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 قدمةم

وسط  ،2014 العام الربع األول من خالل غزة قطاع في وممتمكاتيم المدنيين السكان استيداف اإلسرائيمي االحتالل قوات واصمت
يستعرض  .2007سمطات االحتالل عمى سكان قطاع غزة منذ أيمول )سبتمبر( المفروض عمى قطاع غزة والذي شددتيحصار استمرار ال
، وذلك وفقًا لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا مركز الميزان الربع األول من العام الجاريت اإلسرائيمية خالل االنتياكا أبرزالتقرير 

 لحقوق اإلنسان في قطاع غزة.
 

، من بينيم طفل وسيدة اً فمسطيني( 11حصائية لمجمل االنتياكات التي وقعت خالل الفترة، حيث بمغ عدد القتمى )إيبدأ التقرير بخالصة 
 .سيدات (3و) طفالً ( 17، من بينيم )جريحاً  (95) الجرحىفيما بمغ عدد 

 
 منل، ، أو ما يعرف بعمميات االغتيال والتصفية الجسديةخارج نطاق القانونالقتل في أعمال  االحتاللويشير التقرير إلى استمرار قوات  

أي اكتراث بقواعد القانون الدولي، التي تصنف ىذا النوع من  دون ان تمقي بااًل، أو تبدي، حتالل أنيم مطموبين لياقوات اال يتدع
عمى أنو يشكل انتياكًا جسيما لقواعد القانون الدولي، ومخالفا لممعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة، التي كفمت الحق  األفعال

 في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أي من الظروف.
 

يتناول التقرير مواصمة قوات االحتالل اإلسرائيمي استيداف المدنيين الفمسطينيين ال سيما في المناطق القريبة من الحدود الشمالية 
كما يرصد التقرير  .والشرقية لقطاع غزة، في سياق محاوالتيا تكريس منطقة مقيدة الوصول عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية لمقطاع

بمخمفة مبدأ ( حالة، كانت تتسم ىذه اليجمات 85، والتي بمغت )ةإطالق النار المتكرر عمميات مات الصاروخية والمدفعية و كافة اليج
  .لجية عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيينالتناسب والتمييز 

 
في كثير  ياية والشرقية لقطاع غزة، والتي يصاحبفي المناطق الحدودية الشمال االحتاللويرصد التقرير أعمال التوغل التي تنفذىا قوات 
طالق نار  . توغل ة( عممي11الفترة ) ىذه خاللالتقرير سجل يو  ،من األحيان أعمال تسوية وتجريف وا 

 
يستعرض التقرير االنتياكات الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضو قوات االحتالل 

القطاع وتحرم سكانو من حقيم في العمل وتنتيك جممة حقوقيم اإلنسانية. حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداف تمك عمى 
عن شاطئ قطاع غزة، واستيدافيم بحرية ( أميال 6القوات لمصيادين ومنعيم من مزاولة عمميم من خالل حرمانيم من تجاوز ما مسافتو )

طالق الن ار تجاىيم ومالحقتيم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وفي ىذا السياق رصد المركز خالل الفترة بشكل متكرر وا 
( 4ستيالء عمى )، واال(8اعتقال )صابة صياد، و إ في تسببت، ضد الصيادين الفمسطينين إعتداءات( 44التي يتناوليا التقرير وقوع )

  .قوارب صيد
 

قوات خالليا  تعتقما(، 14عتقال )اال عممياتاالحتالل سياسة االعتقال والحجز التعسفي حيث بمغ عدد  ويظير التقرير مواصمة قوات
 .( أطفال7من بينيم ) فمسطينياً  (24)االحتالل 
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 خالصة إحصائية
إلفادات  وتستنددان جمعيا من الميبباحثو مركز الميزان لحقوق االنسان  قامتشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، 

 ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خاللوي. الضحايا وشيود األعيان
 :استعراضو لممعطيات التي تشير إلى

 

  ؛ودون تمييزمتناسبة باستخدام قوة غير  ى والجرحىالقتمإيقاع وتعمد  القانونخارج نطاق استمرار أعمال القتل 
  ؛الستة أميالمن تجاوز من الصيد من خالل منعيم استمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم 
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  بحرية؛ أعماليممن مزاولة نيم واستمرار حرما ،قرب حدود الفصل، المدنيين الفمسطينييناستمرار االعتداءات الموجية ضد 
 ؛الصحافيين فيين والمصورينااستمرار إستيداف الصح 
 استمرار الوفيات جراء تدىور الواقع الصحي في قطاع غزة بسبب الحصار المشدد؛ 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداف التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقال التعسفي؛ 
  الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتيك حرية حركة البضائع واالفراد؛استمرار 

 2014الربع األول من عام خالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 
 85 عدد حوادث اطالق النار

 11 عدد الشهداء

 95 المصابينعدد 

 17 طاالاأل المصابين من

 11 عدد عمميات التوغل

 14 عدد حوادث االعتقال

 24 عدد المعتقمين

 7 المعتقمين األطاال

 44 عدد االنتهاكات عمى الصيادين

 1 عدد اإلصابات

 8 عدد المعتقمين

 4 عدد القوارب التي تم االستيالء عميها
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 إستخدام القوة المارطة والمميتة

أو من خالل إطالق   ،ميتة، سواء خالل عمميات القتل خارج نطاق القانوناستخدام القوة المفرطة والم اإلسرائيمي قوات االحتالل واصمت
لحياة وسالمة تنتيك مبدأ التناسب والتمييزوال تكترث ستيدف المدنيين في المناطق مقيدة الوصول، أو أعمال القصف التي يي ذالنار ال

 المدنيين.
 

 القتل خارج نطاق القانون:

 يغطييا استمرار قوات اإلحتالل بيذا النوع من ، وشيدت الفترة التيخارج نطاق القانونمميات القتل واصمت قوات اإلحتالل اإلسرائيمي ع
 أي تبدي أو بااًل، تمقي نأ دون  مطموبين، أنيم اإلحتالل قوات تدعى منل  ، الجسدية التصفيةو  القتل، أو ما يعرف باالغتيال أعمال
 لممعايير ومخالفا الدولي، القانون لقواعد جسيما انتياكاً  يشكل أنو عمى الجرائم من النوع اىذ تصنف التي الدولي، القانون بقواعد اكتراث
عمى النحو  2014 من العاماألول كافة، يورد التقرير االنتيكات التي وثقيا مركز الميزان خالل الربع  اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية
 اآلتي:

، صاروخًا واحدًا عمى األقل تجاه 9/1/2014يوم الخميس الموافق من صباح  7:30اعة عند حوالي الس ةطائرات اإلسرائيميالقصفت  .1
صابة من كان  دراجة نارية " تكتك " كان يستقميا شخصان، في منطقة معن شرق خان يونس، أسفر القصف عن تدمير الدراجة وا 

ة، كما أسفر القصف عن إصابة الطفمة ىبة عبد يستقميا بجروح، وجرى نقميما الى مستشفى ناصر الطبي ووصفت جراحيما بالمتوسط
 أعوام(، بجروح طفيفة بينما كانت في منزليا في منطقة معن نتيجة تحطم زجاج عدد من النوافذ. 3اهلل محمد الغمبان )

 

جة نارية ، تجاه درا19/1/2014من يوم األحد الموافق  9:15طائرات االسرائيمية، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة الأطمقت  .2
كانت تسير قرب عمارة الممش في شارع الصفطاوي بجباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة سائق الدراجة وىو من أفراد 

 جرحالمقاومة بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراحو بالخطيرة، كما 
بشظية في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال  ابتوأص جراء عامًا(، 11حادة الغف )الطفل: صالح فريد ش

توقفان أمام شركة معدوان جراحو بالمتوسطة. وتسبب القصف في تدمير الدراجة بشكل كمي، وتضرر منزل سكني، وباصين لمنقل كانا 
 بمدية جباليا النزلة في جمع القمامة.  تخدمو أحد عمالتحاد، بشكل طفيف، ىذا ونفق )حمار( كان يسباصات اإل

 
، شابين اثنين 22/1/2014من فجر يوم األربعاء الموافق  00:20، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة ةطائرات االسرائيميالقصفت  .3

ة في بيت حانون ارع السككانا يجمسان داخل سيارة مدنية من نوع )ستروين( بيضاء المون، كانت متوقفة في شارع فرعي شرقي ش
محمد يوسف أحمد ، وعامًا( 21أحمد "محمد جمعة" خميل الزعانين )بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في مقتميما عمى الفور، وىما: 

، حيث وصال مستشفى بيت حانون أشالًء ممزقة، وتسبب القصف في تدمير السيارة كميًا، وتضرر منزل ذوي عامًا( 22الزعانين )
أحمد بشكل جزئي. وتفيد المعمومات الميدانية أن أحمد وصديقو محمد كانا يتوقفان أمام منزلو الكائن وسط مزرعة تممكيا  المستيدف
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عائمتو، وتقع بمحاذاة شارع السكة، فاحتميا من برودة الجو بسيارة معطمة تخص العائمة كانت تتوقف أمام المنزل قبل استيدافيم 
 بمحظات.

، دراجة نارية كانت تسير 9/2/2014صباح األحد الموافق من  8:00بصاروخين، عند حوالي الساعة  ةيميئاإلسرا طائراتالقصفت  .4
ر عمى الطريق الواصل بين قرية الزوايدة ومدينة دير البمح، قبالة الطريق المؤدي إلى كمية فمسطين التقنية، شمال مدينة دير البمح، وأسف

في طريقو إلى مدينة دير البمح، ونقل إلى مستشفى شيداء األقصى في المدينة،  وىو ريةنا كان يستقل دراجة شابالقصف عن إصابة 
 شخصانكما أصيب  .اليمنى، وتضررت الدراجة بشكل بالغ ساقوووصفت جراحو بالخطيرة، حيث أصيب بشظايا في الصدر، وبتر في 

صيب بجروح في أعامًا(،  30ي مشتيى البالغ من العمر )بالمكان، وىما نبيل جبر عبدالمعط امن المارة بجراح طفيفة تصادف مرورىم
فادة شيود عيان  فقد  .صيب في الوجوأعامًا(،  48الوجو والقدم اليسرى، وشقيقو عماد البالغ من العمر ) ووفقًا لممعمومات المتوفرة وا 

ءه من بينيم عماد، حيث كان في طريقو أصيب نبيل مشتيى وىو سائق مركبة من نوع )رينو( بيضاء المون وكان يرافقو اثنين من أشقا
، وتضررت إطارات وواجية وجوانب مركبتو عمى المحال حيث يعمل موزعا بالجممة المواد الغذائية لتوزيعلممحال التجارية في دير البمح 

 اح السقف واألبواب. ( منازل سكنية، جراء تيشم زجاج النوافذ وألو 7بأضرار جزئية، وتسبب القصف أيضًا في وقوع أضرار جزئية في )
 

، شابين اثنين كانا يتوجدان في 3/3/2014االثنين الموافق  مساءمن  19:55، عند حوالي الساعة ةطائرات االسرائيميالقصفت  .5
مصعب موسى صابر حسن شارع السمطان عبد الحميد غربي بيت حانون في محافظة شمال غزة، ما تسبب في استشياد الشاب: 

صابة الشاب الثاني بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة وحولتو ا  عمى الفور، و  (،عاماً  21"الزعانين" )
شريف الستكمال العالج في مستشفى الشفاء، ولكن وزارة الصحة أعمنت عن وفاتو متأثرًا بجراحو في وقت متأخر من المساء ذاتو، وىو: 

عامًا(، بجراح وصفتيا  15صابة الطفمين: محمد ابراىيم ذياب البسيوني )إفي القصف كما تسبب  عامًا(. 21يوسف أحمد ناصر )
 13ورانية وفيق حسن عودة ) -حيث أصيب بشظايا في البطن والراس والساقين -المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة

، ومن سكان بيت حانون. كما بّث صوت االنفجار نتصادف مروره في المكاصيبت بشظية في كف اليد اليسرى، وكالىما أ ،عامًا(
الخوف واليمع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منيم، خاصة وأنو جاء في وقت اتسم باليدوء في ظل تواجد مكثف 

 لطائرات االستطالع االسرائيمية في سماء محافظة شمال غزة. 
 

، مجموعة من 11/3/2014الثالثاء الموافق من صباح يوم  11:30، عند حوالي الساعة بصاروخ واحد اإلسرائيميةطائرات القصفت  .6
إسماعيل حامد عبد أبو جودة، في حقل زراعي في بمدة النصر شمالي رفح، ما تسبب في استشيادىم، وىم:  نالشبان كانوا يتواجدو 

اصابة رابع،  نقل إلى و  عامًا(، 23محمود أبو شنب، )شاهر حمودة  عامًا(، 33عامًا(، عبد الشافي صالح محمود أبو معمر، ) 22)
 مستشفى غزة األوروبي في خانيونس ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة.

 

 :.إطالق النار تجاه المدنيين دون تمييز

القنص ضد عمال الرصاص الحي وأ، حيث تستخدم تمك القوات نالمدنيين الفمسطينيي إطالق النار تجاهاستمرت قوات االحتالل في 
نتياكات التي وثقيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان خالل الفترة التي االالتقرير يستعرض  .المدنيين في المناطق القريبة من حدود الفصل

 يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:
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 ظيرمن  13:00ة عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا الرشاش عندالمتمركزة  ،فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي .1

، تجاه عدد من األطفال، تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة 2/1/2014الخميس الموافق 
بية بعيار ناري في الحوض، ووصفت المصادر الط عامًا(، 16عدنان جميل شحدة أبو خاطر )شمال غزة، ما تسبب في إصابة الطفل: 

 .3/1/2014فجر الجمعة الموافق  5:00في مستشفى كمال عدوان جراحو بالخطيرة، وأعمن عن استشياده عند حوالي الساعة 
 
من  15:40حدود الفصل الشمالية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .2

ن تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة شمال بيت تجاه عدد من الشبان واألطفال الذي، 24/1/2014الجمعة الموافق  مساء
من سكان مشروع بيت الىيا، وأفادت  عامًا(، 19بالل سمير أحمد عويضة )الىيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في قتل الشاب: 

 بعيار ناري في الصدر.  المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان أنو استشيد جراء اصابتو
 

 2:30الفاصل شرق مدينة غزة نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة الحدودي السياج  داخل ةات االحتالل اإلسرائيمي المتمركز فتحت قو  .3
من سكان شارع  عامًا(، 35ابراهيم سممان محمد منصور ) ،  ما تسبب في قتل المواطن13/2/2014من ظير الخميس الموافق 

ووفقًا لمتحقيقات الميدانية، فقد كان منصور يجمع الحصى في  .ة شرق حي الشجاعية، حيث أصيب بعيار ناري في الرأسالمنصور 
عامًا( من سكان شارع  21منطقة ممكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأصيب زميمو في العمل رفيق بكر رمضان اليوركمي )

 لقدم اليمنى، حيث نقل إلى مستشفى الشفاء لتمقي العالج.المنصورة شرق حي الشجاعية، بعيار ناري في ا
 

 ليلمن  21:00الحدودي الفاصل شرق خان يونس، عند حوالي الساعة  السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل  .4
من سكان بمدة خزاعة  مًا(،عا 57آمنة عطية محمود قديح، )، نيران أسمحتيا الرشاشة، تجاه المواطنة 28/2/2014الجمعة الموافق 

بعد  الجريحةالحدودي الفاصل، ولم تتمكن طواقم اإلسعاف والصميب األحمر من العثور عمى  السياجشرق خان يونس، لدى اقترابيا من 
ح من صبا 6:30التنسيق مع قوات االحتالل، حيث استمرت اعمال البحث لعدة ساعات دون العثور عمى المصابة. وعند حوالي الساعة 

، تمكن أقاربيا من العثور عمييا جثة ىامدة بعد أن نزفت حتى الموت، وتم نقميا الى مستشفى غزة األوروبي 1/3/2014السبت الموافق 
ونفذ من الجانب األيمن. ووفق المعمومات من البطنيسر صيبت بعيار ناري اخترق الجانب األوتبين من خالل الفحص الطبي بانيا أ

ن الضحية تعاني من اضطرابات نفسية، وأنيا ضمت الطريق بعد أن خرجت من منزليا في بمدة خزاعة إلى أن إف المتوفرة لدى المركز
 وصمت الى منطقة الشريط الحدودي شمال شرق بمدة خزاعة، وتعرضت إلطالق نار من قبل قوات االحتالل. 

 

 
 :تنتهك مبدأ التمييز والتناسبأعمال قصف 

إطالق النار استيدافيا المنظم لممدنيين وممتمكاتيم من خالل  ،2014الربع األول من العام خالل  ئيمياإلسرا واصمت قوات االحتالل
التي  توثيقالو  الرصد ووفقًا ألعمال .دون تمييز أو تناسب العشوائي، وأعمال القصف التي طالت مناطق مختمفة داخل قطاع غزة

 لجية عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيين اك مبدأ التمييز والتناسببانتيىذه اليجمات فقد اتسمت  يواصميا مركز الميزان
الطيران االسرائيمي  وشن، في المناطق الشرقية ننيران أسمحتيا تجاه المدنيين الذين يتظاىرو فتح قوات اإلحتالل  وممتمكاتيم.فقد واصمت
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صف بحاالت من الخوف والرعب في صفوف ارات التي أحدثيا القشدة اإلنفج توتسبب ،وأرضي زراعية مواقععدة غارات استيدف فييا 
 عمى النحو اآلتي: خالل الفترة التي يغطييا التقرير ىامركز الميزاناألحداث التي رصد أبرزنورد  السكان السيما االطفال، 

 

، موقع تابع ألحد 13/1/2014األحد الموافق  مساءمن  16:50بصاروخين عند حوالي الساعة  ةطائرات اإلسرائيميالقصفت  .1
إصابة  فيالقصف  تسبب، يقع في مجرى وادي غزة، بالقرب من محطة توليد الكيرباء، شمال مخيم النصيرات، وقد الفمسطينية الفصائل

سنوات(، بجروح في األذن اليسرى، جراء تطاير زجاج واجية محل تجاري يقع في قرية  3الطفل محمد بيجت دالل البالغ من العمر )
، لحظة القصف، ونقل إلى مستشفى شيداء الحاجياتباب بقالة لشراء بعض  عنداقة، حيث تصادف وجود الطفل برفقة والده المغر 

( منزل سكني جراء تكسير النوافذ 21االقصى في دير البمح لتمقى العالج. كما تضرر في محيط المنطقة المستيدفة محل تجاري و)
مدرسة اإلعدادية المشتركة )ب(، ومدرسة ذكور الوىما تابعتين )لألنروا(،  ضررت مدرستينواألبواب، وتطاير ألواح الصفيح. كما ت

 .ىمانوافذ زجاج النصيرات االبتدائية )د( جراء  تحطم بعض
 

 بمدينة الشجاعية حي يعوز(، شرق )نحال معبر شرق ،داخل السياج الحدودي الفاصل االسرائيمي المتمركز االحتالل قوات فتحت .2
 المواطنين من تجمع تجاه لمدموع المسيمة الغاز وقنابل النار ،17/1/2014 الموافق الجمعة ظير من 1:00 الساعة حوالي غزة، عند

 وصول يصعب عازلة منطقة إلى ممارساتيا عبر االحتالل قوات حولتيا والتي المنطقة، في الزيتون أشجار زراعةب يقومون كانوا
 اليمنى، الساق في ناري بعيار ،(عاماً  25) سالمة أبو إسماعيل ماجدصابة إ في القصفوتسبب  .ىناك أراضييم إلى المواطنين
 .العالج لتمقي بالمدينة الشفاء دار مستشفى إلى الجريحان اليمنى، ونقل الساق في ناري بعيار ،(عاماً  20) عاشور فوزي حماد والناشط

 

بشكل متقطع، عند حوالي الساعة  ،صل نيران أسمحتيااالف يحدودالسياج ال داخلفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .3
شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية  يالحدودالسياج ، تجاه عدد من الشبان تواجدوا قرب 17/1/2014عة الموافق الجم مساءمن  16:00

طالق عدة إالجمعة نفسو، وتخممو من مساء  18:30استمر اطالق النار حتى الساعة و  .ىذاجباليا في محافظة شمال غزة ي بمدةشرق
وضياء صالح ، عامًا( 17ضياء أحمد الناطور )ل لمدموع، ما تسبب في إصابة اثنين بضيق في التنفس، ىما: الطفل/ قنابل غاز مسيّ 

مخيم  ، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان حالتييما بالطفيفة. الجدير ذكره أن كالىما من سكانعامًا( 25الكحموت )
 جباليا.

 

من يوم  13:30محتيا عند حوالي الساعة صل نيران أساالف يحدودالسياج ال داخلفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .4
 ،، الذي تواجد في محيط منطقة مكب النفاياتعامًا( 29ناهز جمال سعيد عبد الدايم )، تجاه الشاب: 2/1/2014الخميس الموافق 

بيت حانون في محافظة شمال غزة، لغرض جمع البالستيك القديم والحديد الخردة، ما تسبب في إصابتو بعيار ناري قرب الحدود شمال 
 في القدم اليمنى، ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة. 
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 15:00لي الساعة نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوا  صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .5
 ، الواقعةود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية، تجاه العشرات من الشبان الذين تواجدوا قرب الحد3/1/2014الجمعة الموافق  مساءمن 

، بعيار ناري في الساق اليمنى، عامًا( 21خالد ابراهيم عاشور عودة )شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: 
يذكر صفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالمتوسطة، وحولتو الستكمال العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وو 
 من سكان مخيم الشاطيء بمدينة غزة. الجريحأن 

 

قنابل الغاز المسيل نيران أسمحتيا وأطمقت عددًا من   صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .6
ان الذين تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة ، تجاه عدد من الشب3/1/2014من يوم الجمعة الموافق  16:45لمدموع، عند حوالي الساعة 

، بعيار عامًا( 25ثائر محمد عبد الرؤوف رابعة )الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: 
اري في الخاصرة اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالخطيرة حيث اخترق العيار منطقة الحوض ونفذ ن

 من الظير ما تسبب في حدوث نزيف، وحولتو لمعالج في قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
 

 مساءمن  16:20نيران أسمحتيا عند حوالي الساعة   صلاالف يحدودال ل السياجداخفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .7
تجاه عدد من الشبان الذين تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة ، 11/1/2014السبت الموافق 

بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر ، عامًا( 22محمود عاطف محمد لّبد )شمال غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: 
لو عممية جراحية لتركيب بالتين بسبب كسر أحدثو العيار في عظام  وأجريتالطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالمتوسطة، 

 الساق. 
 

من يوم  15:00لساعة نيران أسمحتيا عند حوالي ا  صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .8
لحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق ، تجاه العشرات من الشبان واألطفال الذين تواجدوا قرب ا24/1/2014الجمعة الموافق 

من مساء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعيرة المطاطية  17:30جباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل اطالق النار حتى الساعة 
من بينيم طفل، وكان من بين الجرحى شاب أصيب  أشخاص( 7ل الغاز المسيل لمدموع والغاز كريو الرائحة. ما تسبب في إصابة )وقناب

( أصيبا باختناق جراء استنشاق الغاز ووصموا المستشفى، 2( منيم بأعيرة معدنية مغمفة بالمطاط، و)4بعيار ناري، بينما أصيب )
وصفت و من سكان مدينة الشيخ زايد، وأصيب بعيار ناري في الفخذ األيمن،  ،عامًا( 18أبو غبّيط )معاذ منير سممان والجرحى ىم: 

عبد اهلل محمد عبد اهلل المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالمتوسطة حيث أن العيار نفذ من الفخذ لكنو لم يطال العظم. 
 18محمد نصر حسونة أبو قمر )د اليمنى تسبب في إحداث كسر فييا، وأصيب بعيار مغمف بالمطاط في الي ،عامًا( 22عوض )

 ،عامًا( 21سالم نافذ سالم أبو عصر )أصيب بعيار مغمف بالمطاط في الذراع األيسر، وكالىما من سكان مخيم جباليا.  ،عامًا(
بعيار مغمف بالمطاط في الظير، أصيب  ،عامًا( 20يحيى ممدوح عمر الجمال )أصيب بعيار مغمف بالمطاط في القدم اليمنى، و

من سكان شارع الجالء بمدينة غزة،  ،عامًا( 17بهاء محمود عمر المدهون )وكالىما من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة. والطفل: 
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الطبية  من سكان جباليا النزلة، أصيبا باختناق جراء استنشاقيما الغاز. ووصفت المصادر ،عامًا( 22نزار محيي الدين يحيى زقوت )و
 جراح المصابين باألعيرة المطاطية واستنشاق الغاز بالطفيفة.

 

 مساء من 14:00 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيران ، صلاالف يحدودال داخل السياج المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .9
 شرق اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذين واألطفال الشبان من العشرات تجاه ،31/1/2014 الموافق الجمعة
 النارية، األعيرة إطالق ذلك وتخمل نفسو، اليوم مساء من 18:00 الساعة حتى النار اطالق وتواصل غزة، شمال محافظة في جباليا

( 4) بينيم من وكان شبان،( 7) إصابة في تسبب ما. الرائحة كريو والغاز لمدموع المسيل الغاز وقنابل بالمطاط، المغمفة المعدنية واألعيرة
 أبو اهلل عبد خالد أحمد: ىم والجرحى الغاز، بقنابل أصيبا( 2)و بالمطاط، مغمف معدني بعيارشاب  أصيب بينما نارية، بأعيرة أصيبوا
 سكان من ،(اً عام 26) الزوارعة سممان ثابت شاكرو األيسر، الفخذ في ناري بعيار أصيب جباليا، مخيم سكان من ،(عاماً  22) شكيان
 األوعية لتيتك بالخطيرة، جراحيما عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت الساقين، كمتا في ناري بعيار أصيب الىيا، بيت

 من ،(عاماً  24) محرم مصطاى الدين محيي محمودو. غزة بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكمال وحولتيما لدييما، الدموية
 الساق في ناري بعيار أصيب بجباليا، ربو عبد عزبة سكان من ،(عاماً  21) الطاللقة أحمد خميس ومعاذ رضوان، يخالش حي سكان

. اليمنى خاصرتو في بالمطاط مغمف معدني بعيار أصيب جباليا، مخيم سكان من ،(عاماً  21) الخطيب سالمة عمي اهلل عبد اليسرى،
" السباخي" السباح حسن عاطف خالدو الرأس، في غاز بقنبمة أصيب جباليا، مخيم سكان من ،(عاماً  18) طافش صالح بسام محمد

 اليسرى. الساق في غاز بقنبمة أصيب الشاطئ، مخيم سكان من ،(عاماً  20)
 

موقع تابع  ،31/1/2014 الموافق الجمعة يوم فجر من 2:30 الساعة حوالي عند اثنين بصاروخين ةاإلسرائيمي طائراتال قصفت .10
 المستشفى، احداىن وصمت بجراح سيدتين إصابة تسبب في ما غزة، شمال محافظة في جباليا غرب ويقعفصائل الفمسطينية، ألحد ال
 أما بالطفيفة، عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا اليسرى يدىا في بجرح ،(عاماً  32) حجر أبو فارس حسن تحاة: وىي
 تحطم جراء وذلك األيسر، يدىا كف في بجرح وأصيبت ،(عاماً  27) حجر أبو فارس الكريم عبد اءوف: وىي ميدانياً  عولجت فقد الثانية
. المكان محيط في سكنية منازل( 4) بنوافذ أضرّ  القصف أن الميدانية التحقيقات وتفيد. القصف مكان من القريب منزليا نوافذ أحد زجاج

 ورشة ومبنى -المكان شرق جنوب الكائنة -لمبنات واألساسية الثانوية الصواري ذات مدرسة: ىما عامتين بمنشأتينكما ألحق أضرارًا 
 جزئي. بشكل بغزة، الداخمية وزارة في والتجييز اإلمداد لقسم التابعة اآلليات ودائرة المركزية الصيانة

 

 الموافق الجمعة جرف من 2:45 الساعة حوالي عند ـ عمى األقل ـ متتالية صواريخ بخمسة ةسرائيمياإل طائراتال قصفت .11
 في الىيا بيت من الشرقي الشمالي الجزء في الصحي الصرف أحواض جنوب الكائنة والسياحية، نتاجيةاإل بيسان مدينة ،31/1/2014

صابة كمي بشكل طبقات ثالثة من مكون مبنى تدمير في تسبب ما غزة، شمال محافظة  وصفتيا بجراح المدينة أمن أفراد من اثنين وا 
 ومحل ومركبة، سكنية، منازل( 5)و عامة، منشآت( 5) األضرار حصيمة وكانت. بالطفيفة عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر
 مدينة شمال ويقع الزراعي، واالستنبات والدواجن المواشي تربية ألغراض يستخدم المستيدف المبنى أن الميدانية التحقيقات وتفيد. تجاري



 

9 

 

( 60)و حمامة،( 600)و أرنب،( 400)و والماعز، األغنام من رأس( 150) نفوق: المدينة أضرار ةحصيم وكانت السياحية، بيسان
 لممولد سوالر مخزون واحتراق ،(كيمو 250 بقدرة) كيربائي ومولد المزرعة، في لمعاممين فرعي اداري مكتب وتدمير رومانية، دجاجة

 74 وعدد قديمة، مالىي) السياحية المدينة لمعدات ومخزن المواشي، يةوأخرى خاصة بترب زراعية معدات وتدمير ،(لتر 2000 بكمية)
 زراعي كمشتل تستخدم) متر مربع 2000 بمساحة  زراعية دفيئة وتضررت ،(القدم كرة لممعب خصصت -بعد تركب لم - انارة كشاف
 مترًا مربعاً  100 بمساحة زراعية وغرفة ،(تبالخضروا مزروعة) مترًا مربعاً  500 بمساحة زراعيتين ودفيئتين ،(الزينة وأشجار لمورود

 بالحمضيات زرعت( متر مربع 17000) بمساحة بالمبنى محيطة زراعية أراضي تضررت كما, ،(الشعير محصول الستنبات صممت)
 المون تقاليبر  -صغير زراعي وجرار المبيدات، رش وآلة الزراعية، واألدوية األسمدة مخزون ودمر -برسيم بازيالء، فول، -والخضروات

 وصالة لممدينة االداري المبنى من باب( 15)و نافذة( 70) تضررت كما -لتر 500 سعة -مياه خزان( 15) وعدد -ىوندا نوع من
 واالعدادية، االبتدائية حانون بيت عزبة ذكور مدرسة) مدرستين بينيا من عامة منشآت( 4) تضرر في القصف تسبب كما. األفراح
 محامي، ومكتب تعميمي، مركز ،(المستيدف المبنى شرق الكائنتين لمبنين، الثانوية الشقيري أحمد ومدرسة -الدولية ثالغو  لوكالة التابعة
 .تجاري ومحل مدنية، ومركبة قريبة، منازل( 5) بعدد أيضاً  القصف واضر

 

، تعود أرض زراعية 31/1/2013من فجر الجمعة الموافق  3:00بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  اإلسرائيميةقصفت الطائرات  .12
بينيم من ( مواطنين 6) إصابة وتسبب القصف في حي مصبح شمال رفح، وتقع فيلممواطن حسين صبيح سميمان أبو صبيح، ممكيتيا 
 49شكري عياد نصر أبو زكار، )يستأجره  ،ووفقًا لممعمومات الميدانية، فقد دمر القصف منزل سكني بشكل كمي، وسيدة واحدة طفمين
في  اً ، كما ألحق القصف أضرار عامًا( 27شادية، ) وابنتوعامًا(،  17عامًا(، والطفل وائل، ) 23شادي، ) وابنيو ىو صيب أحيث  ًا(،عام

جميعًا إلى مستشفى النجار في  ونقموااعوام(،  7عامًا(، الذي أصيب ونجمتو الطفمة لميس ) 36عصام عزات حمدان أبو زيد، )منزل 
( دفيئة تبمغ 13وتدمير )، الجدير بالذكر أن القصف تسبب في تدمير بئر لممياه، بالمتوسطة جراحيمدر الطبية رفح، حيث وصفت المصا

 .(2م 16.700مساحتيا )

 مساءمن  14:20نيران أسمحتيا عند حوالي الساعة   صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .13
، تجاه العشرات من الشبان واألطفال الذين تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا 7/2/2014الجمعة الموافق 

من مساء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعيرة النارية، وقنابل  18:00في محافظة شمال غزة، وتواصل اطالق النار حتى الساعة 
( بقنبمة غاز أصابتو 1( أصيبوا بأعيرة نارية، بينما أصيب )3( شبان، وكان من بينيم )4الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة )

من سكان مخيم جباليا، أصيب بعيار ناري في الصدر، ووصفت المصادر  ،عامًا( 18عمي زياد سميم أبو دان )مباشرة، والجرحى ىم: 
. نزار محي الدين يحيى عالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزةالطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالخطيرة وحولتو الستكمال ال

من سكان جباليا البمد، أصيبا بعيار ناري )مدخل ومخرج(  عامًا(، 20وأحمد محمود أحمد النجار )من سكان جباليا،  ،عامًا( 22زقوت )
من سكان  ،عامًا( 20موسى شبير ) موسى جمالفي الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحيم بالمتوسطة. أما 
ة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن جنود االحتالل حي الشيخ رضوان بغزة، فأصيب بقنبمة غاز في الرأس، ووصفت جراحو بالطفيف
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لجمعية تجاه سيارات االسعاف التابعة  -بشكل مباشر -أطمقت قنبمة غاز مسيل لمدموع يحدودالسياج اللياتيم داخل آالمتمركزين حول 
مترًا غربي الحدود شرقي المقبرة )لغرض اسعاف الجرحى( ما  500اليالل األحمر الفمسطيني التي كانت تتوقف عمى مسافة تقدر بـ

 أجبرىا عمى االبتعاد عن منطقة األحداث، مما أعاق تقديم اإلسعاف لمجرحى. 
 

من يوم  14:15، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة  صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .14
ل الذين تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق ، تجاه العشرات من الشبان واألطفا14/2/2014الجمعة الموافق 

ذلك إطالق األعيرة النارية، من مساء اليوم نفسو، وتخمل  18:00طالق النار حتى الساعة إجباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل 
( أطفال، 4من بينيم )بجراح ( فمسطينيًا 17واألعيرة المعدنية المغمفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة )

ي الجسم، ( بقنبمة غاز أصابتيم مباشرة ف6( بعيار معدني مغمف بالمطاط، في حين أصيب )1( بأعيرة نارية، بينما أصيب )9صيب )أو 
ي في من سكان مخيم جباليا، أصيب بعيار نار  ،عامًا( 21أحمد فواز كامل وشح )( أصيب باختناق ورضوض. والجرحى ىم: 1و)

من سكان حي الشعف بمدينة غزة، أصيب بعيار ناري في مفصل القدم اليمنى.  ،عامًا( 20محمود نافز رجب جحا )الساق اليمنى. 
من سكان الفالوجا بجباليا، أصيب بعيار ناري في الساق اليسرى. ووصفت المصادر الطبية في  ،مًا(عا22محمد تيسير شعبان زممط )
 28سعيد العبد محمد شالش )حيم بالخطيرة وحولتيم الستكمال العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. مستشفى كمال عدوان جرا

عامًا(، أصيب بعيار ناري في الفخذ  18ليسرى، وشقيقو: عرفات )من سكان مخيم جباليا، أصيب بعيار ناري في الساق ا ،عامًا(
محمد كما أصيب من سكان السكة بجباليا، أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.  ،عامًا( 17محمد رائد زكي جاد اهلل )األيمن. والطفل: 

 ،عامًا( 24محمد يوسف ابراهيم خّمة )ى. من سكان بيت حانون، بعيار ناري في ركبة الساق اليسر  ،عامًا( 24نزار عايش حمدان )
من سكان مشروع بيت  ،عامًا( 18ورامز محمود أمين أبو غبن )من سكان حي الشيخ رضوا بغزة، أصيب بعيار ناري في اليد اليسرى. 

ضياء أحمد ل: األطفاأصيب الىيا، أصيب بعيار ناري في القدم اليمنى. ووصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحيم بالمتوسطة. و 
 16تامر رائد محمد وشح )من سكان مخيم جباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الساق اليسرى.  ،عامًا( 17أسعد الناطور )

من  ،عامًا( 17مهند معين سعيد عبد النبي )من سكان تل الزعتر بجباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الساق اليمنى.  ،عامًا(
من سكان مخيم جباليا،  ،عامًا( 25بالل عبد الباري العبد أبو فول )بجباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في اإللية. سكان الجرن 

من حي الشجاعية بمدينة غزة، أصيب بقنبمة  ،عامًا( 25بكري عطية عوض جرادة )بقنبمة غاز بشكل مباشر في الساق اليمنى. أصيب 
من حي الشجاعية بمدينة غزة، أصيب بقنبمة  ،عامًا( 21طارق عبد الرحيم هندي أبو غنيمة )  غاز بشكل مباشر في الفخذ األيسر.
من حي الشجاعية بمدينة غزة، أصيب بقنبمة غاز بشكل  ،عامًا( 22عائد عّرام رجب حّمس ) غاز بشكل مباشر في الساق اليمنى.

سكان الفالوجا بجباليا، أصيب باختناق جراء الغاز المسيل لمدموع  من ،عامًا( 23أحمد محمود محمد المبحوح )مباشر في اليد اليسرى. 
  يفة.جراحيم بالطفالمصادر الطبية وبخمع في الكتف األيمن جراء السقوط. ووصفت 

 

أرض زراعية تعود  11/2/2014فجر اليوم الثالثاء الموافق  02:50بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  ةطائرات اإلسرائيميالقصف  .15
(، وتقع شمال مخيم النصيرات. وأحدث 2م1000عامًا(، تقدر مساحتيا ب) 44ا لممواطن محمود حسين درويش البالغ من العمر )ممكيتي
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سطبل القصف حفرة كبيرة في األرض، وتضررت أشتال الزيتون والنخيل التي كانت مزروعة فييا. كما تضرر السقف والسور الخارجي ال
عامًا(. يذكر أن القصف تسبب بحالة  55و لممواطن إبراىيم عبد الحميد الصوري البالغ من العمر )بقار، يعود ممكتمخصص لتربية األ

 من اليمع والخوف في صفوف السكان السيما األطفال منيم.
 

من يوم  14:30صل نيران أسمحتيا عند حوالي الساعة االف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .16
، تجاه العشرات من الشبان واألطفال الذين تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق 21/2/2014معة الموافق الج

وتخمل ذلك إطالق األعيرة النارية،  .من مساء اليوم نفسو 17:40طالق النار حتى الساعة إجباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل 
( من األطفال، 2( فمسطينيًا من بينيم )12المطاط، وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة )واألعيرة المعدنية المغمفة ب

بقنابل غاز أشخاص ( 4بعيار معدني مغطى بالبالستيك، في حين أصيب ) شخص واحد( منيم بأعيرة نارية، بينما أصيب 7وأصيب )
طيرة، ووصل ثالثة من الجرحى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بينما وصل أصابتيم مباشرة في الجسم من بينيم طفل وصفت جراحو بالخ

من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة،  ،عامًا( 16محمد مدحت عبد اهلل حّمس )ن مستشفى كمال عدوان. والجرحى ىم: الطفل: و األخر 
عبد اهلل محمد صالح بالخطيرة، والطفل: أصيب بقنبمة غاز في الرأس ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراحو 

يسرى. المصور الصحافي في وكالة مشارق: "، أصيب بعيار ناري في الساق ال3بموك " -من سكان مخيم جباليا ،عامًا( 17الشرافي )
وائل يمنى. من سكان مخيم الشاطئ، أصيب بعيار ناري مغمف بالمطاط أدى إلى الكسر في الساق ال ،عامًا( 20خالد عاطف السباح )

ى الشفاء من سكان مخيم جباليا، أصيب بعيار ناري في القدم اليمنى، وكالىما وصال مستشف ،عامًا( 20عمر عبد اهلل انشاصي )
من سكان حي عنان بجباليا، أصيب  عامًا(، 25. سميم حسين أحمد الغماري )بمدينة غزة ووصفت المصادر الطبية جراحيما بالخطيرة

اق اليسرى ووصفت المصادر الطبية بمستشفى كمال عدوان جراحو بالخطيرة وحولتو الستكمال العالج في مستشفى بعيار ناري في الس
من سكان شارع اليوجا بمخيم جباليا، أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.  ،عامًا( 19أحمد ياسر محمد عاانة ). الشفاء بمدينة غزة

عاهد كما أصيب من سكان شارع اليوجا بمخيم جباليا، أصيب بعيار ناري في الساق اليسرى.  ،عامًا( 23ابراىيم كمال ابراىيم الغندور )
 21وأحمد يوسف شحادة أبو شريعة )ع بيت الىيا، بعيار ناري في الساق اليسرى. من سكان مشرو  ،عامًا( 28عماد سعيد بطاح )

جهاد عصام محمد لبالستيك في كف يده اليسرى. وكل من: من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، أصيب بعيار معدني مغطى با ،عامًا(
 21منذر ناصر أحمد السحار )مباشر في الكتف األيمن. من سكان تل الزعتر بجباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكل  ،عامًا( 18زقوت )
من سكان حي التفاح  ،عامًا( 23أحمد كمال سميم السكني )من سكان مخيم جباليا، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الرأس.  ،عامًا(

  جراحيم بالطفيفة.بمدينة غزة، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الرأس. ووصفت المصادر الطبية بمستشفى كمال عدوان 
 

شرق حي الشجاعية، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة  صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .17
بعيارين ناريين في  عامًا(، 23براهيم أحمد المغربي )إيونس ، أسفر عن إصابة 25/2/2013من يوم الثالثاء الموافق  13:30

بعيار ناري في الساق اليسرى، ويعمل صحافي في شبكة غزة  عامًا(، 24ناصر ماهر محمد رحمة )صيب الصحافي: الساقين، كما أ
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نية فقد أصيب المغربي ورحمة خالل مشاركتيم في تظاىرة بالقرب من )ناحل عوز(، شرق ووفقًا لمتحقيقات الميدا .لمشباب اإلعالمي
بمناسبة مذبحة الحرم اإلبراىيمي واالعتداءات اإلسرائيمية شبو اليومية عمى المسجد نتفاضة مدينة غزة، دعا ليا ائتالف شباب اال

 ز المسيل لمدموع عمى المتظاىرين.األقصى، وخالل التظاىرة أطمقت قوات االحتالل النار وقنابل الغا
عود ممكيتو ت، بستان 28/2/2014من يوم الجمعة الموافق  20:25طائرات االحتالل االسرائيمي، عند حوالي الساعة القصفت  .18

لعائمة الزعانين يقع في شارع السمطان عبد الحميد غربي بيت حانون في محافظة شمال غزة، وأحدث القصف صوت انفجار شديد بّث 
 لخوف واليمع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منيم.ا
 

 مساءمن  15:30نيران أسمحتيا عند حوالي الساعة   صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .19
لتي ينظميا عدد من الشبان واألطفال في المنطقة ا ،، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة مقيدة الوصول28/2/2014الجمعة الموافق 

طالق النار بشكل متقطع حتى الساعة إالحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل 
في إصابة أحد المشاركين بجراح  من مساء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب 16:30

، من سكان منطقة عامًا( 19خالد وليد خالد النمنم )وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالمتوسطة، وىو الشاب: 
 الفالوجا بمخيم جباليا، وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.

 

 نفق مستيدفة ،13/3/2014 الموافق الخميس مساء من 13:50 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ اإلسرائيمية الطائرات قصفت .20
 22) العمود عمي مصطاى: وىم مواطنين تواجدوا في المكان ثالثة بإصابة تسبب ما رفح، جنوبي مصر مع الحدودي الشريط عمى

 نقموا. رفح سكان من (،عاما 22) ارميالت سعد سالمةو خانيونس، سكان عاما(، 26) الارا حمدان محمد رفح، سكان من وىو عاما(،
 .بالمتوسطة اصابتيم الطبية المصادر ووصفت  رفح، في النجار يوسف أبو إلى مستشفى

 

 يوم من 13:30 الساعة ليحوا عند أسمحتيا نيران  صلاالف يحدودال داخل السياج المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .21
 في واألطفال الشبان من عدد ينظميا التي الوصول المقيدة المنطقة ضد بوعيةاألس التظاىرة تجاه ،21/03/2014 الموافق الجمعة
 حتى متقطع بشكل النار طالقإ وتواصل غزة، شمال محافظة في جباليا شرق اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الكائنة الحدودية المنطقة
 فيإطالق النار  تسببىذا و . لمدموع المسيل الغاز نابلوق النارية األعيرة إطالق ذلك وتخمل نفسو، اليوم مساء من 18:15 الساعة
 حسن عماد: وىم بالمتوسطة، عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا بجراح طفل، أحدىم المشاركين من أربعة إصابة
 النزلة منطقة كانس من ،(عاماً  25) نصر محمد الكريم عبد نضال بجباليا، الجرن منطقة سكان من ،(عاماً  20) العيوطي موسى
 من ،(عاماً  17) فول أبو العبد سعيد محمود: والطفل غزة، بمدينة التفاح حي سكان من ،(عاماً  18) البس فارس نعيم فارسو بجباليا،
 . اليمنى الساق في ناري بعيار واأصيب وجميعيم الىيا، بيت مشروع سكان

 الخميس صباح من 11:25 الساعة حوالي عند ،صلاالف يحدودلا داخل السياج المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .22
 لجان اتحاد نظميا شعبية فعالية في المشاركين مئات تجاه لمدموع، المسيل الغاز وقنابل الثقيمة أسمحتيا نيران ،27/3/2014 الموافق
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 تقدر مسافة وصوليم بعد حانون، بيت قشر  جنوب الكائنة الحدودية القطبانية منطقة في األرض، يوم لذكرى حياءً إ الزراعي العمل
: الفضائية الكتاب قناة مصور/ وىما المستشفى منيما اثنين وصل مشاركين( 5) صابةإ في تسبب ما الحدود، من (م 100) حواليبـ

 بشكل رالصد يمين ضربت -لمدموع مسيل -غاز بقنبمة غزة، بمدينة الشجاعية حي سكان من( عاماً  37) الصياي اهلل نصر عيد أيمن
 ثالثة عولج فيما لمدموع، المسيل الغاز استنشاق جراء يونس، بخان زعرب حي سكان من (عاماً  24) درغام توفيق محمود فهدو مباشر،

 . ميدانياً  المصابين من
 

 يوم من 14:30 الساعة حوالي عند أسمحتيا نيران  صلاالف يحدودال داخل السياج المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .23
 في واألطفال الشبان من عدد ينظميا التي الوصول المقيدة المنطقة ضد األسبوعية التظاىرة تجاه ،28/3/2014 الموافق الجمعة
 حتى متقطع بشكل النار اطالق وتواصل غزة، شمال محافظة في جباليا شرق اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الكائنة الحدودية المنطقة
 أحد إصابة في تسبب ما. لمدموع المسيل الغاز وقنابل النارية األعيرة إطالق ذلك وتخمل نفسو، اليوم اءمس من 19:00 الساعة

 من ،(عاماً  18) النجار عوض طالل محمود: وىو بالمتوسطة، عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا بجراح المشاركين
 . سراألي الفخذ في ناري بعيار وأصيب جباليا، مخيم سكان

 

 :فرض مناطق مقيدة الوصول

ب منيا أو التحرك فييا، فرضت قوات االحتالل اإلسرائيمي مناطق بالقرب من حدود الفصل الشرقية والشمالية منعت السكان من االقترا
القوات أن الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وفيما تدعي تمك  كم( ىي طول المسافة عمى امتداد الحدود62وتمتد المنطقة عمى طول )

لى الجنوب من الحدود الشمالية داخل أراضي قطاع غزة، لكن 300المسافة ال تتعدى ال) ( متر إلى الغرب من الحدود الشرقية وا 
متر )كيمو ونصف متر( في بعض  1500الممارسات عمى األرض تثبت أن االستيداف واالعتداءات تطال مسافة تصل إلى حوالي 

ت سياسة إطالق النار والقذائف المدفعية بشكل دائم تجاه كل ما يتحرك في ىذه المناطق، كما تواصل المناطق. وتستخدم تمك القوا
التوغل بشكل شبو يومي في تمك المنطقة حيث تدفع بجرافات ضخمة مصحوبة بقوات عسكرية تقوم بأعمال تجريف لألعشاب وتسوية 

كما تواصل تمك . يما المزارعين منيم من مزاولة أعماليم وفالحة أراضييملألراضي. وتمنع ىذه اإلنتياكات المدنيين الفمسطينيين الس
 في الفمسطينيين الصيادين تجاه يومي شبو بشكل النار إطالق اإلسرائيمية الحربية خاللو الزوارق القوات فرض حصارًا بحريًا، تواصل

وتمنعيم من ممارسة عمميم بحرية،  الشاطئ نحو بحرمغادرة ال الصيادين عمى يجبر مما المائية، الفصل حدود قرب أو البحر عرض
 كما تقوم الزوارق بمحاصرتيم وتجبرىم عمى القفز في المياه قبل أن تعتقميم، وتستولى عمى قواربيم وتقطرىا إلى ميناء إسدود، كما تتعمد

طالق النار عمى محركات القوارب. يستع االنتياكات التي أبرز رض التقرير في حاالت كثيرة تخريب معداتيم كتقطيع شباك الصيد وا 
 عمى النحو اآلتي: ،رصدىا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في المناطق مقيدة الوصول
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 أواًل/ المناطق البرية:
 

نيران أسمحتيا الرشاشة، بشكل متقطع، عند حوالي   صلاالف يحدودال داخل السياج المتمركزة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي .1
لمتواجدين في مزارعيم في منطقة بورة أبو ، تجاه المزارعين الفمسطينيين ا8/1/2014يوم األربعاء الموافق  صباح من 11:30الساعة 

سمرة الحدودية شمال بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون وقوع اصابات أو أضرار. ما دفع المزارعين إلى االبتعاد عن المنطقة وعدم 
 استكمال أعماليم.

 

 20:00مدفعية عند حوالي الساعة  ثمانية قذائفحوالي   صلاالف يحدودال داخل السياجأطمقت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .2
، تجاه منطقة بورة أبو سمرة الزراعية، شمال بيت الىيا في محافظة شمال غزة، سقط خمسة منيا 13/1/2014من يوم االثنين الموافق 
دونمات(، والتي تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر  7البالغة مساحتيا ) ،عامًا( 55محمد درويش حمدونة ) في أرض المزارع: جياد

مترًا، والمزروعة بالتوت األرضي والبصل، ما تسبب في تضررىا جزئيًا. دون وقوع اصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن شرطة  400بـ
 نفجر.المتفجرات حضرت لممكان لتفكيك قذائف لم ت

 

شمال شرق قرية وادي السمقا وشرق مدينة دير البمح،   صلاالف يحدودال داخل السياجرائيمي المتمركزة فتحت قوات االحتالل االس .3
، وواصمت قوات االحتالل إطالق النار بشكل 14/1/2014صباح الثالثاء الموافق  7:30عند حوالي الساعة  نيران أسمحتيا الرشاشة
ن و من صباح نفس اليوم. حيث استيدفت الحقول والمزارع القريبة من حدود الفصل، األمر الذي أجبر المزارع 9:00متقطع حتى الساعة 

 عمى ترك حقوليم واالنسحاب من المنطقة حتى ىدأ إطالق النار.

شاشة بشكل متقطع، فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة في الموقع العسكري المسمى بالنصب التذكاري، نيران أسمحتيا الر  .4
، تجاه المنازل السكنية القريبة من الحدود والواقعة في منطقة القطبانية 1/2/2014السبت الموافق  مساءمن  19:20عند حوالي الساعة 

 الحدودية شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة.
 

لموافق الثالثاء ا ظيرمن  12:15لي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي، نيران أسمحتيا الرشاشة بشكل متقطع، عند حوا .5
، تجاه المزارعين الفمسطينيين المتواجدين في مزارعيم الكائنة في محيط مخالة )ايمي سيناي( في منطقة السيفا الحدودية 18/2/2014

 اليم.شمال غرب بيت الىيا في محافظة شمال غزة، ما دفع المزارعين إلى االبتعاد عن المنطقة وعدم استكمال أعم
 

شمال شرق بمدة الشوكة بمدينة رفح نيران أسمحتيا تجاه رعاة   صلاالف يحدودال داخل السياجيمي فتحت قوات االحتالل اإلسرائ .6
 20، وأستمر إطالق النار بشكل متقطع حوالي )21/2/2014الجمعة الموافق  مساءمن  16:30األغنام، وذلك عند حوالي الساعة 

. بعيار ناري مدخل في الحوض ومخرج من الفخذ األيمن عامًا(، 12فضل محمد نافع أبو عدوان، )طفل: دقيقة(، أسفر عن إصابة ال
ووفقًا لمتحقيقات الميدانية فقد أصيب أبو عدوان بعيار ناري مدخل من الحوض  .عامًا( 21محمود ناهض محمد معمر، )كما أصيب 

كيمو  2و عن حدود الفصل حوالي )ام في شرق منطقة سكناه حيث يبعد منزلبينما كان يرعى قطيع من األغن  ومخرج من الفخذ األيمن،
ذويو إلطالق النار قاموا بالبحث عنو واستغرقت عممية البحث في المنطقة   متر( في بمدة الشوكة الشمالية شرقي رفح، وبعد سماع
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ثم وصمت سيارة اإلسعاف بعد إجراء   حدود،المتر( من  400ساعة، وعثروا عميو ممقى عمى األرض عمى بعد حوالي ) حواليومحيطيا 
التنسيق وقامت بنقمو إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، ونظرًا لخطورة حالتو حول إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس حيث 

 خضع لعممية جراحية، وأدخل لقسم العناية المركزة.
 

تيا الرشاشة بكثافة عند شرق خان يونس نيران أسمح  صلاالف يحدودال داخل السياجفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .7
، تجاه عدد من المزارعين، الذين تواجدوا في مزارعيم قرب حدود الفصل 24/2/2014من صباح االثنين الموافق  7:30حوالي الساعة 

، دون وقوع إصابات أو أضرار، ما دفع دقيقة( 20استمر إطالق النار حوالي )و  . ىذاشرق بمدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس
 المزارعين إلى ترك أعماليم واالبتعاد عن مزارعيم.

 

 االثنين مساء من 17:10 الساعة حوالي عند مدفعية، قذيفة    صلاالف يحدودال داخل السياج المتمركزة اإلسرائيمية دباباتال أطمقت .8
 زراعية غرفة بجوار سقطت غزة، شمال محافظة في الىيا بيت شمال الكائنة الحدودية سمرة أبو بورة منطقة تجاه ،24/3/2014 الموافق

 -مزارعيم في تواجدوا الذين المزارعين دفع القصف ولكن أضرار، أو اصابات وقوع دون مترًا، 500 مسافة الحدود عن تبعد منطقة في
 . المنطقة عن واالبتعاد -الخضروات -مزروعاتيم رعايتيم أعمال ترك إلى -يممكونيا التي

 

 الموافق الثالثاء مساء من 16:45 الساعة حوالي عند ، صلاالف يحدودال داخل السياج المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .9
 بيت شرق الكائنة الحدودية القطبانية منطقة في تواجدوا الذين األغنام ورعاة المزارعين من عدد تجاه الثقيمة أسمحتيا نيران ،25/3/2014
 أحد يممكيما رأسين من الماعز نفوق في النار طالقإ وتسبب اصابات، وقوع دون الحدود، من متراً  200 بـ تقدر مسافة عمى انون،ح

 ورعاة األغنام لترك المنطقة. المزارعين النار طالقإ ودفع. رعاة األغنام
 

 في المناطق البرية: التوغالت

 األراضي القريبة من حدود الفصل ق مختمفة من قطاع غزة، قامت خالليا بتجريفتوغل في مناط( عممية 11)حتالل نفذت قوات اال
حقوليم  لتركوعادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعين مما يدفعيم  ،وسط إطالق لمنار بشكل متقطع
 .الطائراتمن  في عمميات التوعل بمساندة لياتآلستمر التوغل لعدة ساعات، كما تشارك اعادة ما يو  ومزارعيم خشية عمى حياتيم،

 رة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:يستعرض التقرير عمميات التوغل التي رصدت خالل الفت
 

األربعاء الموافق  ظيرمن  12:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بقوة مكونة من ) .1
مترًا، في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية شمال بيت الىيا في محافظة شمال غزة،  100ر، لمسافة تقدر بـطالق ناإسط ، و 8/1/2014

ما دفع بالمزارعين الفمسطينيين المتواجدين في مزارعيم إلى ترك أعماليم واالبتعاد عن المنطقة. وانسحبت اآلليات عند حوالي الساعة 
 من اليوم نفسو. 15:00
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، مسافة 9/1/2014من صباح الخميس الموافق  7:00ليات عسكرية، عند حوالي الساعة آ ةالل اإلسرائيمي بعدقوات االحت توغمت .2
متر في بمدة خزاعة شرق خان يونس، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف، عمى امتداد الشريط الحدودي، وتحركت  200تقدر بحوالي 

من صباح اليوم  9:15وغل والتجريف الذي تخممو إطالق نار بشكل عشوائي، حتى الساعة جنوبًا حتى شرق بمدة الفخاري، واستمر الت
 نفسو، حيث أعادت قوات االحتالل انتشارىا داخل الشريط الحدودي.

 

، مسافة 15/1/2014صباح األربعاء الموافق  9:00ليات عسكرية، عند حوالي الساعة آ بعدةتوغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي  .3
شرق حي الفراحين في بمدة عبسان الكبيرة إلى الشرق من خان يونس. وشرعت تمك القوات في أعمال تسوية  ًا،متر  200والي تقدر بح

وتجريف، عمى امتداد الشريط الحدودي، وسط إطالق نار عشوائي، ثم تحركت تجاه الجنوب الى ان وصمت شرق بمدة خزاعة، وبعد عدة 
 ىا الى داخل الشريط الحدودي الفاصل.ساعات اعادت قوات االحتالل انتشار 

 

األربعاء الموافق  صباحمن  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بقوة مكونة من ) .4
فظة شمال مترًا، في المنطقة الزراعية الحدودية شرقي مقبرة الشيداء االسالمية شرق جباليا في محا 200، لمسافة تقدر 18/1/2014

وسط اطالق نار  -حيث منطقة أبو صفية الحدودية -غزة، واتخذت اآلليات المتوغمة مسارًا ليا بمحاذاة حدود الفصل تجاه الشمال
 مساء اليوم نفسو.في متقطع، ما دفع بالمزارعين الفمسطينيين إلى ترك أعماليم و االبتعاد عن المنطقة، وانسحبت اآلليات 

 

االثنين الموافق  صباحمن  8:40( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6اإلسرائيمي، بقوة مكونة من ) ت االحتاللتوغمت قوا .5
مترًا، في منطقة القطبانية الحدودية الواقعة شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة، انطالقًا من  150، لمسافة تقدر 27/1/2014

دفع المزارعين المتواجدين في المكان إلى ترك  ، مما، وسط اطالق نار متقطعالموقع العسكري االسرائيمي المسمى بالنصب التذكاري
 أعماليم و االبتعاد عن المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليوم نفسو. 

 

، مسافة 28/1/2014من صباح الثالثاء الموافق  7:30ليات عسكرية، عند حوالي الساعة آ ةتوغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي بعد .6
شرعت تمك القوات في أعمال تسوية وتجريف عمى امتداد الشريط ، خان يونس يمتر( شرق بمدة القرارة شرق 200حوالي )تقدر ب

 من صباح اليوم نفسو. 9:30الحدودي، وسط إطالق نار عشوائي الى أن اعادت انتشارىا داخل الشريط الحدودي عند حوالي الساعة 

االثنين الموافق  مساءمن  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7كونة من )توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بقوة م .7
الواقعة غرب معبر )ايرز( شمالي غرب بيت حانون في  -المدمرة سابقاً  -مترًا، في المنطقة الصناعية 150، لمسافة تقدر 17/2/2014

مزارعيم الكائنة شمال قرية أم النصر البدوية وشرقي بيت طالق نار متقطع، دفع المزارعين المتواجدين في إمحافظة شمال غزة، وسط 
 الىيا، إلى ترك أعماليم و االبتعاد عن المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليوم نفسو. 

 

، 18/2/2014فق من صباح الثالثاء الموا 7:30ليات عسكرية عند حوالي الساعة آمن  ةتوغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي بعد .8
متر( شرق بمدة خزاعة شرقي خان يونس، وشرعت تمك القوات بأعمال تسوية وتمشيط في المنطقة وتحركت  150حوالي )مسافة تقدر ب
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من صباح اليوم نفسو، حيث  10:00الحدودي الفاصل، واستمرت عممية التوغل حتى الساعة  السياجليات تجاه الجنوب بمحاذاة اآل
 رق خان يونس.اخل حدود الفصل شدى لإقوات االحتالل  انسحبت

 

 ،11/3/2014 الموافق الثالثاء صباح من 7:00 الساعة حوالي عند وجرافات عسكرية آليات ةبعد اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت .9
 وتحركت متقطع، نار إطالق وسط وتجريف تسوية بأعمال وقامت يونس، خان شرق خزاعة بمدة شرق متر 200 بحوالي تقدر مسافة
 استمرت مماثمة وتسوية تجريف أعمال نفذت حيث الفخاري منطقة باتجاه الحدودي السياج امتداد عمى جنوباً  وغمةالمت االحتالل قوات
 اي وقوع عن يبمغ ولم اصللفا الحدودي الشريط داخل انتشارىا االحتالل قوات عادتأ حيث نفسو، اليوم صباح من11:30 الساعة حتى

 .األرواح في إصابات
 

 ،25/3/2014 الموافق الثالثاء صباح من 9:30 الساعة حوالي عند عسكرية، آليات ةبعد اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت .10
 وتحركت الحدودي، السياج امتداد عمى استمرت وتجريف تسوية أعمال في وشرعت يونس، خان شرق خزاعة بمدة في مترًا، 150 مسافة
 عممية واستمرت القرارة، بمدة شرق إلى وصوالً  والجديدة الكبيرة عبسان بمدة يبشرق مروراً  الحدودي الشريط بمحاذاة شماالً  اآلليات تمك

 الشريط داخل انتشارىا االحتالل قوات عادتأ حيث نفسو، اليوم مساء من 4:00 الساعة حتى االحتالل لطائرات تحميق وسط التوغل
 .الحدودي

 

 الموافق الثالثاء يوم من 7:30 الساعة حوالي عند سكرية،ع آليات( 10) من مكونة بقوة اإلسرائيمي، االحتالل قوات توغمت .11
 بيت شمالي" إيرز" معبر شرق الكائنة الزراعية الشوبكي  منطقة في الشمالية الفصل حدود من مترًا، 200 تقدر لمسافة ،25/3/2014

 ورعاية أعمال استكمال عدم إلى  - يممكونيا التي – مزارعيم في المتواجدين المزارعين دفع  ما متقطع، نار طالقإ وسط ، حانون
 اليوم مساء من 14:15 السعة حوالي عند المتوغمة اآلليات وانسحبت. حياتيم عمى خوفاً  المكان ومغادرة – الخضروات – مزروعاتيم

 . أضرار أو صاباتإ وقوع دون نفسو
 

 

/ المنطقة البحرية:  ثانيًا

تأتي في سياق حظر الصيد خارج  والتي ة ضد الصيادين الفمسطينين في قطاع غزةانتياكاتيا الموجيتواصل قوات اإلحتالل اإلسرائيمي 
من أماكن الصيد الوفيرة، الفمسطينيين من الوصول إلى الصيادين الستة. وتتسبب ىذه االنتياكات في حرمان بحرية الميال األنطاق 
جبارىم عمى اإلنسحاب من المياه ناحية النارإطالق  خالل معداتيم وشباكيم، وتستولي عمى  وتخريبالشاطيء،  عمى الصيادين وا 

مما أعاق عمميم وأجبرىم صابة أحدىم، إأسفر عن  ،تخمميا إطالق نارإعتداء ضد الصيادين ( 44ورصد المركز ) قواربيم بعد إعتقاليم.
يورد التقرير   .خربت قاربين ( قوارب صيد، فيما4، وصادرت )من الصيادين( 8) وأعتمقت تمك القوات .ناحية الشاطيءنسحاب عمى اال

 .2014الربع األول من العام خالل ضد الصيادين اإلنتياكات  أبرز
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، تجاه قوارب 4/1/2014مساء السبت الموافق  7:50نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية  .1
أميال داخل المياه في عرض البحر قبالة شاطئ خان يونس جنوب قطاع  (3الي )حو تقدر بالصيادين الفمسطينيين المتواجدة عمى مسافة 

ترك عمميم خوفًا من تعرضيم لالعتقال أو عمى ن يالصياد، إال أنو أجبر لم يسفر إطالق النار عن وقوع إصابات في األرواح. وفيما غزة
 اإلصابة.

 

تجاه  8/1/2014األربعاء الموافق  صباحمن  9:00عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة  .2
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب

الصياد: محمد قوات االحتالل قمت قارب صيد من نوع حسكة موتور، واعت انمطاطي انالىيا في محافظة شمال غزة، وحاصر زورق
عند و عامًا( بمغادرة المنطقة.  20عامًا(، وأحمد ) 24نما أمرت شقيقيو: حمدي )يعامًا(، من عمى متنو، ب 26خضر عبد السمطان )

 معبر بيت حانون )ايرز(. عنو عبر تأفرج ،من مساء اليوم نفسو 17:30حوالي الساعة 
 

تجاه  14/1/2014الثالثاء الموافق  صباحمن  8:00نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية .3
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -شمال وغرب منطقة الواحةمراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر 

عبر مكبرات الصوت  وأمرتة قوارب الصيادين المتواجدة في المنطقة، الىيا في محافظة شمال غزة، والحقت زوارق االحتالل المطاطي
وىو األمر الذي دفع الصيادين  -التي تمنع قوات االحتالل الصيادين من العمل فييا -شارات المائيةالصيادين باالبتعاد عن المنطقة واإل

 أضرار.إلى مغادرة البحر وعدم استكمال أعماليم. دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو 
 

جاه ت 15/1/2014األربعاء الموافق  صباحمن  9:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .4
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

شمال غزة، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل تدور بسرعات  الىيا في محافظة
كبيرة حول قوارب الصيادين بيدف احداث أمواج اصطناعية بيدف اغراق المراكب أو اعاقة حركتيا، ما يدفع الصيادين إلى ترك المنطقة 

 وعدم استكمال أعماليم.
 

تجاه  19/1/2014األحد الموافق  صباحمن  7:30ارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزو  .5
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -فمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحةمراكب الصيادين ال

 مغ عن وقوع إصابات أو أضرار.الىيا في محافظة شمال غزة، دون أن يب
 

تجاه  20/1/2014لموافق االثنين ا صباحمن  9:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .6
بيت  غربي -القريبة من حدود الفصل المائية -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

الىيا في محافظة شمال غزة، وحاصرت الزوارق المطاطية قارب صيد من نوع )حسكة مجداف(، وأجبرت صيادين اثنين كانا عمى متنيا 



 

19 

 

عامًا(، والطفل: أحمد كمال  18عمى خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارق، ثم اعتقمتيما، وىما: يوسف أمين رشدي أبو وردة )
امًا(، واقتادتيما والحسكة نحو الشمال. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الحسكة كانت في منطقة تبعد عن الشاطئ ع 17رشدي أبو وردة )

 مسافة تقدر بـثالثة أميال بحرية، وتبعد عن االشارة المحددة لممنطقة الممنوعة )الرفصودة( والكائنة شمال منطقة الواحة شمالي غرب بيت
إلى الجنوب، أي كانت تتواجد في المياه التي تسمح قوات االحتالل بالسباحة فييا، وتعود ممكية الحسكة  متراً  200الىيا مسافة تقدر بـ

من فجر الثالثاء الموافق  00:00لمصياد: رائد صالح رشدي أبو وردة. ىذا وأخمت قوات االحتالل سبيميما عند حوالي الساعة 
 ( قطع من شباك الصيد محتجزة لدييم. 8عمى القارب وعدد )من خالل معبر بيت حانون "ايرز"، وأبقت  21/1/2014

 

تجاه  24/1/2014الجمعة الموافق  مساءمن  15:50عة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي السا .7
غربي بيت  -حدود الفصل المائية القريبة من -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

الىيا في محافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن تمك القوات استيدفت مركبي صيد من نوع )لنش جر(، تعود ممكيتيما 
دان عن يبع حيث كاناعامًا(، وذلك أثناء تواجدىما في عرض البحر  54عامًا(، وأخيو: وجيو ) 63لمصيادين: سعيد محمد أبو ريالة )

( قطع من شباك الصيد 6الشاطئ مسافة تقدر بميمين بحريين ونصف، ووجيت عمييا خراطيم المياه، ما تسبب تضررىما، وتمف عدد )
 .( كشاف إنارة40الخاصة بيما، وعدد )

 

، 30/1/2014 الخميس الموافق مساءمن  14:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .8
غربي  -مائيةالقريبة من حدود الفصل ال -تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق استيدفت قوارب 
 حتى أجبرتيا عمى االبتعاد وعدم استكمال أعماليا.  -من نوع لنش جر -بيرةالصيد الك

 

الخميس الموافق  مساءمن  17:20عند حوالي الساعة  ، والقذائف،الرشاشةفتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا  .9
القريبة من حدود الفصل  -غرب منطقة الواحة، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال و 30/1/2014

 غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار.   -المائية
 

تجاه  31/1/2014من صباح الجمعة الموافق  8:50فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .10
فمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة تقدر بحوالي ميل بحري قبالة ميناء الصيادين الجديد، غربي مراكب الصيادين ال

 ولم يبمغ عن إصابات أو إلحاق أضرار بممتمكات الصيادين. مدينة رفح، ىذا
 

تجاه  11/2/2014ثالثاء الموافق ال صباحمن  6:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .11
 -ن حدود الفصل المائية الشماليةالقريبة م -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمالي غرب منطقة الواحة

ا قارب صيد غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زورقين مطاطيين يتبعان لمبحرية االسرائيمية حاصر 
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فمسطيني من نوع حسكة مجداف كان يتواجد عمى بعد )كيمو متر واحد( من الشاطئ بمحاذاة االشارات الضوئية )الرفصودة(، واعتقمت 
عامًا(، ثم اتجيت نحو حسكة ثانية وحاصرتيا واعتقمت من عمى متنيا  24من عمى متنو الصياد: فضل جمال رمضان السمطان )

عامًا(، واستولت عمى قاربيما قبل أن تتجو لمقارب  17عامًا(، ونجمو: أحمد ) 41حمد عبد النبي رجب الصميبي )صيادين اثنين، ىما: م
، وال تزال مساء اليوم نفسو من خالل معبر بيت حانون )ايرز( عن المعتقمين ت تمك القواتالخاص بالمعتقل األول وتستولي عميو. وأفرج

 .تحتجز مراكبيم التي استولت عمييا
 

 ،11/3/2014 الموافق الثالثاء فجر من 00:30 الساعة حوالي عند الرشاشة أسمحتيا نيران اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحت .12
 غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب شمال البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه
 تجمع وأماكن المنطقة عن أبعدتيا حتى وطاردتيا الجر، لنشات نوع من الكبيرة القوارب واستيدفت غزة، شمال محافظة في الىيا بيت

 ولم ميدانياً  وعولج اليسرى الساق في ناري بعيار المنشات احدى متن عمى كانوا الذين الصيادين أحد اصابة في ذلك وتسبب األسماك،
 . أعماليم استكمال من الصيادين يتمكن ولم المستشفى، يصل

 

 11/3/2014 الموافق الثالثاء مساء من 14:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحت .13
 ريالة أبو شعبان عدنان شعبان ،(عاماً  24) ريالة أبو شعبان بشير جياد: ىما اثنين صيادين يقل موتور حسكة نوع من صيد مركب تجاه

 غرب جنوب عجمين الشيخ منطقة شاطئ غربي البحر عرض في تواجدىما أثناء غزة، غربي الشمالي الشاطئ مخيم سكان ،(عاماً  34)
 أميال خمسة بعد عمى البحر في الصيد مينة يمارسان كانا اأنيم خالليا أفاد لممركز، بشير الصياد بيا صرح التي لإلفادة ووفقاً  ىذا .غزة

 الخمف إلى فتراجعا الغربية، والجنوبية الشمالية الجيتين من نحوىما يتقدمان كبيرين حربيين بزورقين وجئاوف الشاطئ، من تقريباً  بحرية
 أميال ثالثة مسافة إلى  وصموا أن بعد وذلك محاصرتيم من تمكنت أن إلى مالحقتيم في استمرت اإلسرائيمية القوة أن بيد ،(الشرق)

 الجنود أطمق ثم إلييما، النابية واأللفاظ الشتائم من سيل بتوجيو الصوت مكبر عبر إسرائيمي جندي قام حيث الشاطئ، من تقريباً  بحرية
 أدى ما المركب جسم في ثقوب عدة أحدث النار إطالق أن إلى باإلضافة الدوران عن المحرك فتوقف المركب عمى النار اإلسرائيميين

 اعتقمتيما حيث الزورقين أحد نحو والسباحة مالبسيما بخمع أمرتيما ثم تغرقو، أن كادت، المركب سطح إلى البحر مياه دخول إلى
 تحت الواقع اسدود ميناء إلى اقتادتيم ثم صنار، قطعة 1000 عن عبارة وىي بيما الخاصة الصيد معدات وعمى مركبيم عمى واستولت
 بيت معبر عبر نفسو اليوم من 23:00 الساعة يحوال عند عنيما اإلفراج تم أن إلى لمتحقيق، ىناك تعرضا حيث اإلسرائيمية، السيطرة
 شعبان بشير وائل لمصياد ممكيتو تعود المركب أن ذكره والجدير. بيما الخاصة الصيد ومعدات المركب عن اإلفراج دون ،"إيرز" حانون

 .الشمالي الشاطئ مخيم سكان ،(عاماً  30) ريالة أبو
 

 تجاه ،15/3/2014 الموافق السبت ليل من 23:00 الساعة حوالي عند الرشاشة اأسمحتي نيران اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحت .14
 الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة شمال البحر شاطئ عمى الكائنة( الصيد معدات لتخزين أكشاك) الصيادين مخازن بعض
 العطار سعيد محمد نبيل: لمصياد ويعود كشاك،األ بأحد النار اشتعال في تسبب ما غزة، شمال محافظة في الىيا بيت غربي -المائية

 من) الصيد شباك من( قطعة 39: )فيو يخّزن وكان ،(زينكو) الصفيح بألواح ومسقوف مغطى وىو بالكامل، احترق حيث ،(عاماً  53)
 .إصابات وقوع عن يبمغ أن دون. لمقارب ومجدافين ،(ممطش -جممبيات غزل -حرير مبطن نوع

 

تجاه ، 31/3/2014الموافق  االثنين ليلمن  20:30ة اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربي .15
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
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الميدانية أن الزوارق المطاطية لقوات االحتالل الحقت قارب صيد فمسطيني في عرض وتفيد التحقيقات  .الىيا في محافظة شمال غزة
رغامو عمى االبتعاد عن المنطقة، ما دفع الصيادين كافة إلى االبتعاد عنيا بسبب الخطر، وترك شباك الصيد خاصتيم، وعدم إلالبحر 

( قطعة من الشباك صباح اليوم التالي، حيث 20ن فقدانيما )انن اثا، واكتشف صياديبمغ عن وقوع إصابات ىذا ولم استكمال أعماليم.
 .حو سمفلصيد أسماك ال الشباك المخصصة ، منقطع (10)جمال العامودي  :الصياد، و قطع (10)أمجد سعد اهلل  :صيادفقد ال

 
 التعساي.  والحجز االعتقال

إليقاع المعابر كمصائد ل واستخدامن قطاع غزة، االعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكا ممارسةواصمت قوات االحتالل 
الربع االول من العام حيث تستغل حاجتيم الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميم أو تبتزىم. وفي ىذا السياق اعتقمت خالل  ،لفمسطينيينبا

 .يورد التقرير حاالت اإلعتقال أطفال( 7)، من بينيم فمسطيني( 24التي يغطييا التقرير ) 2014
 
االثنين الموافق  صباحمن  9:00معبر بيت حانون ) ايرز(، عند حوالي الساعة  عنداعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .1
عامًا(، من سكان حي البصة في مدينة دير البمح، بينما كان في طريقو  27، المريض: يوسف خمف إبراىيم أبو الجديان )6/1/2014

ني األردني )سيرجي كير( في مدينة رام اهلل بالضفة الفمسطينية، ويعاني المريض من قطع في القرنية وتيتك لمعالج في المستشفى الميدا
 .2013بقزحية العين اليسرى منذ شير مارس من العام المنصرم 

 

خميس الموافق ظير المن  12:00معبر بيت حانون )إيرز(، عند حوالي الساعة  عنداعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .2
تل  –عامًا(، حيث كان  في طريقو إلى مستشفى )أسوتا  34المواطن: محمود سالم محمد أبو شماس البالغ من العمر ) 16/01/2014

عامًا(. ووفقا لممعمومات المتوفرة فقد  70رامات خيال( لمرافقة والده المريض : سالم محمد حمدان أبو شماس البالغ من العمر ) –أبيب 
، وحول إلى المستشفى العربي التخصصي في نابمس حيث قام بمرافقتو 2013سالم أبو شماس بوعكة صحية خالل شير نوفمبر أصيب 

وأجريت لو عممية )قمب  18/11/2013عامًا(، وذلك بتاريخ  49إبن شقيقتو وىو عبد القادر عيد حسين أبو شماس البالغ من العمر )
رامات خيال(. وبتاريخ  –تل أبيب  –حول إلى مستشفى )أسوتا  16/12/2013تاريخ مفتوح(، ولكن حالتو الصحية ساءت، وب

ولى مرافق لممريض كي يوقع عمى أوراق خاصة بإجراء العممية األدرجة الطمبت إدارة المستشفى أن يكون أحد األقارب من  6/1/2014
المعبر اعتقمتو قوات االحتالل اإلسرائيمي. وعند عبر  وحصل نجمو محمود عمى تصريح مرور لمعبر بيت حانون )إيرز(، وأثناء مروره

من نفس اليوم، تمقى ذوي المعتقل اتصال من قوات االحتالل اإلسرائيمي يخبرىم بأن محمود معتقل. يذكر أنو   20:00حوالي الساعة 
 .توفى والد المعتقل بالمستشفى 19/01/2014بتاريخ 

 

 10:00الساعة حوالي عند ،(الديك جحر) غزة وادي قرية شرق شمال الفصل حدود عند زةالمتمرك اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .3
 وباسم ،(عاماً  17) العمر من البالغ السواركة غنيم محمود إبراىيم اهلل فرج عبدربو: الطفمين ،19/1/2014 الموافق حداأل صباحمن 

 شرق شمال األغنام من قطيع يرعى السواركة كان فبينما المتوفرة وماتلممعم ووفقاً  ،(عاماً  16) العمر من البالغ ظاىر أبو محيسن صابر
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 وبأ برفقة صلاالف يحدودالسياج ال إلى توجو السياج، من( متر 300) حوالي بعد عمى يرعى كان حيث ،(الديك جحر) غزة وادي قرية
 غير لجية اواقتادتيم اإلسرائيمي االحتالل واتق ااعتقمتيم الفصل، حدود اجتياز حاوال وعندما أقاربو، أحد مع القطيع وترك ظاىر،
 .االعتقال رىن السواركة يزال ال فيما ،(ايرز) حانون بيت معبر عبر ظاىر أبو الطفل عن أفرجت نفسو اليوم مساء وفي معمومة،

 

 الموافق األربعاء ءمسا من 14:45 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود داخل المتمركز االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .4
 أحمد طارق: وىما غزة، شمال محافظة في( البدوية) النصر أم قرية شمالي الشمالية، الفصل حدود قرب اثنين مواطنين ،29/1/2014
. الحدود قرب األغنام يرعيان كانا بينما القرية، سكان من ،(عاماً  16) حشيش أبو يوسف ماىر جياد: والطفل ،(عاماً  19) الزغيبي عايد
 .الحدود من اقترابيما أثناء المواطنين اعتقمت المكان في تواجدت راجمة اسرائيمية قوة أن الميدانية التحقيقات وتفيد

 

مساء األحد الموافق من  17:00اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل  شرق جباليا، عند حوالي الساعة  .5
ووفقًا إلفادة ذوي المعتقل: أنو لم يعد لممنزل ولم يعرفوا مكانو حتى تمقوا  .عامًا( 23عمي زايد )، الشاب: محمد منصور 9/2/2014

اتصال مساء اليوم نفسو، من رقم مجيول يخبرىم أن ابنيم معتقل في نقطة شرطة )اجدروت( االسرائيمية، وتمقوا اتصااًل آخرَا مساء يوم 
ابنيم معتقل في سجن عسقالن. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زايد مريض نفسي يحمل الرقم يخبرىم فيو أن  17/2/2014االثنين الموافق 

 . 1948(، ويسكن أخوالو المناطق المحتمة منذ العام 852)
 

الثالثاء الموافق  مساءمن  15:00معبر بيت حانون )إيرز(، عند حوالي الساعة  عنداعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .6
(: سعيد عبد العزيز U.N.D.P، مدير المشاريع في دائرة الديمقراطية والحكم الرشيد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )18/2/2014

توجو رفقة أربعة  أبو غزة عامًا(، أثناء ذىابو لممعبر لغرض السفر في ميمة عمل. وتفيد التحقيقات الميدانية أن 41يوسف أبو غزة )
من اليوم نفسو إلى المعبر الستالم التصاريح الخاصة بسفرىم في سياق  13:00ي البرنامج، عند حوالي الساعة زمالئو فمن موظفين 

التصاريح الخاصة بيم، وسافر اثنين منيم في اليوم نفسو بينما طمبتو قوات االحتالل لممقابمة ثّم أبقت عميو رىن  ؤهالعمل، وقد استمم زمال
ىذا الجدير ذكره أن المعتقل من سكان مدينة دير البمح وسط القطاع، وىو متزوج ولديو )ثالثة أطفال(،. االعتقال ألسباب غير معمومة. 

 االحتالل مساء يوم الجمعة. سمطاتوأفرجت عنو 
  
 مساء يوم الخميس الموافق 17:00، عند حوالي الساعة داخل السياج الحدودي الفاصلسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات االحتالل اإل .7

عامًا(،  19، ثالثة شبان اقتربوا من الحدود شرقي جباليا في محافظة شمال غزة، وىم: يسري غسان جبريل العجرمي )20/2/2014
عامًا(، وجميعيم من سكان مخيم جباليا. وأفاد ذوي المعتقمين  20عامًا(، ومحمد صبحي حسن فياض ) 19عطا يوسف حسن فياض )

أن  ، وتفيد المعموماتاسرائيمية تخبرىم فيو أن ابنيم معتقل لدييت عائمة فياض اتصااًل من الشرطة اإلوتمق ويوم نفسالأنيم خرجوا صباح 
  العمل. بيدفالمعتقمين اقتربا من السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة 
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مساء األربعاء الموافق من  17:00عة ، عند حوالي الساداخل السياج الحدودي الفاصلاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .8
، شابين اثنين اقتربا من الحدود شمال قرية أم النصر البدوية في محافظة شمال غزة، وىما: عالء عبد الرحمن مصباح 19/2/2014

تقمين اقتربا من أن المع ، وتفيد المعموماتعامًا(، وىما من سكان قرية أم النصر 19عامًا(، وسممان نصر سممان أبو قميق ) 26غرّيب )
 العمل. بيدفالسياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة 

  
شمال قرية أم النصر البدوية في محافظة شمال غزة،  داخل السياج الحدودي الفاصل اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .9

عامًا(،  18ح الدين صالح سميمان الرشايدة )، الشاب صال27/2/2014الخميس الموافق  مساءمن  16:30عند حوالي الساعة 
عامًا(، وىما من سكان قرية أم النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقمين اقتربا من  17والطفل: مصطفى شحدة سميمان الرشايدة )

 22:30دة عند حوالي الساعة السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة لغرض العمل. وأفرجت قوات االحتالل عن الطفل الرشاي
 من مساء اليوم نفسو، فيما أبقت عمى صالح الدين معتقاًل في سجن عسقالن.

 

ب اقترب ، شا1/3/2014الموافق  السبت مساء، داخل السياج الحدودي الفاصلاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .10
من سكان قرية أم  عامًا(، 18)عمر تيسير أبو حشيش : ظة شمال غزة، وىومن السياج الحدودي شمال قرية أم النصر البدوية في محاف

من صباح الخميس نفسو وعمم ذويو أنو معتقل  9:00أن المعتقل خرج من منزلو عند حوالي الساعة  وتفيد التحقيقات الميدانية النصر.
مساء السبت نفسو أخبرىم فيو أن عمر موجود في سجن لدى قوات االحتالل بعد أن أجرى جارىم المعتقل: طارق الزغيبي اتصااًل بأىمو 

 العمل.المجدل. وتفيد المعمومات الميدانية أن أبو حشيش اقترب من السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة لغرض 
 

أربعة مواطنين ، 6/3/2014الموافق  الخميس مساء، داخل السياج الحدودي الفاصلاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .11
عامًا(،  18الزغيبي )ىشام محمد : من بينيم طفل، اقتربوا من السياج الحدودي شمال قرية أم النصر البدوية في محافظة شمال غزة، وىم

وجميعيم من سكان  عامًا(، 15)فارس عيد عامًا(، والطفل: وائل  23أبو فارس )عامًا(، مسعد ناصر  19رميالت أبو حشيش" )موسى "ا
من مساء الخميس نفسو، وعمم  14:00أن المعتقمين خرجوا من منازليم عند حوالي الساعة  وتفيد التحقيقات الميدانية رية أم النصر.ق

ذوييم أنيم معتقمين لدى قوات االحتالل بعد أن أخبرىم أحد شيود العيان باعتقاليم لدى محاولتيم اجتياز الحدود. وتفيد المعمومات 
 العمل.عتقمين اقتربوا من السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة لغرض الميدانية أن الم

 

طفمين اثنين ، 3/3/2014الموافق  االثنين، مساء يوم داخل السياج الحدودي الفاصلاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .12
وأمير عمي  عامًا(، 17)موسى ماىر العر : شمال غزة، وىمااقتربا من السياج الحدودي شمالي قرية أم النصر "البدوية" في محافظة 

من صباح االثنين نفسو، ولم  11:00م خرجوا سوية عند حوالي الساعة أني ين. وأفاد ذوي المعتقمعامًا(، من سكان القرية 16الزوارعة )
وتفيد  لدييا في سجن بئر السبع. يم معتقلخبرىم فيو أن ابنالشرطة االسرائيمية ت من يعمموا أين ىما حتى تمقت أسرة العر اتصاالً 

 العمل.أن المعتقمين اقتربا من السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة لغرض  التحقيقات الميدانية
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 من اقترب شاب ،12/3/2014 الموافق األربعاء مساء داخل السياج الحدودي الفاصل المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .13
 سكان من وىو(. عاما19) السمطان محمد عوض محمد: وىو غرض العمل،لغزة بيدف التسمل  شمال محافظة في الحدودي ياجالس

معتقل لدى  ابنيم بأن يفيد المنزل ىاتف عمى 13/03/2014 الموافق الخميس يوم فجر 1:30 الساعة اتصاالً  الجرن، وتمقى ذويو جباليا
 . االحتالل قوات

 

 وطفل شاب ،12/3/2014 الموافق األربعاء مساء ،داخل السياج الحدودي الفاصل المتمركزة االسرائيمي حتاللاال قوات اعتقمت .14
 محمد موسى: والطفل ،(عاماً  25) الزوارعة موسى محمد بسام: وىما غزة، شمال محافظة في جباليا شرقي الحدودي السياج من اقتربا
 معتقالن أنيما ذوييما وعمم نفسو، اليوم صباح منزلييما من خرجا المعتقمين أن الميدانية التحقيقات وتفيد(. عاماً  16) راشد أبو سممان
يذكر أن . االحتاللقوات  لدى معتقمين يمابأن يفيد 13/03/2014 الموافق الخميس يوم مساء اتصاالً  تمقييم بعد االحتالل قوات لدى

 ضعف من ويعاني جباليا، بمخيم" 9" بموك سكان من راشد والطفل أبو .العمل لغرض التسمل بيدف حدود الفصل من اقتربا المعتقمين
 .السمع في

 
 :الحصارالوفيات جراء 

 ويحول .الصحي الواقع تدىور في غزة قطاع عمى المفروض الحصار في إطارقيود المفروضة عمى حرية الحركة والتنقل، ساىمت ال
  أبرزىا من كان المناسبة، الصحية والرعاية الصحية الخدمات تقديم عمى طبيةال الطواقم تساعد التي اإلمكانيات توفير دون الحصار
 بعض ونفاذ العادية، األشعة وأجيزة المغناطيسي، الرنين جياز منيا لمصيانة، الالزمة الغيار وقطع التشخيص أجيزة في الكبير النقص
  .الخ...المخبري التشخيص في المستخدمة الفحوصات مواد

 يضطر بدائل عن ولمبحث .المرضى حاالت عمى خطير بشكل أثر مما الطبية، والمستمزمات األدوية في نقص من فياتالمستش وتعاني
 حرية صعيد عمى خاصة معقدة أمنية إجراءات أمام أنفسيم ليجدوا غزة، قطاع خارج في لمعالج طبية تحويالت عمى لمحصول المرضى
 المقابالت أثناء المرضى ابتزاز في تقوم التي اإلسرائيمي، االحتالل قوات عميو تسيطر لذيا( ايرز) حانون بيت معبر عبر والتنقل الحركة
 أقاربيم عن معمومات يقدموا أن أيضاً  منيم ويطمب بيا، يتقدمون التي التصاريح لطمبات األمني الفحص أثناء معيم تجرييا التي األمنية

 . الصحية حياتيم عمى يؤثر ما وىو ليم، تصاريح إصدار يؤخر ام دائماً  المقابالت ىذه إجراء بأن عمماً  وجيرانيم،
 
عامًا(، عند حوالي الساعة  27أعمنت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان عن وفاة المريضة: آسيا محمد يوسف شراتحة ) .1

د ربو بجباليا في محافظة ، بعد تدىور حالتيا الصحية، وىي من سكان عزبة عب10/3/2014من صباح يوم االثنين الموافق  9:00
شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريضة كانت تعاني من انسداد في صمامات القمب، وكان يستمزم اجراء عممية جراحية عاجمة 

مطبق ، كما أن الحصار ال2013كتوبر من العام المنصرم أفي السماح ليا بالسفر لغرض العالج منذ  تبيد أن قوات االحتالل ماطم
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عمى قطاع غزة ونقص االمكانات وعدم توفر صمام بيولوجي لمقمب وعدم توفر العالج بصورة دائمة، ساىم في تدىور حالتيا الصحية ما 
 تسبب في وفاتيا.

 
 :داخل السجون اإلسرائيميةوفيات جراء اإلهمال الطبي 

بإجراءات تعسفية وقاسية بحقيم، سمطات اإلحتالل اإلسرائيمي م حيث تقو  ،تتواصل معاناة المعتقمين الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية
. يورد التقرير حاالت الوفاة التي بما في ذلك اإلىمال الطبي وسوء أماكن االحتجاز، األمر الذي يؤثر عمييم حتى بعد اإلفراج عنيم

 رصدىا المركز خالل الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:

 15:00عامًا(، عند حوالي الساعة  49حرر نائب مدير جمعية واعد لألسرى والمحررين: مجدي أحمد محمد حماد )توفي األسير الم .1
، في مستشفى كمال عدوان، بعد تعرضو لنوبة قمبية حادة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن حّماد 19/3/2014من يوم األربعاء الموافق 

عامًا، قضى منيا قرابة العشرين عامًا قبل أن يخمى سبيمو ضمن  30( مؤبدات و6دة )وحكم بالسجن لم 26/12/1991اعتقل بتاريخ 
 من سكان منطقة التوام بجباليا في محافظة شمال غزة. ىو ، و 18/10/2011صفقة وفاء األحرار بتاريخ 

ب والسكري، حيث كان يقول لو طبيب صابتو بمرض ضغط الدم والقمإ في ما تسببه أنو القى اىمااًل طبيًا خالل فترة اعتقالو و وأفاد ذو 
فراج عنو أقّر األطباء بوجود انسداد لديو في شرايين القمب الرئيسة، السجن أن لديو التيابات بالمعدة ويصف لو مسكنات فقط، وبعد اإل

فبراير من العام  %، وبعد فشل اجراء عممية قسطرة لو في مستشفى غزة األوروبي، سافر نياية40وأن نسبة عمل القمب ال تتعدى الـ
إلى المممكة األردنية الياشمية إلجراء عممية القمب المفتوح، بيد أن األطباء ىناك أكدوا عدم تحممو لمعممية بسبب تيتك  2014الجاري 

جدار القمب، ونصحوه بالحمية الغذائية وعدم إجراء أي عمميات جراحية، وعاد إلى القطاع ليمارس نشاطو االعتيادي، ولكن صحتو 
 تدىورت بشكل مفاجئ نيار يوم األربعاء نفسو ليمفظ أنفاسو األخيرة في المستشفى. 

 :الحصار الماروض عمى قطاع غزة
شددتو في أواخر سبتمبر و ، 9/10/2000حصار عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ ال فرضواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي 

إعالنيا المتكرر عن تخفيف إجراءات الحصار المفروض عمى قطاع غزة . واليعدو ةما أدى إلى شمل في كافة مناحي الحيا، 2007
محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية، حيث تواصل فرض حصار شامل عمى واردات القطاع من مواد البناء واإلنشاء، وتفرض قيودًا  سوى

لى قطاع غزة، ما ترتب عميو  وتعطيل عمل المرافق الصناعية والزراعية  ،ر والبطالةالفقتوسع ظاىرتي مشددة عمى البضائع من وا 
مشكمة انقطاع التيار الكيربائي بعد تعطل محطة توليد كيرباء غزة  تتواصلوخالل الفترة التي يتناوليا التقرير  ات.الخدمتدىور مستوى و 

 . المحدودة التي تدخل لمقطاعالوقود عن العمل بشكل جزئي بسبب كميات 
بشكل كبير عمى حياة السكان، خاصة بعد إغالق األنفاق التي كانت تستخدم لتيريب المحروقات.  ود والمحروقاتالوق تقميص ويؤثر

مجمل حقوق اإلنسان والخدمات األساسية لمسكان، وأىميا خدمات  ىوتسبب انقطاع التيار الكيربائي المتواصل في أثار خطيرة عم
ولية والصحة النفسية أقسام غسيل الكمى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية األ الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلك
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الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من اآلبار وتوزيعيا عمى السكان وعمى  خدماتوغيرىا من 
وقطاع التعميم، باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدىا االقتصاد  توفير مياه االستخدام المنزلية واألبنية متعددة الطبقات،

الفمسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن، والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا من أوجو النشاط االقتصادي ومناحي 
 .حياة السكان الفمسطينيين في قطاع غزة

مسكان السيما أصحاب المنازل المتضررة لمعاناة حقيقية في  البناء واإلنشاءاتقطاع مواد الخام المتعمقة ب منع دخول كما يسيم استمرار
واألزواج الشابة، ولدى العائالت. وخمقت أزمة عمى واقع السكن في قطاع غزة. ومن جو أخرى حرمت الكثير من العمال من الحصول 

  عمى فرص العمل خاصة عمال البناء والميندسين.
معبر بيت حانون )ايرز(، وتسمح ألعداد محدودة سمطات االحتالل حركة األفراد حيث تغمق كما تتواصل القيود المشددة المفروضة عمى 

بالسفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واسرائيل، بعد حصوليم عمى التصاريح، وتواصل سياسة االعتقال  ألسباب إنسانية من األفراد
كما ترفض استصدار تصاريح لمعديد منيم، وتحرم العديد من سكان القطاع من تأدية الشعائر الدينية في  .افقييمخاصة لممرضى ومر 

 .المسجد األقصى وتحدد األعداد المسموح ليم بالسفر من المسيحيين خاصة في المناسبات مثل أعياد الميالد المجيد وغيره
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 الخاتمة
 

طالق اكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني، من خالل يظير التقرير استمرار االنتي استمرار أعمال القتل وا 
من من الصيد من خالل منعيم االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم  استمرارو  النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين.

استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية كما أظير  اليم واالستيالء عمى مراكبيم.، بما في ذلك اعتقالستةتجاوز األميال 
تقدرىا المؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة مترًا عمى امتداد حدود القطاع فيما  300عازلة، أعمنت قوات االحتالل أنيا تبمغ 

  .م عمى امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية1500ومنظمات حقوق اإلنسان الفمسطيني بأنيا تصل إلى حوالي 
 

القيود المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة واستمرار عد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد مركز الميزان يجدد استنكاره استمرار وتصا
يجدد استنكاره لالنتياكات  . كماليم بالنسبة جممة حقوق اإلنسانينتيك  الذيالتي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل 

الموجية ضد الصيادين. واستمرار حرمان المرضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت السياسية واالستيداف 
 .المنظم لممدنيين في المناطق الحدودية

 

إلنسان بالنسبة لمفمسطينيين في قطاع غزة، ويمعب دورًا والمركز يشدد عمى أن استمرار الحصار يشكل مساسًا جوىرًا بجممة حقوق ا 
أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة 

 والفقر في صفوف السكان.
 

ية قدمًا في انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي مركز الميزان لحقوق اإلنسان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيم
ة لحقوق اإلنسان انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي الفمسطيني

اتخاذ خطوات فاعمة شجع تمك القوات عمى مواصمة أن عجز المجتمع الدولي عن و  المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.
 انتياكاتيا.

 

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضمان مرور المواد 
كة لسكان القطاع. والمركز يؤكد عمى أن العقوبات الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحر 

الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، تصل إلى حدود 
 الجرائم ضد اإلنسانية. 

 

موك المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوق اإلنسان وقواعد والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت س
 القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.

 هىانت 


