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مقدمة 
 

 اإلنساف المزيد مف االنتياكات لحقكؽ كارتكبتاستيداؼ السكاف المدنييف كممتمكاتيـ في قطاع غزة،  اإلسرائيميكاصمت قكات االحتالؿ 
 كفؽ التسمسؿ الزمني لكقكع اإلسرائيمية، يستعرض ىذا التقرير االنتياكات 2012 مف العاـ االكؿ النصؼكقكاعد القانكف الدكلي، خالؿ 

 .األحداث
 (5)قتيؿ مف بينيـ  (46) حيث بمغ عدد القتمى لمجمؿ االنتياكات التي كقعت خالؿ الفترة المحددة، بخالصة احصائية يبدأ التقرير

معتقؿ،  (72) سيدة، كبمغ عدد المعتقميف  (24)طفؿ، ك (58)مصاب، مف بينيـ  (221)اطفاؿ، كسيدة كاحدة، بينما بمغ عدد االصابات 
. صياد (42)مف بينيـ 

 قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير،  دكف اف تمقي باالن، أك ىاارتكبت التي جرائـ اغتياؿ كتصفية جسدية، تناكؿكم 
تبدم أم اكتراث بقكاعد القانكف الدكلي، التي تصنؼ ىذا النكع مف الجرائـ عمى أنو يشكؿ انتياكان جسيما لقكاعد القانكف الدكلي، كمخالفا 
لممعايير الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف كافة، التي كفمت الحؽ في الحياة كالسالمة البدنية كحؽ أساسي غير قابؿ لالنتقاص تحت أم 

كحسب تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد صعدت قكات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير مف جرائـ . 1مف الظركؼ
 (18)أشخاص، كأسفرت تمؾ الجرائـ عف إصابة  (7)حاالت اغتياؿ، تسببت في مقتؿ  (5)االغتياؿ كالتصفية الجسدية حيث سجؿ كقكع 

 . بالمتكسطة، كسيدة كصفت جراحيماأشخاص اخريف مف بينيـ طفؿ

تسببت  .ستيدؼ مناطؽ مختمفة مف قطاع غزةالتي ت ة كالمدفعية الصاركخيىجماتيا قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ةكاصؿالتقرير ـتناكؿ كم
لحاؽ أضرار مادية في منازؿ كمنشآت في حالة مف الرعب كاليمع  كما تبث عمميات القصؼ. مدنية إصابة مكاطنيف بجركح كشظايا، كا 

حسب تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ ك.  خاصة اليجمات الميمية السيما األطفاؿ كالنساء منيـ،في نفكس السكاف المدنييف
شخصان، مف بينيـ  (122)اصابة شخص مف بينيـ ثالثة اطفاؿ، ك (29)مقتؿ عف ت  أسفر،حالة قصؼ صاركخي كمدفعي (94)كقكع 

 . طفؿ (39)
 التقرير االستيداؼ المنظـ لممدنييف كممتمكاتيـ في المناطؽ القريبة مف الحدكد، في إطار سعي قكات االحتالؿ إلى فرض منطقة كيبرز

كىي جريمة يترتب عمييا تداعيات خطيرة لجية . أمنية عازلة تصؿ إلى حكالي كيمك متر عمى طكؿ الحدكد الشرقية كالشمالية لمقطاع
تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ كالمزارعيف ممف يممككف أراضي فييا، كحرماف عشرات األسر مف مصدر رزقيا، كاقتطاع نسبة ميمة مف 

راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية كتمثؿ نسبة ميمة مف مجمكع األ
  استيداؼلةحا (89)اإلنساف فقد سجؿ كقكع ككفقان لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ ، األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

شخصان اخر  (81)اشخاص مف بينيـ طفالف، كاصابة  (10)كأسفرت تمؾ االعتداءات عف مقتؿ , تتعمؽ بفرض منطقة أمنية عازلة
 .طفؿ (19)بجركح متفاكتة مف بينيـ 

 التقرير االنتياكات المكجية ضد الصياديف الفمسطينييف، التي تأتي في إطار الحصار الشامؿ الذم تفرضو قكات االحتالؿ كيستعرض
شيدت الفترة التي يتناكليا التقرير استيداؼ تمؾ حيث . عمى القطاع كتحـر سكانو مف حقيـ في العمؿ كتنتيؾ جممة حقكقيـ اإلنسانية

                                                           
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف في زمف الحرب المؤرخة في 147، 146 يستند مركز الميزاف في تحميمو كاستخالصو ليذه النتيجة، إلى نص المادتيف 1

لى المبدأ األكؿ مف مبادئ األمـ المتحدة الخاصة بالمنع كالتقصي الفعاليف لعمميات اإلعداـ خارج نطاؽ القانكف كاإلعداـ التعسفي 1949أغسطس /  آب12 ، كا 
تشريف األكؿ / مف المعاىدة الرابعة المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب المكقعة في الىام في الثامف عشر مف أكتكبر (23)، ك نص المادة 1كاإلعداـ دكف محاكمة

 .التي تستند إلييا دكلة االحتالؿ الحربي قانكنيان في تعامميا مع الفمسطينييف كما تدعي (الىام  )1907
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، كاستيدافيـ بشكؿ أمياؿ عف شاطئ غزة (3) مسافتوالقكات لمصياديف كمنعيـ مف مزاكلة عمميـ مف خالؿ حرمانيـ مف تجاكز ما 
طالؽ متكرر كما اعتقمت .  ما أدل إلى إتالؼ ثالثة محركات. النار تجاىيـ كمالحقتيـ بالزكارؽ الحربية المطاطية حتى شاطئ البحركا 

 (15)كاستكلت قكات االحتالؿ عمى . صياد مف بينيـ طفالف، كأفرجت عنيـ معظميـ بعد ساعات مف احتجازىـ (42)قكات االحتالؿ 
. 2012مرة منذ بداية العاـ  (63)مركب صيد، كما فتحت تمؾ القكات النار لتمنعيـ مف مكاصمة الصيد 

 سكاء مف خالؿ تكغالتيا في أراضي القطاع أك مف خالؿ كيظير التقرير مكاصمة قكات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ كالحجز التعسفي
فمسطينيان، مف بييـ  (72) التقرير يتناكليا خالؿ الفترة التي  قكات االحتالؿاعتقمتحيث . مطاردة الصياديف كاختطافيـ مف عرض البحر

خالؿ عكدتيـ ( ايرز)اشخاص تـ اعتقاليـ عند معبر بيت حانكف  (4)كطاردتيـ قكات االحتالؿ في عرض البحر، مف الصياديف  (42)
. اك خركجيـ مف قطاع غزة

قكات االحتالؿ إغالؽ حيث تكاصؿ  التي تربط قطاع غزة بالعالـ الخارجي، كأخيران يستعرض التقرير القيكد المفركضة عمى حركة المعابر
. عمى حركة البضائع كاألفراد كفرض قيكد مشددة المعابر،

، حيث يبدأ 2012 مف العاـ الجارم الثاني النصؼيحاكؿ التقرير أف يعطي خمفية كاضحة باألرقاـ لمجريات العدكاف اإلسرائيمي خالؿ ك
بإعطاء القارئ خالصة إحصائية لمجمؿ االنتياكات التي كقعت خالؿ الفترة المحددة، كمف ثـ يشرع في سرد كقائع االنتياكات بطريقة 

كتشكؿ المعمكمات الكاردة في ىذا التقرير معمكمات أساسية، يستطيع الباحث أك الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصكؿ عمى . إخبارية
. معمكمات تكثيقية كافية حكؿ كؿ حادث يرد في التقرير



 

5 

 

 قانونية توطئة
.  أكثر تنكعان كتعقيدان كعنفان 1967 العاـ  أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقكاعد القانكف الدكلي في المناطؽ الفمسطينية التي احتميا في

 12كقد أخذت ىذه االنتياكات منحىن خاصان منذ أف نفذت إسرائيؿ خطة االنفصاؿ أحادم الجانب عف قطاع غزة، كالتي انتيت بتاريخ 
كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ عمميات المراقبة الميدانية التي يقـك بيا مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف، حيث ترتكب . 2005 (سبتمبر)أيمكؿ 
قطاع غزة، مدعيةن أنيا لـ في كحقكؽ اإلنساف   اإلنساني كمجمؿ قكاعد القانكف الدكلي جنيؼ الرابعة ألحكاـ اتفاقيةة منظـاتانتياؾقكات 

 غير أف مجمؿ التحميؿ القانكني، بما في ذلؾ مداكالت .تعد قكة احتالؿ تتحمؿ مسئكليات قانكنية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطة
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

تكفير ل ؿ، إ1949الخاصة بحماية المدنييف في أكقات الحرب لمعاـ  اتفاقية جنيؼ الرابعة ، كبشكؿ خاصالقانكف الدكلي اإلنسانييرمي 
ف دكلة االحتالؿ ليست مطمقة اليديف في استخداـ ما فإ كعميو .لمدنييف كممتمكاتيـ أثناء حاالت الحرب كالنزاع المسمح كاالحتالؿالحماية ؿ

 القكة أك اإلجراءات أك السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، كيجب عمى الدكاـ أف تراعي إلى أقصى حد مصالح السكاف فتشاء ـ
 .ال تغير مف الكضع القانكني لتمؾ األراضيأالمدنييف كحماية ممتمكاتيـ ك

م استيداؼ أيجب أف تككف بمنأل عف  (المباني كالممتمكات المدنية)مف القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني أف األعياف المدنية ك
كما كأف ىناؾ قيكد صارمة كتحريـ كامؿ . مف جانب القكات المحتمة كيحظر تماما التعرض ليا كيجب أف تتكفر ليا الحماية الكاممة

كما يحظر معاقبة السكاف جماعيان . الستخداـ كسائؿ قتالية كأسمحة معينة في العمميات الحربية كبالتأكيد في حالة احتالؿ األراضي
إف استخداـ القكة مف جانب قكة االحتالؿ يجب أف يراعي مبدأيف كبشكؿ أساسي . كمحاصرتيـ كمنع أك عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليـ

 :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 بالقكاعد كفقط 

أحد ىذه الشركط ىك تكفر ضركرة عسكرية قاىرة ال تترؾ لمقكة القائمة باالحتالؿ مناصان مف عدـ . لممدة التي تتكافر فييا ىذه الشركط
كقد أجمع مفسرك اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف مبدأ الضركرة العسكرية يعنى كؿ اإلجراءات الضركرية التي تحقؽ ىدفان . االلتزاـ بالقكاعد

كاالقتضاء ىنا يعني أف تحقيؽ اليدؼ مف الحرب ال يمكف أف يتأتى دكف القياـ بيذا . عسكريان تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض
التحمؿ مف بعض القيكد، عمى أف ال يككف اليدؼ مف التحمؿ ىك أف يتخذ التدمير  (في بعض األحياف)كما يعني االقتضاء . العمؿ

غير أف مبدأ الضركرة الحربية ال يمكف أف يستقيـ دكف التعامؿ معو بالتكازم مع مبادئ أخرل، كالتناسب . كعقكبة جماعية أك كرادع فقط
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 عنيا كاألسمحة كاألساليب 
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، أك التي يتكقع أف تمحؽ بالمدنييف ىاؽ التي ليست ليا عالقة بالعمميات أك بالنتائج المتكقع تحقي،الممتمكات كخسائر 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

تؤكد قكاعد القانكف الدكلي عمى مجمكعة مف المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنييف كأركاحيـ ككرامتيـ، كمنحيـ فرصة لعيش ك
حياة اقرب ما يككف إلى الطبيعية حتى في ظؿ النزاع المسمح كاالحتالؿ، بما في ذلؾ حماية كتشغيؿ الخدمات األساسية، كالصحة 

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

كعميو كذلؾ الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف األغذية الضركرية، كالمالبس، كالمقكيات المخصصة لألطفاؿ . حتى لك كاف خصما
". 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 ثابتة أك " مف االتفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو 53كتحظر المادة 
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 كىي 147 ك146كتعتبر المادتاف 
 عمى أف 147تنص المادة . ما تعتبر جرائـ حرب، يجب مالحقة مقترفييا كتقديميـ لممحاكمة في محاكـ أم طرؼ مف األطراؼ السامية

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

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

أشخاص محمييف أك ممتمكات . ضركرات حربية كعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشركعة كتعسفيةقكاغتصاب الممتمكات عمى نحك ال تبرر
 .نسانيةالقتؿ العمد، كالتعذيب أك المعاممة الالا: محمية باالتفاقية

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

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

." األشخاص
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 :سياسة الحصار والقانون الدولي
المسبب الرئيس ، 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 كالتنقؿ كما . لحدكث انتياكات حقكؽ اإلنساف في القطاع
كأثبتت تجربة سنكات عديدة .  فإنيا تتسبب في كقكع انتياكات خطيرة لجممة مف الحقكؽ األخرل2،كفمتو المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف

، كالحؽ في التمتع بمستكل معيشي مالئـ لمفرد 3أف 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 كالمناىج . 4كأسرتو

، كالحؽ في التمتع بأعمى مستكل يمكف بمكغو مف 5الدراسية، كالمعدات الالزمة لمصرؼ الصحي كحماية البيئة، انتياكات لمحؽ في الغذاء
، كالحؽ في العيش في بيئة صحية، كىي مسئكليات تقع عمى عاتؽ إسرائيؿ كما 7 ، كالحؽ في التعميـ المناسب6الصحة العقمية كالجسمية

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 شخص أك 

كيعتبر إيقاع العقكبات الجماعية انتياكان صارخان لمقانكف الدكلي اإلنساني، كبخاصةن لمحمايات . مكاد إلى التحرؾ خارج أك داخؿ قطاع غزة
. 8التي 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 اإلنسانية 
 فؾ االرتباط، تشكؿ الممارسات اإلسرائيمية كقدرة إسرائيؿ عمى إغالؽ قطاع غزة بالفعالية كالشدة التي يصفيا ىذا التقرير أدلة منذأيضان، 

كبمكجب ىذه السيطرة كمداىا كقدرة إسرائيؿ عمى فرضيا باستمرار . عمى زيؼ ىذا االدعاء كعدـ استناده ألية أسس قانكنية أك كاقعية

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

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، كيحدد التعميؽ معايير 

الضماف القانكني لشغؿ المسكف، تكفير الخدمات كالمكاد كالمرافؽ كاليياكؿ األساسية، القدرة عمى تحمؿ الكمفة، الصالحية : ميمة يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي
 .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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كعميو فإف يتكجب عمى إسرائيؿ . يرتقي إلى مستكل السيطرة الفعمية الكاممة، فإف حالة االحتالؿ كالمسئكليات التي تترافؽ معيا مستمرة
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 مف  (قضية البسيكني)اإلسرائيمية العميا 
ضد قطاع غزة بأكممو كأنيا تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية كليس أمنية مف خالؿ سياسة العقاب الجماعي ىذه، كىك " حرب اقتصادية"

 .ما يؤكد انتياؾ الحصار لمقانكف الدكلي، كما أكدت عميو المجنة الدكلية لمصميب األحمر
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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 الدكلي كم. التقريرىذا تكثيقية كافية حكؿ كؿ حادث يرد في 
:  استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلىاإلنساني 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 النصف االول من العام جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل   

 
 عدد القتمى 46
 عدد القتمى من االطفال 5

 عدد الجرحى 221
 عدد الجرحى من االطفال 58
 عدد الجرحى من النساء 24
 عدد التوغالت 24
 عدد االعتداءات بحق الصيادين 63
 عدد حاالت االعتقال 72
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 2012خالل النصف االول من العام  يوضح ضحايا االنتهاكات االسرائيمية حسب الفئة المستهدفةجدول 
عدد الجرحى من االطفال  عدد الجرحى عدد القتمى من االطفال عدد القتمى عدد حاالت االستهداف العنوان 

 1 18 0 7 5 (اغتيال)عمميات القتل العمد 
 0 0 0 0 63 استهداف الصيادين

 18 46 0 1 8 استهداف التجمعات السممية
 0 20 0 2 35استهداف المزارعين قرب حدود الفصل 

 0 3 0 0 24التوغل داخل اراضي القطاع 
 1 11 2 7 18استهداف المدنيين قرب حدود الفصل 

 0 1 0 0 4استهداف عمال جمع الحصى 
 39 122 3 29 94القصف الصاروخي والمدفعي 

 58 221 5 46 251المجموع 
 

 
  

 2012 خالل النصف الول من العام الممتلكات الخاصةاضرار 

 نوع االنتهاك
 حجم الضرر

 العدد االجمالي
 كلي جزئي

 122 5 117 منازل سكنية

 43 2 41 منشأة 

 6 1 5 محالت

 3 1 2 مصانع

 11 2 9 مركبات

 1 0 1 آبار مياه
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 جرائم االغتيال والقتل خارج نطاق القانون  
ارتكبت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير، جرائـ اغتياؿ كتصفية جسدية، دكف اف تمقي باالن، أك تبدم أم 

اكتراث بقكاعد القانكف الدكلي، التي تصنؼ ىذا النكع مف الجرائـ عمى أنو يشكؿ انتياكان جسيما لقكاعد القانكف الدكلي، كمخالفا لممعايير 
الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف كافة، التي كفمت الحؽ في الحياة كالسالمة البدنية كحؽ أساسي غير قابؿ لالنتقاص تحت أم مف 

كحسب تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد صعدت قكات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير مف جرائـ االغتياؿ . 9الظركؼ
أشخاص  (18)أشخاص، كأسفرت تمؾ الجرائـ عف إصابة  (7)حاالت اغتياؿ، تسببت في مقتؿ  (5)كالتصفية الجسدية حيث سجؿ كقكع 

 . بالمتكسطة، كسيدة كصفت جراحيمااخريف مف بينيـ طفؿ

 :10يستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق عمى النحو اآلتي 

  زرقاء المكف، كانت تسير قرب مفترؽ كزارة  (اكبؿ)قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عمى األقؿ سيارة مف نكع
 مف يـك الجمعة المكافؽ 16:15المالية سابقان في الطريؽ الرئيس المؤدم إلى تؿ اليكل، غرب مدينة غزة، عند حكالي الساعة 

، زهير موسى أحمد القيسي، كتسبب القصؼ في قتؿ اثنيف كانا بداخميا، تبيف أنيما األميف العاـ لمجاف المقاكمة الشعبية 9/3/2012
، يذكر أف حنني أبعد إلى غزة فيما ىك مف سكاف مدينة نابمس، كما ( عاماًال 44) محمود محمد حنني،، كاألسير المحرر ( عاماًال 49)

، حيث نقؿ إلى مستشفى دار الشفاء بغزة ككصفت جراحو ( عامان 27) تسبب القصؼ في إصابة أحد المارة كىك يحيى زكريا الدىشاف،
 .  بالخطيرة

  دراجة نارية بينما كانت تسير 10/03/2012 مف ظير السبت المكافؽ 12:45استيدفت الطائرات اإلسرائيمية عند حكالي الساعة 
عمى الطريؽ المؤدم مف بمدة بني سييال إلى بمدة عبساف الكبيرة بالقرب مف مركز شرطة بني سييال شرقي مدينة خانيكنس، كتسبب 

منصور ، حيث نقؿ إلى مستشفى ناصر في خانيكنس جثة ىامدة، فيما لفظ ( عاماًال 51) حسين سميم برهم،: القصؼ في قتؿ كؿ مف
 .، أنفاسو األخيرة في مستشفى غزة األكركبي( عاماًال 21)كمال محمد أبو انصيرة، 

  حمراء المكف، (كايا) سيارة  مف نكع 10/3/2012 مف يـك السبت المكافؽ 4:28استيدفت الطائرات اإلسرائيمية عند حكالي الساعة ،
، كما تسبب القصؼ ( عاماًال 26)محمد إبراهيم الغمري، : كانت تسير قرب المدخؿ الشرقي لمدينة دير البمح، كتسبب القصؼ في قتؿ

 .في إصابة ثالثة أخريف كانا رفقتو بداخؿ السيارة
  10/3/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 15:50قصفت طائرات استطالع بصاركخ كاحد عمى األقؿ، عند حكالي الساعة ،

، بينما كاف يستقؿ دراجتو النارية خالؿ تكاجده قرب نفؽ لمكقكد عمى ( عاماًال 26)مهدي أحمد محمود أبو شاويش، مستيدفة المكاطف 
الشريط الحدكدم مع مصر في منطقة الشعكت جنكب رفح، ما تسبب بمقتمو عمى الفكر، كىك مف نشطاء ألكية الناصر صالح الديف 
الذراع المسمح لمجاف المقاكمة الشعبية، كىك مف سكاف حي البرازيؿ في رفح، ىذا كأصيب خمسة مف المكاطنيف بينيـ طفؿ، تصادؼ 

                                                           
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف في زمف الحرب المؤرخة في 147، 146 يستند مركز الميزاف في تحميمو كاستخالصو ليذه النتيجة، إلى نص المادتيف 9

لى المبدأ األكؿ مف مبادئ األمـ المتحدة الخاصة بالمنع كالتقصي الفعاليف لعمميات اإلعداـ خارج نطاؽ القانكف كاإلعداـ التعسفي 1949أغسطس /  آب12 ، كا 
تشريف األكؿ / مف المعاىدة الرابعة المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب المكقعة في الىام في الثامف عشر مف أكتكبر (23)، ك نص المادة 9كاإلعداـ دكف محاكمة

 .التي تستند إلييا دكلة االحتالؿ الحربي قانكنيان في تعامميا مع الفمسطينييف كما تدعي (الىام  )1907

. (1) راجع الملحق رقم 2010لإلطالع على قائمة بأسماء من قتلوا على أٌدي قوات االحتالل خالل العام .  10



 

12 

 

شظايا في أنحاء متفرقة مف الجسـ، كمحمد محمكد أحمد  ( عامان 24)محمد أسعد عبد ربو الغكطي، : تكاجدىـ في المكاف، كىـ
، التكاء في القدـ، كرمزم عاطؼ ( عامان 15)، سحجات في الكجو كاألطراؼ، كعبد الحميد عماد عبد اهلل كىبة، ( عامان 54)العرقاف، 

شظايا في الرأس، نقمكا لمستشفى  ( عامان 48)،  شظايا في األطراؼ، كعبد الحميد محمد محمد الخطيب، ( عامان 36)محمد عطا اهلل، 
 .أبك يكسؼ النجار في رفح لتمقي العالج، حيث كصفت المصادر الطبية فييا إصابتيـ بالمتكسطة

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

 46)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 (عاماًال  كقد الذ  صفت جراح اثنيف منيـ بالخطيرة،كمف بينيـ سيدة كآخريف  (9)،  كا 

، تامر خميؿ ( عامان 30)، حسف إسماعيؿ حسف ياسيف ( عامان 20)عطا بشير عبد الرازؽ الحمك : سائؽ الدراجة بالفرار، كالمصابيف ىـ
، أشرؼ محمد ماجد ( عامان 31)، عماد نعماف صالح أبك نحؿ ( عامان 22)، حسف محمد حسف عكدة ( عامان 25)مرسي السيالكم 

، عبد اهلل داككد ( عامان 46)، محمد عبد الرحيـ مقبؿ حمدكنة ( عامان 47)، انشراح حرب عبد القادر حمدكنة ( عامان 32)المصرم 
. ( عامان 20)المداكم 
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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 
حالة  (94)حسب تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع ك.  خاصة اليجمات الميمية السيما األطفاؿ كالنساء منيـ،المدنييف

 . طفؿ (39)شخصان، مف بينيـ  (122)اصابة شخص مف بينيـ ثالثة اطفاؿ، ك (29)مقتؿ عف ت  أسفر،قصؼ صاركخي كمدفعي
  :عناوين مختمفة وفق التسمسل الزمني لألحداث، والفئة المستهدفة كاآلتيسبعة  في بالقصف الصاروخي والمدفعييورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة 

 
جدول احصائي موجز يوضح االنتهاكات ذات العالقة بالقصف الصاروخي والمدفعي 

عدد حاالت العنوان 
االستهداف 

عدد القتمى من عدد القتمى 
االطفال 

عدد الجرحى من عدد الجرحى 
االطفال  

 3 19 2 23 26القصؼ الصاركخي كالمدفعي  كاستخداـ القكة المفرطة كالمميتة  
-  6-  4 6 قصؼ المركبات

 22 54-  1 16قصؼ المنازؿ السكنية 
 3 13 1 1 14قصؼ المنشآت الصناعية كالتجارية كالزراعية 
 7 20- -  19قصؼ مكاقع تدريب تابعة لفصائؿ فمسطينية 

 4 10- -  2قصؼ مكاقع تابعة لالجيزة االمنية 
- - - -  11القصؼ الصاركخي كالمدفعي لمناطؽ قريبة مف االحياء السكنية 

 39 122 3 29 94المجموع 
 

توزيع حاالت القصف الصاروخي والمدفعي حسب المنطقة 
 

عدد حاالت القصف المنطقة عدد حاالت القصف المنطقة 

 10محافظة خاف يكنس  24محافظة شماؿ غزة 

 15محافظة رفح  33محافظة غزة 

 94المجموع  12محافظة الكسطى 
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القصف الصاروخي والمدفعي واستخدام القوة المفرطة والمميتة  : اوالًال 

 ،مف عدكانيا المنظـ بحؽ الفمسطينييف في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة ،2012شير يكنيك صعدت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ 
 11في اطار استخداميا القكة المفرطة كالمميتة، دكف أم اكتراث لمبادئ القانكف الدكلي، السيما مبدأ الضركرة العسكرية، كمبدأ التناسب،

حالة قصؼ صاركخي كمدفعي استخدمت خالليا قكات االحتالؿ القكة المفرطة كالمميتة ما اسفر عف  (26)حيث رصد المركز كقكع 
. أطفاؿ، اصيبكا بجراح متفاكتة (3)فمسطينيان، مف بينيـ سيدة، ك (19)فمسطينيان، مف بينيـ طفالف، كاصابة  (23)مقتؿ 

 :يستعرض التقرير حاالت القصف الصاروخي والمدفعي عمى النحو اآلتي
  عف كفاة المكاطف 24/01/2012 مف فجر يـك الثالثاء المكافؽ 2:00أعمنت المصادر الطبية في خاف يكنس عند حكالي الساعة ،

، استيدؼ 14/11/2001، متأثرا بإصابتو بشظايا نتيجة قصؼ مدفعي إسرائيمي بتاريخ ( عامان 53)احمد عمي أبك سحمكؿ  حامد
، ما اسفر في حينو عف الحاؽ أضرار مادية بالمدرسة (مدرسة خالدية )مدرسة تابعة لككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

صابة حامد أبك سحمكؿ خالؿ مزاكلتو عممو في حراسة المدرسة بشظايا في الرأس تسببت بحدكث شمؿ تاـ لديو، كاستمر في تمقي  كا 
، بعد شعكره بألـ شديد في الراس فقد الكعي عمى اثره 20/1/2012العالج منذ ذلؾ التاريخ إلى اف تدىكرت حالتو الصحية بتاريخ 

كنقؿ إلى مستشفى ناصر لتمقي العالج، حيث تبيف حدكث نزيؼ في الدماغ، كادخؿ قسـ العناية المكثفة إلى اف أعمنت المصادر 
. الطبية عف كفاتو

  مجمكعة مف الشباف في 9/3/2012 مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 19:30استيدفت الطائرات اإلسرائيمية عند حكالي الساعة ،
 24) محمد خالد مصطفى حرارة،: منطقة المنطار جنكب شرؽ حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كتسبب القصؼ في قتؿ كؿ مف

 .( عامان 22)، كحاـز عكض سميماف قريقع، ( عامان 22)، عبيد فضؿ عبيد الغرابمي، (عامان 
  مجمكعة مف الشباف كانا قرب جبؿ 9/3/2012 مف ليؿ الجمعة المكافؽ 23:10استيدفت الطائرات اإلسرائيمية عند حكالي الساعة ،

 .( عامان 26) شادم رياض السيقمي،: الريس شرؽ حي التفاح بمدينة غزة، كتسبب القصؼ في قتؿ
  تجاه 10/3/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 1:25أطمقت طائرات االستطالع اإلسرائيمية، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة ،

: مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا قرب محطة حمكدة لمبتركؿ، شرقي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ الشابيف
الذم تكفي متأثران بجراحو  ( عامان 22)، الذم قتؿ عمى الفكر، كمحمكد اسماعيؿ مصطفى نجـ ( عامان 23)محمد يحيى محمد المغارم 

 .كما أصيب شاب ثالث، كصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراحو بالمتكسطة. بعد ساعات
  مجمكعة مف الشباف كانكا 10/3/2012 مف يـك السبت المكافؽ 00:20استيدفت الطائرات اإلسرائيمية عند حكالي الساعة ،

يتكاجدكف في أرض فارغة جنكب مقر المجمس التشريعي كسط مدينة غزة، كتسبب القصؼ في قتؿ اثنيف منيـ عمى الفكر فيما فارؽ 
، فيما ( عامان 22)، ، كمعتصـ ذياب حجاج( عامان 28) فايؽ سمير سعد،: الثالث الحياة بعد كصكلو المستشفى متأثران بجراحو كىـ

 .، الحياة في مستشفى دار الشفاء بعد ساعة مف إصابتو( عامان 24)فارؽ أحمد عبد الفتاح حجاج،
  تجاه 10/3/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 1:25أطمقت طائرات االستطالع اإلسرائيمية، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة ،

مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا نياية شارع الحطبية، شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة أحدىـ بجراح 
 .كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف بالمتكسطة
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  تجاه 11/3/2012 مف صباح يـك األحد المكافؽ 7:10أطمقت طائرات االستطالع اإلسرائيمية، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة ،
: مجمكعة مف األطفاؿ الذيف تكاجدكا في بيارة تقع نياية شارع عسمية، بجباليا، في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ الطفؿ

صابة الطفؿ( عامان 12)أيكب عامر محمد عسمية   5)كافي شكقي سالـ عسمية : ، بعدما أصيب بشظايا في البطف كالساقيف، كا 
محمد ناصر عسمية : كأصيب بشظايا في الساؽ اليمنى، ككصفت المصادر الطبية جراحو بالمتكسطة، كما أصيب الشاب (سنكات

 .بشظية في القدـ اليمنى، ككصفت جراحو بالطفيفة ( عامان 23)
 

: مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز المواطن فالح أيمن عسمية عمى النحو التالي

، سمعت صكت انفجار كبير، تكقعت أف يككف 11/3/2012 مف صباح يـك األحد المكافؽ 7:10تكاجدت في منزلي الكائف نياية شارع عسمية عند حكالي الساعة 
متران جنكب  (20)عامر عسمية كالذم يقع منزلو عمى بعد : قريبان مف مكاف منزلي، فخرجت مف المنزؿ الستطالع األمر، فسمعت صكت صراخ أماـ منزؿ خالي

بسيارة اإلسعاؼ، لـ - تجمعكا بالمكاف- مصابان في ساقو كأنحاء جسده، كاتصؿ عدة أقارب ( أعكاـ5)كافي شكقي عسمية : منزلنا، كصمت المكاف، فشاىدت الطفؿ
 (20)عامر عسمية، كبعد مركر : رائد عسمية، كيقع عمى بعد أمتار مف منزؿ خالي: نعمـ بكجكد مصاب آخر في المكاف، حيث شاىدت مكاف االنفجار مقابؿ منزؿ

مكاف – دقيقة كصمت سيار إسعاؼ المكاف، كأخذت الجريح كافي كبدأت األطقـ الطبية في التفتيش داخؿ بيارة تقع غرب الشارع الرممي الذم كقع فيو االنفجار
فقد كاف مكاف القصؼ جكار سياج البيارة، كعمى ما يبدكا أف المصاب "ىاتكا الشيالة يكجد طفؿ مصاب ىنا، : كبعد دخكليـ نادل أحدىـ بصكت عاؿ- القصؼ

فدخمت البيارة الستطالع األمر، فشاىدت طفالن يتمدد عمى األرض تحت األشجار، كاف كجيو لألرض، " الذم عثر عميو قد طار نتيجة القصؼ إلى داخؿ البيارة
أيكب : كأصيب في األجزاء السفمية مف الجسـ، كساقو كانت تتعمؽ عمى فرع شجرة، فساعدت المسعؼ في رفعو،  كبمجرد رؤيتي كجيو تعرفت عميو، فيك ابف خالي

كبعد أف حممناه في سيارة اإلسعاؼ، لحقت بو إلى مستشفى كماؿ عدكاف، كىناؾ قاؿ األطباء أف أيكب قد استشيد، كعممت أف أيكب كاف  ( عامان 12)عامر عسمية 
في مؤسسة أجياؿ القريبة مف منزلو، كاستيدؼ مف طائرات االحتالؿ بينما كاف يميك قرب سياج البيارة في - دركس تقكية- في طريقو لتمقي دركس تعميمية خاصة

 .طريؽ ذىابو لممؤسسة
 
  مجمكعة مف الشباف كانكا 11/03/2012 صباح األحد المكافؽ 11:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة 

شماؿ شرؽ مدينة غزة كقد أسفر القصؼ عف إصابة اثنيف " الفاخكرة"يتكاجدكا في بستاف يعكد لعائمة الكحيدم يقع في شارع النفؽ 
، عادؿ صالح فارس اإلسي: منيـ كصفت مصادر طبية جراحيـ بالمتكسطة، كما تسبب القصؼ في استشياد حارس البستاف كيدعى

 .( عامان 63)
  مجمكعة مف الشباف كانكا في 11/3/2012 مف يـك األحد المكافؽ 1:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،

، (عامان 23) المنطقة الكاقعة شرؽ دكار دكلة، في حي الزيتكف بمدينة غزة، ما تسبب في استشياد أحمد نافز صابر ذيب سالـ،
صابة اثنيف أخريف  .كا 

  صاركخان كاحدان عمى 12/3/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 5:45أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،
األقؿ تجاه احد أفراد المقاكمة بينما كاف يسير بالقرب مف احد المنازؿ في بمدة عبساف الكبيرة بالقرب مف مسجد أبك بكر الصديؽ، 

، اثر إصابتو بشظايا في مختمؼ أنحاء الجسـ، ( عامان 20)اسفر القصؼ عف استشياد المكاطف حماده سميماف احمد أبك مطمؽ 
صابة الطفؿ ميند إياد أبك حمد البالغ مف العمر عاميف كنصؼ، بجركح طفيفة في الرأس نتيجة تطاير زجاج نكافد المنزؿ، نقؿ  كا 

 .عمى اثرىا إلى مستشفى ناصر الطبي لتمقي العالج، كما لحقت أضرار جزئية بمنزليف سكنييف في المنطقة
  تجاه 12/3/2012 مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 20:35أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة ،

مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا قرب مسجد معمر المبيض نياية شارع النزاز شرقي حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، ما تسبب في 
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 23)، عمى الفكر بعدما تحكؿ جسده إلى أشالء ممزقة، ك محمد أميف أحمد ضاىر ( عامان 32)بساـ سالـ دياب العجمة : مقتؿ
 .كما أصيب طفؿ مف سكاف المنطقة بجراح كصفتيا المصادر الطبية بالطفيفة. ، بعد كصكلو مستشفى الشفاء(عامان 

  مف مساء 19:15أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ الشرقية، قذيفتيف مدفعيتيف، عند حكالي الساعة 
، سقطتا في منطقتا أبك صفية، كمحيط جبؿ الكاشؼ، الزراعيتيف، كالكائنة شرقي جباليا في محافظة 6/1/2012يـك الجمعة المكافؽ 

، بصدمة عصبية، كما بث صكت االنفجاراف ( عامان 47)عائشة إسماعيؿ أبك حميداف : شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة السيدة
. دكف كقكع أضرار. الخكؼ كالرعب في نفكس السكاف المدنييف عامةن، كالنساء كاألطفاؿ منيـ بشكؿ خاص

  أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدكد الفصؿ شماؿ شرؽ مخيـ البريج، قذيفتيف تجاه مجمكعة مف عناصر المقاكمة
 مف يـك الخميس المكافؽ 23:30الفمسطينية، كانكا يتكاجدكا في منطقة مقبكلة جنكب شرؽ مخيـ البريج،  كذلؾ عند حكالي الساعة 

. ، األمر الذم أسفر عف إصابة اثنيف منيـ ككصفت جراحيـ بالمتكسطة12/1/2012
  مف بعد 12:05أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ الشمالية، أربع قذائؼ مدفعية، عند حكالي الساعة 

، بشكؿ متتالي، سقطت في منطقة بكرة أبك سمرة، كالكائنة شمالي بيت الىيا في محافظة 23/1/2012ظير يـك االثنيف المكافؽ 
شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك ضرار، كلكف صكت اإلنفجارات الخكؼ كالرعب في نفكس السكاف المدنييف عامةن، كالنساء 

. دكف كقكع أضرار. كاألطفاؿ منيـ بشكؿ خاص
  مجمكعة مف 24/2/2012 مف فجر يـك الجمعة المكافؽ 12:30قصفت طائرات االحتالؿ بصاركخيف عند حكالي الساعة ،

المكاطنيف كانكا يتكاجدكف شرؽ حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة، كقد أدل القصؼ إلى إصابة أحدىـ بجراح متكسطة كيدعى أحمد 
. مف سكاف حي الزيتكف جنكب شرؽ مدينة غزة ( عامان 27)حسيف خميؿ ياسيف 

  مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 19:40استيدفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عمى األقؿ عند حكالي الساعة 
 .، مجمكعة مف الشباف شرؽ حي الزيتكف بمدينة غزة، كلـ يسفر عف كقكع إصابات9/3/2012

  مجمكعة مف 9/3/2012 مف يـك الجمعة المكافؽ 20:00قصفت الطائرات اإلسرائيمية بحكالي ثالثة صكاريخ عند حكالي الساعة ،
 .الشباف كانكا يتكاجدكا في بستاف جنكب شرؽ الشجاعية بمدينة غزة كلـ يسفر عف كقكع إصابات

  مجمكعة مف الشباف كانكا 11/3/2012  مف يـك األحد المكافؽ 8:25قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،
 .يتكاجدكا قرب سكؽ السيارات جنكب حي الزيتكف بمدينة غزة، كتسبب القصؼ في كقكع إصابتيف

  تجاه 11/03/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 17:40أطمقت طائرة إسرائيمية، صاركخان كاحدان عمى األقؿ، عند حكالي الساعة ،
مجمكعة مف الشباف تكاجدكا في محيط محطة الخزندار لمبتركؿ الكائنة في مشركع عامر غرب جباليا في محافظة شماؿ غزة، دكف 

 .كقكع إصابات أك أضرار
  مف مساء يـك األحد  22:55أطمقت قكات االحتالؿ المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ الشرقية، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة 

، تجاه مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا في األراضي الزراعية الكائنة شرؽ مستشفى الكفاء لتأىيؿ شرقي 11/03/2012المكافؽ 
 .حي الشجاعية بمدينة غزة ، دكف كقكع إصابات أك أضرار

  تجاه 12/3/2012 مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 20:40أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة ،
مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا قرب مسجد الرحمف في منطقة الشعؼ شرقي حي التفاح شرؽ مدينة غزة، دكف كقكع إصابات أك 

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

 مساء اليـك نفسو، 10:15كعند حكالي الساعة . إلى مستشفى غزة األكركبي، كنقؿ المصاب الثالث إلى مستشفى ناصر بخاف يكنس
عند  ك.، كىك مف سكاف عبساف الكبيرة( عامان 30)أعمنت المصادر الطبية عف كفاة أحد المصابيف كيدعى ناجي فكزم فارس قديح، 

، كىك مف سكاف ( عامان 17.5) قديح  شحدة، عف كفاة الشاب سراقة رشاد3/6/2012 مف مساء يـك االحد 11:30حكالي الساعة 
 .قحاثران بجرأبمدة عبساف الكبيرة، مت

  ثالثة 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 اثنيف (إيرز)شباف تكاجدكا في منطقة الكاد، قرب معبر بيت حانكف 

صابة الثالث بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى بيت حانكف بالخطيرة، كالشيداء ىـ عبد اهلل حسف أحمد الزعانيف : منيـ كا 
كأفادت المصادر الطبية أف الشييديف كصال . ، ككالىما مف سكاف بيت حانكف( عامان 23)، كجياد كامؿ محمد أبك شباب ( عامان 22)

.  مستشفى بيت حانكف أشالءن ممزقة
  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 متكسطة( عامان 30)مقتؿ أحدىـ كىك إسماعيؿ عبد اهلل حسف أحمد البالغ مف العمر  . ، مف سكاف مخيـ البريج،  كا 

  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( عامان 20)ىّماـ كماؿ سعيد أبك قادكس : ساعة، كىك

  شابان تكاجد 23/6/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 13:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخان، عند حكالي الساعة ،
خالد ناصر الديف 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( عامان 23)
 

قصف المركبات : ثانياًال 
كاصمت قكات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير استيداؼ المركبات بالقصؼ الصاركخي، لمجرد االشتباه بيذه المركبات اك 
القترابيا مف حدكد الفصؿ شماؿ كشرؽ قطاع غزة، كلـ تبدم قكات االحتالؿ أم  اكتراث لحياة المدنييف خالؿ عمميات القصؼ، حيث تكرر 
استيداؼ المركبات كسط االحياء السكنية كفي الطرؽ العامة في قطاع غزة، االمر الذم اسفر عف سقكط المزيد مف الضحايا مف المارة كمف 

لمركبات في قطاع غزة،  استيداؼ التحا (6)ككفقان لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع تصادؼ كجكدىـ في مكاف الحادث، 
  .اخريف بجركح متفاكتة (6)اشخاص، كاصابة  (4)كأسفرت تمؾ االعتداءات عف مقتؿ 

  صاركخان كاحدان عمى 12/3/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 7:00أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،
األقؿ تجاه عربة تكتؾ كاف يستقميا ثالثة أشخاص، ككانت تسير في شارع فرعي بالقرب مف مسجد الرضكاف في بمدة القرارة شرؽ 

، نتيجة إصابتو بشظايا كحركؽ في مختمؼ ( عامان 25)خاف يكنس، اسفر القصؼ عف استشياد المكاطف رأفت جكاد أديب أبك عيد 
أنحاء الجسـ، كأصيب شخصاف آخراف بجركح كشظايا، كتـ نقؿ الشييد كالمصابيف إلى مستشفى ناصر الطبي، ككصفت المصادر 

 . بالمتكسطةىماالطبية جراح
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 مستيدفة ،7/4/2012 المكافؽ السبت يـك مساء مف 20:10 الساعة حكالي عند اثنيف، بصاركخيف االستطالع طائرات قصفت 
اسفر القصؼ عف إصابتيما بجراح  رفح، في العدس خربة شرؽ الفضيمة مدرسة شارع في نارية كاف يستقميا شخصاف، دراجة

 .بالطفيفة كصفت
  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
، كاسماعيؿ محمد ( عامان 25)محمد رفيؽ أحمد شبات : محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتميما كتدمير الدراجة بشكؿ كامؿ، كىما

كأفادت المصادر الطبية أف الشييديف كصال مستشفى بيت حانكف . ، ككالىما مف سكاف بيت حانكف( عامان 23)عبد اهلل أبك عكدة 
 .أشالءن ممزقة

  أطمقت االستطالع التابعة لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي صاركخيف استيدفت فيو دراجة نارية كاف يستقميا أحد المكاطنيف في شارع ترابي
، أسفر عف 19/6/2012 مف يـك الثالثاء المكافؽ 14:40يقع شرؽ طريؽ صالح الديف، شرؽ مدينة دير البمح، عند حكالي الساعة 

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

  مستيدفة 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 اليكية، ،( عامان 21)الشاب غالب عكاد عياد ارميالت، 

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

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

. ىذا كقد سقط الصاركخ عمى الشارع بجانب السيارة، كقد استطاع سائؽ السيارة اليرب فيما لحقت أضرار مادية بالسيارة



 

19 

 

 قصف المنازل السكنية: ثالثاًال 
استيداؼ المنازؿ السكنية بالقصؼ الصاركخي كالمدفعي، كلـ تقتصر  كاصمت قكات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير سياسة

عمميات االستيداؼ عمى منازؿ أشخاص تدعي قكات االحتالؿ بأنيـ مطمكبيف لدييا أك أشخاص ينتمكف لتنظيمات فمسطينية، بؿ طاؿ القصؼ 
ككفقان المدفعي العشكائي عدد مف المنازؿ السكنية الماىكلة بالسكاف، كلـ تبدم قكات االحتالؿ أم  اكتراث لحياة المدنييف خالؿ عمميات القصؼ، 

لمنازؿ سكنية في قطاع غزة، كأسفرت تمؾ االعتداءات عف  استيداؼ لةحا (16)لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع 
.  سيدة (11)اطفاؿ، ك (22)شخصان اخر بجركح متفاكتة مف بينيـ  (54)مقتؿ طفؿ، كاصابة 

:  عمى النحو اآلتيقصف المنازل السكنيةيستعرض التقرير حاالت 
  منزؿ المكاطف عبد 27/1/2012 مف يـك الجمعة المكافؽ 21:00قصفت قكات االحتالؿ بقذيفة مدفعية عند حكالي الساعة ،

، كالكائف في بيارة الحاج الشكا شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، كقد أدل القصؼ إلى إحداث ( عامان 37)الرؤكؼ حامد حجاج 
 . متران، ىذا كلـ يبمغ عف كقكع إصابات180فجكة في سقؼ المنزؿ المككف مف طابقيف كمسقكؼ بالباطكف كالمبني عمى مساحة 

 :يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، عبد الرؤوف حامد حجاج، عمى النحو اآلتي

 عاما، متزكج كأسكف في حي الشجاعية في بيارة الشكا في منزؿ مككف مف طابؽ مسقكؼ بالباطكف مبنى عمى 37أنا عبد الرؤكؼ حامد حجاج، أبمغ مف العمر 
 متر مربع، كأعمؿ في سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية التابعة لحككمة راـ اهلل، كيسكف معي في المنزؿ كالدتي باإلضافة إلى زكجتي كأربعة أبناء اثنيف 180مساحة 

، كنا جميعا نجمس في المطبخ ككنا نتناكؿ طعاـ 27/1/2012 مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 9:00منيـ مف الذككر كاثنيف مف اإلناث، عند حكالي الساعة 
العشاء بعدىا تكجينا إلى الصالكف الذم يبعد عف المطبخ باتجاه الشرؽ متريف فقط لمشاىدة مسمسؿ باب الحارة الذم نتابعو بشكؿ يكمي، كجمسنا نشاىد المسمسؿ 

كتكجيت إلى غرفة أخرم مجاكرة لتصفح اإلنترنت كعندما جمست مقابؿ جياز الكمبيكتر سمعت صكت انفجار مدكم ىز المنزؿ بشكؿ عنيؼ فخرجت مسرعا 
ألعرؼ ماذا حصؿ فرأيت أبنائي يقفكف في الصالكف بجكار حائط ككاف ىناؾ غبار شديد كرائحة دخا، عندىا جمعت أبنائي كزكجتي كأخرجتيـ مف الشقة إلى 

الطابؽ السفمي، كرجعت إلى الطابؽ العمكم ألتفحص الشقة، فكجدت الكراسي البالستيؾ التي كنا جالسيف عمييا قد تحطمت ككاف عمييا ركاـ حجارة كرأيت جسـ 
 سـ، كرأيت شظايا حديد مف القذيفة التي سقطت، عندىا دخؿ أم المنزؿ الجيراف لممساعدة كلكف 50قذيفة عمى األرض كنظرت إلى السقؼ فكجدت فتحة بحجـ 

الحمد هلل لـ يصيب أحد بأذل كبعد حكالي ساعة تقريبا حضرت قكات مف الشرطة الفمسطينية كعاينكا مكاف سقكط القذيفة كأخذكا مني إفادتي بالذم حصؿ كقالكا لي 
 .ىذه قذيفة إسرائيمية كأخذكىا معيـ

 مف فجر يـك الجمعة المكافؽ 2:50صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة - العمكدية- أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي 
في محافظة شماؿ غزة، - مف الجية الشمالية- ، تجاه منزؿ سكني يقع جكار مدرسة جباليا النزلة األساسية لمبنيف3/2/2012

ككانت طائرات االحتالؿ . استيدؼ مخازف المنزؿ الكائنة أسفمو، ما تسبب في تدميرىا بالكامؿ كتضرر المنزؿ عامةن بشكؿ بالغ
عكض عمي العبد مقداد، كيقع قبالة : نفسيا قد أطمقت صاركخان قبيؿ دقائؽ مف ىذا الصاركخ ضرب بجدار سطح منزؿ سكني يممكو

منازؿ سكنية بشكؿ جزئي، كمنشأتيف عامتيف  (8)كتسبب الصاركخاف في تضرر . المنزؿ المستيدؼ مف الناحية الشمالية الغربية
جراء تحطـ زجاج  (سيدتيف اثنتيف)مدرسة جباليا النزلة األساسية لمبنيف، كنادم شباب النزلة الرياضي، كفي إصابة : بشكؿ جزئي ىما

 ( عامان 37)منى يكسؼ عمي غانـ : نكافذ منزلييما، كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراحيف بالطفيفة، كىفّ 
.  كأصيبت بصدمة عصبية ( عامان 52)كأصيبت بجراح في القدـ اليسرل، كنجاح إبراىيـ عبد صافي 

  منزؿ المكاطف مكسى جمعة 3/2/2012 فجر الجمعة المكافؽ 1:15قصؼ الطائرات الحربية بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،
 كيمك متر عمى حدكد الفصؿ شرؽ 1الكائف قرب حي النيضة في بمدة الشككة الكسطى عمى بعد حكالي  ( عامان 71)عيادة الطير، 

تدميران كميان، كىك مف الصفيح  كالنايمكف يقيـ فيو  (2 ـ42)كالمسماة بالمنطقة العازلة، أسفر القصؼ عف تدمير منزؿ مساحتو - رفح 
مالؾ المنزؿ كزكجتو، كالحاؽ أضرار جزئية في منزؿ ابنو جياد، بعد أف تـ إبالغ المكاطنة تماـ سالمة عابد الطير، زكجة جياد، 
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عبر الياتؼ بضركرة إخالء المنزؿ خالؿ خمس دقائؽ تمييدان لقصفو، كغادرت منزليا، كعائمتيا، كعائمة كالد زكجيا، كبعد مغادرتيـ 
 .متر قصؼ المنزؿ الصفيح (50)المنزؿ، كابتعادىـ لحكالي 

  مف مساء يـك السبت المكافؽ 23:10قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد عمى األقؿ، عند حكالي الساعة 
الكائف قرب حي النيضة في بمدة الشككة الكسطى عمى بعد  ( عامان 71)  منزؿ المكاطف مكسى جمعة عيادة الطير،11/2/2012

 (2 ـ42)كالمسماة بالمنطقة العازلة، أسفر القصؼ عف تدمير منزؿ مساحتو - عمى حدكد الفصؿ شرؽ رفح  ( متر1000)حكالي 
تدميران كميان، كىك مف الصفيح  كالنايمكف يقيـ فيو مالؾ المنزؿ كزكجتو، كالحاؽ أضرار جزئية في منزؿ ابنو جياد، كىك عبارة عف 

أفراد، كالمقامة عمى قطعة أرض  (7)يقيـ فيو كعائمتو المككنة مف  (2 ـ120)منزؿ أرضي مسقكؼ بالباطكف المسمح، تبمغ مساحتو 
 .3/2/2012، دكف التبميغ عف إصابات، ككانت الطائرات الحربية استيدفت نفس المنزؿ بتاريخ (2 ـ1500)تبمغ مساحتيا 

  منزؿ المكاطف 19/2/2012 مف فجر اليـك األحد المكافؽ 00:20قصفت طائرات االحتالؿ بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة ،
، شرؽ مدينة غزة، كالمنزؿ مككف مف ثالث طبقات كقد أدل 'شارع يافا' مف سكاف حي التفاح  ( عامان 38)عمي غازم محمد الزىارنة 

محمد عمي غازم الزىارنة : القصؼ إلى إحداث فجكة في سطح المنزؿ، كبالتحديد في الطابؽ الثالث مما أدل إلى إصابة كؿ مف
 .، كصفت جراحيـ جميعان بالطفيفة( عامان 38)، انشراح أحمد الزىارنة ( عامان 38)، عمي غازم محمد الزىارنة (عاميف)

  منزؿ المكاطف ماىر 24/2/2012 مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 9:30قصفت قكات االحتالؿ بقذيفة ىاكف عند حكالي الساعة ،
مف سكاف منطقة المنطار شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، كقد أدل القصؼ إلى إحداث فجرة  ( عامان 48)عطية دركيش الزؽ 

 . متر مربع، ىذا كلـ يبمغ عف كقكع إصابات280في سطح المنزؿ المككف مف طابؽ أرضي مسقكؼ بالباطكف كمبني عمى مساحة 
  سقط في 9/3/2012 مف ليؿ يـك الجمعة المكافؽ 22:20قصفت الطائرات اإلسرائيمية صاركخان عمى األقؿ عند حكالي الساعة 

شارع يفصؿ بيف منزليف سكنييف بالقرب مف مسجد الجكالني، بحي التفاح في مدينة غزة، كتعكد ممكيتيما لكؿ مف رفيؽ أحمد 
صابة . ( عامان 28)، كمؤمف محمكد محمد الشرافي، ( عامان 50)السكيركي،  كتسبب القصؼ عف كقكع أضرار في المنزليف، كا 

صابة زكجتو السيدة افتخار محمد حالكة البالغة مف العمر (عامان 28)الصحافي مؤمف محمكد محمد الشرافي،  ، بشظايا في الظير، كا 
كيعمؿ الشرافي . بجركح طفيفة كىي حامؿ في الشير الثامف، حيث نقال إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة لتمقى العالج (عامان 26)

 .بقطاع غزة، كما تسبب القصؼ في حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس سكاف المنازؿ المجاكرة (MIXمعان )مراسالن لفضائية 
  تجاه منزؿ 12/03/2012 مف فجر االثنيف المكافؽ 2:05أطمقت طائرة إسرائيمية، صاركخان كاحدان عمى األقؿ، عند حكالي الساعة ،

جماؿ محمد سميماف محيسف، كيجاكر المنزؿ : ، كتعكد ممكيتو لممكاطف( عامان 51)بيجت محمد إدريس حماد : يسكف فيو المكاطف
مدرسة شيداء جباليا األساسية، شماؿ شرؽ مفترؽ زمك بجباليا في محافظة شماؿ غزة، كتسبب القصؼ في تدمير المنزؿ بشكؿ 

منازؿ بشكؿ جزئي، كتضرر زجاج نكافذ عشرات المنازؿ السكنية القريبة بشكؿ  (13)منازؿ  بشكؿ بالغ، ك (3)كمي، كتضرر 
كىي مبنى مدرسي يضـ مدرستيف تعمالف بفترة صباحية )كما ألحؽ القصؼ أضراران جزئية في مدرسة شيداء جباليا األساسية . طفيؼ

، كما كتضررت مدرسة كركضة السالـ ألطفاؿ الزيتكف ( نافذة333كأخرل مسائية، حيث عد الباحث الميداني تحطـ زجاج 
بشكؿ جزئيي، ىذا كقد تعطؿ دكاـ المدرسي لممدرستيف ليذا اليـك نظران ألعماؿ التنظيؼ كالصيانة التي قامت بيا إدارة  (الخاصة)

كأسفر الحادث . كما تضرر مقر اإلسعاؼ كالطكارئ التابع لجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في شماؿ غزة بشكؿ جزئي. المدرسة
سيدات، ككصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراح اثنيف مف  (6)طفؿ، ك (12)شخصان، مف بينيـ  (31)عف إصابة 

كالجدير ذكره أف قكات االحتالؿ استيدفت المنزؿ السكني الكاقع بحي مكتظ بالسكاف في ساعة متأخرة مف الميؿ . المصابيف بالخطيرة
كبينما كاف السكاف نياـ ما تسبب في زيادة عدد الجرحى كدب الرعب في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ، 

، ( عامان 22)، بالؿ نكفؿ أبك العيش ( عامان 43)، مصطفى حسيف أبك العيش ( عامان 45)محمكد حسيف أبك العيش : كالجرحى ىـ
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 10)، ممؾ مصطفى أبك العيش ( سنكات7)ككصفت جراحو بالخطيرة، نغـ مصطفى أبك العيش  ( عامان 20)معاذ نكفؿ أبك العيش 
، سميرة ( عامان 15)، جمانة محمكد أبك العيش ( عامان 16)، صييب نكفؿ أبك العيش ( عامان 20)، محمد مصطفى أبك العيش (سنكات

 19)، إلياـ بيجت حماد ( عامان 19)، إسالـ منسي أبك العيش ( عامان 48)، كصفية حسيف أبك العيش ( عامان 48)تكفيؽ أبك العيش 
 24)، سائد بيجت حماد ( سنكات8)، إيماف بيجت حماد ( عامان 17)، آية بيجت حماد ( عامان 49)، فايزة عبد الخالؽ حماد (عامان 
 6)، محمد سامر سكر ( سنكات8)، مسممة سامر سكر ( عامان 25)، جماؿ تكفيؽ حماد (عاـ كنصؼ)، محمد بيجت حماد (عامان 

، ( عامان 29)، عال طالؿ سكر (عاميف)، آية سامر سكر ( سنكات4)، مؤمف سامر سكر ( سنكات7)، آالء سامر سكر (سنكات
، ( عامان 23)، محمد صالح خضر ( عامان 20)، محمكد عمر العمصي ( عامان 26)، فكزم فايز كتكت ( عامان 34)سامر رياض سكر 
يماف فايز مطر ( عامان 55)فايز العبد مطر   . ( عامان 19)، كا 

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

، كما تضرر األثاث يذكر ( متر مربع70)جنكب مخيـ النصيرات، تسبب القصؼ في كقكع أضرار جسيمة بالمنزؿ البالغة مساحتو 
منزؿ   كأصيب بشظايا في الرجؿ اليمنى،  كجراء القصؼ تضررت منازؿ مجاكرة منيا،أف الفقي مف المزمع عقد زفافو بعد أسبكعيف

فراس محمد محمد : ، حيث أصيب أطفاليا كىـ ( عامان 45)تعكد  ممكيتو لألرممة سامية جاد اهلل محمد جبريؿ البالغة مف العمر 
، بجراح في ( سنكات5)، بجراح في اليد اليمنى، كشقيقو محمد ( سنكات6)، بشظية في الرأس، كشقيقو كساـ ( سنكات8)جبريؿ 

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

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

 .  ، أصيب في رجمو الشماؿ جراء تطاير الزجاج( عامان 3.5)كأحمد رامي خميؿ الفقي 
  20/6/2012 مف فجر اليـك األربعاء المكافؽ 12:30قصفت طائرات االحتالؿ بصاركخ كاحد كباألعيرة النارية عند حكالي الساعة ،

عامان مف سكاف حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة، كقد أدل القصؼ إلى إلحاؽ أضرار  (41)ساحة منزؿ المكاطف سعيد أحمد أبك خكصة 
، كاألخرل مف نكع كيا مكديؿ (211)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 الحرب عمى غزة (2011)
  منطقة السكة 20/06/2012 مف فجر اليـك األربعاء المكافؽ 2:00قصفت الطائرات الحربية بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة ،

. شرؽ حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة ما أدل إلى إصابة مكاطف بجراح متكسطة
  منزؿ غير 20/06/2012 فجر اليـك األربعاء المكافؽ 01:30قصفت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ عند حكالي الساعة،

، الكاقع شرؽ مخيـ البريج حيث يبعد عف حدكد الفصؿ ( عاما25 )مدحت مبارؾ حسف أبك سعيد : مأىكؿ يعكد ممكيتو لممكاطف
 52) متر، كقد أسفر عف تدميره بالكامؿ، كما أكقع القصؼ أضرار جزئية بمنزؿ يعكد لممكاطف مبارؾ حسف مبارؾ أبك سعيد 1200
. ، كلـ يسجؿ كقكع إصابات(عاما

  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 ( عامان 13)مدينة غزة، كقد أدل القصؼ إلى استشياد ابف صاحب األرض الطفؿ مأمكف محمد زىدم الدف  ، 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 
 

 قصف المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية: رابعاًال 
كالحقت ىذه   استيداؼ المنشآت الصناعية كالتجارية كالزراعية،،2012النصؼ االكؿ مف العاـ  قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ كاصمت

ككفقان لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف االعتداءات كالممارسات أضرار كبيرة في العديد مف المصانع ككرشات العمؿ في قطاع غزة، 
لممنشآت الصناعية كالتجارية كالزراعية، كأسفرت تمؾ االعتداءات عف مقتؿ فمسطيني، كاصابة  استيداؼ لةحا (14)فقد سجؿ كقكع 

.  اطفاؿ، كسيدة كاحدة (3)شخصان اخر بجركح متفاكتة مف بينيـ  (13)

:  عمى النحو اآلتيحاالت قصف المنشآت الصناعية والتجارية والزراعيةيستعرض التقرير 
  بصاركخيف دفيئة زراعية، تقع 24/1/2012 مف فجر يـك الثالثاء 1:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،

. في األراضي المحررة غرب خاف يكنس، اسفر القصؼ عف الحاؽ أضرار في الدفيئة، كلـ يبمغ عف كقكع أم إصابات في األركاح
  مف فجر اليـك الثالثاء المكافؽ 12:40قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بثالثة صكاريخ يعتقد بأنيا ارتجاجية عند حكالي الساعة 

 متر 2000مف سكاف بيت الىيا كمساحتيا  ( عامان 45)، دفيئة زراعية تقع في أرض المكاطف محمد شحدة حمدكنة 24/1/2011
مربع تقع إلى الناحية الشمالية الشرقية مف محطة اإلرساؿ شماؿ منطقة سكنة فدعكس شماؿ شرؽ مدينة بيت الىيا شماؿ القطاع، 

 . ىذا كلـ يؤدم الحادث إلى كقكع إصابات
 مف فجر يـك الجمعة المكافؽ 2:10صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة - العمكدية- أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي 

تقع عمى طريؽ بيت الىيا الغربي، جنكب الدكار الغربي في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة،  (بقالة)، تجاه محاؿ تجارم 3/2/2012
مركبات  (4)محالت تجارية بشكؿ جزئي، ك (4)منزالن سكنيان بشكؿ جزئي، ك (11)ما تسبب في تدمير المحاؿ بشكؿ كمي، كتضرر 

صابة  فمسطينييف، مف بينيـ طفميف اثنيف، جراء تحطـ زجاج نكافذ منازليـ، ككصفت المصادر الطبية في  (3)بشكؿ جزئي، كا 
كأصيبت بجرح في األذف اليسرل، كديع محمكد أسعد  ( أعكاـ3)حياة فضؿ إبراىيـ طو : مستشفى كماؿ عدكاف جراحيـ بالطفيفة، كىـ

كتفيد . كأصيب بجرح في الساؽ اليمنى ( عامان 30)كأصيب بجرح في الكجو، كمحمد مصطفى محمد سمماف  ( أعكاـ3)األشقر 
 53)غازم عبد محمد سمماف : مف المالؾ ( عامان 29)محمكد أسعد محمد األشقر : التحقيقات الميدانية أف المحاؿ المستيدؼ يستأجره

كتفيد المعمكمات الميدانية أف طائرات . ، كىك عبارة عف بقاّلة لبيع المكاد الغذائية تقع في أرض فارغة تجاكر منزؿ المالؾ(عامان 
االحتالؿ العمكدية حمقت عمى ارتفاعات منخفضة في أجكاء المنطقة قبيؿ القصؼ، حيث سمع صكت ىديرىا بشكؿ كاضح في أرجاء 

. المحافظة، كدّب صكت االنفجار الخكؼ كاليمع في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ، كأيقظ العشرات مف نكميـ
الجدير ذكره أف القصؼ استيدؼ منطقة سكنية مكتظة بالسكاف، كجاء في ساعات الفجر في جك شتكم قارس البركدة كاف فيو 

 . السكاف يقفمكف نكافذ منازليـ، ما تسبب في تحطـ زجاج عدد كبير مف النكافذ
  7/2/2012 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 19:05فتحت طائرات االحتالؿ العمكدية نيراف أسمحتيا الثقيمة، عند حكالي الساعة ،

تجاه منازؿ السكاف المدنييف الكائنة في شارع السمطاف عبد الحميد غربي بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك 
 .أضرار
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  أطمقت طائرة إسرائيمية صاركخان كاحدان، استيدفت فيو مزرعة أبقار تقع في مدينة غزة حي الزيتكف شرؽ سكؽ السيارات، كذلؾ عند
، كقد تسبب (عامان 43)، تعكد ممكيتيا لممكاطف إياد عبد اليادم رجب 11/2/2012 مف يـك السبت المكافؽ 23:55حكالي الساعة 

، كىك مف سكاف حي الدرج في مدينة غزة، كيعمؿ حارسان في ( عامان 72) القصؼ في قتؿ المكاطف عبد الكريـ إبراىيـ الزيتكنية
ىذا كقد عثر المكاطنيف عمى جثة . المزرعة المستيدفة، كما تسبب القصؼ في تدمير غرفة الحارس كأحدث حفرة كبيرة في المكاف
برضكض حيث صادؼ  ( عامان 22) الزيتكنية مدفكنة تحت التراب حيث استعانكا بجرافة كبيرة لمعثكر عميو، كما أصيب نجمو محمد

 (9)رأس مف األغناـ ك (11)كجكده عند كالده في المزرعة، كأكقع القصؼ أضرار جسيمة في المزرعة المسقكفة بالصفيح، كنفكؽ 
. ، كأضرار جزئية في منزؿ مجاكر(دجاج، حماـ، كأكز)مف الطيكر  (60)أبقار، 

  أبناء زىدم "، كرشة 18/2/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 10:10صفت طائرات االحتالؿ بصاركخيف عند حكالي الساعة
، مما أدل إلى تدمير الكرشة بالكامؿ كالتي -شرؽ مدينة غزة-لمخراطة التي تقع بالقرب مف مصنع الستار شرؽ حي الزيتكف " عاشكر

"  عامان 27محمد سالـ رمضاف عاشكر،"، كقد أصيب في الحادث المكاطف " عامان 38تعكد إلى المكاطف إياد زىدم رشاد عاشكر، 
. بجراح طفيفة

  دفيئة 10/3/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 00:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،
 متران، كتقع قرب منطقة الداعكر 1500، تتربع عمى مساحة ( عامان 55)عزاـ سالمة سمماف أبك حميمة : زراعية تعكد ممكيتيا لممكاطف

في منطقة العطاطرة ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في تدميرىا بالكامؿ، ككقكع أضرار في زجاج نكافذ عدد مف 
 .المنازؿ السكنية القريبة، دكف كقكع إصابات

  مخزف يقع أسفؿ منزؿ يعكد 10/3/2012 مف فجر السبت المكافؽ 1:05قصفت الطائرات اإلسرائيمية بصاركخ عند حكالي الساعة 
لعائمة اليمني، كيقع قرب مفترؽ عبد العاؿ في حي اليرمكؾ بمدينة غزة، كتسبب القصؼ في إصابة ثالثة مكاطنيف مف بينيـ طفؿ 

 .ككصفت جراحيـ بالطفيفة
  مف يـك السبت المكافؽ 22:20، عند حكالي الساعة -أحدىـ لـ ينفجر– قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخيف 

، أراض زراعية تقع قرب مسجد الصديقيف بكادم العرايس جنكب حي الشجاعية، كقد تسبب القصؼ في كقكع أضرار 10/3/2012
 .بأشجار كمزرعة دكاجف، كلـ يبمغ عف كقكع إصابات

  مزرعة 3/6/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:10قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة ،
 1500، كتقع عمى بعد ( عامان 42)فرج حسيف خميس أبك ربيع : دكاجف كأغناـ كبئر مياه يستخدـ ألغراض الزراعة، يممكيما المكاطف

متران مف حدكد الفصؿ الشمالية جنكبي غرب القرية البدكية شماؿ شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما أسفر عف تدميرىما 
صكص  (4300)رأسان مف األغناـ، ك (29) متران بشكؿ كمي، كنفؽ داخمو 470بالكامؿ، حيث تضرر بركس المزرعة البالغة مساحتو 

 دكنمان مف األراضي الزراعية 50يغذم - 188يحمؿ الرقـ -  أمتار، كغرفة بئر مياه10مف الدكاجف، كتضررت غرفة مخزف بمساحة 
كتفيد التحقيقات الميدانية أف المكاف المستيدؼ يقع في منطقة . المحيطة بالمياه، كمكلد كيربائي، بشكؿ كمي، دكف كقكع إصابات

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

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

. المنجزة كسقؼ المخزف، كما تسبب القصؼ في كقكع أضرار في المنازؿ المحيطة
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  بصاركخ كاحد غرفة تقع 3/6/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:35قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة ،
في قطعة أرض زراعية تعكد ممكيتيا لعائمة فنكنة كتقع في شارع ياسر عرفات غرب مركز شرطة المعسكرات الكسطى، أسفر 

 43)القصؼ عف تدمير الغرفة بالكامؿ كأكقع أضراران في منزؿ مجاكر قيد اإلنشاء تعكد ممكيتو لممكاطف مصباح خضر صيدـ 
يذكر أف القصؼ تسبب بحالة مف اليمع .  شجرة زيتكف كحمضيات تقع في محيط المنطقة المستيدفة20حكالي  ، كما تضررت(عامان 

 .كالخكؼ في صفكؼ السكاف السيما األطفاؿ منيـ
  05/06/2012 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 23:50قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخيف اثنيف عند حكالي الساعة 

متر مربع مف البناء 250، البالغ مساحتيا  ( عامان 55)مستيدفة مزرعة دكاجف تعكد ممكيتيا لممكاطف محمد محمكد أحمد القاضي 
كالمسقكؼ باالسبتكس كىي فارغة مف الدكاجف منذ ثالث أياـ، أسفر القصؼ عف تدميرىا بالكامؿ باإلضافة إلى تدمير كمي لمنزؿ 

 أفراد، كالكائف في حي مصبح شماؿ 10 متر مربع، مف ثالث غرؼ كمنافعيا كيبمغ عدد أفراد عائمتو 100ريفي تبمغ مساحتيا 
محافظة رفح، ىذا كتسبب القصؼ لتدمير كمي لدفيئة زراعية مزركعة  بالخيار تعكد ممكيتيا لممكاطف طمعت محمكد قاسـ القاضي 

.  فرد17 دكنمات مجاكرة لنفس الشخص،  كيبمغ عدد المستفيديف  منيا 5باإلضافة إلى إلحاؽ أضرار جزئية بػ 
  17/06/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 23:35قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة ،

 متران، كتقع قرب مسجد حمزة في خربة العدس 70حسف عمي حسف عبد العاؿ، كتبمغ مساحتيا : كرشة حدادة تعكد ممكيتيا لممكاطف
صابة   25)أماني إسماعيؿ صالح منصكر، : مكاطنيف بجراح متفاكتة، كىـ (5)في مدينة رفح، ما تسبب في تدميرىا بالكامؿ، كا 

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

، كثالثتيـ مف سكاف خربة العدس، ككصفت ( عامان 50)، كشقيقو سامي، ( عامان 56)، كيكسؼ حمد محمد النحاؿ، ( عامان 30)
كما أسفر القصؼ عف كقكع أضرار مادية بالغة في كرشة لتصنيع الكنب كالستائر كالفرش العربي، تقع  في . جراحيـ بالمتكسطة

 .طفؿ (26)فردان، مف بينيـ  (61)منزالن سكنيان بشكؿ جزئي، يقطنيا  (11)المبنى المستيدؼ نفسو، كذلؾ إلحاؽ أضرار جزئية بػعدد 
 

 قصف مواقع تدريب تابعة لفصائل فمسطينية: خامساًال 
كاصمت قكات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير، قصؼ مكاقع التدريب التابعة لعدد مف الفصائؿ الفمسطينية في 
قطاع غزة، ما اسفر عف الحاؽ اضرار بالغة بالمكاقع المستيدفة، باالضافة الى عدد مف المنشآت المدنية كالمنازؿ السكنية المجاكرة 

لمكاقع تدريب تابعة لفصائؿ فمسطينية، كما  استيداؼ لةحا (19)ككفقان لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع ليا، 
. أطفاؿ كسيدة كاحدة، اصيبكا بجركح متفاكتة (7)مدنيان فمسطينيان، مف بينيـ  (20)اسفرت تمؾ االعتداءات عف اصابة 

 
:  عمى النحو اآلتيحاالت قصف مواقع تدريب تابعة لفصائل فمسطينيةيستعرض التقرير 

  رعد"، مكقع 16/2/2012 مف فجر يـك الخميس 2:10قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة "
طفميف )مدنيان فمسطينيان، مف بينيـ  (11)في حي التفاح بمدينة غزة، ما تسبب في إصابة - التابع لممقاكمة الفمسطينية- لمتدريب
حدل مرافقات المرضى فيو(سيدتيف)، ك(اثنيف كأصيبكا جراء تحطـ - ، كمف بيف الجرحى أحد ممرضي مستشفى الدرة لألطفاؿ، كا 

ككصفت المصادر - الذم تكاجد في المقر المجاكر لممكقع- كأحد أفراد الدفاع المدني- نكافذ المستشفى القريب مف المكقع المستيدؼ
منشآت عامة مجاكرة،  (4)كتسبب القصؼ في تدمير المكقع بشكؿ كمي، كتضرر . الطبية في مستشفى الشفاء جراحيـ بالطفيفة

ىذا كقد أحدث دكم االنفجاريف حالة مف . كعدد مف المنازؿ القريبة، بشكؿ جزئي، كىي ليست المرة األكلى التي يستيدؼ فييا المكقع
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. الخكؼ في صفكؼ السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ، خاصة كأنو جاء في كقت الفجر في أجكاء شتكية قارسة
، كشيريياف عثماف حسف عبد العاؿ ( عامان 14)، شيماء عثماف حسف عبد العاؿ ( أعكاـ6)أسيؿ راضي عبد العاؿ : كالجرحى ىـ

زكريا سعيد الخضرم : مرافقة إحدل المريضات في مستشفى الدرة، كالممرض في مستشفى الدرة ( عامان 40)، فاطمة فمفؿ ( عامان 24)
 29)، نادر أحمد محمد الزقزكؽ ( عامان 25)، عالء العبد أبك غنيمة ( عامان 23)محمد عمي محمكد لبد : ، كالمسعؼ( عامان 22)حمس 
 . ( عامان 52)، مكـر تكفيؽ عبد السالـ حسكنة ( عامان 49)، ماىر فاضؿ عطا اهلل الجمؿ ( عامان 39)، ماىر يحيى جماؿ خمؼ (عامان 

  مكقعان 16/2/2012 فجر الخميس المكافؽ 2:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بثالث صكاريخ،  كذلؾ عند حكالي الساعة ،
لمتدريب تابع لممقاكمة الفمسطينية، يقع شماؿ غرب مخيـ النصيرات كسط القطاع، كتسبب القصؼ أضرار في المكقع المستيدؼ، كلـ 

 .يسفر عف كقع إصابات
  مكقع رعد التابع 19/2/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 00:30قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عند حكالي ،

. لكتائب القساـ في حي التفاح شرؽ مدينة غزة، ىذا كلـ يبمغ عف كقكع إصابات
  اتجاه أحد مكاقع 24/2/2012 فجر يـك الجمعة المكافؽ 3:25أطمقت طائرات االحتالؿ، صاركخا كاحدان، عند حكالي الساعة ،

التدريب التابعة لممقاكمة الفمسطينية، الكائف قرب أحكاض الصرؼ الصحي شرؽ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
إحداث حفرة كبيرة كسط المكقع كتضرر غرؼ كمرافؽ المكقع بشكؿ بالغ، كذلؾ تضرر منزال سكني يقابؿ المكقع مف الجية الغربية، 

الجدير بالذكر أف ىذه ليست . بشكؿ جزئي، دكف كقكع إصابات– مشركع اليدؼ – " فيفا"كتضرر مبنى االتحاد الدكلي لكرة القدـ 
 .المرة األكلى التي يستيدؼ االحتالؿ فييا المكقع

  معمؿ 25/2/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 23:20قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،
باطكف تابع ألحد فصائؿ المقاكمة، يقع في األراضي المحررة  شماؿ غرب مقبرة تؿ السمطاف جنكب غرب حي تؿ السمطاف في رفح، 

 .اسفر القصؼ عف تدميره بالكامؿ، كلـ يبمغ عف إصابات في المكاف
  مكقع أبك عطايا كىك 10/03/2012 مف فجر السبت المكافؽ 12:15قصفت الطائرات الحربية بثالثة صكاريخ، عند حكالي الساعة 

 .مكقع تدريب يتبع لمجاف المقاكمة الشعبية كيقع غربي حي تؿ السمطاف في مدينة رفح، ىذا كلـ يبمغ عف كجكد إصابات في المكاف
  كلممرة الثانية عمى 10/03/2012 مف فجر السبت المكافؽ12:25قصفت الطائرات الحربية بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة 

التكالي، مكقع أبك عطايا كىك مكقع تدريب يتبع لمجاف المقاكمة الشعبية كيقع غربي حي تؿ السمطاف في مدينة رفح، ىذا كلـ يبمغ 
 .عف كجكد إصابات في المكاف

  10/3/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 16:10قصفت الطائرات الحربية بثالثة صكاريخ عمى األقؿ، عند حكالي الساعة ،
 .مستيدفة مكقع محمد جبريؿ الشمالي، كىك مكقع تدريب تابع لكتائب القساـ شرؽ رفح، ىذا كلـ يبمغ عف كجكد إصابات في المكاف

  تابع لفصائؿ  (بدر) مكقع تدريب 9/3/2012 مف ليؿ الجمعة المكافؽ 23:55قصفت الطائرات اإلسرائيمية عند حكالي الساعة
جنكب غرب مدينة غزة، كعاكد الطيراف قصؼ المكاف مرة أخرل بعد ساعة كنصؼ تقريبان دكف  (نتساريـ)المقاكمة كالكاقع في محررة 
 .أف يبمغ عف كقكع إصابات

  أحد مكاقع المقاكمة 10/3/2012 مف يـك السبت المكافؽ 15:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة ،
 (بدر).   إصابات، كأضرار في عدد الشقؽ السكنية6الفمسطينية كالكاقع غرب أبراج المقكسي، كذلؾ األمر الذم أسفر عف كقكع 

  مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 23:10أطمقت مدفعية االحتالؿ المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ الشمالية، قذيفة، عند حكالي الساعة 
، تجاه أحد مكاقع التدريب التابعة لممقاكمة الفمسطينية، كالكائف في قرية أـ النصر البدكية في محافظة شماؿ غزة، ما 12/3/2012

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

  مستيدفة 20/6/2012 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 1:30قصفت الطائرات المركحية بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة ،
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
  أحد 20/6/2012 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 2:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخيف اثنيف، عند حكالي الساعة ،

 الكائنة شرؽ مدينة الشيخ زايد في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تشبب في إصابة شاب- التابعة لكتائب القساـ- مكاقع المقاكمة
التي تستضيؼ أحد )في محيط المكاف، كأدل إلى تدمير المكقع بشكؿ بالغ، كتضرر مدرسة خميفة بف زايد األساسية تصادؼ مركره 

منازؿ سكنية بشكؿ جزئي، كتضررت نكافذ عدة شقؽ سكنية مف  (7)بشكؿ جزئي، كتضرر  (لجاف امتحاف الثانكية العامة لمبنات
ىذا كقامت إدارة المدرسة بإعادة تأىيؿ قبؿ حمكؿ مكعد امتحاف التكنكلكجيا دكف . مدينة الشيخ زايد بشكؿ طفيؼ، دكف كقكع إصابات

 . أف تؤثر أضرار القصؼ عمى سير االمتحاف
  مكقعان عسكريان 20/6/2012 مف يـك األربعاء المكافؽ 18:20قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ، عند حكالي الساعة ،

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

  أحد 20/6/2012 مف مساء يـك األربعاء المكافؽ 18:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ، عند حكالي الساعة ،
شرؽ مخيـ - اإلدارة المدنية سابقان - الكائف عمى تمة الحاكـ- كيتبع كتائب القساـ- مكاقع التدريب العسكرم التابع لممقاكمة الفمسطينية
فكزم : رب العائمة: أطفاؿ كسيدة كاحدة، كىـ (5)أفراد مف عائمة كشح، بينيـ  (9)جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 

، ( سنكات9)كختاـ  ( سنكات6)مجاىد : ، كطفمييما( عامان 52)نعيمة ابراىيـ محمد كشح : ، كزكجتو( عامان 52)كامؿ محمد كشح 
 18)محمد عماد كامؿ كشح : ، كأبف عمو(عاماف)، كمرح ( سنكات4)، ابراىيـ ( سنكات10)محمد : ، كأطفالو( عامان 33)أنكر : كابنو
كأدل القصؼ إلى تدمير . كجميعيـ أصيبكا بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف بالمتكسطة كالطفيفة. (عامان 

. مف المنازؿ السكنية المجاكرة لممكقع مف الناحية الغربية، بشكؿ جزئي (7)المكقع بشكؿ بالغ، كتضرر عدد 
 

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

شرؽ مخيـ جباليا، – اإلدارة المدنية سابقان / في حي البخارم- مكاف الكتيبة الثالثة لألمف الكطني- أسكف في منزؿ مككنة مف ثالثة طبقات، كيقع غرب تمة الحاكـ
فردان،  (18)فردان، كيعيش في منزؿ المككف مف ثالث طبقات (17)حيث يقع مكقع تدريب يتبع كتائب القساـ عمى التمة المعركفة بتمة الحاكـ، كأسرتي تتككف مف 

 .مف النساء (7)منيـ مف األطفاؿ، ك (7)عدد 
كىـ (: عاماف)مرح : كشقيقتو ( أعكاـ4)ابراىيـ : كشقيقتو–  (أعكاـ10)محمد أنكر فكزم كشح : ، كاألطفاؿ ( عامان 52)نعيمة ابراىيـ محمد كشح / تكاجدت كزكجتي
، أماـ منزلنا ( عامان 18)محمد عماد كامؿ كشح : كابف أخي. ( أعكاـ9)كختاـ - ( أعكاـ7)مجاىد : الذم كاف يتكاجد معنا، كأيضان أبنائي ( عامان 33)أبناء ابني أنكر

،  جمسنا مقابؿ المنزؿ 20/6/2012 مف مساء يـك االربعاء المكافؽ 18:45الكائف غرب اإلدارة المدنية في مخيـ جباليا في ساعات العصر، عند حكالي الساعة 
فجأة شعرت . نياية الشارع الرممي المتفرع مف 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 
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 ، يساعدكف في نقؿ الجرحى مف أفراد عائمتي، كبعد االنتياء مف نقميـ ذىبت مع إحدل سيارات االسعاؼ الى مستشفى كماؿ عدكاف، كىناؾ قدمكا لي العالج الالـز
كطمأنكني عمى صحتي كصحة أفراد عائمتي الجرحى، حيث عممت أف طائرات االحتالؿ قصفت مكقع اإلدارة المالصؽ لمنزلي كلمكاف جمكسنا، كعممت أف زكجتي 

ابراىيـ كمحمد، عكلجكا في مستشفى عدكاف نفسو، كبعد ثالث ساعات عدت الى منزلي، حيث تفقدت المنزؿ الذم تضرر بشكؿ بالغ جراء / كابني مجاىد، كأحفادم
، كعدد  (8)نافذة، كعدد  (15)القصؼ، حيث دمر سكر السطح، كعدد  تمفزيكف  (2)أبكاب خشبية كحديدية، كخزانات المياه كمرايا السخاف الشمسي، كطقمي نـك

 (32)صحف القط، كشبكة المياه عمى السطح، كغاز، كمكتكسيكؿ البني كاف يتكقؼ في مخزف المنزؿ، كعدد  (2)، ك"رسيفر"جياز استقباؿ  (4)ممكف، كعدد 
كعممت أف قكات االحتالؿ قصفت الجزء الغربي الجنكبي مف مكقع تدريب كتائب القساـ، كالكائف عمى تمة االدارة المدنية . شجرة مثمرة مزركعة في حديقة المنزؿ

كىي المرة الخامسة التي يتضرر فييا منزلي جراء . كعممت أف ستة مف منازؿ الجيراف قد تضررت أيضا جراء القصؼ. كالمالصقة لمنزلي مف الجية الشرقية تمامان 
 .قصؼ االدارة المدنية نفسيا، آخرىا عدكاف الرصاص المصبكب

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

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

  أحد مكاقع 23/6/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 2:05قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ، عند حكالي الساعة ،
شرؽ مخيـ - الكائف محؿ اإلدارة المدنية سابقان، الجزء الجنكبي- كيتبع كتائب القساـ- التدريب العسكرم التابع لممقاكمة الفمسطينية

 56)ربحي حسف شعباف لبد : كالجرحى ىـ. مكاطنيف، مف بينيـ طفؿ كسيدة (8)جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 
 16)عمي : ، كطفمو( عامان 48)، ككحيد عمي أيكب صالح ( عامان 21)سالـ : ، كاالبف( عامان 53)ىنية محمد لبد : ، كزكجتو(عامان 
، ( عامان 28)، كأحمد ماجد الشمبارم ( عامان 56)، كعبد الحميـ محمد خميؿ الحمك ( عامان 19)، كناصر محمد سالمة الغكانمة (عامان 

كأدل القصؼ إلى تدمير . كجميعيـ مف سكاف المنطقة، كأصيبكا بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف بالطفيفة
. مف المنازؿ السكنية المجاكرة لممكقع مف الناحية الغربية، بشكؿ جزئي (5)المكقع بشكؿ بالغ، كتضرر عدد 

  مكقعان تابعان ألحد أذرع 23/6/2012 فجر السبت المكافؽ 2:15قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ عند حكالي الساعة  ،
المقاكمة يقع جنكب غرب مدينة دير البمح، غرب حي البركؾ، كقد أسفر القصؼ عف كقكع أضرار جسيمة بالمكقع، كما تسبب في 

مكاطنيف  (3)منازؿ سكنية تعكد ألفراد مف عائمة بركة، تقع في محيط المكقع المستيدؼ، كما كأصيب  (6)كقكع أضرار جزئية في 
: كالجرحى ىـ . مف بينيـ سيدة، بجراح جراء تطاير الركاـ كتحطـ زجاج النكافذ، كما تضررت مركبتيف الثنيف مف أصحاب المنازؿ

، كسر في الظير كالكتؼ األيسر، كنقمت عبر سيارات اإلسعاؼ إلى مستشفى شيداء ( عامان 31)تحرير عكض اهلل حسف بركة 
، كأصيب بجركح في اليد اليسرل كالكجو، كقد قاـ شقيقو ( عامان 26)األقصى لتمقى العالج، أحمد  حماد أحمد بركة البالغ مف العمر 

، كقد ( عامان 25)، كالذم يدرس التمريض بعالج شقيقو داخؿ المنزؿ، حسف عكض اهلل حسف بركة البالغ مف العمر ( عامان 20)معاذ 
 .يذكر اف جميعيـ أصيب داخؿ منازليـ. أصيب في األذف كاألنؼ كعكلج في المنزؿ
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قصف مواقع تابعة لالجهزة االمنية : سادساًال 
قصفت قكات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير مكقعيف تابعيف لالجيزة االمنية الفمسطينية، ما اسفر عف الحاؽ 

اضرار مادية بالمكاقع المستيدفة، كبعدد مف المنازؿ كالمنشآت المدنية القريبة مف تمؾ المكاقع، كما اسفرت تمؾ االعتداءات عف 
. مدنييف، بجركح متفاكتة (4)اشخاص، مف بينيـ  (10)اصابة 

 
:  عمى النحو اآلتيحاالت قصف مواقع تابعة لالجهزة االمنيةيستعرض التقرير 

  17/2/2012 مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 6.30أطمقت قكات االحتالؿ إسرائيمية المتمركزة قرب حدكد الفصؿ عند حكالي الساعة 
 .قذيفتيف مدفعيتيف باتجاه مكقع مقبكلة لألمف الكطني كالكاقع جنكب شرؽ مخيـ البريج كلـ تسجؿ أم إصابات

  الناحية 23/6/2012 مف فجر يـك السبت المكافؽ 2:10قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة ،
مكاطنيف بإصابات تراكحت بيف  (10)، كقد أدل القصؼ إلى إصابة (السرايا)الجنكبية مف مكقع مجمع األجيزة األمنية سابقان 

، صفكت جميؿ أبك شعباف ( عامان 21)، محمكد إياد قاسـ ( عامان 21)إياد إبراىيـ قاسـ : متكسطة كطفيفة مف بينيـ أربعة مدنييف ىـ
 .( عامان 20)، محمد منصكر المكح ( عامان 62)

 
القصف الصاروخي والمدفعي لمناطق قريبة من االحياء السكنية : سابعاًال 

كاصمت قكات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير، قصفيا الصاركخي كالمدفعي الراضي زراعية كمناطؽ قريبة مف 
االحياء السكنية في قطاع غزة، ما تسبب في دب الرعب كالخكؼ في نفكس السكاف المدنييف، كالحاؽ اضرار مادية بعشرات المنازؿ 

. حالة قصؼ صاركخي كمدفعي الراضي فضاء كاخرل زراعية بالقرب مف االحياء السكنية (11)السكنية، حيث رصد المركز 
 

:  عمى النحو اآلتيحاالت القصف الصاروخي والمدفعي لمناطق قريبة من االحياء السكنيةيستعرض التقرير 
  مستيدفة 3/2/2012 مف فجر يـك الجمعة المكافؽ 1:10قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،

. الشريط الحدكدم مع مصر في منطقة يبنا مف مخيـ الالجئيف جنكب رفح، دكف التبميغ عف إصابات أك أضرار مادية
  أرض فضاء تقع 11/2/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 23:45قصفت الطائرات الحربية بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة 

المسماة بالمنطقة - في المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا- في بمدة الشككة الشمالية، شماؿ شرؽ رفح، في محيط معبر صكفا 
 .عمى حدكد الفصؿ شرؽ رفح، ىذا كلـ يبمغ عف كجكد إصابات- العازلة

  أرض فارغة عمى 25/2/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 1:30قصفت قكات االحتالؿ بقذيفتيف مدفعيتيف عند حكالي الساعة ،
. جبؿ الريس شرؽ حي التفاح شرؽ مدينة غزة، ىذا كلـ يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار

  الطائرات الحربية تستيدؼ الشريط الحدكدم مع مصر جنكب رفح قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد، عند حكالي
، مستيدفة الشريط الحدكدم مع مصر قرب حي السالـ جنكب رفح، ىذا كلـ 26/2/2012 فجر يـك األحد المكافؽ 12:20الساعة 

. يبمغ عف كجكد إصابات في المكاف
  سقط في منطقة مفتكحة تقع 12/03/2012 مف فجر االثنيف المكافؽ 2:00أطمقت طائرة إسرائيمية، صاركخان كاحدان، عند حكالي ،

 .شماؿ محطة الخزندار لمبتركؿ غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك أضرار
  قصؼ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ منطقة جبؿ سارة في نياية شارع المنصكرة بحي الشجاعية بمدينة غزة، كذلؾ حكالي

 . كلـ يسجؿ كقكع إصابات12/03/2012 صباح االثنيف المكافؽ 06:10الساعة 
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  أرض خالية تقع شرؽ مصنع 12/03/2012 صباح االثنيف المكافؽ 06:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي ،
 .العصير شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة كلـ يسجؿ كقكع إصابات

  صاركخان كاحدان تجاه ارض 12/3/2012 مف فجر اليـك االثنيف المكافؽ 2:30أطمقت طائرات االحتالؿ الحربية عند حكالي الساعة ،
خالية شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرؽ محافظة خاف يكنس، كلـ يسفر القصؼ عف أم إصابات في األركاح كلكف صكت االنفجار 

 .أصاب سكاف المنطقة بحالة مف الخكؼ كاليمع السيما األطفاؿ كالنساء منيـ
  تجاه 12/3/2012 مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 21:10أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخان كاحدان عند حكالي الساعة ،

 مف مساء اليـك نفسو أطمقت ثالثة 21:25كعند حكالي الساعة . منطقة مفتكحة تقع غربي محطة الخزندار لمبتركؿ غرب جباليا
صكاريخ متتالية تجاه مناطؽ مفتكحة كزراعية قرب مقبرة السالطيف كغربي العطاطرة غربي بيت الىيا، دكف كقكع إصابات أك 

 .أضرار
  12/3/2012 مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 21:27قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،

 .مستيدفة الشريط الحدكدم مع مصر في منطقة بكابة صالح الديف جنكب رفح، دكف التبميغ عف إصابات أك أضرار مادية
  أرض خالية 14/3/2012 مف مساء يـك األربعاء المكافؽ 11:30قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عند حكالي ،

 .بالقرب مف سكؽ السيارات في حي الزيتكف جنكب شرؽ مدينة غزة، كلـ ينتج عف القصؼ كقكع أية إصابات أك أضرار تذكر
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 فرض منطقة أمنية واستهداف التجمعات السممية
عازلة  أمنية منطقة تدشيف نيتيا عف االحتالؿ قكات أعمنت

(Buffer zone)بعمؽ يقدر  تدريجي، زمني ، بشكؿ
 بدءنا كـ 62 طكؿ عمى األقؿ عمى كاحد متر كيمك بحكالي

 أـ النصر، كقرية الىيا، بيت لبمدة الشمالية الحدكد مف
 تمتؼ حيث حانكف، بيت بمدة مف كالشرقي الشمالي كالجزء
 بمدة مف األجزاء الشرقية ثـ القطاع، شرقي إلى الحدكد
 بمنطقة مركرنا غزة، شماؿ محافظة إطار في كذلؾ جباليا
 غزة كادم كقرية التركماف الشرقي، كمنطقة الشرقية، اجديدة

 تمر ثـ غزة، محافظة شرؽ كجنكب شرؽ ،(الديؾ جحر)
 كىي البمح، دير محافظة تقع شرؽ سكنية تجمعات بأربع
 قرية المغازم، مخيـ البريج، مخيـ: التالي النحك عمى

 بعد كتمر السمقا، كادم كأخيرنا ديرالبمح، كمدينة المصدر،
 يكنس خاف محافظة شرؽ أخرل سكنية تجمعات بستة ذلؾ
 الكبيرة، كعبساف خزاعة، ك سييال، بني القرارة، ك: ىي

 الحدكدية المناطؽ كتنتيي الفخارم، كأخيرنا الجديدة، كعبساف
  .رفح محافظة شرؽ الشككة عند بمدة
 

 

 فرض منطقة أمنية واستهداف التجمعات السممية 
كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ 

المحاذية لحدكد قطاع غزة الشرقية كالشمالية بشكؿ شبو يكمي، مستيدفة 
كتشير التحقيقات الميدانية التي يجرييا مركز . كؿ ما يتحرؾ في المنطقة

الميزاف أف قكات االحتالؿ تستيدؼ كؿ مف يقترب مف المناطؽ الحدكدية 
متر داخؿ  (1000)شماالن كشرقان، لمسافات تتجاكز في بعض األحياف 

أراضي القطاع، كليس كما ادعت في منشكرات ألقتيا مف الطائرات خالؿ 
بأنيا تستيدؼ مف يقترب مف الحدكد لمسافة  (يناير)شير كانكف األكؿ 

 .متر فقط (300)
برزت خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير االعتداءات المتكررة كاستيداؼ ك

 ركاـ المباني كطحف كغربمةقكات االحتالؿ بشكؿ مباشر لعماؿ جمع 
الميدمة، أثناء عمميـ في المناطؽ الحدكدية التي سبؽ كأف دمرتيا قكات 

التي - االحتالؿ، بغية تكسير ركاـ المباني الميدمة، كبيعيا لمعامؿ الطكب
 ككفقان لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ .ىا في صنع الطكبـاخدتعيد است

 تتعمؽ بفرض منطقة أمنية  استيداؼلةحا (89)اإلنساف فقد سجؿ كقكع 
اشخاص مف بينيـ  (10)كأسفرت تمؾ االعتداءات عف مقتؿ , عازلة

 .طفؿ (19)شخصان اخر بجركح متفاكتة مف بينيـ  (81)طفالف، كاصابة 
 عناوين مختمفة وفق خمسةيورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة في 

 .التسمسل الزمني لألحداث، والفئة المستهدفة
 
 

جدول احصائي موجز يوضح االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة 
 

عدد الجرحى من االطفال  عدد الجرحى عدد القتمى من االطفال عدد القتمى عدد حاالت االستهداف العنوان 
 18 46 0 1 8 استهداف التجمعات السممية

 0 20 0 2 35 استهداف المزارعين
 0 3 0 0 24التوغل داخل اراضي القطاع 

 1 11 2 7 18 استهداف المدنيين قرب حدود الفصل
 0 1 0 0 4استهداف عمال جمع الحصى 

 19 81 2 10 89المجموع 
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 استهداف التجمعات السممية: أوالًال  
طالؽ النار عمى المشاركيف فييا كاحدان مف االنتياكات التي تتكرر بشكؿ شبو أسبكعي في  شكؿ استيداؼ المسيرات كالتجمعات السممية كا 

قطاع غزة، كخاصة بعد أف أصبح التكجو إلى المناطؽ الحدكدية، التي تحاكؿ سمطات االحتالؿ اقتطاع جزء ميـ منيا كتحكيمو إلى 
كلـ تقتصر المشاركة في المسيرات السممية . شريط أمني يحظر عمى الفمسطينييف الكصكؿ إليو أك االقتراب منو سمككان أسبكعيان منظمان 

عمى المدنييف الفمسطينييف كسكاف تمؾ المناطؽ أك المزارعيف الذيف يممككف أراض زراعية فييا بؿ تجاكزىـ إلى مشاركة ناشطات أجنبيات 
مقتؿ ، كاسفر االستيداؼ المنضـ لمتجمعات السممية خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير عف كنشطاء مجتمعييف كمؤسسات كأحزاب سياسية

 خالؿ مشاركتو في مسيرة سممية مناىضة ، عمى الفكر، بعد إصابتو بعيار نارم في الرقبة( عاماًال 18)محمود محمد يحيى زقوت : الشاب
. طفالن  (18)فمسطينيان، مف بييـ  (46)لممنطقة المقيد الكصكؿ الييا، كما أسفرت عمميات االستيداؼ المتكرر عف إصابة 

 
 :2012 النصف األول من العامحاالت استهداف التجمعات السممية التي رصدها مركز الميزان خالل 

 في محيط مكقع اإلرساؿ العسكرم اإلسرائيمي، - الذيف ترجمكا مف جيب عسكرم تكقؼ داخؿ الحدكد- فتح جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي
الكائف عمى حدكد الفصؿ الشمالية شماؿ شرؽ بيت حانكف بمحافظة شماؿ غزة، نيراف أسمحتيـ الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي 

- ، تجاه المسيرة األسبكعية المناىضة لممنطقة المقيد الكصكؿ إلييا17/1/2012 مف بعد ظير يـك الثالثاء المكافؽ 12:05الساعة 
كالتي تنظميا المبادرة المحمية في بيت حانكف، كذلؾ أثناء تكاجدىـ في المنطقة الزراعية - كالتي تسمييا قكات االحتالؿ بالعازلة

 متران مف تمؾ الحدكد، كتحت كطأة إطالؽ النار الذم استيدفيـ بشكؿ مباشر 100الكاقعة جكار حدكد الفصؿ، عمى مسافة تقدر بػ 
ابتعد المشاركيف عف المكاف فراران بحياتيـ، دكف كقكع إصابات كلكف حالة مف الخكؼ انتابت عددان مف المتضامنيف األجانب 

 . كىذه ليست المرة األكلى التي تستيدؼ فييا قكات االحتالؿ المسيرة األسبكعية المناىضة لممنطقة العازلة. كالمشاركات في المسيرة
 

 مف صباح 11:15فقد انطمقت المسيرة مف أماـ المدرسة الزراعية الثانكية كالمعتاد عند حكالي الساعة : "صابر الزعانيف لباحث المركز: ككفقان لما أفاد بو الناشط
مف المتضامنيف األجانب، كعدد مف الصحفييف كنشطاء المبادرة كمناىضة المنطقة  (3)شخصان مف بينيـ  (40)الثالثاء نفسو تجاه الحدكد الشمالية بمشاركة 

جية الشرؽ حتى منطقة التقاء الحدكد -  متران 150عمى مسافة تقدر بػ- شماؿ بيت حانكف، ثـ سارت بمحاذاة الحدكد (إيرز)العازلة، تجاه محيط معبر بيت حانكف 
 متران، كتكقفكا ىناؾ قبالة مكقع اإلرساؿ العسكرم اإلسرائيمي الكاقع 1800كالتي تبعد عف المعبر حكالي - في المنطقة المسماة األفككادك- الشمالية مع الشرقية

 متران مف حدكد الفصؿ الشرقية الشمالية، كبعد دقائؽ مف كقكفيـ في المكاف يرددكف 70شماؿ أشدركت، أماـ سمؾ شائؾ كضعو االحتالؿ في كقت سابؽ عمى بعد 
 متران مف 300عمى بعد - اليتافات المناىضة لممنطقة العازلة، تكقؼ أماميـ أحد جيبات االحتالؿ العسكرية التي كانت تسير عمى طريؽ داخؿ األراضي المحتمة

كترجؿ منو أربعة جنكد، ثـ بدءكا في إطالؽ النار تجاه المشاركيف كعمى مقربة منيـ بشكؿ متقطع، كىي المرة األكلى التي يحدث فييا ىذا الشئ، - مكاف كجكدىـ
 ."كالمرة األكلى التي يصؿ فييا النشطاء إلى تمؾ المنطقة الحدكدية

 
 الذيف ترجمكا مف جيبات عسكرية تكقفت داخؿ حدكد الفصؿ الشمالية كالشرقية لبيت حانكف بمحافظة - فتح جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي

 مف 11:30شماؿ غزة، نيراف أسمحتيـ الرشاشة، بشكؿ مكثؼ، كأطمقكا العشرات مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع، عند حكالي الساعة 
كالتي - ، تجاه المشاركيف في المسيرة األسبكعية المناىضة لممنطقة المقيد الكصكؿ إلييا24/1/2012صباح يـك الثالثاء المكافؽ 

كالتي تنظميا المبادرة المحمية في بيت حانكف، كذلؾ أثناء تكاجدىـ في المنطقة الزراعية الكاقعة - تسمييا قكات االحتالؿ بالعازلة
 متران مف تمؾ الحدكد، كتحت كطأة إطالؽ النار كالقنابؿ الغازية الذم 300- 100جكار حدكد الفصؿ، عمى مسافة تتراكح ما بيف 

استيدفتيـ بشكؿ مباشر ابتعد المشاركيف عف المكاف فراران بحياتيـ، دكف كقكع إصابات باألعيرة النارية، كلكف معظـ المشاركيف 
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أصيبكا باختناؽ جراء الغاز المسيؿ لمدمكع دكف أف يصؿ أحد منيـ المستشفيات، كما أف حالة مف الخكؼ انتابت عددان مف 
.  المتضامنيف األجانب كالمشاركات في المسيرة

أف المسيرة انطمقت مف أماـ : "باحث المركز- كىك أحد القائميف عمى المسيرة- ( عامان 33)" الزعانيف"صابر مكسى صابر حسف : ككفقان لما أفاد بو الناشط 
مف  (5)شخصان مف بينيـ  (60) مف صباح الثالثاء نفسو تجاه الحدكد الشمالية بمشاركة حكالي 10:30المدرسة الزراعية الثانكية كالمعتاد عند حكالي الساعة 

شماؿ بيت حانكف، حتى ( إيرز)مف الصحفييف، كنشطاء المبادرة كمناىضة المنطقة العازلة، تجاه محيط معبر بيت حانكف  (10)المتضامنيف األجانب، كعدد 
 متر، ففكجئكا بجنكد االحتالؿ المتمركزيف في برج المراقبة الذم يقابؿ مكاف تكاجدىـ يطمقكف عددان مف قنابؿ الغاز المسيؿ 100كصؿ المشاركيف إلى مسافة تقدر بػ

لمدمكع، فابتعدكا قميالن جية الجنكب، كسط حالة مف الفكضى، كحاالت مف إنقاذ البعض كحمميـ جراء استنشاؽ الغاز، ثـ اتخذ المشاركيف مساران ليـ بمحاذاة الشريط 
حيث استقركا ىناؾ لدقائؽ ىتفكا خالليا بيتافات ضد المنطقة - المزبمة- جية الشرؽ، حتى منطقة مكب النفايات القديـ-  متران 150عمى مسافة تقدر بػ- الحدكدم

العازلة كرفعكا أعالـ فمسطيف كأعالـ دكؿ أجنبية صديقة في المكاف، كأثناء ذلؾ ترجؿ عدد مف الجنكد مف أحد أبراج المراقبة المكاجو لممكاف كبدءكا بإطالؽ النار 
بشكؿ مباشر قرب مكاف تكاجد المشاركيف، حيث شاىدت األعيرة تضرب برماؿ األرض، فتراجع الجميع نحك الجنكب، ثـّ أكممكا مسيرىـ شرقان حتى مكقع اإلرساؿ 

 متران، شاىدت عدد مف الجيبات العسكرية تتكقؼ كينزؿ منيا الجنكد راجمة ثـ يفتحكف النار تجاىنا بشكؿ 200العسكرم اإلسرائيمي، كبعد تكقفنا عمى مسافة تقدر بػ
أرض األمة - كتكقفنا في منطقة الشعفة- حيث تمتؼ حدكد الفصؿ حكؿ بيت حانكف- مباشر، فابتعد الجميع عف المكاف ثـ أكممنا المسير إلى الجنكب الشرقي

 متران مف حدكد الفصؿ الشرقية، كبعد دقائؽ مف الكقكؼ في المكاف مردديف اليتافات المناىضة لممنطقة 250الكائنة قبالة تجمع أشدركت اإلسرائيمي، عمى بعد 
العازلة، تكقؼ أمامنا عدد كبير مف جيبات االحتالؿ العسكرية داخؿ األراضي المحتمة، كترجؿ منيا عدد مف الجنكد، ثـ بدءكا في إطالؽ النار كقنابؿ الغاز المسيؿ 
لمدمكع تجاه المشاركيف، كلكف بشكؿ كبير، ما تسبب في اختناؽ العديد منا جراء استنشاؽ الغاز، كسبب صعكبة في التنفس لدل الجميع، ككاف إطالؽ النار عمى 

مقربة منا بشكؿ متقطع، فاتجينا نحك الجنكب كلكف عمى شكؿ جماعات ليس ككتمة كاحدة، حتى كصمنا قبالة مكقع النصب التذكارم الكائف جنكب شرؽ بيت 
النار تجاىنا فابتعدنا عف المكاف متجييف نحك الجنكب، كعمى - الذيف شاىدناىـ باألعيف المجردة ينتشركف داخؿ حدكد الفصؿ- حانكف، كىناؾ فتح الجنكد الراجمة

 متران مف حدكد الفصؿ الشرقية، حتى كصمنا أطراؼ منطقة أبك صفية الكائنة شرؽ جباليا جنكبي شرؽ بيت حانكف، بينما تكاصؿ إطالؽ النار مف جنكد 200بعد 
 متران مف المسير بمحاذاة الشريط الحدكدم قررنا العكدة كاالبتعاد عف 8000االحتالؿ الذيف كانكا يصمكف المكاف بجيبات عسكرية، كبعد أف قطعنا مسافة تقدر بػ

كىي المرة األكلى التي يطمؽ فييا قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع تجاه المسيرة، كالمرة الثانية التي ".  مف مساء الثالثاء نفسو13:40المنطقة كذلؾ عند حكالي الساعة 
 .يصؿ فييا النشطاء إلى تمؾ المنطقة الحدكدية، كيسيركف تمؾ المسافة الطكيمة

  الكائنة عمى حدكد الفصؿ الشمالية (إيرز)فتح جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزيف في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف ،
 مف صباح يـك الثالثاء 11:35شماؿ بيت حانكف بمحافظة شماؿ غزة، نيراف أسمحتيـ الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة 

- كالتي تسمييا قكات االحتالؿ بالعازلة- ، تجاه المسيرة األسبكعية المناىضة لممنطقة المقيد الكصكؿ إلييا31/1/2012المكافؽ 
الكاقعة جكار حدكد الفصؿ، - سكيمـ- كالتي تنظميا المبادرة المحمية في بيت حانكف، كذلؾ أثناء تكاجدىـ في منطقة الكاد الزراعية

 متران مف تمؾ الحدكد، كتحت كطأة إطالؽ النار الذم استيدفيـ بشكؿ مباشر ابتعد المشاركيف عف المكاف 100عمى مسافة تقدر بػ 
حيث شارؾ - فراران بحياتيـ، دكف كقكع إصابات كلكف حالة مف الخكؼ انتابت عددان مف المتضامنيف األجانب كالمشاركات في المسيرة

مف الصحفييف، كنشطاء المبادرة كمناىضة  (10)مف المتضامنيف األجانب، كعدد  (6)شخصان في المسيرة مف بينيـ  (70)حكالي 
 . الجدير ذكره أف قكات االحتالؿ تستيدؼ المسيرة األسبكعية المناىضة لممنطقة العازلة بشكؿ أسبكعي- المنطقة العازلة

  (إيرز)فتح جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزيف في أبراج المراقبة الكائنة داخؿ حدكد الفصؿ الشمالية، في محيط معبر بيت حانكف 
بمحافظة شماؿ غزة، نيراف أسمحتيـ الرشاشة، بشكؿ مكثؼ، كأطمقكا عددان مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع، عند حكالي الساعة 

، تجاه المشاركيف في المسيرة األسبكعية السممية المناىضة لممنطقة المقيد 28/2/2012 مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 11:50
الكصكؿ إلييا كالتي تنظميا المبادرة المحمية كنشطاء متطكعكف في بيت حانكف، كذلؾ أثناء تكاجدىـ في المنطقة الزراعية الكاقعة 

كتحت كطأة إطالؽ النار كالقنابؿ الغازية الذم استيدفتيـ -  متران مف تمؾ الحدكد200عمى مسافة تقدر بػ  - جكار حدكد الفصؿ
 مف بعد ظير اليـك نفسو، دكف كقكع إصابات باألعيرة النارية، 12:30بشكؿ مباشر ابتعد المشاركيف عف المكاف عند حكالي الساعة 

 . كلكف معظـ المشاركيف أصيبكا باختناؽ جراء الغاز المسيؿ لمدمكع دكف أف يصؿ أحد منيـ المستشفيات
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: لممركز عمى النحو التالي ( عاماًال 33)صابر موسى الزعانين : مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها الناشط
 مف صباح الثالثاء 11:15انطمقنا في مسيرتنا األسبكعية السممية المناىضة لممنطقة المقيد الكصكؿ إلييا مف أماـ المدرسة الزراعية الثانكية عند حكالي الساعة 

مف الصحفييف، باإلضافة إلى نشطاء المبادرة، تجاه  (8)مف المتضامنيف األجانب، كعدد  (5)مشاركان مف بينيـ  (50)نفسو تجاه الحدكد الشمالية بمشاركة حكالي 
 مف صباح اليـك 11:50 متران، كعند الساعة 150شماؿ بيت حانكف، حتى كصمنا إلى مسافة تقدر بػ (إيرز)منطقة قرمكط الزراعية الكائنة شرؽ معبر بيت حانكف 

نفسو ففكجئنا بجنكد االحتالؿ المتمركزيف في برج المراقبة المقابؿ لمكاف تكاجدنا يطمقكف األعيرة النارية، عمى ما يبدك أنيا كانت في اليكاء ألني لـ أشعر بيا، 
جنكد مدججيف بالسالح يصعدكف أعمى البرج كيطمقكف عددان مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع تجاىنا، كانت  (3)كحيف بدأنا بالتجمع لغرض التراجع، شاىدت عدد 

األجكاء عاصفة فأبعدت الرياح الغاز عف المكاف، حاكؿ الجنكد أف يحيطكنا بدائرة مف قنابؿ الغاز، كلكف الرياح أبعدت دخانيا أيضان، في ىذه المحظات أخذنا 
حيث شاىدت األعيرة تضرب باألرض عمى مقربة مف مكاف - بالتراجع جية الجنكب، ككسط حالة مف الفكضى بدأ الجنكد بإطالؽ النار تجاىنا بشكؿ مباشر

كشارؾ جنكد برج المراقبة الكائف في محيط معبر إيرز في إطالؽ النار تجاىنا أيضان، فتراجعنا أكثر نحك الجنكب، كتكاصؿ إطالؽ النار تجاىنا حتى بعد - تكاجدنا
 مف بعد ظير يـك الثالثاء 12:30دقيقة، حتى غادرنا المنطقة عند حكالي الساعة  (40) متران عند الحدكد الشمالية، كاستمر ذلؾ لمدة 500أف ابتعدنا مسافة تقدر بػ

".  كىي المرة الثانية التي تطمؽ فييا قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع تجاه المسيرة. ذاتو
 
  الكائنة عمى حدكد الفصؿ الشمالية (إيرز)فتح جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزيف في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف ،

 مف بعد ظير يـك الثالثاء 12:30شماؿ بيت حانكف بمحافظة شماؿ غزة، نيراف أسمحتيـ الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة 
، تجاه المسيرة السممية األسبكعية المناىضة لممنطقة المقيد الكصكؿ إلييا، كالتي تنظميا المبادرة المحمية 21/2/2012المكافؽ 

كنشطاء متطكعكف في بيت حانكف، كذلؾ أثناء تكاجدىـ في المنطقة الزراعية الكاقعة شرؽ معبر إيرز، جكار حدكد الفصؿ، عمى 
 متران مف تمؾ الحدكد، كتحت كطأة إطالؽ النار ابتعد المشاركيف عف المكاف، دكف كقكع إصابات في صفكفيـ 180مسافة تقدر بػ 

مف الصحفييف، إضافة إلى نشطاء  (10)مف المتضامنيف األجانب، كعدد  (3)فردان، مف بينيـ  (80)حيث شارؾ في المسيرة حكالي )
. ، الجدير ذكره أف قكات االحتالؿ تستيدؼ المسيرة بشكؿ أسبكعي(المبادرة

  (إيرز)فتح جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزيف في أبراج المراقبة الكائنة داخؿ حدكد الفصؿ الشمالية، في محيط معبر بيت حانكف 
 مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 11:45بمحافظة شماؿ غزة، نيراف أسمحتيـ الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة 

، تجاه المشاركيف في المسيرة األسبكعية السممية المناىضة لممنطقة المقيد الكصكؿ إلييا كالتي تنظميا المبادرة المحمية 6/3/2012
 150عمى مسافة تقدر بػ  - كنشطاء متطكعكف في بيت حانكف، كذلؾ أثناء تكاجدىـ في المنطقة الزراعية الكاقعة جكار حدكد الفصؿ

كتحت كطأة إطالؽ النار الذم استيدفتيـ بشكؿ مباشر ابتعد المشاركيف عف المكاف عند حكالي الساعة - متران مف تمؾ الحدكد
كىذه ليست المرة األكلى التي تستيدؼ فييا قكات االحتالؿ المسيرة األسبكعية .  مف بعد ظير اليـك نفسو، دكف كقكع إصابات12:25

كتفيد المعمكمات الميدانية أف المسيرة انطمقت مف أماـ المدرسة الزراعية الثانكية عند حكالي الساعة . المناىضة لممنطقة العازلة
مف المتضامنيف األجانب، كعدد  (6)مشاركان مف بينيـ  (40) مف صباح الثالثاء نفسو تجاه الحدكد الشمالية بمشاركة حكالي 11:20

 .مف الصحفييف، باإلضافة إلى نشطاء المبادرة (2)
  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدكد الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند

، تجاه عشرات المتظاىريف الذيف تكاجدكا عمى بكابة معبر بيت 30/3/2012 مف مساء يـك الجمعة المكافؽ 13:40حكالي الساعة 
الذم تكاصؿ حتى الساعة -  متران مف الحدكد، في ذكرل يـك األرض، كتخمؿ إطالؽ النار50عمى بعد - كفي محيطيا (إيرز)حانكف 
محمكد محمد يحيى زقكت : إطالؽ عدد مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع، ما تسبب في مقتؿ الشاب-  مف مساء الجمعة نفسو19:00

صابة ( عامان 18) طفالن، بجراح متفاكتة، كصفت  (17)مشاركان، مف بينيـ  (41)، عمى الفكر، بعد إصابتو بعيار نارم في الرقبة، كا 
منيـ بالخطيرة كحكلتيما لمعالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كأفادت  (3)المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراح 

كصمكا مستشفى بمسـ العسكرم بينما  (6)جريحان منيـ كصمكا مستشفى كماؿ عدكاف ك (33)المصادر الطبية لباحث المركز أف 
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باالختناؽ جراء استنشاؽ  (2)مف الجرحى أصيبكا بأعيرة نارية أك شظاياىا، بينما أصيب  (35)كأف . مستشفى العكدة (2)كصؿ 
كتفيد التحقيقات الميدانية أف الفصائؿ الفمسطينية نظمت مسيرة مركزية لكافة مدف . بكدمات كجركح جراء السقكط (4)الغاز، كأصيب 

قطاع غزة في ذكرل يـك األرض انتيت عند محطة حمكدة لمبتركؿ شرؽ بيت الىيا، كلكف العشرات مف المشاركيف اخترقكا 
التحصينات كالحكاجز التي كضعتيا الشرطة الفمسطينية لمنعيـ مف الكصكؿ إلى معبر ايرز، ككصمكا لممنطقة الحدكدية، كقذفكا 

 .الحجارة تجاه جنكد االحتالؿ المتمركزيف داخؿ أبراج المراقبة الذيف استخدمكا األعيرة النارية لتفريؽ المتظاىريف
 :مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز المواطن محمود خالد محمود عبد النبي عمى النحو التالي

خرجت مع مسيرة جماىيرية انطمقت مف مسجد أبك الخير الكائف في جباليا البمد في ذكرم يـك األرض كنصرةن لممسجد األقصى، كخرج فييا آالؼ المشاركيف، 
كصمنا حتى مسرح كبير أعد مسبقان الستقباؿ المسيرات قرب محطة حمكدة لمبتركؿ شرؽ بيت الىيا، كبعد مركر نصؼ ساعة مف كصكلي شاىدت الشباف كاألطفاؿ 

 مف مساء 15:00كذلؾ عند حكالي الساعة  -  متران عف منطقة الميرجاف3000الذم يبعد حكالي – يجتازكف حاجزان لمشرطة ذاىبيف إلى معبر بيت حانكف إيرز
عف طريؽ المنطقة الرممية الكائنة شماؿ  (إيرز)، فذىبت صحبتيـ حتى كصمنا مفترؽ الجمارؾ كدخمنا محيط معبر بيت حانكف 30/3/2012يـك الجمعة المكافؽ 

 مف مساء الجمعة نفسو، ككاف عشرات الشباف قد كصمكا 16:15عند حكالي الساعة  (5/5)أبراج الندل، كصمت منطقة معبر إيرز كمكتب التنسيؽ كاالرتباط 
متران مف بكابة إيرز الرئيسية، كشاىدت الشباف المتظاىريف يقذفكف الجدار الحدكدم  (50)المكاف قبمي، شاىدت سياجان شائكان قد كضعتو قكات اإلحتالؿ عمى بعد 

اإلسمنتي كالبكابة بالحجارة، كشاىدت عددان مف الجنكد يتمركزكف عمى بكابة المعبر، ككانكا يطمقكف النار تجاه المتظاىريف، كشاىدت عددان مف الشباف يصابكف 
بأعيرة نارية في الساقيف أك اليديف، ككاف الشباف يحممكنيـ عمى دراجات نارية تكاجدت في المكاف كيكصمكنيـ إلى بكابة الجمارؾ، حيث تأخذىـ سيارات اإلسعاؼ 
زاحتو عف طريقنا، فسمعت صكت إطالؽ النار،  مف ىناؾ إلى المستشفى، كبعد دقائؽ تقدمت حتى كصمت السياج الشائؾ كحاكلت كمعي عدد مف الشباف رفعو كا 

، (األسفمت)كانت أصكاتنا عالية كأخرل منخفضة، كشاىدت عدد خمسة شباف يصابكف جراء إطالؽ النار ىذا، كبعد ذلؾ شعرت بالتعب فاسترحت عمى األرض
 ( عامان 19)محمكد زقكت : ، كجمس جكارنا( عامان 19 )تامر الصباغ / كسندت ظيرم عمى حزاـ باطكف عريض أنشأ عمى جانب األسفمت، كجمس جكارم صديقي

كجكاره مف الجنكب صديقي - حيث كاف مقابال لمبكابة- مف بكابة المعبر، كجمس زقكت جية الشماؿ ( متران 60)ككنت قد تعرفت عميو قبؿ دقائؽ، جمسنا عمى بعد 
، سمعت صديقي الصباغ يقكؿ لزقكت اجعؿ رأسؾ منخفضة خكفان مف األعيرة النارية (إلى الجنكب مني)الصباغ، ثـ أنا، ثـ جاء عدد مف الشباف كجمسكا جكارم

كأثناء الحديث فكجئت بجسـ ساخف في صدرم، فنظرت لممكاف فشاىدت ثقبان في فانمتي كالدـ ينزؼ مف المكاف، ثـ شعرت بألـ كبير، فقمت لمصباغ . المتتالية
بصكت متحشرج يبدك أني أصبت، أسعفني، كنظرت إليو فشاىدتو قد سقط عمى األرض مصابان في ذراعو األيمف، كشاىدت زقكت أيضان يسقط أرضان، كالدماء تنزؼ 
مف رقبتو، ثـ شاىدت الصباغ يقـك كيجرم فمحقت بو، حتى كصمت إحدل الدراجات النارية التي تكاجدت في المكاف، فأمسكت بيا كأركبني سائقيا كذىب بي إلى 

، كقاؿ األطباء أنني قد أصبت بعيار نارم  حاجز الجمارؾ، كىناؾ أركبني الشباف سيارة اسعاؼ ذىبت بي إلى مستشفى كماؿ عدكاف، حيث قدمكا لي العالج الالـز
ال كنت في عداد األمكات، كعممت أف عيار  ثقيؿ اخترؽ صدرم مف منطقة أسفؿ الثدم األيسر كخرج مف أسفؿ اإلبط، فحمدت اهلل عمى أنو لـ ينزؿ لألسفؿ أكثر كا 

فعمى ما يبدك أف العيار . نارم ثقيؿ اخترؽ ذراع صديقي تامر الصباغ كخرج مسببان لو كسران في الذراع، كأف زقكت قد استشيد جراء نفاذ عيار نارم ثقيؿ مف رقبتو
 . تمقيت العالج المالئـ في مستشفى كماؿ عدكاف، ثـ عدت لممنزؿ بعد أياـ. نفسو أصاب ثالثتنا حيث كنا نجمي بجانب بعضنا البعض

 
  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرقي خاف يكنس عند حكالي

 100، تجاه مسيرة سممية انطمقت نحك الشريط الحدكدم بمشاركة حكالي 30/3/2012 مف ظير يـك الجمعة المكافؽ 1:30الساعة 
شخص بمناسبة ذكرل يـك األرض، ككفؽ المعمكمات المتكفرة لدل المركز فاف جنكد االحتالؿ أطمقكا النار تجاه المشاركيف في 

المسيرة لدل اقتراب عدد مف الشباف الشريط الحدكدم الفاصؿ، حيث قاـ عدد منيـ برفع العمـ الفمسطيني عمى السياج الفاصؿ، أسفر 
أصيب في ذراعو األيمف، امجد خميؿ  ( عامان 18)عيد إسماعيؿ قديح : مكاطنيف مف بينيـ طفؿ كىـ (5)إطالؽ النار عف إصابة 

، أصيب بعيار نارم في الحكض، تكحيد حسيف قديح ( عاما20)أصيب في ساقو األيمف، كـر جبر قديح  ( عامان 22)قديح 
، بعيار نارم في البطف، كتـ نقؿ المصابيف إلى مستشفى ( عامان 17)،في كؼ يده اليسرل، ك محمد أيمف أبك فرحانو (عامان 19)

. ناصر كمستشفى غزة األكركبي لتمقي العالج، كعمى اثر إطالؽ النار تفرؽ المشارككف في المسيرة كانسحبكا مف مكاف الحادث
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  قرب حدود الفصلالمزارعيناستهداف : ثانياًال 
 المناطؽ المحاذية لحدكد استيداؼ االراضي الزراعية كالمزارعيف في، يتناكليا التقرير قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي صعدت

 قرب حدكد لممزارعيف استيداؼ لةحا (35)ككفقان لتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع . قطاع غزة الشرقية كالشمالية،
 كيترتب عمى ىذه فمسطينيان مف بينيـ سيدة، (20)، كأسفرت تمؾ االعتداءات عف مقتؿ شخصاف مف بينيـ سيدة كعف إصابة الفصؿ

الممارسة تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ كالمزارعيف ممف يممككف أراضي فييا، كحرماف عشرات األسر مف مصدر 
رزقيا، كاقتطاع نسبة ميمة مف األراضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية 

. كتمثؿ نسبة ميمة مف مجمكع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة
 :2012 من العام النصف االولخالل   قرب حدود الفصلالمزارعينحاالت استهداف 

  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة
، تجاه عدد مف المزارعيف الفمسطينييف الذم تكاجدكا في مزارعيـ الكاقعة 18/1/2012 مف بعد ظير يـك األربعاء المكافؽ 12:25

كالكائنة شماؿ بيت الىيا بمحافظة - المسماة بالمنطقة العازلة- في منطقة بكرة أبك سمرة الزراعية الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا
. شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك أضرار، كلكف إطالؽ النار أجبر المزارعيف عمى مغادرة المكاف دكف استكماؿ رعاية مزركعاتيـ

  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة
، ثـ أتبعتيا بإطالؽ قذيفتيف مدفعيتيف، تجاه عدد مف المزارعيف الفمسطينييف 19/1/2012 مف صباح يـك الخميس المكافؽ 11:00

- المسماة بالمنطقة العازلة- الذم تكاجدكا في مزارعيـ الكاقعة في مناطؽ األحمر كالقطبانية الزراعية الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا
 .كالكائنة شرؽ كجنكب شرؽ بيت حانكف بمحافظة شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك أضرار

  مف 09:20فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ، نيراف أسمحتيا الثقيمة، بشكؿ مكثؼ، عند حكالي الساعة 
 تجاه عدد مف المزارعيف في منطقة الفراحيف كالسناطي شرؽ خاف يكنس، كىك األمر 26/01/2012صباح يـك الخميس المكافؽ 

 .دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. الذم رّكع المزارعيف كدفعيـ إلى ترؾ أعماليـ كمغادرة المكاف
  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ شرؽ خاف يكنس، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي

، تجاه عدد مف المزارعيف الفمسطينييف الذم تكاجدكا في مزارعيـ الكاقعة 25/2/2012 مف صباح يـك السبت المكافؽ 6:30الساعة 
 8:00استمر اطالؽ النار حتى الساعة - المسماة بالمنطقة العازلة- في الكاد كالسريج شرؽ بمدة القرارة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا

. صباحان، دكف كقكع إصابات أك أضرار، كلكف إطالؽ النار أجبر المزارعيف عمى مغادرة المكاف دكف استكماؿ رعاية مزركعاتيـ
  23/2/2012 مف مساء يـك الخميس المكافؽ 4:30فتحت طائرات االحتالؿ العمكدية نيراف أسمحتيا الثقيمة، عند حكالي الساعة ،

 دقائؽ تقريبان، دكف كقكع إصابات أك 10تجاه األراضي الزراعية شرؽ بمدة القرارة في منطقة الكاد كالسريج، استمر اطالؽ النار لمدة 
. أضرار، كلكف صكت إطالؽ النار بث الخكؼ كاليمع في صفكؼ السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ

  أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ شرؽ خاف يكنس، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حكالي
، تجاه عدد مف المزارعيف الفمسطينييف كرعاة المكاشي الذيف تكاجدكا في 11/2/2012 ظير يـك السبت المكافؽ 12:30الساعة 

 دقيقة، ما 20مزارعيـ الكاقعة في منطقة الكاد كالسريج شرؽ بمدة القرارة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا، استمر اطالؽ النار لحكالي 
، بينما كاف أبناؤه يقكمكف برعاية قطيع مف ( عامان 55)اسفر عف نفكؽ ناقتيف تعكد ممكيتيما لممزارع عبد المطيؼ سميماف السميرم 

. الجماؿ في تمؾ المنطقة، كما اجبر إطالؽ النار المزارعيف عمى مغادرة المكاف دكف استكماؿ رعاية مزركعاتيـ
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 (عاماًال 55)مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، المزارع عبد المطيف سميمان السميري 

 متر مف 800، بينما كنت متكاجدان في ارضي الزراعية بالقرب مف منزلي عمى بعد حكالي 11/2/2012 مف ظير يـك السبت المكافؽ12:30عند حكالي الساعة 
، يقكماف برعي قطيع مف الجماؿ، عددىـ ( عامان 24)، كرأفت( عامان 22)الشريط الحدكدم، شرؽ بمدة القرارة شماؿ شرؽ محافظة خاف يكنس، ككاف أبنائي عالء

شاىدت جيب عسكرم لكنو اخضر ..  متر عف الشريط الحدكدم غربا600 متر إلى الشرؽ مني، أم عمى مسافة تبعد حكالي200عشرة رؤكس، عمى بعد حكالي 
. جيشي تابع لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي داخؿ الشريط الحدكدم، تكقؼ فكؽ تمة مف الرماؿ، كبعد لحظات سمعت صكت إطالؽ نار كاف مصدره مف تجاه الجيب

 دقيقة، بقيت خالليا منبطحان عمى 15استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع لحكالي .. انبطحت عمى األرض، كشاىدت أبنائي االثنيف ينبطحاف أيضان عمى األرض
كبعد أف تكقؼ إطالؽ النار، رفعت رأسي قميالن، كنظرت نحك الجيب، فشاىدتو قد .. األرض، كلـ أتمكف مف الكقكؼ أك مغادرة المكاف خشية تعرضي لإلصابة

غادر المكاف، عندىا تكجيت مسرعان نحك أبنائي لالطمئناف عمييما، كعند كصكلي إلييما كجدتيما بخير كلـ يصابا بأذل، بعدىا بدأت أتفقد الجماؿ، فشاىدت ناقة 
 متر مف الشريط الحدكدم، 400ممقاة عمى األرض، ككانت ميتة، كشاىدت دماء تنزؼ مف رقبتيا، كشاىدت أيضا ناقة أخرل ممقاة عمى األرض، عمى بعد حكالي 

قمت أنا كأبنائي بجمع ما تبقى مف الجماؿ، كعدنا إلى المنزؿ، .. ككانت ال تتحرؾ بتاتان، لكننا لـ نتمكف مف الكصكؿ إلييا خشية أف نتعرض إلطالؽ نار مف جديد
حيث يقع منزلنا عمى بعد حكالي كيمك متر مف الشريط الحدكدم .. عندىا شاىدت الكاجية الشرقية مف المنزؿ قد أصيبت بعدة أعيرة نارية جراء إطالؽ النار

 متر مربع، كمككف مف طابؽ أرضي باطكف، كأعيش فيو أنا كعائمتي، 300الفاصؿ مع إسرائيؿ، كيفصؿ بيننا أراضي زراعية مفتكحة، كىك مقاـ عمى مساحة 
كثالثة مف أبنائي كعائالتيـ، كنعتمد عمى تربية األغناـ كالجماؿ كمصدر أساسي لمرزؽ، بعد اف جرفت قكات االحتالؿ ارضي كحرمتني مف الكصكؿ الييا ألنيا تقع 

 .بمحاذات الشريط الحدكدم
  سقطت في حقؿ زراعي يقع 9/3/2012 مف يـك الجمعة المكافؽ 19:00قصفت قكات االحتالؿ قذيفة مدفعية، عند حكالي الساعة ،

 .، كلـ يسفر عف إصابات(جحر الديؾ)غرب قرية كادم غزة 
  أطمقت اآلليات الحربية اإلسرائيمية، المتمركزة قرب حدكد الفصؿ عدة قذائؼ مدفعية تجاه األراضي الزراعية الكاقعة في المناطؽ

، كقد استمر سقكط القذائؼ بشكؿ متقطع 9/3/2012 مف يـك الجمعة المكافؽ 22:30الشرقية مف مدينة غزة، عند حكالي الساعة 
 .لحكالي ساعة

  تجاه مزارع كابنتو أثناء 12/03/2012 مف مساء يـك االثنيف 13:30أطمقت طائرة إسرائيمية، صاركخان كاحدان، عند حكالي الساعة ،
تكاجدىما في أرض زراعية تخصيـ كتقع جكار منزؿ العائمة الكائف في محيط مدرسة تؿ الزعتر الكاقعة في شارع بيت الىيا الغربي، 

، التي تكفيت متأثرة بجراحيا ( عامان 34)، كابنتو فايزة ( عامان 71)محمد مصطفى عكض الحسكمي : ما تسبب في قتميما، كىما المسف
 .بعد دقائؽ مف كصكليا مستشفى كماؿ عدكاف

: مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز المواطن عماد احمد مصطفي الحسومى عمى النحو التالي

، بينما كنت في حكش منزلي برفقة أفراد عائمتي، كأثناء جمكسنا سمعت ذكل انفجار كبير 12/3/2012 مف مساء يـك االثنيف المكافؽ 13:15عند حكالي الساعة 
قريب، كبعد ثكاني سمعت صكت انفجار ثاني أقكل مف األكؿ، فتحركت مف مكاني الستطالع األمر، تكجيت إلى الناحية التي جاء منيا الصكت فقد كانت مزرعة 

 متران يممكيا عمي نفسو، فذىبت 600، فشاىدت دخانان يتصاعد مف دفيئة زراعية تتربع عمى مساحة ( عامان 71)محمد مصطفي عكض الحسكمي : يممكيا عمي
محمد، الذم : تجاه الدخاف، كدخمت الدفيئة لمتعرؼ عمى مصدر الدخاف فشاىدت النيراف تشتعؿ داخؿ الدفيئة ثـّ عدت لممنزؿ بسرعة لطمب النجدة، كأخبرت عمي

متران، فنادل  (60)تكاجد أماـ مدخؿ منزلة المجاكر لمنزلي، فقرر الذىاب إلطفاء الحريؽ التي نشبت في الدفيئة الكاقعة جنكب شرؽ منزؿ عمي، كعمى بعد حكالي 
دفاع )، كذىب الى ىناؾ رغـ محاكالتي لمنعو،  فقررت الذىاب لمساعدتو، كفي منتصؼ الطريؽ طمب مني الرجكع لتشغيؿ ماتكر المياه ( عامان 35)فايزة : ابنتو
، إلطفاء الحريؽ فعدت لبئر المياه الذم تممكو العائمة كالكائف جكار منزلي، بيدؼ تشغيمو، كقبؿ كصكلي ( خراطيـ المياه)، حتى تصؿ المياه في البرابيش (المياه

فتحية : البئر، سمعت دكم انفجار صكتو أقؿ ارتفاعان مف االنفجار السابؽ، فعدت إلى المكاف الستطالع األمر، فسمعت صراخ زكجة عمي التي لحقت بعمي كىى
محمد تتمدد أرضان كقد غرؽ بدمائو، : ، فأكممت طريقي بسرعة، حتى كصمت مكاف اشتعاؿ النار في الدفيئة، فشاىدت جثة عمي( عامان 68)محمد مكسي الحسكمي 

فايزة، ككانت األجزاء السفمية مف جسدىا قد تمزقت أشالء، حاكلت إسعافيا، فتيقنت  بعد فحصي : أمتار، شاىدت ابنة  عمى (5)كبترت ساقو اليسرل، كعمى بعد 
الظاىرم لمجثة أف عمي محمد قد فارؽ الحياة، بينما كانت ابنتو  عمى قيد الحياة،  فقررت اسعافيا، كفي ىذه المحظات كصؿ عدد كبير مف الجيراف المكاف، 

، حممت بو فايزة بمساعدتيـ، كركبت سيارة مدنية مف نكع فكلكس فاجف، كذىبكا بالجثة كالجريحة فايزة إلى مستشفى (قطعة قماش)كساعدكني بإحضار شرشؼ 
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كماؿ عدكاف، بينما عدت إلى المكاف لتفقده، أك العثكر عمى أم شخص مصاب آخر، فمـ أجد، فذىبت إلى المستشفى، كىناؾ دخمت غرفة العناية المركزة، كعممت 
. بأف العـ محمد استشيد، كفايزة ما زالت حية كىي تتمقي العالج، فأخبرت أفراد عائمتي باألمر، كبعد دقائؽ عممت أف فايزة قد استشيدت

 أسمحتيا نيراف- (إيرز) حانكف بيت معبر محيط في- الشمالية الفصؿ حدكد عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 المناطؽ تجاه ،5/4/2012 المكافؽ الخميس يـك مساء مف 22:00 الساعة حكالي عند مدفعية، قذائؼ عدة كأطمقت الرشاشة،
 دكف ضبابي، جك في ساعة لحكالي النار إطالؽ كاستمر غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت غرب شماؿ الكاقعة كالزراعية الحدكدية

 قرب القاطنيف المدنييف السكاف نفكس في الخكؼ مف حالة فرض النارية كاألعيرة االنفجارات أصكات كلكف أضرار، أك إصابات كقكع
 .منيـ كالنساء األطفاؿ السيما المكاف،

 أسمحتيا نيراف- (إيرز) حانكف بيت معبر محيط في- الشمالية الفصؿ حدكد عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 شماؿ الكاقعة كالزراعية الحدكدية المناطؽ تجاه ،5/4/2012 المكافؽ الخميس يـك فجر مف 00:15 الساعة حكالي عند الرشاشة،

 جك في لدقائؽ النار إطالؽ كاستمر مراقبة، برج مف أكثر مف غزة، شماؿ محافظة في الىيا، بيت شرؽ كشمالي حانكف، بيت غرب
 قرب القاطنيف المدنييف السكاف نفكس في الخكؼ مف حالة فرض النارية األعيرة صكت كلكف أضرار، أك إصابات كقكع دكف ضبابي،
 .منيـ كالنساء األطفاؿ السيما المكاف،

 صباح 9:30 الساعة حكالي عند يكنس، خاف مدينة شرؽ الحدكدم الفصؿ شريط داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 استمر خزاعة، بمدة  شرؽ السكنية كاألحياء الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف ،10/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك

 .األركاح في إصابات أم كقكع عف يبمغ كلـ بمنزليف، طفيفة أضرار الحاؽ عف أسفر ما دقائؽ، لعدة النار إطالؽ
 مف 7:40 الساعة حكالي عند يكنس، خاف مدينة شرؽ الفاصؿ الحدكدم الشريط داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 

 15 لمدة النار اطالؽ استمر يكنس، خاف شرؽ خزاعة بمدة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف ،18/4/2012 المكافؽ األربعاء يـك صباح
 بحصاد تقـك كانت بينما الرأس، في نارم عيار بسحجة ،(عامان  34) قديح محمكد سالـ ريناد المكاطنة إصابة عف اسفر ما دقيقة،

 مسافة الحدكدم الفصؿ شريط عف تبعد ككانت خزاعة، بمدة شرؽ شماؿ السناطي منطقة في تقع زراعية أرض في الشعير محصكؿ
 جراحيا ككصفت العالج لتمقي الكبيرة عبساف بمدة في العسكرم الكرامة مستشفى إلى المصابة نقؿ كتـ تقريبان، متر 800 بحكالي تقدر

 .بالمتكسطة
 :عمى النحو اآلتي: قديح سالم ريناد  المواطنة بها لممركز،تمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرحيورد التقرير 

، بينما كنت متكاجدة في أرض زراعية نممكيا تقع في منطقة السناطي، شماؿ شرؽ بمدة 18/4/2012 مف صباح يـك األربعاء المكافؽ 7:30عند حكالي الساعة 
، كزكجتو إيماف محمد ( عامان 60) متر عف الشريط الحدكدم الفاصؿ، ككاف برفقتي كالد زكجي حماد عبد اهلل قديح800خزاعة شرقي خاف يكنس، عمى بعد حكالي 

شاىدت جيب عسكرم . ، ككاف أيضا عدد مف المزارعيف يتكاجدكف في األراضي الزراعية المجاكرة، حيث كنا نقـك بحصاد محصكؿ الشعير( عامان 40)قديح
إسرائيمي تكقؼ فكؽ تمو داخؿ الشريط الحدكدم، ثـ ترجؿ منو ثالثة جنكد، كبعد لحظات سمعت صكت إطالؽ نار متقطع مف جية الشريط الحدكدم، انبطحت 

كخالؿ ذلؾ شعرت باني أصبت في رأسي، كضعت يدم عمى مكاف اإلصابة، . كبدأت أزحؼ لمغادرة المكاف.. عمى األرض، كانبطح أيضا مف كانكا برفقتي
فشاىدت الدماء تغمر يدم، فأدركت باني أصبت، بدأت بالصراخ إلسعافي، خالؿ ذلؾ حضر عدد مف األشخاص الذيف كانكا متكاجديف في أراضييـ المجاكرة، 

، إلى مستشفى الكرامة العسكرم الكائف في بمدة عبساف الكبيرة، كىناؾ "تكتؾ"ككاف إطالؽ النار ال يزاؿ مستمرا بشكؿ متقطع، كقامكا بنقمي بكاسطة عربة نارية
. أجريت لي إسعافات أكلية، ثـ نقمت إلى مستشفى غزة األكركبي في المدينة الستكماؿ العالج، كأخبرني األطباء باني أصبت بسحجة عيار نارم في مقدمة الرأس

عممان بأف األرض التي نممكيا تبمغ .  ظير اليـك نفسو، غادرت المستشفى كعدت لممنزؿ1:00مكثت لمعالج في المستشفى لعدة ساعات، كعند حكالي الساعة 
 دكنمات، كنعتمد بشكؿ أساسي عمى الزراعة، كقد تعرضنا عدة مرات إلطالؽ نار مف قبؿ جنكد االحتالؿ المتمركزيف داخؿ الشريط الحدكدم، خالؿ 3مساحتيا 

تكاجدنا في أرضنا، كما أف قكات االحتالؿ قامت بتجريؼ األرض عدة مرات خالؿ تكغميا في المنطقة، ككاف آخرىا خالؿ الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة في 
 .ـ2009شير يناير عاـ 
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  تجاه مزرعة 02/05/2012 مف فجر يـك األربعاء 00:50أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، صاركخا كاحدا، عند حكالي الساعة 
 متر مف الحدكد 1200كالكائنة شماؿ شرؽ بيت حانكف، حيث أحدث القصؼ حفرة كبيرة عمى بعد – المجرفة سابقا – الباشا 

الجدير ذكره أف المنطقة المستيدفة منطقة خالية تعكد ممكيتيا لػ محمد عبده . الشرقية، دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار
 .(الباشا)حممي عبد الباقي 

 صباح يـك األربعاء المكافؽ 11:20طمقت طائرة مركحية تابعة لقكات االحتالؿ نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حكالي الساعة أ 
كتزامف . ، تجاه الحقكؿ الزراعية شرؽ بمدتي عبساف الكبيرة كخزاعة شرؽ خاف يكنس، دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات2/5/2012

إطالؽ النار مع كجكد أربعة متضامنيف إيطالييف في المنطقة، قدمكا بيدؼ التضامف مع المزارعيف كتشجيعيـ عمى العمؿ في 
 .أراضييـ القريبة مف المنطقة الحدكدية

  أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة بالقرب مف حدكد الفصؿ  شماؿ شرؽ مخيـ البريج، قذيفتيف مدفعيتيف، عند حكالي الساعة
، كقد سقطت في أرض فارغة تقع شرؽ مخيـ البريج، كما تكغمت قكات االحتالؿ 3/5/2012 فجر الخميس المكافؽ 1:15

، 2/5/2012 مف يـك األربعاء المكافؽ 23:00اإلسرائيمي تحت إطالؽ متقطع لمنيراف، كمعززة بعدة أليات عند حكالي الساعة 
 فجر 3:30انطالقان مف حدكد الفصؿ تجاه المنطقة الشمالية الشرقية مف مخيـ البريج، كانسحبت مف المنطقة عند حكالي الساعة 

. 3/5/2012الخميس المكافؽ 
  11:00فتحت قكات االحتالؿ المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم قرب مكقع كيسكفيـ العسكرم شرؽ خاف يكنس، عند حكالي الساعة 

ما . ، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه الحقكؿ الزراعية الكاقعة إلى الغرب مف الشريط المذككر5/5/2012صباح يـك السبت المكافؽ 
 عامان، بينما كاف يرعى الجمؿ في األراضي 45أسفر عف مقتؿ جمؿ تعكد ممكيتو لممكاطف مجدم عبد المنعـ محمكد أبك ىكلي، 

.  متر عف الشريط الحدكدم الفاصؿ300الزراعية عمى بعد 
  نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في ابراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف ،

، ثـ أطمقت عددان مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع، تجاه بعض المزارعيف الذيف 15/5/2012 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 19:40
 (30)تكاجدكا في مزارعيـ الكاقعة شرقي المعبر، ما دفعيـ إلى مغادرة المكاف كترؾ أعماليـ، ىذا كاستمر اطالؽ قنابؿ الغاز لمدة 

- القريبة مف المنطقة الحدكدية- دقيقة، كحممت الرياح الخفيفة الرائحة إلى سكاف مناطؽ نياية شكارع السكة كحمد كالزراعة كأبك عكدة
كتفيد . حاالت، ككصفت حاالتيـ بالطفيفة (8)ما أدل إلى حدكث حاالت اختناؽ في صفكفيـ، كصمت إلى مستشفى بيت حانكف 

. التحقيقات الميدانية أف الغاز ذا رائحة كريية، تسبب الصداع كاالختناؽ السيما لكبار السف
  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدكد الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة

، تجاه بعض المزارعيف الذيف تكاجدكا في مزارعيـ الكاقعة جنكب شرؽ بيت 17/5/2012 مف صباح يـك الخميس المكافؽ 7:30
. حانكف، في محافظة شماؿ غزة، ما دفعيـ إلى مغادرة المكاف كترؾ أعماليـ، دكف كقكع إصابات أك أضرار

  مف صباح يـك الخميس 10:00قصفت قكات االحتالؿ المتمركزة عمى طكؿ السياج الحدكدم شرؽ مدينة غزة عند حكالي الساعة 
، باألعيرة النارية كعدد مف القذائؼ المدفعية مجمكعة مف المزارعيف الذيف كانكا يعممكف داخؿ أراضييـ في 17/5/2012المكافؽ 

 متر مف السياج الفاصؿ، كقد أدل 500المنطقة الكاقعة مابيف معبر كارني كنحاؿ عكز شرؽ حي الشجاعية عمى بعد يزيد عف 
شظايا في الساؽ  ( عامان 60)شظايا في الساؽ اليمنى، عمي محمد عياد  ( عامان 73)فرحة شحدة عياد : الحادث إلى إصابة كؿ مف

شظايا في جميع  ( عامان 52)شظايا في جميع أنحاء الجسـ، عبد الرحيـ مكسى العرعير  ( عامان 20)اليسرل، محمد محمكد حمس 
شظايا في الساقيف، محمكد  ( عامان 50)شظايا في الساؽ اليسرل، سعدم محيسف  ( عامان 20)أنحاء الجسـ، نضاؿ كليد العرعير 

. العيف اليمنى ( عامان 58)شظية في الظير، نافذ محمكد جندية  ( عامان 73)سعيد جندية 
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  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ شرؽ بمدة القرارة شماؿ شرؽ خاف يكنس، عند حكالي
، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية في بمدة القرارة، ما أسفر عف 20/5/2012 ظير يـك األحد المكافؽ 12:30الساعة 

، بعيار نارم في ساقو األيسر، بينما كاف يتكاجد في ارض زراعية تقع بجكار ( عامان 22)إصابة المكاطف كحيد عمي عبد الكريـ الزر، 
 متر عف الشريط الحدكدم، نقؿ عمى إثرىا إلى مستشفى ناصر الطبي لتمقي العالج، حيث كصفت 600منزلو عمى بعد حكالي 

. جراحو بالمتكسطة
  عمى حدكد الفصؿ (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة في محيط معبر بيت حانكف ،

، تجاه بعض المزارعيف الذيف 28/5/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 11:35الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة 
تكاجدكا في مزارعيـ الكاقعة شماؿ بيت حانكف، في محافظة شماؿ غزة، ما دفعيـ إلى مغادرة المكاف كترؾ أعماليـ، دكف كقكع 

الجدير ذكره أف ىذا التكقيت مف العاـ ىك مكعد حصد محصكلي القمح كالشعير، حيث يعكؼ المزارعيف عمى . إصابات أك أضرار
، كالتي تتكاجد في المناطؽ الحدكدية المقيد الكصكؿ (الدراسة، الفرازة، الحصادة، الحراثة  )الحصاد كيستخدمكف اآلليات الزراعية 

 .إلييا بشكؿ كبير
 مف يـك 14:30اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة كبالكنات حرارية، عند حكالي الساعة  أطمقت مركحية تابعة لقكات االحتالؿ 

، تزامف -جنكب شرؽ مدينة دير البمح– ، تجاه حقؿ مزركع بالمقح يقع جنكب شرؽ قرية كادم السمقا 29/5/2012الثالثاء المكافؽ 
 أسفر عف ما ذلؾ مف انسحاب عدد مف اآلليات التابعة لقكات االحتالؿ كالتي تكغمت في قرية القرارة المجاكرة لقرية كادم السمقا، 

، حيث ( عامان 52)اشتعاؿ النيراف في حقؿ القمح كالذم تعكد ممكيتو لممكاطف سالمة سميماف سمماف أبك صكاكيف البالغ مف العمر 
كقدرت المساحة  ، مف حدكد الفصؿ،( متر900)يذكر أف الحقؿ يقع عمى بعد . تمكف ذكم أبك صكاكيف مف إخماد النار في حقميـ

 .( متر مربع2000)المتضررة التي إشتعمت النيراف فييا ب
  صباح يـك الجمعة المكافؽ 7:30فتحت قكات االحتالؿ نيراف أسمحتيا الرشاشة كأطمقت عدد مف القذائؼ المدفعية، عند الساعة 

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

  غرفة زراعية تقع في 03/6/2012 مف فجر يـك األحد المكافؽ 1:30قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة ،
 .كلـ يبمغ عف كقكع إصابات. 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 
، نيراف أسمحتيا الرشاشة، تجاه المنطقة الممتدة مف بمدة القرارة شماؿ خانيكنس حتى منطقة خزاعة، تجاه المنازؿ 11/6/2012

 .السكنية كالحقكؿ الزراعية في المنطقة، ىذا كلـ يسجؿ إصابات أك أضرار في المنازؿ السكنية
  ارض زراعية، تقع في منطقة 24/1/2012 مف فجر يـك الثالثاء 2:25قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،

. الزنة شرؽ خاف يكنس، ككفؽ المعمكمات المتكفرة لدل المركز لـ يسفر القصؼ عف كقكع أم إصابات في األركاح
  بصاركخ كاحد يعتقد أنو 24/1/2011 مف فجر الثالثاء المكافؽ 12:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة ،

 متر مربع كتقع في منطقة السيفا 70000كمساحتيا  ( عامان 50)صاركخ ارتجاجي أرض زراعية تعكد لممكاطف سعيد سالـ الداعكر 
. شماؿ مدينة بيت الىيا شماؿ القطاع، ىذا كلـ يبمغ أيضان عف كقكع إصابات

  مف مساء يـك األربعاء 22:30أطمقت مدفعية االحتالؿ المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ، ثالث قذائؼ مدفعية، عند حكالي الساعة 
، تجاه األراضي الزراعية الكائنة جنكب بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة، كبعد دقائؽ فتحت طائرات االحتالؿ 1/2/2012المكافؽ 
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العمكدية نيراف أسمحتيا تجاه المكاف نفسو كعمى مدخؿ بيت حانكف الرئيس، دكف كقكع إصابات أك أضرار، كلكف صكت االنفجارات 
طالؽ النار دب الخكؼ كاليمع في صفكؼ السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ  .كا 

  مف فجر يـك الجمعة المكافؽ 1:50أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي صاركخان كاحدان عمى األقؿ، كذلؾ عند حكالي الساعة 
، كتقع في مخيـ (عامان 39)، ، تجاه قطعة أرض زراعية تعكد ممكيتيا لمقيادم في كتائب القساـ عماد الديف محمد عقؿ3/2/2012

النصيرات، بمحاذاة طريؽ صالح الديف الرئيس، األمر الذم أسفر عف تدمير غرفة كانت بداخميا، كما تسبب القصؼ في كقكع 
. أضرار مادية في المنازؿ المجاكرة لممكاف المستيدؼ

  قطعة أرض زراعية 11/2/2012 مف يـك السبت المكافؽ 23:50قصؼ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ عند حكالي الساعة ،
. تقع شرؽ مدينة غزة تعكد ممكيتيا لعائمة فرج، دكف كقكع إصابات

  غرفة زراعية 11/2/2012 مف يـك السبت المكافؽ 23:30قصؼ طائرات االحتالؿ بصاركخ كاحد كذلؾ عند حكالي الساعة 
ميجكرة تقع في حي أبك خشاف شرؽ بمدة القرارة في محافظة خانيكنس، أسفر القصؼ عف تدمير الغرفة دكف كقكع أم إصابات في 

 .األركاح
  أطمقت اآلليات الحربية اإلسرائيمية، المتمركزة قرب حدكد الفصؿ عدة قذائؼ مدفعية تجاه األراضي الزراعية الكاقعة في المناطؽ

، كقد استمر سقكط القذائؼ بشكؿ متقطع 9/3/2012 مف يـك الجمعة المكافؽ 22:30الشرقية مف مدينة غزة، عند حكالي الساعة 
 .لحكالي ساعة

  قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاركخ حقؿ زيتكف تعكد ممكيتو لعائمة حمس تقع قرب مسجد طارؽ بف زياد في منطقة
، كقد تسبب 12/03/2012 فجر االثنيف المكافؽ 1:40التركماف شرؽ حي الشجاعية في مدينة غزة، كذلؾ عند حكالي الساعة 

القصؼ في إحداث حفرة كبيرة في حقؿ الزيتكف، كما تسبب في كقكع أضرار جسيمة في منزؿ المكاطف صبحي حسيف حمس البالغ 
 10أطفاؿ، إضافة إلى كقكع أضرار جزئية في  ( 5) فردان، مف بينيـ 12 عامان حيث يسكف المنزؿ عائمتيف قكاميا 55مف العمر 

بجركح في الرأس داخؿ منزليا  ( عامان 18)منازؿ مجاكرة، كتسبب القصؼ في إصابة إسالـ عارؼ عمي جندية البالغة مف العمر 
صابة خمكد فرحات عمي جندية البالغة مف  جراء تطاير زجاج النكافذ حيث نقمت إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة لتمقي العالج، كا 

. في منزليا المجاكر لمكاف القصؼ (عامان 30)العمر 
  منطقة 6/6/2012 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 00:40قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،

غرب بيت الىيا في - شاطئ البحر- زراعية في محيط مصنع كمطحنة البدر، قرب محطة تحمية المياه، في منطقة السكدانية
صابة شابيف كانا يتكاجداف في منطقة القصؼ بجراح كصفتيا المصادر الطبية  محافظة شماؿ غزة، تسبب في إحداث حفرة عميقة، كا 

صابتيـ بالحجارة المتطايرة- في مستشفيي الشفاء ككماؿ عدكاف إصابة أحدىما بالخطيرة كما تضرر - جراء دفنيـ تحت الرماؿ كا 
كتفيد التحقيقات . سعيد عثماف عبد اهلل النميالت، بشكؿ جزئي: مصنع كمطحنة البدر بشكؿ جزئي، كمنزؿ سكني يعكد لممكاطف

الميدانية أف القصؼ جاء مفاجئان، في مكاف شاطئي يتكاجد قربو المصطافيف عمى شاطئ البحر، ككاف صكت االنفجار ضخمان ما 
كتفيد المصادر الميدانية أف المستيدؼ . تسبب في حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ كالنساء منيـ

ىك نفؽ أرضي لممقاكمة جكار سكر المطحنة الغربي، تكاجد قربو ثالثة مف كتائب القساـ في نقطة رباط دائمة ليـ في المكاف، ما 
: كالجريحيف ىما. تسبب في احداث حفرة كدفف ثالثتيـ تحت الرماؿ، كأنقذتيـ أطقـ الدفاع المدني كالمدنييف الذيف تجمعكا في المكاف

، كىما مف سكاف ( عامان 21)، كصفت إصابتو بالخطيرة، كمحمكد اسماعيؿ سعيد أبك قدكس ( عامان 20)محمكد محمد عمي بنات 
. الشيخ رضكاف

 



 

41 

 

 
 

 :التوغل داخل أراضي القطاع: لاللاًا 
 

ككؿ كاألراضي الزراعية  كممتمكاتيـ ىاسكاف المناطؽ الحدكدية شماؿ كشرؽ قطاع غزة ككاصمت قكات االحتالؿ انتياكاتيا التي تستيدؼ
عممية تكغؿ، في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت خالليا  (24)المناطؽ، فقد شيدت الفترة التي يتناكليا التقرير تمؾ ما يتحرؾ في 

كما أف تكرار عمميات التكغؿ حـر مئات . اشخاص (3)ك اسفرت عف اصابة نمات الزراعية، كآليات االحتالؿ بتجريؼ عشرات الد
المزارعيف مف االنتفاع مف أراضييـ الزراعية القريبة مف الشريط الحدكدم، خشية تعرضيا لمتجريؼ كضياع مجيكدىـ كتكبدىـ خسائر 

 . جديدة

 :توزيع عمميات التوغل حسب المنطقة  

عدد حاالت التوغل المنطقة عدد حاالت التوغل المنطقة 

 6محافظة خان يونس  10حافظة شمال غزة 

 1محافظة رفح  1محافظة غزة 

 24المجموع  6محافظة الوسطى 

 
 : كاألتي،2010 خالل النصف األول من العام يستعرض التقرير عمميات التوغل

  4/01/2012 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 2:30تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة باآلليات العسكرية، عند حكالي الساعة ،
 متر، في حي الفراحيف شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرقي خاف يكنس، كشرعت في أعماؿ تسكية كتجريؼ 300مسافة تقدر بحكالي 

كتحركت تمؾ اآلليات بمحاذات الشريط الحدكدم . ألراضي التي سبؽ اف جرفتيا قكات االحتالؿ، تخمؿ ذلؾ اطالؽ نار بشكؿ متقطع
 صباحان، أعادت قكات االحتالؿ انتشارىا إلى داخؿ شريط الفصؿ 10:00تجاه الجنكب نحك بمدة خزاعة، كعند حكالي الساعة 

. كلـ يبمغ عف كقكع أم إصابات في األركاح. الحدكدم
  مف 8:05عند حكالي الساعة - ثالث جرافات كثالث دبابات- آليات عسكرية (6)تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، بقكة مككنة مف 

، في المنطقة الحدكدية الكاقعة شرؽ مقبرة الشيداء اإلسالمية، شرقي جباليا في محافظة 10/1/2012صباح يـك الثالثاء المكافؽ 
 متران، كباشرت الجرافات المصاحبة لمقكة بتسكية أراٍض سبؽ تجريفيا خالؿ أعكاـ االنتفاضة، كأخذت 300شماؿ غزة، لمسافة تقدر بػ

اآلليات المتكغمة مساران ليا نحك الشماؿ بمحاذاة حدكد الفصؿ، حيث اتجيت إلى منطقة أبك صفية شرقي جباليا ثـ إلى منطقة 
الثالجة جنكب شرؽ بيت حانكف كانتيت عند مكقع النصب التذكارم العسكرم اإلسرائيمي شرؽ بيت حانكف، كفتحت نيراف أسمحتيا 

بكثافة في محيط مناطؽ التكغؿ، ما أجبر المزارعيف المتكاجديف في مزارعيـ الكائنة في محيط المنطقة إلى تركيا كاليرب فراران 
 مف مساء اليـك نفسو إلى داخؿ مكقع النصب التذكارم شرؽ بيت 20:00كانسحبت القكات المتكغمة عند حكالي الساعة . بحياتيـ
. حانكف
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  مف حدكد الفصؿ 10/1/2012 مف فجر يـك الثالثاء المكافؽ 12:40تكغمت ثالث آليات حربية إسرائيمية، عند حكالي الساعة 
قرب بكابة - المسماة بالمنطقة العازلة- ، في المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا( متر300)الشرقية، لمسافة قدرت بحكالي 

 مف 2:30المطبؽ شرؽ بمدة الشككة في محافظة رفح، كقامت بأعماؿ التسكية في المنطقة، كانسحبت تمؾ القكات عند حكالي الساعة 
. فجر اليـك نفسو دكنما التبميغ عف إصابات أك أضرار في الممتمكات

  بشكؿ محدكد، عند حكالي الساعة - ست جرافات كدبابتيف- آليات عسكرية (6)تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بقكة مككنة مف
- المسماة بالمنطقة العازلة- ، في المناطؽ الزراعية المقيد الكصكؿ إلييا18/1/2012 مف بعد ظير يـك األربعاء المكافؽ 12:30

الكاقعة شماؿ منطقة بكرة أبك سمرة شمالي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، انطالقان مف حدكد الفصؿ الشمالية، لمسافة تقدر بػ 
 متران مف تمؾ الحدكد، كسط إطالؽ متقطع لمنيراف، كباشرت الجرافات المصاحبة لمقكة بتسكية كتجريؼ أرٍض سبؽ تجريفيا في 300

المكاف، كأخذت ليا مساران نحك الشرؽ بمحاذاة الحدكد، حيث كصمت المناطؽ الشمالية لقرية أـ النصر البدكية، ثـ المنطقة الصناعية 
ما دفع المزارعيف الكائنة مزارعيـ في محيط أماكف التكغؿ إلى مغادرة مزارعيـ كعدـ رعاية مزركعاتيـ كذلؾ لخطكرة . (إيرز)المدمرة 
 مف مساء اليـك نفسو، إلى داخؿ حدكد الفصؿ في محيط معبر بيت 20:00كانسحبت القكة المتكغمة عند حكالي الساعة . المنطقة

 .حانكف، دكف كقكع إصابات أك أضرار
  مف 6:00عند حكالي الساعة - ست دبابات كأربع جرافات- آليات عسكرية (10)تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بقكة مككنة مف 

، غربي المعبر، كباشرت الجرافات المتكغمة (إيرز)، في محيط المنطقة الصناعية المدمرة 7/3/2012صباح يـك األربعاء المكافؽ 
 متر إلى الغرب منو، كيمتد 500 متران، يكازم طريؽ صالح الديف، كيقع عمى بعد450في شؽ شارع ترابي كسط ركاـ المنطقة بطكؿ 

كفي التكقيت نفسو أغمقت قكات االحتالؿ المعبر في كجو المسافريف كالمرضى منذ مكعد . مف حدكد الفصؿ الشمالية نحك الجنكب
 مف صباح 9:30كحتى انسحبت قكات االحتالؿ المتكغمة مف المنطقة عند حكالي الساعة -  صباحان 7:00عند الساعة - فتحو

 .األربعاء ذاتو
   مف صباح يـك األربعاء المكافؽ 5:30آليات عسكرية ، عند حكالي الساعة  (5)تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ، بقكة مككنة مف 

 متران 150 في المنطقة الزراعية الكائنة شماؿ السيفا شمالي غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، لمسافة تقدر بػ 21/03/2012
 6:30مف حدكد الفصؿ الشمالية، كباشرت الجرافات المصاحبة لمقكة تسكية أراضي سبؽ تجريفيا في المنطقة، كعند حكالي الساعة 

مف صباح اليـك نفسو فتحت القكات المتكغمة نيراف أسمحتيا تجاه عدد مف المزارعيف الذيف كصمكا مزارعيـ لغرض رعايتيا، ما دفعيـ 
.  مف صباح األربعاء نفسو9:00إلى مغادرة المكاف كترؾ مزارعيـ، دكف كقكع إصابات، كانسحبت القكة المتكغمة عند حكالي الساعة 

  26/3/2012 مف صباح االثنيف المكافؽ 8:00، عند حكالي الساعة ( دبابات3 جرافات، ك3)تكغمت قكات اإلسرائيمي معززة بنحك ،
 متر، تخمميا إطالؽ 200انطالقا مف حدكد الفصؿ الكاقعة شرؽ مخيـ البريج كسط قطاع غزة، ككاصمت تكغميا لمسافة تقدر ب

لمنيراف بشكؿ متقطع، كما كأطمقت قنبمة دخانية لمتغطية عمى عممية التكغؿ، كمف ثـ اتجيت اآلليات شماال بمحاذاة حدكد الفصؿ، 
. كقد استمر التكغؿ مدة تقدر بساعتيف، قبؿ أف تنسحب لداخؿ حدكد الفصؿ

  مساء يـك الخميس المكافؽ 2:00تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حكالي الساعة 
شرعت تمؾ القكات في أعماؿ تسكية كتمشيط في . ، مئات األمتار داخؿ منطقة الفخارم، جنكب شرقي خاف يكنس29/3/2012

 فجر اليـك التالي، إطالؽ نار مف الطائرات 1:30تخمؿ عمميات التجريؼ التي استمرت حتى الساعة . أراضي سبؽ أف تـ تجريفيا
 .المركحية تجاه الحقكؿ الزراعية دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات

 مف 12:05 الساعة حكالي عند- كجرافتيف دبابات خمس- عسكرية آليات (7) مف مككنة بقكة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات تكغمت 
 كأبك سعدة كتمة المقبرة شرؽ مناطؽ) جباليا شرقي الكائنة الزراعية الحدكدية المنطقة في ،5/4/2012 المكافؽ الخميس يـك ظير
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 متفرقة، أكقات في التكغؿ أماكف محيط في سقطت مدفعية قذائؼ عدة المتكغمة القكات أطمقت كما مكثؼ، نار إطالؽ كسط ،(صفية
 محيط في المتكاجديف المزارعيف كدفع عمميـ، مكاف مغادرة إلى جباليا شرؽ- اإلنشاء قيد- الصحي الصرؼ أحكاض عماؿ دفع ما

 سبؽ زراعية أراضٍ  تسكية أعماؿ في باشرت المتكغمة الجرافات أف الميدانية التحقيقات كتفيد. حياتيـ عمى خكفان  تركيا إلى المنطقة
يابان  ذىابان  صفية أبك كمنطقة المقبرة بيف ما كجالت المنطقة، في تجريفيا  مف القكة انسحبت حتى المتقطع النار إطالؽ كتكاصؿ. كا 
 .أضرار أك إصابات كقكع دكف. نفسو الخميس مساء مف 19:30 الساعة حكالي عند المنطقة

 ككصمت المغازم، مخيـ شرؽ الكاقعة الفصؿ حدكد مف انطالقا دبابات 4 ك جرافات 3 بنحك معززة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات تكغمت 
 ،18/4/2012 المكافؽ األربعاء يـك صباح 07:30 الساعة حكالي عند لمنيراف، متقطع إطالؽ تحت متر 60 بػ تقدر مسافة تكغميا
 الفصؿ، حدكد داخؿ إلى كانسحبت الجنكب ناحية اتجيت ثـ كمف الفصؿ لحدكد المحاذية لألراضي تسكية بأعماؿ الجرافات كقامت
 .بساعة تقدر مدة التكغؿ استغرؽ

 المكافؽ االثنيف يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند عسكرية، آلية (14) مف مككنة بقكة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت 
 الكائنة الزراعية المغاير منطقة  مف الغرب إلى التذكارم، بالنصب المسمى اإلسرائيمي العسكرم المكقع مف إنطالقان  23/4/2012
 حدكد بمحاذاة القكة اتجيت ثـ  الشرقية، الفصؿ حدكد مف متران  400 بػ تقدر لمسافة غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت  شرؽ

 األمؿ، حي شرؽ منطقة في كانتيت كاألحمر الفرطة مناطؽ شرقي تكغميا أثناء متر 600بػ تقدر مسافة إلى ككصمت الشرقية الفصؿ
 في تكاجدكا الذيف المزارعيف تجاه أسمحتيا نيراف كفتحت المنطقة، في تجريفيا سبؽ أراضٍ  بتسكية لمقكة المصاحبة الجرافات كباشرت
 مجمكعة تجاه أسمحتيا نيراف القكات تمؾ فتحت كما مزركعاتيـ، كترؾ المكاف مغادرة إلى دفعيـ ما التكغؿ، مكاف مف القريبة مزارعيـ

 14:15 الساعة حكالي عند كذلؾ االنتياؾ، تكثيؽ لغرض التكغؿ تصكير محاكلتيـ أثناء حانكف بيت في المحمية المبادرة نشطاء مف
 األمؿ حي شرؽ 16 مكقع المسمى العسكرم المكقع داخؿ إلى المتكغمة القكة كانسحبت إصابات، كقكع دكف نفسو، اليـك مساء مف
 .نفسو االثنيف مساء مف 16:30 الساعة حكالي عند

 المكافؽ االثنيف يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند عسكرية، آليات (7) مف مككنة بقكة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت 
 بيت  شرؽ شماؿ الكاقعة الدكح كادم منطقة نحك متجية الشرؽ إلى (إيرز) حانكف بيت معبر محيط مف إنطالقان  30/4/2012

 الفصؿ حدكد بمحاذاة شرقان  القكة اتجيت ثـ  الشمالية، الفصؿ حدكد مف متران  300 بػ تقدر لمسافة غزة، شماؿ محافظة في حانكف
 كفتحت تكغميا، أثناء المنطقة في تجريفيا سبؽ أراضٍ  بتسكية لمقكة المصاحبة الجرافات كباشرت األمؿ، حي شرؽ شماؿ كانتيت
 كلـ مزركعاتيـ، كترؾ المكاف مغادرة إلى دفعيـ ما التكغؿ، مكاف مف القريبة مزارعيـ في تكاجدكا الذيف المزارعيف تجاه أسمحتيا نيراف
 شرؽ شماؿ ،(16) بمكقع المسمى اإلسرائيمي العسكرم المكقع داخؿ إلى المتكغمة القكة كانسحبت أضرار، أك إصابات كقكع يسجؿ
 .نفسو االثنيف مساء ساعات في األمؿ حي

 المكافؽ االثنيف يـك صباح مف 7:00 الساعة حكالي عند عسكرية، آليات (6) مف مككنة بقكة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت 
 في الكاقعة السعادات أرض نحك متجية الغرب إلى التذكارم بالنصب المسمى اإلسرائيمي العسكرم المكقع مف إنطالقان  30/4/2012

 الفصؿ حدكد مف متران  400 بػ تقدر لمسافة غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت  شرؽ جنكب الكائنة الزراعية القطبانية منطقة
 بتسكية لمقكة المصاحبة الجرافات كباشرت األمؿ، حي شرؽ منطقة في كانتيت الفصؿ حدكد بمحاذاة شماالن  القكة اتجيت ثـ  الشرقية،
 مكاف مف القريبة مزارعيـ في تكاجدكا الذيف المزارعيف تجاه أسمحتيا نيراف كفتحت تكغميا، أثناء المنطقة في تجريفيا سبؽ أراضٍ 

 التجمع داخؿ إلى المتكغمة القكة كانسحبت اضرار، أك إصابات كقكع دكف مزركعاتيـ، كترؾ المكاف مغادرة إلى دفعيـ ما التكغؿ،
 .نفسو االثنيف مساء ساعات في األمؿ حي شرؽ بسيدركت المسمى االستيطاني
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 يـك صباح 8:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف الفصؿ حدكد بمحاذاة المتمركزة  اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
  4)ك ،(جرافات 3) حكالي تكغؿ خالؿ ذلؾ جاء البريج، مخيـ شرؽ الكاقعة الشرقية المناطؽ تجاه ،30/4/2012 المكافؽ اإلثنيف
 كتجريؼ تسكية بأعماؿ الجرافات شرعت ،(متر 200) بحكالي التكغؿ مسافة كقدرت المنطقة تجاه الفصؿ حدكد مف انطالقا ،(دبابات

، نفس مساء مف 4:00 الساعة حكالي حتى استمرت كقد  .السياج لداخؿ القكات تمؾ تنسحب أف قبؿ اليـك
  مسافة تقدر 1/5/2012 صباح، يـك الثالثاء المكافؽ 7:30تكغمت قكات االحتالؿ معززة بعدة آليات عسكرية، عند حكالي الساعة ،

كاتجيت تمؾ اآلليات بمحاذات الشريط الحدكدم تجاه الجنكب ليمتد .  متر، شرؽ بمدة القرارة شرؽ مدينة خاف يكنس400بحكالي 
التكغؿ إلى األراضي الزراعية شرؽ بمدتي عبساف الكبيرة كبمدة خزاعة شرؽ خاف يكنس، كشرعت تمؾ القكات في أعماؿ تسكية في 

كعند الساعة . األراضي الزراعية كسط إطالؽ نار كثيؼ تجاه األحياء السكنية كاألراضي الزراعية دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات
 صباحان، فتحت طائرات االحتالؿ نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه الحقكؿ الزراعية ما تسبب باشتعاؿ النيراف في جرف قمح 11:30
كتصادفت عممية التكغؿ كالقصؼ العشكائي مع كجكد طاقـ صحفي يعمؿ لصالح قناة اقرأ الفضائية في أحد المنازؿ الكاقعة . بالمنطقة

في المنطقة الحدكدية، شرؽ بمدة عبساف الكبيرة، حيث اضطر الطاقـ لمبقاء في أحد المنازؿ بالمنطقة إلى اف انسحبت قكات االحتالؿ 
 ظير اليـك نفسو تكغمت قكات االحتالؿ مف جديد في المنطقة 2:00كعند حكالي الساعة .  ظيران 12:00عند حكالي الساعة 

كاستكممت أعماؿ التسكية كسط إطالؽ نار عشكائي، كتسبب اطالؽ النار في إحراؽ عدد مف الدكنمات المزركعة بالقمح كالشعير 
كما أسفر إطالؽ النار .  متر مف الشريط الحدكدم، شرؽ بمدة خزاعة800 متر إلى 200كالتي تقع عمى بعد مسافات تتراكح بيف 

 مساءن، عف إصابة المكاطف حمادة فتحي أحمد قديح، 4:20الذم استمر خالؿ عممية التكغؿ شرؽ بمدة خزاعة، عند حكالي الساعة 
كتـ نقؿ المصاب إلى مستشفى .  عامان، بعيار نارم في الظير بينما كاف يسير في أحد شكارع البمدة بالقرب مف مدخميا الرئيسي33

 مساءن أعادت قكات االحتالؿ انتشارىا داخؿ 6:30غزة األكركبي ككصفت المصادر الطبية حالتو بالمتكسطة، كعند حكالي الساعة 
 .الشريط الحدكدم

  مف صباح األربعاء المكافؽ 7:30، عند حكالي الساعة ( دبابات4) ، ك(جرافات4)تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بنحك 
، ( متر300)، كانطمقت اآلليات مف داخؿ حدكد الفصؿ ككاصمت تكغميا تحت إطالؽ متقطع لمنيراف مسافة تقدر ب2/5/2012

، كرابطت الدبابات في محيط مكب النفايات في المنطقة، فيما (جحر الديؾ)لداخؿ األراضي الكاقعة شماؿ شرؽ قرية كادم غزة 
 .شرعت الجرافات في أعماؿ تسكية كتجريؼ لألراضي المحاذية لحدكد الفصؿ

  300، مسافة 2/5/2012 صباح يـك األربعاء المكافؽ 7:45تكغمت قكات االحتالؿ معززة بعدة آليات عسكرية، عند حكالي الساعة 
شرعت تمؾ القكات في أعماؿ تسكية في . متر، شرؽ بمدة خزاعة، إلى الشرؽ مف خاف يكنس، كذلؾ انطالقان مف بكابة أبك ريدة

كاسفر اطالؽ . األراضي الزراعية كسط إطالؽ نار كثيؼ تجاه األحياء السكنية كاألراضي الزراعية دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات
 متر مف الشريط 800النار العشكائي عف إصابة مدرستي شيداء خزاعة لمذككر كاإلناث المتجاكرتيف شرؽ البمدة كالتي تبعد قرابة 
 بعد انتياء الحصة 8:50الحدكدم، بعدد مف األعيرة النارية، ما دفع إدارتي المدرستيف إلخالء الطالب كالطالبات عند حكالي الساعة 

. الثانية حرصان عمى سالمة الطمبة
  مف صباح يـك الخميس المكافؽ 7:00آليات عسكرية، عند حكالي الساعة  (3)تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، بقكة مككنة مف 

 إنطالقان مف حدكد الفصؿ الشمالية شماؿ منطقة السيفا الكائنة شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، لمسافة 17/5/2012
 متران مف حدكد الفصؿ الشمالية،  ثـ اتجيت القكة شرقان بمحاذاة حدكد الفصؿ، كباشرت الجرافة المصاحبة لمقكة بتسكية 300تقدر بػ 

أراٍض سبؽ تجريفيا في المنطقة، كفتحت نيراف أسمحتيا تجاه المزارعيف الذيف تكاجدكا في مزارعيـ القريبة مف مكاف التكغؿ، ما دفعيـ 
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إلى مغادرة المكاف كترؾ مزركعاتيـ، دكف كقكع إصابات أك اضرار، كانسحبت القكة المتكغمة إلى داخؿ حدكد الفصؿ في ساعات 
. مساء اليـك نفسو

  29/5/2012 صباحان، يـك الثالثاء المكافؽ 7:00تكغمت قكات االحتالؿ معززة باآلليات العسكرية الثقيمة، عند حكالي الساعة ،
قامت تمؾ القكات بأعماؿ تسكية كتجريؼ كسط إطالؽ نار .  متر شرؽ بمدة القرارة، شرقي مف خاف يكنس300مسافة تقدر بحكالي 

 بعد ظير اليـك نفسو أطمقت طائرة مركحية نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه 2:00كعند حكالي الساعة . عشكائي مف اآلليات المتكغمة
الحقكؿ الزراعية في منطقة التكغؿ كمحيطيا، ما تسبب باشتعاؿ النيراف في حقؿ شعير كقمح، دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات، فيما 

.  مساء اليـك نفسو3:00أعادت قكات االحتالؿ انتشارىا إلى داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ عند حكالي الساعة 
 مف 6:30 الساعة حكالي عند- جرافات (3)ك دبابات (4)- عسكرية آليات (7) مف مككنة بقكة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت 

 منطقتي في- (إيرز) حانكف بيت معبر شرقي- شماؿ الشمالية الفصؿ حدكد مف إنطالقان  18/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح
 مف متران  400 بػ تقدر لمسافة محدكد، بشكؿ غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت غرب شماؿ الحدكد، مف القريبتيف كقرمكط سكيمـ
 تجاه لمنيراف إطالؽ كسط المنطقة، في تجريفيا سبؽ أراضٍ  بتسكية لمقكة المصاحبة الجرافات كباشرت  الشمالية، الفصؿ حدكد

 أك إصابات كقكع دكف مزركعاتيـ، كترؾ المكاف مغادرة إلى دفعيـ ما التكغؿ، مكاف مف القريبة مزارعيـ في تكاجدكا الذيف المزارعيف
. نفسو اليـك ظير بعد مف 12:10 الساعة حكالي عند الفصؿ حدكد داخؿ إلى المتكغمة القكة كانسحبت اضرار،

 عند كسكفيـ حاجز  شماؿ الكاقعة نمر بكابة مف انطالقا (دبابات 4)ك (جرافات 10) بنحك معززة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات تكغمت 
 شماال اتجيت ثـ متر 400 بػ تقدر لمسافة تكغميا ككاصمت ،17/06/2012 المكافؽ األحد يـك صباح مف  4:30 الساعة حكالي
 في تسكية عمميات بإجراء الجرافات قامت فيما  السمقا كادم قرية شرؽ الكاقعة بالمنطقة اآلليات كرابطت كيمكا، 1 بػ تقدر لمسافة

 متقطع بشكؿ أسمحتيا نيراف القكات تمؾ أطمقت اليـك نفس مف 9:00 الساعة حكالي كعند مركحية، بطائرة اآلليات كعززت األراضي،
 دراجة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف القكات تمؾ فتحت اليـك نفس مف 11:00 الساعة حكالي عند ك. النار بإطالؽ الطائرة كشاركت

 مف البالغ المحاـ أحمد عدناف كمحمد (عاـ48) العمر مف البالغ المحاـ يكنس يكسؼ بياف: كىما المكاطنيف مف اثنيف يستقميا نارية
 بػ تقدر بمسافة  الفصؿ حدكد عف الحقؿ ىذا كيبعد أقاربيـ، أحد  يممكو زراعي حقؿ إلى طريقيما في كانا حيث ،(عاما 22) العمر
 في بشظيتيف محمد أصيب فيما األيسر، الكاحؿ في بالتكاء بياف أصيب حيث الدراجة عف سقكطيـ عف أسفر الذم األمر متر، 700

 إلى بنقميما كقامت األجر اليالؿ لجمعية تابعة كصمت حيث اليـك نفس مف 14:45  الساعة حتى المكاف في بقائيـ كاستمر الظير،
صابة بالمتكسطة محمد جراح ككصفت البمح بدير األقصى شيداء مستشفى  بالدراجة أضرار إلى النار إطالؽ كأدل بالطفيفة، بياف كا 
 أبك 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

 14/6/2012 المكافؽ الخميس يـك صباح 11:00 الساعة حكالي عند العسكرية، االليات مف بعدد معززة االحتالؿ قكات تكغمت، 
 نار إطالؽ كسط كتجريؼ تسكية بأعماؿ القكات تمؾ قامت. يكنس خاف مدينة شرؽ خزاعة، بمدة شرؽ متر 400 بحكالي تقدر مسافة

 ىدـ في المتكغمة القكة ترافؽ كانت جرافات شرعت نفسو اليـك ظير بعد 2:00 الساعة حكالي كعند. المتكغمة اآلليات مف عشكائي
 الشريط عف ـ400 حكالي تقدر مسافة المنزؿ يبعد ،(عامان  62) النجار مسمـ العزيز عبد حسف لممكاطف يعكد االنشاء قيد منزؿ

 بشكؿ المنزؿ ىدـ كتـ ـ،170 مساحة عمى كمقاـ طبقتيف، مف مككف منزؿ كىك خزاعة، شيداء مدرسة مف بالقرب الفاصؿ الحدكدم
 كعند كمحيطيا، التكغؿ منطقة في الزراعية الحقكؿ تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف مركحية طائرة أطمقت التكغؿ عممية كخالؿ كامؿ،
 اسفر ما يكنس خاف شرقي القرارة بمدة شرؽ المقاكمة افراد مف مجمكعة االحتالؿ قكات قصفت نفسو اليـك مساء 5:30 الساعة حكالي
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 االحتالؿ قكات أعادت فيما بالمتكسطة، جراحيـ ككصفت الطبي ناصر مستشفى الى نقميـ تـ المجمكعة، افراد مف اثنيف اصابة عف
. نفسو اليـك مساء 6:30 الساعة حكالي عند الفاصؿ الحدكدم الشريط داخؿ إلى انتشارىا



 

47 

 

 عمى النحو اآلتي: حسن عبد العزيز مسمم النجار المواطن مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،
 في منزؿ مقاـ عمى كأسرتي أنا كنت أقيـ فرد مف بينيـ خمسة أطفاؿ، ك12كأب ؿ  عامان، متزكج62أنا المكاطف حسف عبد العزيز مسمـ النجار، ابمغ مف العمر 

عف الشريط الحدكدم منزلي  كمككف مف طابقيف باطكف، يقع في بمدة خزاعة بالقرب مف مدرسة شيداء خزاعة شرؽ خاف يكنس، كيبعد  مربع، متر170مساحة 
 خالؿ  اإلسرائيميةبكاسطة الجرافاتبشكؿ كامؿ، ، تـ تدمير منزلي 11/1/2009بتاريخ ك . متر500 مف الناحية الشرقية مسافة تقدر بحكالي إسرائيؿالفاصؿ مع 

، كاضطررت الستئجار منزؿ آخر في بمدة عبساف الكبيرة شرؽ خاف يكنس، ك نقؿ أبنائي إلى (عممية الرصاص المصبكب)  عمى قطاع غزةاإلسرائيميالعدكاف 
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 

، شرعت ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، بإعادة بناء 2012كقبؿ حكالي شيريف كذلؾ مع بداية شير ابريؿ .. منزلي المدمر، كالعكدة إلى مكاف سكني
 ظيران، أبمغني سكاف المنطقة 12:30، كحكالي الساعة 14/6/2012كبتاريخ .. كقامت ببناء طابقيف عمى نفس المساحة.. منزلي المدمر مف جديد في نفس المكاف

 متر شرؽ البمدة، كشرعت بيدـ منزلي، 500باف قكات االحتالؿ تكغمت بعدة دبابات كجرافات عسكرية، مف داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ، مسافة تقدر بحكالي 
. كبعد انسحاب قكات االحتالؿ مف البمدة، تكجيت إلى المنطقة، كشاىدت منزلي مدمر بالكامؿ.. كقامت بتدميره بالكامؿ، عممان باف المنزؿ كاف في مراحمو األخيرة

 المكافؽ الثالثاء صباح مف 9:20الساعة حكالي عند ،(دبابات 3) ك ،(جرافات 8)ب معززة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت 
 الحاجز شماؿ االليات كاتجيت القطاع، كسط السمقا كادم قرية شرؽ جنكب الكاقع ،(كسكفيـ) حاجز مف انطالقا ،12/6/2012

 في غربان  التكغؿ مسافة قدرت فيما لمنيراف، متقطع إطالؽ تحت السمقا كادم قرية مف الشرقية المنطقة إلى (متر 700)ب تقدر مسافة
. الفصؿ حدكد بمحاذاة الكاقعة األراضي في تسكية أعماؿ الجرافات كتجرل ،(متر 200) مسافة المكاطنيف أراضي

 المكافؽ الثالثاء يـك صباح مف 8:20 الساعة حكالي عند ،(دبابات 8)ك (جرافات 10)ب معززة اإلسرائيمي، االحتالؿ قكات تكغمت 
 الحاجز شماؿ اآلليات كاتجيت القطاع، كسط السمقا كادم قرية شرؽ جنكب الكاقع ،(كسكفيـ) حاجز مف انطالقا ،12/6/2012

 في غربان  التكغؿ مسافة قدرت فيما لمنيراف، متقطع إطالؽ تحت السمقا كادم قرية مف الشرقية المنطقة إلى (متر 700)ب تقدر مسافة
 الجرافات شرعت حيث ،(متر 700)ب تقدر لمسافة تكغمت حيث غربان  تكغميا مف اآلليات ككسعت ،(متر 200) المكاطنيف أراضي

 النيراف بإطالؽ الدبابات قامت فيما كالغربية، الشرقية الناحية مف السمقا كادم مجرل ضفتي عمى تقع زراعية أراضي تجريؼ في
 نفس مف 16:20 الساعة حتى التجريؼ في الجرافات استمرت كقد المزركعات، في حركؽ إحداث في تسببت حيث الحارقة كالقذائؼ
،  كتغطية النار بإطالؽ قامت مركحيتيف بطائرتيف اآلليات عززت حيث ،(كسكفيـ) بكابة باتجاه المنطقة مف اآلليات انسحبت ثـ اليـك
 كالقمح، كالعنب، كالنخيؿ، الزيتكف بأشجار مزركعة ،(دكنـ 42) تجريفيا تـ التي األراضي مساحة بمغت كقد االنسحاب، عمى

 كتعكد التجريؼ، أعماؿ جراء الكادم مجرل تضرر كما كبركة، زراعي كمخزف المنطقة في الرم شبكات دمرت كما كالخضركات،
 . محارب كأبك مغصيب أبك لعائمتي المجرفة األراضي
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: استهداف المدنيين قرب حدود الفصل: رابعاًا 
 فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ المحاذية لحدكد قطاع غزة الشرقية  خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير،كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي

حالة  (18)تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع ككفؽ . كالشمالية بشكؿ شبو يكمي، مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في المنطقة
 (7)كاستيداؼ المدنييف قرب حدكد الفصؿ عف مقتؿ  تمؾ االعتداءاتأسفرت . استيداؼ لممدنييف قرب حدكد الفصؿ الشمالية كالشرقية

 .شخصان، مف بينيـ طفؿ، كسيدة كاحدة (11)تمؾ االعتداءات عف اصابة اسفرت كما . فمسطينييف، مف بينيـ طفالف
 

 :كاآلتي، 2010النصف اللاني من العام خالل استهداف المدنيين قرب حدود الفصل   حاالتيستعرض التقرير

  تجاه منطقة 18/01/2012 مف صباح يـك األربعاء المكافؽ 11:05فتحت طائرات االحتالؿ نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة 
القطبانية الزراعية قرب حدكد الفصؿ جنكب شرؽ بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة، ثـ أطمقت مدفعية االحتالؿ عدد مف القذائؼ 

، عمى الفكر، ( عامان 22)محمد شاكر أحمد أبك عكدة : تجاه مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا في المكاف نفسو، ما تسبب في مقتؿ
كتفيد التحقيقات الميدانية أف القصؼ المدفعي جاء متتاليان كاستمر حتى . ، متأثرا بجراحو( عامان 18)كأحمد خالد محمد الزعانيف 

 مف المساء نفسو، كأف قكات االحتالؿ سمحت لسيارات اإلسعاؼ الفمسطينية التابعة لجمعية اليالؿ األحمر 12:20الساعة 
 مف بعد ظير اليـك نفسو، كذلؾ بعد إجراء أعماؿ التنسيؽ الالزمة، كأفادت 12:35الفمسطيني بالكصكؿ لممكاف عند حكالي الساعة 

المصادر في اإلسعاؼ أنيـ عثركا عمى المصابيف في منطقة قريبة مف حدكد الفصؿ الشرقية، ككانت قكات االحتالؿ قد تكغمت بقكة 
 مف منتصؼ األربعاء كانسحبت عند حكالي الساعة 12:00آليات عسكرية في مكقع الحدث نفسو عند حكالي الساعة  (3)مككنة مف 

 .  مساءن 12:25
  تجاه مجمكعة 21/1/2012 مف صباح يـك السبت المكافؽ 7:00قصفت الطائرات المركحية بصاركخ كاحد، عند حكالي الساعة ،

القريبة مف حدكد - المسماة بالمنطقة العازلة- في المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا- مف المكاطنيف، شرؽ مطار غزة الدكلي
دقائؽ، ىذا كلـ يبمغ عف  (10)الفصؿ شرؽ رفح ، كلـ يصب أحد، كعاكدت إطالؽ صاركخ ثاف تجاه نفس المكاف بعد حكالي 

 .إصابات أك أضرار في المكاف
  نيراف أسمحتيا بشكؿ (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشمالية في محيط معبر بيت حانكف ،

، تجاه محررة ايمي سينام غربي المعبر، كأتبعت ذلؾ 23/1/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 8:30مكثؼ، عند حكالي الساعة 
بإطالقيا قذيفة مدفعية سقطت في المنطقة نفسيا، دكف كقكع إصابات أك أضرار، كلكف بث صكت االنفجار الخكؼ كالرعب في 

. نفكس السكاف المدنييف عامةن، كالنساء كاألطفاؿ منيـ بشكؿ خاص
  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة بمحاذاة حدكد الفصؿ، نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة،  تجاه المنطقة الجنكبية الشرقية مف

، كلـ 13/2/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 7:00مخيـ البريج كالكاقعة بمحاذاة حدكد الفصؿ،  كذلؾ عند حكالي الساعة 
 .يسفر ذلؾ عف كقكع إصابات

  فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  قرب حدكد الفصؿ، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه المنطقة الشمالية الشرقية مف مخيـ
، كقد استمر إطالؽ 7/3/2012 مف صباح األربعاء المكافؽ 7:15البريج كالكاقعة بمحاذاة حدكد الفصؿ، كذلؾ عند حكالي الساعة 

 .، كلـ يسجؿ كقكع إصابات(دقيقة15)النار بشكؿ متقطع مدة تقدر ب
  مف 14:00فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

، تجاه مجمكعة مف الفتية كالشباف المدنييف الذيف اقتربكا مف حدكد الفصؿ الشرقية شرقي 10/3/2012مساء يـك السبت المكافؽ 
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مقبرة الشيداء اإلسالمية، شرقي جباليا، بعد تشييع جثاميف عدد مف الشيداء الذيف قتمكا عمى يد االحتالؿ في مدينة غزة، كاستمر 
مدنييف، كصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراح اثنيف  (5)إطالؽ النار حكالي ساعة كاحدة، كتسبب في إصابة 

، كأصيب بشظية عيار نارم ( عامان 21)راسـ محمد البطش : منيـ بالخطيرة كحكلتيما لمعالج في مستشفى الشفاء بمدنية غزة، كىما
، كأصيب بأعيرة نارية في الفخذ ( عامان 19)كأحمد ابراىيـ الدحدكح . في الكجو كفي أنحاء متفرقة مف الجسـ، كىك مف سكاف جباليا

 23)محمد رياض عاشكر : فيما كصفت إصابات الثالثة اآلخريف بالمتكسطة، كىـ. األيسر كأسفؿ البطف، كىك مف سكاف مدينة غزة
نارم في الفخذ األيمف، اسماعيؿ عبد المعطي األشقر  ( عامان 19)عيار نارم في الفخذ األيسر، عبد الرؤكؼ صالح القـر  (عامان 

 .عيار في الساعد األيمف تسبب في كسر، كجميعيـ مف سكاف مدينة غزة ( عامان 19)
  بشظايا كجركح في البطف كالساقيف، عند حكالي الساعة  (عامان 34)أصيبت المكاطنة خضرة سميماف خميؿ أبك طير البالغة مف العمر

، بينما كانت تقؼ بالقرب مف منزليا في حي ابك طير شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرؽ محافظة 11/3/2012 مساء يـك األحد 4:10
 امتار مف منزليا، ما اسفر عف إصابتيا كالحاؽ أضرار جزئية في المنزؿ، كقع 7خاف يكنس، نتيجة انفجار صاركخ عمى بعد حكالي 

 .االنفجار بينما كانت طائرات االحتالؿ تحـك بشكؿ مكثؼ في سماء المنطقة
  مف 01:15فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

، تجاه مجمكعة مف الفتية كالشباف المدنييف الذيف اقتربكا مف حدكد الفصؿ الشرقية شرقي 13/3/2012مساء يـك  الثالثاء المكافؽ 
مقبرة الشيداء اإلسالمية، شرقي جباليا، بعد تشييع جثاميف عدد مف الشيداء الذيف قتمكا عمى يد االحتالؿ في مدينة غزة، ما أسفر 

أصيب  ( عامان 21)، أصيب بعيار نارم في الذراع األيمف، كعمار محمد أبك الكاس ( عامان 21)عف  إصابة محمد ياسر العرعير 
بعيار نارم دخؿ فخذه األيمف، كىما مف سكاف حي الشجاعية ككصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراحيـ 

 .بالمتكسطة
 ،17/3/2012 مف مساء يـك السبت المكافؽ 19:20، عند حكالي الساعة ( أعكاـ6) أصيب الطفؿ صييب ماجد عطيكة سمطاف ،

بعيار نارم ثقيؿ في الفخذ األيمف، كتفيد التحقيقات الميدانية، بأف الطفؿ أصيب بينما كاف يمعب مع اشقاءه  في منزليـ، كىك عبارة 
 كيمك متر عف حدكد 4، كالكائف في حي السالـ غرب معبر رفح عمى بعد حكالي (2 ـ80)عف منزؿ مف الصفيح، تبمغ مساحتو 

الفصؿ شرؽ رفح، نقؿ بكاسطة سيارة مدنية إلى  مستشفى أبك يكسؼ النجار في رفح، حيث جرل نقمو لمستشفى غزة األكركبي، 
حيث كصفت المصادر الطبية فييا إصابتو بالمتكسطة، كتفيد معمكمات المركز بأف الكقت الذم أصيب فيو الطفؿ ترافؽ مع إطالؽ 

 . ، جنكب شرؽ رفح(كيـر شالـك)النار مف برج مراقبة إسرائيمي قرب معبر كـر أبك سالـ 
 في سقطت بمنشكرات ،2/4/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند النفاثة، االحتالؿ طائرات ألقت 

 عمى طبعا منشكريف عف عبارة كىك غزة، قطاع لسكاف مكجية غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت شماؿ الكائنة الحدكدية المنطقة
 خارطة الثاني عمى رسـ بينما البمح، كدير كغزة الشماؿ محافظات تكضح خارطة األكؿ الكجو عمى رسـ ،(الكجييف عمى) كاحدة كرقة

 مف االقتراب مف كيحذر الفصائؿ كمساعدة الصكاريخ إطالؽ عف األكؿ كتحدث. كرفح يكنس كخاف البمح دير محافظات تكضح
 الثاني حذر بينما. المحتمة األراضي تجاه السياج يقتحـ أف يحاكؿ مف كؿ عمى بعنؼ سيرد اإلسرائيمي الجيش كأف الحدكدم السياج

 إبعاده يتـ سكؼ السياج مف يقترب مف: " ... البياف ككرد في متران، 300 مف أقؿ مسافة عمى الحدكدم السياج مف االقتراب مف
 ".أنذر مف أعذر كقد.. النار إطالؽ ذلؾ في بما الكسائؿ بكافة

 ( عامان 20) العمر مف البالغ السعايدة إبراىيـ يكسؼ بالؿ جثماف- إيرز- حانكف بيت معبر عند اإلسرائيمي االحتالؿ قكات سممت 
 الفمسطينية الصحة لكزارة التابعة اإلسعاؼ سيارات قامت حيث ،3/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك مف 15:00 الساعة حكالي عند

 نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات أطمقت فقد المتكفرة لممعمكمات الجثماف، ككفقان  باستالـ األحمر لمصميب الدكلية المجنة مع كبالتنسيؽ
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 المكافؽ السبت يـك مساء مف 10:00 الساعة حكالي عند البريج، مخيـ شرؽ الفصؿ حدكد قرب اإلنارة كفكانيس الرشاشة أسمحتيا
 كبندقية حقيبة تظير صكرة كعرضت فمسطيني مسمح قتمت أنيا اإللكتركنية المكاقع عبر االحتالؿ قكات كأعمنت ،31/3/2012

 يـك مساء المغازم مخيـ شرؽ الكاقع منزلو مف بالؿ خرج فقد السعايدة ذكم ألقكاؿ ككفقان  السعايدة، بحكزة كانت حديد كعمكد كذخيرة
 مف 10:00 الساعة حكالي عند النار إطالؽ صكت كسمعكا عنو بالبحث بدأكا التالي اليـك كفي ،30/3/2012 المكافؽ الجمعة
 سيتـ أنو الحقان  أخبرتيـ كالتي األحمر، لمصميب الدكلية لمجنة تكاجيكا ثـ منزليـ، شرؽ شماؿ 31/3/2012 المكافؽ السبت يـك مساء
 بمدينة الشفاء دار مستشفى في الشرعي الطبيب عمى عرضو تـ السعايدة أف يذكر. 3/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك ظير تسميمو
 .متيتؾ كرأسو الجسـ، أنحاء في نارية أعيرة بعدة مصاب أنو تبيف حيث لذكيو، يسمـ أف قبؿ غزة،

 عند مدفعيتيف، قذيفتيف أطمقت كما الرشاشة، أسمحتيا نيراف الشرقية، الفصؿ حدكد عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 مقبرة شرقي الفصؿ حدكد مف اقتربكا الذيف األطفاؿ أحد تجاه 3/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك مساء مف 21:45 الساعة حكالي

 حي سكاف مف ،(عامان  17) سعد سالـ مصباح ىاشـ: كىك قتمو، في تسبب ما غزة، شماؿ بمحافظة جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
 كقد الجسـ، مف متفرقة أنحاء في بشظايا أصيب الشييد بأف عدكاف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر أفادت. غزة بمدينة الشجاعية

 12:15 الساعة حكالي عند الشييد جثة أحضرت اإلسعاؼ طكاقـ أف الميدانية التحقيقات كتفيد. كفاتو في تسبب ما طكيمة، لفترة لبث
 بعد لممكاف تكجيت قد ككانت الشرقية، الفصؿ حدكد مف متر 300 بعد عمى ككجدتو ،4/4/2012 المكافؽ األربعاء يـك مساء مف

 .األحمر لمصميب الدكلية كالمجنة االحتالؿ قكات بيف ما تـ تنسيؽ
 :عمى النحو اآلتي:  المواطن مصباح سالم سعدمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،

 كنت نائما في منزلي كأيقظتني زكجتي كقالت لي ابنؾ ىاشـ غير مكجكد في المنزؿ، عندىا 4/4/2012 مف فجر يـك األربعاء المكافؽ 1:30عند حكالي الساعة 
رحت أبحث عنو في جميع غرؼ المنزؿ كحتى عند شقؽ أعمامو كجدتو، كلكني لـ أجده، عندىا قررت أف ارجع إلى النـك كأبحث عنو في الصباح ألني لـ أعرؼ 

 مف صباح اليـك نفسو أيقظت أخي سامي كىك أصغر مني بعاميف، كقمت لو تعاؿ معي إلى مركز 8:30إلى مف أتكجو في منتصؼ الميؿ، كعند حكالي الساعة 
الشرطة لتبميغ عف فقداف ابني ىاشـ كفعال ذىبت إلى مركز شرطة الشجاعية، كىناؾ أبمغت عف فقداف ابني كىناؾ قاـ أحد الضباط بعمؿ عدة اتصاالت عمى نقاط 

ف شاء اهلل سكؼ نككف كجدناه عندىا خرجت 6:00مختمفة كمراكز شرطة مختمفة ككزع اسـ ابني كأكصافو، كقاؿ لي تعاؿ عندم الساعة   مف مساء اليـك نفسو كا 
مف المركز، أنا كأخي كتكجينا إلى نقطة األمف الكطني بالقرب مف محطة أبك جبة لمكقكد، كأبمغت الضابط ىناؾ عف فقداف ابني كقاؿ لي الضابط لـ نرل ابنؾ كلـ 

 مف صباح 11:30 عمى قناة األقصى، ككانت الساعة عندىا تقريبا األخبارنبمغ بكجكد أم أحد دخؿ المنطقة بعدىا كرجعنا إلى المنزؿ كفتحت التمفزيكف كشاىدت 
اليـك نفسو، كأنا أتفرج عمى القناه ظير شريط إخبارم عاجؿ كجاء فيو العثكر عمى جثة شييد في المقبرة الشرقية شرؽ غزة، عندىا قمقت  كأحسست بشيء غريب 

في جكفي كقمت لزكجتي أخشى أف يككف ىذا الشييد ىك ابني ىاشـ، عندىا قررت الذىاب إلى مستشفى الشفاء أنا كأخي مصطفي سعد كىك دكتكر صيدلي كعمره 
 عامان، كفي الطريؽ إلى مستشفى الشفاء اتصؿ أخي مصطفي عمى أصحاب لو في المستشفى، كسأليـ عف كصكؿ جثة شييد فأخبره أنو ال تكجد جثة 43تقريبا 

أحد عندىـ، كلكف كصؿ مستشفى كماؿ عدكاف جثة شييد، عندىا تكجينا مباشرة إلى مستشفى كماؿ عدكاف في بيت الىيا، كعندما كصمنا بكابة المستشفى سألت 
أحد األشخاص الكاقفيف أيف الشييد فقاؿ لي الشييد في الداخؿ عند األطباء، عندىا دخؿ أخي مصطفي قبمي فخرج مسرعان، كقاؿ لي ىك ابنؾ عندىا لـ أتمالؾ 
أعصابي أنا كاخي كرحنا نبكي بشده، بعدىا دخمت عميو كرحت اقبمو كتفحصتو فرأيت الدماء تسيؿ مف رأسو مف الخمؼ ىذا الذم رأيتو كرأيتو عارم تماما بعدىا 

 .كضعكه في سيارة إسعاؼ كنقمناه إلى مستشفى الشفاء، كبعد حكالي ساعتيف أخذناه مف المستشفى كدفناه في مقبرة جبؿ المنطار في حي الشجاعية
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 مف 7:30 الساعة حكالي عند يكنس، خاف مدينة شرؽ الفاصؿ الحدكدم الشريط داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 لحكالي النار اطالؽ استمر يكنس، خاف شرؽ خزاعة بمدة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف ،17/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك صباح
 كاف بينما األيمف، الفخذ في نارم بعيار ،(عامان  27) شنينك الرحمف عبد كليد حسف المكاطف إصابة عف اسفر ما تقريبان، ساعة نصؼ

 .الحدكدم الفصؿ شريط عف كيمكمتر 2 حكالي بعد عمى خزاعة، بمدة كسط القديـ خزاعة بمدية مقر شارع في العمؿ إلى طريقو في
 :عمى النحو اآلتي: شنينو وليد  المواطن حسنمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،يورد التقرير 

، بينما كنت أسير مشيان عمى األقداـ في شارع السالـ الكاقع في حي النجار كسط بمدة 17/4/2012 مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 7:40عند حكالي الساعة 
خزاعة شرؽ محافظة خاف يكنس، في طريقي إلى عممي في جمعية خزاعة لمزراعة المستمرة، الكائف مقرىا في بمدة خزاعة، حيث اعمؿ منسؽ مشركع في الجمعية  

كلدل كصكلي بالقرب مف مقر بمدية خزاعة .. سمعت صكت إطالؽ نار متقطع مصدره مف الناحية الشمالية لمشريط الحدكدم.. بالتعاكف مع مؤسسة ميرسي ككر
شعرت باف شيء ..  كيمكمتر مف الجية الشمالية2 متر عف الشريط الحدكدم الفاصؿ مع إسرائيؿ، مف الجية الشرقية، كحكالي 800القديـ، عمى مسافة تبعد حكالي 

بدأت بالصراخ ككنت اطمب مف . سقطت عمى األرض، ككضعت يدم عمى مكضع األلـ، فشاىدت دماء تسيؿ مف فخذم.. ما أصابني في الفخذ األيمف مف الخمؼ
.. تكرر إطالؽ النار، عندىا ترككني كىربكا جميعا مف المكاف.. سكاف المنطقة إسعافي، خالؿ ذلؾ تجمع عدد مف سكاف المنطقة، كبينما كانكا يحاكلكف إسعافي

استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع لعدة دقائؽ، كبعد تكقؼ إطالؽ النار، عاد عدد مف األشخاص كحاكلكا إسعافي، أثناء ذلؾ كصمت سيارة إسعاؼ إلى المكاف، 
كقامت بنقمي إلى مستشفى غزة األكركبي الكائف شرؽ مدينة خاف يكنس، كىناؾ أخضعت لمفحكصات الطبية، كتبيف باني أصبت بعيار نارم في الفخذ األيمف، 

مدخؿ كمخرج، تسبب في كسر كجرح تيتكي في عنؽ عظة الفخذ، حيث أجريت لي عممية جراحية، كمكثت لمعالج لمدة يكميف، كبعدىا غادرت المستشفى كعدت 
 .لممنزؿ

 
 أسمحتيا نيراف- (إيرز) حانكف بيت معبر محيط في- الشمالية الفصؿ حدكد عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 

 مناطؽ تجاه ،20/4/2012 المكافؽ الجمعة يـك مساء مف 18:20 الساعة حكالي عند مدفعية، قذائؼ ثالث كأطمقت الرشاشة،
 بشكؿ النار إطالؽ كاستمر غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت غرب شماؿ (إيرز) حانكف بيت معبر محيط في تقع مفتكحة حدكدية
 إصابات كقكع دكف ذاتيا، المنطقة تجاه أخربتيف قذيفتيف المدفعية أطمقت نفسو اليـك مساء مف 19:30 الساعة حكالي كعند متقطع،

 بيت مف الغربية المناطؽ في القاطنيف المدنييف السكاف نفكس في الخكؼ بثت النارية كاألعيرة االنفجارات أصكات كلكف أضرار، أك
. منيـ كالنساء األطفاؿ السيما كالعكدة، الندل كأبراج كعزبتيا حانكف

  جنكب شرؽ قرية كادم السمقا كسط قطاع غزة، نيراف أسمحتيا  (كسكفيـ)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حاجز
إصابة المكاطف شادم أحمد ما اسفر عف ، 29/5/2012 مف يـك الثالثاء المكافؽ 19:00الرشاشة بشكؿ متقطع عند حكالي الساعة 

، بعيار نارم فكؽ الركبة بالرجؿ اليمنى، كقد أصيب أبك جريباف بينما كاف يجمس في ( عامان 29)حمد أبك جريباف البالغ مف العمر 
مف حدكد الفصؿ، كقد قاـ شقيؽ  ( كـ1)، يقع في محيط منزلو الكاقع في قرية كادم السمقا، كالذم يبعد مسافة تقدر ب(معرش)

المصاب باستدعاء سيارة لإلسعاؼ تابعة لجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني التي قامت بنقمو إلى مستشفى شيداء األقصى في دير 
 .البمح،  ككصؼ األطباء جراحو بالمتكسطة بعدما تمكنكا مف اخراج العيار النارم

  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 الكاقعة . المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ
، مف سكاف عبساف الكبيرة ( عامان 19) يدعى أحمد أحمد نصر أبك نصر، الشييدشرؽ بمدة عبساف الكبيرة، كتبيف في كقت الحؽ بأف 

 مساء اليـك 5:30عبر معبر بيت حانكف شماؿ قطاع غزة عند حكالي الساعة  الجثة كقامت قكات االحتالؿ بتسميـ. شرؽ خاف يكنس
. نفسو
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  عمى حدكد الفصؿ الشمالية، نيراف (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف ،
، تجاه منازؿ السكاف 17/6/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 22:15أسمحتيا بكثافة كبشكؿ عشكائي، عند حكالي الساعة 

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

  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 بساـ شكرم أبك معيمؽ البالغ مف العمر : استشياد اثنيف منيـ كا 

بتر في  القدـ اليمنى، كالمصاب محمد حسني سالمة العكدات   ( عاما19)شظايا في أنحاء  الجسـ، يكسؼ صابر مسمـ التمباني 
، 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
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 استهداف عمال جمع الحصى: خامساًا 
تكررت خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير االنتياكات المكجية ضد عماؿ جمع الحصى مف مخمفات المباني التي سبؽ كأف دمرتيا قكات 

 االحتالؿ في أكقات سابقة، بالقرب مف حدكد الفصؿ شماؿ كشرؽ قطاع غزة، حيث تكرر استيداؼ قكات االحتالؿ لمكاطنيف يعممكف عمى
 أعماؿ البناء كالتعمير، كلمصانع الباطكف كالطكب، كذلؾ بسبب منع االحتالؿ دخكؿ مكاد البناء إلى إلعادة استخداميا فيبيعيا  الحصى بيدؼ جمع

 بحؽ جامعي الحصى كالحديد الخردة كالبالستيؾ، كعماؿ حاالت اعتداء (4) تكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع كبحسب. قطاع غزة
 .، أسفرت تمؾ االعتداءات عف إصابة احد االعماؿ خالؿ قيامو بجمع الخردة كالحديد شرؽ غزةتكسير المباني الميدمة

 
 :كاآلتي، 2010النصف اللاني من العام  خالل يستعرض التقرير عمميات إطالق النار و استهداف عمال جمع الحصى

 
 نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف ،

كالبالستيؾ " الخردة"، تجاه عدد مف جامعي الحجارة كالحديد 3/1/2012 مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 11:30حكالي الساعة 
 متران مف حدكد الفصؿ الشمالية، كذلؾ في محافظة 450، عمى بعد "إيرز"كالحطب، الذيف تكاجدكا مكاف المنطقة الصناعية المدمرة 

 .شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك أضرار
 مساء مف 2:30 الساعة حكالي عند غزة مدينة شرؽ الزيتكف حي شرؽ سكاف مف (عاما 23) حسنيف حسيف أحمد المكاطف أصيب 

 الشريط طكؿ عمى المتمركزيف االحتالؿ جنكد أطمؽ عندما كذلؾ ، اليمنى كالقدـ الساؽ في بشظايا 9/4/2012 المكافؽ االثنيف يـك
 شرؽ الزيتكف حي شرؽ ممكة دكار مف بالقرب أخرل مرة لبيعيا الخردة أدكات بجمع يقـك كاف عندما عميو النار غزة شرؽ الحدكدم

 .غزة مدينة
 عند متقطع، بشكؿ أسمحتيا نيراف ،(إيرز) حانكف بيت بمعبر المحيطة المراقبة أبراج في المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 

 المنطقة مكاف تكاجدكا الذيف الحجارة جمع عماؿ تجاه ،21/4/2012 المكافؽ السبت يـك صباح مف 11:00 الساعة حكالي
 .أضرار أك إصابات كقكع دكف غزة، شماؿ محافظة في حانكف بيت غرب شماؿ المدمرة الصناعية

  نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطع، عند (إيرز)فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف ،
، تجاه عدد مف جامعي الحديد الخردة الذيف تكاجدكا مكاف 30/5/2012 مف بعد ظير يـك األربعاء المكافؽ 12:30حكالي الساعة 

 .المنطقة الصناعية المدمرة، قرب حدكد الفصؿ، شماؿ غرب بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة، دكف كقكع إصابات أك أضرار
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 استهداف الصيادين: 
تصاعدت االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الصياديف الفمسطينييف في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، كمارست قكات االحتالؿ أساليب 

جديدة تمحؽ مزيد مف األضرار المادية بالصياديف كقكارب الصيد، حيث الحظ المركز تكرار استيداؼ تمؾ القكات لمحركات القكارب 
كيأتي تصعيد قكات االحتالؿ لالعتداءات ضد صيادم قطاع غزة في ظؿ استمرار . بإطالؽ النار مباشرةن عمييا دكنما سبب يمكف تبريره

 .فرض إسرائيؿ حصار بحرم عمى القطاع، كيشمؿ فرض حظر عمى ممارسة الصيد فيما كراء ثالثة أمياؿ بحرية

كتسعى سمطات االحتالؿ إلى تكريس الحصار البحرم المفركض عمى غزة ضمف مسافة األمياؿ البحرية الثالث، بؿ كتتعمد إطالؽ النار 
عمى الصياديف كمف حكليـ، كاستيداؼ قكاربيـ كمحركاتيا في مسافة أقؿ كثيران مف األمياؿ الثالثة المعمنة، بحيث تحرميـ مف مزاكلة 

. عمميـ

كبحسب التحقيقات التي أجراىا مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد تصاعدت االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الصياديف في بحر غزة خالؿ 
شير نيساف أبريؿ الجارم، حيث كاصمت تمؾ القكات إطالؽ النار مف أسمحتيا الرشاشة تجاه الصياديف، ما أدل إلى إتالؼ ثالثة 

كاستكلت قكات . صياد مف بينيـ طفالف، كأفرجت عنيـ معظميـ بعد ساعات مف احتجازىـ (42)كما اعتقمت قكات االحتالؿ . محركات
. 2012مرة منذ بداية العاـ  (63)مركب صيد، كما فتحت تمؾ القكات النار لتمنعيـ مف مكاصمة الصيد  (15)االحتالؿ عمى 

 
 :، كاالتي2012 الربع األول من العاماالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين خالل يستعرض التقرير 

  فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة كأطمقت عددان مف القذائؼ، عند حكالي
، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر 3/1/2012 مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 6:00الساعة 

دكف أف يبمغ عف . شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية - شماؿ غرب منطقة الكاحة
. كقكع إصابات أك أضرار

  قارب صيد بماتكريف، بينما 7/1/2012 مف ظير يـك السبت المكافؽ 17:30اعترض زكرؽ حربي إسرائيمي، عند حكالي الساعة ،
كاف عمى بعد حكالي أربع أمياؿ بحرية، في البحر قبالة الخط الفاصؿ بيف مصر كرفح جنكب قطاع غزة، كقامت قكات االحتالؿ 

، كشقيقو طمعت ( عامان 36)جاد عثماف فارس بكر :  صياديف كانكا عمى متنو كصادرت قارب الصيد، كالمعتقمكف ىـ4باعتقاؿ 
، كجميعيـ مف  ( عامان 31)، كراني سامي عمر بكر، ( عامان 25)يحيى عثماف بكر، ( ىشاـ)، كمحمكد ( عامان 47)عثماف فارس بكر 

حيث تـ احتجازىـ كالتحقيؽ معيـ، كعند حكالي . محافظة غزة، كاقتادتيـ تجاه احد المكاقع عمى الشاطئ الخاضع لمسيطرة اإلسرائيمية
تمؾ القكات مركب الصيد، كشباؾ استكلت  مف مساء اليـك ذاتو، اطمقت قكات االحتالؿ سراحيـ، عند بكابة ايرز، ك23:30الساعة 

. الصيد كمعدات أخرل
  مف مساء يـك االثنيف 21:00فتحت البكارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

كىي منطقة - ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة30/1/2012المكافؽ 
 . دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- عازلة

  تجاه قارب 12/2/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 17:40فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية، نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة ،
عمى - تكاجد في عرض البحر، غربي منطقة الكاحة، شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة (حسكة ماتكر)صيد فمسطيني 

ثـ حاصرتو، كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو بخمع مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء - بعد كيمكمتريف مف حدكد الفصؿ المائية
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، كأفرجت عنيما ( عامان 14)محمد : ، كشقيقو الطفؿ( عامان 22)أدىـ محمكد محمد أبك ريالة : كالسباحة باتجاىيـ، ثـ اعتقمكىما، كىما
 . مف فجر اليـك التالي، بيد أنيا أبقت عمى القارب كشباؾ الصيد لدييا1:30عند حكالي الساعة 

: عمى النحو اآلتي: أدهم أبو ريالة: وفي هذا الصدد يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، الصياد المفرج عنه

 كركبنا الحسكة المحممة بدفاع 12/2/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 16:00، لمعمؿ عند حكالي الساعة ( عامان 14) محمد: خرجت صحبة شقيقي الطفؿ
بعد أف عممت مف الصياديف عف كجكد أسماؾ كثيرة في المنطقة خالؿ اليكميف - في منطقة الكاحة غرب بيت الىيا- كقررت الذىاب إلى بحر شماؿ غزة (ماتكر)

كحدكد كىمية يمنع - الماضييف، كصمنا منطقة الكاحة كاإلشارات الضكئية التي تضعيا قكات االحتالؿ شماؿ منتجع الكاحة السياحي سابقا مف الغرب باتجاه الشرؽ
كىي شباؾ تككف محممة بالفميف، كىي مخصصة لصيد سمؾ  (ممطش سردينة)حيث رميت شبؾ -  متران 2500تعدييا، كتبعد عف حدكد الفصؿ الشمالية حكالي 

 جكار اإلشارات الضكئية، كشاىدت حكالي ثمانية مراكب صيد فمسطينية تصطاد داخؿ حدكد اإلشارات الضكئية، فاطمأننت ككاصمت عممي، كانت االسرديف، رميتو
فاكتشفت أف قاربنا - الذم يرافقني–  مف مساء اليـك نفسو سحبت الشباؾ بمساعدة أخي محمد 17:40 مساءن، كعند حكالي الساعة 16:30الساعة حينذاؾ حكالي 

، كأثناء عممية السحب شاىدت زكرقيف إسرائيمييف يتجياف نحك قاربنا مف جية الشماؿ، كشاىدت القكارب (المد)قد اجتاز اإلشارات الضكئية بفعؿ التيار البحرم 
الفمسطينية تنسحب مف المكاف بسرعة، فأسرعت في جمع الشباؾ، كأدرت ماتكر الحسكة كبدأت في االبتعاد عف المكاف، كبعد أقؿ مف خمسة دقائؽ سمعت صكت 

أمتار تقريبان مف قاربي، فقررت التكقؼ، فتكاصؿ إطالؽ النار الذم كنت أشاىده ىذه المّرة يضرب بالمياه  (10)إطالؽ نار، كشاىدت الزكارؽ اإلسرائيمية عمى بعد 
اطفي المنكع : "حيث قاؿ- التي لـ أفيميا جيدان - مف حكؿ قاربي، كسمعت أحد الجنكد الذيف يعتمكف الزكرؽ يناديني مف خالؿ مكبر صكت بالعربية الركيكة

فط في : ، فبدأت بخمع مالبسي، كقاؿ لي"(أخمع مالبسؾ)اشمح أكاعيؾ : ، كركح لمقدمة السفينة، فحاكلت أف أطمب منو أف يترككني كشأني، ثـ قاؿ لي(الماتكر)
أخي محمد طفؿ صغير، اتركو، كلكنو طمب خمع مالبسو أيضان، كالقفز في المياه، فقمت لو محمد صغير كال يعرؼ السباحة، فقاؿ : ، فقمت لو(اقفز في الماء)البحر 

أقفز أنت فقط، فقفزت إلى الماء كسبحت حتى كصمت الزكرؽ، فرمكا لي سممان خشبيان استخدمتو لمصعكد ألعمى الزكرؽ، كنت فقط بالمالبس الداخمية، : "لي
أخضر البنطاؿ كأزرؽ الفانمة، ثـ قيدكا  يدام خمؼ ظيرم بكثاؽ بالستيكي، كعصبكا عينام، ثـ ربطكني بحباؿ مف منطقة أسفؿ اإلبطيف  (ترنؽ )فأعطكني لباس 

كعمى ما يبدك أنيـ ربطكه بشئ ما كي يثبتكنني مكاني، ثـ تكمـ معي جندم بالعربية الركيكة، حيث سألني عف بياناتي الشخصية، كأثناء ذلؾ شعرت بكجكد شخص 
ما بجانبي، سمعتو يسألو عف اسمو كعمره كسكنو، كعندما بدأ باإلجابة عرفت أنو أخي الطفؿ محمد، كبعد مركر ساعة مف الزمف تقريبان، تكقؼ الزكرؽ كأنزلني 

ثـ أدخمكني - أتكقع أنو ميناء أسدكد- الجنكد، كبعد ذلؾ فككا عصابة عينام فشاىدت العديد مف الجنكد كالزكارؽ البحرية، ككاف المكاف عبارة عف ما يشبو الميناء
كسألني عف إجرائي عمميات جراحية سابقة بالعربية الركيكة، - فخمنت أف يككف طبيبان - غرفة كعصبكا عينام، ثـ جاء شخص كأخذ يتفحص القمب كالصدر كالبطف

ثـ فحصني آخر بجياز يبدك أنو حديديان، مشي بو عمى جسدم بالكامؿ، كترككني في الغرفة، ككنت أسمع صكت أخي محمد قريبان مني، كبعد مركر دقائؽ أخذني 
جندم لمكاف ما، كفككا عصابة عيني، فكجدت نفسي داخؿ غرفة يجمس فييا شخص يرتدم لباسان مدنيان، ككاف خمفي جندياف يمبساف المباس الكاكي، حيث أجمسكني 

عمى كرسي، ثـ بدأ الشخص المدني يسألني عف اسمي كعمرم، كعرؼ نفسو بضابط مخابرات، كقاؿ لي أف المنطقة التي كجدت بيا منطقة ممنكع التكاجد فييا 
 ...لمفمسطينييف، فقمت لو أف التيار أخذني إلى داخؿ اإلشارات الضكئية، كأف رزقتي ىناؾ حيث األسماؾ كفيرة

 
  تجاه قارب 13/2/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 7:10فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية، نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة ،

تكاجد في عرض البحر، غربي منطقة الكاحة، شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ثـ  (حسكة مجداؼ)صيد فمسطيني 
جماؿ : حاصرتو، كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو بخمع مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاىيـ، ثـ اعتقمكىما، كىما

 مف مساء اليـك نفسو ، 16:30، كأخمت سبيميما عند حكالي الساعة ( عامان 22)فضؿ : ، كابنو( عامان 60)رمضاف حسف السمطاف 
. بيد أنيا استكلت عمى قاربيما كشباؾ الصيد الخاصة بيما

  مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 6:30فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية، نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة 
تكاجد في عرض البحر، غربي منطقة الكاحة، شماؿ غرب بيت الىيا  (حسكة مجداؼ)، تجاه قارب صيد فمسطيني 14/2/2012

في محافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرتو، كأجبرت صيادان كاف عمى متنو بخمع مالبسو كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاىيـ، ثـ ربطكا 
كأخمت . ، مف سكاف منطقة السالطيف في بيت الىيا( عامان 26)أحمد محمد محمد زايد : الحسكة في أحد الزكارؽ، كاعتقمكا الصياد

 . مف صباح اليـك نفسو، بيد أنيا استكلت عمى قاربو كشباؾ الصيد الخاصة بو11:30سبيمو عند حكالي الساعة 
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 :أحمد، عمى النحو التالي: محمود محمد محمد زايد، الذي يصف فيها كيفية اعتقال شقيقه: وفي هذا السياق يورد التقرير إفادة الصياد 
كيخرج معي لمصيد - مف أصؿ ثالثة جميعيا مجداؼ- عامان، حيث أعمؿ بشكؿ يكمي عمى إحدل الحسكات التي يممكيا كالدم (12)أعمؿ في مينة الصيد منذ 

كتتكاجد أعداد كبيرة مف أسماؾ السرديف في . خالد، كليد، محمد، محمكد، كأحيانان يخرج معنا كالدنا، حيث أننا عائمة مف الصياديف البحرييف: عادةن أحد إخكتي
 ليـ اإلسرائيميكىذا ىك مكسميا في المناطؽ الشمالية مف البحر، كذلؾ لقمة عدد الصياديف الذيف يصمكف المكاف خكفان مف استيداؼ قكات االحتالؿ - الكقت الحالي

. التي يضعكنيا غرب الكاحة كعمى طكؿ الحدكد المائية الشمالية (فنطاس)اذا ما تكاجدكا شماؿ منطقة الكاحة، أك مف يتعدل منيـ اإلشارات الضكئية 
، ككاف يستقؿ حسكة ثانية، كدخمنا ( عامان 26)، كرافقني أخي أحمد محمد محمد زايد 14/2/2012 مف فجر يـك الثالثاء المكافؽ 4:00خرجت عند حكالي الساعة 

 متران مف غرب الشاطئ، تكقؼ أخي أحمد إلى الغرب 400 مف فجر الثالثاء نفسو، كبعد انطالقنا تكقفنا عمى مسافة تقدر بػ 5:30مياه البحر سكيةن عند الساعة 
 مف 6:15تمامان، ككاف العشرات مف الصياديف الذيف يركبكف حسكات مجداؼ يتكاجدكف في مكاف تكاجدنا نفسو، رميت شباكي في المياه، كعند حكالي الساعة 

–  يتجياف نحك المكاف قادميف مف جية الشماؿإسرائيمييفالصباح نفسو أخذت في سحب الشباؾ لمغادرة المكاف، كذلؾ شاىدت أخي أحمد يفعؿ، ففكجئت بزكرقيف 
 مف المنطقة بقكاربنا مف المكاف تجاه الشاطئ، اقتربت الزكارؽ المطاطية الصغيرة منا عند حكالي باالنسحابفبدأت ككذلؾ أخي أحمد - حيث حدكد الفصؿ المائية

 متران مف الشاطئ، شمالي غرب 350 متران فقط مف الشاطئ، بينما تكاجد أخي أحمد عمى بعد 200 صباحان، ككنت قد كصمت عمى مسافة تقدر بػ 6:30الساعة 
منطقة الكاحة، ثـ سمعت صكت إطالؽ نار متقطع، فأسرعت بالتجديؼ حتى كصمت الشاطئ، فنظرت تجاه أخي أحمد، فشاىدت الزكرقيف اإلسرائيمييف يحاصراف 
حسكتو، ثـ شاىدتيـ يجعمكه يخمع مالبسو، كيقفز في الماء، كتابع عشرات الصياديف الذيف كصمكا الشاطئ معي المكقؼ، حيث كانت الزكارؽ اإلسرائيمية عمى بعد 
أمتار قميمة مف حسكة أحمد، كبعد أف اعتقمكه، ربط الجنكد الذيف يعتمكف الزكرؽ الحسكة بزكرقيـ، كأخذكه، كاتجيكا نحك الشماؿ الغربي، كابتعدكا عف المكاف حتي 

.  غابكا عف نظرم
 
  مف صباح يـك 5:30فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

- ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة15/1/2012األربعاء المكافؽ 
 . دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية 

  مف مساء يـك 19:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
القريبة - ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة18/2/2012السبت المكافؽ 

ثـّ طاردتيـ زكارؽ االحتالؿ المطاطية في عرض . شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- مف حدكد الفصؿ المائية 
.  البحر حتى الشاطئ، دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار

  نيراف أسمحتيا تجاه مراكب 26/2/2012 مف يـك األحد المكافؽ 18:30فتحت الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية عند حكالي الساعة ،
عممان أف المسافة التي . الصيد قبالة شكاطئ دير البمح، كقاـ جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي بمصادرة شباؾ الصيد لعدد مف الصياديف

 . تعرضكا فييا تقع في نطاؽ الثالثة أمياؿ بحرية
 

: عمى النحو اآلتي: (عاماًال 42)في هذا السياق يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، الصياد سمير مصطفى األقرع 

، كرافقني في رحمة الصيد أيمف قاسـ األقرع (عامان 21)، أبحرت عمى مركبتي أنا كنجمي محمد 26/2/2012 مف يـك األحد المكافؽ 18:00عند حكالي الساعة 
، داخؿ المياه كحرصت عمى عدـ تجاكز (كـ2)، كذلؾ انطالقا مف مرسى الصياديف الكاقعة عمى شكاطئ مدينة دير البمح، كتكقفت عمى بعد حكالي (عامان 32)

، كشاىدت عدد مف مراكب الصيد الفمسطينية كأثناء انتظارم حكؿ الشباؾ، (متر700)، حيث كانت تبعد عني غربأن مسافة تقدر ب(الفنطاس)العالمة البحرية 
، كبدأت أراقب ما (متر500)شاىدت زكرقيف تابعيف لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي تتقدـ نحكنا كشرعكا في إطالؽ النيراف تجاىنا، فيربت ناحية الشاطئ مسافة تقدر ب

يجرم، ثـ شاىدت أحد الزكارؽ يقترب مف أطراؼ الشباؾ قاـ عدد مف الجنكد الذيف عمى متف الزكرؽ بسحب الشباؾ، فرجعت لطرؼ الشباؾ كبدأت بجمع الشباؾ 
 7)، ثـ قاـ أحد الجنكد بقص كقطع الشباؾ كقطع جزء كبير منو كقامكا بمصادرتو، كقد تـ مصادرة (متر200)مف الناحية األخرل حيث كانت المسافة بيننا حكالي 

كعندما خرجت مف المياه  ككصمت لممرسى عممت مف الصياد يكسؼ محمد مكسى األقرع البالغ مف - (متر12)، كعرضيا (متر500)يقدر طكليا ب- (قطع
 ".، أف شباؾ الصيد الخاصة فيو تـ مصادرة جزء كبير منيا(عامان 52)العمر 
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  نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه 27/2/2012 مف يـك االثنيف المكافؽ 18:00فتحت الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية، عند حكالي الساعة  ،

عدد مف مراكب الصيد الفمسطينية، قبالة شكاطئ مدينة دير البمح، كأجبرتيـ عمى الخركج مف المياه، حيث لـ يسجؿ إصابات أك 
 . أضرار

  10/3/2012مف يـك السبت المكافؽ 18:30فتحت الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، كذلؾ عند حكالي الساعة ،
تجاه مراكب الصيد الفمسطينية، قبالة شكاطئ مدينة غزة كمخيـ النصيرات، كأجبرت مراكب الصيد عمى الخركج مف المياه، يذكر اف 

. كـ مف الشاطئ2المراكب كانت تتكاجد عمى بعد 
  مف مساء األحد المكافؽ 6:30فتحت الزكارؽ الحربية التابعة لقكات االحتالؿ اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حكالي الساعة 

 تجاه مراكب الصيد الفمسطينية المتكاجدة قبالة شكاطئ حي الشيخ عجميف بمدينة غزة، كقامت بمصادرة شباؾ صيد 11/03/2012
 .اثنيف مف الصياديف، كأجبرت مراكب الصيد عمى الخركج مف المياه

  مف مساء يـك 23:50فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
- ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة12/3/2012االثنيف المكافؽ 

. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية 
  مف صباح يـك 6:30فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

القريبة - ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة17/3/2012السبت المكافؽ 
. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- مف حدكد الفصؿ المائية 

  مف مساء يـك 20:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
القريبة - ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة17/3/2012السبت المكافؽ 

. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- مف حدكد الفصؿ المائية 
  مف صباح يـك 07:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

- ، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة21/3/2012الثالثاء لمكافؽ 
. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية 

 يـك صباح مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،8/4/2012 لمكافؽ األحد
 .أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف

 يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،7/4/2012 لمكافؽ السبت

 .أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف
 يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 

 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،9/4/2012 المكافؽ االثنيف
 .أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف
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 يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،13/4/2012 المكافؽ الجمعة
 .أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف القريبة

 الجمعة يـك ،كذلؾ(عامان  47) العمر مف البالغ بكر، حسيف زكي حسيف/ الصياد قارب عمى النار بإطالؽ االحتالؿ قكات قامت 
 .تعطيمو إلى أدل مما نارية بطمقات القارب مكتكر فأصابت البحر عرض في تكاجده أثناء 13/04/2012 المكافؽ

 كابنو (عامان  63) العمر مف البالغ مقداد، عبد مراد صالح/ الصياد بإجبار 15/4/2012 المكافؽ األحد يـك  االحتالؿ قكات قامت 
 31)العمر مف البالغ األخشـ، عمى نافذ عمى/ الصياد أختو كابف ،(عامان  24) العمر مف البالغ مقداد، مراد صالح أحمد/ الصياد
. البحر عرض في تكاجدىـ أتناء قاربيـ كمصادرة اعتقاليـ ثـ كمف مالبسيـ خمع عمى (عامان 

  بالؿ سعيد عبد :  تجاه قارب الصياد14/4/2012فتحت الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، صباح السبت المكافؽ
 .، أثناء تكاجده في عرض البحر، فأصابت محرؾ القارب بعدة أعيرة نارية ما تسبب في تضرره بشكؿ جزئي( عامان 29)الرازؽ بكر 

 24/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك صباح مف 10:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف البحرية، االحتالؿ زكارؽ فتحت، 
 الكاحة منتجع غربي الميؿ كنصؼ بحرييف ميميف بعد عمى البحر عرض في تكاجدىـ أتناء الفمسطينييف الصياديف قكارب تجاه

 كأجبرت (حسكة) نكع مف القكارب أحد حاصرت ثـ غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت غرب شماؿ السكدانية منطقة في السياحي،
 يكسؼ نادر: كىما اعتقمكىما، ثـ الزكرؽ، باتجاىو كالسباحة الماء إلى كالنزكؿ مالبسيـ خمع عمى متنو عمى كانكا اثنيف صياديف
 في عنيما كأفرجت القارب، عمى كاستكلكا ،(عامان  17) سمعاف أبك حسف يكسؼ حسف: الطفؿ كشقيقو ،(عامان 22) سمعاف أبك حسف
 .نفسو اليـك مساء مف متأخرة ساعة

  4/5/2012 فجر يـك الجمعة المكافؽ 3:30فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية، عند حكالي الساعة ،
نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه مجمكعة مف قكارب الصياديف الفمسطينييف بينما كانت تقـك بعمميا في عرض البحر قبالة خاف يكنس، 

. ضمف المنطقة المسمكح بيا، دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات أك أضرار
  5/5/2012 فجر يـك السبت المكافؽ 3:40فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية، عند حكالي الساعة ،

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

 قكارب الصياديف الفمسطينييف 5/5/2012 مف صباح يـك السبت المكافؽ 8:30 عند حكالي الساعة ، الزكارؽ اإلسرائيميةاعترضت ،
أتناء تكاجدىـ في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بميميف بحرييف كنصؼ الميؿ كذلؾ غرب منطقة السكدانية شماؿ غرب بيت الىيا 

كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو عمى خمع مالبسيـ كالنزكؿ  (حسكة)في محافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرت أحد قكارب الصيد 
محمد / كابنو الصياد ( عاـ62)محمد محي الديف عمر فارس بكر / الصياد: إلى الماء كالسباحة تجاىيـ، حيت تـ اعتقاليـ، كىـ

. ، سكاف الرماؿ الشمالي، غرب مدينة غزة، كاستكلت القكة عمى قاربيـ( عاـ18)محمد محي الديف عمر بكر 
  6/5/2012 فجران، يـك األحد المكافؽ 3:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية، عند حكالي الساعة ،

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

  7/5/2012 فجران، يـك االثنيف المكافؽ 3:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية، عند حكالي الساعة ،
نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه مجمكعة مف قكارب الصياديف الفمسطينييف بينما كانت تقـك بعمميا في عرض البحر قبالة خاف يكنس،  

 .ضمف المنطقة المسمكح بيا دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات أك أضرار
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  10/5/2012 مف صباح يـك الخميس المكافؽ 5:15فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة ،
تجاه قكارب الصياديف الفمسطينييف أتناء تكاجدىـ في عرض البحر شماؿ غرب منتجع الكاحة، في منطقة السكدانية شماؿ غرب بيت 

كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو عمى خمع  (حسكة مجداؼ)الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرت أحد القكارب مف نكع 
: ، كشقيقو( عامان 43)يكسؼ السمطاف " محمد عمي"جياد : مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاه الزكرؽ، ثـ اعتقمكىما، كىما

كقد أخمت سبيميما . الجدير بالذكر أف المعتقميف مف سكاف منطقة السالطيف في بيت الىيا. ، كاستكلكا عمى القارب( عامان 21)زاىر 
. بينما أبقت عمى المركب لدييا. في ساعات مساء اليـك نفسو

 مف فجر يـك 05:45فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
القريبة - تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة13/05/2012األحد المكافؽ 

األمر .  دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- مف حدكد الفصؿ المائية 
الذم أجبر الصياديف عمى ترؾ أماكف تكاجد األسماؾ كعدـ إكماؿ أعماليـ 

  مف صباح يـك 06:30فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة  
القريبة - تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة14/05/2012االثنيف المكافؽ 

. دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- مف حدكد الفصؿ المائية 
  مف صباح يـك 6:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

-  تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة17/05/2012الخميس المكافؽ 
. دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية 

  22/05/2012 مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 8:20فتحت زكارؽ االحتالؿ اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
قبالة شكاطئ مدينة دير البمح، كسط قطاع غزة،   ( ميؿ بحرم2.5)تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت عمى بعد يقدر ب

 .، دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار( دقيقة30)كقد استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع مدة 
  27/5/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 11:30فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة ،

تجاه قارب صيد فمسطيني أتناء تكاجده في عرض البحر عمى بعد ميميف بحرييف قبالة شاطئ مدينة رفح، ثـ حاصرت القارب كىك 
كاف عمى متنو صياديف اثنيف، كأمركىما عبر مكبرات الصكت بالتحرؾ خمؼ الطراد اإلسرائيمي تجاه الغرب مسافة  (حسكة)مف نكع 

عمى خمع مالبسو كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاىو  ( عامان 59) متر، ثـ أجبرت احدىما كىك محمد احمد حسف العامكدم 500
، باف يخرج بالقارب تجاه خاف يكنس كاف يغادر المكاف، ( عامان 65 )الزكرؽ، ثـ امرت الصياد اآلخر كىك نعيـ محمكد أبك حنكف 

. بينما تحرؾ الزكرؽ تجاه الغرب
 : عمى النحو التالي عاماًال 65نعيم محمود محمد أبو حنون، ابمغ من العمر /  الصيادمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز

، ككاف برفقتي الصياد (حصاف40حكسة بمحرؾ قكتو )، بينما كنت متكاجد عمى متف قارب صيد27/5/2012 مساء يـك األحد المكافؽ 11:30عند حكالي الساعة 
، كىك شريكي في مركب الصيد، ككنا نقـك باصطياد األسماؾ في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح، عمى مسافة تبعد حكالي ( عامان 59)محمد أحمد العامكدم

 ميؿ بحرم عف الشاطئ، كىي منطقة مسمكح بيا مزاكلة الصيد حسب القرار اإلسرائيمي، شاىدت زكرؽ حربي إسرائيمي يتقدـ مف الناحية الغربية نحكنا، ككاف 2
خالؿ ذلؾ اقترب الزكرؽ منا، كىك كبير الحجـ، لكنو . حاكلنا جمع الشباؾ بيدؼ مغادرة المكاف كالتراجع باتجاه الشاطئ.. يطمؽ النار بكثافة في محيط القارب

 أمتار، كفي األعمى يكجد بو برج مراقبو اسطكاني الشكؿ، كخالؿ تكقفو بالقرب منا، شاىدت 6 متر، كارتفاعو فكؽ سطح الماء حكالي 20سكني، يبمغ طكلو حكالي 
.. كقؼ لطخؾ"كسمعت احد الجنكد ينادم عبر مكبر الصكت، كيقكؿ لنا . كيحممكف سالح (اخضر جيشي) جنكد، يرتدكف مالبس عسكرية10عمى متنو حكالي 

كعند اقترابو منا، قاـ الجنكد بتسميط أضكاء مصابيح إنارة إلى . اضطررنا لمكقكؼ. كاستمر بإطالؽ النار في محيط القارب.. ، ككررىا عدة مرات"كقؼ لطخؾ
 متر منا، كأمرنا أحد الجنكد عبر مكبر الصكت فتح 20ثـ تكقؼ عمى بعد حكالي ..  دقائؽ10كجكىنا، كبدأ الزكرؽ بالدكراف حكؿ القارب، كاستمر بالدكراف لحكالي 
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خراج المعدات كاألمتعة التي بداخمو(غطاء السنتينة)أبكاب القارب   دقائؽ، ثـ أمرنا بتشغيؿ 10بقينا لحكالي . كبعدىا طمب منا الجمكس عمى مقدمة القارب. ، كا 
كسأؿ .. كبعدىا طمب منا إيقاؼ محرؾ القارب..  متر تقريبان 500بالفعؿ تحرؾ الزكرؽ نحك الغرب، كسرنا خمفو لمسافة .. محرؾ القارب كالسير خمفو باتجاه الغرب

، أجابو زميمي محمد العامكدم أنا، فأمره بخمع مالبسو عدا المالبس الداخمية، كالقفز في البحر، كالسباحة نحك الزكرؽ، الذم كاف يقؼ (ريس المركب)مف القبطاف 
خالؿ ذلؾ . كلدل اقترابو مف الزكرؽ انزلكا لو سمـ حديدم، كطمبكا منو الصعكد عمى ظير الزكرؽ.. شاىدتو يفعؿ ذلؾ.  متر مف القارب20عمى بعد حكالي 

عندىا طمب مني عبر مكبر الصكت، تشغيؿ .. سمعت أحد الجنكد يسألو عني، كسمعت محمد العامكدم يقكؿ لو بأنني مريض كال استطيع النزكؿ في البحر
كبينما كنت أقـك بتشغيؿ المحرؾ، بيدؼ مغادرة المكاف، شاىدت الزكرؽ يتحرؾ بسرعة باتجاه . محرؾ القارب، كمغادرة المكاف كالعكدة إلى ميناء خاف يكنس

 .كاقتادكا معيـ محمد العامكدم، كأنا عدت إلى ميناء خاف يكنس.. الغرب
 

  مف مساء يـك 18:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
-  تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة28/05/2012االثنيف المكافؽ 

 .دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية 
  مف صباح يـك 6:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 

-  تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة28/05/2012االثنيف المكافؽ 
.  دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار. شمالي غرب بيت الىيا، في محافظة شماؿ غزة- القريبة مف حدكد الفصؿ المائية 

. األمر الذم أجبر الصياديف عمى ترؾ أماكف تكاجد األسماؾ كعدـ إكماؿ أعماليـ
  مف صباح يـك األربعاء المكافؽ 06:30فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة  

، تجاه قكارب الصياديف الفمسطينييف أتناء تكاجدىـ في عرض البحر شماؿ غرب منتجع الكاحة، في منطقة السكدانية 30/5/2012
كأجبرت أربعة صياديف كانكا عمى  (حسكة مجداؼ)شماؿ غرب بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرت قاربيف منيـ مف نكع 

" محمد عمي"جياد : متنيـ عمى خمع مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاه الزكرؽ، ثـ اقتادكىـ إلى جية غير معركفة ، كىـ
، ( عامان 39)كشقيقو حسف  ( عامان 49)، ك نكرم رمضاف حسف السمطاف ( عامان 21)زاىر : ، كشقيقو( عامان 43)يكسؼ السمطاف 

. الجدير بالذكر أف المعتقميف مف سكاف منطقة السالطيف في بيت الىيا. كاستكلكا عمى قكاربيـ
 يـك صباح مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 

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

 يـك مساء مف 17:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 2/6/2012 المكافؽ السبت

 األمر.  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف
. أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد أماكف ترؾ عمى الصياديف أجبر الذم

 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
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 17) الندل ابراىيـ عدناف سامي الطفؿ ك, (عاما 23) محمد كشقيقي,  (عاما 19) البردكيؿ إبراىيـ محمد إسماعيؿ : شقيقي مف كال
. معمكمة غير لجية كاقتادكىـ (عاما

 10/6/2012 المكافؽ االحد يـك صباح مف 8:30 الساعة حكالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت، 
 البمح، دير مدينة قبالة البحر في الصيد اعماؿ تزاكؿ كانت صيد، مراكب (10) ب عددىا يقدر كالتي الفمسطينية الصيد مراكب تجاه
 لـ أم ،(بحرم ميؿ 2.5)ب تقدر مسافة عمى تتكاجد كانت المراكب أف يذكر المياه، مف الخركج عمى منيـ بعدد دفع الذم األمر
 الساعة حكالي عند المنطقة نفس في النار إطالؽ تكرر كما الصياديف، عمى مؤخران  االحتالؿ قكات فرضتيا التي المسافة تتجاكز
. أضرار أك إصابات يسجؿ لـ الحادثيف في ،9/6/2012 المكافؽ السبت صباح 6:00

 09/6/2012 المكافؽ السبت يـك صباح مف 6:00 الساعة حكالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت ، 
 البمح، دير مدينة قبالة البحر في الصيد اعماؿ تزاكؿ كانت صيد، مراكب (10) ب عددىا يقدر كالتي الفمسطينية الصيد مراكب تجاه
 لـ أم ،(بحرم ميؿ 2.5)ب تقدر مسافة عمى تتكاجد كانت المراكب أف يذكر المياه، مف الخركج عمى منيـ بعدد دفع الذم األمر
. أضرار أك إصابات يسجؿ كلـ الصياديف، عمى مؤخران  االحتالؿ قكات فرضتيا التي المسافة تتجاكز

 تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف 11/06/2012 المكافؽ االثنيف يـك صباح 6:00 الساعة حكالي عند اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 (17) بػ المراكب عدد كتقدر غزة، قطاع كسط الزكايدة كقرية النصيرات مخيـ شكاطئ قبالة أعماليا تزاكؿ كانت التي الصيد مراكب
، نفس مف 8:20 الساعة حتى متقطع بشكؿ النار إطالؽ استمر كقد بحرم، ميؿ 2.5 بعد عمى تتكاجد كانت حيث مركب  اليـك
. أضرار أك إصابات كقكع يسجؿ كلـ الشاطئ تجاه المياه مف الصيد مراكب انسحاب بعد النار إطالؽ كتكقؼ

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

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

 يـك صباح مف 6:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 11/6/2012 المكافؽ االثنيف

 .  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف
 يـك صباح مف 8:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 

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

 إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف البحر، داخؿ إلى اإلسرائيمية الزكارؽ ابتعدت ساعتيف حكالي كبعد الصياديف، بحؽ كاإلىانات الشتائـ
 .  أضرار أك

 يـك مساء مف 21:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 11/6/2012 المكافؽ االثنيف

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

 .  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. غزة شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف
 يـك مساء مف 19:15 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 

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

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

 18/6/2012 المكافؽ االثنيف يـك فجر 3:00 الساعة حكالي عند اإلسرائيمية، البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت، 
  يكنس، خاف قبالة البحر عرض في بعمميا تقـك كانت بينما الفمسطينييف الصياديف قكارب مف مجمكعة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف
. أضرار أك إصابات كقكع عف اإلبالغ دكف بيا المسمكح المنطقة ضمف

 17/6/2012 المكافؽ االحد يـك فجر 2:00 الساعة حكالي عند اإلسرائيمية، البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت، 
 يكنس خاف قبالة البحر عرض في بعمميا تقـك كانت بينما الفمسطينييف الصياديف قكارب مف مجمكعة تجاه الرشاشة أسمحتيا نيراف
. أضرار أك إصابات كقكع عف اإلبالغ دكف بيا المسمكح المنطقة ضمف

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

  مف مساء يـك 20:00فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة 
.  تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر غربي منطقة السكدانية، شماؿ غزة17/6/2012األحد المكافؽ 

كفتحت النار تجاىيما، كأجبرت صياديف اثنيف - مف نكع حسكة مكتكر- كتفيد التحقيقات الميدانية أف قكات االحتالؿ حاصرت قاربيف
أشرؼ : كانكا عمى متف أحدىما بخمع مالبسيما كالسباحة نحك الزكرؽ، ثـ قامت باعتقاليما كاالستيالء عمى الحكسة، كالصياديف ىما

. ، ككالىما مف سكاف جباليا النزلة، كاقتادتيما إلى جية غير معمكمة( عامان 26)محمد : ، كشقيقو( عامان 30)صبحي محمد سعد اهلل 
محمكد أحمد : كيعكد لمصياد- كىك مف نكع حسكة مكتكر- بينما ابتعد القارب الثاني عف المكاف، كلكنو تضرر جراء إطالؽ النار

محمد محمد عبد العزيز : ، كما مّزقت شبكة الصيد الخاصة بالقارب، كيممكيا مطر نفسو بالشراكة مع الصّياد( عامان 22)محمد مطر 
 . ، ككالىما مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة( عامان 20)الصكرم 

 يـك صباح مف 5:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 
 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 18/6/2012 المكافؽ االثنيف

 حتى- الحجـ صغيرة- مطاطية بزكارؽ الحقتيـ ثـّ  غزة، شماؿ محافظة في الىيا، بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف
 اليـك صباح مف 7:15 الساعة حتى األمر ىذا كتكاصؿ. المنطقة عف كاالبتعاد الصيد أعماؿ كقؼ عمى إجبارىـ بيدؼ الشاطئ،

 أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد أماكف ترؾ عمى الصياديف أجبر الذم األمر.  أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف نفسو،
. حياتيـ ييدد الذم لمخطر نظران 
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 الساعة حكالي عند الشاطئ مف بحرم ميؿ 2.5 بعد عمى كانت كالتي الصيد مراكب تجاه أسمحتيا نيراف االحتالؿ قكات فتحت 
 كانسحبت مركب، 70 بػ المراكب عدد كيقدر البمح، دير مدينة شكاطئ قبالة كذلؾ ،18/06/2012 االثنيف يـك صباح مف 6:00

 أضرار .إصابات كقع عف يبمغ كلـ خانيكنس، كمرسى  البمح دير مدينة  قبالة الكاقع الصياديف مرسى تجاه المراكب
 يـك صباح مف 6:45 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 

 القريبة- الكاحة منطقة غرب شماؿ البحر عرض في تكاجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 17/6/2012 المكافؽ األحد
. أضرار أك إصابات كقكع عف يبمغ أف دكف. الىيا بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدكد مف

 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
 صياديف (2) كأجبرت- حسكة نكع مف- قارب حاصرت ثـّ . كرفح خانيكنس محافظتي بيف الكاقع الشاطئ قبالة الميؿ كنصؼ بحرييف
 عزيز محمكد: ىـ كالصياديف الحكسة، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة مالبسيـ بخمع متنيا عمى كانكا

. غزة مدينة غرب الكاقع الشاطئ مخيـ سكاف مف كىـ ،(عامان  19) محمد: كشقيقو ،(عامان  22) بكر رضكاف
 يـك مساء مف 18:30 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زكارؽ فتحت 

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

 مراكب ،تجاه26/6/2012 المكافؽ الثالثاء يـك مف 21:00 الساعة حكالي عند أسمحتيا، نيراف اإلسرائيمي االحتالؿ قكات فتحت 
 مف الخركج عمى الصيد مراكب كأجبرت المياه خراطيـ القكات تمؾ استخدمت كما  كالنصيرات، البمح، دير مدينة شكاطئ قبالة الصيد
 ككفقان   ،(بحرم ميؿ 2) ب تقدر مسافة عمى كانكا الذيف الصيد، مراكب مالحقة في ساعتيف مدة استمرت القكات تمؾ أف عممان  المياه،
 الصيد رحمة في رافقني حيث قاربي، متف عمى الصيد بأعماؿ أقـك كنت بينما " فييا جاء األقرع إبراىيـ محمد إبراىيـ  الصياد إلفادة
 ،(متر 500)ب تقدر مسافة غربان  عني تبعد كانت التي ،(الفنطاس) البحرية العالمة تجاكز عدـ عمى كحرصت  اشقائي، مف اثنيف
 مف االسرائيمي اإلحتالؿ لقكات تابع  طراد كصؿ ،(صيد مركب 20) مف يقارب ما محيطي في ككاف البمح، دير شكاطئ قبالة

 مقدمة عمى كالكقكؼ المياه مف الماتكر كرفع بالتكقؼ الصكت مكبر عبر كأمركني لمنيراف، كثيؼ إطالؽ في كشرع الجنكبية الناحية
 ىذه في لمصيد أخرل مرة عدت حاؿ باالعتقاؿ الصكت مكبرات عبر االحتالؿ جنكد كىددني حكلي، بالدكراف قاـ ثـ مف المركب،
 كخرجت شباكي مف جزء سحبت ثـ كمف  الصيد، مراكب تجاه المياه خراطيـ عبر يطمؽ اخر اسرائيمي طراد شاىدت كما المنطقة،

 تمزيؽ خشية السرعة كجو عمى كالخركج المياه مف شباكيـ سحب عمى الصياديف اضطر كما البمح، بدير الصياديف مرسى تجاه
 .النصيرات مخيـ شكاطئ قبالة الصيد مراكب مع تكرر األمر شباكيـ،
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 االعتقال والحجز التعسفي: 
 

كاصمت قكات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سكاء مف خالؿ تكغالتيا في أراضي القطاع أك 
أك مف خالؿ استخداـ المعابر كمصائد لمفمسطينييف حيث تستغؿ حاجتيـ . مف خالؿ مطاردة الصياديف كاختطافيـ مف عرض البحر

. الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أك تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا التصاريح الالزمة ليـ
صياد اعتقمكا بعد مطاردتيـ في عرض  (42)مف بينيـ . فمسطينيان  (71)كفي ىذا السياؽ اعتقمت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير 

 حصكليـ عمى بالرغـ مف اك التجارة لغرض العالج السفر اخريف تـ اعتقاليـ عند معبر بيت حانكف ايرز، خالؿ محاكلتيـ (4)البحر، ك
. التصاريح الالزمة ليـ

 :يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي
  قارب صيد بماتكريف، بينما 7/1/2012 مف ظير يـك السبت المكافؽ 17:30اعترض زكرؽ حربي إسرائيمي، عند حكالي الساعة ،

كاف عمى بعد حكالي أربع أمياؿ بحرية، في البحر قبالة الخط الفاصؿ بيف مصر كرفح جنكب قطاع غزة، كقامت قكات االحتالؿ 
، كشقيقو طمعت عثماف ( عامان 36)جاد عثماف فارس بكر :  صياديف كانكا عمى متنو كصادرت قارب الصيد، كالمعتقمكف ىـ4باعتقاؿ 

، كجميعيـ مف  ( عامان 31)، كراني سامي عمر بكر، ( عامان 25)يحيى عثماف بكر، ( ىشاـ)، كمحمكد ( عامان 47)فارس بكر 
حيث تـ احتجازىـ كالتحقيؽ معيـ، كعند حكالي . محافظة غزة، كاقتادتيـ تجاه احد المكاقع عمى الشاطئ الخاضع لمسيطرة اإلسرائيمية

 مف مساء اليـك ذاتو، اطمقت قكات االحتالؿ سراحيـ، عند بكابة ايرز، كصادرت تمؾ القكات مركب الصيد، مركب 23:30الساعة 
 .الصيد، كشباؾ الصيد كمعدات أخرل

  أكـر حسيف محمد : ، الشابيف17/1/2012 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 22:00اعتقمت قكة إسرائيمية خاصة، عند حكالي الساعة
سماعيؿ محمكد حمداف الصكفي، ( عامان 24)الصكفي،  مف سكاف القرية البدكية شماؿ  ( عامان 22)، مف سكاف بمدة الشككة في رفح، كا 

عمى حدكد - المسماة بالمنطقة العازلة- في المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا- قطاع غزة، بينما كانا شرؽ مطار غزة الدكلي
. الفصؿ شرؽ رفح، كاقتادتيـ لجية غير معمكمة كفؽ ما أفاد بو ذكييـ

  عند حكالي ( عامان 24)بساـ شعباف فؤاد ريحاف : ، الجريح(إيرز)اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى معبر بيت حانكف ،
كتفيد التحقيقات . ، أثناء ذىابو لمعالج في مستشفى الميزاف بالخميؿ19/1/2012 مف صباح يـك الخميس المكافؽ 11:00الساعة 

الميدانية أف ريحاف مف سكاف منطقة النزلة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، كأصيب خالؿ االنتفاضة ثالث مرات، كأجريت لو عدة 
عمميات، في إحداىا استبدلت بعض أمعائو بأمعاء بالستيكية، كحصؿ عمى تحكيمة لمعالج في مستشفى الميزاف مف قصكر في 

 مف صباح الخميس نفسو، كبعد طمب المخابرات 10:00أعصاب الساؽ اليسرل، حيث كصؿ معبر بيت حانكف عند حكالي الساعة 
 مف منتصؼ اليـك يفيد بأف بساـ معتقؿ لدييـ في 12:00اإلسرائيمية مقابمتو، تمقى كالده اتصاؿ مف المخابرات عند حكالي الساعة 

 .معتقؿ المجدؿ
  حجاج يكسؼ احميد : ، الشابيف29/1/2012 مف يـك األحد المكافؽ 20:30اعتقمت قكة إسرائيمية خاصة، عند حكالي الساعة

في المنطقة - مف سكاف بمدة الشككة شرؽ رفح ، بينما كانا  ( عامان 20)، كأحمد حسيف عكض أبك عاذرة ( عامان 21)الصكفي 
شرؽ مطار غزة الدكلي عمى حدكد الفصؿ شرؽ رفح، كاقتادتيـ لجية غير - المسماة بالمنطقة العازلة- الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا

 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 8:00معمكمة، ككفؽ ما أفاد بو ذكك المعتقؿ الصكفي بأف شخص اتصؿ عند حكالي الساعة 
 عمى ىاتؼ أحمد عياش الصكفي ابف عـ حجاج، كأبمغو بأف حجاج الصكفي كأحمد أبك عاذرة معتقميف لدل المخابرات 30/1/2012

 .اإلسرائيمية في سجف المجدؿ
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  اجتياز حدكد الفصؿ شرؽ مخيـ البريج كسط القطاع، كذلؾ عند محاكلتيـاعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ثالثة فمسطينييف عندما 
، كقد رافؽ عممية االعتقاؿ قياـ قكات االحتالؿ بفتح نيراف أسمحتيا 4/2/2012 مف يـك السبت المكافؽ 20:00حكالي الساعة 

أحمد محمكد سمماف العكاكدة : الرشاشة كالقنابؿ الضكئية في سماء المنطقة ، كفي كقت الحؽ تـ التعرؼ عمى المعتقميف كىـ
 .(عامان 20)، محمد مركاف إبراىيـ إسماعيؿ (عامان 20)، ، يكسؼ ماىر حسيف العكيدات(عامان 21)

  كىك متزكج كأب لطفمة، كيعاني مف مرض  ( عامان 25)أعمنت عائمة بربخ في خاف يكنس عف فقداف الشاب بالؿ صالح سميـ بربخ
، كلـ يعد إلى المنزؿ، كبقي مصير مجيكؿ 12/2/2012 صباح يـك األحد المكافؽ 9:00نفسي، بعد اف خرج عند حكالي الساعة 

إلى اف تمقت عائمة المفقكد اتصاؿ تبيف مف خاللو باف بالؿ معتقؿ لدل قكات االحتالؿ، حيث أفاد كالد المعتقؿ لباحث المركز باف 
، كابمغو بانو معتقؿ في سجف بئر 23/2/2012 مف مساء يـك الخميس المكافؽ 7:30ابنو بالؿ اتصؿ بو كعند حكالي الساعة 

 .السبع، كباف قكات االحتالؿ اعتقمتو بالقرب مف الشريط الحدكدم الفاصؿ
  تجاه قارب 12/2/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 17:40فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة ،

عمى - تكاجد في عرض البحر، غربي منطقة الكاحة، شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة (حسكة ماتكر)صيد فمسطيني 
ثـ حاصرتو، كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو بخمع مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء - بعد كيمكمتريف مف حدكد الفصؿ المائية
، كأفرجت عنيما ( عامان 14)محمد : ، كشقيقو الطفؿ( عامان 22)أدىـ محمكد محمد أبك ريالة : كالسباحة باتجاىيـ، ثـ اعتقمكىما، كىما

 . مف فجر اليـك التالي، بيد أنيا أبقت عمى القارب كشباؾ الصيد لدييا1:30عند حكالي الساعة 
  تجاه قارب 13/2/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 7:10فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا، عند حكالي الساعة ،

تكاجد في عرض البحر، غربي منطقة الكاحة، شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ثـ  (حسكة مجداؼ)صيد فمسطيني 
جماؿ :  عمى متنو بخمع مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاىيـ، ثـ اعتقمكىما، كىمااحاصرتو، كأجبرت صياديف اثنيف كاف

 مف مساء اليـك نفسو ، بيد 16:30، كأخمت سبيميما عند حكالي الساعة ( عامان 22)فضؿ : ، كابنو( عامان 60)رمضاف حسف السمطاف 
. أنيا استكلت عمى قاربيما كشباؾ الصيد الخاصة بيما

  مف صباح يـك الثالثاء المكافؽ 6:30فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطع، عند حكالي الساعة 
تكاجد في عرض البحر، غربي منطقة الكاحة، شماؿ غرب بيت الىيا في  (حسكة مجداؼ)، تجاه قارب صيد فمسطيني 14/2/2012

محافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرتو، كأجبرت صيادان كاف عمى متنو بخمع مالبسو كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاىيـ، ثـ ربطكا 
كأخمت . ، مف سكاف منطقة السالطيف في بيت الىيا( عامان 26)أحمد محمد محمد زايد : الحسكة في أحد الزكارؽ، كاعتقمكا الصياد

 . مف صباح اليـك نفسو ، بيد أنيا استكلت عمى قاربو كشباؾ الصيد الخاصة بو11:30سبيمو عند حكالي الساعة 
  عند ( عامان 23)كامؿ حكمت كامؿ الترامسي : ، المريض(إيرز)اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانكف ،

، لدل كصكلو المعبر لغرض الذىاب لمعالج مف كـر في الغدة 19/2/2012 مف صباح يـك األحد المكافؽ 9:30حكالي الساعة 
فريدة سعيد الترامسي، : كأمرت قكات االحتالؿ كالدة المريض المرافقة لو. النخامية في مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس المحتمة

 مف مساء اليـك نفسو 19:30كعند حكالي الساعة .  مف مساء اليـك نفسو16:00بمغادرة المعبر دكف ابنيا عند حكالي الساعة 
بأف قكات االحتالؿ أخضعتو لمتحقيؽ في المعبر، ثـ قيدتو مف اليديف : "كصّرح المريض لممركز. أفرجت عنو مف خالؿ المعبر

، كأخضعتو لمتحقيؽ ىناؾ، (عسقالف)كالساقيف بسالسؿ حديدية، كغطت عيناه بما يشبو النظارة السكداء، كنقمتو إلى معتقؿ المجدؿ 
 ".قبؿ أف تفرج عنو
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: كامل حكمت الترامسي، عمى النحو التالي: مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، المريض

، لغرض (ايرز)إلى معبر بيت حانكف  ( عامان 58)فريدة سعيد الترامسي :  برفقة كالدتي19/2/2012 مف صباح يـك األحد المكافؽ 8:00ذىبت عند حكالي الساعة 
 مف صباح اليـك نفسو دخمت الطرؼ االسرائيمي مف 9:10العالج مف كـر في الغدة النخامية في مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس المحتمة، كعند حكالي الساعة 

أحضر حقيبتؾ كتعاؿ معنا لمتفتيش، كفي إحدل الغرؼ فتشكا : ، استدعاني أفراد مدنييف، كقالكا لي( دقيقة20)المعبر، كبعد تسميـ أكراقي لمشباؾ، انتظرت لمدة 
كنت أحمميما، ثـ اصطحبني اثنيف  (جكاؿ)الحقيبة، كأمركني بخمع مالبسي، كفتشكني، حيث بقيت بالمالبس الداخمية فقط أثناء التفتيش، كأخذكا ىاتفيف محمكليف 

منيـ إلى األسفؿ لمكاف يشبو القبك، ثـ صعدكا بي ألعمى بكاسطة ساللـ، ثـ أدخمكني إحدل الغرؼ، كاف يجمس فييا مدني خمؼ مكتب كبجكاره آخر، فبدأ بسؤالي 
كتركني في الغرفة تحت الحراسة لمدة ساعتيف، ثـ نقمكني الى غرفة أخرل كضع فييا كرسييف، ...عف بياناتي الشخصية كبيانات ألفراد عائمتي، كاسئمة أخرل

ثـ نقمكني منيا الى األسفؿ إلى قبك، ثـ قادكني بعد ذلؾ إلى ما يشبو – ال أستطيع تحديدىا– ككضع عمى زجاج نكافذىا الصؽ أسكد، مكثت فييا فترة مف الزمف
يدام إلى األماـ، ككذلؾ ساقي، ككضعكا ما يشبو النظارة السكداء المحكمة  (سالسؿ)بقيد حديدم - يحمؿ سالحان - مكقؼ السيارات، ثـ ربطني أحد المدنييف

أعتقد أف المركبة التي أركبكني إياىا مف نكع سافانا رمادية المكف كنت أقؼ )الضغط عمى األعيف، حيث لـ أرل خالليا أم شيء، ثـ أركبكني مركبة، كساركا بي 
، كبعد كقت ال أستطيع تحديده أنزلكني، بعد أف تكقفت المركبة، ثـ أدخمكني مكاف ما، كرفعكا النظارة السكداء عف عيني، فشاىدت ضابط (أماميا حينما ربطكني
، يجمس خمؼ مكتب، باإلضافة إلى الشخص الذم ربطني في المعبر، كشخص ثالث تكلى أعماؿ الترجمة، سألني الضابط (نجمة عمى الكتؼ)عسكرم يحمؿ رتبة 

مف خالؿ المترجـ عف بياناتي الشخصية، ثـ أمرني بالتكقيع عمى كرقة كتب بالمغة العبرية، نصيا طبع طباعة، في حيف كتب بياناتي الشخصية عمييا بالعبرية، 
ال تتكمـ، كقع : فسألتو عف ماىيتيا، فقاؿ لي ىذه لممحكمة الخاصة بؾ، فسكؼ تكقؼ محامي لمدفاع عنؾ، فسألتو لماذا، أنا جئت إليكـ لغرض العالج، فقاؿ لي

ثـ أخذكني بعد كضع النظارة عمى عيني الى مكاف آخر، كبعد كقت أنزلكني، كرفعكا النظارة فكجدت نفسي في مكاف ما، فيو غرفة كثيرة، قمت ليـ . كبس، فكقعت
فحص ضغط الدـ كفحصني بالسماعة، كشككت لو آالمي، كلـ يعطني - فييا رجؿ كاف يرتدم زم األطباء- أني قد تعبت، كبعد لحظات ذىبكا بي الى غرفة طبيب

، حيث أخذ ىكيتي كالجكاالت مف المدنييف الذيف جاءكا بي، كأعطاني كرقة (الزم األزرؽ )عالجان، ثـ تكمـ مع الجنكد، كبعد ذلؾ جاءني شخص يمبس زم الشرطة 
ثـ - حسبما فيمت– سكؼ يعكد الى منزلو: كتب فييا حاجياتي، كقاؿ لي ىذه ىي األمانات الخاصة بؾ، ثـ جاءني المحقؽ الذم حقؽ معي في ايرز، كقاؿ ليـ

، حيث رفعكا النظارة، فشاىدت بابان كتب عميو (ايرز)نقمكني بالمركبة السابقة نفسيا، كفي داخميا ألبسكني النظارة السكداء، ثـ تكقفت كأنزلكني في معبر بيت حانكف 
 ...دخكؿ إليزر، ثـ أعطكني أماناتي، كمف بعد دقائؽ خرجت مف المعبر سالكان الطريؽ الممتكية حتى كصمت إلى مقر الشئكف المدنية

 
  مف سكاف  ( عامان 22) الشاب سميح محمكد عبد اهلل عياد 20/2/2012اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء يـك االثنيف المكافؽ

عمى حدكد الفصؿ شرؽ غزة، كتفيد - المسماة بالمنطقة العازلة- حي الشجاعية شرؽ غزة، مف المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا
، كلـ يعد 20/2/2012 مف صباح يـك االثنيف المكافؽ 10:00المعمكمات بأف المذككر خرج مف منزؿ عائمتو عند حكالي الساعة 

لمنزلو، كلـ تتكفر معمكمات لذكيو حكؿ اختفاءىـ إلى أف أفادت معمكمات الكحدة القانكنية في مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف بكجكده 
 .(المجدؿ)في سجف عسقالف 

  ثالثة فمسطينييف مف المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ 21/2/2012اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء يـك الثالثاء المكافؽ 
، بدر إبراىيـ عطية  أبك ( عامان 44)عمى حدكد الفصؿ شرؽ رفح، كىـ جياد مكسى جمعة الطير، - المسماة بالمنطقة العازلة- إلييا

في بمدة الشككة الكسطى شرقي مدينة رفح، كبياء الديف عكض ( منطقة الييكدية)، كجميعيـ مف سكاف حي النيضة ( عاـ30)سنيمة،
في بمدة الشككة الكسطى، كلـ تتكفر معمكمات لذكم المعتقميف ( زالطة)، مف سكاف منطقة المشركع ( عامان 30)عبد العاؿ عبد العاؿ، 

 .(المجدؿ)حكؿ اختفاءىـ إلى أف أفادت معمكمات الكحدة القانكنية في مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف بكجكدىـ في سجف عسقالف 
  أربع شباف، مف بمدة 22/2/2012 مف فجر يـك الثالثاء المكافؽ 12:30اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة 

كأشرؼ حسف  ( عامان 21)، كمحمد حسيف عكض أبك عاذرة، ( عامان 20)الشككة شرؽ رفح، كىـ الشاب صداـ محمد سعيد أبك عاذرة، 
، مف سكاف بمدة الشككة الكسطى شرؽ رفح، ككفؽ إفادة ذكييـ انقطع االتصاؿ بيـ منذ ساعات مساء ( عامان 22)محمد الصكفي، 

،  كبعد اتصاؿ محامي مركز (مكسـ طائر الحسكف)اليـك سابؽ الذكر، حيث خرجكا في تمؾ الساعة مف أجؿ اصطياد العصافير 
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، كتفيد المعمكمات بأف االعتقاؿ جرل مف المنطقة (المجدؿ)الميزاف مع قكات االحتالؿ أبمغ بأنيـ معتقميف لدييـ في سجف عسقالف 
 .عمى حدكد الفصؿ شرؽ رفح- المسماة بالمنطقة العازلة- الحدكدية المقيد الكصكؿ إلييا

  أحمد صبحي : ، المكاطف14/3/2012 مف صباح يـك األربعاء المكافؽ 9:00اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حكالي الساعة
كتفيد التحقيقات . ، أثناء تكاجده لغرض السفر لتجارة قطع غيار السيارات(إيرز)، في معبر بيت حانكف ( عامان 40)محمد الكحمكت 

 مف 17:00الميدانية أف التاجر الكحمكت مف سكاف مدينة غزة، كأبمغت عائمتو بأنو معتقؿ في سجف عسقالف عند حكالي الساعة 
كأفاد مكتب التنسيؽ كاالرتباط في المعبر بأف الكحمكت حضر لغرض السفر صباح يـك االثنيف المكافؽ . مساء اليـك نفسو

، كاحتجز لساعات قبؿ أف يعكد مساء االثنيف نفسو، كعندما طمب السفر كتكاصمت الشئكف المدنية مع االحتالؿ أبمغيـ 12/3/2012
 .بعدـ الممانعة في مجيئو كسفره، كذىب في المكعد صباح األربعاء كلكنو لـ يعد

 ككالىما (عامان 19)، ، كشحادة صالح شحادة عبيد(عامان 18)، اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي كالن مف محمد فايز غازم عفانة ،
، ككفقا لممعمكمات المتكفرة مف 20/3/2012 صباح يـك الثالثاء المكافؽ 6:00مف مخيـ النصيرات،  كذلؾ عند حكالي الساعة 

. ذكييـ فقد غادر االثنيف منازليـ كأبمغكا أصدقائيـ بنيتيـ التسمؿ عبر حدكد الفصؿ الشرقية، كلـ يعكدكا لمساكنيـ حتى المحظة
  ثالثة أطفاؿ مف المنطقة الحدكدية المقيد الكصكؿ 29/3/2012اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء يـك الخميس المكافؽ 

، بساـ طالؿ حسيف ( عامان 14)عمى حدكد الفصؿ شرؽ رفح، كىـ عالء إبراىيـ سميماف أبك سنيمة، - المسماة بالمنطقة العازلة- إلييا
بمدة الشككة شرقي مدينة رفح،  كلـ تتكفر معمكمات لذكم المعتقميف  ( عامان 17) ، فضؿ جمعة سمماف القاضي، ( عاـ15)أبك سنيمة، 

حكؿ اختفاءىـ إلى أف أفادت معمكمات الكحدة القانكنية في مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف بكجكدىـ في سجف أكفيؾ قرب نتانيا 
 .الخاص باألشباؿ

 المكافؽ االثنيف يـك صباح مف 9:00 الساعة حكالي عند ،(إيرز) حانكف بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات اعتقمت 
 الفمسطينية، الضفة إلى السفر لغرض أمنية لمقابمة ذىابو أثناء ،(عامان  35) الجدياف أبك محمكد أحمد ايياب: المكاطف ،9/4/2012

 في لممكفكفيف الخاصة الشركؽ مدرسة مف (مكفكفيف) معاقيف طفميف نقؿ لغرض السفر طمب الجدياف أبك أف الميدانية التحقيقات كتفيد
. اعتقالو تـ لذلؾ كذىب مقابمتو اإلسرائيمية المخابرات طمبت أف كبعد غزة، قطاع في سكنو مكاف إلى لحـ، بيت بمحافظة جاال بيت
 21:00 الساعة حكالي عند االعتقاؿ رىف لدييـ بكجكده كأبمغتيـ المعتقؿ بعائمة اتصمت االحتالؿ قكات أف الميدانية المعمكمات كتفيد
 حتى كتكقيؼ  تمديد قرار بحقو صدر كقد عسقالف، في معتقؿ أنو تبيف الميزاف مركز محامي مف متابعة كبعد. نفسو اليـك مساء مف

 .22/4/2012 تاريخ
 كابنو (عامان  63) العمر مف البالغ مقداد، عبد مراد صالح/ الصياد بإجبار 15/4/2012 المكافؽ األحد يـك  االحتالؿ قكات قامت 

 31)العمر مف البالغ األخشـ، عمى نافذ عمى/ الصياد أختو كابف ،(عامان  24) العمر مف البالغ مقداد، مراد صالح أحمد/ الصياد
. البحر عرض في تكاجدىـ أتناء قاربيـ كمصادرة اعتقاليـ ثـ كمف مالبسيـ خمع عمى (عامان 

 24/4/2012 المكافؽ الثالثاء يـك صباح مف 10:00 الساعة حكالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف البحرية، االحتالؿ زكارؽ فتحت، 
 الكاحة منتجع غربي الميؿ كنصؼ بحرييف ميميف بعد عمى البحر عرض في تكاجدىـ أتناء الفمسطينييف الصياديف قكارب تجاه

 كأجبرت (حسكة) نكع مف القكارب أحد حاصرت ثـ غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت غرب شماؿ السكدانية منطقة في السياحي،
 يكسؼ نادر: كىما اعتقمكىما، ثـ الزكرؽ، باتجاىو كالسباحة الماء إلى كالنزكؿ مالبسيـ خمع عمى متنو عمى كانكا اثنيف صياديف
 في عنيما كأفرجت القارب، عمى كاستكلكا ،(عامان  17) سمعاف أبك حسف يكسؼ حسف: الطفؿ كشقيقو ،(عامان 22) سمعاف أبك حسف
 .نفسو اليـك مساء مف متأخرة ساعة
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 شحادة أبك إبراىيـ سميماف عمر المكاطف البمح، دير مدينة شرؽ الفصؿ حدكد قرب  المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قكات اعتقمت 
 المكافؽ الخميس يـك مساء مف 3:00 الساعة حكالي عند كذلؾ البمح، دير مدينة سكاف مف ،(عامان 33) العمر مف البالغ
 التالي اليـك مساء كفي معمكمة، غير لجية باقتياده االحتالؿ قكات فقامت نارية، دراجة يستقؿ شحادة أبك كاف حيث ،26/4/2012

 .نفسية حالة مف يعاني شحادة أبك أف يذكر النارية، الدراجة عمى كاستكلت سراحو االحتالؿ قكات أطمقت
 قكارب الصياديف الفمسطينييف 5/5/2012 مف صباح يـك السبت المكافؽ 8:30 عند حكالي الساعة ، الزكارؽ اإلسرائيميةاعترضت ،

أتناء تكاجدىـ في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بميميف بحرييف كنصؼ الميؿ كذلؾ غرب منطقة السكدانية شماؿ غرب بيت الىيا في 
كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو عمى خمع مالبسيـ كالنزكؿ إلى  (حسكة)محافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرت أحد قكارب الصيد 

محمد محمد / كابنو الصياد ( عاـ62)محمد محي الديف عمر فارس بكر / الصياد: الماء كالسباحة تجاىيـ، حيت تـ اعتقاليـ، كىـ
 .، سكاف الرماؿ الشمالي، غرب مدينة غزة، كاستكلت القكة عمى قاربيـ( عاـ18)محي الديف عمر بكر 

 محمكد حساف عبدالحي اسماعيؿ البالغ : اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدكد الفصؿ شرؽ مخيـ المغازم كؿ مف
 كالىما مف سكاف مخيـ المغازم، عند حكالي ،(عاما21)كأيمف عكض اهلل جاد اهلل رباح البالغ مف العمر  (عاما17)مف العمر 
، ككفقا لممعمكمات المتكفرة فقد حاكؿ كؿ مف اسماعيؿ كرباح اجتياز حدكد 6/5/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 5:00الساعة 

كفي فجر اليـك التالي اتصمت الشرطة اإلسرائيمية . الفصؿ شرؽ مخيـ المغازم فقامت قكات االحتالؿ باقتيادىـ إلى جية غير معمكمة
 .عمى ذكييما كأبمغتيـ بأنيـ معتقميف لدييـ

  10/5/2012 مف صباح يـك الخميس المكافؽ 5:15فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة ،
تجاه قكارب الصياديف الفمسطينييف أتناء تكاجدىـ في عرض البحر شماؿ غرب منتجع الكاحة، في منطقة السكدانية شماؿ غرب بيت 

كأجبرت صياديف اثنيف كانكا عمى متنو عمى خمع  (حسكة مجداؼ)الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرت أحد القكارب مف نكع 
: ، كشقيقو( عامان 43)يكسؼ السمطاف " محمد عمي"جياد : مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاه الزكرؽ، ثـ اعتقمكىما، كىما

كقد أخمت سبيميما . الجدير بالذكر أف المعتقميف مف سكاف منطقة السالطيف في بيت الىيا. ، كاستكلكا عمى القارب( عامان 21)زاىر 
. بينما أبقت عمى المركب لدييا. في ساعات مساء اليـك نفسو

  27/5/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 11:30فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة ،
تجاه قارب صيد فمسطيني أتناء تكاجده في عرض البحر عمى بعد ميميف بحرييف قبالة شاطئ مدينة رفح، ثـ حاصرت القارب كىك مف 

 500كاف عمى متنو صياديف اثنيف، كأمركىما عبر مكبرات الصكت بالتحرؾ خمؼ الطراد اإلسرائيمي تجاه الغرب مسافة  (حسكة)نكع 
عمى خمع مالبسو كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاىو الزكرؽ،  ( عامان 59)متر، ثـ أجبرت احدىما كىك محمد احمد حسف العامكدم 

، باف يخرج بالقارب تجاه خاف يكنس كاف يغادر المكاف، بينما تحرؾ ( عامان 65 )ثـ امرت الصياد اآلخر كىك نعيـ محمكد أبك حنكف 
. الزكرؽ تجاه الغرب

  30/5/2012  مف صباح يـك األربعاء المكافؽ 06:30فتحت زكارؽ االحتالؿ البحرية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حكالي الساعة ،
تجاه قكارب الصياديف الفمسطينييف أتناء تكاجدىـ في عرض البحر شماؿ غرب منتجع الكاحة، في منطقة السكدانية شماؿ غرب بيت 

كأجبرت أربعة صياديف كانكا عمى متنيـ عمى خمع  (حسكة مجداؼ)الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ثـ حاصرت قاربيف منيـ مف نكع 
يكسؼ السمطاف " محمد عمي"جياد : مالبسيـ كالنزكؿ إلى الماء كالسباحة باتجاه الزكرؽ، ثـ اقتادكىـ إلى جية غير معركفة ، كىـ

، كاستكلكا عمى ( عامان 39)كشقيقو حسف  ( عامان 49)، ك نكرم رمضاف حسف السمطاف ( عامان 21)زاىر : ، كشقيقو( عامان 43)
 .الجدير بالذكر أف المعتقميف مف سكاف منطقة السالطيف في بيت الىيا. قكاربيـ
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 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
 قارب 15 المكاف في كاف فقد, (عاما21) البردكيؿ إبراىيـ محمد أحمد الصياد افادة ككفؽ, لمصيد الشباؾ تمقى ذلؾ بعد, مكسمو حيث
 قرب المياه في كثيؼ بشكؿ الرصاص بإطالؽ كبدء, متر 200 ب حكالي تقدر بمسافة إسرائيمي حربي زكرؽ كصؿ البداية كفي

 مف كال اعتقاؿ مف الجنكد كتمكف المكاف مف كىربنا, الصياديف قكارب االحتالؿ جنكد يعتمييا مطاطية زكارؽ 3 كالحقت الصيد قكارب
 (عاما 17) الندل ابراىيـ عدناف سامي الطفؿ ك, (عاما 23) محمد كشقيقي,  (عاما 19) البردكيؿ إبراىيـ محمد إسماعيؿ : شقيقي

. معمكمة غير لجية كاقتادكىـ
: عمى النحو اآلتي: أحمد محمد ابراهيم البردويل المواطن مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز،

أطفاؿ، ككالدم تكفي نتيجة إصابتو خالؿ عممو في بحر رفح، (4)أفراد بينيـ  (9)، أعزب، كعائمتي مككنة مف (عامان 23)أنا أحمد محمد ابراىيـ البردكيؿ، عمرم
، كأقيـ قرب (عامان 19)، كاسماعيؿ (عامان 23)لذلؾ فقد أصبحت أنا كأشقائي محمد،  ، نعيؿ عائمتنا، كنعمؿ في مينة الصيد البحرم التي كرثناىا عف كالدنا المرحـك

،تكجيت برفقة أشقائي محمد 5/6/2012 مف مساء يـك الثالثاء المكافؽ 19:30مسجد الصحابة في منطقة المكانئ غرب محافظة رفح، عند حكالي الساعة 
بينما أشقائي كالن عمى قارب مجداؼ  (حسكة)إسماعيؿ، كعمي الصياد خميؿ ابراىيـ البردكيؿ، كالصياد قصي جكاد الشيخ عمي، حيث انطمقت عمى قارب مكتكر

 ( كيمكا متر غرب6)يدم فيما كاف عمي كقصي كآخريف عمى قارب رابع كدخمنا البحر حيث تكجينا قرب الحدكد المصرية داخؿ البحر، لمسافة تقدر بحكالي 
قارب صيد،  كيقـك في البداية بالتمركز في البحر، كتقـك بعض  (15)شاطئ البحر، باإلضافة لتكاجد عدد مف قكارب الصيد األخرل، كتقدر جميعيا بحكالي 

القكارب المكجكدة عمييا مكاتير كيرباء بإنارة أضكاء حتي تجذب السمؾ، عممان أػف ىذا مكسـ صيد سمؾ السرديف، كبعد تجمع االسماؾ عمى سطح البحر نمقي 
، كبدأ الجنكد عميو (دبكر) مساء اليـك ذاتو، اقترب منا زكرؽ حربي23:30الشباؾ كنصطادىا، عممان أف ىذه العممية مستمرة منذ عدة أياـ، كعند حكالي الساعة 

بإطالؽ الرصاص في الماء قرب قكاربنا، كألنى عمى قارب مكتكر، ىربت مف المكاف، كىرب الصياديف اآلخريف، كشاىدت قكارب مطاطية  تحيط بأشقائي، كقارب 
، كاف ( دقيقة30)، حيث اقتادىـ معيـ، كلـ أتمكف مف التكاجد في البحر، خكفا عمى حياتي، كبعد حكالي (عامان 17)لمصياد سامي عدناف الندم البالغ مف العمر

البحر ىادئ، فتكجيت برفقة عمي إلى نفس المنطقة، حيث تأكدت مف اعتقاليـ، حيث كجدنا 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
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: كشقيقو ،(عامان  39) كردة أبك رشدم صالح حاتـ: ىـ كالصياديف القاربيف، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة
 سعداهلل محمد صبحي ىادم ،(عامان  19) السكسؾ أحمد إبراىيـ نعماف ،(عامان  48) خمة الرحمف عبد مطر محمد ،(عامان  30) فضؿ

 عمى اآلخريف الصياديف أجبر الذم األمر النزلة، جباليا سكاف مف كجميعيـ ،(عامان  23) كردة أبك رشدم محمد محمكد ،(عامان  22)
 المكافؽ التالي اليـك صباح مف 10:00 الساعة  عنيـ اإلفراج تـ.  أعماليـ إكماؿ كعدـ األسماؾ تكاجد كأماكف شباكيـ ترؾ
21/06/2012 .

 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
 صياديف (2) كأجبرت- حسكة نكع مف- قارب حاصرت ثـّ . كرفح خانيكنس محافظتي بيف الكاقع الشاطئ قبالة الميؿ كنصؼ بحرييف
 عزيز محمكد: ىـ كالصياديف الحكسة، عمى كاالستيالء باعتقاليـ قامت ثـ الزكرؽ، نحك كالسباحة مالبسيـ بخمع متنيا عمى كانكا

 .غزة مدينة غرب الكاقع الشاطئ مخيـ سكاف مف كىـ ،(عامان  19) محمد: كشقيقو ،(عامان  22) بكر رضكاف
 
  النقل القسري

، المعتقمة اإلدارية المضربة 1/4/2012 مف مساء يـك األحد المكافؽ 17:05أجبرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة 
، بمكجب (إيرز)، عمى االنتقاؿ قسريان إلى قطاع غزة، مف خالؿ معبر بيت حانكف ( عامان 30)عف الطعاـ ىناء يحيي صابر الشمبي 

اتفاؽ غامض يقضي بتكاجد الشمبي في غزة لمدة ثالث سنكات ثـ العكدة لمكاف سكناىا في محافظة جنيف بشماؿ الضفة الغربية المحتمة، 
ضمف اتفاؽ ال يضع أم خيارات أماميا سكل التنازؿ عف جزء مف حقكقيا التي يكفميا القانكف الدكلي . مقابؿ إنيائيا إضرابيا عف الطعاـ

كبالنظر إلى أف حقكؽ اإلنساف غير قابمة لمتفاكض أك االنتقاص أك حتى التنازؿ عنيا، فإف المركز يرل في . كمعايير حقكؽ اإلنساف
إبعاد المعتقمة الشمبي في ىذه الظركؼ انتياكان جسيمان لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كالسيما اتفاقية جنيؼ الرابعة التي تحظر نقؿ 
سكاف األراضي المحتمة جبريان كما تحظر إبعادىـ قسريان عف ديارىـ، كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف الذم يحظر االعتقاؿ التعسفي 

. كاإلبعاد، كيمنح كؿ إنساف حرية الحركة كاإلقامة في مكاف يختاره
 بعد 16/02/2012يذكر اف المعتقمة ىناء الشمبي بدأت اإلضراب المفتكح عف الطعاـ منذ لحظة إعادة اعتقاليا فجر الخميس المكافؽ 

 (44)كقد كاصمت الشمبي إضرابيا المفتكح عف الطعاـ لمدة . أف حكـ عمييا باالعتقاؿ اإلدارم لمدة ستة شيكر كأكدعت سجف ىشاركف
يكمان قبؿ أف تكقؼ إضرابيا عف الطعاـ كتنقؿ إلى قطاع غزة، بعد أف تدىكرت حالتيا الصحية كأصبحت ميددة بالمكت المفاجئ في أم 

. لحظة بناء عمى تقارير طبية صادرة عف أطباء رابطة أطباء لحقكؽ اإلنساف، الذيف عاينكىا في السجف
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  الحصار والقيود عمى حرية الحركة
كاصمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إجراءات حصارىا المفركضة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ بدء انتفاضة األقصى، ما 

أدل إلى شمؿ في كافة مناحي الحياة، بالرغـ مف إعالنيا المتكرر عف تخفيؼ إجراءات الحصار المفركض عمى قطاع غزة في 
محاكلة الحتكاء ردكد الفعؿ الدكلية الغاضبة عقب اليجـك الدمكم الذم شنتو تمؾ القكات عمى أسطكؿ الحرية، حيث تكاصؿ فرض 
حصار شامؿ عمى كاردات القطاع مف مكاد البناء كاإلنشاء، كتفرض قيكدان مشددة عمى البضائع مف كالى قطاع غزة، ما ترتب عميو 

ارتفاع حدة الفقر كالبطالة كتعطيؿ عمؿ المرافؽ الصناعية كالزراعية كالخدمية، كخالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير تفاقمت مشكمة 
 (فبراير) شباط 14انقطاع التيار الكيربائي بعد تكقفت محطة تكليد كيرباء غزة عف العمؿ بشكٍؿ كامٍؿ بتاريخ الثالثاء المكافؽ 

، كنتيجة الستمرار تكقؼ تزكيد سمطات االحتالؿ لمقطاع بالسكالر الصناعي كفي الكقت نفسو تكقؼ إمدادات السكالر عبر 2012
  .أنفاؽ التيريب في رفح كفقان لتصريحات سمطة الطاقة الفمسطينية في قطاع غزة

كحسب المعطيات الميدانية فقد تسبب تكقؼ إمدادات الكقكد الالـز لتشغيؿ محطة تكليد الكيرباء الكحيدة في غزة، في انقطاع التيار 
ىذا كتحتاج شركة تكليد الطاقة الكيربائية في غزة إلى .  ساعة24 ساعات خالؿ 8الكيربائي ليصؿ كقت التغذية بالتيار إلى حكالي 

ألؼ لتر مف الكقكد في اليـك الكاحد، كأماـ التقميص المستمر لمكميات التي كانت تكرد مف قبؿ  (400 – 350)كمية تتراكح بيف 
سمطات االحتالؿ كالقيكد التي كانت تفرضيا كتؤدم إلى عرقمة دخكؿ إمدادات الكقكد لجأت الحككمة في غزة إلى جمب الكقكد 

الخاص بالمحطة مف جميكرية مصر العربية عبر أنفاؽ التيريب في مدينة رفح، األمر الذم ساىـ بالحفاظ عمى استمرار إمدادات 
  .ساعة في العاـ قبيؿ األزمة األخيرة (2300)عممان أف مجمكع ساعات انقطاع التيار الكيربائي كصمت إلى حكالي . التيار الكيربائي

كيتسبب انقطاع التيار الكيربائي في تداعيات كآثار خطيرة عمى مجمؿ حقكؽ اإلنساف كالخدمات األساسية لسكاف قطاع غزة أىميا 
خدمات الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلؾ أقساـ غسيؿ الكمى كالجراحات كالعناية الفائقة كبنكؾ الدـ كالرعاية األكلية 

كالصحة النفسية كغيرىا مف ضركب الرعاية الصحية، كمحطات معالجة مياه الصرؼ الصحي كاستخراج المياه مف اآلبار كتكزيعيا 
عمى السكاف كعمى تكفر مياه االستخداـ المنزلي في األبنية متعددة الطبقات، كقطاع التعميـ كما تسببو مف عرقمة لحرية المكاطنيف 

في الكصكؿ إلى منازليـ أك الخركج منيا في األبنية العالية كخاصة في حالة المرضى كالمسنيف كاألطفاؿ كذكم االحتياجات 
الخاصة، باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي سيتكبدىا االقتصاد الفمسطيني كخاصة المزارعيف كمربي الدكاجف كالحيكانات 

 .كالمنشآت الصناعية كالتجارية كغيرىا مف أكجو النشاط االقتصادم كمناحي حياة السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة
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 الحركة عمى المعابر 
كاصمت قكات االحتالؿ فرض حصارىا المشدد عمى قطاع غزة لمعاـ الرابع عمى التكالي، كبالرغـ مف إعالنيا المتكرر عف تخفيؼ 

إجراءات الحصار المفركض عمى قطاع غزة في محاكلة الحتكاء ردكد الفعؿ الدكلية الغاضبة عقب اليجـك الدمكم الذم شنتو تمؾ القكات 
كتكاصؿ فرض القيكد عمى حركة . عمى أسطكؿ الحرية، إال أف التخفيؼ المعمف لـ تكف لو آثار فعالة لجية إعادة الحياة لالقتصاد المحمي

، سمحت خالليا بمركر . البضائع كاألفراد حيث سمحت قكات االحتالؿ بفتح عدد مف المعابر جزئيان كلساعات معدكدات خالؿ اليـك
بينما كاصمت قكات االحتالؿ إغالؽ عدد مف المعابر . بضائع كسمع إلى قطاع غزة كتصدير كميات قميمة مف الزىكر كالتكت األرضي

: ، كاآلتي2012الربع األكؿ مف العاـ كيكرد التقرير مكجز لعمؿ المعابر خالؿ . بشكؿ كمي 
 

: 12(إيرز)معبر بيت حانون 
فيما استمر بشكؿ عاـ منع تمؾ القكات . خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير، يكمان  (14) قكات االحتالؿ المعبر بشكؿ كمي مدة اغمقت

مف الدخكؿ منذ سنكات، في حيف أنيا تفرض قيكدان مشددة عمى عممية دخكؿ المرضى كمرافقييـ، - الزيارات- لمعماؿ كأىالي المعتقميف
كتستدعي بعضيـ لمقابمة جياز المخابرات، كتمنع عدد منيـ مف اجتياز المعبر، كذلؾ عمى المرضى أصحاب الحاالت الحرجة كالذيف 

كما تمارس إجراءات شديدة عمى مجمؿ الذيف يجتازكف المعبر . يتكجب نقميـ لمعالج في المستشفيات اإلسرائيمية بكاسطة سيارات إسعاؼ
مف المكظفيف العرب كاألجانب في المؤسسات الدكلية، كالصحفييف األجانب، كمكظفي البعثات الدبمكماسية كالسفارات، كحممة تصاريح 

(VIP)لمكصكؿ إلى المممكة  (المنبي) الذيف يزكركف أقارب ليـ في القطاع، كذلؾ المسافريف إلى معبر جسر الكرامة 48، كفمسطينيي اؿ
مع أف المعبر يظؿ مفتكحان بشكمو الجزئي ىذا، كعند اإلغالؽ فإنو يغمؽ . األمر الذم يؤثر عمى عممية دخكليـ بشكؿ سمس. األردنية

ككجب التنكيو إلى أف العدد المسمكح ليـ بالدخكؿ يتفاكت بشكؿ أسبكعي، كأف . بشكؿ كمي سكاء في إجازة يـك السبت، أك ألسباب أخرل
 . عممية إصدار التصاريح الالزمة لممسافريف تالقي عديد العقبات

 

                                                           
12

بتاريخ  االحتالؿ قكات أغمقتو كالبضائع، الشاحنات، اآلمف، كالممر كالعماؿ، لممسافريف، معبر عمى يحتكم شامؿ، كىك معبر غزة، قطاع شماؿ حانكف بيت مدينة غرب شماؿ يقع 
 .، حتى لحظة إعداد التقرير، حيث يقتصر استخدامو عمى مركر البعثات الدبمكماسية، كالكفكد األجنبية، كالمرضى كالحاالت اإلنسانية، كعدد مف التجار مف قطاع غزة9/10/2000

 2012/كانون الثاني/حصيمة من اجتازوا معبر بيت حانون إيرز في شهر يناير

مريضان، كعدد  (2069)، مصنفيف كالتالي ان يـك (77)خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، فتح خالليا المعبر  (13729)دخؿ ما عدده 
كما عدده . سيارة إسعاؼ تقؿ مرضى لمعالج في المستشفيات اإلسرائيمية (149)مف المرافقيف ليـ، كسمحت بدخكؿ عدد  (2056)
مف  (137)كما عدده ". السفارات"مف مكظفي السمؾ الدبمكماسي  (292)كما عدده . مف مكظفي المنظمات الدكلية األجانب (1906)

مف فمسطينيي األراضي  (782)كما عدده . كالتجار الفمسطينييف( (BMC))مف كبار رجاؿ األعماؿ  (6281)كما عدده . الصحفييف
معبر "مف المسافريف إلى جسر األردف  (26)كما عدده . ، الذيف كانكا في زيارة ألقارب ليـ في القطاع1948المحتمة في العاـ 

 ".VIP"مف حممة بطاقات  (782)، كعدد "الكرامة
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 2012خالل الربع األول من العام  (إيرز)جدول يوضح عمل معبر بيت حانون 

الشهر
أيام العمل 

 

مرضى
 

مرافقون
 

إسعافات لممستشفيات 
اإلسرائيمية

موظفو منظمات دولية 
موظفو القنصميات والسفارات 

 

صحفيون
تجار ورجال أعمال 

 

فمسطينيو ال
48

 

حممة تصاريح ال
VIP

المسافرون إلى جسر الكرامة  
(

المنبي
)

 
المجموع الكمي لمجتازي 

المعبر
 

 5007 5 17 413 2318 40 93 548 52 755 766 27 يناير

 4551 2 8 227 2146 43 108 693 47 632 645 25 فبراير

 4171 19 5 142 1817 54 91 665 50 669 658 25 مارس

 13729 26 30 782 6281 137 292 1906 149 2056 2069 77 المجموع

 

: 13معبر رفح

كتمكف خالؿ ىذه الفترة . 2012يكمان خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير مف العاـ  (74)سمحت ادارة المكانئ المصرية  بفتح معبر رفح 
. مف المرضى كالطمبة كحممة االقامات كأعضاء الكفكد الطبية كالصحفية التي قدمت لقطاع غزة مف مغادرة القطاع (48154)مغادرة 

مسافر مف الذيف منعكا مف  (2365)مف مرضى كمرافقييـ مف الدخكؿ إلى قطاع غزة، فيما بمغ عدد المرجعيف  (46939)كما تمكف 
 . مغادرة القطاع

 
 2012جدول يوضح عمل معبر رفح خالل الربع األول من العام 

 
عدد أيام  الشهر

 اإلغالق
عدد أيام 
 العمل

 مرجعين عدد القادمين عدد المغادرين

                                                           
أما فيما يتعمؽ بالقسـ التجارم مف المعبر، فقد تـ . األكؿ خاص بعبكر المسافريف، كالثاني خاص بالبضائع التجارية:  يربط بيف األراضي الفمسطينية كمصر، كينقسـ إلى قسميف13

 .9/10/2000إغالقو نيائينا منذ بداية االنتفاضة، فيما تكرر اإلغالؽ الشامؿ لممعبر، كاستمر في عممو بشكؿ جزئي منذ 
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 752 15726 17405 23 8 يناير

 874 16201 15836 25 4 فبراير

 739 15012 14913 26 5 مارس

 2365 46939 48154 74 17 المجموع

 
 

: 14(كيرم شالوم)معبر كرم أبو سالم 
 (10945)يكمان سمحت خالليا بدخكؿ  (20)سمحت قكات االحتالؿ بفتح معبر كـر أبك سالـ جزئيان لعدة ساعات يكميان عمى مدل 

شاحنة محممة بأنكاع مختمفة مف البضائع بيف مكاد غذائية أساسية كمتنكعة، كطبية، كأنكاع مف المكاد المختمفة االستخداـ، كالمساعدات 
شاحنة محممة  (20)ك. ( طف54399474)شاحنة محممة بغاز طيي تحمؿ  (406)كسمحت قكات االحتالؿ بدخكؿ . اإلنسانية

شاحنات محممة بالسكالر العادم  (29)ك. ( لتر458604)محممة بالبنزيف تحمؿ  (19)، ك( لتر231800)بالسكالر الصناعي تحمؿ 
   ( لتر0)محممة بالكاز األبيض تحمؿ  (0)، ( لتر1286921)تحمؿ 

 

 
 2012، خالل الربع األول من العام (كيرم شالوم)جدول يوضح حركة الواردات عمى معبر كرم أبو سالم 
 

                                                           
 كاقتصر عمؿ المعبر عمى إدخاؿ المساعدات المقدمة مف الجانب المصرم إلى ،22/3/2006 كىك معبر تجارم، يقع جنكب شرؽ مدينة رفح، تـ بدء العمؿ فيو بشكؿ فعمي بتاريخ 14

قطاع غزة، كتطكر العمؿ في ىذا المعبر الحقان، حيث بدأت عمميات نقؿ البضائع التجارية إلى قطاع غزة مف خاللو، كيخضع ىذا المعبر لمقيكد اإلسرائيمية، حيث بقي عممو جزئيان، 
باإلضافة لإلغالقات المتكررة التي تعرض ليا المعبر، كاإلعاقات المتكررة خالؿ أياـ العمؿ، كما أف قكات االحتالؿ اإلسرائيمي اتخذتو كسيمة لمضغط عمى سكاف قطاع غزة ضمف 

 .سياسة العقاب الجماعي التي اتبعتيا ككاف مف ابرز أشكاليا الحصار كاإلغالؽ المشدد لمعابر القطاع

 

 الشهر

مل
 الع

يام
ا

ية  
جار

ع ت
ضائ

ب
عة 

تنو
م

ات
عد

سا
وم

 

 صادرات كاز أبيض سوالر عادي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي

مل
 الع

يام
ا

ات 
احن

لش
د ا

عد
 

ات
احن

لش
د ا

عد
 

طن
 بال

مية
الك

ات 
احن

لش
د ا

عد
 

لتر
ة با

كمي
ال

ات 
احن

لش
د ا

عد
 

لتر
ة با

كمي
ال

ات 
احن

لش
د ا

عد
 

لتر
ة با

كمي
ال

ات 
احن

لش
د ا

عد
 

لتر
ة با

كمي
ال

ات 
احن

لش
د ا

عد
 

 81 0 0 379900 11 35000 1 0 0 279284 142 3465  يناير
 26 0 0 475021 14 55000 2 0 0 3234240 163 3934 20 فبراير
 34 0 0 432000 4 368604 16 231800 20 1925.950 101 3546 20 مارس

 141 0 0 1286921 29 458604 19 231800 20 54399474 406 10945  المجموع
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. سيارة حديثة مستكردة إلى قطاع غزة عبر معبر كـر أبك سالـ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير (535) تـ دخكؿ عدد :السيارات الحديثة

: شاحنة كمساعدات مصنفة كالتالي (2519)سمحت قكات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بدخكؿ : قطاع المساعدات

 

شاحنة تكت  (51)السماح بتصدير : شاحنة، مكزعة كالتالي (131)فقد سمحت قكات االحتالؿ بتصدير : أما بالنسبة لقطاع التصدير
شاحنة بندكرة شيرم تحمؿ  (13)، كتصدير (زهرة  5952636)شاحنة زىكر تحمؿ  (16)، كتصدير  ( كغم175383)أرضي تحمؿ 

، ( قطعة228)شاحنة مف المالبس تحمؿ  (1)، كتصدير ( كغم13900)شاحنة فمفؿ حمك تحمؿ  (3)، كتصدير  ( كغم149395.5)
، ( قطعة176)شاحنة محممة بالبسككيت تحمؿ  (12)مشطاح، كتصدير  (17)شاحنة أثاث منزلي تحمؿ  (1)كتصدير 

 

 2012، خالل الربع األول من العام  (كيرم شالوم)جدول يبن حركة الصادرات عمى معبر كرم أبو سالم 

 

 فمفل حمو بندورة شيري زهور توت أرضي 

الكمية  شاحنة التاريخ
 كيمو

الكمية  شاحنة
 زهرة

الكمية  شاحنة
 كيمو

 الكمية كيمو شاحنة

 12000 3 29373 5 1025977 12 172458 50 يناير
 1900 3 81042.5 5 2263898 16 2925 1 فبراير
 0 0 38980 3 2662761 19 0 0 مارس

 13900 6 149395.5 13 5952636 47 175383 51 المجموع
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 - - - 2 - 4 8 - 10 18 566 يناير
 2 12 2 5 1 4 3 1 13 48 714 فبراير
 1 2 9 2 2 1 2 1 7 87 994 مارس
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الخاتمة 
 

طالؽ يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، مف خالؿ  استمرار أعماؿ القتؿ كا 
مف مف الصيد مف خالؿ منعيـ استمرار االعتداءات المكجية ضد الصياديف، كاستمرار حرمانيـ  ك.النار دكف تمييز كتعمد إيذاء المدنييف

استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية  كما أظير .تجاكز األمياؿ الثالثة، بما في ذلؾ اعتقاليـ كاالستيالء عمى مراكبيـ
 كتكرار . ـ عمى أرض الكاقع1000 متران عمى امتداد حدكد القطاع فيما كصمت إلى حكالي 300عازلة، أعمنت قكات االحتالؿ أنيا تبمغ 

  .استيداؼ التجمعات السممية
القيكد المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة كاستمرار مركز الميزاف يجدد استنكاره استمرار كتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية المكجية ضد 

 يجدد استنكاره لالنتياكات كما.  بالنسبة ليـجممة حقكؽ اإلنسافينتيؾ  الذمالتي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ 
كاستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الكصكؿ إلى المستشفيات، كمكاصمة االعتقاالت السياسية كاالستيداؼ . المكجية ضد الصياديف

 كالمركز يشدد عمى أف .المنظـ لعماؿ جمع الحصى، الذيف دفعيـ الفقر إلى البحث عف كسائؿ خطيرة لمحصكؿ عمى مصدر رزؽ
استمرار الحصار يشكؿ مساسان جكىران بجممة حقكؽ اإلنساف 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 لحقكؽ اإلنساف 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 

تمؾ القكات عمى -  كلـ يزؿ–أف عجز المجتمع الدكلي عف اتخاذ خطكات فاعمة شجع  ك.المحتمة كفي قطاع غزة عمى كجو الخصكص
 .مكاصمة انتياكاتيا

 
مركز الميزاف يطالب المجتمع الدكلي بالتحرؾ الفكرم كالفعاؿ لكقؼ الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة، كضماف مركر المكاد 

كالمركز يؤكد عمى أف العقكبات . الضركرية إلعادة اإلعمار، كاألغذية كاألدكية كالمالبس كالكقكد، كالسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع
الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف، كتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني، تصؿ إلى حدكد 

 . الجرائـ ضد اإلنسانية
 

لمجتمع الدكلي بضركرة التحرؾ العاجؿ كالفاعؿ لكقؼ انتياكات قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ا- المتكررة - مطالبتو الميزاف كيجدد مركز 
 في األراضي الفمسطينية المحتمة كمالحقة ةكالعمؿ عمى تطبيؽ العداؿ. لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف

 .اإلسرائيمييف كمف أمركا بارتكاب ىذه الجرائـ كتقديميـ لمعدالةمف  بمجرمي الحر
 

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
 

 


