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 مقدمة
 

لدولي لحقوق لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون اتتواصل انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي المنظمة 
  لمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.ا بحق ومنظمبشكل جسيم  اإلنسان

منذ  خططتإلى أن قوات االحتالل الميزان لحقوق اإلنسان  مركزويوثقها التي يرصدها  وتشير الوقائع الميدانية
على إليها الوصول  تحظرتتحكم بها هي و إلى فرض منطقة  72/9/7222في األيام األولى الندالع االنتفاضة 

من خالل عمليات الهدم والتدمير والتجريف المنظم للمنازل وذلك امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، 
ان الفلسطينيين المنطقة الحدودية، وصواًل إلى التبني الصريح لنيتها حرمتلك والمنشآت والمزارع التي تقع في حرم 

% من إجمالي مساحة 53% من مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة و53من مساحة تمثل ما نسبته 
 . ، من خالل إقامتها منطقة أسمتها بالعازلة1قطاع غزة
على  متراً  322المنشآت والمزروعات في نطاق  إلى أن قوات االحتالل هدمت وجرفتالمعلومات كما تشير 
 . 2%23بنسبة  5222% فيما هدمت وجرفت المنشآـت واألراضي المزروعة في نطاق 522د بنسبة امتداد الحدو 

هذا وتتفق المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة على أن مسافة حظر 
وال تقتصر على ما أعلنته قوات  ًا،متر  5322الوصول التي تنفذها قوات االحتالل على أرض الواقع تصل إلى 

وتفيد المعطيات الميدانية التي . فقط من الحدود اً متر  522االحتالل من أنها ستستهدف من يقترب حتى مسافة 
قوات االحتالل االسرائيلي تستهدف كل من يتحرك في المناطق الحدودية لمسافة  أن توصل إليها المركز إلى

متر( رغم اعالنها في وقت سابق أن المنطقة العازلة التي تسعى إليها  5222تصل إلى أكثر من كيلو متر )
  .3مترًا من الحدود 522 تصل إلى مسافة

حماية وضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان يواصل المركز نشاطه الدؤوب إلى ومن منطلق سعي مركز الميزان 
االنتهاكات اإلسرائيلية  في فضح همةكإحدى الوسائل الم الرصد والتوثيق وبشكل منظم ومستمر في عمليات

الذي يأتي  هذا التقرير التوثيقيينشر ، ومحاسبة المجرمين 4وعلى طريق جبر الضرر، نتهاكاتاالوقف ل كسبيل
 . على كل االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل في المناطق الحدودية

انتهاكات قواعد القانون يفند و المناطق مقيدة الوصول ويصف المنطقة جغرافيًا، التقرير بشكل موجز  ويعّرف
يرصد مجمل االنتهاكات التي  كما التي ترتكبها قوات االحتالل. والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الدولي اإلنساني
، وعمال منطقةال، والمزارعون، والمشاركون في األنشطة المناهضة إلقامة ن بشكل عامالفلسطينيو تعرض لها 
. ويركز ، بشكل خاصالعصافير ورعاة األغنام وجامعي الحطب يارة والحصى والحديد الخردة وصائدجمع الحج

م مدعمًا باألرقا 7253عام نصف األول من الال التقرير على رصد وتوثيق تلك االنتهاكات في قطاع غزة خالل
 التوضيحية. واألشكال واإلحصائيات

                                                           
1

األراضي الزراعية وإجمالي مساحة األرض في قطاع غزة تعود لتقديرات نسبة ما تمثله المنطقة مقيدة الوصول من إجمالي مساحة  

 .2102وزارة الزراعة الفلسطينية في العام 
2

 (.OCHAمعلومات من مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة )  
3
 ة.الرصد الميداني، باحثو المركز الميدانيين في قطاع غز 

4
كانون /ديسمبر 00 بتاريخ 01/041 القرار رقم)راجع المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن الحق في االنتصاف وجبر الضرر  

 .(2112 األول
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 قطاع غزة
 

غزة جزءًا مهمًا من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب  قطاع تعّد محافظات الموقع وأهميته:
 كم، ومن الشرق إلى الغرب 44يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  فلسطين، وتقع على مستطيل طويل وضيق

( كيلو 4.5، ويبلغ عرضه )كلم مربع 364ـكلم، وبمساحة إجمالية تقدر ب 11كلم إلى  6بعرض يتراوح ما بين 
( كيلومتر في الجزء الجنوبي. وتتكون محافظات غزة 12متر مربع في القسم الشمالي، في حين يصل إلى قرابة )

المتوسط  البحر غزةويحد قطاع  ، ورفح.خان يونس شمال غزة، غزة، دير البلح، :هي 5من خمسة محافظات
قطاع غزة موقعًا جغرافيًا  م من الشرق والشمال، ومصر جنوبًا، لذا, فقد احتل44غربًا، واألراضي المحتلة عام 

القادمة من جزيرة العرب والمتجهة إلى بالد الشام  هامًا على مر التاريخ، إذ يشرف على طرق القوافل التجارية
 .والربط بين الحضارات المختلفة ومصر, ويشكل نقطة اللقاء

على نتائج التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت  اً الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اعتماد يقّدر السكان:
 7.54مليـون نسـمة، مـنهم  4..8فـي فلسـطين حـوالي  7253، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عـام 7222

مليــون نســمة، مــنهم  5.47ر عــدد ســكان قطــاع غــزة لــنفس العــام بحــوالي قــدّ و   مليــون أنثــى. 7.52مليــون ذكــر و
 7253كما بلغت نسبة السكان الحضر بناء على هذه التقديرات منتصـف عـام   ألف أنثى. 493ألف ذكر  973
 . 6.%9.8، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات %16.7%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 25.9حوالي 

الســكانية فــي فلســطين مرتفعــة بشــكل عــام وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص، إذ بلغــت الكثافــة الســكانية  افــةالكثتعــّد و 
 4,986فـي الضـفة الغربيـة مقابـل 2 /كمفـرداً  .32في فلسطين، بواقع  2 /كمفرداً  224نحو  7253المقدرة لعام 

 .7ةفي قطاع غز   2كم/فرداً 

األراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن تــدهور كبيــر فــي مســتويات يعــاني الســكان الفلســطينيون فــي  ظــروف المعي:ــة:
المعيشة، جراء استهداف قوات االحتالل المنظم للمنشآت المدنية الفلسطينية بشكل واسـع خـالل انتفاضـة األقصـى 
والسيما المنشآت االقتصادية، الصـناعية والتجاريـة والزراعيـة، التـي تعرضـت للقصـف والتـدمير والتجريـف. وتسـبب 

فــي تــأثير مباشــر علــى ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر فــي األراضــي الفلســطينية، حيــ  أدى تــدمير المنشــآت ذلــك 
ــــى فقــــدان ا الف مــــن العمــــال  الصــــناعية والتجاريــــة وتجريــــف األراضــــي الزراعيــــة، وفــــرض اإلغــــالق المشــــدد، إل

ت قــوات االحــتالل المتواصــلة وهــو األمــر الــذي يطــال قطــاع الصــيد البحــري، فانتهاكــا الفلســطينيين لفــرص عملهــم.

                                                           
5
 وفقاً للتقسيمات اإلدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.  

الرابط:  اليوم العالمي للسكان،بمناسبة  ،بيان صحفي ،إلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي ل 6
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1440&mid=3915&

wversion=Staging  ،00/11/2210 اريخصدر بت. 
 .المصدر السابق نفسه 7

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1440&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1440&mid=3915&wversion=Staging
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بحق الصيادين الفلسطينيين جعل الكثير منهم يعتـزل المهنـة وينضـم إلـى جـيط البطالـة، ومـن يواصـلها يعـاني مـن 
االستهداف المباشر الذي من الممكـن أن يفقـده حياتـه، كمـا يعـاني مـن تقلـيص المسـاحة التـي يسـمح بهـا االحـتالل 

  .8تي تحرك قوارب الصيد، مما يدخله تحت خط الفقر رغم عملهللصيد، وارتفاع أسعار المحروقات ال

% فـي 52.4، بواقـع 2011% خـالل عـام 25.8در معدل الفقر بين السكان وفقا ألنمـا  االسـتهالك الحقيقيـة قّ وي
فلسطين يعانون من الفقـر  % من األفراد في57.9كما تبين أن حوالي  % في قطاع غزة .54.4والضفة الغربية 

سـرة المرجعيـة ن خـط الفقـر لأأة. هـذا مـع العلـم % في قطاع غـز 75.5% في الضفة الغربية و2.4بواقع  المدقع،
 .9شيكل 5,457شيكل اسرائيلي وخط الفقر المدقع قد بلغ  7,795قد بلغ 

 

  

                                                           
8

ويضم التعريف مالمح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة  :1995وفقا ً للمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام  

 .قيقية لألسراالحتياجات األساسية ألسرة تتألف من خمس أفراد )بالغين اثنين وثالثة أطفال(، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً ألنماط االستهالك الح
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سابق. 9
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 المنطقة مقيدة الوصول والقانون 

 إسرائيل دولة وقيام فلسطين احتالل أعقاب في الهدنة خط وفق الحالي بشكلها حدود الفصل لقطاع غزة رسّمت
 )مصر، المتحاربة العربية الدول بين رودس جزيرة في النار إطالق وقف محادثات خالل 5984 في العام
 المحتلة الفلسطينية األراضي مع الحدود تلك ، وتتقاطع5989عام ال في االحتالل( ودولة ولبنان وسوريا، واألردن،
 . 10العربية مصر بجمهورية جنوًبا تتصل وشرًقا، فيما شماالً 

 ،أو المنطقة العازلة (Buffer zone)مع مصطلح  بدايةً  جرى التعاملوحول المنطقة مقيدة الوصول، فقد 
 Access) المناطق مقيدة الوصولب تفاق على تسميتهااالوجرى ، ثم تطور المصطلح لوصف هذه المنطقة

Restricted Areas(والذي يرمز له باالختصار )ARA)،  وهذا المصطلح يحظى بإجماع المنظمات
 والوكاالت الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية.

 

وقد ظهرت المناطق مقيدة الوصول بعد تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل أحادي الجانب في قطاع غزة، 
االحتالل والتهدئة التي أعلنت مرورًا بالهدنة مع قوات  ،57/9/7223واالنسحاب من مناطق القطاع كافة بتاريخ 

من خروقات لتلك القوات في المناطق الحدودية. وكرست قوات االحتالل  ، وما تخللها7224/./59بتاريخ 
، حي  ألقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي منشورات 7224المناطق مقيدة الوصول بصورة فعلية في العام 

حذرت فيها من االقتراب من حدود الفصل لسابقة، والتي ا عواماألعشرات المرات على محافظات غزة خالل 
لحدود مترًا، وأن من يقترب من الحدود يعرض حياته للخطر، ودعمت الرسالة بخارطة  522لمسافة تزيد عن 

 من بدًءا كم 62 طول على ونصف الكيلو متر كيلو تلك المنطقة بحوالي وتقدر القطاع الشرقية والشمالية.
 شرقي إلى الحدود تلتف حي  حانون، وبيت ،)البدوية( أم النصر قريةثم  الهيا، لبيت الغربية الشمالية الحدود
 بمنطقة مروًرا غزة، شمال محافظة إطار في وذلك جباليا من األجزاء الشرقية شرقي بيت حانون ثم تأتي القطاع،
 ثم غزة، محافظة شرق  وجنوب رق ش ،)الديك جحر( غزة  وادي وقرية التركمان الشرقي، ومنطقة الشرقية، جديدة
 المغازي، مخيم البريج، مخيم: التالي النحو على وهي البلح، دير محافظة تقع شرق  سكنية تجمعات خمسب تمر
 محافظة شرق  أخرى  سكنية تجمعات بستة ذلك بعد وتمر السلقا، وادي وأخيًرا دير البلح، ومدينة المصدر، قرية
 وتنتهي الفخاري، وأخيًرا الجديدة، وعبسان الكبيرة، وعبسان خزاعة، و سهيال، بني هي: القرارة، و يونس خان

 . رفح محافظة شرق  الشوكة عند بلدة الحدودية المناطق
 

السلك،  أو الفاصل، الجدار أو األمني، كالسياج :مسميات من عليها يطلق ما أو الفصل، حدود وصف ويمكن
ودولة  غزة قطاع بين يفصل منتظم، غير بشكل تسير إلكترونية شائكة أسالك عن عبارة بأنها 11الحدود، أو

إليها  يضاف قليلة، أمتاًرا البعض بعضها عن تبعد متوازية، شرائح ثال  عن عبارة األسالك وهذه االحتالل،
على  يوجد كما ،كهربائي رتياب الشرائح أحد يتصل بينما، حانون  وبيت الهيا بيت لشما في أجزاء سمنتيا جدار
 طول تلك على تنتشر التي المراقبة، أبراج من كبير وعدد متاخمة، عسكرية مواقع عدة منها اإلسرائيلي الطرف

                                                           
ك كل القواعد ومعاناة المدنيين تستمر وتتصاعد، تقرير توثيقي يتناول المناطق الحدودية في قطاع غزة بعد تقرير االحتالل ينته 10

االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع، لمزيد من المعلومات راجع الرابط: 
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9

&p=center 0/1/2210، تاريخ االسترجاع. 
11

  ، شرق وشمال قطاع غزة.0441تسميات يطلقها السكان والخبراء على خط التحديد الفاصل المرّسم في العام  

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
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 خالل وا ليات العسكرية، الراجلة القوات لدخول تستخدم وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فيها ويوجد الحدود،
 .12التوغل عمليات

 

فرضها مع القانون الدولي  تحاول قوات االحتالل اإلسرائيلي تعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصول، التيتو 
تحرم آالف السكان من المصادر الضرورية التي ال غنى  اإلنساني، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن تلك القوات

والسيما وأن المناطق المتاخمة للحدود الشرقية والشمالية تتميز بخصوبة تربتها وهي مملوكة  ،عنها لحياتهم
% من إجمالي 53كما أن تبوير نحو  .لمواطنين يقومون بزراعتها ويعتاشون من عائدات عملهم في الزراعة

اع في الحصول على مساحة األراضي المخصصة للزراعة تؤثر بشكل بالغ على السلة الغذائية وحق سكان القط
في معرض محاوالتها فرض المناطق مقيدة الوصول إطالق النار والقصف تلك القوات  تستخدمو غذاء مناسب. 

صابة مئات  األمر الذي ،ال تفرق بين المدنيين والمقاتلينالمدفعي دون تمييز أو تناسب حي   تسبب في قتل وا 
تخدام القوة والقتل وهدم وتدمير المنازل والممتلكات بشكل وتسبب اس .13يين على امتداد السنوات المنصرمةالمدن
السكان قسريًا عن منازلهم وأراضيهم في انتهاك جسيم لقواعد القانون ودون ضرورة تسبب في تهجير آالف تعمد م

. كما أن فرض المنطقة العازلة يحرم المئات من أسر المزارعين ومالك األراضي في هذه 14الدولي اإلنساني
. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات التقنية العالية التي 15ة من مصادر رزقهم دون ضرورة حربيةالمنطق

تمتلكها قوات االحتالل والتي تتيح لها التحقق والتأكد التام من طبيعة أهدافها، ما يدفع إلى االعتقاد أن استهداف 
كما تنتهك  .16ي يحظره القانون الدولي اإلنسانيالمدنيين هو استهداف متعمد بغرض الترويع والترهيب الذ

المناطق المقيدة الوصول الحق في العمل للمزارعين وصائدي العصافير ورعاة األغنام وجامعي الحديد والحجارة، 
والحق في التنقل والحركة لهم، ومجمل حقوق االنسان لسكان تلك المناطق، التي أقّرها اإلعالن العالمي لحقوق 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية اإلنسان 
 قة ومجموع االتفاقات المتخصصة األخرى. لحالت المو واالجتماعية والثقافية والبروتوك

ًا جسيمًا هذا باإلضافة إلى أن تقييد حرية حركة السكان وتنقلهم في أراضيهم التي تخضع لالحتالل يشكل انتهاك
لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، حي  أن قوات االحتالل ملزمة بموجب القانون 

والعمل على تحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وفي مقدمتها خلق فرص العمل الدولي بحماية المدنيين 
  وتحسين واقع الخدمات المختلفة.
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 في قطاع غزة. الميزان لحقوق اإلنسان مركزجمعها باحثو معلومات ميدانية  
13

األطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع  علىمن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب  (23تحظر المــادة ) 
موجودين تحت سلطتها. وال يقتصر هذا الحظر على التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لأشخاص المحميين ال

القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه 
 يشمل أيضًا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون 

النقل الجبري الجماعي أو الفردي لأشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة  من اتفاقية جنيف الرابعة (49دة )المــاتحظر  14
 إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه.

15
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل األول الملحق باتفاقيات جنيف على "( من البروتوكول اإلضافي 45تشدد الفقرة الثانية من المادة ) 

يل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاص
ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من 

 ."مهما كان الباع  سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باع  آخر
من االتفاقية على أنه "ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات  33تنص المادة  16

 ن األشخاص المحميين وممتلكاتهم."عية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير االقتصاص مالجما
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 االحتالل اإلسرائيلي انتهاكات قوات 

 في قطاع غزةبرا   طق المقيد الوصول إليهاافي المن

 
 

 المناطقاستهداف الفلسطينيين في ، 1025العام  النصف األول من خاللقوات االحتالل اإلسرائيلي  تواصل
تجاه  فتح نيران أسلحتهاو . (المحاذية لحدود قطاع غزة ال:رقية وال:مالية )المناطق المقيدة الوصول برا  

  .هدفة كل ما يتحرك في تلك المناطقالمناطق المحاذية لحدود قطاع غزة ال:رقية وال:مالية، مست
 

 االستهداف واتسم، ب:كل اعتيادي للمزارعين بمزاولة أعمالهم في المناطق الحدودية قوات االحتالل ولم تسمح
  .بأمانعدم الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع فيها المزارع العمل ب

 
، أو قرب حدود الفصل المدنيينو  االحتالل واستهدافهم للمتنزهينقوات تواصل إطالق النار من قبل كما 

طقة مقيدة الوصول احتجاجا  على اقامة من وللفعاليات الوطنية وال:عبية في المناطق الحدودية لمتظاهرينل
  بمحاذاة الحدود.

 
 والحصى، وجامعي جامعي الحجارةو  ،تيك القديم "الخردة"جامعي الحديد والبالس استهداف واستمرت في

من االقتراب من حدود  وعوائلهم ولصائدي العصافير، األمر الذي تسبب في حرمان ع:رات المواطنين ،الحطب
 الفصل.

  
متر تقريبا  من  2000 -200ما بين  مسافات االستهداف تراوحتوفقا  لرصد باحثو المركز الميدانيين فقد و 

والفئات التي يستعرضها التقرير  حدود الفصل، وتركزت تلك االعتداءات المتكررة تجاه المدنيين ب:كل عام
 .ب:كل خاص

 
المتنزهين والمزارعين وصائدي العصافير ورعاة  مرة( 14) استهدفت فيوخلص التقرير إلى أن قوات االحتالل 

إلى  باإلضافةبرا ، حديد والبالستيك القديم والحجارة والمدنيين ب:كل عام في المناطق المقيدة األغنام وجامعي ال
 . في تلك المناطقانتهاكات التوغل واالعتقال 

 
( فلسطينيا  خالل 13) تلكما اعتق. أطفال( 7( فلسطينيا ، من بينهم )18أسفرت هذه االعتداءات عن: جرح )و 
  .( حادثة25)
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 5102العام النصف األول من احملافظة خالل سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب حاالت االستهداف

 

 شمال غزة
62% 

 غزة
3% 

 دير البلح
8% 

 خانيونس
25% 

 رفح
2% 

 5102العام  النصف األول من خاللحبسب احملافظة يف املنطقة احلدودية املقيدة الوصول  أعداد الضحاياجدول يوضح 
 

 المحافظة
عدد حاالت 
 االستهداف

 عدد الجرحى عدد القتلى
الجرحى األطفال 

 منهم
 

 حاالت اعتقال
عدد 

 المعتقلون

المعتقلون 
األطفال 

 منهم

 1 2 0 0 1 1 41 شمال غزة

 3 3 2 1 3 1 2 غزة

 2 00 1 1 0 1 2 دير البلح

 1 0 0 0 01 1 00 خانيونس

 2 0 3 1 1 1 0 رفح

 20 12 25 7 12 صفر 46 المجموع
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 1025خالل النصف األول من العام  احملافظةسب حبالضحايا يف املناطق املقيدة الوصول براً شكل يوضح عدد األحدث و

 

 

 

 1025خالل النصف األول من العام احملافظة سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  جلرحىنسب اشكل يوضح 
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 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة
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 المعتقلون األطفال منهم عدد المعتقلون الجرحى األطفال منهم عدد الجرحى
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 1025خالل النصف األول من العام  املستهدفةسب الئةة حبالضحايا يف املناطق املقيدة الوصول براً جدول يوضح عدد 

 
 الفئة المستهدفة

 

 حاالتالعدد 
 

 عدد القتلى
 

 عدد الجرحى
 

 األطفال منهم
 

 المواطنون والمتنزهون
7 1 01 3 

 العاملون في حقل الزراعة
83 1 2 1 

 العمال 
0 1 1 1 

 المسيرات التضامنية
7 1 03 4 

 17أخرى
21 1 

1 1 

 المجموع
46 0 13 7 

 

 

 5102العام  النصف األول من خالل سب الئةة املستهدفةحبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب األحداث
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 الفئة أخرى تتضمن حوادث التوغل في المناطق الحدودية وحوادث قصف أهداف في تلك المناطق. 

 شمال غزة
25% 

 غزة
11% 

 دير البلح
3% 

 خانيونس
61% 

 رفح
0% 
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 5102العام  النصف األول من خالل سب الئةة املستهدفةحبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب اجلرحى

 
 

ت حصائيا، مدعمة باإل1024خالل العام أبرز االنتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل ويستعرض التقرير 
 على النحو اآلتي: ،لوقوع األحداث ، وألماكنوالتسلسل الزمني ،وفقا  للموضوع والجداول واأل:كال التوضيحية،

 

 المواطنون والمتنزهون
11% 

 العاملون في حقل الزراعة
59% 

 العمال 
0% 

 المسيرات التضامنية
11% 

 أخرى
19% 

 المواطنون والمتنزهون
36% 

 العاملون في حقل الزراعة
18% 

 العمال 
0% 

 المسيرات التضامنية
46% 

 أخرى
0% 
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 :المناطق السكنيةن و المدنيي استهداف

 المحاذية لحدود السكنية فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق 7258العام قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل  واصلت
 السكنية القريبة المناطق حي  تستهدف قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستهدفة كل ما يتحرك في تلك المناطق،

  المدنيين وزوار المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر.و 
العائالت الفلسطينية والشبان واألطفال للمناطق  تتوجه، حي  متنزهينمواطنين اللا قوات استهدافتلك الواصلت ف

لغرض الترويح عن النفس، وهو األمر الذي دفع الكثير من أصحاب الفضول من  الحدودية في رحالت خلوية
 .يليين وحركة ا ليات اإلسرائيليةاالقتراب من السياج الحدودي ومشاهدة الجنود اإلسرائ

فتح قوات وت ضد المنطقة مقيدة الوصول،والفعاليات الوطنية والشعبية المتظاهرين المحتجين  تفكذلك استهد
حي  أصبحت التظاهرة المسيل للدموع،  تجاههم قنابل الغاز طلقوت، بشكل أسبوعي االحتالل النار تجاههم

 عدد منهمل تتسبب يجرح بعضهم جروحبعضهم و  قتلي ،االحتالللجنود  فاً األسبوعية قرب حدود الفصل هد
 .مؤقتة بإعاقات

 
 
 

 /استهداف المناطق السكنية الحدودية 
استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي لمناطق السكنية القريبة من حدود الفصل والواقعة ضمن المناطق 

( حوادث قصف ألهداف مختلفة، تسببت في وقوع 3حيث رصد باحثو المركز وقوع )، 18المقيدة الوصول
 متفاوتة. ويمكن سرد تلك الحوادث على النحو اآلتي:أضرار 

 
من يوم الخميس  75:83أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قذيفتين مدفعيتين، عند حوالي الساعة  .2

، تجاه أحد مواقع المقاومة الكائن شرق منطقة البورة )حي األمل( شمالي شرق 75/8/7253الموافق 
بات. بيت حانون في محافظة شمال غزة، ما تسبب في تضرر غرفة متنقلة بشكل بالغ، دون وقوع إصا

وتفيد التحقيقات الميدانية أن القصف استهدف موقعًا للرصد الميداني يتبع كتائب القسام، ويقع في 
مترًا. وجاء القصف بعد اطالق  222منطقة حدودية يبعد عن الحدود الشرقية والشمالية مسافة تقدر بـ 

 صاروخ فلسطيني تجاه منطقة أشدروت المقابلة للموقع الذي قصف.
من فجر يوم األربعاء  25:52لحربية تقصف بثالثة عشر صاروخ، عند حوالي الساعة الطائرات ا .1

، مستهدفة محيط مطار غزة الدولي شمال شرق بلدة الشوكة شرقي رفح، حي  72/23/7253الموافق 
خلف حالة من الخوف الشديد لدى المواطنين المقيمين بمحيط المكان المستهدف، هذا ولم يبلغ عن 

 إصابات.
من فجر يوم األحد  5:32ت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، صاروخ واحد، عند حوالي الساعة أطلق .3

ويقع  -موقع فلسطين التابع لكتائب القسام -، تجاه أحد مواقع المقاومة الفلسطينية7253/./2الموافق 
شرق  مترًا من حدود الفصل الشمالية غربي معبر بيت حانون )إيرز( شمالي 322على مسافة تقدر بـ

قرية أم النصر )البدوية( في محافظة شمال غزة، وهّز صوت االنفجار المنطقة بأسرها، دون وقوع 
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 متراً. 1411دودي مسافة تقدر بأقل من المناطق السكنية التي تقع في شريط حدودي يبعد عن السياج الح  
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إصابات، ولكن القصف تسبب في تدمير جزء من الموقع بشكل بالغ. ودّب صوت االنفجار حالة من 
وعزبة بيت  الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين في مناطق قرية أم النصر وأبراج الندى والعودة

 حانون ال سيما األطفال والنساء منهم.
 

  المناطق الحدودية/ن في المتنزهياستهداف 
الذين يتواجدون قرب حدود الفصل لغرض التنزه أو الزيارة أو قضاء  قوات االحتالل اإلسرائيلي للمدنييناستهدفت 

  .7253العام النصف األول من خالل  أعمال سريعة فيها
( 3من بينهم ) مواطنين( 20، أسفرت عن إصابة )حوادث في هذا السياق( 7المركز وقوع )حيث رصد باحثو 

 .الطفأ
 

 ي:تعلى النحو اآل التي تندرج تحت هذا العنوان الحوادث ألبرزالتقرير  تطرق وي
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .2
، تجاه عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا قرب 7/5/7253من يوم الجمعة الموافق  58:52الساعة 

سبب في حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشهداء االسالمية بجباليا في محافظة شمال غزة، ما ت
عامًا( من سكان جباليا، أصيب بعيار  72إصابة اثنين منهم، هم: مراد حسن عبد العزيز أبو عيطة )

عامًا( من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة،  72ناري في الساق اليسرى، ومحمد فايز علي بّنر )
جراحهما أصيب بعيار ناري في كلتا الساقين، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان 

بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجرحى تواجدوا صحبة أصدقاء لهم في المنطقة لغرض زيارة 
مترًا من حدود الفصل الشرقية. وتفيد المعلومات  522المقبرة والتنزه الخلوي، واقتربوا لمسافة تقدر بـ

 -ق جباليا عصر يوم اإلجازةالميدانية أن عدد من الشبان والعائالت تذهب في رحالت خلوية شر 
بيد أن بعض األطفال والشبان يقتربون من حدود الفصل، وعندما تأتي قوات االحتالل وينزل  -الجمعة

 جنودها على األرض داخل الحدود يقذفونهم بالحجارة.
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .1

، تجاه عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا قرب 75/5/7255من يوم الجمعة الموافق  53:52اعة الس
حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشهداء االسالمية بجباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في 

اري عامًا( من سكان جباليا، أصيب بعيار ن 75إصابة أحدهم، هو: رمزي معين سعيد عبد رب النبي )
في اليد والساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أن الجرحى تواجدوا صحبة أصدقاء لهم في المنطقة لغرض زيارة المقبرة والتنزه 

 مترًا من حدود الفصل الشرقية.  522الخلوي، واقتربوا لمسافة تقدر بـ
ات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قو  .3

مسيلة ال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 72/5/7253يوم الجمعة الموافق  من 52:22الساعة 
 – 53كانوا يتواجدون على بعد مسافة تتراوح بين الذين تجمع مجموعة من المواطنين ، تجاه للدموع
في خان يون، ما  في منطقة السناطي والفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة حدود الفصلمتر من  322
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حي  تلقوا اسعافات  ،بأعيرة وشظايا وتم نقلهم إلى مستشفى الجزائر بالبلدة منهمإصابة ثالثة  تسبب في
أولية وتم تحويلهم إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية حالتهم 

اليسرى، أنس  قدموأصيب بعيار ناري في ال (عاماً  77)بالمتوسطة وهم: شادي ناجي عبد ربه أبو دقة 
اليمنى، وفوزي سمير  ساقال اليسرى، وشظية في قدم، عيار ناري في ال(عاماً  72)حمدان سالم قديح 

 شظية في الكتف األيسر. (عاماً  77)أحمد قديح 
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .4

، تجاه عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا قرب 72/5/7253من يوم الجمعة الموافق  58:22الساعة 
الشرقية شرقي مقبرة الشهداء االسالمية بجباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع  حدود الفصل

إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن تلك القوات استهدفت الشبان والعائالت الفلسطينية التي تواجدت 
اطالق  مترًا من حدود الفصل الشرقية، وتواصل 522لغرض التنزه البّري عند اقترابهم لمسافة تقدر بـ

النار بشكل متقطع لمدة ساعتين، أطلقت قوات االحتالل خالله عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما 
 حذا بالمواطنين االبتعاد عن المنطقة. 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .5
، تجاه عدد من الفتية الذين تواجدوا قرب الحدود 4/3/7253من يوم الجمعة الموافق  59:22الساعة 

طفل: نائل شمالي منطقة السيفا شمال غرب بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة ال
عامًا( بعيار ناري في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  52سليمان صالح صالح )

الشفاء جراحه بالخطيرة. وأفاد ذوي الجريح أنه تواجد مع أصدقائه لغرض التنزه، وأنهم حملوه لمسافة 
حي  حّول لقسم تقدر بكيلو متر، ثم نقل بواسطة مركبة أحد المزارعين إلى مستشفى كمال عدوان، 

العناية المركزة في مستشفى الشفاء نظرًا لخطورة حالته. وتفيد التحقيقات الميدانية أن إطالق النار كان 
 مباشرًا.

 54:52عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشرقية،فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  .1
تجاه ثالثة شبان كانوا يتنزهون بالقرب من  نيران أسلحتها،، 7253/./59يوم الجمعة الموافق من 

يونس  :إصابة المواطن تسبب فيالشريط الحدودي الفاصل شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما 
نقل إلى مستشفى األوروبي لتلقي و عامًا( بعيار ناري في كف يده اليسرى،  75زاهر عطية العمور )

 .العالج ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة
 59:22عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشرقية،فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  .7

لدى اقترابهم من  أطفالتجاه أربعة  ،، نيران أسلحتها الرشاشة7253/./77يوم االثنين الموافق  من
في خان  خزاعةمتر إلى الشرق من حي أبو ريدة، شرقي بلدة  52الشريط الحدودي مسافة تقدر بحوالي 

وجرى نقلهما إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج،  ،حاإصابة اثنين منهم بجر  ما تسبب في. يونس
عامًا(،  52حي  وصفت المصادر الطبية حالة أحدهما بالخطيرة وهما: إبراهيم جمال أحمد أبو ريدة )

سالم سمير وأصيب بعيار ناري في ساقه األيمن أدى لتمزق في الشرايين، ووصفت ح الته بالخطيرة. وا 
 اليمنى. الساقعامًا(، وأصيب بعيار ناري في  .5توفيق أبو ريدة )

 
 ضد المناطق المقيدة/ والفعاليات الوطنية استهداف التظاهرات السلمية 
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الفصائل السلمية التي تنظمها الوطنية والشعبية المسيرات والفعاليات  استهدافتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي 
مناهضة للمنطقة المقيدة الوصول قرب حدود الفصل  أو المؤسسات الفلسطينية، أو التجمعات الشبابية المختلفة

العام النصف األول من خالل  انهائها أو وقف انتهاكات قوات االحتالل بحق الفلسطينيين في نطاقهاغرض ب
7253. 

الم:اركين في تلك ( من 20، أسفرت عن إصابة )في هذا اإلطار ثحواد( 1حيث رصد باحثو المركز وقوع )
 .( أطفال3، من بينهم )الفعاليات

 
 ي:تعلى النحو اآل التي تندرج تحت هذا العنوان الحوادث ألبرزالتقرير  تطرق وي
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .2
، تجاه مسيرة مناهضة للحصار شرق جباليا في 9/7/7253من يوم االثنين الموافق  55:82الساعة 

ة شرق محافظة شمال غزة، نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار قرب مقبرة الشهداء االسالمي
جباليا، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المشاركين 

مترًا، كما حذا اطالق النار بالمزارعين إلى ترك رعاية  732في المسيرة عند وصولهم مسافة تقدر بـ
 مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.

عند حوالي  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود داخل ةالمتمركز اإلسرائيلي الل االحت قوات فتحت .1
مسيلة ال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 52/5/7253يوم االثنين الموافق  من 52:.5الساعة 
في منطقة السناطي شرق  الحدود من وااقترب الذينتجاه العشرات من المواطنين  ،بشكل متقطع ،للدموع
خان يونس، في ذكرى يوم األرض، حي  قام عدد من المشاركين بغرس  يعبسان الكبيرة شرق بلدة

أشتال زيتون في المنطقة فيما قام بعضهم بإشعال إطارات سيارات، واقترب عدد من الشبان من الشريط 
ح وهما: حمدي اإصابة اثنين من المواطنين بجر  ما تسبب فيالحدودي ورفعوا األعالم الفلسطينية. 

أصيب بعيار ناري أعلى الركبة اليمنى، وخالد سليمان عليان أبو ( عاماً  72)سعيد عبد القادر أبو دراز 
ونقل المصابين إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي  ،اليسرى  ساقعيار ناري في ال (عاماً  75)طير 

 العالج ووصفت المصادر الطبية حالتهما بالمتوسطة.
عند حوالي  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود داخل ةالمتمركز اإلسرائيلي الل االحت قوات فتحت .3

مسيلة ال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 5/8/7253من يوم الجمعة الموافق  52:22الساعة 
متر  522-52تجاه عشرات المواطنين الذين تجمعوا على مسافة تتراوح بين  ،بشكل متقطع ،للدموع

إصابة ثالثة  في ما تسببخان يونس.  يلمذكور شرق بلدتي خزاعة وعبسان الكبيرة شرقمن الشريط ا
إلى مستشفى غزة األوروبي وهم: عماد رمضان حمدان  وا، نقلبينهم طفل ح متوسطةامواطنين بجر 
نزيه والطفلين: عامًا(، أصيب بعيار ناري في الساق اليسرى، خالل تواجده شرق خزاعة،  75رضوان )

 52حمدون سليمان عودة األغا )و عامًا(، عيار ناري في الساق اليمنى، 52وة أبو دراز )يوسف عط
 شرق عبسان الكبيرة. ماخالل تواجدهوذلك عامًا(، عيار ناري في الساق اليسرى، 

عند حوالي  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود داخل ةالمتمركز اإلسرائيلي االحتالل  قوات فتحت .4
مسيلة ال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 52/8/7253من يوم الجمعة الموافق  52:22الساعة 
متر  522-52تجاه عشرات المواطنين الذين تجمعوا على مسافة تتراوح بين  ،بشكل متقطع ،للدموع
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محمد  :إصابة المواطن في ما تسببخان يونس.  يمن الشريط المذكور شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق
نقل إلى مستشفى ناصر لتلقي و ، بشظايا عيار ناري في الخصيتين، (عاماً  59)دة أبو طير أحمد شح

 العالج، ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة.
عند حوالي  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود داخل ةالمتمركز اإلسرائيلي االحتالل  قوات فتحت .5

مسيلة ال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 52/8/7253يوم الجمعة الموافق  من 54:52الساعة 
في منطقة السناطي شرق  الحدودمن  الذين اقتربواتجاه العشرات من المواطنين  ،بشكل متقطع ،للدموع

خان يونس، حي  قام بعض الشبان بإشعال إطارات سيارات، واقترب عدد  يبلدة عبسان الكبيرة شرق
ح من اإصابة ثالثة مواطنين بجر  ما تسبب فيلشريط الحدودي ورفعوا األعالم الفلسطينية. منهم من ا
عامًا( ، وأصيب بعيار ناري في ساقه األيسر،  77وهم: عالء حافظ محمد أبو عامر ) ،بينهم طفل

، اليمنىعامًا(، عيار ناري اخترق ساقه األيسر واستقر في ساقه  59محمد منير محمود أبو عامر )
في ركبتيه، وتم نقل المصابين إلى  ةناري ةعير أعامًا( أصيب ب .5خليل جعفر خليل كالن ) :والطفل

 مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج ووصفت المصادر الطبية حالتهم بالمتوسطة. 
عند حوالي  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود داخل ةالمتمركز اإلسرائيلي االحتالل  قوات فتحت .1

 ،مسيلة للدموعال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 78/8/7253من يوم الجمعة  52:72عة السا
تجاه عشرات المواطنين الذين تجمعوا على مقربة من الشريط الحدودي شرق منطقة  ،بشكل متقطع

فادي إبراهيم محمد  :إصابة الطفل ما تسبب في، في خان يونس السناطي، شرق بلدة عبسان الكبيرة
نقل إلى مستشفى غزة و ، بعيار ناري وشظايا أعيرة نارية في اليدين والرجلين، (عاماً  52) مصبح

 األوروبي لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية إصابته بالمتوسطة.  
  ن في حقل الزراعةوالعاملاستهداف/ 
، وذلك في سياق فرضها لمنطقة يقيد للعاملين في حقل الزراعةها قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف واصلت

نيران أسلحتها تجاه المزارعين ومالكي األراضي  الفصل حدودحي  تفتح القوات المتمركزة على الوصول إليها، 
كلما وصلوا إلى المزارع المتاخمة للحدود، وقد يصل  ،وجامعي الحطب رعاة األغنامو  الطيور يدائالزراعية وص

متر في  5322ومتر في بعض المناطق،  5222االستهداف إلى مناطق تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ
 . مناطق أخرى 
ماكن العمل في تلك معاناة المزارعين ومالك األراضي في الوصول السهل وا من لمزارعهم أو أفيما تستمر 

ويضطرون ، بالشكل المناسبعدم إقدام المزارعين على استصالح أراضيهم في المنطقة  ما يسهم في المزارع،
مقيدة حتى فيما  حريتهمفقد باتت  ،والشمام زراعتها بمحاصيل سهلة الرعاية كالشعير والقمح والبطيخإلى 

ذا ما غامروا قد يتعرضون إلى  من قبل قوات أو قصفها ضيهم خسائر مادية كبيرة في حالة تجريف أرايزرعون، وا 
بسبب  تمكنهم من رعايتها بالشكل األمثل م، أو عدفي تلك المناطقوهجماتها المنظمة االحتالل خالل توغالتها 

 . تواصل استهدافهم من قبل تلك القوات
سناد المزارعين أصحابوفي سياق مختلف تتخوف المؤسسات الزراعية المحلية والدولية م  المزارع ن دعم وا 

، ما يفقد المزارعين بعضًا من ، بسبب الخطر الذي يالحق مشروعاتهم التنموية فيهاالمحاذية لحدود الفصل
الجدير ذكره أن تلك المناطق تحتاج الستصالح التربة وا عادة التأهيل وحفر . التعويض المادي الذي يساعدهم

 آبار للري ووصول للتيار الكهربائي وأشياء أخرى مهمة. 
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خالل  وجامعي الحطب ورعاة األغنام ثو المركز استهداف قوات االحتالل للمزارعين وصائدي الطيوروثق باحو 
تخللها إطالق النيران من أبراج المراقبة العسكرية  ( اعتداء  37عدد ) :1025العام النصف األول من 

تلك االعتداءات في تضرر مركبة أحد المزارعين :مال تسببت ، و مزارعين( 4) إصابةتسببت في  اإلسرائيلية،
إعاقة أعمال فالحة ورعاية المزارعين بيت الهيا، وتضرر مزروعات الكوسيا وسط القطاع، إضافة إلى 

 .في المناطق المستهدفة في محافظات :مال غزة ودير البلح وخان يونس لمزارعهم
 
 الحوادث التي جاءت حول هذا العنوان على النحو التالي: ألبرزالتقرير  تطرق وي

يوم األحد الموافق من  52:53، عند حوالي الساعة انيران أسلحته ،االحتالل اإلسرائيلي ت قواتفتح .2
في  ،  تجاه المزارعين المتواجدين في حقولهم الزراعية الواقعة شمال شرق مخيم المغازي 4/7/7253

عامًا( بعيار  75أحمد محمد كامل مطر صالح ) المزارع:إصابة  تسبب فيما ، محافظة دير البلح
، عائلة الجياوي )الشنب(تعود ملكيته لجني ثمار الليمون من بستان ياليسرى، بينما كان  القدمناري في 

ميدانية أن جنود االحتالل لوتفيد التحقيقات احدود، المن مترًا ( 522حوالي )مسافة تقدر بعلى ويقع 
 إلى مكان مجهول.  هو اقتاد ومن ثمّ  حدودال قربتوقف ته في ناقلة جند كانت و حملا النار تجاهه ثم فتحو 

حقل اجلياوي لشراء وتواجد وقت احلادث يف  ،ويبيعها يف األسواقمن املزارعني الئواكه واحلمضيات  يشرتيجنله أمحد بأنه  :ريحوأفاد والد اجل

 وموجود يف مستشئى )سوروكا(. لدى قوات االحتالل، أن جنله معتقل هيةة الشةون املدنية خاللعلم من و بيعه،لغرض الليمون 
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .1

ن ، تجاه عدد من المواطنين الذين كانوا يرعو 52/7/7253من يوم الثالثاء الموافق  9:22الساعة 
األغنام قرب حدود الفصل شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون 
وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه رعاة األغنام عند 

ارعهم الكائنة في مترًا، كما حذا اطالق النار بالمزارعين إلى ترك رعاية مز  722وصولهم مسافة تقدر بـ
 محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .3
، تجاه عدد من المزارعين الذين تواجدوا في 5/5/7253من يوم األحد الموافق  55:52الساعة 

مالي بيت الهيا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد مزارعهم الكائنة في بورة أبو سمرة ش
 722التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين عند وصولهم مسافة تقدر بـ

 مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.
عند حوالي  نيران أسلحتها، ،حدود الفصل الشرقيةلي المتمركزة داخل قوات االحتالل اإلسرائي فتحت .4

شرق بلدتي القرارة الواقعة ، تجاه األراضي الزراعية 5/7253/.من يوم الجمعة الموافق  4:52الساعة 
دون وقوع  ،استمر إطالق النار بشكل متقطع نحو نصف ساعةو خان يونس.  يوعبسان الجديدة شرق

 إصابات.
عند حوالي  نيران أسلحتها، ،حدود الفصل الشرقيةاالحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل قوات  فتحت .5

، النار تجاه المزارعين ورعاة األغنام شرق بلدتي 2/5/7253يوم السبت الموافق من  9:82الساعة 
دون  ،واستمر إطالق النار لمدة نصف ساعة تقريباً  ،القرارة وعبسان الجديدة إلى الشرق من خان يونس

 وقوع إصابات.
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من مساء يوم  58:53فتحت قوات االحتالل االسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  .1
، تجاه المزارعين المتواجدين في مزارعهم في منطقة السيفا الكائنة شمال 52/5/7253الثالثاء الموافق 

التحقيقات الميدانية أن قوات  غرب بيت الهيا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد
االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفصل مسافة 

 مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم. 522تقدر بـ
من مساء يوم  55:22لرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل االسرائيلي، نيران أسلحتها ا .7

، تجاه المزارعين المتواجدين في مزارعهم في منطقة بورة أبو سمرة الكائنة 52/5/7253الثالثاء الموافق 
شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في احتراق سيارة من نوع سبارو )ستيشن( رمادية 

 محمد سعد الدين، دون وقوع إصابات. اللون، تعود للمزارع: خالد سعد 
رته وأفاد املزارع سعد الدين للمركز بأنه: كان يتابع عماله يف حصد حمصول الئول )سيقان نبات الئول( هبدف بيعه كطعام للماشية، وأوقف سيا

ناء العمل شاهد جيبان عسكريان مرتاً من حدود الئصل الشمالية، وأث 100قبالة مزرعته املستأجرة من املالك: حسن أبو جراد، على بعد 

اسرائيليان يتوقئان قبالة املزرعة داخل حدود الئصل، وبعد دقائق مسع صوت عدة أعرية نارية، وفوجئ بأن سيارته حترتق، وبعد مساعدة 

. اجلدير ذكره أن اطالق العمال أطئأ النار، وتبني أن عدة طلقات أصابت البابني األيسرين هلا، وقد تضرر هيكل السيارة وزجاجها بشكل بالغ

 النار جاء يف وقت اتسم باهلدوء يف املنطقة.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .8
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 72/5/7253من يوم الجمعة الموافق  52:72الساعة 

 شمالي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

دود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل ح .9
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 75/5/7253من يوم السبت الموافق  55:22الساعة 

شمالي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
ر تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النا

( دقيقة بشكل متقطع، ما 72مترًا، واستمر اطالق النار لمدة ) 722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.

دود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل ح .20
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 77/5/7253من يوم األحد الموافق  83:.5الساعة 

شمالي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
ر تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النا

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .22
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 75/5/7253من يوم االثنين الموافق  52:53اعة الس
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شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
تبعد  التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  732عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .21
ه عدد من المزارعين ورعاة األغنام الذين ، تجا72/5/7253من يوم الجمعة الموافق  55:22الساعة 

تواجدوا قرب حدود الفصل شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون 
وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاههم عند تواجدهم على 

ار بشكل متقطع لمدة ساعة، ما دفعهم إلى ترك المنطقة مترًا، واستمر اطالق الن 732مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .23
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 74/5/7253من يوم السبت الموافق  57:72الساعة 

اء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد شرقي مقبرة الشهد
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

ة مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطق 722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .24
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 2/8/7253من يوم الثالثاء الموافق  58:83الساعة 

ن وقوع إصابات. وتفيد شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دو 
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

في  شرق قرية وادي السلقا الكائنة الفلسطينية الزراعية الحقولاإلسرائيلي قوات االحتالل رّشت طائرات  .25
وتفيد التحقيقات  .58/8/7253الثالثاء الموافق  من 53:.، عند حوالي الساعة محافظة دير البلح

المزروعة  الكوسيا والملوخية والفلفل والبطيخ والفقوس، محاصيل رّشتطائرة صفراء اللون  الميدانية أن
  تضررها. مما تسبب في لمنطقة،في ا

قد شاهد طائرة صئراء اللون تقوم برش و مزرعة يف املنطقة،ميلك قطعة  املركز بأنه: عاماً(، 44عصام حممد سليمان أبو حمارب ) :املزارعأفاد و

ى مسافة حت(، وواصلت رش احلقول اًمرت 25)ـكانت على ارتئاع يقدر بواحلقول الواقعة مبحاذاة حدود الئصل، شرق قرية وادي السقا، 

، وانبعثت من املواد اليت مت رشها رائحة تشبه املبيدات الزراعية، ويف اليوم التايل اكتشف تلف احملاصيل تقريباً من غربي احلدود (اًمرت 500)

االً حتى منطقة )كسوفيم( جنوباً، وتعود من جمرى وادي السلقا مش وتئيد املعلومات امليدانية أن الرش طال املنطقة اليت طاهلا الرّش. والثمار

الئول . هذا وقدر رشّت تلك الطائرات حماصيل: أبو مغصيب، وأبو ظاهر، والسمريي، والسطري ت:ملكية احلقول الزراعية يف املنطقة لعائال

 يف حينه. ، حيث تسبب يف اتالف احملاصيل1025من العام  خالل شهر فربايربالطريقة نئسها والسبانخ، والبازيالء 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .21
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 52/8/7253من يوم الجمعة الموافق  53:72الساعة 
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إصابات. وتفيد  شمالي شرق مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

متمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي ال .27
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 54/8/7253من يوم السبت الموافق  52:22الساعة 

شرقي منطقة أبو صفية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات 
النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الميدانية أن قوات االحتالل فتحت 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على  522الفصل مسافة تقدر بـ
 حياتهم.

 فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي .28
، تجاه عدد من المزارعين قرب 59/8/7253من بعد منتصف يوم األحد الموافق  57:52الساعة 

حدود الفصل شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. 
مزارعهم التي وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط  522تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 المنطقة خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .29
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 59/8/7253من يوم األحد الموافق  55:82الساعة 

شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  822عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .10
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 72/8/7253من يوم االثنين الموافق  9:52الساعة 

قي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد شر 
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

الي الساعة مترًا، وكررت اطالق النار تجاه المزارعين عند حو  522عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
من صباح االثنين نفسه، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا  55:72

 على حياتهم.
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .12

من المزارعين قرب حدود الفصل ، تجاه عدد 8/7253/.7من يوم األحد الموافق  57:52الساعة 
شرقي منطقة أبو صفية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة المزارع: رامي سليم 

عامًا(، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  52رمضان مطر )
ت االحتالل فتحت النار تجاه كمال عدوان جراحه بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوا

مترًا، ما أدى إلى  522المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
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إصابة المزارع مطر الذي تواجد في مزرعة تملكها عائلته، ودفع اطالق النار المزارعين إلى ترك رعاية 
 حياتهم. مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .11
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 74/8/7253من يوم الثالثاء الموافق  54:52الساعة 

د شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفي
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  532عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  .13
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 7/3/7253من يوم السبت الموافق  55:22الساعة 

شرقي منطقة أبو صفية الحدودية شمال شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  722عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

 فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي .14
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 7/3/7253من يوم السبت الموافق  55:72الساعة 

شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
ي تبعد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم الت

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  522عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

من يوم السبت  9:22فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  .15
زاعة شرق خان يونس، واستمر إطالق النار ، تجاه األراضي الزراعية شرق بلدة خ9/3/7258الموافق 

بشكل متقطع لمدة نصف ساعة تقريبًا، وتكرر إطالق النار تجاه األراضي الزراعية في المنطقة نفسها 
من مساء اليوم نفسه، واستمر لعدة دقائق. ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات  82:.عند حوالي الساعة 

 في الحادثين.
يلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائ .11

، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل في 9/3/7253من يوم السبت الموافق  57:52الساعة 
محيط مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا، ما تسبب في إصابة المزارعين: رائد سليمان محمد الفرا 

ا أعيرة نارية في العين اليسرى واليد والبطن والصدر، وكرم سالم محمد أبو حدايد عامًا( بشظاي 85)
عامًا( بشظايا في البطن والصدر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء جراحهما  58)

بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين والحّصادين الذين 
مترًا من حدود الفصل الشرقية، وأن الجرحى من عمال الحصاد وهما من سكان  522اجدوا على بعد ـتو 

 مدينة خانيونس. 
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بأنه ذهب وابن أخته: إبراهيم الئرا، وعامله: كرم أبو حدايد للعمل على حصد حمصول الشعري يف  وحول احلادث أفاد املزارع رائد الئرّا املركز:

لهم على اجلرار الزراعي فتح جنود االحتالل املتواجدين يف أحد أبراج املراقبة املقابل ملكان عملهم النار جتاههم ما تسبب ثناء عمأأرض الزيين، و

ثمّ  يف إصابته والعمل أبو حديد، وساعدمها ابن أخته واملزارعني يف املنطقة ونقلومها إىل مستشئى الشئاء حيث قدمت اإلسعافات األولية هلما

 ال العالج يف مستشئى غزة األوروبي".حوال الستكم

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .17
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 55/3/7253من يوم األربعاء الموافق  52:82الساعة 

غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات شرقي منطقة أبو صفية شرق جباليا في محافظة شمال 
الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود 

مترًا، واستمر اطالق النار لعدة دقائق، ما دفع المزارعين إلى ترك رعاية  522الفصل مسافة تقدر بـ
 ة خوفًا على حياتهم.مزارعهم الكائنة في محيط المنطق

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .18
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 54/3/7253من يوم االثنين الموافق  2:22الساعة 

شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

مترًا، واستمر اطالق النار لعدة دقائق، ما دفع المزارعين إلى ترك  522عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.

ت االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوا .19
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 54/3/7253من يوم االثنين الموافق  55:72الساعة 

شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
ات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد التحقيق

مترًا، ما دفع المزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط  532عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 المنطقة خوفًا على حياتهم.

دود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل ح .30
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 54/3/7253من يوم االثنين الموافق  52:22الساعة 

شرقي منطقة أبو صفية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات 
لمزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه ا

مترًا، ما دفع المزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  822الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .32
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 59/3/7253من يوم الثالثاء الموافق  52:72اعة الس

شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
ي تبعد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم الت

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  522عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .31
جاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل ، ت59/3/7253من يوم االثنين الموافق  59:72الساعة 

شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد 

ا دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة مترًا، م 822عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .33
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 59/3/7253من يوم االثنين الموافق  59:83الساعة 

الهيا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات شمالي بيت 
االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم استغالاًل النخفاض معدالت الحرارة، 

ك رعاية مترًا، ما دفع المزارعين إلى تر  822وتبعد المزارع المستهدفة عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
 مزارعهم خوفًا على حياتهم.

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .34
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل شرقي 78/3/7253من يوم األحد الموافق  52:.الساعة 

زة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات منطقة القطبانية شرق بيت حانون في محافظة شمال غ
الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود 

مترًا، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة بعد أن  822الفصل مسافة تقدر بـ
 .وصلوها لتّوهم، خوفًا على حياتهم

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .35
، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل شرقي 78/3/7253من يوم األحد الموافق  2:22الساعة 

االحتالل فتحت جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات 
مترًا،  522النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ

 -تلة سعدة -من صباح ألحد نفسه، وطال مناطق: أبو صفية 9:22واستمر اطالق النار حتى الساعة 
لكائنة في محيط المنطقة خوفًا على وشرق المقبرة الشرقية. ما دفع المزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم ا

 حياتهم.
من  83:.، عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقيةفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  .31

، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من المزارعين شرق بلدة خزاعة 7253/./5يوم األربعاء الموافق 
شرق مدرسة  ،لعائلة أبو داوود ملكيتها رض زراعية تعودأفي  بينما كانوا يقومون بحصد محصول القمح

إصابة  م تسبب فيمتر عن الشريط الحدودي الفاصل،  322وتبعد مسافة تقدر بحوالي  ،شهداء خزاعة
نقل إلى مستشفى غزة األوروبي و عامًا( بعيار ناري في البطن،  79فريد محمد سليمان النجار ) :المزارع

ريت له عملية جراحية ووصفت حالته بالمتوسطة. وأدى إطالق النار المتكرر لتلقي العالج حي  أج
تجاه األراضي الزراعية شرق خان يونس إلى حرمان المزارعين من مزاولة عملهم وحصد محاصيلهم 

 الزراعية.
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .37

، تجاه عدد من المزارعين قرب حدود الفصل 7253/./73من يوم الخميس الموافق  54:72اعة الس
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شرقي مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد 
تبعد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي 

مترًا، ما تسبب في اشتعال النيران في كومة من أعواد القمح  522عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
اليابسة )التي يحصدها المزارعين لبيعها كغذاء للماشية( في مزرعة تعود ملكيتها لعائلة الزين، األمر 

 على حياتهم. الذي دفع أولئك المزارعين إلى ترك مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفاً 
 

 

 توغل الحدودية:العمليات 

قوات االحتالل توغالتها في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة التي تستهدف خاللها السكان  تواصل
ومن واقع الرصد والتوثيق الذي يمارسه المركز تأخذ  وممتلكاتهم واألراضي الزراعية وكل ما يتحرك في المنطقة.

عمليات التوغل شكاًل منظمًا، ودوريًا، هدفه تنظيف المنطقة الحدودية من الحشائط والشجيرات التي قد تعيق 
رؤية الجنود المتمركزون في أبراج المراقبة المنتشرة على حدود الفصل، ولكن تلك العمليات تصل مزروعات 

سبب لهم الخسارة المادية، كما أن تكرارها يهدد أعمالهم والتوسع فيها حي  يحرم مئات المزارعين من المزارعين وت
االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم 

طع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات الخسائر، كما أن عمليات التوغل بالعادة يصاحبها إطالق نار كثيف ومتق
 لآلليات المتوغلة. 

لقوات االحتالل االسرائيلي في المناطق  حدودية توغل ات( عملي20) 1025العام النصف األول من  و:هد
بتجريف وتسوية آالف األمتار من األراضي  ها العسكريةقامت خاللها آليات المقيدة الوصول برا  في قطاع غزة،

 .إعاقة عمل المزارعين أسفرت هذه التوغالت عنو الزراعية المجّرفة في أوقات سابقة. الخالية أو 
 على النحو التالي:العنوان الحوادث التي جاءت حول هذا  على أبرزالتقرير  ويأتي

 
من  2:22( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 8توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من ) .2

، انطالقًا من الموقع العسكري المسمى النصب التذكاري في المنطقة 9/7/7253يوم االثنين الموافق 
 532قدر بـالواقعة شرق منطقة السعدات الزراعية شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة، لمسافة ت

مترًا بمحاذاة حدود الفصل الشرقية، وباشرت جرافتين مصاحبتين بتجريف أراٍض سبق تجريفها، واتخذت 
ا ليات مسارًا لها تجاه الجنوب إلى منطقة أبو صفية شرق جباليا، ما حذا بالمزارعين إلى ترك رعاية 

ت القوة المتوغلة من شرق جباليا مزارعهم الكائنة في محيط منطقة التوغل خوفًا على حياتهم. وانسحب
مساء اليوم نفسه. وتفيد التحقيقات الميدانية أن آليات االحتالل جرفت حشائط طويلة قرب الحدود في 

 عملية دورية خالل العام.
صباح يوم  3:22توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة ب)بجرافتين ودبابتين(، عند حوالي الساعة  .1

متر( في األراضي  532، انطالقا من حدود الفصل لمسافة تقدر ب)55/5/7253األربعاء الموافق 
الواقعة جنوب شرق مخيم المغازي وسط إطالق للنار، حي  قامت بأعمال تسوية لأراضي في تلك 

 صباح اليوم نفسه. 2:22المنطقة، وانسحبت تلك القوات عند حوالي الساعة 
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من صباح يوم  9:22 ليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة با .3
متر في بلدة الفخاري، جنوب شرق خان  722، مسافة تقدر بحوالي 8/7253/.االثنين الموافق 

يونس. ونفذت تلك القوات أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي واتجهت جنوبًا وصواًل 
مساء  5:52ارها داخل الشريط الحدودي في حوالي الساعة إلى شرق بلدة خزاعة، حي  أعادت انتش

 وقوع إصابات.، دون اليوم نفسه، وتخلل عملية التوغل إطالق نار بشكل متقطع
من صباح يوم  2:52توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من ا ليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .4

متر داخل بلدة الفخاري، جنوب شرق خان  522ي ، مسافة تقدر بحوال53/8/7253األربعاء الموافق 
يونس. ونفذت تلك القوات أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي استمرت لمدة ثالثة 

 وقوع إصابات.دون  ،ساعات، وتخللها إطالق نار بشكل متقطع
 2:53الساعة ( أليات عسكرية، عند حوالي 3توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من ) .5

متر(، من حدود الفصل الشرقية،  532، لمسافة تقدر ب )75/8/7253صباح يوم الثالثاء الموافق 
في المنطقة الشرقية من قرية المصدر، وسط قطاع غزة، وقامت الجرافات بأعمال تسوية في األراضي 

 نفسه.من ظهر اليوم  57:52الزراعية، وانسحبت األليات المتوغلة عند حوالي الساعة 
من  2:22( اليات عسكرية، عند حوالي الساعة 3توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من ) .1

، انطالقا من حدود الفصل الواقعة شرق مخيم المغازي، 72/3/7258صباح يوم األربعاء الموافق 
بمحاذاة حدود  مترًا، وقامت بأعمال تسوية في األراضي الواقعة 722وواصلت توغلها لمسافة تقدر ب 

الفصل وخاصة في المنطقة الواقعة شرق موقع )أبو مطيبق العسكري(، األمر الذي دفع المزارعين إلى 
 من اليوم نفسه. 55:52ترك حقولهم واالبتعاد عن المنطقة، وانسحبت األليات عند حوالي الساعة 

وم الجمعة الموافق من صباح ي 4:22توغلت أربع آليات عسكرية إسرائيلية عند حوالي الساعة  .7
متر في األراضي الفلسطينية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكانت  522، مسافة 7253/./3

عبارة عن جرافتين ودبابتين، حي  قامت الجرافتين بأعمال تسوية استمرت لمدة خمسة ساعات، 
 من ظهر اليوم نفسه. 55:22عند حوالي  من المنطقة وتتجه شماالً  لتنسحب

قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من بستة آليات من بينها أربعة جرافات، عند توغلت  .8
، في المناطق الحدودية الشرقية لجباليا في 7253/./3من يوم الجمعة الموافق  55:22حوالي الساعة 

ة لمدينة غزة، مترًا تقريبًا، قادمة من المنطقة الحدودية الشرقي 532محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ
وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض تجاور الحدود شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية، ومن ثّم 
اتجهت شمااًل حتى وصلت منطقة أبو صفية، وانسحبت داخل حدود الفصل عند حوالي الساعة 

 مساء الجمعة نفسه. دون وقوع إصابات أو أضرار. 53:72
من صباح يوم  22:.رائيلي بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلس .9

مترًا شرق بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس. وشرعت  532، مسافة 7258/./52األربعاء الموافق 
تلك القوات وسط إطالق نار متقطع في أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي، متجهة 

صباح اليوم نفسه أعادت قوات  9:52ى شرق بلدة عبسان الكبيرة، وعند حوالي الساعة جنوبًا وصواًل إل
 وقوع إصابات.دون  ،االحتالل اإلسرائيلي انتشارها داخل الشريط الحدودي الفاصل

من صباح يوم  52:.توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .20
متر شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس.  522، مسافة تقدر بحوالي 7258/./52ق األربعاء المواف
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وشرعت تلك القوات وسط إطالق نار متقطع في أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي، 
من صباح اليوم نفسه أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتشارها داخل  4:82وعند حوالي الساعة 

 وقوع إصابات.دون  ،الفاصل الشريط الحدودي
 

 5102العام  النصف األول من يف املناطق املقيدة الوصول حبسب احملافظة خالل التوغلشكل يوضح حاالت 

 حاالت االستهداف المحافظة
 2 :مال غزة

 0 غزة

 3 دير البلح

 4 خان يونس

 1 رفح

 20 المجموع

 
 

 :الحدوديةن في المناطق واعتقال الفلسطيني
 

سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل 
وتستخدم تلك القوات خالل عمليات  . أو عند اقترابهم من حدود الفصل.خالل توغالتها في أراضي القطاع

يد وعصب العيون والضرب واالقتياد االعتقال إجراءات مهينة تحط من الكرامة اإلنسانية كخلع المالبس والتقي
 عنوًة، ومن ثّم تعرضهم لمحاكمات غير عادلة حتى لو كان المعتقل طفاًل.

 
اعتقلت خاللها في المناطق المقيدة الوصول،  اعتقال بحق الفلسطينيين حالة( 25) نفذت قوات االحتاللو 
  .ال يزال البقية في سجون االحتالل( منهم بينما 5ت عن )فرجوأ ،( أطفال20ا ، من بينهم )( فلسطيني13)
 

 ي:اآلت على النحو تحت إطار العنوان التي جاءت ادثو الحويسلط التقرير الضوء على 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل، شرق مخيم المغازي، عند حوالي  .2

جبر حسن غزال البالغ من  ، المواطن: محمود4/7/7253من يوم األحد الموافق  52:.5الساعة 
( في مخيم المغازي، ووفقًا لذوي المعتقل فقد حاول نجلهم Dعامًا(، وهو من سكان بلوك ) 75العمر )

التسلل عبر حدود الفصل الشرقية، وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقاله وهو موجود في سجن بئر 
 .عاطل عن العملفرد(، وهو  .5السبع، يذكر أن غزال أسرته مكونة من )

يوم األحد الموافق من  52:53فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتهم، عند حوالي الساعة  .1
،  تجاه المزارعين المتواجدين في حقولهم الزراعية الواقعة شمال شرق مخيم المغازي، 4/7/7253

جني ثمار ي كان يالذعامًا(  75أحمد محمد كامل مطر صالح ) :وأسفر ذلك عن إصابة المواطن
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وذلك خالل من حدود الفصل،  اً متر  522 الليمون من بستان عائلة الجياوي الواقع على بعد حوالي
 توقفتتووضعوه في ناقلة جند كانت اعتقله الجنود  في المنطقة، حي توغل جنود االحتالل اإلسرائيلي 

وموجود في مستشفى  ى االحتالللد معتقل. وفي وقت الحق علم ذويه أنه ه معهمو حدود واقتادال داخل
 )سوروكا(. 

يوم  من 2:22اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي الساعة  .3
ا و ، ثالثة فلسطينيين من سكان المخيم الجديد بالنصيرات، عندما حاول7/7/7258اإلثنين الموافق 

 75اجتياز حدود الفصل شمال شرق مخيم البريج، والمعتقلين هم: عبدربه طالب عبدربه أبو جري )
وتفيد التحقيقات عامًا(،  52خالد أكرم محمد قشالن )و عامًا(،  75عامًا(، سليم صالح سليمان الصانع )

 الميدانية أن ذويهم علموا أن أبنائهم معتقلون وسيقدمون لمحاكمة.
 72:22االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة اعتقلت قوات  .4

عامًا(، وأيمن  75، ثالثة شبان هم، بالل خيري عطوه الدباري، )52/5/7258من يوم الجمعة الموافق 
تواجدا اللذان عامًا(،  75عامًا(، وبالل فريح محمد أبو صهيبان، ) 72عطيه محمد أبو صهيبان، )

 داخل الحدودرب حدود الفصل الشرقية في بلدة الشوكة، شرقي مدينة رفح، أثناء محاولتهم التسلل ق
بالقرب من بوابة المطبق. وأفاد سكان المنطقة أن قوات االحتالل قامت بإطالق عدة قنابل إنارة، وأعيرة 

 .نارية، دون وقوع إصابات
 59:22ود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حد .5

عامًا(، عطية يحيى  52، الطفلين: خالد حميد سريس عياط، )79/5/7258من يوم الخميس الموافق 
، بالقرب من داخل الحدودعامًا(، من سكان بلدة الشوكة، أثناء محاولتهم التسلل  52عطيه عطايا، )

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل أطلقت  حي النهضة في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح.
  خالل عملية االعتقال. نارةاإلقنابل النار و 

 من يوم 55:22اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي الساعة  .1
اجتياز حدود  عامًا(، عندما حاول 52، الطفل إسماعيل أكرم إبراهيم العروقي )59/7/7253الخميس 

 الفصل شمال شرق مخيم المغازي. 
طالب يف الخرج يف يوم اإلجازة وهو  جنله امساعيل :" املركز بأنوالد الطئل"عاماً(  45أكرم إبراهيم أمحد العروقي )وحول احلادثة أفاد املواطن: 

صباح يوم اخلميس املوافق من  9:00الثانوية العامة، من منزله الكائن يف منطقة الزعئران يف خميم املغازي، عند حوايل الساعة 

من مساء نئس اليوم، سألت أفراد اسرتي عنه فأخربوني أنه توجه إىل مستشئى شهداء  23:00، وعند حوايل الساعة 29/1/1025

من مساء  28:25حيث يعاني من مشاكل صحية )ضيق يف التنئس(، من أجل إجراء فحوصات، وعند حوايل الساعة األقصى يف دير البلح، 

ل( نئس اليوم، تلقيت اتصال من رقم )خاص(، وأخربتين املتصلة: أهنا من شرطة )إسرائيل(، مركز شرطة )أوفوكيم(، وقالت يل: أن ابين )امساعي

 .تسلل، وسألتين هل لك أقارب يف داخل )اسرائيل(، كي حيضروا احملكمة فأجبتها بالنئي، ثم أغلقت اجلوال"وقالت يل أنه متهم بال ،معتقل لديهم

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل شمال شرق مخيم المغازي، عند حوالي  .7
د سليمان أحمد ، الطفل: أحمد داوو 8/7/7253يوم األربعاء الموافق  من منتصف 57:22الساعة 

مخيم عندما حاول اجتياز الحدود ، وهو طالب في الصف الثال  اإلعدادي، العامًا(، من سكان 53)
 .وقد تلقى ذويه بعد ساعة ونصف اتصاال من قوات االحتالل االسرائيلي يخبرهم أنه معتقل لديهم
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من يوم  52:52الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي  .8
عامًا(، من سكان مخيم  54عبد هللا خميس صبحي الحداد )الشاب: ، 78/7/7253الثالثاء الموافق 

  .مخيمالالمغازي، عندما حاول اجتياز حدود الفصل الواقعة شرق 
قامت ف ،، ومل يعد13/1/1025املوافق : خرج من املنزل مساء يوم االثنني املركز بأنه حممد مخيس صبحي احلداد شقيقه: فادحول احلادثة أو

، اتصل عبد 11/1/1025مساء يوم اخلميس  21:00العائلة بالبحث عنه لدى األقارب، وأبلغت جهاز الشرطة، وعند حوايل الساعة 

 اهلل على املنزل وأخربهم أنه معتقل لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي. 

دود الفصل شرق قرية وادي غزة )جحر الديك(، نيران فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند ح .9
من يوم  59:72أسلحتها الرشاشة، كما أطلقت قنابل لإلنارة في سماء المنطقة، عند حوالي الساعة 

عامًا(، عندما  52، واعتقلت الطفل: محمد موسى عطوة هللا البحابصة )53/8/7253األربعاء الموافق 
 .حاول اجتياز حدود الفصل

، اليت تبعد عن توجه جتاه حدود الئصلو املنزل على إثرهاغادر ت بينه وبني جنله حممد، ادثة أفاد والد الطئل املركز بأن: مشّادة وقعحول احلو

 ية، وعلم فيما بعد أنه معتقل لدى قوات االحتالل.شرقالن حدود الئصل اً عمرت 2400املنزل مسافة تقدر بـ
 82:.5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  .20

عامًا(، وأحمد خالد  54، الشابين: أحمد خالد أحمد الحواجري )72/8/7253من يوم االثنين الموافق 
هما ال الميدانية أنوتفيد التحقيقات  عامًا(، اللذان اقتربا من حدود الفصل. 72محمود عبد رب النبي )

   يزاالن معتقالن حتى لحظة اصدار التقرير.

أفادت والدة املعتقل أمحد احلواجري باحث املركز بأنه: "خرج مبالبس املنزل عصر يوم االثنني من منزل العائلة الكائن يف حي اجلرن حول احلادثة و

يف األراضي الزراعية الواقعة شرق مقربة الشهداء اإلسالمية شرق جباليا، جبباليا، وتأخر يف العودة، وعلموا من أصدقاء له أنه ذهب للتنزه 

من مساء االثنني نئسه جاءها اتصال من رقم جمهول أبلغتها فيه سيدة عرفت نئسها بنه من الشرطة اإلسرائيلية  10:00وعند حوايل الساعة 

 بأن ابنها أمحد معتقل لديهم يف سجن عسقالن". 

من  9:22، عند حوالي الساعة المتمركزة على حدود الفصل الشرقية اإلسرائيلي اعتقلت قوات االحتالل .22
، من سكان (عاماً  77)، المواطن عاطف عادل العبد الشامي 7/3/7253صباح يوم السبت الموافق 

بلدة بني سهيال شرق خان يونس، أثناء محاولته التسلل عبر الشريط الحدودي الفاصل شرق بلدة 
 شرق مدينة خان يونس.عبسان الكبيرة 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق قرية وادي غزة )جحر الديك(،  .21
 55، الطفلين: عماد جهاد أبو عيادة )5/3/7253من يوم األحد الموافق  22:.5عند حوالي الساعة 

بعد أن اقتربا ي غزة )جحر الديك(، عامًا(، وهما من سكان قرية واد .5عامًا(، ومحمد خالد العودات )
. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل للماشية األعشابغرض جمع من السياج الحدودي، ل

إلى أحد مراكز التحقيق، حي  أخضعوا  ااقتادوهممن ثّم للتفتيط و  اوأخضعوهم ابخلع مالبسهم اهمتأمر 
 أن يطلق سراحهم عند معبر بيت حانون )ايرز(. ساعة( قبل  57للتحقيق، واستمر احتجازهم مدة )
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من مساء يوم  72:52فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  .23
، تجاه المنطقة الشرقية من مخيم البريج، ووفقًا للتحقيقات الميدانية فقد 55/3/7253اإلثنين الموافق 

نيران أسلحتها وأطلقت عدة قنابل إنارة في سماء وحلقت طائرة  قامت قوة من جنود االحتالل بفتح
مروحية بمنطقة العواودة شرق مخيم البريج، فيما توغلت قوة بمحاذاة حدود الفصل واستمرت العملية مدة 

عامًا(، من سكان مخيم النصيرات،  78باسل شفيق خالد أبو شاويط ) الشاب: ساعتين، اعتقلت خاللها
 . تياز حدود الفصل الشرقيةبحجة محاولته اج

صباح يوم الثالثاء من  1:45الشرطة اإلسرائيلية عند حوايل الساعة  االً من قبلاتص تلقوا: املركز بأهنم فاد ذوي املعتقلوحول احلادثة أ

نتيوفوت(، شرطة )وموجود يف مركز بتهمة حماولة اجتياز حدود الئصل ه معتقل أن م من خالله، من رقم )خاص( أخربهت21/5/1025

 م للمحاكمة خالل هذا األسبوع. قدّيوسوف 

من مساء  57:72أطلق جنود االحتالل المتمركزين على شريط الفصل شرقي رفح، عند حوالي الساعة  .24
 54حاتم سليم موسى أبو مور ) :تجاه الشاب نيران أسلحتها، 7253/.55/2يوم السبت الموافق 

، ونقل في ساقهلصليب األحمر بأنه أصيب اللجنة الدولية لمن ه، حي  علم ذويه تاعتقل ومن ثمّ عامًا(، 
معاق بأنه حسب افادة ذويه ب، و جراحيةروكا في بئر السبع، حي  أجريت له عملية و إلى مستشفى س

 .أكثر من مرة عقليًا، وتكرر اعادته كلما وصل للخط الفاصل
يوم الثالثاء الموافق  صباح 4:22اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  .25

عبد العزيز حلمي  :، طفلين حاوال التسلل عبر حدود الفصل شرق مخيم المغازي، وهما52/5/7253
، وكالهما من سكان مخيم عامًا( .5عامًا(، ومحمود جبر جمعة أبو موسى ) .5عبد القادر البلبيسي )

ون )ايرز(، بعد ساعتين من اليوم وقامت قوات االحتالل باإلفراج عنهم عبر معبر بيت حان المغازي،
 نفسه. 

 

 

 

 

 5102العام  النصف األول من يف املناطق املقيدة الوصول حبسب احملافظة خالل االعتقاليوضح حاالت  جدول

عمليات  المحافظة
 االعتقال

عدد 
 المعتقلين

األطفال 
 منهم

من أفرج 
 عتهم

 2 1 2 0 :مال غزة
 7 3 3 2 غزة

 5 2 00 1 دير البلح
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 2 1 0 0 خان يونس
 2 2 0 3 رفح

 5 20 12 25 المجموع

 

 5102العام  النصف األول من يف املناطق املقيدة الوصول حبسب احملافظة خالل نسب املعتقلنييوضح  شكل

 

 
 

 
 
 
 

 

  

 شمال غزة
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 دير البلح
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 خان يونس
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 رفح
26% 
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 الخاتمة
 

يعيشها السكان  التي المعاناة المناطق المقيدة الوصول برًا مدى حول التقرير وردهاي التي المعلومات توضح
 . كماالطيورالمدنيين والمتنزهين والمزارعين وجامعي الحجارة والحطب والحديد والبالستيك الخردة وصائدي 

 وأراضيهم المناطق، هذه السكان المدنيين في بحق االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل حجم توضح
 االنتهاكات مستوى  إلى تصل والتي تطالها، قصف أو توغل عملية كل مع يترافقاألمر الذي  وممتلكاتهم
الرابعة بشأن حماية األشخاص  فجني اتفاقية والسيما ،19اإلنساني الدولي القانون  قواعدل المنظمةو  الجسيمة

 للمدنيين، وتحظر خاصة حماية التي توفر، 5989آب/أغسطس 57المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 
 .ديارهمقسريًا عن  تهجيرهم أو ،ترهيبهم أو للخطر، حياتهم تعريض

 

 العدوان اإلسرائيلي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامل أحد أن اإلنسان لحقوق  الميزان مركز ويرى 
 وفي بشكل عام، غزة قطاع في المحتلة الفلسطينية األراضي في وممتلكاتهم السكان بحق المرتكبة والجرائم
 الدول األطراف السيما الدولي، للمجتمع الفاعل الدور غياب هو الخصوص، وجه على الحدودية المناطق
 لقواعد القانون  االحتالل قوات انتهاكات وقفل بالتحرك بواجبها القيام في الرابعة، جنيف اتفاقية على الموقعة
الدولي  القانون  يفرضها التي التزاماتها باحترام ملزمة دولة االحتالل أن على المركز ويؤكد .20اإلنساني الدولي

 .احتالل عليها كقوة
 المتاخمة للحدود وأراضيهم منازلهم من رواهجّ  الذي الفلسطينيين بمئات الميزان يذكر فإن مركز السياق، هذا وفي
 أمنيـة، الحـدودي بـذرائع الشـريط توسـيع لصـالح بـاألرض وسـويت هـدمت التـي المنـازل ومئات االحتالل، دولة مع

 ذاتها، للدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالف
 

، وحرمان الفلسطيني يشدد الميزان على أن استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزةو 
االحتالل على التحلل من التزاماتها  سلطات، يعبر عن إصرار من مصادر رزقهم ومن حريتهم في التنقل والحركة

في يحذر من نجاح قوات االحتالل و  .قوق اإلنسانالدولي اإلنساني والقانون الدولي لح القانونية بموجب القانون 
على األوضاع اإلنسانية لسكان تلك التي ستحدثها كارثية الثار ، بسبب ا محاولة فرض منطقة أمنية عازلة

 والحديد والبالستيكجمع الحجارة والحصى والعاملين في حقل الزراعة أو  المناطق أو مالك األراضي الزراعية

                                                           
"أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد  على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشملمن اتفاقية جنيف الرابعة  145تنص المادة  19

التجارب الخاصة بعلم أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك 
الحياة، وتعمد إحدا  آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، 
كراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغي ر وا 

متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى 
 "نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

على "تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض  من اتفاقية جنيف الرابعة 146المادة تنص  20
يلتزم كل طرف … عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية 

هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله  متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل
أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور 

 هؤالء األشخاص."أدلة اتهام كافية ضد 
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فيها ومستويات معيشتهم، كما له بالغ األثر على السلة الغذائية لقطاع غزة وقدرته على تأمين حاجاته الغذائية 
 .من الخضروات

الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو 
د على أن مواصلة قوات االحتالل لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، كما يعيد التأكي

 ووضح حد إلفالت مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.
 
 انتهى


