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يفتقد الصيادون إلى مواد الصيانة الضرورية (العربي الجديد)

يمنع االحتالل دخول مستلزمات قطاع الصيد إلى غزة منذ  14عامًا ،ما أدى إلى اهتراء القوارب التي صار العمل عليها
مغامرة خطرة ،غير أن تردي األوضاع المعيشية في القطاع يجبرهم على البحث عن القوت حتى لو كلفهم حياتهم

قوائم السلع
الممنوعة

االحتالل يقتل صيادي غزة ويدمر قواربهم

غزة ـ محمد الجمل

يضطر الشقيقان إبراهيم ومحمد
ع ــواد مــن مدينة ديــر البلح وسط
ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ـ ـ ــزة ،الص ـ ـط ـ ـحـ ــاب وع ـ ــاء
بالستيكي صغير فــي كــل مــرة يــدخــان فيها
إلى بحر القطاع املحاصر بحثا عن رزقهما،
ُمــن أجــل سحب املـيــاه املتسربة إلــى قاربهما
املهترئ مرة كل نصف ساعة على األقــل ،وإال
واجها خطر الغرق.
ويـعـجــز ال ـص ـيــادان ع ــواد عــن إجـ ــراء صيانة
لقاربهما ،بسبب منع االحتالل منذ  14عاما،
إدخال مادة «الفيبر غالس  »Fiberglassوهي
ع ـب ــارة ع ــن ل ــدائ ــن مــدعـمــة بــأل ـيــاف زجــاجـيــة،
وتعد املادة االساسية لبناء القوارب ،وفق ما
أكده كل من مدير دائرة الخدمات السمكية في
وزارة الزراعة املهندس جهاد صالح ،ونقيب
الصيادين فــي غــزة نــزار عـيــاش ،وزكــريــا بكر
مـنـســق ل ـج ــان ال ـص ـيــاديــن ف ــي ات ـح ــاد الـعـمــل
الزراعي (مؤسسة مجتمع مدني).
ضحايا قائمة ممنوعات االحتالل

ال يـقـتـصــر امل ـنــع ع ـلــى الـفـيـبــر غـ ــاس ،ولـكــن
ال ـق ــائ ـم ــة ت ـ ـطـ ــول ،وف ـ ــق مـ ــا ي ـش ــرح ــه ص ــاح
وع ـيــاش ،إذ تشمل مـحــركــات املــراكــب وقطع
غيارها ،وكوابل معدنية تستخدمها املراكب
الكبيرة لسحب الشباك ،و«بخاخ إسفنجي»
إلغ ـ ــاق ال ـث ـق ــوب ف ــي الـ ـ ـق ـ ــوارب ،وأنـ ـ ـ ــواع مــن
األخشاب املقوسة تستخدم لصناعة حواف
املراكب ،ما جعل الصيد عبر املراكب املتهرئة
مهنة شــديــدة الـخـطــورة ،وي ــؤدي فــي كــل عام
إل ــى وق ــوع م ــا ب ــن  80و 120ح ــادث ــة انـقــاب
وغـ ــرق ل ـق ــوارب وم ــراك ــب ،بـيـنـمــا لـقــي أربـعــة
صـ ـي ــادي ــن ح ـت ـف ـهــم خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة م ــن شـهــر
يــولـيــو/تـمــوز  2020وأوائـ ــل شـهــر نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري ،وأصيب  90بجروح
وك ـ ـسـ ــور ،ج ـ ــراء حـ ـ ـ ــوادث م ـت ـف ــرق ــة ف ــي بـحــر
الـقـطــاع ،ول ــوال م ـهــارة معظم الـصـيــاديــن في
السباحة ،لكان عدد الوفيات أكبر كما يقول
مسؤوال قطاع الصيد بكر وعياش.
قطع األرزاق

ت ــوق ــف  300ق ــارب ــا أي م ــا يـ ـع ــادل  %20مــن
مـ ـجـ ـم ــوع امل ـ ــراك ـ ــب امل ـس ـج ـل ــة ل ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ــوزارة
والنقابة عن العمل تمامًا ،بينما يعمل %20

بشكل جــزئــي وتبحر على مـســافــات قصيرة
وفــي أج ــواء مستقرة فـقــط ،كما يــؤكــد عياش
وصــاح الـلــذان أوضـحــا ان الفيبر غــاس في
حاالت نادرة يتوفر في السوق السوداء وثمن
الكيلوغرام ما بني  100شيكل (الدوالر يساوي
 3.12شيكالت) و 150شيكال ،بعد أن كان يباع
في السابق «قبل الحصار» مقابل  10شيكالت
فقط  ،ويحتاج املركب من أجل صيانته ما بني
كيلوغرامني و 10كيلوغرامات ،حسب حجم
املركب ودرجة الضرر.
ويعمل في مهنة الصيد  4452صيادًا ،يعيلون
قــرابــة  7000ف ــرد ،يمتلكون  1583قــاربــا ،من
ب ـي ـن ـهــا  1000م ـ ـ ــزودة ب ـم ـح ــرك ــات ،وال ـب ــاق ــي
تـتـحــرك بــامل ـجــاديــف الـخـشـبـيــة ،كـمــا يــوضــح
فايز الشيخ مسؤول اإلعالم في وزارة الزراعة.
وتوقفت  %30من محركات املراكب عن العمل،
وال يوجد قطع غيار إلصالحها ،كما تعاني
جميع املحركات من إمكانية التعطل املفاجئ
بسبب ع ــدم الـصـيــانــة ،كـمــا ح ــدث مــع أحــدهــا
وال ــذي غــرق بعد تـســرب املـيــاه إلـيــه فــي شهر
س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول امل ــاض ــي بـيـنـمــا ك ــان يبحر
على مسافة  9أميال بحرية قبالة مدينة غزة،
وهـ ــرع ق ــارب ــان ن ـحــوه وان ـت ـش ـلــوا الـصـيــاديــن
ال ـعــال ـقــن ،وجـ ــرى سـحـبــه لـلـشــاطــئ ،بحسب
ن ـق ـيــب ال ـص ـي ــادي ــن عـ ـي ــاش .وت ــوف ــي ال ـص ـيــاد
محمد مصلح ،بعد انـقــاب ق ــارب صيد كان
يستقله برفقة اثنني من أشقائه ،في الخامس
وال ـع ـش ــري ــن م ــن س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول امل ــاض ــي،
ب ـعــد ت ـع ـطــل م ـح ــرك الـ ـق ــارب امل ـه ـت ــرئ ف ـجــأة،
لكن شقيقهم عــاء غــامــر ودخ ــل لهم بمركب
مهترئ كــذلــك ،ليتمكن مــن انتشال اثنني من
أشقائه أحـيــاء ،بينما فـقــدت آثــار محمد ولم
ُيعثر عليه إال جثة هامدة بعد عــدة ساعات،
وهو ما يؤكده عياش قائال« :صالحية جميع
املحركات انتهت ،العمر االفتراضي للمحرك
ما بني  3و 5أعوام كحد أقصى ،وأحدث محرك
فــي الـقـطــاع يــزيــد عـمــره عـلــى  14عــامــا ،وهــذا
يشكل خطورة على حياة الصيادين».
حصار مزدوج

ي ـم ـن ــع االح ـ ـتـ ــال دخ ـ ـ ــول مـ ــا بـ ــن 100و120
سـلـعــة (قــائـمــة مـتـغـيــرة) إل ــى الـقـطــاع أغلبها
في القطاعات اإلنشائية ،من بينها  %70من
م ـس ـت ـلــزمــات ال ـص ـيــد وف ــق م ــا ي ــؤك ــده محمد
سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني «بال

تريد» املتخصص بمراقبة أداء املعابر ،وهي
ن ـفــس ال ـس ـلــع ال ـت ــي ت ـم ـنــع م ـصــر تـصــديــرهــا
للقطاع ،كما يؤكد مصدر أمني مطلع يعمل
ف ــي مـعـبــر ك ــرم أب ــو س ــال ــم ،رف ــض ذك ــر اسـمــه
كونه غير مخول بالحديث لــإعــام ،مضيفا
أن إسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة مشتركة
مـ ــن ال ـس ـل ــع الـ ـت ــي ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا «مـ ــزدوجـ ــة
االسـتـخــدام» ،ومنعتها مــن دخــول غــزة ،وهو
مــا يــؤكــده املـهـنــدس ص ــاح مـشـيــرا إل ــى فشل
كل محاوالت وزارة الزراعة لجلب مادة الفيبر
غالس من معبر رفح.
ل ـكــن ال ـص ـيــاد م ـح ـمــود ال ـن ـجــار ،ل ــم يستسلم
مـ ـح ــاوال إدخـ ـ ــال ق ـطــع غ ـي ــار ص ـغ ـيــرة ملـحــرك
قاربه املتعطل منذ عام بواسطة مسافر قادم
إل ــى قـطــاع غ ــزة ،اش ـتــرى الـقـطــع امل ــذك ــورة من
العاصمة القاهرة ،لكنها صــودرت على أحد
حواجز الجيش املصري في سيناء ،وتعرض
املسافر الستجواب وتوقيف لعدة ساعات دار
حول سبب جلب هذه القطع.
مغامرة دخول البحر

«شراك الموت»
تفاجئ صيادي
غزة وتقتلهم
خالل عملهم
زوارق االحتالل
تخلق أمواجًا
صناعية إلغراق
القوارب المتهالكة

أجــرى معد التحقيق استطالع رأي ميدانيا
غ ـيــر ق ـيــاســي ش ـمــل  50ص ـي ــادًا يـعـمـلــون في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،أكـ ـ ــد ج ـم ـي ـع ـهــم ح ــاج ـت ـه ــم امل ـل ـحــة
والفورية ملادة الفيبر غالس ،من أجل صيانة
مــراكـبـهــم امل ـه ـتــرئــة ،وم ــن بـيـنـهــم  20وصـفــوا
دخـ ـل ــوه ــم ال ـب ـح ــر ب ـح ـث ــا عـ ــن مـ ــا ي ـس ــد رم ــق
عائالتهم بـ«املغامرة الخطرة» ،لكون مراكبهم
مليئة بالشقوق ومعرضة للغرق.
وواجـ ــه  18ص ـيــادًا مـمــن شملهم االسـتـطــاع
حـ ـ ـ ــوادث م ـم ـي ـتــة خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة
إم ــا بسبب تـســرب امل ـيــاه ل ـل ـقــوارب ،أو تعطل
املحركات ،أو لعدم قدرة املراكب الضعيفة على
الصمود أمام أمواج البحر.
ويؤكد عياش أن قطاع الصيد في غزة يحتاج
فــي ال ـظ ــروف الطبيعية مــا بــن  4و 6أطـنــان
من الفيبر غالس في كل عام ،وال يوجد بديل
متوفر في السوق ،غير أن جهات دولية وفرت
كميات محدودة جدا ،أبرزها اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،والتي دعمت صيانة مراكب
متوقفة ال يزيد عددها على  60مركبًا خالل
السنوات الثالث املاضية.
وف ـ ـ ـ ــوق ه ـ ـ ــذه امل ـ ـخـ ــاطـ ــر امل ـ ـحـ ــدقـ ــة ،ي ـت ـع ــرض
الصيادون إلطالق نار متعمد بصورة يومية
كـمــا يـقــول ع ـيــاش ،بينما وث ــق مــركــز املـيــزان
ل ـحـقــوق اإلن ـس ــان م ـص ــادرة االح ـت ــال لـ ـ 156
قــاربــا متفاوتة األح ـجــام مــا بــن أع ــوام 2013
و ،2020نصفها تــآكــل واه ـتــرأ بسبب تركها
في ميناء أســدود ،بينما أعاد االحتالل جزءا
منها ،وبـقــي  37قــاربــا محتجزا إضــافــة ل ـ 70
م ـح ــرك ــا ،ح ـتــى اآلن ،إذ يـعـمــد االحـ ـت ــال في
نصف الحاالت ملصادرة املحرك وترك املركب،
وفي حاالت أخرى يصادر االثنني معًا.
شراك الموت

أخطر ما يتعرض له الصيادون «شراك املوت»
التي تفاجئهم في املياه ،كما حدث مع ثالثة
ص ـي ــادي ــن م ــن عــائ ـلــة ال ـل ـح ــام ،ب ـعــدمــا علقت
ط ــائ ــرة مـسـيــرة ص ـغ ـيــرة ،ف ــي شـبــاكـهــم خــال
محاولتهم جمعها من املياه صبيحة السابع
من مارس/آذار املاضي ،لتنفجر وتقتلهم على
ال ـفــور ،فيما علقت طــائــرة مماثلة فــي شباك
صيادين آخرين بعدها بيوم واحد ،وبمجرد
رؤي ـت ـهــا تـجـنـبــوا ملـسـهــا وس ـل ـمــوهــا لـجـهــات

االخ ـت ـص ــاص ،وان ـت ـش ـلــت ال ـش ــرط ــة الـبـحــريــة
طائرة ثالثة من مياه البحر ،كما يؤكد إياد
ال ـبــزم ال ـنــاطــق بــاســم داخ ـل ـيــة غ ــزة ،موضحا
أن التحقيقات كشفت أن الطائرات أسقطتها
بـحــريــة االح ـت ــال ف ــي الـبـحــر بـشـكــل متعمد،
وتـحـتــوي على قنابل مـعــدة لتنفجر بمجرد
محاولة تحريكها.
واستحدث االحتالل منذ أربعة أعــوام طريقة
جديدة لتخريب وتدمير الـقــوارب تتمثل في
رش مياه عبر مضخات كبيرة مثبتة على منت
زوارق ــه ،بعد تسليط املضخة بشكل مباشر
على ال ـقــوارب مــا يتسبب بتعطل املـحــركــات،
وانـفـصــال أجــزائ ـهــا ،إضــافــة لتعطل مــولــدات
كهرباء يستخدمها الـصـيــادون ،وفــي سبعة
حوادث دفعت املضخات صيادين وأسقطتهم
ع ــن ق ــواربـ ـه ــم ،م ــا ت ـس ـبــب ب ــإص ــاب ـت ـه ــم ،كـمــا
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال طـ ــري ـ ـقـ ــة «األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج
الصناعية» ،إلغراق املراكب ،عبر دوران زورق
إســرائ ـي ـلــي بـســرعــة كـبـيــرة جـ ـ ًـدا ،ح ــول ق ــارب
الصيد ،لخلق أمــواج أعلى من أمــواج البحر،
تتسبب فــي انـقــاب املــركــب أو إلـحــاق أضــرار
ب ــه ،وف ــق إفـ ــادات  15منهم التقتهم «الـعــربــي
ال ـجــديــد» بـيـنـهــم ال ـص ـي ــادان ع ــواد وال ـن ـجــار،
وهو ما أدى إلى إهتراء القوارب بشكل أسرع،
وأخ ـ ــرج امل ــزي ــد مـنـهــا م ــن ال ـخ ــدم ــة .ونـتـيـجــة
االعتداءات املستمرة ،انخفض عدد الصيادين
من  10آالف قبل عــام  ،2007إلــى  4452حاليًا،
وتراجعت كميات األسماك التي يتم صيدها
سنويا من  4500طن ،إلى  3000وأحيانا 1500
طن فقط ،في حال أغلق البحر أو تم تضييق
م ـســاحــات ال ـص ـيــد ،وه ــذه الـكـمـيــة تـغـطــي في
أحـ ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال  %60م ــن ح ــاج ــة ال ـس ـك ــان،
ووفق املهندس صالح كان قطاع الصيد قبل
ال ـح ـصــار يـســاهــم بـنـحــو  %15إل ــى  %20من
إجمالي ناتج غــزة املحلي ،لكن ومــع تشديد
الـحـصــار وتـكـثـيــف االعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة
انخفض هذا الرقم ووصل إلى  %3فقط.
مساعدات غير كافية

رف ـع ــت ال ـح ـكــومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خـ ــال ال ـعــام
الحالي الحد األدنى لألجور من  1450شيكال
إلــى  1880شيكال شهريا ،لكن عياش أكــد أن
دخــل الصيادين الشهري ال يــزيــد فــي أحسن
األحوال على  1100شيكل ،وفي بعض األشهر
قــد يصل إلــى صـفــر ،وهــو مــا تــؤكــده الناطقة
بــاســم الـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب األح ـمــر في
قطاع غزة ،سهير زقوت ،موضحة أن أكثر من
 4000صياد يعانون ظروفا معيشية صعبة،
و %80منهم تحت خــط الفقر املــدقــع ،نتيجة
تعرضهم لحوادث مستمرة وإغالق البحر أو
تقليص مساحة الصيد ،وأخـطــر مــا فــي ذلك
مـنــع وص ــول مـسـتـلــزمــاتـهــم ،م ــا دف ــع اللجنة
للتدخل مــن أجــل مساعدتهم ،إذ دعـمــت منذ
عام  2018وحتى العشرين من أكتوبر املاضي
 40صيادا وقدمت لكل واحد منهم  5قطع من
الشباك ،بعد استعادة مراكبهم املحتجزة لدى
الجانب اإلسرائيلي.
وتــابـعــت »:اللجنة بـصــدد تقديم دعــم مماثل
ل ـ  53ص ـيــادا جــديــدا ،كـمــا انـتـهــت مــؤخــرا من
تقديم  5محركات لقوارب بالتعاون مع نقابة
الصيادين ،جلبتها عبر «تنسيق خاص» من
خ ــال املـعــابــر اإلســرائـيـلـيــة ،لـكــن عـيــاش يــرى
أن ما يقدم من مساعدات محدود جدا قياسا
بحاجة الصيادين املتفاقمة.

