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 مقدمت
 

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

، بشكؿ تعسفي 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

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

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

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

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

وؿ المؤسسات الفمسطينية والمؤسسات الدولية ووكاالت األمـ المتحدة المتخصصة عمى أف مسافة حظر الوص
متر وال تقتصر عمى ما أعمنتو قوات االحتبلؿ  1500التي تنفذىا قوات االحتبلؿ عمى أرض الواقع تصؿ إلى 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
 فلسطينية.ما متثله املنطقة مقيدة الوصول من إمجايل مساحة األراضي الزراعية وإمجايل مساحة األرض يف قطاع غزة تعود لتقديرات وزارة الزراعة ال نسبة 1
 معلومات ميدانية حتّصل عليها باحثو املركز من الصيادين يف امليدان مدعمة مبعلومات من نقابة الصيادين يف غزة. 2



 

4 
 

% مف المساحة التي تقرىا اتفاقية أوسمو ومبلحقيا. وال 85وبموجب ذلؾ تحـر قوات االحتبلؿ الصياديف مف 
يقتصر انتياؾ قوات االحتبلؿ عمى حظر الوصوؿ بؿ ترتكب انتياكات شبو يومية بحؽ الصياديف كإطبلؽ النار 

يقاع القتمى والجرحى في صفوفيـ، واعتقاؿ العشرات واستخداـ أساليب مف شأنيا أف تحط مف كرامتيـ  المتكرر وا 
اإلنسانية، وتخريب معدات الصيد وممتمكاتيـ واالستيبلء عمى قوارب صيدىـ، وفي كثير مف األحياف ترتكب ىذه 

 االنتياكات داخؿ األمياؿ الثبلثة نفسيا.
اإلنساف يواصؿ المركز نشاطو الدؤوب في ومف منطمؽ سعي مركز الميزاف لحماية وضماف احتراـ مبادئ حقوؽ 

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 االحتبلؿ بحؽ

ات التي ترتكبيا قوات االحتبلؿ في المناطؽ الحدودية وفي عرض البحر وىي الذي يأتي عمى كؿ االنتياك
 . المناطؽ مقيدة الوصوؿ برًا وبحراً 

وانتياكات قواعد القانوف تعريؼ المناطؽ مقيدة الوصوؿ ويصؼ المنطقة جغرافيًا، يورد ىذا التقرير بشكؿ موجز و 
تمييد يبدأ بو التقرير إلعطاء خمفية وصفية مف الناحية الدولي اإلنساني التي ترتكبيا قوات االحتبلؿ مف خبلؿ 

 الجغرافية والتاريخية والقانونية.
االحتبلؿ كمنطقة  ويتناوؿ التقرير كؿ الحوادث التي وقعت بالقرب مف الشريط الحدودي، الذي أعمنتو قوات

اد الحدود الشمالية والشرقية متر عمى امتدونصؼ الكيمو  كيمو 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

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

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

 وتستولي عمى قواربيـ ومتعمقاتيـ الشخصية األخرى وتخرب معدات الصيد الخاصة بيـ كالشباؾ وغيرىا. 
. مدعمًا باألرقاـ 2013ويركز التقرير عمى رصد وتوثيؽ تمؾ االنتياكات في قطاع غزة خبلؿ العاـ 

 التوضيحية. واألشكاؿ واإلحصائيات
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 تىطئت قبنىنٍت
 

 
 بشكميا مترسّ  أف حدود الفصؿ لقطاع غزة حيث في طياتو، مف المنطقة المقيد الوصوؿ إليياالتقرير يعّرؼ 
 وقؼ محادثات خبلؿ  1948في العاـ إسرائيؿ دولة وقياـ فمسطيف احتبلؿ أعقاب في اليدنة خط وفؽ الحالي
 في االحتبلؿ( ودولة ولبناف وسوريا، واألردف، )مصر، المتحاربة العربية الدوؿ بيف رودس جزيرة في النار إطبلؽ

 بجميورية جنوًبا تتصؿ وشرًقا، فيما شماالً  المحتمة الفمسطينية األراضي مع الحدود تمؾ ، وتتقاطع1949عاـ ال
 . 3العربية مصر

، ثـ تطور لوصؼ ىذه المنطقة ،أو المنطقة العازلة (Buffer zone)مع مصطمح  بدايةً  جرى التعامؿو 
( والذي Access Restricted Areas) المناطؽ مقيدة الوصوؿ وجرى اتفاؽ عمى تسميتياالمصطمح 

وىذا المصطمح يحظى بإجماع المنظمات والوكاالت الدولية ومنظمات حقوؽ  ،(ARAيرمز لو باالختصار)
 اإلنساف المحمية.

 

خطة الفصؿ أحادي الجانب في قطاع غزة، وقد ظيرت المناطؽ مقيدة الوصوؿ بعد تنفيذ قوات االحتبلؿ ل
مرورًا باليدنة مع قوات االحتبلؿ والتيدئة التي أعمنت  ،12/9/2005واالنسحاب مف مناطؽ القطاع كافة بتاريخ 

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

حذرت فييا مف االقتراب مف حدود الفصؿ السابقة، والتي  عواـاألعشرات المرات عمى محافظات غزة خبلؿ 
مترًا، وأف مف يقترب مف الحدود يعرض حياتو لمخطر، ودعمت الرسالة بخارطة لحدود  300لمسافة تزيد عف 

 القطاع الشرقية والشمالية.
 

 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 سييبل، 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 أسبلؾ عف عبارة بأنيا 4الحدود، أو

                                                           
السكان  االحتالل ينتهك كل القواعد ومعاناة املدنيني تستمر وتتصاعد تقرير حقوقي توثيقي يتناول املناطق احلدودية يف قطاع غزة، ويوضح معاناةراجع تقرير  3

املدنيني من بعد االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع، على 
الرابط

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center 
  تسميات تطلق على خط التحديد الفاصل شرقاً ومشاالً . 4

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
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إلييا  يضاؼ قميمة، أمتاًرا البعض بعضيا عف تبعد متوازية، شرائح ثبلث عف عبارة األسبلؾ وىذه االحتبلؿ،
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
 خبلؿ واآلليات العسكرية، الراجمة القوات لدخوؿ تستخدـ وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فييا ويوجد الحدود،
 التوغؿ. عمميات

 

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

 تستخدـ إطبلؽ النار والقصؼ المدفعي دوف تمييز أو تناسب حيث ال تفرؽ بيف المدنييف والمقاتميف. 
 

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

. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات التقنية العالية التي المنطقة مف مصادر رزقيـ دوف ضرورة حربية
دفع إلى االعتقاد أف استيداؼ تمتمكيا قوات االحتبلؿ والتي تتيح ليا التحقؽ والتأكد التاـ مف طبيعة أىدافيا، ما ي

 المدنييف ىو استيداؼ متعمد بغرض الترويع والترىيب الذي يحظره القانوف الدولي اإلنساني.
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 انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 في قطاع غزة طق المقيد الوصول إليهاافي المن

 
 المقيدة الوصول براً  المناطقاستيداف الفمسطينيين في ، 2013العام قوات االحتالل اإلسرائيمي خالل  تواصم

عمى مسافة الثالثة أميال  -( وبحرًا )في عرض البحرالمحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية) المناطق 
 -أو عمى الشاطئ -عمى بعد ميل ونصف بحري من الحدود -أو قرب حدود الفصل المائية الشمالية -بحرية

 . (-في الشمال
( اعتداء بحق المتنزىين والمزارعين وصائدي 338خمص التقرير إلى أن قوات االحتالل قامت بعدد )و 

العصافير ورعاة األغنام وجامعي الحديد والبالستيك القديم والحجارة برًا، والصيادين بحرًا، باالضافة إلى 
أو في عرض البحر. أسفرت  انتياكات التوغل واالعتقال قرب حدود الفصل أو في معبر بيت حانون )إيرز(

( 14( فمسطينيًا، من بينيم )71( فمسطينيين، من بينيم )طفمة(. وجرح )10ىذه االعتداءات عن: مقتل )
  ( طفاًل.39( فمسطينيًا، من بينيم )111طفاًل. واعتقال )

 وأعداد الضحايا حاالت استهداف المدنيين  اجمالي جدول يوضح
 3102خالل العام  (وبحرا   - )برا   الضحايا عددوطق المقيدة الوصول افي المن
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ت حصائيا، مدعمة باإل2013أبرز االنتياكات التي قامت بيا قوات االحتالل خالل العام ويستعرض التقرير 
 عمى النحو اآلتي: ،لوقوع األحداث ، وألماكنوالتسمسل الزمني ،وفقًا لمموضوع والجداول واألشكال التوضيحية،

 اً بر انتهبكبث قىاث االحتالل اإلسرائٍلً فً المنطقت المقٍد الىصىل إلٍهبأوالً: 

 
حتيا تجاه المناطق المحاذية قوات االحتالل اإلسرائيمي خالل الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيران أسم واصلت

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

قرب حدود الفصل أو  والمدنيين بأمان في ظل تواصل إطالق النار من قبل االحتالل واستيدافيم لممتنزىين
لجامعي الحديد والبالستيك القديم "الخردة" ولجامعي الحجارة والحطب ولصائدي العصافير ولممزارعين، األمر 

مسافات االستيداف ما بين  تراوحالذي تسبب في حرمان عشرات المواطنين من االقتراب من حدود الفصل. وت
 ل، وتركزت تمك االعتداءات المتكررة تجاه المدنيين بشكل عام.متر تقريبًا من حدود الفص 1000 -100

 
عام ز خالل اليستعرض التقرير ممخصًا إحصائيًا لالنتياكات التي رصدتيا وحدة البحث الميداني في المركو 

، في المناطق الحدودية المقيد الوصول إلييا برًا، ومن ثم يستعرض ىذه االنتياكات بشكل موجز وفقًا 2013
 ضوع والتسمسل الزمني لوقوع األحداث عمى النحو اآلتي:لممو 
 

 المناطق السكنيةالمدنيين و  استيداف: 
 السكنية قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ واصؿت

المنازؿ  حيث تستيدؼ تمؾ المناطؽ،قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في  المحاذية لحدود
  المدنييف وزوار المنطقة بشكؿ مباشر وغير مباشر.و  السكنية القريبة

 
العائبلت  تتوجو، حيث متنزىيفمواطنيف اللا التقرير استيداؼ فترة خبلؿ تمؾ وواصمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي

لغرض الترويح عف النفس، وىو األمر الذي  الفمسطينية والشباف واألطفاؿ لممناطؽ الحدودية في رحبلت 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 االحتبلؿ النار تجاىيـ، وتاإلسرائيمية، 
ما  ،إصابات مباشرة تسببت ليـ بإعاقاتالعديد ب يببعضيـ وأص مزاج الجنود اإلسرائيمييف، فقتؿخضع لت ةسيم

 .جعؿ المناطؽ الحدودية مناطؽ أحداث مف جديد وبوتيرة أعمى مف الفترات السابقة، بعد توافد المدنييف لممنطقة
 

 2013العام خالل الخاصة بالمدنيين والمتنزىين في المناطق الحدودية المقيدة وكانت حصيمة األحداث 
حاالت أطمقت فييا و  صاروخيالمدفعي و القصف لم حاالت ومن بينيا ،نارلمتخمميا إطالق  ،( اعتداءً 154)

صابة )و  ،فمسطينيين، من بينيم )طفمة( (7مقتل ) تسببت فيما  قنابل الغاز المسيل لمدموع، ، فمسطينياً  (61ا 
  .الً طف( 13) )سيدة(، وعدد من بينيم
 في قطاع غزةفي المنطقة الحدودية المقيدة الوصول  والضحايا حاالت استيداف المدنيينعدد يوضح  شكل
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 الحوادث التي جاءت حول ىذا العنوان عمى النحو التالي: ألبرزالتقرير  تطرقوي

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة الكائنة عمى الجدار االسمنتي مف حدود الفصؿ  .1
، تجاه شاحنة 5/1/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  10:15الشمالية، نيراف أسحتيا، عند حوالي الساعة 

فراغ القمامة التابعة لبمدية بيت حانوف، أثناء تواجدىا في  منطقة أرض دمرة "المعروفة بالمزبمة" عمى جمع وا 
مترًا مف حدود الفصؿ، وذلؾ أثناء إفراغيا حمولتيا مف القمامة، ما تسبب في إصابة العامؿ:  200مسافة تقدر بػ

عامًا( بشظايا عيار ناري في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  36عوض عبد اهلل عمي الزعانيف )
فيفة، كما تضررت الشاحنة بشكؿ طفيؼ. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المزبمة ىي منطقة بيت حانوف جراحو بالط

، وبعد منع قوات االحتبلؿ البمدية مف 2007حدودية مف أرض دمرة كانت تستخدـ كمكب لمنفايات حتى العاـ 
 مدينة غزة.  إلقاء القمامة استعاضت عنو بإلقائيا في مكب النفايات الكائف شرؽ منطقة جحر الديؾ في

 
 : ، المركز بما يميالزعانينعوض وأفاد الجريح 

مف صباح اليـو نفسو، وبعد إلقاء القمامة عادوا لمبمدة بيدؼ جمع  6:30"أنو ذىب إلى المزبمة إلفراغ الشاحنة عند حوالي الساعة 
ما يضرب مرآة الشاحنة اليسرى الكائنة جوار كرسي السائؽ، ثـ شعر  المزيد منيا، وفي المرة الثانية وأثناء عممية اإلفراغ فوجئ بشئ

بشئ ما يضر الجية اليمنى العميا مف رأسو، وعند تحسسو المكاف شاىد دماء تسيؿ مف رأسو، فأسرع وركب الشاحنة التي حاوؿ سائقيا: 
ستطع التحرؾ، وبعد قياـ السائؽ باالتصاؿ محمد نصير اإلسراع واالبتعاد عف المكاف غير أف عجبلتيا انغرست في الرماؿ ولـ ت

بالبمدية أرسمت ليـ سيارة إسعاؼ تابعة لوزارة الصحة نقمتيـ لمستشفى بيت حانوف، وبعد االطمئناف عمى حالتو قاؿ لو األطباء أنو 
نارييف أصابا مرآة  أصيب بشظايا عيار ناري، وأف إحدى الشظايا استقرت في عظـ الجمجمة، وعمـ أف قوات االحتبلؿ أطمقت عياريف

 حيث كاف يتوقؼ".  -وصندوقيا -جوار السائؽ -الشاحنة
  المركز بما يمي: أفاد السيد سفيان حمد )مدير بمدية بيت حانون(كما 

أف البمدية عادت إللقاء القمامة في منطقة المزبمة بشكؿ رسمي بعد اتفاؽ مسبؽ مع قوات االحتبلؿ تـ بواسطة مكتب التنسيؽ التابع "
 ."، وأنيـ فوجئوا باستيداؼ طاقـ البمدية التابع لقسـ الصحة17/12/2012لييئة الشئوف المدنية في معبر بيت حانوف )إيرز( بتاريخ 
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الرشاشة، عند حوالي  أسمحتيانيراف  -انتشروا داخؿ حدود الفصؿ الشرقية -فتح جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي .2
، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا في المنطقة 11/1/2013 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 16:10الساعة 

أنور محمد الزراعية المحاذية لمحدود شرؽ مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرقي جباليا، ما تسبب في مقتؿ الشاب: 
صابة الشاب: عامًا( 19عميان الممموك ) ، عمى الفور، بعد إصابتو بعيار ناري في الجية اليمنى مف البطف، وا 

عامًا(، بشظايا عيار ناري في كمتا الساقيف، ووصفت المصادر الطبية في  20ر اسماعيؿ عمر وادي )عم
مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات االحتبلؿ تفتح النار تجاه كؿ مف 

 تواصؿ. يتوافد األطفاؿ والشباف عمى المناطؽ الحدودية و ، العشرات منيـ وتصيبيقترب مف تمؾ الحدود 
  بما يمي: المركز 5وحول الحادثة أفاد الجريح: عمر اسماعيل وادي

مف مساء الجمعة نفسو، وىناؾ سمع صوت  14:30بأنو "ذىب وصديقو لزيارة المقبرة والتنزه في المنطقة الحدودية عند حوالي الساعة 
أبيض، فذىب الستطبلع األمر حتى وصؿ مشارؼ المنطقة الحدودية شرقي المقبرة، فاستنشؽ غازًا مسيبًل أعيرة نارية وشاىد دخاف 

لمدموع أدى الختناقو وفقدانو الوعي، أفاؽ بعد أف ساعده بعض الشباف الذيف تواجدوا في المنطقة، وبعد ذلؾ شاىد شابًا يقترب مف 
يتواجدوف جوار أربع جيبات عسكرية إسرائيمية توقفت داخؿ الحدود، بينما توقؼ الشاب السياج الحدودي ويتحدث إلى الجنود الذيف كانوا 

مترًا مف تمؾ الحدود، وفجأة سمع صوت عيار ناري أعقبو سقوط الشاب أرضًا، ثـ سمعو يصرخ طالبًا اسعاؼ،  50عمى مسافة تقدر بػ
يرة تضرب األرض مف تحت أقدامو، فتوقؼ ليشاىد الدماء فأسرع تجاىو وقبؿ أف يصمو بأمتار سمع صوت إطبلؽ لمنار وشاىد األع

تسيؿ مف كمتا ساقيو، ثـ واصؿ تقدمو حتى وصؿ الشاب، فوجده ينزؼ دمًا مف الجية اليمنى مف بطنو، ولـ يكف يتحرؾ، فنادى عمى 
نطقة، ثـ نقموه والشاب عمى الشباف القريبيف مف مكاف وجودىما لمساعدتو، حيث وصموه وساعداه وحمموا الشاب حتى ابتعدوا عف الم

وعند وصوليـ بوابة المقبرة كانت في انتظارىـ سيارة اسعاؼ تابعة لميبلؿ االحمر  -تواجدت في المكاف -دراجة نارية لمنقؿ )توكتوؾ(
 ".الفمسطيني نقمتو والشاب إلى مستشفى كماؿ عدواف، حيث قدـ لو األطباء ىناؾ العبلج المبلئـ، وعمـ أف الشاب نقؿ قتيبلً 

 

عند حوالي الساعة   ،، نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطعالشرقية حدود الفصؿ عمىقوات االحتبلؿ المتمركزة  فتحت .3
 قرية وادي السمقا تجاه المدنييف والمنازؿ السكنية في ،19/01/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ   9:00

بعيار ناري في  ،سنوات( 3العديني )عبدربو ناىد أحمد  :الطفمة جنوب شرؽ دير البمح، ما تسبب في إصابة
وتفيد التحقيقات الميدانية  ووصفت المصادر الطبية في مستشفى شيداء األقصى جراحيا بالطفيفة. القدـ اليسرى،

 المنزؿ يبعدو  الواقع في قرية وادي السمقا، جنوب شرؽ مدينة دير البمح،بينما كانت تميو أماـ منزليا  العديني أف
 متر. 1000لفصؿ مسافة حوالي عف حدود ا

 أفادت السيدة: ىنادي زايد سعيد العديني )والدة الطفمة(، لممركز بما يمي: و 
، 19/1/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  8:00"يبعد منزلنا عف حدود الفصؿ مسافة تقدر بكيمو متر واحد، عند حوالي الساعة 

بنتي أجمس أماـ المنزؿ، وكانت ابنتي عمى مقربة مني، فجأة سمعت صوت إطبلؽ  -(2010وىي مف مواليد ) -ناىد وبينما كنت أنا وا 
لمنيراف مف ناحية حدود الفصؿ الشرقية، كانت ابنتي تميو، فسقطت ابنتي عمى األرض، وصرخت، وعمى الفور قمت وتفقدتيا فشاىدت 

فنقمني  -الذي تزامف تواجده في المكاف مع خروجي -ميا سمير عبد ربو العدينيالدماء تنزؼ مف رجميا اليسرى، فحممتيا، وساعدني ع
بواسطة دراجتو النارية )التكتؾ(، إلى العيادة الحكومية )المستوصؼ( في القرية، وعمى الفور أمرني الممرضيف ىناؾ بنقميا إلى مستشفى 

لمفحص والعبلج وأخبرني األطباء أف إصابة ابنتي متوسطة،  شيداء األقصى في مدينة دير البمح، فنقمناىا إلى ىناؾ، حيث خضعت 
 حيث غادرنا المشفى بعد ثبلثة ساعات.

عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف  المنتشرة المراقبة أبراجفتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ  .4
، تجاه عدد 25/1/2013موافؽ مف مساء يـو الجمعة ال 15:30الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة  اأسمحتي

                                                           
، 8/3/2013، كما أصيب بعيار ناري يف الصدر بتاريخ 20/11/2013ل بتاريخ ، اعتقل لدى قوات االحتال10/12/2013اجلريح عمر امساعيل وادي  5

 وذلك شرق مقربة الشهداء االسالمية شرق جباليا. 
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، في منطقة تمة أبو الكاس المحاذية لمحدود جنوبي منطقة أبو صفية الحدودية شرؽ جباليا، الشباف واألطفاؿمف 
 -رحبلت خموية -مترًا مف الحدود لغرض التنزه في المساحات الخضراء في المنطقة 200عمى بعد بينما تواجدوا 

و إطبلؽ عدد مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع بيدؼ إبعاد المواطنيف عف وكاف إطبلؽ النار متقطعًا، تخمم
عامًا( وأصيب بعيار ناري  20بجراح متفاوتة، وىـ: بكر ىاشـ الفيومي ) منيـ( 5المنطقة، ما تسبب في إصابة )

ب عامًا( أصي 18عامًا( أصيب بشظية في الوجو، فيصؿ ناصر السمري ) 19في الرقبة، محمد حاتـ السمري )
بعيار ناري في الفخذ األيمف، وجميعيـ مف سكاف حي الشجاعية بمدينة غزة. والطفؿ: نضاؿ حسيف أحمد نوفؿ 

عامًا( أصيب باختناؽ نتيجة  20عامًا( أصيب بعيار ناري في الذراع األيسر، ومحمود محمد الشولي ) 13)
العودة وكماؿ عدواف جراحيـ  الغاز، وىما مف سكاف مخيـ جباليا، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي

بالمتوسطة والطفيفة عدا الفيومي الذي وصفت جراحو بالخطيرة وحولتو لمعبلج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
وتفيد التحقيقات الميدانية أف إطبلؽ النار استمر لمدة زادت عف الساعتيف في المنطقة. الجدير ذكره أف يـو 

ائبلت الفمسطينية والشباف لمتنزه في الخبلء ووسط المساحات المزروعة قرب الجمعة أصبح يومًا تتجو فيو الع
حدود الفصؿ، وىو يـو كررت فيو قوات االحتبلؿ استيداؼ المتنزىيف بإطبلؽ النار المباشر وقنابؿ الغاز المسيؿ 

 لمدموع.
شػػػرقية، نيػػػراف أسػػػمحتيـ فتحػػػت قػػػوات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي المتمركػػػزة داخػػػؿ ابػػػراج المراقبػػػة عمػػػى حػػػدود الفصػػػؿ ال .5

، تجػػػاه عػػػدد مػػػف 29/1/2013مػػػف صػػػباح يػػػـو الثبلثػػػاء الموافػػػؽ  10:40الرشاشػػػة بكثافػػػة، عنػػػد حػػػوالي السػػػاعة 
شػػارع  -المػػزارعيف ونشػػطاء المبػػادرة المحميػػة فػػي بيػػت حػػانوف ومتضػػامنيف أجانػػب، تواجػػدوا فػػي منطقػػة وادي الػػدوح

 وع إصابات أو أضرار. المحاذية لحدود الفصؿ شرؽ بيت حانوف، دوف وق -15
  :لممركز بأنو ،وأفاد الناشط: صابر موسى حسن

( مف 10بصحبة ) -كالمعتاد في يـو التعايش مع المزارعيف كؿ ثبلثاء -"توجو لمتضامف مع المزارعيف في المناطؽ الحدودية ومساندتيـ
( مف المتضامنيف األجانب، وبدأوا بمساعدة عشرات المزارعيف 2نشطاء المبادرة والمقاومة الشعبية لممنطقة المقيد الوصوؿ إلييا ومعيـ )

مترًا مف الحدود الشرقية، شاىدت ثبلثة  400روا أرض الباشا في إعادة حراثة وتأىيؿ األرض، وأثناء تواجدىـ عمى بعد الذيف استأج
أبراج مراقبة عمى حدود الفصؿ تفتح نيراف أسمحتيا بشكؿ عشوائي متقطع، ثـ شاىدت جيبات عسكرية إسرائيمية تتوقؼ قبالتنا مباشرة 

ار في اليواء، لكنيـ والمزارعيف استمروا في عمميـ ولـ يكترثوا لؤلمر كما أف قوات االحتبلؿ واصمت داخؿ السياج الحدودي وتفتح الن
إطبلؽ النار مف األبراج، كما تنقمت الجيبات في أكثر مف موقع وفتحت النار في اليواء لمدة زادت عف الساعتيف، وكأنيـ يقولوف ليـ 

 ابتعدوا عف المكاف".
 

 أسمحتياالمراقبة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف  أبراجسرائيمي المتمركزة داخؿ فتحت قوات االحتبلؿ اإل .6
، تجاه عدد مف 05/02/2013مف صباح يـو الثبلثاء الموافؽ  11:10الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة 

المحاذية  المزارعيف ونشطاء المبادرة المحمية في بيت حانوف ومتضامنيف أجانب، تواجدوا في منطقة الشعفة
 لحدود الفصؿ شماؿ شرؽ بيت حانوف، بشكؿ متقطع، دوف وقوع إصابات أو أضرار. 

كالمعتاد في يوـ التعايش  -وأفاد الناشط: صابر الزعانيف لممركز بأنو "توجو لمتضامف مع المزارعيف في المناطؽ الحدودية ومساندتيـ
كانوا  -( سيدات4مف بينيـ ) -( مف المتضامنيف األجانب8وبصحبتيـ )( مف النشطاء 15حيث توجو عدد ) -مع المزارعيف كؿ ثبلثاء

مف صباح اليـو نفسو بمساعدة مزارع مف عائمة البع بجني محصوؿ  10:15يرتدوف زيًا فسفوريًا مميزاً، وبدأوا عند حوالي الساعة 
جيباف عسكرياف إسرائيمياف يتوقفاف قبالتنا مباشرة  مترًا مف الحدود الشرقية في المزرعة، شاىدت 400الممفوؼ، وأثناء تواجدىـ عمى بعد 

داخؿ السياج الحدودي، لـ يكترثوا لؤلمر وواصموا جمع المحصوؿ وبينما كانوا يحممونو عمى دراجة نقؿ نارية سمع صوت عدة أعيرة 
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مف الخوؼ والرعب في نفوسيـ السيما نارية، وعمـ مف الشباف أف جنود االحتبلؿ فتحوا النار، فأيقنوا أنيـ المستيدفوف، ما أثار حالة 
 المتضامنيف األجانب واإلناث منيـ، فآثروا السبلمة وابتعدوا عف المكاف".

 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ ابراج المراقبة وفي محيطيا عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف  .7
، تجاه 5/4/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  17:30أسمحتيـ الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة 

سبلمية شرؽ جباليا، عمى بعد يتراوح ما بيف عدد مف المواطنيف، الذيف تواجدوا في منطقة شرقي مقبرة الشيداء اإل
تخممو  -رحبلت خموية -مترًا مف تمؾ الحدود، لغرض التنزه في المساحات الخضراء في المنطقة 400إلى  20

 16إطبلؽ عدد مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، ما تسبب في إصابة الطفؿ: يزيد محمد صبلح أبو خضر )
وىو مف سكاف حي التفاح بمدينة غزة، ووصفت المصادر الطبية في  -ليمنىعامًا( بعيار ناري في الساؽ ا

مستشفى الشفاء جراحو بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف إطبلؽ النار استمر لمدة زادت عف الثبلث 
باف لمتنزه ساعات في تمؾ المناطؽ. والجدير ذكره أف يـو الجمعة أصبح يومًا تتجو فيو العائبلت الفمسطينية والش

في الخبلء ووسط المساحات المزروعة قرب حدود الفصؿ، وىو يـو كررت فيو قوات االحتبلؿ استيداؼ 
 المتنزىيف بإطبلؽ النار المباشر وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع.

 لمركز بمب ٌلً:ا ٌزٌد محمد صالح أبى خضر،الطفل:  وأفبد

توجيت برفقة أبناء أعمامي إلى منطقة شرؽ جباليا وبالتحديد إلى  5/4/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  13:00عند حوالي الساعة 
يتواجدوف قرب حدود  يفمواطنال الكثير مف فشاىدت حوالي ،ىناؾإلى وصمنا حيث الشيداء،  مقبرة شرؽالواقعة  الحدوديةالمنطقة 

 داخؿمتر تقريبًا  100عمى بعد يتوقفوف جيبات عسكرية إسرائيمية وأربعة جنود إسرائيمييف يحمموف أسمحتيـ  خمس الفصؿ، وشاىدت
تقدمت باتجاه فالمواطنيف يمقوف الحجارة عمى الجنود اإلسرائيمييف، وكنت أسمع صوت إطبلؽ نار متقطع،  بعض كافو السمؾ الفاصؿ، 

 ،الشائؾ دائريال حتى وصمت السمؾ(، متتالية تفصميا مسافة قصيرة ثبلثة أسبلؾ فحدود الفصؿ تتألؼ مفالسمؾ الفاصؿ األوؿ )
، فأمسكت حجرًا تجاه مكاني: "روح بيتؾ،.. روح بيتؾ"، ثـ شاىدت الجيبات العسكرية تتقدـ لي سمعت جندي يقوؿف لغرض المشاىدة،

ـّ ، اوألقيتو تجاىي سحبني أبناء عمي و  مبتعدًا، زحؼبالبدأت قد أصبت، ف أيقنت أنيسقطت أرضًا، و شعرت بقدمي اليمنى ترتعش  ث
 حيث كانت تنزؼ دمًا، وكنت أشعر بألـ كبير، أمتار تقريبًا، ثـ ربط أحدىـ قدمي بواسطة قطعة مف القماش، 10تجاه الغرب مسافة 
ني تعاـ )الخط الشرقي(، ثـ نقمبواسطة دراجة نارية إلى الشارع ال أحد الشباف نقمني مف الحدود وىناؾ متر 200حمموني إلى مسافة 

أجروا لي عممية جراحية في الفحوصات البلزمة، ثـ وأجروا لي ستقباؿ أدخموني إلى قسـ االحيث إلى مستشفى الشفاء بغزة،  مدنيةسيارة 
ووفقًا لمتقرير الطب الذي صدر عف المستشفى فقد تبيف أنني أعاني  -مشط القدـ -ىاليمنلقدمي قسـ جراحة العظاـ داخؿ المستشفى، 

 مف كسر متفتت في عظمة الرمانة الخارجية لمكاحؿ األيمف وجرح متسع، وفقداف لمجمد عمى الجانب الخارجي لمكاحؿ األيمف.
 

طاع نيراف فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ شماؿ شرؽ مخيـ البريج وسط الق .8
مف يـو السبت الموافؽ  20:20أسمحتيا تجاه فمسطيني حاوؿ اجتياز حدود الفصؿ، وذلؾ عند حوالي الساعة 

فجر األحد  3:00، مما أدى الستشياده، وقامت تمؾ القوات باحتجاز جثمانو، وعند حوالي الساعة 10/8/2013
رة الصحة الفمسطينية عبر معبر بيت حانوف ، قامت قوات االحتبلؿ بتسميـ جثمانو لوزا11/8/2013الموافؽ 

)ايرز(، حيث نقؿ إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، وتـ التعرؼ عمى ىويتو وىو المواطف حسيف عبد اليادي 
( في مخيـ النصيرات، ووفقًا Cعامًا(، مف سكاف بموؾ ) 34خميؿ عوض اهلل )النوري(، البالغ مف العمر )

  .البطفعوض اهلل بعيار ناري في الكتؼ األيسر وأستقر في لممصادر الطبية فقد أصيب 
مف فجر يـو األربعاء  2:20أطمقت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي النفاثة، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة  .9

مترًا عف حدود الفصؿ  500أرض سبؽ تجريفيا تبعد مسافة  -، تجاه أرض منطقة فارغة14/8/2013الموافؽ 
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جنوب شرؽ معبر بيت حانوف )إيرز(، في بيت حانوف بمحافظة شماؿ غزة. ما أسفر عف تضرر  -الشمالية
منزؿ المواطف: عطا حسف عبد اهلل شبات، الكائف نياية شارع السمطاف عبد الحميد الثاني غربي بيت حانوف، 

صابة ابنو: محمد ) افذ. وتفيد التحقيقات عامًا( بجرح في اليد اليسرى نتيجة تحطـ زجاج النو  25بشكؿ طفيؼ، وا 
( معتقبًل فمسطينيًا 15الميدانية أف القصؼ جاء بشكؿ مفاجئ تزامف مع انتظار مئات الفمسطينييف لئلفراج عف )

( معتقبًل اعتقموا قبيؿ توقيع اتفاؽ أوسمو ومجيئ السمطة 26مف سكاف قطاع غزة، "ضمف صفقة ضمت )
رى عمى حاجز الجمارؾ قرب المعبر، وعمى مسافة تقدر "، حيث تواجد ذوي األس1994الفمسطينية في العاـ 

 مترًا غربي مكاف القصؼ، وىو األمر الذي أفزعيـ ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ. 400بػ
أطمقت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، قذيفتيف مدفعيتيف، ثـّ فتحت النار مف  .10

، تجاه شابيف اثنيف، 30/9/2013مف مساء يـو االثنيف الموافؽ  19:15الساعة  أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي
تواجدا في منطقة األحمر الحدودية الكائنة نياية شارع المصرييف شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، ما 

عامًا عامًا( مف سكاف منطقة السعود بمخيـ  35) ىويشل إسماعيل ىويشل الحناجرةتسبب في مقتؿ الشاب: 
 37البريج،  فيما توغمت قوة راجمة في المكاف لغرض اعتقاؿ الشاب اآلخر وىو: صبحي حسيف سالـ أبو ذيب )

ووفقًا لذوييـ فقد توجيوا الي حدود الفصؿ  عامًا( مف سكاف مخيـ البريج وسط قطاع غزة وىو ابف عمة الشييد.
، وذلؾ اعتقؿ االثنيف في سنوات سابقة بتيمة التسمؿ، حيث بحث عف عمؿ داخؿ الخط األخضربيدؼ التسمؿ وال

استخداـ جيش رجح بسبب األعمى جاءت أف الكسور في يد شقيقو  شقيؽ الشييد ورجح. البحث عف عمؿ لغرض
 .اآللية ماكنة فحص المتفجراتاالحتبلؿ ل

 :قسم االسعاف والطوارئ -معية اليالل األحمرج فيوأفاد ضابط االسعاف: نعيم رجب خميل لممركز "
مف مساء االثنيف نفسو، ووصؿ المكاف مع  20:20أبمغ بالتحرؾ لنقؿ جرحى مف منطقة شرؽ بيت حانوف عند حوالي الساعة  "بأنو

مترًا عف  400وبدأوا بعممية البحث حتى عثروا عمى جثة الشييد في مكاف يبعد حوالي  20:35سيارة اسعاؼ ثانية عند حوالي الساعة 
ناري في الظير وفي مؤخرة الرأس وكسرت يده اليمنى، وكاف مدنيًا. وأكمموا عممية البحث عف حدود الفصؿ، وأصيب الشييد بعيار 

مساءً، فانسحبوا ووصموا إلى مستشفى كماؿ عدواف، عند الساعة  21:50آخريف في المكاف، حتى أبمغوا باالنسحاب عند حوالي الساعة 
 تشفى شيداء األقصى في مدينة دير البمح. مف المساء ذاتو" وفي الحؽ نقؿ جثماف الشييد إلى مس 22:15

 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .11
، تجاه عدد مف الشباف المتنزىيف الذيف تواجدوا قرب الحدود 20/12/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  13:30

ية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة شابيف وطفؿ، وىـ: شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلم
 20عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، وعمي حسف عبد الرحمف خميؿ ) 17ضياء أحمد أسعد الناطور )

عامًا( أصيب بعيار ناري أعمى الفخذ األيسر، وكبلىما وصفت جراحو بالطفيفة حيث نفذت األعيرة مف 
عامًا( فأصيب بعيار ناري في الساؽ  23أما الثالث فيو: محمد حمودة أيوب أيوب ) -مدخؿ ومخرج -ـأجسادى

اليمنى ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، حيث تسبب العيار في إحداث 
س الكائنة جوار كسر في عظاـ الساؽ تستمـز تركيب مساعد ببلتيني خارجي، وىو أحد عماؿ مفحمة األخر 

أحواض الصرؼ الصحي الجديدة شرقي المقبرة، وجميع الجرحى مف سكاف مخيـ جباليا. الجدير ذكره أف الشباف 
الفمسطينييف اعتادوا الذىاب إلى المناطؽ الحدودية في االجازات وزيارة المقبرة ثـ االقتراب مف السمؾ الحدودي، 

فيطمؽ الجنود النار  -عف بعد -فوف قبالتيـ داخؿ الحدود بالحجارةوفي بعض األحياف يقذفوف الجنود الذيف يتوق
 وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع تجاىيـ، رغـ عدـ تسبب الشباف في أذًى ليـ. 
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 وأفاد الجريح: محمد أيوب المركز بما يمي:
الكائنة شرؽ أحواض إلى عممي في مفحمة األخرس  20/12/2013مف صباح الجمعة الموافؽ  6:30ذىبت عند حوالي الساعة 

الصرؼ الصحي الجديدة شرقي جباليا مقابؿ برج المراقبة الكائف مقابؿ برج المراقبة المعروؼ شرؽ المقبرة، وبدأ عممي في التجييز 
 مف 13:00لعمؿ يـو  السبت، وحراسة المفحمة، شاىدت العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا في المنطقة وتكاثروا بعد الساعة 

سمعت إطبلؽ لمنار مف قبؿ جنود االحتبلؿ المتواجديف عمى حدود الفصؿ، وبعد  13:30بعد ظير الجمعة نفسو، وعند حوالي الساعة 
مف المساء نفسو، وأثناء تواجدي  14:00ذلؾ حاولت إبعاد الشباف عف حدود الفصؿ ونصحتيـ حتى ال يصابوف، وعند حوالي الساعة 

ي مكاف عاؿ، كنت أقؼ لحراسة المفحمة  وحتى ال يقترب الشباف منيا، وفجأة سمعت اطبلؽ نار كثيؼ،  في الركف الشرقي لممفحمة وف
شعرت أني أصبت، حيث تعثرت والتوت ساقي فعرقمتني، شاىدت الدماء تنزؼ ف التمة، وبعد أمتار سقطت أرضا، ركضت لبلبتعاد ع

ولكف لـ يسمعني أحد، شاىدني بعض الشباف ولكف إطبلؽ النار المتواصؿ مف ساقي اليمنى، لـ أستطع الحركة، صرخت طالبا النجدة، 
( دقيقة، وبعد ذلؾ وصمني أحد الشباف وحممني عمى كتفيو وجرى بي مسافة 15منعيـ مف التقدـ نحوي، بقيت مكاني مدة تقترب مف الػ )

لشباف في المنطقة، ونقمني الشباب  حتى مفترؽ القـر أمتار، ثـ اقترب منا عدد مف الشباف وحمموني عمى دراجة نارية تواجدت مع أحد ا
)قرب مسجد الصديؽ( حيث وصمت سيارة االسعاؼ في طريقيا إليّ، ونقمتني إلى مستشفى كماؿ عدواف، وىناؾ قدـ لي األطباء العبلج 

، وعند حوالي الساعة   ةجي مساعد ألف الرصاصمف مساء الجمعة نفسو أجروا لي عممية جراحية لتركيب ببلتيف خار  19:00البلـز
 أحدثت كسر مضاعؼ في عظاـ الساؽ اليمنى.

 

أطمقت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصؿ الشرقية ثبلثة قذائؼ مدفعية، عند حوالي الساعة  .12
ي(، ، استيدفت منزليف سكنييف يعوداف لعائمة أبو سبيخة )البحير 24/12/2013مف يـو الثبلثاء الموافؽ  15:30

متر(، عف حدود  700يقعاف في المنطقة الشرقية مف مخيـ المغازي، بالقرب مف مسجد األبرار، ويبعداف حوالي )
منزؿ  أصابتا قذيفتيفوتفيد التحقيقات الميدانية أف الالفصؿ الشرقية التي تتمركز عمييا قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، 

عامًا( في  30يسكف في الطابؽ األوؿ، فيما يسكف شقيقو بياء )عامًا(، والذي  34أحمد سمماف سالـ أبو سبيخة )
(، أسفر القصؼ عف مقتؿ الطفمة سنوات(، حيث  3) حال أحمد سممان أبو سبيخة :الطابؽ األرضي )البدرـو

كانت تميو في محيط منزليا، ونقمت إلى مستشفى شيداء األقصى بدير البمح، حيث أعمف عف وفاتيا جراء نزيؼ 
عامًا(، و أطفاليا: ببلؿ بياء  28بثينة طبلؿ سالـ أبو سبيخة ) :القصؼ، كما أصيبت السيدة داخمي سببو

سنوات(، وأصيبوا في األطراؼ السفمية والعموية،  فيما سقطت القذيفة  6محمد )سنوات(،  4)سمماف أبو سبيخة 
عامًا(، وتسبب القصؼ في وقوع  70سمماف سالـ بحيري أبو سبيخة )المنزؿ المجاور وتعود ممكيتو لالثالثة عمى 

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.

 
 

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

 االستيداف
الجرحى األطفال  الجرحىعدد  عدد القتمى

 منيم
 10 46 2 95 شمال غزة

 0 1 0 2 غزة
 3 8 1 29 دير البمح
   6 4 27 خانيونس

 0 0 0 1 رفح
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 13 61 7 154 االجمالي
 
 

 بحسب المحافظة في قطاع غزة براً  حاالت استيداف المدنيين في المنطقة المقيدة الوصولعدد يوضح  شكل

 
 

  العاممين في حقل الزراعةاستيداف: 
ممزارعيف وصائدي الطيور الفمسطينييف داخؿ أراضييـ ومزارعيـ يا لقوات االحتبلؿ اإلسرائيمي استيداف واصمت

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

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

 متر في البعض اآلخر.  1000وبعض المناطؽ، 
 

يأتي ىذا في ظؿ تواصؿ معاناة المزارعيف ومبلؾ األراضي في الوصوؿ السيؿ واآلمف لمزارعيـ أو أماكف العمؿ 
، كذلؾ يساىـ عدـ وضوح الرؤية حوؿ ىذا الوصوؿ لممزارع المحاذية لحدود الفصؿ في عدـ إقداـ في تمؾ المزارع

المزارعيف عمى استصبلح أراضييـ في المنطقة كما يجب، أو زراعتيا بمحاصيؿ خبلؼ المحاصيؿ سيمة الرعاية 
حريتيـ ويدفعيـ لممغامرة ما  وىو األمر الذي يقيد -والشماـ كالشعير والقمح والبطيخ -التي تزرع فييا حالياً 

، يعرضيـ لخسائر مادية كبيرة في حالة تجريؼ أراضييـ مف قبؿ قوات االحتبلؿ خبلؿ توغبلتيا 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 الخطر الذي يبلحؽ مشروعاتيـ التنموية فييا. والجدير ذكره دعـ وا 
عادة التأىيؿ وحفر آبار لمري ووصوؿ لمتيار الكيربائي وأشياء أخرى  أف تمؾ المناطؽ تحتاج الستصبلح التربة وا 

 ميمة. 

95 

2 

29 

27 
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خالل  وجامعي الحطب ورعاة األغنام وثق باحثو المركز استيداف قوات االحتالل لممزارعين وصائدي الطيورو 
تسببت في  المراقبة العسكرية اإلسرائيمية، أبراجتخمميا إطالق النيران من  ،( اعتداءً 37عدد ) :2013العام 

صابة مقتل )مزارع واحد(، و    .، من بينيم )طفل(بجراح ينمزارع( 8)ا 
 

 يوضح حاالت استيداف المزارعين  شكل
 بحسب المحافظة قطاع غزةفي المنطقة الحدودية المقيدة الوصول في 

 
 

 
 الحوادث التي جاءت حول ىذا العنوان عمى النحو التالي: ألبرزالتقرير  تطرقوي

 أسمحتيانيراف  -المراقبة عمى حدود الفصؿ الشمالية أبراجالمتمركزيف في  -فتح جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي .1
، تجاه عدد مف المزارعيف 14/1/2013مف مساء يـو االثنيف الموافؽ  13:00الرشاشة، عند حوالي الساعة 

والشباف الذيف تواجدوا في منطقة "تيف ونيس" الزراعية الكائنة غربي قرية أـ النصر البدوية شمالي بيت الىيا، 
مصطفى ذلؾ،  ما تسبب في إصابة الشاب: البعيدة عف الحدود مسافة تقدر بحوالي كيمو متر أو ما يزيد عف 

، بعيار ناري في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عامًا( 19عبد الحكيم مصطفى أبو جراد )
، وحّوؿ بعد تصويره في مستقرًا فيو -الجبية -بالخطيرة، حيث اخترؽ العيار مقدمة الرأس آنذاؾ عدواف جراحو

ـ العناية المركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة الستكماؿ العبلج، وعند حوالي مستشفى بمسـ العسكري إلى قس
، وتفيد التحقيقات بجراحو أعمنت المصادر الطبية عن وفاتو متأثراً مف مساء االثنيف نفسو  19:15الساعة 

 . الميدانية أف إطبلؽ النار جاء مفاجئًا، واستيدؼ الشاب في مكاف بعيد عف الحدود
  :بما يمي المركز -صديق الشييد أبو جراد -المزارع: صدام جمال وش آغاأفاد 

مف منتصؼ يوـ االثنيف، وأثناء جموسيما سوية وصؿ المنطقة عدد  12:00"بأف صديقو جاء لزيارتو في مزرعتيـ عند حوالي الساعة 
تتطاير مف حولو وصديقو، وسمع صديقو  مساءًا سمع صوت عدة أعيرة نارية كما شاىد الرماؿ 13:00مف الشباف، وعند الساعة 

يناديو بأف ينبطح أرضًا، فانبطح، في حيف أف أبو جراد جثـ عمى ركبتيو، ثـ شاىده يسقط أرضًا، فذىب إليو فوجده مصابًا في رأسو 
ؼ في حيف أنو وينزؼ دمًا، حاوؿ أف يستنطقو الشيادتيف ولكف نزيؼ الدـ مف أنفو وفمو منعو، بعد دقائؽ اتصؿ أخيو عمى االسعا

ذىب لطمب النجدة واحضار سيارة لنقؿ صديقو إلى المستشفى، ونجح في العثور عمى سيارة لدى أحد المزارعيف القريبيف، وبالفعؿ نقموا 

33 

1 
3 

 دير البلح غزة شمال غزة



 

17 
 

أبو جراد لممستشفى، وبعد ذلؾ أعمف عف وفاتو. ويؤكد ورش آغا أف منطقة تيف ونيس الكائنة فييا مزرعة عائمتو تقع في منطقة حدودية 
 نخفضة، تكشفيا حدود الفصؿ الشمالية، وجاء إطبلؽ النار تجاىو وصديقو بشكؿ مباشر".م
 

مف مساء يـو الثبلثاء الموافؽ  22:35قصفت طائرات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بصاروخ، عند حوالي الساعة  .2
 1500بعد  عامًا(، وتقع عمى 43، دفيئة زراعية، يممكيما المواطف: فرج حسيف خميس أبو ربيع )2/4/2013

مترًا مف حدود الفصؿ الشمالية جنوبي غرب القرية البدوية شماؿ شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما 
مترًا، ومحصوؿ البندورة المزروع  1000أسفر عف تدميرىما بالكامؿ، حيث تضررت الدفيئة التي تبمغ مساحتيا 

دونمًا مف األراضي الزراعية المحيطة بالمياه،  50يغذي  -188يحمؿ الرقـ  -فييا بشكؿ كمي، وغرفة بئر مياه
دوف وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المكاف المستيدؼ يقع في منطقة زراعية، وجاء القصؼ 
مفاجئَا، وفي وقت أعمف فيو عف تفاىمات أو ىدنة بيف الفصائؿ الفمسطينية وقوات االحتبلؿ بتاريخ 

ولى منذ ىذا التاريخ الذي تعاود فيو تمؾ القوات القصؼ شماؿ غزة، ىذا وىّز ، وىي المرة األ20/11/2012
 القصؼ أرجاء المنطقة، ما دّب الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ.

ة، نيراف فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ ابراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصؿ الشرقي .3
، تجاه عدد مف 2/6/2013مف صباح يـو األحد الموافؽ  6:00أسمحتيـ الرشاشة، عند حوالي الساعة 

المزارعيف وصائدي العصافير، الذيف تواجدوا في المزارع الكائنة قرب حدود الفصؿ في منطقة أبو صفية شرقي 
ًا(، بعيار ناري في الفخذ األيمف، عام 21جباليا، ما تسبب في إصابة المزارع: أحمد عماد محمد حمديف )

وصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، ما دفع المزارعيف إلى ترؾ أعماليـ 
واالبتعاد عف مزارعيـ حتى ىدأ إطبلؽ النار، وىو األمر الذي أعاؽ أعماليـ وىدد حياتيـ، الجدير ذكره أف 

 صوؿ البطيخ والشّماـ.  المزارعيف يجمعوف في ىذا التوقيت مح
 بما يمي:المركز  حمدينأحمد  أفاد الجريح

ذىب صحبة أصدقاء لو لبلتفاؽ مع مزارع يدعى أبو أحمد يزرع محصوؿ البطيخ، بيدؼ جمع المحصوؿ، ومزرعة أبو أحمد تقع أنو "
عربة الكارو خاصتو سمع صوت عيار مترًا مف حدود الفصؿ الشرقية شرؽ جباليا، وبمجر وصولو وقبؿ أف ينزؿ عف  200عمى بعد 

ناري واحد، ثـ لـ يشعر بساقو اليمنى، ولـ يستطع تحريكيا، وشاىدىا تنزؼ مف منطقة الفخذ، وشاىد عددًا مف صائدي العصافير 
 -ىناؾ يفروف مف المكاف، ومف ثـ نقمو أصدقائو عمى العربة متجييف نحو الجنوب إلى طريؽ المقبرة الشرقية حيث سيبلقييـ االسعاؼ

مف صباح األحد الموافؽ  6:45وىناؾ وجد االسعاؼ في انتظاره فنقؿ إلى المستشفى ووصميا عند الساعة  -بعد االتصاؿ عميو
، وىناؾ قدـ لو األطباء العبلج المبلئـ، وأدخؿ قسـ العمميات لتركيب ببلتيف مساعد خارجي لحدوث ثبلثة كسور في عظـ 2/6/2013

( شيور، ويجوز أف تتمدد الفترة، وبذلؾ لف يستطع العمؿ ومساعدة والده في 4بأف الببلتيف سيستمر معو لمدة )الفخذ، وقاؿ لو األطباء 
متراً قرب حدود الفصؿ،  300( أطفاؿ، مضيفًا أنيا المرة األولى التي يصؿ فييا عمى بعد 7( أفراد منيـ )10إعالة عائمتو المكونة مف )

 .عمى أيدي قوات االحتبلؿ"وىي المرة األولى التي يصاب فييا 
 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حاجز )كسوفيـ(، نيراف أسمحتيا تجاه المنطقة الشرقية مف قرية  .4
،  أسفر 14/6/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  19:00وادي السمقا جنوب شرؽ دير البمح، عند حوالي الساعة 

فخذ االيمف، بينما عامًا(، بشظية عيار ناري في ال 47ـ أبو محارب )عمر غياض سال :ذلؾ عف اصابة المزارع
ونقؿ بواسطة سيارة مدنية وفي  .متر( 400)ػالتي تبعد عف حدود الفصؿ الشرقية مسافة تقدر ب كاف في مزرعتو

بدير ى شيداء االقصى وسط القرية قابمتو سيارة االسعاؼ التابعة لجمعية اليبلؿ الفمسطيني وأقمتو الي مستشف
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دخؿ لقسـ الجراحة )رجاؿ(. ووصفت جراحو بالمتوسطة. وقد أفاد أبو محارب لباحث المركز انو أالبمح، حيث 
 ا، ووصفت جراحو بالمتوسطة.بينما كاف يقـو بري محصوؿ الكوس اصيب
 لمركز بما يمي:ا عمر غياض سالم أبو محارب،المواطن:  وأفاد

متر(،  600مدينة دير البمح، وسط القطاع، ومنزلي يبعد عف حدود الفصؿ مسافة تقدر ب)أسكف في قرية وادي السمقا، جنوب شرؽ 
متر مربع( والمساحة  2500)ػدونمات(، مزروع أشتاؿ الكوسا في مساحة تقدر ب 4وأممؾ قرب منزلي قطعة أرض زراعية تقدر ب)

متر(، حيث يقع عمى حدود الفصؿ الي  400تقدر ب) الباقية مزروع بداخميا أشجار مف الزيتوف، وىي تبعد عف حدود الفصؿ مسافة
مف يوـ الجمعة الموافؽ  19:00الشرؽ منيا موقع )كسوفيـ العسكري(، الذي ترابط عميو قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، عند حوالي الساعة 

طـ في فخذي األيمف،  ، بينما كنت أقـو بري اشتاؿ الكوسا وأتفقدىا، سمعت صوت عياريف نارييف وشعرت بشيء يمت14/6/2013
وشاىدت دماء تسيؿ مف فخذي، فعرفت أنني اصبت،  صرخت عمى أوالدي وتحركت تجاه المنزؿ حينيا حضر أوالدي وزوجتي 

عامًا(، واتصموا بسيارة اإلسعاؼ التابعة لميبلؿ األحمر الفمسطيني لكنيا تأخرت في الوصوؿ، ومف ثـ أحضر  43وشقيقي جماؿ )
عود ألحد أقاربنا وصعدت بيا وتحركت تجاه المستشفى، وفي وسط القرية قابمتنا سيارة اإلسعاؼ التابعة لميبلؿ، شقيقي سيارة مدنية ت

ونزلت وصعدت في سيارة اإلسعاؼ التي أقمتني الى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح، وأدخمت لقسـ جراحة رجاؿ، وأخبرني 
شظية بداخؿ الجسـ لـ يتمكف األطباء مف استخراجيا نظرًا لوجودىا في منطقة  األطباء أنني قد اصيبت في الفخذ األيمف ويوجد

حساسة، ومكثت في المستشفى مدة يوميف، ومف رجعت إلى المنزؿ ولكنني لـ أستطع ممارسة حياتي كالمعتاد، وأخبرني األطباء 
 .سبوع"أبضرورة مراجعتيـ بعد 

 
دود الفصؿ شرقي حي الشجاعية بغزة، نيراف أسمحتيا فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى ح .5

، تجاه عدد مف المزارعيف 11/8/2013مف صباح يـو األحد الموافؽ  11:30الرشاشة، عند حوالي الساعة 
متر تقريبًا عف الشريط الحدودي الفاصؿ، ما  400الذيف تواجدوا بغرض العمؿ في أراضييـ والتي تبعد مسافة 

عامًا(، والذي أفاد المركز بما يمي: " توجيت لمعمؿ في  21وىو: حمادة سمير جندية ) تسبب في إصابة أحدىـ،
دقائؽ سمعت صوت إطبلؽ نار،  عشرةأرض عمي نافذ جندية أنا وثبلثة مف العماؿ المزارعيف، وبعد حوالي 

السرير فشعرت بآالـ في قدمي اليسرى وسقطت أرضًا، حينيا فقدت الوعي، وعندما صحوت وجدت نفسي عمى 
في مستشفى دار الشفاء بغزة، وتمقيت العبلج عمى أيدي األطباء ىناؾ، حتى عدت إلى منزلي عند حوالي 

 مف اليـو نفسو". 18:00الساعة 
أطمقت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا تجيا مجموعة مف العماؿ في مجاؿ الزراعة، وذلؾ عند حوالي  .6

، بينما كانوا متواجديف في أرض زراعية عمى بعد 15/11/2013الموافؽ مف يـو األربعاء  14:45الساعة 
عبد اهلل  المزارع: متر(، مف حدود الفصؿ شرؽ قرية المصدر وسط قطاع غزة، أسفر عف إصابة 800حوالي )

عامًا(، بعيار ناري في الصدر، ووصمت سيارة تابعة لجمعية اليبلؿ األحمر  25محمود عودة أبو منيفي )
ني وقامت بنقمو إلى مستشفى شيداء األقصى في مدينة دير البمح، ومف ثـ حوؿ إلى مستشفى دار الشفاء الفمسطي

 بمدينة غزة. 
 : بأنو ة المركززكريا سعدي غالي المزارع:وأفاد 

الزريعي محمد زريعي  و:زمبلئومعو ، 13/11/2013مف يـو االربعاء الموافؽ  14:30عند حوالي الساعة  ومكاف عمم تواجد في "
نقوـ بجمع خراطيـ الري الببلستيكية مف قطعة أرض  ، كناعامًا( في أحد الحقوؿ الزراعية 26عامًا(، وعبداهلل عودة أبو منيفي ) 43)

التي تتمركز عمييا  الشرقية متر( عف حدود الفصؿ 800كانت مزروعة بالقرنبيط )الزىرة(، تمييدًا لزراعتيا مرة أخرى، وتبعد حوالي )
أمامي في االرض، وشاىدت زميمي أبو  يضرب( أعيرة، وشاىدت شيء 3الحتبلؿ اإلسرائيمي، سمعت صوت إطبلؽ لمنار عدد )قوات ا

منيفي تسيؿ دماء مف جية كتفو األيمف، وضعت يدي عمى مكاف النزيؼ، وقاؿ لي أبو منيفي أنو ال يستطيع تحريؾ يده وال يشعر فييا،  
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 ىنقمو إلالذي جاء و سعاؼ االلغرب حيث يوجد كوخ نستخدمو كمأوى ومخزف، واتصمنا عمى وعمى الفور تحركت بو إلى ناحية ا
 .مستشفى شيداء االقصى في دير البمح"

 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .7

، تجاه عدد مف المزارعيف الذيف تواجدوا في المزارع المحاذية 15/12/2013مف يـو األحد الموافؽ  8:30
ت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب لمحدود، والكائنة في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية الزراعية شماؿ بي

عامًا(، بعيار ناري في ساقو اليسرى، وصفت  17في إصابة الطفؿ: محمد رفيؽ عبد المطيؼ الشنباري )
المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، حيث أحد العيار كسرًا مضاعفًا في عظاـ الساؽ 

بلتيف خارجي مساعد. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الطفؿ الشنباري مف وسوؼ تجرى لو عممية جراحية لتركيب ب
سكاف عزبة بيت حانوف وقد ترؾ الدراسة واتجو لمعمؿ لمساعدة والده في إعالة أسرتو، ويعمؿ منذ أسبوع في 
 الزراعة، مف خبلؿ جني محصوؿ البطاطا بنظاـ المقاولة )كؿ صندوؽ مقابمو ثبلثة شواقؿ فقط(، حيث يجني

صباحًا وحتى الساعة  7:00شيقؿ فقط، ويعمؿ منذ الساعة  20( صناديؽ يوميًا تأتيو بمبمغ يقارب اؿ6قرابة )
 مساًء يوميًا.  15:30

 : بما يمي عامًا( من سكان بيت حانون المركز 24وأفاد المزارع: عمي خالد محمد أبو عودة )
يعمؿ ونسيبو )شقيؽ زوجتو: محمد رفيؽ الشنباري( في جني محصوؿ البطاطا في مزرعة الحاج: فايز أبو شماس المبلصقة "أنو ب

مف صباح يـو األحد لعممو صحبة نسيبو  7:00لحدود الفصؿ الشمالية في منطؽ بورة أبو سمرة الزراعية، وأنو ذىب عند الساعة 
متراً، وتحدىا مف الشماؿ مزرعة خضروات  500تبعد عف حدود الفصؿ مسافة تقدر بػ كالمعتاد، وعمموا في مزرعة البطاطا التي

مترًا فقط، والمزرعة بكامميا مكشوؼ لجنود االحتبلؿ المتمركزيف في برج لممراقبة  200البازيبلء والبصؿ التي تبعد عف الحدود مسافة 
مف صباح األحد نفسو  8:30فصؿ، وأثناء العمؿ عند حوالي الساعة يقع إلى الشماؿ الغربي ولدوريات االحتبلؿ المارة داخؿ حدود ال

وفي جو ىادئ وشمس ساطعة بعد منخفض بارد، وبينما كنت أتواجد عمى بعد عشرة أمتار مف نسيبي محمد سمعت صوت عيار ناري 
أسرعت تجاىو فشاىدت الدماء وشاىدت الرماؿ تتطاير مف جوار محمد، ثـ سمعتو يصرخ، وتواصؿ اطبلؽ النار، وسقط محمد أرضًا، ف

تنزؼ مف ساقو اليسرى، في ىذه األثناء تجمع عدد مف العماؿ حولو، فساعدوني بحممو في حيف اتصؿ مالؾ الزرعة بسيارة االسعاؼ، 
عجبلت(  مترًا تقريبًا حتى جاء أحد المزارعيف راكبًا دراجة نارية مف نوع تراكتروف )أربع 70كاف محمد يتألـ بشدة، سرنا بو مسافة 

فركبت ومحمد معو عمى الدراجة وسرنا نحو المستشفى سالكيف الطريؽ الواصؿ ما بيف القرية البدوية وبيت الىيا إلى الشرؽ مف البورة، 
وعند وصولنا الطريؽ وصمت سيارة االسعاؼ فركبناىا إلى مستشفى كماؿ عدواف الحكومي في مشروع بيت الىيا، وىناؾ قدموا لنسيبي 

 قسـ االستقباؿ ثـ حولوه لقسـ العظاـ بيدؼ إجراء جراحة في ساقو." العبلج في 
 
 
 

 جدول يوضح حاالت 
 في المنطقة الحدودية المقيدة في قطاع غزةوالضحايا منيم  المزارعيناستيداف 
عدد حاالت  المحافظة

 االستيداف
الجرحى األطفال  الجرحىعدد 

 منيم
 1 5 33 شمال غزة

   1 1 غزة
 0 2 3 دير البمح

 1 8 37 االجمالي
 
 



 

21 
 

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

 
 

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

حدود الفصؿ، مف خبلؿ إطبلؽ األعيرة النارية في اليواء، أو والببلستيؾ القديـ "الخردة" وجامعي الحطب قرب 
في المناطؽ الحدودية رغـ  تتواصؿ حركتيـبشكؿ مباشر، كي تمنعيـ مف الوصوؿ إلى تمؾ المنطقة، ولكف 

وذلؾ بسبب الحالة المادية الصعبة التي تعيشيا أسرىـ ما يدفعيـ لممخاطرة بحياتيـ  الخطر المحدؽ الذي يمّفيـ،
مقابؿ الحصوؿ عمى لقمة العيش، في ظؿ الوضع االقتصادي السيئ الذي يعيشو قطاع غزة والحصار اإلسرائيمي 

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

 أبراجتخمميا إطالق النيران من  ( مّرة،23) :2013خالل العام  ىذه الفئةسجل باحثو المركز استيداف و 
 . آخرين بجراح( 8)اصابة و  (،مقتل )عامل واحد ما تسبب في، المراقبة العسكرية اإلسرائيمية

 
 
 

 استيداف جامعي الحصى والحديد والبالستيك في المناطق المقيدة بقطاع غزة شكل يوضح حاالت
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 :عمى النحو التالي الحوادث المتعمقة بيذا العنوان أبرز يورد التقريرو
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيـ الرشاشة،  .1

، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصػى 21/1/2013مف صباح يـو االثنيف الموافؽ  9:30عند حوالي الساعة 
الكائنػة فػي محػيط مخػبلة ايمػي سػيناي بمحػاذاة حػدود والحديد والببلستيؾ القديـ، الذيف تواجػدوا فػي أرض أبػو جػزر 

 18الفصؿ شماؿ غرب بيت الىيػا، مػا تسػبب فػي إصػابة أحػدىـ، وىػو: عبػد اهلل "محمػد سػفياف" محمػود معػروؼ )
عامػػًا(، بعيػػار نػػاري فػػي السػػاؽ اليمنػػى، ووصػػفت المصػػادر الطبيػػة فػػي مستشػػفى كمػػاؿ عػػدواف جراحػػو بالمتوسػػطة، 

 ـز إجراء عممية جراحية لزرع ببلتيف خارجي مساعد. حيث تسببت لو بكسر استم
 بما يمي:  لمركزامعروف عبد اهلل أفاد الجريح حول الحادثة و 

عامًا(  15عاماً( وخالد )16، صحبة أخوتي/ رامي )21/1/2013مف صباح يـو االثنيف الموافؽ  6:00"ذىبت عند حوالي الساعة 
ومعي عربة صغيرة )كروسو بأربع عجبلت( ومعنا أوالد عمي، عمى عربة كارو تخصيـ، إلى أرض أبو جزر الكائنة جوار حدود الفصؿ 

شمالي بيت الىيا، حيث كاف ىناؾ توغؿ إسرائيمي في ساعات الميؿ في المنطقة، وذلؾ بيدؼ جمع الشمالية شماؿ مخبلة ايمي سيناي 
الحديد الخردة الذي ظير بفعؿ التجريؼ، كذلؾ خراطيـ المياه الذي جيزىا أحد المزارعيف في األراضي القريبة، حيث خربتيا الدبابات 

وسمكنا طريؽ البحر ثـ شماؿ منطقة الغوؿ في السيفا، وكنا نسير بمحاذاة  -حرثيافقد كاف يستعد المزارع لزرعيا و  -والجرافات المتوغمة
مف صباح اليـو نفسو وصؿ المنطقة التي نعمؿ بيا عدد  9:30مترًا منيا، وعند حوالي الساعة   200حدود الفصؿ الشمالية، عمى بعد 

مترًا مف الحدود، وبعد ذلؾ سمعت إطبلؽ لمنار قربنا،  200مف العماؿ، وأخذوا يقطعوف سمؾ شائؾ وضعتو قوات االحتبلؿ عمى بعد 
بفتح النار بكثافة، ثـ شعرت بشيء ما يرتطـ  -يقع مقابؿ مكاف تواجدنا تماماً  –كنت أشاىد أحد الجنود المتمركزيف في برج مراقبة خشبي

لساقي فشاىدتيا تنزؼ دماً، أيقنت أني قد في ساقي اليمني، وأحسست بألـ كبير وشيء يشبو الماس الكيربائي، سقطت أرضاً، ثـ نظرت 
أصبت في الساؽ اليمني بشكؿ مباشر، صرخت طالبًا النجدة، ناديت أخوتي وأبناء عمي، الذيف حاولوا االقتراب مني ولكف الجندي 

 –تعاد عف المنطقةواصؿ إطبلقو  لمنيراف مف حولي، فمـ يستطيع أحد التقدـ تجاىي، استمر إطبلؽ النار لدقائؽ، فقررت الزحؼ واالب
وبمجرد ما نزلت عف التمو وزحفت مسافة تقدر بعشرة أمتار، جاء الّي أحد الشباف ونقمني  -حيث كنت حينذاؾ عمى تمو رممية مرتفعة

عمى عربة كارو كانت موجودة في المكاف )لقد كاف أخرسًا أعرفو مف عائمة طنبورة ويسكف في منطقتنا(، وحممني عمى العربة وابتعد بي 
عف المنطقة، وعمى بعد مائة متر رافقني أخوتي وأبناء عمي وسمكنا طريؽ البحر، وكاف دمي ال يزاؿ ينزؼ بشدة، اتصؿ أحد الشباف 
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تواجدت في  -عمى اإلسعاؼ، وعند وصولنا شماؿ الواحة عمى الطريؽ البحري نقمتني سيارة بيجو تندر تعود لمزارع مف عائمة العطار
مف صباح  10:15وذلؾ عند حوالي الساعة  -ؿ عدواف، وىناؾ قاؿ األطباء أني أحتاج لعممية جراحيةإلى مستشفى كما -المكاف

مف مساء اليوـ نفسو، وقاؿ لي األطباء أف كسرًا في  13:00وأجريت لي عممية جراحية لزرع ببلتيف خارجي عند حوالي  -االثنيف نفسو
اـ أو أكثر حتى يكتمؿ شفائي. ال أعرؼ كيؼ ستعيش أسرتي بعد إصابتي، الساؽ دفعيـ لتركيب ببلتيف خارجي سيستمر معي لمدة ع

فقد كنت مف يأخذ إخواني األطفاؿ لمعمؿ مف أجؿ إعاشة العائمة، حيث نعمؿ في جمع الحجارة والحصى وبيعيا لمعامؿ الطوب، 
 شيكؿ( يوميًا. 50-30أجمع ما قيمتو )وخراطيـ المياه القديمة )الببلستيؾ( والحديد الخردة وبيعيا لمتجار مقابؿ الماؿ، حيث 

 

مف صباح  11:30الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة  أسمحتيافتحت جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي، نيراف  .2
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحديد والببلستيؾ القديـ، الذيف تواجدوا في 29/1/2013يـو الثبلثاء الموافؽ 

منطقة دمرة المحاذية لحدود الفصؿ شماؿ شرؽ بيت حانوف، ما تسبب في إصابة أحدىـ، وىو: ممدوح مينا 
عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف  19ارنة )منصور الكف

 جراحو بالمتوسطة. 
  بما يمي:الكفارنة المركز  الجريح ممدوح وأفاد

مف صباح يوـ الثبلثاء الموافؽ  6:00"ذىبت صحبة أحد أقاربي عمى عربة كارو يجرىا حصاف أممكيا، عند حوالي الساعة 
إلى منطقة دمرة الحدودية الكائنة شماؿ شرؽ بيت حانوف، وعممنا في مسافات تبعد عف السياج الحدودي مسافة تقدر  29/1/2013
مف صباح  10:00مترَا، كاف ىناؾ عدد العماؿ جامعي الحجارة مثمنا في المنطقة، وكاف اليدوء يعـ المكاف، وعند حوالي الساعة  300بػ

بع جيبات عسكرية تتوقؼ قبالنا داخؿ حدود الفصؿ، وشاىدت عدد مف الجنود يترجموف مف الجيبات، وبعد الثبلثاء نفسو شاىدت أر 
 11:30( دقيقة انسحبت الجيبات مف المكاف، واصمت وابف عمي عممنا بشكؿ عادي ووسط ىدوء عاـ، وعند حوالي الساعة 30مرور )

ـّ شعرت بألـ في فخدي األ يسر، تفحصت المكاف فشاىدت الدماء تنزؼ مف الفخذ، أدركت أني قد صباحًا سمعت صوت عيار ناري، ث
متراً، كنت أنا عمى  600أصبت، ركضت بسرعة تجاه الجنوب، ثـ سقطت أرضًا، فشاىدت جنود إسرائيمييف يبعدوف عني مسافة تقدر بػ 

فّروف مف المنطقة، ثـ سقطت أرضًا، حيث لـ مترًا مف الحدود، فواصمت االبتعاد عف المكاف زحفاً، وشاىدت عماؿ  الحجارة ي 600بعد 
أستطع المواصمة مف التعب واأللـ، ثـ وصمني ابف عمي وبعض الشباف عمى عربة الكارو خاصتي، وحمموني ونقموني بواسطة العربة 

قابمتنا  -اعية الثانويةعند وصولنا أماـ بوابة المدرسة الزر  -إلى مستشفى بيت حانوف، كاف الدماء تنزؼ بغزارة، وقبؿ وصولنا المستشفى
سيارة إسعاؼ تابعة لجمعية اإلىبلؿ األحمر الفمسطيني، نقمتي إلى ىناؾ، حيث قّدـ لي األطباء العبلج المبلئـ قالوا لي أني أصبت 

مف  13:00بعيار ناري نافذ في الفخذ األيسر )دخؿ وخرج(، ثـ حولوني الستكماؿ العبلج في مستشفى كماؿ عدواف عند حوالي الساعة 
مساء اليوـ نفسو، وذلؾ لممتابعة العبلجية خوفًا مف النزيؼ المستمر الذي أعاني منو، وغادرت المستشفى بعد يوميف مف العبلج. ال 
أعرؼ لماذا قنصني جنود االحتبلؿ بيذه الطريقة، فأنا كنت أمارس عممي في جمع الحجارة والحديد الخردة كالمعتاد دوف تشكيؿ خطر 

 ."عمييـ
 

قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند فتحت  .3
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى 10/06/2013مف صباح يـو االثنيف الموافؽ  07:00حوالي الساعة 

ـ، وىو: عامر مازف بالقرب مف معبر صوفا شرؽ بمدة الفخاري شرقي خاف يونس، ما تسبب في إصابة أحدى
عامًا(، بعيار ناري نفذ مف كتفو االيسر وخرج مف الجزء العموي في صدره ووصفت  21شحدة ابو حدايد )

دخؿ الى غرفة العناية المكثفة في المستشفى أ، و بالخطيرةالمصادر الطبية في مستشفى غزة االوروبي جراحو 
  لتمقي العبلج.
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 لمركز بما يمي:أفاد المواطن: ساىر أبو حدايد، ا
عاماً( و  21، توجيت برفقة اثنيف مف أشقائي، وىما عامر )10/06/2013صباح يـو االثنيف الموافؽ  6:00عند حوالي الساعة 

عامًا( عمى عربة )تكتؾ( نممكيا الى المنطقة الحدودية، بالقرب مف معبر صوفا شرؽ بمدة الفخاري شرؽ خاف يونس، لجمع  19)ياسر 
عيا، عمما بأننا نعمؿ منذ حوالي عاميف في جمع الحصى مف تمؾ المنطقة، واصبحت مصدر رزقنا الوحيد، وال يوجد الحصى بغرض بي

متر عف الشريط الحدودي الفاصؿ، بدأت انا وأشقائي عممنا في جمع الحصى وعند  100لنا عمؿ اخر ..وبعد وصولنا عمى بعد حوالي 
ي تابع لقوات االحتبلؿ يقؼ مقابمنا داخؿ الشريط الحدودي، ثـ ترجؿ منو أربعة صباحاً، شاىدت جيب عسكر  7:00حوالي الساعة 

جنود، وكانوا مدججيف بالسبلح، وسمعت أحدىـ يأمرنا بمغادرة المكاف فورًا، وكاف يتحدث بالمغة العربية، وقاؿ لنا )روحوا مف ىوف 
وخبلؿ محاولتنا مغادرة المكاف، سمعت صوت اطبلؽ نار، وبعد بسرعة(، عندىا قررت انا واشقائي مغادرة المكاف حرصًا عمى حياتنا، 

لحظات سمعت شقيقي عامر يصرخ ويقوؿ بأنو أصيب، وكاف يسير خمفي، التفت اليو، فشاىدتو وىو يسقط عمى األرض عمى بعد 
شاىدت الجزء العموي  امتار مني، وشاىدت دماء عمى قميصو، توجيت بسرعة انا وشقيقي ياسر نحوه، وعندما اقتربت منو 10حوالي 

مف قميصو ممتمئ بالدماء، عمى الفور قمت انا وشقيقي بحممو ووضعناه في عربة التكتؾ، ونقمناه الى مستشفى غزة االوروبي بخاف 
كيمو متر الى الغرب عف المكاف الذي كنا نتواجد بو، وفي الطريؽ كنت اسمع أنينو مف شدة األلـ، ولدى  3يونس، الذي يبعد حوالي 

ولنا الى المشفى ادخؿ الى قسـ االستقباؿ والطوارئ، واجريت لو فحوصات طبية، وتبيف بأنو مصاب بعيار ناري نفذ في الكتؼ وص
االيسر مف الخمؼ وخرج مف الجزء العموي في الصدر، وأخبرني األطباء بأف حالتو حرجة، وتـ ادخالو إلى قسـ العناية المكثفة، وال يزاؿ 

 المستشفى. شقيقي يخضع لمعبلج في
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .4

عامًا( الذي تواجد  27، تجاه الشاب: عودة جياد عودة حمد )20/12/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  14:30
عامًا(، في منطقة مكب النفايات )المزبمة( قرب الحدود شماؿ بيت حانوف في محافظة شماؿ  22اد )وأخيو: ردّ 

غزة، لغرض جمع الببلستيؾ القديـ، ما تسبب في إصابتيما بأعيرة نارية، وبعد إجراء التنسيؽ البلـز بواسطة 
حمر مف الوصوؿ إلييما ونقمتيما المجنة الدولية لمصميب األحمر تمكنت سيارة اسعاؼ تابعة لجمعية اليبلؿ األ

مف مساء الجمعة نفسو، حيث أكدت المصادر الطبية وفاتو  15:40إلى مستشفى بيت حانوف عند حوالي الساعة 
 متأثرًا بإصابتو بعيار ناري في اخترؽ أعمى الجبية ونفذ مف مؤخرة الرأس. 

 :أنوب، المركز حمد وأفاد الجريح: رداد
الببلستيؾ القديـ والحديد الخردة منذ سنوات، حيث يبيعوه لمتجار بغرض إعادة تصنيعو بالكيمو، حيث يباع  وأخيو عودة في جمع"يعمؿ 

الكيمو الواحد بأقؿ مف شيكؿ واحد، وذلؾ إلعالة أسرىـ ومساعدة والدىـ، وتوجيا إلى مكب النفايات المعروفة باسـ المزبمة والكائنة 
مف منتصؼ يوـ الجمعة، وأثناء عمميـ فوجئ بسماع عيار ناري عند حوالي الساعة  12:00شماؿ بيت حانوف عند حوالي الساعة 

مف مساء الجمعة نفسو وشاىد أخيو يسقط أرضًا مصابًا في رأسو، وقبؿ محاولتو الوصوؿ إليو شعر بنفسو يسقط أرضًا وكأف  14:30
( دقيقة، كاف يشاىد 15اطبلؽ النار بشكؿ متقطع لمدة ) أحد ما يدفعو، وأحس بألـ في ذراعو اليمنى فاكتشؼ أنو أصيب فييا، تواصؿ

خبلليا األعيرة تضرب بالرماؿ كمما حاوؿ الوصوؿ ألخيو الذي يبعد عنو أمتار، وبعد أف ىدأ اطبلؽ النار ابتعد عف المنطقة مسافة 
بسيارة االسعاؼ التي وصمت مترًا إلى الجنوب لطمب النجدة، وىناؾ قرب مدرسة الزراعة ساعده بعض المزارعيف واتصموا  500

المنطقة وبعد رفضي الصعود إال بوجود أخي فدخمت بعد التنسيؽ وجاءت بأخي إلى حيث كنت انتظرىـ ورافقتيـ إلى المستشفى، وىناؾ 
عممت مف األطباء أف أخي قد استشيد وأني مصاب في ذراعي، وفي اليوـ التالي وبعد دفف جثماف أخي ذىبت الستكماؿ العبلج في 

 سـ العظاـ بمستشفى كماؿ عدواف".ق
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 في المنطقة الحدودية المقيدة في قطاع غزةفئة العمال جدول يوضح حاالت استيداف 
عدد حاالت  المحتوى

 االستيداف
 الجرحىعدد  عدد القتمى

 8 1 23 االجمالي
 

  توغل الحدودية:العمميات 
قوات االحتبلؿ توغبلتيا في المناطؽ الحدودية شماؿ وشرؽ قطاع غزة التي تستيدؼ خبلليا السكاف  تواصؿ

ومف واقع الرصد والتوثيؽ الذي يمارسو المركز تأخذ  وممتمكاتيـ واألراضي الزراعية وكؿ ما يتحرؾ في المنطقة.
مف الحشائش والشجيرات التي قد تعيؽ عمميات التوغؿ شكبًل منظمًا، ودوريًا، ىدفو تنظيؼ المنطقة الحدودية 

رؤية الجنود المتمركزوف في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصؿ، ولكف تمؾ العمميات تصؿ مزروعات 
المزارعيف وتسبب ليـ الخسارة المادية، كما أف تكرارىا ييدد أعماليـ والتوسع فييا حيث يحـر مئات المزارعيف مف 

لزراعية القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ االنتفاع مف أراضييـ ا
الخسائر، كما أف عمميات التوغؿ بالعادة يصاحبيا إطبلؽ نار كثيؼ ومتقطع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات 

 لآلليات المتوغمة. 
 

لقوات االحتالل االسرائيمي في المناطق المقيدة الوصول برًا في قطاع  توغل ة( عممي55) 2013العام  وشيد
بتجريف وتسوية آالف األمتار من األراضي الزراعية أو المجّرفة في  يا العسكريةقامت خالليا آليات غزة،

 ( بجراح.1، واصابة )فمسطينيين( 4أسفرت ىذه التوغالت عن مقتل )و أوقات سابقة. 
 

 بحسب المحافظة في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول في قطاع غزةالتوغل يوضح حاالت  شكل

 
 
 
 
 

20 

17 

18 

 خانيونس دير البلح شمال غزة
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 عمى النحو التالي:العنوان الحوادث التي جاءت حول ىذا  عمى أبرزالتقرير  ويأتي
 

مف فجر يـو  5:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 8توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .1
، انطبلقًا مف حدود الفصؿ الشمالية شرقي معبر بيت حانوف )إيرز(، في منطقة 2/5/2013الخميس الموافؽ 

غمة طريقًا ليا تجاه الغرب، وتراوحت دمرة الحدودية الواقعة شماؿ شرؽ بيت حانوف، ثـّ اتخذت اآلليات المتو 
مترًا، وسط إطبلؽ متقطع لمنيراف، وتحت غطاء جوي مف طائرات  300 -200مسافة التوغؿ بما بيف 

االستطبلع، ما اضطر المزارعيف إلى مغادرة مزارعيـ وعدـ تمكنيـ مف حصاد مزروعاتيـ، خوفًا عمى حياتيـ، 
سبؽ تجريفيا بمحاذاة الحدود. وانسحبت القوة المتوغمة مف المنطقة وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض 

 في ساعات مساء اليـو نفسو، دوف وقوع إصابات أو أضرار.
مف مساء  17:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 3توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .2

أشدروت العسكري داخؿ حدود الفصؿ، في منطقة دمرة  ، انطبلقًا مف موقع4/6/2013يـو الثبلثاء الموافؽ 
مترًا، وسط إطبلؽ متقطع لمنيراف، وتحت غطاء جوي  200الحدودية الواقعة شماؿ شرؽ بيت حانوف، لمسافة 

خاصًة  -مف الطيراف الحربي، ما اضطر المزارعيف إلى مغادرة مزارعيـ وعدـ تمكنيـ مف حصاد مزروعاتيـ
عمى حياتيـ. وتفيد التحقيقات الميدانية أف جرافة كبيرة )باقر( باشرت بحفر خندؽ في خوفًا  -البطيخ والشماـ

منطقة التوغؿ، وبتسوية أراٍض سبؽ تجريفيا بمحاذاة الحدود، وبعد دقائؽ أحثت القوة أكثر مف انفجار سمع 
 18:30حوالي الساعة  صوتيا في أرجاء المحافظة كافة، وال يعمـ ماىية ما فجرتو تمؾ القوة، التي انسحبت عند

 مف مساء اليـو نفسو. دوف وقوع إصابات أو أضرار.
مساء يـو الخميس  8:00توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .3

، انطبلقًا مف بوابة السريج عمى الشريط الحدودي شرؽ خاف يونس، مسافة تقدر بحوالي 31/10/2013الموافؽ 
اذة الشريط الحدودي تجاه الجنوب متر في بمدة القرارة، وشرعت تمؾ القوات بأعماؿ تجريؼ وتمشيط بمح 200

شرؽ منطقة الزنة، ورافؽ عممية التوغؿ تحميؽ لطائرات االستطبلع في سماء المنطقة. وعند حوالي الساعة 
مساء اليـو نفسو، سمع صوت انفجار في منطقة التوغؿ، تبعو إطبلؽ نار كثيؼ، كما أطمقت قوت  11:00

دقائؽ اطمقت طائرات  10لحقوؿ الزراعية في المنطقة، وبعد حولي الحتبلؿ المتوغمة عدة قذائؼ مدفعية تجاه ا
مروحية كانت تحمؽ في سماء المنطقة النار بكثافة تجاه الحقوؿ الزراعية، واستمر سماع دوي االنفجارات واطبلؽ 

 مساء اليـو نفسو، اعمنت كتائب 11:30وعند حوالي الساعة  مف مساًء. 11:30كثيؼ حتى الساعة النار بشكؿ 
فراد المقاومة لمقوة المتوغمة شرقي بمدة القرارة وبمدة عبساف أخبلؿ تصدي  عناصرىاحد أقساـ عف مقتؿ ال

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

عممية التوغؿ في المنطقة وسط اطبلؽ نار متقطع وتحميؽ مكثؼ لطائرات االحتبلؿ في سماء المنطقة حتى 
ؿ االسرائيمي مف منطقة ت االحتبلا، حيث انسحبت قو 1/11/2013مف فجر يـو الجمعة الموافؽ  2:30الساعة 
 اليـو التالي صباحمف  5:30وعند حوالي الساعة ريط الحدودي الفصؿ. عادت انتشارىا داخؿ الشأالتوغؿ و 

أعمنت كتائب القساـ عف مقتؿ ثبلثة مف أعضائيا نتيجة القصؼ االسرائيمي واالشتباكات التي شيدتيا منطقة 
 عامًا(، محمد عصاـ عمر 26عامًا(، محمد رشيد حسيف داوود، ) 35التوغؿ وىـ: خالد محمد جمعة أبو بكرة، )
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عامًا(. ولـ تسمح قوات االحتبلؿ االسرائيمي لطواقـ االسعاؼ والدفاع المدني مف الوصوؿ الى  23القصاص، )
ساعة تقريبًا، حيث سمحت لمطواقـ الطبية والصميب االحمر  32عاقت عمميـ لمدة أالمكاف لنقؿ الشيداء و 

، وتواصمت عممية 2/11/2013افؽ مف صباح يـو السبت المو  8:00بالوصوؿ الى المكاف عند حوالي الساعة 
مساء اليـو نفسو وتمكنت خبلؿ ىذه الفترة طواقـ االسعاؼ مف انتشاؿ جثة الشييد  4:00البحث حتى الساعة 

بحروؽ في الوجو وكدمات وكسور، بينما تـ أصيب في المنطقة  أرضي لممقاومةخالد محمد ابو بكرة، مف نفؽ 
خريف النتياء الفترة التي سمحت بيا قوات االحتبلؿ لمطواقـ الطبية آلتأجيؿ عممية البحث عف جثتي الشييديف ا

، وعادت الطواقـ التابعة لمدفاع المدني ولجمعية اليبلؿ األحمر لمبحث في االياـ التالية ولكف بالبحث في المنطقة
 .بالفشؿ، وبقيت جثث الشييديف اآلخريف دفوف في المكاف نفسو تأعماؿ البحث باء

 

 2013عام ال قوات االحتالل في المنطقة المقيدة برًا خالل وغالتتجدول يوضح 

 عدد الجرحى  عدد القتمى التوغالتعدد  المحافظة

 0 0 20 شماؿ غزة

 0 0 17 دير البمح

 1 4 18 خانيونس

 1 4 55 االجمالي
 

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

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

 . تبتزىـ
عمى حدود الفصل أو في معبر بيت حانون  اعتقال بحق الفمسطينيين حالة( 52نفذت قوات االحتالل )و 

 -( منيم اعتقموا عمى معبر بيت حانون16)، والً ( طف35، من بينيم )اً ( فمسطيني91اعتقمت خالليا ) ،)إيرز(
( منيم، فيما ال يزال الباقون رىن 12) وأفرجت قوات االحتالل عن أو مرافقييم أو تجار، مرضىال من واكان

  االعتقال.
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 حسب مكان االعتقال في محافظات غزة في المناطق المقيدة ومعبر ايرز شكل يوضح عدد المعتقمين

 
 

 عمى النحو التالي: ويسمط التقرير الضوء عمى أبرز تمك الحوادث
 

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصؿ شرؽ قرية وادي السمقا، عند حوالي الساعة  .1
الشاب: عامًا(، و  17عبداهلل محمود محمد أبو مغصيب )الطفؿ: ، 28/1/2013مف يـو االثنيف الموافؽ  18:00

،  وكبلىما مف سكاف مدينة دير صؿا مف حدود الفيمباعامًا(، عندما اقتر  20محمد سعيد محمد أبو مغصيب )
مف شخص عرؼ عف نفسو أنو مف شرطة )أوفوكيـ(،  البمح، ووفقًا لممعمومات المتوفرة مف ذوييـ فقد تمقوا اتصاالً 

 حتبلؿ.يخبرىـ أنيـ معتقميف لدى قوات اال
 : المركز بما يميأحمد سعيد محمد أبو مغصيب،  وأفاد:

عد عاماً(، حيث لـ ي 19، سألتني والدتي عف شقيقي محمد )28/1/2013االثنيف الموافؽ مساء  22:00عند حوالي الساعة "... 
ثـّ  ،لت عنو أصدقاءه في الحي فأخبروني أنيـ لـ يشاىدوهأممنزؿ، وأمرتني بالبحث عنو، فقمت باالتصاؿ عمى ىاتفو فوجدتو مغمؽ، وسل

ومف  ،"غمؽ الياتؼأ" أنا سوؼ أطخ أخوؾ وأمؾ" و  :ية وقاؿحاولت االتصاؿ مرة أخرى عمى جوالو، فرد عمي شخص يتحدث العرب
وعند حوالي الساعة  ،لدى قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي رىف االعتقاؿ شقيقي يكوف أف خبلؿ المكنة عرفتو أنو مف قوات االحتبلؿ، توقعت

أنو مف شرطة )أفوكيـ(، وقاؿ لي: بنفسو عمى ىاتفي وعرؼ المتصؿ  ، تمقيت اتصاالً 29/1/2013مف يوـ الثبلثاء الموافؽ  16:00
رقـ الياتؼ الخاص بعائمة عمي  ، كذلؾشقيقياليوية ل ني رقـ بطاقةم أخوؾ محمد وابف عمو عبداهلل أبو مغصيب معتقميف لدينا، وطمب

 ..".خوحتى تاري وال يزاؿ شقيقي وابف عمي معتقميف لدى قوات االحتبلؿ اإلسرائيميىذا أعطيتو.، عمى ابنيـ، فكي يطمئنيـ 
 

مف صباح يوـ  11:00اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في معبر بيت حانوف )إيرز(، عند حوالي الساعة  .2
عامًا(، ومف  23عامًا(، وشقيقو: محمد ) 32، الشاب: رامي رياض محمد الطيب )6/2/2013الثبلثاء الموافؽ 

الوحدة القانونية في المركز القضية. حيث أخمي  تثـ أبمغت عائمتيـ بعد ساعات بأنيـ معتقبلف لدييا. ىذا وتابع
، ثـ أخمت يومًا، بعد إخضاعيما لجمسة محكمة 14سبيؿ رامي في ساعات مساء األربعاء، وتوقيؼ محمد لمدة 

 .سبيمو
  بما يمي: لمركزا السيد رياض الطيبوأفاد 

حصوليما عمى التصاريح البلزمة، وانو تحدث معيما عند "بأنيما ذىبا لزيارة أميما التي تعيش في الضفة الفمسطينية منذ سنوات بعد 
صباحًا وأبمغاه بأنيما دخبل الجانب اإلسرائيمي مف المعبر، ثـ حاوؿ االتصاؿ عمييما فمـ يستطع الوصوؿ، وبعد  10:45حوالي الساعة 

متحدث مف جيش االحتبلؿ عند  لمسؤاؿ عنيما، اتصؿ بيا 18:30اتصاؿ مف والدتيـ عمى اإلدارة المدنية في الضفة عند الساعة 

22 

18 
50 
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 رفح دير البلح غزة شمال غزة
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مساءًا وأبمغيا بأف رامي معتقؿ لدييـ وأف يوقفوا لو محامي، وقاؿ ليا أف محمد سوؼ يعود لغزة، وبعد ارساؿ رسالة  19:00الساعة 
مساءًا اتصؿ عمييا متحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي مف جواؿ محمد  21:15قصيرة مف قبؿ زوجة محمد عمى جوالو عند الساعة 

 أبمغيا بأنو معتقؿ لدييـ وعمييـ توقيؼ محامي لمدفاع عنو، ثـ سمح ليا بالحديث معو."و 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة، وأطمقت قنابؿ اإلنارة قرب حدود الفصؿ الشرقية الواقعة  .3

مف يـو األحد  22:00شرؽ قرية وادي السمقا، جنوب شرؽ مدينة دير البمح وسط القطاع، عند حوالي الساعة 
ييف محاولة اجتياز حدود الفصؿ الشرقية، ، تزامف ذلؾ مع محاولة أربعة شباف فمسطين16/6/2013الموافؽ 

عامًا(،  19عامًا(، وليد خالد أبو محارب ) 21وقامت تمؾ القوات باعتقاليـ وىـ: خالد ناصر أبو محارب )
جميعيـ مف سكاف قرية وادي و عامًا(،  20عامًا(، حمزة سبلمة أبو صواويف ) 19سمماف سالـ أبو صواويف )

لجية غير  ، وقد اقتادتيـ تمؾ القواتػكيمو متر واحدالفصؿ مسافة تقدر ب السمقا وتبعد مساكنيـ عف حدود
،  ولـ يعودوا ليا وعندما 16/6/2013حسب ذوي المعتقميف فقد خرجوا مف مساكنيـ مساء يـو األحد بو  .معمومة

صؿ ربعة شباف حاولوا اجتياز حدود الفأمنطقة القريبة مف حدود الفصؿ اف سألوا عنيـ أخبروىـ سكاف ال
.  الجدير بالذكر أف مف بيف المعتقميف طالب في الثانوية العامة حيث يخضع االحتبلؿواعتقمتيـ قوات 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف االعتقاؿ يأتي عمى خمفية التسمؿ وليد خالد أبو محارب.   :لبلختبارات النيائية، وىو
 لغرض العمؿ داخؿ األراضي المحتمة.

االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى معبر بيت حانوف )إيرز(، المواطف: محمد محمد ابراىيـ أبو اعتقمت قوات  .4
، في معبر بيت 11/7/2013مف منتصؼ يـو الخميس الموافؽ  12:00عامًا(، عند حوالي الساعة  55ىربيد )

المعدة في مستشفى  حانوف )إيرز(، وذلؾ أثناء مرافقتو لجثة شقيقو المتوفى بعد رحمة عبلج لمرض سرطاف
 ايخموؼ اإلسرائيمي. 

 : بما يميلمركز االمعتقل  ووأفاد ذو 
، ولكنو اتصؿ بيـ 8/7/2013أبو عمار، وذىب صحبتو أكثر مف مرة آخرىا كانت بتاريخ  وأف محمد ابو ىربيد كاف يرافؽ شقيق"

صباح اليـو مبمغًا إياىـ أف شقيقو توفي وىو يرافؽ سيارة اسعاؼ تقؿ الجثة إلى معبر إيرز، وأبمغيـ أنو وصؿ المعبر عند الساعة 
ر، ثـ خرجت الجثة وحدىا عف طريؽ عماؿ النقؿ في المعبر صباحًا، ولكف االتصاؿ معو انقطع بعد صاعة مف وصولو المعب 11:00

 ."مف مساء اليوـ نفسو 19:30دوف خروج محمد الذي أخمي سبيمو عند حوالي الساعة  14:00عند حوالي الساعة 
 

 ريحاف أحمد عمي نعماف: المواطف ،(إيرز) حانوف بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيمي االحتبلؿ قوات اعتقمت .5
 المبارؾ األضحى عيد أياـ أوؿ الموافؽ الثبلثاء يوـ صباح مف 9:30 الساعة حوالي عند ،)عاماً  40)

 المقاصد مستشفى في العبلج لغرض المفاصؿ التياب بمرض المريضة لوالدتو مرافقتو أثناء ،15/10/2013
 تفريغات مف -الوطني األمف جياز في عسكري ريحاف أف الميدانية التحقيقات وتفيد. المحتمة القدس في الخيرية
 المركز محامو ويتابع .بجباليا النعجة بئر منطقة في ويسكف أطفاؿ، (5) منيـ أفراد (7) ويعيؿ متزوج -2005
 .عسقبلف سجف في موقوؼ وىو قضيتو،
 :بأنيا لممركز، ريحان حسن يوسف ديبة: المريضة وأفادت

 إجازة، في التنسيؽ مكتب موظفو وجدوا أف بعد وعادوا ابنيا، رفقة إيرز إلى األضحى عيد أياـ أوؿ صبيحة مسبؽ لتنسيؽ وفقاً  ذىبت"
 أف وبعد إليرز، نعماف وابنيا فعادت لممعبر، التوجو بإمكانيـ بأف يفيد التنسيؽ مكتب مف اتصاالً  زوجيا تمقى المنزؿ وصوليـ وبعد
 لو قاؿ ثـ وأخيو، والده وعف عممو عف أسئمة عدة ابنيا وسأؿ مدني، شخص إلييـ جاء االنتظار، صالة في وجمسوا وفتشوا المعبر دخموا
 طمبت ساعة مرور وبعد يخرج، ولـ الغرؼ إحدى إلى رافقو إليو ذىب أف وبعد أمتار، بعد عمى يتوقؼ الذي الجنود أحد إلى يذىب أف
 المريضة فأخذت لمبيت، روحي ابف، فش: لتقوؿ إلييا عادت أنيا بيد المستشفى إلى تذىب لكي بابنيا ليا تأتي أف المجندات إحدى مف
 وىناؾ المنزؿ، إلى ذوييا قبؿ مف مرسمة أجرة سيارة انتظرتيا حيث المعبر غادرت الحاح وبعد المغادرة، ورفضت ابنيا طالبة البكاء في
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 وصمت حيث ألخذىا، المجيء منو وطمب لممنزؿ العودة ترفض وأنيا معتقؿ ابنو أف وأخبره بزوجيا اتصؿ االسرائيمي الجيش بأف عممت
 . نفسو الثبلثاء مساء مف 16:00 الساعة حوالي عند المنزؿ

 
 مف 10:15 الساعة حوالي عند ،)ايرز( حانوف بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيمي االحتبلؿ قوات اعتقمت .6

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

 ثـّ  بغزة، العيوف مستشفى في جراحية عممية وأجرى اليسرى عينو في البناء في عممو أثناء أصيب المريض أف
 و.قضيت المركز محامو ويتابع ىذا .األردني المستشفى في لمعبلج حّوؿ

 

 بأنيما: المركز المعتقؿ شقيؽ وأفاد
 أجبر أف بعد وفّتش أيضًا، ىو استدعي ثـ شقيقو، استدعي حيث نفسو، األربعاء صباح مف 9:00 الساعة حوالي عند المعبر وصبل"

 تخص ومعمومات بياناتو عف سألو حيث اإلسرائيمية المخابرات أفراد أحد لمقابمة دخؿ ثـ اليكترونية، عصا بواسطة مبلبسو خمع عمى
 مف أكثر سؤالو وبعد مساءً، 13:00 الساعة حوالي عند االنتظار لقاعة خرج ثـ سكناه، منطقة عف وسألو محمد، خاصة واخوتو عائمتو
 في لمنزلو يذىب أف وعميو عندىـ أنو لو قالوا شقيقو عف سؤالو وعند المعبر، يغادر بأف مساءً  14:40 الساعة عند أمر أخيو عف مرّة
 ". محمد شقيقو وبقي حانوف، بيت إلى وعاد حقيبتو فأخذ غزة،
 

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

المعتقمون عمى معبر بيت  األطفال منيم عدد المعتقمين
 حانون منيم

 المفرج عنيم

51 91 35 16 13 
 

 يوضح عدد حاالت االعتقال وعدد المعتقمين  جدول
 بحسب مكان االعتقال 2013في المناطق الحدودية وفي معبر بيت حانون في قطاع غزة خالل العام 

 عدد المعتقمين المفرج عنيم عدد المعتقمين المحافظة
 9 22 شماؿ غزة

 6 18 غزة
 6 50 دير البمح

 0 1 رفح
 21 91 اإلجمالي
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 اً بحرفً مقٍد الىصىل إلٍهب الفً المنطقت انتهبكبث قىاث االحتالل ثبنٍبً: 
 

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

الحدود المائية الشمالية، ما يحـر الصياديف مف الوصوؿ ألماكف الصيد الوفيرة، كما تواصؿ إطبلؽ النار تجاىيـ 
وتجاه قواربيـ، وتخرب معداتيـ وشباكيـ، وتواصؿ اعتقاليـ واالستيبلء عمى قواربيـ. عبلوة عمى قضايا 

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

 

فييا قوات االحتبلؿ اتفاؽ بالتيدئة مع فصائؿ المقاومة سمحت خبللو  ويأتي ىذا التقرير في فترة نقضت
البحر، حيث أجبرت الصياديف بالعودة لمسافة الثبلثة  لمصياديف بالعمؿ لمسافة ستة أمياؿ بحرية في عرض

 مرة أخرى مسافة الستة أمياؿ بحريةأنيا سمحت ليـ بالعودة لمعمؿ لبيد  .30/3/2013بتاريخ  أمياؿ بحرية فقط
 .6وحتى نياية الفترة التي يغطييا التقرير 18/5/2013بتاريخ 

 

 ،صيادين (10جرح )تسببت في ، تخمميا اطالق لمنار ( حالة استيداف لمصيادين161وقوع )التقرير سجل يو 
خربت كما  .، وأفرج عنيم جميعًا بعد ساعاتإلى داخل إسرائيلقوات االحتالل اقتادتيم  آخرين( 22اعتقال )و 

( قطعة من 643)خّربت  ( قوارب. فيما10واستولت عمى ) ،ارب صيدق (20خالل ىذه الحوادث ) تمك القوات
 . 7صيدال كاشب

 

 2013خالل العام  في قطاع غزة يوضح حاالت االعتداء عمى الصيادين ومعداتيم في عرض البحر جدول
 وصف

 االنتياك        
 المحافظة

 حاالت
اطالق 
 النار

عدد 
الجرحى 
من 

 الصيادين

 حاالت
تخريب 
قوارب 
 الصيد

 حاالت
االستيالء 
عمى قوارب 

 الصيد

عدد قطع 
شباك 
الصيد 
 المخربة

 عدد حاالت
اعتقال 
 الصيادين

 عدد
 المعتقمون
 منيم 

 12 5 93 6 3 2 108 شماؿ غزة
 8 3 519 3 11 8 37 غزة

 0 0 18 0 3 0 7 دير البمح
 0 0 0 0 0 0 3 خاف يونس

 2 1 13 1 3 0 6 رفح
 22 9 643 10 20 10 161 اإلجمالي

 

                                                           
 عمل الزراعي.ة الحتاد جلان المعلومات ميدانية حتّصل عليها باحثو املركز من الصيادين يف امليدان مدعمة مبعلومات من نقابة الصيادين يف غزة وجلنة الصيادين التابع 6
يد أمساك الغزالن معلومات توضيحية مجعها املركز حول شباك الصيد: تتنوع شباك الصيد ما بني/ امللطش )وتستخدم لصيد أمساك السردين(، الزيدا )وتستخدم لص 7

والصروص والدنيس واملرمري(، والشنشولة )وتستخدم لتحويط والباالميدا(، املبطنة حرير )وتستخدم لصيد أمساك احلباري(، واملونوفيل )وتستخدم لصيد أمساك البوري 
مرتاً(، ويبلغ متوسط تكلفة القطعة الواحدة حوايل  24إىل  3مرتًا يف حني يرتاوح عرضها ما بني ) 50األمساك الكبرية احلجم والكثرية(. وتبلغ طول القطعة الواحدة 

 شيقل جديد.  500
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عمى  2013خالل العام  الفمسطينيينين اخباريات االنتياكات بحق الصيادأبرز ويستعرض التقرير احصائيات و 
 النحو اآلتي:

 

 :حاالت إطالق النار 
تواصؿ بوارج االحتبلؿ اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطبلؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف في 

 .خبلؿ الفترة التي يغطييا التقريرعرض البحر أو قرب حدود الفصؿ المائية، 
 

 حسب المحافظة يوضح عدد حاالت االعتداء عمى الصيادين في عرض البحر في قطاع غزة شكل
 

 
 
. صيادين (10( حالة استيداف لمصيادين، أسفرت عن جرح )161وقوع ) ت وحدة البحث الميدانيسجمو 

 عمى النحو التالي: التقرير أبرزىا ستعرضي 2013خالل العام 
 

مف يـو االثنيف الموافؽ  11:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حولي الساعة  .1
تجاه قارب صيد مف نوع )حسكة موتور( عندما كاف عمى بعد ثبلثة أمياؿ بحرية قبالة شواطئ  18/2/2013

، فقد اقترب زورقيف إسرائيمييف لممركز فرةت المتو مخابرات، ووفقًا لممعموماال أبراجمنطقة السودانية وبالتحديد غربي 
كبيريف )طراداف( مف قارب الصيد والذي يقؿ خمسة صياديف، حيث أمرىـ أحد الجنود بخمع مبلبسيـ والوقوؼ 
في مقدمة القارب، وأثناء ذلؾ فتح الجنود النار تجاىيـ ما أسفر عف إصابة صياديف اثنيف ىما/ عبد الرازؽ 

عامًا( بعيار ناري في قدمو  24عاـ( بعيار ناري في قدمو اليمنى، عبد اهلل مسعود الغوؿ ) 16محمود جربوع )
اليسرى، باإلضافة إلى إصابة جسـ الحسكة بعشرة عيارات نارية تقريبًا، ثـ غادرت الزوارؽ المكاف باتجاه الغرب، 

عاـ( ومحمود خميؿ  21فى )عاـ( وشقيقو مصط 31وقاـ الصياديف رفاؽ المصابيف وىـ/ حنفي محمود جربوع )
 عاـ( بنقميـ إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، والصياديف جميعيـ سكاف مخيـ الشاطئ غربي غزة.  56أبو عيسى )

مف يـو الخميس الموافؽ  9:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2
تواجدت عمى عمؽ ثبلثة أمياؿ بحرية في عرض البحر قبالة شاطئ  ، تجاه مراكب الصياديف التي21/2/2013
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منتجع الواحة السياحي غربي بمدة بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ووفقًا لممعمومات التي جمعيا المركز، فقد 
اط زورؽ إسرائيمي كبير )طراد( وزورقيف إسرائيمييف صغيريف مصنوعيف مف المط اقتربت قوة إسرائيمية مكونة مف

مف قارب صيد مف نوع )حسكة موتور( يقؿ ثبلثة صياديف فاتحة نيراف أسمحتيا تجاىيـ، ما أسفر عف إصابة 
ثـ غادرت وتضرر مركبو بشكؿ جزئي، عامًا( بعياريف نارييف في قدمو األيمف،  35الصياد/ أيمف عدناف كباجة )

اب إلى دار الشفاء في مدينة غزة، والجدير ذكره الزوارؽ اإلسرائيمية باتجاه الغرب، حيث قاـ الصياديف بنقؿ المص
 أف المصاب سكاف مخيـ الشاطئ غربي مدينة غزة.

 وحول الحادثة أفاد الصّياد: أيمن كباجة، المركز بما يمي: 
يت توجيت إلى ميناء الصياديف الواقع غربي مدينة غزة، وىناؾ التق 21/2/2013مف يـو الخميس الموافؽ  6:30عند حوالي الساعة 

بالصياديف حساـ العبسي ومحمد بكر، ثـ اتجينا لمقارب الذي يرسو في حوض المينا.. تفقدنا الوقود.. جيزنا معدات الصيد.. ثـ اتجينا 
متر إلى جية الجنوب عف الرفصودة )وىي مجسـ كبير  500بالقارب إلى جية الشماؿ الغربي حتى وصمنا إلى منطقة تبعد حوالي 

الجيش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخوؿ إلييا مف الجيتيف الشمالية والغربية(، غربي منتجع الواحة  مصنوع مف الفميف يضعو
مركب صيد فمسطيني  40السياحي غرب بمدة بيت الىيا عمى مسافة تقدر بحوالي ثبلثة أمياؿ بحرية في عرض البحر، شاىدت حوالي 

بير( يتجوؿ عمى بعد أمتار قميمة خمؼ الرفصودة مف جية الغرب وزورقيف إسرائيمييف في المنطقة، وشاىدت طراد )زورؽ إسرائيمي ك
صغيراف )مصنوعاف مف المطاط(، شاىدت مراكب الصياديف تقترب مف الرفصودة وكنت أسمع أصوات عدة أعيرة نارية، ما كاف يجبر 

ا بالصيد بواسطة الصنانير بحذر شديد، واصمنا الصيد الصياديف عمى عدـ االقتراب مف الرفصودة.. أطفأ حساـ موتور القارب وبدأن
كمغ مف السمؾ مف النوع )فريدي أحمر(، ثـ عاودنا الصيد بالطريقة نفسيا... وعند حوالي  6لمدة ساعة تقريبًا، اصطدنا خبلليا حوالي 

يرة، حينئذ شغؿ حساـ موتور القارب مف صباح اليوـ نفسو شاىدت الزوارؽ اإلسرائيمية الثبلثة تتقدـ نحونا بسرعة كب 9:30الساعة 
متر تقريبًا، لكف الزوارؽ اإلسرائيمية استمرت في مبلحقتنا، حتى  500وابتعدنا عف المكاف إلى جية الجنوب الشرقي، قطعنا مسافة 

تراشؽ غزير لممياه وصمتنا بسرعة فائقة، ومع سماعي إلطبلؽ النار شاىدت الطراد يقوـ بالدوراف بسرعة كبيرة مف أماـ قاربنا، فأحدث 
عمينا وحولنا، حيث كدنا أف نغرؽ، اتفقنا أف نواصؿ االبتعاد، وقمت لحساـ: "أعبط الموتور )أي أمسؾ عصا المحرؾ عف طريؽ يدؾ 
وجسدؾ وذلؾ لحماية الموتور مف اإلصابة بما أنيـ يعتقدوف أف جنود االحتبلؿ لف يقوموا بإطبلؽ النار عمى جسد حساـ("، بعد دقائؽ 

دودة شاىدت الزورؽ المطاطي يصدـ مؤخرة قاربنا فارتج القارب بقوة، ثـ صدمو مرة ثانية مف الجزء الغربي، واستمرت مطاردة مع
دقيقة تقريبًا، كنت خبلليا أسمع جندي ينادي عبر مكبر لمصوت: "وقؼ الحسكة يا ريس ببلش أطخؾ"  15الزوارؽ اإلسرائيمية لنا لمدة 

ار قريب منا، وفجأة شعرت بألـ في ساعدي األيمف.. حساـ واصؿ السير.. ثـ شعرت بألـ وبحرارة عالية ثـ أعقب ذلؾ صوت إطبلؽ ن
جدًا في قدمي اليمنى، فصرخت بقوة، شاىدت حساـ يرفع جسده عف المحرؾ ويحاوؿ االقتراب مني ويقوؿ: "أنت اتصاوبت اتصاوبت"، 

حرؾ عف الدوراف، وتوقؼ القارب عف السير، كنا نبعد حينيا عف شواطئ مخيـ قمت لو: "ال ال"، ثـ سمعت إطبلؽ نار، حينيا توقؼ الم
الشاطئ الشمالي حوالي ميؿ بحري ونصؼ مف جية الغرب، ثـ سمعت صوت طمؽ ناري وشعرت بألـ في ساقي اليمنى، بعدىا 

ياديف آخريف كانوا عمى متتف لنش تتجو إلى الغرب منا، ساعدنا ص -التي طاردتنا -بمحظات، شاىدت الزوارؽ اإلسرائيمية الثبلثة
)مركب صيد كبير( قريب، ومراكب صيد أخرى قريبة منا، وبالفعؿ نقموني إلى أحد المراكب، وربطوا قاربنا مف مقدمتو بواسطة حبؿ في 

لتي نقمتني بدورىا مؤخرة إحدى المراكب واتجيوا بي إلى ميناء الصياديف بسرعة كبيرة، وىناؾ تـ نقمي بواسطة إحدى السيارات المدنية ا
إلى مستشفى الشفاء بغزة، وفي قسـ االستقباؿ أجرى األطباء الفحوصات البلزمة لي، وأخبروني أف األعيرة النارية التي أصبت بيا 

مف مساء اليـو نفسو  13:00كانت مف المطاط، وأخطرىا سبب لي تمزؽ في العضمة )البطة( بالقدـ اليمنى. وعند حوالي الساعة 
مستشفى وعدت إلى منزلي برفقة أقاربي.. أصبحت اآلف عاطؿ عف العمؿ بعد أف حرمتني قوات االحتبلؿ مف كسب رزقي، غادرت ال

 كما أف القارب الذي أعمؿ عميو أصبح غير صالح لمعمؿ.
 

مف صباح يـو الجمعة  5:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .3
تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر وعمى عمؽ ميميف بحرييف ونصؼ،  26/4/2013الموافؽ 

قبالة شواطئ مخيـ الشاطئ الشمالي شماؿ غرب غزة، وقد تخمؿ ذلؾ قياـ ثبلثة زوارؽ إسرائيمية بالدوراف بأقصى 
رؽ مراكب الصياديف، باإلضافة إلى سرعتيا مف حوؿ مراكب الصياديف فأحدثت أمواج بحرية عالية كادت أف تغ

قياـ جنود قوات االحتبلؿ بتوجيو سيؿ مف الشتائـ عبر مكبرات الصوت بحؽ الصياديف، ىذا واستمرت 
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مف صباح اليـو نفسو، ما أدى إلى خروج الصياديف إلى الشاطئ  11:00االعتداءات اإلسرائيمية لغاية الساعة 
 ع إصابات.وعدـ إكماليـ أعماليـ، ولـ يبمغ عف وقو 

مف صباح يـو األربعاء  11:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4
تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ  ميميف بحرييف ونصؼ،  8/5/2013الموافؽ 

ـ أحد الجنود بفتح خرطـو مياه بشكؿ كثيؼ تجاه قبالة ميناء الصياديف الواقع غربي مدينة غزة، تخمؿ ذلؾ قيا
عامًا(، بصعقة كيربائية أفقدتو الوعي  52بشير شعباف أبو ريالة ) :مركب صيد، ما أدي إلى إصابة الصياد

لدقائؽ معدودة مف جراء تعرض ماتور الكيرباء لكثافة المياه عمى متف المركب، ثـ خرج بمركبو إلى ميناء 
 مف إكماؿ أعمالو.الصياديف، دوف تمكنو 

مف صباح يـو األربعاء  7:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5
تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة ستة أمياؿ بحرية تقريبًا  22/5/2013الموافؽ 

شماؿ غرب غزة، وقد ترافؽ ذلؾ مع قياـ جندي إسرائيمي  أبراج المخابرات، –غرب شاطئ منطقة السودانية 
بتوجيو سيؿ مف الشتائـ بحؽ الصياديف عبر مكبر لمصوت، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. ىذا وسمحت قوات 

بالعمؿ  21/5/2013مف مساء يـو الثبلثاء الموافؽ  12:30االحتبلؿ اإلسرائيمي لمصياديف عند حوالي الساعة 
أمياؿ بحرية، بعد أف كانت قد قمصت مساحة الصيد مف ستة أمياؿ إلى ثبلثة أمياؿ بحرية  ضمف مسافة ستة

 .21/3/2013بتاريخ 
فتحت زوارؽ االحتبلؿ الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .6

اديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض تجاه مراكب الصي 30/6/2013الموافؽ  األحديـو  فجرمف  4:00
عامًا( بجراح  30ما تسبب في إصابة الصياد: شريؼ حسيف عرفات ) ،ي مخيـ الشاطئ بمدينة غزةالبحر غرب

 . قدمو اليمنى بعد عرقمتو بحباؿ شباؾ الصيد وسقوطو في مياه البحر

 لمركز بمب ٌلً:اعبمبً(، 55سعٍد محمد عبد الهبٍل )الصٍبد:  وأفبد

الواقع غربي مدينة غزة،  إلى ميناء الصياديف 29/6/2013مف مساء يـو السبت الموافؽ  5:00عند حوالي الساعة توجينا كالعادة 
 قرب توقفناوعمى عمؽ يقدر بحوالي ستة أمياؿ بحرية،  -الشمالي -، حتى توقفنا غرب مخيـ الشاطئيغربالشماؿ إلى ال نااتجي

ف يضعيا الجيش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخوؿ إلييا( وكنت أشاىد طراد )زورؽ إسرائيمي الفنطاس )وىو عبلمة صفراء المو 
انتظرنا حتى غربت الشمس، فأشعمنا كشافات و ، واحد يبعد عنا حوالي كيمو متر مف مكاننا، كبير( يقؼ في الجية الغربية الشمالية

ألسماؾ حتى نبدأ بالصيد، لكنني سمعت صوت إطبلؽ نار بشكؿ متقطع، ثـ اإلنارة الموضوعة عمى جوانب المنش، بيدؼ تجميع ا
شاىدت الطراد يتقدـ نحونا، فتراجعنا إلى جية الشرؽ، ثـ توقؼ الطراد وعاد إلى مكانو السابؽ فعدنا نحف كذلؾ إلى مكاف صيدنا، 

رغـ  ولكننا واصمنا عممنات إطبلؽ نار أيضًا، وعندما بدأت األسماؾ تتجمع تحت نور الكشافات، الحقنا الطراد مف جديد وسمعت صو 
وعند معاودتنا  30/6/2013مف فجر يـو األحد الموافؽ  4:00الخطر الذي واجينا مف قبؿ الطراد اإلسرائيمي، وعند حوالي الساعة 

بح الشباؾ منصوبة لنصب الشباؾ مرة أخرى في البحر وعندما كاف يسير المنش بسرعة متوسطة حيث كنا نرمي الشباؾ في البحر لتص
بشكؿ دائري مف حوؿ المنش وتحت الكشافات، سمعت صوت إطبلؽ نار مف جديد فيرب الصياد شريؼ عرفات الذي كاف يقؼ في 
الجية الشمالية مف المنش إلى الجية الجنوبية فوؽ الشباؾ التي كنا نرمييا في البحر ومع سرعتو وتقمب األمواج سقط شريؼ في البحر، 

ت أف قدمو أيقنف ،لـ نستطع ناولكن ،وبدأنا برفع شريؼ إلى سطح المنش ،أطفأ أحدنا محرؾ المنشو  ة،فتجمعا بسرعوسمعت صراخو 
فؤاد وىو ابف أخي نافذ بإنزاؿ نصؼ جسمو العموي  :حينيا قاـ الصياد -التي بداخميا حمقات حديدية سميكة قميبلً  -مربوطة في الشباؾ

شاىدت مشط قدمو األيمف و أخرجناه مباشرة إلى السطح، كاف يشعر بآالـ شديدة، و مف الشباؾ،  في فؾ قدمو شريؼ ساعدإلى المياه و 
أوصبله إلى ميناء و ممتوي، وبسرعة كبيرة نقمناه إلى حسكة صغيرة كنا نربطيا في المنش، وخرج معو ابف أخي نافذ ومعو نجمو فؤاد، 

ة، أما نحف فعدنا إلى الميناء، وىناؾ اتصمت بنافذ لكي يطمئنني عمى شريؼ ثـ نقموه بواسطة سيارة إلى مستشفى الشفاء بغز  ،الصياديف
لـ تجرى وبدأت بعدىا عائمتو ى، ولكف العممية مشط قدمو اليمنجزء مف فأخبرني بأف األطباء يودوف إجراء عممية جراحية لو وىي بتر ل
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سرائيمية، وفي مساء اليوـ نفسو تـ نقمو إلى ىناؾ حيث باإلجراءات البلزمة لمحصوؿ عمى تحويمة وعبلجو في إحدى المستشفيات اإل
 يخضع لمعبلج.

 
الساعة  حوالي القنابؿ الضوئية، عندأطمقت عددًا مف فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة و  .7

عرض  تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في ،3/7/2013مف يـو األربعاء الموافؽ  20:20
، الزوايدة وسط قطاع غزة، وقامت برش المراكب بالمياهمنطقة قبالة  -عمى عمؽ ستة أمياؿ بحرية -البحر

 واستولت عمى عدد مف شباؾ الصيد.
 

 :لممركز عامًا(، 20محمد عيسى أبو جياب ) :لصيادأفاد او 
شاىد أحد زوارؽ االحتبلؿ  ،ةؿ بحرياميبست أ يقدرعمؽ الصيد قبالة شاطئ الزوايدة عمى  عممو في بينما كاف يقوـ بمزاولةو  "بأنو

يقترب منو وعدد مف قوارب الصيد الفمسطينية التي تواجدت في المكاف، وفتح باتجاىيـ النار، وأطمقوا عدد مف فوانيس اإلضاءة الميمية، 
كاف ضغط المياه المرشوشة قويًا،  ،تجاىيـ المياه باستخداـ خراطيـ برش -ظير الزورؽ يعتموفالمذيف كانوا  -جنود االحتبلؿ وشاىد

بشكؿ آذاني وآذى المركب، فاضطررت إلى االبتعاد عف المكاف خوفًا عمى حياتي وزمبلئي، وبعد أف ابتعد الزورؽ عدت والصياديف 
ثبلثة صياديف اعتدوا عمى  نيـ، وأالصيد التي تركيا الصياديف شباؾ مف قطع سبعة لممكاف، وعممت بأف جنود االحتبلؿ قد استولوا عمى

 .بشكؿ مباشر"
 

مف فجر يـو الثبلثاء  2:00فتحت زوارؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .8
تجاه مركب صيد يقؿ ثبلثة صياديف أثناء تواجده في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بستة   13/8/2013الموافؽ 

كيمو متر داخؿ المنطقة المسموح الصيد تقدر ب، ثـ الحقتيـ إلى مسافة أمياؿ بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة
بيا، وعندما اقتربت الزوارؽ اإلسرائيمية مف الصياديف وأصبحت عمى بعد متر واحد منيـ فتحت النار نحوىـ 

 بعياريف ، وأصيبعامًا( 25ما أدى إلى إصابة الصياديف الثبلثة وىـ: خضر مرواف الصعيدي ) ،بشكؿ مباشر
السفمي مف  جزءعياريف مطاطييف في الب وأصيب عامًا( 27ذراعيو، محمد جماؿ النعماف ) كمتا مطاطييف في

سكاف  مف عيار مطاطي في الظير، وجميعيـوأصيب بعامًا(  27حسف عمي مراد )و البطف والعموي مف الصدر، 
بإجبارىـ عمى خمع مبلبسيـ، حيث جرى باالقتراب منيـ و قامت القوة اإلسرائيمية . ىذا و مخيـ الشاطئ غرب غزة

 .اعتقاليـ
مف يـو األربعاء الموافؽ  17:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .9

تجاه مركب صيد مف نوع )لنش جر( يقؿ خمسة صياديف، وذلؾ أثناء تواجده في عرض البحر  18/9/2013
ى مسافة تقدر بستة أمياؿ بحرية تقريبًا مف الشاطئ، وتفيد التحقيقات الميدانية التي غرب ميناء الصياديف وعم

أجراىا المركز، أنو وفور وصوؿ الصياديف بمركبيـ ومع بدئيـ لمصيد بواسطة شباكيـ، أطمؽ زورؽ إسرائيمي 
رفع وسحب معدات  كبير النار بكثافة صوبيـ، ما أدي إلى إصابة الونش المثبت في المركب والذي يستخدـ في

عامًا(، ما  58سميـ خميؿ سميـ الفصيح ) :الصيد، وىو ما تسبب في سقوط حزاـ الونش الحديدي فوؽ يد الصياد
أدي إلى نزيؼ شديد في أصابع يده اليمنى، واستمر إطبلؽ النار نحو الصياديف، حتى خرج الصياديف بمركبيـ 

سيارة إسعاؼ إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، وىناؾ اضطر إلى الميناء، حيث تـ نقؿ الصياد الفصيح بواسطة 
 األطباء لبتر أحد أصابع يده اليمنى، وىو اآلف يمكث داخؿ المستشفى لتمقي العبلج.

مف صباح يـو األحد  10:00عند حوالي الساعة  ،فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة .10
الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة تجاه مراكب ، 10/11/2013الموافؽ 
وباتجاه حسكة تقؿ عمى غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة.  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -الواحة
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 ما تسبب في إصابةعامًا(،  18عامًا(، وشقيقو: محمود ) 23األخويف: صداـ صالح رشدي أبو وردة )متنيا 
، ثـ اعتقمتيـ قوات االحتبلؿ واقتادتيـ إلى ميناء اسدود، واستولت عمى القارب بشظية في يميف خاصرتو محمود

 الخاص بيـ.
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي  .11

مف صيادي رمي الشباؾ الفمسطينييف الذيف  تجاه عدد 22/12/2013مف يـو األحد الموافؽ  9:45الساعة 
تواجدوا عمى شاطئ بحر بيت الىيا قرب حدود الفصؿ الشمالية في محافظة شماؿ غزة، وتفيد التحقيقات 
الميدانية أف قوة راجمة طاردت الصياديف محاولًة اعتقاليـ بمحاذاة الحدود، بيد أنيـ استطاعوا الفرار واالبتعاد عف 

بمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد المعمومات الميدانية أف عددًا مف الصياديف الذي ال المنطقة، دوف أف ي
يممكوف قوارب صيد يتجيوف إلى المناطؽ القريبة مف حدود الفصؿ لكونيا منطقة صخرية تتجمع فييا أسماؾ 

لطرح( لصيدىا، رغـ البوري بيدؼ التغذية في مثؿ ىذا الوقت مف السنة، ويستخدموف شباؾ الصيد الصغيرة )ا
 خطر المكاف. 

 
  بحقحاالت االعتداء جدول يوضح عدد 

 وعدد الجرحى منيم الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة
 جرحىعدد ال االعتداءاتعدد  المحافظة

 2 108 شماؿ غزة

 8 37 غزة

 0 7 دير البمح

 0 3 خاف يونس

 0 6 رفح

 10 161 االجمالي

 

  قوارب صيد االعتداء عمىحاالت: 
االحتالل اإلسرائيمي عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين سالح البحرية التابع لقوات  واصمت

ويفصل التقرير بين ىذه  .2013العام خالل الصيد الخاصة بيم، أو االستيالء عمييا، وذلك  قواربوتخريب 
 لك عمى النحو اآلتي:االعتداءات عمى قوارب الصيد إلى تخريب واستيالء. وذ

 
 
 
 

 بحسب المحافظة في قطاع غزة عمى قوارب الصيدحاالت االعتداء جدول يوضح 



 

36 
 

 وصف
 االنتياك        

 المحافظة

 حاالت
 تخريب قوارب الصيد

 حاالت
االستيالء عمى قوارب 

 الصيد
 6 3 شماؿ غزة

 3 11 غزة
 0 3 دير البمح

 0 0 خاف يونس
 1 3 رفح

 10 20 اإلجمالي
 

 العاـ خبلؿ  الصيد الفمسطينية قواربتخريب ل ( حاالت20وقوع ) باحثو المركز سجؿ /تخريب قوارب الصيد
 :يبرز التقرير بعضيا، كما يمي ،2013

 
الموافؽ  الجمعةمف يـو  15:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عف حوالي الساعة  .1

نيف، فأصابت جسـ الحسكة اثمتنيا صياديف تجاه قارب صيد مف نوع )حسكة موتور( كاف عمى  11/1/2013
وبعد ابتعاد  شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ؿ بحرية قبالةمي 2مف المقدمة بعدة أعيرة نارية، وذلؾ عمى عمؽ 

 الصياديف عف المنطقة وتركيـ شباكيـ تقدـ أحد الزوارؽ وأتمفيا واستولى عمى بعضيا، دوف وقوع إصابات.
 أفاد الصياد: حاتم جمعة عبد القادر أبو سميمة المركز بما يمي: 

مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  15:30"أعمؿ صياد بحري وأقيـ في قرية السويدية بمنطقة المواصي في مدينة رفح، في حوالي الساعة 
ميؿ مف شاطئ البحر مقابؿ ميناء الصياديف في رفح، عمى قارب بحري يعمؿ بالموتور  2، بينما كنت أتواجد عمى بعد 11/1/2013

د ( قوارب صيد )حسكات( يقوموف بالصي10يذكر أف في ىذه الفترة مف العاـ موسـ سمؾ السرديف وكاف يتواجد في المكاف )  "حسكة"
( 10.000متر، والمقدر ثمنيا ) 100قطعة عمى مسافة  13في المكاف، قمت بإلقاء شباؾ الصيد مف نوع "غزؿ ممطش" والمكونة مف 

( كيمو متر مربع تقريبا، وكنت أشاىده يقترب، وخوفًا قررت 5يقؼ طراد حربي اسرائيمي عمى بعد حوالي )  شيكؿ اسرائيمي، وكاف
إطبلؽ النار وكنت أشاىد المياه تتراشؽ حينيا تأكدت أنيـ يستيدفوننا، ىربنا مف المكاف خوفًا عمى  التوجو شرقًا، حيف سمعت صوت

حياتنا، وعندما تأكدت بأف الطراد بالتوقؼ، وعدـ سماعي إطبلؽ النار، عدت باتجاه الشباؾ، حينيا اطمؽ جنود االحتبلؿ النار تجاه 
( دقيقة، وغادروا 20ر مف الشباؾ، وشرع الجنود بسحب الشباؾ، الذي استمر حوالي )الشباؾ بيدؼ إتبلفيا، وبعد اقتراب الطراد اكث

 المكاف. 
 

مف مساء يـو السبت  21:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2
ميميف بحرييف ونصؼ تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ  27/4/2013الموافؽ 

عيار  15قبالة شواطئ رفح، وتشير المعمومات المتوافرة إلى إصابة قارب صيد مف نوع )حسكة موتور( بحوالي 
عامًا(، 39شحادة )جماؿ مصباح مصباح  :ناري مما أدى إلى إتبلفو موتوره، ىذا وتعود ممكيتو إلى الصياد

 سكاف مخيـ الشاطئ غربي غزة.
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 لمركز بمب ٌلً:عبمبً(، ا 82بح جمبل شحبدة ): مصبالصٍبدأفبد 

(، صفراء الموف، 1380أمتار(، وعرضيا ) 6335" أعمؿ كصياد بالشراكة مع أعمامي الخمسة، عمى حسكة )قارب(، يبمغ طوليا )
 توجيت 27/4/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  1:00عند حوالي الساعة و حصاف(.  40وتعمؿ عمى موتور )محرؾ( بقدرة )

عامًا( إلى ميناء الصياديف الواقع غرب مدينة غزة، وفور وصولنا اتجينا مباشرة إلى حسكتنا التي ترسو في  18برفقة شقيقي رامي )
حوض الميناء، ركبناىا وقدتيا أنا باتجاه الجنوب الغربي، حتى وصمنا إلى عمؽ يقدر بثبلثة أمياؿ بحرية قبالة شواطئ مدينة رفح حيث 

أشاىد مركبيف صيد يبعداف عنا عشرات األمتار إلى الجيتيف الشمالية والجنوبية، بدأنا الصيد بواسطة البوالص أوقفناىا، كنت 
مف صباح اليوـ نفسو  6:30)الصنانير(، حيث يتوافر سمؾ السرديف، استمرينا بالصيد عمى ىذا النحو، وفجأة عند حوالي الساعة 

تقدماف نحونا مف الجية الغربية، واصمت الصيد ألنني أصطاد في المنطقة المسموح بيا، شاىدت طراداف )زورقيف اسرائيمييف كبيريف( ي
ولكف الزوارؽ استمرت في التقدـ نحونا، وعندما أصبحت عمى بعد يقدر بخمسة أمتار منا، سمعت صوت إطبلؽ نار، شاىدت المياه 

عمى سطح الحسكة، بعد حوالي دقيقتيف توقؼ إطبلؽ تتراشؽ مف حولنا وسمعت صوت الرصاص يرتطـ في الحسكة، حينيا انبطحنا 
( فتحات في بدف الموتور، حاولت تشغيؿ 8النار، وشاىدت الطراداف يتجياف نحو الجية الغربية، وقفنا وتفقدنا الحسكة فوجدت حوالي )

حيث طمبت منو أف يساعدني  الموتور فمـ يعمؿ، حينيا شاىدت حسكة تقترب منا، فعرفت أف مف يقودىا الصياد رجب خالد أبو ريالة،
في إخراجيا إلى الميناء، وبالفعؿ أخرجت حبؿ وربطت مقدمة حسكتي بمؤخرة حسكتو، وسار بنا الصياد رجب باتجاه ميناء الصياديف 
بغزة، وصمنا بعد حوالي ساعتيف، حيث ربطتيا في حوض الميناء، وعدت إلى منزلي، وبذلؾ أصبحت عاطؿ عف العمؿ بما أف مينة 

 د ىي مصدر رزقنا الوحيد.   الصي
 

يـو السبت الموافؽ  فجرمف  5:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند الساعة  .3
تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر وعمى عمؽ يقدر بثبلثة أمياؿ بحرية قبالة  4/5/2013

مف صباح اليـو نفسو، تخمميا قياـ زورؽ حربي  11:00شواطئ رفح، وقد استمرت االعتداءات حتى الساعة 
عامًا(، ما  30محمد رأفت بكر ) :مكيتو لمصيادإسرائيمي بالدوراف بأقصى سرعتو مف حوؿ مركب صيد تعود م

باإلضافة إلى تضرر  وتضرره، أدى إلى إغراقو بشكؿ جزئي بسبب كثافة المياه التي أحدثيا الزورؽ اإلسرائيمي،
عمى متف المركب، ما أدى إلى خروج الصياديف إلى الشاطئ وعدـ تمكنيـ مف إكماؿ  معدات صيد كانت

 أعماليـ.
مف مساء يـو األحد  17:00ربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الح .4

تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بثبلثة أمياؿ بحرية  5/5/2013الموافؽ 
 يف:لمصياد ماتعود ممكيتي ،بشكؿ جزئي ي صيد ومولديفقارب تضرر، ما أدى إلى شاطئ دير البمحقبالة 

 .اسماعيؿ وأيمف العامودي
 لمركز بمب ٌلً:اعبمبً(، 33منٍر اسمبعٍل محمد العبمىدي )الصياد:  أفاد

توجيت برفقة ابف عمي محمد إلى ميناء الصياديف الواقع غرب  5/5/2013مف مساء يـو األحد الموافؽ  5:00عند حوالي الساعة 
يا مدينة غزة، وفور وصولنا اتجينا مباشرة إلى حسكتنا، تفقدنا الوقود داخؿ خزانيا، ثـ ركبناىا وقدتيا انا باتجاه الجنوب الغربي، أوقفت

لبمح، وعمى عمؽ يقدر بثبلثة أمياؿ بحرية، بجانب أربعة فموكات تعود ممكيتيـ لنا ) عبارة عف مراكب صيد يتـ قبالة شاطئ دير ا
تثبيتيا وينصب عمى جوانبيا كشافات إنارة لكي تتجمع األسماؾ ومف ثـ يصطادوىا(، ثـ شاىدت ابف عمي اآلخر أيمف يحضر بحسكتو 

أوقؼ حسكتو بجانبنا، كنت أشاىد طراد )زورؽ اسرائيمي كبير( متوقؼ ويبعد عنا إلى ومعو خمسة مف أبناء عمي وجميعيـ صياديف، و 
كيمو متر، بعدىا بدأنا نجيز في الكشافات، حيث شغمت موتور الكيرباء، وشغؿ ابف عمي أيمف موتور  3الجية الجنوبية الغربية حوالي 

نحو المياه بشكؿ مباشر، وبدأنا ننتظر أف تتجمع األسماؾ حتى  كيرباء آخر )عمى متف الفموكات(، وأشعمنا نور الكشافات ووجيناىا
مف مساء اليـو نفسو تجمعت األسماؾ، حينيا فرحنا، ثـ قمنا بنصب الشباؾ مف حوؿ األسماؾ  11:00نصطادىا، عند حوالي الساعة 

ر إلى جية الغرب منا، سمعت صوت فاصطدنا كمية منيا، وفجأة شاىدت الطراد يقترب منا بسرعة كبيرة ويتوقؼ عمى بعد عشرة أمتا
إطبلؽ نار متقطع، وشاىدت المياه تتراشؽ مف حولنا، بعد دقيقتيف توقؼ إطبلؽ النار، سمعت جندي يقوؿ عبر مكبر لمصوت: "يبل 

توري روح عمى غزة فشي مصاري" وكرر أوامره بأف نغادر المكاف، ثـ وجو نحونا خرطـو وبدأ يضخ المياه بكثافة نحونا، فانطفئف ما
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ال لغرقنا مف كثافة المياه، ولكف الحسكة  الكيرباء وانطفأت أنوار الكشافات، ومف حظنا أف البحر كاف وقتيا ىادئ وال توجد أمواج وا 
امتؤلت بالمياه، ثـ سمعت صوت إطبلؽ نار مف جديد، وسمعت الجندي يقوؿ: "يبل روح لمشرؽ"، حينيا شغمت موتور الحسكة واتجيت 

إلى جية الشرؽ، وكذلؾ اتجو ابف عمي أيمف بحسكتو إلى الشرؽ وتوقؼ بجانبنا، ثـ الحقنا الطراد مرة أخرى، متر  500لمسافة 
فتوجينا أكثر لجية الشرؽ، حتى أصبحنا عمى بعد ميميف بحرييف تقريبًا مف الشاطئ، ثـ رجع الطراد وتوقؼ بجانب الفموكات، حينيا 

بوسطة دلو كاف بجوزتنا، وعندما انتيينا بقينا ننتظر ابتعاد الطرد عف الفموكات حتى نقوـ بدأنا نستخرج في المياه التي مؤلت الحسكة 
، حينيا عدنا إلى الفموكات 6/5/2013مف صباح اليـو التالي االثنيف الموافؽ  6:00بتفقدىا، لـ يغادر المكاف إال عند حوالي الساعة 

بواسطة حباؿ ربطناىا في مؤخرة حسكتي وكذلؾ  ىا( أيضًا تعطموا، فأخرجناكشافات 10فوجدنا أف ماتوري الكيرباء قد تعطمف وعدد )
 حسكة ابف عمي أيمف إلى ميناء الصياديف.

 
مف مساء يـو الثبلثاء  17:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5

حر وينصب عمى جوانبو كشافات إنارة بيدؼ تجاه فموكة )مركب يثبت في عرض الب 21/5/2013الموافؽ 
تجميع األسماؾ(، والتي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ ستة أمياؿ بحرية تقريبًا غربي مخيـ الشاطئ 

 ما أدى إلى تضررىا وكشافات اإلنارة التي تحمميا، دوف وقوع إصابات. الشمالي،
 عامًا( المركز بما يمي:  49) إبراىيم عبد المطيف بكر :الصياد أفاد

صياد( ممف يعمموف معي عمى متف  11برفقة عدد )، 21/5/2013مف يـو الثبلثاء الموافؽ  17:00عند حوالي الساعة تواجدت "
كمـ  1مركب صيد كبير مف نوع )لنش( متوجيًا إلى الفموكة التي نصبتيا في عرض البحر في وقت سابؽ مف اليوـ نفسو، وعمى بعد 

بًا منيا شاىدت زورؽ إسرائيمي كبير متوقؼ بالقرب مف الفموكة، وسمعت صوت إطبلؽ نار بشكؿ متقطع، استمر لدقائؽ معدودة، تقري
بعدىا بقميؿ اتجو الزورؽ اإلسرائيمي إلى الجية الشمالية، فاتجينا نحف إلى الفموكة وأوقفت المركب بجانبيا، ونزؿ شقيقي رامي إلييا 

وبعد حوالي نصؼ ساعة شاىدت الزورؽ اإلسرائيمي  .( كشافات قد أتمفت، وبأف المولد كيربائي ال يشتغؿ4عدد )وتفقدىا فأخبرنا بأف 
( 10أمتار تقريبًا مف مركبنا، وفتح صوبنا خرطـو مياه بشكؿ كثيؼ، لمدة ) خمسةنفسو يتجو نحونا حتى وصؿ إلينا، وتوقؼ عمى بعد 

 ية".دقائؽ تقريبًا، ثـ اتجو إلى الجية الشمال
مف فجر يـو السبت الموافؽ  3:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .6

تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بستة أمياؿ بحرية، غربي  1/6/2013
كؿ مكثؼ تجاه مركب صيد )فموكة(، فأغرقتو ميناء الصياديف الواقع غرب مدينة غزة، ثـ فتحت خرطـو مياه بش

 دوف وقوع إصابات. وأتمفت معداتو،
 

 عامًا( المركز بما يمي:  35إياد رجب اليسي ) :أفاد الصياد
"بينما كنت أصطاد برفقة ابني رجب وشقيقي محمد عمى متف الفموكة )مركب صيد يجيز بكشافات إنارة عمى جوانبو لتجميع األسماؾ 

مرسى حديدي( وعمى عمؽ يقدر بستة أمياؿ بحرية غربي ميناء الصياديف، شاىدت زورؽ إسرائيمي كبير يبلحؽ في ويثبت بواسطة 
كمـ إلى جية الغرب، وسمعت صوت إطبلؽ نار كثيؼ، وعندما اتجيت القوارب ناحيتي ومف  2قوارب الصياديف التي تبعد عني مسافة 

أنا ومف معي إلى قارب أحد الصياديف والذي بدوره سار بنا بسرعة كبيرة إلى جية  خمفيا الزورؽ اإلسرائيمي، شعرت بالخوؼ وانتقمت
وبدأت أراقب في تحركات الزورؽ اإلسرائيمي، فشاىدتو يقؼ بجانب الفموكة، وسمعت  ،متر مف الفموكة 300الشرؽ، ثـ توقفنا عمى بعد 

بعد دقيقتيف تقريبًا، انطفئت الكشافات عمى متف الفموكة ولـ صوت إطبلؽ نار، وشاىدتو يوجو خرطـو مياه صوب الفموكة بشكؿ كثيؼ، 
دقيقة تقريبًا وعندما اتجو الزورؽ اإلسرائيمي نحو جية الغرب، عدت أنا ومف معي إلييا، وقد حددت مكانيا  20أعد أراىا، وبعد حوالي 

عادؿ أبو ريالة وىو  :حينيا اتصمت بالصياد عف طريؽ العواـ )جالوف فارغ وىو عبلمة المرسى(، فكانت الفموكة قد غرقت بالكامؿ،
يمتمؾ لنش )مركب صيد كبير(، فحضر وقاـ بمساعدتي بسحب الفموكة بواسطة حباؿ إلى ميناء الصياديف، وىناؾ تفقدتيا فوجدت  

بسبب  يعمؿيعد  ثمانية كشافات إنارة قد أتمفت، وفقدت مولديف كيربائييف في عرض البحر عندما غرقت الفموكة، وماتور الفموكة لـ
 .كثافة المياه التي تعرض ليا، ووجدت عدة فتحات في جسـ الفموكة بسبب إطبلؽ النار"
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مف صباح يـو الثبلثاء  6:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .7
عمى عمى عمؽ يقدر بستة أمياؿ بحرية تقريبًا غربي ميناء غزة،  تجاه مركب صيد تواجد 6/8/2013الموافؽ 

، ما أدى إلى تخريب القارب عامًا( 20خالد ) :وشقيقو ،عامًا( 26رجب خالد أبو ريالة ) :صياديف اثنيف ىمامتنو 
غراقيا500و)  .( قطعة مف شباؾ الصيد وا 
 
  :بما يمي لمركزا أبو ريالة رجب :فاد الصيادوأ

قطعة( مف  500كوف مف )وىي تت -مباشرتجاه شباؾ الصيد خاصتيـ بشكؿ اقترب مف مركبيـ وأطمؽ النار  اً كبير  اً إسرائيمي اً زورق "بأف
األمر الذي أدى إلى إغراقيا، ثـ اقترب الزورؽ مف مركبيـ وقاـ الجنود الذيف يعتمونو بتوجيو سيؿ  -نوع صنار نصبوىا بجانب مركبيـ

ثـ الحقوىـ إلى أف وما أف تحركوا بمركبيـ حتى باعتقاليـ إذا لـ يغادروا المكاف،  اوىددو  ،نار عمى مركبيـال واطمقأو  ،مف الشتائـ ليـ
 ثقوب( في جسـ المركب جراء إطبلؽ النار. 10بمركبيـ إلى الشاطئ، وعندما تفقدوا المركب وجدوا عدد ) واوصم
 

 بحسب المحافظة في قطاع غزة تخريب قوات االحتالل لقوارب الصيدحاالت يوضح  شكل

 
 

 استيبلء مف قبؿ قوات االحتبلؿ عمى  ( حاالت10وقوع ) باحثو المركز سجؿ /االستيالء عمى قوارب الصيد
 :يبرز التقرير بعضيا، كما يمي ،2013العاـ خبلؿ  الصيد الفمسطينيةقوارب 

 
مف صباح يـو الثبلثاء  10:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

تجاه قارب صيد مف نوع )حسكة موتور(، فأوقفتو عمى عمؽ أربعة أمياؿ بحرية قبالة  15/1/2013الموافؽ 
اإلسرائيمي،  أسدودقتادتيـ إلى ميناء واثبلثة صياديف كانوا عمى متنو قامت باعتقاليـ  ثـمنطقة وادي غزة، 

 استولت عمى قاربيـ.و 
مف صباح يـو الثبلثاء  10:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2

تجاه قارب صيد مف نوع )حسكة موتور(، فأوقفتو ومف ثـ أمرت أربعة صياديف كانوا عمى  10/2/2013الموافؽ 
بخمع مبلبسيـ والسباحة نحو إحدى الزوارؽ، وذلؾ في عرض البحر قبالة شواطئ منطقة السودانية غربي متنو 

3 
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محافظة شماؿ غزة، حيث قامت باعتقاليـ واقتادتيـ إلى ميناء اسدود الواقع تحت سيطرة االحتبلؿ اإلسرائيمي، 
 كما استولت عمى قاربيـ.

مف يـو الثبلثاء الموافؽ  10:30حتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسم .3
تجاه مراكب الصياديف في عرض البحر قبالة منتجع الواحة السياحي غربي بمدة بيت الىيا في  19/2/2013

محافظة شماؿ غزة، وقد أفاد أحد الصياديف المركز بأف زورؽ اسرائيمي كبير )طراد( وزورقيف إسرائيمييف صغيريف 
صنوعيف مف المطاط ىاجموا مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت بالقرب مف حدود الفصؿ المائية م

الشمالية فاتحة نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاىيـ، ومف ثـ اقتربت الزوارؽ اإلسرائيمية مف قارب صيد يّقؿ اثنيف مف 
مترًا باتجاه الجنوب عف الرفصودة  400 الصياديف، كاف يتواجد عمى بعد ميؿ بحري مف الشاطئ ويبعد حوالي

)وىي مجسـ كبير مصنوع مف الفميف يضعو الجيش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخوؿ إلييا(، حيث 
أمرىـ أحد الجنود بخمع مبلبسيما والسباحة نحو إحدى الزوارؽ حيث جرى اعتقاليـ واالستيبلء عمى قاربيـ ومف 

 ر معمومة.ثـ اقتادتيـ إلى منطقة غي
مف فجر يـو الجمعة  3:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4

، تجاه قارب صيد، وذلؾ عمى عمؽ ستة أمياؿ بحرية غربي منطقة الشيخ عجميف جنوب 7/6/2013الموافؽ 
ة إلى استيبلئيا  عمى قاربيما، واقتادتيما إلى غرب مدينة غزة، ثـ اعتقمت صياديف اثنيف كانا عمى متنو، باإلضاف

 .، وأفرجت عنيـ بعد ساعات مف خبلؿ معبر بيت حانوفجية غير معمومة
مف فجر يـو الثبلثاء  2:00فتحت زوارؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5

تجاه مركب صيد يقؿ ثبلثة صياديف أثناء تواجده في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بستة   13/8/2013الموافؽ 
كيمو متر داخؿ المنطقة المسموح الصيد ب تقدرأمياؿ بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثـ الحقتيـ إلى مسافة 

بيا، وعندما اقتربت الزوارؽ اإلسرائيمية مف الصياديف وأصبحت عمى بعد متر واحد منيـ فتحت النار نحوىـ 
عامًا(، محمد جماؿ  25ما أدى إلى إصابة الصياديف الثبلثة وىـ: خضر مرواف الصعيدي ) ،بشكؿ مباشر

قامت . ىذا و سكاف مخيـ الشاطئ غرب غزة مف ، وجميعيـعامًا( 27راد )حسف عمي مو عامًا(،  27النعماف )
تـ و  .استولت عمى مركبيـ، و ى خمع مبلبسيـ، حيث جرى اعتقاليـبإجبارىـ عمباالقتراب منيـ و القوة اإلسرائيمية 

 .ومعدات الصيد قاربالاإلفراج عنيـ مف خبلؿ معبر بيت حانوف "إيرز" دوف اإلفراج عف 
الحتبلؿ الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت زوارؽ ا .6

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت عمى  29/8/2013مف مساء يـو الخميس الموافؽ  23:30
 -الفصؿ المائية القريبة مف حدود -مسافة خمسة أمياؿ بحرية في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

شمالي غرب بيت الىيا، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات االحتبلؿ استولت 
والفموكة حسكة صغيرة يتـ تثبيتيا بمرساة في مكاف معيف  -عمى فموكة كانت يثبتيا الصياديف في عرض البحر
وتعود ممكية الفموكة  -يئ ليبًل لغرض جمب األسماؾ لممكاففي البحر وعمييا عدد مف كشافات اإلنارة لكي تض
 لمصياد: اياد رجب اليسي، مف سكاف مخيـ الشاطئ.

مف مساء يـو األحد  18:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .7
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة  17/11/2013الموافؽ 
غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أف غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -الواحة

حدى الحسكات، وأطمؽ النار عمييا بشكؿ مباشر، وأجبر  أحد الزوارؽ اقترب مف أحد لنشات الجر الفمسطينية وا 
اعتقميما واقتادىما تجاه صياديف اثنيف كانا عمى متف الحسكة مف النزوؿ لمماء والسباحة تجاه الزورؽ، ومف ثـّ 
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. وأفاد ذوي المعتقميف المركز بأف قوات االحتبلؿ 18/11/2013االثنيف الموافؽ فجر  ا، وأخمي سبيميمالشماؿ
 استولت عمى القارب )الحسكة( والشباؾ الخاصة بيـ.

 
 بحسب المحافظة في قطاع غزة تخريب قوات االحتالل لقوارب الصيدحاالت يوضح  شكل

 
 

 :حاالت تخريب معدات الصيد 
بوارج االحتبلؿ اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطبلؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف  واصؿت

 الصيد ومولدات القوارب )المواتير(، وفوانيس اإلضاءة،ؾ اوتخريب معدات الصيد الخاصة بيـ، مثؿ شب
 .خبلؿ الفترة التي يغطييا التقريرأو االستيبلء عمييا، وذلؾ  وغيرىا،،، ،واإلشارات المضيئة والفموكات الصغيرة،

 

، خالل العام شباك صيد قطعة من( 643)قوات االحتالل فييا خربت  لة( حا28وقوع ) باحثو المركز سجلو 
 عمى النحو التالي: أبرزىاالتقرير  ستعرضي. 2013

 

مف مساء يـو األحد  20:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .1
تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بثبلثة أمياؿ بحرية،  5/5/2013الموافؽ 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات االحتبلؿ خربت شباؾ صيد قبالة صالة البيدر في منطقة الشيخ عجميف، 
 بشكؿ متعمد.

 لمركز بما يمي: ا ابراىيم كمال ىنية الصياد: أفاد
الذيف  وقاـ أحد الجنود ،تقدـ نحوي زورؽ إسرائيمي ،( قطع مف مياه البحر10"بينما كنت أرفع شباكي مف نوع ممطش والبالغ عددىا )

( 4) سقوط، ما أدى إلى الصيد خاصتي شباؾالحباؿ التي تمسؾ بفي مقدمتيا سكيف، وبدأ بتقطيع  وضعبإخراج عصا طويمة  يعتمونو
 أتمكف مف إكماؿ عممي دوف أفالشرؽ، نحو بأف أتجو  مكبر الصوت، ثـ طمب مني عبر في المياه، ما يني أني فقدتيا قطع منيا

 باتجاه ميناء الصياديف". المنطقة غادرتف وتعويض خسائري،
 

مساء يـو األحد مف  22:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2
تجاه مراكب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بثبلثة أمياؿ بحرية  5/5/2013الموافؽ 
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قبالة ميناء الصياديف الواقع غربي مدينة غزة، وقد أفاد أحد الصياديف الذيف تواجدوا في المكاف، بأف زوارؽ 
اديف، ما أدى إلى إغراؽ قارب صيد بشكؿ جزئي تعود االحتبلؿ استخدمت خراطيـ المياه إلعاقة عمؿ الصي

( مف 6باإلضافة إلى إتبلؼ ماتوري كيرباء وعدد ) عامًا(، 45ممكيتو لمصياد عبد السبلـ سعيد الشنتؼ )
 كشافات اإلنارة عمى متف القارب.

 لمركز بمب ٌلً:امحمد مصطفى خلٍل الشنتف الصٍبد:  أفبد

توجيت برفقة خمسة صياديف مف عائمتي إلى ميناء الصياديف  5/5/2013مف مساء يـو األحد الموافؽ  11:00عند حوالي الساعة 
جية الواقع غربي مدينة غزة، وفور وصولنا اتجينا مباشرة إلى الحسكة، فقدنا الوقود داخؿ خزانيا، ثـ ركبناىا جميعنا، قدتيا أنا باتجاه ال

، أوقفتيا غرب مخيـ الشاطئ الشماؿ غربي غزة، عمى عمؽ ثبلثة أمياؿ بحرية بجانب الفموكتاف )مركبيف ثبتناىـ في الشمالية الغربية
( 3مف مساء اليـو نفسو بواسطة مرسى مصنوع مف الحديد ووضعنا عمى جانب كؿ مركب عدد ) 6:00وقت سابؽ عند حوالي الساعة 

ماء وثبلثة كشافات منطفئة، وبأف ماتوري كيرباء قد تعطمف، حينيا بدأنا بإخراج المياه مف كشافات إنارة(، فوجئنا بأف فموكة ممتمئة بال
الفموكة بواسطة وعاء كاف بحوزتنا، وعندما انتيينا ربطناىا في مؤخرة الحسكة وأخرجناىا إلى الجية الشرقية حيث ثبتناىا بواسطة 

ثـ عدنا إلى الفموكة األخرى وأشعمنا كشافاتيا بواسطة موتور آخر كاف ميؿ بحري تقريبًا مف الشاطئ،  1مرساىا الحديدي عمى بعد 
شيكؿ لو أف الزوارؽ اإلسرائيمية  1500شيكؿ بداًل مف  600عمى متف حسكتنا، بدأنا الصيد بجانبيا، حيث اصطدنا أسماؾ بمبمغ وقدره 

خرجنا باتجاه ميناء  6/5/2013االثنيف الموافؽ  مف صباح اليوـ التالي 5:00لـ تضر بمعدات الصيد خاصتنا، وعند حوالي الساعة 
 الصياديف وسحبنا معنا الفموكتاف، وركناىـ ىناؾ، ثـ عدنا إلى منازلنا. 

 
يـو األحد  مساء مف 21:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .3

ة التي كانت تتواجد قبالة شواطئ مدينة دير البمح عمى ، تجاه مراكب الصيد الفمسطيني19/5/2013الموافؽ 
مسافة تقدر بثبلثة أمياؿ بحرية، وأجبرت عدد منيا عمى الخروج مف المياه، ومف ثـ قاـ جنود االحتبلؿ بسحب 
قطع مف شباؾ الصيد التي ألقاىا الصياديف في المياه، وأنقذ الصياديف أجزاء مف شباكيـ مف خبلؿ سحب قطع 

قطعة شباؾ مف نوع ممطش(. وتفيد التحقيقات الميدانية أف عددًا مف  18تولت تمؾ القوات عمى )منيا، واس
الصياديف انتظروا في المياه لساعة متأخرة مف الميمة نفسيا أمبًل منيـ في استعادتيا إال أف قوات االحتبلؿ 

 استولت عمييا. 
 :بما يمي أفاد الصياد: إياد محمد أحمد عياش المركز

أمياؿ(، قبالة شواطئ مدينة دير البمح، فوصؿ أحد الزوارؽ البحرية  3قطع مف الشباؾ(، عمى مسافة تقدر بػ) 8بإلقاء ) تقم "
 في محيط مكاف تواجد نا،، وقاـ بإطبلؽ نيراف أسمحتو تجاىنطقةباالنسحاب مف الم ني وعدد مف الصياديف حولياإلسرائيمية وأمر 

الزورؽ أعمى شرؽ، ثـ قاـ جنود االحتبلؿ المتواجديف إلى المتر(  600)ػمسافة تقدر ب مبتعداً  الخمؼإلى  تفتراجع -في المياه -المراكب
قاـ الصياديف بمحاولة إنقاذ أجزاء مف و بسحب الشباؾ، حيث شاىدتيـ مف خبلؿ األضواء الكاشفة التي كانت عمى ظير الزورؽ، 

قطع  6)فيما قامت قوات االحتبلؿ باالستيبلء عمى ) منيا، قطعتيفمف جمع  تتمكنحيث  ي وشباكيـ مف خبلؿ سحبيا بسرعة،شباك
عاماً(، حيث تـ  22محمد سمير مصطفى األقرع ) يف:مف الصياد مع كؿٍ  نفسو . وقد تكرر ذلؾ في نفس التوقيت(مف الشباؾ(

 :. والصياد(قطع( 3))عاماً(، حيث تـ االستيبلء عمى  40طارؽ حسيف األقرع ) :، والصياد(قطع مف نوع ممطش( 6))االستيبلء عمى 
 .(قطع( 3))عامًا(، تـ االستيبلء عمى  52عاطؼ العبد قاسـ األقرع )

 
مف فجر يـو السبت الموافؽ  4:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .4

 -كب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة، تجاه مرا9/11/2013
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية

عمى حدود ( الحدودية المائية شمااًل، فسحبيا التيار شمااًل Kالصياديف نصبوا شباؾ الصيد قرب المنطقة )
فتح أحد الزوارؽ النار تجاىيـ بشكؿ مباشر، ما دفعيـ إلى  -دوف أف يدخموىا -المنطقة، وبمجرد اقترابيـ منيا
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والتراجع جنوبًا، وغاصت الشباؾ في عمؽ البحر،  دوف أف يبمغ عف وقوع  -بعدما كانوا يسحبونيا -ترؾ الشباؾ
" قطعة مف الشباؾ، 14عامًا( فقد " 55سعد اهلل )إصابات. والصياديف المتضرريف ىـ: صبحي محمد موسى 

عامًا(   20" قطعة مف الشباؾ، ومحمد أميف رشدي أبو وردة )14عامًا( فقد " 40حاتـ صالح رشدي أبو وردة )
 " قطعة مف الشباؾ.  12فقد "

د حوالي الساعة فتحت زوارؽ االحتبلؿ الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عن .5
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في  18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  10:40

شمالي غرب بيت الىيا دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة
االحتبلؿ لحقت قارب صيد وكاف عمى متنو ثبلثة يبمغ عف وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات 

عاما(، ولكنيـ 24عاما(، وجمعية أميف عروؽ )22عاما(، وشقيقو محمد )28صياديف وىـ: محمود عمي عروؽ )
( قطعة مف 14القوات بتقطيع عدد ) ؾشباؾ الصيد خاصتيـ، حيث قامت تم ابتعدوا عف المنطقة بسرعة وتركوا

 شباؾ الصيد.
حتبلؿ الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت زوارؽ اال .6

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في  18/12/2013مف صباح يـو  األربعاء الموافؽ  12:40
ب بيت الىيا. حيث شمالي غر  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

( مف شباؾ الصيد يممكيا  الصياد جماؿ عوض الكفارنة، مف سكاف بيت حانوف، دوف 10قامت بتقطيع عدد )
 أف يبمغ عف وقوع إصابات.

 تخريب قوات االحتالل حاالت يوضح  جدول
 بحسب المحافظة في قطاع غزة لمعدات الصيد

 وصف
 االنتياك        

 المحافظة

شباك الصيد  عدد قطع
 المخربة

 93 شماؿ غزة
 519 غزة

 18 دير البمح
 0 خاف يونس

 13 رفح
 643 اإلجمالي
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 بحسب المحافظة في قطاع غزة تخريب قوات االحتالل لشياك الصيدحاالت يوضح  شكل

 
 

  الصيادين في عرض البحر اعتقالحاالت: 

 بوارج االحتبلؿ اإلسرائيمي وزوارقو البحرية عمميات إطبلؽ 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  .موحة مف جانبيـسافة المسافة المسوا 
في عرض  لمصياديناعتقال  ت( حاال9وقوع ) -2013العام خالل  -المركزب ت وحدة البحث الميدانيسجمو 

  .جميعاً  لساعات قبل ن تخمي سبيميم اً ( صياد22البحر، اعتقمت قوات االحتالل خالليا )
 يستعرض التقرير أبرزىا عمى النحو التالي:

 
مف صباح يـو الثبلثاء  10:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

تجاه قارب صيد مف نوع )حسكة موتور(، فأوقفتو ومف ثـ أمرت ثبلثة صياديف كانوا عمى  15/1/2013الموافؽ 
عة أمياؿ بحرية قبالة منطقة وادي غزة، متنو بخمع مبلبسيـ والسباحة نحو إحدى الزوارؽ، وذلؾ عمى عمؽ أرب
اإلسرائيمي، كما استولت عمى  االحتبلؿحيث قامت باعتقاليـ واقتادتيـ إلى ميناء إسدود الواقع تحت سيطرة 

(، وىما سكاف 20(، محمد سمير بكر )40(، حاـز حمداف بكر )47قاربيـ، والصياديف ىـ/ مطر محمد بكر )
مف مساء اليـو نفسو أفرجت عنيـ مف خبلؿ  4:00، وعند حوالي الساعة  منطقة الرماؿ الشمالي غربي غزة

 معبر بيت حانوف )إيرز( بينما أبقت عمى قاربيـ.
 أفاد الصّياد: مطر محمد بكر، المركز بما يمي: 

لموف. عند حوالي "أعمؿ صيادًا عمى حسكة موتور )قارب( تعود ممكيتيا لمصياد/ حاـز حمداف بكر، حيث أعمؿ بالشراكة معو، صفراء ا
، توجيت برفقة الصياديف: حاـز حمداف بكر ومحمد سمير بكر، إلى ميناء 15/1/2013مف صباح يـو الثبلثاء الموافؽ  5:00الساعة 

ـّ  ركبنا الحسكة وقدتيا أنا باتجاه الغرب، حتى وصمنا إلى منطقة تبعد عف شاطئ البحر حوالي  الصياديف الواقع غرب مدينة غزة، ث
بحرييف في العمؽ، أوقفنا الحسكة وبدأنا بالصيد حيث نصبنا شباؾ مف نوع )ممطش( وانتظرناه بجانبيا لمدة ساعة تقريبًا، ثـ بدأنا ميميف 

برفع الشباؾ فمـ نصطاد شيئاً، فاتجينا بالحسكة أكثر لجية الغرب حتى وصمنا إلى عمؽ خمسة أمياؿ بحرية ونصؼ تقريبًا، حيث 
دقائؽ بدأنا برفعيا، ولكف مع التيار البحري تقدمنا أكثر لجية  10المنطقة، فنصبنا الشباؾ مرة أخرى وبعد  شاىدت األسماؾ بكثرة في

93 

519 

18 13 

 رفح دير البلح غزة شمال غزة
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الغرب حيث أصبحنا نبعد عند الفنطاس )وىو عبلمة صفراء الموف يضعيا الجيش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخوؿ إلييا( 
يمي كبير( يتجو نحونا مف جية الغرب، وكنت أشاىد حسكات أخري في محيط المكاف مترًا.. شاىدت طراد )زورؽ إسرائ 50حوالي 

تيرب بسرعة وتبتعد عف المكاف إلى جية الشرؽ، سمعت صوت إطبلؽ نار.. واصمنا رفع الشباؾ بينما واصؿ الطرد اإلسرائيمي تقدمو 
يقوؿ عبر مكبر الصوت: "إرمي السمؾ في الميو وحط مترًا تقريبًا مف الجية الغربية، سمعت جندي  15نحونا، ثـ توقؼ عمى بعد 

الشبؾ عمى الحسكة ووقؼ في مقدمة السفينة"، ففعمنا، ثـ قاؿ: "إرفعوا أيديكـ لفوؽ"، ثـ سمعت صوت إطبلؽ نار، ثـ سمعتو يقوؿ: 
منطقة المسموح الصيد بيا وفقًا "اخمعوا أواعيكـ )مبلبسكـ(، حينيا كنت قد انتييت مف رفع الشباؾ، قمت لو: "إحنا في المسموح )أي ال

ألوامر الجيش اإلسرائيمي("، فقاؿ الجندي: "أسكت ويبل إخمع أواعيؾ"، حينيا بدأنا بخمع مبلبسنا، حتى بقينا بالمباس الداخمي فقط، ثـ 
في منتصؼ شير أمرنا الجندي بالنزوؿ لمبحر والسباحة نحوه، قمت لو: "أنا مريض وبقدرش أسبح )حيث أنني أجريت عممية جراحية 

لرفع كيس ذىني مف بطني("، ولكنو لـ ييتـ ألمري، شاىدت رفقائي حاـز ومحمد ينزالف لممياه ويسبحاف تجاه الطراد، ثـ  8/2012
أمتار، حيث شاىدت عمى متف الطراد حوالي  4طمعوا عبر سمـ خشبي إلى سطحو، ثـ اقترب الطراد مني حتى أصبح يبعد عني حوالي 

دىـ بإلقاء إطار مصنوع مف الفميف وموصوؿ بحبؿ يمسكو ىو، أمرني بالنزوؿ فنزلت وأمسكت باإلطار فسحبني جنود، قاـ أح 10
نحوه، وطمعت لمطراد عبر السمـ الخشبي، أمسؾ بي جندي وعصب عيني بقطعة مف القماش، ثـ ألبسني بموزة وسرواؿ مف القماش 

الطراد الذي شعرت بو يسير، بعدىا بقميؿ سألني جندي عف اسمي فأجبتو،  الخفيؼ وقيد يداي برباط ببلستيكي، ثـ أجمسني عمى سطح
سألني عف وضعي الصحي فأجبتو بأنني أشعر بآالـ في بطني فأعطاني غطاء وضعتو عمى بطني، ثـ وضع كيس مف الماء بيف 

بعد حوالي نصؼ ساعة توقؼ الطراد،  قدمي، ثـ قاؿ: "شوية وبتصير في اسدود )وىو ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمية(،
رفع جندي العصبة عف عيني فشاىدت رفاقي الصياديف يقفوف بجانبي، وشاىدت أمامي رصيؼ بحري كبير عمى متنو عدد مف الجنود 
 وسفف كبيرة متوقفة، ثـ فؾ الرباط عف يدي وأمرني بالنزوؿ إلى الرصيؼ ففعمت، أمسؾ بي جندي وألبسني حذاء وعصب عيني وقيد
يداي، اقتادني مشيًا عمى األقداـ لدقائؽ معدودة، كنت أشعر أنني أمشي داخؿ مبنى مغمؽ.. كنت أمشي بيف ممرات.. ثـ أوقفني 
وأمرني بالجموس فجمست أرضًا عمى فرشة، بعد حوالي ساعة ونصؼ اقتادني جندي مشيًا لمسافة قريبة، ثـ أوقفني ورفع العصبة عف 

ىدت مجندة تجمس خمؼ مكتب وبجانبيا أربعة جنود، سألتني عف اسمي وعف عمري وعف بياناتي عيني وفؾ الرباط عف يدي، شا
الشخصية فأجبتيا، ثـ وضعت ميزانًا لقياس الحرارة في فمي، بعدىا وضعت رباطًا فوؽ منتصؼ ذراعي األيسر لفحص الضغط، ثـ 

أمرتني بحمميا  -التي ال أفيميا -عمييا بالمغة العبريةأعطتني حبوب )عقار( وأمرتني بشربو فرفضت، بعدىا أعطتني ورقة مكتوب 
برازىا بوضوح، صورتني ثبلثة صور، ثـ أخذت الورقة، حضر جندي وعصب عيني ثـ قيد يداي واقتادني إلى مكاف قريب أمرني  وا 

معت جندي يقوؿ: "بدنا بالجموس فجمست عمى فرشة أرضًا، بقيت جالسًا لحوالي نصؼ ساعة وخبلليا قدموا لي طعاـ رفضت تناولو، س
نوخذوا عمى إيرز )معبر بيت حانوف( مشاف نروحوا"، ثـ اقتادني جندي مشيًا لدقائؽ معدودة شعرت خبلليا أنني خارج ذلؾ المبنى، 

 30أوقفني ورفع العصبة عف عيني فشاىدت سيارة بيضاء الموف، أمرني بالركوب فييا فركبت ثـ عصب عيني، سارت بنا وبعد حوالي 
دقيقة أخرى تقريبًا، فتح جندي باب السيارة وأمرني بالنزوؿ فنزلت، رفع العصبة عف  30ة توقفت، ويقيت أمكث في السيارة لمدة دقيق

عيني فشاىدت رفقائي الصياديف، وشاىدت شخصيف يرتدي كؿ واحد منيـ لباس مدني، أمرني أحدىـ بالذىاب معو ففعمت، عبرنا 
وصمنا غرفة، جمست عمى كرسي ثـ حضر شخص ومرر عمى جسدي آلة إلكترونية، بعدىا بقميؿ حاجز إلكتروني، ثـ مشينا إلى أف 

اقتادني إلى غرفة شاىدت بداخميا شخص يرتدي لباس مدني طويؿ البنية وبشرتو بيضاء الموف ويجمس خمؼ مكتب وجياز كمبيوتر، 
سألني عف اسمي وعف عمري وعف كافة بياناتي  قاؿ: "أىبل وسيبل" وأمرني بالجموس عمى كرسي فجمست، شاىدتو يحمؿ ورقة،

الشخصية فأجبتو، ثـ سألني عف عدد مف األقارب والمعارؼ فأجبتو باختصار، ثـ قاؿ لي: الحسكة شوؼ جياز االرتباط بيرجعيا إلكـ 
غرفة شاىدت كماف شيريف ونصؼ مف معبر كـر أبو سالـ" وقاؿ: "دير بالؾ وما تخاطر في البحر"، ثـ اقتادني شخص آخر إلى 

بداخميا رفاقي الصياديف وجمست بداخميا عمى كرسي، فاقتاد الشخص نفسو الصياد حاـز وبعدىا بقميؿ اقتاد الصياد محمد وبعدىا بقميؿ 
ياىـ إلى صالة كبيرة، بعدىا بقميؿ حضر جندي واقتادنا، مشينا معو فوصمنا إلى ممر أمرنا  أرجعيـ، ثـ حضرا جندييف واقتادانا أنا وا 

لمشي بو، فمشينا وكاف الممر طويؿ، حتى خرجنا منو فوجدت نفسي في المنطقة الحدودية في بمدة بيت حانوف الواقعة في محافظة با
 مف مساء اليوـ نفسو.  5:30شماؿ غزة، وبذلؾ تـ اإلفراج عنا، وكانت الساعة حوالي 

 
فتحت زوارؽ االحتبلؿ الحربية التابعة لسبلح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض  19/5/2013مف مساء يـو األحد الموافؽ  21:35
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شمالي غرب بيت الىيا. ثـ اعتقمت  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة
 عامًا(، واقتادتيما إلى مكاف مجيوؿ.  25عامًا(، وشقيقو: خالد ) 27الصياديف: محمود محمد محمد زايد )
 :بما يمي أفاد الصياد: أحمد محمد زايد المركز

د، أثناء تواجدىما قرب االشارة تقدمت وحاصرت مركب فمسطيني )حسكة مجداؼ( كاف يقّؿ أخويو: محمود وخال االحتبلؿ "بأف زوارؽ
بينما كنت أتواجد عمى مقربة منيما بحسكة موتور، بعد إطبلؽ النار تجاه الحسكة ابتعدت تجاه الجنوب، ثـ  -الرفصودة -العائمة

وارؽ، ثـ سمعت جنود االحتبلؿ يخاطبوف أخوي بواسطة مكبر لمصوت، فأمروىما برفع أيدييما، ثـ خمع مبلبسيما والسباحة نحو أحد الز 
قطع( مف  9شاىدت الجنود يسحبوف شباؾ الصيد خاصتيـ والحسكة ويتجيوف نحو الشماؿ، فقد اعتقموا أخوي واستولوا عمى الحسكة و)

معبر بيت  عبر يماأفرجت قوات االحتبلؿ عن 20/5/2013مف مساء االثنيف الموافؽ  13:00شباؾ الصيد. وعند حوالي الساعة 
 ."حانوف )إيرز(

 
، 10/11/2013مف صباح يـو األحد الموافؽ  10:00عند حوالي الساعة  ،قوات االحتبلؿ اإلسرائيمياعتقمت  .3

بينما كانا عمى متف  عامًا(، 18عامًا(، وشقيقو: محمود ) 23األخويف: صداـ صالح رشدي أبو وردة )الصياديف 
عند حوالي الساعة سبيميما  قاربيما غربي منطقة الواحة شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وأخمي

مف مساء اليـو نفسو مف خبلؿ معبر بيت حانوف )إيرز(، وتبيف أف محمود أصيب بشظية في يميف  21:00
 خاصرتو أثناء إطبلؽ النار عمى قاربيـ قبيؿ عممية االعتقاؿ، ووصفت المصادر الطبية جراحو بالطفيفة.

وأفاد الصياد: فضؿ أبو وردة بجباليا في محافظة شماؿ غزة. والجدير ذكره أف الصياديف مف سكاف منطقة النزلة 
مف صباح اليـو نفسو لغرض  9:00شقيقيو توجيا إلى شاطئ البحر عند حوالي الساعة و  بأف"شقيؽ المعتقميف 

العثور عمى شباؾ الصيد الخاصة بعائمتيـ واحضارىا، إال أف قوات االحتبلؿ فتحت النار تجاه قاربيما )حسكة 
واقتربت منيما، وأجبرتيما عمى السباحة تجاه الزورؽ، ثـ اقتادتيما والحسكة تجاه شمااًل إلى مكاف غير  مجداؼ(،

 . "معمـو
 بما يمي: المركزصدام صالح أبو وردة، بعد االفراج عنو، أفاد الصياد: 

بحر بيت  لمصيد فيمحمود   :برفقة شقيقي الصياد 10/11/2013مف صباح يـو األحد الموافؽ  9:00عند حوالي الساعة توجيت 
 ،لى مسافة تقدر بثبلث أمياؿ بحرية تقريبًا مف الشاطئ، شاىدت الرفصودة... وصمنا إالىيا الواقع شماؿ غرب محافظة شماؿ غزة
ويبعد متر تقريبًا وشاىدت زورؽ إسرائيمي كبير )طراد(، يتجوؿ في الجية الغربية  500وتبعد عنا إلى الجية الغربية الشمالية مسافة 

عنا حوالي ميؿ بحري، أخرجنا شباؾ الصيد ونصبناىا في مياه البحر ووضعنا فوقيا العوامات )فمشرات ضوئية لتحديد مكاف الشباؾ( 
متر تقريبًا، وبقينا ننتظر ىناؾ ولكف بعد حوالي نصؼ ساعة شاىدت زورؽ  300بعدىا اتجينا بالقارب إلى الجية الجنوبية مسافة 

وع مف المطاط يتقدـ نحو الشباؾ مف الجية الشمالية الغربية ويطمؽ النار صوبيا، بعدىا بقميؿ انطفئت تمؾ اسرائيمي صغير مصن
وفجأة شاىدت ثبلثة زوارؽ كبيرة )طراد( ويرافقيـ زورؽ ... الفمشرات وغادر الزورؽ نحو الغرب، عدت أنا ومحمود بقاربنا إلى الشباؾ

مترًا تقريبًا، ثـ سمعت جندي اسرائيمي  50مف الجية الغربية الشمالية حتى أصبحوا عمى بعد صغير يتجيوف نحونا بسرعة كبيرة قادميف 
شباؾ .. أترؾ الشباؾ"، وكبلـ آخر بالمغة العبرية لـ أفيمو، ولكنني حينيا كنت قد انتييت مف إخراج ليقوؿ عبر مكبر لمصوت: "أترؾ ا

طـ في المجداؼ تحو الشاطئ، ولكنني سمعت صوت إطبلؽ نار وأحسست بشيئ ير الشباؾ مف المياه وبدأنا بالتجديؼ لمخروج بالقارب ن
أصدر صوت يشبو الصوت الذي يصدر عف ارتطاـ الرصاص، حينيا شعرنا بالخوؼ وأوقفنا القارب، ثـ سمعت الجندي يقوؿ: "وقؼ 

حينيا خمعنا مبلبسنا وبقينا بالمباس  مقدمة الحسكة واخمع مبلبسؾ وانزؿ بالمياه وتعاؿ عندي"، وسمعت صوت إطبلؽ نار مف جديد،
الداخمي فقط ونزلت أنا إلى المياه ونظرت إلى محمود فقاؿ لي: "ما بعرؼ أسبح ومش حنزؿ"، فسمعت صوت إطبلؽ نار مف جديد 

معت صوت فوقع المجداؼ في المياه، حينيا كررت طمبي لمحمود لكي ينزؿ لممياه وبالفعؿ وافؽ عمى ذلؾ ولكف أثناء نزولو لممياه س
إطبلؽ نار وقاؿ محمود: "اتصاوبت..اتصاوبت"، فشاىدت الدماء تسيؿ مف خاصرتو اليمنى، وشاىدت الزورؽ اإلسرائيمي الصغير يتجو 
نحونا وبسرعة رفعو جندي إلى السطح وغادر نحو الجية الغربية الشمالية، وأنا بدأت بالسباحة نحو الزورؽ الكبير، ولكنني الحظت أنو 

مترًا وشعرت بإرىاؽ شديد فتوقفت، قاؿ الجندي: "يبل  700أقترب منو يبتعد عني إلى الجية الشمالية، حتى سبحت حوالي  وفي كؿ مرة
يبل تعاؿ"، وسمعت صوت إطبلؽ نار وشاىدت المياه  ...تعاؿ"، قمت لو: "أنا تعبت وانت بتبعد عني"، فقاؿ الجندي: "يبل يا ابف 
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تى اقتربت منو، أنزؿ أحد الجنود سمـ خشبي فتسمقتو إلى سطح الطراد، أمسؾ بي جندييف، تتراشؽ مف حولي، واصمت السباحة ح
"، ثـ قاـ أحدىـ بتعصيب عيني بقطعة مف القماش وقيد يدي برباط ببلستيكي، ...وصوب جندي آخر سبلحو نحوي وقاؿ: "يا ابف 

ميؿ فكوا الرباط عف يدي، وألبسوني بموزة وسرواؿ مف وغطى رأسي ووجيي بمثاـ مف القماش، ثـ شعرت بالزورؽ يتحرؾ، وبعدىا بق
القماش القطني الخفيؼ، وقيدوا يدي مف جديد إلى خمؼ ظيري، ثـ سألني جندي عف اسمي وعف بياناتي الشخصية فأجبتو، وسمعت 

ثـ قيدوا أسفؿ قدمي صوت إطبلؽ نار مف جديد فبدأت أنادي عمى شقيقي محمود بعد أف أصابوه، ورد عمي الجنود: "أسكت.. أسكت"، 
بشيء حديدي ورفعوا المثاـ عف وجيي قميبًل وأعطوني مياه لكي أشرب فرفضت ذلؾ، وبعد حوالي ثبلث ساعات توقؼ الطراد عف 

قؼ عميو عدد مف الجنود، نقمني جندي إلى الرصيؼ، وعصب جندي تو الحركة، رفع جندي المثاـ عف وجيي فشاىدت رصيؼ كبير ي
ش، ثـ اقتادني، مشيت معو وكنت أمشي بصعوبة جراء تقييد قدمي ونزلت عمى درج، ثـ أوقفني وسمعت صوت عيني بقطعة مف القما

الباب يغمؽ عمي، بعدىا بقميؿ فتح الباب ورفع المثاـ عف وجيي فشاىدت امرأة ترتدي لباسًا عسكريًا ويرافقيا جندي، سألتني عف وضعي 
وضعت ميزانًا لقياس الحرارة في فمي وأجرت فحصًا عمى ذراعي لقياس الضغط، ثـ الصحي بالمغة العربية فأخبرتيا أنني خائؼ، ف

ت عميو، وأجرت نأعطتني عقار طبي ومياه لكي أشربو فرفضت ذلؾ وكنت خائفًا منيا، ثـ حضر جندي وبرفقتو شقيقي محمود فاطمئن
خبرني أنيا طفيفة جدًا )جرح صغير(، بعدىا بقميؿ حضر لو الطبيبة فحوصًا طبية، وغادروا المكاف، جمسنا معًا وسألتو عف اإلصابة فأ

جندي ووضع المثاـ عمى وجيي واقتادني معو، مشيت قميبًل فرفع المثاـ عني، شاىدت نفسي داخؿ غرفة ويقابمني جندي يجمس خمؼ 
د اإلسرائيمية("، فنفيت مكتب وعمى جانبيو مجندتيف، طمب مني الجموس فجمست، وقاؿ: "أنت عديت الممنوع )يقصد أنو اخترؽ الحدو 

ذلؾ، فقاؿ: "أنت كذاب"، وكانت المجندتيف تكتباف، وقاؿ: "أنت دخمت الممنوع"، فنفيت مرة أخرى، فقاؿ: "شو عمؿ فيؾ الجيش؟"، قمت 
اقتادني إلى غرفة مجاورة، شاىدت بداخميا جندي يجمس خمؼ مكتب، طمب مني الجموس فجمست وقدـ لي كأسًا مف الشاي لو.. ثـ 

أمياؿ ما بتكفيكـ"، قمت لو: "أنا معي حسكة مجداؼ وما  6، قاطعني وقاؿ: "أنت عديت الحدود و..اؿ لي: "كيؼ جيت عنا؟"، أجبتو وق
نادى عمى جندي خارج الغرفة وأمره باقتيادي إلى غرفة أخرى شاىدت ، سألني عدة أسئمة.. و بقدر أدخؿ كثير"، فقاؿ: "أنت كذاب

، ثـ اقتادني الجندي إلى الغرفة األولي ووجدت بداخميا شقيقي محمود، مكثنا بداخميا فحصوني وجندي آخر بداخميا المجندة )الطبيبة(
قميبًل فحضر ثبلثة جنود واقتادونا إلى خارج المبنى وبالتحديد إلى سيارة بيضاء الموف، ركبناىا وعصب جندي عيني، سارت بنا السيارة 

السيارة ورفع جندي العصبة عف عيني وفؾ القيد عف يدي وعف قدمي، وكذلؾ عف شقيقي  وبعد حوالي نصؼ ساعة توقفت، أنزلونا مف
محمود، شاىدت الفتة معمقة ومكتوب عمييا معبر إيرز، فتشنا جندي وعبرنا حاجزًا إلكترونيًا، ثـ جمسنا عمى كراسي في صالة بداخميا 

ا إلى غرفة شاىدت بداخميا شخص يرتدي لباس مدني، أمرنا بالجموس مسافريف يحمموف حقائبيـ، وكاف يرافقنا ثبلثة جنود، ثـ اقتادون
فجمسنا، وقاؿ: "أنت بتشتغؿ شيء غير الصيد؟"، قمت لو: "ال أنتـ قطعتوا رزقي واستوليتـ عمى ثبلث حسكات لعائمتي مف قبؿ"،  فقاؿ: 

قميؿ اقتادنا الجنود إلى بوابة، فتحيا أحدىـ فكاف ممر "كانوا يعدوا الممنوع"، ثـ سألني عف أسماء عائمتي فردًا فردًا فأجبتو، بعدىا ب
طويؿ، وقاؿ: "يبل روحوا عمى غزة"، مشينا بو حتى خرجنا فوجدنا أنفسنا في المنطقة الحدودية شماؿ بمدة بيت حانوف في محافظة 

وبقيت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي  مف اليـو نفسو، عدنا إلى منازلنا، 20:00شماؿ غزة، وبذلؾ تـ اإلفراج عنا وكانت الساعة حوالي 
 تستولي عمى قاربنا وشباؾ الصيد الخاصة بنا، عممًا أنيا مصدر رزقنا الوحيد.

 
مف مساء يـو األحد  18:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .4

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

حدى الحسكات، وأطمؽ النار عمييا بشكؿ مباشر، وأجبر  أحد الزوارؽ اقترب مف أحد لنشات الجر الفمسطينية وا 
صياديف اثنيف كانا عمى متف الحسكة مف النزوؿ لمماء والسباحة تجاه الزورؽ، ومف ثـّ اعتقميما واقتادىما تجاه 

عامًا(، وكبلىما مف سكاف  24عامًا(، ومحسف أكـر دياب زايد ) 20عد محمد السمطاف )الشماؿ، وىما: عمار أس
مف فجر االثنيف الموافؽ  3:00حي السبلطيف في بيت الىيا، وأخمي سبيميـ عند حوالي الساعة 

. وأفاد ذوي المعتقميف المركز بأف قوات االحتبلؿ استولت عمى القارب )الحسكة( والشباؾ 18/11/2013
 اصة بيـ.الخ

 ، المركز بما يمي:عمار أسعد محمد السمطانأفاد المعتقل: 



 

48 
 

وأوقفنا القارب عمى لمصيد، محسف أكـر زايد  :برفقة الصياد 17/11/2013مف يـو األحد الموافؽ  16:30عند حوالي الساعة توجيت 
بعد ميؿ ونصؼ الميؿ البحري عف الشاطئ، شاىدت الرفصودة )وىي عبارة عف مجسـ كبير مصنوع مف الفميف يضعو الجيش 

متر تقريبًا، وقد شاىدت طراد  400اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخوؿ إلييا(، حيث تبعد عنا إلى الجية الشمالية الغربية مسافة 
سرائيمي كبير( يتجوؿ في الجية الغربية ويبتعد عنا مسافة نصؼ ميؿ بحري تقريبًا، أخرجنا الشباؾ ونصبناىا في عرض البحر، )زورؽ ا

متر تقريبًا منا، أما أنا ورفيقي  300شاىدت لنش )مركب صيد فمسطيني كبير( يتجو نحو الجية الغربية مف قاربنا ثـ توقؼ عمى بعد 
ب الشباؾ عمى أمؿ أف تصطاد، ولكف بعد حوالي نصؼ ساعة شاىدت الطراد يتقدـ نحونا وسمعت صوت الصياد فبقينا ننتظر بجان

إطبلؽ نار، بقينا في مكاننا ألننا كنا في المنطقة المسموح الصيد بيا، استمر الطراد في االقتراب منا وأثناء ذلؾ اتجو المنش إلى 
مترًا تقريبًا وأصبح يدور مف حوؿ قاربنا، ثـ سمعت جندي يقوؿ عبر مكبر  ثبلثيفة المنطقة الجنوبية الشرقية، اقترب منا الطراد لمساف

الصوت: "يبل اطمع برا وسيب الشبؾ )يأمرىـ بالخروج تجاه الشاطئ وترؾ الشباؾ(، لـ أسمع كبلمو وبدأت أنا ورفيقي برفع الشباؾ 
ياه، وبدأنا بالتجديؼ لكي نخرج إلى الشاطئ، لكنني سمعت بسرعة كبيرة وىو كاف يكرر أوامره حتى انتيينا نحف مف رفعيا مف الم

صوت إطبلؽ نار مف جديد وشاىدت المياه تتراشؽ مف حوؿ قاربنا، حينيا أوقفنا القارب خوفًا عمى حياتنا، ثـ سمعت الجندي يقوؿ: 
رية وكنت أرتدي تحتيا فنيمة ثقيمة قميبًل، "اشمحوا المبلبس يبل... اشمحوا المبلبس"، حينيا بدأنا بخمع مبلبسنا، حيث خمعت البدلة البح

وقمت لمجندي بصوت مرتفع: "الدنيا برد خميني بالفنيمة"، ولكنو كرر أوامر بأف نخمع مبلبسنا بالكامؿ، فخمعت الفنيمة وبقيت بالمباس 
د، حينيا أخبرتو بأف المياه باردة، الداخمي السفمي فقط وكذلؾ رفيقي محسف نفذ األمر نفسو، ثـ أمرنا أف ننزؿ لممياه ونسبح تجاه الطرا

يبل انزؿ"، حينيا نزؿ محسف وسبح تجاه الطراد، وأمسؾ بو الجنود واعتقموه، ثـ طمب مني الجندي أف أنزؿ، فنزلت  ...فقاؿ لي: "يا ابف 
 150سبحت مسافة  لممياه وشعرت ببرد شديد وسبحت تجاه الطراد وكنت في كؿ مرة أقترب مف الطراد أالحظ أنو يتراجع لمخمؼ حتى

مترًا تقريبًا إلى أف وصمتو، شاىدت سمـ خشبي موجود عمى جانب الطراد فتسمقتو حتى أصبحت فوؽ سطحو، أمسؾ بي جندييف، 
وعصب أحدىـ عيني  بقطعة مف القماش، وقيد يدي برباط ببلستيكي، وأجمسوني عمى السطح وشعرت بالطراد يتحرؾ بنا، بعدىا بقميؿ 

مي وعف بياناتي الشخصية فأجبتو، ثـ فؾ القيد عف يدي وألبسني بموزة وسرواؿ مف القماش القطني الخفيؼ، ثـ سألني جندي عف اس
أعاد تقييد يدي مف جديد، وسمعتو كذلؾ يسأؿ رفيقي محسف األسئمة نفسيا، وبعد حوالي نصؼ ساعة، شعرت بالطراد يتوقؼ، رفع 

عدد مف الجنود والمجندات،  ثـ اقتادني ومشيت معو ونزلت إلى الرصيؼ،  جندي العصبة عف عيني فشاىدت رصيؼ كبير يقؼ عميو
حيث أمسؾ بي جندييف وعصبوا عيني مف جديد بقطعة مف القماش، واقتاداني معيما، فمشيت معيما ونزلت عمى درج وشعرت أنني 

يفتح، شعرت بشخص يمسؾ بي ويرفع دخمت إلى مبنى، ثـ أوقفاني وسمعت باب غرفة يغمؽ عمي، بعدىا بقميؿ، سمعت باب الغرفة 
العصبة عف عيني، فشاىدت امرأة ترتدي لباسًا عسكريًا ويرافقيا جندي آخر، سألتني عف أحوالي الصحية بالمغة العربية فأخبرتيا أنني 

ي فمي وأجرت بخير، ثـ سألتني عف اسمي وعف بياناتي الشخصية فأجبتيا وكانت تكتب عمى ورقة، ثـ وضعت ميزانًا لقياس الحرارة ف
برازىا بوضوح  فحصُا عمى ذراعي لقياس الضغط، ثـ أعطتني ورقة كبيرة ومكتوب عمييا بالمغة العبرية التي ال أفيميا أمرتني بحمميا وا 
حيث صورني الجندي صورتيف، ثـ غادروا المكاف وأغمقوا الباب عمي، بعدىا بقميؿ حضر جندي وعصب عيني بقطعة مف القماش ثـ 

، مشينا قميبًل ثـ رفع العصبة عف عيني، فشاىدت نفسي داخؿ غرفة وأمامي شخص يجمس خمؼ مكتب ويرتدي لباسًا اقتادني معو
مدنيًا، أمرني بالجموس فجمست عمى كرسي قبالتو، سألني عف اسمي فأجبتو ثـ بدأ يسألني عف أسماء أشقائي وأنا كنت أجيبو إال أنو 

قاؿ: "حندمر بيتكـ"، ثـ سألني عف فصائؿ المقاومة فأجبتو بأنني صياد وال أعمـ .. و تفصيؿتوقؼ عند اسـ أحد أشقائي وسألني عنو بال
بعدىا اتيمني بأنني كنت أصطاد في المنطقة الممنوع الدخوؿ إلييا ولكنني نفيت ذلؾ وأخبرتو بأنني كنت في المنطقة .. عنيـ شيئاً 

عيني واقتادني مشينا قميبًل ثـ رفع العصبة عف عيني فوجدت نفسي المسموح الصيد بيا، ثـ أمر الجندي باقتيادي، عصب الجندي 
داخؿ الغرفة السابقة ووجدت أيضًا رفيقي محسف، مكثنا معا ألكثر مف ساعتيف تقريبًا، ثـ حضر جندييف وعصبوا أعيننا واقتادانا مشيًا، 

دت سيارة بيضاء الموف أمرني بالركوب بيا فركبت شعرت بأنني أخرج مف ذلؾ المبنى، ثـ أوقفني الجندي ورفع العصبة عف عيني فشاى
وكذلؾ ركب رفيقي محسف وعصبوا أعيننا مف جديد، ثـ أغمؽ الباب عمينا وسارت السيارة بنا، وبعد نصؼ ساعة تقريبًا توقفت، فتح 

محسف، ثـ اقتادونا معيـ باب السيارة وأمسؾ بي جندي أنزلني منيا ورفع العصبة عف عيني فشاىدت ثبلثة جنود بدأوا بتفتيشي أنا و 
مشيًا عمى األقداـ وعبرنا حاجزًا إلكترونيًا، إلى صالة جمسنا بداخميا عمى كراسي، وكنت أشاىد أفراد مدنييف يحمموف حقائب 

لنا كالمسافريف، وكاف الجنود الثبلثة يرافقوننا، ثـ اقتادانا إلى غرفة شاىدت بداخميا ضابط يحمؿ رتبة عسكرية ويجمس خمؼ مكتب، سأ
عف بياناتنا الشخصية وعف سبب اعتقالنا فأجبناه ثـ اقتادنا الجنود إلى بوابة فتحيا أحدىـ، فكاف ممر طويؿ، وقاؿ أحدىـ: "يبل روحوا 

لقد كنا في  عمى غزة"، مشينا بو حتى خرجنا منو فوجدنا أنفسنا في المنطقة الحدودية شماؿ بمدة بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة،
حيث عدنا  18/11/2013مف فجر يوـ االثنيف الموافؽ  2:30وبذلؾ تـ اإلفراج عنا وكانت الساعة حوالي  انوف )ايرز(،معبر بيت ح

 إلى منازلنا، وبقي القارب ومعدات الصيد الخاصة بنا لدى قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، عممًا أف مينة الصيد ىي مصدر رزقنا الوحيد. 
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مف مساء يـو األربعاء   18:00يمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائ .5

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة تقدر  27/11/2013الموافؽ 
القوارب  بحوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد، غربي مدينة رفح، وتفيد التحقيقات الميدانية أف أحد

المطاطية اقترب مف قارب صيد فمسطيني صغير )حسكة مجداؼ(، وأمر مف عميو بخمع مبلبسيـ والسباحة تجاه 
القارب المطاطي، وعند رفضيـ السباحة، أطمؽ الجنود النار قرب القارب، ما أجبر صياديف اثنيف كانا عمى متف 

( دقيقة 30يدوىـ وعصبوا أعينيـ، وبعد حوالي )الحسكة مف خمع مبلبسيـ، حيث خطفيـ الجنود عف قاربيـ، وق
نقموىـ إلى الزورؽ الحربي، وألبسوا مبلبس غير مبلبسيـ )ترنؽ(،  وبعد ثبلثيف دقيقة نقموا لقارب مطاطي الذي 
انطمؽ بيـ، حتى وصؿ لميناء بحري، خضعوا لمتحقيؽ، وأجبروا عمى النـو طواؿ الميؿ وىـ مقيديف اليديف 

عامًا(،  16عامًا(، وأحمد خميؿ محمود حسونة ) 17وىما: محمود خميؿ محمود حسونة )ومعصوبي األعيف ، 
وكبلىما مف سكاف القرية السويدية في منطقة المواصي، جنوب غرب مدينة رفح، وأخمي سبيميـ عند حوالي 

االحتبلؿ . وأفاد ذوو المعتقميف المركز بأف قوات 28/11/2013مف بعد ظير الخميس الموافؽ  12:00الساعة 
 استولت عمى القارب الصغير )حسكة مجداؼ( والشباؾ الخاصة بيـ. 

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

 بحسب المحافظة 2013خالل العام  في قطاع غزة
 عدد الصيادين المعتقمين عدد حاالت االعتقال المحافظة

 12 5 شماؿ غزة
 8 3 غزة

 0 0 دير البمح
 0 0 خاف يونس

 2 1 رفح
 22 9 اإلجمالي

 
 حسب المحافظة 2013خالل العام  في قطاع غزةمصيادين ل حاالت االعتقاليوضح عدد  شكل
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 الخاتمة
 

 
يعيشيا السكاف  التي المعاناة المناطؽ المقيدة الوصوؿ برًا وبحرًا مدى حوؿ التقرير وردىاي التي المعمومات توضح

المدنييف والمتنزىيف والمزارعيف وجامعي الحجارة والحطب والحديد والببلستيؾ الخردة وصائدي العصافير 
 المناطؽ، ىذه السكاف المدنييف في بحؽ االنتياكات التي ترتكبيا قوات االحتبلؿ 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 االحتبلؿ قوات انتياكات وقؼل بالتحرؾ بواجبيا القياـ في الرابعة، جنيؼ اتفاقية عمى الموقعة
الدولي  القانوف يفرضيا التي التزاماتيا باحتراـ ممزمة دولة االحتبلؿ أف عمى المركز ويؤكد .اإلنساني الدولي

 .احتبلؿ 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 االحتبلؿ، دولة مع

 ذاتيا، لمدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالؼ
 

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

 .قوؽ اإلنسافانونية بموجب القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحمف التزاماتيا الق
  

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

سكاف تمؾ المناطؽ أو مبلؾ 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 االحتبلؿ لجرائميا يعبر عف الضرورة الممحة لتفعيؿ أدوات 
 المحاسبة، ووضح حد إلفبلت مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ مف العقاب واستمرار تمتعيـ بالحصانة.

 
 انتهى


