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 مقدمت
 

لدولي لحقوؽ تتواصل انتياكات قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف ا
ىذه العبلقة يثبت ذلؾ،  بشكل جسيـ خبلؿ تعامميا مع المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة، وتاريخاإلنساف، 

، كما دمرت 1948حيث قتمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي اآلالؼ مف الفمسطينييف منذ احتبلليا فمسطيف في العاـ 
يا المتكررة عمى الفمسطينييف اآلالؼ مف المساكف والمصانع والمتاجر والمنشآت والمزارع والمركبات خبلؿ اعتداءات

 . 2000نية )الثانية( في العاـ االنتفاضة الفمسطي منذ اندالع
منذ األياـ  خططتإلى أف قوات االحتبلؿ الميزاف لحقوؽ اإلنساف  مركزا التي يرصدى وتشير الوقائع الميدانية

عمى إلييا وىي الوصوؿ  دقي  وت تخضع لسيطرتياإلى فرض منطقة  27/9/2000في األولى الندالع االنتفاضة 
مف خبلؿ عمميات اليدـ والتدمير والتجريف المنظـ لممنازؿ وذلؾ لقطاع غزة، امتداد الحدود الشرقية والشمالية 

المنطقة الحدودية، وصواًل إلى التبني الصريح لنيتيا حرماف الفمسطينييف تمؾ والمنشآت والمزارع التي تقع في حـر 
مساحة % مف إجمالي 15% مف مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة و35مف مساحة تمثل ما نسبتو 

 . "أمنية عازؿ" وىي ما يعرؼ بالمناطق مقيدة الوصوؿ، مف خبلؿ إقامتيا منطقة 1قطاع غزة
عمى  متراً  500المنشآت والمزروعات في نطاؽ  إلى أف قوات االحتبلؿ ىدمت وجرفتالمعمومات كما تشير 

 . 2%75بنسبة  1000% فيما ىدمت وجرفت المنشآػت واألراضي المزروعة في نطاؽ 100امتداد الحدود بنسبة 
ىذا وتتفق المؤسسات الفمسطينية والمؤسسات الدولية ووكاالت األمـ المتحدة المتخصصة عمى أف مسافة حظر 

وال تقتصر عمى ما أعمنتو قوات  ًا،متر  1500الوصوؿ التي تنفذىا قوات االحتبلؿ عمى أرض الواقع تصل إلى 
 أف وتفيد المعطيات الميدانية إلى. فقط مف الحدود اً متر  300االحتبلؿ مف أنيا ستستيدؼ مف يقترب حتى مسافة 

قوات االحتبلؿ االسرائيمي تستيدؼ كل مف يتحرؾ في المناطق الحدودية لمسافة تصل إلى أكثر مف كيمو متر 
مترًا مف  300 متر( رغـ اعبلنيا في وقت سابق أف المنطقة العازلة التي تسعى إلييا تصل إلى مسافة 1000)

  .3الحدود
وقواعد القانوف الدولي اإلنساني حماية وضماف احتراـ مبادئ حقوؽ اإلنساف إلى ومف منطمق سعي مركز الميزاف 

في  كإحدى الوسائل الميمة الرصد والتوثيق وبشكل منظـ ومستمر يواصل المركز نشاطو الدؤوب في عمميات
ومحاسبة  4جبر الضررنتياكات و وقف االالفمسطينييف، وعمى طريق  فضح انتياكات قوات االحتبلؿ بحق

كل االنتياكات التي ترتكبيا قوات االحتبلؿ  يستعرضالذي  ىذا التقرير التوثيقيينشر مركز الميزاف ، المجرميف
يفند و المناطق مقيدة الوصوؿ ويصف المنطقة جغرافيًا، التقرير بشكل موجز  ويعر ؼ. في المناطق الحدودية

ويتناوؿ  التي ترتكبيا قوات االحتبلؿ. والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف اإلنساني انتياكات قواعد القانوف الدولي
قيد االحتبلؿ كمنطقة حدودية ي التقرير كل الحوادث التي وقعت بالقرب مف الشريط الحدودي، الذي أعمنتو قوات

اكات التي تعرض ليا يرصد مجمل االنتي كما .دود الشمالية والشرقية لقطاع غزةعمى امتداد الح الوصوؿ إلييا
ارة ، وعماؿ جمع الحجمنطقةال، والمزارعوف، والمشاركوف في األنشطة المناىضة إلقامة الفمسطينييف بشكل عاـ

 . 2014العاـ  خبلؿ ، بشكل خاصالعصافير ورعاة األغناـ وجامعي الحطب يوالحصى والحديد الخردة وصائد
                                                           

1
ساحة األراضً الزراعٌة وإجمالً مساحة األرض فً لطاع غزة تعود لتمدٌرات نسبة ما تمثله المنطمة ممٌدة الوصول من إجمالً م 

 .2012وزارة الزراعة الفلسطٌنٌة فً العام 
2

 (.OCHAمعلومات من مكتب تنسٌك الشئون اإلنسانٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة التابع لألمم المتحدة )  
3
 اع غزة.الرصد المٌدانً، باحثو المركز المٌدانٌٌن فً لط 

4
كانون /دٌسمبر 16 بتارٌخ 60/147 المرار رلم)راجع المبادئ األساسٌة لألمم المتحدة بشأن الحك فً االنتصاف وجبر الضرر  

 .(2005 األول
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 قطبع غزة
 

زة جزءًا ميمًا مف السيل الساحمي الفمسطيني، الواقع جنوب غرب غ قطاع تعد  محافظات الموقع وأىميتو:
 كـ، ومف الشرؽ إلى الغرب 45يمتد مف الشماؿ إلى الجنوب بطوؿ  فمسطيف، وتقع عمى مستطيل طويل وضيق

( كيمو 5.7، ويبمغ عرضو )كمـ مربع 365كمـ، وبمساحة إجمالية تقدر ب 11كمـ إلى  6بعرض يتراوح ما بيف 
( كيمومتر في الجزء الجنوبي. وتتكوف محافظات غزة 12ي القسـ الشمالي، في حيف يصل إلى قرابة )متر مربع ف

البحر المتوسط   ويحد قطاع غزة شماؿ غزة, غزة, دير البمح, خاف يونس ورفح، :ىي 5مف خمسة محافظات
قطاع غزة موقعًا جغرافيًا  ـ مف الشرؽ والشماؿ، ومصر جنوبًا، لذا, فقد احتل48غربًا، واألراضي المحتمة عاـ 

القادمة مف جزيرة العرب والمتجية إلى ببلد الشاـ  ىامًا عمى مر التاريخ، إذ يشرؼ عمى طرؽ القوافل التجارية
 .والربط بيف الحضارات المختمفة ومصر, ويشكل نقطة المقاء

ألػف  866ألػف ذكػر و 894مميػوف نسػمة، مػنيـ  1.76سكاف قطاع غزة حوالي بمغ عدد سكاف قطاع غزة في  السكان:
%، ونسػػبة السػػكاف 73.9حػػوالي  2014كمػػا بمغػػت نسػػبة السػػكاف الحضػػر بنػػاء عمػػى ىػػذه التقػػديرات منتصػػف عػػاـ   أنثػػى.

 لعػاـ في قطاع غػزة السكانية الكثافة بمغتو . 6 .%9.4%، في حيف بمغت نسبتيـ في المخيمات 16.7المقيميف في الريف 
إلى أف نسبة العاطميف عف العمل مػف  الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني بيانات تشيرو  .2كـ/ فرداً  4,822 نحو 2014

% فػػي الضػفة الغربيػػة 18.2% فػػي فمسػطيف، بواقػع 26.2بمغػت  2014بػيف المشػاركيف فػػي القػوى العاممػة فػػي الربػع األوؿ 
% 36.5العاممػػة إلػػى  % فػػي قطػػاع غػػزة. كمػػا تصػػل نسػػبة البطالػػة فػػي فمسػػطيف بػػيف اإلنػػاث المشػػاركات فػػي القػػوى 40.8و

 .7% بيف الذكور23.3مقابل 

يعػػاني السػػكاف الفمسػػطينيوف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة مػػف تػػدىور كبيػػر فػػي مسػػتويات  ظــروف المعي:ــة:
المعيشة، جراء استيداؼ قوات االحتبلؿ المنظـ لممنشآت المدنية الفمسطينية بشكل واسػع خػبلؿ انتفاضػة األقصػى 

قتصادية، الصػناعية والتجاريػة والزراعيػة، التػي تعرضػت لمقصػف والتػدمير والتجريػف. وتسػبب والسيما المنشآت اال
ذلػػؾ فػػي تػػبثير مباشػػر عمػػى ارتفػػاع معػػدالت البطالػػة والفقػػر فػػي األراضػػي الفمسػػطينية، حيػػث أدى تػػدمير المنشػػآت 

الؼ مػػػػف العمػػػػاؿ الصػػػػناعية والتجاريػػػػة وتجريػػػػف األراضػػػػي الزراعيػػػػة، وفػػػػرض اإلغػػػػبلؽ المشػػػػدد، إلػػػػى فقػػػػداف اآل
وىػػو األمػػر الػػذي يطػػاؿ قطػػاع الصػػيد البحػػري، فانتياكػػات قػػوات االحػػتبلؿ المتواصػػمة  الفمسػػطينييف لفػػرص عمميػػـ.

بحق الصياديف الفمسطينييف جعل الكثير منيـ يعتػزؿ المينػة وينضػـ إلػى جػيش البطالػة، ومػف يواصػميا يعػاني مػف 

                                                           
5
 وفماً للتمسٌمات اإلدارٌة المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلً الفلسطٌنٌة.  

الرابط:  الٌوم العالمً للسكان،اسبة بمن ،بٌان صحفً ،إلحصاء الفلسطٌنًالجهاز المركزي ل 6

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1166&mid=3265&wversi
on=Staging 11/07/2014 در بتارٌخ. ص. 

 .المصدر السابك نفسه 7

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1166&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1166&mid=3265&wversion=Staging


5 
 

و، كمػا يعػاني مػف تقمػيص المسػاحة التػي يسػمح بيػا االحػتبلؿ االستيداؼ المباشر الذي مف الممكػف أف يفقػده حياتػ
  .8لمصيد، وارتفاع أسعار المحروقات التي تحرؾ قوارب الصيد، مما يدخمو تحت خط الفقر رغـ عممو

% فػي 17.8، بواقػع 2011% خػبلؿ عػاـ 25.8در معدؿ الفقر بيف السكاف وفقا ألنمػا  االسػتيبلؾ الحقيقيػة ق  وي
فمسطيف يعانوف مف الفقػر  % مف األفراد في12.9كما تبيف أف حوالي  % في قطاع غزة .38.8والضفة الغربية 

سػرة المرجعيػة ف خػط الفقػر لؤلأة. ىػذا مػع العمػـ % في قطاع غػز 21.1% في الضفة الغربية و7.8بواقع  المدقع،
 .9شيكل 1,832شيكل اسرائيمي وخط الفقر المدقع قد بمغ  2,293قد بمغ 

 

  

                                                           
8

وٌضن التعرٌف هالهح هطلقت ونسبٍت تستند إلى هىازنت  :1997وفقا ً للوفهىم الىطنً للفقر والذي ٌستند إلى التعرٌف الرسوً للفقر الذي تن وضعه فً العام  

 .فال(، هذا وقد تن إعداد خطً فقر وفقاً ألنواط االستهالك الحقٍقٍت لألسراالحتٍاجاث األساسٍت ألسرة تتألف هن خوس أفراد )بالغٍن اثنٍن وثالثت أط
 الجهاز الوركسي لإلحصاء الفلسطٍنً، هرجع سابق. 9
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 تىطئت قبنىنيت
 
 

 إسرائيل دولة وقياـ فمسطيف احتبلؿ أعقاب في اليدنة خط وفق الحالي بشكميا حدود الفصل لقطاع غزة رسم ت
 )مصر، المتحاربة العربية الدوؿ بيف رودس جزيرة في النار إطبلؽ وقف محادثات خبلؿ 1948 في العاـ
 المحتمة الفمسطينية األراضي مع الحدود تمؾ ، وتتقاطع1949عاـ ال في االحتبلؿ( ودولة ولبناف وسوريا، واألردف،
 . 10العربية مصر بجميورية جنوًبا تتصل وشرًقا، فيما شماالً 

 ،أو المنطقة العازلة (Buffer zone)مع مصطمح  بدايةً  جرى التعاملوحوؿ المنطقة مقيدة الوصوؿ، فقد 
 Access) قيدة الوصوؿالمناطق مب تفاؽ عمى تسميتيااالوجرى ، ثـ تطور المصطمح لوصف ىذه المنطقة

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

 

وقد ظيرت المناطق مقيدة الوصوؿ بعد تنفيذ قوات االحتبلؿ لخطة الفصل أحادي الجانب في قطاع غزة، 
مرورًا باليدنة مع قوات االحتبلؿ والتيدئة التي أعمنت  ،12/9/2005ناطق القطاع كافة بتاريخ واالنسحاب مف م

مف خروقات لتمؾ القوات في المناطق الحدودية. وكرست قوات االحتبلؿ  ، وما تخمميا19/6/2008بتاريخ 
رائيمي منشورات ، حيث ألقت طائرات االحتبلؿ اإلس2008المناطق مقيدة الوصوؿ بصورة فعمية في العاـ 

حذرت فييا مف االقتراب مف حدود الفصل السابقة، والتي  عواـاألعشرات المرات عمى محافظات غزة خبلؿ 
مترًا، وأف مف يقترب مف الحدود يعرض حياتو لمخطر، ودعمت الرسالة بخارطة لحدود  300لمسافة تزيد عف 

 القطاع الشرقية والشمالية.
 

 لبيت الغربية الشمالية الحدود مف بدًءا كـ 62 طوؿ عمى ونصف الكيمو متر موكي تمؾ المنطقة بحوالي وتقدر
شرقي بيت حانوف ثـ  القطاع، شرقي إلى الحدود تمتف حيث حانوف، وبيت ،)البدوية( أـ النصر قريةثـ  الىيا،
 ومنطقة ة،الشرقي جديدة بمنطقة مروًرا غزة، شماؿ محافظة إطار في وذلؾ جباليا مف األجزاء الشرقية تبتي

 تجمعات 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 اتتجمع بستة ذلؾ بعد وتمر السمقا، وادي وأخيًرا دير البمح،
 عند بمدة الحدودية المناطق وتنتيي الفخاري، وأخيًرا الجديدة، وعبساف الكبيرة، وعبساف خزاعة، و سييبل، بني و

 . رفح محافظة شرؽ  الشوكة
 

السمؾ،  أو صل،الفا الجدار أو األمني، كالسياج :مسميات مف عمييا يطمق ما أو الفصل، حدود وصف ويمكف
ودولة  غزة قطاع بيف يفصل منتظـ، غير بشكل تسير إلكترونية شائكة أسبلؾ عف عبارة ببنيا 11الحدود، أو

إلييا  يضاؼ قميمة، أمتاًرا البعض بعضيا عف تبعد متوازية، شرائح ثبلث عف عبارة األسبلؾ وىذه االحتبلؿ،
عمى  يوجد كما كيربائًيا، تياًرا الشرائح أحد يمس نمابي، حانوف  وبيت الىيا بيت ؿشما في أجزاء سمنتيا جدار

                                                           
تمرٌر االحتالل ٌنتهن كل المواعد ومعاناة المدنٌٌن تستمر وتتصاعد، تمرٌر توثٌمً ٌتناول المناطك الحدودٌة فً لطاع غزة بعد  10

من مستوطنات المطاع، لمزٌد من المعلومات راجع الرابط: االنسحاب اإلسرائٌلً 
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9

&p=center1/1/2014ٌخ االسترجاع ، تار. 
11

  ، شرق وشمال لطاع غزة.1948تسمٌات ٌطلمها السكان والخبراء على خط التحدٌد الفاصل المرّسم فً العام  

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 متاخمة، عسكرية مواقع عدة منيا اإلسرائيمي الطرؼ
 خبلؿ واآلليات العسكرية، الراجمة القوات لدخوؿ تستخدـ وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فييا ويوجد الحدود،
 .12التوغل عمميات

 

ويتعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصوؿ، التي تحاوؿ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، فرضيا مع القانوف الدولي 
اإلنساني، والسبب الرئيسي في ذلؾ ىو أف تمؾ القوات في معرض محاوالتيا فرض المناطق مقيدة الوصوؿ 

ال تفرؽ بيف المدنييف والمقاتميف. األمر الذي  تستخدـ إطبلؽ النار والقصف المدفعي دوف تمييز أو تناسب حيث
يشير إلى تعمد قوات االحتبلؿ تيجير السكاف قسريًا عف منازليـ وأراضييـ في انتياؾ جسيـ لقواعد القانوف 
الدولي اإلنساني. كما أف فرض المنطقة العازلة يحـر المئات مف أسر المزارعيف ومبلؾ األراضي في ىذه 

. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات التقنية العالية التي قيـ دوف ضرورة حربيةالمنطقة مف مصادر رز 
تمتمكيا قوات االحتبلؿ والتي تتيح ليا التحقق والتبكد التاـ مف طبيعة أىدافيا، ما يدفع إلى االعتقاد أف استيداؼ 

 ف الدولي اإلنساني.المدنييف ىو استيداؼ متعمد بغرض الترويع والترىيب الذي يحظره القانو 
كما تنتيؾ المناطق المقيدة الوصوؿ الحق في العمل لممزارعيف وصائدي العصافير ورعاة األغناـ وجامعي الحديد 
والحجارة، والحق في التنقل والحركة ليـ، ومجمل حقوؽ االنساف لسكاف تمؾ المناطق، التي أقر ىا اإلعبلف 

اص بالحقوؽ المدنية والسياسية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيد الدولي الخ
 الت المحمقة ومجموع االتفاقات المتخصصة األخرى. و االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوك

 
 

  

                                                           
12

 هعلىهاث هٍدانٍت هن باحثً الوركس الوٍدانٍٍن فً قطاع غسة. 
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 انتهبكبث قىاث االحتالل اإلسرائيلي 

 في قطبع غزةبرا   طق المقيد الىصىل إليهببفي المن
 

 المقيدة الوصول برا   المناطقاستيداف الفمسطينيين في ، 2014خالل العام سرائيمي قوات االحتالل اإل تواصم
فتح نيران أسمحتيا تجاه المناطق المحاذية لحدود وت. (المحاذية لحدود قطاع غزة ال:رقية وال:مالية )المناطق

رعين بمزاولة أعماليم لممزاولم تسمح قطاع غزة ال:رقية وال:مالية، مستيدفة كل ما يتحرك في تمك المناطق، 
عدم الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع فييا المزارع العمل بأمان في باألمر  واتسمفي المناطق الحدودية، 

، أو المتظاىرين قرب حدود الفصل المدنيينو  ظل تواصل إطالق النار من قبل االحتالل واستيدافيم لممتنزىين
أو لجامعي الحديد والبالستيك القديم "الخردة"  بمحاذاة الحدود، احتجاجا  عمى اقامة منطقة مقيدة الوصول

ولجامعي الحجارة والحطب ولصائدي العصافير ولممزارعين، األمر الذي تسبب في حرمان ع:رات المواطنين 
متر تقريبا  من حدود  1000 -100من االقتراب من حدود الفصل. وتتراوح مسافات االستيداف ما بين 

 تمك االعتداءات المتكررة تجاه المدنيين ب:كل عام. الفصل، وتركزت
بحق المتنزىين والمزارعين وصائدي  حالة استيداف( 122وخمص التقرير إلى أن قوات االحتالل قامت بعدد )

التوغل إلى انتياكات  باإلضافةالعصافير ورعاة األغنام وجامعي الحديد والبالستيك القديم والحجارة برا ، 
 حدود الفصل.  واالعتقال قرب

 

( فمسطينيا ، من 129. وجرح )، من بينيم طفل واحد( فمسطينيين6أسفرت ىذه االعتداءات عن: مقتل )و 
  .طفال  ( 21( فمسطينيا ، من بينيم )58)عن اعتقال . و ال  ( طف24بينيم )

 
 
 

  4102 اوخالل انعحبسب احملافظت يف املنطقت احلدوديت املقيدة انىصىل  أعداد انضحاياجدول يىضح 
 

 المحافظة
عدد حاالت 
 االستهداف

 عدد الجرحى عدد القتلى
الجرحى األطفال 

 منهم
 

 حاالت اعتقال
عدد 

 المعتقلون

المعتقلون 
األطفال 

 منهم

 8 32 17 18 117 3 81 شمال غزة

 4 5 3 0 6 1 4 غزة

 10 19 10 2 4 0 7 دير البلح

 0 0 0 2 5 2 19 خانيونس

 0 1 1 2 3 0 10 رفح

 22 85 31 42 135 6 121 لمجموعا
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 4102احملافظت خالل انعاو سب حبيف املناطق املقيدة انىصىل براً  شكم يىضح نسب حاالث االستهداف

 

 

 4102خالل انعاو  سب انئةت املستهدفتحبانضحايا يف املناطق املقيدة انىصىل براً شكم يىضح عدد األحدث و

 

 

 شمال غزة
67% 

 غزة
3% 

 دٌر البلح
6% 

 خانٌونس
16% 

 رفح
8% 

121 

6 

135 

24 

31 

57 

22 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

 عدد حاالت االستهداف

 عدد المتلى

 عدد الجرحى

 الجرحى األطفال منهم

 عدد المعتملون

 المعتملون األطفال منهم
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 4102احملافظت خالل انعاو سب حبق املقيدة انىصىل براً يف املناط جلرحىنسب اشكم يىضح 

 

 4102احملافظت خالل انعاو سب حبيف املناطق املقيدة انىصىل براً  شكم يىضح نسب اجلرحى األطئال

 
 

 4102خالل انعاو  سب انئةت املستهدفتحبانضحايا يف املناطق املقيدة انىصىل براً جدول يىضح عدد 

 الفئة المستهدفة
 األطفال منهم عدد الجرحى األطفال منهم عدد القتلى حاالتالعدد 

 المواطنون والمتنزهون
73 2 1 85 17 

 العاملون في حقل الزراعة
45 1 0 12 5 

 العمال 
22 1 1 22 1 

 المسيرات التضامنية
6 0 0 13 1 

 

 شمال غزة
87% 

 غزة
4% 

 دٌر البلح
3% 

 خانٌونس
4% 

 رفح
2% 

 رفح خانٌونس دٌر البلح غزة شمال غزة

 شمال غزة
75% 

 غزة
0% 

 دٌر البلح
9% 

 خانٌونس
8% 

 رفح
8% 

 رفح خانٌونس دٌر البلح غزة شمال غزة
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 4102الل انعاو خ سب انئةت املستهدفتحبيف املناطق املقيدة انىصىل براً  شكم يىضح نسب األحداث

 

 4102خالل انعاو  سب انئةت املستهدفتحبيف املناطق املقيدة انىصىل براً  شكم يىضح نسب اجلرحى

 
 

 4102خالل انعاو  سب انئةت املستهدفتحبيف املناطق املقيدة انىصىل براً  شكم يىضح نسب اجلرحى األطئال

 

 المواطنون والمتنزهون
31% 

العاملون فً حمل 
 الزراعة

45% 

 العمال 
19% 

 المسٌرات التضامنٌة
5% 

 المواطنون والمتنزهون
64% 

العاملون فً حمل 
 الزراعة

9% 

 العمال 
17% 

 المسٌرات التضامنٌة
10% 

 المواطنون والمتنزهون
71% 

العاملون فً حمل 
 الزراعة

21% 

 العمال 
4% 

 المسٌرات التضامنٌة
4% 
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ت حصائيا، مدعمة باإل2014خالل العام ات االحتالل أبرز االنتياكات التي قامت بيا قو ويستعرض التقرير 
 عمى النحو اآلتي: ،لوقوع األحداث ، وألماكنوالتسمسل الزمني ،وفقا  لمموضوع والجداول واأل:كال التوضيحية،

 

 :السكنيت المنبطقوالمدنيين  استهداف

 

 المحاذية لحدود السكنية لمناطقفتح نيراف أسمحتيا تجاه ا 2014العاـ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ  واصلت
 المنازؿ السكنية القريبة حيث تستيدؼ قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستيدفة كل ما يتحرؾ في تمؾ المناطق،

، حيث متنزىيفمواطنيف اللا قوات استيداؼتمؾ الواصمت ف المدنييف وزوار المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر.و 
لغرض الترويح عف النفس،  شباف واألطفاؿ لممناطق الحدودية في رحبلت خمويةالعائبلت الفمسطينية وال تتوجو

يمييف وىو األمر الذي دفع الكثير مف أصحاب الفضوؿ مف االقتراب مف السياج الحدودي ومشاىدة الجنود اإلسرائ
 .وحركة اآلليات اإلسرائيمية

بشكل  فتح قوات االحتبلؿ النار تجاىيـوت المتظاىريف المحتجيف ضد المنطقة مقيدة الوصوؿ، تفكذلؾ استيد
 فاً حيث أصبحت التظاىرة األسبوعية قرب حدود الفصل ىدالمسيل لمدموع،  تجاىيـ قنابل الغاز طمقوت، أسبوعي
 .مؤقتة بإعاقات عدد منيـل تتسبب يجرح بعضيـ جروحبعضيـ و  قتلي ،االحتبلؿلجنود 

 
 

  يتالمنبطق الحدودالمدنيين والمتنزهين في استهداف/ 
تواصل قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي استيدافيا لممدنييف الذيف يتواجدوف قرب حدود الفصل لغرض التنزه 

( 37حيث رصد باحثو المركز وقوع )، 2014خبلؿ العاـ  أو الزيارة أو قضاء أعماؿ سريعة فييا
صابة )2انتياك بحقيم، أسفرت عن مقتل ) ( 17نيم )( آخرين من بي85( مواطن من بينيما طفل، وا 

 طفال .
 

 ي:تعمى النحو اآل التي تندرج تحت ىذا العنوان الحوادث ألبرزالتقرير  تطرق وي
 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .1
يف تواجدوا ، تجاه عدد مف األطفاؿ الذ2/1/2014مف يـو الخميس الموافق  13:00حوالي الساعة 

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

 الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة. 
فاد الطفل: بٍ خاطر ) وخٍل استشٌاد ابن عمي، ا  ( المركز بما يلي: 61دمحم موير ا  خر  عاماً

 
ضدلةء بػد اهٌةاٌم ا

أ
"ذًب وابن غمي ومرمٍغة من ال

خذوا مػٌم ؼػةمةً 
أ
ة خلٍِة للمكبرة الشرلّة شرلُ زبةلّة، وا وؿ الدةهٍي الشرغُ فُ هًز

أ
فؽروا خم ذًبٍا  -خغروات -امجصةهةت الطف ال

أ
وفُ المكبرة ا

شٍاض الطرؼ الطصُ الردِدة ثبػد غن شدود الفطو مشةفة ثكدر بػ للجوزى شرلًة، ووضلٍا لجلة
أ
مجرًا، وًوةؾ شةًدوا زّبًة اصرااّلًّة  250رملّة ثكع شرؽ ا

ؼفةؿ الذِن ِطغروهٌم صوًة ِكجربٍن من شدود الفطو، فوةدوا غلٌّم وذًب
أ
 ِجٍلف داخو الصدود وشٍلي غدد من الروٍد، همة شةًدوا غدد من ال
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رعًة وِرفع ِدى، هةن غلَ بػد غدهةن واخوّن من 
أ
خوةء ذلم صمع ضٍت اؼالؽ هةر وشةًد غدهةن ِشكػ ا

أ
ضدلةء لالمشةؾ بٌم خٍفًة غلَ شّةثٌم، وا

أ
ال

غلَ الجلة مبجػدًا غن المنةن، وغلَ ب
أ
رعًة وثدشرج من ا

أ
مجةر موي، شةوؿ الجكدم لمشةغدثي ولنن اؼالؽ الوةر ثٍاضو بشنو هػدّف، فةهبؽس ا

أ
ػد غشرات ا

مجةر 
أ
ضدلةاي وهكلٍى شماًل وبػد مشةفة لطّرة من الرهظ شةملّن المطةب ال

أ
ثُ مشرغًة، فشةغدى وا

أ
ضدلةاي ِصمو غدهةن وِة

أ
شد ا

أ
وبػد دلةاق شةًد ا

شمر وهكلجي إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان". 
أ
 وضلت صّةرة اصػةؼ ثةبػة لرمػّة الٌالؿ ال

 
فاد والدى المركز  نبوا  ضّب فُ الشرِةن الٍالع ِمّن  ا 

أ
ؼبةء فُ مشجشفَ همةؿ غدوان ِصٍلٍى إلَ لشم الػوةِة "ابوي ا

أ
الخةضرة وثٍاضو الوزِف زػو ال

شد المشجشفّةت الصرااّلّة وثم الجوشّق وخرزت والدثي بطصبج
أ
زري الجوشّق لجصٍِلي إلَ ا

أ
ي غود المرهزة فُ مشجشفَ الشفةء بمدِوة غزة، وًوةؾ ا

خوةء هكلي إلَ صّةرة الصػةؼ  3/1/2014من فرر ٍِم الرمػة المٍافق  3:45الشةغة 
أ
وبػد اهجٌةاٌم من ازراءات الدخٍؿ فُ مػبر بّت شةهٍن )إِرز( وا

خرًا برراشي غود الشةغة 
أ
 من فرر الرمػة هفشي". 5:00الصرااّلّة الجُ صجوكلي إلَ المشجشفَ ثٍفُ مجة

 
تيا الرشاشة، عند فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمح .1

، تجاه العشرات مف الشباف الذيف تواجدوا 3/1/2014مف يـو الجمعة الموافق  15:00حوالي الساعة 
قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 

، ووصفت المصادر الطبية في عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى 21الشاب: خالد ابراىيـ عودة )
مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، وحولتو الستكماؿ العبلج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريح مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة. الجدير ذكره أف الشباف 

 .ضد المنطقة المقيدةلغرض التظاىر الفمسطينييف يذىبوف إلى المناطق الحدودية 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا وأطمقت عددًا مف  .2

، تجاه 3/1/2014مف يـو الجمعة الموافق  16:45قنابل الغاز المسيل لمدموع، عند حوالي الساعة 
اء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة عدد مف الشباف الذيف تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيد

عامًا(، بعيار ناري في الساؽ الخاصرة  25شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الشاب: ثائر دمحم رابعة )
اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة حيث اخترؽ العيار 

صاب، وحولتو لمعبلج في قسـ العناية منطقة الحوض ونفذ مف الظير ما تسبب في حدوث نزيف لمم
 المركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 

فاد الجريح المركز خٍل ما تعرض لي، و شٍاض الطرؼ الطصُ الردِدة   بما يلي:ا 
أ
رض زراغّة ثكع شمةؿ شرؽ ا

أ
ة خلٍِة إلَ ا ضدلةء لي فُ هًز

أ
"ذًب وا

ضدلةاي، وهةهٍا ِشجػدون للشٍاء وثصغّر ؼػةم الغذاء، وغود شٍالُ مجراً  300شرؽ زبةلّة، وثبػد غن شدود الفطو مشةفة ثكدر بػ
أ
شد ا

أ
، وِملنٌة ا

من مشةء الرمػة هفشي صمع ضٍت اؼالؽ هةر وصػ ًدوء هةن ِػم الموؽكة، وشةًد غدد من الشبةن الذِن ثٍازدوا إلَ الروٍب من  15:00الشةغة 
شدًم ِصمو

أ
ضدلةاي، وشةًد ا

أ
ضّب -منةن ثٍازدى وا

أ
هي ا

أ
وبػد دلةاق شةًد غدد من زّبةت الشجالؿ ثطو وثجٍلف شرؽ موؽكة ثٍازدى  -بدا وهة

خوةء زمػٌم للصةز
أ
ضدلةاي اهٌةء الرشلة والبجػةد غن الموؽكة، وا

أ
ّةت ثٍلف داخو الصدود والروٍد ِوجشرون من شٍلٌة، خم صمع اؼالؽ للوةر، فكرر وا

رعًة مشةءًا، ففٍ 16:45ًٍ غلَ بٍابة المزرغة غود شٍالُ الشةغة 
أ
ِمن همة صمع ضٍت ِشبي الفرلػة فُ بؽوي فطرخ وارثمَ ا

أ
زئ بشُء مة ِغرب زوبي ال

ضدلةاي ِصملٍى وِررون بي، اصجمر شملٌم اِةى لمشةفة ؼٍِلة ثكدر بنّلٍ مجر، وهةن ِشػر بدمةاي ثوزؼ، ولرب مفصمة
أ
لم، وشػر بة

أ
بٍ  من شدة ال

أ
ا

شد الشبةن غلَ درازة هةرِة شجَ وضو مط
أ
بٍ غّدة للبةؼٍن غلَ ؼرِق ضالح الدِن وًوةؾ هةهت ثجٍلف صّةرة اصػةؼ ثةبػة للٌالؿ ضفّة هكلي ا

أ
وع ا

شمر هكلجي إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان، وًوةؾ لم ِمنح ؼٍِاًل شّح شٍؿ للػالج فُ مشجشفَ الشفةء، وبػد صةغةت اهجٌَ الوزِف وزالت شةلة 
أ
ال

 الخؽر وغةدوا بي إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان".

 
ت االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوا .3

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

عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية  22مود عاطف دمحم لب د )الشاب: مح
في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، وستجري لو عممية جراحية لتركيب ببلتيف بسبب كسر 



14 
 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف ىؤالء الشباف يتظاىروف ضد المنطقة أحدثو العيار في عظاـ الساؽ. 
  مقيدة بشكل أسبوعي.ال

فاد الجريح المركز خٍل ما تعرض لي، و ة خلٍِة إلَ المكبرة، وًوةؾ شةًد غدد من الشبةن لرب الصدود فذًب وولف مػٌم،  بما يلي:ا  ذًب فُ هًز
خوةء ذلم صمع ضٍت  مجرًا من الصدود، 200وشةًد غدد من زوٍد الشجالؿ ِجٍلفٍن زٍار زّب غشنري، هةن ِجٍلف فُ موؽكة ثبػد مشةفة ثكدر بػ

أ
وا

مشم بي الشبةن الذِن ثٍازدوا زٍارى، وشملٍى ورهغٍا بي
أ
لم فُ صةلي الّشرى، ولم ِشجؽع المشُ غلٌّة، فطرخ وا

أ
شجَ  غّةر هةري واشد، خم شػر بة

شمر هةهٍا لد اثطلٍا غلٌّة وهكلجي إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان
أ
 ".وضلٍا المكبرة، شّح وضلت صّةرة اصػةؼ ثةبػة للٌالؿ ال

 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا بشكل متقطع،  .4

، تجاه عدد مف الشباف الذيف تواجدوا 17/1/2014مف يـو الجمعة الموافق  16:00عند حوالي الساعة 
تمر اطبلؽ النار قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، اس

مف مساء الجمعة نفسو، وتخممو اطبلؽ عدة قنابل غاز مسيل لمدموع، ما تسبب  18:30حتى الساعة 
عامًا(، وضياء صالح  17ضياء أحمد الناطور ) :في إصابة اثنيف بضيق في التنفس، ىما: الطفل

بالطفيفة. الجدير  عامًا(، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف حالتييما 25الكحموت )
 ذكره أف كبلىما مف سكاف مخيـ جباليا.

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .5
، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 24/1/2014مف يـو الجمعة الموافق  15:00الساعة 

الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصل  تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة
مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األعيرة المطاطية وقنابل  17:30اطبلؽ النار حتى الساعة 

( شباف، مف بينيـ طفل، وكاف مف 7الغاز المسيل لمدموع والغاز كريو الرائحة. ما تسبب في إصابة )
( 2( منيـ ببعيرة معدنية مغمفة بالمطا ، و)4بعيار ناري، بينما أصيب )بيف الجرحى شاب أصيب 

 18أبو غبي ط )أصيبوا باختناؽ جراء استنشاؽ الغاز ووصموا المستشفى، والجرحى ىـ: معاذ منير 
، وأصيب بعيار ناري في الفخذ األيمف، وصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف عامًا(

عامًا(  22أف العيار نفذ مف الفخذ لكنو لـ يطاؿ العظـ. عبد هللا دمحم عوض )جراحو بالمتوسطة حيث 
 18أصيب بعيار مغمف بالمطا  في اليد اليمنى تسبب في إحداث كسر فييا، ودمحم نصر أبو قمر )

عامًا( أصيب بعيار  21. سالـ نافذ أبو عصر )ر مغمف بالمطا  في الذراع األيسرعامًا( أصيب بعيا
عامًا( أصيب بعيار مغمف بالمطا  في  20ا  في القدـ اليمنى، ويحيى ممدوح الجماؿ )مغمف بالمط

، أصيبا عامًا( 22زقوت )ونزار محيي الديف  .عامًا( 17المدىوف )الظير. والطفل: بياء محمود 
باختناؽ جراء استنشاقيما الغاز. ووصفت المصادر الطبية جراح المصابيف باألعيرة المطاطية 

 الغاز بالطفيفة.  واستنشاؽ 
بٍ غبيط المركز بما يلي:  فاد الجريح معاذ ا  ولَ الجُ ِذًب فٌّة لجلم الموؽكة، ولنُ وا 

أ
هي ذًب وشدى للصدود الشرلّة لغرض الجوزى، وًُ المرة ال

أ
"ا

 
أ
ؼفةؿ ولٍات الشجالؿ والجُ ِشمع غوٌة من ا

أ
ِغًة المٍازٌةت الجُ ثصدث هو ٍِم زمػة مة بّن الشبةن وال

أ
ضدلةاي، وضو الموؽكة غود شٍالُ ِشةًد ا
غلَ ثلة رملّة ثكع شرؽ المكبرة، وثبػد غن الصدود مشةفة ثكدر بػ 14:30الشةغة 

أ
مجرًا، وبّومة هةن ِشةًد الشبةن الذِن  200من مشةء الرمػة، واصجكر ا

( 6ر من زوٍد الشجالؿ الذِن اهجشروا شٍؿ )من مشةء الرمػة هفشي، وهةن غدد هبّ 15:00ِصةولٍن اللجراب من شدود الفطو، غود شٍالُ الشةغة 
 زّبةت غشنرِة ثٍلفت داخو شدود الفطو ِؽلكٍن الوةر بشنو مجكؽع ثرةى هو من ِكجرب من الصدود، شػر بشةلي الّموَ ثجصرؾ، خم لم ِكدر غلَ

ِمن، فطرخ ؼةلبًة الوردة، شّح وضلي غ
أ
رعًة، وشةًد الدمةء ثوزؼ من فخذى ال

أ
مجرًا إلَ  150دد من الشبةن الذِن شملٍى لمشةفة الٍلٍؼ غلٌّة وصكػ ا

ؼبةء لي الػالج ا
أ
شمر هكلجي إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان، وًوةؾ لدم ال

أ
لمالام، الغرب، شّح هةهت ثجٍلف شرلُ المكبرة صّةرة اصػةؼ ثةبػة للٌالؿ ال

ن الػّةر لم ِؽةؿ غظةم الشةؽ، ولنوي 
أ
 ولةلٍا ا

أ
هي ِصجةج للرغةِة اا

أ
غطةبٌة، وا

أ
ِةم فُ المشجشفَ".عر بة

أ
 لؽبّة لػدة ا
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فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .6
، تجاه عدد مف الشباف واألطفاؿ الذيف 24/1/2014مف يـو الجمعة الموافق  15:40حوالي الساعة 

بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في تواجدوا قرب الحدود في منطقة بورة أبو سمرة شماؿ 
عامًا(، وقالت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف  19) بالل سمير أحمد عويضةمقتل الشاب: 

أنو استشيد بعد اصابتو بعيار ناري في الصدر. وتفيد التحقيقات الميدانية أف عويضة مف سكاف 
 مشروع بيت الىيا. 

من مشةء ٍِم الرمػة  14:30ذًبت غود شٍالُ الشةغة  دود الفصل، افاد الشاب: هٍر الدين دمحم قزاعر، المركز بما يلي:وخٍل استشٌاد صديقي قرب خ
هرم غٍِغة، إلَ الموؽكة الصدودِة النةاوة شمةؿ بّت لًّة الغرض الجوزى والجكةط 24/1/2014المٍافق 

أ
، ضصبة ضدِكةي: بالؿ صمّر غٍِغة، وا

هرم، ووضلوة إلَ الطٍر الجذهةرِة، فكد 
أ
رض زراغّة ِملنٌة لرِب لٌمة، وذًبوة غلَ درازة هةرِة ِملنٌة ا

أ
ن ذًبة وشدًمة للموؽكة الكرِبة من ا

أ
صبق وا

لدام، ضػده
أ
ولفوة الدرازة ومشّوة غلَ ال

أ
بٍ صمرة الصدودِة الزراغّة، شّح ِوجٌُ شةرع ثرابُ بجلة رملّة، ا

أ
غلَ الجلة الموؽكة الٍالػة غرب بٍرة ا

أ
ة ل

لّةت الشجالؿ داخو شدود الفطو، ال
 
شةًد شرهة ل

أ
غلَ شةًدت شدود الفطو الشمةلّة غلَ امجداد بطري، وهةن الرٍ ًةدائ، لم ا

أ
هوة رملّة، ومن ال
الشمةؿ،  مجرا زٌة 200مجرًا من الصدود، وِكع لبةلجوة برج مرالبة اصموجُ ثصّػ بي ثالؿ رملّة ِكع داخو الصدود مشةفة ثكدر بػ  100هجٍلف غلَ بػد 

هٌة م
أ
غربجوُ الموةظر الؽبّػّة داخو شدود الفطو، شّح شةًدت غددًا من الغزلن ثرري داخو الصدود، وشةًدت هالبًة وؼٍّرًا مجوٍغة، وهة

أ
صمّة ا

ى البطر إلَ الشمةؿ، بةإلعةفة إلَ شمةمةت زراغّة وغرؼ لالشجالؿ فُ الموةؼق الزراغّ
أ
ة داخو شدود ؼبّػّة، وشةًدت موةزؿ إصرااّلّة غلَ مرا

صمةاٌم، ثكدمٍا ثرةى شدود  15:00( شبةب، وهةهت الشةغة 4الفطو، وضو الموؽكة شّوذاؾ غدد )
أ
غرؼ ا

أ
مشةء ثكرِبة، ثػرفت غلٌّم ولنوُ لم ا

غلَ الجلة فُ منةهُ الشةبق،
أ
هرم ا

أ
هػدر من شدود الفطو فُ الٍلت الذي بكَ بالؿ وا

أ
ثراًن مػٌم غمن ِكجرب ا

أ
هةدِت  الفطو فذًبت مػٌم، وهوت ا

لّةت إصرااّلّة هةهت غلَ مة ِبدو لد ثٍغلت
 
شرةر وزةء ثرةًُ رهغًة مةزشًة، صرت منةن غرالت ا

أ
مشم بخشبة )غطة( من بكةِة ال

أ
فُ  بالؿ الذي ا

خرًا فُ الرمةؿ -المنةن فُ ولت لرِب
أ
شدخت ا

أ
ن ِلجكػ بػظ الطٍر الجذهةرِة، الجربوة إلَ مشةفة ثكدر بمجر وا -شّح ا

أ
شد من شدود فةلجرشت غلّي ا

هرم بػظ الطٍر الجذهةرِة، زةءثوُ منةلمة فذًبت
أ
هي فةرغ من الروٍد، فةلجكؽت واِةى وا

أ
ثرةى  الفطو فكػ، وهظرت لبرج المرالبة وللت لٌم ِبدو ا

خوةء ذلم صمػت ضٍت غّةر هةري بشنو 
أ
خرى، وا

أ
هرم ثرةى الصدود لغرض الجكةط ضٍر ا

أ
هلم المجطو، فُ شُ ذًب بالؿ وا

أ
مفةزئ، الروٍب لنُ ا

ضّب،  15:40هةهت الشةغة شّوذاؾ 
أ
ن بالؿ ا

أ
هرم لًدًة، ولةؿ لُ: ِبدو ا

أ
شد الجالؿ الرملّة لالخجبةء، وثٍلفت خلفٌة، وضلوُ ا

أ
مشةًء، فرهغت ثرةى ا

رض، للبجي بطػ
أ
مجةر من منةن وزٍدهة، هةن ِشرد غلَ رهبجي ووزٌي غلَ ال

أ
رعة غلَ بػد ا

أ
ٍبة بمشةغدة فذًبت واِةى ثرةى بالؿ الذي هةن ِشكػ ا

هي ل ِشجؽّع الٍض
أ
ن الصػةؼ لةؿ ا

أ
هرم ا

أ
هرم بةلثطةؿ بةإلصػةؼ، خم شملوةى صًٍِة ثرةى منةن الدرازة الوةرِة، لةؿ لُ ا

أ
هرم، خم لةم ا

أ
ٍؿ للمنةن، ا

شػر بٍزٍد هبظ، وزةء غدد من الشبةب الذِن ثٍازدا فُ الموؽكة لغرض 
أ
ِغًة وثفصطت هبغي من رلبجي، فلم ا

أ
هزلت بالؿ ا

أ
الجوزى، للت لٌم: بالؿ فة

 
أ
شد الشبةن مع ا

أ
هرم والشبةن ِصملٍن بالؿ إلَ الدرازة الوةرِة خم رهب ا

أ
خّي: همةؿ، وللت لي بالؿ اصجشٌد، وشةًدت ا

أ
هرم اصجشٌد، خم اثطلت بة

ؿ بالؿ وبلٍزثي )لبةس شةملّن بالؿ واهؽلكٍا ثرةى المشجشفَ، خم غدت إلشغةر زةهّجُ الذي ثرهػجي فُ منةن صكٍط بالؿ، وًوةؾ غدرت غلَ زٍا
هدوا 

أ
ؼبةء ا

أ
ن ال

أ
خذثٌمة ورهغت مبجػدًا غن المنةن خم ذًبت إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان، وًوةؾ غلمت ا

أ
خوةء شملي(، ا

أ
بّغة هةن ِلبشي وخلع ا

أ
ا

 اصجشٌةد بالؿ وخم شةرهت فُ ثشّّع زدجي بػد ضالة المغرب.

 
مف يـو  18:30عند حوالي الساعة أعمنت المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح،  .7

عامًا(، بعيار ناري  12فضل دمحم نافع أبو عدواف، ) الطفل:، عف إصابة 21/2/2014الجمعة الموافق 
مدخل في الحوض ومخرج مف الفخذ األيمف، خبلؿ رعيو لؤلغناـ قرب معبر صوفا في بمدة الشوكة 

 بجراح.  عامًا( 21ر، )محمود ناىض دمحم معم الشاب: الشمالية شرقي رفح، واصابة
فاد و بٍ عدوان عالءخٍل ما تعرض لي شقيقي، ا  ( المركز 22) ا  شكةاُ هغةؿ ) ، بما يلي:عاماً

أ
غوةم غلَ بػد  62غةمًة(، وفغو ) 27"ثٍزي ا

أ
غةمًة(، لرغُ ال

غةد هغةؿ من  من مشةءً  16:00ُ الشةغة غود شٍالوغن شدود الفطو الشرلّة،  مجراً  (2000من موزؿ الػةالة الذي ِبػد شٍالُ ) مجراً  (400شٍالُ )
خةر فغو، 20ى، وبػد ذلم صمػوة ضٍت إؼالؽ هةر اصجمر لصٍالُ )وشدالموؽكة ثةرهًة شكّكُ فغو 

أ
جٍزٌت للموؽكة بصدًة غوي، ف( دلّكة، وفكدت ا

هػدر من صةغةوبػد 
أ
رض غلَ بػد شٍالُ ) من البصح غدرت غلّي ا

أ
 المنةن فةثطلت بةإلصػةؼ، الذي وضومن شدود الفطو،  مجراً  (400ملكَ غلَ ال

بٍ ٍِصف الورةر فُ رفس،  إلَ من مشةء الٍّم ذاثي، وهكو 18:25غود شٍالُ الشةغة  مشبق بػد ثوشّق
أ
 وًوةؾ لدم لي الػالج المالام ولةؿمشجشفَ ا

ؼبةء 
أ
ن شةلجي ال

أ
 شّح  ،فُ خةهٍّهسمشجشفَ هةضر فُ  شٍؿ لصجنمةؿ الػالجرة زراء اضةبجي بػّةر هةري فُ الصٍض، وّخؽا

أ
خغع لػملّة زراشّة، ا

دخو بػدًة لغرفة الػوةِة المرهزة
أ
 ."وا
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فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .8
، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 31/1/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:00الساعة 

ب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصل تواجدوا قر 
مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األعيرة النارية، واألعيرة  18:00اطبلؽ النار حتى الساعة 

( 7ة )المعدنية المغمفة بالمطا ، وقنابل الغاز المسيل لمدموع والغاز كريو الرائحة. ما تسبب في إصاب
( 2( بعيار معدني مغمف بالمطا ، و)1( أصيبوا ببعيرة نارية، بينما أصيب )4شباف، وكاف مف بينيـ )

، وأصيب بعيار ناري في الفخذ عامًا( 22أبو شكياف )أصيبوا بقنابل الغاز، والجرحى ىـ: أحمد خالد 
اقيف، ووصفت المصادر ، وأصيب بعيار ناري في كمتا السعامًا( 26الزوارعة )األيسر، وشاكر ثابت 

الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالخطيرة، لتيتؾ األوعية الدموية لدييما، وحولتيما بموجب 
، ومعاذ عامًا( 24محـر )ذلؾ الستكماؿ العبلج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ومحمود محيي الديف 

يسرى، ووصفت المصادر الطبية في ، وأصيبا بعيار ناري في الساؽ العامًا( 21الطبللقة )خميس 
، وأصيب بعيار معدني في عامًا( 21الخطيب )المستشفى جراح ثبلثتيـ بالمتوسطة. عبد هللا عمي 

خالد المصور الصحفي: ، أصيب بقنبمة غاز في الرأس، و عامًا( 18طافش )خاصرتو اليمنى. دمحم بساـ 
يسرى، ووصفت المصادر الطبية في ، أصيب بقنبمة غاز في الساؽ العامًا( 20)عاطف السباح 

 المستشفى جراحيـ بالطفيفة. 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .9

، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 7/2/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:20الساعة 
رة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصل تواجدوا قرب الحدود شرقي مقب

مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األعيرة النارية، وقنابل  18:00اطبلؽ النار حتى الساعة 
( أصيبوا ببعيرة نارية، بينما 3( شباف، وكاف مف بينيـ )4الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة )

، وأصيب بعيار عامًا( 18أبو داف )غاز أصابتو مباشرة، والجرحى ىـ: عمي زياد  ( بقنبمة1أصيب )
ناري في الصدر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وحولتو 

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

، فبصيب بقنبمة غاز في الرأس، عامًا( 20شبير )في المستشفى جراحيـ بالمتوسطة. أما موسى جماؿ 
لياتيـ داخل آف جنود االحتبلؿ المتمركزيف حوؿ ووصفت جراحو بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أ

تجاه سيارات االسعاؼ التابعة لجمعية  -بشكل مباشر -ود الفصل أطمقت قنبمة غاز مسيل لمدموعحد
مترًا غربي الحدود شرقي المقبرة  500اليبلؿ األحمر الفمسطيني التي كانت تتوقف عمى مسافة تقدر بػ

ر مف وصو  ؿ )لغرض اسعاؼ الجرحى( ما أجبرىا عمى االبتعاد عف منطقة األحداث، وصع ب وأخ 
 الجرحى إلييا. 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .10
، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 14/2/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:15الساعة 

ظة شماؿ غزة، وتواصل تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محاف
مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األعيرة النارية، واألعيرة  18:00اطبلؽ النار حتى الساعة 

( فمسطينيًا مف بينيـ 17المعدنية المغمفة بالمطا ، وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة )
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( 6( بعيار معدني، في حيف أصيب )1) ( منيـ ببعيرة نارية، بينما أصيب9( أطفاؿ، وأصيب )4)
( أصيب باختناؽ ورضوض. والجرحى ىـ: أحمد فواز 1بقنبمة غاز أصابتيـ مباشرة في الجسـ، و)

عامًا(، وأصيب بعيار  20عامًا(، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. محمود نافز جحا ) 21وشح )
ًا(، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى. عام22ناري في مفصل القدـ اليمنى. ودمحم تيسير زممط )

ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيـ بالخطيرة وحولتيـ الستكماؿ العبلج في 
عامًا(، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى،  28مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وسعيد العبد شبلش )

 17ي الفخذ األيمف. والطفل: دمحم رائد جاد هللا )عامًا(، أصيب بعيار ناري ف 18وشقيقو: عرفات )
عامًا(، وأصيب بعيار ناري في  24عامًا(، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. دمحم نزار حمداف )

عامًا(، وأصيب بعيار ناري في اليد اليسرى. ورامز محمود  24ركبة الساؽ اليسرى. دمحم يوسف خم ة )
ار ناري في القدـ اليمنى. ووصفت المصادر الطبية في المستشفى عامًا(، أصيب بعي 18أبو غبف )

عامًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في  17جراحيـ بالمتوسطة. واألطفاؿ: ضياء أحمد الناطور )
عامًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الساؽ اليمنى. وميند  16الساؽ اليسرى. تامر رائد وشح )

امًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في اإللية. ببلؿ عبد الباري أبو فوؿ ع 17معيف عبد النبي )
عامًا(،  25عامًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الساؽ اليمنى. بكري عطية جرادة ) 25)

عامًا(، أصيب  21أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الفخذ األيسر.  طارؽ عبد الرحيـ أبو غنيمة )
عامًا(، أصيب بقنبمة غاز بشكل  22مباشر في الساؽ اليمنى. عائد عر اـ حم س ) بقنبمة غاز بشكل

عامًا(، أصيب باختناؽ جراء الغاز المسيل لمدموع  23مباشر في اليد اليسرى. وأحمد محمود المبحوح )
 وبخمع في الكتف األيمف جراء السقو . ووصفت جراحيـ بالطفيفة. 

متمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ال .11
، تجاه العشرات مف الشباف واألطفاؿ الذيف 21/2/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:30الساعة 

تواجدوا قرب الحدود شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصل 
مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األعيرة النارية، واألعيرة  17:40اطبلؽ النار حتى الساعة 

( فمسطينيًا مف بينيـ 12المعدنية المغمفة بالمطا ، وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة )
( بعيار معدني، في حيف أصيب 1( منيـ ببعيرة نارية، بينما أصيب )7( مف األطفاؿ، وأصيب )2)
أصابتيـ مباشرة في الجسـ مف بينيـ طفل وصفت جراحو بالخطيرة، ووصل ثبلثة مف  ( بقنابل غاز4)

الجرحى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بينما وصل البقية مستشفى كماؿ عدواف. والجرحى ىـ: الطفل: 
عامًا(، وأصيب بقنبمة غاز في الرأس ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  16دمحم مدحت حم س )

عامًا(، وأصيب بعيار ناري في  17ة غزة جراحو بالخطيرة، والطفل: عبد هللا دمحم الشرافي )الشفاء بمدين
عامًا(، أصيب بعيار  20المصور الصحفي في وكالة مشارؽ: خالد عاطف السباح )و الساؽ اليسرى. 

ـ عامًا(، أصيب بعيار ناري في القد 20أدى إلى الكسر في الساؽ اليمنى. وائل عمر انشاصي ) ناري 
اليمنى، وكبلىما وصبل مستشفى الشفاء بمدينة غزة ووصفت المصادر الطبية جراحيما بالخطيرة. سميـ 

عامًا(، أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى ووصفت المصادر الطبية بمستشفى  25حسيف الغماري )
وأحمد ياسر كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة وحولتو الستكماؿ العبلج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 

عامًا(، وأصيب  23عامًا(، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى. ابراىيـ كماؿ الغندور ) 19عفانة )
عامًا(، وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى.  28بعيار ناري في الساؽ اليسرى. عاىد عماد بطاح )
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ى. وكل مف: جياد عامًا(، أصيب بعيار معدني في كف يده اليسر  21وأحمد يوسف أبو شريعة )
عامًا(، وأصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الكتف األيمف. منذر ناصر السحار  18عصاـ زقوت )

عامًا(، أصيب  23عامًا( ، أصيب بقنبمة غاز بشكل مباشر في الرأس. أحمد كماؿ السكني ) 21)
جراحيـ بقنبمة غاز بشكل مباشر في الرأس. ووصفت المصادر الطبية بمستشفى كماؿ عدواف 

 بالطفيفة. 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .12

الذيف تواجدوا عدد مف الشباف واألطفاؿ ، تجاه 28/2/2014مف يـو الجمعة الموافق  15:30الساعة 
شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة،  في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية

مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ  16:30وتواصل اطبلؽ النار بشكل متقطع حتى الساعة 
 عامًا(، 19خالد وليد النمنـ ) الشاب:ع. ما تسبب في إصابة األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدمو 

بالمتوسطة، جراحو ماؿ عدواف طبية في مستشفى كالمصادر ال وصفت، و بعيار ناري في الساؽ اليمنى
 . كاف منطقة الفالوجا بمخيـ جباليامف سوىو 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاصل شرؽ خاف يونس، عند  .13
، نيراف أسمحتيا الرشاشة، تجاه 28/2/2014مف مساء يـو الجمعة الموافق  21:00حوالي الساعة 

اقترابيا  عندعامًا(، مف سكاف بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس،  57) قديحمحمود آمنة عطية  :لمواطنةا
، ولـ تتمكف طواقـ اإلسعاؼ والصميب األحمر مف العثور عمى المصابة بعد التنسيق حدود الفصلمف 

حوالي  عماؿ البحث لعدة ساعات دوف العثور عمى المصابة، وعندأ مع قوات االحتبلؿ، حيث استمرت 
، تمكف أقاربيا مف العثور عمييا جثة ىامدة 1/3/2014مف صباح يـو السبت الموافق  6:30الساعة 

 اً متر  (30) . وتفيد التحقيقات الميدانية أف جثة المواطنة قديح وجدت عمى بعدبعد أف نزفت حتى الموت
نيا أصيبت بالفحص الطبي بوتبيف مف خبلؿ  ،، وتـ نقميا الى مستشفى غزة األوروبيمف الحدود تقريباً 

. ووفق المعمومات المتوفرة لدى مف جسدىا بعيار ناري اخترؽ الجانب االيسر ونفذ مف الجانب األيمف
ف خرجت مف منزليا في أت الطريق بعد المركز فاف الضحية تعاني مف اضطرابات نفسية، وأنيا ضم  

 ة.منطقة الحدوديالف وصمت الى ألى إبمدة خزاعة 
االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات  .14

الذيف تواجدوا ، تجاه عدد مف الشباف واألطفاؿ 21/03/2014مف يـو الجمعة الموافق  13:30الساعة 
في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، 

مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ  18:15وتواصل اطبلؽ النار بشكل متقطع حتى الساعة 
أحدىـ طفل، بجراح منيـ، دموع. ما تسبب في إصابة أربعة األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لم

 20وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالمتوسطة، وىـ: عماد حسف العيوطي )
عامًا(، والطفل: محمود  18عامًا(، وفارس نعيـ فارس البس ) 25ًا(، نضاؿ عبد الكريـ نصر )عام

 عامًا(، وجميعيـ أصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى.  17سعيد أبو فوؿ )
فاد الجريح: عماد العيٍطي المركز بما يلي: غمو  وخٍل ما تعرض لي شرق جباليا، ا 
أ
رضا

أ
ثبػد غن شدود والجُ  شرؽ زبةلّةالنةاوة  ابن غمُ همزارع فُ ا

شرةر مزروغة بال( مجرًا، 650) مشةفة الفطو الشرلّة
أ
ثٍزٌت  21/3/2014من ٍِم الرمػة المٍافق  13:00غود شٍالُ الشةغة والزِجٍن والبرثكةؿ. ة

رض، لمزاولة غملُ
أ
شرةر الزِجٍن، فٌّة وشدي إلَ لؽػة ال

أ
غمةؿ شفر شٍؿ ا

أ
ت بجوظّفٌة ولص الػشب وا

أ
غود شٍالُ و، ائً هةن المنةن ًةدو ، وبدا

غالم فلشؽّوّة وِجكدمٍن هصٍ شدود الفطو، وهةهٍا ٌِجفٍن عد  ةً مٍاؼو (200من الٍّم هفشي شةًدت شٍالُ ) 14:00الشةغة 
أ
ؼفةؿ ِصملٍن ا

أ
من بّوٌم ا

الفطو، شّوٌة ثرهت غملُ وثكدمت إلَ ثلة الموؽكة مكّدة الٍضٍؿ الجُ ثفرعٌة لٍات الشجالؿ بمصةذاة شدود الكؽةع، ووضو المشةرهّن هةشّة شدود 
رالب المشٌد، فشةًدت بػظ الشبةن ِلكٍن الصرةرة ضٍب زوٍد الشجالؿ اً مجر  300)ػرملّة ضغّرة ثبػد غن الصدود مشةفة ثكدر ب

أ
ت ا

أ
(،  وبدا
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ٍع المجٍازدِن داخو شدود الفطو رض، ب ًممتلُ هطف صةغة ، وبػد شٍاوِرد زوٍد الشجالؿ بإؼالؽ الوةر ولوةبو الغةز المشو للدم
أ
ةلػٍدة إلَ ال

رعًة، و، َموّشػرت بصرارة فُ صةلُ الوشمػت ضٍت غّةر هةري، ف
أ
بػد شٍالُ و فطرخت ؼةلبًة الوردة، شةًدت الدمةء ثشّو من صةلُ،خم صكؽت ا

شمر وهكلٍهُ بٍاصؽة درازة هةرِة إلَ مكر زمػّة ال الذِن ثٍازدوا فُ المنةن الشبةن بػظ خمشة دلةاق شملوُ
أ
من ربةلّة، وغود مفجرؽ زمٍ بٌالؿ ال

دخلٍهُ إلَ لشم الصجكبةؿ والؽٍارئ شّح وُ صّةرة إصػةؼ إلَ مشجشفَ الشٌّد همةؿ غدوان فُ بّت لًّة، جًوةؾ هكل
أ
 المالامثلكّت الػالج وا

غزة، مدِوة مشجشفَ الشفةء بؿ الػالج فُ شٍلت لصجنمة، شّح 22/3/2014مشةء الٍّم الجةلُ الشبت المٍافق  شجَوبكّت ثصت المرالبة الؽبّة 
ؼبةء غملّجّن زراشّجّن 

أ
زرى لُ ال

أ
ضةب بؽة صةلُ الّموشّح وًوةؾ ا

أ
ن الػّةر الوةري ا

أ
 ثكؽع  موٌة وثشبب فُ وخرج  َثبّن ا

أ
 وشراِّن..." ةوردا

 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .15

في تجاه عدد مف المواطنيف الذيف تواجدوا ، 28/3/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:30الساعة 
المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصل 

عيرة مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األ 19:00اطبلؽ النار بشكل متقطع حتى الساعة 
النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر 

عامًا(، وأصيب بعيار  18الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالمتوسطة، وىو: محمود طبلؿ النجار )
 ناري في الفخذ األيسر. 

الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل .16
، تجاه عدد مف المزارعيف والمواطنيف الذيف 10/4/2014مف يـو الخميس الموافق  15:30الساعة 

مترًا في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ  300تواجدوا عمى مسافة تقدر بػ
عامًا(،  17ابة الطفل: ضياء أحمد أسعد الناطور )جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إص

 بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .17

، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة 11/4/2014ق مف يـو الجمعة المواف 14:00الساعة 
الوصوؿ التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء 

النار بشكل متقطع حتى الساعة  إطبلؽاإلسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، وتواصل 
مل ذلؾ إطبلؽ األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما مف مساء اليـو نفسو، وتخ 18:00

تسبب في إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف 
عامًا(، مف سكاف مخيـ جباليا، وأصيب بعيار  16بالمتوسطة، وىو الطفل: أمير دمحم أحمد صبلح )

 -واقـ ثبلثة سيارات اسعاؼ تابعة لمخدمات الطبية العسكريةناري في الفخذ األيسر. كما تعرض ط
لبلختناؽ جراء الغاز المسيل لمدموع وعولجوا  -مترًا مف الحدود 700كانت تتوقف عمى مسافة تقدر بػ

عامًا(، والمسعفيف/ عبد  37( وىـ: الطبيب/ ضياء الديف دمحم ابراىيـ أبو حسيف )7ميدانيًا، وعددىـ )
عامًا(، أحمد سمير عبد  33عامًا(، فارس عوض عطية عفانة ) 34عبد هللا عوكل )هللا عبد الحافظ 
عامًا(،  25عامًا(، فؤاد ابراىيـ فؤاد جابر ) 30عامًا(، دمحم درداح حسيف النجار ) 30القادر صب اح )

 عامًا(.  26وزكريا منير كامل الدريممي )
ط الحدودي شرؽ خاف يونس، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخل الشري .18

، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه مجموعة مف 11/4/2014مف مساء يـو الجمعة الموافق  4:30الساعة 
األطفاؿ لدى اقترابيـ مف الشريط الحدودي الفاصل شرؽ حي بمدة عبساف الكبيرة شرقي خاف يونس، 

عامًا( بعيار ناري في الفخذ  16بو جامع )أسفر اطبلؽ النار عف إصابة الطفل دمحم جماؿ موسى أ
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االيسر، وتـ نقل المصاب عمى الفور الى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العبلج ووصفت حالتو بالحرجة 
 نتيجة تمزؽ في االوردة، وتـ إدخالو الى قسـ العناية الفائقة في مستشفى غزة األوروبي لتمقي العبلج.

متمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ال .19
، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة 18/4/2014مف يـو الجمعة الموافق  15:00الساعة 

الوصوؿ التي ينظميا عدد مف الشباف واألطفاؿ في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء 
في محافظة شماؿ غزة، وتواصل اطبلؽ النار بشكل متقطع حتى الساعة اإلسبلمية شرؽ جباليا 

مف مساء اليـو نفسو، وتخمل ذلؾ إطبلؽ األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما  18:30
تسبب في إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف 

عامًا(، مف سكاف منطقة الجرف بجباليا، وأصيب بعيار  24د صالح )بالمتوسطة، وىو: أحمد دمحم أحم
 ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. 

مف يـو السبت  17:30فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .20
دد مف ىواة الصيد الذيف تواجدوا عمى شاطئ بحر بيت الىيا بالقرب ، تجاه ع17/5/2014الموافق 

مف حدود الفصل الشمالية مف السمؾ الشائؾ )حدود الفصل الشمالية(، مما أدى إلى إصابة المواطف: 
عامًا(، سكاف مشروع بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، بعيار ناري  32حسيف عمي يوسف العاصي )

 وقد تـ نقمو عمى الفور إلى مستشفى دار الشفاء بغزة. في أسفل الساؽ اليمنى،
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، المتركزة داخل الشريط الحدودي الفاصل شرؽ خاف يونس، عند  .21

، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه األراضي 17/5/2014مساء يـو السبت الموافق  6:00حوالي الساعة 
الكبيرة والجديدة، أسفر إطبلؽ النار عف إصابة الطفل عمر جماؿ الزراعية الواقعة شرؽ بمدتي عبساف 

عاما(، مف سكاف بمدة عبساف الجديدة، بعيار ناري في يده اليسرى بينما كاف  17إبراىيـ أبو جزر )
يقـو بجمع األعشاب مف أرض زراعية تقع بالقرب مف مركز رواد الرياضي شرؽ عبساف الجديدة عمى 

حدود الفصل. تـ نقل المصاب إلى مستشفى غزة األوروبي في خاف يونس، متر مف  600بعد حوالي 
 لتمقي العبلج حيث وصفت حالتو بالمتوسطة.

فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .22
عدد مف الشباف الذيف  ، تجاه23/5/2014مف مساء يـو الجمعة الموافق  19:00حوالي الساعة 

ماؿ غرب بيت ششمالي منطقة السيفا الزراعية الكائنة  -متراً  300لمسافة تقدر بػ -اقتربوا مف الحدود
الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة أحدىـ بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى 

عامًا(، مف سكاف حي الشيخ رضواف  21كماؿ عدواف بالمتوسطة. وىو: حذيفة خميل ابراىيـ قدورة )
بمدينة غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف أصدقاء الشاب أبعدوه عف المنطقة حتى وصمتو سيارة إسعاؼ 

 تابعة لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ونقمتو إلى المستشفى. 
عند أسمحتيا الرشاشة، ، نيراف الشرقيةفتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل  .23

في  أطفاؿ تواجدوا تجاه ثبلثة 23/5/2014مف مساء يـو الجمعة الموافق  14:15حوالي الساعة 
دمحم عبد المنعـ أحمد  وىـ: .دير البمح يمف حدود الفصل شرق اً متر  350أرض زراعية تقع عمى بعد 

 لتحقيقات الميدانية فإفوتفيد ا ،(سنوات 5)، وجبر (عاماً  14)بشار :وي، وشقيق(عاماً 16)أبو شحادة 
دمحم أبو مطوي والذي يقع  :يجمعوف العشب الجاؼ "القش" مف حقل يعود ممكيتو لممواطف كانوا ثبلثتيـ

وبعد محاولة  ،دمحم بعيار ناري في الكتف األيمف :الطفل ةباصإ ، وتسبب الحادث فيشرؽ دير البمح
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عدة قذائف  تطمقأ ـ كمانيراف أسمحتيـ تجاىيؿ قوات االحتبل تفتحأقارب لؤلطفاؿ الوصوؿ لممنطقة 
وتمكف بشار وجبر مف الوصوؿ ألقاربيـ بينما بقي الجريح دمحم في المكاف ، في محيط المكاف مدفعية

عند حوالي حتى تمكنت سيارات اإلسعاؼ التابعة لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني مف الوصوؿ إليو 
لخطورة حالتو حوؿ  ونظراً  ،دير البمحفي تشفى شيداء األقصى و إلى مستنقممساًء، و  16:08الساعة 

 . الستكماؿ العبلج إلى مستشفى الشفاء بغزة
فادت والدة الطفل:

 
بٍ شدادة وا

 
هي:يسرى جبر ا

 
ِمن " ، باخث المركز با

أ
ضّب بػّةر هةري فُ النػجف ال

أ
 والشةبػة مة ثشبب فُ هشر فُ الفكرة الشةدصةا

ٍهُ وزروح فُ الراػجّن والشراِّنولؽع فُ ا من الػمٍد الفكري  هي  ،شلو هطفُب إضةبجيفُ ذلم ثشبب و ،لوخةع الش
أ
لرمع  واخٍثي ثٍزيولةلت ا

صرة فُ مػّشجٌة غلَ ثربّة  النةان ة ثكع زوٍب شرؽ موزلٌمكؽمومن لجغذِة مٍاشُ الػةالة الػشب الرةؼ 
أ
شرؽ لرِة المطدر، شّح ثػجمد ال

 المٍاشُ.

 
رائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلس .24

، تجاه تظاىرة نظ ميا عدد مف الشباف واألطفاؿ 21/6/2014مف يـو السبت الموافق  14:30الساعة 
ضد المنطقة المقيدة الوصوؿ في المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا 

شماؿ غزة، وتخمل إطبلؽ النار إطبلؽ عدد مف قنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في  في محافظة
إصابة أحد المشاركيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وىو 

عامًا(، مف سكاف الشجاعية بمدينة غزة، وأصيب برضوض في  19الشاب: خالد دمحم ربيع المصراف )
 تفرقة مف الجسـ نتيجة السقو . أنحاء م

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .25
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 7/11/2014مف يـو الجمعة الموافق  16:10الساعة 

بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشيداء االسبلمية 
بشظية عيار ناري في الخصية، ووصفت  عامًا(، 23عبد هللا أبو شكياف ) إصابة الشاب: أحمد خالد

المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. وىو مف سكاف مخيـ جباليا. وتفيد 
مترًا مف حدود  200لغرض التنزه. وتواجد عمى بعد التحقيقات الميدانية أف الجريح تواجد في المكاف 

وىي ليست المرة األولى التي يصاب فييا الشاب نفسو. وىي الحادثة األولى التي تستيدؼ الفصل. 
 مدنييف في المنطقة المقيدة شرؽ جباليا مف بعد عدواف الجرؼ الصامد.

الية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشم .26
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا 14/11/2014مف يـو الجمعة الموافق  15:00الساعة 

قرب حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشيداء االسبلمية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
يار ناري في القدـ اليمنى، ورياض دمحم حم اد بع عامًا(، 19د الناطور )إصابة شابيف ىما: ببلؿ أحم

عامًا(، بعيار ناري في الركبة اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف  18)
جراحيما بالمتوسطة. وىما مف سكاف مخيـ جباليا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريحاف تواجدا في 

مترًا مف حدود  200حبة عدد مف األطفاؿ والفتية عمى بعد المنطقة لغرض التنزه الخموي. وتواجدا ص
 الفصل الشرقية.

عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا،  .27
 15عطية فتحي عطية النباىيف ) :، تجاه الطفل16/11/2014مف يـو األحد الموافق  14:15الساعة 
 طفلوتفيد التحقيقات الميدانية أف ال .بعيار ناري مدخل ومخرج في الرقبة صابتوسبب في إما تعامًا(، 
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مجرى وادي غزة شرؽ مخيـ  شرؽ  يحاوؿ اجتياز حدود الفصل الواقعةمف سكاف مخيـ البريج، كاف 
  جية غير معمومة. نقمو إلىباعتقالو و وقاـ جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي  البريج،

فاد والدى: فتد
 
ن: وا

 
ن الؽفو زرِس وِػةلذ فُ ي الوباًين، باخث المركز با

أ
بلغجٌم ًةثفًّة بة

أ
فُ مدِوة  الصرااّلُ مشجشفَ )صٍروهة("لٍات الشجالؿ ا

ن ببر الشبع، و
أ
هدبػد اصجطدار ثطرِس ثمنن وشةلجي بةلغة الخؽٍرة. ا

أ
ن شةلجي اصجكرت، من زِةرثي فُ المشجشفَ، وا

أ
هو ا

أ
 ِػةهُ من شةلة هفشّة يا

خّر غلَ لؽةع غزة ضػبة
أ
ٍح بػد الػدوان ال وهروا(لبرِذ الجةبػة ذهٍر ابػد مغةدرثي مدرصجي )، وثٍزي للموؽكة الصدودِة ظٌرت غلّي بٍع

أ
  لال

أ
خوةء الدوام ا

   ."وغٍلذ لشٌرِن خم غةد للكؽةع لفجرة زموّة خم صةفر لصجنمةؿ الػالج فُ هةبلس بةلغفة الغربّة ،المدرصُ

 
إلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ ا .28

، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا 21/11/2014مف يـو الجمعة الموافق  17:10الساعة 
قرب حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشيداء االسبلمية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 

عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت  24ـ، وىو: ابراىيـ بساـ خميل النمنـ )إصابة أحدى
المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. وىو مف سكاف مخيـ جباليا. وتفيد 
 التحقيقات الميدانية أف الجريح تواجد في المنطقة لغرض التنزه الخموي صحبة عدد مف األطفاؿ والفتية

 مترًا مف حدود الفصل الشرقية.  100عمى بعد 
، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الشرقيةفتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل  .29

، تجاه عدد مف الفتياف تواجدوا في منطقة 23/11/2014مف يـو األحد الموافق  17:30الساعة 
ل الشرقية شرؽ بمدة الشوكة في محافظة رفح، ما ( متر، مف حدود الفص1000الييودية عمى بعد )

عامًا(، بعيار ناري في الصدر،  17تسبب في إصابة أحدىـ، وىو: عبد الرازؽ سعد سميماف القاضي )
وصفت المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار جراحو بالخطيرة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف 

قاءه خبلؿ سيره في المنطقة حيف أطمقت قوات االحتبلؿ القنابل الجريح تواجد في المنطقة برفقة أصد
 المضيئة في المكاف قبل أف تطمق النار تجاىيـ.  

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .30
سطينييف الذيف تواجدوا ، تجاه عدد مف الفم28/11/2014مف يـو الجمعة الموافق  16:00الساعة 

قرب حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشيداء االسبلمية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت  20إصابة أحدىـ، وىو: خالد وليد خالد النمنـ )

التحقيقات الميدانية أف الجريح تواجد  المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالطفيفة. وتفيد
مترًا مف حدود الفصل  100في المنطقة لغرض التنزه الخموي صحبة عدد مف األطفاؿ والفتية عمى بعد 

 الشرقية. وىو مف سكاف مخيـ جباليا. 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .31

، تجاه عدد مف األطفاؿ الذيف تواجدوا قرب 29/11/2014مف يـو السبت الموافق  15:15عة السا
شمالي غرب بيت الىيا في محافظة  -قرب شاطئ البحر -حدود الفصل الشمالية، غربي منطقة الغوؿ

عامًا(، بعيار ناري  15شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة أحدىـ، وىو: صامد محمود جميل الشرافي )
حيث  -في حينو -بطف، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرةفي ال

دخل العيار مف الظير وخرج مف البطف ما تسبب في قطع في األمعاء وكسر في الحوض. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أف الجريح تواجد في المنطقة صحبة خمسة أطفاؿ آخريف لغرض التنزه، مسافة 
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مترًا مف حدود الفصل الشمالية. ونقل بواسطة سيارة مدنية إلى المستشفى، وىو مف سكاف  100تقدر بػ
 مخيـ الشاطئ. ويدرس في الصف األوؿ الثانوي مف مدرسة عدناف العممي الثانوية.

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .32
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 5/12/2014ف يـو الجمعة الموافق م 14:00الساعة 

حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشيداء االسبلمية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
 25عامًا(، وشريف العبد دمحم شبلش ) 19إصابة اثنيف منيـ، ىما: زياد جواد عبد الغني أبو عيشة )

(، وكبلىما أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عاماً 
عدواف جراحيما بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريحاف تواجدا صحبة أصدقاء ليما في 

فصل الشرقية. مترًا مف حدود ال 100المنطقة لغرض زيارة المقبرة والتنزه الخموي، واقتربوا لمسافة تقدر بػ
 وىما مف سكاف مخيـ جباليا. 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .33
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا 12/12/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:30الساعة 

االسبلمية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في قرب حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة الشيداء 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، شادي عماد  20إصابة أربعة منيـ، ىـ: خالد وليد خالد النمنـ )

عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى، وكبلىما مف سكاف مخيـ جباليا، وأحمد منير  21رفيق المدىوف )
امًا( أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى، وىو مف سكاف مخيـ الشاطئ ع 19رمضاف أبو غوري )

عامًا( وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى، وىو مف  24بمدينة غزة. وأحمد اسماعيل حسف البياري )
سكاف حي النصر بمدينة غزة. ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما 

 غوري والبياري لمستشفى الشفاء الستكماؿ العبلج. بالمتوسطة، وحولت كل مف أبو 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .34

، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا 19/12/2014مف يـو الجمعة الموافق  14:40الساعة 
لشيداء االسبلمية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في قرب حدود الفصل الشرقية شرقي مقبرة ا

 17عامًا(، ودمحم خميل دمحم داوود ) 17إصابة خمسة منيـ، ىـ: الطفميف/ ببلؿ أحمد أسعد الناطور )
عامًا(، وكبلىما بعيار ناري في الفخذ األيسر وأحدث العيار قطعًا في الشرياف لدييما وحوال لمستشفى 

عامًا(، أصيب بعيار ناري في الساؽ  25العبلج، موسى ماىر مصباح شقورة ) الشفاء الستكماؿ
عامًا( أصيب بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ودمحم سمير عبد  21اليمنى، حساـ توفيق سعيد صياـ )

عامًا( أصيب بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر الطبية في  21الجواد الترامسي )
ف جراحيـ بالمتوسطة، وجميعيـ مف سكاف مخيـ جباليا. وتفيد التحقيقات الميدانية مستشفى كماؿ عدوا

أف الجرحى تواجدوا صحبة أصدقاء ليـ في المنطقة لغرض زيارة المقبرة والتنزه الخموي، واقتربوا لمسافة 
 مترًا مف حدود الفصل الشرقية.  100تقدر بػ

عند حوالي  نيراف أسمحتيا، ،حدود الفصل الشرقية فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخل .35
، تجاه األراضي الزراعية والمنازؿ 24/12/2014مف صباح يوـ األربعاء الموافق  10:50الساعة 

 45استمر اطبلؽ النار لحوالي و السكنية في منطقة السناطي شماؿ شرؽ بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، 
ؿ عدد مف القذائف المدفعية تجاه األراضي الزراعية شرؽ دقيقة، تزامف ذلؾ مع اطبلؽ قوات االحتبل

مف صباح اليـو نفسو قصفت طائرة استطبلع مجموعة مف  11:05خاف يونس، وعند حوالي الساعة 
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صابة اخر بجروح أؽ بمدة القرارة شرؽ خاف يونس ما المواطنيف شر  سفر عف مقتل احد أفراد لمجموعة وا 
غزة األوروبي ووصفت حالتو بالمتوسطة، بينما تـ التعرؼ عمى  نقل عمى اثرىا لمعبلج في مستشفى

 عاما (. 33تيسير يوسف السميري ) :ىوية الشييد وىو المواطف
 

 4102وأعداد انضحايا ينهى خالل انعاو يف املناطق املقيدة انىصىل براً  شكم يىضح عدد حاالث استهداف املدنيني واملتنزهني

 
 

 4102حبسب احملافظت خالل انعاو يف املناطق املقيدة انىصىل براً  ف املدنيني واملتنزهنيشكم يىضح عدد حاالث استهدا
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المسيرات والفعاليات السممية التي تنظميا الفصائل أو  استيداؼتواصل قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي 
مناىضة لممنطقة المقيدة الوصوؿ قرب  سطينية، أو التجمعات الشبابية والمينية المختمفةالمؤسسات الفم
خبلؿ العاـ  انيائيا أو وقف انتياكات قوات االحتبلؿ بحق الفمسطينييف في نطاقياغرض حدود الفصل ب

( من 13( انتياك بحقيم، أسفرت عن إصابة )6حيث رصد باحثو المركز وقوع )، 22014
 .في تمك الفعالياتالم:اركين 

 
 ي:تعمى النحو اآل التي تندرج تحت ىذا العنوان الحوادث ألبرزالتقرير  تطرق وي
 

عند حوالي  ،تحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا .1
 ،االنتفاضةائتبلؼ نظميا شباب  مسيرةتجاه  ،17/1/2014ف يـو الجمعة الموافق م 13:00الساعة 

 الشبابي: كل مف الناشط إصابة ، ما تسبب فيأشجار الزيتوف في المنطقة وف زرعي ف المشاركيفكاو 
حماد فوزي عاشور  :عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليمنى، والناشط 25ماجد إسماعيل أبو سبلمة )

الشفاء جراحيما ووصفت المصادر الطبية في مستشفى  (، بعيار ناري في الساؽ اليمنىعاماً  20)
قوات االحتبلؿ المتمركز إلى الشرؽ مف حدود الفصل الشرقية بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف 

 النار وقنابل الغاز المسيمة لمدموعفتحت شرؽ معبر نحاؿ عوز شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة 
قوات عبر ممارساتيا إلى تمؾ التيا التي حول تجاه المسيرة، التي ىدفت زرع أشجار الزيتوف في األرض

 .فييامنطقة عازلة يصعب وصوؿ المواطنيف إلى أراضييـ 
بٍ سالمة المركز بما يلي: فاد الجريح: ماجد ا  شةرهت فُ فػةلّة ااػجالؼ شبةب الهجفةعة، الدةلدة عد الموةؼق الصدودِة المكّدة  وخٍل ما تعرض لي، ا 

، ثرةى شدود الفطو شرؽ موؽكة الشرةغّة شرلُ غزة، هصٍ شةزز 17/1/2014ن مشةء ٍِم الرمػة المٍافق م 13:00الٍضٍؿ، الجُ اهؽلكت غود شٍالُ 
ت من دوار الشرةغّة، وشةرؾ فٌّة غدد هبّر من الطصفّّن، وضلوة الشّةج الصدودي غود شٍالُ ال

أ
شةغة هةشو غٍز )الشرةغّة(، فُ مشّرة رازلة بدا

ش150مشةًء، شملوة ) 13:45
أ
رةر الزِجٍن والصمغّةت بغرض زراغجٌة فُ الموؽكة الصدودِة، وداخو شدود الفطو شةًدت زببةن غشنرِةن ( شجلة من ا

ت لٍات  900مشةرهًة، ولبو وضٍلوة شدود الفطو بمشةفة ثكدر بػ  800ِجٍلف شٍلٌمة غدد من الروٍد اإلصرااّلّّن، هةهت المشّرة ثغم شٍالُ 
أ
مجرًا بدا

وا بإؼالؽ الوةر غلّوة وهصن هجٍازد غلَ  بػد  الشجالؿ بإؼالؽ الوةر ولوةبو
أ
ٍع  ثرةًوة، شّح هوة هشّر هنػجلة واشدة، وبدا مجرًا  500الغةز المشّو للدم

شجةؿ الزِجٍن والصمغّةت فُ الموؽكة غلَ بػد 
أ
هة بزراغة ا

أ
ضلوة الفػةلّة وبدا

أ
( شررة ، 50مجرًا من الصدود، زرغوة شٍالُ ) 300من الشّةج الصدودي، وا

مشةًء، وفُ ظو هػدةفة إؼالؽ  14:20بػظ الشبةب زٍار شدود الفطو، فجزاِد إؼالؽ الوةر، فةشجمّت بجلة رملّة، وذلم غود شٍالُ الشةغة وثكدم 
ة، وبّومة هوت والفةً 

أ
، صكؽت الوةر لرر الاػجالؼ البجػةد غن المنةن لخؽٍرة المنةن، فوةدِت الشبةب بٌدؼ الهشصةب لالبجػةد غن الموؽكة، وفرة

 
أ
لدر غلَ الٍلٍؼ، وشػرت بػّةر هةري ِغرب خةرج هػف ِدي الّموَ ا

أ
رعًة، وشةًدت الدمةء ثوزؼ من صةلُ الّموَ، الجُ لم ثجمنن من شملُ، لم ا

ِغًة، ضرخت، فرةء رفةلُ وشملٍهُ ورهغٍا بُ مشةفة ثكدر بػ 
أ
لّة مجرًا إلَ الغرب، شّح شملجوُ صّةرة اإلذاغة )المّنروفٍهةت( المطةشبة للفػة 500ا

ؼبةء لُ  إلَ الؽرِق الشرلُ للشرةغّة، وًوةؾ شملجوُ صّةرة مدهّة إلَ مشجشفَ الشفةء بمدِوة غزة، وفُ المشجشفَ لدمٍا لُ الػالج المالام، ولةؿ
أ
ال

ن الػّةر هفذ من الشةؽ من موؽكة )البؽة( دون المشةس بةلػظةم والصمد هلل، ووضفٍا اإلضةبة بةلؽفّفة، وبػد )
أ
لصجشفةء غةدرت ( صةغةت من ا4ا

ن زمّلُ فُ الاػجالؼ: شمةد غةشٍر )
أ
ضّب بػّةرِن هةرِّن فُ الشةؽ الّموَ وهكو للمشجشفَ، همة غلمت 21المشجشفَ، ولبو المغةدرة غلمت ا

أ
غةمًة( ا

ِمن وؿ ثشجدغُ شةلجي الذًةب للمشجشفَ.
أ
ضّب بػّةر ثلكةى الدرع فُ النػجف ال

أ
ن الطصةفُ: خةلد الطبةغ ا

أ
 ا

 
عند حوالي الساعة  حتبلؿ المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا،فتحت قوات اال .2

شبابية نظميا ائتبلؼ شباب االنتفاضة  تظاىرةتجاه ، 25/2/2013مف يـو الثبلثاء الموافق  13:30
ما تسبب في  شرؽ مدينة غزة، )الشجاعية( بالقرب مف معبر نحاؿ عوز ضد المنطقة المقيدة الوصوؿ،

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



26 
 

. وتفيد التحقيقات الميدانية أف في شبكة غزة لمشباب اإلعبلميبعيار ناري في الساؽ اليسرى، ويعمل 
عمى المسجد األقصى، وقد  قوات االحتبلؿ اعتداءاتناسبة مذبحة الحـر اإلبراىيمي و بمالتظاىرة نظمت 

 .يفتظاىر مقنابل الغاز المسيل لمدموع لتفريق ال قوات االحتبلؿ أطمقت
مف  11:25فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  .3

، نيراف أسمحتيا الثقيمة وقنابل الغاز المسيل لمدموع، تجاه مئات 27/3/2014س الموافق يـو الخمي
المشاركيف في فعالية شعبية نظميا اتحاد لجاف العمل الزراعي احياء لذكرى يـو األرض، في منطقة 

لحدود، مترًا مف ا 100القطبانية الحدودية الكائنة جنوب شرؽ بيت حانوف، بعد وصوليـ مسافة تقدر بػ 
أيمف عيد الصيفي  الصحفي/ :ف وصل اثنيف منيما المستشفى وىما( مشاركي5ما تسبب في اصابة )

الصدر بشكل في  -مسيل لمدموع -بقنبمة غازوأصيب ، "مصور قناة الكتاب الفضائية"عامًا(  37)
استنشاؽ الغاز المسيل لمدموع، فيما عولج ثبلثة مف ، جراء عامًا( 24درغاـ )مباشر، وفيد محمود 

صباحًا  11:00المصابيف ميدانيًا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف االتحاد نظـ فعاليتو عند حوالي الساعة 
( أجانب مف حركة التضامف الدولي ومؤسسة أناديكـ الدولية، وعدد مف الصحفييف وممثمي 7بمشاركة )

ات العامة، وذلؾ انطبلقًا مف نياية شارع البنات جنوب شرؽ بيت حانوف، مف وسائل االعبلـ والشخصي
خبلؿ مسيرة انطمقت تجاه األراضي الزراعية المجرفة سابقًا في منطقة القطبانية، وقاموا بزرع أشتاؿ 

 -توقفت قبالة الحشد داخل الحدود -حمضيات وزيتوف قرب حدود الفصل قبل أف تفتح جيبات عسكرية
شرات قنابل الغاز المسيل لمدموع، ما دفع المشاركيف والمزارعيف الذي كانوا يرعوف مزروعاتيـ النار وع

في محيط المنطقة ورعاة األغناـ إلى االبتعاد عف المكاف خوفًا عمى حياتيـ، وعدـ استكماؿ أعماليـ، 
 مساًء. 12:20وىدأ اطبلؽ النار عند حوالي الساعة 

خاف يونس، عند حوالي الساعة  يشرق حدود الفصلالمتمركزة داخل  قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي فتحت .4
، نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه العشرات مف المواطنيف 31/3/2014مف يـو االثنيف الموافق  11:30

المشاركيف في مسيرة سممية دعت ليا الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف، إلى المنطقة العازلة، إلى 
 38اؿحي النجار في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، ضمف فعاليات احياء الذكرى الشرؽ والشماؿ مف 

ليـو األرض. حيث تقدـ عدد مف المشاركيف في المسيرة باتجاه الشريط الحدودي مع إسرائيل، وقاموا 
برفع أعبلـ فمسطينية ورايات فصائمية، فيما قاـ بعض المشاركيف بزراعة أشتاؿ زيتوف في المنطقة. 

ؽ النار الى تفريق المسيرة وتراجع المشاركيف وانسحابيـ مف المنطقة دوف أف يبمغ عف وقوع وأدى إطبل
 إصابات.

فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة في محيط معبر بيت حانوف )إيرز(، نيراف أسمحتيا  .5
شاركيف ، تجاه الم28/12/2014مف مساء يـو األحد الموافق  13:20الرشاشة، عند حوالي الساعة 

في مسيرة نظمتيا القوى الوطنية واالسبلمية مطالبة برفع الحصار وا عادة إعمار غزة، ما تسبب في 
عامًا(، عيار ناري في الساؽ  15إصابة ثبلثة منيـ بجراح، ىـ: الطفل/ دمحم أيمف مصباح يوسف )

، وعامر فضل يوسف عامًا(، عيار ناري في الساؽ اليسرى  23اليسرى، وابراىيـ خالد محمود التمولي )
عامًا(، عيار ناري في الفخذ األيمف، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ  26أبو القمصاف )

عدواف جراحيـ بالمتوسطة والطفيفة، وجميعيـ مف سكاف مخيـ جباليا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف 
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نطبلؽ مسيرات في جميع المسيرة انطمقت مف مفترؽ حمودة حتى مفترؽ الجمارؾ بالتزامف مع ا
محافظات غزة عمى طريق صبلح الديف الرئيس نفسو، واستطاع المشاركيف الوصوؿ إلى معبر بيت 

 حانوف، ورجموا الجنود االسرائيمييف المتواجديف داخل أبراج المراقبة بالحجارة.
 

 

 4102وأعداد انضحايا ينهى خالل انعاو اً يف املناطق املقيدة انىصىل بر شكم يىضح عدد حاالث استهداف املسرياث وانئعانياث
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 :ن في حقل الزراعةوالعامماستيداف  

 

ياؽ فرضيا لمنطقة يقيد ، وذلؾ في سلمعامميف في حقل الزراعةيا قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي استيداف واصمت
نيراف أسمحتيا تجاه المزارعيف ومالكي األراضي  الفصل حدودحيث تفتح القوات المتمركزة عمى الوصوؿ إلييا، 
كمما وصموا إلى المزارع المتاخمة لمحدود، وقد يصل  ،وجامعي الحطب رعاة األغناـو  الطيور يدائالزراعية وص

متر في  1500ومتر في بعض المناطق،  1000ود مسافة تقدر بػاالستيداؼ إلى مناطق تبعد عف تمؾ الحد
 . مناطق أخرى 

 
ماكف العمل في تمؾ معاناة المزارعيف ومبلؾ األراضي في الوصوؿ السيل واآلمف لمزارعيـ أو أفيما تستمر 

وف ويضطر ، بالشكل المناسبعدـ إقداـ المزارعيف عمى استصبلح أراضييـ في المنطقة  ما يسيـ فيالمزارع، 
مقيدة حتى فيما  حريتيـفقد باتت  ،والشماـ زراعتيا بمحاصيل سيمة الرعاية كالشعير والقمح والبطيخإلى 

ذا ما غامروا قد يتعرضوف إلى  مف قبل قوات أو قصفيا خسائر مادية كبيرة في حالة تجريف أراضييـ يزرعوف، وا 
بسبب  تمكنيـ مف رعايتيا بالشكل األمثل ـعد ، أوفي تمؾ المناطقوىجماتيا المنظمة االحتبلؿ خبلؿ توغبلتيا 

 . تواصل استيدافيـ مف قبل تمؾ القوات
 

سناد المزارعيف أصحابوفي سياؽ مختمف تتخوؼ المؤسسات الزراعية المحمية والدولية م  المزارع ف دعـ وا 
عيف بعضًا مف ، ما يفقد المزار ، بسبب الخطر الذي يبلحق مشروعاتيـ التنموية فيياالمحاذية لحدود الفصل

الجدير ذكره أف تمؾ المناطق تحتاج الستصبلح التربة وا عادة التبىيل وحفر . التعويض المادي الذي يساعدىـ
 آبار لمري ووصوؿ لمتيار الكيربائي وأشياء أخرى ميمة. 

 
الل خ وجامعي الحطب ورعاة األغنام وثق باحثو المركز استيداف قوات االحتالل لممزارعين وصائدي الطيورو 

تسببت في  تخمميا إطالق النيران من أبراج المراقبة العسكرية اإلسرائيمية، ( اعتداء  54عدد ) :2014العام 
إعاقة أعمال فالحة ورعاية تسببت في ( أطفال، و 5( مواطنا  منيم )12( صياد طيور، وجرح )1مقتل )

 المزارعين لمزارعيم.
 
 ىذا العنوان عمى النحو التالي:الحوادث التي جاءت حول  ألبرزالتقرير  تطرق وي

 
عند حوالي  ،نيراف أسمحتيا الرشاشة، حدود الفصل الشرقيةؿ المتمركزة داخل فتحت قوات االحتبل .1

بمدة خزاعة  يحي آؿ أبو ريدة، شرقتجاه ، 21/5/2014مف يـو األربعاء الموافق  11:45الساعة 
تبعد و  مزروعة بالقمحتقريبًا، دونمًا  15 ةمساحبشرؽ خاف يونس، ما تسبب باشتعاؿ النيراف في حقوؿ 

 وقوع إصابات. ًا، دوف متر  400بػ  تقدر مسافة عف الحدود
عند حوالي ، ، نيراف أسمحتيا الرشاشةحدود الفصل الشرقيةؿ المتمركزة داخل فتحت قوات االحتبل .2

بمدة عبساف شرؽ  الواقعة ، تجاه األراضي الزراعية28/6/2014مف يـو السبت الموافق  7:00الساعة 
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مسافة تقدر  الحدودالتي تبعد عف  عتيـزر مفي  ابينما كان مزارعيف اثنيفإصابة ما تسبب في الجديدة، 
عامًا( أصيب بعيار ناري يده اليمنى. ونبيل تيسير  19بدر ياسر محمود عصفور ) :، وىمااً متر  350 ػب

مستشفى المصادر الطبية في وصفت ، و ىيمنناري في ساقو العامًا( أصيب بعيار  20دمحم عصفور )
 .جراحيما بالمتوسطة غزة األوروبي

أطمقت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، عددًا مف قنابل االنارة الميمية  .3
، تجاه 28/6/2014مف مساء يـو السبت الموافق  22:50)فوانيس اإلضاءة(، عند حوالي الساعة 

كائنة شرؽ منطقة القطبانية الحدودية شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، المنطقة الحدودية ال
سقطت إحداىا عمى األرض قبل أف تنطفئ ما تسبب في اشتعاؿ النيراف في أحد األحراش الكائنة شرقي 
منطقة شارع البنات جنوبي بيت حانوف، سيطرت عميو أطقـ الدفاع المدني الفمسطيني، دوف وقوع 

 اصابات.
عند حوالي ، ، نيراف أسمحتيا الرشاشةحدود الفصل الشرقيةؿ المتمركزة داخل قوات االحتبل فتحت .4

عبد العزيز عبد الرحمف سميماف  :المزارع تجاه، 4/7/2014مف يـو الجمعة الموافق  17:45الساعة 
، البمحفي محافظة دير  عامًا(، بينما كاف يتواجد في أرضو الواقعة شرؽ قرية المصدر 30أبو منديل )

 ووصفت المصادر الطبية في مستشفى شيداء األقصى جراحو بالخطيرة إصابتو في بطنوما تسبب في 
 .(حيث أف العيار اخترؽ الجسـ)

هي:و
 
بٍ موديل باخث المركز با

 
فاد ذوي الجريح ا

 
لةربي ثٍازد " ا

أ
شد ا

أ
بٍ مودِو ): وا

أ
ًا من جر م 300ٌمة الٍالػة غلَ بػد مزرغجغةمًة(، فُ  36هةزُ رزؽ غٍاد ا

هةهت لٍات )للػةالة ِػٍد غبد الػزِز رهةم موزؿ  غودمة اغجلَو الكرع،وِشكّةن مصطٍؿ مصطٍؿ اللٍبّة،  ةنرمػ، وهةهة ِرالمطد   ُشرل شدود الفطو
ؼلق زوٍد الشجالؿاً مجر  150غن الصدود مشةفة ثكدر بػ ِبػد (فجي فُ ولت صةبقالشجالؿ لد زر  

أ
براج ال ، ا

أ
شد ا

أ
ضةب ةً غّةر هةرِ مرالبةالمجٍازدِن فُ ا

أ
 يا

ن شملٍى غلَ فُ البؽن، و
أ
 فرشة وبػد ا

أ
شمر الفلشؽّوُ إلَ هكلجي صّةرة اصػةؼ ثةبػة لى من الموؽكة ٍزخر ا

أ
دخو لشم الرمػّة الٌالؿ ال

أ
مشجشفَ، وا

ؿالػملّةت  ٍ ن جشفَ دار الشفةء بمدِوة غزة، إلَ مش ، خم  ش
أ
خغع للوبػد ا

أ
ن الػّةرا

أ
ؼبةء بة

أ
 ."بشلو هطفُ بإضةبجي ببثش رراشة، لةؿ ال

 
، 5/7/2014يـو السبت الموافق  مف 18:18أطمقت طائرة استطبلع اسرائيمية، عند حوالي الساعة  .5

بمدة  يشرق ( الكائفعائمة عبد الغفور) الغوافير في حي ( تقعخالية)ثبلثة صواريخ تجاه مزرعة دواجف 
 نفسيا وخ واحد عمى األقل تجاه المزرعةشرؽ خاف يونس، وبعد دقائق أطمقت طائرة حربية صار  القرارة
 تدميرىا بشكل كامل، دوف وقوع إصابات. تسبب فيما 

، 6/7/2014فجر يـو األحد الموافق مف  3:20أطمقت طائرات االحتبلؿ الحربية، عند حوالي الساعة  .6
عف  شرؽ خاف يونس، ما أسفر في منطقة قاع القريفتقع تجاه أراضي زراعية  متتالية ثبلثة صواريخ

 عتي دواجف، وغرفة زراعية، دوف وقوع إصابات.ر وتدمير جزئي لمز  ،تدمير منزؿ قيد اإلنشاء
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .7

اجد ، تجاه أحد صائدي العصافير، الذي تو 29/10/2014مف يـو األربعاء الموافق  7:30الساعة 
قرب الحدود شمالي منطقة السيفا الكائنة شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 

بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر  عامًا(، 21صقر أكـر يوسف الغوؿ )إصابتو، وىو: 
الشفاء، الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة، وحولتو الستكماؿ العبلج في مستشفى 

لحدوث قطع في الشرياف لديو. وىو مف سكاف مخيـ الشاطئ. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريح 
 مترًا مف حدود الفصل. 300تواجد في المكاف الصطياد العصافير، وتواجدا عمى بعد 
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والي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند ح .8
، تجاه عدد مف صيادي العصافير الذيف تواجدوا 23/11/2014مف يـو األحد الموافق  9:30الساعة 

في منطقة أبو الحصيف قرب حدود الفصل الشرقية شمالي شرؽ مقبرة الشيداء االسبلمية بجباليا في 
، بعيار عاما ( 32فضل دمحم رمضان حالوة )محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة أحدىـ، وىو: 

، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالخطيرة، حيث أدخل الظيرناري في 
أعمنت عف وفاتو متبثرًا بجراحو.  11:30قسـ العمميات ثـ قسـ العناية المكثفة، وعند حوالي الساعة 

وبيعيا، وتواجد عمى وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريح تواجد في المنطقة لغرض اصطياد العصافير 
مترًا مف حدود الفصل، وىو مف سكاف جباليا. وىو الشييد األوؿ منذ اعبلف اتفاؽ  100مسافة تقدر بػ 

 التيدئة.
 4102وأعداد انضحايا ينهى خالل انعاو يف املناطق املقيدة انىصىل براً شكم يىضح عدد حاالث استهداف انعايهني يف حقم انزراعت 

 

 
 4102حبسب احملافظت خالل انعاو يف املناطق املقيدة انىصىل براً  تهداف انعايهني يف حقم انزراعتشكم يىضح عدد اس
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 الحديد الخردة:البالستيك و الحصى والحجارة و  ومعااستيداف ج 
 

استيدافيا جامعي الحجارة والحصى والحديد قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل  واصمت
حدود الفصل، مف خبلؿ إطبلؽ األعيرة النارية في اليواء، أو بلستيؾ القديـ "الخردة" وجامعي الحطب قرب والب

في المناطق الحدودية رغـ  تتواصل حركتيـبشكل مباشر، كي تمنعيـ مف الوصوؿ إلى تمؾ المنطقة، ولكف 
ا أسرىـ ما يدفعيـ لممخاطرة بحياتيـ الخطر المحدؽ الذي يمف يـ، وذلؾ بسبب الحالة المادية الصعبة التي تعيشي

مقابل الحصوؿ عمى لقمة العيش، في ظل الوضع االقتصادي السيئ الذي يعيشو قطاع غزة والحصار اإلسرائيمي 
 المفروض عميو وتفشي ظواىر البطالة والفقر. 

 
اد البناء إلى لظيور مع منع قوات االحتبلؿ ادخاؿ مو ادت و الجدير ذكره أف ظاىرة جمع الحجارة والحصى عا

قطاع غزة، وحاجة الشباب العاطل عف العمل لكسب الرزؽ، حيث يجمعوف الحصى ويبيعونيا لمعامل الطوب 
 أف العائد رغـ التي تصنعيا مف جديد، رغـ تعرضيـ لمخطر واستيدافيـ مف قبل قوات االحتبلؿ أثناء عمميـ.

حيث يبيع العماؿ الطف  يكل في اليـو الواحد فقط.( ش40الذي يحققو العامل في ىذا المجاؿ ال يتعدى ) المادي
لمتجار أو المصانع  األسفمت أثناء تعبيد الشوارع( لسكورس )مادة توضع أسفبالواحد مف الحجارة أو الحصى أو ال

  .13( ساعات حتى يجمع7شيكل فقط، ويحتاج الطف إلى عمل شخصيف لمدة ) 60بسعر يقدر بػ
 
 أبراجتخمميا إطالق النيران من  ،ات( مر  22) :2014خالل العام  الفئةىذه سجل باحثو المركز استيداف و 

 . من بينيم طفل واحد بجراح( 22)اصابة و  (،مقتل )عامل واحد ما تسبب في، المراقبة العسكرية اإلسرائيمية
 
 :عمى النحو التالي الحوادث المتعمقة بيذا العنوان أبرز يورد التقريرو

ئيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرا .1
 29، تجاه الشاب: ناىز جماؿ سعيد عبد الدايـ )2/1/2014مف يـو الخميس الموافق  13:30الساعة 

عامًا(، الذي تواجد في محيط منطقة مكب النفايات )المزبمة( قرب الحدود شماؿ بيت حانوف في 
رض جمع الببلستيؾ القديـ والحديد الخردة، ما تسبب في إصابتو بعيار ناري في محافظة شماؿ غزة، لغ

ف الجريح مف سكاف عزبة القدـ اليمنى، ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة. الجدير ذكره أ
 وىو يعمل في مينة جمع الحديد والببلستيؾ القديـ مف أجل إعاشة أسرتو.، بيت حانوف 

عند  السرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا الرشاشة،فتحت قوات االحتبلؿ ا .2
تجاه عدد مف جامعي الحجارة  ،13/2/2014مف يـو الخميس الموافق  14:30حوالي الساعة 

 والحصى الذيف تواجدوا في منطقة ممكة شرقي حي الزيتوف بمدينة غزة، ما تسبب في مقتل العامل:
أدى إلى مقتمو عمى  بعيار ناري في الرأسبعد أف أصيب  ،عامًا( 35) نصورابراىيم سممان دمحم م
، بعيار ناري في الساؽ اليمنىعامًا(  21رفيق بكر رمضاف اليوركمي ) عامل:ال الفور. كما أصيب

تفيد التحقيقات الميدانية . و ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراحو بالمتوسطة
 .حي الشجاعيةبمف سكاف شارع المنصورة يف الفمسطينييف أف المواطن

                                                           
13

 معلومات مٌدانٌة جمعها باحثو المركز من عمال جمع الحجارة والحصى. 
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فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .3
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة 10/4/2014مف صباح يـو الخميس الموافق  9:20الساعة 

طقة الواقعة غربي معبر بيت حانوف )ايرز( مكاف المنطقة والحصى، الذيف اقتربوا مف الحدود في المن
مف الصباح نفسو، ما  10:45الصناعية الميدمة، وتواصل اطبلؽ النار بشكل متقطع حتى الساعة 

عامًا( وأصيب  24تسبب في اصابة ثبلثة مف جامعي الحصى ىـ: بكر عمر صابر أبو عمشة )
عامًا( أصيب بشظايا عيار  26مي طو عبد ربو الكفارنة )بشظايا عيار ناري في اليد والساؽ اليمنى، وع

عامًا( أصيب بشظايا عيار ناري تحت  19ناري في الرقبة، وسالـ جبلؿ عبد الرؤوؼ عبد اليادي )
االبط األيسر، وجميعيـ مف سكاف بيت حانوف، ووصفت المصادر الطبية جراح الكفارنة بالخطيرة 

لشفاء بمدينة غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجرحى أصيبوا وحولتو الستكماؿ العبلج في مستشفى ا
مترًا ثـ نقموىـ باستخداـ  300وىـ عمى بعد أمتار مف حدود الفصل وحمميـ أقرانيـ مسافة تقدر بػ

ومف ىناؾ نقمتيـ  -متر تقريبًا مف الحدود 1000التي تبعد مسافة  -عربات الكارو حتى أبراج الندى
 لتابعة لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني إلى مستشفى كماؿ عدواف. سيارات االسعاؼ ا

فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .4
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى، الذيف 13/4/2014مف يـو األحد الموافق  8:00الساعة 

المنطقة الواقعة غربي معبر بيت حانوف )ايرز( مكاف المنطقة الصناعية  اقتربوا مف الحدود في
 20الميدمة، ما تسبب في اصابة أحد جامعي الحجارة والحصى وىو: رامي حساف ابراىيـ الصوص )

عامًا( وأصيب بعيار ناري في الساؽ اليمنى، وىو مف سكاف بيت الىيا، ووصفت المصادر الطبية في 
راحو بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجرحى أصيبوا وىـ عمى بعد مستشفى بيت حانوف ج

مترًا ثـ نقموىـ باستخداـ عربات الكارو حتى  300أمتار مف حدود الفصل وحمميـ أقرانيـ مسافة تقدر بػ
ومف ىناؾ نقمتيـ سيارات االسعاؼ  -متر تقريبًا مف الحدود 1000التي تبعد مسافة  -أبراج الندى

 ابعة لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني إلى مستشفى بيت حانوف. الت
فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .5

، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى، الذيف 15/4/2014مف يـو الثبلثاء الموافق  8:00الساعة 
المنطقة الواقعة شرقي معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في اصابة أحد  اقتربوا مف الحدود في

عامًا( وأصيب بعيار ناري في  21جامعي الحجارة والحصى وىو: وسيـ تيسير مطمق أبو عودة )
الساؽ اليمنى، وىو مف سكاف شارع القرماف ببيت حانوف، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ 

 . عدواف جراحو بالمتوسطة
فاد الجريح

 
بٍ عٍدة وا

 
هي:باخث  وسيم ا

 
من  5:30ذًب ضصبة غمي )دمحم( للػمو فُ زمع الصطَ إلغةلة زوزجي ووالدِي، غود شٍالُ الشةغة " المركز با

هٌمة لم ِكجربة من الصدود وبكّة غلَ مشةفة ثكدر بػ
أ
ن وضو الموؽكة غدد من زةمػُ الصطَ ث 800ضبةح الٍّم هفشي، بّد ا

أ
كدمٍا إلَ مشةفة مجرًا، وبػد ا

وا برم 7:30مجرًا غود شٍالُ الشةغة  300ثكدر بػ
أ
شػر  8:00شنٍرس لدِم فُ الموؽكة، وغود الشةغة بشةرع ع الصطَ المجبكُ من مخلفةت ضبةشًة، وبدا

غّرة هةرِة ضةدرة من زٌة بشُء
أ
رض، خم صمع ضٍت غدة ا

أ
ي  مة ِغرب صةلي الّموَ الجُ لم ثػد لةدرة غلَ شملي وصكػ غلَ ال الصدود، فصملي غم 

د بمشةغدة غدد من زةمػُ الصطَ غلَ غربة هةرو ِملنٌة شجَ وضو بي مفجرؽ الرمةرؾ شّح ثجمرهز شرؼة غزة، الجُ اثطلت غلَ الصػةؼ فٍضلت بػ
شمر وهكلجي إلَ مشجشفَ همةؿ غدوان، وًوةؾ لدم لي الؼبةء الرغةِة الؽبّة المال 

أ
ن غّةرًا هةرًِة دلةاق اشدى صّةرات زمػّة الٌالؿ ال

أ
امة، ولةلٍا ا

ن ِمس بةلػظة
أ
  "م.اخجرؽ الشةؽ الّموَ وخرج موٌة دون ا

 
فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .6

 ، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى، الذيف28/4/2014مف يـو االثنيف الموافق  7:30الساعة 
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اقتربوا مف الحدود في المنطقة الواقعة غربي معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في اصابة اثنيف مف 
عامًا( أصيب  31جامعي الحجارة والحصى وىما األخويف: بساـ عبد العزيز سعيد اخروات "حمداف" )

وأصيب بعيار عامًا(،  18بعيار ناري في الساؽ اليمنى، وسعيد عبد العزيز سعيد اخروات "حمداف" )
ناري في القدـ اليمنى ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراح بساـ بالمتوسطة حيث 

 أصابت عظاـ الساؽ بينما وصفت جراح سعيد بالطفيفة. وىما مف سكاف شارع حمد ببيت حانوف. 
هي:

 
فاد الجريح بسام اخروات باخث المركز با

 
خّي لرمع الصرةرة والصطَ  وا

أ
صرة"ذًب وا

أ
 نجٍازدا، وبّومة هةهة ِلغرض بّػي لمػةمو الؽٍب إلغةشة ال

مجةر من الردار اإلصموجُ الصدودي
أ
ن ؼلب الوردة من  ،غربُ اِرز  غلَ بػد ا

أ
خّي، وبػد ا

أ
ؼلق زوٍد الشجالؿ الوةر، فشػر بإضةبجي هذلم ضرخ ا

أ
ا

لةرب لٌم الػمةؿ المجٍازدِن غلَ مكربة موٌمة،
أ
مفجرؽ الرمةرؾ شّح إلَ وضلٍا بٌمة  َالموؽكة هفشٌة غلَ غربة هةرو شج فُ ة من بّن الػمةؿشملٌمة ا

نشرؼة، الثجمرهز 
أ
فراد الشرؼة ب اثطو وبػد ا

أ
شدى صّةرات الخدمةت الؽبّة الػشنرِة وهكلجٌمة إلَ مشجشفَ إبػد دلةاق  المنةن وضلت ،صػةؼةإلا

غهمةؿ غدوان
أ
ن ال

أ
ؼبةء الػالج الالزم ولةلٍا ا

أ
خّي، شّح لدم لٌمة ال

أ
 . "ّرة ثشببت فُ هشر صةلي وهذلم ا

 
فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .7

، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى، 30/4/2014مف يـو األربعاء الموافق  18:30الساعة 
معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في اصابة  الذيف اقتربوا مف الحدود في المنطقة الواقعة غربي

عامًا( أصيب بعيار ناري في القدـ اليمنى، ووصفت  18أحدىـ، وىو: مصطفى أديب دمحم دياب )
المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالطفيفة. وىو مف سكاف عزبة بيت حانوف. وتفيد 

 مى بعد أمتار مف الجدار اإلسمنتي الحدودي. التحقيقات الميدانية أف دياب أصيب بينما تواجد ع
فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .8

، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى، الذيف 11/5/2014مف يـو األحد الموافق  6:40الساعة 
ي معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في جرح أحدىـ، اقتربوا مف الحدود في المنطقة الواقعة غرب

عامًا( أصيب بعيار ناري في القدـ اليسرى، ووصفت المصادر  23وىو: نزار عبد هللا ربيع عمواف )
الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالطفيفة. وىو مف سكاف جباليا البمد. وتفيد التحقيقات الميدانية 

 عمى بعد أمتار مف الجدار اإلسمنتي الحدودي.  أف عمواف أصيب بينما تواجد
فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .9

، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى 18/5/2014مف يـو األحد الموافق  15:30حوالي الساعة 
عة غربي معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في جرح أحدىـ، تواجدوا قرب الحدود في المنطقة الواق

عامًا( بعيار ناري في القدـ اليمنى، ووصفت المصادر  23وىو: عبد الرحمف حسف عبد الرحمف مطر )
الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة، حيث أحدث العيار كسرًا في عظاـ الساؽ وأجريت 

خارجي بعد ساعات. وىو مف سكاف شارع السمطاف عبد الحميد في  لو عممية تركيب ببلتيف مساعد
 بيت حانوف. 

فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .10
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى 19/5/2014مف يـو االثنيف الموافق  11:15حوالي الساعة 

قرب الحدود في المنطقة الواقعة غربي معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في جرح أحدىـ، تواجدوا 
عامًا( مف سكاف بمدة بيت حانوف شماؿ القطاع، حيث أصيب بعيار  26وىو: دمحم فؤاد "دمحم صابر" )

ناري في كمتا الساقيف، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالبالغة، وحولتو 
 الستكماؿ العبلج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 
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فتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند  .11
، تجاه عدد مف جامعي الحجارة والحصى 25/5/2014مف يـو األحد الموافق  6:30حوالي الساعة 

ة الواقعة غربي معبر بيت حانوف )ايرز(، ما تسبب في جرح الذيف تواجدوا قرب الحدود في المنطق
عامًا( بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر  19أحدىـ، وىو: دمحم مازف بيجت الكفارنة )

الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. وىو مف سكاف بيت حانوف. وتفيد التحقيقات 
 اإلسمنتيمترًا مف الجدار  100ما كاف يتواجد عمى مسافة تقدر بػالميدانية أف الكفارنة أصيب بين

الحدودي الكائف غربي المعبر، ونقمو زمبلئو المتواجديف قربو عمى عربة كارو يجرىا حصاف إلى نقطة 
الشرطة الكائنة عند مفترؽ الجمارؾ، ومف ىناؾ نقمتو سيارة اسعاؼ إلى المستشفى، حيث وصميا عند 

 صباحًا. 7:00حوالي الساعة 
عند ، نيراف أسمحتيا الرشاشة، الشرقيةفتحت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل  .12

، تجاه عماؿ جمع الخردة والببلستيؾ 26/6/2014مف يـو الخميس الموافق  18:00حوالي الساعة 
تسبب ما ، مدينة غزةب المتواجديف في مكب النفايات الواقع شماؿ شرؽ قرية وادي غزة )جحر الديؾ(

ووصفت المصادر  عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيمف، 18رؤوؼ إياد عبيد ) العامل: إصابة في
 مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة جراحو بالمتوسطة. الطبية في

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .13
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 19/9/2014مف يـو الجمعة الموافق  7:50ة الساع

الحدود شمالي منطقة بورة أبو سمرة الكائنة شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
بعيار ناري في الساؽ اليمنى، وأحمد أسعد  عامًا(، 20طا موسى عطا الحسومي )إصابة الشابيف: ع
عامًا( بشظايا عيار ناري في الساؽ اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في  26عايش الصوص )

 مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالمتوسطة. وكبلىما مف سكاف بيت الىيا. 
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  .14

، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 20/9/2014لسبت الموافق مف يـو ا 11:30الساعة 
د الحدود شمالي قرية أـ النصر )البدوية( في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الشابيف: خال

عامًا(  32بعيار ناري في اليد اليمنى، وجبريل بكر أحمد قاعود ) عامًا(، 25أشرؼ دمحم أبو ستة )
سفل الظير، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيما بالمتوسطة. بعيار ناري أ

وكبلىما مف سكاف بيت الىيا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريحيف تواجدا في المكاف لغرض جمع 
 .مترًا مف حدود الفصل 300الحديد الخردة، بيدؼ بيعو لممصانع إلعادة تصنيعو، وتواجدا عمى بعد 

قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي  فتحت .15
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 28/9/2014مف يـو األحد الموافق  11:35الساعة 

في  الحدود شمالي منطقة بورة أبو سمرة الكائنة شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب
بعيار ناري في الفخذ األيمف، ووصفت المصادر عامًا(،  23رجب دمحم رجب معروؼ )إصابة الشاب: 

الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. وىو مف سكاف بيت الىيا. وتفيد التحقيقات 
 مترًا مف حدود الفصل.   300الميدانية أف الجريح تواجد عمى بعد 

سرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإل .16
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 29/9/2014مف يـو االثنيف الموافق  11:00الساعة 
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الحدود شمالي قرية أـ النصر )البدوية( في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الطفل: جبلؿ 
عامًا(، بعيار ناري في الساؽ اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في  14 أبو جراد )فوزي عودة هللا

مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. وىو مف سكاف القرية. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الجريح 
 مترًا مف حدود الفصل. 200تواجد في المكاف صحبة أقارب لو عمى بعد 

يمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائ .17
، تجاه عدد مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا قرب 11/10/2014مف يـو السبت الموافق  11:00الساعة 

الحدود شمالي منطقة بورة أبو سمرة الكائنة شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في 
بعيار ناري في الساؽ اليمنى، ووصفت  عامًا(، 24صبري عواد العطاونة ) إصابة الشاب: أنس

المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحو بالمتوسطة. وىو مف سكاف مخيـ جباليا. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أف الجريح تواجد في المكاف لغرض جمع الحديد الخردة، بيدؼ بيعو لممصانع 

 مترًا مف حدود الفصل. 300جدا عمى بعد إلعادة تصنيعو، وتوا
 4102وأعداد انضحايا خالل انعاو يف املناطق املقيدة انىصىل شكم يىضح حاالث استهداف عًال مجع احلجارة واحلديد وانبالستيك 

 
 4102ل انعاو حبسب احملافظت خاليف املناطق املقيدة انىصىل شكم يىضح حاالث استهداف عًال مجع احلجارة واحلديد وانبالستيك 
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 توغل الحدودية:العمميات  
 

قوات االحتبلؿ توغبلتيا في المناطق الحدودية شماؿ وشرؽ قطاع غزة التي تستيدؼ خبلليا السكاف  تواصل
ومف واقع الرصد والتوثيق الذي يمارسو المركز تبخذ  وممتمكاتيـ واألراضي الزراعية وكل ما يتحرؾ في المنطقة.

منظمًا، ودوريًا، ىدفو تنظيف المنطقة الحدودية مف الحشائش والشجيرات التي قد تعيق  عمميات التوغل شكبلً 
رؤية الجنود المتمركزوف في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصل، ولكف تمؾ العمميات تصل مزروعات 

ث يحـر مئات المزارعيف مف المزارعيف وتسبب ليـ الخسارة المادية، كما أف تكرارىا ييدد أعماليـ والتوسع فييا حي
االنتفاع مف أراضييـ الزراعية القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريف وضياع مجيودىـ وتكبدىـ 
الخسائر، كما أف عمميات التوغل بالعادة يصاحبيا إطبلؽ نار كثيف ومتقطع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات 

 لآلليات المتوغمة. 
 

لقوات االحتالل االسرائيمي في المناطق المقيدة الوصول برا   حدودية توغل ة( عممي19) 2014العام  و:يد
الزراعية الخالية أو بتجريف وتسوية آالف األمتار من األراضي  يا العسكريةقامت خالليا آليات في قطاع غزة،

فة في أوقات سابقة.  ببت في إصابة أحد ، كما تسإعاقة عمل المزارعين أسفرت ىذه التوغالت عنو المجر 
 .المزارعين الذين تواجدوا في مزارعيم في خان يونس

 
 عمى النحو التالي:العنوان الحوادث التي جاءت حول ىذا  عمى أبرزالتقرير  ويأتي

 
مف  12:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .1

مترًا، في منطقة بورة أبو  100نار، لمسافة تقدر بػ إطبلؽ، وسط 8/1/2014يـو األربعاء الموافق 
سمرة الحدودية شماؿ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما دفع بالمزارعيف الفمسطينييف المتواجديف في 

مف  15:00مزارعيـ إلى ترؾ أعماليـ واالبتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات عند حوالي الساعة 
 . دوف وقوع اصابات أو أضرار.اليـو نفسو

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

زة، واتخذت اآلليات المتوغمة مسارًا ليا بمحاذاة الشيداء االسبلمية شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غ
وسط اطبلؽ نار متقطع، ما دفع  -حيث منطقة أبو صفية الحدودية -حدود الفصل تجاه الشماؿ

بالمزارعيف الفمسطينييف إلى ترؾ أعماليـ و االبتعاد عف المنطقة، أو عدـ الوصوؿ إلييا. وانسحبت 
 بات أو أضرار.اآلليات مساء اليـو نفسو. دوف وقوع اصا

مف يـو  7:00توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .3
متر في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس،  200، مسافة تقدر بحوالي 9/1/2014الخميس الموافق 

بمدة  وشرعت في أعماؿ تسوية وتجريف، عمى امتداد الشريط الحدودي، وتحركت جنوبًا حتى شرؽ 
مف  9:15الفخاري، واستمر التوغل والتجريف الذي تخممو إطبلؽ نار بشكل عشوائي، حتى الساعة 

 .انسحبت مف المنطقة صباح اليـو نفسو
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يـو األربعاء  9:00توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .4
متر شرؽ حي الفراحيف في بمدة عبساف الكبيرة إلى  200، مسافة تقدر بحوالي 15/1/2014الموافق 

الشرؽ مف خاف يونس. وشرعت تمؾ القوات في أعماؿ تسوية وتجريف، عمى امتداد الشريط الحدودي، 
وسط إطبلؽ نار عشوائي، ثـ تحركت تجاه الجنوب الى اف وصمت شرؽ بمدة خزاعة، وبعد عدة 

 .انسحبت مف المنطقةساعات 
مف  8:40( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6بلؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف )توغمت قوات االحت .5

مترًا، في منطقة القطبانية الحدودية الواقعة  150، لمسافة تقدر 27/1/2014يـو االثنيف الموافق 
شرقي بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، انطبلقًا مف الموقع العسكري االسرائيمي المسمى بالنصب 

ري، وسط اطبلؽ نار متقطع دفع المزارعيف المتواجديف في المكاف إلى ترؾ أعماليـ و االبتعاد التذكا
 عف المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليـو نفسو. دوف وقوع اصابات أو أضرار.

مف يـو  7:30توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .6
متر( شرؽ بمدة القرارة شرؽ خاف يونس.  200، مسافة تقدر بحوالي )28/1/2014افق الثبلثاء المو 

شرعت تمؾ القوات في أعماؿ تسوية وتجريف عمى امتداد الشريط الحدودي، وسط إطبلؽ نار عشوائي 
 مف صباح اليـو نفسو. 9:30الى أف اعادت انتشارىا داخل الشريط الحدودي عند حوالي الساعة 

مف  6:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 7الحتبلؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف )توغمت قوات ا .7
 -المدمرة سابقاً  -مترًا، في المنطقة الصناعية 150، لمسافة تقدر 17/2/2014يـو االثنيف الموافق 

الواقعة غرب معبر )ايرز( شمالي غرب بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، وسط اطبلؽ نار متقطع، 
المزارعيف المتواجديف في مزارعيـ الكائنة شماؿ قرية أـ النصر البدوية وشرقي بيت الىيا، إلى ترؾ  دفع

 أعماليـ و االبتعاد عف المنطقة. وانسحبت اآلليات مساء اليـو نفسو. دوف وقوع اصابات أو أضرار.
مف يـو الثبلثاء  7:30توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف االليات العسكرية عند حوالي الساعة  .8

متر شرؽ بمدة خزاعة شرقي خاف يونس، وشرعت  150، مسافة تقدر بحوالي 18/2/2014الموافق 
تمؾ القوات ببعماؿ تسوية وتمشيط في المنطقة وتحركت االليات تجاه الجنوب بمحاذاة الشريط الحدودي 

 .انسحبت مف المنطقة سومف صباح اليـو نف 10:00الفاصل، واستمرت عممية التوغل حتى الساعة 
مف  7:00توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العسكرية والجرافات، عند حوالي الساعة  .9

متر شرؽ بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس،  200، مسافة تقدر بحوالي 11/3/2014يـو الثبلثاء الموافق 
وات االحتبلؿ المتوغمة جنوبًا عمى وقامت ببعماؿ تسوية وتجريف وسط إطبلؽ نار متقطع، وتحركت ق

امتداد الشريط الحدودي باتجاه منطقة الفخاري حيث نفذت أعماؿ تجريف وتسوية مماثمة استمرت حتى 
 وقوع اي إصابات. دوف  .انسحبت مف المنطقة مف صباح اليـو نفسو11:30الساعة 

مف يـو  9:30الي الساعة توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حو  .10
مترًا، في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، وشرعت في أعماؿ  150، مسافة 25/3/2014الثبلثاء الموافق 

تسوية وتجريف استمرت عمى امتداد الشريط الحدودي، وتحركت تمؾ اآلليات شمااًل بمحاذاة الشريط 
لى شرؽ بمدة القرارة، واستمرت عممية الحدودي مرورًا بشرقي بمدة عبساف الكبيرة والجديدة وصواًل إ

 .انسحبت مف المنطقة مف مساء اليـو نفسو 4:00التوغل وسط تحميق لطائرات االحتبلؿ حتى الساعة 
مف  7:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 10توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بقوة مكونة مف ) .11

مترًا، مف حدود الفصل الشمالية في منطقة   200 ، لمسافة تقدر25/3/2014يـو الثبلثاء الموافق 
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الشوبكي الزراعية الكائنة شرؽ معبر "إيرز" شمالي بيت حانوف ، وسط اطبلؽ نار متقطع، ما  دفع 
 –إلى عدـ استكماؿ أعماؿ ورعاية مزروعاتيـ   -التي يممكونيا  –المزارعيف المتواجديف في مزارعيـ 

عمى حياتيـ. وانسحبت اآلليات المتوغمة عند حوالي السعة ومغادرة المكاف خوفا  –الخضروات 
األراضي  وتفيد المعمومات الميدانية أفمف مساء اليـو نفسو دوف وقوع اصابات أو أضرار.  14:15

المتوغل فييا سبق تجريفيا أكثر مف مرة وال يوجد فييا زراعات ولكف الخطر ىدد المزارعيف الذيف 
 .تواجدوا في المزارع المحيطة

مف يـو  8:00توغمت جرافة وآليتيف حربيتيف تابعات لقوات االحتبلؿ االسرائيمي عند حوالي الساعة  .12
تقريبًا في األراضي الفمسطينية في محيط معبر نحاؿ عوز،  100، مسافة 7/4/2014االثنيف الموافق 

قوات عند حوالي حيث قامت جرافة االحتبلؿ ببعماؿ تسوية لؤلراضي في تمؾ المنطقة، وانسحبت تمؾ ال
 مف ظير اليـو نفسو. 12:00الساعة 

يـو االثنيف مف  5:30اليات(، عند حوالي الساعة  9توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي معززة بنحو ) .13
، انطبلقا مف حدود الفصل شرؽ دير البمح، وواصمت االليات توغميا مسافة تقدر 7/4/2014الموافق 

إطبلؽ قذيفة مدفعية تجاه االراضي الزراعية في المنطقة، متر(، وتخمل عممية التوغل  100ب)
 مف اليـو نفسو، ولـ يسجل وقوع اصابات. 13:00وانسحبت القوة عند حوالي الساعة 

يـو االثنيف  مف 8:00اليات(، عند حوالي الساعة  9توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي معززة بنحو ) .14
شماؿ شرؽ قرية وادي غزة )جحر الديؾ(، ووصمت  ، انطبلقا مف حدود الفصل7/4/2014الموافق 

متر(، وتخمل عممية التوغل تسوية لؤلراضي القريبة مف حدود  50االليات توغميا مسافة تقدر ب)
 مف اليـو نفسو، ولـ يسجل وقوع اصابات. 16:00الفصل،  وانسحبت عند حوالي الساعة 

يـو  مف 7:30كرية، عند حوالي الساعة توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بعدد مف اآلليات العس .15
متر، شرؽ بمدة خزاعة شرؽ محافظة خاف  200، مسافة تقدر بحوالي 9/5/2014الجمعة الموافق 

يونس، وشرعت الجرافات العسكرية ببعماؿ تسوية وتجريف في األراضي الواقعة بمحاذاة حدود الفصل، 
 نسحبت إلى دخل الشريط الحدودي.صباحًا، ثـ ا 11:00واستمرت عممية التوغل حتى الساعة 

مف يـو  5:40توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .16
، انطبلقًا مف بوابة كيسوفيـ العسكرية، في بمدة القرارة شرؽ خاف يونس، 21/5/2014االربعاء الموافق 

مف القذائف المدفعية والدخانية سقط بعضيا وشرعت في أعماؿ تسوية وتجريف تخمميا إطبلؽ عدد 
شرؽ القرارة، كما سقطت عدة قذائف عمى تمة الكرد الواقعة بيف بمدة القرارة شماؿ خاف يونس ومدينة 

 .مف صباح اليـو نفسو 9:00الساعة دير البمح وسط قطاع غزة، واستمرت عممية التوغل حتى 
مف يـو  6:20 ساعةالحوالي ليات العسكرية، عند توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بعدد مف اآل .17

عماؿ تسوية وتجريف أ سريج شرؽ بمدة القرارة وشرعت في في منطقة ال ،21/5/2014األربعاء الموافق 
وتحركت تجاه الجنوب بمحاذاة شريط الفصل الحدودي شرؽ بمدتي عبساف الجديدة والكبيرة شرؽ خاف 

رشاشة تجاه الحقوؿ الزراعية، ما الحتبلؿ نيراف أسمحتيا اليونس، وخبلؿ عممية التوغل فتحت قوات ا
عامًا(، بسحجة عيار ناري في الرأس،  24سفر عف اصابة المواطف صالح أحمد عبد الجواد القرا )أ

 400د نحو ثناء وجوده في حقل زراعي عمى بعأظير اليـو نفسو،  12:15ي الساعة عند حوالوذلؾ 
لمصاب إلى مستشفى غزة األوروبي ووصفت المصادر الطبية حالتو ونقل ا ،متر عف الشريط الحدودي

 .مف المنطقة قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي انسحبت اليـو نفسومف  13:00بالطفيفة، وعند حوالي الساعة 
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، 1/6/2014مف يـو األحد الموافق  10:00توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، عند حوالي الساعة  .18
متر شرؽ بمدة الفخاري جنوب شرؽ مدينة خاف يونس، وشرعت في أعماؿ  200مسافة تقدر بحوالي 

تسوية وتجريف، كما أطمقت تمؾ القوات نيراف أسمحتيا الرشاشة وعدد مف القذائف المدفعية تجاه 
مف ظير اليـو نفسو  1:00األراضي الزراعية شرؽ بمدة الفخاري، واستمرت عممية التوغل حتى الساعة 

 وقوع أي إصابات.دوف  .انسحبت مف المنطقة
مف يـو  8:15توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، بعدد مف اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .19

مترًا، في بمدة الفخاري شرؽ خاف يونس،  200، مسافة تقدر بحوالي 18/6/2014االربعاء الموافق 
طبلؽ قذائف مدفعي ة تجاه األراضي الزراعية، وشرعت في أعماؿ تسوية وتجريف وسط إطبلؽ نار وا 

وقوع دوف  .انسحبت مف المنطقة مف صباح اليـو نفسو 10:30واستمرت عممية التوغل حتى الساعة 
 أي إصابات.

 
 4102يف املناطق املقيدة انىصىل حبسب احملافظت خالل انعاو  انتىغمشكم يىضح حاالث 

 
 
 

 :الحدوديةن في المناطق واعتقال الفمسطيني 
 

سياسة االعتقاؿ التعسفي بحق الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سواء مف اإلسرائيمي االحتبلؿ واصمت قوات 
وتستخدـ تمؾ القوات خبلؿ عمميات  . أو عند اقترابيـ مف حدود الفصل.خبلؿ توغبلتيا في أراضي القطاع

يوف والضرب واالقتياد االعتقاؿ إجراءات ميينة تحط مف الكرامة اإلنسانية كخمع المبلبس والتقييد وعصب الع
 عنوًة، ومف ثـ  تعرضيـ لمحاكمات غير عادلة حتى لو كاف المعتقل طفبًل.

 

 شمال غزة
26% 

 غزة 
11% 

 دٌر البلح
5% 

 خان ٌونس
58% 

 رفح
0% 
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اعتقمت خالليا في المناطق المقيدة الوصول،  اعتقال بحق الفمسطينيين حالة( 31نفذت قوات االحتالل )و 
  .( معتقال  منيم31، أفرحت عن )ال  ( طف22، من بينيم )ا  ( فمسطيني58)
 

 وضح عدد حاالت االعتقال والمعتقمين بحسب المحافظةجدول ي
 المحبفظت

 الحبالثعدد 
عدد 

 ينلقالمعت
االطفبل 

 منهم

 8 32 73 شمبل غزة

 3 4 2 غزة

 11 21 77 دير البلح

 0 0 0 خبنيىنس

 0 2 7 رفح

 22 45 77 المجمىع

 
 4102خالل انعاو يف املناطق املقيدة انىصىل  االعتقال وعدد املعتقهنيشكم يىضح حاالث 

 

 
 عمى النحو التالي: ويسمط التقرير الضوء عمى تمك الحوادث

 
 14:45اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركز داخل حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة  .1

، مواطنيف اثنيف قرب حدود الفصل الشمالية، شمالي قرية أـ 29/1/2014مف يـو األربعاء الموافق 
عامًا(، والطفل: جياد  19ر )البدوية( في محافظة شماؿ غزة، وىما: طارؽ أحمد عايد الزغيبي )النص

عامًا(، مف سكاف القرية، بينما كانا يرعياف األغناـ قرب الحدود. وتفيد  16ماىر يوسف أبو حشيش )
ناء اقترابيما مف التحقيقات الميدانية أف قوة اسرائيمية راجمة تواجدت في المكاف اعتقمت المواطنيف أث

 وأفرج عنيما بعد ثبلثة شيور. الحدود. ومحاولتيما التسمل لغرض العمل داخل األراضي المحتمة.

31, حاالت  

58, معتقلون  

22, األطفال منهم  

31, أفرج عنهم  
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اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل شماؿ شرؽ قرية وادي غزة )جحر  .2
ميف: عبدربو فرج هللا ، الطف19/1/2014حد الموافق يـو األمف  10:00 الديؾ(، عند حوالي الساعة

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

 نفسو اليـو وفي مساء غير معمومة،لجية  قوات االحتبلؿ ، واقتادتيـلغرض التسمل حدود الفصلمف 
 . بعد شيورالسواركة  أفرج عفعبر معبر بيت حانوف )ايرز(، فيما  ،أبو ظاىر :أفرجت عف الطفل

اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، الشاب: دمحم منصور عمي زايد  .3
، قرب الحدود شرقي 9/2/2014حد الموافق يـو األ مف 17:00عامًا(، عند حوالي الساعة  23)

جباليا. وأفاد ذوي المعتقل أنو لـ يعد لممنزؿ ولـ يعرفوا مكانو حتى أتاىـ اتصاؿ مف مجيوؿ يخبرىـ فيو 
مساء اليـو نفسو أف ابنيـ معتقل في نقطة شرطة اشدروت االسرائيمية، وتمقوا اتصااًل آخرَا مف مجيوؿ 

. وتفيد 17/2/2014سجف عسقبلف مساء يـو االثنيف الموافق  يخبرىـ فيو أف ابنيـ معتقل في
(، ويسكف أخوالو المناطق المحتمة منذ 852التحقيقات الميدانية أف زايد مريض نفسي يحمل الرقـ )

 وأفرج عنو بعد ثبلثة شيور. .عرؼ خمفية تسممو داخل حدود الفصل، وال ت1948العاـ 
 17:00ركزة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتم .4

، ثبلثة شباف اقتربوا مف الحدود شرقي جباليا في محافظة شماؿ 20/2/2014يـو الخميس الموافق  مف
عامًا(، ودمحم  19عامًا(، عطا يوسف حسف فياض ) 19غزة، وىـ: يسري غساف جبريل العجرمي )

 لباحث المركز وأفاد ذوي المعتقميف. مف سكاف مخيـ جباليا (، وجميعيـعاماً  20صبحي حسف فياض )
، وتمقت عائمة فياض اتصااًل مف الشرطة سويةً  خرجوا سوية صبيحة يـو الخميس نفسو :بنيـب

االسرائيمية تخبرىـ فيو أف ابنيـ معتقل لدييـ. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقميف اقتربوا مف السياج 
 وأفرج عنيـ بعد أربعة شيور. مل لؤلراضي المحتمة لغرض العمل.الحدودي بيدؼ التس

 17:00اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  .5
، شابيف اثنيف اقتربا مف الحدود شماؿ قرية أـ النصر البدوية 19/2/2014يـو األربعاء الموافق  مف

عامًا(، وسمماف نصر سمماف  26، وىما: عبلء عبد الرحمف مصباح غري ب )في محافظة شماؿ غزة
وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقميف اقتربا مف  (، وىما مف سكاف قرية أـ النصر.عاماً  19أبو قميق )

 وأفرج عنيما بعد ثبلثة شيور. السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي المحتمة لغرض العمل.
 16:30ت االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة اعتقمت قوا .6

، شاب وطفل اقتربا مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر 27/2/2014مف يـو الخميس الموافق 
عامًا(، والطفل:  18البدوية في محافظة شماؿ غزة، وىما: صبلح الديف صالح سميماف الرشايدة )

عامًا(، وىما مف سكاف قرية أـ النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية  17ى شحدة سميماف الرشايدة )مصطف
أف المعتقميف اقتربا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي المحتمة لغرض العمل. وأفرجت قوات 

قت عمى صبلح مف مساء اليـو نفسو، فيما أب 22:30االحتبلؿ عف الطفل الرشايدة عند حوالي الساعة 
 وأفرج عنو بعد شيور. الديف معتقبًل في سجف عسقبلف.

يـو السبت الموافق  مفاعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية،  .7
، شاب اقترب مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر البدوية في محافظة شماؿ غزة، 1/3/2014

الميدانية أف  التحقيقاتوتفيد عامًا(، مف سكاف قرية أـ النصر.  18و حشيش )وىو: عمر تيسير دمحم أب
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وأفرج عنو بعد  .أبو حشيش اقترب مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي المحتمة لغرض العمل
 أربعة شيور.

فةد ذوي المػجكو بةشح المرهز ب
أ
نوا

أ
هي مػجكو لدى لٍات ب ٍاالخمّس هفشي وغلممن ضبةح  9:00المػجكو خرج من موزلي غود شٍالُ الشةغة  :ة

أ
ة

ن غمر مٍزٍد فُ صرن المردؿ. 
أ
م فّي ا خبًر

أ
ًلي مشةء الخمّس هفشي ا

أ
م المػجكو: ؼةرؽ الزغّبُ اثطةًل بة زرى زةًر

أ
ن ا

أ
 الشجالؿ بػد ا

 
يـو الخميس الموافق  مفاعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية،  .8

، أربعة مواطنيف مف بينيـ طفل، اقتربوا مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر البدوية 6/3/2014
عامًا(، موسى سعيد عبد ربو "ارميبلت أبو  18في محافظة شماؿ غزة، وىـ: ىشاـ دمحم عايد الزغيبي )

 15)عامًا(، والطفل: وائل عيد أحمد فارس  23عامًا(، مسعد ناصر دمحم أبو فارس ) 19حشيش" )
عامًا(، وجميعيـ مف سكاف قرية أـ النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقميف خرجوا مف منازليـ 

مف مساء الخميس نفسو، وعمـ ذوييـ أنيـ معتقميف لدى قوات االحتبلؿ بعد  14:00عند حوالي الساعة 
يد المعمومات الميدانية أف أف أخبرىـ أحد شيود العياف باعتقاليـ لدى محاولتيـ اجتياز الحدود. وتف

وأفرج عنيـ بعد  المعتقميف اقتربوا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي المحتمة لغرض العمل.
 شيور.

اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، في ساعات مساء يـو االثنيف  .9
السياج الحدودي شمالي قرية أـ النصر "البدوية" في ، طفميف اثنيف اقتربا مف 3/3/2014الموافق 

 16عامًا(، وأمير عمي أحمد الزوارعة ) 17محافظة شماؿ غزة، وىما: موسى ماىر موسى العر )
وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقميف اقتربا مف السياج الحدودي بيدؼ  عامًا(، مف سكاف القرية.

 وأفرج عنيما بعد أربعة شيور. ل.التسمل لؤلراضي المحتمة لغرض العم
فاد ذوي المعتقلين

 
هٌمب باخث المركز وا

 
ِن ًمة 11:00ة صٍِة غود شٍالُ الشةغة خرز اا

أ
صرة الػر  ،من ضبةح الخوّن هفشي، ولم ِػلمٍا ا

أ
شجَ ثلكت ا

ن ابوٌم مػجكو ل 10/3/2014اثطةًل من الشرؼة الصرااّلّة مشةء ٍِم الخوّن المٍافق 
أ
م فّي ا  دٌِة فُ صرن ببر الشبع. ثخبًر

 
يـو األربعاء الموافق  مفاعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية،  .10

، شاب اقترب مف السياج الحدودي في محافظة شماؿ غزة، وىو: دمحم عوض دمحم 12/3/2014
ميدانية أف المعتقل خرج مف منزلو عاما(. وىو مف سكاف جباليا الجرف. وتفيد التحقيقات ال19السمطاف )

مف مساء اليـو نفسو وعمـ ذويو أنو معتقل لدى قوات االحتبلؿ بعد أف تمقوا  2:00عند حوالي الساعة 
عمى رقـ المنزؿ تفيد ببف ابنيـ  13/03/2014صباح يـو الخميس الموافق  1:30أىمو اتصااًل الساعة 

نية أف السمطاف اقترب مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل موقوؼ عند االحتبلؿ. وتفيد المعمومات الميدا
 وأفرج عنو بعد ثبلثة شيور. لؤلراضي المحتمة لغرض العمل.

يـو األربعاء الموافق  مفاعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية،  .11
حافظة شماؿ غزة، وىما: ، شاب وطفل اقتربا مف السياج الحدودي شرقي جباليا في م12/3/2014

عامًا(. وتفيد  16عامًا(، والطفل: موسى دمحم سمماف أبو راشد ) 25بساـ دمحم موسى الزوارعة )
التحقيقات الميدانية أف المعتقميف خرجا مف منزلييما صباح اليـو نفسو، وعمـ ذوييما أنيما معتقبلف لدى 

يفيد ببف ابنائيـ موقوفيف  13/03/2014لموافق قوات االحتبلؿ بعد تمقييـ اتصااًل مساء يـو الخميس ا
لدى االحتبلؿ. وتفيد المعمومات الميدانية أنيما اقتربا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي 
المحتمة لغرض العمل. وبعد متابعة المركز تبيف أف الطفل المعتقل أبو راشد في سجف عسقبلف. الجدير 
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وأفرج عنيما بعد  " بمخيـ جباليا، ويعاني مف مشكمة في السمع.9"ذكره أف أبو راشد مف سكاف بموؾ 
 شيور.

المتمركزة قرب حدود الفصل الواقعة شرؽ قرية وادي السمقا، جنوب  اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي .12
، ثبلثة أطفاؿ 12/4/2014مف يـو السبت الموافق  19:30شرؽ دير البمح، عند حوالي الساعة 

ود الفصل، حيث تخمل عممية االعتقاؿ إطبلؽ قنابل إنارة في سماء المنطقة، حد اجتيازا و حاول
عامًا(،  15عامًا(، أحمد يوسف سبلمة أبو مغصيب ) 16والمعتقميف ىـ: دمحم عاطف عايش الزر )

 17دمحم سميـ الزريعي )و ،حوكبلىما مف سكاف قرية وادي السمقا، وىـ طبلب في مدرسة ببلؿ بف ربا
اف مدينة دير البمح وىو طالب في المدرسة الثانوية الصناعية. وتـ اقتياد ثبلثتيـ إلى عامًا(، مف سك

ة مف القرية ولـ يعودوا جية غير معمومة. وحسب ذوييـ فقد خرجوا مف منازليـ تجاه المناطق الشرقي
 وأفرج عنيـ بعد شيور.  ،لمنازليـ

فصل الشمالية، مساء يـو األحد الموافق اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود ال .13
، شاب اقترب مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر البدوية في محافظة شماؿ غزة، 13/4/2014

عامًا(، مف سكاف قرية أـ النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية  20وىو: بساـ فيصل جمعة أبو حشيش )
تقمو، وعمـ ذويو أنو معتقل بعد أف شاىده أحد أقاربو أف قوات االحتبلؿ فتحت تجاىو النار قبل أف تع

يقترب مف الحدود. وتفيد المعمومات الميدانية أف أبو حشيش اقترب مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل 
 وأفرج عنو بعد أربعة شيور. لؤلراضي المحتمة لغرض العمل.

واقع جنوب شرؽ مكب النفايات الاعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل شرؽ  .14
، الطفل: نضاؿ 14/4/2014مف يـو االثنيف الموافق  14:00عند حوالي الساعة مدينة دير البمح، 

عامًا(، عندما حاوؿ اجتياز حدود الفصل، واقتادتو قوات االحتبلؿ إلى أحد 17رائد مصطفى الموح )
عبر بيت حانوف )إيرز(، وأطمق سراحو مساء المواقع العسكرية وأخضع لمتحقيق قبل أف يتـ نقمو إلى م

 اليـو نفسو.
 14:00اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة  .15

، طفبًل اقترب مف السياج الحدودي شماؿ قرية أـ النصر البدوية 18/4/2014مف يـو الجمعة الموافق 
عامًا(، مف سكاف قرية أـ  17حساـ مصطفى عبد ربو أبو حشيش )في محافظة شماؿ غزة، وىو: 

النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقل خرج مف منزلو عند حوالي صباح اليـو نفسو، وتمقى ذويو 
اتصااًل مف قوات االحتبلؿ أبمغوىـ فيو أنو معتقل لدييـ في سجف المجدؿ. وتفيد المعمومات الميدانية 

وأفرج عنيما  اقترب مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي المحتمة لغرض العمل. أف أبو حشيش
 بعد ثبلثة شيور.

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل، شرؽ مخيـ المغازي، الطفل بشار  .16
لي الساعة عامًا(، عندما حاوؿ اجتياز حدود الفصل، وذلؾ عند حوا 17عبدربو عايش أبو منديل )

، واقتادتو إلى أحد مراكز التوقيف، وىو طالب في 11/4/2014مف يـو الجمعة الموافق  17:30
 وأفرج عنو بعد شيور. الثانوية العامة ويقطف في مخيـ المغازي.

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل، شرؽ مخيـ المغازي، عند حوالي  .17
ىاني بدر محمود البوبمي  شاب وطفل، ىما:، 25/4/2014جمعة الموافق ـ المف يو  17:30الساعة 

عامًا(، عندما حاوال اجتياز حدود الفصل شرؽ مخيـ  18عامًا(، ودمحم عدناف عمى الرجودي ) 17)
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عدد مف الشباف  اعتقاليـالمغازي، وكبلىما مف مخيـ المغازي، وقد تصادؼ في المنطقة لحظة 
يمارسوف ىواية المعب عمى الدرجات البخارية في المناطق الشرقية لمخيـ المغازي،  واألطفاؿ الذيف كانوا

وشاىدوا الرجودي والبوبمي يجتازوا حدود الفصل وحضرت سيارات جيب تابعة لقوات االحتبلؿ 
 .اإلسرائيمي ونقمتيـ لجية غير معمومة، وقاـ الشباف بإببلغ ذوي المعتقميف

يمي المتمركزة قرب حدود الفصل شرؽ مخيـ البريج، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائ .18
عامًا(، ووفقًا  20حاتـ صقر أبو سميسل ) :، الشاب4/5/2014يـو األحد الموافق  مف 20:30

لممعمومات المتوفرة فقد حاوؿ أبو سميسل التسمل عبر حدود الفصل الواقعة شرؽ مخيـ البريج، وقامت 
عدة اعيرة نارية قبل أف تعتقمو، وفي وقت الحق أبمغت تمؾ القوات ذوي أبو  قوات االحتبلؿ بإطبلؽ
 .سميسل ببنو معتقل لدييا

يـو األربعاء الموافق  مفاعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية،  .19
ظة شماؿ غزة، ، شابيف اثنيف قرب حدود الفصل شماؿ قرية أـ النصر البدوية في محاف7/5/2014

عامًا(، وكبلىما  23عامًا(، وأحمد توفيق عبد هللا أبو سعيفاف ) 19ىما: عماد عبد هللا سبلمة غوانمة )
" بمخيـ جباليا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف شخص اتصل عمى ذوي أبو سعيفاف 5مف سكاف بموؾ "

مغيـ أنو وغوانمة معتقبلف وىما في ، مف رقـ خموي اسرائيمي، وأب11/5/2014مساء يـو األحد الموافق 
ايرز وعمييما توكيل محامي لمدفاع عنيما. وتفيد المعمومات الميدانية أف  الشابيف كانا يتواجداف عند 

 .ؤلراضي المحتمة ألسباب غير واضحةأقارب ليما في القرية وقت االعتقاؿ. وىما تسمبل ل
 11:00دود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل ح .20

، شاباف اقتربا مف الحدود شرقي جباليا في محافظة شماؿ غزة، 22/5/2014مف يـو الخميس الموافق 
عامًا(، مف  19) عامًا(، وخميس يحيى أحمد أبو خاطر 22وىما: غساف عبد العزيز فارس خضر )

. وأفاد ذوي المعتقميف أنيما خرجا سوية صبيحة يـو سكاف منطقة الجرف في جباليا بمحافظة شماؿ غزة
الخميس نفسو، وعمموا ببف قوات االحتبلؿ اعتقمتيـ مف شيود عياف. وتمقت عائمة خضر اتصااًل مف 

أخبرىـ فيو أنو معتقل في سجف عسقبلف. وتفيد التحقيقات الميدانية أف المعتقميف اقتربا مف السياج  ابنيـ
 .راضي المحتمةودي بيدؼ التسمل لؤلالحد

 18:00اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  .21
، ثبلثة شباف اقتربوا مف الحدود في منطقة أبو صفية شرقي 23/5/2014مف يـو الجمعة الموافق 

، أحمد دمحم دياب صالح عامًا( 18جباليا في محافظة شماؿ غزة، وىـ: شادي فتحي أحمد الحواجري )
عامًا(، مف سكاف منطقة الجرف في جباليا  20عامًا(، وحرب ماىر عبد الرحمف أبو وادي ) 18)

بمحافظة شماؿ غزة. وأفاد ذوي المعتقميف أنيما خرجا سوية صبيحة يـو الجمعة نفسو، وعمموا ببف 
الذي اعتقل في اليـو  -ضرقوات االحتبلؿ اعتقمتيـ مف شيود عياف. وعمموا أف عائمة المعتقل خ

أخبرىـ فيو أف الشباف معتقموف معو في سجف عسقبلف. وتفيد  ابنياتمقت اتصااًل مف  -السابق
وأفرج  التحقيقات الميدانية أف المعتقميف اقتربوا مف السياج الحدودي بيدؼ التسمل لؤلراضي المحتمة.

 عنيـ بعد شيور.
 16:30زة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمرك .22

، مواطنيف اثنيف تواجدا قرب حدود الفصل الشرقية شرقي منطقة 21/9/2014مف يـو األحد الموافق 
عامًا(، وعيد  19أبو صفية شرؽ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، وىما: أحمد جمعة اجخيدب الترابيف )
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ىما مف سكاف منطقة شعشاعة بجباليا. وتفيد التحقيقات الميدانية أف عامًا(، و  21نايف دمحم السماعنة )
وأفرج عنيما الشابيف اقتربا مف الحدود لغرض التسمل، واقتادتيما قوات االحتبلؿ إلى سجف عسقبلف. 

 بعد ثبلثة شيور.
، اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل شرؽ قرية وادي غزة )جحر الديؾ( .23

، اثنيف مف بينيـ طفل عندما حوال 28/10/2014يـو االثنيف الموافق  12:30عند حوالي الساعة 
 17عامًا(، دمحم وحيد حماد ثابت ) 19اجتياز حدود الفصل وىما: نور الديف حسف موسى الزوارعة )

الد الطفل ثابت عامًا(، وكبلىما مف سكاف قرية وادي غزة )جحر الديؾ(، ووفقًا لممعمومات المتوفرة مف و 
فقد تمقى اتصااًل مف رقـ ىاتف )مجيوؿ(ف أخبره المتصل أنو مف الشرطة اإلسرائيمية بمنطقة 

روت(، وأكد لو أف نجمو دمحم وحيد ثابت وشاب اخر يدعى نور الزوراعة قد تـ اعتقاليـ ومف دش)إ
 فرج عنيما بعد شيور.وأالمتوقع عرضيـ عمى المحكمة بعد التحقيق معيـ بتيمة اجتياز حدود الفصل. 

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل شرؽ قرية وادي غزة )جحر الديؾ(،  .24
، الطفل: أركاف فوزي عطية أبو غنيـ 28/9/2014مف يـو األحد الموافق  14:00عند حوالي الساعة 

حدود الفصل وقامت قوات االحتبلؿ  عامًا(، ووفقًا لممعمومات المتوفرة مف ذويو فقد حاوؿ اجتياز 16)
 باقتياده لجية غير معمومة. 

 17:00اعتقمت قوات االحتبلؿ االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة  .25
، شابيف اثنيف قرب حدود الفصل بالقرب مف حي النيضة، في 16/11/2014مف يـو األحد الموافق 

عامًا(، وأنس عبد الكريـ أبو جميداف،  19) يمية رفح، ىما: عماد سميـ الوقبمدة الشوكة، شرقي محافظ
عامًا(، مف سكاف بمدة الشوكة، شرقي رفح، وأفاد سكاف حي النيضة أف قوات االحتبلؿ قامت  19)

 .لمدة ساعة كاممة دوف وقوع إصاباتبإطبلؽ عدة قنابل مضيئة، وأعيرة نارية، 
مي المتمركزة عند حدود الفصل شرؽ قرية المصدر وسط قطاع غزة، اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائي .26

، ثبلثة فمسطينييف مف بينيـ طفل 20/11/2014مف يـو الخميس الموافق  16:00عند حوالي الساعة 
عندما حاوال اجتياز حدود الفصل شرؽ قرية المصدر وسط قطاع غزة، والمعتقميف ىـ: جماؿ دمحم جماؿ 

 20عامًا(، عبد هللا فرحاف أحمد أبو ظاىر ) 20حسني سبلمة العويدات )عامًا(، دمحم  17مصمح )
 عامًا( وجميعيـ مف سكاف مخيـ المغازي. 

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل شرؽ مدينة دير البمح، عند حوالي  .27
عامًا(،  17أبو ىولي ) ، فيد ىاني عبد المنعـ30/11/2014مف يـو األحد الموافق  21:00الساعة 

حدود  عامًا(، وكبلىما مف سكاف دير البمح، خبلؿ محاولتيـ اجتياز 21وشادي جابر عواد أبو ظاىر )
  .الفصل شرؽ مدينة دير البمح

هي:و
 
بٍ ًٍلي لباخث المركز با

 
فاد والد المعتقل فٌد ا

 
، من رلم 1/12/2014مشةء ٍِم الخوّن المٍافق  19:00غود شٍالُ الشةغة ثلكَ اثطةًل  ا

خبرى 
أ
ن هرلي مػجكو فُ صرن غشكالن وصّكدم ضبةح الدالخةء ب)مرٌٍؿ(، ا

أ
هي ثشلو غبر الصدود، للمصةهمة، 2/12/2014ة

أ
خبرى ل

أ
ِغةً  وا

أ
 ب ا

أ
شةدي  :نة

بٍ ظةًر اِغًة مػجكو مػي
أ
 ، ا

 
يـو مف  14:00اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي الساعة  .28

عامًا(، وجياد مصباح سميـ  20، كبًل مف ابراىيـ محمود سمماف العواودة )6/12/2014السبت الموافق 
ياز عامًا(، وكبلىما مف سكاف شرؽ مخيـ البريج، وسط القطاع، وذلؾ عندما حاوال اجت 18السواركة )

  .حدود الفصل، شرؽ مخيـ البريج
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فاد و
 
ن:  باخث المركز، والد المعتقل السٍاركة،ا

 
غوةم هةن زٌةد الشٍارهة  ابويبا

أ
 ُمجر(، شرل 400غلَ بػد شٍالُ )ثملنٌة الػةالة ِرغَ لؽّع من ال

خوةء الرغُ الجربة من  : ابراًّم الػٍاودة،ضدِكيومػي مخّم البرِذ، 
أ
كةمت لٍات الشجالؿ بةغجكةلٌمة، ولد ثلكَ اثطةًل غود شٍالُ فشدود الفطو، وا

ن زٌةد مػجكو لدٌِم وصّكدم للمصةهمة ضبةح ٍِم من الٍّم هف 21:00الشةغة 
أ
ٍهّم(، وا وف

أ
هي من شرؼة )ا

أ
خبرى المجطو من رلم ًةثف )مرٌٍؿ( ا

أ
شي، ا

شد المٍافق 
أ
خرًا ، همة ثلكَ ذوي الػٍاودة اثطةًل 7/12/2014ال

 
ن هرلٌم مػجكوا

أ
م ا  . لدى لٍات الشجالؿ ِخبًر

 
مف يـو  16:00حدود الفصل، عند حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند  .29

وىما الطفل:  ياز حدود الفصل شرؽ مخيـ البريج،، طفميف حاوال اجت11/12/2014الخميس الموافق 
عامًا(، وكبلىما مف سكاف  17عامًا(، محيسف تركي دمحم أبو عطيوي ) 16عدي صقر دمحم أبو حجير )

صااًل مف الشرطة االسرائيمية أخبرىـ فيو أف نجميـ عدي مخيـ البريج، وتمقى ذوي الطفل أبو حجير ات
 .تقبلف بحجة اجتيازىـ حدود الفصلوصديقو محيسف مع

مف يـو  18:00اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي الساعة  .30
: كـر ريج، وىمادود الفصل شرؽ مخيـ الب، شابيف حاوال اجتياز ح18/12/2014الخميس الموافق 
عامًا(، مف قرية  22عمى خميل دمحم أبو حجير )عامًا(، مف مخيـ البريج،  20وي )جابر عودة القرينا

وادي غزة )جحر الديؾ(، وقد تمقى ذوييـ اتصااًل مف الشرطة اإلسرائيمي يخبرىـ أنيما معتقميف بحجة 
 أنيما حاوال اجتياز حدود الفصل الشرقية.

اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي فتحت قوات االحتبلؿ  .31
، تجاه طفميف اثنيف اقتربا مف حدود الفصل 26/12/2014مف يـو الجمعة الموافق  12:00الساعة 

شمالي شرؽ مقبرة الشيداء اإلسبلمية شرؽ جباليا في حافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الطفل: 
عامًا(، ثـ قامت جنود االحتبلؿ باعتقالو واقتياده إلى مكاف غير  15الحمبلوي ) عمر ماىر جميل

 . ىذا ويتولى محامو مركز الميزاف متابعة قضيتو. وتفيد المعمومات الميدانية أف عمر كاف برفقة معمـو
 فبطمق جنود االحتبلؿ النار تجاىو ثـ السياج الحدودي واقترب عمر مفعامًا(،  12شقيقو معتصـ )

 بحالة صحية جيدة. 15/1/2015وأفرج عنو بتاريخ . اعتقمتو
ن
 
فاد والد الطفل باخث المركز با

 
هٌمة ذًبة فُ رشلة للمكبرة والموةؼق الشرلّة،  :وا

أ
خٍالٌم فُ غزبة غبد ربي بربةلّة، وغلم ا

أ
ؼفلّي ثٍزٌة إلَ موزؿ ا

ؼلق الشجالؿ الوةر ثرةًٌمة غود الشّةج الصدودي، خم اغجكلجي لٍة 
أ
خر من المنةن، وغود شٍالُ الشةغة وا

 
من ضبةح ٍِم  10:30اصرااّلّة بّومة فر ال

ن ؼفلي غمر ِػةلذ لدٌِم فُ  27/12/2014الشبت المٍافق 
أ
هي ؼبّب واصمي ِػكٍب وِػمو فُ مشجشفَ برزلي اإلصرااّلُ، وا

أ
اثطو فّي شخص لةؿ ا

زرِت
أ
هي غلَ  المشجشفَ، وًٍ مطةب بػّةر هةري فُ رهبة الشةؽ الّموَ، وا

أ
لي غملّة زراشّة رهب  لي غلٌّة بالثّن خةرزُ لجدبّت الػظةم، وؼمة

شرؼ، وؼلب بّةهةت الؽفو غمر 
أ
ؼفةؿ فُ مشجشفَ برزلي: ا

أ
هي ؼبّب ال

أ
ضصجي. بّومة اثطو بي شخص خةهُ مشةء الشبت هفشي مػرفًة هفشي بة

هي غلَ ضصجي. 
أ
 الشخطّة، وؼمة

 
 

 4102خالل انعاو حبسب احملافظت قيدة انىصىل يف املناطق امل عدد املعتقهنيشكم يىضح 
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 :انتياكات المناطق المقيدة الوصول خالل عدوان الجرف الصامد 

 

اليجمات الحربية واسعة خبلؿ  ارتكبت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي العديد مف االنتياكات المنظمة والجسيمة
الحركة في محيط المناطق منع  ماكل مباشر، بش الجرؼ الصامد( عدوافالنطاؽ التي شنتيا عمى قطاع غزة )

المقيدة الوصوؿ برًا أو الوصوؿ إلييا، كما حـر المزارعيف وصيادي الطيور وجامعي الحطب وعماؿ جمع الحجارة 
والحصى والحديد الخردة والببلستيؾ مف العمل وكسب الرزؽ، ورعاية المزارعيف ورعاة األغناـ لمزروعاتيـ 

طيمة أياـ  اة المدنييف مف تمؾ الفئات أو المواطنيف وسكاف المناطق الحدودية بالخطروماشيتيـ، بل وىدد حي
ألحق كما  ( يومًا، األمر الذي انعكس عمى أوضاعيـ المادية والمعيشية بشكٍل كبير.51)التي استمرت  العدواف 
راعية ومزارع الدواجف األراضي الزراعية والغرؼ الز  مف خبلؿ قصفدنية ممتمكاتيـ الم في خسائر فادحةبيـ 

استيداؼ  ، حيث رصد باحثو المركزوالماشية وكافة المنشآت القريبة مف حدود الفصل أو مف المناطق المقيدة
 أـ النصر قريةثـ األطراؼ الشمالية ل )السيفا، منطقة أبو ندى، بورة أبو سمرة.  الىيا بيتالمناطق المقيدة شمالي 

يت حانوف )أبراج الندى، ونياية شوارع السمطاف عبد الحميد والسكة وحمد ودمرة المناطق الشمالية لبو  )البدوية. 
وأبو عودة، ومحيط المدرسة الزراعية الثانوية والبورة "حي األمل"(. ثـ المناطق الشرقية لبيت حانوف )البورة، 

)خور زنوف، وأبو صفية،  جباليال ثـ األجزاء الشرقية واألحمر، والقطاع، والقطبانية، والفرطة، والنزازة، والمغاير(.
 مروًرا .غزة شماؿ محافظة في وتمة أبو الكاس، وأبو الحصيف، وسعدة، ومحيط مقبرة الشيداء اإلسبلمية(،

 غزة وادي وقرية التركماف الشرقي، منطقةمحيط معبر المنطار، و و  الشرقية، جديدة الواقعة جنوب المقبرة منطقةالب
 مخيـ :البمح دير محافظة شرؽ  الواقعة سكنيةال تجمعاتال ثـ .غزة حافظةم شرؽ  وجنوب شرؽ  ،)الديؾ جحر(

 شرؽ  الواقعة سكنيةال تجمعاتثـ  ال .السمقا واديو  دير البمح، ومدينة المصدر، قرية المغازي، مخيـ البريج،
 انتياءاً و  اري،الفخ وأخيًرا الجديدة، وعبساف الكبيرة، وعبساف خزاعة،و  سييبل، يونس: القرارة، وبني خاف محافظة

 .رفح محافظة شرؽ  الشوكة بمدةب

32, شمال غزة  

4, غزة  

20, دٌر البلح  

0, خانٌونس 2, رفح   
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وبدأت الحممة البرية العسكرية لقوات االحتبلؿ والتي رافقت عدواف الجرؼ الصامد مف المناطق المقيدة، حيث 
توغمت مئات اآلليات انطبلقًا مف حدود الفصل مف تمؾ المناطق، وجرفت وخربت آالؼ الدونمات مف األراضي 

ياه وخبليا النحل ومزارع الدواجف والماشية، بل وطاؿ مناطق سكنية ودمرىا بالكامل خصوصًا وآبار الم الزراعية
 .مناطق: أبراج الندى والبورة وشرؽ الشجاعية وفي الفخاري وعبساف والشوكة

ونظرًا ألف المركز أصدر عدة تقارير خاصة بعدواف الجرؼ الصامد فمف يتطرؽ التقرير لفترة العدواف الذي بدأ 
ألف سياقو يختمف مف حيث أنو يرصد انتياكات ، 26/8/2014وتواصل حتى تاريخ  7/7/2014ريخ بتا

وعميو فالتقرير ال يحتوي أية أحداث جاءت خبلؿ فترة المناطق المقيدة وليس اليجمات العسكرية واسعة النطاؽ. 
  اليجمات الحربية واسعة النطاؽ تمؾ، كذلؾ ال يشمل الخسائر التي وقعت خبللو.
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 الخاتمة
 

 

يعيشيا السكاف  التي المعاناة المناطق المقيدة الوصوؿ برًا مدى حوؿ التقرير وردىاي التي المعمومات توضح
 . كماالطيورالمدنييف والمتنزىيف والمزارعيف وجامعي الحجارة والحطب والحديد والببلستيؾ الخردة وصائدي 

 وأراضييـ المناطق، ىذه السكاف المدنييف في بحق تكبيا قوات االحتبلؿاالنتياكات التي تر  حجـ توضح
 االنتياكات مستوى  إلى تصل والتي تطاليا، قصف أو توغل عممية كل مع يترافقاألمر الذي  وممتمكاتيـ
اص شخالرابعة بشبف حماية األ فجني اتفاقية نصوص والسيما اإلنساني، الدولي القانوف  قواعدل المنظمةو  الجسيمة
 لممدنييف، وتحظر خاصة حماية التي توفر، 1949آب/أغسطس 12في وقت الحرب المؤرخة في  المدنييف
 .ديارىـقسريًا عف  تيجيرىـ أو ،ترىيبيـ أو لمخطر، حياتيـ تعريض

 

 العدواف اإلسرائيمي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامل أحد أف اإلنساف لحقوؽ  الميزاف مركز ويرى 
 وفي بشكل عاـ، غزة قطاع في المحتمة الفمسطينية األراضي في وممتمكاتيـ السكاف بحق المرتكبة لجرائـوا

 الدوؿ األطراؼ السيما الدولي، لممجتمع الفاعل الدور غياب ىو الخصوص، وجو عمى الحدودية المناطق
 لقواعد القانوف  االحتبلؿ قوات اتانتياك وقفل بالتحرؾ بواجبيا القياـ في الرابعة، جنيف اتفاقية عمى الموقعة
 ممزمة دولة االحتبلؿ أف عمى المركز ويؤكد .ي ومبلحقة مف يشتبو في ارتكابيـ جرائـ حرباإلنسان الدولي
 .محتمة الدولي كقوة القانوف  قواعد باحتراـ
 المتاخمة لمحدود وأراضييـ منازليـ مف رواىج   الذي الفمسطينييف بمئات الميزاف يذكر فإف مركز السياؽ، ىذا وفي
 أمنيػة، الحػدودي بػذرائع الشػريط توسػيع لصػالح بػاألرض وسػويت ىػدمت التػي المنػازؿ ومئات االحتبلؿ، دولة مع

 ذاتيا، لمدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالؼ
 

سطيني ، وحرماف الفميشدد الميزاف عمى أف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية والحصار المفروض عمى قطاع غزةو 
تبلؼ المزروعات  التنقل والحركةحقيـ في حرية مف مصادر رزقيـ ومف  وفي الوقت نفسو تعمل عمى تدمير وا 

االحتبلؿ عمى التحمل مف التزاماتيا القانونية بموجب القانوف  سمطاتيعبر عف إصرار إنما ، بالوسائل المختمفة
في محاولة فرض منطقة أمنية ف نجاح قوات االحتبلؿ يحذر مو  .قوؽ اإلنسافالدولي اإلنساني والقانوف الدولي لح

عمى األوضاع اإلنسانية لسكاف تمؾ المناطق أو مبلؾ األراضي التي ستحدثيا كارثية الثار ، بسبب اآلعازلة
فييا ومستويات معيشتيـ، كما  جمع الحجارة والحصى والحديد والببلستيؾوالعامميف في حقل الزراعة أو  الزراعية
 .عمى السمة الغذائية لقطاع غزة وقدرتو عمى تبميف حاجاتو الغذائية مف الخضرواتالبالغ ثر األ يحذر مف

 
لتحرؾ العاجل وتوفير الحماية لممدنييف في األراضي باالمجتمع الدولي يطالب الميزاف عميو فإف مركز و 

، كما القانوف الدولي اإلنساني ووقف االنتياكات اإلسرائيمية المنظمة لحقوؽ اإلنساف وقواعد الفمسطينية المحتمة
 عممحة لتفعيل أدوات المحاسبة، ووضيعيد التبكيد عمى أف مواصمة قوات االحتبلؿ لجرائميا يعبر عف الضرورة ال
 حد إلفبلت مرتكبي مثل ىذه الجرائـ مف العقاب واستمرار تمتعيـ بالحصانة.

 
 انتهى


