مقدمة
واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي استيداف السكان المدنيين وممتمكاتيم في قطاع غزة خالل شير يونيو من العام  ،2014وسط
استمرار الحصار المفروض عمى قطاع غزة والذي شددتو سمطات االحتالل عمى سكان قطاع غزة منذ أيمول (سبتمبر) .2007
يستعرض التقرير أبرز االنتياكات اإلسرائيمية خالل يونيو ،2014وذلك وفقاً لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا مركز الميزان لحقوق
اإلنسان في قطاع غزة.

يبدأ التقرير بخالصة إحصائية لمجمل االنتياكات التي وقعت خالل الفترة ،حيث بمغ عدد القتمى ( )5من بينيم طفل ،فيما بمغ عدد
الجرحى ( )40جريحاً ،من بينيم ( )11طفالً و( )8سيدات.
ويشير التقرير إلى استمرار قوات االحتالل في أعمال القتل خارج نطاق القانون ،أو ما يعرف بعمميات االغتيال والتصفية الجسدية ،لمن
تدعي قوات االحتالل أنيم مطموبين ليا ،دون ان تمقي باالً ،أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانون الدولي ،التي تصنف ىذا النوع من
األفعال عمى أنو يشكل انتياكاً جسيما لقواعد القانون الدولي ،ومخالفا لممعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة ،التي كفمت الحق
في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أي من الظروف.

يتناول التقرير مواصمة قوات االحتال ل اإلسرائيمي استيداف المدنيين الفمسطينيين ال سيما في المناطق القريبة من الحدود الشمالية
والشرقية لقطاع غزة ،في سياق محاوالتيا تكريس منطقة مقيدة الوصول عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية لمقطاع .كما يرصد التقرير
كافة اليجمات الصاروخية والمدفعية وعمميات إطالق النار المتكررة ،والتي بمغت ( )60حالة ،كانت تتسم ىذه اليجمات بالعشوائية
مخالفة مبدأ التناسب والتمييز لجية عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيين.
ويرصد التقرير أعمال التوغل التي تنفذىا قوات االحتالل في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع غزة ،والتي يصاحبيا في كثير
من األحيان أعمال تسوية وتجريف واطالق نار.
يستعرض التقرير االنتياكات الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين ،التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضو قوات االحتالل
عمى القطاع وتحرم سكانو من حقيم في العمل وتنتيك جممة حقوقيم اإلنسانية .حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداف تمك
القوات لمصيادين ومنعيم من مزاولة عمميم من خالل حرمانيم من تجاوز ما مسافتو ( )6أميال بحرية عن شاطئ قطاع غزة ،واستيدافيم
بشكل متكرر واطالق النار تجاىيم ومالحقتيم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر .وفي ىذا السياق رصد المركز خالل الفترة
التي يتناوليا التقرير وقوع ( )12إعتداء ضد الصيادين الفمسطينين ،تسببت في مقتل صياد ،واعتقال ( ،)2واالستيالء عمى قارب صيد.

ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالل سياسة االعتقال والحجز التعسفي واستخدام المعابر كوسيمة البتزاز الفمسطينيين واعتقاليم ،بما في
ذلك المرضى وأشخاص بحاجة ماسة إلى التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث رصد خالل الفترة إعتقال مريض ،وموظف في
مؤسسة دولية.
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خالصة إحصائية

تشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية ،قام باحثو مركز الميزان لحقوق االنسان بجمعيا من الميدان وتستند إلفادات
الضحايا وشيود األعيان .ويظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خالل
استعراضو لممعطيات التي تشير إلى:


استمرار أعمال القتل خارج نطاق القانون وتعمد إيقاع القتمى والجرحى باستخدام قوة غير متناسبة ودون تمييز؛



استمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين ،واستمرار حرمانيم من الصيد من خالل منعيم من تجاوز الستة أميال؛



استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة؛



استمرار االعتداءات الموجية ضد المدنيين الفمسطينيين ،قرب حدود الفصل ،واستمرار حرمانيم من مزاولة أعماليم بحرية؛



استمرار استيداف التجمعات السممية ،المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛



استمرار عمميات االعتقال التعسفي السيما عمى معبر بيت حانون (ايرز)؛



استمرار الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتيك حرية حركة البضائع واالفراد؛
جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل شهر يونيو من عام 2014
عدد حوادث اطالق النار

60

عدد الشهداء

5

الشهداء من االطفال

1

عدد المصابين

40

المصابين من األطفال

11

المصابين من النساء

8

عدد عمميات التوغل

2

عدد حوادث االعتقال

2

عدد المعتقمين

2

عدد االنتهاكات عمى الصيادين

12

عدد الشهداء

1

عدد المعتقمين

2

عدد القوارب التي تم االستيالء عميها

1

2

إستخدام القوة المفرطة والمميتة
واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي استخدام القوة المفرطة والمميتة ،سواء خالل عمميات القتل خارج نطاق القانون ،أو من خالل إطالق
النار الذي يستيدف المدنيين في المناطق مقيدة الوصول ،أو أعمال القصف التي تنتيك مبدأ التناسب والتمييز وال تكترث لحياة وسالمة
المدنيين.
القتل خارج نطاق القانون:
واصمت قوات اإلحتالل اإلسرائيمي عمميات القتل خارج نطاق القانون ،وشيدت الفترة التي يغطييا استمرار قوات اإلحتالل بيذا النوع من
أعمال القتل ،أو ما يعرف باالغتيال والتصفية الجسدية ،لمن تدعى قوات اإلحتالل أنيم مطموبين ،دون أن تمقي باالً ،أو تبدي أي
اكتراث بقواعد القانون الدولي ،التي تصنف ىذا النوع من الجرائم عمى أنو يشكل انتياكاً جسيما لقواعد القانون الدولي ،ومخالفا لممعايير
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة ،يورد التقرير االنتياكات التي وثقيا مركز الميزان خالل يونيو من العام  2014عمى النحو اآلتي:
 .1قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي بصاروخ واحد عمى األقل ،عند حوالي الساعة  22:20من مساء يوم األربعاء الموافق

 ،2014/6/11دراجة نارية يقودىا الشاب :محمد أحمد عبد المطيف العاوور ( 33عاماً) ،بينما كانت تسير أمام مقر الشرطة
البحرية الكائن عمى شاطئ بحر بيت الىيا في محافظة شمال غزة ،وتسبب القصف في مقتل الشاب عمى الفور ،بعد أن

تمزقت األجزاء العموية من جسده ألشالء .وتفيد التحقيقات الميدانية أن المستيدف كان يحمل خمفو عمى الدراجة ابن أخيو
الطفل :عمي عبد المطيف أحمد العاوور ( 10سنوات) ،ما تسبب في إصابتو بجراح بالغة ،كما تزامن القصف مع مرور سيارة
مدنية زرقاء المون من نوع مرسيدس بمحاذاة الدراجة ،ما تسبب في إصابة سائقيا :حمادة حسين محمد نصر ( 32عاماً)
بجراح بالغة ،كذلك أصيب أحد المشاة الذين تزامن تواجده في المكان مع القصف ،وىو :منذر محرز حسين المسارعي (27

عاماً) .ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح الطفل والسائق بالخطيرة ،وحولتيم الستكمال العالج في

مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،بينما وصفت جراح المسارعي بالطفيفة .ىذا وتسبب القصف في تدمير الدراجة كمياً ،وتضرر
المركبة بشكل بالغ .الجدير بالذكر أن المصادر الطبية في مستشفى الشفاء أعمنت عند حوالي الساعة  16:00من مساء يوم

السبت الموافق  ،2014/6/14عن وفاة الطفل العاوور متأث اًر بجراحو.

 .2قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي ،بصاروخين ،عند حوالي الساعة  3:10من عصر يوم الجمعة الموافق ،2014/6/27

سيارة مدنية من نوع (كيا سيراتو) رمادية المون كانت تسير في شارع الرشيد المعروف بشارع البحر غرب مخيم الشاطئ غرب
مدينة غزة ،حيث كانت السيارة تسير باتجاه الجنوب بالقرب من مفترق منزل رئيس الوزراء السابق إسماعيل ىنية ،وأدى
القصف إلى اندالع النيران في السيارة ومقتل من كانا يستقالنيا وىما :محمد محمد رمضان الفصيح ( 24عاماً) ،من سكان

حي الشيخ رضوان ،وأسامة حسن موسى الحسومي ( 22عاماً) ،من سكان مدينة بيت الىيا شمال القطاع ،وقد تحول
جسدييما إلى أشالء ،ىذا ولم يبمغ عن وقوع اصابات جراء االستيداف.

 .3قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بصاروخين ،عند حوالي الساعة  21:10من مساء يوم األحد الموافق  2014/6/29تجاه

مجموعة من الشبان كانا يسيران عمى طريق "كوسفيم" الواقع جنوب قرية وادي السمقا – جنوب شرق مدينة دير البمح – مما
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أسفر عن استشياد أحدىما وىو :محمد زايد سالم عبيد ( 24عاماً) ،جراء اصابتيا بأنحاء متفرقة من الجسم .واصابة آخر،

حيث نقال إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس.
أعمال قصف تنتهك مبدأ التمييز والتناسب:

واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي خالل شير يونيو من العام  ،2014استيدافيا المنظم لممدنيين وممتمكاتيم من خالل إطالق النار

العشوائي ،وأعمال القصف التي طالت مناطق مختمفة داخل قطاع غزة دون األخذ بعين االعتبار مبدأي التمييز أو التناسب .ووفقاً

ألعمال الرصد والتوثيق التي يواصميا مركز الميزان فقد اتسمت ىذه اليجمات بانتياك مبدأ التمييز والتناسب لجية عدم اكتراثيا باألضرار
التي تمحق بالمدنيين وممتمكاتيم.فقد واصمت قوات اإلحتالل فتح نيران أسمحتيا تجاه المدنيين الذين يتظاىرون في المناطق الشرقية ،وشن
الطيران االسرائيمي عدة غارات استيدف فييا مواقع وأرضي زراعية ،وتسببت شدة اإلنفجارات التي أحدثيا القصف بحاالت من الخوف

والرعب في صفوف السكان السيما االطفال ،نورد أبرز أعمال القصف التي رصدىا مركز الميزان خالل الفترة التي يغطييا التقرير عمى
النحو اآلتي:
 .1قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،عند حوالي الساعة  23:10من مساء يوم السبت الموافق  2014،/6/14بصاروخ واحد
غرفة من الصفيح تعود ممكيتيا لممواطن يونس سالم إبراىيم أبو جميدان ( 51عاماً) تقع داخل أرضو الكائنة في حي السالم

جنوب رفح ،ما تسبب بإلحاق أضرار جزئية ب( )13منزل سكني ،تقيم فييا ( )13عائمة قواميا ( )60فرد ،من بينيم ()31
طفل ،ىذا ولم يبمغ عن إصابات في األرواح.
 .2قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،عند حوالي الساعة  23:20من مساء يوم السبت الموافق  ،2014/6/14بصاروخ واحد
أرض زراعية مؤجرة لمواطنين داخل األراضي المحررة غرب رفح قرب موقع أبو عطايا التابع لمجان المقاومة الشعبية ،تفيد

التحقيقات الميدانية بأن القصف ألحق أضرار بـ( 26دونم) من الدفيئات الزراعية ،وأسفر عن إصابة المواطنة إسالم محمد
يونس عويضة 28( ،عاماً) ،بشظايا في القدم اليسرى ،بينما كانت في فناء منزليا ،الكائن في اإلسكان السعودي غربي رفح،
جرى تحويميا لمستشفى غزة األوروبي ،ووصفت المصادر الطبية فييا إصابتيا بالمتوسطة.

 .3قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،عند حوالي الساعة  11:30من صباح يوم السبت الموافق  2014/6/14بصاروخ واحد
مخزن زراعي تعود ممكيتو لو ازرة الزراعة والكائن في األراضي المحررة غرب رفح ،أسفر عن تدميره بالكامل ،ولم تسجل أي

إصابات في األرواح.

 .4قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بصاروخ واحد ،عند حوالي الساعة  1:55من فجر اليوم الثالثاء الموافق ،2014/6/17
ورشة حدادة تعود لممواطن أشرف محمد سعيد المولو ( 36عاماً) ،ومساحتيا ( )250مت اًر مربعاً ،وتقع في شارع يافا في حي

التفاح شمال شرق مدينة غزة ،وقد أدى القصف إلى تدمير الورشة بشكل كمي ،كما دمر القصف ورشة المواطن شريف محمد

سعيد المولو ( 33عاماً) لمحدادة ومساحتيا ( )200مت اًر مربعاً بشكل كمي ،وورشة عماد مصطفى محمد كالب ( 34عاماً)

لمنجارة ومساحتيا ( )250مت اًر مربعاً بشكل كمي ،وورشة جواد صبري رمضان بصل ( 53عاماً) لنجارة الدواجن ومساحتيا

( )250مت اًر مربعاً بشكل جزئي ،وورشة محمد جميل سعيد الوالي ( 40عاماً) لمرخام ومساحتيا ( )250مت اًر مربعاً بشكل
جزئي ،ىذا ولم يبمغ عن وقوع اصابات في المكان.
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 .5قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بصاروخ واحد ،عند حوالي الساعة  1:30من فجر يوم الجمعة الموافق ،2014/6/20
أرض خالية تقع في شارع  8في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ،وتعود األرض لعائمة الدحدوح ،وقد ادى القصف إلى اصابة

( )7مواطنين من بينيم ( )4أطفال ،وسيدة ،والمصابين ىم :عبد الكريم أحمد الدحدوح ( 52عاماً) ،اسراء أدىم عبد الكريم

الدحدوح ( 8أعوام) ،براء أدىم عبد الكريم الدحدوح ( 7أعوام) ،رحاب فوزي محسن الدحدوح ( 68عاماً) ،عبد الكريم رائد عبد
الكريم الدحدوح ( 52عاماً) ،مصعب أحمد دلول ( 25عاماً) ،ريم معتصم أحمد دلول ( 3أعوام) ،منيرة معتصم أحمد دلول

( 13عاماً) ،وقد أدى القصف أيضاً إلى اشتعال النيران في بركس لتخزين الشيبس يعود لشركة تفاحة األنبار لمتجارة ،لصاحبيا
محمد يعقوب حبيب ( 48عاماً) حيث دمر البركس والبضائع بشكل شبو كمي.

 .6قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي عند حوالي الساعة  23:20من مساء يوم الثالثاء الموافق 2014/6/24م ،استراحة تابعة
لموظفي بمدية الزوايدة تقع عمى شاطئ بحر الزوايدة  ،ووفقا لممعمومات المتوفرة فقد اطمقت طائرات االحتالل صاروخ تحذيري
سقط بالقرب من االستراحة أعقبو مباشرة قصف االستراحة بثالثة صواريخ عمى األقل مما أسفر عن وقوع أضرار جزئية في

ا الستراحة  ،كما أصيب اثنين من عناصر الشرطة البحرية كانوا يتواجدوا في المكان حيث نقموا إلى مستشفى شيداء االقصى
بدير البمح ووصفت إصابتيم بالطفيفة ،وقد أحدث القصف حالة من الخوف واليمع في صفوف المستجمين الذين كانوا
يتواجدوا عمى شاطئ البحر ،يذكر أن االستراحة تقدر مساحتيا(  500متر مربع) بداخميا صالة ومعرش.
 .7قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بثالثة صواريخ ،عند حوالي الساعة  23:10من مساء يوم الثالثاء الموافق
 ، 2014/6/24مزرعة لمحمضيات يممكيا ورثة :حسن السيد عمي أبو طالب "المصري" ،وتقع في منطقة الحطبية في بيت

الىيا بمحافظة شمال غزة ،ما تسبب في جرح ( )5مواطنين من بينيم طفل ،وىم :سعده محمد أحمد المسممي ( 45عاماً)،
فاتن محمد حسين أبو طالب ( 31عاماً) ،مالكة صالح أحمد أبو بنات ( 28عاماً) ،ميا محمود محمد أبو بنات ( 25عاماً)،

والطفل :ابراىيم محمد حسن المصري (عامان) ،وجميعو أصيب بجراح في أنحاء الجسم ووصفت المصادر الطبية في مستشفى

تضرر ما مساحتو ( 3000مت اًر) من األرض مزروعة بـ 150شجرة
كمال عدوان جراحيم بالطفيفة .كما أسفر القصف عن
ّ
تضررت نوافذ ( )6منازل سكنية محيطة بالمزرعة ،بشكل جزئي.
برتقال ،كذلك ّ

 .8قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بصاروخين اثنين ،عند حوالي الساعة  00:00من ساعات الصباح األولى من يوم
األربعاء الموافق  ،2014/6/25مزرعة لمحمضيات يممكيا المواطن :عوني ىاشم محمد أبو عبسة ،وتقع جنوبي موقع ال17
في منطقة التوام في جباليا بمحافظة شمال غزة ،ما تسبب في جرح المواطنة :أحالم أحمد توفيق عويضة ( 20عاماً) ،والطفمة:

لميس عبد القادر عبد الرؤوف العامودي (عام ونصف) ،بجراح في أنحاء الجسم ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال

تضرر ما مساحتو ( 6000متر مربع) من األرض مزروعة بـ 300شجرة من
عدوان جراحيم بالطفيفة .كما أسفر القصف عن ّ
تضررت نوافذ منزلين سكنيين ،ومركبتين ،وورشة حدادة (تعود ألبناء مالك المزرعة) بشكل جزئي.
الحمضيات والزيتون ،كذلك ّ

 .9قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بثالثة صواريخ ،عند حوالي الساعة  23:10من مساء يوم الثالثاء الموافق
 ،2014/6/24مزرعة لمحمضيات يممكيا ورثة :حسن السيد عمي أبو طالب "المصري" ،وتقع في منطقة الحطبية في بيت
الىيا بمحافظة شمال غزة ،ما تسبب في جرح ( )5مواطنين من بينيم طفل ،وىم :سعده محمد أحمد المسممي ( 45عاماً)،

فاتن محمد حسين أبو طالب ( 31عاماً) ،مالكة صالح أحمد أبو بنات ( 28عاماً) ،ميا محمود محمد أبو بنات ( 25عاماً)،
والطفل :ابراىيم محمد حسن المصري (عامان) ،وجميعو أصيب بجراح في أنحاء الجسم ووصفت المصادر الطبية في مستشفى

تضرر ما مساحتو ( 3000مت اًر) من األرض مزروعة بـ 150شجرة
كمال عدوان جراحيم بالطفيفة .كما أسفر القصف عن
ّ
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تضررت نوافذ ( )6منازل سكنية محيطة بالمزرعة ،بشكل جزئي .الجدير ذكره أن المكان يستيدف لممرة األولى
برتقال ،كذلك ّ
من قبل الطيران الحربي اإلسرائيمي .وتفيد المعمومات الميدانية أن المستيدف أنفاق أرضية يطمق منيا الصواريخ.
 .10قصفت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس ،عند حوالي الساعة  7:45من
صباح ،يوم الجمعة الموافق  ،2014/6/27بقذيفة مدفعية ،مئذنة مسجد اليدى في بمدة خزاعة والذي يبعد مسافة تقدر بحوالي
( 1500متر) ،عن الشريط الحدودي الفاصل ،وبعد خمس دقائق أطمقت قوات االحتالل قذيفة مدفعية تجاه مئذنة مسجد التقوى
في بمدة خزاعة والذي يبعد عن الشريط الحدودي مسافة تقدر بحوالي ( 1600متر) ،أسفرت أعمال القصف عن إلحاق أضرار
بمئذنتي المسجدين ،فيما تسبب تناثر الشظايا في محيط مسجد التقوى إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح ،حيث تصادف

تواجدىم في مكان الحادث .ومن بين المصابين طفمين وثالثة نساء ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى غزة األوروبي في خان
يونس ،والمصابون ىم :نسرين نصر اهلل محمد النجار 35( ،عاماً) ،وأصيبت بشظايا في الكتف األيمن والفخذ األيسر.

وطفمتيا بيسان طارق إبراىيم النجار 9( ،أعوام) ،وأصيبت بشظية سطحية في اليد اليسرى  ،زكية حمودة محمود قديح49( ،

عاماً) ،وأصيبت بشظية سطحية في الرأس .سمر رسمي محمد النجار 22( ،عاماً) ،وأصيبت بشظايا في اليدين .سراج وائل

محمد النجار ( 11عاماً) ،وأصيب بشظية في الظير (حالتو خطيرة) .إبراىيم محمود إبراىيم النجار ( 22عاماً) ،وأصيب

بشظية في أصابع يده اليسرى .بكر حسين محمد النجار 25( ،عاماً) ،وأصيب بشظية في رجمو اليسرى ورضوض في ظيره.
عمر عبد الكريم عبد اهلل الناقة ( 21عاماً) ،وأصيب بشظايا سطحية في يديو ورجميو.

 .11قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي ،عند حوالي الساعة  1:15من فجر يوم السبت الموافق 2014/6/28م استراحة تابعة
لموظفي بم دية الزوايدة تقع عمى شاطئ بحر الزوايدة وأوقع القصف أضرار في االستراحة ،ولم يسجل وقوع إصابات ،يذكر أن
االستراحة تم استيدافيا قبل أقل من أسبوع.
 .12قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي ،بثالث صورايخ ،عند حوالي الساعة  22:55من يوم السبت الموافق ،2014/6/28
قطعة أرض تقع شرق مخيم البريج ،وقد أحدث القصف حفرة في المكان واقتالع حوالي  20شجرة زيتون وتين تعود ممكيتيا

لممواطن أحمد محمد ىميل (35عاما) ،كما تسبب في تدمير مزرعة دواجن تبمغ مساحتيا ( )450متر مربع ونفوق ()3000

كتكوت ،وتضرر منزل ريفي مساحتو ( 50متر) مسقوف بألواح الصفيح تعود ممكيتو لممواطن أحمد عباس خمف (60عاما).
وتضرر مخزن أعالف ونقوف رأس من الماعز لممواطن حسن عبد الكريم النباىين (64عاما) .
 .13أطمقت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية ،عدداً من قنابل االنارة الميمية (فوانيس اإلضاءة) ،عند
حوالي الساعة  22:50من مساء يوم السبت الموافق  ،2014/6/28تجاه المنطقة الحدودية الكائنة شرق منطقة القطبانية
الحدودية شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة ،سقطت إحداىا عمى األرض قبل أن تنطفئ ما تسبب في اشتعال الني ارن
في أحد األحراش الكائنة شرقي منطقة شارع البنات جنوبي بيت حانون ،سيطرت عميو أطقم الدفاع المدني الفمسطيني ،دون
وقوع اصابات.
فرض مناطق مقيدة الوصول :
فرضت قوات االحتالل اإلسرائيمي مناطق بالقرب من حدود الفصل الشرقية والشمالية منعت السكان من االقتراب منيا أو التحرك فييا،
وتمتد المنطقة عمى طول ( 62كم) ىي طول المسافة عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة .وفيما تدعي تمك القوات أن

6

المسافة ال تتعدى ال( )300متر إلى الغرب من الحدود الشرقية والى الجنوب من الحدود الشمالية داخل أراضي قطاع غزة ،لكن
الممارسات عمى األرض تثبت أن االستيداف واالعتداءات تطال مسافة تصل إلى حوالي  1500متر (كيمو ونصف متر) في بعض
المناطق .وتستخدم تمك القوات سياسة إطالق النار والقذائف المدفعية بشكل دائم تجاه كل ما يتحرك في ىذه المناطق ،كما تواصل
التوغل بشكل شبو يومي في تمك المنطقة حيث تدفع بجرافات ضخمة مصحوبة بقوات عسكرية تقوم بأعمال تجريف لألعشاب وتسوية
لألراضي .وتمنع ىذه اإلنتياكات المدنيين الفمسطينيين السيما المزارعين منيم من مزاولة أعماليم وفالحة أراضييم .كما تواصل تمك
القوات فرض حصا اًر بحرياً ،تواصل خاللو الزوارق الحربية اإلسرائيمية إطالق النار بشكل شبو يومي تجاه الصيادين الفمسطينيين في
عرض البحر أو قرب حدود الفصل المائية ،مما يجبر الصيادين عمى مغادرة البحر نحو الشاطئ وتمنعيم من ممارسة عمميم بحرية،
كما تقوم الزوارق بمحاصرتيم وتجبرىم عمى القفز في المياه والسباحة أحياناً لمسافات طويمة قبل أن تعتقميم ،وتستولى عمى قواربيم
وتقطرىا إلى ميناء إسدود ،كما تتعمد في حاالت كثيرة تخريب معداتيم كتقطيع شباك الصيد واطالق النار عمى محركات القوارب.
يستعرض التقرير أبرز االنتياكات التي رصدىا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في المناطق مقيدة الوصول ،عمى النحو اآلتي:
أوالً /المناطق البرية:
 .1فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية ،نيران أسمحتيا ،عند حوالي الساعة  14:30من يوم
السبت الموافق  ،2014/6/21تجاه تظاىرة نظّميا عدد من الشبان واألطفال ضد المنطقة المقيدة الوصول في المنطقة
الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة ،وتخمل إطالق النار إطالق عدد من قنابل

الغاز المسيل لمدموع .ما تسبب في إصابة أحد المشاركين بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالطفيفة،

وىو الشاب :خالد محمد ربيع المصران ( 19عاماً) ،من سكان الشجاعية بمدينة غزة ،وأصيب برضوض في أنحاء متفرقة من

الجسم نتيجة السقوط .وتعتبر التظاىرة شكالً من أشكال التجمع السممي شرقي جباليا.

 .2أطمق جنود االحتالل اإلسرائيمي المتمركزين عند حدود الفصل ،شرق قرية وادي غزة (جحر الديك) ،عند حوالي الساعة

 18:00من يوم الخميس الموافق  ،2014/6/26نيران أسمحتيم تجاه عمال جمع الخردة والبالستيك المتواجدين في مكب
النفايات الواقع شمال شرق قرية وادي غزة (جحر الديك) ،مما أسفر عن إصابة رؤوف إياد عبيد البالغ من العمر ( 18عاماً)،

بعيار ناري في الفخذ األيمن ،نقل إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة ،ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة.

 .3فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  7:00من مساء يوم السبت الموافق
 ، 2014/6/28تجاه األراضي الزراعية شرق بمدة عبسان الجديدة ،أسفر إطالق النار عن إصابة مواطنين بينما كان في

ارضيم الزراعية التي تبعد عن الشريط الحدودي الفاصل مسافة تقدر بحوالي  350متر ،وىما بدر ياسر محمود عصفور (19
عاماً) أصيب بعيار ناري يده اليمنى .ونبيل تيسير محمد عصفور ( 20عاماً) أصيب بعيار ناري في ساقو األيمن ،وتم نقميما
الى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العالج.
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التوغالت في المناطق البرية:
تتوغل قوات اإلحتالل اإلسرائيمي إنطالقاً من حدود الفصل الشرقية ،تجاه مناطق مختمفة من قطاع غزة ،يتخالليا تجريف وتسوية في
األراضي القريبة من حدود الفصل ،وتأتي عمميات التوغل وسط إطالق لمنار وفي ساعات الصباح أي في ذروة نشاط المزارعين مما
يدفعيم لترك حقوليم ومزارعيم خشية عمى حياتيم ،وعادة ما يستمر التوغل لعدة ساعات ،كما تشارك اآلليات في عمميات التوعل بمساندة
من الطائرات .يستعرض التقرير عمميات التوغل التي رصدت خالل الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:
 .1توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،عند حوالي الساعة  10:00من صباح يوم األحد الموافق  ،2014/6/1مسافة تقدر بحوالي
 200متر شرق بمدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس ،وشرعت في أعمال تسوية وتجريف ،كما أطمقت تمك القوات نيران
أسمحتيا الرشاشة وعدد من القذائف المدفعية تجاه األراضي الزراعية شرق بمدة الفخاري ،واستمرت عممية التوغل حتى الساعة
 1:00من ظير اليوم نفسو حيث اعادت قوات االحتالل انتشارىا الى داخل الشريط الحدودي الفاصل .ولم يبمغ عن وقوع أي
إصابات.

 .2توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،عند حوالي الساعة  8:15من صباح يوم االربعاء الموافق  ،2014/6/18مسافة تقدر
بحوالي  200مت اًر ،في بمدة الفخاري شرق خان يونس ،وشرعت في أعمال تسوية وتجريف وسط إطالق نار واطالق قذائف

مدفعية تجاه األراضي الزراعية ،واستمرت عممية التوغل حتى الساعة  10:30من صباح اليوم نفسو ،حيث اعادت قوات

االحتالل انتشارىا داخل الشريط الحدودي ،ولم يبمغ عن وقوع أي إصابات في االرواح.
ثاني اً /المنطقة البحرية:

تواصل قوات اإلحتالل اإلسرائيمي انتياكاتيا الموجية ضد الصيادين الفمسطينين في قطاع غزة والتي تأتي في سياق حظر الصيد خارج
نطاق األميال البحرية الستة .وتتسبب ىذه االنتياكات في حرمان الصيادين الفمسطينيين من الوصول إلى أماكن الصيد الوفيرة ،من
خالل إطالق النار عمى الصيادين واجبارىم عمى اإلنسحاب من المياه ناحية الشاطيء ،وتخريب معداتيم وشباكيم ،وتستولي عمى
قواربيم بعد إعتقاليم .يورد التقرير أبرز اإلنتياكات ضد الصيادين خالل شير يونيو من العام .2014

 .1أعمنت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان عند حوالي الساعة  6:10من صباح يوم األحد الموافق  ،2014/6/8عن
وفاة الصياد :عماد شكري يحيى سالم ( 51عاماً) ،متأث اًر بجراحو التي أصيب بيا بعد أن فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي

المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية نيران أسمحتيا الرشاشة تجاىو ،وذلك عند حوالي الساعة  14:30من مساء يوم االثنين

الموافق  ،2014/5/26أثناء تواجده عمى شاطئ بحر بيت الىيا بالقرب من الحدود الصطياد األسماك بصنارتو ،فيو أحد
ىواة الصيد من سكان مشروع بيت الىيا في محافظة شمال غزة ،وأصيب في حينو بعيارين ناريين في اليد اليمنى ويمين
الظير ،ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان آنذاك جراحو بالخطيرة وأدخمتو قسم العناية المركزة .وتفيد
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ثم خرج من المستشفى بتاريخ  ،2014/6/2وبعد تدىور حالتو
التحقيقات الميدانية أن سالم خضع لمعناية الطبية لمدة يومين ّ
أحضره ذويو لممستشفى صباح األحد وكان قد فارق الحياة في الطريق.
 .2فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  9:40من صباح يوم الثالثاء الموافق
 ،2014/6/17تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة -القريبة من
حدود الفصل المائية -غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة ،وحاصرت الزوارق اإلسرائيمية مجموعة من الحسكات وسط
إطالق نار متقطع لمدة ساعة زمنية تقريباً ،وانتيى األمر بابتعاد الصيادين عن المنطقة وعدم استكمال أعماليم ،رغم أن ىذه
الفترة ىي فترة صيد وفير ليم .دون وقوع إصابات أو أضرار.

 .3فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية عند حوالي الساعة  10:00من مساء يوم الثالثاء الموافق  ،2014/6/17نيران اسمحتيا
الرشاشة بشكل متقطع ،في محيط تواجد قوارب الصيادين الفمسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ خان يونس ،استمر إطالق
النار حتى الساعة  11:30من مساء اليوم نفسو ،ولم يسفر إطالق النار عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين

اضطروا لمفرار من المنطقة خوفاً من تعرض حياتيم لمخطر.

 .4فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة ،عند حوالي الساعة  9:30من صباح يوم الخميس الموافق
 2014/6/19تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي منطقة الواحة ،وحاصرت مركب صيد من نوع
(حسكة موتور) يقل صيادين اثنين ىما :ايياب صبحي سعيد سعد اهلل ( 21عاماً) ،ورامز ( 28عاماً) ،من سكان حي الشيخ

رضوان ،وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل أجبرت المعتقمين عمى خمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق ،حيث
جرى اعتقاليم واقتيادىم إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمية ،كما استولت عمى المركب وصادرت معدات الصيد

خاصتيم .ىذا وقد أفرجت عنيم عند حوالي الساعة  23:50من مساء اليوم نفسو ،دون اإلفراج عن المركب.
االعتقال والحجز التعسفي.
واصمت قوات االحتالل ممارسة االعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة ،واستخدام المعابر كمصائد لإليقاع
بالفمسطينيين ،حيث تستغل حاجتيم الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميم أو تبتزىم .وفي ىذا السياق اعتقمت خالل شير يونيو من العام
 2014إثنين من المواطنين ،يورد التقرير حاالت اإلعتقال.
 .1اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز) ،عند حوالي الساعة  9:00من صباح يوم األحد
الموافق  ،2014/6/1مسئول المراقبة والتقييم في منظمة اإلسعاف األولي لممساعدة الطبية الدولية الفرنسية :حازم زياد ياسين
المدىون ( 26عاماً) ،خالل مقابمتو المخابرات في المعبر .وتفيد التحقيقات الميدانية أنو توجو بعد طمب المخابرات اإلسرائيمية

مقابمتو مع ( ) 6من زمالئو تقدمت المنظمة بطمب لمسماح ليم بالمشاركة في دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام تعقدىا في مكتبيا في
مدينة رام اهلل بالضفة الفمسطينية ،وقام بالتنسيق ليا مكتب رام اهلل ،حيث ذىب المدىون إلى المعبر لممقابمة ثالث مرات كانت
األولى بتاريخ  ،2014/5/27والثانية بتاريخ  ،2014/5/28واستمر تواجده في المعبر في كمتا المرتين لساعات ،وأبقت عميو
رىن االعتقال في المرة الثالثة ألسباب غير معمومة .الجدير ذكره أن المنظمة إغاثية فرنسية تعمل بشكل دولي ،ووفقاً لمحامي

مركز الميزان فقد عرض المعتقل عمى المحكمة بتاريخ  ،2014/6/2ومددت اعتقالو حتى تاريخ .2014/6/9
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 .2اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانون ( إيرز) ،عند حوالي الساعة  9:00من صباح يوم األربعاء
الموافق  ،2014/6/18المريض :باسل عمي احمد أبو حسن ( 42عاماً) ،بينما كان في طريقو لألردن لتمقي العالج ،ويعاني

المريض أبو حسن من سكان مدينة خان يونس من غضروف بفقرات الرقبة ،وأفادت والدة المعتقل بانيا تمقت اتصال عند

حوالي الساعة  8:30من مساء يوم األربعاء الموافق  ،2014/6/18من شخص عرف نفسو بانو من قوات االحتالل وابمغيا
بان باسل معتقل ومحتجز في سجن المجدل لمتحقيق.
الحصار المفروض عمى قطاع غزة:
واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فرض الحصار عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ  ،2000/10/9وشددتو في أواخر سبتمبر
 ،2007ما أدى إلى شمل في كافة مناحي الحياة .واليعدو إعالنيا المتكرر عن تخفيف إجراءات الحصار المفروض عمى قطاع غزة
سوى محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية ،حيث تواصل فرض حصار شامل عمى واردات القطاع من مواد البناء واإلنشاء ،وتفرض قيوداً
مشددة عمى البضائع من والى قطاع غزة ،ما ترتب عميو توسع ظاىرتي الفقر والبطالة ،وتعطيل عمل المرافق الصناعية والزراعية
وتدىور مستوى الخدمات .وخالل الفترة التي يتناوليا التقرير تتواصل مشكمة انقطاع التيار الكيربائي بعد تعطل محطة توليد كيرباء غزة
عن العمل بشكل جزئي بسبب كميات الوقود المحدودة التي تدخل لمقطاع.
ويؤثر تقميص الوقود والمحروقات بشكل كبير عمى حياة السكان ،خاصة بعد إغالق األنفاق التي كانت تستخدم لتيريب المحروقات.
وتسبب انقطاع التيار الكيربائي المتواصل في أثار خطيرة عمى مجمل حقوق اإلنسان والخدمات األساسية لمسكان ،وأىميا خدمات
الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلك أقسام غسيل الكمى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية األولية والصحة النفسية
وغيرىا من خدمات الرعاية الصحية ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من اآلبار وتوزيعيا عمى السكان وعمى
توفير مياه االستخدام المنزلية واألبنية متعددة الطبقات ،وقطاع التعميم ،باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدىا االقتصاد
الفمسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن ،والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا من أوجو النشاط االقتصادي ومناحي
حياة السكان الفمسطينيين في قطاع غزة.
كما يسيم استمرار منع دخول مواد الخام المتعمقة بقطاع البناء واإلنشاءات في معاناة حقيقية لمسكان السيما أصحاب المنازل المتضررة
واألزواج الشابة ،ولدى العائالت .وخمقت أزمة عمى واقع السكن في قطاع غزة .ومن جو أخرى حرمت الكثير من العمال من الحصول
عمى فرص العمل خاصة عمال البناء والميندسين.
كما تتواصل القيود المشددة المفروضة عمى حركة األفراد حيث تغمق سمطات االحتالل معبر بيت حانون (ايرز) ،وتسمح ألعداد محدودة
من األفراد ألسباب إنسانية بالسفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واسرائيل ،بعد حصوليم عمى التصاريح ،وتواصل سياسة االعتقال
خاصة لممرضى ومرافقييم .كما ترفض استصدار تصاريح لمعديد منيم ،وتحرم العديد من سكان القطاع من تأدية الشعائر الدينية في
المسجد األقصى وتحدد األعداد المسموح ليم بالسفر من المسيحيين خاصة في المناسبات مثل أعياد الميالد المجيد وغيره.
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الخاتمة
يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني ،من خالل استمرار أعمال القتل واطالق
النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين .واستمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين ،واستمرار حرمانيم من الصيد من خالل منعيم من
تجاوز األميال الستة ،بما في ذلك اعتقاليم واالستيالء عمى مراكبيم .كما أظير استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية
عازلة ،أعمنت قوات االحتالل أنيا تبمغ  300مت اًر عمى امتداد حدود القطاع فيما تقدرىا المؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة
ومنظمات حقوق اإلنسان الفمسطيني بأنيا تصل إلى حوالي 1500م عمى امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية.
مركز الميزان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود
التي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتيك جممة حقوق اإلنسان بالنسبة ليم .كما يجدد استنكاره لالنتياكات
الموجية ضد الصيادين .واستمرار حرمان المرضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات ،ومواصمة االعتقاالت السياسية واالستيداف
المنظم لممدنيين في المناطق

الحدودية.

والمركز يشدد عمى أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوى اًر بجممة حقوق اإلنسان بالنسبة لمفمسطينيين في قطاع غزة ،ويمعب دو اًر
أساسياً في تدىور األوضاع اإلنسانية ،حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة
والفقر في صفوف السكان.
مركز الميزان لحقوق اإلنسان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيمية قدماً في انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي الفمسطينية
المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص .وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعمة شجع تمك القوات عمى مواصمة
انتياكاتيا.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة ،وضمان مرور المواد
الضرورية إلعادة اإلعمار ،واألغذية واألدوية والمالبس والوقود ،والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع .والمركز يؤكد عمى أن العقوبات
الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان ،وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني ،تصل إلى حدود
الجرائم ضد اإلنسانية.
والمركز ي شدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سموك المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوق اإلنسان وقواعد
القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
انتهى
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