مقدمة

واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي استيداؼ السكاف المدنييف وممتمكاتيـ في قطاع غزة خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ  ،2014وسط
حصار مشدد تفرضو سمطات االحتالؿ عمى سكاف قطاع غزة منذ أيموؿ (سبتمبر)  ،2007يستعرض التقرير أبرز االنتياكات اإلسرائيمي
خالؿ النصؼ األوؿ مف عاـ  ،2014وذلؾ وفقاً لعمميات الرصد والتوثيؽ التي قاـ بيا باحثو مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في قطاع
غزة.

يبدأ التقرير بخالص احصائي لمجمؿ االنتياكات التي وقعت خالؿ الفترة ،حيث بمغ عدد القتمى ( )16فمسطيني مف بينيـ طفميف وسيدة،
فيما بمغ عدد المصابيف ( ،)174مف بينيـ ( )39مف األطفاؿ و( )11سيدات.
ويشير التقرير إلى استمرار قوات االحتالؿ في أعماؿ القتؿ خارج نطاؽ القانوف ،ممف تدعي قوات اإلحتالؿ أنيما مطموبيف ليا ،دوف

اف تمقي باالً ،أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانوف الدولي ،التي تصنؼ ىذا النوع مف الجرائـ عمى أنو يشكؿ انتياكاً جسيما لقواعد القانوف

الدولي ،ومخال فا لممعايير الدولي الخاص بحقوؽ اإلنساف كاف  ،التي كفمت الحؽ في الحياة والسالم البدني كحؽ أساسي غير قابؿ
لالنتقاص تحت أي مف الظروؼ.
ويتناوؿ التقرير مواصم قوات االحتالؿ اإلسرائيمي استيداؼ المدنييف الفمسطينييف ال سيما في المناطؽ القريب مف الحدود الشمالي

والشرقي لقطاع غزة ،في سياؽ محاوالتيا تكريس منطق مقيدة الوصوؿ عمى امتداد الحدود الشمالي والشرقي لمقطاع .كما يرصد التقرير
كاف اليجمات الصاروخي والمدفعي واطالؽ النار المتكرر ،والتي بمغت ( )187حال  ،كانت تتسـ ىذه اليجمات بالعشوائي لجي عدـ
اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف.
ويرصد التقرير أعماؿ التوغؿ التي تنفذىا قوات االحتالؿ في المناطؽ الحدودي الشمالي والشرقي لقطاع غزة ،والتي يصاحب ىذه

التوغالت في كثير مف األحياف أعماؿ تسوي وتجريؼ واطالؽ لمنار وسجؿ خالؿ الفترة ( )18عممي توغؿ.

ويستعرض التقرير االنتياكات الموجي ضد الصياديف الفمسطينييف ،التي تأتي في إطار الحصار الشامؿ الذي تفرضو قوات االحتالؿ
عمى القطاع وتحرـ سكانو مف حقيـ في العمؿ وتنتيؾ جمم حقوقيـ اإلنساني  .حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداؼ تمؾ
القوات لمصياديف ومنعيـ مف مزاول عمميـ مف خالؿ حرمانيـ مف تجاوز ما مسافتو ( )6أمياؿ عف شاطئ قطاع غزة ،واستيدافيـ بشكؿ

متكرر واطالؽ النار تجاىيـ ومالحقتيـ بالزوارؽ الحربي المطاطي حتى شاطئ البحر .وفي ىذا السياؽ رصد المركز خالؿ الفترة التي

يتناوليا التقرير وقوع ( )78حادث إطالؽ لمنار ضد الصياديف الفمسطينيف ،اسفرت عف اصاب ( ،)2واعتقاؿ ( )31صياد ،عدد الحوادث
التى تمت فييا مصادرة قوارب او معدات لمصيد ( ،)14تـ خالليا مصادرة ( )17قارب صيد.
ويظير التقرير مواصم قوات االحتالؿ سياس االعتقاؿ والحجز التعسفي حيث بمغ عدد حوادث اإلعتقاؿ ( ،)26إعتقؿ خالليا ( )44مف

بينيـ ( )15طفؿ.
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خالصة إحصائية:
تشكؿ المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسي  ،قاـ باحثو مركز الميزاف لحقوؽ االنساف بجمعيا مف الميداف .ويظير التقرير استمرار
االنتياكات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ استعراضو لممعطيات التي تشير إلى:


استمرار أعماؿ القتؿ خارج نطاؽ القضاء وتعمد القتؿ باستخداـ قوة غير متناسب وىجمات عشوائي ؛



استمرار االعتداءات الموجي ضد الصياديف ،واستمرار حرمانيـ مف الصيد مف خالؿ منعيـ مف تجاوز الست أمياؿ؛



استمرار الممارسات اليادف إلى فرض منطق أمني عازل ؛



استمرار االعتداءات الموجي ضد المدنييف الفمسطينييف ،قرب حدود الفصؿ ،واستمرار حرمانيـ مف مزاول نشاطيـ بحري ؛



استمرار إستيداؼ الصحفييف والمصوريف؛



استمرار استيداؼ التجمعات السممي  ،المناىض لفرض منطق أمني عازل ؛



استمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي؛



استمرار الحصار واإلغالؽ المشدد الذي ينتيؾ حري حرك البضائع واالفراد؛
جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل النصف األول من عام 2014
عدد حوادث اطالق النار

187

عدد الشهداء

16

األطفال من الشهداء

2

السيدات من الشهداء

1

عدد المصابين

174

المصابين من األطفال

39

المصابين من السيدات

11

عدد عمميات التوغل

18

عدد حوادث االعتقال

26

عدد المعتقمين

44

المعتقمين األطفال

15

عدد االنتهاكات عمى الصيادين

78

عدد اإلصابات

2

عدد المعتقمين

31

عدد القوارب التي تم االستيالء عميها

17
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إستخدام القوة المفرطة والمميتة :

استمرت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في استخداـ القوة المفرط والمميت  ،سواء خالؿ عمميات القتؿ خارج نطاؽ القانوف ،أو مف خالؿ
إطالؽ النار التي تستيدؼ المدنييف في المناطؽ مقيدة الوصوؿ ،أو أعماؿ القصؼ التي تتسـ بالعشوائي لجي عدـ إكتراثيا لحياة
وسالم المدنييف.
القتل خارج نطاق القانون:

واصمت قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي عمميات القتؿ خارج نطاؽ القانوف ،وشيدت الفترة التي يغطييا استمرار قوات اإلحتالؿ بيذا النوع مف
أعماؿ التصفي الجسدي خارج نطاؽ القانوف ،ممف تدعى قوات اإلحتالؿ أنيما مطموبيف ،دوف اف تمقي باالً ،أو تبدي أي اكتراث بقواعد
القانوف الدولي ،التي تصنؼ ىذا النوع مف الجرائـ عمى أنو يشكؿ انتياكاً جسيما لقواعد القانوف الدولي ،ومخالفا لممعايير الدولي الخاص
بحقوؽ اإلنساف كاف  ،يورد التقرير االنتيكات التي وثقيا مركز الميزاف خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ  2014عمى النحو اآلتي:
 .1قصفت طائ ارت االحتالؿ اإلسرائيمي عند حوالي الساع  7:30مف صباح يوـ الخميس الموافؽ  ،2014/1/9صاروخاً واحداً
عمى األقؿ تجاه دراج ناري " تكتؾ " كاف يستقميا شخصاف ،في منطق معف شرؽ خاف يونس ،أسفر القصؼ عف تدمير

الدراج واصاب مف كاف يستقميا بجروح ،وجرى نقميما الى مستشفى ناصر الطبي ووصفت جراحيما بالمتوسط  ،كما أسفر
القصؼ عف إصاب الطفم ىب عبد اهلل محمد الغمباف ( 3أعواـ) ،بجروح طفيف بينما كانت في منزليا في منطق معف نتيج

تحطـ زجاج عدد مف النوافذ.
 .2أطمقت طائرات االستطالع االسرائيمي  ،صاروخاً واحداً ،عند حوالي الساع  9:15مف يوـ األحد الموافؽ  ،2014/1/19تجاه

دراج ناري كانت تسير قرب عمارة الممش في شارع الصفطاوي بجباليا في محافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في إصاب سائؽ

الدراج وىو مف أفراد المقاوم

بشظايا في أنحاء متفرق مف الجسـ ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى الشفاء بمدين غزة

جراحو بالخطيرة ،كما أصيب الطفؿ :صالح فريد شحادة الغؼ ( 11عاماً) ،أصيب بشظي في الساؽ اليمنى ،ووصفت

المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسط  .وتسبب القصؼ في تدمير الدراج بشكؿ كمي ،وتضرر منزؿ

سكني ،وباصيف لمنقؿ كانا يتوقفاف أماـ شرك باصات االتحاد ،بشكؿ طفيؼ ،ىذا ونفؽ (حمار) كاف يستخدمو أحد عماؿ بمدي

جباليا النزل في جمع القمام .

 .3قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،بصاروخ واحد ،عند حوالي الساع  00:20مف فجر يوـ األربعاء الموافؽ ،2014/1/22
شابيف اثنيف كانا يجمساف داخؿ سيارة مدني مف نوع (سترويف) بيضاء الموف ،كانت متوقف في شارع فرعي شرقي شارع السك
في بيت حانوف بمحافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في مقتميما عمى الفور ،وىما :أحمد "محمد جمع " خميؿ الزعانيف ( 21عاماً)،
أشالء ممزق  ،وتسبب القصؼ في تدمير السيارة
ومحمد يوسؼ أحمد الزعانيف ( 22عاماً) ،حيث وصال مستشفى بيت حانوف
ً
كمياً ،وتضرر منزؿ ذوي المستيدؼ أحمد بشكؿ جزئي .وتفيد المعمومات الميداني أف أحمد وصديقو محمد كانا يتوقفاف أماـ
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منزلو الكائف وسط مزرع تممكيا عائمتو ،وتقع بمحاذاة شارع السك  ،فاحتميا مف برودة الجو بسيارة معطم تخص العائم كانت
تتوقؼ أماـ المنزؿ قبؿ استيدافيـ بمحظات.
 .4قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاروخيف ،عند حوالي الساع  8:00صباح يوـ األحد الموافؽ  ،2014/2/9دراج
ناري كانت تسير عمى الطريؽ الواصؿ بيف قري الزوايدة ومدين دير البمح ،قبال الطريؽ المؤدي إلى كمي فمسطيف التقني ،
شماؿ مدين دي ر البمح ،وأسفر القصؼ عف إصاب أحد الشباف الذي كاف يستقؿ الدراج حيث كاف في طريقو إلى مدين دير
البمح ،ونقؿ إلى مستشفى شيداء األقصى في المدين  ،ووصفت جراحو بالخطيرة ،حيث أصيب بشظايا في الصدر ،وبتر في

قدمو اليمنى ،وتضررت الدراج بشكؿ بالغ ،كما أصيب اثنيف مف المارة بجراح طفيف تصادؼ مرورىـ بالمكاف ،وىما نبيؿ جبر
عبدالمعطي مشتيى البالغ مف العمر ( 30عاماً) ،اصيب بجروح في الوجو والقدـ اليسرى ،وشقيقو عماد البالغ مف العمر (48

عاماً) ،اصيب في الوجو ،ووفقاً لممعمومات المتوفرة وافادة شيود العياف فقد أصيب نبيؿ مشتيى وىو سائؽ مركب مف نوع
(رينو) بيضاء الموف وكاف يرافقو اثنيف مف أشقاءه مف بينيـ عماد ،حيث كاف في طريقو لممحاؿ التجاري في دير البمح لبيع

المواد الغذائي  ،وتضررت إطارات وواجي وجوانب مركبتو بأضرار جزئي  ،وتسبب القصؼ أيضاً في وقوع أضرار جزئي في

( )7منازؿ سكني  ،جراء تيشـ زجاج النوافذ وألواح السقؼ واألبواب.

 .5قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاروخ واحد عمى األقؿ ،عند حوالي الساع  22:20مف مساء يوـ األربعاء الموافؽ
 ،2014/6/11دراج ناري يقودىا الشاب :محمد أحمد عبد المطيؼ العاوور ( 33عاماً) ،بينما كانت تسير أماـ مقر الشرط

البحري الكائف عمى شاطئ بحر بيت الىيا في محافظ شماؿ غزة ،وتسبب القصؼ في مقتؿ الشاب عمى الفور ،بعد أف

تمزقت األجزاء العموي مف جسده ألشالء .وتفيد التحقيقات الميداني أف المستيدؼ كاف يحمؿ خمفو عمى الدراج ابف أخيو
الطفؿ :عمي عبد المطيؼ أحمد العاوور ( 10سنوات) ،ما تسبب في إصابتو بجراح بالغ  ،كما تزامف القصؼ مع مرور سيارة
مدني زرقاء الموف مف نوع مرسيدس بمحاذاة الدراج  ،ما تسبب في إصاب سائقيا :حمادة حسيف محمد نصر ( 32عاماً)
بجراح بالغ  ،كذلؾ أصيب أحد المشاة الذيف تزامف تواجده في المكاف مع القصؼ ،وىو :منذر محرز حسيف المسارعي (27

عاماً) .ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراح الطفؿ والسائؽ بالخطيرة ،وحولتيـ الستكماؿ العالج في

مستشفى الشفاء بمدين غزة ،بينما وصفت جراح المسارعي بالطفيف  .ىذا وتسبب القصؼ في تدمير الدراج كمياً ،وتضرر
المركب بشكؿ بالغ .الجدير بالذكر أف المصادر الطبي في مستشفى الشفاء أعمنت عند حوالي الساع  16:00مف مساء يوـ

السبت الموافؽ  ،2014/6/14عف وفاة الطفؿ العاوور متأث اًر بجراحو.

 .6قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،بصاروخيف ،عند حوالي الساع  3:10مف عصر يوـ الجمع الموافؽ ،2014/6/27
سيارة مدني مف نوع (كيا سيراتو) رمادي الموف كانت تسير في شارع الرشيد المعروؼ بشارع البحر غرب مخيـ الشاطئ غرب
مدين غزة ،حيث كانت السيارة تسير باتجاه الجنوب بالقرب مف مفترؽ منزؿ رئيس الوزراء السابؽ إسماعيؿ ىني  ،وأدى
القصؼ إلى اندالع النيراف في السيارة ومقتؿ مف كانا يستقالنيا وىما :محمد محمد رمضاف الفصيح ( 24عاماً) ،مف سكاف

حي الشيخ رضواف ،وأسام حسف موسى الحسومي ( 29عاماً) ،مف سكاف مدين بيت الىيا شماؿ القطاع ،وقد تحوؿ جسدييما
إلى أشالء ،ىذا ولـ يبمغ عف وقوع اصابات جراء االستيداؼ.
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 .7قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بصاروخيف ،عند حوالي الساع  21:10مف مساء يوـ األحد الموافؽ  2014/6/29تجاه

مجموع مف الشباف كانا يسيراف عمى طريؽ "كوسفيـ" الواقع جنوب قري وادي السمقا – جنوب شرؽ مدين دير البمح – مما

أسفر عف استشياد أحدىما وىو :محمد زايد سالـ عبيد ( 24عاماً) ،جراء اصابتو بأنحاء متفرق مف الجسـ .واصاب آخر،

حيث نقال إلى مستشفى ناصر الطبي في مدين خانيونس.

أعمال قصف تنتهك مبدأ التمييز والتناسب:

واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ النصؼ األوؿ العاـ  ،2014استيدافيا المنظـ لممدنييف وممتمكاتيـ مف خالؿ إطالؽ النار
العشوائي ،وأعماؿ القصؼ التي طالت مناطؽ مختمف داخؿ قطاع غزة دوف تمييز أو تناسب .ووفقاً ألعماؿ الرصد والتوثيؽ التي

يواصميا مركز الميزاف فقد اتسمت ىذه اليجمات بانتياؾ مبدأ التمييز والتناسب لجي عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف
وممتمكاتيـ.فقد واصمت قوات اإلحتالؿ فتح نيراف أسمحتيا تجاه المدنييف الذيف يتظاىروف في المناطؽ الشرقي  ،وشف الطيراف االسرائيمي

عدة غارات استيدؼ فييا مواقع وأرضي زراعي  ،وتسببت شدة اإلنفجارات التي أحدثيا القصؼ بحاالت مف الخوؼ والرعب في صفوؼ
السكاف السيما االطفاؿ ،نورد أبرز أعماؿ القصؼ التي رصدىا مركز الميزاف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:
 .1قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،عند حوالي الساع  23:10مف مساء يوـ السبت الموافؽ  2014،/6/14بصاروخ واحد
غرف مف الصفيح تعود ممكيتيا لممواطف يونس سالـ إبراىيـ أبو جميداف ( 51عاماً) تقع داخؿ أرضو الكائن في حي السالـ

جنوب رفح ،ما تسبب بإلحاؽ أضرار جزئي ب( )13منزؿ سكني ،تقيـ فييا ( )13عائم قواميا ( )60فرد ،مف بينيـ ()31
طفؿ ،ىذا ولـ يبمغ عف إصابات في األرواح.

 .2قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بصاروخ واحد ،عند حوالي الساع  1:55مف فجر اليوـ الثالثاء الموافؽ ،2014/6/17
ورش حدادة تعود لممواطف أشرؼ محمد سعيد المولو ( 36عاماً) ،ومساحتيا ( )250مت اًر مربعاً ،وتقع في شارع يافا في حي

التفاح شماؿ شرؽ مدين غزة ،وقد أدى القصؼ إلى تدمير الورش بشكؿ كمي ،كما دمر القصؼ ورش المواطف شريؼ محمد
سعيد المولو ( 33عاماً) لمحدادة ومساحتيا ( )200مت اًر مربعاً بشكؿ كمي ،وورش عماد مصطفى محمد كالب ( 34عاماً)

لمنجارة ومساحتيا ( )250مت اًر مربعاً بشكؿ كمي ،وورش جواد صبري رمضاف بصؿ ( 53عاماً) لنجارة الدواجف ومساحتيا

( )250مت اًر مربعاً بشكؿ جزئي ،وورش محمد جميؿ سعيد الوالي ( 40عاماً) لمرخاـ ومساحتيا ( )250مت اًر مربعاً بشكؿ
جزئي ،ىذا ولـ يبمغ عف وقوع اصابات في المكاف.

 .3قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي عند حوالي الساع  23:20مف مساء يوـ الثالثاء الموافؽ 2014/6/24ـ ،استراح تابع
لموظفي بمدي الزوايدة تقع عمى شاطئ بحر الزوايدة  ،ووفقا لممعمومات المتوفرة فقد اطمقت طائرات االحتالؿ صاروخ تحذيري
سقط بالقرب مف االستراح أعقبو مباشرة قصؼ االستراح بثالث صواريخ عمى األقؿ مما أسفر عف وقوع أضرار جزئي في
االستراح  ،كما أصيب اثنيف مف عناصر الشرط البحري كانوا يتواجدوا في المكاف حيث نقموا إلى مستشفى شيداء االقصى

بدير البمح ووصفت إصابتيـ بالطفيف  ،وقد أحدث القصؼ حال مف الخوؼ واليمع في صفوؼ المستجميف الذيف كانوا

يتواجدوا عمى شاطئ البحر ،يذكر أف االستراح تقدر مساحتيا(  500متر مربع) بداخميا صال ومعرش.
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 .4قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بثالث

صواريخ ،عند حوالي الساع

 23:10مف مساء يوـ الثالثاء الموافؽ

 ، 2014/6/24مزرع لمحمضيات يممكيا ورث  :حسف السيد عمي أبو طالب "المصري" ،وتقع في منطق الحطبي في بيت
الىيا بمحافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في جرح ( )5مواطنيف مف بينيـ طفؿ ،وىـ :سعده محمد أحمد المسممي ( 45عاماً)،
فاتف محمد حسيف أبو طالب ( 31عاماً) ،مالك صالح أحمد أبو بنات ( 28عاماً) ،ميا محمود محمد أبو بنات ( 25عاماً)،

والطفؿ :ابراىيـ محمد حسف المصري (عاماف) ،وجميعو أصيب بجراح في أنحاء الجسـ ووصفت المصادر الطبي في مستشفى

تضرر ما مساحتو ( 3000مت اًر) مف األرض مزروع بػ 150شجرة
كماؿ عدواف جراحيـ بالطفيف  .كما أسفر القصؼ عف
ّ
تضررت نوافذ ( )6منازؿ سكني محيط بالمزرع  ،بشكؿ جزئي.
برتقاؿ ،كذلؾ ّ

 .5قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بصاروخيف اثنيف ،عند حوالي الساع  00:00مف ساعات الصباح األولى مف يوـ
األربعاء الموافؽ  ،2014/6/25مزرع لمحمضيات يممكيا المواطف :عوني ىاشـ محمد أبو عبس  ،وتقع جنوبي موقع اؿ17
في منطق التواـ في جباليا بمحافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في جرح المواطن  :أحالـ أحمد توفيؽ عويض ( 20عاماً) ،والطفم :

لميس عبد القادر عبد الرؤوؼ العامودي (عاـ ونصؼ) ،بجراح في أنحاء الجسـ ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ
تضرر ما مساحتو ( 6000متر مربع) مف األرض مزروع بػ 300شجرة مف
عدواف جراحيـ بالطفيف  .كما أسفر القصؼ عف ّ
تضررت نوافذ منزليف سكنييف ،ومركبتيف ،وورش حدادة (تعود ألبناء مالؾ المزرع ) بشكؿ جزئي.
الحمضيات والزيتوف ،كذلؾ ّ

 .6قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بثالث

صواريخ ،عند حوالي الساع

 23:10مف مساء يوـ الثالثاء الموافؽ

 ،2014/6/24مزرع لمحمضيات يممكيا ورث  :حسف السيد عمي أبو طالب "المصري" ،وتقع في منطق الحطبي في بيت
الىيا بمحافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في جرح ( )5مواطنيف مف بينيـ طفؿ ،وىـ :سعده محمد أحمد المسممي ( 45عاماً)،
فاتف محمد حسيف أبو طالب ( 31عاماً) ،مالك صالح أحمد أبو بنات ( 28عاماً) ،ميا محمود محمد أبو بنات ( 25عاماً)،

والطفؿ :ابراىيـ محم د حسف المصري (عاماف) ،وجميعو أصيب بجراح في أنحاء الجسـ ووصفت المصادر الطبي في مستشفى
تضرر ما مساحتو ( 3000مت اًر) مف األرض مزروع بػ 150شجرة
كماؿ عدواف جراحيـ بالطفيف  .كما أسفر القصؼ عف
ّ
تضررت نوافذ ( )6منازؿ سكني محيط بالمزرع  ،بشكؿ جزئي .الجدير ذكره أف المكاف يستيدؼ لممرة األولى
برتقاؿ ،كذلؾ ّ
مف قبؿ الطيراف الحربي اإلسرائيمي .وتفيد المعمومات الميداني أف المستيدؼ أنفاؽ أرضي يطمؽ منيا الصواريخ.

 .7قصفت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ شرؽ خاف يونس ،عند حوالي الساع  7:45مف
صباح ،يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/6/27بقذيف مدفعي  ،مئذن مسجد اليدى في بمدة خزاع والذي يبعد مساف تقدر بحوالي
( 1500متر) ،عف الشريط الحدودي الفاصؿ ،وبعد خمس دقائؽ أطمقت قوات االحتالؿ قذيف مدفعي تجاه مئذن مسجد التقوى
في بمدة خزاع والذي يبعد عف الشريط الحدودي مساف تقدر بحوالي ( 1600متر) ،أسفرت أعماؿ القصؼ عف إلحاؽ أضرار
بمئذنتي المسجديف ،فيما تسبب تناثر الشظايا في محيط مسجد التقوى إلى إصاب ثماني مواطنيف بجروح ،حيث تصادؼ
تواجدىـ في مكاف الحادث .ومف بيف المصابيف طفميف وثالث نساء ،وتـ نقؿ المصابيف إلى مستشفى غزة األوروبي في خاف

يونس ،والمصابوف ىـ :نسريف نصر اهلل محمد النجار 35( ،عاماً) ،وأصيبت بشظايا في الكتؼ األيمف والفخذ األيسر.

وطفمتيا بيساف طارؽ إبراىيـ النجار 9( ،أعواـ) ،وأصيبت بشظي سطحي في اليد اليسرى ،زكي حمودة محمود قديح49( ،
عاماً) ،وأصيبت بشظي سطحي في الرأس .سمر رسمي محمد النجار 22( ،عاماً) ،وأصيبت بشظايا في اليديف .سراج وائؿ

محمد النجار ( 11عاماً) ،وأصيب بشظي في الظير (حالتو خطيرة) .إبراىيـ محمود إبراىيـ النجار ( 22عاماً) ،وأصيب
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بشظي في أصابع يده اليسرى .بكر حسيف محمد النجار 25( ،عاماً) ،وأصيب بشظي في رجمو اليسرى ورضوض في ظيره.

عمر عبد الكريـ عبد اهلل الناق ( 21عاماً) ،وأصيب بشظايا سطحي في يديو ورجميو.

 .8قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،عند حوالي الساع  1:15مف فجر يوـ السبت الموافؽ 2014/6/28ـ استراح تابع
لموظفي بمدي الزوايدة تقع عمى شاطئ بحر الزوايدة وأوقع القصؼ أضرار في االستراح  ،ولـ يسجؿ وقوع إصابات ،يذكر أف
االستراح تـ استيدافيا قبؿ أقؿ مف أسبوع.
 .9قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بثالث صورايخ ،عند حوالي الساع  22:55مف يوـ السبت الموافؽ ،2014/6/28

قطع أرض تقع شرؽ مخيـ البريج ،وقد أحدث القصؼ حفرة في المكاف واقتالع حوالي  20شجرة زيتوف وتيف تعود ممكيتيا
لممواطف أحمد محمد ىميؿ (35عاما) ،كما تسبب في تدمير مزرع دواجف تبمغ مساحتيا ( )450متر مربع ونفوؽ ()3000

كتكوت ،وتضرر منزؿ ريفي مساحتو ( 50متر) مسقوؼ بألواح الصفيح تعود ممكيتو لممواطف أحمد عباس خمؼ (60عاما).
وتضرر مخزف أعالؼ ونقوؼ رأس مف الماعز لممواطف حسف عبد الكريـ النباىيف (64عاما) .

 .10أطمقت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقي شماؿ قطاع غزة ،عدداً مف قنابؿ االنارة الميمي (فوانيس

اإلضاءة) ،عند حوالي الساع  22:50مف مساء يوـ السبت الموافؽ  ،2014/6/28تجاه المنطق الحدودي الكائن شرؽ
منطق القطباني الحدودي شرقي بيت حانوف في محافظ شماؿ غزة ،سقطت إحداىا عمى األرض قبؿ أف تنطفئ ما تسبب في
اشتعاؿ النيراف في أحد األحراش الكائن شرقي منطق شارع البنات جنوبي بيت حانوف ،سيطرت عميو أطقـ الدفاع المدني

الفمسطيني ،دوف وقوع اصابات.

إستخدام القوة المفرطة والمميتة . :

استمرت قوات االحتالؿ في استخداـ القوة المفرط والمميت في تعامميا مع المدنييف الفمسطينييف ،حيث تستخدـ تمؾ القوات القنص ضد
المدنييف في المناطؽ القريب مف حدود الفصؿ ،ويستعرض اإلنتياكات التي وثقيا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف خالؿ الفترة التي يغطييا
التقرير عمى النحو اآلتي:
 .1فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا الرشاش  ،عند حوالي الساع  13:00مف

يوـ الخميس الموافؽ  ،2014/1/2تجاه عدد مف األطفاؿ ،تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمي شرؽ جباليا في
محافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في إصاب الطفؿ :عدناف جميؿ شحدة أبو خاطر ( 16عاماً) ،بعيار ناري في الحوض،
ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة ،وأعمف عف استشياده عند حوالي الساع  5:00فجر

الجمع الموافؽ .2014/1/3
 .2فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالي  ،نيراف أسمحتيا الرشاش  ،عند حوالي الساع 15:40

مف يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/1/24تجاه عدد مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود في منطق بورة أبو سمرة
شماؿ بيت الىيا في محافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في مقتؿ الشاب :بالؿ سمير أحمد عويض ( 19عاماً) ،مف سكاف مشروع

بيت الىيا ،وأفادت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف أنو استشيد جراء اصابتو بعيار ناري في الصدر.

 .3فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي االحتالؿ المتمركزيف عمى طوؿ السياج الفاصؿ شرؽ مدين غزة نيراف أسمحتيا ،عند حوالي
الساع  2:30مف ظير يوـ الخميس الموافؽ  ،2014/2/13ما تسبب في قتؿ المواطف ابراىيـ سمماف محمد منصور (35
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عاماً) ،مف سكاف شارع المنصورة شرؽ حي الشجاعي  ،حيث أصيب بعيار ناري في الرأس ووفقاً لمتحقيقات الميداني  ،فقد كاف

منصور يجمع الحصى في منطق ممك شرؽ حي الزيتوف شرؽ مدين غزة ،وأصيب زميمو في العمؿ رفيؽ بكر رمضاف

اليوركمي ( 21عاماً) مف سكاف شارع المنصورة شرؽ حي الشجاعي  ،بعيار ناري في القدـ اليمنى ،حيث نقؿ إلى مستشفى
الشفاء لتمقي العالج.

 .4فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ شرؽ خاف يونس ،عند حوالي الساع  9:00مف
مساء يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/2/28نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه المواطن آمن عطي محمود قديح 57( ،عاماً) ،مف
سكاف بمدة خزاع شرؽ خاف يونس ،لدى اقترابيا مف الشريط الحدودي الفاصؿ ،ولـ تتمكف طواقـ اإلسعاؼ والصميب األحمر

مف العثور عمى المصاب بعد التنسيؽ مع قوات االحتالؿ ،حيث استمرت اعماؿ البحث لعدة ساعات دوف العثور عمى
المصاب  .وعند حوالي الساع  6:30مف صباح يوـ السبت الموافؽ  ،2014/3/1تمكف أقاربيا مف العثور عمييا جث ىامدة
بعد أف نزفت حتى الموت ،وتـ نقميا الى مستشفى غزة األوروبي وتبيف مف خالؿ الفحص الطبي بانيا أصيبت بعيار ناري

اخترؽ الجانب االيسر ونفذ مف الجانب األيمف .ووفؽ المعمومات المتوفرة لدى المركز فاف الضحي تعاني مف اضطرابات

نفسي  ،وأنيا ضمت الطريؽ بعد أف خرجت مف منزليا في بمدة خزاع إلى أف وصمت الى منطق الشريط الحدودي شماؿ شرؽ
بمدة خزاع  ،وتعرضت إلطالؽ نار مف قبؿ قوات االحتالؿ.
 .5فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ الشمالي  ،عند حوالي الساع  6:40مف صباح يوـ األحد الموافؽ
 ،2014/5/11نيراف أسمحتيا ،تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى ،الذيف اقتربوا مف الحدود في المنطق الواقع غربي

معبر بيت حانوف (ايرز) ،ما تسبب في جرح أحدىـ ،وىو :نزار عبد اهلل ربيع عمواف ( 23عاماً) أصيب بعيار ناري في القدـ
اليسرى ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالطفيف  .وىو مف سكاف جباليا البمد .وتفيد التحقيقات
الميداني أف عمواف أصيب بينما كاف يتواجد عمى بعد أمتار مف الجدار اإلسمنتي الحدودي.
 .6فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ الشمالي  ،عند حوالي الساع  17:30مف يوـ السبت الموافؽ
 ،2014/5/17تجاه عدد مف ىواة الصيد الذيف تواجدوا عمى شاطئ بحر بيت الىيا بالقرب مف حدود الفصؿ الشمالي مف
السمؾ الشائؾ مما أدى إلى إصاب المواطف :حسيف عمي يوسؼ العاصي ( 32عاماً) ،مف سكاف مشروع بيت الىيا ،بعيار

ناري في أسفؿ الساؽ اليمنى ،وقد تـ نقمو عمى الفور إلى مستشفى دار الشفاء بغزة .فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة
عند حدود الفصؿ الشمالي  ،عند حوالي الساع  15:30مف مساء يوـ األحد الموافؽ  ،2014/5/18نيراف أسمحتيا الرشاش ،

تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى تواجدوا قرب الحدود في المنطق الواقع غربي معبر بيت حانوف (ايرز) ،ما تسبب في
جرح أحدىـ ،وىو :عبد الرحمف حسف عبد الرحمف مطر ( 23عاماً) بعيار ناري في القدـ اليمنى ،ووصفت المصادر الطبي

في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسط  ،حيث أحدث العيار كس اًر في عظاـ الساؽ وأجريت لو عممي تركيب بالتيف

مساعد خارجي بعد ساعات .وىو مف سكاف شارع السمطاف عبد الحميد في بيت حانوف.

 .7فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ الشمالي  ،عند حوالي الساع  11:15مف صباح يوـ االثنيف
الموافؽ  ،2014/5/19نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى تواجدوا قرب الحدود في المنطق
الواقع غربي معبر بيت حانوف (ايرز) ،ما تسبب في جرح أحدىـ ،وىو :محمد فؤاد "محمد صابر" ( 26عاماً) مف سكاف بمدة

بيت حانوف شماؿ القطاع ،حيث أصيب بعيار ناري في كمتا الساقيف ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف
ج ارحو بالبالغ  ،وحولتو الستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدين غزة.
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 .8فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ شرؽ مدين دير البمح ،عند حوالي الساع  14:15مف مساء يوـ
الجمع الموافؽ  ،2014/5/23نيراف أسمحتيـ ،تجاه ثالث أشقاء أطفاؿ وىـ :محمد عبد المنعـ أحمد أبو شحادة البالغ مف
العمر (16عاماً) ،وشقيقو بشار البالغ مف العمر ( 14عاماً) ،وجبر البالغ مف العمر ( 5سنوات) ،بينما كانوا في أرض زراعي

تقع عمى بعد ( 350متر) مف حدود الفصؿ شرؽ دير البمح ،ووفقا لممعمومات المتوفرة بينما كاف ثالثتيـ يجمعوف العشب
الجاؼ "القش" مف حقؿ يعود ممكيتو لممواطف محمد أبو مطوي أصيب الطفؿ محمد بعيار ناري في الكتؼ األيمف ،وعمى الفور
وصؿ خاؿ الطفؿ لمحاول انقاذه فقاـ جنود االحتالؿ بفتح نيراف أسمحتيـ تجاىو واطمقوا عدة قذائؼ مدفعي  ،ومكث محمد في
المكاف مدة ساع ونصؼ حيث كاف ال يستطيع الحرك فيما تمكف أشقائو بشار وجبر مف االنسحاب مف المنطق وقاـ خالو

باالتصاؿ عمى سيارات االسعاؼ التي وصمت عند حوالي الساع  16:08ونقمتو إلى مستشفى شيداء األقصى بدير البمح،
ونظ ار لخطورة حالتو حوؿ إلى مستشفى الشفاء بغزة .ووفقا لذوي الطفؿ فقد أصيب الطفؿ بعيار ناري في الكتؼ األيمف مدخؿ
مما تسبب في كسر في الفقرة السادس

والسابع وقطع في النخاع الشوكي وجروح في الرئتيف والشراييف مما تسبب في حدوث

شمؿ نصفي وىو يرقد في مستشفى دار الشفاء يذكر أف األطفاؿ توجيوا ىناؾ لجمع العشب الجاؼ الستخدامو كغذاء لمماشي

مف قطع أرض تقع جنوب شرؽ منزليـ ،والذي يقع شرؽ قري المصدر ،حيث تعتمد األسرة في معيشتيا عمى تربي المواشي.
 .9فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ الشمالي  ،عند حوالي الساع  6:30مف صباح يوـ األحد الموافؽ
 ،2014/5/25نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى الذيف تواجدوا قرب الحدود في المنطق الواقع

غربي معبر بيت حانوف (ايرز) ،ما تسبب في جرح أحدىـ ،وىو :محمد مازف بيجت الكفارن ( 19عاماً) بعيار ناري في

الساؽ اليسرى ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسط  .وىو مف سكاف بيت حانوف .وتفيد
التحقيقات الميداني أف الكفارن أصيب بينما كاف يتواجد عمى مساف تقدر بػ 100مت اًر مف الجدار األسمنتي الحدودي الكائف

غربي المعبر ،ونقمو زمالئو المتواجديف قربو عمى عرب كارو يجرىا حصاف إلى نقط الشرط الكائن عند مفترؽ الجمارؾ،
ومف ىناؾ نقمتو سيارة اسعاؼ إلى المستشفى ،حيث وصميا عند حوالي الساع  7:00صباحاً.
أعمال القصف العشوائي:

واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ  ،2014استيدافيا المنظـ لممدنييف وممتمكاتيـ مف خالؿ إطالؽ النار
العشوائي ،وأعماؿ القصؼ التي طالت مناطؽ مختمف داخؿ قطاع غزة دوف تمييز أو تناسب .ووفقاً ألعماؿ الرصد والتوثيؽ كانت تتسـ

ىذه اليجمات بالعشوائي لجي عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف ،حيث فتحت قوات اإلحتالؿ نيراف أسمحتيا تجاه المدنييف
الذيف يتظاىروا في المناطؽ الشرقي  ،وشف الطيراف االسرائيمي عدة غارات استيدؼ فييا مواقع وأرضي زراعي وتسببت شدة اإلنفجارات
التي أحدثيا القصؼ بحاالت مف الخوؼ والرعب في صفوؼ السكاف السيما االطفاؿ ،نورد أبرز األحداث التي رصدت خالؿ الفترة
التي يغطييا التقرير.
 .1قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بصاروخيف ،عند حوالي الساع  16:50مف يوـ األحد الموافؽ  ،2014/1/13موقع تابع ألحد
الفصائؿ الفمسطيني  ،يقع في مجرى وادي غزة ،بالقرب مف محط توليد الكيرباء ،شماؿ مخيـ النصيرات ،وقد أسفر القصؼ عف إصاب
الطفؿ محمد بيجت دالؿ البالغ مف العمر ( 3سنوات) ،بجروح في األذف اليسرى ،جراء تطاير زجاج واجي محؿ تجاري يقع في قري
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المغراق  ،حيث تصادؼ وجود الطفؿ برفق والده عمى باب بقال لشراء بعض األغراض ،لحظ القصؼ ،ونقؿ إلى مستشفى شيداء
االقصى في دير البمح لتمقى العالج .كما تضرر في محيط المنطق المستيدف محؿ تجاري و( )21منزؿ سكني جراء تكسير النوافذ
واألبواب ،وتطاير ألواح الصفيح .كما تضررت مدرستيف تابعتيف (لألنروا) ،وىما مدرس اإلعدادي المشترك (ب) ،ومدرس ذكور
النصيرات االبتدائي (د) جراء تحطـ بعض النوافذ.
 .2فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركز إلى الشرؽ مف حدود الفصؿ الشرقي  ،شرؽ معبر (نحاؿ عوز) ،شرؽ حي الشجاعي بمدين
غزة ،عند حوالي الساع  1:00مف ظير يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/1/17النار وقنابؿ الغاز المسيم لمدموع تجاه تجمع مف المواطنيف
كانوا يحاولوف زراع أشجار الزيتوف في المنطق  ،والتي حولتيا قوات االحتالؿ عبر ممارساتيا إلى منطق عازل يصعب وصوؿ
المواطنيف إلى أراضييـ ىناؾ ،اسفر عف اصاب ماجد إسماعيؿ أبو سالم ( 25عاماً) ،بعيار ناري في الساؽ اليمنى ،والناشط حماد فوزي
عاشور ( 20عاماً) ،بعيار ناري في الساؽ اليمنى ،ونقؿ المصابيف إلى مستشفى دار الشفاء بالمدين لتمقي العالج.
 .3فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا الرشاش  ،عند حوالي الساع  15:00مف يوـ
الجمع الموافؽ  ، 2014/1/3تجاه العشرات مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمي  ،الواقع شرؽ جباليا في
محافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في إصاب الشاب :خالد ابراىيـ عاشور عودة ( 21عاماً) ،بعيار ناري في الساؽ اليمنى ،ووصفت المصادر
الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسط  ،وحولتو الستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدين غزة .يذكر أف المصاب مف
سكاف مخيـ الشاطيء بمدين غزة.
 .4فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا ،عند حوالي الساع  16:20مف يوـ السبت الموافؽ
 ، 2014/1/11تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمي شرؽ جباليا في محافظ شماؿ غزة ،ما
تسبب في إصاب الشاب :محمود عاطؼ محمد ّلبد ( 22عاماً) ،بعيار ناري في الساؽ اليسرى ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى
كماؿ عدواف جراحو بالمتوسط  ،وستجري لو عممي جراحي لتركيب بالتيف بسبب كسر أحدثو العيار في عظاـ الساؽ.

 .5فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا ،عند حوالي الساع  15:00مف يوـ الجمع الموافؽ
 ،2014/1/24تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمي شرؽ جباليا في محافظ
شماؿ غزة ،وتواصؿ اطالؽ النار حتى الساع  17:30مف مساء اليوـ نفسو ،وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة المطاطي وقنابؿ الغاز المسيؿ
لمدموع والغاز كريو الرائح  .ما تسبب في إصاب ( )7شباف ،مف بينيـ طفؿ ،وكاف مف بيف الجرحى شاب أصيب بعيار ناري ،بينما أصيب
( )4منيـ بأعيرة معدني مغمف بالمطاط ،و( )2أصيبوا باختناؽ جراء استنشاؽ الغاز ووصموا المستشفى ،والجرحى ىـ :معاذ منير سمماف
غبيط ( 18عام ًا) ،مف سكاف مدين الشيخ زايد ،وأصيب بعيار ناري في الفخذ األيمف ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ
أبو ّ

عدواف جراحو بالمتوسط حيث أف العيار نفذ مف الفخذ لكنو لـ يطاؿ العظـ .عبد اهلل محمد عبد اهلل عوض ( 22عاماً) ،أصيب بعيار

مغمؼ بالمطاط في اليد اليمنى تسبب في إحداث كسر فييا ،ومحمد نصر حسون أبو قمر ( 18عاماً) ،أصيب بعيار مغمؼ بالمطاط في
الذراع األيسر ،وكالىما مف سكاف مخيـ جباليا .سالـ نافذ سالـ أبو عصر ( 21عاماً) ،أصيب بعيار مغمؼ بالمطاط في القدـ اليمنى،
ويحيى ممدوح عمر الجماؿ ( 20عاماً) ،أصيب بعيار مغمؼ بالمطاط في الظير ،وكالىما مف سكاف حي الشجاعي بمدين غزة .والطفؿ:
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بياء محمود عمر المدىوف ( 17عاماً) ،مف سكاف شارع الجالء بمدين غزة ،ونزار محيي الديف يحيى زقوت ( 22عاماً) ،مف سكاف جباليا
النزل  ،أصيبا باختناؽ جراء استنشاقيما الغاز .ووصفت المصادر الطبي جراح المصابيف باألعيرة المطاطي واستنشاؽ الغاز بالطفيف .
 .6فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا ،عند حوالي الساع  14:00مف يوـ الجمع الموافؽ
 ،2014/1/31تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمي شرؽ جباليا في محافظ
شماؿ غزة ،وتواصؿ اطالؽ النار حتى الساع  18:00مف مساء اليوـ نفسو ،وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة الناري  ،واألعيرة المعدني المغمف
بالمطاط ،وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع والغاز كريو الرائح  .ما تسبب في إصاب ( )7شباف ،وكاف مف بينيـ ( )4أصيبوا بأعيرة ناري  ،بينما
أصيب ( )1بعيار معدني مغمؼ بالمطاط ،و( )2أصيبوا بقنابؿ الغاز ،والجرحى ىـ :أحمد خالد عبد اهلل أبو شكياف ( 22عاماً) ،مف سكاف
مخيـ جباليا ،وأصيب بعيار ناري في الفخذ األيسر ،وشاكر ثابت سمماف الزوارع ( 26عاماً) ،مف سكاف بيت الىيا ،وأصيب بعيار ناري
في كمتا الساقيف ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالخطيرة ،لتيتؾ األوعي الدموي لدييما ،وحولتيما بموجب
ذلؾ الستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدين غزة .ومحمود محيي الديف مصطفى محرـ ( 24عاماً) ،مف سكاف حي الشيخ رضواف،
ومعاذ خميس أحمد الطاللق ( 21عاماً) ،مف سكاف عزب عبد ربو بجباليا ،وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى ،عبد اهلل عمي سالم
الخطيب ( 21عاماً) ،مف سكاف مخيـ جباليا ،وأصيب بعيار معدني مغمؼ بالمطاط في خاصرتو اليمنى .محمد بساـ صالح طافش (18
عاماً) ،مف سكاف مخيـ جباليا ،أصيب بقنبم غاز في الرأس ،وخالد عاطؼ حسف السباح "السباخي" ( 20عاماً) ،مف سكاف مخيـ
الشاطئ ،أصيب بقنبم غاز في الساؽ اليسرى.
 .7قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،بخمس صواريخ متتالي  ،عند حوالي الساع  2:45مف فجر يوـ الجمع الموافؽ ،2014/1/31
مدين بيساف االنتاجي والسياحي  ،الكائن جنوب أحواض الصرؼ الصحي في الجزء الشمالي الشرقي مف بيت الىيا في محافظ شماؿ
غزة ،ما تسبب في تدمير مبنى مكوف مف ثالث طبقات ،بشكؿ كمي ،واصاب اثنيف مف أفراد أمف المدين بجراح وصفتيا المصادر الطبي
في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيف  .وكانت حصيم األضرار ( )5منشآت عام  ،و( )5منازؿ سكني  ،ومركب  ،ومحؿ تجاري .وتفيد
التحقيقات الميداني أف المبنى المستيدؼ يستخدـ ألغراض تربي المواشي والدواجف واالستنبات الزراعي ،ويقع شماؿ مدين بيساف
السياحي  ،وكانت حصيم أضرار المدين  :نفوؽ ( )150رأس مف األغناـ والماعز ،و( )400أرنب ،و( )600حمام  ،و( )60دجاج
روماني  ،وتدمير مكتب اداري فرعي لمعامميف في المزرع  ،ومولد كيربائي (بقدرة  250كيمو) ،واحتراؽ مخزوف سوالر لممولد (بكمي
 2000لتر) ،وتدمير معدات زراعي وأخرى خاص بتربي المواشي ،ومخزف لمعدات المدين السياحي (مالىي قديم  ،وعدد  74كشاؼ
انارة  -لـ تركب بعد -خصصت لممعب كرة القدـ) ،وتضررت دفيئ زراعي

بمساح  2000متر مربع (تستخدـ كمشتؿ زراعي لمورود

وأشجار الزين ) ،ودفيئتيف زراعيتيف بمساح  500مت اًر مربعاً (مزروع بالخضروات) ،وغرف زراعي بمساح  100مت اًر مربعاً (صممت
الستنبات محصوؿ الشعير), ،كما تضررت أراضي زراعي محيط بالمبنى بمساح ( 17000متر مربع) زرعت بالحمضيات
والخضروات -فوؿ ،بازيالء ،برسيـ -ودمر مخزوف األسمدة واألدوي الزراعي  ،وآل رش المبيدات ،وجرار زراعي صغير -برتقالي الموف
مف نوع ىوندا -وعدد ( )15خزاف مياه -سع  500لتر -كما تضررت ( )70نافذة و( )15باب مف المبنى االداري لممدين وصال
األفراح .كما تسبب القصؼ في تضرر ( )4منشآت عام مف بينيا مدرستيف (مدرس ذكور عزب بيت حانوف االبتدائي واالعدادي  ،التابع
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لوكال الغوث الدولي  -ومدرس أحمد الشقيري الثانوي لمبنيف ،الكائنتيف شرؽ المبنى المستيدؼ) ،مركز تعميمي ،ومكتب محامي ،واضر
القصؼ أيضاً بعدد ( )5منازؿ قريب  ،ومركب مدني  ،ومحؿ تجاري.
 .8فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي شرؽ حي الشجاعي  ،نيراف أسمحتيا ،عند حوالي الساع 13:30
مف يوـ الثالثاء الموافؽ  ،2013/2/25أسفر عف إصاب يونس ابراىيـ أحمد المغربي ( 23عاماً) ،بعياريف نارييف في الساقيف ،كما
أصيب الصحافي :ناصر ماىر محمد رحم ( 24عاماً) ،بعيار ناري في الساؽ اليسرى ،ويعمؿ صحافي في شبك غزة لمشباب اإلعالمي،
ووفقاً لمتحقيقات الميداني فقد أصيب المغربي ورحم خالؿ مشاركتيـ في تظاىرة بالقرب مف (ناحؿ عوز) ،شرؽ مدين غزة ،دعا ليا
ائتالؼ شباب االنتفاض بمناسب مذبح الحرـ اإلبراىيمي واالعتداءات اإلسرائيمي شبو اليومي عمى المسجد األقصى ،وخالؿ التظاىرة
أطمقت قوات االحتالؿ النار وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع عمى المتظاىريف.
 .9فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا ،عند حوالي الساع  15:30مف يوـ الخميس
الموافؽ  ،2014/4/10تجاه عدد مف المزارعيف والمواطنيف الذيف تواجدوا عمى مساف تقدر بػ 300مت اًر في المنطق الحدودي الكائن شرقي
مقبرة الشيداء اإلسالمي شرؽ جباليا في محافظ شماؿ غزة ،ما تسبب في إصاب الطفؿ :ضياء أحمد أسعد الناطور ( 17عاماً) ،بعيار
ناري في الفخذ األيسر ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسط  .وتفيد التحقيقات الميداني أف عدد مف
المواطنيف اقتربوا مف حدود الفصؿ الشرقي لغرض التنزه ،واختمطوا بالمزارعيف الذيف يتواجدوف في مزارعيـ -التي يممكونيا -كالمعتاد،
وعمى أثر إطالؽ النار انسحب المزارعيف والمتنزىيف مف المنطق .
 .10فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،نيراف أسمحتيا ،عند حوالي الساع  14:00مف يوـ الجمع الموافؽ
 ،2014/4/11تجاه التظاىرة األسبوعي ضد المنطق المقيدة الوصوؿ التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في المنطق الحدودي الكائن
شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمي شرؽ جباليا في محافظ شماؿ غزة ،وتواصؿ اطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساع  18:00مف مساء
اليوـ نفسو ،وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة الناري وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع .ما تسبب في إصاب أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر
الطبي في مستشفى كماؿ عدواف بالمتوسط  ،وىو الطفؿ :أمير محمد أحمد صالح ( 16عاماً) ،مف سكاف مخيـ جباليا ،وأصيب بعيار
ناري في الفخذ األيسر .كما تعرض ( )7مف العامميف في األطقـ الطبي التابع لمخدمات الطبي العسكري لالختناؽ وعولجوا ميدانياً.
 .11قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بصاروخ واحد عمى األقؿ ،عند حوالي الساع  1:30مف فجر الجمع الموافؽ  ،2014/4/4قطع
أرض زراعي تقع جنوب قري المغراق  ،ما تسبب في وقوع أضرار جزئي في ( )18منزؿ سكني ،تقع في محيط منطق القصؼ ،جراء
تيشـ زجاج نوافذىا ،وتكسير أبوابيا وألواح (األسبستوس) ،و أصيب طفؿ رضيع وعمو بينما كانوا داخؿ شققيـ التي تبعد حوالي (150
متر) عف المكاف المستيدؼ ،ووفقاً إلفادة شيود عياف والتحقيقات الميداني فقد أصيب الطفؿ :محمد تامر رمضاف التتر البالغ مف العمر
( 4شيور) ،بجروح في الرأس -خمؼ األذف اليسرى -عندما كاف نائماً في شقتو ،وشادي رمضاف التتر ( 31عاماً) ،اصيب بشظايا
ورضوض في الكتفيف والرأس ،ونقموا بواسط سيارة إسعاؼ تابع لمخدمات العسكري إلى مستشفى دار الشفاء في مدين غزة ،وبعد حوالي
( 3ساعات) غادروا المستشفى بعدما تمقوا العالج الالزـ ،وقد تسبب القصؼ أيضاً بحال مف اليمع والخوؼ واصابات برضوض لعدد مف
األطفاؿ القاطنيف في المنازؿ القريب .
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 .12قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،بثالث صواريخ ،عند حوالي الساع  1:15مف يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/4/4شرك محمد حسف
عم ي عودة وأوالده (لقص وثني وكبس وتشكيؿ الحديد) ،الكائن في شارع السك بجباليا ،ما تسبب في وقوع أضرار بالغ بالورش طالت
المبنى والمعدات والمواد الخاـ وشاحنتيف لمنقؿ كانتا تتوقفاف فييا -مف نوع ( ،)GMCنصؼ نقؿ ،بيضاء الموف -كما تضررت ورش
سمور لمحدادة المجاورة بشكؿ جزئي ،دوف وقوع اصابات .وتفيد التحقيقات الميداني أف القصؼ جاء مفاجئاً وفي وقت اتسـ باليدوء ،مما
أثار حال مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ.
 .13قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،بصاروخيف اثنيف ،عند حوالي الساع  1:20مف يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/4/4ورش السالـ
لمسمكرة والدىاف وقطع غيار المركبات ،الكائن غرب محط أبو شباؾ لمبتروؿ ،في محافظ شماؿ قطاع غزة ،والتي تعود لممواطف:
مصطفى عودة الحمراني ،ما تسبب في وقوع أضرار بالغ بالورش طالت المبنى والمعدات والفرف والمواد الخاـ ،وعدد ( )5مركبات كانت
تتوقؼ داخميا )3( -مف نوع ميتسوبيشي ،و( )1مرسيدس ،و( )1دايو -وأدى ذلؾ إلى اشتعاؿ النيراف في الورش وتمكنت طواقـ الدفاع
المدني مف السيطرة عمى الحريؽ قبيؿ توسعو .وتضرر جراء القصؼ مصنع مناشير ألومنيوـ يجاور الورش مف الجي الجنوبي بشكؿ
جزئي ،دوف وقوع اصابات.
 .14قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي ،بأربع صواريخ متتالي  ،عند حوالي الساع  00:05مف يوـ األحد الموافؽ  ،2014/4/4مزرع
زيتوف تعود لممواطف :فيصؿ غازي جميؿ الشوا ،تقع عمى المدخؿ الرئيس لممنطق الصناعي في بيت حانوف ،ما تسبب في تضرر ما
مساحتو (  4000متر مربع) مف المزرع وتضرر( )250شجرة زيتوف ،وتدمير بئر مياه يستخدـ ألغراض الزراع بشكؿ كمي ،ومستودع
بمساح ( 1000متر مربع) بشكؿ جزئي ،ومنزؿ مسقوؼ (باألسبستوس) يسكنو أحد الحراس بشكؿ جزئي ،ولـ يسجؿ وقوع اصابات.
 .15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاروخيف ،عند حوالي الساع  13:00مف يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/4/21حظيرة لتربي
المواشي يقع شماؿ شرؽ مخيـ النصيرات ،وقد سبؽ القصؼ بدقائؽ إطالؽ طائرة االستطالع لصاروخيف تحذيرييف لممكاف المستيدؼ ،وقد
أسفر ذلؾ عف تدميره بالكامؿ واحداث حفرة كبيرة في المكاف ،وتعود ممكيتو لورث المرحوـ صالح ذياب أبو عطيوي ،وتقدر مساحتو
ب( 300متر) ،مسقوؼ جزء منيا بالصفيح ،وتسبب القصؼ في نفوؽ ( 18رأس مف الماعز ،وبقرة ،و 10دجاجات ،و 10أرانب) ،و
وتدمير عرب كارو ،كما تضررت حضيرة مجاورة تعود ممكيتيا لممواطف صابر ذياب سميـ أبو عطيوي ( 58عاماً) ،ودمرت عربتيف كاروا،
و تضررت نوافذ ( )4منازؿ سكني تقع في محيط القصؼ.
 .16قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاروخ ،عند حوالي الساع  13:30مف يوـ االثنيف الموافؽ
 ،2014/4/21موقع تابع لعناصر المقاوم الفمسطيني  ،يقع جنوب شرؽ مدين دير البمح ،وقد سبؽ القصؼ إطالؽ طائرة االستطالع
لصاروخ تحذيري لممكاف المستيدؼ قبؿ القصؼ بدقائؽ ،وتسبب في وقوع أضرار داخؿ الموقع واصاب أحد الشباف الذي كاف يتواجد
بالقرب منو ،كما وتضرر منزؿ سكني يعود ممكيتو لممواطف عبد اهلل حسف أبو رحم ( 33عاماً).
 .17قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي بصاروخيف اثنيف ،عند حوالي الساع  16:50مف يوـ األربعاء الموافؽ  ،2014/4/23دراج ناري
بينما كانت تسير قرب نادي شباب بيت الىيا الرياضي الكائف في شارع المنشي في بيت الىيا ،ما أسفر عف اصاب شابيف اثنيف كانا
يستقالف الدراج وصفت المصاد ر الطبي جراح أحدىما بالخطيرة ،وتزامف القصؼ مع تواجد عدد كبير مف المواطنيف في المكاف ما تسبب
في اصاب ( )14مواطناً منيـ ،مف بينيـ ( ) 5أطفاؿ ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراح أحدىـ بالخطيرة.
والجرحى ىـ :حنيف مريد ربيع المصري ( 11عاماً) جراح ورضوض في الوجو والساقيف ،ريـ عمي حسف الحبؿ ( 5أعواـ) شظايا في
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الكتؼ األيسر والساؽ اليسرى ،اسراء عطّاؼ حسف الحبؿ ( 8أعواـ) جراح في الرأس والخاصرة والساؽ اليسرى ووصفت جراحو بالخطيرة،
سميـ صالح جودت الزعنوف ( 17عاماً) رضوض في الفخذ األيسر ،وخالد الغوؿ ( 15عاماً) ،راتب محمد أحمد البابا ( 57عاماً) شظايا
في الجبيف والعيف ،ابراىيـ رزؽ سعيد سمماف ( 25عاماً) شظي في الرقب ورضوض في الصدر ،محمد مصطفى محمد القاعود (37
عاماً) شظايا في اإللي  ،فالح عوني عبد المحسف حمودة ( 51عاماً) جراح في الرأس والخاصرة والقدـ اليمنى ،ىاني عبد الحميد يونس أبو
جراد ( 23عاماً) شظايا في اليد اليسرى تسببت في بتر اصبعيف مف الكؼ ،عبد الحميد يونس أحمد أبو جراد ( 53عاماً) شظايا في
البطف ،محمد جياد حافظ سمماف ( 26عاماً) شظي في اليد اليمنى ،سالم عوني عبد المحسف حمودة ( 46عاماً) توقؼ مؤقت في حاس
السمع ،جماؿ عبد الرحمف عاشور ورش آغا ( 40عاماً) شظي في كؼ اليد اليسرى .كما تسبب القصؼ في تضرر عدد مف المنازؿ
السكني والمحالت التجاري  .وتفيد التحقيقات الميداني أف القصؼ جاء وقت ىادئ يتواجد خاللو عدد كبير مف الشباف والمواطنيف في
النادي لممارس أو مشاىدة كرة القدـ.

فرض مناطق مقيدة الوصول :

فرضت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مناطؽ بالقرب مف حدود الفصؿ الشرقي والشمالي منعت السكاف مف االقتراب منيا أو التحرؾ فييا،
وتمتد المنطق عمى طوؿ (62كـ) ىي طوؿ المساف عمى امتداد الحدودالشمالي والشرقي لقطاع غزة .وفيما تدعي تمؾ القوات أف المساف
ال تتعدى اؿ( )300متر إلى الغرب مف الحدود الشرقي والى الجنوب مف الحدود الشمالي داخؿ أراضي قطاع غزة ،لكف الممارسات عمى
األرض تثبت أف االستيداؼ واالعتداءات تطاؿ مساف تصؿ إلى حوالي  1500متر (كيمو ونصؼ متر) في بعض المناطؽ .وتستخدـ
تمؾ القوات سياس إطالؽ النار والقذائؼ المدفعي بشكؿ دائـ تجاه كؿ ما يتحرؾ في ىذه المناطؽ ،كما تواصؿ التوغؿ بشكؿ شبو يومي
في تمؾ المنطق حيث تدفع بجرافات ضخم مصحوب بقوات عسكري تقوـ بأعماؿ تجريؼ لألعشاب وتسوي لألراضي .وتمنع ىذه
اإلنتياكات المدنييف الفمسطينييف السيما المزارعيف منيـ مف مزاول أعماليـ وفالح أراضييـ .كما تواصؿ تمؾ القوات فرض حصا اًر
بحرياً ،تواصؿ خاللو الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي إطالؽ النار بشكؿ شبو يومي تجاه الصياديف الفمسطينييف في عرض البحر أو قرب
حدود الفصؿ المائي  ،مما يجبر الصياديف عمى مغادرة البحر نحو الشاطئ وتمنعيـ مف ممارس عمميـ بحري  ،كما تقوـ الزوارؽ
بمحاصرتيـ وتجبرىـ عمى خمع مالبسيـ والسباح في مياه شديدة البرودة خاص إذا ما جرت عمميات االعتقاؿ خالؿ فصؿ الشتاء القفز
في المياه قبؿ أف تع تقميـ ،وتستولى عمى قواربيـ وتقطرىا إلى ميناء إسدود ،كما تتعمد في حاالت كثيرة تخريب معداتيـ كتقطيع شباؾ
الصيد واطالؽ النار عمى محركات القوارب .يستعرض التقرير أبرز االنتياكات التي رصدىا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في المناطؽ
مقيدة الوصوؿ ،عمى النحو اآلتي:
أوالً /المناطق البرية:
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 .1أطمقت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالي  ،ثماني قذائؼ مدفعي  ،عند حوالي الساع  20:00مف يوـ االثنيف
الموافؽ  ،2014/1/13تجاه منطق بورة أبو سمرة الزراعي  ،شماؿ بيت الىيا في محافظ شماؿ غزة ،سقط خمس منيا في أرض المزارع:
جياد محمد درويش حمدون ( 55عاماً) ،البالغ مساحتيا ( 7دونمات) ،والتي تبعد عف حدود الفصؿ مساف تقدر بػ 400مت اًر ،والمزروع
بالتوت األرضي والبصؿ ،ما تسبب في تضررىا جزئياً .دوف وقوع اصابات .وتفيد التحقيقات الميداني أف شرط المتفجرات حضرت لممكاف
لتفكيؾ قذائؼ لـ تنفجر.
 .2فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ شماؿ شرؽ بمدة الشوك بمدين رفح ،نيراف أسمحتيا ،تجاه رعاة األغناـ،
وذلؾ عند حوالي الساع  16:30مف يوـ الجمع الموافؽ  ،2014/2/21وأستمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع حوالي ( 20دقيق ) ،أسفر
عف إصاب الطفؿ :فضؿ محمد نافع أبو عدواف 12( ،عام ًا) ،بعيار ناري مدخؿ في الحوض ومخرج مف الفخذ األيمف ،كما أصيب محمود
ناىض محمد معمر 21( ،عاماً) ،ووفقاً لمتحقيقات الميداني فقد أصيب أبو عدواف بعيار ناري مدخؿ مف الحوض ومخرج مف الفخذ
األيمف ،بينما كاف يرعى قطيع مف األغناـ في شرؽ منطق سكناه حيث يبعد منزلو عف حدود الفصؿ حوالي ( 2كيمو متر) في بمدة
الشوك الشمالي شرقي رفح ،وبعد سماع ذويو إلطالؽ النار قاموا بالبحث عنو واستغرقت عممي البحث في المنطق ومحيطيا حوالي
ساع  ،وعثروا عميو ممقى عمى األرض عمى بعد حوالي ( 400متر) مف حدود الفصؿ ،ثـ وصمت سيارة اإلسعاؼ بعد إجراءات التنسيؽ
وقامت بنقمو إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح ،ونظ اًر لخطورة حالتو حوؿ إلى مستشفى ناصر في مدين خانيونس حيث خضع
لعممي جراحي  ،وأدخؿ لقسـ العناي المركزة.
 .3فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس ،نيراف أسمحتيا الرشاش بكثاف  ،عند حوالي الساع 7:30
مف صباح يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/2/24تجاه عدد مف المزارعيف ،الذيف تواجدوا في مزارعيـ قرب حدود الفصؿ شرؽ بمدة عبساف
الكبيرة شرقي خاف يونس ،استمر إطالؽ النار حوالي ( 20دقيق ) ،دوف وقوع إصابات أو أضرار ،ما دفع المزارعيف إلى ترؾ أعماليـ
واالبتعاد عف مزارعيـ.
 .4فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،المتمركزة عند حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس ،عند حوالي الساع  6:00مساء يوـ السبت الموافؽ
 ،2014/5/17نيراف أسمحتيا الرشاش تجاه األراضي الزراعي الواقع شرؽ بمدتي عبساف الكبيرة والجديدة ،أسفر إطالؽ النار عف إصاب
الطفؿ عمر جماؿ إبراىيـ أبو جزر ( 17عاما) ،مف سكاف بمدة عبساف الجديدة ،بعيار ناري في يده اليسرى بينما كاف يقوـ بجمع
األعشاب مف أرض زراعي تقع بالقرب مف مركز رواد الرياضي شرؽ عبساف الجديدة عمى بعد حوالي  600متر مف حدود الفصؿ .تـ نقؿ
المصاب إلى مستشفى غزة األوروبي في خاف يونس ،لتمقي العالج حيث وصفت حالتو بالمتوسط .
 .5أطمؽ جنود االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزيف عند حدود الفصؿ ،شرؽ قري وادي غزة (جحر الديؾ) ،عند حوالي الساع  18:00مف يوـ
الخميس الموافؽ  ، 2014/6/26نيراف أسمحتيـ تجاه عماؿ جمع الخردة والبالستيؾ المتواجديف في مكب النفايات الواقع شماؿ شرؽ قري
وادي غزة (جحر الديؾ) ،مما أسفر عف إصاب رؤوؼ إياد عبيد البالغ مف العمر ( 18عاماً) ،بعيار ناري في الفخذ األيمف ،نقؿ إلى
مستشفى دار الشفاء بمدين غزة ،ووصفت المصادر الطبي جراحو بالمتوسط .
 .6فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  7:00مف مساء يوـ السبت الموافؽ  ،2014/6/28تجاه
األراضي الزراعي شرؽ بمدة عبساف الجديدة ،أسفر إطالؽ النار عف إصاب مواطنيف بينما كاف في ارضيـ الزراعي التي تبعد عف الشريط
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الحدودي الفاصؿ مساف تقدر بحوالي  350متر ،وىما بدر ياسر محمود عصفور ( 19عاماً) أصيب بعيار ناري يده اليمنى .ونبيؿ تيسير
محمد عصفور ( 20عاماً) أصيب بعيار ناري في ساقو األيمف ،وتـ نقميما الى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العالج.

التوغالت في المناطق البرية:

نفذت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ( )18عممي توغؿ في مناطؽ مختمف مف قطاع غزة ،قامت خالليا بتجريؼ األراضي القريب مف حدود
الفصؿ وسط إطالؽ لمنار بشكؿ متقطع ،وعادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعيف مما يدفعيـ لإلنسحاب
مف حقوليـ ومزارعيـ خشي عمى حياتيـ ،وتستغرؽ عمميات التوغؿ عدة ساعات ،كما تشارؾ االليات في عمميات التوعؿ بمساندة مف
الطائرات ،يستعرض التقرير عمميات التوغؿ التي رصدت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير عدد منيا عمى النحو اآلتي:
 .1توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكري  ،عند حوالي الساع  7:00مف صباح يوـ الخميس الموافؽ ،2014/1/9
مساف تقدر بحوالي  200متر في بمدة خزاع شرؽ خاف يونس ،وشرعت في أعماؿ تسوي وتجريؼ ،عمى امتداد الشريط الحدودي،
وتحركت جنوباً حتى شرؽ بمدة الفخاري ،واستمر التوغؿ والتجريؼ الذي تخممو إطالؽ نار بشكؿ عشوائي ،حتى الساع  9:15مف صباح
اليوـ نفسو ،حيث أعادت قوات االحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي.
 .2توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بقوة مكون مف ( )7آليات عسكري  ،عند حوالي الساع  6:30مف يوـ األربعاء الموافؽ ،2014/1/18
لمساف تقدر  200مت اًر ،في المنطق الزراعي الحدودي شرقي مقبرة الشيداء االسالمي شرؽ جباليا في محافظ شماؿ غزة ،واتخذت
اآلليات المتوغم مسا اًر ليا بمحاذاة حدود الفصؿ تجاه الشماؿ -حيث منطق أبو صفي الحدودي  -وسط اطالؽ نار متقطع ،ما دفع
بالمزارعيف الفمسطينييف إلى ترؾ أعماليـ و االبتعاد عف المنطق  ،وانسحبت اآلليات في مساء اليوـ نفسو.
 .3توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بقوة مكون مف ( )6آليات عسكري  ،عند حوالي الساع  8:40مف يوـ االثنيف الموافؽ ،2014/1/27
لمساف تقدر  150مت اًر ،في منطق القطباني الحدودي الواقع شرقي بيت حانوف في محافظ شماؿ غزة ،انطالقاً مف الموقع العسكري
االسرائيمي المسمى بالنصب التذكاري ،وسط اطالؽ نار متقطع ،مما دفع المزارعيف المتواجديف في المكاف إلى ترؾ أعماليـ و االبتعاد عف
المنطق  .وانسحبت اآلليات مساء اليوـ نفسو.
 .4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكري  ،عند حوالي الساع  7:30مف صباح يوـ الثالثاء الموافؽ ،2014/1/28
مساف تقدر بحوالي ( 200متر) شرؽ بمدة الق اررة شرؽ خاف يونس .شرعت تمؾ القوات في أعماؿ تسوي وتجريؼ عمى امتداد الشريط
الحدودي ،وسط إطالؽ نار عشوائي الى أف اعادت انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي عند حوالي الساع  9:30مف صباح اليوـ نفسو.
 .5توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكري والجرافات ،عند حوالي الساع  7:00مف صباح يوـ الثالثاء الموافؽ
 ،2014/3/11مساف تقدر بحوالي  200متر شرؽ بمدة خزاع شرؽ خاف يونس ،وقامت بأعماؿ تسوي وتجريؼ وسط إطالؽ نار
متقطع ،وتحركت قوات االحتالؿ المتوغم جنوباً عمى امتداد الشريط الحدودي باتجاه منطق الفخاري حيث نفذت أعماؿ تجريؼ وتسوي
مماثم استمرت حتى الساع 11:30مف صباح اليوـ نفسو ،حيث اعادت قوات االحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ ولـ يبمغ
عف وقوع اي إصابات في األرواح.
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 .6توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بعدد مف اآلليات العسكري  ،عند حوالي الساع  9:30مف صباح يوـ الثالثاء الموافؽ ،2014/3/25
مساف  150مت اًر ،في بمدة خزاع شرؽ خاف يونس ،وشرعت في أعماؿ تسوي وتجريؼ استمرت عمى امتداد الشريط الحدودي ،وتحركت
تمؾ اآلليات شماالً بمحاذاة الشريط الحدودي مرو اًر بشرقي بمدة عبساف الكبيرة والجديدة وصوالً إلى شرؽ بمدة الق اررة ،واستمرت عممي
التوغؿ وسط تحميؽ لطائرات االحتالؿ حتى الساع  4:00مف مساء اليوـ نفسو ،حيث اعادت قوات االحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط
الحدودي.
 .7توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بقوة مكون مف ( )10آليات عسكري  ،عند حوالي الساع  7:30مف يوـ الثالثاء الموافؽ
 ،2014/3/25لمساف تقدر  200مت اًر ،مف حدود الفصؿ الشمالي في منطق

الشوبكي الزراعي الكائن شرؽ معبر "إيرز" شمالي بيت

حانوف  ،وسط اطالؽ نار متقطع ،ما دفع المزارعيف المتواجديف في مزارعيـ – التي يممكونيا  -إلى عدـ استكماؿ أعماؿ ورعاي
مزروعاتيـ – الخضروات – ومغادرة المكاف خوفا عمى حياتيـ .وانسحبت اآلليات المتوغم عند حوالي السع  14:15مف مساء اليوـ
نفسو دوف وقوع اصابات أو أضرار.
 .8فتحت قوات االحتالؿ المتمركزة ،داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ ،شرؽ خاف يونس ،عند حوالي الساع  7:30مساء يوـ السبت ،الموافؽ
 ، 2014/4/12نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه األراضي الزراعي شرؽ بمدة الق اررة .استمر إطالؽ النار لمدة ساعتيف بشكؿ متقطع مع
إطالؽ عدة قذائؼ مدفعي وفوانيس إضاءة في سماء المنطق  ،و عند حوالي الساع  9:30اليوـ نفسو ،فتحت قوات االحتالؿ نيراف
أسمحتيا الرشاش  ،تجاه األراضي الزراعي في حي أبو ريدة ،شرؽ بمدة خزاع  ،وعمى إثر ذلؾ اضطر عدد مف المزارعيف لترؾ حقوليـ.
 .9فتحت طائرات االحتالؿ العمودي  ،عند حوالي الساع  9:50مف يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/4/21نيراف أسمحتيا الثقيم  ،تجاه المناطؽ
الزراعي الخالي قرب حدود الفصؿ شرقي جباليا في محافظ شماؿ غزة ،دوف وقوع اصابات أو أضرار ،ولكف دوي األعيرة الناري الثقيم
دبت الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ.
 .10فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في الموقع العسكري الكائف شرؽ مقبرة الشيداء االسالمي  ،نيراف أسمحتيا الرشاش  ،بشكؿ
متقطع ،عند حوالي الساع  18:30مف مساء يوـ الخميس الموافؽ  ،2014/4/24تجاه المزارعيف الفمسطينييف الذيف تواجدوا في مزارعيـ
الواقع في المنطق الحدودي شرقي جباليا في محافظ شماؿ غزة ،دوف وقوع اصابات أو أضرار ،ولكف تواصؿ اطالؽ النار دفع المزارعيف
إلى االبتعاد عف المنطق ومغادرة أعماليـ خوفاً عمى حياتيـ.
 .11توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة ب(بدبابتيف وجراف ) ،عند حوالي الساع

 8:00مف صباح يوـ االثنيف الموافؽ

،2014/4/7إنطالقاً مف حدود الفصؿ لمساف تقدر ب( 100متر) في األراضي الواقع في محيط معبر (نحاؿ عوز) ،شرؽ مدين غزة،
حيث قامت الجراف بأعماؿ تسوي لألراضي في تمؾ المنطق  ،وانسحبت تمؾ القوات عند حوالي الساع  12:00مف ظير اليوـ نفسو.
 .12توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بنحو ( 9اليات) ،عند حوالي الساع  5:30صباح يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/4/7انطالقا مف
حدود الفصؿ شرؽ دير البمح ،وواصمت االليات توغميا مساف تقدر ب( 100متر) ،وتخمؿ عممي التوغؿ إطالؽ قذيف مدفعي تجاه
االراضي الزراعي في المنطق  ،وانسحبت القوة عند حوالي الساع  13:00مف اليوـ نفسو.
 .13توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بنحو ( 9اليات) ،عند حوالي الساع  8:00صباح يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/4/7انطالقا مف
حدود الفصؿ شماؿ شرؽ قري وادي غزة (جحر الديؾ) ،ووصمت االليات توغميا مساف تقدر ب( 50متر) ،وتخمؿ عممي التوغؿ تسوي
لألراضي القريب مف حدود الفصؿ ،وانسحبت عند حوالي الساع  16:00مف اليوـ نفسو ،ولـ يسجؿ وقوع اصابات.
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 .14توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بعدد مف اآلليات العسكري  ،عند حوالي الساع  7:30صباح يوـ الجمع الموافؽ ،2014/5/9
انطالقاً مف حدود الفصؿ ،لمساف تقدر بحوالي ب( 200متر) متر ،شرؽ بمدة خزاع شرؽ محافظ خاف يونس ،وشرعت الجرافات
العسكري بأعماؿ تسوي وتجريؼ في األراضي الواقع بمحاذاة حدود الفصؿ ،واستمرت عممي التوغؿ حتى الساع  11:00صباحاً ،ثـ
انسحبت إلى دخؿ حدود الفصؿ.
 .15توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،معززة بعدد مف اآلليات العسكري  ،عند حوالي الساع  5:40مف صباح يوـ االربعاء الموافؽ
 ،2014/5/21انطالقاً مف بواب (كيسوفيـ العسكري ) ،في بمدة الق اررة شرؽ خاف يونس ،وشرعت في أعماؿ تسوي وتجريؼ تخمميا إطالؽ
عدد مف القذائؼ المدفعي والدخاني سقط بعضيا شرؽ الق اررة ،كما سقطت عدة قذائؼ عمى تم الكرد الواقع بيف بمدة الق اررة شماؿ خاف
يونس ومدين دير البمح وسط قطاع غزة ،واستمرت عممي التوغؿ حتى الساع  9:00مف صباح اليوـ نفسو ،حيث اعادت قوات االحتالؿ
اإلسرائيمي انتشارىا الى داخؿ حدود الفصؿ ،وبعد حوالي نصؼ ساع توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مف جديد في منطق السريج شرؽ
بمدة الق اررة وشرعت في اعماؿ تسوي وتجريؼ وتحركت تجاه الجنوب بمحاذاة حدود الفصؿ شرؽ بمدتي عبساف الجديدة والكبيرة شرؽ خاف
يونس ،وخالؿ عممي التوغؿ فتحت قوات االحتالؿ ني ارف أسمحتيا الرشاش تجاه الحقوؿ الزراعي  ،ما اسفر عف اصاب المواطف صالح
أحمد عبد الجواد الق ار ( 24عاماً) ،بسحج عيار ناري في الرأس ،عند حوالي الساع  12:15مساء اليوـ نفسو ،اثناء وجوده في حقؿ
زراعي عمى بعد نحو ( 400متر) عف حدود الفصؿ .وتـ نقؿ المصاب إلى مستشفى غزة األوروبي ووصفت المصادر الطبي حالتو
بالطفيف  ،وعند حوالي الساع  1:00مساء اليوـ نفسو اعادت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي انتشارىا الى داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ.
 .16توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،عند حوالي الساع  10:00مف صباح يوـ األحد الموافؽ  ،2014/6/1مساف تقدر بحوالي  200متر
شرؽ بمدة الفخاري جنوب شرؽ مدين خاف يونس ،وشرعت في أعماؿ تسوي وتجريؼ ،كما أطمقت تمؾ القوات نيراف أسمحتيا الرشاش
وعدد مف القذائؼ المدفعي تجاه األراضي الزراعي شرؽ بمدة الفخاري ،واستمرت عممي التوغؿ حتى الساع  1:00مف ظير اليوـ نفسو
حيث اعادت قوات االحتالؿ انتشارىا الى داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ .ولـ يبمغ عف وقوع أي إصابات.
 .17توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،عند حوالي الساع  8:15مف صباح يوـ االربعاء الموافؽ  ،2014/6/18مساف تقدر بحوالي 200
مت اًر ،في بمدة الفخاري شرؽ خاف يونس ،وشرعت في أعماؿ تسوي وتجريؼ وسط إطالؽ نار واطالؽ قذائؼ مدفعي تجاه األراضي
الزراعي  ،واستمرت عممي التوغؿ حتى الساع  10:30مف صباح اليوـ نفسو ،حيث اعادت قوات االحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط
الحدودي ،ولـ يبمغ عف وقوع أي إصابات في االرواح.

ثاني اً /المنطقة البحرية:

تواصؿ قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي انتياكاتيا الموجي ضد الصياديف الفمسطينيف في قطاع غزة والتي تأتي في سياؽ حظر الصيد خارج
نطاؽ األمياؿ البحري الست  .وتتسبب ىذه االنتياكات في حرماف الصياديف الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى أماكف الصيد الوفيرة ،مف
خالؿ إطالؽ النار عمى الصياديف واجبارىـ عمى اإلنسحاب مف المياه ناحي الشاطيء ،وتخريب معداتيـ وشباكيـ ،وتستولي عمى
قواربيـ بعد إعتقاليـ .ورصد المركز ( )78إعتداء ضد الصياديف تخمميا إطالؽ لمنار  ،أسفر عف إصاب ( ،)2مما أعاؽ عمميـ وأجبرىـ
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عمى اإلنسحاب ناحي الشاطيء ،واعتمقت تمؾ القوات ( )31مف الصياديف ،وصادرت ( )17قارب صيد ،يورد التقرير أبرز اإلنتياكات
ضد الصياديف خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ .2014
والجدير ذكره أف عمميات اعتقاؿ الصياديف تجري بدوف مذكرات قبض صادرة عف النياب وبالتالي ال توجو ليـ لوائح اتياـ ،مما ال يدع
مجاالً لمشؾ أف اعتقاليـ تعسفي وينطوي عمى انتياؾ صريح لممعايير الدولي الخاص بحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي.
 .1فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  9:00مف يوـ األربعاء الموافؽ  2014/1/8تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطق الواح  -القريب مف حدود الفصؿ المائي  -غربي بيت الىيا في
محافظ شماؿ غزة ،وحاصر زورقيف مطاطييف قارب صيد مف نوع حسك موتور ،واعتقمت الصياد :محمد خضر عبد السمطاف (26
عاماً) ،مف عمى متنو ،بينما أمرت شقيقيو :حمدي ( 24عاماً) ،وأحمد ( 20عاماً) بمغادرة المنطق  .وعند حوالي الساع  17:30مف مساء
اليوـ نفسو ،أفرجت عنو عبر معبر بيت حانوف (ايرز).
 .2فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  9:00مف يوـ االثنيف الموافؽ  2014/1/20تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطق الواح  -القريب مف حدود الفصؿ المائي  -غربي بيت الىيا في
محافظ شماؿ غزة ،وحاصرت الزوارؽ المطاطي قارب صيد مف نوع (حسك مجداؼ) ،وأجبرت صياديف اثنيف كانا عمى متنيا عمى خمع
مالبسيما والسباح نحو أحد الزوارؽ ،ثـ اعتقمتيما ،وىما :يوسؼ أميف رشدي أبو وردة ( 18عاماً) ،والطفؿ :أحمد كماؿ رشدي أبو وردة
( 17عاماً) ،واقتادتيما والحسك نحو الشماؿ .وتفيد التحقيقات الميداني أف الحسك كانت في منطق تبعد عف الشاطئ مساف تقدر بػثالث
أمياؿ بحري  ،وتبعد عف االشارة المحددة لممنطق الممنوع (الرفصودة) والكائن شماؿ منطق الواح شمالي غرب بيت الىيا مساف تقدر
بػ 200مت اًر إلى الجنوب ،أي كانت تتواجد في المياه التي تسمح قوات االحتالؿ بالسباح فييا ،وتعود ممكي الحسك لمصياد :رائد صالح
رشدي أبو وردة .ىذا وأخمت قوات االحتالؿ سبيميما عند حوالي الساع  00:00مف فجر الثالثاء الموافؽ  2014/1/21مف خالؿ معبر
بيت حانوف "ايرز" ،وأبقت عمى القارب وعدد ( )8قطع مف شباؾ الصيد محتجزة لدييـ.
 .3فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  15:50مف يوـ الجمع الموافؽ  2014/1/24تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطق الواح  -القريب مف حدود الفصؿ المائي  -غربي بيت الىيا في
محافظ شماؿ غزة ،وتفيد التحقيقات الميداني أف تمؾ القوات استيدفت مركبي صيد مف نوع (لنش جر) ،تعود ممكيتيما لمصياديف :سعيد
محمد أبو ريال ( 63عاماً) ،وأخيو :وجيو ( 54عاماً) ،وذلؾ أثناء تواجدىما في عرض البحر حيث كانا يبعداف عف الشاطئ مساف تقدر
بميميف بحرييف ونصؼ ،ووجيت عمييا خراطيـ المياه ،ما تسبب تضررىما ،وتمؼ عدد ( )6قطع مف شباؾ الصيد الخاص بيما ،وعدد
( )40كشاؼ إنارة.
 .4فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  6:30مف يوـ الثالثاء الموافؽ  2014/2/11تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شمالي غرب منطق الواح  -القريب مف حدود الفصؿ المائي الشمالي  -غربي بيت
الىيا في محافظ شماؿ غزة .وتفيد التحقيقات الميداني أف زورقيف مطاطييف يتبعاف لمبحري االسرائيمي حاص ار قارب صيد فمسطيني مف
نوع حسك مجداؼ كاف يتواجد عمى بعد (كيمو متر واحد) مف الشاطئ بمحاذاة االشارات الضوئي (الرفصودة) ،واعتقمت مف عمى متنو
الصياد :فضؿ جماؿ رمضاف السمطاف ( 24عاماً) ،ثـ اتجيت نحو حسك ثاني وحاصرتيا واعتقمت مف عمى متنيا صياديف اثنيف ،ىما:

19

محمد عبد النبي رجب الصميبي ( 41عاماً) ،ونجمو :أحمد ( 17عاماً) ،واستولت عمى قاربيما قبؿ أف تتجو لمقارب الخاص بالمعتقؿ األوؿ
وتستولي عميو .وأفرجت تمؾ القوات عف المعتقميف مساء اليوـ نفسو مف خالؿ معبر بيت حانوف (ايرز) ،وال تزاؿ تحتجز مراكبيـ التي
استولت عمييا.
 .5فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش  ،عند حوالي الساع  14:00مف يوـ الثالثاء الموافؽ  2014/3/11تجاه مركب
صيد مف نوع حسك موتور يقؿ صياديف اثنيف ىما :جياد بشير شعباف أبو ريال ( 24عاماً) ،شعباف عدناف شعباف أبو ريال ( 34عاماً)،
سكاف مخيـ الشاطئ الشمالي غربي غزة ،أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطئ منطق الشيخ عجميف جنوب غرب غزة ،ىذا ووفقاً
لإلفادة التي صرح بيا الصياد بشير لممركز ،أفاد مف خالليا أنيـ كانا يمارساف مين الصيد في البحر عمى بعد خمس أمياؿ بحري تقريباً
مف الشاطئ ،وفوجئا بزورقيف حربييف كبيريف يتقدماف نحوىما مف الجيتيف الشمالي والجنوبي الغربي  ،فتراجعا إلى الخمؼ (الشرؽ) ،بيد أف
القوة اإلسرائيمي استمرت في مالحقتيـ إلى أف تمكنت مف محاصرتيـ وذلؾ بعد أف وصموا إلى مساف ثالث أمياؿ بحري تقريباً مف
الشاطئ ،حيث قاـ جندي إسرائيمي عبر مكبر الصوت بتوجيو سيؿ مف الشتائـ واأللفاظ النابي إلييما ،ثـ أطمؽ الجنود اإلسرائيمييف النار
عمى المركب فتوقؼ المحرؾ عف الدوراف باإلضاف إلى أف إطالؽ النار أحدث عدة ثقوب في جسـ المركب ما أدى إلى دخوؿ مياه البحر
إلى سطح المركب فكادت أف تغرقو ،ثـ أمرتيما بخمع مالبسيما والسباح نحو أحد الزورقيف حيث اعتقمتيما واستولت عمى مركبيـ وعمى
معدات الصيد الخاص بيما وىي عبارة عف  1000قطع صنار ،ثـ اقتادتيـ إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمي  ،حيث
تعرضا ىناؾ لمتحقيؽ ،إلى أف تـ اإلفراج عنيما عند حوالي الساع  23:00مف اليوـ نفسو عبر معبر بيت حانوف "إيرز" ،دوف اإلفراج
عف المركب ومعدات الصيد الخاص بيما .والجدير ذكره أف المركب تعود ممكيتو لمصياد وائؿ بشير شعباف أبو ريال ( 30عاماً) ،سكاف
مخيـ الشاطئ الشمالي.
 .6فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  20:30مف يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/3/31تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطق الواح  -القريب مف حدود الفصؿ المائي  -غربي بيت الىيا في
محافظ شماؿ غزة ،وتفيد الت حقيقات الميداني أف الزوارؽ المطاطي لقوات االحتالؿ الحقت قارب صيد فمسطيني في عرض البحر لغرض
ارغامو عمى االبتعاد عف المنطق  ،ما دفع الصياديف كاف إلى االبتعاد عنيا بسبب الخطر ،وترؾ شباؾ الصيد خاصتيـ ،وعدـ استكماؿ
أعماليـ .دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات ،واكتشؼ صياديف اثنيف فقدانيما ( )20قطع مف الشباؾ صباح اليوـ التالي ،حيث فقد الصياد:
أمجد سعد اهلل ( )10قطع ،والصياد :جماؿ العامودي ( )10قطع ،مف الشباؾ المخصص لصيد أسماؾ السمفوح.
 .7فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش عند حوالي الساع  5:30مف يوـ الخميس الموافؽ  2014/4/24تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطق الواح  -القريب مف حدود الفصؿ المائي  -غربي بيت الىيا في
محافظ شماؿ غزة ،وحاصرت الزوارؽ المطاطي قارب صيد مف نوع (حسك مجداؼ) ،وأجبرت صياديف اثنيف كانا عمى متنيا عمى خمع
مالبسيما والسباح نحو أحد الزوارؽ ،ثـ اعتقمتيما ،وىما :عدي عبد الباري محمد السمطاف ( 22عاماً) ،ومحمد ياسيف عمي زايد (20
عاماً) ،واقتادتيما والحسك نحو الشماؿ .وتفيد التحقيقات الميداني أف الحسك كانت خارج المنطق الممنوع (المحددة بإشارة ضوئي
"المسماة بالرفصودة") والكائن شماؿ منطق الواح شمالي غرب بيت الىيا ،عمى مساف تقدر بػ 200مت اًر إلى الجنوب ،أي كانت تتواجد
في المياه المسموح  ،ىذا واستولت قوات االحتالؿ عمى القارب و( )10قطع مف شباؾ الصيد خاصتيـ ،وتعود ممكي الحسك لمصياد:
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محمد ياسيف زايد ،بينما يتقاسـ كال المعتقميف الشباؾ .ىذا وأخمت قوات االحتالؿ سبيميما عند حوالي الساع  21:00مف مساء يوـ
الخميس نفسو ،مف خالؿ معبر بيت حانوف "ايرز" ،وأبقت عمى القارب وعدد ( )10قطع مف شباؾ الصيد محتجزة لدييـ.
 .8فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش  ،عند حوالي الساع  6:30مف صباح يوـ الخميس الموافؽ  2014/4/24تجاه
مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر ،غربي منتجع الواح السياحي ،غربي بيت الىيا في محافظ شماؿ غزة ،واستولت عمى
شباؾ صيد مكون مف ( 10قطع) مف نوع (ممطش) ،كانت منصوب في عرض البحر ،وتعود ممكيتيا لمصياد يوسؼ محمد عمي السمطاف
( 28عاماً) سكاف بيت الىيا.
 .9فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي  ،عند حوالي الساع  19:00مف يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/5/5نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه مراكب
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر غربي منطق السوداني وغربي منطق الواح في محافظ شماؿ غزة ،وتواصؿ
إطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساع  5:00مف فجر اليوـ التالي (الثالثاء الموافؽ  ،)2014/5/6ما دفع الصياديف إلى االبتعاد عف
منطق الخطر وعدـ استكماؿ أعماليـ .دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار .وتفيد التحقيقات الميداني أف بحري االحتالؿ وجيت
لمصياديف ألفاظاً بذيئ عبر مكبرات الصوت خالؿ عمميات إطالؽ النار ،وذلؾ عمى مساف ثالث أمياؿ بحري قرب اإلشارات الضوئي
(الرفصودة) -التي تأخذ شكالً مائالً تجاه الجنوب الغربي انطالقاً مف منطق الواح شماالً -في عرض البحر ،ما تسبب في تضرر
الصياد :أشرؼ صبحي محمد سعد اهلل ( 31عاماً) ،حيث فقد ( )5قطع مف شباؾ الصيد ،وتضررت اثنتيف مف العالمات المضيئ
الخاص بو جراء إطالؽ النار المباشر ،وىو مف سكاف جباليا.
 .10فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي  ،عند حوالي الساع  23:00مف مساء يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/5/19نيراف أسمحتيا الرشاش تجاه
مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر عمى بعد ( 1ميؿ) بحري ،شماؿ غرب بحر رفح ،وحاصرت الزوارؽ
المطاطي قاربي صيد أحدىـ مف نوع (حسك ماتور) ،واآلخر مف نوع (حسك مجداؼ يدوي) ،وأجبرت صياديف اثنيف كانا عمى متنيا عمى
خمع مالبسيما والسباح نحو أحد الزوارؽ ،ثـ اعتقمتيما ،وىما :أيمف خميؿ عبد اهلل البردويؿ ( 43عاماً) ،وشقيقو عالء خميؿ عبد اهلل
البردويؿ ( 41عاماً) ،واقتادتيما والحسك نحو الشماؿ .وتفيد التحقيقات الميداني أف الحسك كانت خارج المنطق الممنوع (المحددة بإشارة
ضوئي 'المسماة الفنطاس) شمالي رفح ،أي كانت تتواجد في المياه المسموح  ،ىذا واستولت قوات االحتالؿ عمى القاربيف ،ومولدات
كيرباء يستخدمونيا لإلنارة لحمؿ السمؾ عمى الصعود ألعمى ،حيث يتجمع عمى النور وبعد ذلؾ يتـ اصطياده مف قوارب أخرى.

تـ

االفراج عف المعتقميف في اليوـ الالحؽ الثالثاء 2014/05/20
 .11فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي  ،عند حوالي الساع  23:00مف يوـ الثالثاء الموافؽ  ،2014/5/20نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه
مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطئ مدين رفح ،وحاصرت مركب صيد مف نوع (حسك موتور) يقؿ
صياديف اثنيف ىما :عماد الديف خميؿ أحمد منصور ( 24عاماً) ،رامز فادي محمد جمع ( 29عاماً) ،سكاف تؿ السمطاف غربي رفح ،ثـ
أجبرتيما عمى خمع مالبسيما والسباح نحو إحدى الزوارؽ حيث اعتقمتيما واستولت عمى المركب واقتادتيما إلى جي غير معموم  ،ثـ
اتجيت الزوارؽ اإلسرائيمي نحو مركب صيد مف نوع فموك (يتـ تثبيتو وتركو في عرض البحر ويوضع عمى جوانبو كشافات إنارة بيدؼ
تجميع األسماؾ في المياه التي تقع في محيطو ويقوموف باصطيادىا فيما بعد) ،واستولت عميو ،وتعود ممكيتو لمصياد :بالؿ نعماف مقداد
( 39عاماً) ،سكاف تؿ السمطاف غربي رفح،
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 .12فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي  ،عند حوالي الساع  6:00مف يوـ صباح يوـ السبت الموافؽ  ،2014/5/24نيراف أسمحتيا الرشاش ،
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر غربي منطق الواح في محافظ شماؿ غزة ،وتركز إطالؽ النار تجاه
مركب الصياد :كامؿ ذيب محمود األنقح ( 62عاماً) مف سكاف حي السالطيف ،الذي تواجد عمى بعد ثالث أمياؿ قرب المنطق الممنوع ،
وتفيد التحقيقات الميداني أف جنود االحتالؿ نادوا الصياد عبر مكبرات الصوت ،وطمبوا منو السباح تجاىيـ ،وأطمقوا النار حوؿ مركبو،
ولكنو انسحب تاركاً شباؾ الصيد خاصتو ،وىي عبارة عف ( )4قطع .ودفع إطالؽ النار الصياديف إلى االبتعاد عف منطق الخطر وعدـ
استكماؿ أعماليـ .دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات .وعندما عاد الصياد إلى المكاف بعد ذىاب زوارؽ االحتالؿ السترجاع شباؾ الصيد لـ
يعثر عمييا.
 .13فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشمالي  ،عند حوالي الساع  14:30مف مساء يوـ االثنيف الموافؽ
 ،2014/5/26نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه عدد مف ىواة الصيد الذيف تواجدوا عمى شاطئ بحر بيت الىيا بالقرب مف الحدود ،ما تسبب
الصياد :عماد شكري يحيى سالـ ( 51عاماً) ،مف سكاف مشروع بيت الىيا في محافظ شماؿ غزة ،بعياريف نارييف في اليد
في إصاب
ّ

اليمنى ويميف الظير ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة ،وأدخمتو قسـ العناي المركزة .وتفيد التحقيقات
الميداني أف الصياد كاف يمارس ىوايتو باستخداـ صنارة ،واستيدؼ مف أبراج المراقب أثناء تواجده عمى الشاطئ عند مساف قريب مف
الحدود ،وأجبر إطالؽ النار الصياديف اليواة عمى مغادرة المنطق خوفاً عمى حياتيـ.
 .14فتحت زوارؽ االحتالؿ اإلسرائيمي ،عند حوالي الساع  22:00مف يوـ الثالثاء الموافؽ  ،2014/5/27نيراف أسمحتيا الرشاش  ،تجاه
مركبي صيد مف نوع (موتور) ،يقالف خمس صياديف أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطئ مدين رفح جنوبي القطاع ،مما أدى
إلى إصاب الصياد :فتحي سعيد سيد الصعيدي ( 34عاماً) بعيار معدني في الكتؼ األيسر ،ثـ أجبرتو عمى خمع مالبسو وكذلؾ رفقائو
الصياديف والسباح في البحر نحو إحدى الزوارؽ ،حيث جرى اعتقاليـ وىـ :عبد الرحمف محمود شنينو ( 21عاماً) ،إبراىيـ خميس مراد
( 44عاماً) ،ونجمو خميس ( 22عاماً) ،أحمد عوني الجيزاوي ( 22عاماً) ،وجميعيـ سكاف مخيـ الشاطئ غرب غزة ،ثـ قامت القوة
اإلسرائيمي باقتيادىـ إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمي  ،باإلضاف إلى أنيا استولت عمى مركبييـ ،إلى أف تـ اإلفراج عنيـ
عند حوالي الساع  19:00مف اليوـ التالي األربعاء الموافؽ  2014/5/28مف خالؿ معبر بيت حانوف "إيرز" دوف اإلفراج عف قاربييما،
ثـ قامت عائم الجريح الصعيدي بنقمو إلى مستشفى دار الشفاء بغزة حتى يتمقى العالج الالزـ.
 .15أعمنت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف عند حوالي الساع  6:10مف صباح يوـ األحد الموافؽ  ،2014/6/8عف وفاة الصياد:
عماد شكري يحيى سالـ ( 51عاماً) ،متأث اًر ب جراحو التي أصيب بيا بعد أف فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ
الشمالي نيراف أسمحتيا الرشاش تجاىو ،وذلؾ عند حوالي الساع  14:30مف مساء يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/5/26أثناء تواجده عمى
شاطئ بحر بيت الىيا بالقرب مف الحدود الصطياد األسماؾ بصنارتو ،فيو أحد ىواة الصيد مف سكاف مشروع بيت الىيا في محافظ
شماؿ غزة ،وأصيب في حينو بعياريف نارييف في اليد اليمنى ويميف الظير ،ووصفت المصادر الطبي في مستشفى كماؿ عدواف آنذاؾ
ثـ خرج مف المستشفى
جراحو بالخطيرة وأدخمتو قسـ العناي المركزة .وتفيد التحقيقات الميداني أف سالـ خضع لمعناي الطبي لمدة يوميف ّ

بتاريخ  ،2014/6/2وبعد تدىور حالتو أحضره ذويو لممستشفى صباح األحد وكاف قد فارؽ الحياة في الطريؽ.

 .16فتحت الزوارؽ الحربي اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاش  ،عند حوالي الساع  9:30مف صباح يوـ الخميس الموافؽ  2014/6/19تجاه
مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر غربي منطق الواح  ،وحاصرت مركب صيد مف نوع (حسك موتور) يقؿ صياديف اثنيف
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ىما :ايياب صبحي سعيد سعد اهلل ( 21عاماً) ،ورامز ( 28عاماً) ،مف سكاف حي الشيخ رضواف ،وتفيد التحقيقات الميداني أف قوات
االحتالؿ أجبرت المعتقميف عمى خمع مالبسيـ والسباح نحو إحدى الزوارؽ ،حيث جرى اعتقاليـ واقتيادىـ إلى ميناء اسدود الواقع تحت
السيطرة اإلسرائيمي  ،كما استولت عمى المركب وصادرت معدات الصيد خاصتيـ .ىذا وقد أفرجت عنيـ عند حوالي الساع  23:50مف
مساء اليوـ نفسو ،دوف اإلفراج عف المركب.

االعتقال والحجز التعسفي.

واصمت قوات االحتالؿ سياس االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة ،وتستخدـ المعابر كمصائد لمفمسطينييف حيث
تستغؿ حاجتيـ الماس لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أو تبتزىـ .وفي ىذا السياؽ اعتقمت خالؿ النصؼ االوؿ مف العاـ  2014التي
يغطييا التقرير ( )44فمسطيني ،مف بينيـ ( )15أطفاؿ يورد التقرير أبرز حاالت اإلعتقاؿ.
 .1اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانوف ( ايرز) ،عند حوالي الساع  9:00مف يوـ االثنيف الموافؽ
 ،2014/1/6المريض :يوسؼ خمؼ إبراىيـ أبو الجدياف ( 27عاماً) ،مف سكاف حي البص في مدين دير البمح ،بينما كاف في طريقو
لمعالج في المستشفى الميداني األردني (سيرجي كير) في مدين راـ اهلل بالضف الفمسطيني  ،ويعاني المريض مف قطع في القرني وتيتؾ
بقزحي العيف اليسرى منذ شير مارس مف العاـ المنصرـ .2013
 .2اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى معبر بيت حانوف (إيرز) ،عند حوالي الساع  12:00ظير الخميس الموافؽ
 2014/01/16المواطف :محمود سالـ محمد أبو شماس البالغ مف العمر ( 34عاماً) ،حيث كاف في طريقو إلى مستشفى (أسوتا – تؿ
أبيب – رامات خياؿ) لمرافق والده المريض  :سالـ محمد حمداف أبو شماس البالغ مف العمر ( 70عاماً) .ووفقا لممعمومات المتوفرة فقد
أصيب سالـ أبو شماس بوعك صحي خالؿ شير نوفمبر  ،2013وحوؿ إلى المستشفى العربي التخصصي في نابمس حيث قاـ بمرافقتو
إبف شقيقتو وىو عبد القادر عيد حسيف أبو شماس البالغ مف العمر ( 49عاماً) ،وذلؾ بتاريخ  2013/11/18وأجريت لو عممي (قمب
مفتوح) ،ولكف حالتو الصحي ساءت ،وبتاريخ  2013/12/16حوؿ إلى مستشفى (أسوتا – تؿ أبيب – رامات خياؿ) .وبتاريخ
 2014/1/6طمبت إدارة المستشفى أف يكوف أحد األقارب مف درج أولى مرافؽ لممريض كي يوقع عمى أوراؽ خاص بإجراء العممي
وحصؿ نجمو محمود عمى تصريح مرور لمعبر بيت حانوف (إيرز) ،وأثناء مروره المعبر اعتقمتو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي .وعند حوالي
الساع  20:00مف نفس اليوـ ،تمقى ذوي المعتقؿ اتصاؿ مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يخبرىـ بأف محمود معتقؿ .يذكر أنو بتاريخ
 2014/01/19توفى والد المعتقؿ بالمستشفى.
 .3اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ شماؿ شرؽ قري وادي غزة (جحر الديؾ) ،عند حوالي الساع 10:00
صباح يوـ االحد الموافؽ  ،2014/1/19الطفميف :عبدربو فرج اهلل إبراىيـ محمود غنيـ السوارك البالغ مف العمر ( 17عاماً) ،وباسـ
صابر محيسف أبو ظاىر البالغ مف العمر ( 16عاماً) ،ووفقاً لممعمومات المتوفرة فبينما كاف السوارك يرعى قطيع مف األغناـ شماؿ شرؽ
قري وادي غزة (جحر الديؾ) ،حيث كاف يرعى عمى بعد حوالي ( 300متر) مف السياج ،توجو إلى حدود الفصؿ برفق أ[و ظاىر ،وترؾ
القطيع مع أحد أقاربو ،وعندما حاوؿ اجتياز حدود الفصؿ ،اعتقمتيـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي واقتادتيـ لجي غير معموم  ،وفي مساء
نفس اليوـ أفرجت عف الطفؿ أبو ظاىر عبر معبر بيت حانوف (ايرز) ،فيما ال يزاؿ السوارك رىف االعتقاؿ.
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 .4اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانوف (إيرز) ،عند حوالي الساع  15:00مف يوـ الثالثاء الموافؽ
 ،2014/2/18مدير المشاريع في دائرة الديمقراطي والحكـ الرشيد في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ( :)U.N.D.Pسعيد عبد العزيز
يوسؼ أبو غزة ( 41عاماً) ،أثناء ذىابو لممعبر لغرض السفر في ميم عمؿ .وتفيد التحقيقات الميداني أنو توجو رفق أربع موظفيف
زمالئو في البرنامج ،عند حوالي الساع  13:00مف اليوـ نفسو إلى المعبر الستالـ التصاريح الخاص بسفرىـ في سياؽ العمؿ ،وقد استمـ
ثـ أبقت عميو رىف االعتقاؿ ألسباب
زمالئو التصاريح الخاص بيـ ،وسافر اثنيف منيـ في اليوـ نفسو بينما طمبتو قوات االحتالؿ لممقابم ّ
غير معموم  .الجدير ذكره أف المعتقؿ مف سكاف مدين دير البمح وسط القطاع ،وىو متزوج ولديو (ثالث أطفاؿ) ،ويعاني مف مشكم
صحي في الجياز القولوف . .وأفرجت عنو قوات االحتالؿ مساء يوـ الجمع .
 .5اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالي  ،في ساعات مساء يوـ االثنيف الموافؽ  ،2014/3/3طفميف اثنيف
اقتربا مف السياج الحدودي شمالي قري أـ النصر "البدوي " في محافظ شماؿ غزة ،وىما :موسى ماىر العر ( 17عاماً) ،وأمير عمي
الزوارع ( 16عاماً) ،مف سكاف القري  .وأفاد ذوي المعتقميف أنيـ خرجوا سوي عند حوالي الساع  11:00مف صباح االثنيف نفسو ،ولـ
يعمموا أيف ىما حتى تمقت أسرة العر اتصاالً مف الشرط االسرائيمي تخبرىـ فيو أف ابنيـ معتقؿ لدييا في سجف بئر السبع .وتفيد التحقيقات
الميداني أف المعتقميف اقتربا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمؿ لألراضي المحتم لغرض العمؿ.
 .6اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقي  ،مساء يوـ األربعاء الموافؽ  ،2014/3/12شاب وطفؿ اقتربا مف
السياج الحدودي شرقي جباليا في محافظ شماؿ غزة ،وىما :بساـ محمد موسى الزوارع ( 25عاماً) ،والطفؿ :موسى محمد سمماف أبو
راشد ( 16عاماً) .وتفيد التحقيقات الميداني أف المعتقميف خرجا مف منزلييما صباح اليوـ نفسو ،وعمـ ذوييما أنيما معتقالف لدى قوات
االحتالؿ بعد تمقييـ اتصاالً مساء يوـ الخميس الموافؽ  2014/03/13يفيد بأف ابنائيـ موقوفيف لدى االحتالؿ .يذكر أف المعتقميف اقتربا
مف حدود الفصؿ بيدؼ التسمؿ لغرض العمؿ .والطفؿ أبو راشد مف سكاف بموؾ " "9بمخيـ جباليا ،ويعاني مف ضعؼ في السمع.
 .7اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،المتمركزة قرب حدود الفصؿ الواقع شرؽ قري وادي السمقا ،جنوب شرؽ دير البمح ،عند حوالي الساع
 19:30مف يوـ السبت الموافؽ  ،2014/4/12ثالث أطفاؿ حاوال اجتياز حدود الفصؿ ،حيث تخمؿ عممي االعتقاؿ إطالؽ قنابؿ إنارة في
سماء المنطق  ،والمعتقميف ىـ :محمد عاطؼ عايش الزر ( 16عاماً) ،أحمد يوسؼ سالم أبو مغصيب ( 15عاماً) ،وكالىما مف سكاف
قري وادي السمقا ،وىـ طالب في مدرس بالؿ بف رباح .محمد سميـ الزريعي ( 17عاماً) ،مف سكاف مدين دير البمح وىو طالب في
المدرس الثانوي الصناعي  .وتـ اقتياد ثالثتيـ إلى جي غير معموم .
 .8اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ ،شرؽ مخيـ المغازي ،عند حوالي الساع  17:30مف مساء يوـ الجمع
الموافؽ  ،2014/4/25كالً مف ىاني بدر محمود البوبمي ( 17عاماً) ،ومحمد عدناف عمى الرجودي البالغ مف العمر ( 18عاماً) ،عندما
حاوال اجتياز حدود الفصؿ شرؽ مخيـ المغازي ،وكالىما مف مخيـ المغازي ،وقد تصادؼ في المنطق لحظ اعتقاليـ عدد مف الشباف
واألطفاؿ الذيف كانوا يمارسوف ىواي المعب عمى الدرجات البخاري في المناطؽ الشرقي لمخيـ المغازي ،وشاىدوا الرجودي والبوبمي يجتازوا
حدود الفصؿ وحضرت سيارات جيب تابع لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي ونقمتيـ لجي غير معموم  ،وقاـ الشباف بإبالغ ذوي المعتقميف.
 .9اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانوف (إيرز) ،عند حوالي الساع  9:00مف صباح يوـ األحد الموافؽ
 ،2014/6/1مسئوؿ المراقب والتقييـ في منظم اإلسعاؼ األولي لممساعدة الطبي الدولي الفرنسي  :حازـ زياد ياسيف المدىوف (26
عاماً) ،خالؿ مقابمتو المخابرات في المعبر .وتفيد التحقيقات الميداني أنو توجو بعد طمب المخابرات اإلسرائيمي مقابمتو مع ( )6مف زمالئو
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تقدمت المنظم بطمب لمسماح ليـ بالمشارك في دورة تدريبي لمدة ثالث أياـ تعقدىا في مكتبيا في مدين راـ اهلل بالضف الفمسطيني  ،وقاـ
بالتنسيؽ ليا مكتب راـ اهلل ،حيث ذىب المدىوف إلى المعبر لممقابم ثالث مرات كانت األولى بتاريخ  ،2014/5/27والثاني بتاريخ
 ،2014/5/28واستمر تواجده في المعبر في كمتا المرتيف لساعات ،وأبقت عميو رىف االعتقاؿ في المرة الثالث ألسباب غير معموم .
الجدير ذكره أف المنظم إغاثي فرنسي تعمؿ بشكؿ دولي ،ووفقاً لمحامي مركز الميزاف فقد عرض المعتقؿ عمى المحكم بتاريخ
 ،2014/6/2ومددت اعتقالو حتى تاريخ .2014/6/9
 .10اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانوف ( إيرز) ،عند حوالي الساع  9:00مف صباح يوـ األربعاء الموافؽ
 ،2014/6/18المريض :باسؿ عمي احمد أبو حسف ( 42عاماً) ،بينما كاف في طريقو لألردف لتمقي العالج ،ويعاني المريض أبو حسف
مف سكاف مدين خاف يونس مف غضروؼ بفقرات الرقب  ،وأفادت والدة المعتقؿ بانيا تمقت اتصاؿ عند حوالي الساع  8:30مف مساء يوـ
األربعاء الموافؽ  ،2014/6/18مف شخص عرؼ نفسو بانو مف قوات االحتالؿ وابمغيا باف باسؿ معتقؿ ومحتجز في سجف المجدؿ
لمتحقيؽ.
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الحصار المفروض عمى قطاع غزة:
واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فرض الحصار عمى األراضي الفمسطيني المحتم منذ  ،2000/10/9والذي شددتو في أواخر سبتمبر  ،2007ما
أدى إلى شمؿ في كاف مناحي الحياة .واليعدو إعالنيا المتكرر عف تخفيؼ إجراءات الحصار المفروض عمى قطاع غزة سوى محاول الحتواء ردود
الفعؿ الدولي  ،حيث تواصؿ فرض حصار شامؿ عمى واردات القطاع مف مواد البناء واإلنشاء ،وتفرض قيوداً مشددة عمى البضائع مف والى قطاع
غزة ،ما ترتب عميو توسع ظاىرتي الفقر والبطال  ،وتعطيؿ عمؿ المرافؽ الصناعي والزراعي وتدىور مستوى الخدمات .وخالؿ الفترة التي يتناوليا
التقرير تتواصؿ مشكم انقطاع التيار الكيربائي بعد تعطؿ محط توليد كيرباء غزة عف العمؿ بشكؿ جزئي بسبب كميات الوقود المحدودة التي تدخؿ
لمقطاع.
ويؤثر تقميص الوقود والمحروقات بشكؿ كبير عمى حياة السكاف ،خاص بعد إغالؽ األنفاؽ التي كانت تستخدـ لتيريب المحروقات .وتسبب انقطاع
التيار الكيربائي المتواصؿ في آثار خطيرة عمى مجمؿ حقوؽ اإلنساف والخدمات األساسي لمسكاف ،وأىميا خدمات الرعاي الصحي بأشكاليا المختمف
بما في ذلؾ أقساـ غسيؿ الكمى والجراحات والعناي الفائق وبنوؾ الدـ والرعاي االولي والصح النفسي وغيرىا مف خدمات الرعاي الصحي  ،ومحطات
معالج مياه الصرؼ الصحي واستخراج المياه مف اآلبار وتوزيعيا عمى السكاف وعمى توفير مياه االستخداـ المنزلي واألبني متعددة الطبقات ،وقطاع
التعميـ ،باإلضاف إلى الخسائر المادي الكبيرة التي يتكبدىا االقتصاد الفمسطيني وخاص المزارعيف ومربي الدواجف ،والحيوانات والمنشآت الصناعي
والتجاري وغيرىا مف أوجو النشاط االقتصادي ومناحي حياة السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة.
كما يسيـ استمرار منع دخوؿ مواد الخاـ المتعمق بقطاع البناء واإلنشاءات في معاناة حقيقي لمسكاف السيما أصحاب المنازؿ المتضررة واألزواج
الشاب  ،ولدى العائالت .وخمقت أزم عمى واقع السكف في قطاع غزة .ومف جو أخرى حرمت الكثير مف العماؿ مف الحصوؿ عمى فرص العمؿ
خاص عماؿ البناء والميندسيف.
كما تتواصؿ القيود المشددة المفروض عمى حرك األفراد حيث تغمؽ سمطات االحتالؿ معبر بيت حانوف (ايرز) ،وتسمح ألعداد محدودة مف األفراد
ألسباب إنساني بالسفر مف قطاع غزة إلى الضف الغربي واسرائيؿ ،بعد حصوليـ عمى التصاريح ،وتواصؿ سياس االعتقاؿ خاص لممرضى
ومرافقييـ ،كما ترفض استصدار تصاريح لمعديد منيـ ،وتحرـ العديد مف سكاف القطاع مف تأدي الشعائر الديني في المسجد األقصى وتحدد األعداد
المسموح ليـ بالسفر مف المسيحييف خاص في المناسبات مثؿ أعياد الميالد المجيد وغيره.
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الخاتمة
يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،مف خالؿ استمرار أعماؿ القتؿ واطالؽ النار دوف
تمييز وتعمد إيذاء المدنييف .واستمرار االعتداءات الموجي ضد الصياديف ،واستمرار حرمانيـ مف الصيد مف خالؿ منعيـ مف تجاوز األمياؿ الست ،
بما في ذلؾ اعتقاليـ واالستيالء عمى مراكبيـ .كما أظير استمرار الممارسات اليادف إلى فرض منطق أمني عازل  ،وقد أعمنت قوات االحتالؿ أنيا
تبمغ  300مت اًر عمى امتداد حدود القطاع فيما تقدرىا المؤسسات الدولي ووكاالت األمـ المتحدة ومنظمات حقوؽ اإلنساف الفمسطيني بأنيا تصؿ إلى
حوالي 1500ـ عمى امتداد حدود القطاع الشمالي والشرقي .
مركز الميزاف يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمي الموجي ضد المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضيا
عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ الذي ينتيؾ جمم حقوؽ اإلنساف بالنسب ليـ .كما يجدد استنكاره لالنتياكات الموجي ضد الصياديف.
واستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الوصوؿ إلى المستشفيات ،ومواصم االعتقاالت السياسي واالستيداؼ المنظـ لممدنييف في المناطؽ
الحدودي

.

والمركز يشدد عمى أف استم ارر الحصار يشكؿ مساساً جوىرياً بجمم حقوؽ اإلنساف بالنسب لمفمسطينييف في قطاع غزة ،ويمعب دو اًر أساسياً في
تدىور األوضاع اإلنساني  ،حيث تتفاقـ المشكالت االجتماعي وتتدىور مستويات المعيش في ظؿ ارتفاع معدالت البطال والفقر في صفوؼ السكاف.
مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف يرى في مضي قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قدماً في انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،والقانوف الدولي لحقوؽ
اإلنساف انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عف القياـ بواجباتو القانوني واألخالقي تجاه المدنييف في األراضي الفمسطيني المحتم وفي قطاع غزة
عمى وجو الخصوص .وأف عجز المجتمع الدولي عف اتخاذ خطوات فاعم شجع تمؾ القوات عمى مواصم انتياكاتيا.
مركز الميزاف يطالب المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري والفعاؿ لوقؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة ،وضماف مرور المواد الضروري
إلعادة اإلعمار ،واألغذي واأل دوي والمالبس والوقود ،والسماح بحري الحرك لسكاف القطاع .والمركز يؤكد عمى أف العقوبات الجماعي اإلسرائيمي
تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف ،وتشكؿ مخالفات جسيم لمبادئ القانوف الدولي اإلنساني ،تصؿ إلى حدود الجرائـ ضد اإلنساني .
والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حال اإلفالت مف العقاب التي ميزت سموؾ المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي
اإلنساني في األراضي الفمسطيني المحتم .
انتهى
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