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 مقدمة

وسط  ،2014 العاـ مف فبراير شير خالؿ غزة قطاع في وممتمكاتيـ المدنييف السكاف استيداؼ اإلسرائيمي االحتالؿ قوات واصمت
االنتياكات اإلسرائيمية خالؿ  أبرزيستعرض التقرير  .2007منذ أيموؿ )سبتمبر(  عمى سكاف قطاع غزة سمطات االحتالؿ توشددحصار 
 وذلؾ وفقًا لعمميات الرصد والتوثيؽ التي قاـ بيا باحثو مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في قطاع غزة.،  2014 فبرايرشير 

 

، فيما بمغ عدد سيدةمف بينيـ ( 2)يبدأ التقرير بخالصة احصائية لمجمؿ االنتياكات التي وقعت خالؿ الفترة، حيث بمغ عدد القتمى 
 ( أطفاؿ.7، مف بينيـ )جريحاً ( 42) الجرحى

ت ، كما تضرر بشكؿ جزئي تضررت منازؿ( 7ما يتعمؽ باألضرار التي أصابت األعياف المدنية،  فقد بمغ عدد المنازؿ التي تضررت )وفي
 بشكؿ جزئي.  مركبتيف

دراجة نارية كاف يستقميا أحد عناصر  استيدفتخارج نطاؽ القانوف، حيث  القتؿفي أعماؿ  االحتالؿويشير التقرير إلى استمرار قوات  
 .لمدنييف تصادؼ بمرورىـ في المكافالمقاومة الفمسطينية أسفر عف إصابتو بجروح خطيرة، وأصيب إثنيف مف ا

 

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

طالؽ النار المتكرر، والتي بمغت ) ( حالة، كانت تتسـ ىذه اليجمات بالعشوائية لجية عدـ 17كافة اليجمات الصاروخية والمدفعية وا 
ر مادية في منازؿ ضراأالطيراف الحربي اإلسرائيمي عف الحاؽ  اتجمىأسفرت حيث  اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف وممتمكاتيـ

 ومنشآت مدنية. 
 

في  يافي المناطؽ الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع غزة،  والتي يصاحب االحتالؿيرصد التقرير أعماؿ التوغؿ التي تنفذىا قوات كما 
طالؽ لمكثير مف األحياف أ  نار.عماؿ تسوية وتجريؼ وا 

 

ويستعرض التقرير االنتياكات الموجية ضد الصياديف الفمسطينييف، التي تأتي في إطار الحصار الشامؿ الذي تفرضو قوات االحتالؿ 
عمى القطاع وتحـر سكانو مف حقيـ في العمؿ وتنتيؾ جممة حقوقيـ اإلنسانية. حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداؼ تمؾ 

( أمياؿ عف شاطئ قطاع غزة، واستيدافيـ بشكؿ 6يف ومنعيـ مف مزاولة عمميـ مف خالؿ حرمانيـ مف تجاوز ما مسافتو )القوات لمصياد
طالؽ النار تجاىيـ ومالحقتيـ بالزوارؽ الحربية المطاطية حتى  . وفي ىذا السياؽ رصد المركز خالؿ داخؿ المناطؽ المسموحةمتكرر وا 

، تـ اقتيادىـ إلى مف بينيـ طفؿ (3سفرت عف اعتقاؿ )أ، فيضد الصياديف الفمسطيني عتداءاتا( 6وع )الفترة التي يتناوليا التقرير وق
 قاربيف لمصيد.داخؿ إسرائيؿ، كما استولت خالؿ ىذه الحوادث عمى 

 

قاليـ أثناء لإليقاع بيـ واعت عبر حاجز بيت حانوف )إيرز(،تالؿ استغالؿ حاجة السكاف لمسفر ويرصد التقرير مواصمة قوات االح
حتالؿ، لحصار المشدد الذي تفرضو قوات االكتراث بأوضاعيـ الصحية أو اإلنسانية، وتأتي ىذه الممارسات وسط ا، دوف امرورىـ

الؿ الفترة التي يغطييا التقرير وتستغؿ سيطرتيا وتحكميا المطمقيف في فرض قيود مشددة عمى حرية الحركة والتنقؿ لألفراد حيث رصد خ
ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ والحجز التعسفي حيث بمغ  ،برنامج األمـ المتحدة اإلنمائيظؼ في عتقاؿ مو ا

  .وثالثة صياديف فمسطيني مف بينيـ طفميف( 12التي يتناوليا التقرير ) في المناطؽ البرية والبحرية عدد المعتقميف خالؿ الفترة
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 خالصة إحصائية:
جمعيا مف الميداف وتسند إلفادات بباحثو مركز الميزاف لحقوؽ االنساف  قاـمات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، تشكؿ المعمو 

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

  ؛بما في ذلؾ قتؿ النساءخارج نطاؽ القضاء وتعمد القتؿ باستخداـ قوة غير متناسبة استمرار أعماؿ القتؿ 
  ؛الستةمف تجاوز األمياؿ مف الصيد مف خالؿ منعيـ استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف، واستمرار حرمانيـ 
 ؛عازلة استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية 
  جامعي الحصى والمتنزىيفقرب حدود الفصؿ )المزارعيف، ، المدنييف الفمسطينييفاستمرار االعتداءات الموجية ضد ،

 بحرية؛ نشاطيـمف مزاولة واستمرار حرمانيـ والحجارة(، 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداؼ التجمعات السمميةاستمرار ، 
 تعسفي؛استمرار عمميات االعتقاؿ ال 
 استمرار الحصار واإلغالؽ المشدد الذي ينتيؾ حرية حركة البضائع واالفراد؛ 

 
 4106فبرايرخالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 الفئة العدد

 عدد القتمى 4

 عدد القتمى من االطفال -

 عدد القتمى من النساء 0

 المصابينعدد  64

 من االطفال صابينالمعدد  9

 عدد الجرحى من النساء -

 عدد التوغالت 4

 عدد االعتداءات بحق الصيادين 8

 عدد المعتقمين 04

 عدد المعتقمين من االطفال 4
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 .إستخدام القوة المفرطة والمميتة

تمؾ القوات سياسة القتؿ  وواصمت، فيياستمرت قوات االحتالؿ في استخداـ القوة المفرطة والمميتة، في تعامميا مع المدنييف الفمسطين
أسفر عف إصابتو كاف يستقميا أحد نشطاء المقاومة الفمسطينية  وسط القطاع دراجة نارية ت تمؾ القواتستيدفاحيث  القانوفخارج نطاؽ 

يني شرؽ مدينة فمسطكما قتمت  ( منازؿ سكنية تقع في محيط القصؼ.7)يب اثنيف أخريف مف المارة، وتضررت كما أص بجراح خطيرة.
 ،تعاني مف اضطرابات نفسيةالمناطؽ القريبة مف حدود الفصؿ الشرقية، وقتمت جنوب القطاع سيدة  مفالحصى  بينما كاف يجمع غزة

 عمى النحو اآلتي: 2014شير فبرايرخالؿ اإلنتياكات التي وثقيا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف التقرير يستعرض 
 

، 9/2/2014صباح يـو األحد الموافؽ  8:00حتالؿ اإلسرائيمي بصاروخيف، عند حوالي الساعة قصفت طائرة تابعة لقوات اال .1
دراجة نارية كانت تسير عمى الطريؽ الواصؿ بيف قرية الزوايدة ومدينة دير البمح، قبالة الطريؽ المؤدي إلى كمية فمسطيف 

ف الذي كاف يستقؿ الدراجة حيث كاف في طريقو إلى مدينة التقنية، شماؿ مدينة دير البمح، وأسفر القصؼ عف إصابة أحد الشبا
صيب بشظايا في الصدر، وبتر أينة، ووصفت جراحو بالخطيرة، حيث دير البمح، ونقؿ إلى مستشفى شيداء األقصى في المد

، وىما نبيؿ في قدمو اليمنى، وتضررت الدراجة بشكؿ بالغ، كما أصيب اثنيف مف المارة بجراح طفيفة تصادؼ مرورىـ بالمكاف
عامًا(، اصيب بجروح في الوجو والقدـ اليسرى، وشقيقو عماد البالغ مف العمر  30جبر عبدالمعطي مشتيى البالغ مف العمر )

فادة شيود عياف  فقد أصيب نبيؿ مشتيى وىو سائؽ مركبة مف نوع  48) عامًا(، اصيب في الوجو، ووفقًا لممعمومات المتوفرة وا 
كاف يرافقو اثنيف مف أشقاءه مف بينيـ عماد، حيث كاف في طريقو لممحاؿ التجارية في دير البمح لبيع )رينو( بيضاء الموف و 

المواد الغذائية، وتضررت إطارات وواجية وجوانب مركبتو بأضرار جزئية، وتسبب القصؼ أيضًا في وقوع أضرار جزئية في 
 بواب. ( منازؿ سكنية، جراء تيشـ زجاج النوافذ وألواح السقؼ واأل7)

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي االحتالؿ المتمركزيف عمى طوؿ السياج الفاصؿ شرؽ مدينة غزة نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .2
 35المواطف ابراىيـ سمماف محمد منصور )ما تسبب في قتؿ ،  13/2/2014ميس الموافؽ مف ظير يـو الخ 2:30الساعة 
ي الشجاعية، حيث أصيب بعيار ناري في الرأس ووفقًا لمتحقيقات الميدانية، فقد كاف مف سكاف شارع المنصورة شرؽ ح ،عامًا(

منصور يجمع الحصى في منطقة ممكة شرؽ حي الزيتوف شرؽ مدينة غزة، وأصيب زميمو في العمؿ رفيؽ بكر رمضاف 
منى، حيث نقؿ إلى مستشفى عامًا( مف سكاف شارع المنصورة شرؽ حي الشجاعية، بعيار ناري في القدـ الي 21اليوركمي )

 الشفاء لتمقي العالج.
 

 : على النحو اآلتي:عماد منصوريورد التقرير إفادة مشفوعة بالقسم ّصرح بها للمركز، 
 

نصورة في حي الشجاعية بمدينة ( أطفاؿ، وأسكف في شارع الم5عامًا(، متزوج ولدي ) 31) " أنا عماد محمد شعباف منصور
. ويوجد طريؽ معبد وميجور منذ االنسحاب اإلسرائيمي عاـ لبيعيا لتستخدـ في البناء رة والحصىأعمؿ في جمع الحجا، و غزة
(، كاف يستخدمو المستوطنيف وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي. ويقع الطريؽ جنوب شرؽ منزلنا، في منطقة ممكة شرؽ حي 2005)

في قطاع غزة جراء الحصار رة، نظرًا لشح ىذه المواد الزيتوف، وعادة نقـو بالحفر أسفؿ ىذا الطريؽ ونجمع الحصى والحجا
، ذىبت أنا ومجموعة مف الشباب لمعمؿ في ىذا 13/2/2014صباح الخميس الموافؽ  8:30عند حوالي الساعة  .المفروض

متر(، باشرت الحفر في  100الطريؽ وىو يصؿ مفرؽ ممكة بحدود الفصؿ، حيث كنت أبعد عف السياج الفاصؿ حوالي )
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عامًا(، ومعو ابف أخيو محمد باسـ منصو، كاف عمى  35: ابراىيـ سمماف منصور )قة، أثناء ذلؾ شاىدت ابف خاليمنطال
متر(،  80عربتو التي يجرىا حمار، وابتعد عني حوالي عشريف مترا ناحية الشرؽ أي أصبح بينو وبيف حدود الفصؿ، حوالي )

( عامؿ، كانوا يعمموا في مجموعات صغيرة 60ريؽ ما يقارب مف )وباشر العمؿ مثمى في استخراج الحصى،  وكاف في الط
، شاىدت عدد مف جنود االحتالؿ ترجموف مف سيارة  12:00متفرقة، وواصمت عممي حتى حوالي الساعة  مف ظير نفس اليـو

 فخريف ايضًا ينبطحو الؽ نار، انبطحت ارضًا وشاىدت اآلوسمعت صوت إطداخؿ حدود الفاصؿ، جيب عسكري متوقؼ 
،  تكرر إطالؽ النار مرة  14:30ارضًا، وبعد انتياء إطالؽ النار استكممت العمؿ، وبقيت حتى حوالي الساعة  مف نقس اليـو

ابراىيـ متصاوب(، عندىا  -أخري فانبطحنا مرة أخري، بعدىا سمعت صراخ عماؿ ويرددوا ىناؾ مصاب )ابراىيـ متصاوب 
، بعدىا أخذتو أنا وأشخاص تنزؼ مف رأسو اءدمشاىدت الخالي ابراىيـ و  يف يحمموف ابفركضت مباشرة نحوه فرأيت شخص

( فأوقفناىا ووضعناه فييا ورافقتو وتحركت بنا 504آخريف وحممناه وجرينا باتجاه الغرب، ورأينا سيارة قادمة مف نوع بيجو )
يارة إسعاؼ كانت تنتظرنا، ونقؿ لداخؿ السيارة مسافة حوالي )كيموا متر(،  باتجاه الغرب  ووصمنا الطريؽ الشرقي وشاىدت س

( دقائؽ 10الشفاء بالمدينة، وأدخؿ إلى قسـ العناية المركزة وبعد حوالي ) راسعاؼ التي تحركت بو إلى مستشفى دسيارة اإل
 أبمغني األطباء انو قد فارؽ الحياة.."

 
مف  9:00خاف يونس، عند حوالي الساعة  فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ شرؽ .3

عامًا(، مف  57، نيراف أسمحتيا الرشاشة، تجاه المواطنة آمنة عطية محمود قديح، )28/2/2014مساء يـو الجمعة الموافؽ 
، ولـ تتمكف طواقـ اإلسعاؼ والصميب األحمر رابيا مف الشريط الحدودي الفاصؿسكاف بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، لدى اقت

العثور عمى المصابة بعد التنسيؽ مع قوات االحتالؿ، حيث استمرت اعماؿ البحث لعدة ساعات دوف العثور عمى مف 
، تمكف أقاربيا مف العثور عمييا جثة ىامدة 1/3/2014مف صباح يـو السبت الموافؽ  6:30وعند حوالي الساعة  .المصابة

وروبي وتبيف مف خالؿ الفحص الطبي بانيا أصيبت بعيار ناري بعد أف نزفت حتى الموت، وتـ نقميا الى مستشفى غزة األ
ات اخترؽ الجانب االيسر ونفذ مف الجانب األيمف. ووفؽ المعمومات المتوفرة لدى المركز فاف الضحية تعاني مف اضطراب

دي شماؿ شرؽ ف وصمت الى منطقة الشريط الحدو ألى إ ف خرجت مف منزليا في بمدة خزاعةأنفسية، وأنيا ضمت الطريؽ بعد 
 بمدة خزاعة، وتعرضت إلطالؽ نار مف قبؿ قوات االحتالؿ. 

 
 أعمال القصف العشوائي:

إطالؽ النار استيدافيا المنظـ لممدنييف وممتمكاتيـ مف خالؿ  التقرير، يغطيياخالؿ الفترة التي  اإلسرائيمي واصمت قوات االحتالؿ
كانت تتسـ ىذه اليجمات  توثيؽالو  الرصد ووفقًا ألعماؿ .اخؿ قطاع غزةالعشوائي، وأعماؿ القصؼ التي طالت مناطؽ مختمفة د

حيث فتحت قوات اإلحتالؿ نيراف أسمحتيا تجاه المدنييف الذيف يتظاىروا بالعشوائية لجية عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف، 
ـ الطبية عاقت تمؾ القوات عمؿ الطواقف الصحفييف. كما أىر، مف بينيـ اثنيف م( متظا36في المناطؽ الشرقية مما أسفر عف إصابة )

صيب طفؿ بينما كاف يقـو برعي قطيع مف األغناـ فيما ة غاز مسيمة لمدموع، كما أطمقت تجاىيـ مباشرة قنبموسيارات االسعاؼ عندما أ
الميداني(، عندما كاف في المنطقة الشرقية، يسمى بالمنطقة مقيدة الوصوؿ، وأصيب أحد العامميف في األجيزة األمنية الفمسطينية )الضبط 

صؼ شدة اإلنفجارات التي أحدثيا الق توأرضي زراعية وتسبب مواقعشف الطيراف االسرائيمي عدة غارات خالؿ الفترة استيدؼ فييا  كما
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لفترة التي يغطييا خالؿ ااألحداث التي رصدت  أبرز التقريريورد  في صفوؼ السكاف السيما االطفاؿ، بحاالت مف الخوؼ والرعب
 التقرير عمى النحو اآلتي:

 
مف يـو  14:20حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .1

سالمية ، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإل7/2/2014الجمعة الموافؽ 
مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ  18:00شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ اطالؽ النار حتى الساعة 

( أصيبوا بأعيرة نارية، بينما 3( شباف، وكاف مف بينيـ )4األعيرة النارية، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع. ما تسبب في إصابة )
مف سكاف مخيـ جباليا، وأصيب  ،عامًا( 18باشرة، والجرحى ىـ: عمي زياد سميـ أبو داف )( بقنبمة غاز أصابتو م1أصيب )

بعيار ناري في الصدر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وحولتو الستكماؿ العالج في 
 20باليا، وأحمد محمود أحمد النجار )مف سكاف ج ،عامًا( 22مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نزار محي الديف يحيى زقوت )

عامًا(، مف سكاف جباليا البمد، وأصيبا بعيار ناري )مدخؿ ومخرج( في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى 
مف سكاف حي الشيخ رضواف بغزة، فأصيب بقنبمة غاز في  ،عامًا( 20جراحيـ بالمتوسطة. أما موسى جماؿ موسى شبير )

ووصفت جراحو بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف جنود االحتالؿ المتمركزيف حوؿ ألياتيـ داخؿ حدود الفصؿ الرأس، 
تجاه سيارات االسعاؼ التابعة لجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني التي كانت  -بشكؿ مباشر -أطمقت قنبمة غاز مسيؿ لمدموع

ود شرقي المقبرة )لغرض اسعاؼ الجرحى( ما أجبرىا عمى االبتعاد عف منطقة مترًا غربي الحد 500تتوقؼ عمى مسافة تقدر بػ
 األحداث، مما أعاؽ تقديـ اإلسعاؼ لمجرحى. 

مف يـو  14:15فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .2
مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية  ، تجاه العشرات14/2/2014الجمعة الموافؽ 

مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ  18:00شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ اطالؽ النار حتى الساعة 
( فمسطينيًا مف بينيـ 17ما تسبب في إصابة ) األعيرة النارية، واألعيرة المعدنية المغمفة بالمطاط، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع.

( بقنبمة غاز 6( بعيار معدني مغمؼ بالمطاط، في حيف أصيب )1( بأعيرة نارية، بينما أصيب )9( أطفاؿ، واصيب )4)
مف سكاف  ،عامًا( 21( أصيب باختناؽ ورضوض. والجرحى ىـ: أحمد فواز كامؿ وشح )1أصابتيـ مباشرة في الجسـ، و)

مف سكاف حي الشعؼ بمدينة غزة،  ،عامًا( 20ا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. محمود نافز رجب جحا )مخيـ جبالي
مف سكاف الفالوجا بجباليا، وأصيب بعيار  ،عامًا(22وأصيب بعيار ناري في مفصؿ القدـ اليمنى. محمد تيسير شعباف زممط )

شفى كماؿ عدواف جراحيـ بالخطيرة وحولتيـ الستكماؿ العالج في ناري في الساؽ اليسرى. ووصفت المصادر الطبية في مست
مف سكاف مخيـ جباليا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ  ،عامًا( 28مستشفى الشفاء بمدينة غزة. سعيد العبد محمد شالش )

مف  ،عامًا( 17اهلل ) عامًا(، أصيب بعيار ناري في الفخذ األيمف. والطفؿ: محمد رائد زكي جاد 18اليسرى، وشقيقو: عرفات )
مف سكاف بيت حانوف،  ،عامًا( 24سكاف السكة بجباليا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. محمد نزار عايش حمداف )

مف سكاف حي الشيخ رضوا بغزة، وأصيب  ،عامًا( 24وأصيب بعيار ناري في ركبة الساؽ اليسرى. محمد يوسؼ ابراىيـ خّمة )
مف سكاف مشروع بيت الىيا، أصيب بعيار ناري في  ،عامًا( 18يسرى. ورامز محمود أميف أبو غبف )بعيار ناري في اليد ال

 ،عامًا( 17القدـ اليمنى. ووصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحيـ بالمتوسطة. واألطفاؿ: ضياء أحمد أسعد الناطور )
مف سكاف تؿ  ،عامًا( 16يسرى. تامر رائد محمد وشح )مف سكاف مخيـ جباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الساؽ ال
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مف سكاف الجرف  ،عامًا( 17الزعتر بجباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الساؽ اليمنى. ميند معيف سعيد عبد النبي )
مخيـ جباليا، أصيب مف سكاف  ،عامًا( 25بجباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في اإللية. بالؿ عبد الباري العبد أبو فوؿ )

مف حي الشجاعية بمدينة غزة، أصيب  ،عامًا( 25بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الساؽ اليمنى. بكري عطية عوض جرادة )
مف حي الشجاعية بمدينة غزة،  ،عامًا( 21بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الفخذ األيسر.  طارؽ عبد الرحيـ ىندي أبو غنيمة )

مف حي الشجاعية بمدينة غزة، أصيب  ،عامًا( 22ر في الساؽ اليمنى. عائد عّراـ رجب حّمس )أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباش
مف سكاف الفالوجا بجباليا، أصيب باختناؽ  ،عامًا( 23بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في اليد اليسرى. أحمد محمود محمد المبحوح )

  ووصفت جراحيـ بالطفيفة.جراء الغاز المسيؿ لمدموع وبخمع في الكتؼ األيمف جراء السقوط. 
، 11/2/2014فجر اليـو الثالثاء الموافؽ  02:50قصؼ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .3

متر 1000عامًا(، تقدر مساحتيا ب) 44قطعة أرض زراعية تعود ممكيتيا لممواطف محمود حسيف درويش البالغ مف العمر )
النصيرات. وأحدث القصؼ حفرة كبيرة في قطعة األرض، وتضررت أشتاؿ الزيتوف والنخيؿ التي  مربع(، وتقع شماؿ مخيـ

كانت مزروعة فييا. كما تضرر السقؼ و السور الخارجي إلسطبؿ  مخصص لتربية االبقار، يعود ممكتو لممواطف إبراىيـ عبد 
لة مف اليمع والخوؼ في صفوؼ السكاف السيما عامًا(. يذكر أف القصؼ تسبب بحا 55الحميد الصوري البالغ مف العمر )

 األطفاؿ منيـ.
مف يـو  14:30فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .4

ة الشيداء اإلسالمية ، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبر 21/2/2014الجمعة الموافؽ 
مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ  17:40شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ اطالؽ النار حتى الساعة 

( فمسطينيًا مف بينيـ 12األعيرة النارية، واألعيرة المعدنية المغمفة بالمطاط، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع. ما تسبب في إصابة )
( 4( بعيار معدني مغطى بالبالستيؾ، في حيف أصيب )1( منيـ بأعيرة نارية، بينما أصيب )7اؿ، وأصيب )( مف األطف2)

بقنابؿ غاز أصابتيـ مباشرة في الجسـ مف بينيـ طفؿ وصفت جراحو بالخطيرة، ووصؿ ثالثة مف الجرحى مستشفى الشفاء 
مف  ،عامًا( 16الطفؿ: محمد مدحت عبد اهلل حّمس ) بمدينة غزة بينما وصؿ األخريف مستشفى كماؿ عدواف. والجرحى ىـ:

سكاف حي الشجاعية بمدينة غزة، وأصيب بقنبمة غاز في الرأس ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة 
ناري  "، وأصيب بعيار3بموؾ " -مف سكاف مخيـ جباليا ،عامًا( 17جراحو بالخطيرة، والطفؿ: عبد اهلل محمد صالح الشرافي )

مف سكاف مخيـ الشاطئ، أصيب  ،عامًا( 20في الساؽ اليسرى. المصور الصحافي في وكالة مشارؽ: خالد عاطؼ السباح )
مف سكاف مخيـ  ،عامًا( 20بعيار ناري مغمؼ بالمطاط أدى إلى الكسر في الساؽ اليمنى. وائؿ عمر عبد اهلل انشاصي )

كالىما وصال مستشفى الشفاء بمدينة غزة ووصفت المصادر الطبية جراحيما جباليا، أصيب بعيار ناري في القدـ اليمنى، و 
عامًا(، مف سكاف حي عناف بجباليا، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى ووصفت  25بالخطيرة. سميـ حسيف أحمد الغماري )

الشفاء بمدينة غزة. أحمد ياسر المصادر الطبية بمستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وحولتو الستكماؿ العالج في مستشفى 
مف سكاف شارع اليوجا بمخيـ جباليا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. ابراىيـ كماؿ ابراىيـ  ،عامًا( 19محمد عفانة )

مف سكاف شارع اليوجا بمخيـ جباليا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى. عاىد عماد سعيد بطاح  ،عامًا( 23الغندور )
 21مف سكاف مشروع بيت الىيا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى. وأحمد يوسؼ شحادة أبو شريعة ) ،ًا(عام 28)

مف سكاف حي الصبرة بمدينة غزة، أصيب بعيار معدني مغطى بالبالستيؾ في كؼ يده اليسرى. وكؿ مف: جياد عصاـ  ،عامًا(
بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الكتؼ األيمف. منذر ناصر أحمد  مف سكاف تؿ الزعتر بجباليا، وأصيب ،عامًا( 18محمد زقوت )
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 ،عامًا( 23مف سكاف مخيـ جباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الرأس. أحمد كماؿ سميـ السكني ) ،عامًا( 21السحار )
ستشفى كماؿ عدواف مف سكاف حي التفاح بمدينة غزة، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الرأس. ووصفت المصادر الطبية بم

  جراحيـ بالطفيفة.
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية شرؽ حي الشجاعية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .5

ي عامًا(، بعياريف نارييف ف 23، أسفر عف إصابة يونس ابراىيـ أحمد المغربي )25/2/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ  13:30
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ويعمؿ صحافي في  24الساقيف، كما أصيب الصحافي: ناصر ماىر محمد رحمة )

شبكة غزة لمشباب اإلعالمي، ووفقًا لمتحقيقات الميدانية فقد أصيب المغربي ورحمة خالؿ مشاركتيـ في تظاىرة بالقرب مف 
شباب االنتفاضة بمناسبة مذبحة الحـر اإلبراىيمي واالعتداءات اإلسرائيمية  )ناحؿ عوز(، شرؽ مدينة غزة،  دعا ليا ائتالؼ

 شبو اليومية عمى المسجد األقصى، وخالؿ التظاىرة أطمقت قوات االحتالؿ النار وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع عمى المتظاىريف.
، بستاف يعود ممكيتو 28/2/2014الموافؽ مف يـو الجمعة  20:25قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، عند حوالي الساعة  .6

لعائمة الزعانيف يقع في شارع السمطاف عبد الحميد غربي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، وأحدث القصؼ صوت انفجار 
  شديد بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ.

 15:00فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .7
، تجاه تظاىرة سممية ضد المنطقة المقيدة الوصوؿ، نظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في 28/2/2014مف يـو الجمعة الموافؽ 

يت الىيا في محافظة شماؿ غزة، واستمر اطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة منطقة بورة أبو سمرة الحدودية شماؿ ب
 مف مساء اليـو نفسو، دوف وقوع اصابات.  17:00

مف يـو  15:30فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .8
تظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة الوصوؿ التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ ، تجاه ال28/2/2014الجمعة الموافؽ 

في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ اطالؽ النار بشكؿ 
النارية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع. ما تسبب  مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة 16:30متقطع حتى الساعة 

في إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالمتوسطة، وىو الشاب: خالد وليد خالد 
 عامًا(، مف سكاف منطقة الفالوجا بمخيـ جباليا، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. 19النمنـ )

 

 :قيدة الوصولفرض مناطق م

فرضت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مناطؽ بالقرب مف حدود الفصؿ الشرقية والشمالية منعت السكاف مف االقتراب منيا أو التحرؾ فييا، 
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 األرض تثبت أف االستيداؼ واالعتداءات 

 ، في ىذه المناطؽ ر والقذائؼ المدفعية بشكؿ دائـ تجاه كؿ ما يتحرؾإطالؽ النا سياسةتمؾ القوات 
عسكرية تقـو بأعماؿ تجريؼ كما تواصؿ التوغؿ بشكؿ شبو يومي في تمؾ المنطقة حيث تدفع بجرافات ضخمة مصحوبة بقوات 

  ـ مف مزاولة أعماليـ وفالحة أراضييـ.منيالمزارعيف  السيما المدنييف الفمسطينييف وتمنع ىذه اإلنتياكات. لألعشاب وتسوية لألراضي
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 الصياديف تجاه يومي شبو بشكؿ النار طالؽإ اإلسرائيمية الحربية الزوارؽخاللو  ، تواصؿكما تواصؿ تمؾ القوات فرض حصارًا بحرياً 
تمنعيـ مف ممارسة و  الشاطئ نحو البحر مغادرة عمى الصياديف يجبر مما المائية، الفصؿ حدود قرب أو البحر عرض في الفمسطينييف

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

 عمى النحو اآلتي:والتي تسببت في وقوع إصابات،  ياكات التي رصدىا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في المناطؽ مقيدة الوصوؿاالنت
 

 أواًل/ المناطق البرية:
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في الموقع العسكري المسمى بالنصب التذكاري، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ  .1

، تجاه المنازؿ السكنية القريبة مف الحدود والواقعة في 1/2/2014مف يـو السبت الموافؽ  19:20د حوالي الساعة متقطع، عن
  منطقة القطبانية الحدودية شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة.

مف صباح يـو  8:30فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى طوؿ الشريط الحدودي الفاصؿ، عند حوالي الساعة  .2
، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرؽ بمدة القرارة، واستمر إطالؽ النار بشكؿ 17/2/2014االثنيف الموافؽ 

مف مساء اليـو نفسو، دوف اإلبالغ عف  4:10دقيقة تقريبًا، استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة  20متقطع لمدة 
   وقوع اي إصابات.

مف يـو الثالثاء الموافؽ  12:15ت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة فتح .3
، تجاه المزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في مزارعيـ الكائنة في محيط مخالة )ايمي سيناي( في منطقة السيفا 18/2/2014

 ظة شماؿ غزة، ما دفع المزارعيف إلى االبتعاد عف المنطقة وعدـ استكماؿ أعماليـ.الحدودية شماؿ غرب بيت الىيا في محاف
فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ شماؿ شرؽ بمدة الشوكة بمدينة رفح، نيراف أسمحتيا، تجاه رعاة  .4

، وأستمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع حوالي 21/2/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  16:30األغناـ، وذلؾ عند حوالي الساعة 
عامًا(، بعيار ناري مدخؿ في الحوض ومخرج مف  12دقيقة(، أسفر عف إصابة الطفؿ: فضؿ محمد نافع أبو عدواف، ) 20)

عامًا(، ووفقًا لمتحقيقات الميدانية فقد أصيب أبو عدواف بعيار  21الفخذ األيمف، كما أصيب محمود ناىض محمد معمر، )
بينما كاف يرعى قطيع مف األغناـ في شرؽ منطقة سكناه حيث يبعد منزلو   مدخؿ مف الحوض ومخرج مف الفخذ األيمف، ناري

ذويو إلطالؽ النار قاموا بالبحث   كيمو متر( في بمدة الشوكة الشمالية شرقي رفح، وبعد سماع 2عف حدود الفصؿ حوالي )
متر(  400ساعة، وعثروا عميو ممقى عمى األرض عمى بعد حوالي ) حوالي عنو واستغرقت عممية البحث في المنطقة ومحيطيا

ثـ وصمت سيارة اإلسعاؼ بعد إجراءات التنسيؽ وقامت بنقمو إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح،   مف حدود الفصؿ،
 قسـ العناية المركزة.ونظرًا لخطورة حالتو حوؿ إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس حيث خضع لعممية جراحية، وأدخؿ ل

فتحت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس، نيراف أسمحتيا الرشاشة بكثافة، عند حوالي  .5
، تجاه عدد مف المزارعيف، الذيف تواجدوا في مزارعيـ قرب حدود 24/2/2014مف صباح يـو االثنيف الموافؽ  7:30الساعة 

دقيقة(، دوف وقوع إصابات أو أضرار، ما  20ساف الكبيرة شرقي خاف يونس، استمر إطالؽ النار حوالي )الفصؿ شرؽ بمدة عب
 دفع المزارعيف إلى ترؾ أعماليـ واالبتعاد عف مزارعيـ.
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 في المناطق البرية: التوغالت

وسط  اضي القريبة مف حدود الفصؿاألر  حتالؿ عمميات توغؿ في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت خالليا بتجريؼنفذت قوات اال
وعادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعيف مما يدفعيـ لإلنسحاب مف حقوليـ  ،إطالؽ لمنار بشكؿ متقطع

 آلتي:عمى النحو ارة التي يغطييا التقرير يستعرض التقرير عمميات التوغؿ التي رصدت خالؿ الفتومزارعيـ خشية عمى حياتيـ،  
 

مف يـو االثنيف الموافؽ  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .1
الواقعة غرب معبر )ايرز( شمالي غرب بيت  -المدمرة سابقاً  -مترًا، في المنطقة الصناعية 150، لمسافة تقدر 17/2/2014

طالؽ نار متقطع، دفع المزارعيف المتواجديف في مزارعيـ الكائنة شماؿ قرية أـ النصر حانوف في محافظة شماؿ غزة، وسط ا
 البدوية وشرقي بيت الىيا، إلى ترؾ أعماليـ و االبتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليـو نفسو. 

ف صباح يـو الثالثاء الموافؽ م 7:30توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكرية عند حوالي الساعة  .2
متر( شرؽ بمدة خزاعة شرقي خاف يونس، وشرعت تمؾ القوات بأعماؿ تسوية  150، مسافة تقدر بحوالي )18/2/2014

وتمشيط في المنطقة وتحركت االليات تجاه الجنوب بمحاذاة الشريط الحدودي الفاصؿ، واستمرت عممية التوغؿ حتى الساعة 
 اخؿ حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس.لدقوات االحتالؿ  انسحبتفسو، حيث مف صباح اليـو ن 10:00

 

/ المنطقة البحرية:  ثانيًا

تأتي في سياؽ حظر الصيد خارج  والتي انتياكاتيا الموجية ضد الصياديف الفمسطينيف في قطاع غزةتواصؿ قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي 
مف أماكف الصيد الوفيرة، الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى الصياديف في حرماف الستة. وتتسبب ىذه االنتياكات بحرية المياؿ األنطاؽ 
جبارىـ عمى اإلنسحاب مف المياه ناحية الشاطيء،  النارإطالؽ  خالؿ معداتيـ وشباكيـ، وتستولي عمى  وتخريبعمى الصياديف وا 

ناحية اديف مما أعاؽ عمميـ وأجبرىـ عمى اإلنسحاب ( إعتداءات تخمميا إطالؽ لمنار تجاه الصي6ورصد المركز ) قواربيـ بعد إعتقاليـ.
 :اإلنتياكات خالؿ الفترة يورد التقرير أبرزأفرج عنيـ في وقت الحؽ،  ( صياديف مف بينيـ طفؿ،3) الفترة خالؿ  عتقؿإكما  الشاطيء،

 
 11/2/2014ثالثاء الموافؽ مف يـو ال 6:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

القريبة مف حدود الفصؿ  -تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شمالي غرب منطقة الواحة
غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف زورقيف مطاطييف يتبعاف لمبحرية  -المائية الشمالية

ا قارب صيد فمسطيني مف نوع حسكة مجداؼ كاف يتواجد عمى بعد )كيمو متر واحد( مف الشاطئ بمحاذاة االسرائيمية حاصر 
عامًا(، ثـ اتجيت نحو  24االشارات الضوئية )الرفصودة(، واعتقمت مف عمى متنو الصياد: فضؿ جماؿ رمضاف السمطاف )

عامًا(، ونجمو:  41حمد عبد النبي رجب الصميبي )حسكة ثانية وحاصرتيا واعتقمت مف عمى متنيا صياديف اثنيف، ىما: م
عف  ت تمؾ القواتعامًا(، واستولت عمى قاربيما قبؿ أف تتجو لمقارب الخاص بالمعتقؿ األوؿ وتستولي عميو. وأفرج 17أحمد )

 .، وال تزاؿ تحتجز مراكبيـ التي استولت عمييامساء اليـو نفسو مف خالؿ معبر بيت حانوف )ايرز( المعتقميف
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 يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم ّصرح بها لممركز، محمد عبد النبي الصميبي: عمى النحو اآلتي:  
 
عامًا(، إلى  17، توجيت برفقة ابني أحمد )11/2/2014مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ  6:00. عند حوالي الساعة "..

وأبحرت لمسافة حوالي ميؿ بحري مف الشاطئ، وشاىدت  ت قارب الصيد... وجيز قبالة مخيـ الشاطئ الشمالي  شاطئ البحر
... وفجأة شاىدت متر(، نصبنا الشباؾ  500لي )حوا الشماؿ الغربيالعالمة المائية )الرفصودة(، وكانت تبعد عني إلى جية 

(، وشاىدت الجنود رامتأ 4) ... وصمني بسرعة وتوقؼ عمى بعد حوالييف لقوات االحتالؿ يتقدماف نحونا زورقيف صغيريف تابع
يصوبوف أسمحتيـ نحونا، قاؿ أحدىـ بالمغة العربية: "ارفعوا أيديكـ واخمعوا مالبسكـ"، حينيا تركت الشباؾ ورفعت يدي، كرر 
أوامره بأف نخمع مالبسنا ففعمنا، وبقينا بالمباس الداخمي فقط، شعرت ببرد شديد ال يحتمؿ، طمب مني الجندي النزوؿ لمبحر، 

ت لو: "أنا بقدرش أنزؿ"، ومباشرة سمعت صوت إطالؽ نار، وشاىدت المياه تتراشؽ حولنا، وبعد دقيقة تقريبًا وعندما توقؼ قم
إطالؽ النار نزلت إلى البحر، سبحت بصعوبة إلى الزورؽ حتى وصمتو، وتسمقت السمـ الموجود عمى جانبو، أمسؾ بي جندي 

ـ سمعت جندي يقوؿ البني: "انزؿ يال انزؿ"، فقمت لمجندي: "ىو صغير وعنده وقيد يدي برباط بالستيكي مف خمؼ ظيري، ث
مدرسة"، بدأ الجندي بالصراخ عمى ابني أحمد وأطمؽ النار في المياه، شاىدت أحمد ينزؿ لمبحر ويسبح نحونا، تسمؽ السمـ، 

عيني بقطعة مف القماش، ثـ جمست فأمسؾ بو جندي وقيد يديو لمخمؼ، بعدىا بقميؿ ألبسني جندي بموزة بدوف كماـ وعصب 
دقائؽ( رفع جندي العصبة عف عيني فشاىدت طراد )زورؽ  10عمى سطح الزورؽ، شعرت بالزورؽ يتحرؾ، وبعد حوالي )
دىـ عف اسمي وعف ... وسألني أحقموني أنا وأحمد إلى الطراد اسرائيمي كبير(، يقؼ بمحاذاة الزورؽ الذي أنا عمى متنو، ن

... وبعد حوالي ساعة توقؼ الطراد، ورفع جندي العصبة عف عيني فشاىدت  ، وسمعتو يسأؿ ابني أحمدبياناتي الشخصية
بجانبي ابني أحمد وشخص آخر مقيد اليديف، وشاىدت ميناء وعدد مف الجنود والمجندات فيو، وبعد ذلؾ تـ احتجازي والتحقيؽ 

، وال 20:00معي... وأفرج عنا عند حوالي الساعة    تزاؿ قوات االحتالؿ تصادر قاربي وشباؾ الصيد"مف نفس اليـو
 
 

  التعسفي: والحجز االعتقال

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

كما رصد  .ة اإلنمائيطفؿ وأحد موظفي برنامج األمـ المتحد، مف بينيـ ففمسطينيي( 12السياؽ اعتقمت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير )
يورد التقرير حاالت اإلعتقاؿ   .ف حدود الفصؿم خالؿ محاولتيـ اإلقتراب الفتية والشباف إعتقاؿفي  استمرار قوات اإلحتالؿ خالؿ الفترة

صياديف تـ إعتقاليـ أثناء مزاولتيـ أعماليـ في  (3، جدير بالذكر أف مف بيف المعتقميف )قيدة الوصوؿفي المناطؽ مو عمى المعابر 
  البحر، وردت إخبارياتيـ في فقرة إنتياكات المنطقة البحرية.
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مساء يـو األحد  17:00تمركزة عمى حدود الفصؿ  شرؽ جباليا، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي الم .1
عامًا(، ووفقًا إلفادة ذوي المعتقؿ: أنو لـ يعد لممنزؿ ولـ يعرفوا  23، الشاب: محمد منصور عمي زايد )9/2/2014الموافؽ 

تقؿ في نقطة شرطة )اجدروت( االسرائيمية، مكانو حتى تمقوا اتصاؿ مساء اليـو نفسو، مف رقـ مجيوؿ يخبرىـ أف ابنيـ مع
يخبرىـ فيو أف ابنيـ معتقؿ في سجف عسقالف. وتفيد التحقيقات  17/2/2014وتمقوا اتصااًل آخرَا مساء يـو االثنيف الموافؽ 
 . 1948(، ويسكف أخوالو المناطؽ المحتمة منذ العاـ 852الميدانية أف زايد مريض نفسي يحمؿ الرقـ )

مف يـو الثالثاء الموافؽ  15:00االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في معبر بيت حانوف )إيرز(، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات  .2
(: سعيد عبد U.N.D.P، مدير المشاريع في دائرة الديمقراطية والحكـ الرشيد في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )18/2/2014

ابو لممعبر لغرض السفر في ميمة عمؿ. وتفيد التحقيقات الميدانية أنو توجو رفقة عامًا(، أثناء ذى 41العزيز يوسؼ أبو غزة )
مف اليـو نفسو إلى المعبر الستالـ التصاريح الخاصة بسفرىـ  13:00أربعة موظفيف زمالئو في البرنامج، عند حوالي الساعة 

في اليـو نفسو بينما طمبتو قوات االحتالؿ  في سياؽ العمؿ، وقد استمـ زمالئو التصاريح الخاصة بيـ، وسافر اثنيف منيـ
لممقابمة ثـّ أبقت عميو رىف االعتقاؿ ألسباب غير معمومة. الجدير ذكره أف المعتقؿ مف سكاف مدينة دير البمح وسط القطاع، 

ء يوـ وىو متزوج ولديو )ثالثة أطفاؿ(، ويعاني مف مشكمة صحية في الجياز القولوف. . وأفرجت عنو قوات االحتالؿ مسا
   الجمعة.

مساء يـو الخميس الموافؽ  17:00اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، عند حوالي الساعة  .3
 19، ثالثة شباف اقتربوا مف الحدود شرقي جباليا في محافظة شماؿ غزة، وىـ: يسري غساف جبريؿ العجرمي )20/2/2014

عامًا(، وجميعيـ مف سكاف مخيـ جباليا. وأفاد  20عامًا(، ومحمد صبحي حسف فياض ) 19ياض )عامًا(، عطا يوسؼ حسف ف
تخبرىـ فيو أف ابنيـ  ذوي المعتقميف أنيـ خرجوا صباح يـو نفس اليـو  وتمقت عائمة فياض اتصااًل مف الشرطة االسرائيمية

  العمؿ. بيدؼحدودي بيدؼ التسمؿ لألراضي المحتمة أف المعتقميف اقتربا مف السياج ال ـ، وتفيد المعموماتمعتقؿ لديي
مساء يـو األربعاء الموافؽ  17:00اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، عند حوالي الساعة  .4

الء عبد الرحمف ، شابيف اثنيف اقتربا مف الحدود شماؿ قرية أـ النصر البدوية في محافظة شماؿ غزة، وىما: ع19/2/2014
أف  ، وتفيد المعموماتعامًا(، وىما مف سكاف قرية أـ النصر 19عامًا(، وسمماف نصر سمماف أبو قميؽ ) 26مصباح غرّيب )

  العمؿ. بيدؼالمعتقميف اقتربا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمؿ لألراضي المحتمة 
شماؿ قرية أـ النصر البدوية في محافظة شماؿ غزة،  عند  اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ .5

عامًا(،  18، الشاب صالح الديف صالح سميماف الرشايدة )27/2/2014مف يـو الخميس الموافؽ  16:30حوالي الساعة 
أف المعتقميف عامًا(، وىما مف سكاف قرية أـ النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية  17والطفؿ: مصطفى شحدة سميماف الرشايدة )

اقتربا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمؿ لألراضي المحتمة لغرض العمؿ. وأفرجت قوات االحتالؿ عف الطفؿ الرشايدة عند 
  مف مساء اليـو نفسو، فيما أبقت عمى صالح الديف معتقاًل في سجف عسقالف. 22:30حوالي الساعة 
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 :الحصار المفروض عمى قطاع غزة
الذي شددتو في ، 9/10/2000عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ  توفروضذي حصار الال فرضالؿ اإلسرائيمي واصمت قوات االحت

إعالنيا المتكرر عف تخفيؼ إجراءات الحصار المفروض عمى . واليعدو دى إلى شمؿ في كافة مناحي الحياةما أ، 2007أواخر سبتمبر 
، حيث تواصؿ فرض حصار شامؿ عمى واردات القطاع مف مواد البناء واإلنشاء، وليةاولة الحتواء ردود الفعؿ الدمح سوىقطاع غزة 

لى قطاع غزة، ما ترتب عميو  افؽ الصناعية وتعطيؿ عمؿ المر  ،الفقر والبطالةتوسع ظاىرتي وتفرض قيودًا مشددة عمى البضائع مف وا 
مشكمة انقطاع التيار الكيربائي بعد تعطؿ محطة توليد  تتواصؿر وخالؿ الفترة التي يتناوليا التقري .اتالخدمتدىور مستوى والزراعية و 

 . دة التي تدخؿ لمقطاعالمحدو الوقود كميات سبب كيرباء غزة عف العمؿ بشكؿ جزئي ب
بشكؿ كبير عمى حياة السكاف، خاصة بعد إغالؽ األنفاؽ التي كانت تستخدـ لتيريب المحروقات.  الوقود والمحروقات تقميص ويؤثر

مجمؿ حقوؽ اإلنساف والخدمات األساسية لمسكاف، وأىميا خدمات  ىانقطاع التيار الكيربائي المتواصؿ في أثار خطيرة عموتسبب 
نفسية الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلؾ أقساـ غسيؿ الكمى والجراحات والعناية الفائقة وبنوؾ الدـ والرعاية االولية والصحة ال

لرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرؼ الصحي واستخراج المياه مف اآلبار وتوزيعيا عمى السكاف وعمى ا خدماتوغيرىا مف 
صاد توفير مياه االستخداـ المنزلية واألبنية متعددة الطبقات، وقطاع التعميـ، باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدىا االقت

ي الدواجف،  والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا مف أوجو النشاط االقتصادي ومناحي الفمسطيني وخاصة المزارعيف ومرب
 .حياة السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة

مسكاف السيما أصحاب المنازؿ المتضررة لمعاناة حقيقية في  البناء واإلنشاءاتقطاع منع دخوؿ مواد الخاـ المتعمقة ب كما يسيـ استمرار
واج الشابة، ولدى العائالت. وخمقت أزمة عمى واقع السكف في قطاع غزة. ومف جو أخرى حرمت الكثير مف العماؿ مف الحصوؿ واألز 

 عمى فرص العمؿ خاصة عماؿ البناء والميندسيف. 
مح ألعداد محدودة معبر بيت حانوف )ايرز(، وتسسمطات االحتالؿ حركة األفراد حيث تغمؽ كما تتواصؿ القيود المشددة المفروضة عمى 

بالسفر مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية واسرائيؿ، بعد حصوليـ عمى التصاريح، وتواصؿ سياسة االعتقاؿ  ألسباب إنسانية مف األفراد
خاصة لممرضى ومرافقييـ، كما ترفض استصدار تصاريح لمعديد منيـ، وتحـر العديد مف سكاف القطاع مف تأدية الشعائر الدينية في 

 .سجد األقصى وتحدد األعداد المسموح ليـ بالسفر مف المسيحييف خاصة في المناسبات مثؿ أعياد الميالد المجيد وغيرهالم
حيث أغمقت المعبر منذ كما يتواصؿ إغالؽ معبر رفح البري وحصر فتحو في استثناءات لسفر المعتمريف وبعض الحاالت المرضية، 

،18لمدة ) 2014بداية شير فبراير  ، مف بينيا ، وسفر بعض الحاالت اإلنسانيةالمعتمريف لسفر وعودة( أياـ، 10وفتح المعبر ) ( يـو
 .ثالث أياـ اقتصرت عمى عودة المعتمريف وبعض العالقيف

 جدوؿ يوضح عدد المسافريف عبر معبر رفح
4106 فبرايرمعبر رفح   

 مرجعين القادمون المغادرون

5574 5967 090 
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 الخاتمة

 

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

استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية كما أظير  ، بما في ذلؾ اعتقاليـ واالستيالء عمى مراكبيـ.الستةتجاوز األمياؿ 
تقدرىا المؤسسات الدولية ووكاالت األمـ المتحدة مترًا عمى امتداد حدود القطاع فيما  300عازلة، أعمنت قوات االحتالؿ أنيا تبمغ 
  .ـ عمى امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية1500يا تصؿ إلى حوالي ومنظمات حقوؽ اإلنساف الفمسطيني بأن

 

القيود المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة واستمرار مركز الميزاف يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد 
يجدد  . كمابالنسبة ليـ جممة حقوؽ اإلنسافينتيؾ  الذي في إطار الحصار الشامؿوالبضائع السكاف  حركة وتنقؿ التي تفرضيا عمى

استنكاره لالنتياكات الموجية ضد الصياديف. واستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الوصوؿ إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت 
 .ظـ لممدنييف في المناطؽ الحدوديةواالستيداؼ المنالسياسية 

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

 والفقر في صفوؼ السكاف.

يرى في مضي قوات االحتالؿ اإلسرائيمية قدمًا في انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني، والقانوف الدولي  مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف
ة لحقوؽ اإلنساف انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عف القياـ بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنييف في األراضي الفمسطيني

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

مركز الميزاف يطالب المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري والفعاؿ لوقؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضماف مرور المواد 
بات لمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع. والمركز يؤكد عمى أف العقو الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية وا

انتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف، وتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ القانوف الدولي اإلنساني، تصؿ إلى الجماعية اإلسرائيمية تتسبب في 
 حدود الجرائـ ضد اإلنسانية. 

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

 هىانت


