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 مقدمة3
 واستخدمت ،2014 العاـ مف يناير شير خالؿ غزة قطاع في وممتمكاتيـ المدنييف السكاف استيداؼ اإلسرائيمي االحتالؿ قوات واصمت

وسط اإلسرائيمية وتستمر االنتياكات . ياسة االغتياالت ضد الفمسطينييفالقتؿ العمد مف خالؿ سة والمميتة بما في ذلؾ المفرط القوة
، كما ترافقت اإلعتداءات بتيديدات صرح بيا 2007منذ أيموؿ )سبتمبر(  عمى سكاف قطاع غزة و سمطات االحتالؿفرضت حصار مشدد

،  2014يستعرض التقرير مجمؿ االنتياكات اإلسرائيمية خالؿ شير يناير  مسئوليف إسرائيمييف عف نيتيـ شف عدواف واسع عمى قطاع غزة
 ؽ التي قاـ بيا باحثو مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في قطاع غزة.وذلؾ وفقًا لعمميات الرصد والتوثي

( فمسطينييف، مف بينيـ طفؿ، فيما 4يبدأ التقرير بخالصة احصائية لمجمؿ االنتياكات التي وقعت خالؿ الفترة، حيث بمغ عدد القتمى )
 ( مف النساء.3( أطفاؿ، و)7( مصاب، مف بينيـ )38بمغ عدد االصابات )

( منزؿ مف بينيـ منزؿ دمر بشكؿ كمي، 36ؽ باألضرار التي أصابت األعياف المدنية،  فقد بمغ عدد المنازؿ التي تضررت )وفيما يتعم
( مركبات مف بينيف مركبة واحدة دمرت بشكؿ كمي، وبمغ عدد المنشآت التي 4( محؿ تجاري، باإلضافة لتدمير )2كما تضرر عدد )

 ( فرد، ودمر بئر لممياه.205( متر مربع، ينتفع منيا )35950ضي الزراعية المتضررة )(، و فيما بمغت مساحة األر 10تضررت )

في حادثيف منفصميف  استيدفتفي أعماؿ التصفية الجسدية خارج نطاؽ القانوف، حيث  االحتالؿويشير التقرير إلى استمرار قوات  
صابة ناشط أخر، دوف اف تماثنيفأسفرت عف مقتؿ  فمسطينييفنشطاء  قي بااًل، أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانوف الدولي، التي ، وا 

تصنؼ ىذا النوع مف الجرائـ عمى أنو يشكؿ انتياكًا جسيما لقواعد القانوف الدولي، ومخالفا لممعايير الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف 
 حت أي مف الظروؼ.كافة، التي كفمت الحؽ في الحياة والسالمة البدنية كحؽ أساسي غير قابؿ لالنتقاص ت

ويتناوؿ التقرير مواصمة قوات االحتالؿ اإلسرائيمي استيداؼ المدنييف الفمسطينييف ال سيما في المناطؽ القريبة مف الحدود الشمالية 
التقرير كما يرصد  .والشرقية لقطاع غزة، في سياؽ محاوالتيا تكريس منطقة مقيدة الوصوؿ عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية لمقطاع

طالؽ النار المتكرر، والتي بمغت ) ( حالة، كانت تتسـ ىذه اليجمات بالعشوائية لجية عدـ 44كافة اليجمات الصاروخية والمدفعية وا 
اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف وممتمكاتيـ حيث ىاجـ الطيراف الحربي اإلسرائيمي ما أسفر عف الحاؽ اضرار مادية في منازؿ 

 مدنية. ومنشآت 

في المناطؽ الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع غزة،  والتي يصاحب ىذه  االحتالؿويرصد التقرير أعماؿ التوغؿ التي تنفذىا قوات 
طالؽ لمنار.   التوغالت في كثير مف األحياف أعماؿ تسوية وتجريؼ وا 

تي في إطار الحصار الشامؿ الذي تفرضو قوات االحتالؿ ويستعرض التقرير االنتياكات الموجية ضد الصياديف الفمسطينييف، التي تأ
عمى القطاع وتحـر سكانو مف حقيـ في العمؿ وتنتيؾ جممة حقوقيـ اإلنسانية. حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداؼ تمؾ 
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شاطئ قطاع غزة، واستيدافيـ بشكؿ  ( أمياؿ عف6القوات لمصياديف ومنعيـ مف مزاولة عمميـ مف خالؿ حرمانيـ مف تجاوز ما مسافتو )
طالؽ النار تجاىيـ ومالحقتيـ بالزوارؽ الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وفي ىذا السياؽ رصد المركز خالؿ الفترة التي  متكرر وا 

ا استولت خالؿ ىذه (، تـ اقتيادىـ إلى داخؿ إسرائيؿ، كم3( حالة استيداؼ لمصياديف، اسفرت عف اعتقاؿ )23يتناوليا التقرير وقوع )
 الحوادث عمى قارب لمصيد، وخّربت معدات صيد. 

ويرصد التقرير مواصمة قوات االحتالؿ استغالؿ حاجة السكاف لمسفر لغرض العالج في المستشفيات الفمسطينية في الضفة الغربية 
لذي تسيطر عميو تمؾ القوات. حيث سجؿ وداخؿ الخط األخضر لإليقاع بيـ واعتقاليـ أثناء مرورىـ عبر معبر بيت حانوف )ايرز( ا

خالؿ الفترة اعتقاؿ مريض و مواطف أخر كاف ينوي مرافقة والده المريض الذي يرقد في أحد المستشفيات داخؿ اسرائيؿ. كما ويظير 
( 9يا التقرير )التقرير مواصمة قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ والحجز التعسفي حيث بمغ عدد المعتقميف خالؿ الفترة التي يتناول

 ( رىف االعتقاؿ مف بينيـ طفميف. 5(، فيما ال يزاؿ )4( أطفاؿ. وفي وقت الحؽ أفرج عف )5مف بينيـ ) 1فمسطينييف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 91/9/0292من يوم األحد الموافق  02:02ارج قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة من بين المعتقلين شابين تم اعتقالهم خ

ز عزمي عبد العزيز فطاير فلسطينيين من سكان قطاع غزة بينما كانا في طريقهما من مدينة نابلس إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، والمعتقلين هم:  عبد العزي

 عاماً(، وكالهما من سكان حكر الجامع في مدينة دير البلح.  00عاماً(، ومحمد عبد اللطيف على فطاير البالغ من العمر ) 01لبالغ من العمر )ا
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 خالصة إحصائية3
تسند إلفادات جمعيا مف الميداف و بباحثو مركز الميزاف لحقوؽ االنساف  قاـتشكؿ المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، 

 ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿوي. الضحايا وشيود األعياف
 :استعراضو لممعطيات التي تشير إلى

  خارج نطاؽ القضاء وتعمد القتؿ باستخداـ قوة غير متناسبة وىجمات عشوائية؛استمرار أعماؿ القتؿ 
 .استمرار قتؿ المدنييف السيما األطفاؿ 
  ؛مف تجاوز األمياؿ الثالثةمف الصيد مف خالؿ منعيـ استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف، واستمرار حرمانيـ 
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  جامعي الحصى والحجارة والمتنزىيفد الفصؿ )المزارعيف، قرب حدو ، المدنييف الفمسطينييفاستمرار االعتداءات الموجية ضد ،

 بحرية؛ نشاطيـمف مزاولة واستمرار حرمانيـ والحديد الخردة والبالستيؾ، جامعي الحطب(، 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداؼ التجمعات السمميةاستمرار ، 
 ؛السيما لممرضى ومرافقييـاستمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي 
 استمرار الحصار واإلغالؽ المشدد الذي ينتيؾ حرية حركة البضائع واالفراد؛ 

 
 4102ينايرخالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 الفئة العدد

 عدد القتمى 4

 عدد القتمى من االطفال 1

 عدد القتمى من النساء 1

 المصابينعدد  38

 االطفال عدد الجرحى من 7

 عدد الجرحى من النساء 3

 عدد التوغالت 6

 عدد االعتداءات بحق الصيادين 44

 عدد المعتقمين 9

 عدد المعتقمين من االطفال 5
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 .إستخدام القوة المفرطة والمميتة

مف بينيـ  ( فمسطينييف4) تمتحيث ق، فاستمرت قوات االحتالؿ في استخداـ القوة المفرطة والمميتة، في تعامميا مع المدنييف الفمسطينيي
مواصمة تمؾ القوات لسياسة القتؿ خارج نطاؽ التقرير ير ويظ وأصابت عددًا أخر بجروح مختمفة. ،الفترة التي يغطييا التقريرخالؿ طفؿ 

 :اآلتيو عمى النحخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير يستعرض اإلنتياكات التي وثقيا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف و  القانوف،
 

مف  13:00فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .1
تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في ، ، تجاه عدد مف األطفاؿ2/1/2014ؽ يـو الخميس المواف

عامًا(، بعيار ناري في الحوض،  16سبب في إصابة الطفؿ: عدناف جميؿ شحدة أبو خاطر )محافظة شماؿ غزة، ما ت
فجر  5:00عند حوالي الساعة  إستشيادهووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة، وأعمف عف 

 .3/1/2014الجمعة الموافؽ 
، صاروخًا واحدًا 9/1/2014مف صباح يـو الخميس الموافؽ  7:30طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حوالي الساعة  قصفت .2

عمى األقؿ تجاه دراجة نارية " تكتؾ " كاف يستقميا شخصاف، في منطقة معف شرؽ خاف يونس، أسفر القصؼ عف تدمير 
صابةالدراجة  أسفر  مف كاف يستقميا بجروح، وجرى نقميما الى مستشفى ناصر الطبي ووصفت جراحيما بالمتوسطة، كما وا 

بجروح طفيفة بينما كانت في منزليا في منطقة معف نتيجة  ،أعواـ( 3القصؼ عف إصابة الطفمة ىبة عبد اهلل محمد الغمباف )
 تحطـ زجاج عدد مف النوافذ.

، تجاه 19/1/2014مف يـو األحد الموافؽ  9:15أطمقت طائرات االستطالع االسرائيمية، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة  .3
سائؽ  صابةإاجة نارية كانت تسير قرب عمارة الممش في شارع الصفطاوي بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في در 

وصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة و بشظايا في أنحاء متفرقة مف الجسـ،  الدراجة وىو مف أفراد المقاومة 
أصيب بشظية في الساؽ اليمنى، ووصفت  ،عامًا( 00د شحادة الغف )صالح فريالطفؿ: كما أصيب جراحو بالخطيرة، 

تسبب القصؼ في تدمير الدراجة بشكؿ كمي، وتضرر منزؿ و المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. 
و أحد عماؿ بمدية سكني، وباصيف لمنقؿ كانا يتوقفاف أماـ شركة باصات االتحاد، بشكؿ طفيؼ، ىذا ونفؽ )حمار( كاف يستخدم

 جباليا النزلة في جمع القمامة. 
، 22/1/2014مف فجر يـو األربعاء الموافؽ  00:20قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .4

شارع السكة في شارع فرعي شرقي  كانت متوقفة( بيضاء الموف، فداخؿ سيارة مدنية مف نوع )ستروي شابيف اثنيف كانا يجمساف
، عامًا( 40أحمد "محمد جمعة" خميل الزعانين )في بيت حانوف بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتميما عمى الفور، وىما: 

، حيث وصال مستشفى بيت حانوف أشالًء ممزقة، وتسبب القصؼ في تدمير السيارة عامًا( 44محمد يوسف أحمد الزعانين )و
ؼ أحمد بشكؿ جزئي. وتفيد المعمومات الميدانية أف أحمد وصديقو محمد كانا يتوقفاف أماـ كميًا، وتضرر منزؿ ذوي المستيد

بسيارة معطمة تخص العائمة كانت  مف برودة الجو شارع السكة، فاحتميا بمحاذاةمنزلو الكائف وسط مزرعة تممكيا عائمتو، وتقع 
 .تتوقؼ أماـ المنزؿ قبؿ استيدافيـ بمحظات
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 15:40اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالؿ  .5
، تجاه عدد مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة 24/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ 

مف سكاف مشروع عامًا(،  19ب: بالؿ سمير أحمد عويضة )شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ الشا
 اصابتو بعيار ناري في الصدر.  جراءالمصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف أنو استشيد  بيت الىيا، وأفادت

 
 على النحو اآلتي: ،أكرم عويضةيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم ّصرح بها للمركز، 

توجيت برفقة ابف عمي بالؿ سمير عويضة وصديقي  24/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  14:15ساعة "...عند حوالي ال
ية، نور محمد سعيد قزاعر إلى منطقة بورة أبو سمرة ومحيطيا الواقعة بالقرب مف حدود الفصؿ الشمالية بواسطة دراجة نار 

وشاىدت جندي إسرائيمي وكانت المنطقة ىادئة  ،تر(م 400حوالي ) حدود الفصؿ وكنا نبعد عـ ونزلنا في أرض فارغة ...
وعند حوالي  لتقاط صور تذكارية، ...وبدأنا في ا الفصؿ،داخؿ حدود  يعتمي برج مراقبة متر(، 150عمى بعد حوالي ) كاف

مف  16:00وعند حوالي الساعة  متنزىيف وتجمعوا قرب حدود الفصؿ ...حضرت مجموعة مف الشباب،  16:00الساعة 
جري، وصرخ بالؿ وقاؿ لي: أنا واصمت الثـ توقؼ وأنا  ييرب بالؿشاىدت سمعت صوت طمؽ ناري، و  نفس اليـو مساء
،  ثـ سقط أرضًا، أص  الذي سبقنا دـ، وصمت إلى نورعميو شاىد ولـ أصدؽ ذلؾ ألنني لـ أ استمريت في الجريبت يا أكـر

الدـ يسيؿ مف صدره، ثـ فشاىدت  دناه في وضع الساجد، قمبتووأخبرتو أف بالؿ أصيب، ثـ رجعت أنا ونور إلى بالؿ، وشاى
آخر  نارية، ركبت الدراجة وصعد شابالحممو لمدراجة  وواصمنامف فمو وأنفو، حممناه وكاف ثقيؿ جدا،  ينزؿبدأ الدـ  وبعد لحظة

ة، جنوب بورة أبو سمر  شاىدت مجموعة مف الناس يجمسوف في محيط المنطقة الشمالية،خمفي وحمؿ بالؿ، سرنا بسرعة ... 
حضرت سيارة مدنية تابعة ألحد المواطنيف مف نوع )فيرنا( لونيا زيتي في تمؾ المحظة اإلسعاؼ، و أنزلتو عندىـ واتصمنا بسيارة 

، ونقمناه إلى مستشفى كماؿ عدواف، أدخمناه في عمى دراجتي النارية فنقمنا بالؿ إلى السيارة التي انطمقت ولحقت بيا أخضر
إصابتو بعيار ناري في منتصؼ الصدر، وكانت فارؽ الحياة بسبب أنو  لناالستقباؿ وأجريت لو الفحوصات وأكد األطباء غرفة ا

 مف مساء اليـو نفسو...". 15:40الساعة حوالي 
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 أعمال القصف العشوائي3

إطالؽ النار ممدنييف وممتمكاتيـ مف خالؿ استيدافيا المنظـ ل التقرير، يغطيياخالؿ الفترة التي  اإلسرائيمي واصمت قوات االحتالؿ
 ةصاروخيال اليجمات عدد فقد بمغ توثيؽالو  الرصد ووفقًا ألعماؿ .العشوائي، وأعماؿ القصؼ التي طالت مناطؽ مختمفة داخؿ قطاع غزة

طالؽ النار  ةمدفعيالو  التي تمحؽ بالمدنييف، نورد  حيث كانت تتسـ ىذه اليجمات بالعشوائية لجية عدـ اكتراثيا باألضرار حالة،( 44)وا 
 األحداث التي رصدت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير. أبرز

، موقع 13/1/2014مف يـو األحد الموافؽ  16:50قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاروخيف، عند حوالي الساعة  .1
يد الكيرباء، شماؿ مخيـ النصيرات، وقد أسفر ، يقع في مجرى وادي غزة، بالقرب مف محطة تولالفمسطينية تابع ألحد الفصائؿ

سنوات(، بجروح في األذف اليسرى، جراء تطاير زجاج  3القصؼ عف إصابة الطفؿ محمد بيجت دالؿ البالغ مف العمر )
، لحظة عمى باب بقالة لشراء بعض األغراضواجية محؿ تجاري يقع في قرية المغراقة، حيث تصادؼ وجود الطفؿ برفقة والده 

صؼ، ونقؿ إلى مستشفى شيداء االقصى في دير البمح لتمقى العالج. كما تضرر في محيط المنطقة المستيدفة محؿ تجاري الق
وىما تابعتيف )لألنروا(،  ( منزؿ سكني جراء تكسير النوافذ واألبواب، وتطاير ألواح الصفيح. كما تضررت مدرستيف21و)

 لنصيرات االبتدائية )د( جراء  تحطـ بعض النوافذ.مدرسة اإلعدادية المشتركة )ب(، ومدرسة ذكور ا
 

 يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم ّصرح بها للمركز، بهجت سليمان دالل: على النحو اآلتي:

متر جنوب شرؽ منزلي موقع ألحد فصائؿ  200مغراقة بالقرب مف مسجد أبو ىريره ويقع عمى بعد حوالي أسكف في قرية ال "...
يـو االثنيف الموافؽ  17:30عند حوالي الساعة متر ...  200مقاومة، وتقع بقالة الشرباصي إلى الغرب مف منزلي وتبعد عنو حوالي ال

 توعندما وصم ،إلى بقالة الشرباصيوتوجيت سنوات(،  4سنوات(، مجدي ) 3محمد ) يبرفقة أوالد يمف منزل ت، خرج13/1/2014
صوت انفجار شديد جدًا، داخؿ  تفجأة سمعو البقالة  مع أوالدي عمى باب تخارجي مغمؽ بالزجاج،  فوقفالباب ال تإلى باب البقالة وجد

 يأوالدشاىدت تيشـ باب الزجاج و  ت صوت، وسمعمف البقالة المذكورة متر( شرقاً  400والذي يبعد حوالي ) التابع لممقاومة الموقع
ي، أطفال توعندما تفقد ... تال االنفجار األوؿ انفجار أخرصوت  تعسمثـ  وسمعتيـ يصرخوف مف الخوؼ، يسقطوف عمى األرض،

 تو إلى البيت واتصمتو ونقمتداخؿ أذنو اليسرى شظايا زجاج، فحمم تمحمد وشاىد يالدماء تسيؿ مف اليد اليمنى ووجو ابنشاىدت 
محمد إلى مستشفى شيداء  يوابن يبنقم وصمت عمى الفور سيارة تابعة لجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني، وقامتفبسيارة إسعاؼ، 

 لممنزؿ...". ت بواألقصى في دير البمح، حيث أخضع لمفحص والعالج ومكث حوالي )ساعة(، ومف ثـ استقرت حالتو الصحية ورجع
 

 الموافؽ الجمعة يـو فجر مف 2:30 الساعة حوالي عند اثنيف، بصاروخيف اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت .2
 سيدتيف إصابة تسبب في ما غزة، شماؿ محافظة في جباليا غرب يقعوقع تابع ألحد الفصائؿ الفمسطينية، م ،31/1/2014

 المصادر وصفتيا اليسرى يدىا في بجرح ،(عاماً  24) حجر أبو فارس حسن تحفة: وىي المستشفى، احداىف وصمت بجراح
 ،(عاماً  42) حجر أبو فارس الكريم عبد وفاء: وىي يدانياً م عولجت فقد الثانية أما بالطفيفة، عدواف كماؿ مستشفى في الطبية

 التحقيقات وتفيد. القصؼ مكاف مف القريب منزليا نوافذ أحد زجاج تحطـ جراء وذلؾ األيسر، يدىا كؼ في بجرح وأصيبت
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 الثانوية لصواريا ذات مدرسة: ىما عامتيف وبمنشأتيف. المكاف محيط في سكنية منازؿ( 4) بنوافذ أضرّ  القصؼ أف الميدانية
 في والتجييز اإلمداد لقسـ التابعة اآلليات ودائرة المركزية الصيانة ورشة ومبنى -المكاف شرؽ جنوب الكائنة -لمبنات واألساسية

 جزئي. بشكؿ بغزة، الداخمية وزارة
 الموافؽ لجمعةا يـو فجر مف 2:45 الساعة حوالي عند متتالية، صواريخ بخمسة االسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت .3

 بيت مف الشرقي الشمالي الجزء في الصحي الصرؼ أحواض جنوب الكائنة والسياحية، االنتاجية بيساف مدينة ،31/1/2014
 أمف أفراد مف اثنيف صابةوا   كمي، بشكؿ طبقات، ثالثة مف مكوف مبنى تدمير في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في الىيا

( 5)و عامة، منشآت( 5) األضرار حصيمة وكانت. بالطفيفة عدواف كماؿ مستشفى في طبيةال المصادر وصفتيا بجراح المدينة
 والدواجف المواشي تربية ألغراض يستخدـ المستيدؼ المبنى أف الميدانية التحقيقات وتفيد. تجاري ومحؿ ومركبة، سكنية، منازؿ

 األغناـ مف رأس( 150) نفوؽ: المدينة أضرار حصيمة وكانت السياحية، بيساف مدينة شماؿ ويقع الزراعي، واالستنبات
 ومولد المزرعة، في لمعامميف فرعي اداري مكتب وتدمير رومانية، دجاجة( 60)و حمامة،( 600)و أرنب،( 400)و والماعز،
 وأخرى خاصة بتربية زراعية معدات وتدمير ،(لتر 2000 بكمية) لممولد سوالر مخزوف واحتراؽ ،(كيمو 250 بقدرة) كيربائي
 كرة لممعب خصصت -بعد تركب لـ - انارة كشاؼ 74 وعدد قديمة، مالىي) السياحية المدينة لمعدات ومخزف المواشي،

 زراعيتيف ودفيئتيف ،(الزينة وأشجار لمورود زراعي كمشتؿ تستخدـ) متر مربع 2000 بمساحة  زراعية دفيئة وتضررت ،(القدـ
 محصوؿ الستنبات صممت) مترًا مربعاً  100 بمساحة زراعية وغرفة ،(بالخضروات مزروعة) مترًا مربعاً  500 بمساحة
 فوؿ، -والخضروات بالحمضيات زرعت( متر مربع 17000) بمساحة بالمبنى محيطة زراعية أراضي تضررت كما, ،(الشعير
 نوع مف الموف اليبرتق -صغير زراعي وجرار المبيدات، رش وآلة الزراعية، واألدوية األسمدة مخزوف ودمر -برسيـ بازيالء،
 وصالة لممدينة االداري المبنى مف باب( 15)و نافذة( 70) تضررت كما -لتر 500 سعة -مياه خزاف( 15) وعدد -ىوندا
 االبتدائية حانوف بيت عزبة ذكور مدرسة) مدرستيف بينيا مف عامة منشآت( 4) تضرر في القصؼ تسبب كما. األفراح

 مركز ،(المستيدؼ المبنى شرؽ الكائنتيف لمبنيف، الثانوية الشقيري أحمد ومدرسة -الدولية الغوث لوكالة التابعة واالعدادية،
 .تجاري ومحؿ مدنية، ومركبة قريبة، منازؿ( 5) بعدد أيضاً  القصؼ واضر محامي، ومكتب تعميمي،

، مستيدفة أرض 31/1/2013مف فجر الجمعة الموافؽ  3:00قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .4
( 6) أسفر عف إصابة  حي مصبح شماؿ رفح، وتقع فيلممواطف حسيف صبيح سميماف أبو صبيح، ، تعود ممكيتيا زراعية

شكري ووفقًا لممعمومات الميدانية، فقد دمر القصؼ منزؿ سكني بشكؿ كمي ويستأجره ، وسيدة واحدة طفميفبينيـ مف مواطنيف 
عامًا(، ونجمتو شادية،  17عامًا(، والطفؿ وائؿ، ) 23ىو ونجميو شادي، )حيث اصيب  ،عامًا( 49عياد نصر أبو زكار، )

عامًا(، الذي أصيب ونجمتو الطفمة لميس  36عصاـ عزات حمداف أبو زيد، )، كما ألحؽ القصؼ أضرار في منزؿ عامًا( 27)
، الجدير بالذكر أف بية إصابتيـ بالمتوسطةجميعًا إلى مستشفى النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الط ونقموااعواـ(،  7)

 .(2ـ 16.700( دفيئة تبمغ مساحتيا )13وتدمير )القصؼ تسبب في تدمير بئر لممياه، 
 



 

8 

 

 3فرض مناطق مقيدة الوصول

ييا، فرضت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مناطؽ بالقرب مف حدود الفصؿ الشرقية والشمالية منعت السكاف مف االقتراب منيا أو التحرؾ ف
تدعي تمؾ القوات أف المسافة فيما و  ىي طوؿ المسافة عمى امتداد الحدودالشمالية والشرقية لقطاع غزة. كـ(62وتمتد المنطقة عمى طوؿ )

لى الجنوب مف الحدود الشمالية ( متر300ال تتعدى اؿ) قطاع غزة، لكف الممارسات عمى  أراضي داخؿ إلى الغرب مف الحدود الشرقية وا 
وتستخدـ  في بعض المناطؽ. )كيمو ونصؼ متر(متر  1500تطاؿ مسافة تصؿ إلى حوالي ت أف االستيداؼ واالعتداءات األرض تثب
 ، في ىذه المناطؽ إطالؽ النار والقذائؼ المدفعية بشكؿ دائـ تجاه كؿ ما يتحرؾ سياسةتمؾ القوات 

عسكرية تقـو بأعماؿ تجريؼ خمة مصحوبة بقوات كما تواصؿ التوغؿ بشكؿ شبو يومي في تمؾ المنطقة حيث تدفع بجرافات ض
  منيـ مف مزاولة أعماليـ وفالحة أراضييـ.المزارعيف  السيما المدنييف الفمسطينييف وتمنع ىذه اإلنتياكات. لألعشاب وتسوية لألراضي

 الصياديف تجاه يومي شبو بشكؿ النار طالؽإ اإلسرائيمية الحربية الزوارؽخاللو  ، تواصؿكما تواصؿ تمؾ القوات فرض حصارًا بحرياً 
وتمنعيـ مف ممارسة  الشاطئ نحو البحر مغادرة مىع الصياديف يجبر مما المائية، الفصؿ حدود قرب أو البحر عرض في الفمسطينييف

إلى ميناء  ، وتستولى عمى قواربيـ وتقطرىاقبؿ أف تعتقميـ وتجبرىـ عمى القفز في المياهتقـو الزوارؽ بمحاصرتيـ كما  ،بحرية عمميـ
طالؽ النار عمى محركات القوارب  .إسدود، كما تتعمد في حاالت كثيرة تخريب معداتيـ كتقطيع شباؾ الصيد وا 

 

يسجؿ فييا لـ  حاذاة حدود الفصؿ( حاالت أطمقت فييا تمؾ القوات النار تجاه األراضي الواقعة بم4رصد باحثوا المركز خالؿ الفترة )
ف عمى ترؾ حقوليـ الزارعية وأعاقت ممارسة أعماليـ بحرية، يستعرض التقرير أبرز االنتياكات التي أجبرت المزارعيإصابات ولكف 

 عمى النحو اآلتي:والتي تسببت في وقوع إصابات،  رصدىا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في المناطؽ مقيدة الوصوؿ
 أواًل/ المناطق البرية3

مف يـو  13:30عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .1
حيط منطقة مكب ، الذي تواجد في معامًا( 42ناهز جمال سعيد عبد الدايم )، تجاه الشاب: 2/1/2014الخميس الموافؽ 

والحديد الخردة، ما تسبب قرب الحدود شماؿ بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، لغرض جمع البالستيؾ القديـ  ،النفايات
 في إصابتو بعيار ناري في القدـ اليمنى، ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة. 

 15:00فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2
، مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية، تجاه العشرات 3/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ 

، بعيار عامًا( 40خالد ابراهيم عاشور عودة )شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الشاب:  الواقعة
و الستكماؿ العالج ناري في الساؽ اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، وحولت

 يذكر أف المصاب مف سكاف مخيـ الشاطيء بمدينة غزة.في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا وأطمقت عددًا مف قنابؿ الغاز المسيؿ  .3

، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود 3/1/2014وافؽ مف يـو الجمعة الم 16:45لمدموع، عند حوالي الساعة 



 

9 

 

ثائر محمد عبد الرؤوف شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: 
احو بالخطيرة ، بعيار ناري في الخاصرة اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جر عامًا( 42رابعة )

حيث اخترؽ العيار منطقة الحوض ونفذ مف الظير ما تسبب في حدوث نزيؼ لممصاب، وحولتو لمعالج في قسـ العناية 
 المركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 

يـو  مف 16:20فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .4
، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا 11/1/2014السبت الموافؽ 

، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، عامًا( 44محمود عاطف محمد لّبد )في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: 
دواف جراحو بالمتوسطة، وستجري لو عممية جراحية لتركيب بالتيف بسبب ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ ع

  كسر أحدثو العيار في عظاـ الساؽ. 
 20:00أطمقت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، ثمانية قذائؼ مدفعية، عند حوالي الساعة  .5

ة أبو سمرة الزراعية، شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، سقط ، تجاه منطقة بور 13/1/2014مف يـو االثنيف الموافؽ 
دونمات(، والتي تبعد عف  7البالغة مساحتيا ) ،عامًا( 22جهاد محمد درويش حمدونة )خمسة منيا في أرض المزارع: 

دوف وقوع مترًا، والمزروعة بالتوت األرضي والبصؿ، ما تسبب في تضررىا جزئيًا.  400حدود الفصؿ مسافة تقدر بػ
 اصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أف شرطة المتفجرات حضرت لممكاف لتفكيؾ قذائؼ لـ تنفجر.

 حي عوز(، شرؽ )نحاؿ معبر شرؽ الشرقية، الفصؿ حدود مف الشرؽ إلى االسرائيمي المتمركز االحتالؿ قوات فتحت .6
 المسيمة الغاز وقنابؿ النار ،17/1/2014 الموافؽ الجمعة يـو ظير مف 1:00 الساعة حوالي غزة، عند بمدينة الشجاعية

 عبر االحتالؿ قوات حولتيا والتي المنطقة،  في الزيتوف أشجار زراعة يحاولوف كانوا المواطنيف مف تجمع تجاه لمدموع
 سالمة أبو إسماعيل ماجداسفر عف اصابة  ىناؾ، أراضييـ إلى المواطنيف وصوؿ يصعب عازلة منطقة إلى ممارساتيا

 اليمنى، ونقؿ الساؽ في ناري بعيار ،(عاماً  20) عاشور فوزي حماد والناشط اليمنى، الساؽ في ناري بعيار ،(عاماً  42)
 .العالج لتمقي بالمدينة الشفاء دار مستشفى إلى المصابيف

حوالي الساعة  فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطع، عند .7
، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء 17/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  16:00

مف مساء الجمعة نفسو، وتخممو  18:30اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، استمر اطالؽ النار حتى الساعة 
 02ضياء أحمد الناطور )ا تسبب في إصابة اثنيف بضيؽ في التنفس، ىما: الطفؿ/ اطالؽ عدة قنابؿ غاز مسيؿ لمدموع، م

، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف حالتييما بالطفيفة. الجدير عامًا( 42وضياء صالح الكحموت )، عامًا(
 ذكره أف كالىما مف سكاف مخيـ جباليا.

مف يـو  15:00مى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة ع .8
، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء 24/1/2014الجمعة الموافؽ 
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ليـو نفسو، وتخمؿ مف مساء ا 17:30اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ اطالؽ النار حتى الساعة 
( شباف، مف بينيـ 7ذلؾ إطالؽ األعيرة المطاطية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع والغاز كريو الرائحة. ما تسبب في إصابة )

( أصيبوا 2( منيـ بأعيرة معدنية مغمفة بالمطاط، و)4طفؿ، وكاف مف بيف الجرحى شاب أصيب بعيار ناري، بينما أصيب )
مف سكاف مدينة  ،عامًا( 01معاذ منير سممان أبو غبّيط )لغاز ووصموا المستشفى، والجرحى ىـ: باختناؽ جراء استنشاؽ ا

وصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة و الشيخ زايد، وأصيب بعيار ناري في الفخذ األيمف، 
أصيب بعيار مغمؼ  ،عامًا( 44هلل عوض )عبد اهلل محمد عبد احيث أف العيار نفذ مف الفخذ لكنو لـ يطاؿ العظـ. 

أصيب بعيار مغمؼ  ،عامًا( 01محمد نصر حسونة أبو قمر )بالمطاط في اليد اليمنى تسبب في إحداث كسر فييا، و
أصيب بعيار مغمؼ  ،عامًا( 40سالم نافذ سالم أبو عصر )بالمطاط في الذراع األيسر، وكالىما مف سكاف مخيـ جباليا. 

أصيب بعيار مغمؼ بالمطاط في الظير، وكالىما مف  ،عامًا( 41يحيى ممدوح عمر الجمال )ـ اليمنى، وبالمطاط في القد
مف سكاف شارع الجالء بمدينة غزة،  ،عامًا( 02بهاء محمود عمر المدهون )سكاف حي الشجاعية بمدينة غزة. والطفؿ: 

أصيبا باختناؽ جراء استنشاقيما الغاز. ووصفت مف سكاف جباليا النزلة،  ،عامًا( 44نزار محيي الدين يحيى زقوت )و
 المصادر الطبية جراح المصابيف باألعيرة المطاطية واستنشاؽ الغاز بالطفيفة. 

 يـو مف 14:00 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت .9
 الشيداء مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف واألطفاؿ الشباف مف العشرات تجاه ،31/1/2014 الموافؽ الجمعة

 وتخمؿ نفسو، اليـو مساء مف 18:00 الساعة حتى النار اطالؽ وتواصؿ غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية
 تسبب ما. الرائحة كريو والغاز لمدموع المسيؿ الغاز وقنابؿ بالمطاط، المغمفة المعدنية واألعيرة النارية، األعيرة إطالؽ ذلؾ
( 2)و بالمطاط، مغمؼ معدني بعيار( 1) أصيب بينما نارية، بأعيرة أصيبوا( 4) بينيـ مف وكاف شباف،( 7) إصابة في

 بعيار وأصيب جباليا، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  44) شكيان أبو اهلل عبد خالد أحمد: ىـ والجرحى الغاز، بقنابؿ أصيبوا
 كمتا في ناري بعيار وأصيب الىيا، بيت سكاف مف ،(عاماً  42) الزوارعة سممان ثابت شاكرو األيسر، لفخذا في ناري

 وحولتيما لدييما، الدموية األوعية لتيتؾ بالخطيرة، جراحيما عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر ووصفت الساقيف،
 مف ،(عاماً  42) محرم مصطفى الدين محيي محمودو. غزة بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكماؿ ذلؾ بموجب
 ناري بعيار وأصيب بجباليا، ربو عبد عزبة سكاف مف ،(عاماً  40) الطاللقة أحمد خميس ومعاذ رضواف، الشيخ حي سكاف
 مغمؼ معدني بعيار وأصيب جباليا، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  40) الخطيب سالمة عمي اهلل عبد اليسرى، الساؽ في

 الرأس، في غاز بقنبمة أصيب جباليا، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  01) طافش صالح بسام محمد. اليمنى خاصرتو في طبالمطا
 اليسرى. الساؽ في غاز بقنبمة أصيب الشاطئ، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  41" )السباخي" السباح حسن عاطف خالدو
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 في المناطق البرية3 التوغالت

وسط  األراضي القريبة مف حدود الفصؿ ؿ في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت خالليا بتجريؼحتالؿ عمميات توغنفذت قوات اال
وعادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعيف مما يدفعيـ لإلنسحاب مف حقوليـ  ،إطالؽ لمنار بشكؿ متقطع

 عمى النحو اآلتي:رة التي يغطييا التقرير التي رصدت خالؿ الفت يستعرض التقرير عمميات التوغؿومزارعيـ خشية عمى حياتيـ،  
مف يـو األربعاء الموافؽ  12:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .1

ؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، مترًا، في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية شما 100، وسط اطالؽ نار، لمسافة تقدر بػ8/1/2014
ما دفع بالمزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في مزارعيـ إلى ترؾ أعماليـ واالبتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات عند حوالي الساعة 

 نفسو. مف اليـو 15:00
، 9/1/2014ف صباح يـو الخميس الموافؽ م 7:00ليات العسكرية، عند حوالي الساعة االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآل توغمت قوات .2

متر في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، وشرعت في أعماؿ تسوية وتجريؼ، عمى امتداد الشريط الحدودي،  200مسافة تقدر بحوالي 
ف م 9:15وتحركت جنوبًا حتى شرؽ بمدة الفخاري، واستمر التوغؿ والتجريؼ الذي تخممو إطالؽ نار بشكؿ عشوائي، حتى الساعة 

 صباح اليـو نفسو، حيث أعادت قوات االحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي.
، 15/1/2014صباح يـو األربعاء الموافؽ  9:00ليات العسكرية، عند حوالي الساعة االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآل توغمت قوات .3

إلى الشرؽ مف خاف يونس. وشرعت تمؾ القوات في أعماؿ شرؽ حي الفراحيف في بمدة عبساف الكبيرة  ًا،متر  200مسافة تقدر بحوالي 
تسوية وتجريؼ، عمى امتداد الشريط الحدودي، وسط إطالؽ نار عشوائي، ثـ تحركت تجاه الجنوب الى اف وصمت شرؽ بمدة خزاعة، 

 وبعد عدة ساعات اعادت قوات االحتالؿ انتشارىا الى داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ.
مف يـو األربعاء الموافؽ  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) توغمت قوات االحتالؿ .4

مترًا، في المنطقة الزراعية الحدودية شرقي مقبرة الشيداء االسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ  200، لمسافة تقدر 18/1/2014
وسط اطالؽ نار  -حيث منطقة أبو صفية الحدودية -حدود الفصؿ تجاه الشماؿ غزة، واتخذت اآلليات المتوغمة مسارًا ليا بمحاذاة

 مساء اليـو نفسو.في متقطع، ما دفع بالمزارعيف الفمسطينييف إلى ترؾ أعماليـ و االبتعاد عف المنطقة، وانسحبت اآلليات 
مف يـو االثنيف الموافؽ  8:40ساعة ( آليات عسكرية، عند حوالي ال6توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .5

مترًا، في منطقة القطبانية الحدودية الواقعة شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، انطالقًا مف  150، لمسافة تقدر 27/1/2014
كاف إلى ترؾ دفع المزارعيف المتواجديف في الم ، مماالموقع العسكري االسرائيمي المسمى بالنصب التذكاري، وسط اطالؽ نار متقطع

 أعماليـ و االبتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليـو نفسو. 
، 28/1/2014مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  7:30توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .6

رعت تمؾ القوات في أعماؿ تسوية وتجريؼ عمى امتداد الشريط متر( شرؽ بمدة القرارة شرؽ خاف يونس. ش 200مسافة تقدر بحوالي )
 مف صباح اليـو نفسو. 9:30الحدودي، وسط إطالؽ نار عشوائي الى أف اعادت انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي عند حوالي الساعة 
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/ المنطقة البحرية3  ثانيًا

، حيث خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ف الفمسطينيف في قطاع غزةانتياكاتيا الموجية ضد الصياديتواصؿ قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي 
الستة. وتتسبب ىذه بحرية المياؿ األنطاؽ تأتي في سياؽ حظر الصيد خارج  ،( انتياؾ23)رصد مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف وقوع 

( إنتياؾ تخممو إطالؽ لمنار عمى 20صد التقرير )ور أماكف الصيد الوفيرة، الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى الصياديف االنتياكات في حرماف 
جبارىـ عمى اإلنسحاب مف المياه ناحية الشاطيء،  وتخرب معداتيـ وشباكيـ، وتستولي عمى قواربيـ بعد إعتقاليـ. يستعرض الصياديف وا 

 الصياديف الفمسطينيف عمى النحو اآلتي: عمى أبرز اإلعتداءاتالتقرير 
تجاه  8/1/2014مف يـو األربعاء الموافؽ  9:00ائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسر  .1

 -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة
صيد مف نوع حسكة موتور، واعتقمت الصياد:  غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وحاصر زورقيف مطاطييف قارب

عامًا( بمغادرة  20عامًا(، وأحمد ) 24نما أمرت شقيقيو: حمدي )يعامًا(، مف عمى متنو، ب 26محمد خضر عبد السمطاف )
 معبر بيت حانوف )ايرز(. عنو عبر تأفرج ،مف مساء اليـو نفسو 17:30عند حوالي الساعة و المنطقة. 

 20/1/2014مف يـو االثنيف الموافؽ  9:00ة اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربي .2
القريبة مف حدود الفصؿ  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

طاطية قارب صيد مف نوع )حسكة مجداؼ(، وأجبرت غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وحاصرت الزوارؽ الم -المائية
صياديف اثنيف كانا عمى متنيا عمى خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارؽ، ثـ اعتقمتيما، وىما: يوسؼ أميف رشدي أبو 

يقات الميدانية عامًا(، واقتادتيما والحسكة نحو الشماؿ. وتفيد التحق 17عامًا(، والطفؿ: أحمد كماؿ رشدي أبو وردة ) 18وردة )
أف الحسكة كانت في منطقة تبعد عف الشاطئ مسافة تقدر بػثالثة أمياؿ بحرية، وتبعد عف االشارة المحددة لممنطقة الممنوعة 

مترًا إلى الجنوب، أي كانت تتواجد في  200)الرفصودة( والكائنة شماؿ منطقة الواحة شمالي غرب بيت الىيا مسافة تقدر بػ
قوات االحتالؿ بالسباحة فييا، وتعود ممكية الحسكة لمصياد: رائد صالح رشدي أبو وردة. ىذا وأخمت قوات المياه التي تسمح 

مف خالؿ معبر بيت حانوف "ايرز"،  21/1/2014مف فجر الثالثاء الموافؽ  00:00االحتالؿ سبيميما عند حوالي الساعة 
 ـ. ( قطع مف شباؾ الصيد محتجزة لديي8وأبقت عمى القارب وعدد )

 24/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:50فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .3
القريبة مف حدود الفصؿ  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب منطقة الواحة

غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أف تمؾ القوات استيدفت مركبي صيد مف نوع غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ  -المائية
عامًا(، وذلؾ أثناء تواجدىما في  54عامًا(، وأخيو: وجيو ) 63)لنش جر(، تعود ممكيتيما لمصياديف: سعيد محمد أبو ريالة )

في عمييا خراطيـ المياه، ما تسبب يبعداف عف الشاطئ مسافة تقدر بميميف بحرييف ونصؼ، ووجيت  حيث كاناعرض البحر 
 .( كشاؼ إنارة40اصة بيما، وعدد )( قطع مف شباؾ الصيد الخ6تضررىما، وتمؼ عدد )
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 التعسفي3 والحجز االعتقال

واصمت قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، مف خالؿ مطاردة الصياديف واختطافيـ مف 
وفي ىذا  .المعابر كمصائد لمفمسطينييف حيث تستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أو تبتزىـ وتستخدـ عرض البحر.

 تـ إعتقاليـ عمى( 2كما بمغ عدد المعتقميف ). أطفاؿ (4، مف بينيـ )ففمسطينيي( 1ييا التقرير )السياؽ اعتقمت خالؿ الفترة التي يغط
بالرغـ مف  والده المريض، ويأتي اإلعتقاؿمرافقة  واألخر كاف ينويلغرض العالج  السفر ة أحدىـمحاولت خالؿ، (ايرز)معبر بيت حانوف 

يورد التقرير  .مف حدود الفصؿ خالؿ محاولتيـ اإلقتراب الفتية والشباف وتواصؿ قوات اإلحتالؿ إعتقاؿ ،التصاريح الالزمة حصوليـ عمى
صياديف تـ إعتقاليـ أثناء مزاولتيـ  (3، جدير بالذكر أف مف بيف المعتقميف )قيدة الوصوؿؽ مفي المناط وحاالت اإلعتقاؿ عمى المعابر 

  أعماليـ في البحر، وردت إخبارياتيـ في فقرة السابقة إنتياكات المنطقة البحرية.
 
ف يـو االثنيف الموافؽ م 9:00اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانوف ) ايرز(، عند حوالي الساعة  .1

عامًا(، مف سكاف حي البصة في مدينة دير البمح، بينما كاف في  27يوسؼ خمؼ إبراىيـ أبو الجدياف ) المواطف:، 6/1/2014
طريقو لمعالج في المستشفى الميداني األردني )سيرجي كير( في مدينة راـ اهلل بالضفة الفمسطينية، ويعاني المريض مف قطع في 

 .2013تيتؾ بقزحية العيف اليسرى منذ شير مارس مف العاـ المنصـر القرنية و 

 :اآلتي النحو على: الجديان أبو هللا عبد محمد سلوى للمركز، بها ّصرح بالقسم مشفوعة إفادة من مقتطفات التقرير يورد

 بيت معبر عندأنا ويوسؼ  باكراً  التواجد مني اوطمبو  ،جاىز المرور تصريح أف يخبرني التنسيؽ دائرة مف اتصاؿ تمقيت ،5/1/2014 بتاريخ. "..
 ،6/1/2014 الموافؽ االثنيف يـومف صباح  7:00 الساعة حوالي وعندعامًا(،  27نجمي يوسؼ ) رافقت وبالفعؿ لسفر،بغرض ا ،(ايرز) حانوف
 ناوخضع ،(إيرز)بيت حانوف  لمعبر المؤدي الممر في دخمنا ثـ ساعتيف، لمدة ،(5-5) بالنقطة يمسى ما عند توانتظر  ،(ايرز) معبر إلى وصمنا
 شخصيف وصؿ  دقائؽ، عشر حوالي وبعد الصالة، فينا وانتظر  ،اليوية بطاقات ناوسمم غرفة إلى يوسؼأنا و  وصمت ثـ ومف اإللكتروني، لمتفتيش
نا فأمر  بنعـ، ناهفأجب جواالت، معكـ ىؿ :وسألنا بنعـ، عمييـ فرد يوسؼ وقاؿ نعـ، قمت سموى، أحدىـ فقاؿ ،اليوية بطاقات ومعيـ مدني، بمباس

 فرد الرقـ، اقرأ لو وقاؿ الياتؼ شاشة ليوسؼ أحدىـ أظير ثـ جواؿ، جيازيف أعطاىـ بالمثؿ وسؼي المحموؿ، الياتؼ وأعطيتو الجواؿ، بإعطائو
 بمرافقتيـ يوسؼ أمر ثـ ومف بالنفي، ابتوأج فموس، معؾ يل وقاؿ وفتشيا، ،معنا كانت التي الحقائب بفتح ينأمر  ثـ ومف يستطيع، ال أنو يوسؼ
 لؾ يوجد ال: يل وقاؿ اليوية، بطاقةني واعطا أزرؽ، لونو بمباس عسكري حضر ثـ تقريبًا، ساعة مدة وانتظرت الباب، وأغمؽ قريبة غرفة إلى وأدخمو

 مسرعة فرجعت ،شاىدهأ لـ الممر في نظرت امدوعن مغادرًا،ني سبق قد يوسؼ أف اعتقدت حيث غزة، قطاع ناحية وعدت الحقائب وحممت تصريح،
 بعد يمكف: سؤاليا عمى الشرطي فرد بالترجمة، وبدأ العماؿ أحد فحضر قالتو، ما يفيـ لـ ابني، أيف: لو فقمت الشرطي وشاىدت االنتظار لصالة
 البيانات، بتسجيؿ وقاموا اعتقؿ، قد ابني فأ المسئوليف وأبمغت ،(5/5) النقطة حيث المعبر بوابة الى رجعت ثـ لمبيت، يعود ساعتيف أو ساعة

 لداخؿ متوجو مريض شاىدت  ذلؾ وأثناء اتصاؿ، وسيمة بالغ اسرتي ألنني ال اممؾولـ استطع إ فائدة، دوف يوسؼ يرجع كي ساعتيف، مدة وانتظرت
، نفس مف 17:00 الساعة حتى ىناؾ وانتظرت بالنفي، نيفأجاب يوسؼ ابني شاىد كاف إف سألتو تقريباً  ساعتيف بعد وعاد المعبر  عودة في امالً  اليـو
 سجف الي نقمو تـ يوسؼ أف المسئوؿ بعد أف أخبرني ىناؾ، التنسيؽ بمدير الخاص النقاؿ الجواؿ مف يسرتأ عمى باالتصاؿالنياية قمت ب. ابني
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 سجف في محتجز يوسؼ أف يخبرىـ االسرائيمي األمف جياز مف اتصاؿ تمقوا أنيـ يسرتأ مف عممت لممنزؿ عدت وعندما معو، لمتحقيؽ المجدؿ
 ..."معو لمتحقيؽ المجدؿ

 16/01/2014ظير الخميس الموافؽ  12:00اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى معبر بيت حانوف )إيرز(، عند حوالي الساعة  .2
رامات خياؿ(  –تؿ أبيب  –ي طريقو إلى مستشفى )أسوتا عامًا(، حيث كاف  ف 34المواطف: محمود سالـ محمد أبو شماس البالغ مف العمر )

عامًا(. ووفقا لممعمومات المتوفرة فقد أصيب سالـ أبو شماس بوعكة  70لمرافقة والده المريض : سالـ محمد حمداف أبو شماس البالغ مف العمر )
بمرافقتو إبف شقيقتو وىو عبد القادر عيد حسيف  ، وحوؿ إلى المستشفى العربي التخصصي في نابمس حيث قاـ2013صحية خالؿ شير نوفمبر 

وأجريت لو عممية )قمب مفتوح(، ولكف حالتو الصحية ساءت، وبتاريخ  18/11/2013عامًا(، وذلؾ بتاريخ  49أبو شماس البالغ مف العمر )
تشفى أف يكوف أحد األقارب مف طمبت إدارة المس 6/1/2014رامات خياؿ(. وبتاريخ  –تؿ أبيب  –حوؿ إلى مستشفى )أسوتا  16/12/2013

درجة أولى مرافؽ لممريض كي يوقع عمى أوراؽ خاصة بإجراء العممية وحصؿ نجمو محمود عمى تصريح مرور لمعبر بيت حانوف )إيرز(، وأثناء 
، تمقى ذوي المعتقؿ ات  20:00مروره المعبر اعتقمتو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي. وعند حوالي الساعة  صاؿ مف قوات االحتالؿ مف نفس اليـو

 .توفى والد المعتقؿ بالمستشفى 19/01/2014اإلسرائيمي يخبرىـ بأف محمود معتقؿ. يذكر أنو بتاريخ 
 يـو صباح 10:00الساعة حوالي عند ،(الديؾ جحر) غزة وادي قرية شرؽ شماؿ الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت .3

 أبو محيسف صابر وباسـ ،(عاماً  17) العمر مف البالغ السواركة غنيـ محمود إبراىيـ اهلل فرج عبدربو: الطفميف ،19/1/2014 الموافؽ االحد
 جحر) غزة وادي قرية شرؽ شماؿ األغناـ مف قطيع يرعى السواركة كاف فبينما المتوفرة لممعمومات ووفقاً  ،(عاماً  16) العمر مف البالغ ظاىر
 وعندما أقاربو، أحد مع القطيع وترؾ ظاىر، و]أ برفقة الفصؿ حدود إلى توجو السياج، مف( متر 300) حوالي بعد عمى يرعى كاف حيث ،(الديؾ
 ظاىر أبو الطفؿ عف أفرجت اليـو نفس مساء وفي معمومة، غير لجية واقتادتيـ اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمتيـ الفصؿ، حدود اجتياز حاوؿ
 .االعتقاؿ رىف السواركة يزاؿ ال فيما ،(زاير ) حانوف بيت معبر عبر

 ،29/1/2014 الموافؽ األربعاء يـو مف 14:45 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصؿ حدود داخؿ المتمركز االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت .4
 ،(عاماً  19) الزغيبي عايد أحمد طارؽ: ماوى غزة، شماؿ محافظة في( البدوية) النصر أـ قرية شمالي الشمالية، الفصؿ حدود قرب اثنيف مواطنيف
 قوة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. الحدود قرب األغناـ يرعياف كانا بينما القرية، سكاف مف ،(عاماً  16) حشيش أبو يوسؼ ماىر جياد: والطفؿ
 .الحدود مف اقترابيما أثناء المواطنيف اعتقمت المكاف في تواجدت راجمة اسرائيمية
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 ة3المفروض عمى قطاع غز ار الحص

في واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي إجراءات حصارىا المفروضة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ بدء انتفاضة األقصى، ما أدى إلى شمؿ 
ء ردود الفعؿ الدولية ، كافة مناحي الحياة، بالرغـ مف إعالنيا المتكرر عف تخفيؼ إجراءات الحصار المفروض عمى قطاع غزة في محاولة الحتوا

لى قطاع غزة، ما ترتب  حيث تواصؿ فرض حصار شامؿ عمى واردات القطاع مف مواد البناء واإلنشاء، وتفرض قيودًا مشددة عمى البضائع مف وا 
قرير تفاقمت مشكمة انقطاع التيار عميو ارتفاع حدة الفقر والبطالة وتعطيؿ عمؿ المرافؽ الصناعية والزراعية والخدمية، وخالؿ الفترة التي يتناوليا الت

أدى الكيربائي بعد تعطؿ محطة توليد كيرباء غزة عف العمؿ بشكؿ جزئي بسبب الكميات المحدودة التي تدخؿ لمقطاع بسبب القدرة المحدودة، حيث 
لمعبر كاف لو قدرة عالية في حركة ، إلى أثار مدمرة عمى النشاط االقتصادي، مع العمـ أف ا2/3/2011إغالؽ معبر المنطار )كارني(، بتاريخ 

بر )كـر الصادرات والواردات وكونو أيضًا يقع في منطقة مناسبة جغرافيًا، وكانت قوات االحتالؿ قد أغمقت معبر )صوفا(، وقررت العمؿ فقط عبر مع
اعات محددة ويتوقؼ مدة يوميف في األسبوع أبو سالـ( التجاري الوحيد،  الذي ال يمبي حاجة القطاع كوف أف العمؿ عمى المعبر عادة ما يكوف لس

ي الواردة )الجمعة والسبت(، وبالتالي قدرتو التشغيمية محدودة ويظير ذلؾ في الكميات المحدودة مف الواردات السيما إمدادات المحروقات وغاز الطي
عد إغالؽ األنفاؽ التي كانت تستخدـ لتيريب لمقطاع مما يخمؽ عجز في الكميات. وىذا التقميص أثر بشكؿ كبير عمى حياة السكاف، خاصة ب

 المحروقات الالزمة. وتسبب انقطاع التيار الكيربائي المتواصؿ في أثار خطيرة عؿ مجمؿ حقوؽ اإلنساف والخدمات األساسية لمسكاف، وأىميا
ائقة وبنوؾ الدـ والرعاية االولية والصحة النفسية خدمات الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلؾ أقساـ غسيؿ الكمى والجراحات والعناية الف

وغيرىا مف ضروب الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرؼ الصحي واستخراج المياه مف اآلبار وتوزيعيا عمى السكاف وعمى توفير مياه 
دية الكبيرة التي يتكبدىا االقتصاد الفمسطيني وخاصة االستخداـ المنزلية واألبنية متعددة الطبقات، وقطاع التعميـ، باإلضافة إلى الخسائر الما

يف في المزارعيف ومربي الدواجف،  والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا مف أوجو النشاط االقتصادي ومناحي حياة السكاف الفمسطيني
 .قطاع غزة

ة حقيقية لدى السكاف السيما أصحاب المنازؿ المتضررة واألزواج الشابة، ولدى وجراء منع دخوؿ مواد الخاـ المتعمقة بالبناء واإلنشاءات، برزت معانا
الشباف. العائالت المبروكة التي تتطمع لتوسعة أو إنشاء منازؿ وشقؽ جديدة، كما عطمت ىذه السياسة الحياة االجتماعية السيما الزواج لمكثر مف 

حرمت الكثير مف العماؿ مف الحصوؿ عمى فرص العمؿ خاصة عماؿ البناء وخمقت أزمة عمى واقع السكف في قطاع غزة. ومف جو أخرى 
كنيا ال والميندسيف. وتحاوؿ قوات االحتالؿ تغطية ىذا اإلجراء والتحايؿ عمى ىذه الممارسات بالسماح لكميات محدودة مف مواد البناء بالدخوؿ ول

ولـ تتوقؼ معاناة  يداؼ واالعتداءات كما كانت لمكوارث الطبيعية  )العواصؼ تمبي الحدود الدنيا مف حاجة القطاع الذي ما فتأ أف يتعرض لالست
داد الحصار واإلغالؽ عمى األعماؿ التجارية واالقتصادية فقط بؿ تعدى ذلؾ ليشمؿ حركة األفراد حيث تغمؽ معبر بيت حانوف )ايرز(، وتسمح ألع

اسرائيؿ، بعد حصوليـ عمى التصاريح، وتواصؿ سياسة االعتقاؿ خاصة لممرضى محدودة مف األفراد بالسفر مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية و 
ألعداد ومرافقييـ، كما ترفض استصدار تصاريح لمعديد منيـ، وتحـر العديد مف سكاف القطاع مف تأدية الشعائر الدينية في المسجد األقصى وتحدد ا

 ..ياد الميالد المجيد وغيرهالمسموح ليـ بالسفر مف المسيحييف خاصة في المناسبات مثؿ أع
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 الخاتمة

طالؽ يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي اإلنساني، مف خالؿ  استمرار أعماؿ القتؿ وا 
مف مف الصيد مف خالؿ منعيـ ـ استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف، واستمرار حرمانيو  النار دوف تمييز وتعمد إيذاء المدنييف.

استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية كما أظير  ، بما في ذلؾ اعتقاليـ واالستيالء عمى مراكبيـ.الستةتجاوز األمياؿ 
تراوحت بيف تشير الوقائع عمى األرض إلى أنيا فيما  ،مترًا عمى امتداد حدود القطاع 300عازلة، أعمنت قوات االحتالؿ أنيا تبمغ 

طالؽ النار عمى المدنييف بالرغـ مف وضوح كونيـ غير مسمحيف وال  استيداؼ التجمعات السممية فيما واصمت .ـ1500و  ـ1000 وا 
  .يشكموف خطرًا عمى قوات االحتالؿ

القيود قطاع غزة واستمرار  المدنييف الفمسطينييف فيمركز الميزاف يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد 
يجدد استنكاره لالنتياكات  . كمابالنسبة ليـ جممة حقوؽ اإلنسافينتيؾ  الذيالتي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ 

ؼ واالستيداالموجية ضد الصياديف. واستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الوصوؿ إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت السياسية 
 .ظـ لممدنييف في المناطؽ الحدوديةالمن

والمركز يشدد عمى أف استمرار الحصار يشكؿ مساسًا جوىرًا بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لمفمسطينييف في قطاع غزة، ويمعب دورًا  
رتفاع معدالت البطالة أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقـ المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظؿ ا

 والفقر في صفوؼ السكاف.

ي مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف يرى في مضي قوات االحتالؿ اإلسرائيمية قدمًا في انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني، والقانوف الدول
القية تجاه المدنييف في األراضي الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عف القياـ بواجباتو القانونية واألخ

ؾ القوات عمى مواصمة أف عجز المجتمع الدولي عف اتخاذ خطوات فاعمة شجع تمو  المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.
 انتياكاتيا.

ع غزة، وضماف مرور المواد مركز الميزاف يطالب المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري والفعاؿ لوقؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطا
الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع. والمركز يؤكد عمى أف العقوبات 

ني، تصؿ إلى حدود الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف، وتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ القانوف الدولي اإلنسا
 الجرائـ ضد اإلنسانية. 

والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت مف العقاب التي ميزت سموؾ المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوؽ اإلنساف وقواعد 
 القانوف الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.

  هىانت 


