة ،2007 عام من الثاني الربع
 البلح دير في الوظائف من٪ 15.3 كانت تمثل

 حلولوب. يونس خان في٪ 24.0و رفح، في٪ 20.0و
 النسب ھذه انخفضت ،2009 عام من الثالث الربع
  ]7[ .التوالي على٪ 7.2و٪ 6.2 ،٪7.4 إلى

أساسيات المعيشة دوما على المحك ويعتمد 
 .الفجوة لملء اإلنسانية الناس على المساعدات

 كل من سنتا 56 تنفقمتوسطة الحجم  األسرة
 ةاألسر تشتمل .الغذاء على أمريكي دوالر

 الغذائي األمن انعدام من تعاني التيو جمالح المتوسطة
فقط  واحد عائل على يعتمدون أشخاص 9أو  6على 

]8[ . 

 إمكانيةمن  الزراعة سيعيد انتعاش سريع لقطاع
ألغذية الطازجة، بما على االسكان المحليين  حصول

في ذلك الفواكه والخضروات والبيض واللحوم 
الوكاالت الطازجة واألسماك، والتي ال تقدمھا عادة 

 .اإلنسانية عبر خط المساعدات

٪ من مجموع القوى العاملة النسائية 3ما يقرب من 
في قطاع غزة يعمل في قطاع الزراعة وصيد 

بشكل النساء  يعانتومنذ الحصار، . ]9[ األسماك
القطاع في دورھن كمديري ذلك من تدھور  صاخ

    .األسرة ومزودي الرعاية األولية

 ـة ـــالـبـيـئ
العسكرية " لمصبوبالرصاص ا"ببت عملية تس

لمناطق الزراعية؛ بما في ذلك لبدمار كبير 
٪ من األراضي المزروعة، 17ـ ِإلحاق الضرر ب

 ].10[وذلك بسبب التجريف والتلويث الكيميائي
ويتوقع خبراء البيئة حدوث تغيير الحق في 

تباين أشكال الحياة (التنوع البيولوجي الزراعي 
من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة ) ئيداخل نظام بي

 .البعيدالمدى  علىاالقتصاد الزراعي 
 ثمن ويتوجب على المزارعين التكيف مع

، باإلضافة إلى اعتماد هواستيعاب االختالل البيئي
وقد أدى . استراتيجيات تكّيف غير كافية بالفعل

لتربة، بسبب الذي لحق با الضرر بعيد المدى
غير  بشكلي التخلص من مياه الصرف الصح

 الحد من األخرى إلى والملوثاتمنضبط والتملح 
  .على اإلنتاج التربةقدرة 
ً  مليون لتر 80-50من  تم تصريفوي من  يوميا

مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمعالجة 
ً كل يوم في البحر منذ يناير /كانون الثاني جزئيا

القدرة  إلىذلك إلى حد كبير  ويعزى، 2008
مياه . ]11[للمعالجة في قطاع غزة  جداً المتدنية 

الصرف الصحي ھذه تضر الحياة البحرية 
لالستھالك التي تعد مصدر  وتلوث األسماك

 .البشري على طول الساحل

  األسماك صيد ومحصول منطقة انكماش
التي الصيادين إلى مناطق صيد األسماك وصول  حظر، تم 2009يناير /منذ كانون الثاني
ذلك إلى نفاد كميات األسماك التي يتم وقد أدى  .أميال بحرية من الشاطئ 3تزيد عن مسافة 

 .اإليراداتبالتالي انخفاض صيدھا و
ما بعد السردين تمر أسراب أرباح الصيد من السردين، ومع ذلك،  يةغالبتأتي غزة، قطاع في 

 .]25[ ٪72بنسبة د طاالسردين المصالى انخفاض كمية  مما أدى أميال بحرية 3الـ عالمة 

ً غالبالبالغة ك اسماألجد اتووت ةحدود  ما بعد ا تنفد الصيد داخل الثالثة أميال بحري الي يس ، وبالت
ة بسرعة  ة الحالي ال األالمنطق دة من األسماك، والتي تترتب عالجي ى نجدي ة عل ار وخيم ا آث ھ

ى  على المدى الطويلودورات حياة األسماك، وبالتالي  ائم عل رزق الق يتأثر مصدر كسب ال س
يد  ماكص ة ال. (األس ت منطق ابقة كان يد الس ين ص راوح ب ة  9-6تت ال بحري ل أمي ة قب عملي

اً حسب  12كانت تصل والعسكرية " الرصاص المصبوب" يالً بحري ي، وم ات برتين  التزام
ً  20 تصل  .) في إطار اتفاقات أوسلو ميالً بحريا

امي  ين ع بة 2009و 2008ب ة األسماك المصطادة بنس وع كمي ك 47، انخفض مجم ٪، وذل
و بسرعةغير كاف لتلبية ط ذي ينم ذه الفجوة، يستورد . ] 26[لب عدد سكان غزة ال ولسد ھ

اق تحت الحدود  ر أنف التجار كميات محدودة من األسماك الطازجة والمجمدة من إسرائيل وعب
رون. ]27[بين غزة ومصر ارير عن صيادين يعب اك أيضاً تق ة  وھن ر بطريق ى ةقانونيغي  إل

اك عدد . من الصيادين المصريينالمياه المصرية، إما للصيد أو للشراء  باإلضافة إلى ذلك، ھن
زارع األسماك(ي الفناء الخلفعلى نموذج صغير من مشاريع تربية األسماك المقامة  وم )  م تق

االت  ھاذيتنفب اح وك روتين المت ادة الب يش وزي بل الع ة س ن أجل حماي انية م كانلإنس ذين  لس ال
ديالً ھزيالً . ةفي قطاع غز من انعدام األمن الغذائي ونيعان ذه األنشطة ب ك، تشكل ھ ومع ذل

ة لسكان قطاع غزة  للسماح لصيادي األسماك في قطاع غزة بتأمين األسماك الطازجة المغذي
 . وسبل عيشھم التقليدية، مما يقوض مستقبل ھذا القطاع الحيوي بشكل خطير
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  ] )بالتريد(األرقام من مركز التجارة الفلسطيني [ األسماك من إسرائيل بشكل كبير جميع دات ، ارتفعت وار2009يوليو /تموزمنذ 

  

: سريعة حقائق  
 

اخ غزة قطاع فيالتي تتمتع بھا األيدي العاملة  رةالمھل نظراً  -  ة والمن ين، والترب إن  المالئم ف
 ناجحة تأھيل إلعادة ةوفعال التكلفة منخفضة وسيلة سيوفر الزراعة قطاع على الفوري التركيز

 .الصراع بعد ما مرحلة في

ة صادرات من فقط شاحنة حمولة 118 بخروج السماح تم -  ة وزھور الفراول  غزة من الزين
انون 10 منذ رة وفي. ]28[ 2009 ديسمبر/األول ك ا فت ل م ا خرج الحصار، قب ه م  70 معدل

ً  شاحنة حمولة  .خالل موسم الفراولة غزة قطاع من يوميا

وات قصرت ،2009 يناير/الثاني كانون ذمن  - ة ق ة اإلسرائيلية البحري  مراكب وصول إمكاني
طينية الصيد ى الفلس ة عل ال ثالث ة أمي ط بحري ن فق اطئ؛ م ع الش ى أرض الواق  تقتصر ،وعل
ر  مما ،بحريين ميلين إلى األحيان من كثير في الوصول إمكانية يخفض صيد السمك بشكل كبي

 .وبالتالي تنخفض فرص تحقيق أي ربح%) 47يصل التراجع إلى (

د أسعار ارتفعت  - واد من العدي ة، الم ا الغذائي ك في بم اً، المزروعة المنتجات ذل  بشكل محلي
ذ كبير دء من د. الحصار ب ع فق ى غزة، قطاع في للخضروات المستھلك سعر مؤشر ارتف  عل
 . ]29[ الغربية الضفة في فقط٪ 1 مع مقارنة٪ 12 بنسبة المثال، سبيل

)باألطنان(كمية السمك الطازج   
 الوارد إلى غزة من إسرائيل



 الدولي القانون
القيود المفروضة على السكان المدنيين تشكل 

ً بسبب الحصار المستمر لقطاع غزة عقاب  ا
ً جماعي  ي اإلنسانيانتھاك للقانون الدولھو ، وا

 غزة على المفروض الحصار يحول كما .]12[
 والنساء األطفال ممارسة كبير حد إلى يعرقل أو

 حقوق من للكثير ھناك يعيشون الذين والرجال
 الحصول على في الحق ذلك في بما اإلنسان،
 في والحق الئق معيشي مستوى في والحق الغذاء
 .الصحة من ممكن مستوى أعلى في والحق العمل

يقع على عاتق باعتبارھا القوة المحتلة، و
إسرائيل ضمان حرية المرور دون عائق لإلغاثة 

، ويجب أن تتجنب اتخاذ التدابير ]13[ اإلنسانية
 علىسكان قطاع غزة  حصولالتي تحول دون 
 ]14[.كاملةً  حقوقھم اإلنسانية

 حماية الصيادين
العاملين في حرفة الصيد في قطاع غزة حالياً إن 
ً  ھمأرواح ةمھدد  .بالخطر كما ھي أرزاقھم أيضا

يادون ذين الص رون ال ى يبح ا إل ة وراء م  منطق
ال 3 عرضھا التيو المفروضة األسماك صيد  أمي
ا كثيراً  عيشھم سبل لدعم بحرية  أنفسھم ونيجد م

ة ال عرض ادرة لالعتق وارب ومص الق الق  وإط
ار ن الن ة م رائيلية البحري ع. اإلس يادون ويق  الص
ذي اإلسرائيلي، الجيش من مكثفة مراقبة تحت  ال

تخدم ائرات يس ة ط وارب عمودي ة وق ي حربي  ف
  ].15[ك األسما صيد نشاط مراقبة

انون ومنذ اني ك ل ،2009 الث  وجرح  صيادان قت
رون 12 راء آخ ات ج الق عملي ار إط به الن  ش

ة ا. ]16[ اليومي جل كم ر ُس ن أكث ادث 300 م  ح
ادرة وارب مص دات لق يد ومع ذ ص ة من  عملي

 . ]17[العسكرية" المصبوب صاصالر"

 أبريل/نيسان مطلع الى يناير/األول كانون منذ
حادث تم فيھا إطالق  48 ھناك كانت فقط 2010

 اإلسرائيلي الدفاع جيش دورية زوارق النار من
 . ]18[األسماك صيادي على

 عدد زاد ،"المصبوب الرصاص" عملية ومنذ
 كليش مما كبير، بشكل الصيد منطقة في الحوادث

 صيادي عدد خفض في ويساھم خطيراً  تھديداً 
 عام في 10,000 من غزة قطاع في األسماك

   .اليوم 3,500 إلى 2000

 حالـــة دراســة

 
 صياد القوقا، سامي - 2010 فبراير/شباط24 
ً  30 عمره سابق  الشاطئ لالجئين مخيم من عاما
 عندما اليسرى يده فقد غزة، قطاع شمال في

 من نار إلطالق به الخاص الصيد قارب تعرض
 حادثة في 2007 عام في إسرائيلي حربي زورق
 .اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز وثقھا

 

 

 

 

 وملوثة شحيحة: المياه
٪ من 60كثر من ألالزراعة تمثيل ، ومع بشكل حرجكافية الموارد المائية في قطاع غزة غير أصبحت 

ً حيويأمراً المياه كمية ونوعية على  إدخال تحسينات فوريةيعتبر ، ]30[ الطلب على المياه ويضطر . ا
على  ألغراض الري الزراعي، مما يشكل خطراً  ملوثة من اآلباروالمياه المالحة الالمزارعون الستخدام 

ومع تزايد الطلب على المياه لألغراض . صحة السكان بسبب تدھور نوعية الغذاء الناتجة عن ذلك
ً ضغطمما يضع ، ]31[بئر غير مرخص 2,000ما يزيد على ن على حفر وجبر المزارعالزراعية، أُ   ا

ً مفرط . نتيجة لذلكاإلنتاجية الزراعية ويحد من ، ھاالملوحة في ويزيدعلى طبقة المياه الجوفية الساحلية  ا
ً . لبنية التحتية للمياه لالستخدام الزراعي والمنزليلبناء واسع النطاق لوھناك حاجة  ال تستخدم  حاليا

الحاصل والذي  بيتسرالإلى  ، ويرجع ذلك أساساً ]32[ ٪ من المياه التي تضخ في الشبكة57سوى 
 . المياه شبكةكبيرة ليل ادة تأھيتطلب عملية إع

 
بحرية أميال 3 إلى غزة في السمك صيد منطقة خفض تم  

يعاني قطاع الزراعة بسبب تلويث مياه الصرف الصحي ومياه البحر للمياه الجوفية، مما 
لمعظم مواد البناء، مثل المعادن واالسمنت،  إسرائيلوال تسمح . يضر اإلنتاجية الزراعية

. البنية التحتية للمياه ولمياه الصرف الصحي إلنشاءعناصر أساسية وھذه . بدخول قطاع غزة
بدونھا، يؤدي استمرار انھيار مرافق الصرف الصحي في غزة إلى وصول مياه المجاري 

وعلى الرغم من أن قطاع غزة يواجه تحديات . غير المعالجة لألراضي الزراعية والبحر
ألزمة ندرة المياه  نموذج للحلول اإلقليميةتقديم  لديه القدرة على فإنإضافية فريدة من نوعھا، 

كما توفر الدراسات التجريبية الجارية . عبر تجريب نماذج مياه بديلة إلدارة المياه في المنطقة
على أساس استخدام المياه العادمة المعالجة وتحليتھا إمكانية إيجاد حلول لمعوقات المياه في 

   .وال يمكن تجريب ھذه االبتكارات تحت الحصار .قطاع غزة والمنطقة على نطاق أوسع

 غزة قطاع في الغذائي األمن
عندما يتمتع البشر كافة في جميع األوقات بإمكانية الحصول من النواحي ألمن الغذائي يتحقق ا

المادية واالجتماعية واالقتصادية على أغذية كافية وآمنة ومغذية تلبي احتياجاتھم الغذائية 
انعدام األمن ويحصل . م الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحةوتناسب أذواقھ

عندما ال يتوفر للناس ما يكفي من إمكانيات الحصول على الغذاء نتيجة معوقات مادية الغذائي 
قطاع غزة سكان ٪ من 61ويعتبر ] . 33[اقتصادية على النحو المحدد أعاله  اجتماعية أو أو

ويعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من الوكاالت اإلنسانية من منعدمي األمن الغذائي 
ومن ھؤالء الذين . ٪ عرضة النعدام األمن الغذائي16.2ويعتبر . أجل صحتھم وسالمتھم

ً  18٪ ھم من األطفال دون سن 65يعانون من انعدام األمن الغذائي،   .]34[عاما

الغذائي على المدى الطويل مع ارتفاع مستويات  األمن انعدام لھؤالء األطفال، يرتبطبالنسبة و
وفقر  اإلسھالنتج ظروف صحية مثل وباإلضافة إلى ذلك، تَ . سوء التغذية الحاد وتوقف النمو

 والتغذيةعن استمرار عدم الحصول على المياه النظيفة الناتج الدم بسبب نقص الحديد 
) شھراً  12-9(لدم عند األطفال ، ارتفع مستوى فقر ا2009فبراير / وفي شباط. ةالمتوازن

 .]35[من تعداد األطفال٪ 65.5ليصل مستوى
  :الھوامش

د األضرار تقييم:  النھائي التقرير. يونيدا .1 ة المفوضية عن أصدر ، غزة قطاع في االحتياجات وتحدي  مارس ، األوروبي
2009 

 .2010. العالمي الغذاء برنامج .2
 .2008 بعد، عن واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم دائرة). أريج( القدس - التطبيقية البحوث معھد .3
 .2010 فبراير الغذائي، باألمن والمتعلق االقتصادي-االجتماعي األطلس/ شباط وأريج العالمي األغذية برنامج .4
 2009أكتوبر /تشرين األول, المنطقة العازلة بغزة: ورقة حقائق, المملكة المتحدة –مؤسسة انقاذ الطفل  .5
 .2009. لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجھاز .6
 المرجع السابق .7
 غزة، قطاع - 2 الغذائي واألمن واالقتصادي االجتماعي المسح تقرير. العالمي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة .8



 

ول ا ويق ت: "القوق ى كن تن عل ب م يد مرك  الص
ي الخاص الصغير ي ب اه ف طينية الصيد مي  الفلس
. مني إسرائيليتان حربيتان بارجتان اقتربت عندما
د': وجھي في يليةاإلسرائ البحرية أفراد وصاح  ُع
ك سوف وإال أدراجك ي رفضتُ ' !نقتل ة، ف  البداي
دءوا ار إطالق فب ي الن دة وأصابتني. عل ن واح  م
ي الزورق قذائف رة بجروح وتسببت الحرب  خطي
 ."اليسرتان ويدي ساعدي في

 

 قام حيث غزة مدينة في الشفاء مستشفى إلى نُقل
 عاطالً  أصبح الحين ذلك ومنذ. يده ببتر األطباء

 على للحصول األونروا على ويعتمد العمل عن
 ويقول. وولديه لزوجته غذائية مساعدات
 أين بخصوص المتشددة القيود أن الصيادون
 التي المتكررة والھجمات السمك صيد يمكنھم
 المزيد تجبر اإلسرائيلية الحربية الزوارق تشنھا
  .العمل عن التوقف على منھم

 

 الصيادين دإتحا من الھسي صبح محمد يقول
 يقوم اآلن،" :غزة قطاع في الفلسطينيين
 وبدون وقت كل في النار بإطالق اإلسرائيليون

 مصادرة في اإلسرائيلية البحرية وتستمر. سبب
 .]19" [الصيادين شباك وتمزيق الصيد معدات
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