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 ممذمخ
 

لدولي لحقوؽ تتواصؿ انتياكات قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف ا
حيث قتمف آلؼ خالؿ تعامميا مع المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة، ومنظـ جسيـ  بشكؿاإلنساف، 
اآللؼ مف المساكف والمصانع والمتاجر والمنشآت والمزارع والمركبات خالؿ عشرات دمرت ف و يالفمسطيني

 . 2000 اعتداءاتيا المتكررة عمى الفمسطينييف منذ انطالقة النتفاضة الفمسطينية )الثانية( في العاـ
منذ األياـ األولى لندلع النتفاضة  خططتإلى أف قوات الحتالؿ  التي يرصدىا المركز وتشير الوقائع الميدانية

الوصوؿ عمى امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع  دقي  تتحكـ بيا ىي وتإلى فرض منطقة  27/9/2000في 
تمؾ ؼ المنظـ لممنازؿ والمنشآت والمزارع التي تقع في حـر مف خالؿ عمميات اليدـ والتدمير والتجريوذلؾ غزة، 

% مف 35المنطقة الحدودية، وصوًل إلى التبني الصريح لنيتيا حرماف الفمسطينييف مف مساحة تمثؿ ما نسبتو 
، مف خالؿ إقامتيا منطقة 1% مف إجمالي مساحة قطاع غزة15مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة و

 . ازلةعمنطقة أسمتيا 
كما تشير إحصاءات مكتب تنسيؽ الشئوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية المحتمة التابع لؤلمـ المتحدة 

(OCHAإلى أف قوات الحتالؿ ىدمت وجرفت )  عمى امتداد الحدود  متراً  500المنشآت والمزروعات في نطاؽ
 %. 75بنسبة  1000اؽ % فيما ىدمت وجرفت المنشآػت واألراضي المزروعة في نط100بنسبة 

ىذا وتتفؽ المؤسسات الفمسطينية والمؤسسات الدولية ووكالت األمـ المتحدة المتخصصة عمى أف مسافة حظر 
ول تقتصر عمى ما أعمنتو قوات  ًا،متر  1500الوصوؿ التي تنفذىا قوات الحتالؿ عمى أرض الواقع تصؿ إلى 

 . فقط مف الحدود اً متر  300 الحتالؿ مف أنيا ستستيدؼ مف يقترب حتى مسافة
قوات الحتالؿ السرائيمي تستيدؼ كؿ مف يتحرؾ في  أف وتفيد المعطيات الميدانية التي توصؿ إلييا المركز إلى

متر( رغـ اعالنيا في وقت سابؽ أف المنطقة  1000المناطؽ الحدودية لمسافة تصؿ إلى أكثر مف كيمو متر )
  .مترًا مف الحدود 300 مسافةالعازلة التي تسعى إلييا تصؿ إلى 

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

( ميؿ ومف ثـ ستة أمياؿ وصوًل إلى ثالثة أمياؿ بحرية 12) لمفمسطينييف وفقًا لتفاقات أوسمو بؿ تراجعت إلى
حيث سمحت قوات الحتالؿ لمصياديف  22/11/2012حتى  2009استمرت منذ شير كانوف الثاني )يناير( 

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

 . 2ة التي يغطييا التقريروحتى نياية الفتر 
المالصقة لشاطئ بحر بيت  ةيضاؼ إلى ذلؾ استيداؼ قوات الحتالؿ لكؿ مف يقترب مف المنطقة الحدودي

باإلضافة إلى منعيا الصياديف مف ىذا مترًا.  700تصؿ إلى مترًا وقد  200لىيا وعمى مسافات متفاوتة أقميا 
 (.1948العمؿ في نطاؽ ميؿ ونصؼ بحري مف حدود الفصؿ المائية )امتداد حدود الفصؿ المرسومة في العاـ 

 اتفاقية أوسمو ومالحقيا.  أقرتيا% مف المساحة التي 85وبموجب ذلؾ تحـر قوات الحتالؿ الصياديف مف 
                                                           

1
ارايي الساراييت إإجمالي مساحت األار  في قطاع غسة حوو  لخقدرراث وسبت ما حمثله المىطقت مقيدة الوصول مه إجمالي مساحت األ 

 .2112إزاارة السارايت الفلسطيىيت في الوام 
2
باحثو المركس في محافظاث غسة، مولوماث ميداويت، أ لى بها الصيا ره الفلسطيىييه الخبراء في الميدان، إ يمج بمولوماث مه وقابت  

 الصيا ره في غسة.
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اؾ قوات الحتالؿ عمى حظر الوصوؿ بؿ ترتكب انتياكات شبو يومية بحؽ الصياديف كإطالؽ ول يقتصر انتي
يقاع القتمى والجرحى في صفوفيـ، واعتقاؿ العشرات واستخداـ أساليب مف شأنيا أف تحط مف  النار المتكرر وا 

في كثير مف األحياف كرامتيـ اإلنسانية، وتخريب معدات الصيد وممتمكاتيـ والستيالء عمى قوارب صيدىـ، و 
لمزارعيف ورعاة األغناـ وجامعي الحجارة كذلؾ استيداؼ ا نفسيا. الستةترتكب ىذه النتياكات داخؿ األمياؿ 

. كما دأبت قوات الحتالؿ عمى استيداؼ ؾ القديـ والحطب وصائدي العصافيروالحصى والحديد والبالستي
 العازلة. عمى فرض المنطقة التجمعات السممية التي ينظميا المدنيوف احتجاجاً 

مبادئ حقوؽ اإلنساف قواعد القانوف الدولي اإلنساني حماية وضماف احتراـ إلى ومف منطمؽ سعي مركز الميزاف 
في سبيؿ فضح ووقؼ  -كإحدى الوسائؿ الميمة -الرصد والتوثيؽ  يواصؿ المركز نشاطو الدؤوب في عمميات

رتكبيا قوات الحتالؿ اكؿ النتياكات التي  التقرير التوثيقييقدـ ىذا  .الفمسطينييف انتياكات قوات الحتالؿ بحؽ
خالؿ الربع األوؿ مف العاـ  في المناطؽ الحدودية وفي عرض البحر وىي المناطؽ مقيدة الوصوؿ برًا وبحراً 

2014 . 
واعد القانوف وانتياكات قتعريؼ المناطؽ مقيدة الوصوؿ ويصؼ المنطقة جغرافيًا، يورد التقرير بشكؿ موجز 

الدولي اإلنساني التي ترتكبيا قوات الحتالؿ مف خالؿ تمييد يبدأ بو التقرير إلعطاء خمفية وصفية مف الناحية 
 الجغرافية والتاريخية والقانونية.

الحتالؿ كمنطقة  ويتناوؿ التقرير كؿ الحوادث التي وقعت بالقرب مف الشريط الحدودي، الذي أعمنتو قوات
حيث يرصد التقرير مجمؿ  .دود الشمالية والشرقية لقطاع غزةعمى امتداد الح الوصوؿ إلييا يمنعحدودية 

المناىضة  التجمعات السممية، والمزارعوف، والمشاركوف في الفمسطينييف بشكؿ عاـالنتياكات التي تعرض ليا 
عاة األغناـ وجامعي العصافير ور  يارة والحصى والحديد الخردة وصائد، وعماؿ جمع الحجمنطقةالإلقامة 
 . ، بشكؿ خاصالحطب

وتشكؿ انتياكًا جسيمًا ف بشكؿ منظـ وشبو يومي، و ف الفمسطينيو لنتياكات التي يتعرض ليا الصياديتناوؿ ا ماك
 .اؽ الحصار المفروض عمى قطاع غزةقواعد القانوف الدولي اإلنساني ومبادئ حقوؽ اإلنساف، في سيل

. مدعمًا 2014العاـ  الربع األوؿ مف تمؾ النتياكات في قطاع غزة خالؿويركز التقرير عمى رصد وتوثيؽ 
 التوضيحية. واألشكاؿ باألرقاـ واإلحصائيات
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 تىطئخ لبنىنيخ

 إسرائيؿ دولة وقياـ فمسطيف احتالؿ أعقاب في اليدنة خط وفؽ الحالي بشكميا حدود الفصؿ لقطاع غزة رسم ت
 )مصر، المتحاربة العربية الدوؿ بيف رودس جزيرة في النار إطالؽ ؼوق محادثات خالؿ  1948في العاـ
 المحتمة الفمسطينية األراضي مع الحدود تمؾ ، وتتقاطع1949عاـ ال في الحتالؿ( ودولة ولبناف وسوريا، واألردف،
 . 3العربية مصر بجميورية جنوًبا تتصؿ وشرًقا، فيما شمالً 

 ،أو المنطقة العازلة (Buffer zone)مع مصطمح  بدايةً  التعامؿ جرىوحوؿ المنطقة مقيدة الوصوؿ، فقد 
 Access) المناطؽ مقيدة الوصوؿب تفاؽ عمى تسميتياالوجرى ، ثـ تطور المصطمح لوصؼ ىذه المنطقة

Restricted Areas(والذي يرمز لو بالختصار )ARA)،  وىذا المصطمح يحظى بإجماع المنظمات
 حقوؽ اإلنساف المحمية.والوكالت الدولية ومنظمات 

 

ظيرت المناطؽ مقيدة الوصوؿ بعد تنفيذ قوات الحتالؿ لخطة الفصؿ أحادي الجانب في قطاع غزة، والنسحاب 
مرورًا باليدنة مع قوات  ،واستمرت عمى مدى ثالثة أياـ 12/9/2005بتاريخ التي بدأت مف مناطؽ القطاع كافة 

مف خروقات لتمؾ القوات في المناطؽ الحدودية.  ، وما تخمميا19/6/2008الحتالؿ والتيدئة التي أعمنت بتاريخ 
، حيث ألقت طائرات الحتالؿ 2008المناطؽ مقيدة الوصوؿ بصورة فعمية في العاـ وكرست قوات الحتالؿ 

حذرت فييا مف القتراب السابقة، والتي  عواـاألاإلسرائيمي منشورات عشرات المرات عمى محافظات غزة خالؿ 
مترًا، وأف مف يقترب مف الحدود يعرض حياتو لمخطر، ودعمت الرسالة  300ف حدود الفصؿ لمسافة تزيد عف م

 بخارطة لحدود القطاع الشرقية والشمالية.
 

 لبيت الغربية الشمالية الحدود مف بدًءا كـ 62 طوؿ عمى ونصؼ الكيمو متر كيمو تمؾ المنطقة بحوالي وتقدر
شرقي بيت حانوف ثـ  القطاع، شرقي إلى الحدود تمتؼ حيث حانوف، وبيت ،)البدوية( أـ النصر قريةثـ  لىيا،
 ومنطقة الشرقية، جديدة بمنطقة مروًرا غزة، شماؿ محافظة إطار في وذلؾ جباليا مف األجزاء الشرقية تأتي

 جمعاتت خمسب تمر ثـ غزة، محافظة شرؽ وجنوب شرؽ ،)الديؾ جحر( غزة  وادي وقرية التركماف الشرقي،
 ومدينة المصدر، قرية المغازي، مخيـ البريج، مخيـ: التالي النحو عمى وىي البمح، دير محافظة تقع شرؽ سكنية

ىي: القرارة،  يونس خاف محافظة شرؽ أخرى سكنية تجمعات بستة ذلؾ بعد وتمر السمقا، وادي وأخيًرا دير البمح،
 عند بمدة الحدودية المناطؽ وتنتيي الفخاري، وأخيًرا ديدة،الج وعبساف الكبيرة، وعبساف خزاعة، و سييال، بني و

 . رفح محافظة شرؽ الشوكة
 

السمؾ،  أو الفاصؿ، الجدار أو األمني، كالسياج :مسميات مف عمييا يطمؽ ما أو الفصؿ، حدود وصؼ ويمكف
ودولة  غزة اعقط بيف فصؿت منتظـ، غير بشكؿ تسير إلكترونية شائكة أسالؾ عف عبارة بأنيا 4الحدود، أو

إلييا  يضاؼ قميمة، أمتاًرا البعض بعضيا عف تبعد متوازية، شرائح ثالث عف عبارة األسالؾ وىذه الحتالؿ،
عمى  يوجد كما كيربائًيا، تياًرا الشرائح أحد يمس بينما، حانوف وبيت لىيا بيت ؿشما في أجزاء سمنتيا جدار

                                                           
بعد  ل المناطق الحدودية في قطاع غزةتقرير توثيقي يتناو ،ينتهك كل القواعد ومعاناة المدنيين تستمر وتتصاعد تقرير االحتالل 3

: الرابطلمزيد من المعلومات راجع االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع، 

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center تاريخ السترجاع ،
1/1/2014. 
4
  .قطاع غزة شرق وشمال، 8491المرّسم في العام على خط التحديد الفاصل  ها السكان والخبراءطلقيتسميات  

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
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 طوؿ تمؾ عمى تنتشر التي المراقبة، أبراج مف كبير وعدد ة،متاخم عسكرية مواقع عدة منيا اإلسرائيمي الطرؼ
 خالؿ واآلليات العسكرية، الراجمة القوات لدخوؿ تستخدـ وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فييا ويوجد الحدود،
 التوغؿ. عمميات

 

انوف الدولي ويتعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصوؿ، التي تحاوؿ قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، فرضيا مع الق
إطالؽ النار والقصؼ المدفعي دوف تمييز أو تناسب حيث ل تفرؽ بيف  حيث تستيدؼ تمؾ القواتاإلنساني، 

  .المدنييف والمقاتميف
 

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

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

 المدنييف ىو استيداؼ متعمد بغرض الترويع والترىيب الذي يحظره القانوف الدولي اإلنساني.
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 في لطبع غزحالىصىل  حطك مميذبانتهبكبد لىاد االحتالل اإلسرائيلي في المن

 
 المناطقيداف الفمسطينيين في است، 2014خالل الربع األول من العام قوات االحتالل اإلسرائيمي  تواصم

عمى  -( وبحرا  )في عرض البحرالمحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية) المناطق  مقيدة الوصول برا  
 -عمى بعد ميل ونصف بحري من الحدود -أو قرب حدود الفصل المائية الشمالية -أميال بحرية الستةمسافة 

 . (-في الشمال -أو عمى الشاطئ
بحق المتنزىين والمزارعين وصائدي العصافير اعتداء ( 114)ارتكبت قرير إلى أن قوات االحتالل وخمص الت

تيا داخل توغال إلى  باإلضافةورعاة األغنام وجامعي الحديد والبالستيك القديم والحجارة برا ، والصيادين بحرا ، 
. ( فمسطينيين4عتداءات عن: مقتل )قرب حدود الفصل. أسفرت ىذه اال ت التي تنفذىاواالعتقاال حدود القطاع

( فمسطينيا ، من 33) ، اعتقل خالليااعتقال( حالة 15). والطفأ( 10( فمسطينيا ، من بينيم )72وجرح )
  .الطفأ( 10بينيم )

 
 4102 من العام الربع األولخالل جدول يوضح حاالت استهداف المدنيين في المنطقة الحدودية المقيدة الوصول وعدد الجرحى 

 وبحراً( -)براً 

 المحافظة
عدد حاالت 
 االستهداف

 عدد الجرحى عدد القتلى
الجرحى األطفال 

 منهم

 
 عدد المعتقلون حاالت اعتقال

المعتقلون 
 األطفال منهم

 1 24 81 4 86 2 18 شمال غزة

 2 9 2 0 6 8 6 غزة

 0 0 0 0 0 0 9 دير البلح

 0 0  0 8 0 8 89 خانيونس

 0 0 0 0 2 0 6 رفح

 01 33 01 01 24 2 002 المجموع

 
، مدعمة 2014خالل الربع األول من العام أبرز االنتياكات التي قامت بيا قوات االحتالل ويستعرض التقرير 

عمى  ،لوقوع األحداث ، وألماكنوالتسمسل الزمني ،وفقا  لمموضوع ت والجداول واألشكال التوضيحية،حصائياباإل
 النحو اآلتي:

 

 :ا  بر الوصول  ةكات قوات االحتالل اإلسرائيمي في المنطقة مقيدانتياأوال : 

حتيا تجاه المناطؽ المحاذية قوات الحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيراف أسم واصؿت
ولة لممزارعيف بمزاولـ تسمح قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في تمؾ المناطؽ،  لحدود

عدـ الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع فييا المزارع العمؿ بأماف باألمر  واتسـأعماليـ في المناطؽ الحدودية، 
، أو قرب حدود الفصؿ المدنييفو  في ظؿ تواصؿ إطالؽ النار مف قبؿ الحتالؿ واستيدافيـ لممتنزىيف

أو لجامعي الحديد والبالستيؾ القديـ  الحدود،المتظاىريف احتجاجًا عمى اقامة منطقة مقيدة الوصوؿ بمحاذاة 
"الخردة" ولجامعي الحجارة والحطب ولصائدي العصافير ولممزارعيف، األمر الذي تسبب في حرماف عشرات 

متر تقريبًا مف  1000 -100مسافات الستيداؼ ما بيف  تراوحالمواطنيف مف القتراب مف حدود الفصؿ. وت
 تداءات المتكررة تجاه المدنييف بشكؿ عاـ.حدود الفصؿ، وتركزت تمؾ الع
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خالؿ الربع األوؿ ز يستعرض التقرير ممخصًا إحصائيًا لالنتياكات التي رصدتيا وحدة البحث الميداني في المركو 

، في المناطؽ الحدودية المقيد الوصوؿ إلييا برًا، ومف ثـ يستعرض ىذه النتياكات بشكؿ موجز 2014مف العاـ 
 والتسمسؿ الزمني لوقوع األحداث عمى النحو اآلتي: وفقًا لمموضوع

 
 

 المناطق السكنيةالمدنيين و  استيداف: 
 السكنية قوات الحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، فتح نيراف أسمحتيا تجاه المناطؽ تواصم

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

 
العائالت  تتوجو، حيث متنزىيفمواطنيف اللا التقرير استيداؼ فترة خالؿ تمؾ واصمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي

لغرض الترويح عف النفس، وىو األمر الذي  الفمسطينية والشباف واألطفاؿ لممناطؽ الحدودية في رحالت خموية
يمييف وحركة اآلليات دفع الكثير مف أصحاب الفضوؿ مف القتراب مف السياج الحدودي ومشاىدة الجنود اإلسرائ

 .اإلسرائيمية
بشكؿ  قوات النار تجاىيـتمؾ ال تفتحو  المتظاىريف المحتجيف ضد المنطقة مقيدة الوصوؿ، تاستيدف كما

 فاً حيث أصبحت التظاىرة األسبوعية قرب حدود الفصؿ ىدالمسيؿ لمدموع،  تجاىيـ قنابؿ الغاز طمؽأو ، أسبوعي
 .مؤقتة بإعاقات الجرحى عدد مفسبب لتت يجرح بعضيـ جروحبعضيـ و  قتؿي ،الحتالؿلجنود 

 
 :المناطق الحدوديةفي  استيداف المتنزىين .1

التجمعات السممية ولسيما تمؾ المناىضة إلقامة التي جرى خالليا استيداؼ الحوادث  ألبرزالتقرير  تطرؽي
 :اآلتيعمى النحو منطقة مقيدة الوصوؿ 

حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .1
 ، تجاه عدد مف األطفاؿ الذيف تواجدوا2/1/2014مف يـو الخميس الموافؽ  13:00حوالي الساعة 

قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 
عامًا(، بعيار ناري في الحوض، ووصفت المصادر  16) عدنان جميل شحدة أبو خاطرالطفؿ: 

 الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة. 
 :يأتيعاما ( المركز بما  16أبو خاطر ) وحول استشياد ابن عمو، أفاد الطفل: محمد منير

هي "
 
ة خلٍِة ا وؿ الداهٍي الشرغُ فُ هًز

 
خر امجداهات الطف ال

 
ضدلاء بػد اهٌااٌم ا

 
ذًب وابن غمي ومجمٍغة من ال

خذوا مػٌم ؼػاماً 
 
فؽروا خم ذًبٍا للجوزى شرلًا، ووضلٍا لجلة  -خغروات -للمكبرة الشرلّة شرلُ جبالّا، وا

 
وفُ المكبرة ا

خٍاض الطرؼ الطدُ الجدِدة ثبػد غن خدود الفطو مشافة ثكدر بػرملّ
 
مجرًا، وًواؾ شاًدوا جّبًا  250ة ثكع شرؽ ا

ؼفاؿ الذِن ِطغروهٌم صوًا ِكجربٍن 
 
اصرااّلًّا ِجٍلف داخو الددود وخٍلي غدد من الجوٍد، هما شاًدوا غدد من ال

ضد
 
خواء ذلم صمع من خدود الفطو، فوادوا غلٌّم وذًب غدهان واخوّن من ال

 
لاء لالمشاؾ بٌم خٍفًا غلَ خّاثٌم، وا

مجار موي، خاوؿ الجكدم لمشاغدثي ولنن اؼالؽ 
 
رعًا وِرفع ِدى، هان غلَ بػد ا

 
ضٍت اؼالؽ هار وشاًد غدهان ِشكػ ا

مجار وبػد 
 
غلَ الجلة مبجػدًا غن المنان، وغلَ بػد غشرات ال

 
رعًا وثدخرج من ا

 
الوار ثٍاضو بشنو هػدّف، فاهبؽح ا

ضدلااي وهكلٍى خماًل وبػد مشافة لطّرة من الرهظ 
 
ثُ مشرغًا، فشاغدى وا

 
ضدلااي ِدمو غدهان وِا

 
خد ا

 
دلااق شاًد ا

خمر وهكلجي إلَ مشجشفَ هماؿ غدوان". 
 
 خاملّن المطاب وضلت صّارة اصػاؼ ثابػة لجمػّة الٌالؿ ال
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 أن بوأفاد والده المركز 
ضّب فُ الشرِان الٍالع ِمّن الخا

 
ؼباء فُ مشجشفَ هماؿ غدوان ِدٍلٍى إلَ "ابوي ا

 
ضرة وثٍاضو الوزِف جػو ال

خد المشجشفّات الصرااّلّة 
 
جري الجوشّق لجدٍِلي إلَ ا

 
لشم الػواِة المرهزة فُ مشجشفَ الشفاء بمدِوة غزة، وًواؾ ا

اهجٌااٌم من  وبػد 3/1/2014من فجر ٍِم الجمػة المٍافق  3:45وثم الجوشّق وخرجت والدثي بطدبجي غود الشاغة 
خواء هكلي إلَ صّارة الصػاؼ الصرااّلّة الجُ صجوكلي إلَ المشجشفَ 

 
اجراءات الدخٍؿ فُ مػبر بّت خاهٍن )إِرز( وا

خرًا بجراخي غود الشاغة 
 
 من فجر الجمػة هفشي". 5:00ثٍفُ مجا

 
مدفعية، عند حدود الفصؿ الشمالية ثمانية قذائؼ  عندأطمقت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة  .2

، تجاه منطقة بورة أبو سمرة الزراعية، 13/1/2014مف يـو الثنيف الموافؽ  20:00حوالي الساعة 
شماؿ بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، سقط خمسة منيا في أرض المزارع: جياد محمد درويش 

 400ة تقدر بػدونمات(، والتي تبعد عف حدود الفصؿ مساف 7عامًا( البالغة مساحتيا ) 55حمدونة )
صابات. وتفيد إدوف وقوع  ،مترًا، والمزروعة بالتوت األرضي والبصؿ، ما تسبب في تضررىا جزئياً 

 التحقيقات الميدانية أف شرطة المتفجرات حضرت لممكاف لتفكيؾ قذائؼ لـ تنفجر.
يوـ صباح  8:00حدود الفصؿ عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .3

نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه المناطؽ المحاذية لحدود الفصؿ والواقعة  22/01/2014األربعاء الموافؽ 
 شماؿ شرؽ قرية وادي السمقا، ولـ يبمغ عف وقوع إصابات.

حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .4
، تجاه عدد مف الشباف واألطفاؿ الذيف 24/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:40حوالي الساعة 

تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة شماؿ بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
عامًا(، وقالت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف  19) بالل سمير أحمد عويضةمقتؿ الشاب: 
بعد اصابتو بعيار ناري في الصدر. وتفيد التحقيقات الميدانية أف عويضة مف سكاف  أنو استشيد

مشروع بيت لىيا. الجدير ذكره أف الشباف الفمسطينييف وبعض العائالت يذىبوف إلى المناطؽ الحدودية 
 في الجازات في رحالت خموية لغرض التنزه، ويقترب بعضيـ مف السمؾ الحدودي.

 
 :يأتييقو قرب حدود الفصل، افاد الشاب: نور الدين محمد قزاعر، المركز بما وحول استشياد صد

، ضدبة ضدِكاي: بالؿ صمّر غٍِغة، 24/1/2014من مشاء ٍِم الجمػة المٍافق  14:30ذًبت غود خٍالُ الشاغة 
هرم غٍِغة، إلَ الموؽكة الددودِة النااوة شماؿ بّت لًّا الغرض الجوزى والجكاط الطٍر الجذه

 
ن وا

 
ارِة، فكد صبق وا

هرم، ووضلوا إلَ 
 
رض زراغّة ِملنٌا لرِب لٌما، وذًبوا غلَ دراجة هارِة ِملنٌا ا

 
ذًبا وخدًما للموؽكة الكرِبة من ا

ولفوا الدراجة ومشّوا غلَ 
 
بٍ صمرة الددودِة الزراغّة، خّح ِوجٌُ شارع ثرابُ بجلة رملّة، ا

 
الموؽكة الٍالػة غرب بٍرة ا

غل
 
لدام، ضػدها ل

 
غلَ شاًدت خدود الفطو الشمالّة غلَ امجداد بطري، وهان الجٍ ًادائ، ال

 
َ الجلة الرملّة، ومن ال

لّات الخجالؿ داخو خدود الفطو، هوا هجٍلف غلَ بػد 
 
شاًد خرهة ل

 
مجرًا من الددود، وِكع لبالجوا برج  100لم ا

غجبجوُ المواظر  200مرالبة اصموجُ ثدّػ بي ثالؿ رملّة ِكع داخو الددود مشافة ثكدر بػ 
 
مجرا جٌة الشماؿ، ا

الؽبّػّة داخو خدود الفطو، خّح شاًدت غددًا من الغزلن ثجري داخو الددود، وشاًدت هالبًا وؼٍّرًا مجوٍغة، 
ى البطر إلَ الشماؿ، باإلعافة إلَ خمامات زراغّة وغرؼ 

 
هٌا مدمّة ؼبّػّة، وشاًدت موازؿ إصرااّلّة غلَ مرا

 
وها

 15:00( شباب، وهاهت الشاغة 4ؼق الزراغّة داخو خدود الفطو، وضو الموؽكة خّوذاؾ غدد )لالخجالؿ فُ الموا
ثراًن مػٌم 

 
صمااٌم، ثكدمٍا ثجاى خدود الفطو فذًبت مػٌم، وهوت ا

 
غرؼ ا

 
مشاء ثكرِبا، ثػرفت غلٌّم ولنوُ لم ا

غلَ الجلة فُ منا
 
هرم ا

 
هػدر من خدود الفطو فُ الٍلت الذي بكَ بالؿ وا

 
هُ الشابق، هادِت بالؿ الذي غمن ِكجرب ا

لّات إصرااّلّة هاهت غلَ ما 
 
شجار وجاء ثجاًُ رهغًا مازخًا، صرت منان غجالت ا

 
مشم بخشبة )غطا( من بكاِا ال

 
ا
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خرًا فُ الرماؿ -ِبدو لد ثٍغلت فُ المنان فُ ولت لرِب
 
خدخت ا

 
ن ِلجكػ بػظ الطٍر  -خّح ا

 
فالجرخت غلّي ا

هي فارغ الجذهارِة، الجربوا إلَ مشافة ثك
 
در بمجر واخد من خدود الفطو فكػ، وهظرت لبرج المرالبة وللت لٌم ِبدو ا

هلم المجطو، 
 
هرم بػظ الطٍر الجذهارِة، جاءثوُ منالمة فذًبت ثجاى الجوٍب لنُ ا

 
من الجوٍد، فالجكؽت واِاى وا

خواء ذلم صمػت ضٍت غّار 
 
خرى، وا

 
هرم ثجاى الددود لغرض الجكاط ضٍر ا

 
هاري بشنو مفاجئ، فُ خُ ذًب بالؿ وا
هرم لًدًا،  15:40هاهت الشاغة خّوذاؾ 

 
خد الجالؿ الرملّة لالخجباء، وثٍلفت خلفٌا، وضلوُ ا

 
مشاًء، فرهغت ثجاى ا

مجار من منان وجٍدها، هان 
 
رعا غلَ بػد ا

 
ضّب، فذًبت واِاى ثجاى بالؿ الذي هان ِشكػ ا

 
ن بالؿ ا

 
ولاؿ لُ: ِبدو ا

رض،
 
هرم بالثطاؿ باإلصػاؼ، خم خملواى صًٍِا  ِشجد غلَ رهبجي ووجٌي غلَ ال

 
هرم، خم لام ا

 
للبجي بطػٍبة بمشاغدة ا

ِغًا 
 
هزلت بالؿ ا

 
هي ل ِشجؽّع الٍضٍؿ للمنان، فا

 
ن الصػاؼ لاؿ ا

 
هرم ا

 
ثجاى منان الدراجة الوارِة، لاؿ لُ ا

شػر بٍجٍد هبظ، وجاء غدد من الشباب الذِن ثٍاجدا فُ الم
 
وؽكة لغرض الجوزى، وثفدطت هبغي من رلبجي، فلم ا

هرم والشبان ِدملٍن بالؿ إلَ 
 
خّي: هماؿ، وللت لي بالؿ اصجشٌد، وشاًدت ا

 
للت لٌم: بالؿ اصجشٌد، خم اثطلت با

هرم خاملّن بالؿ واهؽلكٍا ثجاى المشجشفَ، خم غدت إلخغار جاهّجُ الذي 
 
خد الشبان مع ا

 
الدراجة الوارِة خم رهب ا

خواء خملي(، ثرهػجي فُ منان صكٍط بالؿ، وًواؾ غد
 
بّغا هان ِلبشي وخلع ا

 
رت غلَ جٍاؿ بالؿ وبلٍزثي )لباس ا

هدوا اصجشٌاد 
 
ؼباء ا

 
ن ال

 
خذثٌما ورهغت مبجػدًا غن المنان خم ذًبت إلَ مشجشفَ هماؿ غدوان، وًواؾ غلمت ا

 
ا

 بالؿ وخم شارهت فُ ثشّّع جدجي بػد ضالة المغرب.

 
مف  16:30، عند حوالي الساعة الشرقية دود الفصؿفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند ح .5

، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية الواقعة شرؽ قرية 31/1/2014يـو الجمعة الموافؽ 
دقيقة(، ولـ يسجؿ وقوع  20المصدر وسط قطاع غزة، وقد استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع حوالي )

 إصابات أو أضرار.
مف  3:30اإلسرائيمي، نيراف أسمحتيـ الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة  فتح جنود الحتالؿ .6

راضي الزراعية في محيط مطار غزة ، تجاه المنازؿ السكنية واأل31/1/2013يـو الجمعة الموافؽ 
إصابات أو  وقوع الدولي المحاذية لحدود الفصؿ جنوبي شرؽ بمدة الشوكة شرقي رفح، ىذا ولـ يبمغ عف

 .يـممتمكاتي صفوؼ السكاف و فأضرار 
فتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في الموقع العسكري المسمى بالنصب التذكاري، نيراف  .7

، 1/2/2014مف يـو السبت الموافؽ  19:20أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة 
قطبانية الحدودية شرقي بيت حانوف في تجاه المنازؿ السكنية القريبة مف الحدود والواقعة في منطقة ال

 محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع اصابات أو أضرار.
مف  8:30عند حوالي الساعة  عند حدود الفصؿ الشرقيةفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .8

ة، ، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرؽ بمدة القرار 17/2/2014يـو الثنيف الموافؽ 
مف مساء اليـو نفسو، دوف اإلبالغ عف وقوع  4:10واستمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة 

 اي إصابات.
مف يـو  18:30أعمنت المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، عند حوالي الساعة  .9

عامًا(، بعيار  12فضؿ محمد نافع أبو عدواف، ) الطفؿ:، عف إصابة 21/2/2014الجمعة الموافؽ 
ناري مدخؿ في الحوض ومخرج مف الفخذ األيمف، خالؿ رعيو لؤلغناـ قرب معبر صوفا في بمدة 

 بجراح.  عامًا( 21محمود ناىض محمد معمر، ) الشاب: الشوكة شماؿ شرؽ رفح، واصابة
 عاما ( المركز، بما يمي: 22وحول ما تعرض لو شقيقو، أفاد عالء أبو عدوان )

شكااُ 
 
غوام غلَ بػد خٍالُ ) 12غامًا(، وفغو ) 27هغاؿ )"ثٍجي ا

 
من موزؿ الػاالة الذي  مجراً  (400غامًا(، لرغُ ال

غاد هغاؿ من الموؽكة  من مشاءً  16:00غود خٍالُ الشاغة وغن خدود الفطو الشرلّة،  مجراً  (2000ِبػد خٍالُ )
خار فغو، 20لُ )ى، وبػد ذلم صمػوا ضٍت إؼالؽ هار اصجمر لدٍاوخدثارهًا شكّكُ فغو 

 
جٍجٌت ف( دلّكة، وفكدت ا
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هػدر من صاغةوبػد للموؽكة بددًا غوي، 
 
رض غلَ بػد خٍالُ ) من البدح غدرت غلّي ا

 
من خدود  مجراً  (400ملكَ غلَ ال

من مشاء الٍّم ذاثي،  18:25غود خٍالُ الشاغة  مشبق بػد ثوشّق المنان الفطو، فاثطلت باإلصػاؼ، الذي وضو
بٍ ٍِصف الوجار فُ رفح،  مشجشفَ إلَ وهكو

 
ؼباء  وًواؾ لدم لي الػالج المالام ولاؿا

 
ن خالجي ال

 
رة جراء اضابجي ّخؽا

 خّح  ،مشجشفَ هاضر فُ خاهٍّهسفُ  خٍؿ لصجنماؿ الػالجبػّار هاري فُ الدٍض، و
 
خغع لػملّة جراخّة، ا

دخو بػدًا لغرفة الػواِة المرهزة
 
 ."وا

 
مف  21:00، عند حوالي الساعة يةشرقالحدود الفصؿ  عندتمركزة فتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي الم .10

محمود آمنة عطية  :، نيراف أسمحتيا الرشاشة، تجاه المواطنة28/2/2014مساء يـو الجمعة الموافؽ 
، ولـ تتمكف طواقـ حدودالاقترابيا مف  عندعامًا(، مف سكاف بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس،  57) قديح

مر مف العثور عمى المصابة بعد التنسيؽ مع قوات الحتالؿ، حيث استمرت اإلسعاؼ والصميب األح
مف صباح يـو  6:30وعند حوالي الساعة  .عماؿ البحث لعدة ساعات دوف العثور عمى المصابةأ

. ، تمكف أقاربيا مف العثور عمييا جثة ىامدة بعد أف نزفت حتى الموت1/3/2014السبت الموافؽ 
، وتـ مف الحدود تقريباً  اً متر  (30) نية أف جثة المواطنة قديح وجدت عمى بعدوتفيد التحقيقات الميدا

نيا أصيبت بعيار ناري اخترؽ أوتبيف مف خالؿ الفحص الطبي ب ،نقميا الى مستشفى غزة األوروبي
. ووفؽ المعمومات المتوفرة لدى المركز فاف الضحية مف جسدىا الجانب اليسر ونفذ مف الجانب األيمف

ف ألى إف خرجت مف منزليا في بمدة خزاعة أت الطريؽ بعد مف اضطرابات نفسية، وأنيا ضم  تعاني 
 ة.منطقة الحدوديالوصمت الى 

 21:00حدود الفصؿ الشمالية، عند حوالي الساعة  عندقصفت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة  .11
كائنة شماؿ بيت حانوف، بعدة ، المنطقة الحدودية الزراعية ال13/3/2014مف يـو الخميس الموافؽ 

ضاءة( في سماء المنطقة، دوف وقوع إقنابؿ اإلنارة الميمية )فوانيس  قذائؼ مدفعية، أعقبتيا بإطالؽ
اصابات أو أضرار. ولكف أصوات القذائؼ بث ت حالة مف الخوؼ في نفوس السكاف المدنييف ل سيما 

 عممية عسكرية ضد قطاع غزة.األطفاؿ والنساء منيـ في ظؿ التيديدات السرائيمية ب
مف  23:30حدود الفصؿ الشمالية، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة  .12

، نيراف أسمحتيا الثقيمة تجاه المنطقة الحدودية الكائنة  في محيط 17/3/2014يـو الثنيف الموافؽ 
عددًا مف قنابؿ اإلنارة الميمية )فوانيس اضاءة(  معبر بيت حانوف )إيرز( شماؿ بيت حانوف، ثـ  أطمقت

قنابؿ بث ت حالة مف الخوؼ في الفي سماء المنطقة، دوف وقوع اصابات أو أضرار. ولكف أصوات 
 نفوس السكاف المدنييف ل سيما األطفاؿ والنساء منيـ.

 
 الوصول: المناطق مقيدةفي السممية  التجمعاتاستيداف  .2

عتداءات التي وقعت ضد التجمعات السممية التي ينظميا نشطاء مدنيوف لمناىضة ال ألبرزالتقرير  تطرؽي
 :اآلتيعمى النحو  سياسات الحتالؿ اليادفة إلى حرماف السكاف مف الوصوؿ إلى أراضييـ

حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .1
، تجاه العشرات مف الشباف الذيف تواجدوا 3/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:00حوالي الساعة 

قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في  21الشاب: خالد ابراىيـ عودة )

ى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، وحولتو لستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. مستشف
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وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريح مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة. الجدير ذكره أف الشباف 
طقة من لمتعبير السممي عف رفضيـ إقامةالمناطؽ الحدودية في  ينظموف تجمعات سمميةالفمسطينييف 

 .الوصوؿ مقيدة
حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا وأطمقت عددًا مف  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .2

، تجاه 3/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  16:45قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، عند حوالي الساعة 
اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة  عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء
عامًا(، بعيار ناري في الخاصرة  25شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: ثائر محمد رابعة )

اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة حيث اخترؽ العيار 
لتو لمعالج في قسـ العناية منطقة الحوض ونفذ مف الظير ما تسبب في حدوث نزيؼ لممصاب، وحو 

 المركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
 وحول ما تعرض لو، أفاد الجريح المركز بما يمي: 

خٍاض الطرؼ الطدُ الجدِدة شرؽ جبالّا، 
 
رض زراغّة ثكع شماؿ شرؽ ا

 
ة خلٍِة إلَ ا ضدلاء لي فُ هًز

 
"ذًب وا

ضدلااي، وهاهٍا ِشجػدون للشٍاء وثدغّر ؼػام مجرًا، وِملنٌ 300وثبػد غن خدود الفطو مشافة ثكدر بػ
 
خد ا

 
ا ا

من مشاء الجمػة هفشي صمع ضٍت اؼالؽ هار وصػ ًدوء هان ِػم الموؽكة،  15:00الغذاء، وغود خٍالُ الشاغة 
خدًم ِدمو

 
ضدلااي، وشاًد ا

 
هي  -وشاًد غدد من الشبان الذِن ثٍاجدوا إلَ الجوٍب من منان ثٍاجدى وا

 
بدا وها

ضّب
 
ااق شاًد غدد من جّبات الخجالؿ ثطو وثجٍلف شرؽ موؽكة ثٍاجدى داخو الددود والجوٍد وبػد دل -ا

خواء جمػٌم 
 
ضدلااي اهٌاء الرخلة والبجػاد غن الموؽكة، وا

 
ِوجشرون من خٍلٌا، خم صمع اؼالؽ للوار، فكرر وا

ِمن هما صمع مشاءًا، ففٍجئ بشُء  16:45للداجّات ثٍلف ًٍ غلَ بٍابة المزرغة غود خٍالُ الشاغة 
 
ما ِغرب جوبي ال

ضدلااي ِدملٍى وِجرون بي، اصجمر خملٌم 
 
لم، وشػر با

 
رعًا من شدة ال

 
ضٍت ِشبي الفرلػة فُ بؽوي فطرخ وارثمَ ا

خد الشبان غلَ دراجة هارِة 
 
بٍ ضفّة هكلي ا

 
اِاى لمشافة ؼٍِلة ثكدر بنّلٍ مجر، وهان ِشػر بدمااي ثوزؼ، ولرب مفدمة ا

بٍ غ
 
خمر خجَ وضو مطوع ا

 
ّدة للباؼٍن غلَ ؼرِق ضالح الدِن وًواؾ هاهت ثجٍلف صّارة اصػاؼ ثابػة للٌالؿ ال

هكلجي إلَ مشجشفَ هماؿ غدوان، وًواؾ لم ِمنح ؼٍِاًل خّح خٍؿ للػالج فُ مشجشفَ الشفاء، وبػد صاغات اهجٌَ 
 الوزِف وزالت خالة الخؽر وغادوا بي إلَ مشجشفَ هماؿ غدوان".

 
حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة وأطمقت  عندؿ اإلسرائيمي المتمركزة فتحت قوات الحتال .3

مف يـو الجمعة الموافؽ  14:30عددًا مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، عند حوالي الساعة 
، تجاه العشرات مف المواطنيف الذيف تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة شماؿ 3/1/2014

 ا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع اصابات أو أضرار. بيت لىي
حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .4

، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب 11/1/2014مف يـو السبت الموافؽ  16:20الساعة 
رؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية ش

ووصفت المصادر  .عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى 22الشاب: محمود عاطؼ محمد لب د )
لو عممية جراحية لتركيب بالتيف بسبب  تجريأالطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، و 

 كسر أحدثو العيار في عظاـ الساؽ. 
 تعرض لو، أفاد الجريح المركز بما يمي: وحول ما

ة خلٍِة إلَ المكبرة، وًواؾ شاًد غدد من الشبان لرب الددود فذًب وولف مػٌم، وشاًد غدد من  "ذًب فُ هًز
خواء  200جوٍد الخجالؿ ِجٍلفٍن جٍار جّب غشنري، هان ِجٍلف فُ موؽكة ثبػد مشافة ثكدر بػ

 
مجرًا من الددود، وا

مشم بي الشبان ذلم صمع ضٍت غّار ه
 
لم فُ صالي الّشرى، ولم ِشجؽع المشُ غلٌّا، فطرخ وا

 
اري واخد، خم شػر با
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خمر هاهٍا 
 
الذِن ثٍاجدوا جٍارى، وخملٍى ورهغٍا بي خجَ وضلٍا المكبرة، خّح وضلت صّارة اصػاؼ ثابػة للٌالؿ ال

 لد اثطلٍا غلٌّا وهكلجي إلَ مشجشفَ هماؿ غدوان".

 
حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة وأطمقت  عندسرائيمي المتمركزة فتحت قوات الحتالؿ اإل .5

مف يـو الجمعة الموافؽ  15:50عددًا مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، عند حوالي الساعة 
، تجاه العشرات مف المواطنيف الذيف تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة شماؿ 17/1/2014

 محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع اصابات أو أضرار. بيت لىيا في 
حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا بشكؿ متقطع،  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .6

، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا 17/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  16:00عند حوالي الساعة 
طالؽ إاستمر . ىذا و سالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزةقرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإل

طالؽ عدة قنابؿ غاز مسيؿ لمدموع، ما إمف مساء الجمعة نفسو، وتخممو  18:30النار حتى الساعة 
عامًا(، وضياء  17ضياء أحمد الناطور ) :تسبب في إصابة اثنيف بضيؽ في التنفس، ىما: الطفؿ

المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف حالتييما بالطفيفة.  عامًا(، ووصفت 25صالح الكحموت )
 يما مف سكاف مخيـ جباليا.يالجدير ذكره أف كم

عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى، والناشط  25أصيب كؿ مف الناشط ماجد إسماعيؿ أبو سالمة ) .7
ائتالؼ النتفاضة،  عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى، وىما مف شباب 20حماد فوزي عاشور )

، عندما أطمقت قوات 17/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  13:00وذلؾ عند حوالي الساعة 
إلى الشرؽ مف حدود الفصؿ الشرقية شرؽ معبر نحاؿ عوز شرؽ حي الشجاعية  ةالمتمركز  ،الحتالؿ

مساعدة  انوا يحاولوفالنار وقنابؿ الغاز المسيمة لمدموع تجاه تجمع مف المواطنيف ك ،شرؽ مدينة غزة
التي حولتيا قوات الحتالؿ عبر ممارساتيا إلى ، زراعة أشجار الزيتوف في المنطقة المزارعيف في

منطقة عازلة يصعب وصوؿ المواطنيف إلى أراضييـ ىناؾ، وقد حوؿ كال المصابيف إلى مستشفى دار 
 الشفاء بالمدينة لتمقي العالج.

 المركز بما يمي: اجد أبو سالمة: موحول ما تعرض لو، أفاد الجريح
شارهت فُ فػالّة ااػجالؼ شباب الهجفاعة الدالدة عد المواؼق الددودِة المكّدة الٍضٍؿ، الجُ اهؽلكت غود خٍالُ 

، ثجاى خدود الفطو شرؽ موؽكة الشجاغّة شرلُ غزة، هدٍ خاجز 17/1/2014من مشاء ٍِم الجمػة المٍافق  13:00
ت من دوار الشجاغّة، وشارؾ فٌّا غدد هبّر من الطدفّّن، وضلوا هاخو غٍز )الشجاغّة(، فُ 

 
مشّرة راجلة بدا

شجار الزِجٍن والدمغّات بغرض زراغجٌا 150مشاًء، خملوا ) 13:45الشّاج الددودي غود خٍالُ الشاغة 
 
( شجلة من ا

جوٍد اإلصرااّلّّن، ن ِجٍلف خٍلٌما غدد من الّن غشنرِّبّفُ الموؽكة الددودِة، وداخو خدود الفطو شاًدت ج
ت لٍات الخجالؿ  900مشارهًا، ولبو وضٍلوا خدود الفطو بمشافة ثكدر بػ  800هاهت المشّرة ثغم خٍالُ 

 
مجرًا بدا

وا بإؼالؽ الوار غلّوا وهدن 
 
ٍع  ثجاًوا، خّح هوا هشّر هنػجلة واخدة، وبدا بإؼالؽ الوار ولوابو الغاز المشّو للدم

شجاؿ الزِجٍن والدمغّات فُ الموؽكة  مجرًا من 500هجٍاجد غلَ  بػد 
 
ها بزراغة ا

 
ضلوا الفػالّة وبدا

 
الشّاج الددودي، وا

( شجرة ، وثكدم بػظ الشباب جٍار خدود الفطو، فجزاِد إؼالؽ 50مجرًا من الددود، زرغوا خٍالُ ) 300غلَ بػد 
الاػجالؼ  شباب إؼالؽ الوار لرر  مشاًء، وفُ ظو هػدافة 14:20الوار، فاخجمّت بجلة رملّة، وذلم غود خٍالُ الشاغة 

ة، وبّوما هوت والفًا، ثيالبجػاد غن المنان لخؽٍر 
 
، فوادِت الشباب بٌدؼ الهشداب لالبجػاد غن الموؽكة، وفجا

لدر غلَ الٍلٍؼ، وشػرت 
 
رعًا، وشاًدت الدماء ثوزؼ من صالُ الّموَ، الجُ لم ثجمنن من خملُ، لم ا

 
صكؽت ا

ِغًا، ضرخت، فجاء رفالُ وخملٍهُ ورهغٍا بُ مشافة ثكدر بػ بػّار هاري ِغرب خارج هػف ِد
 
مجرًا إلَ  500ي الّموَ ا

الغرب، خّح خملجوُ صّارة اإلذاغة )المّنروفٍهات( المطاخبة للفػالّة إلَ الؽرِق الشرلُ للشجاغّة، وًواؾ 
ن خملجوُ صّارة مدهّة إلَ مشجشفَ الشفاء بمدِوة غزة، وفُ المشجشفَ لدمٍا لُ الػالج 

 
ؼباء لُ ا

 
المالام، ولاؿ ال

( 4الػّار هفذ من الشاؽ من موؽكة )البؽة( دون المشاس بالػظام والدمد هلل، ووضفٍا اإلضابة بالؽفّفة، وبػد )
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ن زمّلُ فُ الاػجالؼ: خماد غاشٍر )
 
ضّب 21صاغات من الصجشفاء غادرت المشجشفَ، ولبو المغادرة غلمت ا

 
غامًا( ا

ضّب بػّار ثلكاى الدرع فُ بػّارِن هارِّن فُ الشاؽ 
 
ن الطدافُ: خالد الطباغ ا

 
الّموَ وهكو للمشجشفَ، هما غلمت ا

ِمن ول
 
 خالجي الذًاب للمشجشفَ. ثشجدع   مالنػجف ال

 
حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .8

، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 24/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:00الساعة 
وتواصؿ  .تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة

مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة المطاطية وقنابؿ  17:30اطالؽ النار حتى الساعة 
وكاف مف  .( شباف، مف بينيـ طفؿ7ما تسبب في إصابة ) ،ئحةالغاز المسيؿ لمدموع والغاز كريو الرا

( 2( منيـ بأعيرة معدنية مغمفة بالمطاط، و)4بيف الجرحى شاب أصيب بعيار ناري، بينما أصيب )
 18أبو غبي ط )والجرحى ىـ: معاذ منير  .أصيبوا باختناؽ جراء استنشاؽ الغاز ووصموا المستشفى

فخذ األيمف، وصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو ، أصيب بعيار ناري في العامًا(
 ،عامًا( 22بالمتوسطة حيث أف العيار نفذ مف الفخذ لكنو لـ يطاؿ العظـ. عبد اهلل محمد عوض )

تسبب في إحداث كسر فييا، ومحمد نصر أبو قمر  ، ماأصيب بعيار مغمؼ بالمطاط في اليد اليمنى
أصيب  ،عامًا( 21. سالـ نافذ أبو عصر )مؼ بالمطاط في الذراع األيسرر مغأصيب بعيا ،عامًا( 18)

أصيب بعيار مغمؼ  ،عامًا( 20بعيار مغمؼ بالمطاط في القدـ اليمنى، ويحيى ممدوح الجماؿ )
، عامًا( 22زقوت )ونزار محيي الديف  ،عامًا( 17المدىوف )والطفؿ: بياء محمود  ،بالمطاط في الظير
استنشاقيما الغاز. ووصفت المصادر الطبية جراح المصابيف باألعيرة المطاطية  أصيبا باختناؽ جراء

 واستنشاؽ الغاز بالطفيفة.  
 وأفاد الجريح معاذ أبو غبيط المركز بما يمي: 

ِغًا 
 
ولَ الجُ ِذًب فٌّا لجلم الموؽكة، ولنُ ِشاًد ا

 
هي ذًب وخدى للددود الشرلّة لغرض الجوزى، وًُ المرة ال

 
"ا

ضدلااي، وضو المٍاجٌا
 
ؼفاؿ ولٍات الخجالؿ والجُ ِشمع غوٌا من ا

 
ت الجُ ثددث هو ٍِم جمػة ما بّن الشبان وال

غلَ ثلة رملّة ثكع شرؽ المكبرة، وثبػد غن الددود  14:30الموؽكة غود خٍالُ الشاغة 
 
من مشاء الجمػة، واصجكر ا

ن اللجراب من خدود الفطو، غود خٍالُ الشاغة مجرًا، وبّوما هان ِشاًد الشبان الذِن ِداولٍ 200مشافة ثكدر بػ
( جّبات غشنرِة ثٍلفت 6من مشاء الجمػة هفشي، وهان غدد هبّر من جوٍد الخجالؿ الذِن اهجشروا خٍؿ ) 15:00

داخو خدود الفطو ِؽلكٍن الوار بشنو مجكؽع ثجاى هو من ِكجرب من الددود، شػر بشالي الّموَ ثجدرؾ، خم لم 
ِمن، فطرخ ؼالبًا الوجدة، خّح وضلي غدد من ِكدر غلَ الٍلٍؼ 

 
رعًا، وشاًد الدماء ثوزؼ من فخذى ال

 
غلٌّا وصكػ ا
خمر  150الشبان الذِن خملٍى لمشافة 

 
مجرًا إلَ الغرب، خّح هاهت ثجٍلف شرلُ المكبرة صّارة اصػاؼ ثابػة للٌالؿ ال

ؼباء لي الػالج المال 
 
ن الػّار لم ِؽاؿ غظام الشاؽ، ولنوي هكلجي إلَ مشجشفَ هماؿ غدوان، وًواؾ لدم ال

 
ام، ولالٍا ا

 
 
ِام فُ المشجشفَ".ا

 
هي ِدجاج للرغاِة الؽبّة لػدة ا

 
غطابٌا، وا

 
 عر با

 
حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .9

شرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف ، تجاه الع31/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  14:00الساعة 
وتواصؿ  .تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة

مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية، واألعيرة  18:00طالؽ النار حتى الساعة إ
( 7ما تسبب في إصابة ) ،موع والغاز كريو الرائحةالمعدنية المغمفة بالمطاط، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمد

( 2( بعيار معدني مغمؼ بالمطاط، و)1( أصيبوا بأعيرة نارية، بينما أصيب )4شباف، وكاف مف بينيـ )
، أصيب بعيار ناري في الفخذ عامًا( 22أبو شكياف )والجرحى ىـ: أحمد خالد  .أصيبوا بقنابؿ الغاز
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، أصيب بعيار ناري في كمتا الساقيف، ووصفت المصادر عامًا( 26الزوارعة )األيسر، شاكر ثابت 
الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالخطيرة، لتيتؾ األوعية الدموية لدييما، وحولتيما بموجب 

، معاذ عامًا( 24محـر )محمود محيي الديف و ذلؾ لستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
، أصيبا بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في امًا(ع 21الطاللقة )خميس 

، أصيب بعيار معدني في خاصرتو عامًا( 21الخطيب )بالمتوسطة. عبد اهلل عمي  يماالمستشفى جراح
خالد المصور الصحفي: ، أصيب بقنبمة غاز في الرأس، و عامًا( 18طافش )محمد بساـ  ،اليمنى

، أصيب بقنبمة غاز في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في عامًا( 20)عاطؼ السباح 
 المستشفى جراحيـ بالطفيفة. 

حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .10
ؿ الذيف ، تجاه عدد مف الشباف واألطفا31/1/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:00حوالي الساعة 

ضمف تجمع  تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة شماؿ بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،
مف مساء اليـو  17:30واستمر اطالؽ النار حتى الساعة  ممنطقة مقيدة الوصوؿ،سممي مناىض ل

 نفسو، دوف وقوع اصابات. 
الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ  .11

، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 7/2/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  14:20الساعة 
تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ 

ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية، وقنابؿ  وتخمؿ .مف مساء اليـو نفسو 18:00اطالؽ النار حتى الساعة 
( أصيبوا بأعيرة نارية، بينما 3( شباف، وكاف مف بينيـ )4الغاز المسيؿ لمدموع. ما تسبب في إصابة )

، أصيب بعيار عامًا( 18أبو داف )والجرحى ىـ: عمي زياد  .( بقنبمة غاز أصابتو مباشرة1أصيب )
تشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وحولتو ناري في الصدر، ووصفت المصادر الطبية في مس

، وأحمد محمود عامًا( 22زقوت )لستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نزار محي الديف 
عامًا(، وأصيبا بعيار ناري )مدخؿ ومخرج( في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية  20النجار )

، فأصيب بقنبمة غاز في الرأس، عامًا( 20شبير )اؿ في المستشفى جراحيـ بالمتوسطة. أما موسى جم
لياتيـ داخؿ آف جنود الحتالؿ المتمركزيف حوؿ ووصفت جراحو بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أ

تجاه سيارات السعاؼ التابعة لجمعية  -بشكؿ مباشر -حدود الفصؿ أطمقت قنبمة غاز مسيؿ لمدموع
مترًا غربي الحدود شرقي المقبرة  500كانت تتوقؼ عمى مسافة تقدر بػاليالؿ األحمر الفمسطيني التي 

خالء)لغرض اسعاؼ الجرحى( ما أجبرىا عمى البتعاد عف منطقة األحداث، وصع ب وأخ ر   نقؿ وا 
 . مف المنطقةالجرحى 

حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .12
، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 14/2/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  14:15لساعة ا

تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصؿ 
يرة وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية، واألع .مف مساء اليـو نفسو 18:00اطالؽ النار حتى الساعة 

( فمسطينيًا مف بينيـ 17ما تسبب في إصابة ) ،المعدنية المغمفة بالمطاط، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع
( 6، في حيف أصيب )( بعيار معدني1رية، بينما أصيب )( منيـ بأعيرة نا9( أطفاؿ، وأصيب )4)

أحمد فواز ( أصيب باختناؽ ورضوض. والجرحى ىـ: 1بقنبمة غاز أصابتيـ مباشرة في الجسـ، و)
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، أصيب بعيار عامًا( 20جحا )، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. محمود نافز عامًا( 21) وشح
، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى. عامًا(22زممط )ناري في مفصؿ القدـ اليمنى. ومحمد تيسير 

 ستكماؿ العالجووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيـ بالخطيرة وحولتيـ لىذا 
، أصيب بعيار ناري في الساؽ عامًا( 28شالش )سعيد العبد في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. و 

مد رائد جاد اهلل والطفؿ: مح ،عامًا(، أصيب بعيار ناري في الفخذ األيمف 18اليسرى، وشقيقو: عرفات )
، أصيب بعيار ناري عامًا( 24حمداف )محمد نزار  ،، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنىعامًا( 17)

رامز ، ، أصيب بعيار ناري في اليد اليسرىعامًا( 24خم ة )محمد يوسؼ  ،في ركبة الساؽ اليسرى
، أصيب بعيار ناري في القدـ اليمنى. ووصفت المصادر الطبية في عامًا( 18أبو غبف )محمود 

، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ ًا(عام 17الناطور )المستشفى جراحيـ بالمتوسطة. واألطفاؿ: ضياء أحمد 
، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الساؽ عامًا( 16وشح )تامر رائد  ،مباشر في الساؽ اليسرى

كما أصيب ، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في اإللية. عامًا( 17عبد النبي )وميند معيف  ،اليمنى
بكري عطية  ،مباشر في الساؽ اليمنى ، بقنبمة غاز بشكؿعامًا( 25فوؿ )بالؿ عبد الباري أبو كؿ مف 
 21أبو غنيمة )طارؽ عبد الرحيـ  ،، بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الفخذ األيسرعامًا( 25جرادة )
، أصيب بقنبمة غاز عامًا( 22حم س )عائد عر اـ  ،، بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الساؽ اليمنىعامًا(

، باختناؽ جراء الغاز عامًا( 23المبحوح )مود محأحمد فيما أصيب بشكؿ مباشر في اليد اليسرى. 
المسيؿ لمدموع وبخمع في الكتؼ األيمف جراء السقوط. ووصفت جراحيـ بالطفيفة. وتفيد التحقيقات 

نادرًا ما الحتالؿ  قوات ويقذؼ بعضيـ حجارة تجاهالميدانية أف الشباف يقتربوف مف حدود الفصؿ 
آليات عسكرية )جيبات( داخؿ الحدود، ويرد جنود الحتالؿ  داخؿالتي تتواجد تقترب مف تمؾ القوات 

 المتحتميف بآلياتيـ العسكرية بإطالؽ النار الحي والمغمؼ بالمطاط وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع تجاىيـ. 
حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .13

، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 21/2/2014يـو الجمعة الموافؽ  مف 14:30الساعة 
وتواصؿ  .تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة

مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية، واألعيرة  17:40اطالؽ النار حتى الساعة 
( فمسطينيًا مف بينيـ 12لمغمفة بالمطاط، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع. ما تسبب في إصابة )المعدنية ا

( بعيار معدني، في حيف أصيب 1( منيـ بأعيرة نارية، بينما أصيب )7( مف األطفاؿ، وأصيب )2)
 ( بقنابؿ غاز أصابتيـ مباشرة في الجسـ مف بينيـ طفؿ وصفت جراحو بالخطيرة، ووصؿ ثالثة مف4)

الجرحى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بينما وصؿ البقية مستشفى كماؿ عدواف. والجرحى ىـ: الطفؿ: 
عامًا(، أصيب بقنبمة غاز في الرأس ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  16محمد مدحت حم س )

ر ناري عامًا(، أصيب بعيا 17الشفاء بمدينة غزة جراحو بالخطيرة، والطفؿ: عبد اهلل محمد الشرافي )
عامًا(، أصيب  20المصور الصحفي في وكالة مشارؽ: خالد عاطؼ السباح )و  ،في الساؽ اليسرى

عامًا(، أصيب بعيار ناري في  20أدى إلى الكسر في الساؽ اليمنى. وائؿ عمر انشاصي ) بعيار ناري
ما بالخطيرة. القدـ اليمنى، وكالىما وصال مستشفى الشفاء بمدينة غزة ووصفت المصادر الطبية جراحي

عامًا(، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى ووصفت المصادر الطبية  25سميـ حسيف الغماري )
بمستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وحولتو لستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 

 23الغندور ) براىيـ كماؿإعامًا(، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى.  19وأحمد ياسر عفانة )
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عامًا(، أصيب بعيار ناري في  28عاىد عماد بطاح ) ،عامًا(، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى
عامًا(، أصيب بعيار معدني في كؼ يده اليسرى. وكؿ  21وأحمد يوسؼ أبو شريعة ) ،الساؽ اليسرى

منذر ناصر  ،يمفعامًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الكتؼ األ 18مف: جياد عصاـ زقوت )
عامًا(،  23أحمد كماؿ السكني ) ،عامًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الرأس 21السحار )

ووصفت المصادر الطبية بمستشفى كماؿ عدواف جراحيـ  ،أصيب بقنبمة غاز بشكؿ مباشر في الرأس
 بالطفيفة. 

 13:30عند حوالي الساعة  محتيا،حدود الفصؿ الشرقية، نيراف أسعند فتحت قوات الحتالؿ المتمركزة  .14
شبابية نظميا ائتالؼ شباب النتفاضة ضد  تظاىرةتجاه ، 25/2/2013مف يـو الثالثاء الموافؽ 
ما تسبب في  شرؽ مدينة غزة، )الشجاعية( بالقرب مف معبر نحاؿ عوز المنطقة مقيدة الوصوؿ،

 كمتا بعياريف نارييف فيوأصيب  عامًا(، 23يونس ابراىيـ المغربي ) اصابة مشاركيف بجراح، ىما:
أصيب عامًا(،  24ناصر ماىر رحمة ) :والصحافي -في جامعة األزىر ةوىو طالب صحاف -الساقيف

. وتفيد التحقيقات الميدانية أف في شبكة غزة لمشباب اإلعالميبعيار ناري في الساؽ اليسرى، ويعمؿ 
عمى المسجد األقصى، وقد  قوات الحتالؿ ءاتاعتداناسبة مذبحة الحـر اإلبراىيمي و بمالتظاىرة نظمت 

 .يفتظاىر مقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ ال قوات الحتالؿ أطمقت
حدود الفصؿ الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .15

ظاىرة سممية ضد المنطقة مقيدة ، تجاه ت28/2/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:00حوالي الساعة 
نظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية شماؿ بيت لىيا في  ؛الوصوؿ

مف مساء اليـو نفسو،  17:00طالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة إواستمر  .محافظة شماؿ غزة
قرب حدود  نظموا تجمعًا سممياً مسطينييف صابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الشباف الفإدوف وقوع 

 حتجاج عمى منع المزارعيف والفمسطينييف مف العمؿ والقتراب مف السياج الحدودي. لالالفصؿ 
حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .16

ممنطقة ل المناىضةتجاه التظاىرة األسبوعية  ،28/2/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  15:30الساعة 
التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة  ،مقيدة الوصوؿ

طالؽ النار بشكؿ متقطع حتى إوتواصؿ  . ىذاالشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة
 ،ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموعمف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ  16:30الساعة 

ما تسبب في إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف 
عامًا(، مف سكاف منطقة الفالوجا بمخيـ جباليا، أصيب  19بالمتوسطة، وىو الشاب: خالد وليد النمنـ )

 بعيار ناري في الساؽ اليمنى. 
حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .17

، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة مقيدة 21/03/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  13:30الساعة 
ة الشيداء التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبر  ،الوصوؿ

وتواصؿ اطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة  .اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة
مف مساء اليـو نفسو، وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع. ما  18:15

مستشفى كماؿ تسبب في إصابة أربعة مف المشاركيف أحدىـ طفؿ، بجراح وصفتيا المصادر الطبية في 
 25عامًا(، نضاؿ عبد الكريـ نصر ) 20ىـ: عماد حسف العيوطي )الجرحى و  .عدواف بالمتوسطة
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عامًا(، وجميعيـ  17عامًا(، والطفؿ: محمود سعيد أبو فوؿ ) 18عامًا(، وفارس نعيـ فارس البس )
 أصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. 

 المركز بما يمي:عماد العيوطي  :وحول ما تعرض لو شرق جباليا، أفاد الجريح
غمو 

 
رضا

 
مزروغة ال( مجرًا، 650) مشافة ثبػد غن خدود الفطو الشرلّةوالجُ  النااوة شرؽ جبالّا ابن غمُ همزارع فُ ا

شجار ب
 
ثٍجٌت وخدي إلَ لؽػة  21/3/2014من ٍِم الجمػة المٍافق  13:00غود خٍالُ الشاغة والزِجٍن والبرثكاؿ. ا

رض، لمزاولة غم
 
شجار الزِجٍن، فٌّا لُال

 
غماؿ خفر خٍؿ ا

 
ت بجوظّفٌا ولص الػشب وا

 
 هان المنان ًادو ، وبدا

ً
، ائ

غالم فلشؽّوّة  اً مٍاؼو (200من الٍّم هفشي شاًدت خٍالُ ) 14:00غود خٍالُ الشاغة و
 
ؼفاؿ ِدملٍن ا

 
من بّوٌم ا

عٌا لٍات الخجالؿ بمداذاة خدود وِجكدمٍن هدٍ خدود الفطو، وهاهٍا ٌِجفٍن عد الموؽكة مكّدة الٍضٍؿ الجُ ثفر 
الكؽاع، ووضو المشارهّن هاخّة خدود الفطو، خّوٌا ثرهت غملُ وثكدمت إلَ ثلة رملّة ضغّرة ثبػد غن الددود 

رالب المشٌد، فشاًدت بػظ الشبان ِلكٍن الدجارة ضٍب جوٍد الخجالؿ اً مجر  300)ػمشافة ثكدر ب
 
ت ا

 
(،  وبدا
ٍعوِ المجٍاجدِن داخو خدود الفطو ، وبػد خٍالُ هطف رد جوٍد الخجالؿ بإؼالؽ الوار ولوابو الغاز المشو للدم

رض، ب ًممتصاغة 
 
رعًا، و، َموّشػرت بدرارة فُ صالُ الوشمػت ضٍت غّار هاري، فالػٍدة إلَ ال

 
خم صكؽت ا

ذِن ال الشبان بػظ بػد خٍالُ خمشة دلااق خملوُو فطرخت ؼالبًا الوجدة، شاًدت الدماء ثشّو من صالُ،
خمر  ثٍاجدوا فُ المنان

 
ًواؾ من جبالّا، وغود مفجرؽ زمٍ بوهكلٍهُ بٍاصؽة دراجة هارِة إلَ مكر جمػّة الٌالؿ ال

دخلٍهُ إلَ لشم الصجكباؿ والؽٍارئ خّح وُ صّارة إصػاؼ إلَ مشجشفَ الشٌّد هماؿ غدوان فُ بّت لًّا، جهكل
 
ا

، خّح 22/3/2014مشاء الٍّم الجالُ الشبت المٍافق  خجَة وبكّت ثدت المرالبة الؽبّ المالامثلكّت الػالج و
ؼباء غملّجّن جراخّجّن مدِوة مشجشفَ الشفاء بخٍلت لصجنماؿ الػالج فُ 

 
جرى لُ ال

 
ن خّح غزة، وًواؾ ا

 
ثبّن ا

ضاب بؽة صالُ الّمو
 
 ثكؽع  موٌا وثشبب فُ وخرج  َالػّار الواري ا

 
 وشراِّن..." ةوردا

 
مف  11:25حدود الفصؿ الشرقية عند حوالي الساعة  عندائيمي المتمركزة فتحت قوات الحتالؿ السر  .18

، نيراف أسمحتيا الثقيمة وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، تجاه مئات 27/3/2014يـو الخميس الموافؽ 
المشاركيف في فعالية شعبية نظميا اتحاد لجاف العمؿ الزراعي احياء لذكرى يـو األرض، في منطقة 

مترًا مف الحدود،  100وصوليـ مسافة تقدر بػ  عندحدودية الكائنة جنوب شرؽ بيت حانوف، القطبانية ال
أيمف عيد  الصحفي/ :المستشفى وىماإلى ف وصؿ اثنيف منيما ( مشاركي5صابة )إما تسبب في 

الصدر في  -مسيؿ لمدموع -بقنبمة غازأصيب ، "مصور قناة الكتاب الفضائية"عامًا(  37الصيفي )
، جراء استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع، فيما عولج ثالثة عامًا( 24درغاـ )شر، وفيد محمود بشكؿ مبا

 11:00مف المصابيف ميدانيًا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف التحاد نظـ فعاليتو عند حوالي الساعة 
الصحفييف  ( أجانب مف حركة التضامف الدولي ومؤسسة أناديكـ الدولية، وعدد مف7صباحًا بمشاركة )
عالـ والشخصيات العامة، وذلؾ انطالقًا مف نياية شارع البنات جنوب شرؽ بيت وممثمي وسائؿ اإل

حانوف، مف خالؿ مسيرة انطمقت تجاه األراضي الزراعية المجرفة سابقًا في منطقة القطبانية، وقاموا 
وقفت قبالة الحشد ت -بزرع أشتاؿ حمضيات وزيتوف قرب حدود الفصؿ قبؿ أف تفتح جيبات عسكرية

النار وعشرات قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، ما دفع المشاركيف والمزارعيف الذي كانوا  -داخؿ الحدود
يرعوف مزروعاتيـ في محيط المنطقة ورعاة األغناـ إلى البتعاد عف المكاف خوفًا عمى حياتيـ، وعدـ 

 مساًء. 12:20طالؽ النار عند حوالي الساعة إ وتوقؼاستكماؿ أعماليـ، 
حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا، عند حوالي  عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .19

، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة 28/3/2014مف يـو الجمعة الموافؽ  14:30الساعة 
شرقي مقبرة الشيداء  الوصوؿ التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في المنطقة الحدودية الكائنة

طالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة إوتواصؿ  .اإلسالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة
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ما  ،وتخمؿ ذلؾ إطالؽ األعيرة النارية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع .مف مساء اليـو نفسو 19:00
كماؿ عدواف  تسبب في إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى

عامًا(، أصيب بعيار ناري في الفخذ األيسر. وتفيد  18بالمتوسطة، وىو: محمود طالؿ النجار )
التحقيقات الميدانية أف عدد مف الشباف اقتربوا مف حدود الفصؿ الشرقية محتجيف ضد المنطقة المقيدة، 

بإطالؽ النار الحي  ات الحتالؿفردت قو جنود الحتالؿ المحتميف بآلياتيـ العسكرية بالحجارة،  وقذفوا
 وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع تجاىيـ..

مف  11:30، عند حوالي الساعة ةيشرقال حدود الفصؿ عندقوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  فتحت .20
، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه العشرات مف المواطنيف المشاركيف في 31/3/2014يـو الثنيف الموافؽ 

المنطقة العازلة، إلى الشرؽ والشماؿ مف حي النجار  أحزاب سياسية لمناىضةمية دعت ليا مسيرة سم
ليـو األرض. حيث تقدـ عدد مف  38حياء الذكرى إفي بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، ضمف فعاليات 

، بيةحز المشاركيف في المسيرة باتجاه الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، وقاموا برفع أعالـ فمسطينية ورايات 
ف بزراعة أشتاؿ زيتوف في المنطقة. وأدى إطالؽ النار الى تفريؽ المسيرة و فيما قاـ بعض المشارك

 وتراجع المشاركيف وانسحابيـ مف المنطقة دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.

 
 

  العاممين في حقل الزراعةاستيداف: 
يور الفمسطينييف داخؿ أراضييـ ومزارعيـ ممزارعيف وصائدي الطيا لقوات الحتالؿ اإلسرائيمي استيداف واصمت

 ةقيدموأماكف الصيد قرب حدود الفصؿ أو كؿ مف يقترب مف تمؾ المناطؽ، وذلؾ في سياؽ فرضيا لمنطقة 
الحدود نيراف أسمحتيا تجاه المزارعيف ومالكي األراضي الزراعية  عندتفتح القوات المتمركزة ىذا و  .الوصوؿ

بشكؿ عاـ كمما وصموا إلى  وجامعي الحطب رعاة األغناـكذلؾ  صيد الطيوروالعامميف في مينتي الزراعة و 
متر في  1000المزارع المتاخمة لمحدود، وقد يصؿ الستيداؼ إلى مناطؽ تبعد عف تمؾ الحدود مسافة تقدر بػ

 متر في البعض اآلخر.  1500وبعض المناطؽ، 
 

ى لإاآلمف  يـوصول بسبب القيود المفروضة عمىيأتي ىذا في ظؿ تواصؿ معاناة المزارعيف ومالؾ األراضي 
في عدـ عشوائية الستيداؼ والخطر الذي يتيدد الحياة سيـ تكذلؾ  .مزارعيـ أو أماكف العمؿ في تمؾ المزارع

المزارعيف عمى استصالح أراضييـ في المنطقة، أو زراعتيا بمحاصيؿ خالؼ المحاصيؿ سيمة كثير مف إقداـ 
يحرميـ مف مصدر دخميـ وىو األمر الذي  -والشماـ كالشعير والقمح والبطيخ -ا حالياً الرعاية التي تزرع فيي

مف قبؿ قوات الحتالؿ  ولخسائر مادية كبيرة في حالة تجريؼ أراضييالوحيد، ومف يغامر منيـ يكوف عرضة 
تتخوؼ  تمكنو مف رعايتيا بالشكؿ األمثؿ. وفي سياؽ مختمؼ ـ، أو عدخالؿ توغالتيا في تمؾ المناطؽ

سناد المزارعيف أصحاب تمؾ المزارع، بسبب الخطر الذي يالحؽ  المؤسسات الزراعية المحمية والدولية مف دعـ وا 
عادة التأىيؿ وحفر آبار لمري  مشروعاتيـ التنموية فييا. والجدير ذكره أف تمؾ المناطؽ تحتاج لستصالح التربة وا 

 . ...الخلتيار الكيربائي اؿ يوصتو 
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 ورعاة األغناـ استيداؼ قوات الحتالؿ لممزارعيف وصائدي الطيورالميزاف لحقوؽ اإلنساف مركز وثؽ باحثو و 
إعاقة تسببت في  المراقبة العسكرية اإلسرائيمية، أبراجتخمميا إطالؽ النيراف مف  ،مرات( 10)، وجامعي الحطب

 .2014األوؿ مف العاـ خالؿ الربع  ، وذلؾ( مرات8أعماؿ فالحة ورعاية المزارعيف لمزارعيـ عدد )
 
 :اآلتيعمى النحو  تخمميا استيداؼ لممزارعيف والرعاةالحوادث التي  ألبرزالتقرير  تطرؽي

 11:30فتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة  .1
متواجديف في مزارعيـ في منطقة ، تجاه المزارعيف الفمسطينييف ال8/1/2014مف يـو األربعاء الموافؽ 

بورة أبو سمرة الحدودية شماؿ بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع اصابات أو أضرار. ما 
 دفع المزارعيف إلى البتعاد عف المنطقة وعدـ استكماؿ أعماليـ.

ا، وشرؽ فتحت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ، شماؿ شرؽ قرية وادي السمق .2
الثالثاء الموافؽ مف يـو  7:30مدينة دير البمح، نيراف أسمحتيا الرشاشة، وذلؾ عند حوالي الساعة 

 مف صباح اليـو 9:00قوات إطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة تمؾ الوواصمت  .14/1/2014
عيف عمى ترؾ حدود، األمر الذي أجبر المزار الحيث استيدفت الحقوؿ والمزارع القريبة مف  نفسو،

 المنطقة. ومغادرةحقوليـ 
الموقع العسكري المسمى بالنصب التذكاري، نيراف  داخؿفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .3

، تجاه 19/1/2014مف يـو األحد الموافؽ  8:20أسمحتيا الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة 
، كذلؾ رعاة األغناـ الذيف تواجدوا في منطقة القطبانية المزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في مزارعيـ

ما دفع المزارعيف  ،صابات أو أضرارإالحدودية شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
 والرعاة إلى البتعاد عف المنطقة وعدـ استكماؿ أعماليـ.

ف يونس، عند حوالي الساعة شرؽ خا عند حدود الفصؿفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، المتمركزة  .4
، نيراف أسمحتيا الرشاشة، تجاه األراضي الزراعية في 25/1/2014مف يـو السبت الموافؽ  15:00

مف مساء اليـو  4:10استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع حتى الساعة و بمدة الفخاري شرؽ خاف يونس. 
 نفسو، دوف اإلبالغ عف وقوع اي إصابات.

الموقع العسكري المسمى بالنصب التذكاري، نيراف  داخؿسرائيمي المتمركزة فتحت قوات الحتالؿ اإل .5
، 26/1/2014مف يـو األحد الموافؽ  13:45أسمحتيا الرشاشة بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة 

تجاه المزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في مزارعيـ، كذلؾ رعاة األغناـ الذيف تواجدوا في منطقة 
صابات أو أضرار. ما دفع إية شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع األحمر الحدود

 المزارعيف والرعاة إلى البتعاد عف المنطقة وعدـ استكماؿ أعماليـ.
شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة  عند حدود الفصؿفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، المتمركزة  .6

، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي الزراعية في 27/1/2014مف يـو الثنيف الموافؽ  7:30
استمر إطالؽ النار بشكؿ متقطع لمدة نصؼ ساعة تقريبًا، دوف و منطقة القرارة شماؿ شرؽ خاف يونس. 

 اإلبالغ عف وقوع اي إصابات.
 12:15فتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة  .7

، تجاه المزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في مزارعيـ الكائنة في 18/2/2014مف يـو الثالثاء الموافؽ 
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 ،منطقة السيفا الحدودية شماؿ غرب بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع اصابات أو أضرار
 ما دفع المزارعيف إلى البتعاد عف المنطقة وعدـ استكماؿ أعماليـ.

حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس، نيراف أسمحتيا الرشاشة  عندالحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  فتحت قوات .8
، تجاه عدد مف المزارعيف، 24/2/2014مف يـو الثنيف الموافؽ  7:30بكثافة، عند حوالي الساعة 

الذيف تواجدوا في مزارعيـ قرب حدود الفصؿ شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرقي خاف يونس، استمر 
دقيقة تقريبًا، دوف وقوع إصابات أو أضرار، ما دفع المزارعيف إلى ترؾ أعماليـ  20ؽ النار لمدة إطال

 والبتعاد عف مزارعيـ.
حدود الفصؿ الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  عندأطمقت دبابات الحتالؿ المتمركزة  .9

، تجاه منطقة بورة أبو سمرة الحدودية الكائنة شماؿ بيت 24/3/2014مف يـو الثنيف الموافؽ  17:10
 500لىيا في محافظة شماؿ غزة، سقطت جوار غرفة زراعية في منطقة تبعد عف الحدود مسافة 

التي  -ولكف القصؼ دفع المزارعيف الذيف تواجدوا في مزارعيـ .مترًا، دوف وقوع اصابات أو أضرار
والبتعاد عف المنطقة. كما أفادت  -الخضروات -إلى ترؾ أعماؿ رعايتيـ مزروعاتيـ -يممكونيا

المصادر الميدانية عف حركة غير اعتيادية لعدد مف اآلليات العسكرية داخؿ حدود الفصؿ قبالة 
 المنطقة. 

مف  16:45حدود الفصؿ الشرقية، عند حوالي الساعة  عندؿ السرائيمي المتمركزة فتحت قوات الحتال .10
، نيراف أسمحتيا الثقيمة تجاه عدد مف المزارعيف ورعاة األغناـ الذيف 25/3/2014يـو الثالثاء الموافؽ 

مف مترًا  200تواجدوا في منطقة القطبانية الحدودية الكائنة شرؽ بيت حانوف، عمى مسافة تقدر بػ 
يممكيما أحد الرعاة.  رأسيف مف الماعزصابات، وتسبب اطالؽ النار في نفوؽ إالحدود، دوف وقوع 

التي  -في مزارعيـ -وىي مف الخضروات -طالؽ النار المزارعيف الذي كانوا يرعوف مزروعاتيـإودفع 
 أعماليـ. ورعاة األغناـ إلى البتعاد عف المكاف خوفًا عمى حياتيـ، وعدـ استكماؿ -يممكونيا

 
 

 
 

 الحصى والحديد الخردة: يمعااستيداف ج 
استيدافيا جامعي الحجارة والحصى والحديد حدود الفصؿ  عندقوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  واصمت

حدود الفصؿ، مف خالؿ إطالؽ األعيرة النارية في اليواء، أو والبالستيؾ القديـ "الخردة" وجامعي الحطب قرب 
في المناطؽ الحدودية رغـ  تتواصؿ حركتيـولكف  .كي تمنعيـ مف الوصوؿ إلى تمؾ المنطقة بشكؿ مباشر،

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

البطالة والفقر. الجدير ذكره أف العائد الذي يحققو العامؿ في ىذا المجاؿ ل  تاالمفروض عميو وتفشي ظاىر 
  ( شيكؿ في اليـو الواحد.40يتعدى )

 تخمميا إطالؽ النيراف ،ات( مر  3) :2014خالؿ الربع األوؿ مف العاـ  ىذه الفئةسجؿ باحثو المركز استيداؼ و 
 . بجراح( 2)اصابة و  (،مقتؿ )عامؿ واحد ما تسبب في، المراقبة العسكرية اإلسرائيمية أبراجمف 

 
 :اآلتيعمى النحو باستيداف جامعي الحصى والخردة الحوادث المتعمقة  أبرز يورد التقريرو
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والي حدود الفصؿ الشمالية نيراف أسمحتيا، عند ح عندفتحت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  .1
 29، تجاه الشاب: ناىز جماؿ سعيد عبد الدايـ )2/1/2014مف يـو الخميس الموافؽ  13:30الساعة 

عامًا(، الذي تواجد في محيط منطقة مكب النفايات )المزبمة( قرب الحدود شماؿ بيت حانوف في 
يار ناري في محافظة شماؿ غزة، لغرض جمع البالستيؾ القديـ والحديد الخردة، ما تسبب في إصابتو بع

ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة. الجدير ذكره أف الجريح مف سكاف عزبة  ،القدـ اليمنى
عدد مف أفراد عائمتو في قصؼ لالحتالؿ خالؿ عدواف الرصاص  وقتؿبيت حانوف وسبؽ أف أصيب 

 ة أسرتو.لإعا ، وىو يعمؿ في مينة جمع الحديد والبالستيؾ القديـ مف أجؿ2009المصبوب في العاـ 
مف  6:30فتحت قوات الحتالؿ السرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة، بشكؿ متقطع، عند حوالي الساعة  .2

، تجاه جامعي الحجارة والحصى الذيف تواجدوا قرب حدود الفصؿ 15/1/2014يـو األربعاء الموافؽ 
مف صباح  9:20اعة طالؽ النار المتقطع حتى السإواستمر  .في محيط معبر بيت حانوف )ايرز(

صابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أف ىؤلء الشباف يذىبوف لممناطؽ إاليـو نفسو، دوف وقوع 
ىناؾ، حيث المدمرة لكثرة الحجارة وبقايا المصانع  (ايرز)الحدودية خاصة المنطقة الصناعية المدمرة 

في أعقاب منع قوات الحتالؿ ادخاؿ مواد أف حركة جامعي الحصى والحجارة تزايدت اآلونة األخيرة 
البناء إلى قطاع غزة، ولحاجة السكاف لمحصى والحجارة بيدؼ اعادة تصنيعيا واستخداميا في صناعة 

 الطوب والباطوف الجاىز.
عند  حدود الفصؿ الشرقية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عندفتحت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة  .3

تجاه عدد مف جامعي الحجارة  ،13/2/2014مف يـو الخميس الموافؽ  14:30حوالي الساعة 
 والحصى الذيف تواجدوا في منطقة ممكة شرقي حي الزيتوف بمدينة غزة، ما تسبب في مقتؿ العامؿ:

 عامؿ:ال . كما أصيببعيار ناري في الرأس ابتوأص بسبب ،عامًا( 35) ابراىيم سممان محمد منصور
، ووصفت المصادر الطبية في بعيار ناري في الساؽ اليمنىعامًا(  21كمي )رفيؽ بكر رمضاف اليور 

تفيد التحقيقات الميدانية أف المواطنيف الفمسطينييف . و مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراحو بالمتوسطة
عاودوا العمؿ في مينة جمع الحجارة والحصى في ظؿ اشتداد الحصار ومنع قوات الحتالؿ دخوؿ 

مف خالؿ المعابر لسكاف قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر قطاعات البناء والعمؿ، وتفيد مواد البناء 
المعمومات الميدانية أف الشابيف اقتربا مف حدود الفصؿ لغرض الوصوؿ إلى الحصى لجمعو وبيعو 

 .حي الشجاعيةبمف سكاف شارع المنصورة كالىما لمعامؿ الطوب إلعادة تصنيعو، و 
 

 في المنطقة الحدودية المقيدة في قطاع غزة فئة العمالاف جدول يوضح حاالت استيد
 جرحى أطفبل عذد الجرحى لتلى أطفبل عذد المتلى ثداعذد الحى

3 1 0 2 0 

 
 

  توغل الحدودية:العمميات 
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قوات الحتالؿ توغالتيا في المناطؽ الحدودية شماؿ وشرؽ قطاع غزة التي تستيدؼ خالليا السكاف  تواصؿ
الميزاف مركز  يواصموومف واقع الرصد والتوثيؽ الذي  ألراضي الزراعية وكؿ ما يتحرؾ في المنطقة.وممتمكاتيـ وا

يدؼ تنظيؼ المنطقة الحدودية مف الحشائش والشجيرات التي قد بتأخذ عمميات التوغؿ شكاًل منظمًا، ودوريًا، 
صؿ، ولكف تمؾ العمميات تصؿ مزروعات ف في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفيتعيؽ رؤية الجنود المتمركز 

المزارعيف وتسبب ليـ خسارة مادية، كما أف تكرارىا ييدد أعماليـ والتوسع فييا حيث يحـر مئات المزارعيف مف 
النتفاع مف أراضييـ الزراعية القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ 

التوغؿ بالعادة يصاحبيا إطالؽ نار كثيؼ ومتقطع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات الخسائر، كما أف عمميات 
 لآلليات المتوغمة. 

 
 2014العاـ الربع األوؿ مف  شيدوحسب أعماؿ الرصد والتوثيؽ التي يواصميا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فقد 

قامت خالليا  وصوؿ برًا في قطاع غزة،لقوات الحتالؿ السرائيمي في المناطؽ مقيدة ال توغؿ ة( عممي11)
الزراعية المجر فة في أوقات سابقة. الخالية أو بتجريؼ وتسوية آلؼ األمتار مف األراضي  يا العسكريةآليات
 .مر ات( 8)إعاقة عمؿ المزارعيف في مزارعيـ أسفرت ىذه التوغالت عف و 

 :اآلتيعمى النحو  يغطييا التوغالت التي شيدتيا الفترة التي أبرز  عمىالتقرير  ويأتي
مف  12:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .1

مترًا، في منطقة بورة أبو  100طالؽ نار، لمسافة تقدر بػإ، وسط 8/1/2014يـو األربعاء الموافؽ 
دفع المزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في سمرة الحدودية شماؿ بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، ما 

مف  15:00مزارعيـ إلى ترؾ أعماليـ والبتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات عند حوالي الساعة 
 صابات أو أضرار.إاليـو نفسو. دوف وقوع 

مف  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .2
مترًا، في المنطقة الزراعية الحدودية شرقي مقبرة  200، لمسافة تقدر 8/1/2014ـو األربعاء الموافؽ ي

الشيداء السالمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، واتخذت اآلليات المتوغمة مسارًا ليا بمحاذاة 
ع، ما دفع طالؽ نار متقطإوسط  -حيث منطقة أبو صفية الحدودية -حدود الفصؿ تجاه الشماؿ

بالمزارعيف الفمسطينييف إلى ترؾ أعماليـ والبتعاد عف المنطقة، أو عدـ الوصوؿ إلييا. وانسحبت 
 صابات أو أضرار.إاآلليات مساء اليـو نفسو دوف وقوع 

مف صباح يوـ  7:00ليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآل .3
متر في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس،  200، مسافة تقدر بحوالي 9/1/2014الخميس الموافؽ 

وشرعت في أعماؿ تسوية وتجريؼ، عمى امتداد الشريط الحدودي، وتحركت جنوبًا حتى شرؽ بمدة 
مف  9:15الفخاري، واستمر التوغؿ والتجريؼ الذي تخممو إطالؽ نار بشكؿ عشوائي، حتى الساعة 

 دت قوات الحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي.صباح اليـو نفسو، حيث أعا
صباح يوـ  9:00ليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآل .4

متر شرؽ حي الفراحيف في بمدة عبساف  200، مسافة تقدر بحوالي 15/1/2014األربعاء الموافؽ 
تمؾ القوات في أعماؿ تسوية وتجريؼ، عمى امتداد الشريط الكبيرة إلى الشرؽ مف خاف يونس. وشرعت 

ف وصمت شرؽ بمدة خزاعة، وبعد ألى إالحدودي، وسط إطالؽ نار عشوائي، ثـ تحركت تجاه الجنوب 
 لى داخؿ الشريط الحدودي الفاصؿ.إعادت قوات الحتالؿ انتشارىا أعدة ساعات 
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مف  8:40( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .5
مترًا، في منطقة القطبانية الحدودية الواقعة  150، لمسافة تقدر 27/1/2014يـو الثنيف الموافؽ 

سرائيمي المسمى بالنصب شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، انطالقًا مف الموقع العسكري اإل
ارعيف المتواجديف في المكاف إلى ترؾ أعماليـ والبتعاد عف طالؽ نار متقطع دفع المز إالتذكاري، وسط 

 دوف وقوع اصابات أو أضرار. ،المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليـو نفسو
مف صباح يوـ  7:30ليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآل .6

متر( شرؽ بمدة القرارة شرؽ خاف يونس.  200والي )، مسافة تقدر بح28/1/2014الثالثاء الموافؽ 
شرعت تمؾ القوات في أعماؿ تسوية وتجريؼ عمى امتداد الشريط الحدودي، وسط إطالؽ نار عشوائي 

 مف صباح اليـو نفسو. 9:30عادت انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي عند حوالي الساعة أالى أف 
مف  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7نة مف )توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكو  .7

المدمرة  -مترًا، في المنطقة الصناعية 150، لمسافة تقدر 17/2/2014يـو الثنيف الموافؽ صباح 
الواقعة غرب معبر )ايرز( شمالي غرب بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، وسط اطالؽ نار  -سابقاً 

ي مزارعيـ الكائنة شماؿ قرية أـ النصر البدوية وشرقي بيت لىيا، متقطع، دفع المزارعيف المتواجديف ف
صابات أو إإلى ترؾ أعماليـ و البتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليـو نفسو. دوف وقوع 

 أضرار.
مف صباح يـو  7:30توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف الليات العسكرية عند حوالي الساعة  .8

متر شرؽ بمدة خزاعة شرقي خاف يونس،  150، مسافة تقدر بحوالي 18/2/2014اء الموافؽ الثالث
ليات تجاه الجنوب بمحاذاة الشريط وشرعت تمؾ القوات بأعماؿ تسوية وتمشيط في المنطقة وتحركت اآل

عادت أمف صباح اليـو نفسو، حيث  10:00الحدودي الفاصؿ، واستمرت عممية التوغؿ حتى الساعة 
 الحتالؿ انتشارىا داخؿ حدود الفصؿ شرؽ خاف يونس. قوات

مف  7:00توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية والجرافات، عند حوالي الساعة  .9
متر شرؽ بمدة خزاعة شرؽ خاف  200، مسافة تقدر بحوالي 11/3/2014صباح يـو الثالثاء الموافؽ 

يؼ وسط إطالؽ نار متقطع، وتحركت قوات الحتالؿ المتوغمة يونس، وقامت بأعماؿ تسوية وتجر 
جنوبًا عمى امتداد الشريط الحدودي باتجاه منطقة الفخاري حيث نفذت أعماؿ تجريؼ وتسوية مماثمة 

عادت قوات الحتالؿ انتشارىا داخؿ أمف صباح اليـو نفسو، حيث 11:30استمرت حتى الساعة 
 ف وقوع اي إصابات.الشريط الحدودي القاصؿ ولـ يبمغ ع

مف صباح  9:30توغمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي، بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .10
مترًا، في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، وشرعت في  150، مسافة 25/3/2014يـو الثالثاء الموافؽ 

اآلليات شماًل بمحاذاة أعماؿ تسوية وتجريؼ استمرت عمى امتداد الشريط الحدودي، وتحركت تمؾ 
الشريط الحدودي مرورًا بشرقي بمدة عبساف الكبيرة والجديدة وصوًل إلى شرؽ بمدة القرارة، واستمرت 

مف مساء اليـو نفسو، حيث اعادت  4:00عممية التوغؿ وسط تحميؽ لطائرات الحتالؿ حتى الساعة 
 قوات الحتالؿ انتشارىا داخؿ الشريط الحدودي.

مف  7:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 10الحتالؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) توغمت قوات .11
مترًا، مف حدود الفصؿ الشمالية في منطقة   200، لمسافة تقدر 25/3/2014يـو الثالثاء الموافؽ 

الشوبكي الزراعية الكائنة شرؽ معبر "إيرز" شمالي بيت حانوف ، وسط اطالؽ نار متقطع، ما  دفع 
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 –إلى عدـ استكماؿ أعماؿ ورعاية مزروعاتيـ   -التي يممكونيا  –المزارعيف المتواجديف في مزارعيـ 
ومغادرة المكاف خوفا عمى حياتيـ. وانسحبت اآلليات المتوغمة عند حوالي السعة  –الخضروات 

األراضي  وتفيد المعمومات الميدانية أفمف مساء اليـو نفسو دوف وقوع اصابات أو أضرار.  14:15
المتوغؿ فييا سبؽ تجريفيا أكثر مف مرة ول يوجد فييا زراعات ولكف الخطر ىدد المزارعيف الذيف 

 تواجدوا في المزارع المحيطة.
 
 

 الحدوديةن في المناطق ياعتقال الفمسطيني: 
 واصمت قوات الحتالؿ سياسة العتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سواء مف خالؿ

المعابر كمصائد لمفمسطينييف،  يااستخدامأو ب . أو عند اقترابيـ مف حدود الفصؿ.توغالتيا في أراضي القطاع
فتعتقميـ أو أو لحاجات خاصة كزيارة ذوييـ، مستغمة حاجتيـ الماس ة لمسفر لغرض العالج أو متابعة أعماليـ 

 . تبتزىـ
( 22اعتقمت خالليا )في المناطؽ المقيدة الوصوؿ،  نييفاعتقاؿ بحؽ الفمسطي حالة( 11نفذت قوات الحتالؿ )و 

  .ؿاطفأ( 7، مف بينيـ )اً فمسطيني
 :اآلتيعمى النحو العتقالت التي وقعت في المنطقة خالؿ الفترة التي يغطييا ويسمط التقرير الضوء عمى أبرز 

 14:45حوالي الساعة اعتقمت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركز داخؿ حدود الفصؿ الشمالية، عند  .1
، مواطنيف اثنيف قرب حدود الفصؿ الشمالية، شمالي قرية أـ 29/1/2014مف يـو األربعاء الموافؽ 

عامًا(، والطفؿ: جياد  19النصر )البدوية( في محافظة شماؿ غزة، وىما: طارؽ أحمد عايد الزغيبي )
رعياف األغناـ قرب الحدود. وتفيد عامًا(، مف سكاف القرية، بينما كانا ي 16ماىر يوسؼ أبو حشيش )

التحقيقات الميدانية أف قوة اسرائيمية راجمة تواجدت في المكاف اعتقمت المواطنيف أثناء اقترابيما مف 
 الحدود.

اعتقمت قوات الحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصؿ شماؿ شرؽ قرية وادي غزة )جحر  .2
، الطفميف: عبدربو فرج اهلل 19/1/2014يـو الحد الموافؽ صباح  10:00الديؾ(، عند حوالي الساعة

 ييـرع . أثناءعامًا( 16)عامًا(، وباسـ صابر محيسف أبو ظاىر  17إبراىيـ محمود غنيـ السواركة )
واقترب متر( مف السياج،  300األغناـ شماؿ شرؽ قرية وادي غزة )جحر الديؾ(، عمى بعد حوالي )

أفرجت عف  نفسو اليـو وفي مساء لجية غير معمومة، وات الحتالؿق حدود الفصؿ، واقتادتيـمف 
 عبر معبر بيت حانوف )ايرز(، فيما ل يزاؿ السواركة رىف العتقاؿ.  ،أبو ظاىر :الطفؿ

حدود الفصؿ الشرقية، الشاب: محمد منصور عمي  عنداعتقمت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة  .3
، قرب الحدود 9/2/2014مساء يـو األحد الموافؽ  17:00لساعة عامًا(، عند حوالي ا 23زايد )

اتصاؿ مف مجيوؿ  تمقييـشرقي جباليا. وأفاد ذوي المعتقؿ أنو لـ يعد لممنزؿ ولـ يعرفوا مكانو حتى 
سرائيمية، وتمقوا اتصاًل آخرَا اإل "اشدروت"يخبرىـ فيو مساء اليـو نفسو أف ابنيـ معتقؿ في نقطة شرطة 

. 17/2/2014خبرىـ فيو أف ابنيـ معتقؿ في سجف عسقالف مساء يـو الثنيف الموافؽ مف مجيوؿ ي
 وتفيد التحقيقات الميدانية أف زايد مريض نفسي، ويسكف أخوالو المناطؽ المحتمة منذ العاـ.
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 17:00حدود الفصؿ الشرقية، عند حوالي الساعة  عندسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .4
، ثالثة شباف اقتربوا مف الحدود شرقي جباليا في محافظة 20/2/2014ـ الخميس الموافؽ مساء يو 

عامًا(،  19عامًا(، عطا يوسؼ حسف فياض ) 19شماؿ غزة، وىـ: يسري غساف جبريؿ العجرمي )
عامًا(، وجميعيـ مف سكاف مخيـ جباليا. وأفاد ذوي المعتقميف أنيـ  20ومحمد صبحي حسف فياض )

سرائيمية تخبرىـ فيو صبيحة يـو الخميس نفسو، وتمقت عائمة فياض اتصاًل مف الشرطة اإل خرجوا سوية
 أف ابنيـ معتقؿ لدييـ.

 17:00حدود الفصؿ الشرقية، عند حوالي الساعة  عندسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .5
ود شماؿ قرية أـ النصر البدوية ، شابيف اثنيف اقتربا مف الحد19/2/2014مساء يـو األربعاء الموافؽ 

عامًا(، وسمماف نصر سمماف  26في محافظة شماؿ غزة، وىما: عالء عبد الرحمف مصباح غري ب )
 عامًا(، وىما مف سكاف قرية أـ النصر. 19أبو قميؽ )

 16:30حدود الفصؿ الشمالية، عند حوالي الساعة  عندسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .6
، شاب وطفؿ اقتربا مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر 27/2/2014ـو الخميس الموافؽ مف ي

عامًا(، والطفؿ:  18البدوية في محافظة شماؿ غزة، وىما: صالح الديف صالح سميماف الرشايدة )
وأفرجت قوات ىذا عامًا(، وىما مف سكاف قرية أـ النصر.  17مصطفى شحدة سميماف الرشايدة )

مف مساء اليـو نفسو، فيما أبقت عمى صالح  22:30الؿ عف الطفؿ الرشايدة عند حوالي الساعة الحت
 الديف معتقاًل في سجف عسقالف.

حدود الفصؿ الشمالية، مساء يـو السبت الموافؽ  عندسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .7
نصر البدوية في محافظة شماؿ غزة، ، شاب اقترب مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ ال1/3/2014

عامًا(، مف سكاف قرية أـ النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية  18وىو: عمر تيسير محمد أبو حشيش )
مف صباح الخميس نفسو وعمـ ذويو أنو معتقؿ  9:00أف المعتقؿ خرج مف منزلو عند حوالي الساعة 

ؽ الزغيبي اتصاًل بأىمو مساء الخميس نفسو لدى قوات الحتالؿ بعد أف أجرى جارىـ المعتقؿ: طار 
 أخبرىـ فيو أف عمر موجود في سجف المجدؿ.

سرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، مساء يـو الخميس الموافؽ اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .8
بدوية ، أربعة مواطنيف مف بينيـ طفؿ، اقتربوا مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر ال6/3/2014

عامًا(، موسى سعيد عبد ربو "ارميالت  18في محافظة شماؿ غزة، وىـ: ىشاـ محمد عايد الزغيبي )
عامًا(، والطفؿ: وائؿ عيد أحمد فارس  23عامًا(، مسعد ناصر محمد أبو فارس ) 19أبو حشيش" )

ميف خرجوا مف عامًا(، وجميعيـ مف سكاف قرية أـ النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتق 15)
مف مساء الخميس نفسو، وعمـ ذوييـ أنيـ معتقميف لدى قوات  14:00منازليـ عند حوالي الساعة 

 الحتالؿ بعد أف أخبرىـ أحد شيود العياف باعتقاليـ لدى محاولتيـ اجتياز الحدود.
يـو الثنيف اعتقمت قوات الحتالؿ السرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشمالية، في ساعات مساء  .9

، طفميف اثنيف اقتربا مف السياج الحدودي شمالي قرية أـ النصر "البدوية" في 3/3/2014الموافؽ 
 16عامًا(، وأمير عمي أحمد الزوارعة ) 17محافظة شماؿ غزة، وىما: موسى ماىر موسى العر )

مف صباح  11:00اعة المعتقميف أنيـ خرجوا سوية عند حوالي الس وعامًا(، مف سكاف القرية. وأفاد ذو 
الثنيف نفسو، ولـ يعمموا أيف ىما حتى تمقت أسرة العر اتصاًل مف الشرطة السرائيمية مساء يوـ 

 تخبرىـ فيو أف ابنيـ معتقؿ لدييا في سجف بئر السبع. 10/3/2014الثنيف الموافؽ 
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يـو األربعاء الموافؽ  حدود الفصؿ الشمالية، مساء عندسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .10
، شاب اقترب مف السياج الحدودي في محافظة شماؿ غزة، وىو: محمد عوض محمد 12/3/2014

(. وىو مف سكاف جباليا الجرف. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقؿ خرج مف منزلو عاماً 19السمطاف )
لدى قوات الحتالؿ بعد أف تمقوا مف مساء اليـو نفسو وعمـ ذويو أنو معتقؿ  2:00عند حوالي الساعة 
عمى رقـ المنزؿ تفيد بأف ابنيـ  13/03/2014صباح يـو الخميس الموافؽ  1:30أىمو اتصاًل الساعة 

 موقوؼ عند الحتالؿ.
حدود الفصؿ الشرقية، مساء يـو األربعاء الموافؽ  عندسرائيمي المتمركزة اعتقمت قوات الحتالؿ اإل .11

ربا مف السياج الحدودي شرقي جباليا في محافظة شماؿ غزة، وىما: ، شاب وطفؿ اقت12/3/2014
عامًا(. وتفيد  16عامًا(، والطفؿ: موسى محمد سمماف أبو راشد ) 25بساـ محمد موسى الزوارعة )

التحقيقات الميدانية أف المعتقميف خرجا مف منزلييما صباح اليـو نفسو، وعمـ ذوييما أنيما معتقالف لدى 
بنائيـ موقوفيف أيفيد بأف  13/03/2014ؿ بعد تمقييـ اتصاًل مساء يـو الخميس الموافؽ قوات الحتال

لدى الحتالؿ. وبعد متابعة المركز تبيف أف الطفؿ المعتقؿ أبو راشد في سجف عسقالف. الجدير ذكره 
 " بمخيـ جباليا، ويعاني مف مشكمة في السمع.9أف أبو راشد مف سكاف بموؾ "

 
 ت االعتقال في المناطق المقيدة الوصولجدول يوضح حاال

 االطفبل منهم ينلمعذد المعت عذد الحبالد

11 22 7 

 
 جدول يوضح عدد المعتقمين بحسب المحافظة والمفرج عنيم

 المحبفظخ
عذد 

 الحىادث
عذد 

 ينلمالمعت
االطفبل 

 منهم
المفرج 

 عنهم

 1 5 20 10 شمبل غزح

 1 2 2 1 غزح

 0 0 0 0 دير الجلح

 0 0 0 0 نسخبنيى

 0 0 0 0 رفح

 2 7 22 11 المجمىع

 

 جحرالفي الىصىل  حمميذفي المنطمخ انتهبكبد لىاد االحتالل ثبنيبً: 

 

قوات الحتالؿ اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحؽ الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة، خالؿ الفترة التي  تواصؿ
أمياؿ بحرية في عمؽ البحر وميؿ ونصؼ توازي  ستةوتواصؿ فرض منطقة صيد ضمف نطاؽ يغطييا التقرير، 

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



 

28 
 

ـ لمعمؿ مع المخابرات، وتخالؼ قوات الحتالؿ بيذه الممارسات التزاماتيا القانونية كقوة قائمة مساومتيـ وابتزازى
 .5حقوؽ الصياديف في الحياة والعمؿبالحتالؿ في قطاع غزة، وتنتيؾ 

 

 فيما .صياد (1جرح )تسببت في ، طالؽ لمنارإتخمميا  ( حالة استيداؼ لمصياديف44وقوع )التقرير سجؿ يو 
 ( حالت.4( صياديف خالؿ )8واعتقمت ) .تيفمر  فيوات الصيد أدخر بت 

 
 44 اجمبلي حبالد انتهبكبد ضذ الصيبدين

 

 4 عذد الحىادث التي تم فيهب اعتمبل صيبدين
 8 عذد المعتملين

 3 االطفبل منهم

 44 عذد الحىادث التي تم فيهب اطالق نبر
 0 المتلى

 1 االصبثبد

 4 ومعذاد صيذ حىادث استيالء على لىارة
 عذد المىارة

4 

عذد حىادث التي تم فيهب تخريت أدواد 

 صيذ
2 

   
 

خالؿ الربع األوؿ مف  يف الفمسطينييفاخباريات النتياكات بحؽ الصيادأبرز ويستعرض التقرير احصائيات و 
 عمى النحو اآلتي: 2014العاـ 

 
 :حاالت إطالق النار 

قو البحرية عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف في تواصؿ بوارج الحتالؿ اإلسرائيمي وزوار 
 .خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرعرض البحر أو قرب حدود الفصؿ المائية، 

خالؿ الربع األوؿ  واحد، صياد( حالة استيداؼ لمصياديف، أسفرت عف جرح 44وقوع ) مركز الميزافرصد و ىذا 
  .2014مف العاـ 

 :اآلتيعمى النحو ىذه الحوادث رير التق ستعرضي
مف يـو الجمعة  7:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  3/1/2014الموافؽ 
ي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف غرب -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

                                                           
5
داويت ححّصل يليها باحثو المركس مه الصيا ره في الميدان مديمت بمولوماث مه وقابت الصيا ره في غسة إلجىت الصيا ره مولوماث مي 

 الخابوت الححا  لجان الومل السارايي.
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مف مساء يـو  18:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر عمى  3/1/2014الجمعة الموافؽ 
حوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد، غربي مدينة رفح، ىذا ولـ يبمغ عف مسافة تقدر ب

 إصابات أو إلحاؽ أضرار بممتمكات الصياديف.
مساء يـو السبت  7:50نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية .3

أمياؿ داخؿ  (3ييف المتواجدة عمى مسافة حوالي )، تجاه قوارب الصياديف الفمسطين4/1/2014الموافؽ 
المياه في عرض البحر قبالة شاطئ خاف يونس جنوب قطاع غزة،  ولـ يسفر إطالؽ النار عف وقوع 

وترؾ عمميـ خوفًا مف تعرضيـ لالعتقاؿ أو  الخروج الصياديف إلى، ولكنو دفع إصابات في األرواح
 اإلصابة.

مف يـو األحد  15:40مية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائي .4
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 5/1/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
 أضرار. يبمغ عف وقوع إصابات أو

مف مساء يـو  17:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .5
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  5/1/2014األحد الموافؽ 

ة شماؿ غزة، دوف غربي بيت لىيا في محافظ -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف صباح  يـو  06:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .6
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 5/1/2014األحد الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -حدود الفصؿ المائيةالقريبة مف  -وغرب منطقة الواحة
 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف صباح يـو  06:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .7
رض البحر شماؿ التي تواجدت في ع ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 6/1/2014الثنيف الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

، 6/1/2014صباح يـو الثنيف الموافؽ  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية، عند حوالي الساعة  .8
( مركب، حيث كانت تتواجد 30) حوالياكب الصيد والتي يقدر عددىا بنيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه مر 

ميؿ بحري(، قبالة شواطئ مدينة دير البمح، واضطرت لالنسحاب ناحية الشاطئ،  6عمى بعد حوالي )
 ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف يـو األربعاء  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .9
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 8/1/2014الموافؽ 

 تغربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، وحاصر  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
 26ضر عبد السمطاف )زورقيف مطاطييف قارب صيد مف نوع حسكة موتور، واعتقمت الصياد: محمد خ

مف مساء اليـو نفسو مف خالؿ معبر  17:30عنو عند حوالي الساعة  توأفرج .عامًا(، مف عمى متنو
 بيت حانوف )ايرز(.
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مف يـو األحد  15:40فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .10
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،مسطينييفتجاه مراكب الصياديف الف 12/1/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف يـو الثنيف  15:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .11
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  13/1/2014لموافؽ ا

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف يـو الثنيف  7:30عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة  .12
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 13/1/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف يـو الثالثاء  8:00ربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الح .13
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 14/1/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
عبر مكبرات  وأمرتالحتالؿ المطاطية قوارب الصياديف المتواجدة في المنطقة، ولحقت زوارؽ 

التي تمنع قوات الحتالؿ الصياديف  -شارات المائيةالصوت عمى الصياديف بالبتعاد عف المنطقة واإل
وىو األمر الذي دفع الصياديف إلى مغادرة البحر وعدـ استكماؿ أعماليـ. دوف أف  -مف العمؿ فييا

 غ عف وقوع إصابات أو أضرار.يبم
مف يـو األربعاء  9:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .14

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  15/1/2014الموافؽ 
يت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف غربي ب -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أف زوارؽ الحتالؿ تدور بسرعات كبيرة 
حوؿ قوارب الصياديف بيدؼ احداث أمواج اصطناعية بيدؼ اغراؽ المراكب أو اعاقة حركتيا، ما 

 عماليـ.يدفع الصياديف إلى ترؾ المنطقة وعدـ استكماؿ أ
مف يـو السبت  10:50فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .15

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  18/1/2014الموافؽ 
اؿ غزة، دوف أف غربي بيت لىيا في محافظة شم -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو األحد  7:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .16

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 19/1/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -المائية القريبة مف حدود الفصؿ -وغرب منطقة الواحة

 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو الثنيف  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .17

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 20/1/2014الموافؽ 
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غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -غرب منطقة الواحةو 
وحاصرت الزوارؽ المطاطية قارب صيد مف نوع )حسكة مجداؼ(، وأجبرت صياديف اثنيف كانا عمى 

دة متنو عمى خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارؽ، ثـ اعتقمتيما، وىما: يوسؼ أميف رشدي أبو ور 
عامًا(، واقتادتيما والحسكة نحو الشماؿ. وأخمت  17عامًا(، والطفؿ: أحمد كماؿ رشدي أبو وردة ) 18)

مف فجر اليـو التالي )الثالثاء الموافؽ  00:00قوات الحتالؿ سبيميما عند حوالي الساعة 
 ."( مف خالؿ معبر بيت حانوف "ايرز21/1/2014

مف يـو الجمعة  15:50راف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية ني .18
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 24/1/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
القوات استيدفت مركبي صيد مف نوع )لنش جر(، أثناء تواجدىما في وتفيد التحقيقات الميدانية أف تمؾ 

 تضررىما، ولـ تقع إصابات.في عرض البحر، ووجيت عمييا خراطيـ المياه، ما تسبب 
مف يـو األحد  6:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .19

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،ياديف الفمسطينييفتجاه مراكب الص 26/1/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
الخميس مف يـو  14:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .20

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف30/1/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

قوارب الصيد أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الزوارؽ استيدفت 
 حتى أجبرتيا عمى البتعاد وعدـ استكماؿ أعماليا.  -مف نوع لنش جر -الكبيرة

مف يـو الخميس  17:20فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .21
ؿ التي تواجدت في عرض البحر شما ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف30/1/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات الحتالؿ أطمقت عددًا مف 

 طالؽ النار.إالقذائؼ خالؿ 
مف صباح يـو  8:50لرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا ا .22

التي تواجدت في عرض البحر  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 31/1/2014الجمعة الموافؽ 
غربي مدينة رفح، ىذا ولـ يبمغ عف  عمى مسافة تقدر بحوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد

 إصابات أو إلحاؽ أضرار بممتمكات الصياديف.
مف مساء يـو  8:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .23

التي تواجدت في عرض البحر  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 31/1/2014الجمعة الموافؽ 
بمغ عف عمى مسافة تقدر بحوالي ميؿ بحري قبالة ميناء الصياديف الجديد غربي مدينة رفح، ىذا ولـ ي

 إصابات أو إلحاؽ أضرار بممتمكات الصياديف.
مف يـو السبت  20:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .24

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف1/2/2014الموافؽ 
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غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -لفصؿ المائيةالقريبة مف حدود ا -منطقة الواحة
يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات الحتالؿ أطمقت عددًا مف 

 القذائؼ خالؿ اطالؽ النار.
سبت مف يـو ال 8:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .25

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف8/2/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو األحد  7:00رشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا ال .26

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف9/2/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو الثالثاء  6:30الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  فتحت الزوارؽ .27

التي تواجدت في عرض البحر شمالي  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 11/2/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية الشمالية -غرب منطقة الواحة

مف نوع حسكة  يفصيد فمسطيني يقارب تحاصر  ةمطاطيالرؽ ازو الوتفيد التحقيقات الميدانية أف غزة. 
مراكبيـ مساء اليـو نفسو تعيد عنيـ دوف  توأفرج ثالثة صياديف كانوا عمى متنيما، واعتقمت ،مجداؼ

 مف خالؿ معبر بيت حانوف )ايرز(.
مف يـو الثالثاء  8:00شاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الر  .28

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف18/2/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

مف زوارؽ الحتالؿ المطاطية  اً حقيقات الميدانية أف عددأف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد الت
متر فقط منو، في خطوة  100الصغيرة انتشرت قرب شاطئ بحر بيت لىيا، واقتربت مسافة تقدر بػ

 .في القيود المفروضة أصاًل عمى الصياديف تعتبر تصعيداً 
مف يـو الخميس  6:00الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي  .29

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف20/2/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

مف زوارؽ الحتالؿ المطاطية  اً أف عددأف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية 
الصغيرة لحقت قاربيف مف نوع )لنش جر( غرب بيت لىيا، وفتحت النار تجاىيما بشكؿ مباشر، ما 

 اضطرىما إلى ترؾ أعماليـ والبتعاد عف المنطقة.
بت مف يـو الس 6:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .30

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف1/3/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.
مف يـو الثالثاء  20:00شاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الر  .31

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف4/3/2014الموافؽ 
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غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف يـو األربعاء  6:00ارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزو  .32
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف5/3/2014الموافؽ 

 غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف أف -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
 يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار.

مف يـو السبت  23:45فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .33
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف8/3/2014الموافؽ 

ي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، وركزت غرب -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
استيدافيا تجاه زوارؽ النارة التي يستخدميا الصياديف لتجميع األسماؾ في أماكف وجود شباكيـ، ما 
دفع الصياديف إلى البتعاد عف منطقة الخطر وعدـ استكماؿ أعماليـ. دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات 

 أو أضرار.
مف يـو الثالثاء  00:30ائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسر  .34

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف11/3/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

يرة مف نوع لنشات الجر، وطاردتيا حتى أبعدتيا عف المنطقة وأماكف تجمع واستيدفت القوارب الكب
صابة أحد الصياديف الذيف كانوا عمى متف احدى المنشات بعيار ناري إتسبب في األمر الذي األسماؾ، 

ف مف استكماؿ أعماليـ. و في الساؽ اليسرى وعولج ميدانيًا ولـ يصؿ المستشفى، ولـ يتمكف الصياد
 غ عف وقوع إصابات أو أضرار.دوف أف يبم

مف يـو الثالثاء  6:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .35
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف11/3/2014الموافؽ 

بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، ما  غربي -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
دفع الصياديف إلى البتعاد عف منطقة الخطر وعدـ استكماؿ أعماليـ. دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات 

 أو أضرار.
مف يـو الثالثاء  11:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .36

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،ب الصياديف الفمسطينييف، تجاه مراك11/3/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

ولحقت زوارؽ الحتالؿ المطاطية قاربيف مف نوع حسكة ماتور حتى اتجيتا جنوبًا بعيدًا عف مكاف 
 ف وقوع إصابات أو أضرار.دوف أف يبمغ ع ،تواجد الزوارؽ

مف يـو الثالثاء  14:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .37
تجاه مركب صيد مف نوع حسكة موتور يقؿ صياديف اثنيف ىما: جياد بشير  11/3/2014الموافؽ 

عامًا(، سكاف مخيـ الشاطئ الشمالي  34) عامًا(، شعباف عدناف شعباف أبو ريالة 24شعباف أبو ريالة )
غزة، أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطئ منطقة الشيخ عجميف جنوب غرب مدينة غربي 
مف اليـو نفسو عبر معبر  23:00عنيما عند حوالي الساعة  تفرجوحاصرتو واعتقمتيما، ثـ أغزة، 

 د الخاصة بيما. بيت حانوف "إيرز"، دوف اإلفراج عف المركب ومعدات الصي
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مف يـو السبت  10:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .38
التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف15/3/2014الموافؽ 

محافظة شماؿ غزة، ما  غربي بيت لىيا في -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات  ،دفع الصياديف إلى البتعاد عف منطقة الخطر وعدـ استكماؿ أعماليـ

 أو أضرار.
مف يـو السبت  23:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .39

أكشاؾ لتخزيف معدات الصيد( الكائنة عمى ، تجاه بعض مخازف الصياديف )15/3/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شاطئ البحر شماؿ منطقة الواحة

 دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات. ،شماؿ غزة، ما تسبب في اشتعاؿ النار بأحد األكشاؾ
مف صباح يوـ  7:00ند حوالي الساعة، فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ع .40

التي تواجدت في عرض البحر  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف17/3/2014الثنيف الموافؽ 
غرب خاف يونس، وطاردتيا في عرض البحر، ما دفع الصياديف إلى البتعاد عف منطقة الخطر وعدـ 

 ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. ،استكماؿ أعماليـ
مف يـو الخميس  10:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .41

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف20/3/2014الموافؽ 
ة، ما غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غز  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات  ،دفع الصياديف إلى البتعاد عف منطقة الخطر وعدـ استكماؿ أعماليـ
 أو أضرار.

مف يـو السبت  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .42
جدت في عرض البحر شماؿ التي توا ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف29/3/2014الموافؽ 

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
وتفيد التحقيقات الميدانية أف الزوارؽ المطاطية لقوات الحتالؿ لحقت قوارب الصياديف في عرض 

إلى البتعاد عنيا بسبب الخطر، رغاميا عمى البتعاد عف المنطقة، ما دفع الصياديف إالبحر لغرض 
 دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار. ،وعدـ استكماؿ أعماليـ

مف يـو السبت  19:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .43
در بخمسة التي تواجدت عمى مسافة تق ،، تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف29/3/2014الموافؽ 

أمياؿ بحرية في عرض البحر قبالة منطقة السودانية غربي جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما دفع 
دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات أو  ،الصياديف إلى البتعاد عف منطقة الخطر وعدـ استكماؿ أعماليـ

 أضرار.
 الثنيفمف يـو  20:30الساعة فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي  .44

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف، 31/3/2014الموافؽ 
دوف  ،غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

 .أف يبمغ عف وقوع إصابات
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 :صيد داتومع قوارب التخريب واالستيالء عمى 

الحتالؿ اإلسرائيمي عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف سالح البحرية التابع لقوات  واصمت
ويفصؿ  .2014خالؿ الربع األوؿ مف العاـ الصيد الخاصة بيـ، أو الستيالء عمييا، وذلؾ  قواربوتخريب 

 واستيالء. وذلؾ عمى النحو اآلتي: التقرير بيف ىذه العتداءات عمى قوارب الصيد إلى تخريب
 

 رصد مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف تخريب قوات الحتالؿ قاربي صيد فمسطينييف خالؿ  /تخريب قوارب الصيد
 :الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي

 
ـو الجمعة مف ي 15:50فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  24/1/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، وتفيد  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

مكيتيما التحقيقات الميدانية أف تمؾ القوات استيدفت مركبي صيد مف نوع )لنش جر(، تعود م
عامًا(، وذلؾ أثناء تواجدىما في  54عامًا(، وأخيو: وجيو ) 63لمصياديف: سعيد محمد أبو ريالة )

(، ووجيت عمييا خراطيـ الميؿ عرض البحر ) يبعداف عف الشاطئ مسافة تقدر بميميف بحرييف ونصؼ
بأف إطالؽ النار وقع وتشير التحقيقات الميدانية التي أجراىا المركز  .تضررىما في المياه، ما تسبب

 ولـ تقع إصابات بيف الصياديف.، فجأةً 
 

 استيالء مف قبؿ قوات  ( حالت3وقوع )رصد مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف /االستيالء عمى قوارب الصيد
كما  ىذه الحوادثيبرز التقرير  ،2014خالؿ الربع األوؿ مف العاـ  الصيد الفمسطينيةقوارب الحتالؿ عمى 

 :يأتي
 

مف يـو الثنيف  9:00ت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتح .1
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  20/1/2014الموافؽ 

اصرت وح .غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
الزوارؽ المطاطية قارب صيد مف نوع )حسكة مجداؼ(، وأجبرت صياديف اثنيف كانا عمى متنو عمى 

 18خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارؽ، ثـ اعتقمتيما، وىما: يوسؼ أميف رشدي أبو وردة )
حو الشماؿ. الحسكة نكما جرت عامًا(، واقتادتيما  17عامًا(، والطفؿ: أحمد كماؿ رشدي أبو وردة )

وتفيد التحقيقات الميدانية أف الحسكة كانت في منطقة تبعد عف الشاطئ مسافة تقدر بػثالثة أمياؿ 
بحرية، وتبعد عف الشارة المحددة لممنطقة الممنوعة )الرفصودة( والكائنة شماؿ منطقة الواحة شمالي 

د في المياه التي تسمح قوات مترًا إلى الجنوب، أي كانت تتواج 200غرب بيت لىيا مسافة تقدر بػ
الحتالؿ بالسباحة فييا، وتعود ممكية الحسكة لمصياد: رائد صالح رشدي أبو وردة. ىذا وأخمت قوات 

( 21/1/2014مف فجر اليـو التالي )الثالثاء الموافؽ  00:00الحتالؿ سبيميما عند حوالي الساعة 
( قطع مف شباؾ الصيد محتجزة 8عدد )مف خالؿ معبر بيت حانوف "ايرز"، وأبقت عمى القارب و 
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لدييـ. الجدير ذكره أف المركز قاـ بمتابعة المعتقميف ومكاف وجودىما قبؿ الفراج عنيما، ويتابع قضية 
 احتجاز قارب الصيد والشباؾ.

مف يـو الثالثاء  6:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2
التي تواجدت في عرض البحر شمالي  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 11/2/2014 الموافؽ

غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية الشمالية -غرب منطقة الواحة
غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف زورقيف مطاطييف يتبعاف لمبحرية السرائيمية حاصرا قارب صيد 

سطيني مف نوع حسكة مجداؼ كاف يتواجد عمى عمؽ كيمو متر واحد مف الشاطئ بمحاذاة الشارات فم
عامًا(، ثـ  24الضوئية )الرفصودة(، واعتقمت مف عمى متنو الصياد: فضؿ جماؿ رمضاف السمطاف )

اتجيت نحو حسكة ثانية وحاصرتيا واعتقمت مف عمى متنيا صياديف اثنيف، ىما: محمد عبد النبي 
عامًا(، واستولت عمى قاربيما قبؿ أف تتجو لمقارب  17عامًا(، ونجمو: أحمد ) 41جب الصميبي )ر 

الخاص بالمعتقؿ األوؿ وتستولي عميو. ول يزاؿ الصياديف رىف العتقاؿ حتى لحظة نشر الخبر. ىذا 
 قت عمى، فيما أبمساء اليـو نفسو مف خالؿ معبر بيت حانوف )ايرز(عنيـ  ت قوات الحتالؿوأفرج

 .رىف الحجز مراكبيـ
مف يـو الثالثاء  14:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .3

تجاه مركب صيد مف نوع حسكة موتور يقؿ صياديف اثنيف ىما: جياد بشير  11/3/2014الموافؽ 
عامًا(، سكاف مخيـ الشاطئ الشمالي  34لة )عامًا(، شعباف عدناف شعباف أبو ريا 24شعباف أبو ريالة )

 .منطقة الشيخ عجميف جنوب غرب غزة غربي غزة، أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطئ
  أبو ريالة، لممركز قال فييا: بشيرجياد بيا الصياد  وحول الحادثة أفاد

هٌم
 
مّاؿ بدرِة ثكرِ اا

 
بًا من الشاؼئ، وفٍجائ بزورلّن خربّّن هاها ِمارصان مٌوة الطّد فُ البدر غلَ بػد خمشة ا

ن الكٍة 
 
هبّرِن ِجكدمان هدًٍما من الجٌجّن الشمالّة والجوٍبّة الغربّة، فجراجػا إلَ الخلف )الشرؽ(، بّد ا

مّاؿ بدرِة 
 
ن وضلٍا  إلَ مشافة خالخة ا

 
ن ثمنوت من مداضرثٌم وذلم بػد ا

 
اإلصرااّلّة اصجمرت فُ مالخكجٌم إلَ ا

لفاظ الوابّة إلٌّما، خم ثكرِبًا من الشا
 
ؼئ، خّح لام جودي إصرااّلُ غبر منبر الطٍت بجٍجّي صّو من الشجاام وال

خدث غدة خكٍب 
 
ن إؼالؽ الوار ا

 
ؼلق الجوٍد اإلصرااّلّّن الوار غلَ المرهب فجٍلف المدرؾ غن الدوران باإلعافة إلَ ا

 
ا

دى إلَ دخٍؿ مّاى البدر إلَ صؽح المرهب ف
 
مرثٌما بخلع مالبشٌما فُ جشم المرهب ما ا

 
ن ثغرلي، خم ا

 
نادت ا

خد الزورلّن خّح اغجكلجٌما واصجٍلت غلَ مرهبٌم وغلَ مػدات الطّد الخاضة بٌما وًُ غبارة غن 
 
والشباخة هدٍ ا

لؽػة ضوار، خم الجادثٌم إلَ مّواء اصدود الٍالع ثدت الشّؽرة اإلصرااّلّة، خّح ثػرعا ًواؾ للجدكّق، إلَ  1000
ن ثم اإلفر 

 
من الٍّم هفشي غبر مػبر بّت خاهٍن "إِرز"، دون اإلفراج غن المرهب  23:00اج غوٌما غود خٍالُ الشاغة ا

بٍ رِالة )وومػدات الطّد الخاضة بٌما. 
 
صنان مخّم من غامًا(،  30المرهب ثػٍد ملنّجي للطّاد وااو بشّر شػبان ا

 الشاؼئ الشمالُ.

 
 :تخريب معدات الصيد 

عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف  الحربية اإلسرائيمي وزوارقيالحتالؿ ا قوات واصؿت
 القوارب )المواتير(، وفوانيس اإلضاءة، ومحركاتالصيد ؾ اوتخريب معدات الصيد الخاصة بيـ، مثؿ شب

 .أو الستيالء عمييا وغيرىا،،، ،واإلشارات المضيئة والفموكات الصغيرة،
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شباؾ  قطعة مف( 65)قوات الحتالؿ  خاللياخربت  تل( حا3وقوع ) قوؽ اإلنسافورصد مركز الميزاف لح
 . 2014خالؿ الربع األوؿ مف العاـ  ( مجداؼ،2( كشاؼ إنارة، و)40ومخزف واحد، و) ،صيدال
 :اآلتيعمى النحو ىذه الحاالت التقرير  ستعرضي

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

وتفيد  .غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة
مف نوع )لنش جر(، تعود ممكيتيما التحقيقات الميدانية أف تمؾ القوات استيدفت مركبي صيد 

عامًا(، وذلؾ أثناء تواجدىما في  54عامًا(، وأخيو: وجيو ) 63لمصياديف: سعيد محمد أبو ريالة )
عرض البحر ) يبعداف عف الشاطئ مسافة تقدر بميميف بحرييف ونصؼ(، ووجيت عمييا خراطيـ 

( كشاؼ 40الخاصة بيما، وعدد )( قطع مف شباؾ الصيد 6المياه، ما تسبب تضررىما، وتمؼ عدد )
ىذا ولـ تقع إصابات ، وتشير التحقيقات الميدانية التي أجراىا المركز بأف إطالؽ النار وقع فجأةً  .إنارة

 بيف الصياديف.
مف يـو السبت  23:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2

الكائنة عمى  ،عض مخازف الصياديف )أكشاؾ لتخزيف معدات الصيد(، تجاه ب15/3/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -شاطئ البحر شماؿ منطقة الواحة

 53شماؿ غزة، ما تسبب في اشتعاؿ النار بأحد األكشاؾ، ويعود لمصياد: نبيؿ محمد سعيد العطار )
 39ؿ، وىو مغطى ومسقوؼ بألواح الصفيح )زينكو(، وكاف يخز ف فيو: )عامًا(، حيث احترؽ بالكام

ممطش(، ومجدافيف لمقارب. دوف أف  -غزؿ جممبيات -قطعة( مف شباؾ الصيد )مف نوع مبطف حرير
 يبمغ عف وقوع إصابات.

 يفالثنمف يـو  20:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .3
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ ، 31/3/2014الموافؽ 

 غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة
عرض وتفيد التحقيقات الميدانية أف الزوارؽ المطاطية لقوات الحتالؿ لحقت قارب صيد فمسطيني في 

رغامو عمى البتعاد عف المنطقة، ما دفع الصياديف كافة إلى البتعاد عنيا بسبب إالبحر لغرض 
، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات الخطر، وترؾ شباؾ الصيد خاصتيـ، وعدـ استكماؿ أعماليـ.

أمجد  :صياد( قطعة مف الشباؾ صباح اليـو التالي، حيث فقد ال20ف فقدانيما )اف اثناواكتشؼ صياد
لصيد أسماؾ  الشباؾ المخصصة ، مفقطع (10)جماؿ العامودي  :الصياد، و قطع (10)سعد اهلل 

 .حو سمفال
 

 في عرض البحر تعسفيا   الصيادين اعتقال: 

 عمميات إطالؽ النار واستيداؼ الصياديف الفمسطينييف الحربية االحتالؿ اإلسرائيمي وزوارقي قوات واصؿت
ىانة كرامتيـ اإلنسانية، واحتجازىـ لساعات، ،قرب حدود الفصؿ المائية في عرض البحر أو واعتقاليـ  وا 

جبارىـ عمى التوقيع عمى تعيدات باللتزاـ بعدـ تخطي   .المسافة المسموحة مف جانبيـوا 
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خالل الربع األول من العام  -اعتقال لمصيادين في عرض البحر  ت( حاال4وقوع ) ورصد مركز الميزان
 ن تخمي سبيميمأساعات قبل ، لمدة ين، من بينيم طفمين( صياد8االحتالل خالليا ) اعتقمت قوات -2014

  .من خالل معبر بيت حانون جميعا  
 

 عمى النحو التالي: عمميات االعتقالويستعرض التقرير 
مف يـو األربعاء  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تواجدت في عرض البحر شماؿ وغرب  8/1/2014فؽ الموا
 تغربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة، وحاصر  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -منطقة الواحة

 26زورقيف مطاطييف قارب صيد مف نوع حسكة موتور، واعتقمت الصياد: محمد خضر عبد السمطاف )
 عامًا( بمغادرة المنطقة.  20عامًا(، وأحمد ) 24نما أمرت شقيقيو: حمدي )ي، مف عمى متنو، بعامًا(

 
 وحول ما تعرض لو وأخويو، أفاد الصياد: حمدي السمطان المركز: 

هي "
 
مجرًا وثبػد غن الشارة المدددة للموؽكة المموٍغة  1500هان فُ موؽكة ثبػد غن الشاؼئ مشافة ثكدر بػ با

مجرًا إلَ الجوٍب، وثٍلف فُ  200( والنااوة شماؿ موؽكة الٍاخة شمالُ غرب بّت لًّا مشافة ثكدر بػ)الرفطٍدة
خمد، وثٍاجد خٍلي غدد من خشنات  6:30المنان بكاربي موذ الشاغة 

 
خٍِي مدمد وا

 
ربػاء هفشي ومػي ا

 
من ضباح ال

هي ِجٍاجد فُ الموؽكة شاًد زورلّن مؽاؼّّن اصرااّلّّن ِججٌان ه 9:00الطّد، وغود الشاغة 
 
دٍ لاربي، فلم ِنػجرث ل

ؼلكا 
 
هػدر من خشنة ضّد، وشاًدًما ِؽاردان ثلم الدشنات بدّح الجربا موي وا

 
المشمٍخة وِكع إلَ الشماؿ موي ا

لكَ شباؾ الطّد )
 
شػو مٍلد المرهب ولنوي ثٍلف هجّجة الجفاؼ شباؾ  7ثجاى مرهبٌم الوار، فا

 
لؽع( فُ المّاى، وا

م الجوٍدالطّد غلَ مر  مًر
 
مجار من المرهب وا

 
خّح ِجٍاجد غلَ مجن هو زورؽ  -وخة المٍلد، ووضو الزورلان غلَ بػد ا

خمد ضغّر الشن ومرِظ ول  -خمشة جوٍد اصرااّلّّن
 
خّي ا

 
ن ا

 
ن لاؿ لٌم ا

 
بخلع المالبس والوزوؿ للمّاى، وبػد ا

خّي خمدي مالبشٌم وهزؿ ِجّد الشباخة صمدٍا لي بالبكاء بػد الجٍاضو مع لّادثٌم غبر جٌاز ال
 
الصلنُ، وخلع وا

ن ِبكَ مػي لجشغّلٌا 
 
هي ل ِػرؼ هّف ِشغو ماثٍر الدشنة، فؽلب ا

 
خمد ا

 
خّي ا

 
خمدي للمّاى ولبو هزولي لاؿ لٌم ا

والبجػاد غن الموؽكة، وبالفػو صمدٍا لي بذلم، واغجكلٍا شكّكي خمدي وذًبٍا بي ثجاى الشماؿ الغربُ، فُ خّن 
 
 
فرج غوي غود خٍالُ الشاغة  خمد شباؾ الطّد وابجػدوا غن الموؽكة.صدب ًٍ وشكّكي ا

 
من مشاء الٍّم هفشي  17:30وا

 ."من خالؿ مػبر بّت خاهٍن )اِرز(

 
مف يـو الثنيف  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2

التي تواجدت في عرض البحر شماؿ  ،طينييفتجاه مراكب الصياديف الفمس 20/1/2014الموافؽ 
غربي بيت لىيا في محافظة شماؿ غزة،  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية -وغرب منطقة الواحة

وحاصرت الزوارؽ المطاطية قارب صيد مف نوع )حسكة مجداؼ(، وأجبرت صياديف اثنيف كانا عمى 
اعتقمتيما، وىما: يوسؼ أميف رشدي أبو وردة  متنو عمى خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارؽ، ثـ

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

قة الممنوعة )الرفصودة( والكائنة شماؿ منطقة الواحة شمالي غرب وتبعد عف الشارة المحددة لممنط
مترًا إلى الجنوب، أي كانت تتواجد في المياه التي تسمح قوات الحتالؿ  200بيت لىيا مسافة تقدر بػ

وتعود ممكية الحسكة لمصياد: رائد صالح رشدي أبو وردة. ىذا وأخمت قوات الحتالؿ  .بالسباحة فييا
( مف خالؿ 21/1/2014مف فجر اليـو التالي )الثالثاء الموافؽ  00:00حوالي الساعة  سبيميما عند

( قطع مف شباؾ الصيد محتجزة لدييـ. الجدير 8معبر بيت حانوف "ايرز"، وأبقت عمى القارب وعدد )
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رب فراج عنيما، ويتابع قضية احتجاز قاذكره أف المركز قاـ بمتابعة المعتقميف ومكاف وجودىما قبؿ اإل
 الصيد والشباؾ.

مف يـو الثالثاء  6:30فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .3
التي تواجدت في عرض البحر شمالي  ،تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف 11/2/2014الموافؽ 

بيت لىيا في محافظة شماؿ غربي  -القريبة مف حدود الفصؿ المائية الشمالية -غرب منطقة الواحة
غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف زورقيف مطاطييف يتبعاف لمبحرية السرائيمية حاصرا قارب صيد 
فمسطيني مف نوع حسكة مجداؼ كاف يتواجد عمى عمؽ كيمو متر واحد مف الشاطئ بمحاذاة الشارات 

عامًا(، ثـ  24اؿ رمضاف السمطاف )الضوئية )الرفصودة(، واعتقمت مف عمى متنو الصياد: فضؿ جم
اتجيت نحو حسكة ثانية وحاصرتيا واعتقمت مف عمى متنيا صياديف اثنيف، ىما: محمد عبد النبي 

عامًا(، واستولت عمى قاربيما قبؿ أف تتجو لمقارب  17عامًا(، ونجمو: أحمد ) 41رجب الصميبي )
رىف العتقاؿ حتى لحظة نشر الخبر. ىذا  الخاص بالمعتقؿ األوؿ وتستولي عميو. ول يزاؿ الصياديف

 وأفرج عنيـ دوف مراكبيـ مساء اليـو نفسو مف خالؿ معبر بيت حانوف )ايرز(.
مف يـو الثالثاء  14:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4

صياديف اثنيف ىما: جياد بشير  تجاه مركب صيد مف نوع حسكة موتور يقؿ 11/3/2014الموافؽ 
عامًا(، سكاف مخيـ الشاطئ الشمالي  34عامًا(، شعباف عدناف شعباف أبو ريالة ) 24شعباف أبو ريالة )

منطقة الشيخ عجميف جنوب غرب غزة، أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطئ مدينة غربي 
ـ نفسو عبر معبر بيت حانوف "إيرز"، دوف مف اليو  23:00تـ اإلفراج عنيما عند حوالي الساعة و  .غزة

اإلفراج عف المركب ومعدات الصيد الخاصة بيما. والجدير ذكره أف المركب تعود ممكيتو لمصياد وائؿ 
 عامًا(، سكاف مخيـ الشاطئ الشمالي. 30بشير شعباف أبو ريالة )
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 الخاتمة
استمرار وتصاعد النتياكات لوصوؿ برًا وبحرًا المناطؽ مقيدة ا حوؿ التقرير وردىاي التي المعمومات توضح

واصمت تمؾ القوات استيداؼ والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف. كما  اإلسرائيمية لقواعد القانوف الدولي اإلنساني
المدنييف وممتمكاتيـ، واستخدمت قوة غير متناسبة، ما تسبب في سقوط قتمى وجرحى في صفوؼ المدنييف بما 

ذلليـ خالؿ عمميات العتقاؿ ولسيما تمؾ فييـ األطفاؿ.  كما واصمت اعتقاؿ المدنييف تعسفيًا وتعمدت إىانتيـ وا 
قة مقيدة الوصوؿ مف مصادر رزقيـ حيث التي ارتكبت بحؽ الصياديف الفمسطينييف، وحرمت السكاف في المنط

الوصوؿ إلى مصادر الرزؽ ما حرمتيـ مف زراعة أراضييـ ورعايتيا، كما قيدت مف قدرة الصياديف عمى العمؿ و 
رتي البطالة والفقر التي يعاني منيما سكاف القطاع بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض ىساىـ في تزايد ظا
 عمى قطاع غزة.

ويكرر مركز الميزاف موقفو الثابت في أف إقامة منطقة مقيدة الوصوؿ وتعمد إطالؽ النار تجاه المدنييف بما فييـ 
 امعي الحصى والخردة إنما يمثؿ انتياكًا للتزامات الدولة المحتمة تجاه السكاف المدنييف الذيف لالمزارعيف وج

( مف 52مصادر رزقيـ حيث تنص المادة )يجوز بحاؿ مف األحواؿ اتخاذ التدابير التي مف شأنيا أف تفقدىـ 
عمى ،1949آب/أغسطس 12ة في الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب المؤرخ جنيؼ اتفاقية

تحظر جميع التدابير التي من شأنيا أن تؤدي إلى بطالة العاممين في البمد المحتل أو تقييد إمكانيات عمميم )
( وتؤكد المعطيات إلى أن قوات االحتالل تواصل ارتكاب بقصد حمميم عمى العمل في خدمة دولة االحتالل.

  ( من اتفاقية جنيف الرابعة.741المادة ) انتياكات جسيمة من تمك التي نصت عمييا
 

 العدواف اإلسرائيمي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامؿ أحد أف اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز ويرى
 وفي بشكؿ عاـ، غزة قطاع في المحتمة الفمسطينية األراضي في وممتمكاتيـ السكاف بحؽ المرتكبة والجرائـ
 الدوؿ األطراؼ لسيما الدولي، لممجتمع الفاعؿ الدور غياب ىو الخصوص، وجو عمى الحدودية المناطؽ
( صراحة عمى واجبيـ تجاه النتياكات الجسيمة 146والتي تنص المادة ) الرابعة جنيؼ اتفاقية عمى الموقعة

 .لالتفاقية بما في ذلؾ التدخؿ لوقؼ النتياكات والعمؿ عمى مالحقة ومحاسبة مرتكبييا
 المتاخمة لمحدود وأراضييـ منازليـ مف ىجروا الذي الفمسطينييف بمئات الميزاف يذكر فإف مركز السياؽ، ذاى وفي
 أمنيػة، الحػدودي بػذرائع الشػريط توسػيع لصػالح بػاألرض وسػويت ىػدمت التػي المنػازؿ ومئات الحتالؿ، دولة مع

 ذاتيا، لمدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآلؼ
 

، وحرماف لميزاف عمى أف استمرار النتياكات اإلسرائيمية والحصار المفروض عمى قطاع غزةيشدد مركز او 
الحتالؿ عمى التحمؿ  سمطات، يعبر عف إصرار الفمسطيني مف مصادر رزقيـ ومف حريتيـ في التنقؿ والحركة

 .نسافقوؽ اإلمف التزاماتيا القانونية بموجب القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لح
  

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

نسانية لسكاف تمؾ المناطؽ أو مالؾ األراضي الزراعية لو مف آثار كارثية عمى األوضاع اإلمنطقة أمنية عازلة 
فييا ومستويات معيشتيـ، كما لو بالغ األثر عمى السمة الغذائية لقطاع غزة وقدرتو عمى تأميف حاجاتو الغذائية 

 .مف الخضروات
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الفمسطينية مركز الميزاف يدعو المجتمع الدولي لمتحرؾ العاجؿ وتوفير الحماية الدولية لممدنييف في األراضي 
المحتمة، كما يعيد التأكيد عمى أف مواصمة قوات الحتالؿ لجرائميا يعبر عف الضرورة الممحة لتفعيؿ أدوات 

 المحاسبة، ووضح حد إلفالت مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ مف العقاب واستمرار تمتعيـ بالحصانة.
 
 انتهى


