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 مقدمة
 

مف العاـ  (يكنيك) خالؿ شير حزيراف استيداؼ السكاف المدنييف كممتمكاتيـ في قطاع غزة اإلسرائيميكاصمت قكات االحتالؿ 
 يستعرض ىذا التقرير االنتياكات . اإلنساني كقكاعد القانكف الدكلياإلنسافحقكؽ مبادئ  انتياكات ؿكارتكبت، مف العاـ 2012

ىا، كذلؾ كفقان لعمميات الرصد كالتكثيؽ التي قاـ بيا مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف في قطاع  كفؽ التسمسؿ الزمني لكقكعاإلسرائيمية
. غزة
 
تصعيد قكات االحتالؿ اإلسرائيمي عدكانيا تجاه السكاف المدنييف في قطاع غزة، حيث استمرت قكات االحتالؿ بتنفيذ التقرير تناكؿ كم

 في اطار استخداميا ،2012 (يكنيك)شير حزيراف خالؿ  غاراتيا كعممياتيا كاستيدافيا لممدنييف كالمنازؿ كالصياديف عمى حد سكاء
 حيث قتمت قكات 1القكة المفرطة كالمميتة، دكف أم اكتراث لمبادئ القانكف الدكلي، السيما مبدأ الضركرة العسكرية، كمبدأ التناسب،

أطفاؿ، كأسفرت انتياكات قكات االحتالؿ عف  (3)فمسطينيان، مف بينيـ  (15)االحتالؿ اإلسرائيمي، خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير، 
 (15)سيدات، كما اعتقمت قكات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير  (5)طفالن ك  (16)فمسطينيان، مف بينيـ  (75)اصابة 
بئر مياه زراعي، كأضرت بما مساحتو  (1)كدمرت . منزالن بشكؿ جزئي (51)منازؿ سكنية كميان، كأضّرت بعدد  (4)كدمرت . شخصان 

مف المصانع كالكرش الصناعية  (3)كتضرر عدد . متران مف األراضي الزراعية، كبمزرعتيف لمدكاجف كاألغناـ بشكؿ بالغ (11200)
دراجة نارية  (3)كعدد . مركبات بشكؿ كمي (3)كعدد . منشآت أمنية بشكؿ بالغ (9)كعدد . كمدرسة بشكؿ جزئي. بشكؿ جزئي
 .بشكؿ كمي

التي تأتي في إطار الحصار الشامؿ الذم تفرضو سكاء تمؾ  التقرير االنتياكات المكجية ضد الصياديف الفمسطينييف، كيستعرض
ىانتيـ في عرض البحرقكات االحتالؿ عمى القطاع شيدت الفترة ك. ، أك استيدافيـ بإطالؽ النار كالتعدم عمى قكاربيـ كممتمكاتيـ كا 

 (3) مسافتوحرمانيـ مف تجاكز ما استمرار  التقرير استيداؼ تمؾ القكات لمصياديف كمنعيـ مف مزاكلة عمميـ مف خالؿ يغطيياالتي 
رصد  فقد . النار كمالحقتيـ بالزكارؽ الحربية المطاطية حتى شاطئ البحربإطالؽ ، كاستيدافيـ المتكررعف شاطئ غزةبحرية أمياؿ 
اف قكات صياد، باإلضافة إلى  (13) تـ خالليا اعتقاؿ، لمصياديف الفمسطينييف حالة استيداؼ (25) يكنيك خالؿ شير المركز

 كتخالؼ قكات االحتالؿ بيذه الممارسات التزاماتيا القانكنية كقكة ،قكارب صيد لمصياديف الفمسطينييف (5)استكلت عمى االحتالؿ 
  .ؿقائمة باالحتالؿ في قطاع غزة، كتنتيؾ حقكؽ الصياديف في الحياة، كالعـ

 
 التقرير االستيداؼ المنظـ لممدنييف كممتمكاتيـ في المناطؽ القريبة مف الحدكد، في إطار سعي قكات االحتالؿ إلى فرض كيبرز

 ل ىذه الممارسة ك يترتب عؿ .لقطاعداخؿ اكيمك متر عمى طكؿ الحدكد الشرقية كالشمالية أكثر مف منطقة أمنية عازلة تصؿ إلى 
تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ كالمزارعيف ممف يممككف أراضي فييا، كحرماف عشرات األسر مف مصدر 

راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية األرزقيا، كاقتطاع نسبة ميمة مف 
حاالت تـ خالليا  (9)فقد سجؿ كقكع  .كتمثؿ نسبة ميمة مف مجمكع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

اشخاص بجركح متفاكتة، باالضافة الى اضرار  (4)ما اسفر عف اصابة . استيداؼ المدنييف قرب حدكد الفصؿ الشمالية كالشرقية
مادية لحقت بممتمكات السكاف، حيث ىدمت قكات االحتالؿ منزالن قيد االنشاء، كغرفتيف زراعيتيف، كلحقت اضرار بعشرات الدكنمات 

 .مف االراضي الزراعية كشبكات الرم
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 1977 لسنت األول إلى اتفاقياث جنيف، اإلضافي لالبرتوكو من 35 راجع المادة 
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حيث ال زالت ىذه اليجمات تتسـ بعدـ  .ستيدؼ مناطؽ مختمفة مف قطاع غزةالتي ت ة كالمدفعية الصاركخيكيتناكؿ التقرير اليجمات
مراعاتيا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ذات الصمة، حيث يظير عدـ مراعاتيا باألضرار التي تمحؽ بأركاح المدنييف كممتمكاتيـ، 

 .بما في ذلؾ قصؼ منازؿ سكنية
 سكاء مف خالؿ تكغالتيا في أراضي القطاع أك مف خالؿ مطاردة كيظير التقرير مكاصمة قكات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي

 .الصياديف كعماؿ جمع الحصى كالركاـ
 

كيسعى إلى تسميط ، 2012 شير يكنيك  خالؿة عمى قطاع غزة اإلسرائيميءاتداتاالع معمكمات إحصائية حكؿ آثار التقريركيقدـ 
.  الضكء عمى الظركؼ التي كقعت فييا انتياكات القانكف الدكلي مف خالؿ سرده لمطرؽ التي جرت عمييا كالظركؼ التي حدثت فييا
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 قانونية توطئة
 أكثر تنكعان كتعقيدان 1967 العاـ  أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقكاعد القانكف الدكلي في المناطؽ الفمسطينية التي احتميا في

كقد أخذت ىذه االنتياكات منحىن خاصان منذ أف نفذت إسرائيؿ خطة االنفصاؿ أحادم الجانب عف قطاع غزة، كالتي انتيت . كعنفان 
كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ عمميات المراقبة الميدانية التي يقـك بيا مركز الميزاف لحقكؽ . 2005 (سبتمبر) أيمكؿ 12بتاريخ 

في كحقكؽ اإلنساف   اإلنساني كمجمؿ قكاعد القانكف الدكلي جنيؼ الرابعة ألحكاـ اتفاقيةة منظـاتانتياؾاإلنساف، حيث ترتكب قكات 
 غير أف مجمؿ التحميؿ .قطاع غزة، مدعيةن أنيا لـ تعد قكة احتالؿ تتحمؿ مسئكليات قانكنية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطة

القانكني، بما في ذلؾ مداكالت كقرارات مجمس األمف الدكلي كالجمعية العامة لألمـ المتحدة كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، يؤكد 
عمى أف إسرائيؿ كاصمت ممارسة مستكل مف السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة يبقي عمييا كدكلة احتالؿ، بما يعنيو ذلؾ مف انطباؽ 

 .قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمؽ باالحتالؿ عمى عالقتيا بقطاع غزة
ل ؿ، إ1949الخاصة بحماية المدنييف في أكقات الحرب لمعاـ  اتفاقية جنيؼ الرابعة ، كبشكؿ خاصالقانكف الدكلي اإلنسانييرمي 

ف دكلة االحتالؿ ليست مطمقة اليديف في فإ كعميو .لمدنييف كممتمكاتيـ أثناء حاالت الحرب كالنزاع المسمح كاالحتالؿتكفير الحماية ؿ
 القكة أك اإلجراءات أك السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، كيجب عمى الدكاـ أف تراعي إلى أقصى حد فاستخداـ ما تشاء ـ

 .ال تغير مف الكضع القانكني لتمؾ األراضيأمصالح السكاف المدنييف كحماية ممتمكاتيـ ك
م أيجب أف تككف بمنأل عف  (المباني كالممتمكات المدنية)مف القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني أف األعياف المدنية ك

كما كأف ىناؾ قيكد صارمة . استيداؼ مف جانب القكات المحتمة كيحظر تماما التعرض ليا كيجب أف تتكفر ليا الحماية الكاممة
كما يحظر معاقبة . كتحريـ كامؿ الستخداـ كسائؿ قتالية كأسمحة معينة في العمميات الحربية كبالتأكيد في حالة احتالؿ األراضي

إف استخداـ القكة مف جانب قكة االحتالؿ يجب كبشكؿ أساسي . السكاف جماعيان كمحاصرتيـ كمنع أك عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليـ
 :أف يراعي مبدأيف أساسييف كىما

 مبدأ الضرورة العسكرية 
يجيز القانكف الدكلي، لمقكات المتحاربة، عدـ االلتزاـ ببعض الكاجبات التي يمقييا القانكف الدكلي اإلنساني عمييا في بعض الحاالت، 

بيد أف ىذا التحمؿ ليس، كال يمكف أف يككف، مطمقان، بؿ ىك محكـك بمجمكعة مف القيكد التي يعتبر تكفرىا شرطان لعدـ االلتزاـ 
أحد ىذه الشركط ىك تكفر ضركرة عسكرية قاىرة ال تترؾ لمقكة القائمة باالحتالؿ . بالقكاعد كفقط لممدة التي تتكافر فييا ىذه الشركط

كقد أجمع مفسرك اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف مبدأ الضركرة العسكرية يعنى كؿ اإلجراءات . مناصان مف عدـ االلتزاـ بالقكاعد
كاالقتضاء ىنا يعني أف تحقيؽ اليدؼ مف الحرب ال . الضركرية التي تحقؽ ىدفان عسكريان تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض

التحمؿ مف بعض القيكد، عمى أف ال يككف اليدؼ  (في بعض األحياف)كما يعني االقتضاء . يمكف أف يتأتى دكف القياـ بيذا العمؿ
غير أف مبدأ الضركرة الحربية ال يمكف أف يستقيـ دكف التعامؿ معو . مف التحمؿ ىك أف يتخذ التدمير كعقكبة جماعية أك كرادع فقط

بالتكازم مع مبادئ أخرل، كالتناسب كالتمييز بيف األىداؼ المدنية كالعسكرية، كعدـ انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي العرفي غير القابمة 
 .لالنتقاص، مثؿ حظر التعذيب كتعمد استيداؼ المدنييف، كالتيجير القسرم كغيرىا

  التناسب والتمييزمبدأ 
 أف تتناسب األعماؿ العسكرية يأتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضركرة الحربية، حيث أف كجكد الضركرة الحربية، ال ينفي ضركرة 

المستخدمة مع األىداؼ العسكرية المرجك تحقيقيا، لذا فإنو يجب أف تبقى محظكرة تمؾ األعماؿ التي قد ينتج كاألسمحة كاألساليب 
، أك التي يتكقع أف تمحؽ بالمدنييف ىاؽ التي ليست ليا عالقة بالعمميات أك بالنتائج المتكقع تحقي،الممتمكات كعنيا خسائر في األركاح
. كممتمكاتيـ أضراران كبيرة

 أف تميز بيف األىداؼ المدنية كغيرىا مف األىداؼ، ككذلؾ – في سياؽ تنفيذىا لمعمميات الحربية –كما يجب عمى القكات المتحاربة 
 .التمييز في استخداـ كسائؿ القكة، مف حيث األساليب أك األسمحة المستخدمة، بما يضمف إحداث أقؿ أضرار كمعاناة ممكنة
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تؤكد قكاعد القانكف الدكلي عمى مجمكعة مف المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنييف كأركاحيـ ككرامتيـ، كمنحيـ فرصة ك
لعيش حياة اقرب ما يككف إلى الطبيعية حتى في ظؿ النزاع المسمح كاالحتالؿ، بما في ذلؾ حماية كتشغيؿ الخدمات األساسية، 

 مف االتفاقية عمى أف كؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى 23تنص المادة ك. كالصحة كالتعميـ، كالمياه كغيرىا دكف إبطاء
 األدكية كالميمات الطبية كمستمزمات العبادة المرسمة حصرا إلى سكاف طرؼ تإرسالياحرية مركر جميع "االتفاقية يجب أف يكفؿ 

كعميو كذلؾ الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف األغذية الضركرية، كالمالبس، . متعاقد آخر المدنييف، حتى لك كاف خصما
". كالمقكيات المخصصة لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر، كالنساء الحكامؿ أك النفاس

تحظر العقكبات . ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك شخصيا" مف االتفاقية عمى أنو 33كتنص المادة 
." تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص المحمييف كممتمكاتيـ. السمب محظكر. الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التيديد أك اإلرىاب

يحظر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة " مف االتفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو 53كتحظر المادة 
ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات أك بالدكلة أك السمطات العامة، أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية، إال إذا كانت 

 ."العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير

 مف االتفاقية مف أىـ مكادىا بالنظر إلى أنيما تحدداف مجمكعة مف الجرائـ كانتياكات جسيمة لالتفاقية 147 ك146كتعتبر المادتاف 
 147تنص المادة . كىي ما تعتبر جرائـ حرب، يجب مالحقة مقترفييا كتقديميـ لممحاكمة في محاكـ أم طرؼ مف األطراؼ السامية

: أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات محمية باالتفاقية"عمى أف االنتياكات الجسيمة لالتفاقية تشمؿ
القتؿ العمد، كالتعذيب أك المعاممة الالإنسانية، بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة، كتعمد إحداث آالـ شديدة أك اإلضرار 

كراه الشخص المحمي عمى الخدمة في  الخطير بالسالمة البدنية أك الصحة، كالنفي كالنقؿ غير المشركع، كالحجز غير المشركع، كا 
القكات المسمحة بالدكلة المعادية، أك حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصكرة قانكنية كغير متحيزة كفقا لمتعميمات الكاردة في ىذه 

 ضركرات حربية كعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشركعة قاالتفاقية، كأخذ الرىائف، كتدمير كاغتصاب الممتمكات عمى نحك ال تبرر
 .كتعسفية

تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمـز لغرض فرض عقكبات جزائية فعالة " فتنص عمى 146أما المادة 
يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة … عمى األشخاص الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية 

كلو أيضا، إذا فضؿ . المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك باألمر باقترافيا، كبتقديميـ إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتيـ
ذلؾ، كطبقا ألحكاـ تشريعو، أف يسممو إلى طرؼ متعاقد معنى آخر لمحاكمتيـ مادامت تتكفر لدل الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية 

." ضد ىؤالء األشخاص
 :سياسة الحصار والقانون الدولي

المسبب ، كىي تشكؿ القيكد اإلسرائيمية المفركضة عمى حركة السكاف كالبضائع حجر الزاكية في سياسة إسرائيؿ تجاه قطاع غزة
فإلى جانب ككف ىذه السياسة تقييدان غير مشركع لمحؽ األساسي في الحركة . الرئيس لحدكث انتياكات حقكؽ اإلنساف في القطاع
كأثبتت تجربة .  فإنيا تتسبب في كقكع انتياكات خطيرة لجممة مف الحقكؽ األخرل2،كالتنقؿ كما كفمتو المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف

، كالحؽ في التمتع بمستكل معيشي 3سنكات عديدة أف أثر ىذه السياسة عمى االقتصاد كاف مدمران، كىي بذلؾ تنتيؾ الحؽ في العمؿ
كما يشكؿ فرض قيكد عمى كصكؿ إمدادات الغذاء، كالكقكد، كالدكاء كاألجيزة كالطكاقـ الطبية، كالمكاد التعميمية . 4مالئـ لمفرد كأسرتو

                                                           
2
 . مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية12 اإلنساف، كالمادة  مف اإلعالف العالمي لحقكؽ13مادة راجع اؿ 

3
 . مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية12 اإلنساف، كالمادة مف اإلعالف العالمي لحقكؽ 23راجع المادة  

4
 أقرت المجنة كما.  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية11 اإلنساف، كالمادة مف اإلعالف العالمي لحقكؽ 25راجع المادة  

الخاصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، المنبثقة عف المجنة الخاصة بمراقبة تطبيؽ أحكاـ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 
التعميؽ العاـ الرابع الخاص بالحؽ في السكف، كالذم يحدد فيو المكاصفات الدنيا الكاجب تكافرىا في السكف كي يصبح مناسبان مف منظكر حقكؽ اإلنساف، 
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، كالحؽ في التمتع بأعمى مستكل 5كالمناىج الدراسية، كالمعدات الالزمة لمصرؼ الصحي كحماية البيئة، انتياكات لمحؽ في الغذاء
، كالحؽ في العيش في بيئة صحية، كىي مسئكليات تقع 7 ، كالحؽ في التعميـ المناسب6يمكف بمكغو مف الصحة العقمية كالجسمية

عمى عاتؽ إسرائيؿ كما قررت محكمة العدؿ الدكلية في قرارىا المتعمؽ بقانكنية بناء جدار الفصؿ العنصرم في الضفة الغربية، 
كالذم أكدت فيو عمى أف إسرائيؿ تتحمؿ المسئكلية عف إعاقة عمؿ السمطة الفمسطينية عمى احتراـ كتطبيؽ مسئكلياتيا، كأنيا تتحمؿ 

.  ىذه المسئكليات إذا لـ تتمكف ىذه السمطة مف احتراميا
فيذه اإلجراءات . كتعتبر اإلجراءات اإلسرائيمية شكالن متعدد األكجو مف أشكاؿ العقاب الجماعي المفركض عمى سكاف القطاع برمتو

ليست مكجية ضد عدد محدكد مف األشخاص لمبررات قانكنية أك أمنية، بؿ ىي تشكؿ القاعدة في السياسة اإلسرائيمية، بينما يشكؿ 
السماح بالحركة كالكصكؿ استثناءن يتطمب ممارستو تصاريح خاصة تصدرىا قكات االحتالؿ اإلسرائيمي في كؿ مرة يحتاج فييا 

كيعتبر إيقاع العقكبات الجماعية انتياكان صارخان لمقانكف الدكلي اإلنساني، . شخص أك مكاد إلى التحرؾ خارج أك داخؿ قطاع غزة
. 8كبخاصةن لمحمايات التي تفرضيا اتفاقية جنيؼ الرابعة، ككذلؾ قكاعد الىام المتعمقة بأعراؼ الحرب كاالحتالؿ

كبينما تستمر إسرائيؿ في االدعاء بأف احتالليا لقطاع غزة قد انتيى، كبالتالي انتيت مسئكليتيا عف سالمة كاحتياجات سكانو 
 فؾ االرتباط، تشكؿ الممارسات اإلسرائيمية كقدرة إسرائيؿ عمى إغالؽ قطاع غزة بالفعالية كالشدة التي يصفيا منذاإلنسانية أيضان، 

كبمكجب ىذه السيطرة كمداىا كقدرة إسرائيؿ عمى . ىذا التقرير أدلة عمى زيؼ ىذا االدعاء كعدـ استناده ألية أسس قانكنية أك كاقعية
كعميو فإف . فرضيا باستمرار يرتقي إلى مستكل السيطرة الفعمية الكاممة، فإف حالة االحتالؿ كالمسئكليات التي تترافؽ معيا مستمرة

يتكجب عمى إسرائيؿ مراعاة الكاجبات التي يفرضيا القانكف الدكلي اإلنساني عمى قكة االحتالؿ اتجاه السكاف المدنييف في اإلقميـ 
الذم تحتمو، ككذلؾ الكاجبات التي تفرضيا اتفاقيات حقكؽ اإلنساف الدكلية عمى جميع الدكؿ كالتي تشمؿ كافة األراضي التي تخضع 

. لسمطانيا القضائي
ال تسيطر عميو مثؿ قطاع غزة، فإف كثائؽ المحكمة " كياف معادم"كبينما تدعي إسرائيؿ أف ليا الحؽ في تقييد حرية الحركة ضد 

تكضح مكقؼ الحككمة اإلسرائيمية تجاه سياسة الحصار، حيث اعتبرت إجراءات الحصار جزء  (قضية البسيكني)اإلسرائيمية العميا 
ضد قطاع غزة بأكممو كأنيا تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية كليس أمنية مف خالؿ سياسة العقاب الجماعي " حرب اقتصادية"مف 

 .ىذه، كىك ما يؤكد انتياؾ الحصار لمقانكف الدكلي، كما أكدت عميو المجنة الدكلية لمصميب األحمر

                                                                                                                                                                                                   

الضماف القانكني لشغؿ المسكف، تكفير الخدمات كالمكاد كالمرافؽ كاليياكؿ األساسية، القدرة عمى : كيحدد التعميؽ معايير ميمة يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي
 .تحمؿ الكمفة، الصالحية لمسكف، إتاحة إمكانية الحصكؿ عمى السكف، السكف المالئـ مف الناحية الثقافية

5
  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية11 اإلنساف، كالمادة مف اإلعالف العالمي لحقكؽ 25راجع المادة  

6
 . مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية12راجع المادة  

7
  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية13 اإلنساف، كالمادة مف اإلعالف العالمي لحقكؽ 26راجع المادة  

8
مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ  (52 ك51) كالمكاد 1949 (أغسطس) آب 12مف اتفاقية جنيؼ الرابعة المؤرخة في  (147 ك146، 53، 49، 33المكاد ) راجع المواد  

 . 1977 يكنيك 8الممحؽ باتفاقيات جنيؼ، المؤرخ في 
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 خالصة إحصائية
تشكؿ المعمكمات الكاردة في ىذا التقرير معمكمات أساسية، يستطيع الباحث أك الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصكؿ عمى معمكمات 

ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف كم. التقريرىذا تكثيقية كافية حكؿ كؿ حادث يرد في 
:  استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلىالدكلي اإلنساني مف خالؿ

  خارج نطاؽ القضاء كتعمد القتؿ باستخداـ قكة غير متناسبة كىجمات عشكائية؛استمرار أعماؿ القتؿ 
  ؛مف تجاكز األمياؿ الثالثةمف الصيد مف خالؿ منعيـ استمرار االعتداءات المكجية ضد الصياديف، كاستمرار حرمانيـ 
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  المزارعيف، صائدم العصافير، رعاة األغناـ، جامعي )قرب حدكد الفصؿ ، المدنييف الفمسطينييفاستمرار االعتداءات المكجية ضد

 مف مزاكلة أعماليـ بحرية؛كاستمرار حرمانيـ ، (الحصى كالحجارة كالحديد الخردة كالبالستيؾ، جامعي الحطب
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداؼ التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي؛ 
 استمرار الحصار كاإلغالؽ المشدد الذم ينتيؾ حرية حركة البضائع كاإلفراد؛ 

 
 2012خالل شهر يونيو جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 
عدد القتمى  15
 عدد القتمى من االطفال 3
عدد الجرحى  75
 عدد الجرحى من االطفال 16
عدد الجرحى من النساء  5
عدد التوغالت  5
عدد االعتداءات بحق الصيادين  25
 عتقال اال حاالتعدد 15
 عدد المنازل المتضررة 51
 عدد المنشآت العامة المتضررة 13
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 المميتةو المفرطة القوة ستخداما 
مف عدكانيا المنظـ بحؽ الفمسطينييف في مناطؽ مختمفة مف قطاع  ،2012شير يكنيك صعدت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ 

في اطار استخداميا القكة المفرطة كالمميتة، دكف أم اكتراث لمبادئ القانكف الدكلي، السيما مبدأ الضركرة العسكرية، كمبدأ  ،غزة
 (21)فمسطينيان، مف بينيـ طفؿ، كاصابة  (15) حيث قتمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير، 9التناسب،

 .أطفاؿ، اصيبكا بجراح متفاكتة (3)فمسطينيان، مف بينيـ سيدة، ك

: يستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق عمى النحو اآلتي

 بانيا قتمت فمسطيني  ،1/6/2012 يـك الجمعة المكافؽ  مف صباح يـك7:00اعمنت قكات االحتالؿ االسرائيمي عند حكالي الساعة 
 بينو كبيف كقكات االحتالؿ بعد تبادؿ الطالؽ النار دارتمكف مف التسمؿ عبر الشريط الحدكدم مع إسرائيؿ شرؽ عبساف الكبيرة، 

تخمؿ ذلؾ قياـ طائرات االحتالؿ بفتح نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه الحقكؿ الزراعية . المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ
 مف سكاف ،( عاماًا 19)أحمد أحمد نصر أبو نصر،  يدعى الشييدالكاقعة شرؽ بمدة عبساف الكبيرة، كتبيف في كقت الحؽ بأف 

عبر معبر بيت حانكف شماؿ قطاع غزة عند حكالي الساعة  الجثة كقامت قكات االحتالؿ بتسميـ. عبساف الكبيرة شرؽ خاف يكنس
.  مساء اليـك نفسو5:30

مجمكعة ، 1/6/2012 صباح يـك الجمعة المكافؽ 11:20استيدفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي بصاركخيف عند حكالي الساعة 
 بشكؿ مباشر، نقؿ اثناف ثالثة مكاطنيف عف اصابةأسفر القصؼ .  في حي آؿ قديح شرؽ عبساف الكبيرةمف المكاطنيف بنما كانكا

 مساء اليـك 10:15كعند حكالي الساعة . منيـ إلى مستشفى غزة األكركبي، كنقؿ المصاب الثالث إلى مستشفى ناصر بخاف يكنس
 كىك مف سكاف عبساف ،( عاماًا 30)ويدعى ناجي فوزي فارس قديح، نفسو، أعمنت المصادر الطبية عف كفاة أحد المصابيف 

 ،( عاماًا 17.5) قديح  شحدةسراقة رشاد، عف كفاة الشاب 3/6/2012 مف مساء يـك االحد 11:30عند حكالي الساعة  ك.الكبيرة
 .قحاثران بجرأكىك مف سكاف بمدة عبساف الكبيرة، مت

، 18/6/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 10:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة 
شماؿ بيت حانكف في - المدمرة- شابيف اثنيف، كانا يستقالف دراجة نارية، أثناء تكاجدىما شماؿ كمية الزراعة التابعة لجامعة األزىر

، واسماعيل ( عاماًا 25)محمد رفيق أحمد شبات : محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتميما كتدمير الدراجة بشكؿ كامؿ، كىما
كأفادت المصادر الطبية أف الشييديف كصال مستشفى بيت .  ككالىما مف سكاف بيت حانكف،( عاماًا 23)محمد عبد اهلل أبو عودة 

. حانكف أشالءن ممزقة

، 18/6/2012 مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 18:10قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة 
، شماؿ بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ (إيرز)ثالثة شباف تكاجدكا في منطقة الكاد، قرب معبر بيت حانكف 

صابة الثالث بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى بيت حانكف بالخطيرة، كالشيداء ىـ عبد اهلل حسن أحمد : اثنيف منيـ كا 
كأفادت المصادر الطبية أف .  ككالىما مف سكاف بيت حانكف،( عاماًا 23)، وجهاد كامل محمد أبو شباب ( عاماًا 22)الزعانين 

.  الشييديف كصال مستشفى بيت حانكف أشالءن ممزقة
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 1977 لسنت األول إلى اتفاقياث جنيف، اإلضافي لالبرتوكو من 35 راجع المادة 
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حاكؿ ثالثة شباف التسمؿ عبر حدكد الفصؿ بغرض العمؿ في إسرائيؿ مف منطقة شرؽ قرية المصدر كسط قطاع غزة، كذلؾ عند 
، كعمى الفكر قامت قكات االحتالؿ اإلسرائيمية المتمركزة قرب حدكد 19/06/2012 فجر الثالثاء المكافؽ 12:00حكالي الساعة 

 أسفر ذلؾ عف كاحد،الفصؿ إطالؽ النار كالقذائؼ المدفعية  كقنابؿ اإلنارة تجاىيـ، كما قامت طائرة استطالع  بإطالؽ صاركخ 
صابة الثالث، كالشيداء ىـ –  (مبتكر الرأس)، ( عاما17)محمد بسام شكري أبو معيمق البالغ من العمر : استشياد اثنيف منيـ كا 

 بتر في  القدـ اليمنى، كالمصاب محمد حسني سالمة العكدات  ( عاما19)يوسف صابر مسمم التمباني شظايا في أنحاء  الجسـ، 
، حيث استطاع الزحؼ مف المكاف كاالنسحاب مف المنطقة، يذكر أف جميع الضحايا مف (شظايا في القدـ اليسرل ) ( عاما18)

 صباح اليـك تمكنت سيارات اإلسعاؼ التابعة لجمعية اليالؿ األحمر كبعد التنسيؽ مع 9:00سكاف مخيـ المغازم، كعند حكالي 
المجنة الدكلية لمصميب األحمر لمكصكؿ لممكاف حيث تـ انتشاؿ جثاميف الضحايا، كتـ نقميـ إلى مستشفى شيداء األقصى في مدينة 

 أمتار مف حدكد الفصؿ ككانكا 10دير البمح، كأفاد سائؽ سيارة اإلسعاؼ لباحث المركز أنو عثر عمى الشيداء عمى بعد حكالي 
. يرتدكف مالبس مدنية

، مجمكعة 22/6/2012 مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 22:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخان، عند حكالي الساعة 
مف الشباف الذيف تكاجدكا قرب شاطئ البحر في منطقة عناف بمشركع عامر غرب جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما أسفر عف 

شباف بجراح كصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء جراح أحدىـ بالخطيرة، ثـّ أعمنت عف كفاتو متأثران بجراحو بعد  (3)إصابة 
 . مف سكاف حي الشيخ رضكاف بمدينة غزة،( عاماًا 20)هّمام كمال سعيد أبو قادوس : ساعة، كىك

، شابان تكاجد 23/6/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 13:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخان، عند حكالي الساعة 
خالد ناصر الدين محمد البرعي : في منطقة قميبك، شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتمو عمى الفكر، كىك

.  مف سكاف مخيـ جباليا، دكف كقكع أضرار،( عاماًا 23)

، 23/6/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 16:45 عند حكالي الساعة  اثنيف،قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخيف
الصاركخ األكؿ سكر الطابؽ أحد األفراد الذم كاف يستقؿ دراجة نارية مقابؿ برج زغبر في حي النصر غرب مدينة غزة حيث أصاب 

أسامة محمود محمد عمي كيدعى األخير، ما تسبب بانييار جزء منو سقطت حجارتو عمى رؤكس المارة ما تسبب بمقتؿ أحدىـ 
صابة مدينة غزةغرب  مف سكاف مخيـ الشاطئ ( عاماًا 46) مف بينيـ سيدة كصفت آخريف مف بينيـ سيدة كصفت جراح  (9)،  كا 

، حسف إسماعيؿ ( عامان 20)عطا بشير عبد الرازؽ الحمك : كقد الذ سائؽ الدراجة بالفرار، كالمصابيف ىـ جراح اثنيف منيـ بالخطيرة،
، عماد نعماف صالح أبك ( عامان 22)، حسف محمد حسف عكدة ( عامان 25)، تامر خميؿ مرسي السيالكم ( عامان 30)حسف ياسيف 

، محمد عبد الرحيـ مقبؿ ( عامان 47)، انشراح حرب عبد القادر حمدكنة ( عامان 32)، أشرؼ محمد ماجد المصرم ( عامان 31)نحؿ 
. ( عامان 20)، عبد اهلل داككد المداكم ( عامان 46)حمدكنة 

 مف يـك الجمعة المكافؽ 16:30قصفت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ كاحد، مف طائرة االستطالع، عند حكالي الساعة 
، مف حدكد الفصؿ، أسفر عف ( متر1200)، مجمكعة مف الشباف كانكا يتكاجدكا في حقؿ زراعي عمى بعد حكالي 22/6/2012

صابة اثنيف بجراح ( عاماًا 30)إسماعيل عبد اهلل حسن أحمد البالغ من العمر مقتؿ أحدىـ كىك  ، مف سكاف مخيـ البريج،  كا 
. متكسطة

، عائمة 20/6/2012 مف مساء يـك األربعاء المكافؽ 3:00قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة 
في حي تؿ اليكل جنكب غرب  (كمية المجتمع)كالكاقعة بالقرب مف الكمية الجامعية   لمنزىةأرض تمتمكيا كتستخدمياكانت تتكاجد في 

صابة كالده محمد ( عاماًا 13)مأمون محمد زهدي الدن مدينة غزة، كقد أدل القصؼ إلى استشياد ابف صاحب األرض الطفؿ  ، كا 
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بجراح متكسطة في الرأس كالساعد األيمف، كما أصيب في نفس الحادث ثالثة أطفاؿ آخريف كانكا رفقة ذكييـ  ( عامان 60)زىدم الدف 
، مريـ صالح الديف ( أعكاـ8)، أفناف صالح الديف صالح ( أعكاـ4)إسالـ يكنس كشكك : في أرض مجاكرة ساعة القصؼ كىـ

. ( عامان 16)صالح 

 20/6/2012 مف بعد ظير يـك األربعاء المكافؽ 12:10قصفت الطائرات المركحية بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة 
 الذم كصؿ لمستشفى أبك يكسؼ النجار جثة ىامدة، كاصابة شاب مجيكؿ ،( عاماًا 21)غالب عواد عياد ارميالت، مستيدفة الشاب 

اليكية، كجرل تحكيمو لمستشفى غزة األكركبي، حيث كصفت المصادر الطبية اصابتو بالخطيرة، كذلؾ بينما كانكا يستقمكف دراجة 
 .نارية، في حي مصبح شماؿ رفح

 
 

 الصيادين استهداف 
 قكات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحؽ الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة، حيث تفرض منطقة صيد ضمف نطاؽ كاصمت

ثالثة أمياؿ بحرية فتحرميـ مف الكصكؿ ألماكف الصيد الكفيرة، كتكاصؿ إطالؽ النار تجاىيـ كتجاه قكاربيـ، كتخرب معداتيـ 
لمصياديف  حالة استيداؼ (25) يكنيك خالؿ شير المركزرصد فقد . كشباكيـ، كتكاصؿ اعتقاليـ كاالستيالء عمى قكاربيـ

 ،قكارب صيد لمصياديف الفمسطينييف (5)استكلت عمى اف قكات االحتالؿ صياد، باإلضافة إلى  (13) تـ خالليا اعتقاؿ، الفمسطينييف
كتخالؼ قكات االحتالؿ بيذه الممارسات التزاماتيا القانكنية كقكة قائمة باالحتالؿ في قطاع غزة، كتنتيؾ حقكؽ الصياديف في الحياة، 

  .ؿكالعـ
: ويستعرض التقرير احصائيات واخباريات االنتهاكات بحق الصيادين الفمسطينيين عمى النحو اآلتي

 
 مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .1

 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 3/6/2012 المكافؽ األحد يـك صباح
 . غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 مف 17:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .2
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 2/6/2012 المكافؽ السبت يـك مساء
 كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

. أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد أماكف ترؾ عمى الصياديف أجبر الذم األمر.  أضرار أك إصابات
 عرض مف صياديف 3, 6/6/2012  المكافؽ األربعاء يـك فجر مف 12:00 الساعة حكالي عند, الحربية الزكارؽ اعتقمت .3

 جنكب (كيمكمتر 6) بحرم ميؿ 4 حكالي بعد عمى,  (مجداؼ حسكات) يدكم مجداؼ قكارب 3 عمى كانكا بينما, رفح بحر
 لتجذب كتضيء البحر في مكاف في تقؼ ضكء حسكات عف عبارة  كىي,رفح بحر في , مصر مع الحدكد قرب رفح غرب
 البردكيؿ إبراىيـ محمد أحمد الصياد افادة ككفؽ, لمصيد الشباؾ تمقى ذلؾ بعد, مكسمو حيث السرديف نكع مف السمؾ

 كبدء, متر 200 ب حكالي تقدر بمسافة إسرائيمي حربي زكرؽ كصؿ البداية كفي قارب 15 المكاف في كاف فقد, (عاما21)
 قكارب االحتالؿ جنكد يعتمييا مطاطية زكارؽ 3 كالحقت الصيد قكارب قرب المياه في كثيؼ بشكؿ الرصاص بإطالؽ

,  (عاما 19) البردكيؿ إبراىيـ محمد إسماعيؿ : شقيقي مف كال اعتقاؿ مف الجنكد كتمكف المكاف مف كىربنا, الصياديف
. معمكمة غير لجية كاقتادكىـ (عاما 17) الندل ابراىيـ عدناف سامي الطفؿ ك, (عاما 23) محمد كشقيقي
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 المكافؽ االحد يـك صباح مف 8:30 الساعة حكالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت .4
 في الصيد اعماؿ تزاكؿ كانت صيد، مراكب (10) ب عددىا يقدر كالتي الفمسطينية الصيد مراكب تجاه ،10/6/2012

 عمى تتكاجد كانت المراكب أف يذكر المياه، مف الخركج عمى منيـ بعدد دفع الذم األمر البمح، دير مدينة قبالة البحر
 تكرر كما الصياديف، عمى مؤخران  االحتالؿ قكات فرضتيا التي المسافة تتجاكز لـ أم ،(بحرم ميؿ 2.5)ب تقدر مسافة
 يسجؿ لـ الحادثيف في ،9/6/2012 المكافؽ السبت صباح 6:00 الساعة حكالي عند المنطقة نفس في النار إطالؽ

. أضرار أك إصابات
 المكافؽ السبت يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت .5

 في الصيد اعماؿ تزاكؿ كانت صيد، مراكب (10) ب عددىا يقدر كالتي الفمسطينية الصيد مراكب تجاه ، 09/6/2012
 عمى تتكاجد كانت المراكب أف يذكر المياه، مف الخركج عمى منيـ بعدد دفع الذم األمر البمح، دير مدينة قبالة البحر
 يسجؿ كلـ الصياديف، عمى مؤخران  االحتالؿ قكات فرضتيا التي المسافة تتجاكز لـ أم ،(بحرم ميؿ 2.5)ب تقدر مسافة

. أضرار أك إصابات
 أسمحتيا نيراف 11/06/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح 6:00 الساعة حكالي عند اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت .6

 كتقدر غزة، قطاع كسط الزكايدة كقرية النصيرات مخيـ شكاطئ قبالة أعماليا تزاكؿ كانت التي الصيد مراكب تجاه الرشاشة
 حتى متقطع بشكؿ النار إطالؽ استمر كقد بحرم، ميؿ 2.5 بعد عمى تتكاجد كانت حيث مركب (17) بػ المراكب عدد

، نفس مف 8:20 الساعة  كقكع يسجؿ كلـ الشاطئ تجاه المياه مف الصيد مراكب انسحاب بعد النار إطالؽ كتكقؼ اليـك
. أضرار أك إصابات

 مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .7
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 10/6/2012 المكافؽ األحد يـك صباح
 . غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 مف 19:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .8
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 10/6/2012 المكافؽ األحد يـك مساء
 . غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .9
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 11/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح
 كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 .  أضرار أك إصابات
 مف 8:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .10

 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 11/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح
 مركب حاصرت ثـ. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة
 مالبسيـ، خمع عمى كأجبرتيـ ،(عامان  18) محمد الصياد شقيقو كمعو (عامان  22) ريالة أبك شعباف بشير جياد الصياد
 ابتعدت ساعتيف حكالي كبعد الصياديف، بحؽ كاإلىانات الشتائـ مف سيؿ بتكجيو اإلسرائيمييف الجنكد قياـ ذلؾ أعقب

 .  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف البحر، داخؿ إلى اإلسرائيمية الزكارؽ
 مف 21:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .11

 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 11/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك مساء
 . غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة
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 مف 6:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .12
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 12/6/2012 المكافؽ الثالثاء يـك صباح
 كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 .  أضرار أك إصابات
 مف 19:15 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .13

 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 13/6/2012 المكافؽ األربعاء يـك مساء
 . غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .14
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 14/6/2012 المكافؽ الخميس يـك صباح
 ثالث أطمقت كما غزة، شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة
 .  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. تجاىيا قذائؼ

 المكافؽ االثنيف يـك فجر 3:00 الساعة حكالي عند اإلسرائيمية، البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .15
 عرض في بعمميا تقـك كانت بينما الفمسطينييف الصياديف قكارب مف مجمكعة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف ،18/6/2012

. أضرار أك إصابات كقكع عف اإلبالغ دكف بيا المسمكح المنطقة ضمف  يكنس، خاف قبالة البحر
 المكافؽ االحد يـك فجر 2:00 الساعة حكالي عند اإلسرائيمية، البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .16

 عرض في بعمميا تقـك كانت بينما الفمسطينييف الصياديف قكارب مف مجمكعة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف ،17/6/2012
. أضرار أك إصابات كقكع عف اإلبالغ دكف بيا المسمكح المنطقة ضمف يكنس خاف قبالة البحر

 مف 20:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .17
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 17/6/2012 المكافؽ األحد يـك مساء
 كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

. أضرار أك إصابات
 مف 20:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة  .18

 تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر غربي منطقة 17/6/2012مساء يـك األحد المكافؽ 
كفتحت النار - مف نكع حسكة مكتكر- كتفيد التحقيقات الميدانية أف قكات االحتالؿ حاصرت قاربيف. السكدانية، شماؿ غزة

تجاىيما، كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متف أحدىما بخمع مالبسيما كالسباحة نحك الزكرؽ، ثـ قامت باعتقاليما 
، ككالىما ( عامان 26)محمد : ، كشقيقو( عامان 30)أشرؼ صبحي محمد سعد اهلل : كاالستيالء عمى الحكسة، كالصياديف ىما

بينما ابتعد القارب الثاني عف المكاف، كلكنو تضرر جراء إطالؽ . مف سكاف جباليا النزلة، كاقتادتيما إلى جية غير معمكمة
، كما مّزقت شبكة الصيد الخاصة ( عامان 22)محمكد أحمد محمد مطر : كيعكد لمصياد- كىك مف نكع حسكة مكتكر- النار

، ككالىما مف سكاف مخيـ ( عامان 20)محمد محمد عبد العزيز الصكرم : بالقارب، كيممكيا مطر نفسو بالشراكة مع الصّياد
 . الشاطئ بمدينة غزة

 مف 5:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .19
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 18/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح
 بزكارؽ الحقتيـ ثـّ  غزة، شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة
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 ىذا كتكاصؿ. المنطقة عف كاالبتعاد الصيد أعماؿ كقؼ عمى إجبارىـ بيدؼ الشاطئ، حتى- الحجـ صغيرة- مطاطية
 الصياديف أجبر الذم األمر.  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف نفسو، اليـك صباح مف 7:15 الساعة حتى األمر
. حياتيـ ييدد الذم لمخطر نظران  أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد أماكف ترؾ عمى

 حكالي عند الشاطئ مف بحرم ميؿ 2.5 بعد عمى كانت كالتي الصيد مراكب تجاه أسمحتيا نيراف االحتالؿ قكات فتحت .20
 70 بػ المراكب عدد كيقدر البمح، دير مدينة شكاطئ قبالة كذلؾ ،18/06/2012 االثنيف يـك صباح مف 6:00 الساعة
 كقع عف يبمغ كلـ خانيكنس، كمرسى  البمح دير مدينة  قبالة الكاقع الصياديف مرسى تجاه المراكب كانسحبت مركب،
 أضرار .إصابات

 مف 6:45 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .21
 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 17/6/2012 المكافؽ األحد يـك صباح
. أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. الىيا بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

 يـك 21:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .22
 السكدانية، منطقة غرب البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 20/6/2012 المكافؽ األربعاء

 عمى كانكا صياديف (6) كأجبرت حسكة، نكع مف- كقارب مجداؼ، نكع مف- قاربيف حاصرت ثـّ . غزة شماؿ محافظة في
 صالح حاتـ: ىـ كالصياديف القاربيف، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة مالبسيـ بخمع متنيما
 أحمد إبراىيـ نعماف ،(عامان  48) خمة الرحمف عبد مطر محمد ،(عامان  30) فضؿ: كشقيقو ،(عامان  39) كردة أبك رشدم

 مف كجميعيـ ،(عامان  23) كردة أبك رشدم محمد محمكد ،(عامان  22) سعداهلل محمد صبحي ىادم ،(عامان  19) السكسؾ
.  أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد كأماكف شباكيـ ترؾ عمى اآلخريف الصياديف أجبر الذم األمر النزلة، جباليا سكاف

. 21/06/2012 المكافؽ التالي اليـك صباح مف 10:00 الساعة  عنيـ اإلفراج تـ
 مف 10:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .23

 قطاع جنكبي البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 12/6/2012 المكافؽ الثالثاء يـك مساء
 نكع مف- قارب حاصرت ثـّ . كرفح خانيكنس محافظتي بيف الكاقع الشاطئ قبالة الميؿ كنصؼ بحرييف ميميف بعد عمى غزة

 عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة مالبسيـ بخمع متنيا عمى كانكا صياديف (2) كأجبرت- حسكة
 الشاطئ مخيـ سكاف مف كىـ ،(عامان  19) محمد: كشقيقو ،(عامان  22) بكر رضكاف عزيز محمكد: ىـ كالصياديف الحكسة،

. غزة مدينة غرب الكاقع
 مف 18:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت .24

 غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 25/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك مساء
 كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة- الكاحة منطقة

. أضرار أك إصابات
 ،تجاه26/6/2012 المكافؽ الثالثاء يـك مف 21:00 الساعة حكالي عند أسمحتيا، نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت .25

 الصيد مراكب كأجبرت المياه خراطيـ القكات تمؾ استخدمت كما  كالنصيرات، البمح، دير مدينة شكاطئ قابة الصيد مراكب
 تقدر مسافة عمى كانكا الذيف الصيد، مراكب مالحقة في ساعتيف مدة استمرت القكات تمؾ أف عممان  المياه، مف الخركج عمى
 متف عمى الصيد بأعماؿ أقـك كنت بينما " فييا جاء األقرع إبراىيـ محمد إبراىيـ  الصياد إلفادة ككفقان   ،(بحرم ميؿ 2) ب

 كانت التي ،(الفنطاس) البحرية العالمة تجاكز عدـ عمى كحرصت  اشقائي، مف اثنيف الصيد رحمة في رافقني حيث قاربي،
 ،(صيد مركب 20) مف يقارب ما محيطي في ككاف البمح، دير شكاطئ قبالة ،(متر 500)ب تقدر مسافة غربان  عني تبعد

 مكبر عبر كأمركني لمنيراف، كثيؼ إطالؽ في كشرع الجنكبية الناحية مف االسرائيمي اإلحتالؿ لقكات تابع  طراد كصؿ
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 االحتالؿ جنكد كىددني حكلي، بالدكراف قاـ ثـ مف المركب، مقدمة عمى كالكقكؼ المياه مف الماتكر كرفع بالتكقؼ الصكت
 عبر يطمؽ اخر اسرائيمي طراد شاىدت كما المنطقة، ىذه في لمصيد أخرل مرة عدت حاؿ باالعتقاؿ الصكت مكبرات عبر

 اضطر كما البمح، بدير الصياديف مرسى تجاه كخرجت شباكي مف جزء سحبت ثـ كمف  الصيد، مراكب تجاه المياه خراطيـ
 الصيد مراكب مع تكرر األمر شباكيـ، تمزيؽ خشية السرعة كجو عمى كالخركج المياه مف شباكيـ سحب عمى الصياديف

. النصيرات مخيـ شكاطئ قبالة

 

 استهداف المدنيين قرب حدود الفصل 
 المناطؽ المحاذية لحدكد قطاع غزة الشرقية كالشمالية، استيداؼ  خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير،كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي

 عشرات كتجربؼآليات االحتالؿ اطؽ مف خالؿ اطالؽ النار العشكائي، اك مف خالؿ تكغؿ المفتمؾ مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في 
حاالت تـ خالليا استيداؼ  (9)تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع ككفقان ؿ. الزراعية،مف األراضي نمات كالد

اشخاص بجركح متفاكتة، باالضافة الى اضرار مادية لحقت  (4)ما اسفر عف اصابة . المدنييف قرب حدكد الفصؿ الشمالية كالشرقية
بممتمكات السكاف، حيث ىدمت قكات االحتالؿ منزالن قيد االنشاء، كغرفتيف زراعيتيف، كلحقت اضرار بعشرات الدكنمات مف االراضي 

 تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ كالمزارعيف ممف يممككف ل ىذه الممارسةيترتب عؿك. الزراعية كشبكات الرم
راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى األأراضي فييا، كحرماف عشرات األسر مف مصدر رزقيا، كاقتطاع نسبة ميمة مف 

أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية كتمثؿ نسبة ميمة مف مجمكع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع 
. غزة
 

: 2012شهر يونيو من العام خالل التوغل واستهداف المدنيين قرب حدود الفصل  حاالت
 صباح يـك الجمعة 7:30فتحت قكات االحتالؿ نيراف أسمحتيا الرشاشة كأطمقت عدد مف القذائؼ المدفعية، عند الساعة  .1

، تجاه الحقكؿ الزراعية شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرقي خاف يكنس، ما تسبب باشتعاؿ النيراف في 1/6/2012المكافؽ 
  .مساحات مف الحقكؿ المزركعة بالقمح كالشعير، حيث كصمت الحقان سيارات الدفاع المدني كعممت عمى إخمادىا

، غرفة زراعية 03/6/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:30قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة  .2
 .كلـ يبمغ عف كقكع إصابات. تقع في قرية كادم السمقا جنكب شرؽ مدينة دير البمح  أسفر عف تدميرىا

 مف فجر يـك االثنيف المكافؽ 4:45فتحت قكات االحتالؿ المتمركزة عمى حدكد الفصؿ شرؽ خانيكنس، عند حكالي الساعة  .3
، نيراف أسمحتيا الرشاشة، تجاه المنطقة الممتدة مف بمدة القرارة شماؿ خانيكنس حتى منطقة خزاعة، تجاه 11/6/2012

 .المنازؿ السكنية كالحقكؿ الزراعية في المنطقة، ىذا كلـ يسجؿ إصابات أك أضرار في المنازؿ السكنية
 الثالثاء صباح مف 9:20الساعة حكالي عند ،(دبابات 3) ك ،(جرافات 8)ب معززة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت .4

 االليات كاتجيت القطاع، كسط السمقا كادم قرية شرؽ جنكب الكاقع ،(كسكفيـ) حاجز مف انطالقا ،12/6/2012 المكافؽ
 فيما لمنيراف، متقطع إطالؽ تحت السمقا كادم قرية مف الشرقية المنطقة إلى (متر 700)ب تقدر مسافة الحاجز شماؿ
 الكاقعة األراضي في تسكية أعماؿ الجرافات كتجرل ،(متر 200) مسافة المكاطنيف أراضي في غربان  التكغؿ مسافة قدرت

. الفصؿ حدكد بمحاذاة
 الثالثاء يـك صباح مف 8:20 الساعة حكالي عند ،(دبابات 8)ك (جرافات 10)ب معززة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت .5

 اآلليات كاتجيت القطاع، كسط السمقا كادم قرية شرؽ جنكب الكاقع ،(كسكفيـ) حاجز مف انطالقا ،12/6/2012 المكافؽ
 فيما لمنيراف، متقطع إطالؽ تحت السمقا كادم قرية مف الشرقية المنطقة إلى (متر 700)ب تقدر مسافة الحاجز شماؿ
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 تقدر لمسافة تكغمت حيث غربان  تكغميا مف اآلليات ككسعت ،(متر 200) المكاطنيف أراضي في غربان  التكغؿ مسافة قدرت
 الشرقية الناحية مف السمقا كادم مجرل ضفتي عمى تقع زراعية أراضي تجريؼ في الجرافات شرعت حيث ،(متر 700)ب

 كقد المزركعات، في حركؽ إحداث في تسببت حيث الحارقة كالقذائؼ النيراف بإطالؽ الدبابات قامت فيما كالغربية،
، نفس مف 16:20 الساعة حتى التجريؼ في الجرافات استمرت  بكابة باتجاه المنطقة مف اآلليات انسحبت ثـ اليـك

 مساحة بمغت كقد االنسحاب، عمى كتغطية النار بإطالؽ قامت مركحيتيف بطائرتيف اآلليات عززت حيث ،(كسكفيـ)
 شبكات دمرت كما كالخضركات، كالقمح، كالعنب، كالنخيؿ، الزيتكف بأشجار مزركعة ،(دكنـ 42) تجريفيا تـ التي األراضي

 لعائمتي المجرفة األراضي كتعكد التجريؼ، أعماؿ جراء الكادم مجرل تضرر كما كبركة، زراعي كمخزف المنطقة في الرم
 . محارب كأبك مغصيب أبك

، عمى حدكد الفصؿ (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف  .6
، 17/6/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 22:15الشمالية، نيراف أسمحتيا بكثافة كبشكؿ عشكائي، عند حكالي الساعة 

لدقائؽ، - في المنطقة المقيد الكصكؿ إلييا- تجاه منازؿ السكاف المدنييف في مناطؽ سكيمـ كالغزاالت القريبة مف الحدكد
كلـ يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار، كىك األمر الذم بث الخكؼ في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء 

. منيـ
 الساعة حكالي عند- جرافات (3)ك دبابات (4)- عسكرية آليات (7) مف مككنة بقكة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت .7

 حانكف بيت معبر شرقي- شماؿ الشمالية الفصؿ حدكد مف إنطالقان  18/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح مف 6:30
 محدكد، بشكؿ غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت غرب شماؿ الحدكد، مف القريبتيف كقرمكط سكيمـ منطقتي في- (إيرز)

 في تجريفيا سبؽ أراضٍض  بتسكية لمقكة المصاحبة الجرافات كباشرت  الشمالية، الفصؿ حدكد مف متران  400 بػ تقدر لمسافة
 مغادرة إلى دفعيـ ما التكغؿ، مكاف مف القريبة مزارعيـ في تكاجدكا الذيف المزارعيف تجاه لمنيراف إطالؽ كسط المنطقة،
 حكالي عند الفصؿ حدكد داخؿ إلى المتكغمة القكة كانسحبت اضرار، أك إصابات كقكع دكف مزركعاتيـ، كترؾ المكاف
. نفسو اليـك ظير بعد مف 12:10 الساعة

 حاجز  شماؿ الكاقعة نمر بكابة مف انطالقا (دبابات 4)ك (جرافات 10) بنحك معززة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات تكغمت .8
 400 بػ تقدر لمسافة تكغميا ككاصمت ،17/06/2012 المكافؽ األحد يـك صباح مف  4:30 الساعة حكالي عند كسكفيـ

 قامت فيما  السمقا كادم قرية شرؽ الكاقعة بالمنطقة اآلليات كرابطت كيمكا، 1 بػ تقدر لمسافة شماال اتجيت ثـ متر
 اليـك نفس مف 9:00 الساعة حكالي كعند مركحية، بطائرة اآلليات كعززت األراضي، في تسكية عمميات بإجراء الجرافات
 نفس مف 11:00 الساعة حكالي عند ك. النار بإطالؽ الطائرة كشاركت متقطع بشكؿ أسمحتيا نيراف القكات تمؾ أطمقت
 يكنس يكسؼ بياف: كىما المكاطنيف مف اثنيف يستقميا نارية دراجة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف القكات تمؾ فتحت اليـك

 حقؿ إلى طريقيما في كانا حيث ،(عاما 22) العمر مف البالغ المحاـ أحمد عدناف كمحمد (عاـ48) العمر مف البالغ المحاـ
 سقكطيـ عف أسفر الذم األمر متر، 700 بػ تقدر بمسافة  الفصؿ حدكد عف الحقؿ ىذا كيبعد أقاربيـ، أحد  يممكو زراعي

 في بقائيـ كاستمر الظير، في بشظيتيف محمد أصيب فيما األيسر، الكاحؿ في بالتكاء بياف أصيب حيث الدراجة عف
 شيداء مستشفى إلى بنقميما كقامت األجر اليالؿ لجمعية تابعة كصمت حيث اليـك نفس مف 14:45  الساعة حتى المكاف

صابة بالمتكسطة محمد جراح ككصفت البمح بدير األقصى  بالدراجة أضرار إلى النار إطالؽ كأدل بالطفيفة، بياف كا 
 لعائمة يعكد حقؿ في حريؽ حدكث  إلى أدل المنطقة في الكاقعة القمح حقكؿ باتجاه قنابؿ القكات تمؾ أطمقت كما ، النارية،

. اليـك نفس مف 15:15 الساعة حكالي عند المنطقة مف القكات تمؾ كانسحبت. مغصيب أبك
 المكافؽ الخميس يـك صباح 11:00 الساعة حكالي عند العسكرية، االليات مف بعدد معززة االحتالؿ قكات تكغمت .9

 تسكية بأعماؿ القكات تمؾ قامت. يكنس خاف مدينة شرؽ خزاعة، بمدة شرؽ متر 400 بحكالي تقدر مسافة ،14/6/2012
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 جرافات شرعت نفسو اليـك ظير بعد 2:00 الساعة حكالي كعند. المتكغمة اآلليات مف عشكائي نار إطالؽ كسط كتجريؼ
 المنزؿ يبعد ،(عامان  62) النجار مسمـ العزيز عبد حسف لممكاطف يعكد االنشاء قيد منزؿ ىدـ في المتكغمة القكة ترافؽ كانت
 طبقتيف، مف مككف منزؿ كىك خزاعة، شيداء مدرسة مف بالقرب الفاصؿ الحدكدم الشريط عف ـ400 حكالي تقدر مسافة
 أسمحتيا نيراف مركحية طائرة أطمقت التكغؿ عممية كخالؿ كامؿ، بشكؿ المنزؿ ىدـ كتـ ـ،170 مساحة عمى كمقاـ

 قكات قصفت نفسو اليـك مساء 5:30 الساعة حكالي كعند كمحيطيا، التكغؿ منطقة في الزراعية الحقكؿ تجاه الرشاشة
 تـ المجمكعة، افراد مف اثنيف اصابة عف اسفر ما يكنس خاف شرقي القرارة بمدة شرؽ المقاكمة افراد مف مجمكعة االحتالؿ

 الشريط داخؿ إلى انتشارىا االحتالؿ قكات أعادت فيما بالمتكسطة، جراحيـ ككصفت الطبي ناصر مستشفى الى نقميـ
 .نفسو اليـك مساء 6:30 الساعة حكالي عند الفاصؿ الحدكدم

 :عمى النحو اآلتي: حسن عبد العزيز مسمم النجار المواطن مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،

 فرد مف بينيـ خمسة أطفاؿ، 12كأب ؿ  عامان، متزكج62أنا المكاطف حسف عبد العزيز مسمـ النجار، ابمغ مف العمر 
 كمككف مف طابقيف باطكف، يقع في بمدة خزاعة بالقرب  مربع، متر170 في منزؿ مقاـ عمى مساحة كأسرتي أنا كنت أقيـك

 مف الناحية الشرقية إسرائيؿعف الشريط الحدكدم الفاصؿ مع منزلي مف مدرسة شيداء خزاعة شرؽ خاف يكنس، كيبعد 
 خالؿ  اإلسرائيميةبكاسطة الجرافاتبشكؿ كامؿ، ، تـ تدمير منزلي 11/1/2009بتاريخ ك . متر500مسافة تقدر بحكالي 

، كاضطررت الستئجار منزؿ آخر في بمدة عبساف الكبيرة (عممية الرصاص المصبكب)  عمى قطاع غزةاإلسرائيميالعدكاف 
شرؽ خاف يكنس، ك نقؿ أبنائي إلى مدارس في مكاف سكني الجديد، األمر الذم اثر فيما بعد عمى مستكل تحصيميـ 
العممي، كمنذ ذلؾ الحيف أعيش أنا كأسرتي بو بشكؿ مؤقت، كانظر إلى إعادة بناء منزلي المدمر، كالعكدة إلى مكاف 

، شرعت ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، بإعادة 2012كقبؿ حكالي شيريف كذلؾ مع بداية شير ابريؿ .. سكني
، كحكالي 14/6/2012كبتاريخ .. كقامت ببناء طابقيف عمى نفس المساحة.. بناء منزلي المدمر مف جديد في نفس المكاف

 ظيران، أبمغني سكاف المنطقة باف قكات االحتالؿ تكغمت بعدة دبابات كجرافات عسكرية، مف داخؿ الشريط 12:30الساعة 
 متر شرؽ البمدة، كشرعت بيدـ منزلي، كقامت بتدميره بالكامؿ، عممان باف 500الحدكدم الفاصؿ، مسافة تقدر بحكالي 

كبعد انسحاب قكات االحتالؿ مف البمدة، تكجيت إلى المنطقة، كشاىدت منزلي مدمر .. المنزؿ كاف في مراحمو األخيرة
 .بالكامؿ
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  القصف الصاروخي والمدفعي

كتتسـ ىذه اليجمات  .ستيدؼ مناطؽ مختمفة مف قطاع غزةالتي ت ة كالمدفعية الصاركخيىجماتياكاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي 
 إصابة مكاطنيف كتتسبب في. بالعشكائية لجية عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف كممتمكاتيـ بما في ذلؾ قصؼ منازؿ سكنية

لحاؽ أضرار مادية في منازؿ كمنشآت  حالة مف الرعب كاليمع في نفكس السكاف  كما تبث عمميات القصؼ. مدنيةبجركح كشظايا، كا 
 (21)حسب تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع ك.  خاصة اليجمات الميمية السيما األطفاؿ كالنساء منيـ،المدنييف

 .سيدات (4)طفالن، ك (13)شخصان مف بينيـ  (50)  إصابةعفت  قصؼ صاركخي كمدفعي أسفرلةحا
 

 : عمى النحو اآلتيالقصف الصاروخي والمدفعييستعرض التقرير حاالت 
 

 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:10قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة  .1
فرج حسيف خميس أبك ربيع : ، مزرعة دكاجف كأغناـ كبئر مياه يستخدـ ألغراض الزراعة، يممكيما المكاطف3/6/2012
 متران مف حدكد الفصؿ الشمالية جنكبي غرب القرية البدكية شماؿ شرؽ بيت الىيا في 1500، كتقع عمى بعد ( عامان 42)

 متران بشكؿ كمي، 470محافظة شماؿ غزة، ما أسفر عف تدميرىما بالكامؿ، حيث تضرر بركس المزرعة البالغة مساحتو 
 أمتار، كغرفة 10صكص مف الدكاجف، كتضررت غرفة مخزف بمساحة  (4300)رأسان مف األغناـ، ك (29)كنفؽ داخمو 

 دكنمان مف األراضي الزراعية المحيطة بالمياه، كمكلد كيربائي، بشكؿ كمي، دكف 50يغذم - 188يحمؿ الرقـ - بئر مياه
كتفيد التحقيقات الميدانية أف المكاف المستيدؼ يقع في منطقة زراعية، كجاء القصؼ مفاجئَا كضخمان، كفي . كقكع إصابات

كقت متأخر مف ساعات الميؿ، حيث ىّز أرجاء المنطقة، ما دّب الخكؼ كاليمع في نفكس السكاف المدنييف ال سيما 
. األطفاؿ كالنساء منيـ

،  منجرة 03/6/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة  .2
، يقع في منطقة المشاعمة جنكب غرب مدينة دير البمح، ( متر200)كمخزف مسقكؼ بالصفيح تبمغ مساحتيما حكالي 

. تسبب القصؼ في تدمير المنجزة كسقؼ المخزف، كما تسبب القصؼ في كقكع أضرار في المنازؿ المحيطة
، بصاركخ كاحد 3/6/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:35قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة  .3

غرفة تقع في قطعة أرض زراعية تعكد ممكيتيا لعائمة فنكنة كتقع في شارع ياسر عرفات غرب مركز شرطة المعسكرات 
الكسطى، أسفر القصؼ عف تدمير الغرفة بالكامؿ كأكقع أضراران في منزؿ مجاكر قيد اإلنشاء تعكد ممكيتو لممكاطف مصباح 

يذكر أف .  شجرة زيتكف كحمضيات تقع في محيط المنطقة المستيدفة20حكالي  ، كما تضررت( عامان 43)خضر صيدـ 
. القصؼ تسبب بحالة مف اليمع كالخكؼ في صفكؼ السكاف السيما األطفاؿ منيـ

 فجر يـك األحد المكافؽ 2:00قصفت طائرات اإلستطالع التابعة لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة  .4
، كالكاقع ( عامان 23)، بأربع صكرايخ منزؿ يعكد ممكيتو لممكاطف إبراىيـ خميؿ محمد الفقي البالغ مف العمر 03/6/2012

 متر 70)، جنكب مخيـ النصيرات، تسبب القصؼ في كقكع أضرار جسيمة بالمنزؿ البالغة مساحتو (2)في منطقة مخيـ 
 كأصيب بشظايا في الرجؿ اليمنى،  كجراء ،، كما تضرر األثاث يذكر أف الفقي مف المزمع عقد زفافو بعد أسبكعيف(مربع

 45)منزؿ تعكد  ممكيتو لألرممة سامية جاد اهلل محمد جبريؿ البالغة مف العمر  القصؼ تضررت منازؿ مجاكرة منيا
، ( سنكات6)، بشظية في الرأس، كشقيقو كساـ ( سنكات8)فراس محمد محمد جبريؿ : ، حيث أصيب أطفاليا كىـ (عامان 

، بجراح في ( سنكات17)، بجراح في الكعب األيمف، كشقيقو حسيف ( سنكات5)بجراح في اليد اليمنى، كشقيقو محمد 
، أصيبت أبنتو ديما البالغة مف ( عاما27)الكتؼ األيسر،  كما تضرر منزؿ آخر يعكد لممكاطف محمد خميؿ محمد الفقي 
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، في منزلو المجاكر كالذم تضرر ( عاما20)، بشطية في الرأس، كما أصيب طارؽ صالح محمد الفقي ( شيكر4)العمر 
بجراح في الرأس جراء تطاير الشظايا، يذكر أنو تـ نقؿ المصابيف لتمقي العالج إلى مستشفى شيداء األقصى بمحافظة 

ىذا كقد تضرر ثالثة منازؿ مجاكرة، كأصيب عدد مف سكانيا بالخكؼ كاليمع، فيما قاـ احد األطباء كالذم . دير البمح
، أصيبت برضكض، كأحمد (عاميف)يسكف الحي بعالج ميداني لثالثة مف بينيـ سيدة كطفمتيف كىما ليف محمد خميؿ الفقي 

.   ، أصيب في رجمو الشماؿ جراء تطاير الزجاج( عامان 3.5)رامي خميؿ الفقي 
 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 00:40قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة  .5

شاطئ - ، منطقة زراعية في محيط مصنع كمطحنة البدر، قرب محطة تحمية المياه، في منطقة السكدانية6/6/2012
صابة شابيف كانا يتكاجداف في منطقة - البحر غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، تسبب في إحداث حفرة عميقة، كا 

جراء دفنيـ تحت - القصؼ بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفيي الشفاء ككماؿ عدكاف إصابة أحدىما بالخطيرة
صابتيـ بالحجارة المتطايرة سعيد : كما تضرر مصنع كمطحنة البدر بشكؿ جزئي، كمنزؿ سكني يعكد لممكاطف- الرماؿ كا 

كتفيد التحقيقات الميدانية أف القصؼ جاء مفاجئان، في مكاف شاطئي يتكاجد قربو . عثماف عبد اهلل النميالت، بشكؿ جزئي
المصطافيف عمى شاطئ البحر، ككاف صكت االنفجار ضخمان ما تسبب في حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس السكاف 

كتفيد المصادر الميدانية أف المستيدؼ ىك نفؽ أرضي لممقاكمة جكار سكر . المدنييف ال سيما األطفاؿ كالنساء منيـ
المطحنة الغربي، تكاجد قربو ثالثة مف كتائب القساـ في نقطة رباط دائمة ليـ في المكاف، ما تسبب في احداث حفرة كدفف 

محمكد محمد عمي : كالجريحيف ىما. ثالثتيـ تحت الرماؿ، كأنقذتيـ أطقـ الدفاع المدني كالمدنييف الذيف تجمعكا في المكاف
، كىما مف سكاف الشيخ ( عامان 21)، كصفت إصابتو بالخطيرة، كمحمكد اسماعيؿ سعيد أبك قدكس ( عامان 20)بنات 

. رضكاف
 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 23:50قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخيف اثنيف عند حكالي الساعة  .6

، البالغ مساحتيا  ( عامان 55) مستيدفة مزرعة دكاجف تعكد ممكيتيا لممكاطف محمد محمكد أحمد القاضي 05/06/2012
متر مربع مف البناء كالمسقكؼ باالسبتكس كىي فارغة مف الدكاجف منذ ثالث أياـ، أسفر القصؼ عف تدميرىا بالكامؿ 250

 10 متر مربع، مف ثالث غرؼ كمنافعيا كيبمغ عدد أفراد عائمتو 100باإلضافة إلى تدمير كمي لمنزؿ ريفي تبمغ مساحتيا 
أفراد، كالكائف في حي مصبح شماؿ محافظة رفح، ىذا كتسبب القصؼ لتدمير كمي لدفيئة زراعية مزركعة  بالخيار تعكد 

 دكنمات مجاكرة لنفس الشخص،  5ممكيتيا لممكاطف طمعت محمكد قاسـ القاضي باإلضافة إلى إلحاؽ أضرار جزئية بػ 
.  فرد17كيبمغ عدد المستفيديف  منيا 

، مكقع 17/6/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 11:00قصفت طائرات االحتالؿ بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  .7
رعد التابع لكتائب القساـ كالكاقع في مستكطنة نتساريـ جنكب مدينة غزة، ىذا كلـ يؤدم القصؼ إلى إلحاؽ أضرار أك 

. إصابات تذكر
 مف مساء يـك األحد المكافؽ 23:35قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة  .8

 متران، كتقع قرب 70حسف عمي حسف عبد العاؿ، كتبمغ مساحتيا : ، كرشة حدادة تعكد ممكيتيا لممكاطف17/06/2012
صابة  : مكاطنيف بجراح متفاكتة، كىـ (5)مسجد حمزة في خربة العدس في مدينة رفح، ما تسبب في تدميرىا بالكامؿ، كا 

مف سكاف حي تؿ السمطاف، حيث كصفت المصادر الطبية في مستشفى أبك  ( عامان 25)أماني إسماعيؿ صالح منصكر، 
رامي شكقي : يكسؼ النجار إصابتيا بالخطيرة، كحكلت لمعالج في مستشفى غزة األكركبي في مدينة خانيكنس، كزكجيا

، ( عامان 56)، كيكسؼ حمد محمد النحاؿ، ( عامان 30)، كمراد حسف حسيف أبك شبيكة، ( عامان 25)منصكر منصكر، 
كما أسفر القصؼ عف كقكع . ، كثالثتيـ مف سكاف خربة العدس، ككصفت جراحيـ بالمتكسطة( عامان 50)كشقيقو سامي، 
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أضرار مادية بالغة في كرشة لتصنيع الكنب كالستائر كالفرش العربي، تقع  في المبنى المستيدؼ نفسو، كذلؾ إلحاؽ 
. طفؿ (26)فردان، مف بينيـ  (61)منزالن سكنيان بشكؿ جزئي، يقطنيا  (11)أضرار جزئية بػعدد 

أطمقت االستطالع التابعة لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي صاركخيف استيدفت فيو دراجة نارية كاف يستقميا أحد المكاطنيف في  .9
 مف يـك الثالثاء المكافؽ 14:40شارع ترابي يقع شرؽ طريؽ صالح الديف، شرؽ مدينة دير البمح، عند حكالي الساعة 

، أسفر عف إصابة سائقيا بجراح في الصدر كبتر في أصابع القدـ اليمنى، حيث نقؿ إلى مستشفى شيداء 19/6/2012
 .األقصى في دير البمح، ثـ حكؿ إلى مستشفى درا الشفاء بغزة نظران لخطكرة حالتو، كما اشتعمت النيراف في الدراجة

، 20/6/2012 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 1:30قصفت الطائرات المركحية بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة  .10
مستيدفة مكقع تدريب تابع لكتائب القساـ كيقع في األراضي المحررة قرب حي الحشاشيف شماؿ غرب رفح، أسفر القصؼ 

. عف أضرار مادية في المكقع، فيما لـ يبمغ القصؼ عف إصابات في األركاح
 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 2:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة  .11

الكائنة شرؽ مدينة الشيخ زايد في بيت الىيا بمحافظة شماؿ - التابعة لكتائب القساـ- ، أحد مكاقع المقاكمة20/6/2012
في محيط المكاف، كأدل إلى تدمير المكقع بشكؿ بالغ، كتضرر مدرسة  تصادؼ مركره غزة، ما تشبب في إصابة شاب

منازؿ سكنية  (7)بشكؿ جزئي، كتضرر  (التي تستضيؼ أحد لجاف امتحاف الثانكية العامة لمبنات)خميفة بف زايد األساسية 
ىذا كقامت إدارة . بشكؿ جزئي، كتضررت نكافذ عدة شقؽ سكنية مف مدينة الشيخ زايد بشكؿ طفيؼ، دكف كقكع إصابات

.  المدرسة بإعادة تأىيؿ قبؿ حمكؿ مكعد امتحاف التكنكلكجيا دكف أف تؤثر أضرار القصؼ عمى سير االمتحاف
 مف فجر اليـك األربعاء المكافؽ 12:30قصفت طائرات االحتالؿ بصاركخ كاحد كباألعيرة النارية عند حكالي الساعة  .12

عامان مف سكاف حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة، كقد أدل  (41)، ساحة منزؿ المكاطف سعيد أحمد أبك خكصة 20/6/2012
القصؼ إلى إلحاؽ أضرار مادية في المنزؿ كما أدل إلى إحراؽ سيارتيف بشكؿ كامؿ األكلى مف نكع ىيكندام مكديؿ 

كىي سيارة مجيزة لممعاقيف البف صاحب المنزؿ المعاؽ كالمصاب مف  (2011)، كاألخرل مف نكع كيا مكديؿ (211)
. الحرب عمى غزة

، منطقة 20/12/2012 مف فجر اليـك األربعاء المكافؽ 2:00قصفت الطائرات الحربية بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  .13
. السكة شرؽ حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة ما أدل إلى إصابة مكاطف بجراح متكسطة

،منزؿ 20/06/2012 فجر اليـك األربعاء المكافؽ 01:30قصفت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ عند حكالي الساعة  .14
، الكاقع شرؽ مخيـ البريج حيث يبعد عف ( عاما25 )مدحت مبارؾ حسف أبك سعيد : غير مأىكؿ يعكد ممكيتو لممكاطف

 متر، كقد أسفر عف تدميره بالكامؿ، كما أكقع القصؼ أضرار جزئية بمنزؿ يعكد لممكاطف مبارؾ 1200حدكد الفصؿ 
. ، كلـ يسجؿ كقكع إصابات( عاما52)حسف مبارؾ أبك سعيد 

، مكقعان 20/6/2012 مف يـك األربعاء المكافؽ 18:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ، عند حكالي الساعة  .15
عسكريان تابع لعناصر المقاكمة الفمسطينية يقع في مجرل كادم غزة، شماؿ مخيـ النصيرات، كقد تسبب القصؼ في كقكع 

. أضرار داخؿ المكقع، كلـ يبمغ عف كقكع إصابات
، 20/6/2012 مف مساء يـك األربعاء المكافؽ 18:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ، عند حكالي الساعة  .16

اإلدارة المدنية - الكائف عمى تمة الحاكـ- كيتبع كتائب القساـ- أحد مكاقع التدريب العسكرم التابع لممقاكمة الفمسطينية
أطفاؿ كسيدة  (5)أفراد مف عائمة كشح، بينيـ  (9)شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة - سابقان 

: ، كطفمييما( عامان 52)نعيمة ابراىيـ محمد كشح : ، كزكجتو( عامان 52)فكزم كامؿ محمد كشح : رب العائمة: كاحدة، كىـ
، كمرح ( سنكات4)، ابراىيـ ( سنكات10)محمد : ، كأطفالو( عامان 33)أنكر : ، كابنو( سنكات9)كختاـ  ( سنكات6)مجاىد 

كجميعيـ أصيبكا بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى . ( عامان 18)محمد عماد كامؿ كشح : ، كأبف عمو(عاماف)
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مف المنازؿ السكنية  (7)كأدل القصؼ إلى تدمير المكقع بشكؿ بالغ، كتضرر عدد . كماؿ عدكاف بالمتكسطة كالطفيفة
 .المجاكرة لممكقع مف الناحية الغربية، بشكؿ جزئي

 

 :عمى النحو اآلتي: فوزي كامل محمد وشح المواطن مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،

اإلدارة / في حي البخارم- مكاف الكتيبة الثالثة لألمف الكطني- أسكف في منزؿ مككنة مف ثالثة طبقات، كيقع غرب تمة الحاكـ
شرؽ مخيـ جباليا، حيث يقع مكقع تدريب يتبع كتائب القساـ عمى التمة المعركفة بتمة الحاكـ، كأسرتي تتككف مف – المدنية سابقان 

 .مف النساء (7)منيـ مف األطفاؿ، ك (7)فردان، عدد  (18)فردان، كيعيش في منزؿ المككف مف ثالث طبقات (17)

 4)ابراىيـ : كشقيقتو–  (أعكاـ10)محمد أنكر فكزم كشح : ، كاألطفاؿ ( عامان 52)نعيمة ابراىيـ محمد كشح / تكاجدت كزكجتي
 9)كختاـ - ( أعكاـ7)مجاىد : الذم كاف يتكاجد معنا، كأيضان أبنائي ( عامان 33)كىـ أبناء ابني أنكر(: عاماف)مرح : كشقيقتو (أعكاـ
، أماـ منزلنا الكائف غرب اإلدارة المدنية في مخيـ جباليا في ساعات العصر، ( عامان 18)محمد عماد كامؿ كشح : كابف أخي. (أعكاـ

،  جمسنا مقابؿ المنزؿ نياية الشارع الرممي المتفرع مف 20/6/2012 مف مساء يـك االربعاء المكافؽ 18:45عند حكالي الساعة 
فجأة شعرت . شارع السكة المتجو لمنزلي كالذم يغمؽ بتمة الحاكـ حيث مكقع تدريب يتبع لممقاكمة الفمسطينية يعرؼ بمكقع اإلدارة

بنفسي أطير في اليكاء ثـ أرتطـ باألرض عمى بعد ثالثة أمتار مف مكاف جمكسي، كشاىدت غبار كثيفان يمأل المكاف كاف ىذا مفاجئان 
لي، تفقدت أفراد عائمتي الذيف كانكا يجمسكف حكلي، فشاىدتيـ جميعان ينزفكف دمان، فقد أصيبكا بجراح، تفقدت نفسي فشاىدت الدماء 

تنزؼ مف ساقي كساعدم األيسر، ككنت أشعر بألـ شديد في الظير، كبضيؽ في التنفس، لـ أبارح مكاني، كبعد دقائؽ سمعت 
صكت صافرة سيارة اسعاؼ تصؿ المكاف، فتمالكت نفسي، كأخذت أساعد المسعفيف في نقؿ أبنائي كأحفادم، حيث كصمت عدة 

سيارات اسعاؼ المكاف، كما جاءت بعض السيارات المدنية بيدؼ المساعدة، كتجمع الجيراف كعدد مف الشباف، ككانكا جميعان 
يساعدكف في نقؿ الجرحى مف أفراد عائمتي، كبعد االنتياء مف نقميـ ذىبت مع إحدل سيارات االسعاؼ الى مستشفى كماؿ عدكاف، 
، كطمأنكني عمى صحتي كصحة أفراد عائمتي الجرحى، حيث عممت أف طائرات االحتالؿ قصفت  كىناؾ قدمكا لي العالج الالـز

ابراىيـ كمحمد، عكلجكا في مستشفى / مكقع اإلدارة المالصؽ لمنزلي كلمكاف جمكسنا، كعممت أف زكجتي كابني مجاىد، كأحفادم
عدكاف نفسو، كبعد ثالث ساعات عدت الى منزلي، حيث تفقدت المنزؿ الذم تضرر بشكؿ بالغ جراء القصؼ، حيث دمر سكر 

، كعدد  (8)نافذة، كعدد  (15)السطح، كعدد   (2)أبكاب خشبية كحديدية، كخزانات المياه كمرايا السخاف الشمسي، كطقمي نـك
صحف القط، كشبكة المياه عمى السطح، كغاز، كمكتكسيكؿ البني كاف  (2)، ك"رسيفر"جياز استقباؿ  (4)تمفزيكف ممكف، كعدد 

كعممت أف قكات االحتالؿ قصفت الجزء الغربي . شجرة مثمرة مزركعة في حديقة المنزؿ (32)يتكقؼ في مخزف المنزؿ، كعدد 
كعممت أف ستة . الجنكبي مف مكقع تدريب كتائب القساـ، كالكائف عمى تمة االدارة المدنية كالمالصقة لمنزلي مف الجية الشرقية تمامان 

كىي المرة الخامسة التي يتضرر فييا منزلي جراء قصؼ االدارة المدنية نفسيا، . مف منازؿ الجيراف قد تضررت أيضا جراء القصؼ
. آخرىا عدكاف الرصاص المصبكب

 
، مكقعان 20/6/2012 مف يـك األربعاء المكافؽ 18:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ، عند حكالي الساعة  .17

عسكريان تابع لعناصر المقاكمة الفمسطينية يقع في مجرل كادم غزة، شماؿ مخيـ النصيرات، كقد تسبب القصؼ في كقكع 
. أضرار داخؿ المكقع، كلـ يبمغ عف كقكع إصابات
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، 23/6/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 2:10قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  .18
مكاطنيف بإصابات  (10)، كقد أدل القصؼ إلى إصابة (السرايا)الناحية الجنكبية مف مكقع مجمع األجيزة األمنية سابقان 
، ( عامان 21)، محمكد إياد قاسـ ( عامان 21)إياد إبراىيـ قاسـ : تراكحت بيف متكسطة كطفيفة مف بينيـ أربعة مدنييف ىـ

. ( عامان 20)، محمد منصكر المكح ( عامان 62)صفكت جميؿ أبك شعباف 
، 23/6/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 2:05قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ، عند حكالي الساعة  .19

الكائف محؿ اإلدارة المدنية سابقان، الجزء - كيتبع كتائب القساـ- أحد مكاقع التدريب العسكرم التابع لممقاكمة الفمسطينية
: كالجرحى ىـ. مكاطنيف، مف بينيـ طفؿ كسيدة (8)شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة - الجنكبي

، ككحيد عمي أيكب ( عامان 21)سالـ : ، كاالبف( عامان 53)ىنية محمد لبد : ، كزكجتو( عامان 56)ربحي حسف شعباف لبد 
، كعبد الحميـ محمد خميؿ الحمك ( عامان 19)، كناصر محمد سالمة الغكانمة ( عامان 16)عمي : ، كطفمو( عامان 48)صالح 

، كجميعيـ مف سكاف المنطقة، كأصيبكا بجراح كصفتيا المصادر الطبية في ( عامان 28)، كأحمد ماجد الشمبارم ( عامان 56)
مف المنازؿ السكنية  (5)كأدل القصؼ إلى تدمير المكقع بشكؿ بالغ، كتضرر عدد . مستشفى كماؿ عدكاف بالطفيفة

. المجاكرة لممكقع مف الناحية الغربية، بشكؿ جزئي
،  مكقعان تابعان 23/6/2012 فجر السبت المكافؽ 2:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ عند حكالي الساعة  .20

ألحد أذرع المقاكمة يقع جنكب غرب مدينة دير البمح، غرب حي البركؾ، كقد أسفر القصؼ عف كقكع أضرار جسيمة 
منازؿ سكنية تعكد ألفراد مف عائمة بركة، تقع في محيط المكقع  (6)بالمكقع، كما تسبب في كقكع أضرار جزئية في 

مكاطنيف مف بينيـ سيدة، بجراح جراء تطاير الركاـ كتحطـ زجاج النكافذ، كما تضررت  (3)المستيدؼ، كما كأصيب 
، كسر في الظير كالكتؼ ( عامان 31)تحرير عكض اهلل حسف بركة : كالجرحى ىـ . مركبتيف الثنيف مف أصحاب المنازؿ

األيسر، كنقمت عبر سيارات اإلسعاؼ إلى مستشفى شيداء األقصى لتمقى العالج، أحمد  حماد أحمد بركة البالغ مف العمر 
، كالذم يدرس التمريض بعالج شقيقو ( عامان 20)، كأصيب بجركح في اليد اليسرل كالكجو، كقد قاـ شقيقو معاذ ( عامان 26)

. ، كقد أصيب في األذف كاألنؼ كعكلج في المنزؿ( عامان 25)داخؿ المنزؿ، حسف عكض اهلل حسف بركة البالغ مف العمر 
. يذكر اف جميعيـ أصيب داخؿ منازليـ

 مف مساء يـك السبت المكافؽ 11:00قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  .21
، سيارة مدنية مف نكع بيجك بيضاء المكف كانت تسير مقابؿ محطة أبك جبة لمكقكد عمى شارع صالح الديف 23/6/2012

في حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة، ىذا كقد سقط الصاركخ عمى الشارع بجانب السيارة، كقد استطاع سائؽ السيارة اليرب 
. فيما لحقت أضرار مادية بالسيارة
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 التعسفي والحجز االعتقال 
كاصمت قكات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سكاء مف خالؿ تكغالتيا في أراضي 

  حيثاستخداـ المعابر كمصائد لمفمسطينييفأك مف خالؿ . القطاع أك مف خالؿ مطاردة الصياديف كاختطافيـ مف عرض البحر
 . ليـتستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أك تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا التصاريح الالزمة

صيادان اعتقمتيـ قكات االحتالؿ في  (13)مف بينيـ . ان فمسطيني (15)اعتقمت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير كفي ىذا السياؽ 
عرض البحر بينما كانكا يزاكلكف مينة الصيد، كشابيف اخراف تـ اعتقاليما بالقرب مف الشريط الحدكدم الفاصؿ شرؽ مخيـ المغازم 

 .كسط القطاع
 

 :يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي
 الساعة حكالي عند القطاع، كسط المغازم، مخيـ شرؽ جنكب الفصؿ حدكد اجتياز حاكال شابيف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات اعتقمت
 كامؿ محمد الفتاح عبد ك ،(عامان  18) العمر مف البالغ البكبمي كامؿ حسني كليد كىما ،2/6/2012 المكافؽ السبت يـك 19:00
 الساعة حكالي عند سراحيما أطمقت االحتالؿ قكات أف يذكر المغازم، مخيـ مف كالىما ك ،(عامان  18) العمر مف البالغ البكبمي
. 3/6/2012 المكافؽ االحد يـك صباح مف 6:00

, رفح بحر عرض مف صياديف 3, 6/6/2012  المكافؽ األربعاء يـك فجر مف 12:00 الساعة حكالي عند, الحربية الزكارؽ اعتقمت
 قرب رفح غرب جنكب (كيمكمتر 6) بحرم ميؿ 4 حكالي بعد عمى,  (مجداؼ حسكات) يدكم مجداؼ قكارب 3 عمى كانكا بينما

 السرديف نكع مف السمؾ لتجذب كتضيء البحر في مكاف في تقؼ ضكء حسكات عف عبارة  كىي,رفح بحر في , مصر مع الحدكد
 15 المكاف في كاف فقد, (عاما21) البردكيؿ إبراىيـ محمد أحمد الصياد افادة ككفؽ, لمصيد الشباؾ تمقى ذلؾ بعد, مكسمو حيث
 المياه في كثيؼ بشكؿ الرصاص بإطالؽ كبدء, متر 200 ب حكالي تقدر بمسافة إسرائيمي حربي زكرؽ كصؿ البداية كفي قارب
 اعتقاؿ مف الجنكد كتمكف المكاف مف كىربنا, الصياديف قكارب االحتالؿ جنكد يعتمييا مطاطية زكارؽ 3 كالحقت الصيد قكارب قرب
 الندل ابراىيـ عدناف سامي الطفؿ ك, (عاما 23) محمد كشقيقي,  (عاما 19) البردكيؿ إبراىيـ محمد إسماعيؿ : شقيقي مف كال
. معمكمة غير لجية كاقتادكىـ (عاما 17)

: عمى النحو اآلتي: أحمد محمد ابراهيم البردويل المواطن مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،

أطفاؿ، ككالدم تكفي نتيجة (4)أفراد بينيـ  (9)، أعزب، كعائمتي مككنة مف (عامان 23)أنا أحمد محمد ابراىيـ البردكيؿ، عمرم
، نعيؿ عائمتنا، كنعمؿ في (عامان 19)، كاسماعيؿ (عامان 23)إصابتو خالؿ عممو في بحر رفح، لذلؾ فقد أصبحت أنا كأشقائي محمد، 

، كأقيـ قرب مسجد الصحابة في منطقة المكانئ غرب محافظة رفح، عند حكالي  مينة الصيد البحرم التي كرثناىا عف كالدنا المرحـك
،تكجيت برفقة أشقائي محمد إسماعيؿ، كعمي الصياد خميؿ ابراىيـ 5/6/2012 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 19:30الساعة 

بينما أشقائي كالن عمى قارب مجداؼ يدم فيما  (حسكة)البردكيؿ، كالصياد قصي جكاد الشيخ عمي، حيث انطمقت عمى قارب مكتكر
 6)كاف عمي كقصي كآخريف عمى قارب رابع كدخمنا البحر حيث تكجينا قرب الحدكد المصرية داخؿ البحر، لمسافة تقدر بحكالي 

قارب صيد،  كيقـك  (15)شاطئ البحر، باإلضافة لتكاجد عدد مف قكارب الصيد األخرل، كتقدر جميعيا بحكالي  (كيمكا متر غرب
في البداية بالتمركز في البحر، كتقـك بعض القكارب المكجكدة عمييا مكاتير كيرباء بإنارة أضكاء حتي تجذب السمؾ، عممان أػف ىذا 
مكسـ صيد سمؾ السرديف، كبعد تجمع االسماؾ عمى سطح البحر نمقي الشباؾ كنصطادىا، عممان أف ىذه العممية مستمرة منذ عدة 
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، كبدأ الجنكد عميو بإطالؽ الرصاص في الماء (دبكر) مساء اليـك ذاتو، اقترب منا زكرؽ حربي23:30أياـ، كعند حكالي الساعة 
قرب قكاربنا، كألنى عمى قارب مكتكر، ىربت مف المكاف، كىرب الصياديف اآلخريف، كشاىدت قكارب مطاطية  تحيط بأشقائي، 

، حيث اقتادىـ معيـ، كلـ أتمكف مف التكاجد في البحر، خكفا عمى (عامان 17)كقارب لمصياد سامي عدناف الندم البالغ مف العمر
، كاف البحر ىادئ، فتكجيت برفقة عمي إلى نفس المنطقة، حيث تأكدت مف اعتقاليـ، حيث كجدنا ( دقيقة30)حياتي، كبعد حكالي 

. مكانيـ قارب أخي اسماعيؿ، كلـ نعرؼ منذ تمؾ المحظة معمكمات عنيـ، كعف سامي الندم

 يـك مساء مف 21:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت
 غرب شماؿ السكدانية، منطقة غربي البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 17/6/2012 المكافؽ األحد
 ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة مالبسو بخمع متنيا عمى كانكا صياديف (2) كأجبرت- حسكة نكع مف- قاربيف حاصرت ثـّ . غزة مدينة
 جباليا سكاف مف كالىما (عامان  30) اهلل سعد محمد صبحي أشرؼ: ىـ كالصياديف الحكستيف، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت
 الشاطئ مخيـ سكاف مف الصكرم، محمد كمحمد مطر أحمد كمحمكد مف كؿ عمى كضايقت ،(عامان  26) محمد: كشقيقو النزلة،
. غزة بمدينة

 األربعاء يـك 21:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت
 شماؿ محافظة في السكدانية، منطقة غرب البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 20/6/2012 المكافؽ

 مالبسيـ بخمع متنيما عمى كانكا صياديف (6) كأجبرت حسكة، نكع مف- كقارب مجداؼ، نكع مف- قاربيف حاصرت ثـّ . غزة
 ،(عامان  39) كردة أبك رشدم صالح حاتـ: ىـ كالصياديف القاربيف، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة
 صبحي ىادم ،(عامان  19) السكسؾ أحمد إبراىيـ نعماف ،(عامان  48) خمة الرحمف عبد مطر محمد ،(عامان  30) فضؿ: كشقيقو
 الصياديف أجبر الذم األمر النزلة، جباليا سكاف مف كجميعيـ ،(عامان  23) كردة أبك رشدم محمد محمكد ،(عامان  22) سعداهلل محمد

 التالي اليـك صباح مف 10:00 الساعة  عنيـ اإلفراج تـ.  أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد كأماكف شباكيـ ترؾ عمى اآلخريف
. 21/06/2012 المكافؽ

 يـك مساء مف 10:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت
 ميميف بعد عمى غزة قطاع جنكبي البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 12/6/2012 المكافؽ الثالثاء
 (2) كأجبرت- حسكة نكع مف- قارب حاصرت ثـّ . كرفح خانيكنس محافظتي بيف الكاقع الشاطئ قبالة الميؿ كنصؼ بحرييف
 محمكد: ىـ كالصياديف الحكسة، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة مالبسيـ بخمع متنيا عمى كانكا صياديف
. غزة مدينة غرب الكاقع الشاطئ مخيـ سكاف مف كىـ ،(عامان  19) محمد: كشقيقو ،(عامان  22) بكر رضكاف عزيز
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 الخاتمة

استمرار يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في قطاع غزة؛ مف خالؿ 
طالؽ النار دكف تمييز كتعمد   كاستمرار حرمانيـ ؛استمرار االعتداءات المكجية ضد الصياديف؛ ك المدنييفاستيداؼأعماؿ القتؿ كا 

استمرار  كما يظير .مف تجاكز األمياؿ الثالثة، بما في ذلؾ اعتقاليـ كاالستيالء عمى مراكبيـمف الصيد مف خالؿ منعيـ 
 متران عمى امتداد حدكد القطاع فيما كصمت 300الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعمنت قكات االحتالؿ أنيا تبمغ 

؛ فتح سد كادم غزة كترؾ المياه تندفع نحك القطاع دكف تحذير مسبؽ؛ كتعمد  عمى أرض الكاقعكيمكمتر داخؿ القطاع أكثر مفإلى 
  .استيداؼ التجمعات السمميةكتكرار 

المدنييف الفمسطينييف في قطاع مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف يجدد استنكاره استمرار كتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية المكجية ضد 
 يجدد استنكاره لالنتياكات كما. ينتيؾ القانكف الدكلي الذمالقيكد التي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ غزة كاستمرار 

المكجية ضد الصياديف؛ كاستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الكصكؿ إلى المستشفيات كتمقي العالج كالرعاية الصحية المناسبة؛ 
كمكاصمة االعتقاالت التعسفية كاالستيداؼ المتعمد كالمنظـ لعماؿ جمع الحصى كالركاـ، الذيف دفعيـ الفقر إلى البحث عف كسائؿ 

 كيشدد مركز الميزاف عمى أف استمرار الحصار يشكؿ مساسان جكىريان بجممة حقكؽ اإلنساف .خطيرة لمحصكؿ عمى مصدر لمرزؽ
بالنسبة لمفمسطينييف في قطاع غزة، كيمعب دكران أساسيان في تدىكر األكضاع اإلنسانية، حيث تتفاقـ المشكالت االجتماعية كتتدىكر 

 .مستكيات المعيشة في ظؿ ارتفاع معدالت البطالة كالفقر في صفكؼ السكاف
مركز الميزاف يرل في مضي قكات االحتالؿ اإلسرائيمية قدمان في انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كالقانكف الدكلي لحقكؽ 

اإلنساف انعكاسان طبيعيان لعجز المجتمع الدكلي عف القياـ بكاجباتو القانكنية كاألخالقية تجاه المدنييف في األراضي الفمسطينية المحتمة 
تمؾ القكات عمى -  كلـ يزؿ–أف عجز المجتمع الدكلي عف اتخاذ خطكات فاعمة شجع  ك.كفي قطاع غزة عمى كجو الخصكص

. مكاصمة انتياكاتيا
كيطالب مركز الميزاف المجتمع الدكلي بالتحرؾ الفكرم كالفعاؿ لكقؼ الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة، كضماف مركر 

كمركز الميزاف يؤكد . المكاد الضركرية إلعادة اإلعمار، كاألغذية كاألدكية كالمالبس كالكقكد، كالسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع
عمى أف العقكبات الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف، كتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ القانكف الدكلي 

 . اإلنساني كيرقى الحصار كجممة الممارسات األخرل إلى مستكل الجرائـ ضد اإلنسانية
 العاجؿ كالفاعؿ لكقؼ انتياكات قكات االحتالؿ اإلسرائيمي لقكاعد القانكف بالتحرؾلمجتمع الدكلي  امطالبتوالميزاف يجدد مركز كما 

مف كؿ  في األراضي الفمسطينية المحتمة كمالحقة ة كالعمؿ عمى تطبيؽ العداؿ،الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف
.  كتقديميـ لمعدالةنتياكاتأمركا بارتكاب ىذه االارتكبكا أك 

كالمركز يشدد عمى ضركرة إنياء حالة اإلفالت مف العقاب التي ميزت سمكؾ المجتمع الدكلي تجاه انتياكات حقكؽ اإلنساف كقكاعد 
. القانكف الدكلي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة

 
انتهى 

 


