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 يقديح
 

المزيد مف االنتياكات لحقوؽ  تبوارتكاستيداؼ السكاف المدنييف وممتمكاتيـ في قطاع غزة،  اإلسرائيمي ؿواصمت قوات االحتال
ويمقي التقرير الضوء عمى ، اإلسرائيميةاالنتياكات  أبرزيستعرض ىذا التقرير ، 2013خالؿ العاـ وقواعد القانوف الدولي،  اإلنساف

السكاف المدنييف في قطاع غزة، مف خالؿ شيادات  تيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽالتي ارتكب الجرائـالنماذج األكثر قسوة مف 
 .التي أسفرت عف وقوع ضحايا اليجمات أبرزما يرصد التقرير كالضحايا وشيود العياف، 

( 1تيؿ مف بينيـ )( ق12حيث بمغ عدد القتمى ) لمجمؿ االنتياكات التي وقعت خالؿ الفترة المحددة، بخالصة احصائية يبدأ التقرير
( 111وبمغ عدد المعتقميف )، سيدات( 5، و)( طفالً 13، مف بينيـ )جريحاً ( 75، بينما بمغ عدد االصابات )( سيدة1) ، وطفؿ

  .طفؿ( 39معتقؿ، مف بينيـ )
الجرائـ التي ارتكبت في  وتثبت تحقيقات مركز الميزاف لحقوؽ االنساف في معظـ، القتؿ واالستخداـ المفرط لمقوةجرائـ  التقرير تناوؿوي

واف معظـ الضحايا المدنييف  ،قطاع غزة، اف قوات االحتالؿ استخدمت القوة المفرطة والمميتة دوف أي اكتراث بحياة السكاف المدنييف
صابة )و ( أشخاص، 10مقتؿ ) عف . حيث اسفرت تمؾ الجرائـحياة جنود االحتالؿلقتموا في ظروؼ لـ يتخمميا أي تيديد  ( 18ا 

 ريف مف بينيـ طفؿ، وسيدة وصفت جراحيما بالمتوسطة.اخ
وتتسـ ىذه  .مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة مستيدفة ةوالمدفعي ةالصاروخي ىجماتياقوات االحتالؿ اإلسرائيمي  ةواصممالتقرير تناوؿ وي

 حيث ىاجـقصؼ المنازؿ السكنية. اليجمات بالعشوائية لجية عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف وممتمكاتيـ بما في ذلؾ 
في منازؿ ضرار مادية في إلحاؽ أ تسبب، ما قطاع غزة في خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير، عدة مواقعالطيراف الحربي اإلسرائيمي 

وحسب  منيـ.عمميات القصؼ حالة مف الرعب واليمع في نفوس السكاف المدنييف، السيما األطفاؿ والنساء  بثتومنشآت مدنية. كما 
صابةو  ( اشخاص7مقتؿ ) أسفر عفما قصؼ صاروخي ومدفعي  ة( حال28توثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فقد سجؿ وقوع )  ا 

 ( أطفاؿ.5( اخريف بجروح مختمفة، مف بينيـ )12)
لذي تفرضو قوات االحتالؿ التقرير االنتياكات الموجية ضد الصياديف الفمسطينييف، التي تأتي في إطار الحصار الشامؿ ا يستعرضو 

شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداؼ تمؾ حيث عمى القطاع وتحـر سكانو مف حقيـ في العمؿ وتنتيؾ جممة حقوقيـ اإلنسانية. 
طالؽو  بشكؿ متكررالقوات لمصياديف  ؽ وفي ىذا السيا .لحربية المطاطية حتى شاطئ البحرالنار تجاىيـ ومالحقتيـ بالزوارؽ ا ا 

، واعتقاؿ ( صياديف10اسفرت عف إصابة )( حالة استيداؼ لمصياديف، 147التقرير وقوع )خالؿ الفترة التي يتناوليا  رصد المركز
( قوارب 9ادىـ إلى داخؿ إسرائيؿ، وأفرج عنيـ جميعًا بعد ساعات، كما استولت خالؿ ىذه الحوادث عمى )ياقتتـ ( آخريف، 22)

  ات الصياديف.معدات صيد لعشر صيد، وخّربت 
سواء مف خالؿ توغالتيا في أراضي القطاع أو مف خالؿ  ؿ والحجز التعسفيويظير التقرير مواصمة قوات االحتالؿ سياسة االعتقا
، مف فمسطينياً ( 111التقرير ) يتناولياخالؿ الفترة التي  قوات االحتالؿ اعتقمتمطاردة الصياديف واختطافيـ مف عرض البحر. حيث 

تـ اعتقاليـ عند معبر بيت  شخصاً ( 16و)طاردتيـ قوات االحتالؿ في عرض البحر، مف الصياديف  (22)( طفؿ، و39يـ، )نبي
 ؿ عودتيـ او خروجيـ مف قطاع غزة.حانوف )ايرز( خال

ئ خالصة ، حيث يبدأ بإعطاء القار 2013العاـ أف يعطي خمفية واضحة باألرقاـ لمجريات العدواف اإلسرائيمي خالؿ  يحاوؿ التقريرو 
وتشكؿ ائع االنتياكات بطريقة إخبارية. إحصائية لمجمؿ االنتياكات التي وقعت خالؿ الفترة المحددة، ومف ثـ يشرع في سرد وق

المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، يستطيع الباحث أو الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصوؿ عمى معمومات توثيقية 
 التقرير.ىذا دث يرد في وافية حوؿ كؿ حا
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 قانونية توطئة
أكثر تنوعًا وتعقيدًا  7967العاـ  أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقواعد القانوف الدولي في المناطؽ الفمسطينية التي احتميا في 

غزة، والتي انتيت  وعنفًا. وقد أخذت ىذه االنتياكات منحًى خاصًا منذ أف نفذت إسرائيؿ خطة االنفصاؿ أحادي الجانب عف قطاع
. ويظير ذلؾ جميًا مف خالؿ عمميات المراقبة الميدانية التي يقـو بيا مركز الميزاف لحقوؽ 2005أيموؿ )سبتمبر(  72بتاريخ 

والقانوف  اإلنساني ومجمؿ قواعد القانوف الدولي جنيؼ الرابعة ألحكاـ اتفاقية ةمنظم اتانتياك االحتالؿ اإلنساف، حيث ترتكب قوات
 .قطاع غزة، مدعيًة أنيا لـ تعد قوة احتالؿ تتحمؿ مسئوليات قانونية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطةفي اإلنساف ولي لحقوؽ الد

غير أف مجمؿ التحميؿ القانوني، بما في ذلؾ مداوالت وقرارات مجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة والمجنة الدولية 
ممارسة مستوى مف السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة يبقي عمييا كدولة احتالؿ،  عمى أف دولة االحتالؿ تواصؿ تؤكد لمصميب األحمر

 بما يعنيو ذلؾ مف انطباؽ قواعد القانوف الدولي اإلنساني المتعمؽ باالحتالؿ عمى عالقتيا بقطاع غزة.
توفير ى ل، إ7949حماية المدنييف في أوقات الحرب لمعاـ أف بشاتفاقية جنيؼ الرابعة  ، وبشكؿ خاصالقانوف الدولي اإلنسانييرمي 

ف دولة االحتالؿ ليست مطمقة اليديف في فإ وعميو ممدنييف وممتمكاتيـ أثناء حاالت الحرب والنزاع المسمح واالحتالؿ.الحماية ل
إلى أقصى حد مصالح  تراعي ميياعالقوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، ويجب  فاستخداـ ما تشاء م

 .ال تغير مف الوضع القانوني لتمؾ األراضيأالسكاف المدنييف وحماية ممتمكاتيـ و 
ي أمف القواعد األساسية لمقانوف الدولي اإلنساني أف األعياف المدنية )المباني والممتمكات المدنية( يجب أف تكوف بمنأى عف و 

ر تماما التعرض ليا ويجب أف تتوفر ليا الحماية الكاممة. كما وأف ىناؾ قيود صارمة استيداؼ مف جانب القوات المحتمة ويحظ
. كما يحظر معاقبة وتحريـ كامؿ الستخداـ وسائؿ قتالية وأسمحة معينة في العمميات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالؿ األراضي

إف استخداـ القوة مف جانب قوة االحتالؿ يجب وبشكؿ أساسي . ـعرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليلسكاف جماعيًا ومحاصرتيـ ومنع أو ا
 أف يراعي مبدأيف أساسييف وىما:

 

 مبدأ الضرورة العسكريت 

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

وفقط لممدة التي تتوافر فييا ىذه الشروط. أحد ىذه الشروط ىو توفر ضرورة عسكرية قاىرة ال تترؾ لمقوة القائمة باالحتالؿ مناصًا 
جمع مفسرو اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف مبدأ الضرورة العسكرية يعنى كؿ اإلجراءات الضرورية مف عدـ االلتزاـ بالقواعد. وقد أ

التي تحقؽ ىدفًا عسكريًا تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض. واالقتضاء ىنا يعني أف تحقيؽ اليدؼ مف الحرب ال يمكف أف يتأتى 
ال يكوف اليدؼ مف التحمؿ ىو أف ف( التحمؿ مف بعض القيود، عمى أف ألحيادوف القياـ بيذا العمؿ. كما يعني االقتضاء )في بعض ا

يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط. غير أف مبدأ الضرورة الحربية ال يمكف أف يستقيـ دوف التعامؿ معو بالتوازي مع مبادئ 
واعد القانوف الدولي العرفي غير القابمة لالنتقاص، مثؿ أخرى، كالتناسب والتمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية، وعدـ انتياؾ ق

 حظر التعذيب وتعمد استيداؼ المدنييف، والتيجير القسري وغيرىا.



 

 5 

 

  التناسب والتمييزمبدأ 

أف تتناسب األعماؿ العسكرية  يأتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أف وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورة 
المستخدمة مع األىداؼ العسكرية المرجو تحقيقيا، لذا فإنو يجب أف تبقى محظورة تمؾ األعماؿ التي قد ينتج واألسمحة األساليب و 

، أو التي يتوقع أف تمحؽ بالمدنييف ياقالتي ليست ليا عالقة بالعمميات أو بالنتائج المتوقع تحقي ،الممتمكاتو  عنيا خسائر في األرواح
 .ارًا كبيرةوممتمكاتيـ أضر 

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

انوف الدولي عمى مجموعة مف المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنييف وأرواحيـ وكرامتيـ، ومنحيـ فرصة تؤكد قواعد القو 
ما يكوف إلى الطبيعية حتى في ظؿ النزاع المسمح واالحتالؿ، بما في ذلؾ حماية وتشغيؿ الخدمات األساسية،  أقربلعيش حياة 

مف االتفاقية عمى أف كؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى  23تنص المادة اء. و كالصحة والتعميـ، والمياه وغيرىا دوف إبط
األدوية والميمات الطبية ومستمزمات العبادة المرسمة حصرا إلى سكاف طرؼ  تإرساليااالتفاقية يجب أف يكفؿ "حرية مرور جميع 

مرور أي رساالت مف األغذية الضرورية، والمالبس،  متعاقد آخر المدنييف، حتى لو كاف خصما. وعميو كذلؾ الترخيص بحرية
 والمقويات المخصصة لألطفاؿ دوف الخامسة عشرة مف العمر، والنساء الحوامؿ أو النفاس".

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

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

 الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير."

مف االتفاقية مف أىـ موادىا بالنظر إلى أنيما تحدداف مجموعة مف الجرائـ كانتياكات جسيمة لالتفاقية  747و 746وتعتبر المادتاف 
 747جب مالحقة مقترفييا وتقديميـ لممحاكمة في محاكـ أي طرؼ مف األطراؼ السامية. تنص المادة وىي ما تعتبر جرائـ حرب، ي

عمى أف االنتياكات الجسيمة لالتفاقية تشمؿ"أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أو ممتمكات محمية باالتفاقية: 
في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة، وتعمد إحداث آالـ شديدة أو اإلضرار القتؿ العمد، والتعذيب أو المعاممة الالإنسانية، بما 

كراه الشخص المحمي عمى الخدمة في  الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والنقؿ غير المشروع، والحجز غير المشروع، وا 
نية وغير متحيزة وفقا لمتعميمات الواردة في ىذه القوات المسمحة بالدولة المعادية، أو حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصورة قانو 

ضرورات حربية وعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشروعة  هاالتفاقية، وأخذ الرىائف، وتدمير واغتصاب الممتمكات عمى نحو ال تبرر 
 نسانية.وتعسفية.أشخاص محمييف أو ممتمكات محمية باالتفاقية: القتؿ العمد، والتعذيب أو المعاممة الالا

فتنص عمى "تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أي إجراء تشريعي يمـز لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة  746أما المادة 
يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة … عمى األشخاص الذيف يقترفوف أو يأمروف باقتراؼ إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية 

خالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا، وبتقديميـ إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتيـ. ولو أيضا، إذا فضؿ المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه الم
اتياـ كافية  ذلؾ، وطبقا ألحكاـ تشريعو، أف يسممو إلى طرؼ متعاقد معنى آخر لمحاكمتيـ مادامت تتوفر لدى الطرؼ المذكور أدلة

 ضد ىؤالء األشخاص."
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 خالصة إحصائية 
مات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، يستطيع الباحث أو الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصوؿ عمى معمومات تشكؿ المعمو 

ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف ويالتقرير. ىذا توثيقية وافية حوؿ كؿ حادث يرد في 
 :و لممعطيات الميدانية التي تشير إلىاستعراض الدولي اإلنساني مف خالؿ

  خارج نطاؽ القضاء وتعمد القتؿ باستخداـ قوة غير متناسبة وىجمات عشوائية؛استمرار أعماؿ القتؿ 
  ؛مف تجاوز األمياؿ الثالثةمف الصيد مف خالؿ منعيـ استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف، واستمرار حرمانيـ 
 ؛ة إلى فرض منطقة أمنية عازلةاستمرار الممارسات اليادف 
  قرب حدود الفصؿ )المزارعيف، صائدي العصافير، رعاة األغناـ، ، المدنييف الفمسطينييفاستمرار االعتداءات الموجية ضد

 مف مزاولة أعماليـ بحرية؛واستمرار حرمانيـ جامعي الحصى والحجارة والحديد الخردة والبالستيؾ، جامعي الحطب(، 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛ؼ التجمعات السمميةاستيدااستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي؛ 
 فراد؛لذي ينتيؾ حرية حركة البضائع واالاستمرار الحصار واإلغالؽ المشدد ا 

 
 1022العام خالل جدول إحصائي موجز حول االنتياكات التي ارتكبتيا قوات االحتالل 

 
 الفئة العدد
 قتمىعدد ال 12
 عدد القتمى من االطفال 1
 عدد القتمى من النساء 1
 عدد الجرحى 75
 عدد الجرحى من االطفال 13
 عدد الجرحى من النساء 5
 عدد التوغالت 56
 عدد االعتداءات بحق الصيادين 148
 عدد المعتقمين 111
 عدد المعتقمين من االطفال 39
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 ، حسب الشير ونوع االنتياك1022ئيمي خالل العام حصيمة انتياكات قوات االحتالل اإلسرا

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 انتياكات قوات االحتالل حسب نوع االنتياك 
 المجموع صيادين اعتقال توغل نار إطالق الشير
 56 14 11 4 27 يناير
 34 7 11 4 12 فبراير
 30 16 3 5 6 مارس
 38 17 5 6 10 ابريل
 45 33 3 6 3 مايو
 20 8 2 4 6 يونيو
 17 6 4 4 3 يوليو

 17 8 2 2 5 أغسطس
 26 9 6 7 4 سبتمبر
 23 7 2 7 7 أكتوبر
 33 12 2 7 12 نوفمبر
 24 0 2 0 22 ديسمبر
 363 137 53 56 117 المجموع
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 واإلغالق9 الحصار
في أيموؿ سرائيمي الذي شددتو ، جراء استمرار الحصار اإلتدىورىا في قطاع غزةوحالة حقوؽ اإلنساف تواصؿ األوضاع اإلنسانية 

عمى إثر اإلغالؽ المفاجئ ألنفاؽ التيريب بيف قطاع غزة وجميورية غزة. وبدا أثر الحصار بالغ القسوة عمى قطاع  2007)سبتمبر( 
، وصواًل إلى 20/06/2013مصر العربية، حيث فرضت السمطات المصرية قيودًا مشددة عمى منطقة األنفاؽ منذ الخميس الموافؽ 

ما تسبب في نقص حاد يتفاقـ تدريجيُا في إمدادات الوقود  2013/ 26/06يـو األربعاء الموافؽ  بشكؿ شبو كامؿوقؼ عمميا 
، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخدمات والبضائع كافة بسبب ، وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات المورد عمى المعابر الرسميةوالمحروقات

 ريد والكيرباء البديمة التي تّولد مف مولدات خاصة.ارتفاع كمفة النقؿ والتب
الوقؼ التاـ الستيراد مواد البناء وال سيما الحديد واإلسمنت كما توقؼ قطاع البناء واإلنشاءات الذي يشغؿ آالؼ األيدي العاممة بسبب 

تفرضو عمى قطاع غزة. األمر الذي  التي تمنع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي دخوليا إلى قطاع غزة في إطار الحصار الشامؿ الذي
يترافؽ مع حرماف السكاف مف حرية التنقؿ والسفر عبر معبر رفح البري بعد أف أغمقت السمطات المصرية المعبر بشكؿ كامؿ منذ 

 .5/07/2013الجمعة الموافؽ 
 

لى اصطفاؼ وتشير نتائج أعماؿ الرصد والمراقبة التي يواصميا مركز الميزاف إلى االنحسار التاـ لحرك ة المواصالت في قطاع غزة، وا 
لقي بظالؿ كارثية عمى أوضاع حقوؽ استمر لثالثة أشير عمى األقؿ وأ آالؼ السيارات في طوابير عمى محطات الوقود، األمر الذي

المياه  خدمات أساسية في قطاع غزة جراء نقص المحروقات والسيما خدمات تأثر وضاع اإلنسانية في قطاع غزة. وتاإلنساف واأل
والصرؼ الصحي وخدمات البمديات كالنظافة، ويحدؽ تيديد جدي بالمستشفيات وقدرتيا عمى العمؿ في ظؿ استمرار نقص إمدادات 

 الكيرباء والنقص الحاد في كميات الوقود الذي يشغؿ المولدات الكيربائية التي تعوض النقص في كميات الكيرباء.
 

لفمسطينييف مف حقيـ في حرية السفر والتنقؿ، فإف نقص الوقود يضع قيودًا جدية عمى حقيـ في وفيما يحـر إغالؽ معبر رفح البري ا
حرية الحركة والتنقؿ في ظؿ األزمة التي بدأت تظير والتي أفضت إلى نقص كبير في أعداد سيارات األجرة التي تعمؿ عمى الخط 

إمكانيات لعالجيـ في آالؼ المرضى ممف ال تتوفر عبر رفح إغالؽ مواضطرار اآلالؼ إلى وقؼ سياراتيـ الخاصة. ىذا ويحـر 
مستشفيات قطاع غزة ويحولوف لمعالج في مستشفيات خارج القطاع كمصر واألردف وغيرىا مف الدوؿ مف حقيـ في الوصوؿ إلى 

وزارة الصحة  ( مريض، وفقًا لمصادر1500المستشفيات، ويقدر متوسط السفر الشيري لممرضى عبر معبر رفح البري بحوالي )
الفمسطينية، وفي ظؿ اإلغالؽ التاـ لمعبر رفح فإف مخاطر جدية تتيدد حياتيـ وال سيما في ظؿ القيود الشديدة التي تفرضيا سمطات 

 االحتالؿ عمى وصوليـ إلى المستشفيات الفمسطينية في الضفة الغربية والقدس وداخؿ الخط األخضر.
 

  3102 خالل ػاو دركح انًرور ػهى يؼثر رفخ 

 يرجؼىٌ قاديىٌ يغادروٌ يفتىح يغهق انؼاو

2013 103 263 152393 153051 9077 

   

 دركح انًرور ػهى يؼثر رفخ يىزػح ػهى ضُىاخ 

 يرجؼىٌ قاديىٌ يغادروٌ يفتىح يغهق انؼاو

2012 59 306 207616 209046 11505 

2013 103 263 152393 153051 9077 

2014 18 2 901 1093 71 

 20653 363190 360910 571 180 انًجًىع
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 مقارنة باالعوام السابقة 1022عدد الشيداء خالل العام 
تشير المعطيات الميدانية المستندة إلى عمميات جمع المعمومات والتحقيقات الميدانية التي تشمؿ زيارات ميدانية ومقابالت مع ضحايا 

أف قوات االحتالؿ استيدفت المدنييف بشكؿ متعمد، وتسببت في قتؿ واصابة  وشيود عياف ومعاينة آلثار القصؼ ومخمفاتو، إلى
كما تشترط التمييز  –التي تفرض قيودًا عمى استخداـ القوة -المئات في انتياكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني 

 بيف األىداؼ المدنية والعسكرية.
نشآت المدنية كافة مخالفة واضحة لقواعد القانوف الدولي، بما في ذلؾ قتؿ واغتياؿ مف وتشكؿ عمميات القتؿ وتدمير المساكف والم

تدعي قوات االحتالؿ أنيـ مطموبيف ليا، ألنيا عمميات قتؿ تتـ خارج نطاؽ القانوف وبناء عمى ادعاءات ال يوجد ما يدعميا مف أدلة 
ؼ ىو الحاؿ في قتؿ مدنييف أطفاؿ ونساء ومسنيف وىـ داخؿ أو حقائؽ ودوف أف تتوفر لمضحايا فرصة الدفاع عف النفس، فكي

 مساكنيـ.
كما ىو موضح في الجدوؿ ، بالمقارنة باالعواـ السابقة 2013وعمى الرغـ مف تراجع عدد ضحايا االنتياكات اإلسرائيمية خالؿ العاـ 

الذي تتخده قوات االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه السكاف  ر حقيقي في النيجتغيّ  وأال تعكس تراجع االنتياكات اف ىذه المعطيات  إالادناه، 
طار استخداميا إ، في بشكؿ منظـ المدنييف في قطاع غزة، حيت تواصؿ قوات االحتالؿ عدوانيا تجاه السكاف المدنييف في قطاع غزة

حيت اسفرت تمؾ 1،بومبدأ التناسالضرورة العسكرية، السيما مبدأ  ي اكتراث لمبادئ القانوف الدولي،القوة المفرطة والمميتة، دوف أ
 طفاًل.( 13( اخريف بجروح متفاوتة مف بينيـ )75، واصابة )اً ( مواطن12االعتداءات عف مقتؿ )

 

 1022 عام-1022جدول يوضح عدد الشيداء خالل الفترة ما بين عام 
 توزيع الشيداء حسب المحافظة والسنة

 المجموع المحافظة السنة
 شمال غزة غزة حدير البم خان يونس رفح

1022 17 24 20 32 25 223 
1021 14 22 36 41 86 141 
1022 2 3 2 1 1 21 

 

                                                      
1

 7977 لسىت إلى اتفاقياث جىيف، األول اإلضافي لالبرتىكى مه 35 المادةراجع  
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 1022 عام-1022جدول يوضح عدد الشيداء من النساء واالطفال خالل الفترة ما بين عام 

 

 ( حسب السنةأطفال- نساء-توزيع الشيداء )إجمالي 
 لشيداءعدد ا األطفال منيم النساء منيم السنة
1022 1 22 223 
1021 23 31 141 
1022 2 2 21 
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 اإلصاتح ظروف دطة انشهداء تىزٌغ
 

 1022توزيع الشيداء حسب ظروف اإلصابة 
 1 أثناء العمل

 3 أعمال مقاومة
 1 تسمل
 2 اغتيال

 2 عابر سبيل
 1 (يمدفعي، صاروخ) قصف

 21  المجموع
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 1022خالل العام توزيع الشيداء حسب مكان السكن 

 1022عدد الشيداء حسب المحافظات خالل العام 

شمال  الشير
دير  غزة غزة

 المجموع رفح خانيونس البمح

 1 0 0 0 2 2 يناير
 0 0 0 0 0 0 فبراير
 0 0 0 0 0 0 مارس
 2 0 0 0 2 0 أبريل
 0 0 0 0 0 0 مايو
 0 0 0 0 0 0 يونيو
 0 0 0 0 0 0 يوليو

 2 0 0 2 0 0 أغسطس
 1 2 0 2 0 0 سبتمبر
 2 0 2 0 0 0 أكتوبر
 2 0 2 0 0 0 نوفمبر
 1 0 0 2 0 2 ديسمبر
 21 2 3 2 1 1 المجموع
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 1022توزيع الشيداء حسب المحافظة ومصدر االعتداء خالل العام 

 
 

 يىزػٍٍ دطة انًذافظح ويصدر االػتداء 3102شهداء 

 يصدر االػتداء

 

 انًذافظاخ

شًال 

 غسج
 رفخ خاٍَىَص دٌر انثهخ غسج

 انًجًىع

 1 0 0 0 1 0 غائرج اضتطالع

 0 0 0 0 0 0 تىارج درتٍح

 0 0 0 0 0 0 جٍة ػطكري

 3 1 0 2 0 0 دتاتح

 0 0 0 0 0 0 دخم يطتىغُح

 4 0 4 0 0 0 غائرج َفاثح

 0 0 0 0 0 0 غائرج ػًىدٌح

 4 0 0 1 1 2 َقطح يراقثح

 12 1 4 3 2 2 انًجًىع
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 1022عام خالل الوزيع الشيداء حسب الفئة العمرية ونوع السالح ت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1022 خالل العام توزيع الشيداء حسب المحافظة والجنس

 
 3102-تىزٌغ انشهداء دطة انًذافظح وانجُص 

 انًذافظح ذكر أَثى انًجًىع

 شًال غسج 2 0 2

 غسج 2 0 2

 دٌر انثهخ  2 1 3

 خاٌ ٌىَص 4 0 4

 رفخ 0 1 1

 انًجًىع 10 2 12

 
 

 

 1022 عامخالل التوزيع الشيداء حسب الفئة العمرية ونوع السالح 

 المجموع
 الفئة العمرية

 نوع السالح
0-17 18-

40 
41-
60 60+ 

 صورايخ 0 0 5 0 5

 أعيرة نارية 0 1 4 0 5

 قذيفة مدفعية 0 0 1 1 2

 المجموع 0 1 10 1 12
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 ين واستخدام القوة المفرطةجرائم قتل واصابة المدني

 
القانوف الدولي ، في قطاع غزة، في جرائـ صارخة لقواعد القانوف فمسطينياً ( 12، )2013قتمت قوات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ العاـ 

كبت في قطاع وتثبت تحقيقات مركز الميزاف لحقوؽ االنساف في معظـ الجرائـ التي ارتتحّرـ اإلعتداء عمى المدنييف،  التي اإلنساني
واف معظـ الضحايا المدنييف قتموا  ،غزة، اف قوات االحتالؿ استخدمت القوة المفرطة والمميتة دوف أي اكتراث بحياة السكاف المدنييف

توضح الظروف يورد التقرير عدد من حاالت القتل مدعمة بافادات  .في ظروؼ لـ يتخمميا أي تيديد عمى حياة جنود االحتالؿ
 . ادثالمحيطة بالح

 
  الشاب أنور محمد الممموك بنيران قوات االحتالل شمال قطاع غزةقتل جريمة 

مف  16:10نيراف أسمحتيـ الرشاشة، عند حوالي الساعة  -داخؿ حدود الفصؿ الشرقية المتمركزيف فتح جنود االحتالؿ اإلسرائيمي
وا في المنطقة الزراعية المحاذية لمحدود شرؽ مقبرة ، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجد11/1/2013مساء يـو الجمعة الموافؽ 

، عمى الفور، بعد إصابتو بعيار عامًا( 28أنور محمد عميان الممموك )الشيداء اإلسالمية شرقي جباليا، ما تسبب في مقتؿ الشاب: 
صابة الشاب: عمر اسماعيؿ عمر وادي ) ناري في كمتا الساقيف،  عامًا(، بشظايا عيار 20ناري في الجية اليمنى مف البطف، وا 

ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المزارعيف عادوا لزراعة مزارعيـ 
، كما أصبحت المنطقة مزارًا لمعديد مف الشباف لغرض التنزه، ورغـ أف قوات 2011الواقعة قرب حدود الفصؿ منذ أواخر نوفمبر 

الحتالؿ تفتح النار تجاه كؿ مف يقترب مف تمؾ الحدود وأصابت العشرات منيـ خالؿ الفترة ذاتيا، إال أف توافد األطفاؿ والشباف عمى ا
 المناطؽ الحدودية تواصؿ. 

قة الحدودية عند حوالي ، بأنو "ذىب وصديقو لزيارة المقبرة والتنزه في المنطالمركز لباحث، افاد الجريح عمر اسماعيؿ واديوحوؿ ىذه الجريمة 
مف مساء الجمعة نفسو، وىناؾ سمع صوت أعيرة نارية وشاىد دخاف أبيض، فذىب الستطالع األمر حتى وصؿ مشارؼ  14:30الساعة 

واجدوا في المنطقة الحدودية شرقي المقبرة، فاستنشؽ غازًا مسياًل لمدموع أدى الختناقو وفقدانو الوعي، أفاؽ بعد أف ساعده بعض الشباف الذيف ت
توقفت المنطقة، وبعد ذلؾ شاىد شابًا يقترب مف السياج الحدودي ويتحدث إلى الجنود الذيف كانوا يتواجدوف جوار أربع جيبات عسكرية إسرائيمية 

ًا، ثـ مترًا مف تمؾ الحدود، وفجأة سمع صوت عيار ناري أعقبو سقوط الشاب أرض 50داخؿ الحدود، بينما توقؼ الشاب عمى مسافة تقدر بػ
سمعو يصرخ طالبًا اسعاؼ، فأسرع تجاىو وقبؿ أف يصمو بأمتار سمع صوت إطالؽ لمنار وشاىد األعيرة تضرب األرض مف تحت أقدامو، 
فتوقؼ ليشاىد الدماء تسيؿ مف كمتا ساقيو، ثـ واصؿ تقدمو حتى وصؿ الشاب، فوجده ينزؼ دمًا مف الجية اليمنى مف بطنو، ولـ يكف يتحرؾ، 

ه وحمموا الشاب حتى ابتعدوا عف المنطقة، ثـ نقموه والشاب عمى و ودىما لمساعدتو، حيث وصموه وساعدى الشباف القريبيف مف مكاف وجفنادى عم
وعند وصوليـ بوابة المقبرة كانت في انتظارىـ سيارة اسعاؼ تابعة لميالؿ االحمر الفمسطيني  -تواجدت في المكاف -دراجة نارية لمنقؿ )توكتوؾ(

 والشاب إلى مستشفى كماؿ عدواف، حيث قدـ لو األطباء ىناؾ العالج المالئـ، وعمـ أف الشاب نقؿ قتياًل".نقمتو 
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 أبو جراد شمال بيت الىياقتل الشاب مصطفى عبد الحكيم جريمة م
لرشاشة، عند حوالي نيراف أسمحتيـ ا -المتمركزيف في أبراج المراقبة عمى حدود الفصؿ الشمالية -تح جنود االحتالؿ اإلسرائيميف

، تجاه عدد مف المزارعيف والشباف الذيف تواجدوا في منطقة "تيف ونيس" 14/1/2013مف مساء يـو االثنيف الموافؽ  13:00الساعة 
الزراعية الكائنة غربي قرية أـ النصر البدوية شمالي بيت الىيا، البعيدة عف الحدود مسافة تقدر بحوالي كيمو متر أو ما يزيد عف 

، بعيار ناري في الرأس، ووصفت المصادر عامًا( 28مصطفى عبد الحكيم مصطفى أبو جراد )ؾ،  ما تسبب في إصابة الشاب: ذل
واستقر، وحّوؿ بعد تصويره في  -الجبية -الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة، حيث اخترؽ العيار مقدمة الرأس

مف  19:15ركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة الستكماؿ العالج، وعند حوالي الساعة مستشفى بمسـ العسكري إلى قسـ العناية الم
 مساء االثنيف نفسو أعمنت المصادر الطبية عف وفاتو متأثرًا بجراحو. 

ـ عند حوالي بأف صديقو جاء لزيارتو في مزرعتي المركز، لباحثصديؽ الشييد أبو جراد ، المزارع صداـ جماؿ وش آغاافاد وحوؿ ىذه الجريمة 
مساءًا سمع صوت عدة  13:00مف منتصؼ يـو االثنيف، وأثناء جموسيما سوية وصؿ المنطقة عدد مف الشباف، وعند الساعة  12:00الساعة 

يو، أعيرة نارية كما شاىد الرماؿ تتطاير مف حولو وصديقو، وسمع صديقو يناديو بأف ينبطح أرضًا، فانبطح، في حيف أف أبو جراد جثـ عمى ركبت
عد ثـ شاىده يسقط أرضًا، فذىب إليو فوجده مصابًا في رأسو وينزؼ دمًا، حاوؿ أف يستنطقو الشيادتيف ولكف نزيؼ الدـ مف أنفو وفمو منعو، ب

دقائؽ اتصؿ أخيو عمى االسعاؼ في حيف أنو ذىب لطمب النجدة واحضار سيارة لنقؿ صديقو إلى المستشفى، ونجح في العثور عمى سيارة لدى 
زرعة د المزارعيف القريبيف، وبالفعؿ نقموا أبو جراد لممستشفى، وبعد ذلؾ أعمف عف وفاتو. ويؤكد ورش آغا أف منطقة تيف ونيس الكائنة فييا مأح

 عائمتو تقع في منطقة حدودية منخفضة، تكشفيا حدود الفصؿ الشمالية، وجاء إطالؽ النار تجاىو وصديقو بشكؿ مباشر".
 

 المسحال غرب مدينة غزة زيادن ىيثم جريمة اغتيال المواط
، دوف اف تمقػػي بػػااًل، أو تبػػدي أي اكتػػراث جديػػدةاغتيػاؿ  يمػػةارتكبػت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي خػػالؿ الفتػرة التػػي يتناوليػػا التقريػػر، جر 

الدوليػػة الخاصػػة بحقػػوؽ  بقواعػػد القػػانوف الػػدولي، التػػي تصػػنؼ ىػػذا النػػوع مػػف الجػػرائـ عمػػى أنػػو يشػػكؿ انتياكػػًا جسػػيما ومخالفػػا لممعػػايير
. وحسػب توثيػؽ 2اإلنساف كافة، التي كفمت الحؽ في الحياة والسالمة البدنية كحؽ أساسي غير قابؿ لالنتقاص تحت أي مف الظػروؼ

مػػف صػػباح اليػػـو  70:30قصػػفت الطػػائرات الحربيػػة اإلسػرائيمية بصػػاروخ واحػػد عنػػد حػػوالي السػػاعة فقػػد مركػز الميػػزاف لحقػػوؽ اإلنسػػاف 
بػػالقرب مػػف موقػػع بػػدر  ،عامثثًا( 62) المسثثحال ابثثراىيم يثثادز ىيثثثم كػػاف يسػػتقميا المػػواطف ، دراجػػة ناريػػة 30/4/2073اء الموافػػؽ الثالثػػ

عمػػى الفػػور التػػابع لكتائػػب القسػػاـ فػػي منطقػػة الشػػاطئ غػػرب حػػي النصػػر غػػرب مدينػػة غػػزة، وقػػد أدى القصػػؼ إلػػى استشػػياد المسػػحاؿ 
مػػف سػػكاف مخػػيـ الحػػؽ اعمنػػت قػػوات االحػػتالؿ االسػػرائيمي بانيػػا اسػػتيدفت المسػػحاؿ وىػػو وفػػي وقػػت آخػػريف بجػػراح متفاوتػػة، واصػػابة 

 .الشاطئ غرب مدينة غزة

                                                      
2

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف في زمف الحرب المؤرخة في  147، 146الميزاف في تحميمو واستخالصو ليذه النتيجة، إلى نص المادتيف يستند مركز  
لى المبدأ األوؿ مف مبادئ األمـ المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعاليف لعمميات اإلعداـ خارج نطاؽ القانوف 1949آب/ أغسطس  12 واإلعداـ التعسفي ، وا 

( مف المعاىدة الرابعة المتعمقة بقوانيف وأعراؼ الحرب الموقعة في الىاي في الثامف عشر مف أكتوبر/ تشريف األوؿ 23، و نص المادة )2واإلعداـ دوف محاكمة
 .) الىاي ( التي تستند إلييا دولة االحتالؿ الحربي قانونيًا في تعامميا مع الفمسطينييف كما تدعي1907
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 األطفالجرائم قتل واصابة 
حيث  ،2013نتيجة االنتياكات االسرائيمية واالستخداـ المفرط لمقوة، خالؿ العاـ  تواصمت االنتياكات التي يتعرض ليا األطفاؿ

وكاف االطفاؿ األكثر معاناة  .بجروح متفاوتة( اخريف 13ات االحتالؿ اإلسرائيمي عف مقتؿ طفؿ واصابة )اسفرت اعتداءات قو 
والديو، ومنيـ مف دمر منزلو او  أحدوتعرضًا آلثار االعتداءات االسرائيمية المباشرة وغير المباشرة. فمنيـ مف تعرض لإلصابة او فقد 

االطفاؿ ىـ االكثر معاناة لضعفيـ وعدـ  يبقى عف االمف واالستقرار، وفي معظـ الحاالتاجبر عمى االنتقاؿ مف مكاف سكنو بحثًا 
 .تمتعيـ بالحد األدنى مف حرية االختيار

 
 جرائم قتل واصابة االطفال كما يمي9 أبرزيستعرض التقرير 

 
 يو بالقرب من منزلياسنوات( بنيران قوات االحتالل بينما كانت تم 2العديني )عبدربو إصابة الطفمة ناىد احمد 

مف صباح يـو السبت  9:00بعيار ناري في القدـ اليسرى، عند حوالي الساعة  سنوات( 3العديني )عبدربو ناىد أحمد أصيبت الطفمة 
ونقمت العديني إلى مستشفى شيداء األقصى لتمقي العالج. يذكر أف قوات االحتالؿ المتمركزة قرب حدود  ،19/01/2013الموافؽ 
بينما كانت تميو أماـ  العدينيفتحت نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطع في المنطقة الشرقية مف قرية وادي السمقا وقد أصيبت الفصؿ، 
 متر. 1000عف حدود الفصؿ مسافة حوالي  المنزؿ يبعدو  الواقع في قرية وادي السمقا، جنوب شرؽ مدينة دير البمح،منزليا 

عامًا(،  28أنا ىنادي زايد سعيد العديني، أبمغ مف العمر )الدة الطفمة لباحث المركز جاء فييا ما يمي:ووفقًا إلفادة مشفوعة بالقسـ أدلت بيا و 
 1أفراد(، وأسكف في قرية وادي السمقا، شارع روضة اليدى، ويبعد منزلنا عف حدود الفصؿ مسافة تقدر ب ) 5متزوجة ولدي أسرة مكونة مف )

، بينما كنت أنا وابنتي ناىد أحمد عبدربة العديني مف مواليد 19/1/2013ـ السبت الموافؽ صباح يو  8:00كيمو(، عند حوالي الساعة 
(، جالسيف أماـ المنزؿ، وكانت أبنتي بالقرب مني، سمعت صوت إطالؽ لمنيراف ناحية حدود الفصؿ في المنطقة الشرقية، وبينما كانت 2010)

عمى الفور قمت وتفقدتيا شاىدت دماء تنزؼ مف ساقيا اليسرى، فحممتيا ووصؿ ابنتي تميو أماـ عيني سقطت ابنتي عمى األرض وصرخت و 
عامًا(، فقمت بوضعيا عمى الدراجة النارية )التكتؾ(، التي يممكيا عميا، ونقمت ابنتي إلى العيادة الحكومية  42عميا سمير عبدربة العديني )

ميا إلى مستشفى شيداء األقصى في مدينة دير البمح، حيث خضعت لمفحص )المستوصؼ(، في القرية، وعمى الفور أمرني الممرضيف ىناؾ بنق
 والعالج وأخبرني األطباء أف إصابة ابنتي متوسطة،  حيث غادرنا المشفى بعد ثالثة ساعات.

 
 عامًا( بنيران قوات االحتالل شمال قطاع غزة 25اصابة الطفل يزيد محمد أبو خضر )
تمركزة داخؿ ابراج المراقبة وفي محيطيا عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيـ الرشاشة فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي الم
، تجاه عدد مف المواطنيف، الذيف تواجدوا في 5/4/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  17:30بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة 

مترًا مف تمؾ الحدود، لغرض التنزه في  400إلى  20ح ما بيف منطقة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا، عمى بعد يتراو 
تخممو إطالؽ عدد مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، ما تسبب في إصابة الطفؿ:  -رحالت خموية -المساحات الخضراء في المنطقة
نة غزة، ووصفت المصادر وىو مف سكاف حي التفاح بمدي -عامًا( بعيار ناري في الساؽ اليمنى 16يزيد محمد صالح أبو خضر )

ساعات في  ةالطبية في مستشفى الشفاء جراحو بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف إطالؽ النار استمر لمدة زادت عف الثالث
ات تمؾ المناطؽ. والجدير ذكره أف يـو الجمعة أصبح يومًا تتجو فيو العائالت الفمسطينية والشباف لمتنزه في الخالء ووسط المساح
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المزروعة قرب حدود الفصؿ، وىو يـو كررت فيو قوات االحتالؿ استيداؼ المتنزىيف بإطالؽ النار المباشر وقنابؿ الغاز المسيؿ 
 لمدموع.

 صّرح نهًركس تًا ٌهً: ػاياً(، 71ٌسٌد يذًد صالح أتى خعر )ودىل يا تؼرض نه انطفم: 

توجيت برفقة أبناء أعمامي إلى منطقة شرؽ جباليا وبالتحديد إلى المنطقة  5/4/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  13:00عند حوالي الساعة 
 يتواجدوف قرب حدود الفصؿ، وشاىدت يفمواطنال الكثير مف فشاىدت حوالي ،ىناؾإلى وصمنا حيث الشيداء،  مقبرة شرؽالواقعة  الحدودية
 بعض كافو السمؾ الفاصؿ،  داخؿمتر تقريبًا  100عمى بعد يتوقفوف  جيبات عسكرية إسرائيمية وأربعة جنود إسرائيمييف يحمموف أسمحتيـ خمس

فحدود الفصؿ تقدمت باتجاه السمؾ الفاصؿ األوؿ )فالمواطنيف يمقوف الحجارة عمى الجنود اإلسرائيمييف، وكنت أسمع صوت إطالؽ نار متقطع، 
: "روح لي سمعت جندي يقوؿف لغرض المشاىدة، ،الشائؾ ئريداال حتى وصمت السمؾ(، متتالية تفصميا مسافة قصيرة ثالثة أسالؾ تتألؼ مف

سقطت و شعرت بقدمي اليمنى ترتعش  ثـّ ، ا، فأمسكت حجرًا وألقيتو تجاىيتجاه مكانيبيتؾ،.. روح بيتؾ"، ثـ شاىدت الجيبات العسكرية تتقدـ 
أمتار تقريبًا، ثـ ربط أحدىـ قدمي بواسطة  10سافة سحبني أبناء عمي تجاه الغرب مو  مبتعدًا، زحؼبالبدأت أيقنت أني قد أصبت، فأرضًا، 

بواسطة  أحد الشباف نقمني مف الحدود وىناؾ متر 200حمموني إلى مسافة  حيث كانت تنزؼ دمًا، وكنت أشعر بألـ كبير، قطعة مف القماش،
وأجروا لي ستقباؿ أدخموني إلى قسـ االحيث زة، إلى مستشفى الشفاء بغ مدنيةني سيارة تدراجة نارية إلى الشارع العاـ )الخط الشرقي(، ثـ نقم

ووفقًا لمتقرير الطب الذي  -مشط القدـ -ىاليمنلقدمي قسـ جراحة العظاـ داخؿ المستشفى، أجروا لي عممية جراحية في الفحوصات الالزمة، ثـ 
ى الجانب يمف وجرح متسع، وفقداف لمجمد عمصدر عف المستشفى فقد تبيف أنني أعاني مف كسر متفتت في عظمة الرمانة الخارجية لمكاحؿ األ

 الخارجي لمكاحؿ األيمف.
 

 طفمين بجروحطفال شمال قطاع غزة فتصيب قوات االحتالل تطمق النار تجاه عدد من األ
مف  18:40فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه عدد مف األطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شماؿ مقبرة الشيداء اإلسالمية شرقي 20/8/2013ء يـو الثالثاء الموافؽ مسا
بعيار ناري في الفخذ األيمف  عامًا( 25لؤي طمعت يوسف المبحوح )جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الطفميف: 

، بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت عامًا( 23حسن سييل حسن أبو عيطة )وة الرأس، ووشظايا أعيرة في القدـ اليسرى وفر 
 .المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالمتوسطة. وأفاد الجريح

 :نهًركس جاء فٍها نؤي ووفقاً إلفادج يشفىػح تانقطى أدنى تها انعذٍح

مترًا مف حدود الفصؿ الشرقية، عمى تمة أبو  300لمسافة تقدر بػ نالزراعية شرؽ جباليا، ووصملمتنزه في األراضي ا يوسّتة مف أصدقائ تذىب" 
وسط ىدوء عاـ في و ، 20/8/2013 الثالثاءاليـو نفسو مف مساء  18:40عند حوالي الساعة و الكاس الكائنة شماؿ المقبرة شرؽ جباليا، 

 ت أناصوت ينادي عمي بالعربية الركيكة: وقؼ.. وقؼ، فيرب ت، وسمعناتجاىصوت أعيرة نارية بدت كأنيا أطمقت  تالمنطقة، فجأة سمع
، تأرضًا بسبب تواصؿ إطالؽ النار، وبعد أف توقؼ اإلطالؽ نيض تإلى جية الغرب مبتعدًا عف المكاف، وعمى بعد أمتار انبطح يوأصدقائ
خمسة جنود اسرائيمييف يتوقفوف داخؿ حدود  تالصوت فشاىدإلى مصدر  ت: تعاؿ ىوف.. وقؼ، فنظر يصوت المنادي مرة ثانية يقوؿ ل jفسمع
في كمتا ساقي بيد  بتأص نيأن تصوت إطالؽ نار، وشعر  يأثناء ىروب تبسرعة مبتعدًا عف المكاف، وسمع ت، فركضونيويناد الشرقية الفصؿ

إكماؿ  نستطيعأرضًا، ولـ  ووقعناو عيطة، حسف سييؿ أب يصديق يومع ت.. وبعد ذلؾ توقفياالبتعاد عف المنطقة كذلؾ أصدقائ تواصم نيأن
أصيب في فخذه، وبعد وصوؿ  ي، كذلؾ صديقياليسرى كذلؾ مف خمؼ رأس ياأليمف ومف قدم يالدماء تنزؼ مف فخذ تالركض، حيث شاىد

  ".لعالجشماؿ القطاع لتمقي ا إلى مستشفى كماؿ عدواف نااتصموا باإلسعاؼ الذي وصؿ المكاف بعد دقائؽ ونقم نابقية أصدقائ
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 سنوات( نتيجة قصف قوات االحتالل االحياء السكنية القريبة من حدود الفصل 2مقتل الطفمة حال سممان أبو سبيخة )
 يـو مف 15:30 الساعة حوالي عند مدفعية، قذائؼ ثالثة الشرقية الفصؿ حدود قرب المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أطمقت
 مخيـ مف الشرقية المنطقة في يقعاف ،(البحيري) سبيخة أبو لعائمة يعوداف سكنييف منزليف استيدفت ،24/12/2013 الموافؽ الثالثاء

 االحتالؿ قوات عمييا تتمركز التي الشرقية الفصؿ حدود عف ،(متر 700) حوالي ويبعداف األبرار، مسجد مف بالقرب المغازي،
 والذي ،(عاماً  34) العمر مف البالغ سبيخة أبو سالـ سمماف أحمد منزؿ يفقذيفت أصابت فقد المتوفرة لممعمومات ووفقاً  اإلسرائيمي،

 حال الطفمة مقتؿ عف القصؼ أسفر ،(البدرـو) األرضي الطابؽ في( عاماً  30) بياء شقيقو يسكف فيما األوؿ، الطابؽ في يسكف
 األقصى شيداء مستشفى إلى ونقمت ا،منزلي محيط في تميو كانت حيث ،(سنوات 2) العمر من البالغة سبيخة أبو سممان أحمد
 البالغة سبيخة أبو سالـ طالؿ بثينة السيدة أصيبت كما القصؼ، سببو داخمي نزيؼ جراء رسمياً  وفاتيا عف أعمف حيث البمح، بدير
 ،(اتسنو  5) محمد وشقيقو ،(سنوات 3)العمر من البالغ سبيخة أبو سممان بياء بالل: وىـ أطفاليا و ،(عاماً  28) العمر مف

 أبو بحيري سالـ سمماف إلى ممكيتو وتعود المجاور المنزؿ عمى الثالثة القذيفة سقطت فيما  والعموية، السفمية األطراؼ في وأصيبوا
 الجرحى أف بالذكر الجدير. ومحتوياتيا المستيدفة المنازؿ في اضرار وقوع في القصؼ وتسبب ،(عاماً  70) العمر مف البالغ سبيخة
 .بالمتوسطة بثينة السيدة جراح الطبية المصادر ووصفت البمح، دير مدينة في األقصى شيداء شفىمست إلى نقموا

 :بياء سالم أبو سبيخة بالتالي وفي ىذا السياق أفاد والد األطفال المصابين
 -فراد(، وأسكف في مخيـ المغازيأ 4عامًا(، متزوج ولدي أسرة مكونة مف ) 30"أنا بياء سمماف سالـ أبو سبيخة )البحيري(،  أبمغ مف العمر )

متر(، والمنزؿ مكوف مف طبقتيف أخي  700المنطقة الشرقية، بجوار مسجد األبرار، ويبعد منزلي عف حدود الفصؿ الشرقية مسافة تقدر ب) 
(، ومساحة المنزؿ حوالي )  34أحمد ) عمؿ في مجاؿ الزراعة، متر(، وأ 160عامًا(، يسكف الطابؽ األوؿ وأنا أسكف الطابؽ األرضي) البدرـو

متر( شرؽ منزلي، شاىدت دبابة  30، بينما كنت أجمس عمى بعد حوالي )24/12/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ  15:30عند حوالي الساعة 
لت إلى تابعة لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي تتمركز داخؿ حدود الفصؿ، ثـ سمعت صوت انفجار شديد أعقبو صوت انفجار آخر بعد لحظات. ىرو 

عامًا(،  28المنزؿ لتفقد ما جري، شاىدت دخاف يتصاعد مف منزؿ أخي أحمد، وشاىدت زوجتي بثينة طالؿ سالـ أبو سبيخة البالغة مف العمر )
سنوات( أيضًا مصاب، وعمى الفور حممت زوجتي وىرولت بيا إلى الشارع، وحضرت  3تنزؼ دمًا مف أطرافيا السفمية، وشاىدت ابني بالؿ )

ة مدنية تابعة ألحد أقاربي، فوضعت بيا زوجتي وقاـ أحد أقاربي بحمؿ ابني بالؿ ووضعو معنا في السيارة وتحركنا إلى مستشفى شيداء سيار 
األقصى في دير البمح، وفي المستشفى شاىدت أقاربي حيث عرفت منيـ أف القصؼ أسفر  أيضًا عف إصابة ابني أحمد البالغ مف العمر 

صابة ابني محمد وبالؿ  3ابنة شقيقي أحمد، وتدعي حال ) سنوات(، واستشياد6) سنوات(، وأخبرني األطباء أف إصابة زوجتي بثينة متوسطة وا 
 في األطراؼ السفمية، حيث غادر محمد المستشفى فيما ال يزاؿ بالؿ ووالدتو في المستشفى، وعندما رجعت إلى المنزؿ تفقدت محتوياتو وأثار

 ر..."القصؼ وشاىدت بو دمار كبي
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 انتياكات قوات االحتالل اإلسرائيمي في المنطقة المقيد الوصول إلييا برياً 
 

واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكؿ شبو يومي، 
مانية أياـ مف العدواف واسع ثوالذي أنيى ، 21/11/2012ء الموافؽ النار الذي أعمف عنو مساء األربعا إطالؽبالرغـ مف اتفاؽ وقؼ 

 مف بدًءا كـ 62 طوؿ عمى ونصؼ الكيمو متر كيمو تمؾ المنطقة بحوالي وتقدرالنطاؽ الذي شنتو قوات االحتالؿ عمى قطاع غزة. 
شرقي بيت  القطاع، شرقي إلى الحدود متؼت حيث حانوف، وبيت أـ النصر )البدوية(، ثـ قرية الىيا، لبيت الشمالية الغربية الحدود
 حانوف
 وقرية التركماف الشرقي، ومنطقة الشرقية، جديدة بمنطقة مروًرا غزة، شماؿ محافظة إطار في وذلؾ جباليا مف األجزاء الشرقية ثـ تأتي
 عمى وىي البمح، يرد محافظة تقع شرؽ سكنية تجمعات بخمس تمر ثـ غزة، محافظة شرؽ وجنوب شرؽ ،)الديؾ جحر( غزة  وادي
 سكنية تجمعات بستة ذلؾ بعد وتمر السمقا، وادي وأخيًرا دير البمح، ومدينة المصدر، قرية المغازي، مخيـ البريج، مخيـ :التالي النحو
 يوتنتي الفخاري، وأخيًرا الجديدة، وعبساف الكبيرة، وعبساف خزاعة، و سييال، بني ىي: القرارة، و يونس خاف محافظة شرؽ أخرى

 . رفح محافظة شرؽ الشوكة عند بمدة الحدودية المناطؽ
لـ تمتـز باتفاؽ وقؼ إطالؽ النار، حيث رصد مركز الميزاف وتشير التحقيقات الميدانية التي يجرييا مركز الميزاف أف قوات االحتالؿ 

( 61ؿ قطاع غزة ما أسفر عف اصابة )شرؽ وشما استيداؼ لممدنييف الفمسطينييف( حالة 154خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير )
واتسـ األمر بعدـ الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع فييا المزارع العمؿ بأماف في ظؿ تواصؿ إطالؽ  فمسطينيًا بجروح مختمفة.

لخردة" ولجامعي النار مف قبؿ االحتالؿ واستيدافيـ لممتنزىيف والمدنييف قرب حدود الفصؿ أو لجامعي الحديد والبالستيؾ القديـ "ا
 نيف مف االقتراب مف حدود الفصؿ. الحجارة والحطب ولصائدي العصافير ولممزارعيف، األمر الذي تسبب في حرماف عشرات المواط

 

ويتعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصوؿ، التي تحاوؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، فرضيا مع القانوف الدولي اإلنساني، والسبب 
ؾ ىو أف تمؾ القوات في معرض محاوالتيا فرض المناطؽ مقيدة الوصوؿ تستخدـ إطالؽ النار والقصؼ المدفعي دوف الرئيسي في ذل

 تفرؽ بيف المدنييف والمقاتميف.  تمييز أو تناسب حيث ال
قانوف الدولي األمر الذي يشير إلى تعمد قوات االحتالؿ تيجير السكاف قسريًا عف منازليـ وأراضييـ في انتياؾ جسيـ لقواعد ال

اإلنساني. كما أف فرض المنطقة العازلة يحـر المئات مف أسر المزارعيف ومالؾ األراضي في ىذه المنطقة مف مصادر رزقيـ دوف 
د ضرورة حربية. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات التقنية العالية التي تمتمكيا قوات االحتالؿ والتي تتيح ليا التحقؽ والتأك

تاـ مف طبيعة أىدافيا، ما يدفع إلى االعتقاد أف استيداؼ المدنييف ىو استيداؼ متعمد بغرض الترويع والترىيب الذي يحظره ال
 القانوف الدولي اإلنساني.

 
، في المناطؽ 2013العاـ يستعرض التقرير ممخصًا إحصائيًا لالنتياكات التي رصدتيا وحدة البحث الميداني في المركز خالؿ 

 دية المقيد الوصوؿ إلييا برًا، ومف ثـ يستعرض ىذه االنتياكات بشكؿ موجز عمى النحو اآلتي:الحدو 
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 جدول احصائي موجز يوضح االنتياكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة

 
عدد حاالت  العنوان

 االستيداف
عدد 
 القتمى

عدد 
 الجرحى

 0 0 2 استيداف التجمعات السممية
 7 2 26 ناستيداف المزارعي

 2 3 44 التوغل داخل اراضي القطاع
 41 4 52 استيداف المدنيين قرب حدود الفصل

 52 20 243 المجموع
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 قرب حدود الفصل المزارعين9 استيداف اوالً 
طؽ المحاذية المنا استيداؼ االراضي الزراعية والمزارعيف في، يتناوليا التقريرقوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي  صعدت

قرب  لممزارعيفاستيداؼ  لة( حا37. ووفقًا لتوثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فقد سجؿ وقوع )حدود قطاع غزة الشرقية والشماليةل
ويترتب عمى ىذه الممارسة  ،اشخاص اخريف( 8عف إصابة )و  ،فمسطيني( 1تمؾ االعتداءات عف مقتؿ ) أسفرتو ، حدود الفصؿ

تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ والمزارعيف ممف يممكوف أراضي فييا، وحرماف عشرات األسر مف مصدر  تداعيات خطيرة لجية
رزقيا، واقتطاع نسبة ميمة مف األراضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية 

 عة في قطاع غزة.صصة ألغراض الزراوتمثؿ نسبة ميمة مف مجموع األراضي المخ
 

 9، كما يمي1022خالل العام  قرب حدود الفصل المزارعينحاالت استيداف يستعرض التقرير عدد من 
 إصابة المواطن محمد محمود أبو سعيد بنيران قوات االحتالل بينما كان يرعى قطيع من االغنام

تجاه  16/04/2013مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ  15:30فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا عند حوالي الساعة 
مجموعة مف رعاة األغناـ الذيف كانوا يتواجدوا شرؽ مقبولة جنوب شرؽ مخيـ البريج، مما دفع رعاة األغناـ لميرب مف المنطقة وقد 

مف مساء اليـو نفسو  17:40النار مدة عشرة دقائؽ مف سيارة جيب كانت متواجدة داخؿ حدود الفصؿ. وعند حوالي  إطالؽاستمر 
نيراف أسمحتيا تجاه رعاة االغناـ األمر الذي أسفر عف إصابة المواطف محمد محمود مسمـ أبو سعيد  إطالؽعاودت قوات االحتالؿ 

رأس مف الماعز(، حيث اصيب أبو سعيد  35) (، بينما كاف يرعى في قطيع مف األغناـ حيث يممؾ حوالي32البالغ مف العمر )
في سيارة إسعاؼ إلى مستشفى شيداء األقصى، ووصفت  المصاب نقؿوتـ ي في الظير ومخرج تحت اإلبط األيمف، بعيار نار 

 جراحو بالمتوسطة.
مساء يـو الثالثاء الموافؽ  3:30عند حوالي الساعة  بما يمي: عامًا(، 32)أبو سعيدمحمد محمود  ىذا الحادث افاد المواطفوحوؿ 

رأس مف الماعز(، حيث كنت في المنطقة  35ي أرعى قطيع األغناـ الذي أممكو ويتكوف مف )، بينما كنت كعادت16/4/2013
أخر مف رعاة األغناـ،  كاف الجو ىاديء، شاىدت سيارة  الواقعة شرؽ مقبولة، جنوب شرؽ مخيـ البريج، وكاف في المنطقة عدد

متر( عف حدود الفصؿ، ثـ  400جيب عسكرية تابعة لقوات االحتالؿ داخؿ حدود الفصؿ متوقفة، وقد كنت عمى مسافة تقدر ب)
ىدأ إطالؽ دقائؽ(، شعرت بالخوؼ فيربت مف المكاف وىرب األخريف، ورجعت بعد اف  10سمعت صوت إطالؽ نار استمر لمدة )

مف نفس اليـو وأثناء عودتي سمعت صوت إطالؽ لمنار وشعرت بشيء  17:40النار، وواصمت رعي القطيع، وعند حوالي الساعة 
يمتطـ في جسدي فجمست عمى االرض وقاـ زمالئي االخريف باستدعاء سيارة اإلسعاؼ، وبعد وقت قصير وصمت سيارة تابعة 

مستشفى شيداء األقصى في مدينة دير البمح، حيث أدخمت لقسـ االستقباؿ وتمكف األطباء مف  لجمعية اليالؿ األحمر، وأقمتني إلى
العثور عمى الرصاصة حيث كانت عالقة في مالبسي، وأخبرني األطباء أنني اصيبت في الظير مدخؿ، ومخرج مف تحت اإلبط 

 األيمف..."
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 ل وزاولتو عمموصابة المزارع احمد عماد حمدين بنيران قوات االحتالل خال إ
 عند الرشاشة، أسمحتيـ نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى المنتشرة المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 في تواجدوا الذيف العصافير، وصائدي المزارعيف مف عدد تجاه ،2/6/2013 الموافؽ األحد يـو صباح مف 6:00 الساعة حوالي
 21) حمديف محمد عماد أحمد: المزارع إصابة في تسبب ما جباليا، شرقي صفية أبو منطقة في الفصؿ حدود قرب ائنةالك المزارع
 إلى المزارعيف دفع ما بالمتوسطة، جراحو عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر وصفت األيمف، الفخذ في ناري بعيار ،(عاماً 
 .مزارعيـ عف واالبتعاد أعماليـ ترؾ
 ومزرعة المحصوؿ، جمع بيدؼ البطيخ، محصوؿ يزرع أحمد أبو يدعى مزارع مع لالتفاؽ لو أصدقاء صحبة ذىب" بأنو مركزلم الجريح ادوأف  
 صوت سمع خاصتو الكارو عربة عف ينزؿ أف وقبؿ وصولو وبمجر جباليا، شرؽ الشرقية الفصؿ حدود مف متراً  200 بعد عمى تقع أحمد أبو

 يفروف العصافير صائدي مف عدداً  وشاىد الفخذ، منطقة مف تنزؼ وشاىدىا تحريكيا، يستطع ولـ اليمنى، بساقو يشعر ـل ثـ واحد، ناري عيار
 االتصاؿ بعد -ىناؾ االسعاؼ سيالقييـ حيث الشرقية المقبرة طريؽ إلى الجنوب نحو متجييف العربة عمى أصدقائو نقمو ثـ ومف المكاف، مف
 لو قدـ وىناؾ ،2/6/2013 الموافؽ األحد صباح مف 6:45 الساعة عند ووصميا المستشفى إلى فنقؿ انتظاره في االسعاؼ وجد وىناؾ -عميو

 البالتيف بأف األطباء لو وقاؿ الفخذ، عظـ في كسور ثالثة لحدوث خارجي مساعد بالتيف لتركيب العمميات قسـ وأدخؿ المالئـ، العالج األطباء
( 7) منيـ أفراد( 10) مف المكونة عائمتو إعالة في والده ومساعدة العمؿ يستطع لف وبذلؾ الفترة، تتمدد فأ ويجوز شيور،( 4) لمدة معو سيستمر
 الفصؿ. حدود قرب متراً  300 بعد عمى فييا يصؿ التي األولى المرة أنيا مضيفاً  أطفاؿ،

 
 غزةإصابة المزارع عمر غياض أبو محارب بنيران قوات االحتالل شرق دير البمح وسط قطاع 

 جنوب السمقا وادي قرية مف الشرقية المنطقة تجاه أسمحتيا نيراف ،(كسوفيـ) حاجز عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 غياض عمر المزارع اصابة عف ذلؾ أسفر  ،14/6/2013 الموافؽ الجمعة يـو مف 19:00 الساعة حوالي عند البمح، دير شرؽ
 وادي قرية شرؽ الواقعة مزرعتو في كاف بينما االيمف، الفخذ في ناري عيار بشظية ،(عاماً  47) لعمرا مف البالغ محارب أبو سالـ
 سيارة قابمتو القرية وسط وفي مدنية سيارة بواسطة ونقؿ ،(متر 400)ب تقدر مسافة الشرقية الفصؿ حدود عف تبعد والتي السمقا

(. رجاؿ) الجراحة لقسـ ادخؿ حيث البمح، بدير االقصى شيداء مستشفى يال وأقمتو الفمسطيني اليالؿ لجمعية التابعة االسعاؼ
 . بالمتوسطة جراحو ووصفت

أسكف في قرية وادي السمقا، كما يمي: عامًا(،  47)أبو محارب،أنا عمر غياض وحوؿ ظروؼ الحادث يورد التقرير مقتطفات مف افادة المواطف 
متر(، وأممؾ قرب منزلي قطعة أرض زراعية  600ي يبعد عف حدود الفصؿ مسافة تقدر ب)جنوب شرؽ مدينة دير البمح، وسط القطاع، ومنزل

متر مربع( والمساحة الباقية مزروع بداخميا أشجار مف الزيتوف، وىي  2500دونمات(، مزروع أشتاؿ الكوسيا في مساحة تقدر ب) 4تقدر ب)
الفصؿ الي الشرؽ منيا موقع )كسوفيـ العسكري(، عند حوالي الساعة  متر(، حيث يقع عمى حدود 400تبعد عف حدود الفصؿ مسافة تقدر ب)

، بينما كنت أقـو بري اشتاؿ الكوسيا وأتفقدىا، سمعت صوت عياريف نارييف وشعرت بشيء يمتطـ 14/6/2013مف يـو الجمعة الموافؽ  19:00
دي وتحركت تجاه المنزؿ حينيا حضر أوالدي صرخت عمى أوالسيؿ مف فخذي، فعرفت أنني اصيبت، في فخذي األيمف، وشاىدت دماء ت

عامًا(، واتصموا بسيارة اإلسعاؼ التابعة لميالؿ األحمر الفمسطيني لكنيا تأخرت في الوصوؿ، ومف ثـ أحضر  43وزوجتي وشقيقي جماؿ )
ة اإلسعاؼ التابعة لميالؿ، ونزلت شقيقي سيارة مدنية تعود ألحد أقاربنا وصعدت بيا وتحركت تجاه المستشفى، وفي وسط القرية قابمتنا سيار 

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

 مدة يوميف، ومف رجعت إلى المنزؿ ولكنني لـ أستطع ممارسة حياتي كالمعتاد، وأخبرني األطباء بضرورة مراجعتيـ بعد اسبوع"
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  عامًا( بنيران قوات االحتالل بينما كان يقوم بجني محصول البطاطا26إصابة الطفل محمد رفيق الشنباري )
مف يـو األحد  8:30ئيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالؿ اإلسرا

، تجاه عدد مف المزارعيف الذيف تواجدوا في المزارع المحاذية لمحدود، والكائنة في منطقة بورة أبو سمرة 15/12/2013الموافؽ 
 17ة، ما تسبب في إصابة الطفؿ: محمد رفيؽ عبد المطيؼ الشنباري )الحدودية الزراعية شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غز 

 .عامًا(، بعيار ناري في ساقو اليسرى، وصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة
 مركز9 لمعامًا( من سكان بيت حانون  13وأفاد المزارع9 عمي خالد محمد أبو عودة )

جتو: محمد رفيؽ الشنباري( في جني محصوؿ البطاطا في مزرعة الحاج: فايز أبو شماس المالصقة لحدود الفصؿ يعمؿ ونسيبو )شقيؽ زو "أنو ب
مف صباح يـو األحد لعممو صحبة نسيبو كالمعتاد، وعمموا في مزرعة  7:00الشمالية في منطؽ بورة أبو سمرة الزراعية، وأنو ذىب عند الساعة 

مترًا، وتحدىا مف الشماؿ مزرعة خضروات البازيالء والبصؿ التي تبعد عف الحدود  500مسافة تقدر بػالبطاطا التي تبعد عف حدود الفصؿ 
مترًا فقط، والمزرعة بكامميا مكشوؼ لجنود االحتالؿ المتمركزيف في برج لممراقبة يقع إلى الشماؿ الغربي ولدوريات االحتالؿ المارة  200مسافة 

مف صباح األحد نفسو وفي جو ىادئ وشمس ساطعة بعد منخفض بارد، وبينما  8:30د حوالي الساعة داخؿ حدود الفصؿ، وأثناء العمؿ عن
كنت أتواجد عمى بعد عشرة أمتار مف نسيبي محمد سمعت صوت عيار ناري وشاىدت الرماؿ تتطاير مف جوار محمد، ثـ سمعتو يصرخ، 

لدماء تنزؼ مف ساقو اليسرى، في ىذه األثناء تجمع عدد مف العماؿ حولو، وتواصؿ اطالؽ النار، وسقط محمد أرضًا، فأسرعت تجاىو فشاىدت ا
مترًا تقريبًا حتى جاء أحد المزارعيف  70فساعدوني بحممو في حيف اتصؿ مالؾ الزرعة بسيارة االسعاؼ، كاف محمد يتألـ بشدة، سرنا بو مسافة 

معو عمى الدراجة وسرنا نحو المستشفى سالكيف الطريؽ الواصؿ ما بيف القرية راكبًا دراجة نارية مف نوع تراكتروف )أربع عجالت( فركبت ومحمد 
 البدوية وبيت الىيا إلى الشرؽ مف البورة، وعند وصولنا الطريؽ وصمت سيارة االسعاؼ فركبناىا إلى مستشفى كماؿ عدواف الحكومي في مشروع

 وه لقسـ العظاـ بيدؼ إجراء جراحة في ساقو." بيت الىيا، وىناؾ قدموا لنسيبي العالج في قسـ االستقباؿ ثـ حول
 

 الحرثاني بنيران قوات االحتالل شمال قطاع غزة أمجدإصابة المزارع يحي 
مف يـو االثنيف  16:30فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة 

مف المزارعيف الذيف تواجدوا في المزارع المحاذية لمحدود، والكائنة في منطقة الصفا شرؽ مقبرة  ، تجاه عدد16/12/2013الموافؽ 
عامًا(، بعيار  19الشيداء االسالمية شرقي جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة المزارع: يحيى أمجد محمد الحرثاني )

 شفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. ناري في قدمو اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مست
 وأفاد الجريح الحرثاني لممركز بما يمي9 

ء عمو "أنو يسكف في منزؿ العائمة ببمدة جباليا، وتمتمؾ عائمتو أرضًا زراعية شرؽ المقبرة زرعت فييا أشتاؿ الزيتوف، ذىب كالمعتاد ىو وأبنا
ناء عممو في اقتالع الحشائش النابتة حوؿ سيقاف أشتاؿ الزيتوف باستخداـ الفأس لرعايتيا وصنع حفر حوؿ سيقانيا )تجوير( لغرض رّييا، وأث

مف مساء االثنيف، ووسط جو ىادئ  16:30مترًا عند الحدود وقبالة برج المراقبة الكائف شرؽ المقبرة تمامًا، عند حوالي الساعة  600عمى بعد 
اليسرى، ثـ لـ يدري بنفسو إال وأبناء عمو وعدد مف المزارعيف يحمموه عمى عربة يسود المنطقة، سمع صوت عيار ناري، ثـ شعر بألـ في ساقو 

 كارو، وشاىد قدمو مربوطة وعمـ أف أحد أبناء عمو ربطيا بقطعة مف مالبسو الداخمية لوقؼ النزيؼ، وبعد انتظار لسيارة االسعاؼ عمى طريؽ
مف مساء االثنيف نفسو ونقمتو إلى مستشفى كماؿ  17:00د حوالي الساعة غربي المقبرة جاءت سيارة االسعاؼ عن -الخط الشرقي -الكرامة

 عدواف، وىناؾ قدـ لو األطباء العالج الالـز وعمـ أف عيارًا ناريًا اخترؽ قدمو اليسرى ونفذ دوف إحداث كسور".
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 :اضتهداف انًدٍٍٍَ قرب ددود انفصم: ثاٍَاً 
فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ المحاذية لحدود قطاع غزة  لتي يتناوليا التقرير،خالؿ الفترة ا واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي

توثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فقد سجؿ وقوع ووفؽ الشرقية والشمالية بشكؿ شبو يومي، مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في المنطقة. 
واستيداؼ المدنييف قرب حدود الفصؿ  تمؾ االعتداءاتفرت أسحالة استيداؼ لممدنييف قرب حدود الفصؿ الشمالية والشرقية. ( 61)

 .( اخريف بجروح متفاوتة52اصابة )و ، فمسطينييف( 5عف مقتؿ )
 

 ضمن ىذا السياق عمى النحو اآلتي9يستعرض التقرير االنتياكات التي وثقيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
 حتالل شمال قطاع غزةاصابة المواطن عوض عبد اهلل الزعانين بنيران قوات اال

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة الكائنة عمى الجدار االسمنتي مف حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسحتيا، 
فراغ القمامة التابعة لبمدية بيت حانو 5/1/2013مف صباح يـو السبت الموافؽ  10:15عند حوالي الساعة  ف، ، تجاه شاحنة جمع وا 

مترًا مف حدود الفصؿ، وذلؾ أثناء إفراغيا حمولتيا  200أثناء تواجدىا في منطقة أرض دمرة "المعروفة بالمزبمة" عمى مسافة تقدر بػ
عامًا( بشظايا عيار ناري في الرأس، ووصفت  36مف القمامة، ما تسبب في إصابة العامؿ: عوض عبد اهلل عمي الزعانيف )

بيت حانوف جراحو بالطفيفة، كما تضررت الشاحنة بشكؿ طفيؼ. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المزبمة المصادر الطبية في مستشفى 
، وبعد منع قوات االحتالؿ البمدية مف إلقاء 2007ىي منطقة حدودية مف أرض دمرة كانت تستخدـ كمكب لمنفايات حتى العاـ 

 ؽ منطقة جحر الديؾ في مدينة غزة. القمامة استعاضت عنو بإلقائيا في مكب النفايات الكائف شر 
مف صباح اليـو نفسو، وبعد إلقاء  6:30وأفاد الجريح الزعانيف: "أنو ذىب إلى المزبمة إلفراغ الشاحنة عند حوالي الساعة وحوؿ ىذه الجريمة 

يضرب مرآة الشاحنة اليسرى الكائنة جوار القمامة عادوا لمبمدة بيدؼ جمع المزيد منيا، وفي المرة الثانية وأثناء عممية اإلفراغ فوجئ بشئ ما 
 كرسي السائؽ، ثـ شعر بشئ ما يضر الجية اليمنى العميا مف رأسو، وعند تحسسو المكاف شاىد دماء تسيؿ مف رأسو، فأسرع وركب الشاحنة التي

التحرؾ، وبعد قياـ السائؽ باالتصاؿ  حاوؿ سائقيا: محمد نصير اإلسراع واالبتعاد عف المكاف غير أف عجالتيا انغرست في الرماؿ ولـ تستطع
بشظايا بالبمدية أرسمت ليـ سيارة إسعاؼ تابعة لوزارة الصحة نقمتيـ لمستشفى بيت حانوف، وبعد االطمئناف عمى حالتو قاؿ لو األطباء أنو أصيب 

 -جوار السائؽ -ييف أصابا مرآة الشاحنةعيار ناري، وأف إحدى الشظايا استقرت في عظـ الجمجمة، وعمـ أف قوات االحتالؿ أطمقت عياريف نار 
حيث كاف يتوقؼ". وأفاد السيد سفياف حمد )مدير بمدية بيت حانوف( أف البمدية عادت إللقاء القمامة في منطقة المزبمة بشكؿ رسمي  -وصندوقيا

، 17/12/2012بيت حانوف )إيرز( بتاريخ  بعد اتفاؽ مسبؽ مع قوات االحتالؿ تـ بواسطة مكتب التنسيؽ التابع لييئة الشئوف المدنية في معبر
 وأنيـ فوجئوا باستيداؼ طاقـ البمدية التابع لقسـ الصحة.

 
 إصابة المواطن عبد اهلل محمد سفيان معروف بنيران قوات االحتالل بينما كان يقوم بجمع الحديد والخردة

 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيـ نيراف الشمالية، لفصؿا حدود عمى المراقبة أبراج في المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 القديـ، والبالستيؾ والحديد الحطب والحصى الحجارة جامعي مف عدد تجاه ،21/1/2013 الموافؽ االثنيف يـو صباح مف 9:30
 في تسبب ما الىيا، يتب غرب شماؿ الفصؿ حدود بمحاذاة سيناي ايمي مخالة محيط في الكائنة جزر أبو أرض في تواجدوا الذيف
 الطبية المصادر ووصفت اليمنى، الساؽ في ناري بعيار ،(عاماً  18) معروؼ محمود" سفياف محمد" اهلل عبد: وىو أحدىـ، إصابة

 .مساعد خارجي بالتيف لزرع جراحية عممية إجراء استمـز بكسر لو تسببت حيث بالمتوسطة، جراحو عدواف كماؿ مستشفى في
خوتو ذىب" بأنو لممركز عروؼم الجريح وأفاد   مف والبالستيؾ الخردة الحديد لجمع يممكونيا كارو عربة عمى عمو أبناء صحبة األطفاؿ وا 

عاشة لمتجار بيعيا لغرض الىيا بيت شماؿ الحدودية المنطقة  40 -20) بيف ما يتراوح مبمغاً  يجني حيث أفراد، تسعة مف المكونة أسرتو وا 
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 تبعد لمنطقة وذىب االثنيف، صباح مف 6:00 الساعة حوالي عند الحدودية المنطقة في لمعمؿ ذىب أنو وقاؿ بيا، ؿيعم التي األياـ في( شيكؿ
 تأىيؿ إلعادة المزارعيف يجيزىا كاف مياه خراطيـ وخربت ساعات قبؿ االحتالؿ قوات فييا توغمت مترًا، 200بػ تقدر مسافة الفصؿ حدود عف

 حوالي وعند... وتباع تجمع أف يمكف وأشياء الخردة الحديد مف قطع عادةً  الجرافات حفر مكاف يبيف كما ي،الحدود لمسمؾ المحاذية أراضييـ
 الحديد جامعي مف عدد وتجاه تجاىو بكثافة النار يفتح تواجده مكاف يقابؿ خشبي مراقبة برج داخؿ إسرائيمي جندي شاىد 9:30 الساعة

 أصيب، أنو فأيقف منيا، تنزؼ الدماء وشاىد فييا، كبير بألـ احساسو أعقبو اليمنى بساقو يرتطـ ام بشيء شعر ثـ منو، مقربة عمى والبالستيؾ
 زحؼ ذلؾ وبعد دقيقة،( 20) إلى تصؿ لمدة إلسعافو التقدـ مف والشباف وأقربائو اخوتو منع حولو النار إطالؽ تواصؿ ولكف النجدة، طالباً  فصرخ
 وأبناء اخوتو رافقو... المكاف عف بعيداً  كارو عربة عمى ونقمو حممو مف الشباف أحد استطاع حتى مترًا، 100بػ تقدر لمسافة المكاف عف مبتعداً 
 المزارعيف ألحد تعود تندر بيجو سيارة نقمتو( سابقاً ) الواحة منتجع مف القريبة زنداح منطقة وصوليـ وعند البحر، طريؽ سالكيف العربة عمى عمو

 ."لممستشفى
 

 ممدوح مينا الكفارنة بنيران قوات االحتالل بينما كان يقوم بجمع الحصى والحجارة العادة استخدامياإصابة المواطن 
مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  11:30فتحت جنود االحتالؿ اإلسرائيمي، نيراف أسمحتيـ الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة 

البالستيؾ القديـ، الذيف تواجدوا في منطقة دمرة المحاذية لحدود الفصؿ شماؿ الحجارة والحديد و ، تجاه عدد مف جامعي 29/1/2013
عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيسر،  19شرؽ بيت حانوف، ما تسبب في إصابة أحدىـ، وىو: ممدوح مينا منصور الكفارنة )

 شفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة.ووصفت المصادر الطبية في مست
 : عمى النحو اآلتي:ممدوح مينا منصور الكفارنةة مشفوعة بالقسـ صّرح بيا لممركز، المواطف قتطفات مف إفادم

مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  6:00ذىبت صحبة ابف عمي/ كامؿ أدىـ الكفارنة عمى عربة كارو يجرىا حصاف أممكيا، عند حوالي الساعة 
مترَا،  300ؽ بيت حانوف، وعممنا في مسافات تبعد عف السياج الحدودي مسافة تقدر بػإلى منطقة دمرة الحدودية الكائنة شماؿ شر  29/1/2013

مف صباح الثالثاء نفسو  10:00كاف ىناؾ عدد العماؿ جامعي الحجارة مثمنا في المنطقة، وكاف اليدوء يعـ المكاف، وعند حوالي الساعة 
( دقيقة انسحبت 30ىدت عدد مف الجنود يترجموف مف الجيبات، وبعد مرور )شاىدت أربع جيبات عسكرية تتوقؼ قبالنا داخؿ حدود الفصؿ، وشا

صباحًا سمعت صوت عيار ناري،  11:30الجيبات مف المكاف، واصمت وابف عمي عممنا بشكؿ عادي ووسط ىدوء عاـ، وعند حوالي الساعة 
ركت أني قد أصبت، ركضت بسرعة تجاه الجنوب، ثـ ثـّ شعرت بألـ في فخدي األيسر، تفحصت المكاف فشاىدت الدماء تنزؼ مف الفخذ، أد

مترًا مف الحدود، فواصمت االبتعاد عف  600مترًا، كنت أنا عمى بعد  600سقطت أرضًا، فشاىدت جنود إسرائيمييف يبعدوف عني مسافة تقدر بػ 
واصمة مف التعب واأللـ، ثـ وصمني ابف عمي المكاف زحفًا، وشاىدت عماؿ  الحجارة يفّروف مف المنطقة، ثـ سقطت أرضًا، حيث لـ أستطع الم

، حيث قّدـ ....وبعض الشباف عمى عربة الكارو خاصتي، وحمموني ونقموني بواسطة العربة إلى مستشفي بيت حانوف، كاف الدماء تنزؼ بغزارة
ولوني الستكماؿ العالج في مستشفى كماؿ لي األطباء العالج المالئـ قالوا لي أني أصبت بعيار ناري نافذ في الفخذ األيسر )دخؿ وخرج(، ثـ ح

مف مساء اليـو نفسو، وذلؾ لممتابعة العالجية خوفًا مف النزيؼ المستمر الذي أعاني منو، وغادرت المستشفى  13:00عدواف عند حوالي الساعة 
 بعد يوميف مف العالج.

 
 بجمع الحصى شرق خان يونس إصابة المواطن عامر مازن أبو حدايد بنيران قوات االحتالل بينما كان يقوم

 07:00فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى بالقرب مف معبر صوفا شرؽ بمدة الفخاري 10/06/2013مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 

عامًا(، بعيار ناري نفذ مف كتفو االيسر  21اف يونس، ما تسبب في إصابة أحدىـ، وىو: عامر مازف شحدة ابو حدايد )شرقي خ



 

 27 

وخرج مف الجزء العموي في صدره ووصفت المصادر الطبية في مستشفى غزة االوروبي جراحو بالحرجة، وادخؿ الى غرفة العناية 
  المكثفة في المستشفى لتمقي العالج.

 
عامًا( عمى دراجة نارية )تكتؾ(  19عامًا( و )ياسر  21عامًا( لممركز بأنو 'ذىب برفقة شقيقيو عامر ) 18اد شقيؽ الجريح ساىر ابو حدايد )وأف 

يممكونيا لجمع الحصى مف محيط معبر صوفا شرؽ بمدة الفخاري شرؽ خاف يونس، لغرض بيعيا لمتجار، وبعد وصوليـ الى المنطقة باشروا 
صباحًا، شاىدت جيب عسكري  7:00متر عف الشريط الحدودي الفاصؿ، وعند حوالي الساعة  100جمع الحصى عمى بعد حوالي عمميـ في 

بية تابع لقوات االحتالؿ يقؼ داخؿ الشريط الحدودي، ترجؿ منو اربعة جنود، وسمعت احد الجنود يأمرنا بمغادرة المكاف وكاف يتحدث بالغ العر 
وف(، وخالؿ محاولتنا الفرار مف المكاف سمعت صوت اطالؽ نار، وبعد لحظات قاؿ لي عامر بانو اصيب وشاىدتو وقاؿ لنا) يال روح مف ى

يسقط عمى االرض، شاىدت دماء عمى قميصو، وقمت عمى الفور انا وشقيقي ياسر بحممو ونقمو بواسطة عربة التكتؾ الى مستشفى غزة 
 الكتؼ وادخؿ الى قسـ العناية المكثفة واخبرني االطباء باف حالتو حرجة.االوروبي، حيث تبيف بانو مصاب بعيار ناري في 

 
 

 قوات االحتالل تطمق النار بشكل عشوائي تجاه كل من يقترب من الشريط الفصل الحدودي
 الرشاشة أسمحتيـ نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف عدد تجاه ،1/3/2013 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 14:00 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ
 ما يتراوح بعد عمى جباليا، شرؽ لمحدود المحاذية الكاس أبو وتمة صفية وأبو الحصيف وأبو اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي مناطؽ

 مف عدد إطالؽ تخممو -خموية رحالت -المنطقة في الخضراء المساحات في التنزه لغرض الحدود، تمؾ مف راً مت 400 إلى 50 بيف
 الساقيف كمتا في نافذ ناري بعيار ،(عاماً  18) حميد جودت ناصر جياد: مف كؿ إصابة في تسبب ما لمدموع، المسيؿ الغاز قنابؿ
 23) جميـو أبو ديب سيد الرحمف وعبد الشجاعية، حي سكاف مف وىو -زةغ بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكماؿ وحوؿ
( عاماً  20) عبيد ابراىيـ الفتاح عبد وأحمد جباليا، مخيـ سكاف مف وىو -اليسرى الساؽ عظاـ كسر في تسبب ناري بعيار( عاماً 
 .بالمتوسطة يـجراح عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليمنى الساؽ في نافذ ناري بعيار

 : عمى النحو اآلتي:أبو جميـو السيد ديبعبد الرحمف مقتطفات مف إفادة مشفوعة بالقسـ صّرح بيا لممركز، المواطف يورد التقرير 
، 1/3/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  15:15ذىبت إلى منطقة أبو صفية الحدودية عند حوالي الساعة  ، صحبة نسيبي: فخري أبو جميـو

جرد وصولي المنطقة الحدودية شاىدت عشرات الشباف الذيف تجمعوا في المنطقة، وسمعت صوت إطالؽ عدة أعيرة نارية في المكاف، وبم
 300كنت أبعد عف حدود الفصؿ الشرقية مسافة لـ أشتـّ رائحتو لبعد مكاني عنو.... وشاىدت آثار لقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع في اليواء ولكني 

مف مساء الجمعة نفسو، وبينما كنت أقؼ وسط حقؿ مزروع بالقمح أشاىد الشباف المتنزىيف ينادوف عمى  15:30ًا. وعند حوالي الساعة مترًا تقريب
 -الجنود اإلسرائيمييف الذيف يتمركزوف خمؼ مكعبات أسمنتية وضعوىا داخؿ الحدود وحوؿ ثالثة جيبات عسكرية توقفت، ويمقوف الحجارة تجاىيـ

فجأة، شعرت بشيء ما في ساقي اليسرى، شيء ساخف، أيقنت أني قد أصبت بأحد األعيرة النارية التي يطمقيا الجنود،  -عف مرماىارغـ بعدىـ 
لـ أستطع التحرؾ، توقفت مكاني، وطمبت النجدة، فجاء عدة شباف وحمموني لمسافة قصيرة حتى وصمنا دراجة نارية كبيرة ) توكتوؾ( كانت 

مترًا عف الحدود الشرقية، حيث قابمتنا في الطريؽ سيارة إسعاؼ تابعة  1500قمني غربًا حتى ابتعدنا مسافة تقدر بحوالي تتواجد في المكاف، ن
الوا لوزارة الصحة، أخذتني إلى مستشفي كماؿ عدواف مباشرة، وىناؾ قدـ لي األطباء العالج المالئـ، وقاموا بتصوير ساقي عف طريؽ األشعة، وق

، 4/3/2013ؽ قد تضررت بشكؿ كبير، وأحتاج لعميمة تركيب بالتيف خارجي لتثبيت العظـ، وحددوا ليا يـو االثنيف الموافؽ لي أف عظاـ السا
 وعممت أف ىذا البالتيف سيستمر عمى ساقي لمدة عاـ تقريبًا أحتاج خاللو لمراحة.
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 :انتىغم داخم أراظً انقطاعنثاً: ثا
واألراضي الزراعية وممتمكاتيـ  ياسكانالمناطؽ الحدودية شماؿ وشرؽ قطاع غزة و  تستيدؼ واصمت قوات االحتالؿ انتياكاتيا التي

( عممية توغؿ، في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت 56)ت الفترة التي يتناوليا التقرير المناطؽ، فقد شيدتمؾ وكؿ ما يتحرؾ في 
مئات المزارعيف مف االنتفاع مف  افحرمويع السكاف المدنييف و وتر نمات الزراعية، و خالليا آليات االحتالؿ بتجريؼ عشرات الد

  أراضييـ الزراعية القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ خسائر جديدة.
 اوليا التقرير بالتوغؿ في ووفؽ متابعة مركز الميزاف وافادات شيود العياف فاف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قامت خالؿ الفترة التي يتن

معززة بعدد مف االليات العسكرية الثقيمة ) دبابات وجرافات عسكرية (، ووسط اطالؽ نار عشوائي،  مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة
مف وفي بعض الحاالت كانت تمؾ القوات تقـو بالقاء عدد مف القنابؿ الدخانية والقذائؼ المدفعية تجاه األراضي الزراعية القريبة 

الشريط الحدودي الفاصؿ، وكاف لتكرار عمميات التوغؿ خالؿ األعواـ السابقة والعماؿ التجريؼ الواسعة التي طالت مئات الدونمات 
اثره عمى المزارعيف الفمسطينييف وسكاف المناطؽ واالحياء القريبة مف الشريط الحدودي الفاصؿ، حيث يخشى مف األراضي الزراعية 
خسائر جديدة وضياع مجيودىـ في استصالح األراضي الزراعية التي دمراتيا جرافات االحتالؿ اإلسرائيمي، ما المزارعوف مف تكبد 

دفع عدد كبير منيـ لترؾ مساحات واسعة مف األراضي دوف االنتفاع منيا، بينما قاـ بعض المزارعيف بزراعة بعض المحاصيؿ 
 مكمفة، لتفادي تكبدىـ خسائر جديدة.الموسمية التي ال تحتاج لمتابعة بشكؿ دوري والغير 

وفي كثير مف األحياف ال يستطيع المزارعوف مف الوصوؿ الى أراضييـ الزراعية بسبب إطالؽ قوات االحتالؿ المتمركزة عمى طوؿ 
 .ر وتحميؽ مكثؼ لطائرات االحتالؿحدود الفصؿ شماؿ وشرؽ قطاع غزة، او لتكرار عمميات التوغؿ وما يصاحبيا مف إطالؽ نا

 
 

 توزيع عمميات التوغل حسب المنطقة9
 ػدد داالخ انتىغم يىزػٍٍ دطة انًذافظاخ

 انشهر
شًال 

 غسج
 غسج

دٌر 

 انثهخ
 انًجًىع رفخ خاٍَىَص

 4 0 0 1 0 3 ٌُاٌر

 4 0 1 1 0 2 فثراٌر

 5 0 1 4 0 0 يارش

 6 0 3 1 0 2 أترٌم

 6 0 2 1 0 3 ياٌى

 4 0 0 2 0 2 ٌىٍَى

 4 0 1 2 0 1 ٌىنٍى

 2 0 1 0 0 1 أغططص

 7 1 3 2 0 1 ضثتًثر

 7 0 3 2 0 2 أكتىتر

 7 0 3 1 0 3 َىفًثر

 0 0 0 0 0 0 دٌطًثر

 56 1 18 17 0 20 انًجًىع
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 استيداف الصيادين

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

كما تواصؿ إطالؽ النار تجاىيـ وتجاه قواربيـ، وتخرب معداتيـ وشباكيـ،  .مف الوصوؿ ألماكف الصيد الوفيرة يحـر الصياديف
يـ واالستيالء عمى قواربيـ. عالوة عمى قضايا مساومتيـ وابتزازىـ لمعمؿ مع المخابرات، وتخالؼ قوات االحتالؿ بيذه وتواصؿ اعتقال

 الممارسات التزاماتيا القانونية كقوة قائمة باالحتالؿ في قطاع غزة، وتنتيؾ حقوؽ الصياديف في الحياة والعمؿ.
 

ت بيف الفصائؿ الفمسطينية وحكومة غزة مف جية واالحتالؿ اإلسرائيمي مف جية أخرى ويأتي ىذا التقرير في فترة أعمنت فييا تفاىما
والتي اتفؽ خالليا عمى السماح  في أعقاب عممية االحتالؿ في القطاع التي أسمتيا عامود السحاب ،12/11/2012بتاريخ 

( أمياؿ بحرية فقط 3عمى العمؿ حتى مسافة ) ( أمياؿ بحرية، وذلؾ بعد أف أجبرتيـ6أعماليـ حتى مسافة اؿ) لمصياديف بممارسة
حيث أجبرت الصياديف بالقوة عمى العمؿ في مسافة أقؿ مف  30/3/2013. ولكنيا نقضت ىذه التفاىمات بتاريخ 2007منذ العاـ 

ة الفترة التي وحتى نياي 18/5/2013ثالث أمياؿ بحرية. بيد أنيا سمحت ليـ بالعودة لمعمؿ عمى مسافة الستة أمياؿ بحرية بتاريخ 
 .3يغطييا التقرير

 

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

أمياؿ وصواًل إلى الثالثة أمياؿ في  6ميؿ ثـ  12ميؿ إلى  20، ومنذ ذلؾ التاريخ دأبت عمى تقميص المساحة مف 9/10/2000
. ويستمر إغالؽ البحر في وجو الصياديف كجزء مف سياسة العقاب الجماعي المتمثؿ في 2009أواخر كانوف الثاني )يناير( 

 .2007ضو عمى قطاع غزة بشكؿ شامؿ منذ أيموؿ )سبتمبر( الحصار واإلغالؽ الذي تواصؿ تمؾ القوات فر 
 

( 10اسفرت عف إصابة )( حالة استيداؼ لمصياديف، 147التقرير وقوع )خالؿ الفترة التي يتناوليا  وفي ىذا السياؽ رصد المركز
استولت خالؿ ىذه الحوادث  ادىـ إلى داخؿ إسرائيؿ، وأفرج عنيـ جميعًا بعد ساعات، كماياقتتـ ( آخريف، 22، واعتقاؿ )صياديف
  معدات صيد لعشرات الصياديف.( قوارب صيد، وخّربت 9عمى )

 
 
 

 
  

 
 

                                                      
3

 معلىماث ميداويت تحّصل عليها باحثى المركز مه الصياديه في الميدان مدعمت بمعلىماث مه وقابت الصياديه في غزة. 
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 1022-1022الفترة من  االنتياكات الموجية ضد الصيادين خاللجدول يوضح 

  
 

 

 
 
 

 1022-1022الفترة من  االنتياكات الموجية ضد الصيادين خاللجدول يوضح 
 اتالف معدات الصيد  القوارب المصادرة لمعتقميناعدد  لمصابينا عدد عدد القتمى نار إطالق  السنة

1022 53 0 5 32 8 4 
1021 180 2 1 76 14 8 
1022 236 0 20 11 8 13 

 1022 العام االنتياكات الموجية ضد الصيادين خالل
 د اتالف معدات الصي لمصادرةاالقوارب  عدد المعتقمين عدد المصابين نار إطالق المحافظة
 6 5 21 2 200 شمال غزة

 22 1 7 8 21 غزة
 1 0 0 0 6 الوسطى

 0 0 0 0 1 خان يونس
 1 2 1 0 5 رفح
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 1022 العام االنتياكات الموجية ضد الصيادين خالل جدول يوضح

    
 
 
 
 
 

 انتياكات الصيادين
توزيع 

االنتياكات 
حسب 
 الشير

عدد الصيادين  نار إطالقحاالت 
 المصابين

عدد القوارب  ينعدد المعتقم
 المصادرة

اتالف معدات الصيد 
 2 0 2 0 23 يناير معدات الصيد الصيد 

 2 1 5 2 6 فبراير
 1 0 0 0 25 مارس
 2 0 0 0 25 ابريل
 20 2 1 2 22 مايو
 2 2 1 2 8 يونيو
 4 0 0 0 5 يوليو

 2 1 2 2 8 أغسطس
 0 0 0 2 8 سبتمبر
 0 0 0 0 5 أكتوبر
 0 2 5 2 22 نوفمبر
 1 0 0 0 22 ديسمبر
 13 8 11 20 236 المجموع
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 النار ومالحقة الصيادين إطالقأواًل9 
 

واصمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فتح نيراف اسمحتيا الرشاشة تجاه قوارب الصياديف الفمسطينييف، اثناء مزاولتيـ عمميـ في عرض 
( 10صابة )إعف  أسفرما  صياديف،نار تجاه ال إطالؽ( حالة 147)البحر في نطاؽ المسافة المسموح بيا، حيث رصد المركز 

النار حـر المئات مف الصياديف مف مصدر رزقيـ ودفعيـ الى ترؾ عمميـ خالؿ مواسـ  إطالؽصياديف، كما اف تكرار حوادث 
 الصيد.
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 انيًا9 اعتقال صيادينث
 

( صيادًا فمسطينيًا، خالؿ مزاولتيـ مينة الصيد ضمف المسافة 22رير )اعتقمت قوات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يتناوليا التق
المسموحة، وتخمؿ اجراءات الحجز واالعتقاؿ امتياف لكرامة الصياديف، وتيديد لحياتيـ وسالمتيـ الشخصية، حيث كانت قوات 

ليتـ احتجازىـ واعتقاليـ دوف أي اسباب االحتالؿ تفرض عمييـ خمع مالبسيـ والقفز في مياه البحر والسباحة نحو زوارؽ االحتالؿ 
 حقيقية. 
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 ثالثًا9 اتالف أدوات ومعدات الصيد واحتجاز قوارب الصيد
 

صيد بعد اعتراضيا في عرض البحر اثناء ( قوارب 9)خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير استولت القوات البحرية االسرائيمية عمى 
عمميـ، ما ادى الى حرمانيـ مف مصدر رزقيـ، وحقيـ في ممارسة العمؿ وتحسيف ظروؼ حياتيـ، وتأتي  يفالصيادعدد مف مزاولة 

اسفرت االعتداءات المتكررة لقوات كما  ىذه االنتياكات ضمف سياسة اليدؼ منيا تضيؽ الخناؽ عمى الصياديف واعاقة عمميـ
زيد مف تل اتالف أدوات ومعدات الصيدحالة اعتداء تـ خالليا  (24حيث رصد المركز ) االحتالؿ عف اتالؼ أدوات ومعدات الصيد،

 تكاليؼ اضافية. وتحمميـمعاناة الصياديف 
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 القصف الصاروخي والمدفعي
 

في ، ما أسفر عف الحاؽ اضرار مادية قطاع غزة في خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير، عدة مواقعالطيراف الحربي اإلسرائيمي  ىاجـ
 عمميات القصؼ حالة مف الرعب واليمع في نفوس السكاف المدنييف، السيما األطفاؿ والنساء منيـ. بثتآت مدنية. كما منازؿ ومنش

 ( اشخاص7مقتؿ ) أسفر عفما ( حاالت قصؼ صاروخي ومدفعي 28وحسب توثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فقد سجؿ وقوع )
صابةو   أطفاؿ. (5( اخريف بجروح مختمفة، مف بينيـ )12) ا 
 

 
 1022جدول يوضح عدد ضحايا حاالت القصف الصاروخي والمدفعي خالل العام 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 1022ن خالل العام جدول يوضح االضرار التي لحقت بممتمكات السكان المدنيي
 

 نوع االنتياك
 حجم الضرر

 العدد
 جزئي جزئي بالغ كمي

منازل 
 15 13 1 1 سكنية

 11 11 0 0 منشأت
 1 1 0 0 مركبات

 
 

 1022حاالت القصف المدفعي والصاروخي خالل العام 

 األطفال منيم الجرحى األطفال منيم  عدد القتمى عدد الحاالت 

28 7 1 12 5 
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 كما يمي9 1022يستعرض التقرير عدد من حاالت القصف الصاروخي والمدفعي خالل العام 
 

 قصف دفيئة زراعية وتدميرىا بالكامل شمال قطاع غزة
، دفيئة 2/4/2013مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ  22:35قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاروخ، عند حوالي الساعة 

مترًا مف حدود الفصؿ الشمالية جنوبي  1500عامًا(، وتقع عمى بعد  43زراعية، يممكيما المواطف: فرج حسيف خميس أبو ربيع )
ىيا في محافظة شماؿ غزة، ما أسفر عف تدميرىما بالكامؿ، حيث تضررت الدفيئة التي تبمغ غرب القرية البدوية شماؿ شرؽ بيت ال

دونمًا مف األراضي  50 يغذي-188الرقـ  يحمؿ-مياهمترًا، ومحصوؿ البندورة المزروع فييا بشكؿ كمي، وغرفة بئر  1000مساحتيا 
  الزراعية المحيطة بالمياه، دوف وقوع إصابات. 

 
  رار في عدد من المنازل نتيجة قصف قوات االحتالل ارض زراعيةإصابة سيدة واض

،  حقؿ لمزيتوف 24/6/2013فجر االثنيف الموافؽ  3:45قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 
ي إحداث حفرة كبيرة، كما أوقع أضرار يقع في حي التعابيف بقرية الزوايدة، ويعود ممكية الحقؿ لعائمة أبو زايد،  وقد تسبب القصؼ ف

في المنازؿ السكنية المجاورة، حيث تضرر عدد مف المنازؿ أضرارًا جزئية، جراء تكسر في النوافذ واألبواب، وتضررت مركبة بشكؿ 
منزليا عامًا(، بكسور في القدـ اليسرى، حيث سقطت داخؿ  20جزئي،  وأصيبت أالء جياد أحمد العيماوي البالغة مف العمر )

والقريب مف مكاف القصؼ، ونقمت إلى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح، كما تضررت شبكة الكيرباء حيث تضرر حوالي 
نقطع التيار 140)  400الكيربائي عف حوالي ) متر( كابالت مف شبكة التيار الكيربائي، وعمود خشب، وعمود لمضغط العالي، وا 

 منزؿ(.
 

 خالية في المنطقةساكنيو نتيجة قصف طائرات االحتالل ارض  دأحاضرار في منزل واصابة 
، 14/8/2013مف فجر يـو األربعاء الموافؽ  2:20أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة 

شرؽ معبر بيت حانوف  جنوب-الشماليةمترًا عف حدود الفصؿ  500سبؽ تجريفيا تبعد مسافة  أرض-فارغةتجاه أرض منطقة 
)إيرز(، في بيت حانوف بمحافظة شماؿ غزة. ما أسفر عف تضرر منزؿ المواطف: عطا حسف عبد اهلل شبات، الكائف نياية شارع 

صابة ابنو: محمد ) عامًا( بجرح في اليد اليسرى نتيجة تحطـ  25السمطاف عبد الحميد الثاني غربي بيت حانوف، بشكؿ طفيؼ، وا 
( معتقاًل 15افذ. وتفيد التحقيقات الميدانية أف القصؼ جاء بشكؿ مفاجئ تزامف مع انتظار مئات الفمسطينييف لإلفراج عف )زجاج النو 

( معتقاًل اعتقموا قبيؿ توقيع اتفاؽ أوسمو ومجيئ السمطة الفمسطينية في 26فمسطينيًا مف سكاف قطاع غزة، "ضمف صفقة ضمت )
مترًا غربي مكاف القصؼ، وىو  400رى عمى حاجز الجمارؾ قرب المعبر، وعمى مسافة تقدر بػ"، حيث تواجد ذوي األس1994العاـ 

 األمر الذي أفزعيـ ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ.
 



 

 37 

 طائرات االحتالل تقصف مزرعتي دواجن واغنام شرق خان يونس
، 19/11/2013مساء الثالثاء الموافؽ  8:14قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، بصاروخيف عمى األقؿ، عند حوالي الساعة 

 3500، وكاف بيا 2ـ 400إحداىما لمدواجف تبمغ مساحتيا  .مزرعتيف متجاورتيف في منطقة حي المنارة، جنوب شرؽ خاف يونس
رأس غنـ، أسفر القصؼ عف تدمير المزرعتيف دوف  15، وكاف بيا 2ـ 550صوص، والثانية مخصصة لألغناـ تبمغ مساحتيا 

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

 لممركز بما يمي9 وحول ىذا الحادث افاد المواطن أحمد جمعة اصميح
مزرعتيف احداىما لتربية الدواجف، والثانية لتربية  عامًا(، 37) بد المنعـعامًا(، وع 38) عامًا(، ومحمد 42فتحي ) أشقائيو انا  اممؾ

ويبعداف عف  جنوب قطاع غزة، ،قعاف في حي المنارة جنوب شرؽ محافظة خاف يونسوي وىما متجاورتيف األغناـ ورثناىا عف والدنا،
، الوحيدنا مصدر رزقعاـ تقريبًا، وىما  20يما منذ أعمؿ انا وأشقائي بو  كيمو متر. 5الشريط الحدودي الفاصؿ مسافة تقدر بحوالي 

فردًا، وأسرة  15أفراد، وأسرة شقيقي قتحي وعددىـ  8فردًا، وىـ: أسرتي وىي مكونة مف  45ويعتاش مف دخميما أربع عائالت قواميا 
 مساء يـو الثالثاء الموافؽ 6:15حوالي الساعة  عندفردًا. 11فردًا، وأسرة شقيقي عبد المنعـ وعددىـ  11شقيقي محمد وعددىـ 

عف حيث يبعد منزلي  ،، انتييت مف عممي في المزرعتيف وعدت الى منزلي الكائف في منطقة معف شرؽ خاف يونس19/11/2013
 سمعت صوت تحميؽ لمطائرات ساعتيف مف وصولي الى المنزؿ،الناحية الجنوبية. وبعد حوالي  مف تقريبا متركيمو  2مسافة  يمامكان

 حداتصؿ بي أ مف صوت االنفجارات . وبعد عدة دقائؽفي حي المنارة دوي انفجارات تبعو صوت األجواء،االسرائيمية في  الحربية
أبمغني باف الطائرات االسرائيمية قصفت المزرعتيف. توجيت عمى الفور عمى دراجة نارية الى و  ،حي المنارة االصدقاء مف سكاف

أتفقد اثار القصؼ، فشاىدت  بدأت، وعندما وصمت بالقرب مف المزرعتيف د مف المواطنيفولدى اقترابي شاىدت تجمير لعد ،المكاف
 ياالسبستوس، وكاف بألواح امسقوفة بو  ،متر مربع 400 بالكامؿ، عممًا باف مزرعة الدواجف مقامة عمى مساحة مدمرتيفف يالمزرعت
، ومسقوفة أيضًا بألواح متر مربع 600امة عمى مساحة وىي مق األغناـ،رأس مف  15صوص، اما مزرعة االغناـ فكاف بيا  3500

 فر كافة محتويات المزرعيتف ميدمتالى  وقد ادى القصؼ الى نفوؽ الصيصاف ورؤوس األغناـ بالكامؿ، باإلضافة. االسبستوس
 غاز أنابيب (10( وعاء لألعالؼ، و)50(، و)80ومشربيات لممياه عددىا ) ،(60عددىا ) ووحدات تدفئة(، 30وعددىا) ساتافق

 قدرت الخسائر التي لحقت بالمزرعتيف مبمغ خمسوف الؼ دوالر امريكي تقريبًا.   قد و  ( طف تقريبًا،5وأكياس بيا أعالؼ وزنيا ) كبيرة،
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 االعتقال والحجز التعسفي
تيا في أراضي واصمت قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سواء مف خالؿ توغال

استخداـ المعابر كمصائد لمفمسطينييف حيث القطاع أو مف خالؿ مطاردة الصياديف واختطافيـ مف عرض البحر. أو مف خالؿ 
 ليـ. تستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أو تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا التصاريح الالزمة

كما بمغ عدد المعتقميف مف . ( طفالً 39، مف بينيـ )فمسطينياً ( 111ي يغطييا التقرير )وفي ىذا السياؽ اعتقمت خالؿ الفترة الت
خالؿ ( اخريف تـ اعتقاليـ عند معبر بيت حانوف ايرز، 16( صياد اعتقموا بعد مطاردتيـ في عرض البحر، و)22) الصياديف
 ليـ. الالزمةالتصاريح  حصوليـ عمىبالرغـ مف  او التجارةلغرض العالج  السفر محاولتيـ

 
 )تراً وتذرا( 3102ػدد داالخ االػتقال وانًؼتقهٍٍ خالل انؼاو 

 انؼُىاٌ

ػدد 

داالخ 

 االػتقال

ػدد 

 انًؼتقهٍٍ

األغفال 

 يُهى

 23 32 23 تطهم

 1 3 3 يرظى

 4 33 9 صٍادٌٍ

 1 3 3 تجار

 1 3 3 يرافق يرٌط

 1 2 3 يرور

 29 000 31 انًجًىع

 
 

  
 

 



 

 39 

 
 )برًا وبحرا( 1022الت االعتقال والمعتقمين خالل العام جدول يوضح عدد حا

 
 )تراً وتذرا( 3102ػدد داالخ االػتقال وانًؼتقهٍٍ خالل انؼاو 

 ػدد داالخ االػتقال انشهر
ػدد 

 انًؼتقهٍٍ
األغفال 

 يُهى

 9 27 12 ٌُاٌر

 15 25 13 فثراٌر

 3 3 3 يارش

 3 7 5 أترٌم

 1 6 4 ياٌى

 0 7 3 ٌىٍَى

 0 4 4 ٌىنٍى

 0 7 3 أغططص

 3 12 6 ضثتًثر

 0 3 2 أكتىتر

 5 10 5 َىفًثر

 0 2 2 دٌطًثر

 39 113 62 انًجًىع
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 3102- 3100انفترج يٍ انؼاو ػدد انًؼتقهٍٍ خالل 
 

 3102- 3100انفترج يٍ انؼاو ػدد انًؼتقهٍٍ خالل 

 3102 3103 3100 انؼُىاٌ

 31 32 00 تطهم

 3 4 3 يرظى

 33 83 42 صٍادٌٍ

 3 0 0 تجار

 3 0 0 يرافق يرٌط

 4 0 1 يرور

 000 043 32 انًجًىع

 
 

 
 



 

 47 

 

 

 ، دطة انًذافظح3102خالل انؼاو ػدد انًؼتقهٍٍ 
 

 دطة انًذافظح ،3102خالل انؼاو ػدد انًؼتقهٍٍ 

 رفخ خاٌ ٌىَص انىضطى غسج شًال غسج انؼُىاٌ

 0 1 48 08 3 تطهم

 1 1 1 1 3 يرظى

 3 1 1 8 03 صٍادٌٍ

 1 1 1 1 3 تجار

 1 1 1 1 3 يرافق يرٌط

 1 1 1 1 4 يرور

 1 1 1 2 1 اػتقال يٍ انثذر

 3 1 48 39 24 انًجًىع
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 النقل القسري

 

اثنيف مف المعتقميف الفمسطينييف مف سكاف الضفة الغربية الى أبعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير 
وفؽ المعمومات و  ويمثؿ تنفيذ قرار االبعاد انتياكًا جسيمًا لقواعد القانوف الدولي، وخاصًة القانوف الدولي اإلنساني. طاع غزة،ق

، 4/7/2013مف مساء يـو الخميس الموافؽ  20:30المتوفرة لدى المركز فاف قوات االحتالؿ ابعدت عند حوالي الساعة 
حرر و  عامًا، 35محكـو لمدة  (، إلى قطاع غزة. وتفيد المعمومات الميدانية أبو فنونة ىو أسيرعاماً  30المعتقؿ: اياد أبو فنونة )

 عرضتإضراب عف الطعاـ وبعد  ،2012قوات االحالؿ أعادت اعتقالو في العاـ  فأإال  (،وفاء األحرار) شاليط صفقة ضمف
ضمف اتفاؽ ال يضع أي خيارات أماميا سوى التنازؿ عف  سنوات. (10) لمدة غزة قطاع اإلبعاد الى اإلسرائيمية المحكمةعميو 

جزء مف حقوقيا التي يكفميا القانوف الدولي ومعايير حقوؽ اإلنساف. وبالنظر إلى أف حقوؽ اإلنساف غير قابمة لمتفاوض أو 
، المعتقؿ أيمف 22/8/2013أبعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، صباح يـو الخميس الموافؽ . كما االنتقاص أو حتى التنازؿ عنيا

، مف منزلو بالخميؿ، بعد 2012شباط/ فبراير  13بتاريخ  الواعتق حيث تـعاما(، الى قطاع غزة،  37يوسؼ أحمد أبو داوود )
يومًا، حتى وافؽ  40إطالؽ سراحو ضمف صفقة شاليط )وفاء األحرار( بأربعة أشير فقط، وخاض إضرابا عف الطعاـ لمدة 

 28سنوات، وكاف االحتالؿ مصمما عمى اعادة حكمو السابؽ وىو  10راحو باإلبعاد إلى غزة لمدة االحتالؿ عمى إطالؽ س
وبذلؾ يكوف أبو داود ىو األسير الرابع الذي يبعد إلى قطاع غزة، حيث كانت قوات االحتالؿ قد أبعدت كال مف: األسيرة  .عاماً 

طاع غزة لمدة ثالث سنوات، واألسير أيمف الشراونة، مف الخميؿ المحررة ضمف صفقة شاليط نفسيا ىناء الشمبي مف جنيف إلى ق
، بعد أف خاض إضرابا مفتوحا عف الطعاـ لمدة ثمانية شيور ونصؼ متواصمة وكاد أف يفقد حياتو، ثـ تال 2013آذار  17في 

 20عيد اعتقالو في لمدة عشرة سنوات حيث كاف قد أ 2013تموز  4ذلؾ إبعاد األسير إياد عطا أبو فنوف مف بيت لحـ في 
 .2012نيساف 
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 الخاتمة
 

طالؽ  قواعد القانوف الدولي اإلنساني،كات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف و التقرير استمرار االنتيا يظير مف خالؿ استمرار أعماؿ القتؿ وا 
رمانيـ مف الصيد مف خالؿ منعيـ النار دوف تمييز وتعمد إيذاء المدنييف. واستمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف، واستمرار ح

استمرار الممارسات كما أظير  ، بما في ذلؾ اعتقاليـ واالستيالء عمى مراكبيـ.وستة أمياؿ بحرية ثالثةمسافة تتراوح بيف مف تجاوز 
مت إلى حوالي مترًا عمى امتداد حدود القطاع فيما وص 300اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعمنت قوات االحتالؿ أنيا تبمغ 

 ـ عمى أرض الواقع. وتكرار استيداؼ التجمعات السممية.  1000
وقواعد القانوف الدولي ويظير التقرير ارتكاب قوات االحتالؿ اإلسرائيمي النتياكات خطيرة لمبادئ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف  

 الضحايا والخسائر التي لحقت بالسكاف المدنييف وممتمكاتيـ.التقرير في أكثر مف موضع إحصاءات وأرقاـ ألعداد . كما يورد اإلنساني
 

مركز الميزاف يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة واستمرار القيود 
بالنسبة ليـ. كما يجدد استنكاره لالنتياكات التي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ الذي ينتيؾ جممة حقوؽ اإلنساف 

الموجية ضد الصياديف. واستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الوصوؿ إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت السياسية واالستيداؼ 
النسبة لمفمسطينييف والمركز يشدد عمى أف استمرار الحصار يشكؿ مساسًا جوىرًا بجممة حقوؽ اإلنساف ب. جمع الحصى المنظـ لعماؿ

في قطاع غزة، ويمعب دورًا أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقـ المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في 
 ظؿ ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوؼ السكاف.

 
في انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني، والقانوف الدولي  مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف يرى في مضي قوات االحتالؿ اإلسرائيمية قدماً 

ي الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عف القياـ بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنييف في األراض
وات فاعمة شجع تمؾ القوات عمى مواصمة أف عجز المجتمع الدولي عف اتخاذ خطو  ة عمى وجو الخصوص.المحتمة وفي قطاع غز 

 انتياكاتيا.
مركز الميزاف يطالب المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري والفعاؿ لوقؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضماف مرور 

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

 تصؿ إلى حدود الجرائـ ضد اإلنسانية. 
الفاعؿ لوقؼ انتياكات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ممجتمع الدولي بضرورة التحرؾ العاجؿ و لالميزاف مطالبتو المتكررة مركز يجدد و 

في األراضي الفمسطينية المحتمة ومالحقة  إلنساف. والعمؿ عمى تطبيؽ العدالةلقواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ ا
 اإلسرائيمييف ومف أمروا بارتكاب ىذه الجرائـ وتقديميـ لمعدالة.مف  بمجرمي الحر 

 
 يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت مف العقاب التي ميزت سموؾ المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوؽ اإلنساف وقواعدوالمركز 

 القانوف الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
 انتيى


