
  
  
  
  
  
  
  

  

  التقریر الشهري

  قوات االحتالل اإلسرائيلي يف قطاع غزةحول انتهاكات 
  م٢٠١٤مارس  ٣١الى  ١في الفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المعلومات الواردة في هذا التقریر موثقة لدى المركز ویمكن للباحثین والمهتمین الرجوع  إلیها من  :مالحظة
  .خالل المركز مباشرة



  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة 

 م١/٣/٢٠١٣واصلت قوات االحتالل اإلسرائیلي عدوانها علي الشعب الفلسطیني خالل الفترة الواقعة ما بین 
 واتفاقیات اإلنسانيوقد شهدت هذه الفترة تصعیدا وانتهاكات لقواعد القانون الدولي ، م٣١/٣/٢٠١٣وحتى 
قوات االحتالل للمدنین والنساء واألطفال واستهداف الصیادین داخل المیاه  استهداف، وذلك من خالل جنیف

قطاع غزة مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي اإلنساني واالتفاقیات والمواثیق  على  اإلقلیمیة وتشدید الحصار
ات االحتالل وذلك وفقًا لما تم رصده وتوثیقه من قبل التي قامت بها قو  ویتناول هذا التقریر االنتهاكات . الدولیة
  .مركز الفي وحدة البحث المیداني بالمیدانین  ین ثالباح

حیث   ٢٠١٤مارس شهر من االعتداءات على قطاع غزة خالل  ةفقد قامت قوات االحتالل بشن سلسل 
علیهم واطالق النار  قتهموقامت بمالح من الصیادین داخل المناطق التى سمحت بالصید بها  أعتدت على
  .الصیادین على عدد من

كما یستعرض التقریر االنتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل اإلسرائیلي من خالل استهداف المدنین العزل 
المناطق العازلة "التى كانت تسميالمتكررة في مناطق التماس  و التوغالتفي المناطق الحدودیة مع قطاع غزة 

وكذلك االستمرار في إتباع سیاسة العقاب الجماعي ، قها لالتفاقات الموقعة واالتفاقیات الدولیةفي ظل اخترا ،
شكل مخالفة لقواعد القانون الدولي اإلنساني وهو یمن خالل تشدید الحصار وٕاغالق المعابر بشكل مستمر 

عالقة، والتي كفلت حریة التنقل واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولكافة المواثیق واالتفاقیات الدولیة ذات ال
  .والحیاة الكریمة لإلنسان دون أي قید أو شرط

ویختتم التقریر بمطالب وتوصیات موجهة إلى الجهات المعنیة والمكلفة بإنفاذ القانون الدولي اإلنساني ومنع 
  . مخالفة قواعده ومحاسبة المسئولین عن ذلك أمام المحاكم الوطنیة والدولیة المختصة



  
  
  
  
  
  
  

                              

  

  العدد  طبیعة االعتداء
  ٤  قتل

  ٢  اعتقال
  ١١  اصابات

  ٣  قطاع غزة رضيأداخل  محدود توغل
  ٥                        على المواطنیین اطالق نار   

  ١٢  اعتداءات على الصیادین
  ١٠  اغالق المعابر

  
  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  

  :لقتل إطالق النار واستهداف املدنني وا: أوال 

عتدائتها على سكان االراضي الفلسطینیة في قطاع غزة وانتهاكاتها لحقوق ا اإلسرائیليواصلت قوات االحتالل 
على  "مارس"خالل شهر فقد قامت قوات االحتالل  ي المركز ثوسالمة المواطنین وذلك وفقا لما رصده باح

   :التالي النحو 

 صاروخ االستطالع االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتاًء، مس ٧:٥٠في حوالي الساعة  ٣/٣/٢٠١٤ االثنین 
 أدى مما  غزة قطاع شرق شمال حانون بیت مدینة شمال الحمید عبد السلطان بشارع تواجدوا مواطنین اتجاه حداو 

حیث استشهد على الفور ونقل األخر الى ) عام ٢١(مصعب موسى صابر حسن لزعانین  المواطنین مقتل ألى
حانون ومن تم الى كمال عدوان ومن تم الى مجمع الشفاء بمدینة عزة حیث توفى فى منتصف مستشفى بیت 

خر كان یسیر بالقرب من المكان وهو آبینما أصیب طفل ) عام ٢١(اللیل وهو المواطن شریف یوسف أحمد ناصر
  .وثم نقله لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة  )عام ١٥(محمد إبراهیم دیاب البسیوني 

 صاروخ الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء،  ٥:٠٥في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء 
 أن دون ، كبیرة بحفرة تسبب مما غزة قطاع شمال حانون بیت بلدة الصناعیة من بالقرب فارغة أرض اتجاه  حداو 

  . اصابات وقوع یسجل

 نیران المروحیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتاًء، مس ٩:٠٥في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء  
دون ، الثقیلة تجاه األراضي الزراعیة على طول الخط الفاصل شرق  مدینة بیت حانون شمال قطاع غزة  رشاشتها

  .أن یسجل وقوع اصابات

 نیران لمروحیةا االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتلیًال،  ١١:١٠وفي حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء 
دون ، الثقیلة تجاه األراضي الزراعیة على طول الخط الفاصل شرق  مدینة بیت حانون شمال قطاع غزة  رشاشتها

  .أن یسجل وقوع اصابات

 هبثمانی الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء،  ١٠:٠٤في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء 
 شرق جنوب غزة قطاع جنوب خانیونس غرب جنوب المقاومة الغراض ستخدمت  فارغة أرض اتجاه صواریخ

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ، كبیرة بحفر تسبب مما غزة مدینة



  
  
  
  
  
  
  

 الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء، ،  ١٠:٠٤في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء  
 غزة مدینة شرق جنوب الزیتون حي شرق  رفح غرب ومةالمقا ألغراض تستخدم  فارغة أرض اتجاه صاروخین

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ، كبیرة بحفر تسبب مما

 خمسة الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء، ،  ١٠:٠٤في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء  
  غزة قطاع شمال "النصر ام"لبدویةا القریة شرق جنوب المقاومة ألغراض تستخدم  فارغة أرض اتجاه صواریخ

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ، كبیرة حفر وٕایجاد بالمكان كبیرة مادیة بأضرار تسبب مما

 الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء، ،  ١٠:٢٠في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء 
 تسبب مما خانیونس غرب شمال المطاحن شركة غرب المقاومة ألغراض تستخدم  فارغة أرض اتجاه صاروخین

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ، كبیرة بحفر

 ستة الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء ،  ١٠:٢٠في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء  
 تسبب مام  غزة قطاع جنوب  رفح مدینة غرب شمال المقاومة ألغراض تستخدم  فارغة أرض اتجاه صواریخ

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ،  بالمكان مادیة وأضراد كبیرة بحفر

 ارخص الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساًء ،  ١٠:٢٠في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٤األربعاء 
 مام  غزة قطاع جنوب خانیونس شرق سهیال بنى شرق المقاومة ألغراض تستخدم  فارغة أرض اتجاه  فقط واحد

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ، كبیرة بحفر تسبب

 صاروخ الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمساء،  ١:٥٠في حوالي الساعة  ١٣/٣/٢٠١٤الخمیس  
 والدفیئات األشجار من عدد بتدمیر تسبب مما  غزة قطاع جنوب رفح مدینة شمال زراعیة أرض اتجاه  واحد

  . اصابات وقوع یسجل أن دون ، میاه وبئر ماضي ابو ظهیر عائلة من ألفراد تعود الحمامات الزراعیة

 الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقت .منتصف الیل  ١٢:٠٠في حوالي الساعة  ١٤/٣/٢٠١٤الجمعة  
ن غرب رفح جنوب قطاع غزة ، مؤجرة لعدد من المزارعین ع صئحكومیة بالموا زراعیة أرض اتجاه واحد صاروح

ى عشرین دفیئة یعود حق االنتفاع بها ألفراد من عائالت صریة االجتماعیة  مما أدى الى حواطریق الجمعیة الخی
  .دون أن یسجل وقوع إصابات ،خر آالهباش وصیام وزعرب وتدمیر جزئي لعدد 



  
  
  
  
  
  
  

 الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتمنتصف اللیل، ،  ١٢:١٠في حوالي الساعة  ١٤/٣/٢٠١٤الجمعة 
  .اصابات وقوع یسجل أن دون. المكان في كبیر انفجار صوت أدي مما المدمر السفینة مبنى فقط واحد بصاروخ

 االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتبعد منتصف اللیل، ،  ١٢:١٠في حوالي الساعة ١٤/٣/٢٠١٤الجمعة 
ارع صالح الدین شرق  مدینة رفح، جنوب  تجاه أرض تستخدم ألغراض التدریب الواقعة بش واحد بصاروخ الحربیة

  .دون أن یسجل وقوع إصابات،مما تسبب بحفرة كبیرة بالمكان .  قطاع غزة

مساء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة داخل  ١١:١٥في حوالي الساعة  ١٧/٣/٢٠١٤ االثنین 
 الرشاشة اسلحتها نیرانشمال قطاع غزة  شمال غرب بیت حانون" ایرز"الخط الفاصل في محیط معبر بیت حانون

  .إصابات وقوع یسجل أن دون . المواطنین أراضي تجاه المضیئة الیلیة والقنابل

مساء  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة داخل الخط  ١:٣٠في حوالي الساعة  ٢٠١٤/ ٢١/٣الجمعة 
لرشاشة تجاه  عدد من المواطنین تجمعوا في تظاهرة الفاصل على الحدود الشرقیة  نیران أسلحتها الفردیة وا

زلة بالقرب من الخط الفاصل شرق مقبرة الشهداء ااسبوعیة یخرج بها عدد من المواطنین للوصول للمناطق الع
 ١٧(اإلسالمیة شرق جبالیا شمال غزة، مما أدى الى إصابة أربعة من المواطنین من بینهم الطفل محمود أبو فول 

 ٢٥(نضال عبد الكریم نصر ) عاماً  ٢٠(عماد حسن العیوطي ) عاماً  ١٨(من فارس نعیم البس  وكال) عاماً 
بجراح  ولقد ثم نقلهم لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ووصفت المصادر الطبیة في مستشفى كمال ) عاماً 

 .عدوان حالتهم بین بالمتوسطة 

ت قوات  االحتالل المتمركزة داخل حدود الفصل مساء أطلق ٤:٠٠في حوالي الساعةم ٢٤/٣/٢٠١٤االثنین 
الشمالیة قذیفة مدفعیة، تجاه منطقة بورة أبو سمرة شمال بیت الهیا في محافظة شمال غزة، سقطت جوار غرفة 

  . مترًا، دون أن یسجل وقوع اصابات  ٥٠٠زراعیة في منطقة تبعد عن الحدود مسافة 

مساء  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة داخل الخط  ٢:٣٠عند حوالي الساعة  م٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة 
سالمیة نیران أسلحتها الفردیة والرشاشة تجاه الفاصل على الحدود الشرقیة خلف المقبرة الشرقیة مقبرة الشهداء اإل

قرب من عدد من المواطنین تجمعوا في تظاهرة اسبوعیة یخرج بها عدد من المواطنین للوصول للمناطق العزلة بال
الخط الفاصل شرق مقبرة الشهداء اإلسالمیة شرق جبالیا شمال غزة، مما أدى الى إصابة مواطن وهو محمود 

من سكان جبالیا ولقد ثم نقله الى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ووصفت المصادر )  عام١٨(النجار 
  الطبیة في مستشفى كمال عدوان حالته بالمتوسطة



  
  
  
  
  
  
  

صباحًا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة داخل  ١١:٢٠في حوالى الساعة  ٢٧/٣/٢٠١٤الخمیس 
 هالخط الفاصل  اتجاه منطقة  القطبانیة جنوب شرق مدینة بیت حانون،شمال قطاع غزة  نیران أسلحتها الفردی

عد عن الخط بتوالرشاشة تجاه المئات من المواطنین  مع عدد من المتضامنین األجانب تجمعوا في تظاهرة  
ضمن فعالیة شعبیة نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي إلحیاًء ذكرى یوم ) متر ١٠٠(الفاصل ما یقارب من 

والمواطن ) عام ٣٧(األرض  مما تسبب في إصابة مواطنین من بینهم صحفي وهو أیمن عید نصر اهللا الصیفي 
جراء استنشاق الغاز المسیل للدموع، حیث تم نقلهم إلى مستشفى كمال ، )عام ٢٤(فهد محمود توفیق درغام 

  .اصابتهم بالمتوسطة عدوان شمال قطاع غزة ووصف المصادر الطبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  

  التوغالت داخل ارضي املواطنني: انياث

 آلیات سبعة بحوالي اإلسرائیلي االحتالل قوات توغلتصباحًا،  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١١/٣/٢٠١٤الثالثاء 
 خزاعة شرق الفاصل السیاج طول على متر ٢٠٠ بحوالي تقدر لمسافة الحدودى الشریط من انطالقاً  عسكریة

وقامت بعملیات اطالق نار وقذائف وتجریف فى المكان دون ان یسجل  غزة قطاع جنوب سیون خان مدینة شرق
  .وقوع إصابات

، توغلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، معززة بعدة آلیات صباحاً  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ١١/٣/٢٠١٤الثالثاء 
شرعت    .متر شرق بلدة الشوكة ، إلى الشرق من مدینة رفح جنوب قطاع غزة ٥٠عسكریة، مسافة تقدر بحوالي 

تلك القوات في أعمال تسویة وتجریف على امتداد الشریط الحدودي  و تخلل ذلك تحلیق للطائرات الحربیة 
 الحربیة االسرائیلي االحتالل طائرات أطلقتصباحًا،  ١١:٣٠وفي حوالي الساعة ، المكان  ستطالعیة فىواال

زراعیه ، بالقرب من شارع صالح الدین في بلدة النصر، شمال  شرق مدینة رفح ما  أرض اتجاه صواریخ خمسة
لنت المصادر الطبیة أسفر عن اصابة ثالثة شباب بجروح خطیرة نقلوا على اثرها لمستشفى غزة األوربي حیث أع

عبد الشافي صالح أبو ) عام ٢٣(إسماعیل حامد أبو جودة) عام ٢٤( شاهر حموده أبو شنب .عن وفاتهم وهم  
  .وهم جمیعا من أفراد المقاومة الفلسطینیة وهم من سكان رفح) عام ٣٣(معمر

ل اإلسرائیلي، معززة توغلت قوات االحتالصباحًا، صباحا  ٧:٣٠في حوالي الساعة  ٢٥/٣/٢٠١٤الثالثاء 
المنطقة الصناعیة المدمرة شمال غرب بیت حانون في متر  ٢٠٠بسبعة آلیات عسكریة مسافة تقدر بحوالي 

حیث قامت تلك    .شمال غرب مدینة بیت حانون شمال قطاع غزة" إیرز"الواقعة إلى الشرق من معبر بیت حانون 
الحدودي ، وسط إطالق نار عشوائي، مما دفع المزارعین  القوات في أعمال تسویة وتجریف على امتداد الشریط

  .دون أن یسجل وقوع اصابات،على الحدود الشمالیة لمغادرة أرضیهم  خوفا على حیاتهم

توغلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، معززة بعدة آلیات صباحًا،  ٩:٣٠في حوالي الساعة  ٢٥/٣/٢٠١٤الثالثاء 
   .تر شرق بلدة خزاعة، إلى الشرق من مدینة خان یونس، جنوب قطاع غزةم ٢٠٠عسكریة، مسافة تقدر بحوالي 

شرعت تلك القوات في أعمال تسویة وتجریف على امتداد الشریط الحدودي  ثم تحركت شماًال باتجاه شرق بلدة 
وقوع  دون أن یسجل،عبسان الكبیرة مما دفع المزارعین على الحدود الشمالیة لمغادرة أرضیهم  خوفا على حیاتهم

  .اصابات

  
  



  
  
  
  
  
  
  

  :االعتداءات على الصيادين داخل املياه املقابلة لقطاع غزة  :ثالثا

ال زالت قوات االحتالل تمارس انتهاكاتها بحق الصیادین الفلسطینیین وتحاربهم في رزقهم حیث أن قوات 
لذي یعتبر انتهاكا األمر ا،في عرض البحرامیال بحریة "٦"لمسافة تزید عناالحتالل تمنع الصیادین من اإلبحار 

الدولیة باإلضافة إلي أنها تعتدي على الصیادین وتقوم بعملیات اعتقال متفرقة وكانت  لالتفاقیاتخطیرًا 
  :.األخیرة على النحو التالي اتنتهاكإل ا

المتمركزة في عرض  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتصباحًا،  ٦:١٠وفي حوالي الساعة  ١/٣/٢٠١٤السبت 
 بشكل رشاشتها نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةع غزة قبالبحر قطا

 ،الشمالیة الحدود من بالقرب بحري میل "٥" عن تقل مسافة على یبحرون كانوا الذین الصیادین قوارب تجاه كثیف
 من خوفا ةقالمنط من للفرار اضطروا نالذی ، الصیادین صفوف في الشدیدین والهلع الخوف من حالة أثار مما

  . إصابات وقوع یسجل أن دون .اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم

 الحربیة الزوارق أطلقتصباحًا،  ٦:١٠وفي حوالي الساعة  مساًء، ٨:٤٥في حوالي الساعة  ٨/٣/٢٠١٤السبت 
 شمال الهیا بیت بلدة غرب مالش السیاحي الفروسیة منتجع ةالمتمركزة في عرض بحر قطاع غزة قبال اإلسرائیلیة

 میل "٣" عن تقل مسافة على یبحرون كانوا الذین الصیادین قوارب تجاه كثیف بشكل رشاشتها نیران  غزة قطاع
 الذین ، الصیادین صفوف في الشدیدین والهلع الخوف من حالة أثار مما ،الشمالیة الحدود من بالقرب بحري

  . إصابات وقوع یسجل أن دون .اإلصابة أو لالعتقال عرضهمت من خوفا ةقالمنط من للفرار اضطروا

المتمركزة في عرض  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتمساًء،  ٨:٣٠في حوالي الساعة  ١٠/٣/٢٠١٤  االثنین
 بشكل رشاشتها نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةبحر قطاع غزة قبال

 ،الشمالیة الحدود من بالقرب بحري میل "٣" عن تقل مسافة على یبحرون كانوا الذین الصیادین قوارب تجاه كثیف
أحمد محمد العرایشي ) عام٢٦(أدهم خالد الهبیل أدى الى اصابة اثنین من الصیادین بطلقات مطاطیة وهم   مما

 كحاق أضرار بعدد من المراكب والشباصیبوا باألقدام من سكان معسكر الشاطئ باإلضافة إلى إلأ) عام٢٤(
    .الخاص بالمراكب المستهدفه 

المتمركزة في  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقت صباحًا،  ٧:٤٠في حوالي الساعة  ١١/٣/٢٠١٤الثالثاء 
 نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةعرض بحر قطاع غزة قبال

 من بالقرب بحري میل "٣" عن تقل مسافة على یبحرون كانوا الذین الصیادین قوارب تجاه كثیف بشكل شتهارشا



  
  
  
  
  
  
  

 من للفرار اضطروا الذین ، الصیادین صفوف في الشدیدین والهلع الخوف من حالة أثار مما ،الشمالیة الحدود
  .  باتإصا وقوع یسجل أن دون .اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنقطة

المتمركزة في  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتصباحا،  ١١:١٥في حوالي الساعة  م١١/٣/٢٠١٤الثالثاء 
 نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةعرض بحر قطاع غزة قبال

 من بالقرب بحري میل "٥" عن تقل سافةم على یبحرون كانوا الذین الصیادین قوارب تجاه كثیف بشكل رشاشتها
 من للفرار اضطروا الذین ، الصیادین صفوف في الشدیدین والهلع الخوف من حالة أثار مما ،الشمالیة الحدود
  .  إصابات وقوع یسجل أن دون .اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنقطة

المتمركزة في عرض  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتمساًء،  ٢:٠٠في حوالي الساعة  م١١/٣/٢٠١٤الثالثاء 
 بشكل رشاشتها نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةبحر قطاع غزة قبال

 من بالقرب بحري میل "٦" عن تقل مسافة على یبحرون كانوا الذین الفلسطینیین الصیادین قوارب تجاه كثیف
شعبان )عام  ٢٤(جهاد بشیر شعبان ابو ریالة الصیادین بأعتقال االسرائیلیة البحریة قوات وقامت ،ةالشمالی الحدود

 وقامت البحرى اسدود میناء إلى ومركبهم اقتادتهم و البحر میاه فى اعترضتهم ان بعد).عام ٣٤( عدنان ابو ریالة
  .حانون بیت معبر ریقط عن الیوم نفس من متأخر وقت في عنهم افرجت ثم ومن معهم بالتحقیق

المتمركزة في عرض  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتصباحًا،  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ١٥/٣/٢٠١٤بتالس
 بشكل رشاشتها نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةبحر قطاع غزة قبال

 ،الشمالیة الحدود من بالقرب بحري میل "٦" عن تقل مسافة على رونیبح كانوا الذین الصیادین قوارب تجاه كثیف
 من خوفا المنقطة من للفرار اضطروا الذین ، الصیادین صفوف في الشدیدین والهلع الخوف من حالة أثار مما

  . إصابات وقوع یسجل أن دون .اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم

المتمركزة في  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتًء، مسا ١٠:٣٠وفي حوالي الساعة  ١٥/٣/٢٠١٤السبت 
 نیران  غزة قطاع شمال الهیا بیت بلدة غرب شمال السیاحي الفروسیة منتجع ةعرض بحر قطاع غزة قبال

 یستخدم الزینقوا من بمخزن النیران اشتعال إلى أدى مما كثیف بشكل الشمالیة السواحل تجاه كثیف بشكل رشاشتها
من سكان العطاطرة في بلدة بیت الهیا، ) عام ٥٣(ینتفع به الصیاد نبیل محمد سعید العطار لصیدا أدوات لحفظ

  .دون أن یسجل وقوع اصابات.ما أدى لتدمیره بالكامل وتدمیر جمیع المعدات بداخله من الشباك ولوازم الصید 

المتمركزة في  اإلسرائیلیة الحربیة الزوارق أطلقتصباحًا ،  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١٧/٣/٢٠١٤ االثنین
 قوارب تجاه كثیف بشكل رشاشتها نیران قبالة شواطئ خان یونس، جنوب قطاع غزةعرض بحر قطاع غزة 



  
  
  
  
  
  
  

 حالة أثار مما ، الشمالیة الحدود من بالقرب بحري میل "٦" عن تقل مسافة على یبحرون كانوا الذین الصیادین
 لالعتقال تعرضهم من خوفا المنقطة من للفرار اضطروا الذین الصیادین صفوف في الشدیدین والهلع الخوف من
  . إصابات وقوع یسجل أن دون .اإلصابة أو

فجرًا، أطلقت الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة المتمركزة في عرض  ٠٣:٠٠في حوالي الساعة  م٢٦/٣/٢٠١٤األربعاء 
وقذائفها الموجه بشكل كثیف تجاه  بحر قطاع غزة قبالة شواطئ مدینة رفح جنوب قطاع غزة نیران رشاشاتها

میل بحري فتحت الزوارق الحربیة " ٢" مراكب الصیادین الفلسطینیین المتواجدین في عرض البحر لمسافة تقل عن
، من سكان مدینة )عام٥٠(اإلسرائیلیة نیران أسلحتها الرشاشة، مما أدى الى إصابة الصیاد محمد حسن األقرع 

منازل  تعود لعائلتي  النحال وأبو عودة  تقع على شاطئ البحر  ٣وتضرر . یندیر البلح، بشظایا في الساق
  .ومسجد أتباع األمین محمد باضرار جزئیة 

أطلقت الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة المتمركزة في عرض بحر  ٩:٠٠عند حوالي الساعة  م٢٩/٣/٢٠١٤السبت 
بشكل كثیف تجاه مراكبین لصیادین الفلسطینیین قطاع غزة قبالة منتجع الفروسیة السیاحي نیران رشاشاتها 

میل بحري مما دفع الصیادین لمغادرة میاه البحر حفاظا على " ٤" المتواجدین في عرض البحر لمسافة تقل عن
  .حیاتهم ، دون أن یسجل وقوع اصابات

ركزة في عرض أطلقت الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة المتممساء  ٧:٠٠عند حوالي الساعة  ٢٩/٣/٢٠١٤السبت 
بحر قطاع غزة قبالة منتجع الفروسیة السیاحي نیران رشاشاتها بشكل كثیف تجاه مراكب الصیادین الفلسطینیین 

میل بحري مما دفع الصیادین لمغادرة میاه البحر حفاظا على " ٤" المتواجدین في عرض البحر لمسافة تقل عن
  .حیاتهم ، دون أن یسجل وقوع اصابات



  
  
  
  
  
  
  

  ر احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزةاستمرا: ابعاً ر

ملیون ونصف الملیون فلسطیني  من أكثر سلطات االحتالل اإلسرائیلي سیاسة العقاب الجماعي بحق واصلت
في قطاع غزة وهذه السیاسة تتمثل باستمرار إغالق كافة المعابر والمنافذ المتصلة بالقطاع والتحكم بدخول 

إغالق  ،محدوده كما قامتتقوم بفتح المعابر إال لبضع ساعات  لمحیث  البضائع والمستلزمات الضروریة،
في نوعیة  هاتحكمباإلضافه إلى  "ومی ١٠ "دة مشهر البو سالم التجاري الوحید لقطاع غزة خالل أمعبر كرم 

طن ال تفي إال بجزء بسیط من حاجة المواال تغطى كافة القطاعات واالحتیاجات و البضائع التي تدخلها والتي 
 لخدماتيالفلسطیني مما انعكس بشكل خطیر على كافة نواحي الحیاة في قطاع غزة خصوصًا على الصعید ا

واالقتصادي، وال زالت مسألة إغالق المعابر منذ أكثر من ست سنوات تلقي بظاللها على المواطن الفلسطیني 
الفة لكافة القوانین والمواثیق بین صفوف المواطنین  األمر الذي یشكل مخ  الفقر والبطالة معدالتحیث 

  . واألعراف الدولیة، التي تحظر العقوبات الجماعیة

  

  انتهــــــى

 

 

  


