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 ممذمت
 

، 2013مف العاـ  نوفمبرواصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي استيداؼ السكاف المدنييف وممتمكاتيـ في قطاع غزة خالؿ شير 
يستعرض ىذا التقرير االنتياكات اإلسرائيمية بحسب التسمسؿ الزمني لوقوعيا، وذلؾ وفقًا لعمميات الرصد والتوثيؽ التي قاـ بيا 

 باحثو مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في مناطؽ قطاع غزة.

الفمسطينييف في المناطؽ المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، حيث  استيداؼ قوات الحتالؿ المدنييفالتقرير  ويتناوؿ
( 4ووفقًا لتوثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فتحت قوات االحتالؿ النار تجاه المدنييف الفمسطينييف ) .تواصمت تمؾ االنتياكات

تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ  ى ىذه الممارسةيترتب عمو  ( مواطنيف بجروح،4ما أسفر عف اصابة ) ،مّرات
راضي األالمناطؽ والمزارعيف ممف يممكوف أراضي فييا، وحرماف عشرات األسر مف مصدر رزقيا، واقتطاع نسبة ميمة مف 

 المخصصة ألغراض الزراعة.

بعمميات تسوية الؿ في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت خالليا آليات االحت قوات االحتالؿ توغؿويستعرض التقرير 
متر عف شريط الفصؿ الحدودي،  300-100في االراضي الزراعية المحاذية لمشريط الحدودي مسافة تترواح ما بيف تجريؼ و 

( امف افراد المقاومة خالؿ محاولتيـ التصدي لقوات 4وأسفرت عمميات التوغؿ عف مقتؿ ) ،لتعيد فرض المنطقة االمنية العازلة
كما أف تكرار عمميات التوغؿ حـر مئات المزارعيف مف االنتفاع مف أراضييـ الزراعية  شرؽ خاف يونس،االحتالؿ المتوغمة 

 القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ خسائر جديدة. 

أعمنتو قوات االحتالؿ بعد اتفاؽ وقؼ عمى عكس ما ويظير التقرير استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف الفمسطينييف، 
، مف توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أمياؿ بداًل مف ثالثة أمياؿ، حيث رصد مركز 21/11/2012إطالؽ النار بتاريخ 

كما اعتقمت قوات  .احدىـ بجروحعف اصابة  أسفرما إطالؽ نار تجاه الصياديف خالؿ مزاولة عمميـ،  لة( حا12الميزاف )
 ( صياديف واستولت عمى قاربي صيد. 6الؿ )االحت

شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقاؿ قوات ، حيث ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي
( أطفاؿ بالقرب مف الشريط 3و) ( صياديف في عرض البحر،6( مواطنيف، مف بينيـ )10)اعتقاؿ قوات االحتالؿ االحتالؿ 

بناء عمى تقديمو طمب لممرور مف أجؿ  اإلسرائيميةبعد توجيو لممعبر لغرض مقابمة المخابرات الحدودي الفاصؿ، ومريض 
 .العالج في مستشفى المطمع في القدس

، ويسعى إلى 2013 فمبرنو ويقدـ التقرير معمومات إحصائية حوؿ آثار االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة خالؿ شير 
تسميط الضوء عمى الظروؼ التي وقعت فييا انتياكات القانوف الدولي مف خالؿ سرده لمطرؽ التي جرت عمييا والظروؼ التي 

  حدثت فييا. 



4 

 

 لبنىنيت تىطئت

أكثر تنوعًا وتعقيدًا  1967العاـ  أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقواعد القانوف الدولي في المناطؽ الفمسطينية التي احتميا في 
وعنفًا. وقد أخذت ىذه االنتياكات منحًى خاصًا منذ أف نفذت إسرائيؿ خطة االنفصاؿ أحادي الجانب عف قطاع غزة، والتي 

. ويظير ذلؾ جميًا مف خالؿ عمميات المراقبة الميدانية التي يقـو بيا مركز الميزاف 2005أيموؿ )سبتمبر(  12انتيت بتاريخ 
 اإلنساني ومجمؿ قواعد القانوف الدولي جنيؼ الرابعة ألحكاـ اتفاقية ةمنظم اتانتياكلحقوؽ اإلنساف، حيث ترتكب قوات 

غير  .قطاع غزة، مدعيًة أنيا لـ تعد قوة احتالؿ تتحمؿ مسئوليات قانونية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطةفي وحقوؽ اإلنساف 
في ذلؾ مداوالت وقرارات مجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة والمجنة الدولية أف مجمؿ التحميؿ القانوني، بما 

لمصميب األحمر، يؤكد عمى أف إسرائيؿ واصمت ممارسة مستوى مف السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة يبقي عمييا كدولة احتالؿ، 
 عمؽ باالحتالؿ عمى عالقتيا بقطاع غزة.بما يعنيو ذلؾ مف انطباؽ قواعد القانوف الدولي اإلنساني المت

، 1949الخاصة بحماية المدنييف في أوقات الحرب لمعاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة  ، وبشكؿ خاصالقانوف الدولي اإلنسانييرمي 
ست مطمقة ف دولة االحتالؿ ليفإ وعميو ممدنييف وممتمكاتيـ أثناء حاالت الحرب والنزاع المسمح واالحتالؿ.توفير الحماية لى لإ

القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، ويجب عمى الدواـ أف تراعي  فاليديف في استخداـ ما تشاء م
 .ال تغير مف الوضع القانوني لتمؾ األراضيأإلى أقصى حد مصالح السكاف المدنييف وحماية ممتمكاتيـ و 

ي أمف القواعد األساسية لمقانوف الدولي اإلنساني أف األعياف المدنية )المباني والممتمكات المدنية( يجب أف تكوف بمنأى عف و 
استيداؼ مف جانب القوات المحتمة ويحظر تماما التعرض ليا ويجب أف تتوفر ليا الحماية الكاممة. كما وأف ىناؾ قيود صارمة 

. كما يحظر معاقبة قتالية وأسمحة معينة في العمميات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالؿ األراضيوتحريـ كامؿ الستخداـ وسائؿ 
إف استخداـ القوة مف جانب قوة االحتالؿ وبشكؿ أساسي . السكاف جماعيًا ومحاصرتيـ ومنع أو عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليـ

 يجب أف يراعي مبدأيف أساسييف وىما:

 
 كريتمبذأ انضرورة انعس 

يجيز القانوف الدولي، لمقوات المتحاربة، عدـ االلتزاـ ببعض الواجبات التي يمقييا القانوف الدولي اإلنساني عمييا في بعض 
الحاالت، بيد أف ىذا التحمؿ ليس، وال يمكف أف يكوف، مطمقًا، بؿ ىو محكـو بمجموعة مف القيود التي يعتبر توفرىا شرطًا لعدـ 

فقط لممدة التي تتوافر فييا ىذه الشروط. أحد ىذه الشروط ىو توفر ضرورة عسكرية قاىرة ال تترؾ لمقوة االلتزاـ بالقواعد و 
القائمة باالحتالؿ مناصًا مف عدـ االلتزاـ بالقواعد. وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف مبدأ الضرورة العسكرية 

كريًا تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض. واالقتضاء ىنا يعني أف تحقيؽ يعنى كؿ اإلجراءات الضرورية التي تحقؽ ىدفًا عس
اليدؼ مف الحرب ال يمكف أف يتأتى دوف القياـ بيذا العمؿ. كما يعني االقتضاء )في بعض األحياف( التحمؿ مف بعض القيود، 

ط. غير أف مبدأ الضرورة الحربية ال عمى أف ال يكوف اليدؼ مف التحمؿ ىو أف يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فق
يمكف أف يستقيـ دوف التعامؿ معو بالتوازي مع مبادئ أخرى، كالتناسب والتمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية، وعدـ انتياؾ 

 وغيرىا.قواعد القانوف الدولي العرفي غير القابمة لالنتقاص، مثؿ حظر التعذيب وتعمد استيداؼ المدنييف، والتيجير القسري 
 
  انتنبسب وانتمييزمبذأ 
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يأتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أف وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورة أف تتناسب األعماؿ 
العسكرية واألساليب واألسمحة المستخدمة مع األىداؼ العسكرية المرجو تحقيقيا، لذا فإنو يجب أف تبقى محظورة تمؾ األعماؿ 

لتي قد ينتج عنيا خسائر في األرواح والممتمكات، التي ليست ليا عالقة بالعمميات أو بالنتائج المتوقع تحقيقيا، أو التي يتوقع ا
 أف تمحؽ بالمدنييف وممتمكاتيـ أضرارًا كبيرة.

ة وغيرىا مف األىداؼ، أف تميز بيف األىداؼ المدني –في سياؽ تنفيذىا لمعمميات الحربية  –كما يجب عمى القوات المتحاربة 
وكذلؾ التمييز في استخداـ وسائؿ القوة، مف حيث األساليب أو األسمحة المستخدمة، بما يضمف إحداث أقؿ أضرار ومعاناة 

 ممكنة.
وتؤكد قواعد القانوف الدولي عمى مجموعة مف المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنييف وأرواحيـ وكرامتيـ، ومنحيـ 

لعيش حياة اقرب ما يكوف إلى الطبيعية حتى في ظؿ النزاع المسمح واالحتالؿ، بما في ذلؾ حماية وتشغيؿ الخدمات فرصة 
مف االتفاقية عمى أف كؿ طرؼ مف األطراؼ  23األساسية، كالصحة والتعميـ، والمياه وغيرىا دوف إبطاء. وتنص المادة 

ية مرور جميع إرساليات األدوية والميمات الطبية ومستمزمات العبادة السامية المتعاقدة عمى االتفاقية يجب أف يكفؿ "حر 
المرسمة حصرا إلى سكاف طرؼ متعاقد آخر المدنييف، حتى لو كاف خصما. وعميو كذلؾ الترخيص بحرية مرور أي رساالت 

 ساء الحوامؿ أو النفاس".مف األغذية الضرورية، والمالبس، والمقويات المخصصة لألطفاؿ دوف الخامسة عشرة مف العمر، والن

مف االتفاقية عمى أنو "ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىو شخصيا. تحظر  33وتنص المادة 
العقوبات الجماعية وبالمثؿ جميع تدابير التيديد أو اإلرىاب. السمب محظور. تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص 

 المحمييف وممتمكاتيـ."

مف االتفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو "يحظر عمى دولة االحتالؿ أف تدمر أي ممتمكات  53لمادة وتحظر ا
خاصة ثابتة أو منقولة تتعمؽ بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السمطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا 

 دمير."كانت العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا الت
مف االتفاقية مف أىـ موادىا بالنظر إلى أنيما تحدداف مجموعة مف الجرائـ كانتياكات جسيمة  147و 146وتعتبر المادتاف 

لالتفاقية وىي ما تعتبر جرائـ حرب، يجب مالحقة مقترفييا وتقديميـ لممحاكمة في محاكـ أي طرؼ مف األطراؼ السامية. 
أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أو  ت الجسيمة لالتفاقية تشمؿ"عمى أف االنتياكا 147تنص المادة 

ممتمكات محمية باالتفاقية: القتؿ العمد، والتعذيب أو المعاممة الالإنسانية، بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة، وتعمد 
كراه إحداث آالـ شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة،  والنفي والنقؿ غير المشروع، والحجز غير المشروع، وا 

الشخص المحمي عمى الخدمة في القوات المسمحة بالدولة المعادية، أو حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصورة قانونية وغير 
ضرورات حربية  هال تبرر  متحيزة وفقا لمتعميمات الواردة في ىذه االتفاقية، وأخذ الرىائف، وتدمير واغتصاب الممتمكات عمى نحو

 وعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
فتنص عمى "تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أي إجراء تشريعي يمـز لغرض فرض عقوبات جزائية  146أما المادة 

يمتـز كؿ طرؼ متعاقد … فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفوف أو يأمروف باقتراؼ إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية 
بمالحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا، وبتقديميـ إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتيـ. ولو 

ـ تشريعو، أف يسممو إلى طرؼ متعاقد معنى آخر لمحاكمتيـ مادامت تتوفر لدى الطرؼ أيضا، إذا فضؿ ذلؾ، وطبقا ألحكا
  المذكور أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص."
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 سياسة الحصار والقانون الدولي:

المسبب ، وىي تشكؿ القيود اإلسرائيمية المفروضة عمى حركة السكاف والبضائع حجر الزاوية في سياسة إسرائيؿ تجاه قطاع غزة
الرئيس لحدوث انتياكات حقوؽ اإلنساف في القطاع. فإلى جانب كوف ىذه السياسة تقييدًا غير مشروع لمحؽ األساسي في 

فإنيا تتسبب في وقوع انتياكات خطيرة لجممة مف الحقوؽ األخرى.  1،الحركة والتنقؿ كما كفمتو المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف
، والحؽ في 2وأثبتت تجربة سنوات عديدة أف أثر ىذه السياسة عمى االقتصاد كاف مدمرًا، وىي بذلؾ تنتيؾ الحؽ في العمؿ

قود، والدواء واألجيزة التمتع بمستوى معيشي مالئـ لمفرد وأسرتو. كما يشكؿ فرض قيود عمى وصوؿ إمدادات الغذاء، والو 
والطواقـ الطبية، والمواد التعميمية والمناىج الدراسية، والمعدات الالزمة لمصرؼ الصحي وحماية البيئة، انتياكات لمحؽ في 

، والحؽ في 5، والحؽ في التعميـ المناسب 4، والحؽ في التمتع بأعمى مستوى يمكف بموغو مف الصحة العقمية والجسمية3الغذاء
في بيئة صحية، وىي مسئوليات تقع عمى عاتؽ إسرائيؿ كما قررت محكمة العدؿ الدولية في قرارىا المتعمؽ بقانونية بناء العيش 

جدار الفصؿ العنصري في الضفة الغربية، والذي أكدت فيو عمى أف إسرائيؿ تتحمؿ المسئولية عف إعاقة عمؿ السمطة 
 يا تتحمؿ ىذه المسئوليات إذا لـ تتمكف ىذه السمطة مف احتراميا. الفمسطينية عمى احتراـ وتطبيؽ مسئولياتيا، وأن

وتعتبر اإلجراءات اإلسرائيمية شكاًل متعدد األوجو مف أشكاؿ العقاب الجماعي المفروض عمى سكاف القطاع برمتو. فيذه 
عدة في السياسة اإلجراءات ليست موجية ضد عدد محدود مف األشخاص لمبررات قانونية أو أمنية، بؿ ىي تشكؿ القا

اإلسرائيمية، بينما يشكؿ السماح بالحركة والوصوؿ استثناًء يتطمب ممارستو تصاريح خاصة تصدرىا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 
في كؿ مرة يحتاج فييا شخص أو مواد إلى التحرؾ خارج أو داخؿ قطاع غزة. ويعتبر إيقاع العقوبات الجماعية انتياكًا صارخًا 

ي اإلنساني، وبخاصًة لمحمايات التي تفرضيا اتفاقية جنيؼ الرابعة، وكذلؾ قواعد الىاي المتعمقة بأعراؼ الحرب لمقانوف الدول
 واالحتالؿ.

وبينما تستمر إسرائيؿ في االدعاء بأف احتالليا لقطاع غزة قد انتيى، وبالتالي انتيت مسئوليتيا عف سالمة واحتياجات سكانو 
رتباط، تشكؿ الممارسات اإلسرائيمية وقدرة إسرائيؿ عمى إغالؽ قطاع غزة بالفعالية والشدة التي فؾ اال منذاإلنسانية أيضًا، 

يصفيا ىذا التقرير أدلة عمى زيؼ ىذا االدعاء وعدـ استناده ألية أسس قانونية أو واقعية. وبموجب ىذه السيطرة ومداىا وقدرة 
الفعمية الكاممة، فإف حالة االحتالؿ والمسئوليات التي تترافؽ معيا إسرائيؿ عمى فرضيا باستمرار يرتقي إلى مستوى السيطرة 

مستمرة. وعميو فإف يتوجب عمى إسرائيؿ مراعاة الواجبات التي يفرضيا القانوف الدولي اإلنساني عمى قوة االحتالؿ اتجاه السكاف 
إلنساف الدولية عمى جميع الدوؿ والتي تشمؿ المدنييف في اإلقميـ الذي تحتمو، وكذلؾ الواجبات التي تفرضيا اتفاقيات حقوؽ ا

 كافة األراضي التي تخضع لسمطانيا القضائي.
  

                                                           
1
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 31اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 31مادة راجع ال 

2
 .مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 11راجع المادة  

3
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 33اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 12راجع المادة  

4
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 31راجع المادة  

5
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 12راجع المادة  
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 خالصت إحصبئيت

تشكؿ المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، يستطيع الباحث أو الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصوؿ عمى 
ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف ويالتقرير. ىذا معمومات توثيقية وافية حوؿ كؿ حادث يرد في 

 :استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلى وقواعد القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ
  خارج نطاؽ القضاء وتعمد القتؿ باستخداـ قوة غير متناسبة وىجمات عشوائية؛استمرار أعماؿ القتؿ 
 مف تجاوز األمياؿ مف الصيد مف خالؿ منعيـ ات الموجية ضد الصياديف، واستمرار حرمانيـ استمرار االعتداء

 ؛الثالثة
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  قرب حدود الفصؿ )المزارعيف، صائدي العصافير، رعاة ، المدنييف الفمسطينييفاستمرار االعتداءات الموجية ضد

 مف مزاولة أعماليـ بحرية؛واستمرار حرمانيـ ي الحصى والحجارة والحديد الخردة والبالستيؾ، جامعي الحطب(، األغناـ، جامع
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداؼ التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي؛ 
 ائع واإلفراد؛استمرار الحصار واإلغالؽ المشدد الذي ينتيؾ حرية حركة البض 
 

 3192نوفمبرخالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 
 

 عدد القتمى 4
 عدد الجرحى 5
 عمميات التوغلعدد  8
 الصيادين حاالت االعداد عمى 98
 المعتقمين عدد 91
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  انمذنيين استهذاف

المناطؽ المحاذية لحدود قطاع غزة  استيداؼ المدنييف في خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير، واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي
في  ات( مرّ 4قوات االحتالؿ المدنييف الفمسطينييف )استيدفت توثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف ووفقًا ل .الشرقية والشمالية

تداعيات خطيرة  ى ىذه الممارسةيترتب عمو  نيف بجروح متفاوتة،( مواط4ما أسفر عف إصابة ) المناطؽ القريبة مف الحدود،
لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ والمزارعيف ممف يممكوف أراضي فييا، وحرماف عشرات األسر مف مصدر رزقيا، واقتطاع 

زراعية وتمثؿ  راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضياألنسبة ميمة مف 
 نسبة ميمة مف مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة.

 ، كما يمي:3192 نوفمبرشهر خالل  حاالت استهداف المدنيينيستعرض التقرير 
  فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا

، تجاه منطقة األحمر والقطبانية 4/11/2013مف مساء يـو االثنيف الموافؽ  21:30الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 
ومنازؿ السكاف المدنييف القريبة مف الحدود شرقي بيت حانوف، دوف وقوع إصابات أو أضرار، وىو األمر الذي بّث الخوؼ 

 طفاؿ والنساء منيـ.واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األ
  مف صباح يـو األربعاء  11:15أطمؽ جنود االحتالؿ المتمركزوف داخؿ الشريط الحدودي، عند حوالي الساعة

مترًا مف الشريط الحدودي شرؽ بمدة القرارة شماؿ  100، النار تجاه شخص اقترب مسافة تقدر بحوالي 13/11/2013الموافؽ 
عامًا(، وىو مف سكاف بمدة القرارة، وتـ  23ابة المواطف أشرؼ فايز حماد أبو ظاىر، )خاف يونس. أسفر إطالؽ النار عف إص

دقيقة مف وقوع الحادث تمكنت طواقـ  15التنسيؽ عبر الصميب األحمر لتمكيف طواقـ اإلسعاؼ مف الوصوؿ إليو، وبعد 
أنو أصيب بعيار ناري في ساقو  االسعاؼ مف الوصوؿ الى المنطقة حيث تـ نقمو إلى مستشفى ناصر بخاف يونس وتبيف

 اليمنى مدخؿ ومخرج، ووصفت حالتو بالمتوسطة.
  أطمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا تجيا مجموعة مف العماؿ في مجاؿ الزراعة، وذلؾ عند حوالي

 500ى بعد حوالي )، بينما كانوا متواجديف في أرض زراعية عم15/11/2013مف يـو األربعاء الموافؽ  14:45الساعة 
متر(، مف حدود الفصؿ شرؽ قرية المصدر وسط قطاع غزة، أسفر عف إصابة عبد اهلل محمود عودة أبو منيفي البالغ مف 

عامًا(، بعيار ناري في الصدر، ووصمت سيارة تابعة لجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني وقامت بنقمو إلى مستشفى  25العمر )
 ر البمح، ومف ثـ حوؿ إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة.شيداء األقصى في مدينة دي

  15:50فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة 
برة الشيداء ، تجاه عدد مف الشباف المتنزىيف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مق22/11/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 

عامًا(،  23اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة اثنيف منيـ بجراح، وىما/ محمد عادؿ عفانة )
عامًا( بشظية عيار ناري في فروة الرأس، ووصفت المصادر الطبية في  19بعيار ناري في الساؽ، واسماعيؿ سمير عموش )

 لطفيفة. مستشفى كماؿ عدواف جراحيما با
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 :انمصف انصبروخي وانمذفعي

 ىذه اليجمات بالعشوائية وتسمت .مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة عدت قوات االحتالؿ مف قصفيا المدفعي والجوي مستيدفةص
حالة مف الرعب واليمع في نفوس  كما تبث عمميات القصؼمتمكاتيـ. لجية عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف وم

حسب توثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فقد سجؿ و . خاصة اليجمات الميمية السيما األطفاؿ والنساء منيـ ،المدنييف السكاف
مزرعتيف احداىما لمدواجف واالخرى مخصصة لتربية االغناـ تسببت في تدمير  ،قصؼ صاروخي ومدفعي ت( حاال7وقوع )

 .الصحي، شرؽ قرية أـ النصر )البدوية(، في محافظة شماؿ غزةمحطة معالجة مياه الصرؼ بوالحؽ القصؼ اضرار 

 ، كما يمي:3192 نوفمبرشهر خالل  حاالت استهداف المدنيينيستعرض التقرير 
  مف يـو الخميس الموافؽ  14:35بصاروخيف اثنيف، عند حوالي الساعة  اإلسرائيميقصفت طائرات االحتالؿ

، أرض خالية في مناطؽ األحمر والفرطة الحدودية شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، وجاء القصؼ 14/11/2013
 .بشكؿ مفاجئ، ما تسبب في بّث الخوؼ في نفوس المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

 مف مساء يـو الخميس الموافؽ  3:00الحربية اإلسرائيمية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  قصفت الطائرات
 ، أرض فارغة شرؽ حي الزيتوف شرؽ مدينة غزة ولـ يسفر القصؼ عف وقوع إصابات أو أضرار.14/11/2013
  مف يـو الثالثاء الموافؽ  20:50أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي العمودية، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة

، تجاه أحد مواقع المقاومة الفمسطينية، والكائف جوار محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي، شرؽ قرية أـ 19/11/2013
، ثـ أطمقت طائرات االحتالؿ النفاثة 21:05روخ ثاٍف عند الساعة النصر )البدوية(، في محافظة شماؿ غزة، أتبعتو بصا

تدمير الموقع بشكؿ في تسبب و ، ىز صوت انفجاره المنطقة بأسرىا، 21:15صاروخًا ثالثًا تجاه الموقع نفسو عند الساعة 
داخؿ مبناىا. كما  ( نوافذ6كما تضررت محطة المعالجة المجاورة، حيث تحطـ زجاج ) -حيث دمرت غرؼ متنقمة فيو -بالغ

تسبب القصؼ الثالث في انقطاع التيار الكيربائي عف أجزاء كبيرة مف المحافظة جراء قطع أسالؾ أحد الخطوط الكيربائية 
 .المغذية لممنطقة والقادمة مف معبر إيرز

  افؽ مساء الثالثاء المو  8:14قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، بصاروخيف عمى األقؿ، عند حوالي الساعة
 400إحداىما لمدواجف تبمغ مساحتيا  ،يونس ة حي المنارة، جنوب شرؽ خاف، مزرعتيف متجاورتيف في منطق19/11/2013
رأس غنـ، أسفر القصؼ عف  15، وكاف بيا 2ـ 550صوص، والثانية مخصصة لألغناـ تبمغ مساحتيا  3500، وكاف بيا 2ـ

ود ممكية المزرعتيف لورثة المرحـو الحاج جمعة بدر إسماعيؿ إصميح، تدمير المزرعتيف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات. وتع
 فردًا. 40ويعتاش مف العمؿ في المزرعتيف اربعة عائالت قواميا 

  مساء الثالثاء الموافؽ  8:20قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، بصاروخيف عمى األقؿ، عند حوالي الساعة
رًا مف الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، شرؽ بمدة القرارة، شماؿ شرقي خاف مت 250، ارض خالية عمى بعد نحو 19/11/2013

 يونس. تسبب القصؼ بإحداث حفرة كبيرة في المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات.
  مساء الثالثاء الموافؽ  8:25قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، بصاروخيف عمى األقؿ، عند حوالي الساعة

حفرة كبيرة في المكاف  في احداث، أرضًا زراعية في منطقة الزنة في بني سييال شرؽ خاف يونس، ما تسبب 19/11/2013
 دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات.
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 19/11/2013مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ  9:25ثة قذائؼ عند حوالي الساعة قصفت المدفعية اإلسرائيمية بثال ،
أرض خالية تقع إلى الشرؽ مف سوؽ السيارات شرؽ حي الزيتوف شرؽ مدينة غزة، ىذا ولـ يبمغ عف حصوؿ أضرار أو 

 اصابات جراء ىذا القصؼ.
 

 عمهيبث انتىغم في انمنبطك انحذوديت شمبل وشرق لطبع غزة

واصمت قوات االحتالؿ انتياكاتيا واستيداؼ المناطؽ الحدودية شماؿ وشرؽ قطاع غزة وسكانيا وممتمكاتيـ واألراضي الزراعية 
بعمميات توغؿ في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت خالليا آليات االحتالؿ  ( حاالت7)وشيدت الفترة التي يغطييا التقرير 

متر عف شريط الفصؿ  300-100ة المحاذية لمشريط الحدودي مسافة تترواح ما بيف في االراضي الزراعيتجريؼ تسوية و 
عمميات التوغؿ عف مقتؿ اربعة اشخاص خالؿ محاولتيـ التصدي لقوات االحتالؿ المتوغمة شرؽ خاف  وأسفرت الحدودي،

ية القريبة مف الشريط الحدودي، كما أف تكرار عمميات التوغؿ حـر مئات المزارعيف مف االنتفاع مف أراضييـ الزراع يونس،
 خشية تعرضيا لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ خسائر جديدة. 

 ، كما يمي:3192 نوفمبرشهر يستعرض التقرير عمميات التوغل في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة خالل 

  مساء يـو الخميس الموافؽ  8:00توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة
متر في بمدة  200، انطالقًا مف بوابة السريج عمى الشريط الحدودي شرؽ خاف يونس، مسافة تقدر بحوالي 31/10/2013

الشريط الحدودي تجاه الجنوب شرؽ منطقة الزنة، ورافؽ عممية  اذاةبمحالقرارة، وشرعت تمؾ القوات بأعماؿ تجريؼ وتمشيط 
مساء اليـو نفسو، سمع صوت انفجار في  11:00التوغؿ تحميؽ لطائرات االستطالع في سماء المنطقة. وعند حوالي الساعة 

لحقوؿ الزراعية في كما أطمقت قوت الحتالؿ المتوغمة عدة قذائؼ مدفعية تجاه ا كثيؼمنطقة التوغؿ، تبعو إطالؽ نار 
دقائؽ اطمقت طائرات مروحية كانت تحمؽ في سماء المنطقة النار بكثافة تجاه الحقوؿ الزراعية،  10المنطقة، وبعد حولي 

طالؽواستمر سماع دوي االنفجارات  مساء  11:30ند حوالي الساعة عو  مف مساًء. 11:30النار بشكؿ كثيؼ حتى الساعة  وا 
القساـ عف مقتؿ احد اعضائيا خالؿ تصدي افراد المقاومة لمقوة المتوغمة شرقي بمدة القرارة وبمدة  اليـو نفسو، اعمنت كتائب

عامًا(، بعد إصابتو بشظايا في الرأس، وعف اصابة شخص آخر  23عبساف الجديدة وىو المواطف ربيع خميؿ سميماف بركة، )
واستمرت عممية التوغؿ في المنطقة وسط  ر في خاف يونس.مف أفراد المقاومة بجروح متوسطة، وتـ نقميما إلى مستشفى ناص

مف فجر يـو الجمعة الموافؽ  2:30اطالؽ نار متقطع وتحميؽ مكثؼ لطائرات االحتالؿ في سماء المنطقة حتى الساعة 
 ؿ.انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي الفص وأعادت، حيث انسحبت قوت االحتالؿ االسرائيمي مف منطقة التوغؿ 1/11/2013

، أطمقت طائرة حربية تابعة لقوات االحتالؿ صاروخًا، 1/11/2013مف صباح يـو الجمعة الموافؽ  5:00وعند حوالي الساعة 
 تجاه أرض زراعية في منطقة القرارة، شرؽ خاف يونس، ما تسبب بإحداث حفرة في المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات.

ائب القساـ عف مقتؿ ثالثة مف أعضائيا نتيجة القصؼ االسرائيمي واالشتباكات صباحًا أعمنت كت 5:30وعند حوالي الساعة 
عامًا(، محمد عصاـ  26عامًا(، محمد رشيد حسيف داوود، ) 35التي شيدتيا منطقة التوغؿ وىـ: خالد محمد جمعة أبو بكرة، )

الدفاع المدني مف الوصوؿ الى المكاف ولـ تسمح قوات االحتالؿ االسرائيمي لطواقـ االسعاؼ و  عامًا(. 23عمر القصاص، )
ساعة تقريبًا، حيث سمحت لمطواقـ الطبية والصميب االحمر بالوصوؿ الى المكاف عند  32عمميـ لمدة  وأعاقتلنقؿ الشيداء 
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مساء اليـو  4:00، وتواصمت عممية البحث حتى الساعة 2/11/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  8:00حوالي الساعة 
نت خالؿ ىذه الفترة طواقـ االسعاؼ مف انتشاؿ جثة الشييد خالد محمد ابو بكرة، مف نفؽ تابع لكتائب القساـ في نفسو وتمك

في جثتي الشييديف  العثور عمى لـ تتمكف طواقـ االسعاؼ مفبينما المنطقة وكاف مصاب بحروؽ في الوجو وكدمات وكسور، 
  .مكاف وقوع الحادث

 ( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 8توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف )مف فجر يـو األحد  1:00
مترًا  200الشمالية في منطقة السيفا شماؿ غرب بيت الىيا لمسافة تقدر بػ حدود الفصؿ، انطالقًا مف 03/11/2013الموافؽ 

ارعيف المتواجديف في مناطؽ السيفا وبورة أبو سمرة إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار متقطع، ما دفع المز 
عمى حياتيـ، واتخذت اآلليات المتوغمة مسارًا ليا بمحاذاة حدود الفصؿ تجاه الشرؽ حتى وصمت المنطقة الصناعية المدمرة 

ف صباح اليـو نفسو، دوف وقوع إصابات م 11:00غربي معبر بيت حانوف )إيرز(، وانسحبت مف المنطقة  عند حوالي الساعة 
 أو أضرار.

 ( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 8توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف )مف صباح يـو  7:00
، انطالقًا مف حدود الفصؿ  الشمالية، في منطقة بورة أبو سمرة شماؿ بيت الىيا، لمسافة تقدر 7/11/2013الخميس الموافؽ 

مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار متقطع، ما دفع المزارعيف المتواجديف في المنطقة إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا عمى  300ب
 حياتيـ، وانسحبت مف المنطقة في ساعات صباح اليـو نفسو، دوف وقوع إصابات أو أضرار.

 ( آليات عسكرية، عند حو 4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف ) مف صباح يـو  10:00الي الساعة
، انطالقًا مف حدود الفصؿ  الشرقية، في المنطقة الحدودية الواقعة شرؽ مقبرة الشيداء االسالمية 8/11/2013الجمعة الموافؽ 

مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار متقطع، ما دفع المزارعيف المتواجديف في المنطقة إلى  200شرؽ جباليا، لمسافة تقدر بػ
غادرة مزارعيـ خوفًا عمى حياتيـ، واتخذت اآلليات المتوغمة مسارًا ليا تجاه الشماؿ، وانسحبت مف منطقة أبو صفية الحدودية م

 مف منتصؼ اليـو نفسو. 12:00عند حوالي الساعة 
  ادي غزة جرافات انطالقا مف حدود الفصؿ الواقعة شماؿ شرؽ قرية و  4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية معززة بنحو

متر، ثـ اتجيت 200. ووصمت توغميا لمسافة 13/11/2012صباح يـو األربعاء  7:00جحر الديؾ، عند حوالي الساعة 
مف صباح  9:30جنوبا بمحاذاة حدود الفصؿ حيث أجرت عمميات تسوية وتجريؼ في األراضي المحاذية، وعند حوالي الساعة 

 إلى داخؿ حدود الفصؿ. نفس اليـو انسحبت
 بعدد مف 13/11/2013صباح يـو األربعاء الموافؽ  8:00ت قوات االحتالؿ االسرائيمي، عند حوالي الساعةتوغم ،

متر، وتقدمت جنوبًا بمحاذاة الشريط الحدودي  200اآلليات العسكرية، في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، مسافة تقدر بحوالي 
يط في المنطقة عمى امتداد الشريط الحدودي، واستمرت عممية الفاصؿ تجاه بمدة الفخاري، وشرعت في اعماؿ تسوية وتمش

 صباحًا، حيث اعادت قوات االحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي. 9:30التوغؿ حتى الساعة 
  مف صباح يـو الثالثاء  8:45توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة

متر شرؽ بمدة القرارة، شرؽ خاف يونس. وشرعت تمؾ القوات في أعماؿ  200، مسافة تقدر بحوالي 19/11/2013الموافؽ 
تجريؼ وتسوية في المنطقة التي شيدت نياية الشير الماضي تفجير نفؽ واشتباكات مع عناصر مف المقاومة في المنطقة. 

طالؽ عدد مف القذائؼ المدفعية، واعادت قوات االحتالؿ  واستمرت عممية التوغؿ لعدة ساعات وسط إطالؽ نار متقطع وا 
 صباحًا. 11:30اإلسرائيمي انتشارىا الى داخؿ الشريط الحدودي عند حوالي الساعة 
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 استهذاف انصيبدين

عمى خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحؽ الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة واصمت
توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى  مف ،21/11/2012بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بتاريخ  تو قوات االحتالؿما أعمن عكس

كما اعتقمت قوات االحتالؿ ، تجاه الصياديف إطالؽ نار لةحا( 12حيث رصد مركز الميزاف ) ة أمياؿ،ستة أمياؿ بداًل مف ثالث
  وتخريب معدات صيد لعدد مف الصياديف في عرض البحر. ( صياديف، وتـ االستيالء عمى قاربي صيد،6)

( ميؿ بحري وأف تقميص ىذه 20والجدير ذكره أف اتفاقيات أوسمو كانت منحت الصياديف الفمسطينييف الحؽ في الصيد لمسافة )
طاع غزة المساحة بدأ كوسيمة مف وسائؿ العقاب الجماعي لمسكاف، حيث فرضت سمطات االحتالؿ اإلغالؽ الشامؿ عمى ق

أمياؿ وصواًل إلى الثالثة  6ميؿ ثـ  12ميؿ إلى  20، ومنذ ذلؾ التاريخ دأبت عمى تقميص المساحة مف 9/10/2000بتاريخ 
. ويستمر إغالؽ البحر في وجو الصياديف كجزء مف سياسة العقاب الجماعي 2009أمياؿ في أواخر كانوف الثاني )يناير( 
 .2007واصؿ تمؾ القوات فرضو عمى قطاع غزة بشكؿ شامؿ منذ أيموؿ )سبتمبر( المتمثؿ في الحصار واإلغالؽ الذي ت

 الصيادين الفمسطينيين عمى النحو اآلتي: االحداث التي خاللها استهدافويستعرض التقرير 
 مف يـو الجمعة الموافؽ  20:00عند حوالي الساعة  فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة
نصؼ تقريبًا و عمى بعد ميؿ  عرض البحر غربي شاطئ محافظة رفح، تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في 1/11/2013

 .مف الشاطئ
  مف يـو السبت الموافؽ  20:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
القريبة مف  -تي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحةتجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف ال 2/11/2013

 غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة. -حدود الفصؿ المائية
  مف يـو السبت الموافؽ  00:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
ي عرض البحر غربي ميناء الصياديف في غزة، كما وفتحت خراطيـ تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت ف 2/11/2013

 مياىيا بشكؿ كثيؼ تجاه المراكب نفسيا.
  مف يـو السبت الموافؽ  19:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
طئ محافظة رفح، وقد افاد أحد الصياديف تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر غربي شا 2/11/2013

المركز بأف إطالؽ النار استمر لمدة ثالث ساعات بشكؿ متقطع  وبأنو جرى عمى بعد ميؿ بحري ونصؼ الميؿ تقريبًا مف 
مف يـو الجمعة الموافؽ  20:00الشاطئ، دوف أف يبمغ عف وقوع أضرار أو إصابات، كما وفتحت النار عند حوالي الساعة 

 تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في المنطقة نفسيا. 1/11/2013
  مف صباح يـو الخميس الموافؽ  5:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
مف القريبة  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة 7/11/2013

 غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة. -حدود الفصؿ المائية
  قوات االحتالؿ تفتح النار تجاه الصياديف وتتسبب في فقدانيـ شباكيـ وتصيب أحدىـ قبؿ اعتقالو وشقيقو في بيت

سبت الموافؽ مف فجر يـو ال 4:30الىيا فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة 
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القريبة مف  -، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة9/11/2013
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الصياديف نصبوا شباؾ الصيد  -حدود الفصؿ المائية

 -دوف أف يدخموىا -ة شمااًل، فسحبيا التيار شمااًل عمى حدود المنطقة، وبمجرد اقترابيـ منيا( الحدودية المائيKقرب المنطقة )
والصياديف   اضرار الحاؽ الى أدى ماوالتراجع جنوبًا،  فتح أحد الزوارؽ النار تجاىيـ بشكؿ مباشر، ما دفعيـ إلى ترؾ الشباؾ

 40" قطعة مف الشباؾ، حاتـ صالح رشدي أبو وردة )14عامًا( فقد " 55المتضرريف ىـ: صبحي محمد موسى سعد اهلل )
 " قطعة مف الشباؾ.  12عامًا(  فقد " 20" قطعة مف الشباؾ، ومحمد أميف رشدي أبو وردة )14عامًا( فقد "

  اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 10/11/2013ؽ مف صباح يـو األحد المواف 10:00عند حوالي الساعة ،
عامًا(، وأفاد الصياد: فضؿ أبو وردة شقيؽ المعتقميف  18عامًا(، وشقيقو: محمود ) 23األخويف: صداـ صالح رشدي أبو وردة )

شباؾ الصيد مف صباح اليـو نفسو لغرض العثور عمى  9:00المركز، بأف شقيقيو توجيا إلى شاطئ البحر عند حوالي الساعة 
الخاصة بعائمتيـ واحضارىا، إال أف قوات االحتالؿ فتحت النار تجاه قاربيما )حسكة مجداؼ(، واقتربت منيما، وأجبرتيما عمى 
. والجدير ذكره أف الصياديف مف سكاف منطقة  السباحة تجاه الزورؽ، ثـ اقتادتيما والحسكة تجاه شمااًل إلى مكاف غير معمـو

مف مساء اليـو نفسو مف  21:00محافظة شماؿ غزة. ىذا وأفرجت قوات االحتالؿ عنيما عند حوالي الساعة النزلة بجباليا في 
خالؿ معبر بيت حانوف )إيرز(، وتبيف أف محمود أصيب بشظية في يميف خاصرتو أثناء إطالؽ النار عمى قاربيـ قبيؿ عممية 

 االعتقاؿ، ووصفت المصادر الطبية جراحو بالطفيفة.
  مف  14:30ارؽ االحتالؿ التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت زو

، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف غرب خاف يونس، استمر اطالؽ النار بشكؿ 12/11/2013مساء يـو الثالثاء الموافؽ 
 ، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.13/11/2013مف فجر يـو االربعاء الموافؽ  4:00متقطع حتى الساعة 

 مراكب  12/11/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ  17:30 استيدفت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية عند حوالي الساعة
غربي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

الىيا في محافظة شماؿ غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية بأف الزوارؽ قامت برش المياه مف خالؿ خراطيـ تجاه أحد المراكب بيت 
 أمياؿ داخؿ مياه البحر ما اضطر المنش إلى التراجع تجاه الجنوف، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. 6)لنش( عمى مسافة 

 مف صباح األربعاء الموافؽ  06:30ف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيرا
القريبة مف  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة 13/11/2013

 غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة. -حدود الفصؿ المائية
 مف صباح يـو السبت الموافؽ  20:00نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية

القريبة مف  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة 16/11/2013
 .بي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزةغر  -حدود الفصؿ المائية

  مف مساء يـو األحد الموافؽ  18:20ائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسر
القريبة مف  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الواحة 17/11/2013

انية أف أحد الزوارؽ اقترب مف أحد غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وتفيد التحقيقات الميد -حدود الفصؿ المائية
حدى الحسكات، وأطمؽ النار عمييا بشكؿ مباشر، وأجبر صياديف اثنيف كانا عمى متف الحسكة مف  لنشات الجر الفمسطينية وا 

، عامًا( 20النزوؿ لمماء والسباحة تجاه الزورؽ، ومف ثـّ اعتقميما واقتادىما تجاه الشماؿ، وىما: عمار أسعد محمد السمطاف )
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عامًا(، وكالىما مف سكاف حي السالطيف في بيت الىيا، وأخمي سبيميـ عند حوالي الساعة  24ومحسف أكـر دياب زايد )
. وأفاد ذوي المعتقميف المركز بأف قوات االحتالؿ استولت عمى القارب 18/11/2013مف فجر االثنيف الموافؽ  3:00

 )الحسكة( والشباؾ الخاصة بيـ.
  مف مساء يـو األربعاء الموافؽ   18:00بية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحر

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة تقدر بحوالي ميؿ بحري قبالة  27/11/2013
انية أف أحد القوارب المطاطية اقترب مف قارب صيد فمسطيني ميناء الصياديف الجديد، غربي مدينة رفح، وتفيد التحقيقات الميد

صغير )حسكة مجداؼ(، وأمر مف عميو بخمع مالبسيـ والسباحة تجاه القارب المطاطي، وعند رفضيـ السباحة، أطمؽ الجنود 
قاربيـ، وقيدوىـ  النار قرب القارب، ما أجبر صياديف اثنيف كانا عمى متف الحسكة مف خمع مالبسيـ، حيث خطفيـ الجنود عف

( دقيقة نقموىـ إلى الزورؽ الحربي، وألبسوا مالبس غير مالبسيـ )ترنؽ(،  وبعد ثالثيف دقيقة 30وعصبوا أعينيـ، وبعد حوالي )
نقموا لقارب مطاطي الذي انطمؽ بيـ، حتى وصؿ لميناء بحري، خضعوا لمتحقيؽ، وأجبروا عمى النـو طواؿ الميؿ وىـ مقيديف 

عامًا(، وكالىما  16عامًا(، وأحمد خميؿ محمود حسونة ) 17ي األعيف ، وىما: محمود خميؿ محمود حسونة )اليديف ومعصوب
مف بعد  12:00مف سكاف القرية السويدية في منطقة المواصي، جنوب غرب مدينة رفح، وأخمي سبيميـ عند حوالي الساعة 

ز بأف قوات االحتالؿ استولت عمى القارب الصغير )حسكة . وأفاد ذوو المعتقميف المرك28/11/2013ظير الخميس الموافؽ 
 مجداؼ( والشباؾ الخاصة بيـ. 
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 االعتمبل وانحجز انتعسفي

واصمت قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سواء مف خالؿ توغالتيا في أراضي 
تستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض  حيث لمفمسطينييف كمصائد المعابر واستخداـالقطاع، أو مف خالؿ مطاردة الصياديف 

ليـ. في انتياؾ يوضح مدى تحمؿ تمؾ القوات مف التزاماتيا  العالج فتعتقميـ أو تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا التصاريح الالزمة
 الرابعة. القانونية التي تفرضيا قواعد القانوف الدولي اإلنساني، خاصة اتفاقية جنيؼ

( 6( مواطنيف، مف بينيـ )10)وحسب توثيؽ مركز الميزاف فقد شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقاؿ قوات االحتالؿ 
بعد توجيو لممعبر لغرض مقابمة المخابرات اإلسرائيمية، ومريض  ،الفاصؿ( أطفاؿ بالقرب مف الشريط الحدودي 3و) صياديف

 .مف أجؿ العالج في مستشفى المطمع في القدسبناء عمى تقديمو طمب لممرور 

 
 يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي:

 
  الخميس يـومف  9:00اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتواجدة في معبر بيت حانوف )إيرز(، عند حوالي الساعة 

عامًا( مف سكاف رفح، بعد توجيو لممعبر لغرض مقابمة  24المريض: عبد اهلل أحمد عودة أبو عاذرة ) ،14/11/2013 الموافؽ
 -المخابرات اإلسرائيمية، بناء عمى تقديمو طمب لممرور مف أجؿ العالج في مستشفى المطمع في القدس، حيث يعاني مف مرض

اح الخميس مف صب 8:00في األذف. وتفيد التحقيقات الميدانية أف أبو عاذرة توجو لممعبر عند حوالي الساعة  -اضطرابات
نفسو حيث أخضع لمتحقيؽ، وأفاد والده انو اتصؿ عمى االرتباط الفمسطيني نتيجة عدـ عودتو نجمو حتى ساعات المساء، وبعد 

 مف مساء اليـو نفسو بأنو معتقؿ لدى قوات االحتالؿ. 19:00المتابعة أبمغوه عند حوالي الساعة 
 
  ووفقا ،23/11/2013 الموافؽ السبت يـو مساء 12:30 الساعة حوالي عند أطفاؿ ثالثة اإلسرائيمي قوات اعتقمت 

فادة المتوفرة لممعمومات  والحقتيـ( الديؾ جحر) غزة وادي قرية مف الشرقية المنطقة سكاف مف أطفاؿ ثالثة تسمؿ فقد أحدىـ وا 
 عبر سراحيـ أطمؽ ثـ ومف لمتحقيؽ أخضوا حيث التحقيؽ مراكز أحد إلى واقتيادىـ باعتقاليـ، قامت ذلؾ وبعد االحتالؿ قوات
 مف البالغ البحابصة عياد جمعاف عياد: ىـ والمعتقميف. اليـو نفس مف 4:00 الساعة حوالي عند" إيرز" حانوف بيت معبر
 مف البالغ ضاىر أبو محيسف صبري أحمد عاما، 17 العمر مف البالغ( السواركة) غنيـ أبو عطية فوزي محمد عاما،17 العمر
 تسمؿ العازلة المنطقة. عاما17 العمر

  



16 

 

 انخبتمت

استمرار يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي اإلنساني في قطاع غزة؛ مف خالؿ 
طالؽ النار دوف تمييز وتعمد  واستمرار  ؛استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف؛ و المدنييف استيداؼأعماؿ القتؿ وا 

نتياكات اإلسرائيمية المتواصمة في المناطؽ التي تقيد حؽ الفمسطينييف في الوصوؿ كما يظير التقرير اال .مف الصيدحرمانيـ 
انتياكات منظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي ارتكاب قوات االحتالؿ  حيث تواصؿإلييا في البر والبحر، 

تيدافيا المتكرر لممدنييف والمزارعيف الذيف يحرموف مف مصادر رزقيـ، كما يتعرضوف لمقتؿ واإلصابة لحقوؽ اإلنساف باس
بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بتاريخ  تو قوات االحتالؿعمى عكس ما أعمن واالعتقاؿ التعسفي عمى نحو يمس بكرامتيـ اإلنسانية

21/11/2012. 
المدنييف الفمسطينييف في ره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف يجدد استنكا

يجدد استنكاره  . كماينتيؾ القانوف الدولي الذيالقيود التي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ قطاع غزة واستمرار 
لالنتياكات الموجية ضد الصياديف؛ واستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الوصوؿ إلى المستشفيات وتمقي العالج والرعاية 

ويشدد مركز الميزاف عمى أف استمرار الحصار يشكؿ مساسًا جوىريًا بجممة  .الصحية المناسبة؛ ومواصمة االعتقاالت التعسفية
ة لمفمسطينييف في قطاع غزة، ويمعب دورًا أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقـ المشكالت حقوؽ اإلنساف بالنسب

 االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظؿ ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوؼ السكاف.
انوف الدولي اإلنساني، والقانوف الدولي لحقوؽ مركز الميزاف يرى في مضي قوات االحتالؿ اإلسرائيمية قدمًا في انتياؾ قواعد الق

اإلنساف انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عف القياـ بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنييف في األراضي الفمسطينية 
تمؾ  -يزؿولـ  –شجع  ،أف عجز المجتمع الدولي عف اتخاذ خطوات فاعمةو  المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.

 القوات عمى مواصمة انتياكاتيا.
ويطالب مركز الميزاف المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري والفعاؿ لوقؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضماف 

ومركز مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع. 
الميزاف يؤكد عمى أف العقوبات الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف، وتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ 

 القانوف الدولي اإلنساني ويرقى الحصار وجممة الممارسات األخرى إلى مستوى الجرائـ ضد اإلنسانية. 
العاجؿ والفاعؿ لوقؼ انتياكات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لقواعد  بالتحرؾي لمجتمع الدولا مطالبتوالميزاف يجدد مركز كما 

في األراضي الفمسطينية المحتمة ومالحقة  ةوالعمؿ عمى تطبيؽ العدال ،القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف
 وتقديميـ لمعدالة. نتياكاتأمروا بارتكاب ىذه االارتكبوا أو مف كؿ 
مركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت مف العقاب التي ميزت سموؾ المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوؽ اإلنساف وال

 وقواعد القانوف الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
 

 انتهى
 
 


