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 مقدمة
 

اإلسرائيمي المنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ تتواصؿ انتياكات قوات االحتالؿ 
اإلنساف، فيي تستيدؼ المزارعيف ورعاة األغناـ وجامعي الحجارة والحصى والحديد والبالستيؾ القديـ والحطب 

، عسفيبشكؿ ت وصائدي العصافير والصياديف في عرض البحر أو عمى الشاطئ، تقتؿ وتدمر وتحاصر وتعتقؿ
لموفاء بالتزاماتيا السيما الدوؿ األطراؼ الموقعة عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة  ،مف المجتمع الدوليتحرؾ دوف 

ات الجسيمة ويوفر الحماية لممدنييف الفمسطينييف مف تمؾ االنتياكالقانونية تجاه منع انتياؾ قواعد االتفاقية 
 يـ.والمنظمة والمتواصمة التي ترتكب بحق

الوقائع الميدانية إلى أف قوات االحتالؿ سعت ومنذ األياـ األولى الندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية في تشير و 
إلى فرض منطقة مقيدة الوصوؿ عمى امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، مف خالؿ  27/9/2000

ع التي تقع في حـر المنطقة الحدودية، وصواًل عمميات اليدـ والتدمير والتجريؼ المنظـ لممنازؿ والمنشآت والمزار 
% مف مساحة األراضي المزروعة 35إلى التبني الصريح لنيتيا حرماف الفمسطينييف مف مساحة تمثؿ ما نسبتو 

 . 1% مف إجمالي مساحة قطاع غزة15في قطاع غزة و
المحتمة التابع لؤلمـ المتحدة كما تشير إحصاءات مكتب تنسيؽ الشئوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية 

(OCHA إلى أف قوات االحتالؿ ىدمت وجرفت المنشآت والمزروعات في نطاؽ )ـ عمى امتداد الحدود 500
%. ىذا وتتفؽ 75بنسبة  1000% فيما ىدمت وجرفت المنشآػت واألراضي المزروعة في نطاؽ 100بنسبة 

ـ المتحدة المتخصصة عمى أف مسافة حظر الوصوؿ المؤسسات الفمسطينية والمؤسسات الدولية ووكاالت األم
متر وال تقتصر عمى ما أعمنتو قوات االحتالؿ  1500التي تنفذىا قوات االحتالؿ عمى أرض الواقع تصؿ إلى 

 متر مف الحدود.  300مف أنيا ستستيدؼ مف يقترب حتى مسافة 
مف يتحرؾ في المناطؽ الحدودية مف مسافة  قوات االحتالؿ االسرائيمي تستيدؼ كؿ أف وتفيد المعطيات الميدانية

متر( رغـ اعالنيا في وقت سابؽ أف المنطقة العازلة التي تسعى إلييا  1000تصؿ إلى أبعد مف كيمو متر )
  فقط. مترًا مف الحدود 300 تصؿ إلى مسافة

وجو الصياديف وفيما يتعمؽ بالحصار البحري المفروض عمى قطاع غزة، فقد أغمقت قوات االحتالؿ البحر في 
ميؿ بحري المتاحة  (20)ولـ يتمكف الصيادوف الفمسطينيوف مف الوصوؿ إلى مسافة  9/10/2000منذ 

( ميؿ ومف ثـ ستة أمياؿ وصواًل إلى ثالثة أمياؿ بحرية 12لمفمسطينييف وفقًا التفاقات أوسمو بؿ تراجعت إلى )
حيث سمحت قوات االحتالؿ لمصياديف  22/11/2012حتى  2009استمرت منذ شير كانوف الثاني )يناير( 

أمياؿ  3الفمسطينييف بالوصوؿ إلى مسافة ستة أمياؿ بعد تفاىمات مع حكومة غزة ولكنيا عادت إلى مسافة اؿ
وحتى  18/5/2013، ثـ سمحت لمصياديف بالعمؿ عمى مسافة الستة أمياؿ بحرية بتاريخ 23/3/2013بتاريخ 

يضاؼ إلى ذلؾ استيداؼ قوات االحتالؿ لكؿ مف يقترب مف المنطقة . 2ة التي يغطييا التقريرنياية الفتر 
مترًا.  700مترًا وقد تصؿ إلى  200الحدودي المالصقة لشاطئ بحر بيت الىيا وعمى مسافات متفاوتة أقميا 

                                                           
1

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

 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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باإلضافة إلى منعيا الصياديف مف العمؿ في نطاؽ ميؿ ونصؼ بحري مف حدود الفصؿ المائية )امتداد حدود 
 (.1948المرسومة في العاـ  الفصؿ

 
% مف المساحة التي تقرىا اتفاقية أوسمو ومالحقيا. وال 85وبموجب ذلؾ تحـر قوات االحتالؿ الصياديف مف 

يقتصر انتياؾ قوات االحتالؿ عمى حظر الوصوؿ بؿ ترتكب انتياكات شبو يومية بحؽ الصياديف كإطالؽ النار 
يقاع القتمى والجرحى في صفوف يـ، واعتقاؿ العشرات واستخداـ أساليب مف شأنيا أف تحط مف كرامتيـ المتكرر وا 

اإلنسانية، وتخريب معدات الصيد وممتمكاتيـ واالستيالء عمى قوارب صيدىـ، وفي كثير مف األحياف ترتكب ىذه 
 االنتياكات داخؿ األمياؿ الثالثة نفسيا.

 
قوؽ اإلنساف يواصؿ المركز نشاطو الدؤوب في ومف منطمؽ سعي مركز الميزاف لحماية وضماف احتراـ مبادئ ح

في سبيؿ فضح ووقؼ انتياكات قوات  -كإحدى الوسائؿ الميمة -الرصد والتوثيؽ وبشكؿ منظـ ومستمر عمميات
 ، نضع بيف أيديكـ ىذا التقرير التوثيقيالفمسطينييف، وعمى طريؽ جبر الضرر ومحاسبة المجرميف االحتالؿ بحؽ

الذي يأتي عمى كؿ االنتياكات التي ترتكبيا قوات االحتالؿ في المناطؽ الحدودية وفي عرض البحر وىي 
 . المناطؽ مقيدة الوصوؿ برًا وبحراً 

 
وانتياكات قواعد القانوف تعريؼ المناطؽ مقيدة الوصوؿ ويصؼ المنطقة جغرافيًا، يورد ىذا التقرير بشكؿ موجز و 

كبيا قوات االحتالؿ مف خالؿ تمييد يبدأ بو التقرير إلعطاء خمفية وصفية مف الناحية الدولي اإلنساني التي ترت
 الجغرافية والتاريخية والقانونية.

االحتالؿ كمنطقة  ويتناوؿ التقرير كؿ الحوادث التي وقعت بالقرب مف الشريط الحدودي، الذي أعمنتو قوات
متر عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية ونصؼ الكيمو  موكي حواليحدودية يمنع الوصوؿ إلييا، والبالغ عرضيا 

لقطاع غزة، حيث يرصد التقرير مجمؿ االنتياكات التي تعرض ليا المواطنوف وسكاف المنطقة الحدودية، 
ارة والحصى والحديد والمزارعوف، والمشاركوف في األنشطة المناىضة إلقامة منطقة عازلة، وعماؿ جمع الحج

 العصافير ورعاة األغناـ وجامعي الحطب.  يالخردة وصائد
ف بشكؿ منظـ وشبو يومي، حيث تحرميـ سمطات يف الفمسطينييالنتياكات التي يتعرض ليا الصيادكذلؾ يتناوؿ ا

االحتالؿ مف مزاولة مينة الصيد عبر طائفة متنوعة مف اإلجراءات والممارسات التي تنتيؾ قواعد القانوف الدولي 
اإلنساني ومبادئ حقوؽ اإلنساف، فبعد أف حصرت الصيد في مساحة ستة أمياؿ بحرية قمصتيا مؤخرًا لثالثة 

صار المفروض عمى قطاع غزة، بينما تواصؿ تمؾ القوات مالحقة الصياديف حتى ضمف أمياؿ، في سياؽ الح
ىذه المساحة وتطمؽ النار عمييـ وعمى قواربيـ وتتعمد تخريب محركاتيا وتعتقميـ بطريقة تمتيف كرامتيـ اإلنسانية 

 شباؾ وغيرىا. وتستولي عمى قواربيـ ومتعمقاتيـ الشخصية األخرى وتخرب معدات الصيد الخاصة بيـ كال
 

وحتى  اكتوبرة مف مطمع ويركز التقرير عمى رصد وتوثيؽ تمؾ االنتياكات في قطاع غزة خالؿ الفترة الممتد
 التوضيحية. واألشكاؿ . مدعمًا باألرقاـ واإلحصائيات2013مف العاـ  سمبردينياية 
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 توطئة قبنونية
 

 
االحتالؿ فرضيا بمحاذاة حدود الفصؿ، ومدى قانونيتيا، تختمؼ اآلراء حوؿ تسميات المنطقة التي يحاوؿ 

 خط وفؽ الحالي بشكميا القطاع حدود ويتطرؽ التقرير إلى تعريؼ المنطقة المقيد الوصوؿ إلييا، حيث رسمت
 في النار إطالؽ وقؼ محادثات خالؿ  1948في العاـ إسرائيؿ دولة وقياـ فمسطيف احتالؿ أعقاب في اليدنة
، 1949عاـ  في االحتالؿ( ودولة ولبناف وسوريا، واألردف، )مصر، المتحاربة العربية الدوؿ بيف رودس جزيرة

 . 3العربية مصر بجميورية جنوًبا تتصؿ وشرًقا، فيما شماالً  المحتمة الفمسطينية األراضي مع الحدود تمؾ وتتقاطع
ثـ تطور المصطمح إلى المناطؽ  أو المنطقة العازلة، -(Buffer zone)وفي البداية جرى التعامؿ مع مصطمح 

( وىذا المصطمح ARA( والذي يرمز لو باالختصار)Access Restricted Areas) مقيدة الوصوؿ
 يحظى بإجماع المنظمات والوكاالت الدولية ومنظمات حقوؽ اإلنساف المحمية.

 

أحادي الجانب في قطاع  وقد ظيرت المناطؽ مقيدة الوصوؿ إلى الواجية بعد تنفيذ قوات االحتالؿ لخطة الفصؿ
مرورًا باليدنة مع قوات االحتالؿ والتيدئة التي  ،12/9/2005غزة، واالنسحاب مف مناطؽ القطاع كافة بتاريخ 

مف خروقات لتمؾ القوات في المناطؽ الحدودية. وكرست قوات  ، وما تخمميا19/6/2008أعمنت بتاريخ 
، حيث ألقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي 2008العاـ المناطؽ مقيدة الوصوؿ بصورة فعمية في االحتالؿ 

حذرت  2012، 2011 ،2010، 2009، 2008منشورات عشرات المرات عمى محافظات غزة خالؿ أعواـ 
مترًا، وأف مف يقترب مف الحدود يعرض حياتو لمخطر،  300فييا مف االقتراب مف حدود الفصؿ لمسافة تزيد عف 

 لقطاع الشرقية والشمالية.ودعمت الرسالة بخارطة لحدود ا
 

 لبيت الغربية الشمالية الحدود مف بدًءا كـ 62 طوؿ عمى ونصؼ الكيمو متر كيمو تمؾ المنطقة بحوالي وتقدر
شرقي بيت حانوف ثـ  القطاع، شرقي إلى الحدود تمتؼ حيث حانوف، وبيت ،)البدوية( أـ النصر قريةثـ  الىيا،
 ومنطقة الشرقية، جديدة بمنطقة مروًرا غزة، شماؿ محافظة إطار في وذلؾ جباليا مف األجزاء الشرقية تأتي

 تجمعات بأربع تمر ثـ غزة، محافظة شرؽ وجنوب شرؽ ،)الديؾ جحر( غزة  وادي وقرية التركماف الشرقي،
 ومدينة المصدر، قرية المغازي، مخيـ البريج، مخيـ :التالي النحو عمى وىي البمح، دير محافظة تقع شرؽ سكنية

ىي: القرارة،  يونس خاف محافظة شرؽ أخرى سكنية تجمعات بستة ذلؾ بعد وتمر السمقا، وادي وأخيًرا دير البمح،
 عند بمدة الحدودية المناطؽ وتنتيي الفخاري، وأخيًرا الجديدة، وعبساف الكبيرة، وعبساف خزاعة، و سييال، بني و

 . رفح محافظة شرؽ الشوكة
 

السمؾ،  أو الفاصؿ، الجدار أو األمني، كالسياج  :مسميات مف عمييا يطمؽ ما أو الفصؿ، حدود وصؼ ويمكف
ودولة  غزة قطاع بيف يفصؿ منتظـ، غير بشكؿ تسير إلكترونية شائكة أسالؾ عف عبارة بأنيا 4الحدود، أو

                                                           
راجع تقرير االحتالؿ ينتيؾ كؿ القواعد ومعاناة المدنييف تستمر وتتصاعد تقرير حقوقي توثيقي يتناوؿ المناطؽ الحدودية في قطاع  - 3

غزة، ويوضح معاناة السكاف المدنييف مف بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف 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 تطمؽ عمى خط التحديد الفاصؿ 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


 

6 
 

إلييا  يضاؼ قميمة، أمتاًرا البعض بعضيا عف تبعد متوازية، شرائح ثالث عف عبارة األسالؾ وىذه االحتالؿ،
عمى  يوجد كما كيربائًيا، تياًرا الشرائح أحد يمس بينما، حانوف وبيت الىيا بيت ؿشما في أجزاء سمنتيا جدار

 طوؿ تمؾ عمى تنتشر التي المراقبة، أبراج مف كبير وعدد متاخمة، عسكرية مواقع عدة منيا اإلسرائيمي الطرؼ
 خالؿ واآلليات العسكرية، الراجمة القوات لدخوؿ تستخدـ وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فييا ويوجد الحدود،
 التوغؿ. عمميات

 

ويتعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصوؿ، التي تحاوؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، فرضيا مع القانوف الدولي 
اإلنساني، والسبب الرئيسي في ذلؾ ىو أف تمؾ القوات في معرض محاوالتيا فرض المناطؽ مقيدة الوصوؿ 

 ف المدنييف والمقاتميف. تستخدـ إطالؽ النار والقصؼ المدفعي دوف تمييز أو تناسب حيث ال تفرؽ بي
 

األمر الذي يشير إلى تعمد قوات االحتالؿ تيجير السكاف قسريًا عف منازليـ وأراضييـ في انتياؾ جسيـ لقواعد 
القانوف الدولي اإلنساني. كما أف فرض المنطقة العازلة يحـر المئات مف أسر المزارعيف ومالؾ األراضي في ىذه 

. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات التقنية العالية التي رورة حربيةالمنطقة مف مصادر رزقيـ دوف ض
تمتمكيا قوات االحتالؿ والتي تتيح ليا التحقؽ والتأكد التاـ مف طبيعة أىدافيا، ما يدفع إلى االعتقاد أف استيداؼ 

 اإلنساني.المدنييف ىو استيداؼ متعمد بغرض الترويع والترىيب الذي يحظره القانوف الدولي 
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 بريب   انتهبكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة المقيد الوصول إليهب

 
حتها تجاه المناطق المحاذية قوات االحتالل اإلسرائيمي خالل الفترة التي يغطيها التقرير، فتح نيران أسم واصلت

لممزارعين بمزاولة ولم تسمح قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستهدفة كل ما يتحرك في تمك المناطق،  لحدود
عدم الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع فيها المزارع العمل باألمر  واتسمأعمالهم في المناطق الحدودية، 

قرب حدود الفصل أو  والمدنيين بأمان في ظل تواصل إطالق النار من قبل االحتالل واستهدافهم لممتنزهين
لجامعي الحديد والبالستيك 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 تقريبا  من حدود الف 1000 -100مسافات االستهداف ما بين  تراوحوت

 المتكررة تجاه المدنيين بشكل عام.
يستعرض التقرير ممخصا  إحصائيا  لالنتهاكات التي رصدتها وحدة البحث الميداني في المركز خالل الفترة و 

، في المناطق الحدودية المقيد الوصول (2013 ديسمبروحتى نهاية  اكتوبر)من بداية التي يغطيها التقرير
برا ، ومن ثم يستعرض هذه االنتهاكات بشكل موجز وفقا  لمموضوع والتسمسل الزمني لوقوع األحداث عمى  إليها

 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

 شمال غزة
66 1 11 1 16 6 

 غزة
3 6 6 6 3 3 

 دير البلح
5 1 3 2 6 6 

 خانيونس
17 4 8 1 6 6 

 رفح
4 6 6 6 2 6 

 المجموع
98 6 22 4 55 3 

 
 

 المناطق السكنيةالمدنيين و  استهداف: 
 السكنية قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ واصؿت

المنازؿ  حيث تستيدؼ قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في تمؾ المناطؽ، المحاذية لحدود
  ر.المدنييف وزوار المنطقة بشكؿ مباشر وغير مباشو  السكنية القريبة
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العائالت  تتوجو، حيث متنزىيفمواطنيف اللا التقرير استيداؼ فترة خالؿ تمؾ وواصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي
لغرض الترويح عف النفس، وىو األمر الذي  الفمسطينية والشباف واألطفاؿ لممناطؽ الحدودية في رحالت خموية

دفع الكثير مف أصحاب الفضوؿ مف االقتراب مف السياج الحدودي ومشاىدة الجنود اإلسرائيمييف وحركة اآلليات 
 أىدافاً تجاىيـ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، وأصبحوا  طمؽوتفتح قوات االحتالؿ النار تجاىيـ، وتاإلسرائيمية، 

ما  ،إصابات مباشرة تسببت ليـ بإعاقاتالعديد ب يببعضيـ وأص الجنود اإلسرائيمييف، فقتؿ مزاجخضع لت ةسيم
 .جعؿ المناطؽ الحدودية مناطؽ أحداث مف جديد وبوتيرة أعمى مف الفترات السابقة، بعد توافد المدنييف لممنطقة

 
خالل الفترة التي يغطيها الخاصة بالمدنيين والمتنزهين في المناطق الحدودية المقيدة وكانت حصيمة األحداث 

( حاالت أطمقت 3و) ( حالة قصف مدفعي وصاروخي،4ومن بينها ) ،تخممها إطالق نار ( اعتداء  24التقرير )
صابة )و  (،طفمةمقتل ) تسببت فيما  فيها قنابل الغاز المسيل لمدموع، )سيدة(،  بينهم ، منفمسطينيا   (16ا 

  ( منزل سكني بشكل جزئي.2كما تضرر جراء القصف عدد ) .( من األطفال3) وعدد
 

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

اإلسرائيمي الواقع ( 17فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة التابعة لموقع ) .1
مف مساء يوـ  22:40عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيـ الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

ومنازؿ السكاف المدنييف فييا،  شماؿ بيت الىيا ، تجاه المنطقة الحدودية7/10/2013االثنيف الموافؽ 
مع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما دوف وقوع إصابات أو أضرار، وىو األمر الذي بّث الخوؼ والي

 األطفاؿ والنساء منيـ.
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفصؿ الشرقية،  .2

مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ  23:30نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 
األمة الحدودية ومنازؿ السكاف المدنييف القريبة شرقي بيت حانوف،  ، تجاه منطقة أرض8/10/2013

دوف وقوع إصابات أو أضرار، وىو األمر الذي بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 األطفاؿ والنساء منيـ.

ؿ الشرقية، فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفص .3
مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  6:30نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

، تجاه مقبرة الشيداء االسالمية ومنازؿ السكاف المدنييف المجاورة ليا، شرقي جباليا، 15/10/2013
 ر.بشكؿ مفاجئ استمر لدقائؽ صبيحة عيد األضحى المبارؾ، دوف وقوع إصابات أو أضرا

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ شرؽ مدينة خاف يونس  .4
مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  8:30نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

، تجاه االراضي الزراعية، شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرقي محافظة خاف يونس، استمر 22/10/2013
 اطالؽ النار بشكؿ متقطع لعدة دقائؽ، ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف صباح  5:00عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، صورخ واحد عمى األقؿ،  .5
، تجاه أرض زراعية في منطقة القرارة، شرؽ خاف يونس، ما تسبب 1/11/2013يـو الجمعة الموافؽ 

 بإحداث حفرة في المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات. 
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فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفصؿ الشرقية،  .6
مف مساء يـو االثنيف الموافؽ  21:30نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

قي بيت ، تجاه منطقة األحمر والقطبانية ومنازؿ السكاف المدنييف القريبة مف الحدود شر 4/11/2013
حانوف، دوف وقوع إصابات أو أضرار، وىو األمر الذي بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 

 ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ.
مف صباح يـو  11:15أطمؽ جنود االحتالؿ المتمركزوف داخؿ الشريط الحدودي، عند حوالي الساعة  .7

مترًا مف الشريط  100اقترب مسافة تقدر بحوالي ، النار تجاه شخص 13/11/2013األربعاء الموافؽ 
أشرؼ فايز حماد أبو  :إصابة المواطف ما تسبب فيالحدودي شرؽ بمدة القرارة شماؿ خاف يونس. 

الصميب األحمر لتمكيف طواقـ  بواسطةعامًا(، مف سكاف بمدة القرارة، وتـ التنسيؽ  23) ظاىر
قوع الحادث تمكنت طواقـ االسعاؼ مف الوصوؿ الى دقيقة مف و  15اإلسعاؼ مف الوصوؿ إليو، وبعد 

المنطقة حيث تـ نقمو إلى مستشفى ناصر بخاف يونس وتبيف أنو أصيب بعيار ناري في ساقو اليمنى 
 مدخؿ ومخرج، ووصفت حالتو بالمتوسطة.

مف يـو الخميس  14:35قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاروخيف اثنيف، عند حوالي الساعة  .8
، أرض خالية في مناطؽ األحمر والفرطة الحدودية شرقي بيت حانوف في 14/11/2013وافؽ الم

محافظة شماؿ غزة، وجاء القصؼ بشكؿ مفاجئ، ما تسبب في بّث الخوؼ في نفوس المدنييف ال سيما 
األطفاؿ والنساء منيـ، دوف وقوع إصابات أو أضرار. تزامف القصؼ مع عرض عسكري كبير لكتائب 

 في المحافظة.القساـ 
مساء الثالثاء  8:20قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، بصاروخيف عمى األقؿ، عند حوالي الساعة  .9

مترًا مف الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، شرؽ  250، ارض خالية عمى بعد نحو 19/11/2013الموافؽ 
ف دوف وقوع بمدة القرارة، شماؿ شرقي خاف يونس. تسبب القصؼ بإحداث حفرة كبيرة في المكا

 إصابات.
مساء الثالثاء  8:25قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، بصاروخيف عمى األقؿ، عند حوالي الساعة  .10

أحدث بني سييال شرؽ خاف يونس، ما ، أرضًا زراعية في منطقة الزنة في 19/11/2013الموافؽ 
 حفرة كبيرة في المكاف دوف وقوع إصابات.

المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي  .11
، تجاه عدد مف الشباف المتنزىيف الذيف 22/11/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  15:50الساعة 

في تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ، واسماعيؿ  23محمد عادؿ عفانة ) :اح، وىماإصابة اثنيف منيـ بجر 

عامًا( بشظية عيار ناري في فروة الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  19سمير عموش )
كماؿ عدواف جراحيما بالطفيفة. الجدير ذكره أف الشباف الفمسطينييف اعتادوا الذىاب إلى المناطؽ 

جازات وزيارة المقبرة ثـ االقتراب مف السمؾ الحدودي، وفي بعض األحياف يقذفوف الحدودية في اال
فيطمؽ الجنود النار وقنابؿ الغاز  -عف بعد -الجنود الذيف يتوقفوف قبالتيـ داخؿ الحدود بالحجارة

 المسيؿ لمدموع تجاىيـ، رغـ عدـ تسبب الشباف في أذًى ليـ.
كزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمر  .12

، تجاه عدد مف الشباف المتنزىيف الذيف 29/11/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  15:30الساعة 
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تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى، ووصفت  22مد النجار )إصابة الشاب: جبريؿ يحيى أح

المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالمتوسطة، حيث تسبب العيار في إحداث كسر 
 في عظاـ الساؽ تستمـز تركيب مساعد بالتيني خارجي، والنجار مف سكاف جباليا. 

 8:00حدودي شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالؿ المتمركزة داخؿ الشريط ال .13
، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرؽ بمدة 6/12/2013صباح يـو الجمعة الموافؽ 

عبساف الكبيرة، كما أطمقت عدة قذائؼ دخانية. استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع عدة ساعات دوف 
 وقوع إصابات.

 12:00ة داخؿ الشريط الحدودي شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالؿ المتمركز  .14
، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية واألحياء 8/12/2013مساء يـو األحد الموافؽ 

 السكنية شرؽ بمدة خزاعة. استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع عدة لعدة دقائؽ دوف وقوع إصابات.
ئيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ شرؽ خاف يونس، عند فتحت قوات االحتالؿ اإلسرا .15

، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه المواطف 14/12/2013مساء يـو السبت الموافؽ  7:30حوالي الساعة،
عامًا( سكاف حي الشيخ ناصر بخاف يونس، لدى اقترابو مسافة تقدر  21ناجي رجب صالح القصاص )

الفصؿ شرؽ بمدة خزاعة،  ما أسفر عف إصابتو وتـ نقمو إلى مستشفى  متر، مف حدود 200بحوالي 
غزة األوروبي لتمقي العالج وتبيف بأنو مصاب بعيار ناري وشظايا في قدمو األيمف وال يزاؿ يتمقى 

ف المصاب كاف في زيارة إلى منزؿ خالتو في بمدة وتفيد التحقيقات الميدانية أج داخؿ المستشفى. العال
اقترابو أطمؽ جنود االحتالؿ النار عميو ما  عندو نحو الشريط الحدودي الفاصؿ و وبعد ذلؾ توجخزاعة، 

 أسفر عف إصابتو.
مف مساء يـو  23:00أطمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، عدة قذائؼ مدفعية، عند حوالي الساعة  .16

النصر البدوية وشمالي ، تجاه المنطقة الحدودية الكائنة شماؿ قرية أـ 14/12/2013السبت الموافؽ 
أبراج حي الندى في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات أو أضرار، ولكنيا دّبت الخوؼ واليمع في 

 نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ. وجاء القصؼ في أوقات ىادئة.
صؿ شرؽ خاف يونس نيراف فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى داخؿ الشريط الحدودي الفا .17

،  تجاه 20/12/2013مساء يـو الجمعة الموافؽ  2:30اسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
رض زراعية بالقرب مف المقبرة في حي قديح شرؽ بمدة خزاعة عمى بعد أتواجدا في  يفمواطنيف اثن

يار ناري في الفخذ حدىما بعأسفر عف اصابة أمتر عف الشريط الحدودي الفاصؿ، ما  500حوالي 
 األيسر واألخر بشظايا في قدمو اليسرى، وتـ نقميما الى مستشفى غزة االوروبي لتمقي العالج. 

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .18
باف المتنزىيف الذيف ، تجاه عدد مف الش20/12/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  13:30الساعة 

تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى،  17إصابة شابيف وطفؿ، وىـ: ضياء أحمد أسعد الناطور )

خذ األيسر، وكالىما وصفت عامًا( أصيب بعيار ناري أعمى الف 20وعمي حسف عبد الرحمف خميؿ )
أما الثالث فيو: محمد حمودة أيوب  -مدخؿ ومخرج -جراحو بالطفيفة حيث نفذت األعيرة مف أجسادىـ

عامًا( فأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ  23أيوب )
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الساؽ تستمـز تركيب مساعد  عدواف جراحو بالمتوسطة، حيث تسبب العيار في إحداث كسر في عظاـ
بالتيني خارجي، وىو أحد عماؿ مفحمة األخرس الكائنة جوار أحواض الصرؼ الصحي الجديدة شرقي 
المقبرة، وجميع الجرحى مف سكاف مخيـ جباليا. الجدير ذكره أف الشباف الفمسطينييف اعتادوا الذىاب 

قتراب مف السمؾ الحدودي، وفي بعض األحياف إلى المناطؽ الحدودية في االجازات وزيارة المقبرة ثـ اال
فيطمؽ الجنود النار وقنابؿ  -عف بعد -يقذفوف الجنود الذيف يتوقفوف قبالتيـ داخؿ الحدود بالحجارة

 الغاز المسيؿ لمدموع تجاىيـ، رغـ عدـ تسبب الشباف في أذًى ليـ. 
الحدودي الفاصؿ شرؽ خاف يونس نيراف فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى داخؿ الشريط  .19

، تجاه 21/12/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  7:00اسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
رض زراعية في حي النجار شرؽ بمدة خزاعة عمى بعد أثناء تواجدىـ في أموعة مف المواطنيف مج

أحدىـ بعيار ناري في القدـ  متر عف الشريط الحدودي الفاصؿ، ما أسفر عف إصابة 600حوالي 
 اليمنى، وتـ نقمو الى مستشفى غزة االوروبي لتمقي العالج.  

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .20
وا مف تجاه أحد الشباف الذيف اقترب 23/12/2013مف يـو االثنيف الموافؽ  18:15حوالي الساعة 

، حدود الفصؿ الشمالية عمى شاطئ بحر بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابتو
عامًا( بعيار ناري اخترؽ الظير ونفذ مف البطف وآخر في الساؽ  27: مؤمف السيد الحمولي )وىو

يات اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وأدخمتو قسـ العمم
 في المستشفى. 

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .21
تجاه عدد مف لمواطنيف الذي تواجدوا  24/12/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ  14:30حوالي الساعة 

عامًا(، بجراح  18ير ريحاف )غربي منطقة السيفا الحدودية، ما تسبب في إصابة الشاب: عمي بش
 وصفتيا المصادر الطبية بالمتوسطة حيث أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى. 

عند فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة،  .22
تجاه عدد مف المدنييف الذيف ، 24/12/2013الموافؽ مف مساء الثالثاء  16:15حوالي الساعة 

، وأعمنت بعد ذلؾ عف قتميا فمسطيني اقترب مف السياج غربي منطقة السيفا الحدوديةتواجدوا 
الحدودي، وبعد اجراء التنسيؽ الالـز وصمت سيارات االسعاؼ التابعة لجمعية اليالؿ األحمر المكاف 

سمحفاة بحرية كبيرة خرجت مف البحر  لتجد أف الجسـ الذي استيدفتو قوات االحتالؿ كاف عبارة عف
 واتجيت شرقًا نحو حدود الفصؿ.

أطمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصؿ الشرقية ثالثة قذائؼ مدفعية، عند حوالي  .23
، استيدفت منزليف سكنييف يعوداف لعائمة أبو 24/12/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ  15:30الساعة 

حيري(، يقعاف في المنطقة الشرقية مف مخيـ المغازي، بالقرب مف مسجد األبرار، ويبعداف سبيخة )الب
وتفيد متر(، عف حدود الفصؿ الشرقية التي تتمركز عمييا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي،  700حوالي )

ذي يسكف عامًا(، وال 34منزؿ أحمد سمماف سالـ أبو سبيخة ) أصابتا قذيفتيفالتحقيقات الميدانية أف ال
(، أسفر القصؼ  30في الطابؽ األوؿ، فيما يسكف شقيقو بياء ) عامًا( في الطابؽ األرضي )البدرـو

سنوات(، حيث كانت تميو في محيط منزليا،  3) حال أحمد سممان أبو سبيخة :عف مقتؿ الطفمة
ببو ونقمت إلى مستشفى شيداء األقصى بدير البمح، حيث أعمف عف وفاتيا جراء نزيؼ داخمي س
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عامًا(، و أطفاليا: بالؿ بياء سمماف  28بثينة طالؿ سالـ أبو سبيخة ) :القصؼ، كما أصيبت السيدة
سنوات(، وأصيبوا في األطراؼ السفمية والعموية،  فيما سقطت  6محمد )سنوات(،  4)أبو سبيخة 

عامًا(، وتسبب  70سمماف سالـ بحيري أبو سبيخة )المنزؿ المجاور وتعود ممكيتو لالقذيفة الثالثة عمى 
القصؼ في وقوع اضرار في المنازؿ المستيدفة ومحتوياتيا. الجدير بالذكر أف الجرحى نقموا إلى 
 مستشفى شيداء األقصى في مدينة دير البمح، ووصفت المصادر الطبية جراح السيدة بثينة بالمتوسطة.

، نيراف أسمحتيا وأطمقت عددًا مف فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية .24
، تجاه 27/12/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  15:00قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، عند حوالي الساعة 

العشرات مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة 
باف الفمسطينييف يذىبوف إلى المناطؽ الحدودية في شماؿ غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أف الش

االجازات لزيارة المقبرة ويقتربوف مف السمؾ الحدودي، وفي بعض األحياف يقذفوف الجنود الذيف يتوقفوف 
فيطمؽ الجنود النار وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع تجاىيـ،  -عف بعد -قبالتيـ داخؿ الحدود بالحجارة

 أذًى ليـ.  رغـ عدـ تسبب الشباف في
 

 قطاع غزةفي جدول يوضح حاالت استهداف المدنيين في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول 
عدد حاالت  المحافظة

 االستهداف
الجرحى األطفال  الجرحىعدد  عدد القتمى

 منهم
 1 8 0 13 شماؿ غزة
 2 3 1 1 دير البمح

 0 5 0 10 خاف يونس
 3 16 1 24 االجمالي

 

 
 في قطاع غزةحاالت استهداف المدنيين في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول عدد يوضح  شكل
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 شمال غزة

 دير البلح

 خان يونس
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  العاممين في حقل الزراعةاستهداف: 
ممزارعيف وصائدي الطيور الفمسطينييف داخؿ أراضييـ ومزارعيـ يا لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي استيداف واصمت

تمؾ المناطؽ، وذلؾ في سياؽ فرضيا لمنطقة يقيد وأماكف الصيد قرب حدود الفصؿ أو كؿ مف يقترب مف 
الوصوؿ إلييا، حيث تفتح القوات المتمركزة عمى الحدود نيراف أسمحتيا تجاه المزارعيف ومالكي األراضي الزراعية 

بشكؿ عاـ كمما وصموا إلى  وجامعي الحطب رعاة األغناـكذلؾ  والعامميف في مينتي الزراعة وصيد الطيور
متر في  1000مة لمحدود، وقد يصؿ االستيداؼ إلى مناطؽ تبعد عف تمؾ الحدود مسافة تقدر بػالمزارع المتاخ

 متر في البعض اآلخر.  1000وبعض المناطؽ، 
يأتي ىذا في ظؿ تواصؿ معاناة المزارعيف ومالؾ األراضي في الوصوؿ السيؿ واآلمف لمزارعيـ أو أماكف العمؿ 

ح الرؤية حوؿ ىذا الوصوؿ لممزارع المحاذية لحدود الفصؿ في عدـ إقداـ في تمؾ المزارع، كذلؾ يساىـ عدـ وضو 
المزارعيف عمى استصالح أراضييـ في المنطقة كما يجب، أو زراعتيا بمحاصيؿ خالؼ المحاصيؿ سيمة الرعاية 

لممغامرة ما وىو األمر الذي يقيد حريتيـ ويدفعيـ  -والشماـ كالشعير والقمح والبطيخ -التي تزرع فييا حالياً 
، يعرضيـ لخسائر مادية كبيرة في حالة تجريؼ أراضييـ مف قبؿ قوات االحتالؿ خالؿ توغالتيا في تمؾ المناطؽ

أو عد تمكنيـ مف رعايتيا بالشكؿ األمثؿ. وفي سياؽ مختمؼ تتخوؼ المؤسسات الزراعية المحمية والدولية مف 
سناد المزارعيف أصحاب تمؾ المزارع، بسبب ال خطر الذي يالحؽ مشروعاتيـ التنموية فييا. والجدير ذكره دعـ وا 

عادة التأىيؿ وحفر آبار لمري ووصوؿ لمتيار الكيربائي وأشياء أخرى  أف تمؾ المناطؽ تحتاج الستصالح التربة وا 
 ميمة. 

ل خال  وجامعي الحطب ورعاة األغنام وثق باحثو المركز استهداف قوات االحتالل لممزارعين وصائدي الطيورو 
 المراقبة العسكرية اإلسرائيمية، أبراج( اعتداءات تخممها إطالق النيران من 7الفترة التي يغطيها التقرير عدد )

  .، من بينهم )طفل(بجراح ينمزارع( 3)تسببت في إصابة 
 

 

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

قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفصؿ الشرقية، فتحت  .1
مف صباح يـو األربعاء الموافؽ  6:30نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

، تجاه عدد مف المزارعيف الفمسطينييف الذيف تواجدوا في أراضييـ الزراعية في منطقة 9/10/2013
األحمر الحدودية شرؽ بيت حانوف، ما دفعيـ إلى ترؾ أعماليـ واالبتعاد عف المنطقة حتى ىدأ إطالؽ 

 النار. دوف وقوع إصابات أو أضرار.
فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه عدد مف المزارعيف الفمسطينييف العامميف  .2

الزراعية الواقعة جنوب شرؽ مخيـ المغازي، عند حوالي الساعة في جني ثمار الزيتوف في الحقوؽ 
دقيقة(، ولـ  15)ػ، وقد استمر إطالؽ النار لمدة تقدر ب21/10/2013مف يـو االثنيف الموافؽ  16:00

العماؿ والمزارعيف بجني الثمر  خاللو يبمغ عف وقوع اصابات. يذكر أف موسـ جني ثمار الزيتوف يقـو
ع الكثير منيا في المناطؽ الشرقية والقريبة مف حدود الفصؿ الشرقية، كما أف مف الحقوؿ التي تق

 التوقيت الشتوي يدفع بالعماؿ والمزارعيف لمتأخر في العمؿ حتى بعد حموؿ الظالـ.
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أطمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا تجيا مجموعة مف العماؿ في مجاؿ الزراعة، وذلؾ  .3
، بينما كانوا متواجديف في أرض 15/11/2013مف يـو األربعاء الموافؽ  14:45عند حوالي الساعة 

متر(، مف حدود الفصؿ شرؽ قرية المصدر وسط قطاع غزة، أسفر عف  800زراعية عمى بعد حوالي )
عامًا(، بعيار ناري في الصدر، ووصمت سيارة  25عبد اهلل محمود عودة أبو منيفي ) المزارع: إصابة

ليالؿ األحمر الفمسطيني وقامت بنقمو إلى مستشفى شيداء األقصى في مدينة دير تابعة لجمعية ا
 البمح، ومف ثـ حوؿ إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. 

 : بأنو ة المركزعدي غاليزكريا س المزارع:وأفاد 
زلّر ضشّؼِ  و0ضِالةًِؼو ، 13/11/2013ِٓ ٌَّ ثالشدؼجء ثدلٌثفك  14:30ػنر دٌثيل ثٌػجػز  وِىجْ ػٍّ صٌثجر يف "

ٔمٌَ جبّغ خصثيُْ ثٌصُ ثٌذالغضْىْز ِٓ  ، ونجػجِجً( يف أدر ثحلمٌي ثٌطشثػْز 26ػجِجً(، ًػذرثهلل ػٌذر أدٌ ِنْفِ ) 43ثٌطشّؼِ )

ثٌيت  ثٌؿصلْز ِرت( ػٓ درًذ ثٌفكً 800لًؼز أشل وجٔش ِطشًػز دجٌمصٔذْى )ثٌطىصر(، شبيْرثً ٌطشثػضيج ِصر أخصٍ، ًصذؼر دٌثيل )

أِجِِ يف ثالشل،  ّهصح( أػرير، ًؾجىرس ؾِء 3صضّصوط ػٍْيج لٌثس ثالدضالي ثإلغصثةٍِْ، مسؼش قٌس إيالق ٌٍنجش ػرذ )

ًؾجىرس ضٍِِْ أدٌ ِنْفِ صػًْ ذِجء ِٓ جيز وضفو ثألديٓ، ًنؼش ّرُ ػٍَ ِىجْ ثٌنطّف، ًلجي يل أدٌ ِنْفِ أٔو ال ّػضًْغ زبصّه 

ثٌسُ غؼج  ثالصوش دو إ ى ٔجدْز ثٌرصح دْظ ٌّجر وٌر ٔػضدرِو وّوًٍ ًسلطْ، ًثصكٍنج ػٍَ ّره ًال ّؿؼص فْيج،  ًػٍَ ثٌفٌش زب

 .ِػضؿفَ ؾيرثء ثاللكَ يف ذّص ثٌذٍخ" ٔمٍو إ ىججء ً
 

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .4
، تجاه عدد مف المزارعيف الذيف تواجدوا في 15/12/2013مف يـو األحد الموافؽ  8:30الساعة 

المزارع المحاذية لمحدود، والكائنة في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية الزراعية شماؿ بيت الىيا في 
عامًا(، بعيار  17محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الطفؿ: محمد رفيؽ عبد المطيؼ الشنباري )

فت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، حيث ناري في ساقو اليسرى، وص
أحد العيار كسرًا مضاعفًا في عظاـ الساؽ وسوؼ تجرى لو عممية جراحية لتركيب بالتيف خارجي 
مساعد. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الطفؿ الشنباري مف سكاف عزبة بيت حانوف وقد ترؾ الدراسة 

الده في إعالة أسرتو، ويعمؿ منذ أسبوع في الزراعة، مف خالؿ جني محصوؿ واتجو لمعمؿ لمساعدة و 
( صناديؽ يوميًا 6البطاطا بنظاـ المقاولة )كؿ صندوؽ مقابمو ثالثة شواقؿ فقط(، حيث يجني قرابة )

مساًء  15:30صباحًا وحتى الساعة  7:00شيقؿ فقط، ويعمؿ منذ الساعة  20تأتيو بمبمغ يقارب اؿ
 يوميًا. 

 عامًا( مف سكاف بيت حانوف المركز:  24وأفاد المزارع: عمي خالد محمد أبو عودة )
ّؼًّ ًٔػْذو )ؾمْك ضًجضو0 زلّر شفْك ثٌؿنذجشُ( يف جين زلكٌي ثٌذًجيج يف ِطشػز ثحلجػ0 فجّط أدٌ ذيجظ ثدلالقمز حلرًذ "ؤو د

ِٓ قذجح ٌَّ ثألدر ٌؼٍّو قذذز ٔػْذو وجدلؼضجذ،  7:00ثٌفكً ثٌؿّجٌْز يف ِنًك دٌشر أدٌ مسصر ثٌطشثػْز، ًأٔو زىخ ػنر ثٌػجػز 

ِرتثً، ًزبرىج ِٓ ثٌؿّجي ِطشػز خهصًثس ثٌذجضّالء  500صذؼر ػٓ درًذ ثٌفكً ِػجفز صمرش دـ ًػٌٍّث يف ِطشػز ثٌذًجيج ثٌيت

ِرتثً فمى، ًثدلطشػز دىجٍِيج ِىؿٌ  جلنٌذ ثالدضالي ثدلضّصوطّٓ يف دصػ ٌٍّصثلذز ّمغ  200ًثٌذكً ثٌيت صذؼر ػٓ ثحلرًذ ِػجفز 

ِٓ قذجح ثألدر ٔفػو  8:30فكً، ًأعنجء ثٌؼًّ ػنر دٌثيل ثٌػجػز إ ى ثٌؿّجي ثٌرصدِ ًٌرًشّجس ثالدضالي ثدلجشر ذثخً درًذ ثٌ

ًيف جٌ ىجذا ًذيع غجيؼز دؼر ِندفم دجشذ، ًدْنّج ونش أصٌثجر ػٍَ دؼر ػؿصر أِضجش ِٓ ٔػْيب زلّر مسؼش قٌس ػْجش ٔجشُ 

وغصػش ربجىو فؿجىرس ًؾجىرس ثٌصِجي صضًجّص ِٓ جٌثش زلّر، عُ مسؼضو ّكصر، ًصٌثقً ثيالق ثٌنجش، ًغمى زلّر أشنجً، ف
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ثٌرِجء صنط  ِٓ غجلو ثٌْػصٍ، يف ىسه ثألعنجء ربّغ ػرذ ِٓ ثٌؼّجي دٌٌو، فػجػرًِٔ حبٍّو يف دني ثصكً ِجٌه ثٌطشػز دػْجشر 

ِرتثً صمصّذجً دضَ ججء أدر ثدلطثشػني شثوذجً ذشثجز ٔجشّز ِٓ ٌٔع صصثورتًْ  70ثالغؼج ، وجْ زلّر ّضومل دؿرر، غصٔج دو ِػجفز 

ػجالس( فصوذش ًزلّر ِؼو ػٍَ ثٌرشثجز ًغصٔج حنٌ ثدلػضؿفَ غجٌىني ثًٌصّك ثٌٌثقً ِج دني ثٌمصّز ثٌذرًّز ًدْش الىْج إ ى  )أشدغ

ثٌؿصق ِٓ ثٌذٌشر، ًػنر ًقٌٌنج ثًٌصّك ًقٍش غْجشر ثالغؼج  فصوذنجىج إ ى ِػضؿفَ وّجي ػرًثْ ثحلىٌِِ يف ِؿصًع دْش 

 لػُ ثالغضمذجي عُ دٌٌٌه ٌمػُ ثٌؼظجَ ذبر  إجصثء جصثدز يف غجلو." الىْج، ًىنجن لرٌِث ٌنػْيب ثٌؼالػ يف 

 
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .5

، تجاه عدد مف المزارعيف الذيف تواجدوا في 16/12/2013مف يـو االثنيف الموافؽ  16:30الساعة 
لمحدود، والكائنة في منطقة الصفا شرؽ مقبرة الشيداء االسالمية شرقي جباليا في  المزارع المحاذية

عامًا(، بعيار ناري  19محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة المزارع: يحيى أمجد محمد الحرثاني )
 في قدمو اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. 

 لحرثاني لممركز بما يمي: وأفاد الجريح ا
أٔو ّػىٓ يف ِنطي ثٌؼجةٍز دذٍرر جذجٌْج، ًشبضٍه ػجةٍضو أشنجً ضشثػْز ؾصق ثدلمربر ضشػش فْيج أؾضجي ثٌطّضٌْ، زىخ وجدلؼضجذ ىٌ "

ضجي ثٌطّضٌْ ًأدنجء ػّو ٌصػجّضيج ًقنغ دفص دٌي غْمجهنج )ربٌّص( ٌرصل شّّيج، ًأعنجء ػٍّو يف ثلضالع ثحلؿجةؽ ثٌنجدضز دٌي غْمجْ أؾ

ِٓ  16:30ِرتثً ػنر ثحلرًذ ًلذجٌز دصػ ثدلصثلذز ثٌىجةٓ ؾصق ثدلمربر شبجِجً، ػنر دٌثيل ثٌػجػز  600دجغضدرثَ ثٌفوظ ػٍَ دؼر 

ِػجء ثالعنني، ًًغى جٌ ىجذا ّػٌذ ثدلنًمز، مسغ قٌس ػْجش ٔجشُ، عُ ؾؼص دومل يف غجلو ثٌْػصٍ، عُ مل ّرشُ دنفػو إال ًأدنجء ػّو 

ثدلطثشػني حيٌٍّه ػٍَ ػصدز وجشً، ًؾجىر لرِو ِصدٌيز ًػٍُ أْ أدر أدنجء ػّو شدًيج دمًؼز ِٓ ِالدػو ثٌرثخٍْز  ًػرذ ِٓ

غصدِ ثدلمربر ججءس غْجشر ثالغؼج  ػنر دٌثيل  -ثخلى ثٌؿصلِ -ٌٌلف ثٌنطّف، ًدؼر ثٔضظجش ٌػْجشر ثالغؼج  ػٍَ يصّك ثٌىصثِز

و إ ى ِػضؿفَ وّجي ػرًثْ، ًىنجن لرَ ٌو ثأليذجء ثٌؼالػ ثٌالضَ ًػٍُ أْ ػْجشثً ٔجشّجً ِٓ ِػجء ثالعنني ٔفػو ًٔمٍض 17:00ثٌػجػز 

 ثخرتق لرِو ثٌْػصٍ ًٔفس ذًْ إدرثط وػٌش".

 
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفصؿ الشرقية،  .6

، 17/12/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ  9:00الساعة نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي 
تجاه عدد مف المزارعيف وصائدي العصافير ورعاة األغناـ الذيف تواجدوا في األراضي الزراعية في 
منطقة وادي الدوح الحدودية شرؽ بيت حانوف، ما دفعيـ إلى ترؾ أعماليـ واالبتعاد عف المنطقة حتى 

 ابات أو أضرار.ىدأ إطالؽ النار. دوف وقوع إص
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة الواقعة عمى حدود الفصؿ الشرقية،  .7

، 18/12/2013مف يـو األربعاء الموافؽ  9:30نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 
جدوا في األراضي الزراعية في تجاه عدد مف المزارعيف وصائدي العصافير ورعاة األغناـ الذيف توا

المناطؽ الحدودية الكائنة شرؽ بيت حانوف، ما دفعيـ إلى ترؾ أعماليـ واالبتعاد عف المنطقة حتى ىدأ 
 إطالؽ النار. دوف وقوع إصابات أو أضرار.
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 في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول في قطاع غزة المزارعينجدول يوضح حاالت استهداف 
عدد حاالت  المحافظة

 االستهداف
الجرحى األطفال  الجرحىعدد 

 منهم
 1 2 5 شماؿ غزة
 0 1 2 دير البمح

 1 3 7 االجمالي
 
 

 
 يوضح حاالت استهداف المزارعين في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول في قطاع غزة شكل

 
 

 

 

 
 الحصى والحجارة والحديد الخردة: يمعااستهداف ج 

استيدافيا جامعي الحجارة والحصى والحديد قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ  واصمت
حدود الفصؿ، مف خالؿ إطالؽ األعيرة النارية في اليواء، أو والبالستيؾ القديـ "الخردة" وجامعي الحطب قرب 

في المناطؽ الحدودية رغـ  ؿتتواص حركتيـبشكؿ مباشر، كي تمنعيـ مف الوصوؿ إلى تمؾ المنطقة، ولكف 
الخطر المحدؽ الذي يمّفيـ، وذلؾ بسبب الحالة المادية الصعبة التي تعيشيا أسرىـ ما يدفعيـ لممخاطرة بحياتيـ 
مقابؿ الحصوؿ عمى لقمة العيش، في ظؿ الوضع االقتصادي السيئ الذي يعيشو قطاع غزة والحصار اإلسرائيمي 

ة والفقر. الجدير ذكره أف العائد الذي يحققو العامؿ في ىذا المجاؿ ال المفروض عميو وتفشي ظواىر البطال
  ( شيكؿ في اليـو الواحد فقط.40يتعدى )

المراقبة العسكرية  أبراجتخممها إطالق النيران من  ( مّرة،1) هذه الفئةسجل باحثو المركز استهداف و 
مقتل  ما تسبب في عيرة الناريةاإلسرائيمية خالل الفترة التي يغطيها التقرير، استخدمت قوات االحتالل فيها األ

 :عمى النحو التالي نورد الحادثةو. البالستيك والحديد الخردةجامعي  ( من1)اصابة و  )فمسطيني(،
 

 شمال غزة

 دير البلح
0

1

2

3

4

5

 عدد حاالت االستهداف
 عدد الجرحى

 الجرحى األطفال منهم
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فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .1
 27عودة جهاد عودة حمد )، تجاه الشاب: 20/12/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  14:30الساعة 
عامًا(، في منطقة مكب النفايات )المزبمة( قرب الحدود شماؿ بيت  22اد )الذي تواجد وأخيو: ردّ  عاما (

حانوف في محافظة شماؿ غزة، لغرض جمع البالستيؾ القديـ، ما تسبب في إصابتيما بأعيرة نارية، 
وبعد إجراء التنسيؽ الالـز بواسطة المجنة الدولية لمصميب األحمر تمكنت سيارة اسعاؼ تابعة لجمعية 

مف  15:40حمر مف الوصوؿ إلييما ونقمتيما إلى مستشفى بيت حانوف عند حوالي الساعة اليالؿ األ
مساء الجمعة نفسو، حيث أكدت المصادر الطبية وفاتو متأثرًا بإصابتو بعيار ناري في اخترؽ أعمى 

 الجبية ونفذ مف مؤخرة الرأس. 
 :أنوبالجريح: رداد، المركز  وأفاد
الغضْه ثٌمرُّ ًثحلرّر ثخلصذر ِنس غنٌثس، دْظ ّذْؼٌه ٌٍضججش درصل إػجذر صكنْؼو دجٌىٌٍْ، دْظ ّذجع ًأخْو ػٌذر يف مجغ ثٌذ"ّؼًّ 

ثٌىٌٍْ ثٌٌثدر دولً ِٓ ؾْىً ًثدر، ًزٌه إلػجٌز أغصىُ ًِػجػرر ًثٌرىُ، ًصٌجيج إ ى ِىخ ثٌنفجّجس ثدلؼصًفز دجغُ ثدلطدٍز 

ِنضكف ٌَّ ثجلّؼز، ًأعنجء ػٍّيُ فٌجب دػّجع ػْجش ٔجشُ ػنر دٌثيل  ِٓ 12:00ًثٌىجةنز ذيجي دْش دجٌْٔ ػنر دٌثيل ثٌػجػز 

ِٓ ِػجء ثجلّؼز ٔفػو ًؾجىر أخْو ّػمى أشنجً ِكجدجً يف شأغو، ًلذً زلجًٌضو ثٌٌقٌي إٌْو ؾؼص دنفػو ّػمى  14:30ثٌػجػز 

( 15ق ثٌنجش دؿىً ِضمًغ دلرر )أشنجً ًووْ أدر ِج ّرفؼو، ًأدع دومل يف زشثػو ثٌّْنَ فجوضؿف أٔو أقْخ فْيج، صٌثقً ثيال

ذلْمز، وجْ ّؿجىر خالذلج ثألػرير صهصح دجٌصِجي وٍّج دجًي ثٌٌقٌي ألخْو ثٌسُ ّذؼر ػنو أِضجش، ًدؼر أْ ىرأ ثيالق ثٌنجش ثدضؼر 

شر ِرتثً إ ى ثجلنٌح ًٌٍخ ثٌنجرر، ًىنجن لصح ِرشغز ثٌطشثػز غجػره دؼم ثدلطثشػني ًثصكٌٍث دػْج 500ػٓ ثدلنًمز ِػجفز 

ثالغؼج  ثٌيت ًقٍش ثدلنًمز ًدؼر شفهِ ثٌكؼٌذ إال دٌجٌذ أخِ فرخٍش دؼر ثٌضنػْك ًججءس دوخِ إ ى دْظ ونش ثٔضظصىُ 

ًشثفمضيُ إ ى ثدلػضؿفَ، ًىنجن ػٍّش ِٓ ثأليذجء أْ أخِ لر ثغضؿير ًأِٔ ِكجح يف زشثػِ، ًيف ثٌٌَْ ثٌضجيل ًدؼر ذفٓ جغّجْ 

 ٌؼظجَ دبػضؿفَ وّجي ػرًثْ".أخِ زىذش الغضىّجي ثٌؼالػ يف لػُ ث
 
 

  توغل الحدودية:العمميات 
قوات االحتالؿ توغالتيا في المناطؽ الحدودية شماؿ وشرؽ قطاع غزة التي تستيدؼ خالليا السكاف  تواصؿ

ومف واقع الرصد والتوثيؽ الذي يمارسو المركز تأخذ  وممتمكاتيـ واألراضي الزراعية وكؿ ما يتحرؾ في المنطقة.
عمميات التوغؿ شكاًل منظمًا، ودوريًا، ىدفو تنظيؼ المنطقة الحدودية مف الحشائش والشجيرات التي قد تعيؽ 
رؤية الجنود المتمركزوف في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصؿ، ولكف تمؾ العمميات تصؿ مزروعات 

سبب ليـ الخسارة المادية، كما أف تكرارىا ييدد أعماليـ والتوسع فييا حيث يحـر مئات المزارعيف مف المزارعيف وت
االنتفاع مف أراضييـ الزراعية القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ 

طع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات الخسائر، كما أف عمميات التوغؿ بالعادة يصاحبيا إطالؽ نار كثيؼ ومتق
 لآلليات المتوغمة. 

 
توغل، قامت خاللها آليات االحتالل بتجريف وتسوية آالف  ة( عممي14وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير )

( شبان، 4أسفرت هذه التوغالت عن مقتل )األمتار من األراضي الزراعية أو المجّرفة في أوقات سابقة. 
 بجراح.( 1واصابة )
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 ويسرد التقرير مجمل الحوادث التي جاءت حول هذا العنوان مرتبة حسب التاريخ عمى النحو التالي:

مف صباح يـو الخميس  6:00توغمت قوات االحتالؿ بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .1
لقوات أعماؿ متر شرؽ بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس. نفذت تمؾ ا 200، مسافة 3/10/2013الموافؽ 

صباح اليـو  8:30تجريؼ وتسوية تخمميا إطالؽ نار عشوائي، واستمرت عممية التوغؿ حتى الساعة 
 نفسو، حيث أعادت قوات االحتالؿ انتشارىا الى داخؿ الشريط الحدودي.

مف  11:30توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .2
مترًا، شرؽ بمدتي عبساف الجديدة والكبيرة،  150، حوالي 15/10/2013يـو الثالثاء الموافؽ صباح 

إلى الشرؽ مف مدينة خاف يونس ونفذت قوات االحتالؿ أعماؿ تجريؼ وتسوية في األراضي الزراعية 
خؿ مف ظير اليـو نفسو، حيث اعادت انتشارىا دا 1:3خالؿ عممية التوغؿ التي استمرت حتى الساعة 
 الشريط الحدودي بعد عدة ساعات مف التوغؿ.

جرافات وجرافتيف(، انطالقا مف حدود الفصؿ الواقعة  2توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بنحو ) .3
صباح يـو االثنيف الموافؽ  6:00، عند حوالي الساعة وسط القطاع شرؽ قرية وادي السمقا

متر(، ثـ اتجيت شمااًل بمحاذاة حدود  250تقدر ب) ، وواصمت االليات توغميا لمسافة21/10/2013
الفصؿ، وأجرت عمميات تسوية في االراضي الواقعة بمحاذاة حدود الفصؿ، ومف ثـ انسحبت لداخؿ 

. 13:00حدود الفصؿ عند حوالي الساعة   مف نفس اليـو
مف  7:00اعة توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الس .4

مترًا، شرؽ بمدة القرارة، إلى الشرؽ مف مدينة  150، حوالي 22/10/2013صباح يـو الثالثاء الموافؽ 
خاف يونس ونفذت قوات االحتالؿ أعماؿ تجريؼ وتسوية في األراضي الزراعية خالؿ عممية التوغؿ 

داخؿ الشريط الحدودي  مف صباح اليـو نفسو، حيث اعادت انتشارىا 9:30التي استمرت حتى الساعة 
 الفاصؿ.

عند حوالي  -دبابتيف وجرافتيف -( آليات عسكرية4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف ) .5
، انطالقًا مف حدود الفصؿ الشمالية، في 22/10/2013مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  8:30الساعة 

مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار  200بػ  منطقة سويمـ الكائنة شماؿ بيت حانوف، لمسافة تقدر
متقطع، ثـ باشرت الجرافات المصاحبة بتسوية األراضي المحاذية لمسمؾ الحدودي، ما دفع المزارعيف 
المتواجديف في المناطؽ المتوغؿ فييا إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا عمى حياتيـ. وانسحبت اآلليات 

 مف صباح اليـو نفسو. دوف وقوع إصابات أو أضرار. 9:30المتوغمة مف المنطقة عند حوالي الساعة 
لفصؿ، جرافات وسيارة جيب(، انطالقا مف حدود ا 4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بنحو ) .6

، 24/10/2013صباح يـو الخميس الموافؽ  6:00عند حوالي الساعة  الواقعة شرؽ مخيـ المغازي،
متر(، حيث أجرت عممية تسوية وتجريؼ قرب تمة  200در ب)وواصمت تمؾ األليات توغميا لمسافة تق

صباح نفس اليـو  9:00المحسنية الواقعة شرؽ مخيـ المغازي وسط قطاع غزة، وعند حوالي الساعة 
 انسحبت القوات مف المنطقة.

عند  -أربعة دبابات وجرافتيف -( آليات عسكرية6توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف ) .7
، انطالقًا مف الموقع االسرائيمي 30/10/2013مف صباح يـو األربعاء الموافؽ  7:00حوالي الساعة 

ية الكائنة المسمى بالنصب التذكاري عمى حدود الفصؿ الشرقية، في منطقة حويحي والسعدات الزراع
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مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار متقطع، ثـ باشرت الجرافات  200شرؽ بيت حانوف، لمسافة تقدر بػ 
المصاحبة بتسوية األراضي المحاذية لمسمؾ الحدودي، ما دفع المزارعيف المتواجديف في المناطؽ 

متوغمة مف المنطقة عند المتوغؿ فييا إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا عمى حياتيـ. وانسحبت اآلليات ال
مف صباح اليـو نفسو، بعد ىطوؿ األمطار في المنطقة. دوف وقوع إصابات أو  9:00حوالي الساعة 

 أضرار.
مساء يوـ  8:00توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .8

مى الشريط الحدودي شرؽ خاف يونس، ، انطالقًا مف بوابة السريج ع31/10/2013الخميس الموافؽ 
متر في بمدة القرارة، وشرعت تمؾ القوات بأعماؿ تجريؼ وتمشيط بمحاذة  200مسافة تقدر بحوالي 

الشريط الحدودي تجاه الجنوب شرؽ منطقة الزنة، ورافؽ عممية التوغؿ تحميؽ لطائرات االستطالع في 
ـ نفسو، سمع صوت انفجار في منطقة التوغؿ، مساء اليو  11:00سماء المنطقة. وعند حوالي الساعة 

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

 11:30كثيؼ حتى الساعة ي االنفجارات واطالؽ النار بشكؿ تجاه الحقوؿ الزراعية، واستمر سماع دو 
حد أقساـ عف مقتؿ مساء اليـو نفسو، اعمنت كتائب ال 11:30وعند حوالي الساعة  مف مساًء.
ربيع  :وىو ،فراد المقاومة لمقوة المتوغمة شرقي بمدة القرارة وبمدة عبساف الجديدةأخالؿ تصدي  عناصرىا

آخر مف  شابعف اصابة أسفر ذلؾ عامًا(، بعد إصابتو بشظايا في الرأس، و  23) خميؿ سميماف بركة
إلى مستشفى ناصر في خاف يونس. واستمرت  الجثماف والجريح ح متوسطة، وتـ نقؿاأفراد المقاومة بجر 

عممية التوغؿ في المنطقة وسط اطالؽ نار متقطع وتحميؽ مكثؼ لطائرات االحتالؿ في سماء المنطقة 
ؿ ت االحتالا، حيث انسحبت قو 1/11/2013مف فجر يـو الجمعة الموافؽ  2:30ساعة حتى ال

وعند حوالي الساعة عادت انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي الفصؿ. أاالسرائيمي مف منطقة التوغؿ و 
أعمنت كتائب القساـ عف مقتؿ ثالثة مف أعضائيا نتيجة القصؼ  اليـو التالي صباحمف  5:30

عامًا(،  35شتباكات التي شيدتيا منطقة التوغؿ وىـ: خالد محمد جمعة أبو بكرة، )االسرائيمي واال
عامًا(. ولـ تسمح قوات  23عامًا(، محمد عصاـ عمر القصاص، ) 26محمد رشيد حسيف داوود، )

عاقت أاالحتالؿ االسرائيمي لطواقـ االسعاؼ والدفاع المدني مف الوصوؿ الى المكاف لنقؿ الشيداء و 
ساعة تقريبًا، حيث سمحت لمطواقـ الطبية والصميب االحمر بالوصوؿ الى المكاف عند  32مدة عمميـ ل

، وتواصمت عممية البحث حتى 2/11/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  8:00حوالي الساعة 
مساء اليـو نفسو وتمكنت خالؿ ىذه الفترة طواقـ االسعاؼ مف انتشاؿ جثة الشييد خالد  4:00الساعة 

بحروؽ في الوجو وكدمات وكسور، بينما أصيب في المنطقة  أرضي لممقاومةد ابو بكرة، مف نفؽ محم
خريف النتياء الفترة التي سمحت بيا قوات االحتالؿ تـ تأجيؿ عممية البحث عف جثتي الشييديف اآل

ؿ األحمر ، وعادت الطواقـ التابعة لمدفاع المدني ولجمعية الياللمطواقـ الطبية بالبحث في المنطقة
بالفشؿ، وبقيت جثث الشييديف اآلخريف دفوف في  تلمبحث في االياـ التالية ولكف أعماؿ البحث باء

 .المكاف نفسو
مف  1:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 8توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف ) .9

الشمالية في منطقة السيفا شماؿ  ، انطالقًا مف حدود الفصؿ 03/11/2013فجر يـو األحد الموافؽ 
مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار متقطع، ما دفع المزارعيف  200غرب بيت الىيا لمسافة تقدر بػ
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المتواجديف في مناطؽ السيفا وبورة أبو سمرة إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا عمى حياتيـ، واتخذت اآلليات 
الشرؽ حتى وصمت المنطقة الصناعية المدمرة غربي المتوغمة مسارًا ليا بمحاذاة حدود الفصؿ تجاه 

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

مف  7:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 8توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف ) .10
، انطالقًا مف حدود الفصؿ  الشمالية، في منطقة بورة أبو 7/11/2013خميس الموافؽ صباح يـو ال

مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ نار متقطع، ما دفع  300سمرة شماؿ بيت الىيا، لمسافة تقدر ب
المزارعيف المتواجديف في المنطقة إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا عمى حياتيـ، وانسحبت مف المنطقة في 

 صباح اليـو نفسو، دوف وقوع إصابات أو أضرار.ساعات 
مف  10:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوة مكونة مف ) .11

، انطالقًا مف حدود الفصؿ  الشرقية، في المنطقة الحدودية 8/11/2013صباح يـو الجمعة الموافؽ 
مترًا مف الحدود، وسط إطالؽ  200شرؽ جباليا، لمسافة تقدر بػالواقعة شرؽ مقبرة الشيداء االسالمية 

نار متقطع، ما دفع المزارعيف المتواجديف في المنطقة إلى مغادرة مزارعيـ خوفًا عمى حياتيـ، واتخذت 
اآلليات المتوغمة مسارًا ليا تجاه الشماؿ، وانسحبت مف منطقة أبو صفية الحدودية عند حوالي الساعة 

 صؼ اليـو نفسو، دوف وقوع إصابات أو أضرار.مف منت 12:00
جرافات انطالقا مف حدود الفصؿ الواقعة شماؿ شرؽ  4توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية معززة بنحو  .12

. ووصمت 13/11/2012صباح يـو األربعاء  7:00قرية وادي غزة جحر الديؾ، عند حوالي الساعة 
ذاة حدود الفصؿ حيث أجرت عمميات تسوية وتجريؼ متر، ثـ اتجيت جنوبا بمحا200توغميا لمسافة 

مف صباح نفس اليـو انسحبت  إلى داخؿ حدود  9:30في األراضي المحاذية، وعند حوالي الساعة 
 الفصؿ.

صباح يـو األربعاء الموافؽ  8:00توغمت قوات االحتالؿ االسرائيمي، عند حوالي الساعة .13
مدة خزاعة شرؽ خاف يونس، مسافة تقدر بحوالي ، بعدد مف اآلليات العسكرية، في ب13/11/2013

متر، وتقدمت جنوبًا بمحاذاة الشريط الحدودي الفاصؿ تجاه بمدة الفخاري، وشرعت في اعماؿ  200
 9:30تسوية وتمشيط في المنطقة عمى امتداد الشريط الحدودي، واستمرت عممية التوغؿ حتى الساعة 

 ا داخؿ الشريط الحدودي.صباحًا، حيث اعادت قوات االحتالؿ انتشارى
مف صباح يوـ  8:45توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .14

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

نفؽ واشتباكات مع عناصر مف المقاومة في المنطقة. واستمرت عممية التوغؿ لعدة ساعات وسط 
طالؽ عدد مف القذائؼ المدفعية، واعادت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي انتشارىا الى  إطالؽ نار متقطع وا 

 صباحًا. 11:30داخؿ الشريط الحدودي عند حوالي الساعة 
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 في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول في قطاع غزةالتوغل يوضح حاالت  شكل

 

 

 
 

 الحدوديةن في المناطق واعتقال الفمسطيني: 
واصمت قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سواء مف خالؿ 

المعابر كمصائد لمفمسطينييف،  يااستخدامأو ب حدود الفصؿ.. أو عند اقترابيـ مف توغالتيا في أراضي القطاع
فتعتقميـ أو أو لحاجات خاصة كزيارة ذوييـ، مستغمة حاجتيـ الماّسة لمسفر لغرض العالج أو متابعة أعماليـ 

 . تبتزىـ
 
عمى حدود الفصل أو في معبر بيت حانون  اعتقال بحق الفمسطينيين تحاال( 6نفذت قوات االحتالل )و 

 -( منهم اعتقموا عمى معبر بيت حانون3)( أطفال، و3، من بينهم )ين( فمسطيني9اعتقمت خاللها ) ،)إيرز(
  ( منهم، فيما ال يزال الباقون رهن االعتقال.4هذا وأفرجت قوات االحتالل عن )، : مرضىواكان
 

 إيرز حاجزجدول يوضح عدد المعتقمين في المناطق القريبة من حدود الفصل وفي 
عدد 
 الحوادث

المعتقمون عمى معبر بيت  األطفال منهم عدد المعتقمين
 حانون منهم

 المفرج عنهم

6 9 3 3 4 
 
 

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

 أحمد عمي نعماف: المواطف ،(إيرز) حانوف بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت .1
 الموافؽ15/10/2013  الموافؽ الثالثاء يـو صباح مف 9:30 الساعة حوالي عند ،)عاماً  40) ريحاف

5 

1 
2 

6 

 خان يونس دير البلح غزة شمال غزة
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 العالج لغرض المفاصؿ التياب بمرض المريضة لوالدتو مرافقتو أثناء المبارؾ، األضحى عيد أياـ أوؿ
 جياز في عسكري ريحاف أف الميدانية التحقيقات وتفيد. المحتمة القدس في الخيرية المقاصد مستشفى في

 بئر منطقة في ويسكف أطفاؿ، (5) منيـ أفراد (7) ويعيؿ متزوج -2005 تفريغات مف -الوطني األمف
 .عسقالف سجف في موقوؼ وىو قضيتو، المركز محامو ويتابع .بجباليا النعجة
 :بأنيا لممركز، ريحاف حسف يوسؼ ديبة: المريضة وأفادت

 ِىضخ ٌِظفٌ ًجرًث أْ دؼر ًػجذًث ثدنيج، شفمز إّصض إ ى ثألنذَ ػْر أّجَ أًي قذْذز ِػذك ٌضنػْك ًفمجً زىذش"
 فؼجذس ٌٍّؼرب، ثٌضٌجو دئِىجهنُ دوْ ّفْر ثٌضنػْك ِىضخ ِٓ ثصكجالً ضًجيج صٍمَ ثدلنطي ًقٌذلُ ًدؼر إججضر، يف ثٌضنػْك
 ػرر ثدنيج ًغوي ِرِٔ، ؾدف إٌْيُ ججء ثالٔضظجش، قجٌز يف ًجٍػٌث ًفضؿٌث ثدلؼرب ذخٌٍث أْ ًدؼر إلّصض، ٔؼّجْ ًثدنيج
 إٌْو زىخ أْ ًدؼر أِضجش، دؼر ػٍَ ّضٌلف ثٌسُ ثجلنٌذ أدر إ ى ّسىخ أْ ٌو لجي عُ ًأخْو، ًثٌره ًػٓ ػٍّو ػٓ أغتٍز
 إ ى صسىخ ٌىِ دجدنيج ذلج صوصِ أْ ثجملنرثس إدرٍ ِٓ يٍذش غجػز ِصًش ًدؼر خيصػ، ًمل ثٌرص  إدرٍ إ ى شثفمو

 ًدؼر ثدلرجذشر، ًشفهش ثدنيج يجٌذز ثٌذىجء يف ثدلصّهز فوخسس ٌٍذْش، شًدِ ثدٓ، فؽ0 ٌضمٌي إٌْيج ػجذس أهنج دْر ثدلػضؿفَ
 ثصكً ثالغصثةٍِْ ثجلْؽ دوْ ػٍّش ًىنجن ثدلنطي، إ ى زًّيج لذً ِٓ ِصغٍز أجصر غْجشر ثٔضظصصبج دْظ ثدلؼرب غجذشس ثحلجح

 ثٌػجػز دٌثيل ػنر ثدلنطي ًقٍش دْظ ألخسىج، ثجملِء ِنو ًيٍخ ٌٍّنطي ثٌؼٌذر صصفم ًأهنج ِؼضمً ثدنو أْ ًأخربه دطًجيج
  .ٔفػو ثٌغالعجء ِػجء ِٓ 16:00

 
 9:00 الساعة حوالي عند)ايرز(،  حانوف بيت معبر في المتواجدة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت .2

 سكاف مف (عاماً  24) عاذرة أبو عودة أحمد اهلل عبد: المريض ،14/11/2013الموافؽ الخميس يـو مف
 أجؿ مف لممرور طمب تقديمو عمى بناء اإلسرائيمية، المخابرات مقابمة لغرض لممعبر توجيو بعد رفح،

 في -اضطرابات -مرض مف يعاني حيث ،في وقت سابؽ القدس في المطمع مستشفى في العالج
 صباح مف 8:00 الساعة حوالي عند لممعبر توجو عاذرة أبو أف الميدانية التحقيقات وتفيد. األذف

 عودتو عدـ نتيجة الفمسطيني االرتباط عمى اتصؿ انو والده وأفاد لمتحقيؽ، أخضع حيث نفسو الخميس
 بأنو نفسو اليـو مساء مف 19:00 الساعة حوالي عند أبمغوه المتابعة وبعد المساء، ساعات حتى نجمو
 مركز محامي وحسب. رفح في الشابورة مخيـ سكاف مف المعتقؿ أف يذكر. االحتالؿ قوات لدى معتقؿ
 في محتجز وىو 20/11/2013 حتى اعتقالو تمديد جرى فقد عاذرة، أبو عف الدفاع يتولى الذي الميزاف
 بتاريخ عنو وأفرج، أياـ لعدة الزيارة مف المريض المعتقؿ بمنع المحامي وأبمغ عسقالف، سجف

26/11/2013. 
 10:15 الساعة حوالي عند ،)ايرز( حانوف بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت .3

 ،(عاماً  32) عمشة أبو محمد صابر محمد: المريض ،4/12/2013 الموافؽ األربعاء يـو صباح مف
 .الفمسطينية الضفة في األردني كاري سيرجي مستشفى في لمعالج سفره أثناء حانوف، بيت سكاف مف

 عممية وأجرى اليسرى عينو في البناء في عممو أثناء أصيب المريض أف الميدانية التحقيقات وتفيد
 المركز محامو ويتابع ىذا .األردني المستشفى في لمعالج حّوؿ ثـّ  بغزة، العيوف مستشفى في جراحية
 و.قضيت
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 بأنيما: المركز المعتقؿ شقيؽ وأفاد
 أْ دؼر ًفضّؽ أّهجً، ىٌ ثغضرػِ عُ ؾمْمو، ثغضرػِ دْظ ٔفػو، ثألشدؼجء قذجح ِٓ  9:00ثٌػجػز دٌثيل ػنر ثدلؼرب ًقال"

 دْجٔجصو ػٓ غوٌو دْظ ثإلغصثةٍْْز ثدلدجدصثس أفصثذ أدر دلمجدٍز ذخً عُ ثٌْىرتًْٔز، ػكج دٌثغًز ِالدػو خٍغ ػٍَ أجرب
  13:00ثٌػجػز دٌثيل ػنر ثالٔضظجش ٌمجػز خصػ عُ غىنجه، ِنًمز ػٓ ًغوٌو زلّر، خجقز ًثخٌصو ػجةٍضو سبف ًِؼٌٍِجس

 لجٌٌث ؾمْمو ػٓ غؤثٌو ًػنر ثدلؼرب، ّرجذش دوْ ِػجءً  14:40ثٌػجػز ػنر أِص أخْو ػٓ ِصّر ِٓ أوغص غؤثٌو ًدؼر ِػجءً،
 ". زلّر ؾمْمو ًدمِ دجٌْٔ، دْش إ ى ًػجذ دمْذضو فوخس غطر، يف دلنطٌو ّسىخ أْ ًػٍْو ػنرىُ أٔو ٌو

 
 اثناف شاباف ،25/10/2013 الموافؽ الجمعة يوـ مساء ساعات في اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت .4

 أبو محمد سميماف ابراىيـ: وىما غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ الكائنة الحدودية المنطقة في تواجدا
 سكاف مف عامًا( 23) الشراتحة يوسؼ العزيز عبد وبالؿ حانوف، بيت سكاف مف عامًا( 20)حشيش
 األحمر لمصميب الدولية المجنة طريؽ عف أياـ بعد عمموا ذوييـ أف الميدانية التحقيقات وتفيد، جباليا
 مف اقتربا الشابيف أف الميدانية المعمومات وتفيد. المجدؿ سجف في االحتالؿ قوات لدى معتقميف أنيما
 المحتمة األراضي في العمؿ لغرض التسمؿ بيدؼ الفصؿ حدود

 الموافؽ السبت يوـ مساء 12:30 الساعة حوالي عند أطفاؿ ثالثة اإلسرائيمي قوات اعتقمت .5
فادة المتوفرة لممعمومات ووفقا ،23/11/2013  المنطقة سكاف مف أطفاؿ ثالثة تسمؿ فقد أحدىـ وا 

 واقتيادىـ باعتقاليـ، قامت ذلؾ وبعد ،االحتالؿ قوات والحقتيـ (الديؾ جحر) غزة وادي قرية مف الشرقية
 عند "إيرز" حانوف بيت معبر عبر سراحيـ أطمؽ ثـ ومف لمتحقيؽ أخضوا حيث التحقيؽ مراكز أحد إلى

 محمد ،عامًا( 17) البحابصة عياد جمعاف عياد: ىـ والمعتقميف نفسو. اليـو مف 4:00 الساعة حوالي
 عامًا(. 17ضاىر ) أبو محيسف صبري أحمدعامًا(، و  17) السواركة غنيـ أبو عطية فوزي

 الساعة حوالي عند ابنيا مف اتصاالً عامًا(،  22) وادي عمر اسماعيؿ عمر :الشاب عائمة تمقت .6
 االحتالؿ قوات لدى معتقؿ أنو خالليا مف أبمغيـ ،10/12/2013 الموافؽ الثالثاء يـو مف  10:30

 في بجباليا النعجة بئر منطقة في يسكف الذي وادي أف الميدانية التحقيقات وتفيد ،20/11/2013 منذ
 في مرتيف  بجراح أصيب أف وسبؽ إليو، يعد ولـ نفسو التاريخ في منزلو مف خرج غزة، شماؿ محافظة
 في ناري وبعيار ،11/1/2013  بتاريخ ساقيو كمتا في نارية أعيرة بشظايا أصيب حيث) سابقة تواريخ
 المركز محامي وكؿ أف وبعد(. جباليا شرؽ االسالمية الشيداء مقبرة شرؽ 8/3/2013 بتاريخ الصدر
 منذ بعائمتو باالتصاؿ لو وسمح اعتقالو، مالبسات حوؿ النشر منع االحتالؿ أف عمـ القضية بمتابعة
 . فقط أسبوع
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 البحرفي مقيد الوصول إليهب الفي المنطقة  االحتالل اإلسرائيليانتهبكبت قوات 
 

قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحؽ الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة، خالؿ الفترة التي  تواصؿ
وتواصؿ فرض منطقة صيد ضمف نطاؽ ثالثة أمياؿ بحرية في عمؽ البحر وميؿ ونصؼ توازي يغطييا التقرير، 

د المائية الشمالية، ما يحـر الصياديف مف الوصوؿ ألماكف الصيد الوفيرة، كما تواصؿ إطالؽ النار تجاىيـ الحدو 
وتجاه قواربيـ، وتخرب معداتيـ وشباكيـ، وتواصؿ اعتقاليـ واالستيالء عمى قواربيـ. عالوة عمى قضايا 

الممارسات التزاماتيا القانونية كقوة قائمة  مساومتيـ وابتزازىـ لمعمؿ مع المخابرات، وتخالؼ قوات االحتالؿ بيذه
 باالحتالؿ في قطاع غزة، وتنتيؾ حقوؽ الصياديف في الحياة والعمؿ.

 

ويأتي ىذا التقرير في فترة أعمنت فييا تفاىمات بيف الفصائؿ الفمسطينية وحكومة غزة مف جية واالحتالؿ 
عممية االحتالؿ في القطاع التي أسمتيا عامود في أعقاب  -20/11/2012اإلسرائيمي مف جية أخرى بتاريخ 

( أمياؿ بحرية، وذلؾ 6والتي اتفؽ خالليا عمى السماح لمصياديف  بممارسة أعماليـ حتى مسافة اؿ) -السحاب
 . ولكنيا نقضت ىذه التفاىمات2007( أمياؿ بحرية فقط منذ العاـ 3بعد أف أجبرتيـ عمى العمؿ حتى مسافة )

بيد أنيا  حيث أجبرت الصياديف بالقوة عمى العمؿ في مسافة أقؿ مف ثالث أمياؿ بحرية. 30/3/2013بتاريخ 
وحتى نياية الفترة التي يغطييا  18/5/2013سمحت ليـ بالعودة لمعمؿ عمى مسافة الستة أمياؿ بحرية بتاريخ 

 .5التقرير
 

 
، آخرين( 6اعتقال )و  ،(صيادجرح ) خاللها ( حالة استهداف لمصيادين، تم31وقوع )التقرير سجل يو 

قوارب  (3استولت خالل هذه الحوادث عمى )، وأفرج عنهم جميعا  بعد ساعات، كما واقتادتهم إلى داخل إسرائيل
 صيد. ال كاشب( قطعة من 64)خّربت ، و صيد
 
 

 في قطاع غزة يوضح حاالت االعتداء عمى الصيادين ومعداتهم في عرض البحر جدول
 وصف

 االنتهاك        
 المحافظة

 حاالت
االعتداء 
عمى 

 الصيادين

 حاالت
االعتداء 
عمى قوارب 

 الصيد

 حاالت
االعتداء 
 عمى معدات
 الصيد

 عدد
 المعتقمون
من 

 الصيادين
 4 3 2 25 شماؿ غزة

 0 0 0 1 غزة
 0 0 0 1 خاف يونس

 2 0 1 3 رفح
 6 3 3 30 اإلجمالي

 
 

                                                           
5

 الصياديه في الميدان مدعمت بمعلىماث مه وقابت الصياديه في غسة. معلىماث ميداويت تحّصل عليها باحثى المركس مه 
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 ين الفمسطينيين عمى النحو اآلتي:واخباريات االنتهاكات بحق الصيادويستعرض التقرير احصائيات 
 :حاالت إطالق النار 

تواصؿ بوارج االحتالؿ اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف 
 .خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرفي عرض البحر أو قرب حدود الفصؿ المائية، 

 
(. صياد( حالة استهداف لمصيادين، أسفرت عن جرح )30وقوع ) ت وحدة البحث الميدانيسجمو 

 نستعرضها عمى النحو التالي:
 
فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، واطمقت عددًا  .1

تجاه  2/10/2013يـو األربعاء الموافؽ مف صباح  6:30مف القذائؼ المدفعية، عند حوالي الساعة 
القريبة مف  -مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

 غربي بيت الىيا، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. -حدود الفصؿ المائية
ة نيراف أسمحتيا الرشاشة، واطمقت عددًا فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمي .2

تجاه  11/10/2013مف فجر يـو الجمعة الموافؽ  1:30مف القذائؼ المدفعية، عند حوالي الساعة 
القريبة مف  -مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

 غ عف وقوع إصابات أو أضرار.غربي بيت الىيا، دوف أف يبم -حدود الفصؿ المائية
فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .3

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي  12/10/2013مف مساء يـو السبت الموافؽ  23:30الساعة 
غربي بيت  -ريبة مف حدود الفصؿ المائيةالق -تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

 الىيا، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .4

نييف تجاه مراكب الصياديف الفمسطي 23/10/2013مف مساء يـو األربعاء الموافؽ  20:30الساعة 
غربي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

 بيت الىيا، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .5

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف  24/10/2013ـ الخميس الموافؽ مف مساء يو  16:45الساعة 
غربي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

 بيت الىيا، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو األحد  20:00ي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوال .6

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  27/10/2013الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
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تجاه مراكب الصياديف  1/11/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  20:00عة فتحت النار عند حوالي السا .7
التي تواجدت في  عرض البحر غربي شاطئ محافظة رفح،  عمى بعد ميؿ بحري ونصؼ الميؿ تقريبًا 

 .أف يبمغ عف وقوع أضرار أو إصاباتمف الشاطئ، دوف 
مف يـو السبت  20:30حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند  .8

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  2/11/2013الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو السبت  00:30إلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية ا .9

تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر غربي ميناء الصياديف  2/11/2013الموافؽ 
في غزة، كما وفتحت خراطيـ مياىيا بشكؿ كثيؼ تجاه المراكب نفسيا دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات 

 أو أضرار.
مف يـو السبت  19:00الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت  .10

تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطئ محافظة  2/11/2013الموافؽ 
د عمى بع ستمر لمدة ثالث ساعات بشكؿ متقطعرفح، وقد افاد أحد الصياديف المركز بأف إطالؽ النار ا

  .أف يبمغ عف وقوع أضرار أو إصاباتميؿ بحري ونصؼ الميؿ تقريبًا مف الشاطئ، دوف 
مف صباح يـو  5:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .11

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر  7/11/2013الخميس الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -غرب منطقة الواحةشماؿ و 

 غزة، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف فجر يـو  4:30عند حوالي الساعة  ،فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة .12

لفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر ، تجاه مراكب الصياديف ا9/11/2013السبت الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شماؿ وغرب منطقة الواحة

( الحدودية المائية Kغزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الصياديف نصبوا شباؾ الصيد قرب المنطقة )
فتح أحد  -دوف أف يدخموىا -طقة، وبمجرد اقترابيـ منياشمااًل، فسحبيا التيار شمااًل عمى حدود المن

والتراجع  -بعدما كانوا يسحبونيا -الزوارؽ النار تجاىيـ بشكؿ مباشر، ما دفعيـ إلى ترؾ الشباؾ
 بات.جنوبًا، وغاصت الشباؾ في عمؽ البحر،  دوف أف يبمغ عف وقوع إصا

مف صباح يـو  10:00عند حوالي الساعة  ،شةفتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشا .13
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر ، 10/11/2013األحد الموافؽ 

غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شماؿ وغرب منطقة الواحة
عامًا(، وشقيقو:  23األخويف: صداـ صالح رشدي أبو وردة )وباتجاه حسكة تقؿ عمى متنيا غزة. 

، ثـ اعتقمتيـ قوات االحتالؿ محمود بشظية في يميف خاصرتو ما تسبب في إصابةعامًا(،  18محمود )
 واقتادتيـ إلى ميناء اسدود، واستولت عمى القارب الخاص بيـ.

اف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت زوارؽ االحتالؿ التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نير  .14
، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف غرب خاف 12/11/2013مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ  14:30
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مف فجر يـو االربعاء الموافؽ  4:00يونس، استمر اطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة 
 ، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.13/11/2013

مف يـو الثالثاء الموافؽ  17:30سرائيمية عند حوالي الساعةدفت  الزوارؽ الحربية اإلاستي .15
مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة  12/11/2013

غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وتفيد التحقيقات  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -الواحة
 ستةة بأف الزوارؽ قامت برش المياه مف خالؿ خراطيـ تجاه أحد المراكب )لنش( عمى مسافة الميداني

 ، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.بطر المنش إلى التراجع تجاه الجنو أمياؿ داخؿ مياه البحر ما اض
 مف صباح 06:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .16

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر  13/11/2013األربعاء الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شماؿ وغرب منطقة الواحة

 غزة، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف صباح يـو  20:00تيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمح .17

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

 غزة، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف مساء يـو  18:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .18

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر  17/11/2013األحد الموافؽ 
غزة، غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شماؿ غرب منطقة الواحة

حدى الحسكات،  وتفيد التحقيقات الميدانية أف أحد الزوارؽ اقترب مف أحد لنشات الجر الفمسطينية وا 
استولت عمى القارب والشباؾ و  يا،صياديف اثنيف كانا عمى متن واعتقؿوأطمؽ النار عمييا بشكؿ مباشر، 

 الخاصة بيـ.
مف مساء يـو   18:00عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة  .19

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر  27/11/2013األربعاء الموافؽ 
صياديف واعتقمت عمى مسافة تقدر بحوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد، غربي مدينة رفح، 

 الصغير )حسكة مجداؼ( والشباؾ الخاصة بيـ.استولت عمى القارب و  ،حسكةاثنيف كانا عمى متف 
مف يـو االثنيف  16:35فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .20

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  2/12/2013الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -مائيةالقريبة مف حدود الفصؿ ال -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو االثنيف  14:15فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة   .21

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  16/12/2013الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 ، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.20:00واستمر بشكؿ متقطع حتى الساعة 
مف يـو الثالثاء  14:15فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .22

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  17/12/2013فؽ الموا
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غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
 ، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.20:00واستمر بشكؿ متقطع حتى الساعة 

ربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي فتحت زوارؽ االحتالؿ الح .23
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف  18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  21:30الساعة 

شمالي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة
ا. كما وأطمقت عدد مف فوانيس اإلضاءة في سماء المنطقة دوف أف يبمغ عف وقوع غرب بيت الىي

 إصابات أو أضرار.
فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .24

ف الفمسطينييف تجاه مراكب الصيادي 18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  10:40الساعة 
شمالي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

( قطعة مف 14القوات بتقطيع عدد ) ؾقامت تمو غرب بيت الىيا دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. 
 شباؾ الصيد.

نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية .25
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف  18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  12:40الساعة 

شمالي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة
صيد يممكيا  الصياد جماؿ عوض ( مف شباؾ ال10غرب بيت الىيا. حيث قامت بتقطيع عدد )

 الكفارنة، مف سكاف بيت حانوف، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.
مف يـو الجمعة  19:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .26

ؿ تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شما 20/12/2013الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو السبت  21:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .27

فمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ تجاه مراكب الصياديف ال 21/12/2013الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو األحد  19:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .28

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  22/12/2013وافؽ الم
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
لشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ ا .29

تجاه عدد مف صيادي رمي الشباؾ  22/12/2013مف يـو األحد الموافؽ  9:45حوالي الساعة 
الفمسطينييف الذيف تواجدوا عمى شاطئ بحر بيت الىيا قرب حدود الفصؿ الشمالية في محافظة شماؿ 

ياديف محاولًة اعتقاليـ بمحاذاة الحدود، بيد غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوة راجمة طاردت الص
أنيـ استطاعوا الفرار واالبتعاد عف المنطقة، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد 
المعمومات الميدانية أف عددًا مف الصياديف الذي ال يممكوف قوارب صيد يتجيوف إلى المناطؽ القريبة 
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تجمع فييا أسماؾ البوري بيدؼ التغذية في مثؿ ىذا الوقت مف حدود الفصؿ لكونيا منطقة صخرية ت
 مف السنة، ويستخدموف شباؾ الصيد الصغيرة )الطرح( لصيدىا، رغـ خطر المكاف. 

مف يـو السبت  20:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .30
لفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ تجاه مراكب الصياديف ا 28/12/2013الموافؽ 

غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

 
 

 حاالت االعتداء عمى جدول يوضح عدد 
 الصيادين الفمسطينيين في عرض البحر في قطاع غزة

 جرحى االعتداءاتعدد  المحافظة
 1 25 شماؿ غزة

 0 1 غزة
 0 1 خاف يونس

 0 3 رفح
 1 31 االجمالي

 
 

 رسم يوضح عدد حاالت االعتداء عمى الصيادين في عرض البحر في قطاع غزة
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1 
1 

3 

 رفح خان يونس غزة شمال غزة
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  قوارب صيد االعتداء عمىحاالت: 

االحتالؿ اإلسرائيمي عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف سالح البحرية التابع لقوات  واصؿت
  .خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرالصيد الخاصة بيـ، أو االستيالء عمييا، وذلؾ  قواربوتخريب 

يستعرضها عمى  خالل فترة التقرير، "حسكات" عمى قوارب استيالء ( حاالت3وقوع ) باحثو المركز سجلو 
 النحو التالي:
 

مف صباح يـو  10:00عند حوالي الساعة ، فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة .1
األخويف: صداـ صالح رشدي أبو وردة تجاه حسكة تقؿ عمى متنيا ، 10/11/2013األحد الموافؽ 

، ثـ محمود بشظية في يميف خاصرتو ةما تسبب في إصابعامًا(،  18عامًا(، وشقيقو: محمود ) 23)
 اعتقمتيـ قوات االحتالؿ واقتادتيـ إلى ميناء اسدود، واستولت عمى القارب الخاص بيـ.

مف مساء يـو  18:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة   .2
نييف التي تواجدت في عرض البحر تجاه مراكب الصياديف الفمسطي 17/11/2013األحد الموافؽ 

غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شماؿ غرب منطقة الواحة
حدى الحسكات،  وتفيد التحقيقات الميدانية أف أحد الزوارؽ اقترب مف أحد لنشات الجر الفمسطينية وا 

استولت عمى القارب ، و ثنيف كانا عمى متف الحسكةياديف اص واعتقمتوأطمؽ النار عمييا بشكؿ مباشر، 
 )الحسكة( والشباؾ الخاصة بيـ.

مف مساء يـو   18:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .3
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر  27/11/2013األربعاء الموافؽ 

د التحقيقات عمى مسافة تقدر بحوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد، غربي مدينة رفح، وتفي
واعتقمت الميدانية أف أحد القوارب المطاطية اقترب مف قارب صيد فمسطيني صغير )حسكة مجداؼ(، 

استولت عمى القارب الصغير )حسكة مجداؼ( ، و ياديف اثنيف كانا عمى متف الحسكةصتمؾ القوات 
 والشباؾ الخاصة بيـ.

 
 أو االستيالء عميها حاالت تخريب معدات الصيد: 

بوارج االحتالؿ اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف  واصؿت
 الصيد ومولدات القوارب )المواتير(، وفوانيس اإلضاءة،ؾ اوتخريب معدات الصيد الخاصة بيـ، مثؿ شب

 .خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرأو االستيالء عمييا، وذلؾ  وغيرىا،،، ،واإلشارات المضيئة والفموكات الصغيرة،
 
ستعرضها يو . شباك صيد قطعة من( 64) خربت قوات االحتالل خاللها، ( حاالت3وقوع ) باحثو المركز سجلو 

 عمى النحو التالي:التقرير 
مف فجر يـو  4:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر 9/11/2013السبت الموافؽ 
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شماؿ وغرب منطقة الواحة
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( الحدودية المائية Kزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الصياديف نصبوا شباؾ الصيد قرب المنطقة )غ
فتح أحد  -دوف أف يدخموىا -شمااًل، فسحبيا التيار شمااًل عمى حدود المنطقة، وبمجرد اقترابيـ منيا

والتراجع  -سحبونيابعدما كانوا ي -الزوارؽ النار تجاىيـ بشكؿ مباشر، ما دفعيـ إلى ترؾ الشباؾ
جنوبًا، وغاصت الشباؾ في عمؽ البحر،  دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. والصياديف المتضرريف ىـ: 

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

 الشباؾ.  
فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .2

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف  18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  10:40الساعة 
شمالي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -الواحةالتي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة 

غرب بيت الىيا دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات االحتالؿ لحقت 
عاما(، وشقيقو محمد 28قارب صيد وكاف عمى متنو ثالثة صياديف وىـ: محمود عمي عروؽ )

شباؾ الصيد  ابتعدوا عف المنطقة بسرعة وتركوا عاما(، ولكنيـ24عاما(، وجمعية أميف عروؽ )22)
 ( قطعة مف شباؾ الصيد.14القوات بتقطيع عدد ) ؾخاصتيـ، حيث قامت تم

فتحت زوارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .3
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف  18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  12:40الساعة 

شمالي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة
( مف شباؾ الصيد يممكيا  الصياد جماؿ عوض 10غرب بيت الىيا. حيث قامت بتقطيع عدد )

 الكفارنة، مف سكاف بيت حانوف، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.
 

 الصيادين في عرض البحر اعتقالاالت ح: 

 بوارج االحتالؿ اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف واصؿت
ىانة كرامتيـ اإلنسانية، واحتجازىـ لساعات، ،في عرض البحر أو قرب حدود الفصؿ المائية واعتقاليـ  وا 

جبارىـ عمى التوقيع عمى تعيدات بااللتزاـ بعدـ تخطي م  .سافة المسافة المسموحة مف جانبيـوا 
 
 لمصياديناعتقال  ة( حال3وقوع ) -فترة التي يغطيها التقريرخالل ال -المركزب ت وحدة البحث الميدانيسجمو 

وهي كما  .جميعا   سبيمهم ( صيادين لساعات قبل ن تخمي6في عرض البحر، اعتقمت قوات االحتالل خاللها )
 :يمي
 

مف صباح يـو األحد الموافؽ  10:00عند حوالي الساعة  ،اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي .1
عامًا(، وشقيقو:  23األخويف: صداـ صالح رشدي أبو وردة )الصياديف ، 10/11/2013

ب بيت الىيا بينما كانا عمى متف قاربيما غربي منطقة الواحة شماؿ غر  عامًا(، 18محمود )
مف مساء اليـو نفسو مف  21:00عند حوالي الساعة في محافظة شماؿ غزة، وأخمي سبيميما 
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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.

وأفاد والجدير ذكره أف الصياديف مف سكاف منطقة النزلة بجباليا في محافظة شماؿ غزة. 
شقيقيو توجيا إلى شاطئ البحر عند حوالي و  بأف"الصياد: فضؿ أبو وردة شقيؽ المعتقميف 

مف صباح اليـو نفسو لغرض العثور عمى شباؾ الصيد الخاصة بعائمتيـ  9:00الساعة 
االحتالؿ فتحت النار تجاه قاربيما )حسكة مجداؼ(، واقتربت منيما، واحضارىا، إال أف قوات 

وأجبرتيما عمى السباحة تجاه الزورؽ، ثـ اقتادتيما والحسكة تجاه شمااًل إلى مكاف غير 
 . "معمـو
 :بما يمي المركزصداـ صالح أبو وردة، بعد االفراج عنو، أفاد الصياد: فيما 
 ٌٍكْر يفزلٌّذ   0دصفمز ؾمْمِ ثٌكْجذ 10/11/2013قذجح ٌَّ ثألدر ثدلٌثفك ِٓ  9:00ػنر دٌثيل ثٌػجػز صٌجيش 

صّذجً ِٓ ثٌؿجيب،  ى ِػجفز صمرش دغالط أِْجي حبصّز صم... ًقٍنج إحبص دْش الىْج ثٌٌثلغ ذيجي غصح زلجفظز ذيجي غطر

رس ضًشق إغصثةٍِْ وذري ِرت صمصّذجً ًؾجى 500ًصذؼر ػنج إ ى ثجليز ثٌرصدْز ثٌؿّجٌْز ِػجفز  ،ؾجىرس ثٌصفكٌذر

)يصثذ(، ّضجٌي يف ثجليز ثٌرصدْز ًّذؼر ػنج دٌثيل ًِْ حبصُ، أخصجنج ؾذجن ثٌكْر ًٔكذنجىج يف ِْجه ثٌذذص ًًنؼنج فٌليج 

ِرت صمصّذجً، ًدمْنج  300ثٌؼٌثِجس )فٍؿصثس نٌةْز ٌضذرّر ِىجْ ثٌؿذجن( دؼرىج ثربينج دجٌمجشح إ ى ثجليز ثجلنٌدْز ِػجفز 

ًٌىٓ دؼر دٌثيل ٔكف غجػز ؾجىرس ضًشق ثغصثةٍِْ قرري ِكنٌع ِٓ ثدلًجو ّضمرَ حنٌ ثٌؿذجن ِٓ ثجليز  ٔنضظص ىنجن

س أٔج ًزلٌّذ ثٌؿّجٌْز ثٌرصدْز ًًٍّك ثٌنجش قٌذبج، دؼرىج دمًٍْ ثًٔفتش صٍه ثٌفٍؿصثس ًغجذش ثٌطًشق حنٌ ثٌرصح، ػر

( ًّصثفميُ ضًشق قرري ّضجيٌْ حنٌٔج دػصػز وذرير ًفجور ؾجىرس عالعز ضًثشق وذرير )يصثذ... دمجشدنج إ ى ثٌؿذجن

ِرتثً صمصّذجً، عُ مسؼش جنرُ ثغصثةٍِْ ّمٌي ػرب ِىرب  50لجذِني ِٓ ثجليز ثٌرصدْز ثٌؿّجٌْز دضَ أقذذٌث ػٍَ دؼر 

صثػ ؿذجن .. أصصن ثٌؿذجن"، ًوالَ آخص دجٌٍرز ثٌؼربّز مل أفيّو، ًٌىنين دْنيج ونش لر ثٔضيْش ِٓ إخٌٌٍكٌس0 "أصصن ث

ًُ صثٌؿذجن ِٓ ثدلْجه ًدرأٔج دجٌضجرّف ٌٍدصًػ دجٌمجشح حنٌ ثٌؿجيب، ًٌىنين مسؼش قٌس إيالق ٔجش ًأدػػش دؿْب ّص

يف ثجملرث  أقرش قٌس ّؿذو ثٌكٌس ثٌسُ ّكرش ػٓ ثشصًجَ ثٌصقجـ، دْنيج ؾؼصٔج دجخلٌ  ًأًلفنج ثٌمجشح، عُ مسؼش 

ٔطي دجدلْجه ًصؼجي ػنرُ"، ًمسؼش قٌس إيالق ٔجش ِٓ جرّر، ثجلنرُ ّمٌي0 "ًلف ِمرِز ثحلػىز ًثخٍغ ِالدػه ًث

دْنيج خٍؼنج ِالدػنج ًدمْنج دجٌٍذجظ ثٌرثخٍِ فمى ًٔطٌش أٔج إ ى ثدلْجه ًٔظصس إ ى زلٌّذ فمجي يل0 "ِج دؼص  أغذخ ًِؽ 

ٌٍّْجه ًدجٌفؼً دنطي"، فػّؼش قٌس إيالق ٔجش ِٓ جرّر فٌلغ ثجملرث  يف ثدلْجه، دْنيج وصشس يٍيب حملٌّذ ٌىِ ّنطي 

ًثفك ػٍَ زٌه ًٌىٓ أعنجء ٔطًٌو ٌٍّْجه مسؼش قٌس إيالق ٔجش ًلجي زلٌّذ0 "ثصكجًدش..ثصكجًدش"، فؿجىرس ثٌرِجء 

صػًْ ِٓ خجقصصو ثٌّْنَ، ًؾجىرس ثٌطًشق ثإلغصثةٍِْ ثٌكرري ّضجو حنٌٔج ًدػصػز شفؼو جنرُ إ ى ثٌػًخ ًغجذش حنٌ 

ٌػذجدز حنٌ ثٌطًشق ثٌىذري، ًٌىنين الدظش أٔو ًيف وً ِصر ألرتح ِنو ّذضؼر ػين ثجليز ثٌرصدْز ثٌؿّجٌْز، ًأٔج درأس دج

ِرتثً ًؾؼصس دئشىجق ؾرّر فضٌلفش، لجي ثجلنر0ُ "ّال صؼجي"، لٍش ٌو0 "أٔج  700إ ى ثجليز ثٌؿّجٌْز، دضَ غذذش دٌثيل 

الق ٔجش ًؾجىرس ثدلْجه صرتثؾك ِٓ ّال صؼجي"، ًمسؼش قٌس إي ...صؼذش ًثٔش دضذؼر ػين"، فمجي ثجلنر0ُ "ّال ّج ثدٓ 

دٌيل، ًثقٍش ثٌػذجدز دضَ ثلرتدش ِنو، أٔطي أدر ثجلنٌذ غٍُ خؿيب فضػٍمضو إ ى غًخ ثًٌصثذ، أِػه دِ جنرّني، 

"، عُ لجَ أدرىُ دضؼكْخ ػْين دمًؼز ِٓ ثٌمّجؼ ًلْر ّرُ دصدجو ...ًقٌح جنرُ آخص غالدو حنٌُ ًلجي0 "ّج ثدٓ 
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جيِ دٍغجَ ِٓ ثٌمّجؼ، عُ ؾؼصس دجٌطًشق ّضذصن، ًدؼرىج دمًٍْ فىٌث ثٌصدجو ػٓ دالغضْىِ، ًغًَ شأغِ ًً

ّرُ، ًأٌذػٌِٔ دٌٍضر ًغصًثي ِٓ ثٌمّجؼ ثٌمًين ثخلفْف، ًلْرًث ّرُ ِٓ جرّر إ ى خٍف ظيصُ، عُ غوٌين جنرُ ػٓ 

زلٌّذ دؼر أْ أقجدٌه،  ثمسِ ًػٓ دْجٔجصِ ثٌؿدكْز فوجذضو، ًمسؼش قٌس إيالق ٔجش ِٓ جرّر فذرأس أٔجذُ ػٍَ ؾمْمِ

ًشذ ػٍِ ثجلنٌذ0 "أغىش.. أغىش"، عُ لْرًث أغفً لرِِ دؿِء درّرُ ًشفؼٌث ثٌٍغجَ ػٓ ًجيِ لٍْالً ًأػًٌِٔ 

ٍغجَ ػٓ ًجيِ ِْجه ٌىِ أؾصح فصفهش زٌه، ًدؼر دٌثيل عالط غجػجس صٌلف ثًٌصثذ ػٓ ثحلصوز، شفغ جنرُ ثٌ

ٔمٍين جنرُ إ ى ثٌصقْف، ًػكخ جنرُ ػْين دمًؼز ِٓ ثٌمّجؼ، عُ  لف ػٍْو ػرذ ِٓ ثجلنٌذ،ضٌفؿجىرس شقْف وذري ّ

ثلضجذِٔ، ِؿْش ِؼو ًونش أِؿِ دكؼٌدز جصثء صمْْر لرِِ ًٔطٌش ػٍَ ذشػ، عُ أًلفين ًمسؼش قٌس ثٌذجح ّرٍك ػٍِ، 

ين ػٓ ًنؼِ دؼرىج دمًٍْ فضخ ثٌذجح ًشفغ ثٌٍغجَ ػٓ ًجيِ فؿجىرس ثِصأر صصصرُ ٌذجغجً ػػىصّجً ًّصثفميج جنرُ، غوٌض

ثٌكذِ دجٌٍرز ثٌؼصدْز فوخربصبج أٔين خجةف، فٌنؼش ِْطثٔجً ٌمْجظ ثحلصثشر يف فِّ ًأجصس فذكجً ػٍَ زشثػِ ٌمْجظ 

جنرُ ًدصفمضو ؾمْمِ زلٌّذ ثٌهرى، عُ أػًضين ػمجش ييب ًِْجه ٌىِ أؾصدو فصفهش زٌه ًونش خجةفجً ِنيج، عُ دهص 

يذْز، ًغجذشًث ثدلىجْ، جٍػنج ِؼجً ًغوٌضو ػٓ ثإلقجدز فوخربِٔ أهنج يفْفز ش ػٍْو، ًأجصس ٌو ثًٌذْذز فذٌقجً نفجيّتن

جرثً )جصح قرري(، دؼرىج دمًٍْ دهص جنرُ ًًنغ ثٌٍغجَ ػٍَ ًجيِ ًثلضجذِٔ ِؼو، ِؿْش لٍْالً فصفغ ثٌٍغجَ ػين، 

فجٍػش، ًلجي0  ؾجىرس ٔفػِ ذثخً غصفز ًّمجدٍين جنرُ جيٍع خٍف ِىضخ ًػٍَ ججٔذْو رلنرصني، يٍخ ِين ثجلٌٍظ

"أٔش ػرّش ثدلّنٌع )ّمكر أٔو ثخرتق ثحلرًذ ثإلغصثةٍْْز("، فنفْش زٌه، فمجي0 "أٔش وسثح"، ًوجٔش ثجملنرصني صىضذجْ، 

ثلضجذِٔ إ ى غصفز رلجًشر، ٌو.. عُ ًلجي0 "أٔش ذخٍش ثدلّنٌع"، فنفْش ِصر أخصٍ، فمجي0 "ؾٌ ػًّ فْه ثجلْؽ؟"، لٍش 

ِىضخ، يٍخ ِين ثجلٌٍظ فجٍػش ًلرَ يل ووغجً ِٓ ثٌؿجُ ًلجي يل0 "وْف جْش  ؾجىرس درثخٍيج جنرُ جيٍع خٍف

أِْجي ِج دضىفْىُ"، لٍش ٌو0 "أٔج ِؼِ دػىز رلرث  ًِج  6، لجيؼين ًلجي0 "أٔش ػرّش ثحلرًذ ً..ػنج؟"، أجذضو 

جلضْجذُ إ ى غصفز ٔجذٍ ػٍَ جنرُ خجشػ ثٌرصفز ًأِصه د، غوٌين ػرر أغتٍز.. ًمرش أذخً وغري"، فمجي0 "أٔش وسثحد

، عُ ثلضجذِٔ ثجلنرُ إ ى ثٌرصفز ثألًيل ًًجرس درثخٍيج فذكٌِٔ أخصٍ ؾجىرس درثخٍيج ثجملنرر )ثًٌذْذز( ًجنرُ آخص

فذهص عالعز جنٌذ ًثلضجذًٔج إ ى خجشػ ثدلذنَ ًدجٌضذرّر إ ى غْجشر دْهجء ثٌٌٍْ،  ْمِ زلٌّذ، ِىغنج درثخٍيج لٍْالًؾم

شوذنجىج ًػكخ جنرُ ػْين، غجشس دنج ثٌػْجشر ًدؼر دٌثيل ٔكف غجػز صٌلفش، أٔطٌٌٔج ِٓ ثٌػْجشر ًشفغ جنرُ ثٌؼكذز 

ِىضٌح ػٍْيج ِؼرب إّصض، ػٓ ػْين ًفه ثٌمْر ػٓ ّرُ ًػٓ لرِِ، ًوسٌه ػٓ ؾمْمِ زلٌّذ، ؾجىرس الفضز ِؼٍمز ً

فضؿنج جنرُ ًػربٔج دججطثً إٌىرتًْٔجً، عُ جٍػنج ػٍَ وصثغِ يف قجٌز درثخٍيج ِػجفصّٓ حيٌٍّْ دمجةذيُ، ًوجْ ّصثفمنج 

عالعز جنٌذ، عُ ثلضجذًٔج إ ى غصفز ؾجىرس درثخٍيج ؾدف ّصصرُ ٌذجظ ِرِٔ، أِصٔج دججلٌٍظ فجٍػنج، ًلجي0 "أٔش 

لٍش ٌو0 "ال أٔضُ لًؼضٌث شضلِ ًثغضٌٌْضُ ػٍَ عالط دػىجس ٌؼجةٍيت ِٓ لذً"،  فمجي0 "وجٌٔث  دضؿضرً ؾِء غري ثٌكْر؟"،

ّؼرًث ثدلّنٌع"، عُ غوٌين ػٓ أمسجء ػجةٍيت فصذثً فصذثً فوجذضو، دؼرىج دمًٍْ ثلضجذٔج ثجلنٌذ إ ى دٌثدز، فضذيج أدرىُ فىجْ شلص 

ج فٌجرٔج أٔفػنج يف ثدلنًمز ثحلرًذّز ذيجي دٍرر دْش دجٌْٔ يف يًٌّ، ًلجي0 "ّال شًدٌث ػٍَ غطر"، ِؿْنج دو دضَ خصجن

ِٓ ثٌٌَْ ٔفػو، ػرٔج إ ى ِنجضٌنج، ًدمْش لٌثس  20:00زلجفظز ذيجي غطر، ًدسٌه مت ثإلفصثػ ػنج ًوجٔش ثٌػجػز دٌثيل 

 .ثالدضالي ثإلغصثةٍِْ صػضٌيل ػٍَ لجشدنج ًؾذجن ثٌكْر ثخلجقز دنج، ػٍّجً أهنج ِكرش شضلنج ثٌٌدْر
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مف  18:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت  17/11/2013مساء يـو األحد الموافؽ 
غربي بيت  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الواحة

غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أف أحد الزوارؽ اقترب مف أحد الىيا في محافظة شماؿ 
حدى الحسكات، وأطمؽ النار عمييا بشكؿ مباشر، وأجبر صياديف  لنشات الجر الفمسطينية وا 
اثنيف كانا عمى متف الحسكة مف النزوؿ لمماء والسباحة تجاه الزورؽ، ومف ثـّ اعتقميما 

عامًا(، ومحسف أكـر دياب  20عد محمد السمطاف )واقتادىما تجاه الشماؿ، وىما: عمار أس
عامًا(، وكالىما مف سكاف حي السالطيف في بيت الىيا، وأخمي سبيميـ عند حوالي  24زايد )

. وأفاد ذوي المعتقميف المركز بأف 18/11/2013مف فجر االثنيف الموافؽ  3:00الساعة 
 اصة بيـ.قوات االحتالؿ استولت عمى القارب )الحسكة( والشباؾ الخ

 ، المركس بما يلي:عمار أسعد محمد السلطانوأفاد المعتقل: 

ٌٍكْر، زلػٓ أوصَ ضثّر  0دصفمز ثٌكْجذ 17/11/2013ِٓ ٌَّ ثألدر ثدلٌثفك  16:30ػنر دٌثيل ثٌػجػز  شصٌجي

ِكنٌع ًأًلفنج ثٌمجشح ػٍَ دؼر ًِْ ًٔكف ثدلًْ ثٌذذصُ ػٓ ثٌؿجيب، ؾجىرس ثٌصفكٌذر )ًىِ ػذجشر ػٓ رلػُ وذري 

ِٓ ثٌفٍني ّهؼو ثجلْؽ ثإلغصثةٍِْ ٌضذرّر ثدلنًمز ثدلّنٌع ثٌرخٌي إٌْيج(، دْظ صذؼر ػنج إ ى ثجليز ثٌؿّجٌْز ثٌرصدْز ِػجفز 

ِرت صمصّذجً، ًلر ؾجىرس يصثذ )ضًشق ثغصثةٍِْ وذري( ّضجٌي يف ثجليز ثٌرصدْز ًّذضؼر ػنج ِػجفز ٔكف ًِْ حبصُ  400

جىج يف ػصل ثٌذذص، ؾجىرس ٌنؽ )ِصوخ قْر فٍػًْين وذري( ّضجو حنٌ ثجليز ثٌرصدْز ِٓ صمصّذجً، أخصجنج ثٌؿذجن ًٔكذن

ِرت صمصّذجً ِنج، أِج أٔج ًشفْمِ ثٌكْجذ فذمْنج ٔنضظص جبجٔخ ثٌؿذجن ػٍَ أًِ أْ صكًجذ،  300لجشدنج عُ صٌلف ػٍَ دؼر 

نج يف ، دمْنج يف ِىجٔنج ألٔنج وًٌىٓ دؼر دٌثيل ٔكف غجػز ؾجىرس ثًٌصثذ ّضمرَ حنٌٔج ًمسؼش قٌس إيالق ٔجش

، ثغضّص ثًٌصثذ يف ثاللرتثح ِنج ًأعنجء زٌه ثربو ثٌٍنؽ إ ى ثدلنًمز ثجلنٌدْز ثٌؿصلْز، ثلرتح ِنج ثدلنًمز ثدلػٌّح ثٌكْر ذبج

ث ِرتثً صمصّذجً ًأقذخ ّرًش ِٓ دٌي لجشدنج، عُ مسؼش جنرُ ّمٌي ػرب ِىرب ثٌكٌس0 "ّال ثيٍغ دص عالعنيثًٌصثذ دلػجفز 

ًغْخ ثٌؿذه )ّوِصىُ دجخلصًػ ربجه ثٌؿجيب ًصصن ثٌؿذجن(، مل أمسغ والِو ًدرأس أٔج ًشفْمِ دصفغ ثٌؿذجن دػصػز وذرير 

ًىٌ وجْ ّىصش أًثِصه دضَ ثٔضيْنج حنٓ ِٓ شفؼيج ِٓ ثدلْجه، ًدرأٔج دجٌضجرّف ٌىِ خنصػ إ ى ثٌؿجيب، ٌىنين مسؼش 

ِٓ دٌي لجشدنج، دْنيج أًلفنج ثٌمجشح خٌفجً ػٍَ دْجصنج، عُ مسؼش  قٌس إيالق ٔجش ِٓ جرّر ًؾجىرس ثدلْجه صرتثؾك

ثجلنرُ ّمٌي0 "ثؾٍذٌث ثدلالدع ّال... ثؾٍذٌث ثدلالدع"، دْنيج درأٔج خبٍغ ِالدػنج، دْظ خٍؼش ثٌذرٌز ثٌذذصّز ًونش 

ٌىنو وصش أًثِص دوْ خنٍغ أشصرُ زبضيج فنٍْز عمٍْز لٍْالً، ًلٍش ٌٍجنرُ دكٌس ِصصفغ0 "ثٌرْٔج دصذ خٍْين دجٌفنٍْز"، ً

ِالدػنج دجٌىجًِ، فدٍؼش ثٌفنٍْز ًدمْش دجٌٍذجظ ثٌرثخٍِ ثٌػفٍِ فمى ًوسٌه شفْمِ زلػٓ ٔفس ثألِص ٔفػو، عُ أِصٔج أْ 

ّال ثٔطي"، دْنيج ٔطي زلػٓ ًغذخ ربجه  ...ٔنطي ٌٍّْجه ًٔػذخ ربجه ثًٌصثذ، دْنيج أخربصو دوْ ثدلْجه دجشذر، فمجي يل0 "ّج ثدٓ 

ثذ، ًأِػه دو ثجلنٌذ ًثػضمٌٍه، عُ يٍخ ِين ثجلنرُ أْ أٔطي، فنطٌش ٌٍّْجه ًؾؼصس دربذ ؾرّر ًغذذش ربجه ثًٌصثذ ثًٌص

ِرتثً صمصّذجً إ ى أْ ًقٍضو،  150ًونش يف وً ِصر ألرتح ِٓ ثًٌصثذ أالدظ أٔو ّرتثجغ ٌٍدٍف دضَ غذذش ِػجفز 

ذذش فٌق غًذو، أِػه دِ جنرّني، ًػكخ أدرىُ ؾجىرس غٍُ خؿيب ٌِجٌذ ػٍَ ججٔخ ثًٌصثذ فضػٍمضو دضَ أق
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ػْين  دمًؼز ِٓ ثٌمّجؼ، ًلْر ّرُ دصدجو دالغضْىِ، ًأجٍػٌِٔ ػٍَ ثٌػًخ ًؾؼصس دجًٌصثذ ّضذصن دنج، دؼرىج 

دمًٍْ غوٌين جنرُ ػٓ ثمسِ ًػٓ دْجٔجصِ ثٌؿدكْز فوجذضو، عُ فه ثٌمْر ػٓ ّرُ ًأٌذػين دٌٍضر ًغصًثي ِٓ ثٌمّجؼ 

عُ أػجذ صمْْر ّرُ ِٓ جرّر، ًمسؼضو وسٌه ّػوي شفْمِ زلػٓ ثألغتٍز ٔفػيج، ًدؼر دٌثيل ٔكف غجػز،  ثٌمًين ثخلفْف،

ؾؼصس دجًٌصثذ ّضٌلف، شفغ جنرُ ثٌؼكذز ػٓ ػْين فؿجىرس شقْف وذري ّمف ػٍْو ػرذ ِٓ ثجلنٌذ ًثجملنرثس،  عُ 

 ِٓ جرّر دمًؼز ِٓ ثٌمّجؼ، ًثلضجذثِٔ ثلضجذِٔ ًِؿْش ِؼو ًٔطٌش إ ى ثٌصقْف، دْظ أِػه دِ جنرّني ًػكذٌث ػْين

ِؼيّج، فّؿْش ِؼيّج ًٔطٌش ػٍَ ذشػ ًؾؼصس أٔين ذخٍش إ ى ِذنَ، عُ أًلفجِٔ ًمسؼش دجح غصفز ّرٍك ػٍِ، دؼرىج 

دمًٍْ، مسؼش دجح ثٌرصفز ّفضخ، ؾؼصس دؿدف ديػه دِ ًّصفغ ثٌؼكذز ػٓ ػْين، فؿجىرس ثِصأر صصصرُ ٌذجغجً ػػىصّجً 

خص، غوٌضين ػٓ أدٌثيل ثٌكذْز دجٌٍرز ثٌؼصدْز فوخربصبج أٔين خبري، عُ غوٌضين ػٓ ثمسِ ًػٓ دْجٔجصِ ًّصثفميج جنرُ آ

ثٌؿدكْز فوجذضيج ًوجٔش صىضخ ػٍَ ًشلز، عُ ًنؼش ِْطثٔجً ٌمْجظ ثحلصثشر يف فِّ ًأجصس فذكجُ ػٍَ زشثػِ ٌمْجظ 

ال أفيّيج أِصصين حبٍّيج ًإدصثضىج دٌنٌح دْظ قٌشِٔ ثٌهرى، عُ أػًضين ًشلز وذرير ًِىضٌح ػٍْيج دجٌٍرز ثٌؼربّز ثٌيت 

ثجلنرُ قٌشصني، عُ غجذشًث ثدلىجْ ًأغٍمٌث ثٌذجح ػٍِ، دؼرىج دمًٍْ دهص جنرُ ًػكخ ػْين دمًؼز ِٓ ثٌمّجؼ عُ 

ثلضجذِٔ ِؼو، ِؿْنج لٍْالً عُ شفغ ثٌؼكذز ػٓ ػْين، فؿجىرس ٔفػِ ذثخً غصفز ًأِجِِ ؾدف جيٍع خٍف ِىضخ 

غجً ِرْٔجً، أِصِٔ دججلٌٍظ فجٍػش ػٍَ وصغِ لذجٌضو، غوٌين ػٓ ثمسِ فوجذضو عُ درأ ّػوٌين ػٓ أمسجء أؾمجةِ ًّصصرُ ٌذج

لجي0 "دنرِص دْضىُ"، عُ غوٌين ػٓ .. ًأدر أؾمجةِ ًغوٌين ػنو دجٌضفكًْ ًأٔج ونش أجْذو إال أٔو صٌلف ػنر ثغُ

دؼرىج ثصبّين دؤين ونش أقًجذ يف ثدلنًمز ثدلّنٌع ثٌرخٌي إٌْيج  ..دؤين قْجذ ًال أػٍُ ػنيُ ؾْتجًفكجةً ثدلمجًِز فوجذضو 

ًٌىنين ٔفْش زٌه ًأخربصو دؤين ونش يف ثدلنًمز ثدلػٌّح ثٌكْر ذبج، عُ أِص ثجلنرُ دجلضْجذُ، ػكخ ثجلنرُ ػْين ًثلضجذِٔ 

مِ زلػٓ، ِىغنج ِؼج ألوغص ِؿْنج لٍْالً عُ شفغ ثٌؼكذز ػٓ ػْين فٌجرس ٔفػِ ذثخً ثٌرصفز ثٌػجدمز ًًجرس أّهجً شفْ

ِٓ غجػضني صمصّذجً، عُ دهص جنرّني ًػكذٌث أػْننج ًثلضجذثٔج ِؿْجً، ؾؼصس دؤين أخصػ ِٓ زٌه ثدلذنَ، عُ أًلفين ثجلنرُ 

ًشفغ ثٌؼكذز ػٓ ػْين فؿجىرس غْجشر دْهجء ثٌٌٍْ أِصِٔ دجٌصوٌح ذبج فصوذش ًوسٌه شوخ شفْمِ زلػٓ ًػكذٌث أػْننج 

ك ثٌذجح ػٍْنج ًغجشس ثٌػْجشر دنج، ًدؼر ٔكف غجػز صمصّذجً صٌلفش، فضخ دجح ثٌػْجشر ًأِػه دِ جنرُ ِٓ جرّر، عُ أغٍ

أٔطٌين ِنيج ًشفغ ثٌؼكذز ػٓ ػْين فؿجىرس عالعز جنٌذ درأًث دضفضْؿِ أٔج ًزلػٓ، عُ ثلضجذًٔج ِؼيُ ِؿْجً ػٍَ ثأللرثَ 

صثغِ، ًونش أؾجىر أفصثذ ِرْٔني حيٌٍّْ دمجةخ ًػربٔج دججطثً إٌىرتًْٔجً، إ ى قجٌز جٍػنج درثخٍيج ػٍَ و

وجدلػجفصّٓ، ًوجْ ثجلنٌذ ثٌغالعز ّصثفمٌٔنج، عُ ثلضجذثٔج إ ى غصفز ؾجىرس درثخٍيج نجدى حيًّ شصذز ػػىصّز ًجيٍع 

شلص خٍف ِىضخ، غوٌنج ػٓ دْجٔجصنج ثٌؿدكْز ًػٓ غذخ ثػضمجٌنج فوجذنجه عُ ثلضجذٔج ثجلنٌذ إ ى دٌثدز فضذيج أدرىُ، فىجْ 

يًٌّ، ًلجي أدرى0ُ "ّال شًدٌث ػٍَ غطر"، ِؿْنج دو دضَ خصجنج ِنو فٌجرٔج أٔفػنج يف ثدلنًمز ثحلرًذّز ذيجي دٍرر 

 2:30ًدسٌه مت ثإلفصثػ ػنج ًوجٔش ثٌػجػز دٌثيل  ٌمر ونج يف ِؼرب دْش دجٌْٔ )ثّصض(، دْش دجٌْٔ يف زلجفظز ذيجي غطر،

دْظ ػرٔج إ ى ِنجضٌنج، ًدمِ ثٌمجشح ًِؼرثس ثٌكْر ثخلجقز دنج ٌرٍ لٌثس  18/11/2013ِٓ فجص ٌَّ ثالعنني ثدلٌثفك 

 ثالدضالي ثإلغصثةٍِْ، ػٍّجً أْ ِينز ثٌكْر ىِ ِكرش شضلنج ثٌٌدْر. 

 



 

36 
 

مف   18:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .3
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت  27/11/2013مساء يـو األربعاء الموافؽ 

في عرض البحر عمى مسافة تقدر بحوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد، غربي 
د التحقيقات الميدانية أف أحد القوارب المطاطية اقترب مف قارب صيد مدينة رفح، وتفي

فمسطيني صغير )حسكة مجداؼ(، وأمر مف عميو بخمع مالبسيـ والسباحة تجاه القارب 
المطاطي، وعند رفضيـ السباحة، أطمؽ الجنود النار قرب القارب، ما أجبر صياديف اثنيف 

ث خطفيـ الجنود عف قاربيـ، وقيدوىـ وعصبوا كانا عمى متف الحسكة مف خمع مالبسيـ، حي
( دقيقة نقموىـ إلى الزورؽ الحربي، وألبسوا مالبس غير مالبسيـ 30أعينيـ، وبعد حوالي )

)ترنؽ(،  وبعد ثالثيف دقيقة نقموا لقارب مطاطي الذي انطمؽ بيـ، حتى وصؿ لميناء بحري، 
ديف اليديف ومعصوبي األعيف ، خضعوا لمتحقيؽ، وأجبروا عمى النـو طواؿ الميؿ وىـ مقي

عامًا(،  16عامًا(، وأحمد خميؿ محمود حسونة ) 17وىما: محمود خميؿ محمود حسونة )
وكالىما مف سكاف القرية السويدية في منطقة المواصي، جنوب غرب مدينة رفح، وأخمي 

. وأفاد 28/11/2013مف بعد ظير الخميس الموافؽ  12:00سبيميـ عند حوالي الساعة 
و المعتقميف المركز بأف قوات االحتالؿ استولت عمى القارب الصغير )حسكة مجداؼ( ذو 

 والشباؾ الخاصة بيـ. 
 

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

 4 2 غزةشماؿ 
 2 1 رفح

 6 3 اإلجمالي
 

 في قطاع غزة يوضح عدد حاالت االعتقال وعدد المعتقمين من الصيادين في عرض البحر شكل

 
 

 شمال غزة

 رفح

0

1

2

3

4

 عدد حاالت االعتقال

 عدد الصيادين المعتقلين

 رفح شمال غزة
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 الخاتمة
 

يعيشيا السكاف  التي المعاناة المناطؽ المقيدة الوصوؿ برًا وبحرًا مدى حوؿ التقرير وردىاي التي المعمومات توضح
الحجارة والحطب والحديد والبالستيؾ الخردة وصائدي العصافير المدنييف والمتنزىيف والمزارعيف وجامعي 

 المناطؽ، ىذه السكاف المدنييف في بحؽ االنتياكات التي ترتكبيا قوات االحتالؿ حجـ توضح والصياديف. كما
 مستوى إلى تصؿ والتي تطاليا، قصؼ أو توغؿ عممية كؿ مع يترافؽاألمر الذي  وممتمكاتيـ وأراضييـ
الرابعة بشأف حماية   جنيؼ اتفاقية والسيما اإلنساني، الدولي القانوف قواعدل المنظمةو  الجسيمة االنتياكات

لممدنييف،  خاصة حمايةالتي توفر ، 1949آب/أغسطس 12األشخاص المدنييف في وقت الحرب المؤرخة في 
 . قسريًا عف ديارىـ تيجيرىـ أو ،ترىيبيـ أو لمخطر، حياتيـ تعريض وتحظر

 

 العدواف اإلسرائيمي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامؿ أحد أف اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز ويرى
 وفي بشكؿ عاـ، غزة قطاع في المحتمة الفمسطينية األراضي في وممتمكاتيـ السكاف بحؽ المرتكبة والجرائـ
 الدوؿ األطراؼ السيما الدولي، لممجتمع الفاعؿ الدور غياب ىو الخصوص، وجو عمى الحدودية المناطؽ
 لقواعد القانوف االحتالؿ قوات انتياكات وقؼل بالتحرؾ بواجبيا القياـ في الرابعة، جنيؼ اتفاقية عمى الموقعة
الدولي  القانوف يفرضيا التي التزاماتيا باحتراـ ممزمة دولة االحتالؿ أف عمى المركز ويؤكد .اإلنساني الدولي

 .احتالؿ عمييا كقوة
 المتاخمة لمحدود وأراضييـ منازليـ مف ىجروا الذي الفمسطينييف بمئات الميزاف يذكر فإف مركز السياؽ، ىذا وفي
 أمنيػة، الحػدودي بػذرائع الشػريط توسػيع لصػالح بػاألرض وسػويت ىػدمت التػي المنػازؿ ومئات االحتالؿ، دولة مع

 ذاتيا، لمدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالؼ
 

، وحرماف يشدد مركز الميزاف عمى أف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية والحصار المفروض عمى قطاع غزةكما 
االحتالؿ عمى التحمؿ  سمطات، يعبر عف إصرار الفمسطيني مف مصادر رزقيـ ومف حريتيـ في التنقؿ والحركة

 .قوؽ اإلنسافمف التزاماتيا القانونية بموجب القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لح
  

مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف إذ يعبر عف استنكاره الشديد لمواصمة قوات االحتالؿ استيدافيا المنظـ لممدنييف في 
المناطؽ القريبة مف الحدود وخاصة ضد المزارعيف، فإنو يحذر مف نجاح قوات االحتالؿ في محاولة فرض 

سكاف تمؾ المناطؽ أو مالؾ األراضي الزراعية لو مف آثار كارثية عمى األوضاع اإلنسانية لمنطقة أمنية عازلة 
فييا ومستويات معيشتيـ، كما لو بالغ األثر عمى السمة الغذائية لقطاع غزة وقدرتو عمى تأميف حاجاتو الغذائية 

 .مف الخضروات
ية مركز الميزاف يدعو المجتمع الدولي لمتحرؾ العاجؿ وتوفير الحماية الدولية لممدنييف في األراضي الفمسطين

المحتمة، كما يعيد التأكيد عمى أف مواصمة قوات االحتالؿ لجرائميا يعبر عف الضرورة الممحة لتفعيؿ أدوات 
 المحاسبة، ووضح حد إلفالت مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ مف العقاب واستمرار تمتعيـ بالحصانة.

 
 انتهى


