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 مقدمة
 

تتواصل انتياكات قوات االحتبلل اإلسرائيمي المنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، فيي تستيدف المزارعين ورعاة األغنام وجامعي الحجارة والحصى والحديد والببلستيك القديم والحطب 

من تحرك قتل وتدمر وتحاصر وتعتقل، دون وصائدي العصافير والصيادين في عرض البحر أو عمى الشاطئ، ت
لموفاء بالتزاماتيا القانونية تجاه منع السيما الدول األطراف الموقعة عمى اتفاقية جنيف الرابعة  ،المجتمع الدولي

ات الجسيمة والمنظمة والمتواصمة ويوفر الحماية لممدنيين الفمسطينيين من تمك االنتياكانتياك قواعد االتفاقية 
 يم.ترتكب بحقالتي 

تشير الوقائع الميدانية إلى أن قوات االحتبلل سعت ومنذ األيام األولى الندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية في و 
إلى فرض منطقة مقيدة الوصول عمى امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، من خبلل  27/9/2000

زل والمنشآت والمزارع التي تقع في حرم المنطقة الحدودية، وصواًل عمميات اليدم والتدمير والتجريف المنظم لممنا
% من مساحة األراضي المزروعة 35إلى التبني الصريح لنيتيا حرمان الفمسطينيين من مساحة تمثل ما نسبتو 

 . 1% من إجمالي مساحة قطاع غزة15في قطاع غزة و
ضي الفمسطينية المحتمة التابع لؤلمم المتحدة كما تشير إحصاءات مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األرا

(OCHA إلى أن قوات االحتبلل ىدمت وجرفت المنشآت والمزروعات في نطاق )م عمى امتداد الحدود 500
%. ىذا وتتفق 75بنسبة  1000% فيما ىدمت وجرفت المنشآـت واألراضي المزروعة في نطاق 100بنسبة 

ة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة عمى أن مسافة حظر الوصول المؤسسات الفمسطينية والمؤسسات الدولي
متر وال تقتصر عمى ما أعمنتو قوات االحتبلل  1500التي تنفذىا قوات االحتبلل عمى أرض الواقع تصل إلى 

 متر من الحدود.  300من أنيا ستستيدف من يقترب حتى مسافة 
وبرغم ضبابية الرؤية حول موقف االحتبلل من المسافة المسموحة خاصة من بعد التفاىمات التي أعقبت عممية 

، حيث أعمنت قوات االحتبلل بداية بالسماح لممزارعين بالعمل بشكل عام، 21/11/2012عامود السحاب بتاريخ 
لمسافة المسموحة لممزارعين والفمسطينيين أن ا -2013نياية فبراير  -ثم عممت المؤسسات الدولية العاممة بغزة

مترًا منيا لؤلفراد ولآلليات والمعدات الزراعية،  200متر من الحدود ولؤلفراد فقط، ومن بعد  100بشكل عام بعد 
. إال 2013مترًا من الحدود في أواسط مارس  300بيد أنيا عاودت اإلعبلن عن أن المنطقة المسموحة ما بعد 

 انية تشير إلى أنو ال جديد عمى األرض حيث أن االنتياكات متواصمة ولمسافات متفاوتة. أن الوقائع الميد
وفيما يتعمق بالحصار البحري المفروض عمى قطاع غزة، فقد أغمقت قوات االحتبلل البحر في وجو الصيادين 

تاحة ميل بحري الم 20ولم يتمكن الصيادون الفمسطينيون من الوصول إلى مسافة  9/10/2000منذ 
( ميل ومن ثم ستة أميال وصواًل إلى ثبلثة أميال بحرية 12لمفمسطينيين وفقًا التفاقات أوسمو بل تراجعت إلى )

حيث سمحت قوات االحتبلل لمصيادين  22/11/2012حتى  2009استمرت منذ شير كانون الثاني )يناير( 
أميال  3غزة ولكنيا عادت إلى مسافة الالفمسطينيين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بعد تفاىمات مع حكومة 

وحتى  21/5/2013، ثم سمحت لمصيادين بالعمل عمى مسافة الستة أميال بحرية بتاريخ 23/3/2013بتاريخ 
 . 2ة التي يغطييا التقريرنياية الفتر 

                                                           
1

ما تمثله المىطقت مقيدة الىصىل مه إجمالي مساحت األراضي السراعيت وإجمالي مساحت األرض في قطاع غسة تعىد لتقديراث  وسبت 

 وزارة السراعت الفلسطيىيت.
2

 معلىماث ميداويت تحّصل عليها باحثى المركس مه الصياديه في الميدان مدعمت بمعلىماث مه وقابت الصياديه في غسة. 
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وال  % من المساحة التي تقرىا اتفاقية أوسمو ومبلحقيا.85وبموجب ذلك تحرم قوات االحتبلل الصيادين من 

يقتصر انتياك قوات االحتبلل عمى حظر الوصول بل ترتكب انتياكات شبو يومية بحق الصيادين كإطبلق النار 
يقاع القتمى والجرحى في صفوفيم، واعتقال العشرات واستخدام أساليب من شأنيا أن تحط من كرامتيم  المتكرر وا 

قوارب صيدىم، وفي كثير من األحيان ترتكب ىذه  اإلنسانية، وتخريب معدات الصيد وممتمكاتيم واالستيبلء عمى
، ىذا ووفقًا لشيادات الصيادين فإن مسافة الستة أميال المعمنة ىي عبارة االنتياكات داخل األميال الثبلثة نفسيا

ماك في األسىذه بينما تعيش وتتواجد  ال تتوفر فييا األسماك إال بشكل قميل جدًا، عن مناطق بحرية رممية
 .تقريباً  بحرياً  ميبلً  12 ال تقل عمى مسافة تقع، أو في العمق في مواسم ىجرة األسماك، وىي لصخريةالمناطق ا

 
ومن منطمق سعي مركز الميزان لحماية وضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان يواصل المركز نشاطو الدؤوب في 

بيل فضح ووقف انتياكات قوات في س -كإحدى الوسائل الميمة -الرصد والتوثيق وبشكل منظم ومستمر عمميات
، نضع بين أيديكم ىذا التقرير الفمسطينيين، وعمى طريق جبر الضرر ومحاسبة المجرمين االحتبلل بحق

 . التوثيقي
 
وانتياكات قواعد القانون تعريف المناطق مقيدة الوصول ويصف المنطقة جغرافيًا، يورد ىذا التقرير بشكل موجز و 

ترتكبيا قوات االحتبلل من خبلل تمييد يبدأ بو التقرير إلعطاء خمفية وصفية من الناحية الدولي اإلنساني التي 
 الجغرافية والتاريخية والقانونية.

االحتبلل كمنطقة  ويتناول التقرير كل الحوادث التي وقعت بالقرب من الشريط الحدودي، الذي أعمنتو قوات
متر عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية ونصف الكيمو  كيمو حواليحدودية يمنع الوصول إلييا، والبالغ عرضيا 

لقطاع غزة، حيث يرصد التقرير مجمل االنتياكات التي تعرض ليا المواطنون وسكان المنطقة الحدودية، 
والمزارعون، والمشاركون في األنشطة المناىضة إلقامة منطقة عازلة، وعمال جمع الحجارة والحصى والحديد 

 ئدو العصافير ورعاة األغنام وجامعي الحطب. الخردة وصا
ن بشكل منظم وشبو يومي، حيث تحرميم سمطات ين الفمسطينييالنتياكات التي يتعرض ليا الصيادكذلك يتناول ا

االحتبلل من مزاولة مينة الصيد عبر طائفة متنوعة من اإلجراءات والممارسات التي تنتيك قواعد القانون الدولي 
في والسيما حصر الصيد في مسافة األميال الثبلث أو الست، األمر الذي يأتي ئ حقوق اإلنسان، اإلنساني ومباد

سياق الحصار المفروض عمى قطاع غزة، بينما تواصل تمك القوات مبلحقة الصيادين حتى ضمن ىذه المساحة 
امتيم اإلنسانية وتستولي وتطمق النار عمييم وعمى قواربيم وتتعمد تخريب محركاتيا وتعتقميم بطريقة تمتين كر 

 عمى قواربيم ومتعمقاتيم الشخصية األخرى وتخرب معدات الصيد الخاصة بيم كالشباك وغيرىا. 
 

 تموز،/ يوليوة من مطمع ويركز التقرير عمى رصد وتوثيق تمك االنتياكات في قطاع غزة خبلل الفترة الممتد
 باألرقام واإلحصائيات التوضيحية. . مدعماً 2013من العام  أيمول/ سبتمبروحتى نياية 
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 توطئة قبنونية

 خط وفق الحالي بشكميا القطاع حدود يتطرق التقرير إلى تعريف المنطقة المقيد الوصول إلييا، حيث رسمت
 في النار إطبلق وقف محادثات خبلل  1948في العام إسرائيل دولة وقيام فمسطين احتبلل أعقاب في اليدنة
، 1949عام  في االحتبلل( ودولة ولبنان وسوريا، واألردن، )مصر، المتحاربة العربية الدول بين رودس جزيرة

 . 3العربية مصر بجميورية جنوًبا تتصل وشرًقا، فيما شماالً  المحتمة الفمسطينية األراضي مع الحدود تمك وتتقاطع
، ثم تطور لوصف ىذه المنطقة أو المنطقة العازلة -(Buffer zone)في البداية جرى التعامل مع مصطمح 

( والذي Access Restricted Areasالمناطق مقيدة الوصول) وجرى اتفاق عمى تسميتياالمصطمح 
( وىذا المصطمح يحظى بإجماع المنظمات والوكاالت الدولية ومنظمات حقوق ARAيرمز لو باالختصار)

 اإلنسان المحمية.
 

الواجية بعد تنفيذ قوات االحتبلل لخطة الفصل أحادي الجانب في قطاع وقد ظيرت المناطق مقيدة الوصول إلى 
مرورًا باليدنة مع قوات االحتبلل والتيدئة التي  ،12/9/2005غزة، واالنسحاب من مناطق القطاع كافة بتاريخ 

من خروقات لتمك القوات في المناطق الحدودية. وكرست قوات  ، وما تخمميا19/6/2008أعمنت بتاريخ 
، حيث ألقت طائرات االحتبلل اإلسرائيمي 2008المناطق مقيدة الوصول بصورة فعمية في العام حتبلل اال

حذرت فييا من  2011 ،2010، 2009، 2008منشورات عشرات المرات عمى محافظات غزة خبلل أعوام 
لمخطر، ودعمت  مترًا، وأن من يقترب من الحدود يعرض حياتو 300االقتراب من حدود الفصل لمسافة تزيد عن 

 الرسالة بخارطة لحدود القطاع الشرقية والشمالية.
 

 لبيت الغربية الشمالية الحدود من بدًءا كم 62 طول عمى ونصف الكيمو متر كيمو تمك المنطقة بحوالي وتقدر
ثم شرقي بيت حانون  القطاع، شرقي إلى الحدود تمتف حيث حانون، وبيت ،)البدوية( أم النصر قريةثم  الىيا،
 ومنطقة الشرقية، جديدة بمنطقة مروًرا غزة، شمال محافظة إطار في وذلك جباليا من األجزاء الشرقية تأتي

 تجمعات بأربع تمر ثم غزة، محافظة شرق وجنوب شرق ،)الديك جحر( غزة  وادي وقرية التركمان الشرقي،
 ومدينة المصدر، قرية المغازي، مخيم البريج، مخيم :التالي النحو عمى وىي البمح، دير محافظة تقع شرق سكنية

ىي: القرارة،  يونس خان محافظة شرق أخرى سكنية تجمعات بستة ذلك بعد وتمر السمقا، وادي وأخيًرا دير البمح،
 عند بمدة الحدودية المناطق وتنتيي الفخاري، وأخيًرا الجديدة، وعبسان الكبيرة، وعبسان خزاعة، و سييبل، بني و

 . رفح محافظة شرق الشوكة
 

السمك،  أو الفاصل، الجدار أو األمني، كالسياج  :مسميات من عمييا يطمق ما أو الفصل، حدود وصف ويمكن
ودولة  غزة قطاع بين يفصل منتظم، غير بشكل تسير إلكترونية شائكة أسبلك عن عبارة بأنيا 4الحدود، أو

إلييا  يضاف قميمة، أمتاًرا البعض بعضيا عن تبعد متوازية، شرائح ثبلث عن عبارة األسبلك وىذه االحتبلل،

                                                           
ر االحتبلل ينتيك كل القواعد ومعاناة المدنيين تستمر وتتصاعد تقرير حقوقي توثيقي يتناول المناطق الحدودية في قطاع راجع تقري - 3

غزة، ويوضح معاناة السكان المدنيين من بعد االنسحاب اإلسرائيمي من مستوطنات القطاع، عمى 
الرابط

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=cent
er 

 تسميات تطمق عمى خط التحديد الفاصل شرقًا وشمااًل . - 4

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
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عمى  يوجد كما كيربائًيا، تياًرا الشرائح أحد يمس بينما، حانون وبيت الىيا بيت لشما في أجزاء سمنتيا جدار
 طول تمك عمى تنتشر التي المراقبة، أبراج من كبير وعدد متاخمة، عسكرية مواقع عدة منيا اإلسرائيمي الطرف
 خبلل واآلليات العسكرية، الراجمة القوات لدخول تستخدم وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فييا ويوجد الحدود،
 التوغل. عمميات

 

ويتعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصول، التي تحاول قوات االحتبلل اإلسرائيمي، فرضيا مع القانون الدولي 
اإلنساني، والسبب الرئيسي في ذلك ىو أن تمك القوات في معرض محاوالتيا فرض المناطق مقيدة الوصول 

 ن المدنيين والمقاتمين. تستخدم إطبلق النار والقصف المدفعي دون تمييز أو تناسب حيث ال تفرق بي
 

األمر الذي يشير إلى تعمد قوات االحتبلل تيجير السكان قسريًا عن منازليم وأراضييم في انتياك جسيم لقواعد 
القانون الدولي اإلنساني. كما أن فرض المنطقة العازلة يحرم المئات من أسر المزارعين ومبلك األراضي في ىذه 

. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات التقنية العالية التي رورة حربيةالمنطقة من مصادر رزقيم دون ض
تمتمكيا قوات االحتبلل والتي تتيح ليا التحقق والتأكد التام من طبيعة أىدافيا، ما يدفع إلى االعتقاد أن استيداف 

 اإلنساني.المدنيين ىو استيداف متعمد بغرض الترويع والترىيب الذي يحظره القانون الدولي 
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 بريب   انتهبكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة المقيد الوصول إليهب

 
حتيا تجاه المناطق المحاذية قوات االحتبلل اإلسرائيمي خبلل الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيران أسم واصلت

لممزارعين بمزاولة ولم تسمح قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستيدفة كل ما يتحرك في تمك المناطق،  لحدود
عدم الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع فييا المزارع العمل بأمان باألمر  واتسمأعماليم في المناطق الحدودية، 

قرب حدود الفصل أو لجامعي  والمدنيين في ظل تواصل إطبلق النار من قبل االحتبلل واستيدافيم لممتنزىين
الحديد والببلستيك القديم "الخردة" ولجامعي الحجارة والحطب ولصائدي العصافير ولممزارعين، األمر الذي تسبب 

 في حرمان عشرات المواطنين من االقتراب من حدود الفصل. 
صل، وتركزت تمك االعتداءات متر تقريبًا من حدود الف 1000 -100مسافات االستيداف ما بين  تراوحوت

 المتكررة تجاه المدنيين بشكل عام.
يستعرض التقرير ممخصًا إحصائيًا لبلنتياكات التي رصدتيا وحدة البحث الميداني في المركز خبلل الفترة التي و 

برًا، ، في المناطق الحدودية المقيد الوصول إلييا (2013 سبتمبروحتى نياية  يوليو)من بداية يغطييا التقرير
ومن ثم يستعرض ىذه االنتياكات بشكل موجز وفقًا لمموضوع والتسمسل الزمني لوقوع األحداث عمى النحو 

 اآلتي:
 

 
 جدول يوضح حاالت استهداف المدنيين في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول وعدد الجرحى 

 (وبحرا   - )برا  

 المحافظة
عدد حاالت 
 االستهداف

عدد 
 القتلى

عدد 
 الجرحى

الجرحى 
 األطفال منهم

عدد 
 المعتقلون

المعتقلون 
 األطفال منهم

 2 8 1 27 شمال غزة
7 0 

 5 0 16 غزة
0 4 0 

 1 1 10 دير البلح
0 9 3 

 0 0 5 خانيونس
0 0 0 

 0 0 0 رفح
0 0 0 

 3 20 2 14 2 58 المجموع

 
 

 المناطق السكنيةالمدنيين و  استيداف: 
 السكنية قوات االحتبلل اإلسرائيمي خبلل الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيران أسمحتيا تجاه المناطق واصلت

المنازل  حيث تستيدف قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستيدفة كل ما يتحرك في تمك المناطق، المحاذية لحدود
  ر.المدنيين وزوار المنطقة بشكل مباشر وغير مباشو  السكنية القريبة

العائالت  تتوجو، حيث متنزىينمواطنين اللا التقرير استيداف فترة خالل تمك وواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي
لغرض الترويح عن النفس، وىو األمر الذي  الفمسطينية والشبان واألطفال لممناطق الحدودية في رحالت خموية
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دفع الكثير من أصحاب الفضول من االقتراب من السياج الحدودي ومشاىدة الجنود اإلسرائيميين وحركة 
تجاىيم قنابل الغاز المسيل لمدموع، وأصبحوا  طمقوتفتح قوات االحتالل النار تجاىيم، وتاآلليات اإلسرائيمية، 

إصابات مباشرة تسببت ليم العديد ب يببعضيم وأص مزاج الجنود اإلسرائيميين، فقتلخضع لت ةسيم أىدافاً 
ما جعل المناطق الحدودية مناطق أحداث من جديد وبوتيرة أعمى من الفترات السابقة، بعد توافد  ،بإعاقات

 المدنيين لممنطقة.
خبلل الفترة التي يغطييا الخاصة بالمدنيين والمتنزىين في المناطق الحدودية المقيدة وكانت حصيمة األحداث 

مقتل  تسببت فيما  ( حالة قصف مدفعي وصاروخي،2ومن بينيا ) تخمميا إطبلق نار ات( اعتداء8التقرير )
صابة )و  )شاب واحد(،   .( من األطفال2فمسطينيين، من بينيم ) (7ا 

 
 ويسرد التقرير مجمل الحوادث التي جاءت حول ىذا العنوان مرتبة حسب التاريخ عمى النحو التالي:

 
 

من مساء يوم السبت  07:15اإلسرائيمية نيران أسمحتيا عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتبلل  .1
، تجاه شخص لدى اقترابو من الشريط الحدودي الفاصل شرق مخيم البريج، ما 27/07/2013الموافق 

دقائق من وقوع الحادث تم نقل المصاب الى   10أسفر عن إصابتو بعيارين في الساقين، وبعد حوالي 
ألقصى لتمقي العبلج، حيث تم التعرف عمى ىويتو ويدعى فادي وليد ديب عيسى مستشفى شيداء ا

عامًا(، وىو من سكان منطقة الشيخ رضوان في غزة، ويعاني من انفصام في الشخصية،  27)
 ووصفت المصادر الطبية اصابتو بالمتوسطة حيث اصيب بعيارين في ساقيو.

حدود الفصل شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع  فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى .2
من يوم  20:20نيران أسمحتيا تجاه فمسطيني حاول اجتياز حدود الفصل، وذلك عند حوالي الساعة 

، مما أدى الستشياده، وقامت تمك القوات باحتجاز جثمانو، وعند حوالي 10/8/2013السبت الموافق 
، قامت قوات االحتبلل بتسميم جثمانو لوزارة الصحة 11/8/2013فجر األحد الموافق  3:00الساعة 

الفمسطينية عبر معبر بيت حانون )ايرز(، حيث نقل إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، وتم التعرف 
عامًا(،  34عمى ىويتو وىو المواطن حسين عبد اليادي خميل عوض اهلل )النوري(، البالغ من العمر )

لنصيرات، ووفقًا لممصادر الطبية فقد أصيب عوض اهلل بعيار ناري في ( في مخيم اCمن سكان بموك )
  .البطنالكتف األيسر وأستقر في 

من فجر يوم  2:20أطمقت طائرات االحتبلل اإلسرائيمي النفاثة، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة  .3
مترًا  500مسافة أرض سبق تجريفيا تبعد  -، تجاه أرض منطقة فارغة14/8/2013األربعاء الموافق 

جنوب شرق معبر بيت حانون )إيرز(، في بيت حانون بمحافظة شمال  -عن حدود الفصل الشمالية
غزة. ما أسفر عن تضرر منزل المواطن: عطا حسن عبد اهلل شبات، الكائن نياية شارع السمطان عبد 

صابة ابنو: محمد ) بجرح في اليد اليسرى عامًا(  25الحميد الثاني غربي بيت حانون، بشكل طفيف، وا 
نتيجة تحطم زجاج النوافذ. وتفيد التحقيقات الميدانية أن القصف جاء بشكل مفاجئ تزامن مع انتظار 
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( معتقبًل فمسطينيًا من سكان قطاع غزة، "ضمن صفقة ضمت 15مئات الفمسطينيين لئلفراج عن )
"، حيث تواجد 1994طينية في العام ( معتقبًل اعتقموا قبيل توقيع اتفاق أوسمو ومجيئ السمطة الفمس26)

مترًا غربي مكان القصف،  400ذوي األسرى عمى حاجز الجمارك قرب المعبر، وعمى مسافة تقدر بـ
 وىو األمر الذي أفزعيم ال سيما األطفال والنساء منيم.

عند فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا الرشاشة،  .4
، تجاه عدد من األطفال الذين 20/8/2013من مساء يوم الثبلثاء الموافق  18:40حوالي الساعة 

تواجدوا قرب الحدود شمال مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرقي جباليا بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في 
ايا أعيرة في عامًا( بعيار ناري في الفخذ األيمن وشظ 16إصابة الطفمين: لؤي طمعت يوسف المبحوح )

عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيسر،  14القدم اليسرى وفروة الرأس، وحسن سييل حسن أبو عيطة )
 ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحيما بالمتوسطة. 

 300ؽشق جثاٌْا، ًًصٌٍا ملغافح ذمذس تـًأفاد اجلشّخ0 ٌؤُ طٍؼد املثذٌح املشوض تأٔو "رىة ًعرّح ِٓ أصذلائو ٌٍرنضه يف األساضِ اٌضساػْح 

ِٓ ِغاء اٌثالثاء، ًعط ىذًء  18:40ِرتاً ِٓ دذًد اٌفصً اٌؾشلْح، ػٍَ ذٍح أتٌ اٌىاط اٌىائنح مشاي املمربج ؽشق جثاٌْا، ػنذ دٌايل اٌغاػح 

ؼشتْح اٌشوْىح0 ًلف.. ًلف، فيشب ػاَ يف املنطمح، ًفجأج مسغ صٌخ أػريج ٔاسّح تذخ وأهنا أطٍمد رباىيُ، ًمسغ صٌخ ّنادُ ػٍْو تاٌ

ًأصذلائو إىل جيح اٌغشب ِثرؼذاً ػٓ املىاْ، ًػٍَ تؼذ أِراس أثطخ أسضاً تغثة ذٌاصً إطالق اٌناس، ًتؼذ أْ ذٌلف اإلطالق هنض، فغّغ 

داخً دذًد اٌفصً  صٌخ املنادُ ِشج ثأْح ّمٌي ٌو0 ذؼاي ىٌْ.. ًلف، فنظش إىل ِصذس اٌصٌخ فؾاىذ مخغح جنٌد اعشائٍْْني ّرٌلفٌْ

ًّنادًٔو، فشوض تغشػح ِثرؼذاً ػٓ املىاْ، ًمسغ أثناء ىشًتو صٌخ إطالق ٔاس، ًؽؼش أٔو أصْة يف وٍرا عالْو تْذ أٔو ًاصً االترؼاد ػٓ 

اٌذِاء  املنطمح وزٌه أصذلائو.. ًتؼذ رٌه ذٌلف ًِؼو صذّمو0 دغٓ عيًْ أتٌ ػْطح، ًاسمتْا أسضاً، ًمل ّغرطغ إوّاي اٌشوض، دْث ؽاىذ

ذنضف ِٓ فخزه األميٓ ًِٓ لذِو اٌْغشٍ وزٌه ِٓ خٍف سأعو، وزٌه صذّمو اٌزُ أصْة يف فخزه، ًتؼذ ًصٌي تمْح أصذلائيُ اذصٌٍا 

 تاإلعؼاف اٌزُ ًصً املىاْ تؼذ دلائك ًٔمٍيُ إىل ِغرؾفَ وّاي ػذًاْ، دْث ذٍمٌا اٌؼالج املالئُ ىنان". 

 

تحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند ف .5
، تجاه عدد من الشبان الذين 30/8/2013من مساء يوم الجمعة الموافق  17:30حوالي الساعة 

في  تواجدوا قرب الحدود شرق مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرقي جباليا بمحافظة شمال غزة، ما تسبب
عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر  19إصابة الشاب: يوسف كامل محمد سعد )

الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشاب تواجد عمى 
ي منطقة مترًا من الحدود، وكان قد ذىب صحبة عدد من أصدقائو بحكم سكنو ف 500مسافة تقدر بـ

شعشاعة القريبة من المنطقة شرقي جباليا. الجدير ذكره حوادث إطبلق جنود االحتبلل النار تجاه 
 المتنزىين في المناطق الخموية الحدودية تكررت خبلل الشيور الماضية.
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تحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة في موقع النصب التذكاري العسكري الكائن عمى حدود ف .6
من فجر يوم األربعاء الموافق  00:10شرقية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة الفصل ال

،  تجاه المناطق  الزراعية المحيطة بالموقع، ثم قامت بإطبلق عدة فوانيس إنارة ليمية 18/09/2013
 في مناطق القطبانية والسعدات الكائنة جنوب شرق بيت حانون )شرق منطقة الثبلجة(، دون وقوع
إصابات أو أضرار. تفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتبلل قامت بإطبلق نيران أسمحتيا بعد 

 سماعيا إطبلق نار في المنطقة.
فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند  .7

، تجاه عدد من الشبان الذين 20/9/2013من مساء يوم الجمعة الموافق  16:30حوالي الساعة 
تواجدوا قرب الحدود في المنطقة الزراعية الواقعة ما بين شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية ومنطقة أبو 

 18صفية شرقي جباليا بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الشابين: جياد راشد حسن الحداد )
ن سكان حي التفاح بمدينة غزة، وجمال نعيم أحمد العطار وىو م -عامًا( بعيار ناري في الساق اليسرى

وىو من سكان جباليا البمد، ووصفت المصادر الطبية في  -عامًا( بعيار ناري في الساق اليمنى 18)
مستشفى كمال عدوان جراحيما بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشبان تواجدوا عمى مسافة 

ود. الجدير ذكره حوادث إطبلق جنود االحتبلل النار تجاه المتنزىين في مترًا من الحد 200تقدر بـ
 المناطق الخموية الحدودية تكررت خبلل الشيور الماضية. 

ًأثناء ذٌاجذه يف املمربج مسغ دًُ أػريج ٔاسّح،  -2008اٌزُ اعرؾيذ يف حمشلح جثاٌْا يف اٌؼاَ  -ًأفاد اٌؼطاس املشوض تأٔو " رىة ٌضّاسج لرب أخْو

ِرتاً ؽاىذ ػذد ِٓ اٌؾثاْ ًاألطفاي ّنادًْ  200فزىة العرطالع األِش يف املنطمح احلذًدّح اٌٌالغ ؽشق املمربج، ًػنذ ًصٌٌو إىل ِغافح 

جنٌد جْؼ االدرالي اٌزّٓ مترتعٌا خٍف جْثني ػغىشّني داخً احلذًد، ًؽاىذىُ ّطٍمٌْ اٌناس رباه اٌؾثاْ، ًؽاىذ أدذ اٌؾثاْ ّصاب 

، فشوض حنٌه حماًالً ِغاػذذو، ًأثناء رٌه مسغ دًُ ػْاس ٔاسُ ًؽاىذ اٌشِاي ذرناثش ِٓ زبد لذِْو، ثُ مسغ دًُ ػْاس ثاٍْ، ؽؼش ًّغمط أسضاً

ٍَ تؼذه تغالو اٌّْنَ هترض تؾذج، ًؽاىذ اٌذِاء ذنضف ِنيا، فرتن اٌؾاب ًعمط أسضاً، ًداًي إّماف اٌنضّف خبٍؼو فأٍرو اٌمّاؽْح ًستطيا ػ

ِرتاً دْث ذٌلفد عْاسج اعؼاف  400فح، ًتؼذ دلائك الرتب ِنو ًاٌؾاب ػذد ِٓ اٌؾثاْ ًمحٌٍمها ًاترؼذًا ذبّا ملغافح ذمذس تـعالو اٌناص

 ٔمٍريّا إىل املغرؾفَ، ًىنان ذثني أٔو ِصاب تىغش يف اٌغاق ًّغرٍضَ ذشوْة تالذني ِغاػذ خاسجِ ٌرثثْد ػظاَ اٌغاق".

 
المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، قذيفتين مدفعيتين، ثّم فتحت أطمقت قوات االحتبلل اإلسرائيمي  .8

، 30/9/2013من مساء يوم االثنين الموافق  19:15النار من أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
تجاه شابين اثنين، تواجدا في منطقة األحمر الحدودية الكائنة نياية شارع المصريين شرقي بيت حانون 

عامًا  35) ىويشل إسماعيل ىويشل الحناجرةغزة، ما تسبب في مقتل الشاب:  في محافظة شمال
عامًا( من سكان منطقة السعود بمخيم البريج،  فيما توغمت قوة راجمة في المكان لغرض اعتقال الشاب 

عامًا( من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة وىو ابن  37اآلخر وىو: صبحي حسين سالم أبو ذيب )
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ووفقًا لذوييم فقد توجيوا الي حدود الفصل بيدف التسمل والبحث عن عمل داخل الخط  .عمة الشييد
 ورجح. البحث عن عمل ، وذلك لغرضاعتقل االثنين في سنوات سابقة بتيمة التسمل، حيث األخضر

ماكنة استخدام جيش االحتبلل لرجح بسبب األعمى جاءت أن الكسور في يد شقيقو  شقيق الشييد
 .اآللية المتفجراتفحص 

لغُ االعؼاف ًاٌطٌاسئ أتٍغ تاٌرذشن ٌنمً جشدَ ِٓ ِنطمح ؽشق  -ًأفاد ضاتط االعؼاف0 ٔؼُْ سجة خًٍْ ٌٍّشوض "تأْ مجؼْح اهلالي األمحش

أًا تؼٍّْح ًتذ 20:35ِٓ ِغاء االثنني ٔفغو، ًًصً املىاْ ِغ عْاسج اعؼاف ثأْح ػنذ دٌايل اٌغاػح  20:20تْد دأٌْ ػنذ دٌايل اٌغاػح 

ِرتاً ػٓ دذًد اٌفصً، ًأصْة اٌؾيْذ تؼْاس ٔاسُ يف اٌظيش ًيف ِؤخشج اٌشأط  400اٌثذث درَ ػثشًا ػٍَ جثح اٌؾيْذ يف ِىاْ ّثؼذ دٌايل 

 ِغاءً، 21:50ًوغشخ ّذه اٌّْنَ، ًواْ ِذْٔاً. ًأوٌٍّا ػٍّْح اٌثذث ػٓ آخشّٓ يف املىاْ، درَ أتٍغٌا تاالٔغذاب ػنذ دٌايل اٌغاػح 

ِٓ املغاء راذو" ًيف الدك ٔمً جثّاْ اٌؾيْذ إىل ِغرؾفَ ؽيذاء األلصَ يف  22:15فأغذثٌا ًًصٌٍا إىل ِغرؾفَ وّاي ػذًاْ، ػنذ اٌغاػح 

 ِذّنح دّش اٌثٍخ. 

 
 بقطاع غزةجدول يوضح حاالت استيداف المدنيين في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول 

عدد حاالت  المحافظة
 االستيداف

الجرحى األطفال  الجرحىعدد  القتمىعدد 
 منيم

 2 6 1 6 شمال غزة
 0 1 0 2 دير البمح

 

 
  العاممين في حقل الزراعةاستيداف: 

ممزارعين وصائدي الطيور الفمسطينيين داخل أراضييم ومزارعيم يا لقوات االحتبلل اإلسرائيمي استيداف واصمت
تمك المناطق، وذلك في سياق فرضيا لمنطقة يقيد وأماكن الصيد قرب حدود الفصل أو كل من يقترب من 

الوصول إلييا، حيث تفتح القوات المتمركزة عمى الحدود نيران أسمحتيا تجاه المزارعين ومالكي األراضي الزراعية 
بشكل عام كمما وصموا إلى  وجامعي الحطب رعاة األغنامكذلك  والعاممين في مينتي الزراعة وصيد الطيور

متر في  1000مة لمحدود، وقد يصل االستيداف إلى مناطق تبعد عن تمك الحدود مسافة تقدر بـالمزارع المتاخ
 متر في البعض اآلخر.  1000وبعض المناطق، 

يأتي ىذا في ظل تواصل معاناة المزارعين ومبلك األراضي في الوصول السيل واآلمن لمزارعيم أو أماكن العمل 
وضوح الرؤية حول ىذا الوصول لممزارع المحاذية لحدود الفصل في عدم إقدام في تمك المزارع، كذلك يساىم عدم 

المزارعين عمى استصبلح أراضييم في المنطقة كما يجب، أو زراعتيا بمحاصيل خبلف المحاصيل سيمة الرعاية 
ممغامرة ما وىو األمر الذي يقيد حريتيم ويدفعيم ل -والشمام كالشعير والقمح والبطيخ -التي تزرع فييا حالياً 

، يعرضيم لخسائر مادية كبيرة في حالة تجريف أراضييم من قبل قوات االحتبلل خبلل توغبلتيا في تمك المناطق
أو عد تمكنيم من رعايتيا بالشكل األمثل. وفي سياق مختمف تتخوف المؤسسات الزراعية المحمية والدولية من 

سناد المزارعين أصحاب تمك المزارع، بسبب الخ طر الذي يبلحق مشروعاتيم التنموية فييا. والجدير ذكره دعم وا 
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عادة التأىيل وحفر آبار لمري ووصول لمتيار الكيربائي وأشياء أخرى  أن تمك المناطق تحتاج الستصبلح التربة وا 
 ميمة. 

 خالل وجامعي الحطب ورعاة األغنام وثق باحثو المركز استيداف قوات االحتالل لممزارعين وصائدي الطيورو 
 المراقبة العسكرية اإلسرائيمية، أبراج( اعتداءات تخمميا إطالق النيران من 2الفترة التي يغطييا التقرير عدد )

 مصنفة كالتالي:وىي  .تسببت في إصابة مزارع بجراح
 

 

 ويسرد التقرير مجمل الحوادث التي جاءت حول ىذا العنوان مرتبة حسب التاريخ عمى النحو التالي:
 

 

فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل شرقي حي الشجاعية بغزة، نيران أسمحتيا  .1
، تجاه عدد من 11/8/2013من صباح يوم األحد الموافق  11:30الرشاشة، عند حوالي الساعة 

لشريط متر تقريبًا عن ا 400المزارعين الذين تواجدوا بغرض العمل في أراضييم والتي تبعد مسافة 
عامًا(، والذي أفاد  21الحدودي الفاصل، ما تسبب في إصابة أحدىم، وىو: حمادة سمير جندية )

المركز بما يمي: " توجيت لمعمل في أرض عمي نافذ جندية أنا وثبلثة من العمال المزارعين، وبعد 
حينيا  دقائق سمعت صوت إطبلق نار، فشعرت بآالم في قدمي اليسرى وسقطت أرضًا، عشرةحوالي 

فقدت الوعي، وعندما صحوت وجدت نفسي عمى السرير في مستشفى دار الشفاء بغزة، وتمقيت العبلج 
 من اليوم نفسو". 18:00عمى أيدي األطباء ىناك، حتى عدت إلى منزلي عند حوالي الساعة 

نيران  فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة داخل ابراج المراقبة عمى حدود الفصل الشرقية، .2
، 24/9/2013من مساء يوم الثبلثاء الموافق  13:40أسمحتيم الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

تجاه عدد من المزارعين، الذين تواجدوا في منطقة أرض األمة الكائنة عمى حدود الفصل شرقي بيت 
د عن مزارعيم حتى حانون، دون وقوع إصابات أو أضرار، ما دفع المزارعين إلى ترك أعماليم واالبتعا

 ىدأ إطبلق النار، وىو األمر الذي أعاق أعماليم وىدد حياتيم.

 الحصى والحجارة والحديد الخردة: يمعااستيداف ج 
استيدافيا جامعي الحجارة والحصى والحديد قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل  واصمت

حدود الفصل، من خالل إطالق األعيرة النارية في اليواء، أو رب والبالستيك القديم "الخردة" وجامعي الحطب ق
في المناطق الحدودية رغم  تتواصل حركتيمبشكل مباشر، كي تمنعيم من الوصول إلى تمك المنطقة، ولكن 

الخطر المحدق الذي يمّفيم، وذلك بسبب الحالة المادية الصعبة التي تعيشيا أسرىم ما يدفعيم لممخاطرة 
بحياتيم مقابل الحصول عمى لقمة العيش، في ظل الوضع االقتصادي السيئ الذي يعيشو قطاع غزة والحصار 

والفقر. الجدير ذكره أن العائد الذي يحققو العامل في ىذا  اإلسرائيمي المفروض عميو وتفشي ظواىر البطالة
  ( شيكل في اليوم الواحد فقط.40المجال ال يتعدى )

المراقبة العسكرية  أبراجتخمميا إطالق النيران من  ( مّرة،2) ىذه الفئةسجل باحثو المركز استيداف و 
ما تسبب في اصابة  عيرة الناريةاالحتالل فييا األاإلسرائيمية خالل الفترة التي يغطييا التقرير، استخدمت قوات 

 :نوردىا عمى النحو التاليو. جامعي الحجارة ( من2)
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فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيران أسمحتيا، عند حوالي  .1

الحديد الخردة  ، تجاه مجموعة من جامعي14/7/2013من مساء يوم األحد الموافق  13:00الساعة 
والببلستيك الحجارة، الذين تواجدوا في منطقة مكب النفايات جوار حدود الفصل شمالي شرق بيت 

ما تسبب في إصابة: خالد   -متراً 400وتواجدوا عمى بعد يقدر بـ  -حانون في محافظة شمال غزة
طبية في مستشفى عامًا( بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر ال 18شحادة عودة حمد )

 بيت حانون جراحو بالمتوسطة، حيث أحدث العيار مدخبًل ومخرجًا تسبب في تيتك أنسجة الساق،
وحول بموجب ذلك إلى مستشفى كمال عدوان الستكمال العبلج. وتفيد التحقيقات الميدانية أن إطبلق 

متواجدين في المنطقة إلى النار كان مفاجئًا، واستيدف العامل بشكل مباشر، ونقمو عدد من العمال ال
نقطة تصل إلييا سيارة اإلسعاف. وىو انتياك تكرر بحق جامعي الحجارة والحديد الخردة في المناطق 

 الحدودية.
فتحت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية في محيط معبر بيت حانون  .2

، تجاه 25/7/2013من مساء يوم الخميس الموافق 13:30)إيرز(، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة 
مجموعة من جامعي الحديد الخردة والببلستيك الحجارة والحطب، الذين تواجدوا في مكان المنطقة 
 -الصناعية الميدمة جوار حدود الفصل غربي المعبر شمالي غرب بيت حانون في محافظة شمال غزة

 19تسبب في إصابة: عوض رأفت عوض عبد العاطي )ما   -متراً 400تقدر بـ  وتواجدوا عمى مسافة
اليمنى، وشظايا في البطن، ووصفت المصادر الطبية في  عامًا( بعيارين ناريين في الفخذ والساق

مستشفى بيت حانون جراحو بالمتوسطة، حيث أحدث العيار مدخبًل ومخرجًا في كل من الفخذ والساق 
الميدانية أن إطبلق النار كان مفاجئًا، واستيدف جامع تسببا في تيتك األنسجة. وتفيد التحقيقات 

الحطب بشكل مباشر، وتواصل إطبلق النار نحوه لعدة دقائق، ونقمو عدد من العمال المتواجدين في 
المنطقة إلى أقرب نقطة تصل إلييا سيارة اإلسعاف، الجدير ذكره أن عبد العاطي من سكان مدينة 

 ق جامعي الحجارة والحديد الخردة والحطب في المناطق الحدودية.الشيخ زايد. وىو انتياك تكرر بح

 
  توغل الحدودية:العمميات 

قوات االحتبلل توغبلتيا في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة التي تستيدف خبلليا السكان  تواصل
ومن واقع الرصد والتوثيق الذي يمارسو المركز تأخذ  وممتمكاتيم واألراضي الزراعية وكل ما يتحرك في المنطقة.

عمميات التوغل شكبًل منظمًا، ودوريًا، ىدفو تنظيف المنطقة الحدودية من الحشائش والشجيرات التي قد تعيق 
رؤية الجنود المتمركزون في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصل، ولكن تمك العمميات تصل مزروعات 

سبب ليم الخسارة المادية، كما أن تكرارىا ييدد أعماليم والتوسع فييا حيث يحرم مئات المزارعين من المزارعين وت
االنتفاع من أراضييم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريف وضياع مجيودىم وتكبدىم 
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طع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات الخسائر، كما أن عمميات التوغل بالعادة يصاحبيا إطبلق نار كثيف ومتق
  لآلليات المتوغمة. 

توغل، قامت خبلليا آليات االحتبلل بتجريف وتسوية آالف  ة( عممي13وشيدت الفترة التي يغطييا التقرير )
 األمتار من األراضي الزراعية أو المجّرفة في أوقات سابقة. 

 
 المحافظة رسم يوضح عدد توغالت قوات االحتالل في قطاع غزة حسب

 
 

 ويسرد التقرير مجمل الحوادث التي جاءت حول ىذا العنوان مرتبة حسب التاريخ عمى النحو التالي:
 

صباح يوم من  7:00عند حوالي الساعة  ليات العسكرية،اآلتوغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي بعدد من  .1
خان يونس.  شرقبمدة القرارة، شمال  يمترًا, شرق 200مسافة تقدر بحوالي ل ،2/7/2013الثبلثاء 

وشرعت تمك القوات في أعمال تجريف وتسوية عمى امتداد الشريط الحدودي باتجاه الجنوب قبل أن 
 تعيد انتشارىا خارج الشريط المذكور بعد عدة ساعات.

ء صباح األربعا 6:30اليات(، عند حوالي الساعة  6توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي معززة بنحو ) .2
 300)بـمسافة تقدر ل، انطبلقا من حدود الفصل الواقعة شرق مدينة دير البمح، 3/7/2013الموافق 

التوغل  ت عمميةستمر او متر(، حيث أجرت أعمال تسوية في األراضي الواقعة بمحاذاة حدود الفصل، 
 داخل حدود الفصل.إلى ، ثم انسحبت نفسو من صباح اليوم 10:00حتى الساعة 

 -خمسة دبابات وأربعة جرافات -( آليات عسكرية9االحتبلل اإلسرائيمي بقوة مكونة من )توغمت قوات  .3
متر في  200مسافة تقدر بـل، 15/7/2013من صباح يوم االثنين  10:00عند حوالي الساعة 

األراضي الفمسطينية، شرق مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرقي جباليا شمال غزة، حيث باشرت الجرافات 
بتسوية وتجريف أراٍض سبق تجريفيا في المنطقة. وانسحبت تمك القوات عند حوالي الساعة المصاحبة 

 من مساء اليوم نفسو. 13:00

3 

4 

5 

 شمال غزة

 دير البلح

 خانيونس
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صباح  9:00جرافات، ودبابتين(، عند حوالي الساعة  4توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي معززة بنحو ) .4
رق مخيم البريج، لمسافة تقدر ، انطبلقا من حدود الفصل شمال ش22/7/2013يوم االثنين الموافق 

باشرت الجرافات بأعمال تسوية وتجريف بمحاذاة حدود الفصل، وعند حوالي الساعة و متر(،  250)ـب
 انسحبت تجاه حدود الفصل. نفسو من اليوم 18:00

صباح يوم الثبلثاء الموافق  8:00توغمت قوات االحتبلل االسرائيمي، عند حوالي الساعة .5
، بعدد من اآلليات العسكرية، في بمدة خزاعة شرق خان يونس، مسافة تقدر بحوالي 13/08/2013

متر، وتقدمت شمااًل تجاه بمدة عبسان الكبيرة بمحاذاة الشريط الحدودي الفاصل، وشرعت في  200
تسوية وتمشيط في المنطقة عمى امتداد الشريط الحدودي، واستمرت عممية التوغل حتى الساعة عمال أ

 صباحًا، حيث اعادت قوات االحتبلل انتشارىا داخل الشريط الحدودي. 9:15
من  7:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي بقوة مكونة من ) .6

، انطبلقًا من موقع النصب التذكاري الكائن عمى حدود 26/8/2013لموافق صباح يوم االثنين ا
مترًا من  200الفصل الشرقية في منطقة السعادات الحدودية الواقعة شرق بيت حانون، لمسافة تقدر بـ 

الحدود، وسط إطبلق نار متقطع، ثم باشرت الجرافات المصاحبة بتسوية األراضي المحاذية لمسمك 
ثم اتخذت ليا مسارًا محاذيًا لمحدود تجاه الجنوب حيث مناطق القطبانية وخور زنون  الحدودي، ومن

وأبو صفية والمناطق الواقعة شرق مقبرة الشيداء االسبلمية شرقي جباليا، ما دفع المزارعين المتواجدين 
غمة من في المناطق المتوغل فييا إلى مغادرة مزارعيم خوفًا عمى حياتيم. وانسحبت اآلليات المتو 

 المناطق الفمسطينية في ساعات ظير اليوم نفسو. دون وقوع إصابات أو أضرار.
صباح  7:00عند حوالي الساعة  ،توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي معززة بنحو ثبلث جرافات ودبابة .7

شمال شرق وادي غزة )جحر  الشرقية، انطبلقا من حدود الفصل ،2/9/2013يوم االثنين الموافق 
، وأجرت عممية تسوية الحدودي متر تجاه الغرب ثم اتجيت جنوبا بمحاذاة السياج 200لمسافة  ،الديك(

 12:00وتجريف في األراضي الواقعة بمحاذة حدود الفصل، وقد استمرت عممية التوغل حتى الساعة 
 من نوع ان عسكريانحيث انسحب اآلليات داخل حدود الفصل. وقد رافق القوة جيب نفسو، من اليوم

 كانا يراقبا عممية التوغل من داخل حدود الفصل. "ىمر"
من صباح يوم  6:00توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .8

، انطبلقًا من موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق خان يونس، مسافة تقدر 3/9/2013الثبلثاء الموافق 
ك القوات عمى امتداد الشريط الحدودي الفاصل تجاه الجنوب وصواًل الى متر. وتحركت تم 200بنحو 

شرق حي الفراحين شرق بمدة عبسان الكبيرة، واستمر التوغل الى ان اعادت قوات االحتبلل انتشارىا 
صباح اليوم نفسو، وتخمل عممية التوغل  9:30الى داخل الشريط الحدودي الفاصل عند حوالي الساعة 

 كل متقطع.اطبلق نار بش
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عند  -أربعة جرافات ودبابتين -( آليات عسكرية6توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي بقوة مكونة من ) .9
، انطبلقًا من الموقع العسكري 16/9/2013من صباح يوم االثنين الموافق  6:00حوالي الساعة 

ي المنطقة الواقعة الكائن شرق مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرقي جباليا عمى حدود الفصل الشرقية، ف
مترًا من الحدود، وسط إطبلق نار متقطع، ثم باشرت الجرافات  200شرقي المقبرة، لمسافة تقدر بـ 

المصاحبة بتسوية األراضي المحاذية لمسمك الحدودي، ما دفع المزارعين المتواجدين في المناطق 
يات المتوغمة من المناطق المتوغل فييا إلى مغادرة مزارعيم خوفًا عمى حياتيم. وانسحبت اآلل

 من مساء اليوم نفسو. دون وقوع إصابات أو أضرار. 13:20الفمسطينية في عند حوالي الساعة 
من  6:20توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي، معززة بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .10

تر شرق بمدة خزاعة شرق مدينة م 200، مسافة تقدر بحوالي 17/9/2013صباح يوم الثبلثاء الموافق 
خان يونس، انطبلقًا من البوابة العسكرية الواقعة مقابل حي أبو ريدة عمى الشريط الحدودي. وشرعت 
تمك القوات في أعمال تجريف وتسوية في األراضي الزراعية وسط إطبلق نار ومن ثم توجيت شمااًل 

 10:30ل الشريط الحدودي عند حوالي الساعة عمى امتداد الشريط الحدودي قبل أن تعيد انتشارىا داخ
 صباح اليوم نفسو.

جرافات(، انطبلقا من حدود الفصل الواقعة بالقرب من حاجز  6توغمت قوات اإلسرائيمي معززة بنحو ) .11
صباح الثبلثاء الموافق  7:00)كسوفيم(، جنوب شرق قرية وادي السمقا، وذلك عند حوالي الساعة 

متر(، في المناطق الشرقية من قرية وادي السمقا، ومن ثم اتجيت  100)ـب، لمسافة تقدر 24/9/2013
 حيث اجرت عممية تجريف وتسوية لؤلراضي الواقعة بمحاذاة حدود الفصل،  شماال

عند حوالي الساعة  الشرقية، انطبلقا من حدود الفصلبعدة آليات عسكرية، توغمت قوات اإلسرائيمي  .12
مخيم لمتر(، في المناطق الشرقية  100)ـ، لمسافة تقدر ب24/9/2013صباح الثبلثاء الموافق  7:00

داخل إلى ، ثم انسحبت نفسو من اليوم 11:30حتى حوالي الساعة  عممية التوغل البريج، واستمرت
 حدود الفصل.

من صباح يوم الثبلثاء الموافق  6:00توغمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي عند حوالي الساعة  .13
متر شرق بمدة القرارة، إلى الشرق من مدينة  200، معززة بعدة آليات عسكرية، حوالي 24/9/2013

خان يونس، انطبلقًا من موقع كسوفيم العسكري الواقع  عمى شريط الفصل الحدودي. نفذت تمك القوات 
نار الى ان اعادت انتشارىا داخل الشريط أعمال تجريف وتسوية في األراضي الزراعية وسط إطبلق 

 من صباح اليوم نفسو. 7:30الحدودي عند حوالي الساعة 

 الحدوديةن في المناطق واعتقال الفمسطيني: 
واصمت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل 

المعابر كمصائد لمفمسطينيين،  يااستخدامأو ب اقترابيم من حدود الفصل.. أو عند توغالتيا في أراضي القطاع
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فتعتقميم أو أو لحاجات خاصة كزيارة ذوييم، مستغمة حاجتيم الماّسة لمسفر لغرض العالج أو متابعة أعماليم 
 . تبتزىم

عمى حدود الفصل أو في معبر بيت حانون  اعتقال بحق الفمسطينيين تحاال( 10نفذت قوات االحتالل )و 
 -( منيم اعتقموا عمى معبر بيت حانون6)( أطفال، و3( فمسطينيًا، من بينيم )17اعتقمت خالليا ) ،)إيرز(

ىذا وأفرجت قوات االحتالل  -( من أصحاب الحاجات الشخصية2: مريضين اثنين، ومرافقين اثنين، و)واكان
  الباقون رىن االعتقال.( منيم، فيما ال يزال 8عن )

 
 جدول يوضح عدد المعتقمين في المناطق القريبة من حدود الفصل وفي معبر إيرز

عدد 
 الحوادث

المعتقمون عمى معبر بيت  األطفال منيم عدد المعتقمين
 حانون منيم

 المفرج عنيم

11 17 3 6 8 
 
 

 السكنحسب  براً  المقيدة الوصول اطقفي المناالعتقال يوضح حاالت  رسم

 
 

 ويسرد التقرير مجمل الحوادث التي جاءت حول ىذا العنوان مرتبة حسب التاريخ عمى النحو التالي:
 

اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى معبر بيت حانون )إيرز(، المواطن: محمد محمد  .1
من منتصف يوم الخميس الموافق  12:00عامًا(، عند حوالي الساعة  55) ابراىيم أبو ىربيد

، في معبر بيت حانون )إيرز(، وذلك أثناء مرافقتو لجثة شقيقو المتوفى بعد رحمة عبلج 11/7/2013
 لمرض سرطان المعدة في مستشفى ايخموف اإلسرائيمي. 

، 8/7/2013أتٌ ػّاس، ًرىة صذثرو أوثش ِٓ ِشج آخشىا وأد تراسّخ  وؽمْمأْ حمّذ اتٌ ىشتْذ واْ ّشافك 0 ًأفاد رًُ املؼرمً ٌٍّشوض 

ذ اٌغاػح ًٌىنو اذصً ذبُ صثاح اٌٌَْ ِثٍغاً إّاىُ أْ ؽمْمو ذٌيف ًىٌ ّشافك عْاسج اعؼاف ذمً اجلثح إىل ِؼرب إّشص، ًأتٍغيُ أٔو ًصً املؼرب ػن

3 

3 

10 

1 

 شمال غزة

 غزة

 دير البلح

 رفح
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املؼرب، ثُ خشجد اجلثح ًدذىا ػٓ طشّك ػّاي اٌنمً يف املؼرب ػنذ دٌايل صثاداً، ًٌىٓ االذصاي ِؼو أمطغ تؼذ صاػح ِٓ ًصٌٌو  11:00

 ِٓ ِغاء اٌٌَْ ٔفغو. 19:30دًْ خشًج حمّذ اٌزُ أخٍِ عثٍْو ػنذ دٌايل اٌغاػح  14:00اٌغاػح 

 
عامًا(، من سكان حي الشيخ عجمين غرب  42محمود عبد القادر شممخ ) :اعتقمت تمك القوات المواطن .2

، من عمى 14/7/2013من صباح يوم األحد الموافق  10:00عند حوالي الساعة  مدينة غزة وذلك
عامًا(، لتمقي العبلج في  35نفس الحاجز، حيث كان برفقة زوجتو المريضة نعمة عبد الفتاح شممخ )

مستشفى مسمم في رام اهلل بعد حصوليا عمى تحويمة لمعبلج ىناك، حيث تعاني من مرض في عينييا، 
ثبلثة ساعات عمى الحاجز حيث كان زوجيا في مقابمة مع المخابرات اإلسرائيمية، أبمغيا وبعد انتظار 

 أفراد الشرطة الفمسطينية أنو من المؤكد أن زوجيا قد اعتقل ونصحوىا بالعودة إلى منزليا.
 10:00اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانون )إيرز(، عند حوالي الساعة  .3

عامًا(، أثناء  34، المواطن: إبراىيم حربي سيد الفيراني )16/7/2013ن صباح يوم الثبلثاء الموافق م
سفره من خبلل المعبر لزيارة أمو وشقيقو المقيمان في بمدة الرام في الضفة الغربية، حيث أبمغت زوجتو 

حتبلل ألسباب أمنية من خبلل اتصال من رقم خاص يبمغيا بوجود زوجيا قيد االعتقال لدى قوات اال
 . يذكر أن الفيراني من سكان حي الجنينة في رفح.17/7/2013وذلك يوم األربعاء الموافق 

اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى معبر بيت حانون )إيرز(، المريض: حسام "محمد  .4
الثبلثاء الموافق  من صباح اليوم 11:00عامًا(، عند حوالي الساعة  28جمعة" خميل الزعانين )

، في معبر بيت حانون )إيرز(، وذلك أثناء سفره لمعبلج في مستشفى المقاصد الخيرية 23/7/2013
في القدس المحتمة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريض أصيب في األحداث التي جرت في قطاع 

ع لمسمطة الفمسطينية، ، وىو عسكري في جياز األمن الوقائي التاب2007غزة في يونيو من العام 
 ويعاني من قصور جراء قطع في عصب الساعد األيمن. 

ِٓ صثاح اٌثالثاء ٔفغو، ًتؼذ ٔصف عاػح اعرذػِ  10:30"أْ دغاَ ًصً تشفمح ًاٌذذو املؼرب ػنذ دٌايل اٌغاػح 0ًأفاد رًُ املؼرمً ٌٍّشوض 

أْ ذؼٌد ملنضهلا ًأْ اتنيا عٍْذك ذبا فّْا تؼذ، ًػنذ دٌايل اٌغاػح ِٓ ِنرصف اٌٌَْ ٔفغو أتٍغد ًاٌذذو ت 12:00ٌٍّماتٍح، ًػنذ اٌغاػح 

ِٓ ِغاء اٌٌَْ راذو ذٍمَ أخْو خًٍْ اذصاالً ِٓ ؽخص ػشف ػٓ ٔفغو تأٔو ِٓ املخاتشاخ اإلعشائٍْْح، ًأتٍغو تأْ دغاَ ِؼرمً ٌذّيُ  16:30

 يف عجٓ اجملذي".

 
من صباح يوم االثنين الموافق  8:00اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي، عند حوالي الساعة  .5

عاما(، في معبر بيت حانون )إيرز(،  خبلل 30، الشاب: عبلء حسن صبحي مقبل )26/08/2013
و توجيو لمقابمة المخابرات اإلسرائيمية بغرض السفر لممشاركة في مؤتمر يعقد بالضفة الفمسطينية، بصفت
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مدير الييئة الفمسطينية لئلعبلم )بياالرا(. واقتيد إلى سجن عسقبلن، وأبمغ والده عبر اتصال من الجيش 
 .27/9/2013اإلسرائيمي بأنو معتقل لدييم مساء اليوم نفسو. وأطمق سراحو بتاريخ 

يوم  من 18:00اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل، عند حوالي الساعة  .6
حاوال اجتياز حدود الفصل الواقعة شرق مخيم البريج وسط اثنين ، شابين 7/9/2013السبت الموافق 

 18عامًا(، عبدالرحمن أحمد جاد اهلل أبو لبدة ) 32القطاع، والمعتقمين ىما: سائد جمال عطية عميوة )
نو عمى أف نفسو عرّ من شخص  كبلىما من سكان مخيم المغازي،  حيث تمقى ذوييم اتصاالً و عامًا(، 

 .لدييم معتقمين اأنيمبمن الشرطة االسرائيمية وأخبرىم 
اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانون، المريض: محمد زكي محمود البكري  .7

في معبر ايرز  8/9/2013من مساء يوم األحد الموافق  19:00عامًا( عند حوالي الساعة  24)
ان في طريقو لمعبلج في مستشفى ماريوسف في القدس المحتمة. حيث يعاني المواطن من نفسو، بينما ك

 مرض الدوالي، وتم اعتقالو من المعبر بعد تعرضو لمعاممة قاسية 

ن أخضغ ِٓ صثاح األدذ ٔفغو، ًىنا 11:00ذٌجو اٌثىشُ ٌٍّؼرب سفمريا ػنذ دٌايل اٌغاػح  دبا 0ٍِّ ملشوضاًاٌذذو اٌيت وأد ذشافمو  ًأفادخ

سهتا ؽاىذخ ٌٍرذمْك لثً أْ ذثٍغ عٍطاخ االدرالي ًاٌذذو تأٔو ِؼرمً ٌذّيا، ًأِشًىا تاٌؼٌدج إىل ِنضهلا دبخُْ اٌؾاطئ يف ِذّنح غضج، ًاثناء ِغاد

 اتنيا ًلذ أصْة تىذِاخ ًجشًح ػٍَ سلثرو ًمتضلد ِالتغو تؾىً جضئِ.

 
من صباح يوم  8:30، عند حوالي الساعة عامًا( 26) آثار المواطن: مؤيد السيد أحمد الحمولي فقدت .8

، وأبمغت العائمة الشرطة لغرض مساعدتيم في البحث عنو، وبتاريخ 8/9/2013األحد الموافق 
أبمغت العائمة المجنة الدولية لمصميب األحمر، فأخبرىم أنو معتقل لدى قوات االحتبلل  16/9/2013

 من سكان مدينة غزةلمجدل، والجدير ذكره أن المواطن وىو معتقل في سجن ا 9/9/2013منذ تاريخ 
 يعاني من أزمة عصبية ونفسية.و 

اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل شمال شرق مخيم البريج أربعة  .9
من يوم االثنين الموافق  17:30فمسطينيين اجتازوا حدود الفصل الشرقية عند حوالي الساعة 

بياء أحمد شحدة  :لمتحقيق، وىم تيمخضعأحيث  ،اقتادتيم إلى داخل حدود الفصلو  ،9/9/2013
عامًا(، باسم  21عامًا(، محمد نبيل أحمد صافي )18عامًا(، محمد أحمد سميم النباىين )18الخالدي )

عامًا(، وجميعيم من سكان مخيم البريج. وقد استمر احتجازىم حتى ساعة 17) جمال محمد الدرة
 أفرج عنيم من خبلل معبر بيت حانون 'إيرز'.ثّم ساعات مساء اليوم نفسو. متأخرة من 

، 17/9/2013صباح الثبلثاء الموافق  11:00اعتقمت قوات االحتبلل االسرائيمي عند حوالي الساعة  .10
من المنطقة الواقعة شرق مدينة الشرقية ثبلثة فمسطينيين من سكان مخيم المغازي اجتازوا حدود الفصل 

عامًا( من سكان قرية الزوايدة، حسين  19مح وسط القطاع، وىم: ناجي سالم ابراىيم أبو شممة )دير الب
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 17حمزة عزام أحمد أبو كريم )و عامًا(، وىو طالب في مدرسة المنفموطي،  17إياد حسين قطوش )
من يوم الجمعة الموافق  14:00عامًا(، وكبلىما من سكان مخيم المغازي، وعند حوالي الساعة 

 ، أطمق سراح قطوش وأبو كريم، 20/9/2013
أطمقت قوات االحتبلل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، النار من أسمحتيا الرشاشة،  .11

، تجاه شابين اثنين، تواجدا في 30/9/2013من مساء يوم االثنين الموافق  19:15عند حوالي الساعة 
رع المصريين شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة، ما منطقة األحمر الحدودية الكائنة نياية شا

عامًا عامًا( من سكان منطقة السعود  35) ىويشل إسماعيل ىويشل الحناجرةتسبب في مقتل الشاب: 
بمخيم البريج، فيما توغمت قوة راجمة في المكان لغرض اعتقال الشاب اآلخر وىو: صبحي حسين سالم 

  م البريج وسط قطاع غزة وىو ابن عمة الشييد.عامًا( من سكان مخي 37أبو ذيب )
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 البحرفي مقيد الوصول إليهب الفي المنطقة  انتهبكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي
 

قوات االحتبلل اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحق الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة، خبلل الفترة التي  تواصل
أميال بحرية في عمق البحر وميل ونصف توازي  ستةوتواصل فرض منطقة صيد ضمن نطاق يغطييا التقرير، 

الحدود المائية الشمالية، ما يحرم الصيادين من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، كما تواصل إطبلق النار تجاىيم 
عبلوة عمى قضايا وتجاه قواربيم، وتخرب معداتيم وشباكيم، وتواصل اعتقاليم واالستيبلء عمى قواربيم. 

مساومتيم وابتزازىم لمعمل مع المخابرات، وتخالف قوات االحتبلل بيذه الممارسات التزاماتيا القانونية كقوة قائمة 
 باالحتبلل في قطاع غزة، وتنتيك حقوق الصيادين في الحياة والعمل.

 

ويأتي ىذا التقرير في فترة أعمنت فييا تفاىمات بين الفصائل الفمسطينية وحكومة غزة من جية واالحتبلل 
في أعقاب عممية االحتبلل في القطاع التي أسمتيا عامود  -21/11/2012اإلسرائيمي من جية أخرى بتاريخ 

( أميال بحرية، وذلك 6مسافة ال) والتي اتفق خبلليا عمى السماح لمصيادين  بممارسة أعماليم حتى -السحاب
 . ولكنيا نقضت ىذه التفاىمات2007( أميال بحرية فقط منذ العام 3بعد أن أجبرتيم عمى العمل حتى مسافة )

بيد أنيا  حيث أجبرت الصيادين بالقوة عمى العمل في مسافة أقل من ثبلث أميال بحرية. 30/3/2013بتاريخ 
وحتى نياية الفترة التي يغطييا  21/5/2013الستة أميال بحرية بتاريخ  سمحت ليم بالعودة لمعمل عمى مسافة

 .5التقرير
 

، آخرين( 3اعتقال )و  ،(أربعة صيادينجرح ) ( حالة استيداف لمصيادين، تم خالليا24وقوع )التقرير سجل يو 
قارب الحوادث عمى )استولت خالل ىذه ، وأفرج عنيم جميعًا بعد ساعات، كما واقتادتيم إلى داخل إسرائيل

حالة تخريب لكشافات اإلنارة الخاصة ( 1و)، صيد كاشبحالة تخريب  (6)( قوارب صيد، و7خّربت )، و (واحد
 . صيدال بقوارب

 
 يوضح حاالت االعتداء عمى الصيادين ومعداتيم في عرض البحر جدول

 وصف
 االنتياك        
 المحافظة

 حاالت
االعتداء 
عمى 
قوارب 
 الصيد

 حاالت
االعتداء 
عمى 
 معدات
 الصيد

 عدد
 المعتقمون
من 

 الصيادين

 0 3 2 شمال غزة
 3 3 5 غزة

 0 0 1 دير البمح
 3 6 8 اإلجمالي

 
 ين الفمسطينيين عمى النحو اآلتي:ويستعرض التقرير احصائيات واخباريات االنتياكات بحق الصياد

 
                                                           

5
 الميدان مدعمت بمعلىماث مه وقابت الصياديه في غسة. معلىماث ميداويت تحّصل عليها باحثى المركس مه الصياديه في 
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 :حاالت إطالق النار 

بوارج االحتالل اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين  تواصل
( 24في عرض البحر أو قرب حدود الفصل المائية، خالل الفترة التي يغطييا التقرير، حيث سجل وقوع )

 تالي:(. نستعرضيا عمى النحو الينصيادأربعة حالة استيداف لمصيادين، أسفرت عن جرح )
 
 القنابل الضوئية، عندأطمقت عددًا من فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة و  .1

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  ،3/7/2013من يوم األربعاء الموافق  20:20الساعة  حوالي
وسط قطاع غزة، الزوايدة منطقة قبالة  -عمى عمق ستة أميال بحرية -تواجدت في عرض البحر
 ، واستولت عمى عدد من شباك الصيد.وقامت برش المراكب بالمياه

تغد  ػّك ّمذسلثاٌح ؽاطئ اٌضًاّذج ػٍَ اٌصْذ  ػٍّو يف تْنّا واْ ّمٌَ دبضاًٌحً ٌٍّشوض "تأٔو ػاِاً(، 20حمّذ ػْغَ أتٌ جْاب ) 0ٌصْادأفاد اً

ؽاىذ أدذ صًاسق االدرالي ّمرتب ِنو ًػذد ِٓ لٌاسب اٌصْذ اٌفٍغطْنْح اٌيت ذٌاجذخ يف املىاْ، ًفرخ تارباىيُ اٌناس، ًأطٍمٌا  ،حي حبشّاِْأ

واْ ضغط  ،رباىيُ املْاه تاعرخذاَ خشاطُْ تشػ -ظيش اٌضًسق ّؼرٌٍْاٌٍزّٓ وأٌا  -جنٌد االدرالي ػذد ِٓ فٌأْظ اإلضاءج اٌٍٍْْح، ًؽاىذ

ؽٌؽح لٌّاً، تؾىً آرأِ ًآرٍ املشوة، فاضطشسخ إىل االترؼاد ػٓ املىاْ خٌفاً ػٍَ دْاذِ ًصِالئِ، ًتؼذ أْ اترؼذ اٌضًسق املْاه املش

اػرذًا ػٍَ ثالثح  هنُ، ًأاٌصْذ اٌيت ذشويا اٌصْادّٓ ؽثان ِٓ لطغ عثؼح ػذخ ًاٌصْادّٓ ٌٍّىاْ، ًػٍّد تأْ جنٌد االدرالي لذ اعرٌٌٌا ػٍَ

 .ؽش"تؾىً ِثاصْادّٓ 

 
من فجر يوم  2:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2

عمى عمق يقدر  -تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر 7/7/2013األحد الموافق 
قارب بة إصا ما تسبب فيغربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة،  -بخمسة أميال بحرية ونصف

خروج بمركبو إلى الشاطئ دون أن يتمكن من الإلى  دفع الصيادينما ، صيد من نوع )حسكة موتور(
 .متابعة عممو

أطمقت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة والمياه المضغوطة عند حوالي الساعة  .3
الفمسطينية شمال غرب  ، تجاه قوارب الصيد17/7/2013من صباح يوم األربعاء الموافق  06:15

منطقة الواحة شمال غرب بيت الىيا شمال القطاع ما ألحق أضرارًا في مركب أحد الصيادين 
 الفمسطينيين الذي كان عمى عمق أربعة أميال بحرية.

من مساء يوم  10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر وعمى عمق يقدر  28/7/2013السبت الموافق 

التحقيقات الميدانية . وتفيد بستة أميال بحرية تقريبًا، غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب مدينة غزة
ما أدى  ،النار عميو واطمقأو  ،لنش جر(من نوع بمياجمة مركب صيد كبير )قاما زورقين إسرائيميين  أن
جع إلى مسافة ار تأجبرتو عمى ال حتى، ثم الحقتو في عرض البحر بعدة أعيرة نارية ة بدنولى إصابإ

 .حرميمين بحريين من شاطئ الب
من صباح يوم  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5

 -تي تواجدت شمال وغرب منطقة الواحةتجاه مراكب الصيادين ال 30/7/2013الثبلثاء الموافق 
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، ( قطعة25بت شباك صيد مكونة من )شمالي غرب بيت الىيا، وخرّ  -القريبة من حدود الفصل المائية
 دون وقوع إصابات.

من صباح يوم األربعاء  6:30فتحت زوارق االحتبلل اإلسرائيمي، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .6
كب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت غربي منطقة الواحة في ، تجاه مرا31/7/2013الموافق 

، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن وقامت بتخريب شباك صيد عرض بحر بيت الىيا،
 االعتداء أجبر الصيادين إلى خروج بمراكبيم إلى الشاطئ وعدم تمكنيم من إكمال أعماليم.

من صباح يوم  6:00الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  فتحت .7
عمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي  تجاه مركب صيد تواجد 6/8/2013الثبلثاء الموافق 

 .صيادين اثنينعمى متنو ميناء غزة، 
ية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحر  .8

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  11/8/2013من صباح يوم األحد الموافق  10:00الساعة 
تواجدت في عمق البحر غرب منطقة السودانية غربي بيت الىيا وجباليا في محافظة شمال غزة، دون 

فيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق الحربية استيدفت مراكب أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وت
الصيادين عمى مسافة تقدر بثبلثة أميال بحرية في العمق وفي المنطقة المسموح الصيد فييا قرب 

، دون وقوع بشكل مفاجئ -المقدرة بميل ونصف من حدود الفصل المائية الشمالية -المنطقة الممنوعة
 .إصابات أو أضرار

من فجر يوم  2:00وارق االحتبلل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت ز  .9
تجاه مركب صيد يقل ثبلثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر   13/8/2013الثبلثاء الموافق 

 كيموتقدر بعمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثم الحقتيم إلى مسافة 
متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا، وعندما اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من الصيادين وأصبحت 

ما أدى إلى إصابة الصيادين الثبلثة وىم:  ،عمى بعد متر واحد منيم فتحت النار نحوىم بشكل مباشر
ل النعمان ذراعيو، محمد جما كمتا بعيارين مطاطيين في ، وأصيبعامًا( 25خضر مروان الصعيدي )

حسن عمي و السفمي من البطن والعموي من الصدر،  جزءعيارين مطاطيين في الب وأصيب عامًا( 27)
. ىذا سكان مخيم الشاطئ غرب غزة من عيار مطاطي في الظير، وجميعيموأصيب بعامًا(  27مراد )

 .تقاليمبإجبارىم عمى خمع مبلبسيم، حيث جرى اعباالقتراب منيم و قامت القوة اإلسرائيمية و 
فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .10

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  16/8/2013من صباح يوم الجمعة الموافق  7:30الساعة 
شمالي غرب  -لمائيةالقريبة من حدود الفصل ا -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
 بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .11
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  17/8/2013من صباح يوم السبت الموافق  8:00الساعة 

شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحةتواجدت في 
 بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .12
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  22/8/2013ق من مساء يوم الخميس المواف 21:30الساعة 
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شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
 بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

عند حوالي  ا الرشاشة،فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتي .13
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  23/8/2013الموافق  الجمعةيوم  مساءمن  22:20الساعة 

شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق المطاطية  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.، بيت الىيا

 الحقت مراكب الصيادين في منطقة الواحة وفتحت تجاىيا النار.
فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .14

اكب الصيادين الفمسطينيين التي تجاه مر  29/8/2013من مساء يوم الخميس الموافق  23:30الساعة 
القريبة من  -تواجدت عمى مسافة خمسة أميال بحرية في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

شمالي غرب بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات  -حدود الفصل المائية
والفموكة  -يادين في عرض البحرالميدانية أن قوات االحتبلل استولت عمى فموكة كانت يثبتيا الص

حسكة صغيرة يتم تثبيتيا بمرساة في مكان معين في البحر وعمييا عدد من كشافات اإلنارة لكي تضيئ 
وتعود ممكية الفموكة لمصياد: اياد رجب اليسي، من سكان مخيم  -ليبًل لغرض جمب األسماك لممكان

 الشاطئ.
البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح .15

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  30/8/2013من فجر يوم الجمعة الموافق  4:00الساعة 
شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

صابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق المطاطية بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إ
الحقت مراكب الصيادين في منطقة الواحة وفتحت تجاىيا النار بشكل متقطع استمر لساعات، حتى 

 أجبرت لصيادين عمى االبتعاد عن المنطقة.
محتيا الرشاشة، عند حوالي فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أس .16

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  2/9/2013من صباح يوم االثنين الموافق  7:00الساعة 
شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
 بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

الحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي فتحت زوارق ا .17
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  2/9/2013من مساء يوم االثنين الموافق  21:00الساعة 

شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
 يت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.ب
فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .18

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  3/9/2013من مساء يوم الثبلثاء الموافق  21:30الساعة 
شمالي غرب  -القريبة من حدود الفصل المائية -غرب منطقة الواحةتواجدت في عرض البحر شمال و 

 بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
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من فجر يوم  1:00الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  فتحت .19
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر، غرب ميناء  3/9/2013الثبلثاء الموافق 

 الصيادين الواقع غربي مدينة غزة، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي فتحت زوارق االحتبلل  .20

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  5/9/2013من صباح يوم الخميس الموافق  11:00الساعة 
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

 أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.الىيا، دون 
فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .21

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  8/9/2013من مساء يوم األحد الموافق  22:00الساعة 
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

 الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، واطمقت عددًا  .22

تجاه  16/9/2013من صباح يوم االثنين الموافق  6:30من القذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 
القريبة من  -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

( دقيقة متواصمة، دون أن يبمغ عن 20غربي بيت الىيا، واستمر ذلك لمدة ) -حدود الفصل المائية
 وقوع إصابات أو أضرار.

من يوم األربعاء  17:00الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا  .23
تجاه مركب صيد من نوع )لنش جر( يقل خمسة صيادين، وذلك أثناء تواجده  18/9/2013الموافق 

في عرض البحر غرب ميناء الصيادين وعمى مسافة تقدر بستة أميال بحرية تقريبًا من الشاطئ، وتفيد 
كز، أنو وفور وصول الصيادين بمركبيم ومع بدئيم لمصيد بواسطة التحقيقات الميدانية التي أجراىا المر 

شباكيم، أطمق زورق إسرائيمي كبير النار بكثافة صوبيم، ما أدي إلى إصابة الونش المثبت في المركب 
والذي يستخدم في رفع وسحب معدات الصيد، وىو ما تسبب في سقوط حزام الونش الحديدي فوق يد 

عامًا(، ما أدي إلى نزيف شديد في أصابع يده اليمنى، واستمر  58الفصيح ) سميم خميل سميم :الصياد
إطبلق النار نحو الصيادين، حتى خرج الصيادين بمركبيم إلى الميناء، حيث تم نقل الصياد الفصيح 
بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، وىناك اضطر األطباء لبتر أحد أصابع يده 

 آلن يمكث داخل المستشفى لتمقي العبلج.اليمنى، وىو ا
فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، واطمقت عددًا  .24

تجاه  30/9/2013من مساء يوم االثنين الموافق  18:30من القذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 
القريبة من  -اجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحةمراكب الصيادين الفمسطينيين التي تو 

 غربي بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار. -حدود الفصل المائية
 

 رسم يوضح عدد حاالت االعتداء عمى الصيادين في عرض البحر في قطاع غزة
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  قوارب صيد االعتداء عمىحاالت: 

االحتالل اإلسرائيمي عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين سالح البحرية التابع لقوات  واصلت
الصيد الخاصة بيم، أو االستيالء عمييا، وذلك خالل الفترة التي يغطييا التقرير، حيث سجل  قواربوتخريب 
"حسكات".  عمى قوارب استيالء ( حالة1و)( حاالت تخريب لمراكب "حسكات"، 7( حاالت، منيا )8وقوع )

 ويستعرضيا التقرير عمى النحو التالي:
 القنابل الضوئية، عندأطمقت عددًا من فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة و  .1

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  ،3/7/2013من يوم األربعاء الموافق  20:20الساعة  حوالي
الزوايدة وسط قطاع غزة، منطقة قبالة  -عمى عمق ستة أميال بحرية -عرض البحرتواجدت في 

 ، واستولت عمى عدد من شباك الصيد.وقامت برش المراكب بالمياه
من فجر يوم  2:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2

عمى عمق يقدر  -الصيادين التي تواجدت في عرض البحرتجاه مراكب  7/7/2013األحد الموافق 
إصابة قارب  ما تسبب فيغربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة،  -بخمسة أميال بحرية ونصف

( 12بعدد ) ،عامًا( 43صالح محمد أبو ريالة ) :صيد من نوع )حسكة موتور( تعود ممكيتو لمصياد
وىي من  -وتاستولت عمى شباك الصيد خاص ت االحتبللقواة في جسم القارب، باإلضافة إلى أن طمق

 .متابعة عمموخروج بمركبو إلى الشاطئ دون أن يتمكن من الإلى  دفعوما  -نوع )صنار(
أطمقت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة والمياه المضغوطة عند حوالي الساعة  .3

، تجاه قوارب الصيد الفمسطينية شمال غرب 17/7/2013من صباح يوم األربعاء الموافق  06:15
منطقة الواحة شمال غرب بيت الىيا شمال القطاع ما ألحق أضرارًا في مركب أحد الصيادين 

 الفمسطينيين الذي كان عمى عمق أربعة أميال بحرية.
ء يوم من مسا 10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر وعمى عمق يقدر  28/7/2013السبت الموافق 
التحقيقات الميدانية . وتفيد بستة أميال بحرية تقريبًا، غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب مدينة غزة

17 

6 

1 

 شمال غزة

 غزة

 دير البلح



 

27 
 

ما أدى  ،النار عميو واطمقأو  ،لنش جر(من نوع بمياجمة مركب صيد كبير )قاما زورقين إسرائيميين  أن
أجبرتو عمى  حتىالجية األمامية، ثم الحقتو في عرض البحر  منبعدة أعيرة نارية  ة بدنوإلى إصاب

سعيد محمد أبو  :مصيادلجع إلى مسافة ميمين بحريين من شاطئ البحر، ىذا وتعود ممكية المركب ار تال
 سكان مخيم الشاطئ بغزة. ، وىو منعامًا( 65ريالة )

من صباح يوم  6:00وارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الز  .5
عمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي  تجاه مركب صيد تواجد 6/8/2013الثبلثاء الموافق 

، عامًا( 20خالد ) :وشقيقو ،عامًا( 26رجب خالد أبو ريالة ) :صيادين اثنين ىماعمى متنو ميناء غزة، 
غراقيا500ما أدى إلى تخريب القارب و)  .( قطعة من شباك الصيد وا 

 -ِثاؽشرباه ؽثان اٌصْذ خاصريُ تؾىً الرتب ِٓ ِشوثيُ ًأطٍك اٌناس  اًوثري اًإعشائٍْْ اًصًسل 0 "تأٌٍّْشوض أتٌ سّاٌح سجة 0فاد اٌصْادًأ

األِش اٌزُ أدٍ إىل إغشاليا، ثُ الرتب اٌضًسق ِٓ ِشوثيُ ًلاَ اجلنٌد  -ِشوثيُلطؼح( ِٓ ٌٔع صناس ٔصثٌىا جبأة  500ىٌْ ِٓ )ًىِ ذر

ًِا أْ زبشوٌا دبشوثيُ درَ تاػرماهلُ إرا مل ّغادسًا املىاْ،  اًىذدً ،اٌناس ػٍَ ِشوثيُ ٌاطٍمأً ،اٌزّٓ ّؼرٌٍٔو ترٌجْو عًْ ِٓ اٌؾرائُ هلُ

 ثمٌب( يف جغُ املشوة جشاء إطالق اٌناس. 10ا ذفمذًا املشوة ًجذًا ػذد )دبشوثيُ إىل اٌؾاطئ، ًػنذِ ٌاثُ الدمٌىُ إىل أْ ًصٍ

 
من فجر يوم  2:00فتحت زوارق االحتبلل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .6

تجاه مركب صيد يقل ثبلثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر   13/8/2013الثبلثاء الموافق 
كيمو ب تقدرعمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثم الحقتيم إلى مسافة 

ما أدى إلى إصابة  ،فتحت النار نحوىم بشكل مباشرو متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا، 
  .استولت عمى مركبيم كما، اعتقاليمو الصيادين الثبلثة 

فتحت زوارق االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .7
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  29/8/2013ء يوم الخميس الموافق من مسا 23:30الساعة 

القريبة من  -تواجدت عمى مسافة خمسة أميال بحرية في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
شمالي غرب بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات  -حدود الفصل المائية
والفموكة  -حتبلل استولت عمى فموكة كانت يثبتيا الصيادين في عرض البحرالميدانية أن قوات اال

حسكة صغيرة يتم تثبيتيا بمرساة في مكان معين في البحر وعمييا عدد من كشافات اإلنارة لكي تضيئ 
وتعود ممكية الفموكة لمصياد: اياد رجب اليسي، من سكان مخيم  -ليبًل لغرض جمب األسماك لممكان

 الشاطئ.
من يوم األربعاء  17:00ت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتح .8

تجاه مركب صيد من نوع )لنش جر( يقل خمسة صيادين، وذلك أثناء تواجده  18/9/2013الموافق 
، وتفيد في عرض البحر غرب ميناء الصيادين وعمى مسافة تقدر بستة أميال بحرية تقريبًا من الشاطئ

التحقيقات الميدانية التي أجراىا المركز، أنو وفور وصول الصيادين بمركبيم ومع بدئيم لمصيد بواسطة 
شباكيم، أطمق زورق إسرائيمي كبير النار بكثافة صوبيم، ما أدي إلى إصابة الونش المثبت في المركب 

سميم خميل سميم  :يادالص إصابةوالذي يستخدم في رفع وسحب معدات الصيد، وىو ما تسبب في 
 .رج الصيادين بمركبيم إلى الميناءعامًا(، واستمر إطبلق النار نحو الصيادين، حتى خ 58الفصيح )
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 بحسب المحافظةفي عرض البحر  قوارب الصيدحاالت استيداف جدول يوضح 

 استيالء عمى قوارب تخريب قوارب عدد الحاالت المحافظة
 0 2 2 شمال غزة

 1 4 5 غزة
 0 1 1 دير البمح

 1 7 8 اإلجمالي
 

 أو االستيالء عمييا حاالت تخريب معدات الصيد: 

بوارج االحتالل اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين  واصلت
 اإلضاءة، الصيد ومولدات القوارب )المواتير(، وفوانيسك اوتخريب معدات الصيد الخاصة بيم، مثل شب

خالل الفترة التي يغطييا أو االستيالء عمييا، وذلك  وغيرىا،،، ،واإلشارات المضيئة والفموكات الصغيرة،
 وعدد من شباك صيد، قطعة من( 539) خربت قوات االحتالل خالليا، ( حاالت6التقرير، حيث سجل وقوع )

التقرير ستعرضيا يو . ( من قطع الشبك7التي وضعت عمى فموكة صغيرة، واستولت عمى ) إنارة ليميةكشاف 
 عمى النحو التالي:

 
من فجر يوم  2:00تحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة ف .1

عمى عمق يقدر  -تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر 7/7/2013األحد الموافق 
إصابة قارب  ما تسبب فيغربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة،  -بخمسة أميال بحرية ونصف

( 12بعدد ) ،عامًا( 43صالح محمد أبو ريالة ) :صيد من نوع )حسكة موتور( تعود ممكيتو لمصياد
شباك الصيد قطع( من  7)استولت عمى  قوات االحتبللة في جسم القارب، باإلضافة إلى أن طمق

متابعة خروج بمركبو إلى الشاطئ دون أن يتمكن من الإلى  دفعوا م -وىي من نوع )صنار( -وتخاص
 .عممو

من صباح يوم  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2
 -تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت شمال وغرب منطقة الواحة 30/7/2013الثبلثاء الموافق 
( قطعة 25شمالي غرب بيت الىيا، وخّربت شباك صيد مكونة من ) -لفصل المائيةالقريبة من حدود ا

عامًا( ومن ثّم استولت عمييا، وىو من  43من نوع )سمفوح( تخص الصياد: صالح محمد أبو ريالة )
 سكان مخيم الشاطئ الشمالي. دون وقوع إصابات.

من صباح يوم األربعاء  6:30الساعة  فتحت زوارق االحتبلل اإلسرائيمي، نيران أسمحتيا، عند حوالي .3
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت غربي منطقة الواحة في 31/7/2013الموافق 

( قطعة من نوع )سمفوح( تعود 14وقامت بتخريب شباك صيد مكونة من ) عرض بحر بيت الىيا،
ت عمييا، دون وقوع إصابات. وتفيد عامًا(، ثّم استول 38ممكيتيا لمصياد: أمجد اسماعيل الشرافي )
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التحقيقات الميدانية أن الشرافي من سكان مخيم الشاطئ، وأن االعتداء أجبر الصيادين إلى خروج 
 بمراكبيم إلى الشاطئ وعدم تمكنيم من إكمال أعماليم.

يوم من صباح  6:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4
عمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي  تجاه مركب صيد تواجد 6/8/2013الثبلثاء الموافق 

، عامًا( 20خالد ) :وشقيقو ،عامًا( 26رجب خالد أبو ريالة ) :صيادين اثنين ىماعمى متنو ميناء غزة، 
غراقيا500ما أدى إلى تخريب القارب و)  .( قطعة من شباك الصيد وا 

من فجر يوم  2:00فتحت زوارق االحتبلل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5
تجاه مركب صيد يقل ثبلثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر   13/8/2013الثبلثاء الموافق 

كيمو ب تقدرعمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثم الحقتيم إلى مسافة 
متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا، وعندما اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من الصيادين وأصبحت 

ما أدى إلى إصابة الصيادين الثبلثة وىم:  ،عمى بعد متر واحد منيم فتحت النار نحوىم بشكل مباشر
، عامًا( 27راد )حسن عمي مو عامًا(،  27عامًا(، محمد جمال النعمان ) 25خضر مروان الصعيدي )

بإجبارىم باالقتراب منيم و قامت القوة اإلسرائيمية . ىذا و سكان مخيم الشاطئ غرب غزة من وجميعيم
تم اإلفراج عنيم من خبلل معبر و  .استولت عمى مركبيم، و ى خمع مبلبسيم، حيث جرى اعتقاليمعم

 .ومعدات الصيد قاربالبيت حانون "إيرز" دون اإلفراج عن 
االحتبلل الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي فتحت زوارق  .6

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي  29/8/2013من مساء يوم الخميس الموافق  23:30الساعة 
القريبة من  -تواجدت عمى مسافة خمسة أميال بحرية في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

شمالي غرب بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات  -د الفصل المائيةحدو 
والفموكة  -الميدانية أن قوات االحتبلل استولت عمى فموكة كانت يثبتيا الصيادين في عرض البحر

ضيئ حسكة صغيرة يتم تثبيتيا بمرساة في مكان معين في البحر وعمييا عدد من كشافات اإلنارة لكي ت
وتعود ممكية الفموكة لمصياد: اياد رجب اليسي، من سكان مخيم  -ليبًل لغرض جمب األسماك لممكان

 الشاطئ.
 

جدول يوضح عدد حاالت تخريب معدات الصيد أو االستيالء عليها 
 حسب المحافظة

 عدد قطع شباك الصيد عدد الحاالت المحافظة

 39 3 شمال غزة

 508 3 غزة

 547 6 اإلجمالي

 
  الصيادين في عرض البحر اعتقالحاالت: 

 بوارج االحتالل اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين واصلت
ىانة كرامتيم اإلنسانية، واحتجازىم لساعات، ،في عرض البحر أو قرب حدود الفصل المائية واعتقاليم  وا 
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جبارىم عمى التوقيع عمى تعيدات بااللتزام بعدم تخطي مسافة المسافة المسموحة من جانبيم،  حيث سجل وا 
في عرض البحر، اعتقمت قوات  لمصياديناعتقال  ة( حال1وقوع ) -فترة التي يغطييا التقريرخالل ال -المركز

 :ما يميوىي ك .جميعاً  ( صيادين لساعات قبل ن تخمي سبيميم3االحتالل خالليا )
من فجر يوم  2:00فتحت زوارق االحتبلل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .1

تجاه مركب صيد يقل ثبلثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر   13/8/2013الثبلثاء الموافق 
كيمو تقدر بافة عمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثم الحقتيم إلى مس

متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا، وعندما اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من الصيادين وأصبحت 
ما أدى إلى إصابة الصيادين الثبلثة وىم:  ،عمى بعد متر واحد منيم فتحت النار نحوىم بشكل مباشر

ذراعيو، محمد جمال النعمان  كمتا بعيارين مطاطيين في ، وأصيبعامًا( 25خضر مروان الصعيدي )
حسن عمي و السفمي من البطن والعموي من الصدر،  جزءعيارين مطاطيين في الب وأصيب عامًا( 27)

. ىذا سكان مخيم الشاطئ غرب غزة من عيار مطاطي في الظير، وجميعيموأصيب بعامًا(  27مراد )
بسيم، حيث جرى اعتقاليم واقتيادىم إلى بإجبارىم عمى خمع مبلباالقتراب منيم و قامت القوة اإلسرائيمية و 

من  19:00تم اإلفراج عنيم عند حوالي الساعة و  .استولت عمى مركبيم كما، المحتلميناء اسدود 
بنقميم إلى  ذوييم قامو قارب، الاليوم نفسو ومن خبلل معبر بيت حانون "إيرز" دون اإلفراج عن 

اعتقمت سبق وأن م. الجدير ذكره أن زوارق االحتبلل مستشفى دار الشفاء بغزة حتى تمقوا العبلج البلز 
 .6/6/2013الصيادين خضر مروان الصعيدي وحسن عمى مراد واستولت عمى مركبيم بتاريخ 

 
 يوضح عدد حاالت االعتقال وعدد المعتقمين من الصيادين في عرض البحر جدول
 عدد الصيادين المعتقمين عدد حاالت االعتقال المحافظة

 3 1 غزة
 3 1 اإلجمالي
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 الخاتمة
 

يعيشيا السكان  التي المعاناة المناطق المقيدة الوصول برًا وبحرًا مدى حول التقرير وردىاي التي المعمومات توضح
المدنيين والمتنزىين والمزارعين وجامعي الحجارة والحطب والحديد والببلستيك الخردة وصائدي العصافير 

 المناطق، ىذه السكان المدنيين في بحق االنتياكات التي ترتكبيا قوات االحتبلل حجم توضح والصيادين. كما
 مستوى إلى تصل والتي تطاليا، قصف أو توغل عممية كل مع يترافقاألمر الذي  وممتمكاتيم وأراضييم
الرابعة بشأن حماية   جنيف اتفاقية والسيما اإلنساني، الدولي القانون قواعدل المنظمةو  الجسيمة االنتياكات

لممدنيين،  خاصة حمايةالتي توفر ، 1949آب/أغسطس 12األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 
 . قسريًا عن ديارىم تيجيرىم أو ،ترىيبيم أو لمخطر، حياتيم تعريض وتحظر

 

 العدوان اإلسرائيمي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامل أحد أن اإلنسان لحقوق الميزان مركز ويرى
 وفي بشكل عام، غزة قطاع في المحتمة الفمسطينية األراضي في وممتمكاتيم السكان بحق المرتكبة والجرائم
 الدول األطراف السيما الدولي، لممجتمع الفاعل الدور غياب ىو الخصوص، وجو عمى الحدودية المناطق
 لقواعد القانون االحتبلل قوات انتياكات وقفل بالتحرك بواجبيا القيام في الرابعة، جنيف اتفاقية عمى الموقعة
الدولي  القانون يفرضيا التي التزاماتيا باحترام ممزمة دولة االحتبلل أن عمى المركز ويؤكد .اإلنساني الدولي

 .احتبلل عمييا كقوة
 المتاخمة لمحدود وأراضييم منازليم من ىجروا الذي الفمسطينيين بمئات الميزان يذكر فإن مركز السياق، ىذا وفي
 أمنيـة، الحـدودي بـذرائع الشـريط توسـيع لصـالح بـاألرض وسـويت ىـدمت التـي المنـازل ومئات االحتبلل، دولة مع

 ذاتيا، لمدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالف
 

، وحرمان عمى قطاع غزةكما يشدد مركز الميزان عمى أن استمرار االنتياكات اإلسرائيمية والحصار المفروض 
االحتبلل عمى التحمل  سمطات، يعبر عن إصرار الفمسطيني من مصادر رزقيم ومن حريتيم في التنقل والحركة

 .قوق اإلنسانمن التزاماتيا القانونية بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لح
  

لمواصمة قوات االحتبلل استيدافيا المنظم لممدنيين في  مركز الميزان لحقوق اإلنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد
المناطق القريبة من الحدود وخاصة ضد المزارعين، فإنو يحذر من نجاح قوات االحتبلل في محاولة فرض 

لو من آثار كارثية عمى األوضاع اإلنسانية لسكان تمك المناطق أو مبلك األراضي الزراعية منطقة أمنية عازلة 
ات معيشتيم، كما لو بالغ األثر عمى السمة الغذائية لقطاع غزة وقدرتو عمى تأمين حاجاتو الغذائية فييا ومستوي

 .من الخضروات
مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي لمتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية لممدنيين في األراضي الفمسطينية 

بلل لجرائميا يعبر عن الضرورة الممحة لتفعيل أدوات المحتمة، كما يعيد التأكيد عمى أن مواصمة قوات االحت
 المحاسبة، ووضح حد إلفبلت مرتكبي مثل ىذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعيم بالحصانة.

 
 انتهى


