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 امللخص
، حيث صعدت قوات 2016 ينايرواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين خالل شهر 

 إطالقكثفت من عمليات االحتالل من اعتداءاتها ضد قطاع غزة خالل الشهر المنصرم بصورة صارخة، حيث 
نار خالل شهر  إطالقعملية  (30) مركز حماية لحقوق اإلنسانر على طول الحدود حيث سجل باحثو النا

 (47)، واصابة مواطنين (3)المنصرم، كما رصدوا ثالثة عمليات توغل أسفرت عن مقتل  2016 يناير
لحاق أضرارا بليغة في ممتلكات المواطنين، ومتسببة في إثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط  آخرين، وا 

 المواطنين. 

الصيادين الفلسطينيين في عرض من اعتداءاتها بحق حرية اإلسرائيلية الب قوات صعدتوفي سياق متصل فقد 
على الصيادين ت اعتداءا (9) مركز حماية لحقوق اإلنسان و، حيث سجل باحثخالل الشهر المذكور البحر

و داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها، كما قامت قوات االحتالل بإغالق المعبر "معبر كرم أب
 ، وذلك وفقا لما هو موضح في الجدول أدناه.تسعة أيامسالم التجاري" 

 

 العدد طبيعة االعتداء
 3 قتل

 47 إصابات
 6 اعتقال
 4 ضي قطاع غزةاتوغل محدود داخل أر 

 30 إطالق نار على المواطنين
 9 اعتداءات على الصيادين

 9 إغالق المعابر
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 مقدمة
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني خالل الفترة الواقعة ما بين            

ني الفترة تصعيدا وانتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنسا وشهدت هذه ،31/1/2016وحتى  1/1/2016
والصيادين داخل  ،األعيان المدنية غزة وخاصة قطاعفي استهداف قوات االحتالل للمدنيين واتفاقيات جنيف ب

وتشديد الحصار على قطاع غزة مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي اإلنساني  ،والمزارعين ،المياه اإلقليمية
 واالتفاقيات والمواثيق الدولية.

 3مقتل عن  أسفرت 2016 ينايرسلسلة من االعتداءات على قطاع غزة خالل شهر بفقد قامت قوات االحتالل 
صابة و  ينمواطن  والمتوسطة.تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة  (47)ا 

كما واصلت اعتداءاتها ضد المدنيين العزل في المناطق الحدودية للقطاع من خالل توغالتها المتكررة في  
البحر  ويرصد التقرير تزايد االعتداءات على الصيادين في عرض, العازلة تسمي "المناطق التيمناطق التماس 

مقابل شواطئ قطاع غزة،  واالستمرار في إتباع سياسة العقاب الجماعي من خالل استمرار تشديدها للحصار 
غزة وا غالق المعابر مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي اإلنساني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قطاع على 

تكفل حرية التنقل والحياة الكريمة لإلنسان دون أي قيد أو وكافة المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات العالقة، التي 
 شرط.

في قطاع  حماية لحقوق اإلنسانفي هذا التقرير يرصد الباحثون الميدانيون في وحدة البحث الميداني بمركز 
 ينايرالفترة الواقعة بين األول والحادي والثالثون من  خالل غزة االنتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل

2016. 

 

من  الرجوع إليهامالحظة: املعلومات الواردة يف هذا التقرير موثقة لدى املركز وميكن للباحثني واملهتمني 

 خالل املركز مباشرة.
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 والقتل: نيإطالق النار واستهداف املدني أوال:

ث تم رصد وتوثيق " حيينايرواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها بحق المواطنين خالل شهر "         
 االنتهاكات التالية:

 واحد صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، 4:50 الساعة حوالي في 2/1/2016السبت 
 من بحاله تسبب مما غزة، مدينة غربي شمال المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه

 .إصابات وقوع يسجل أن دون  والنساء، األطفال بين خاصة شديدة والهلع الخوف

 واحد صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، 4:50 الساعة حوالي في 2/1/2016السبت 
 غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شرقي جنوب المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  كلي، بشكل الموقع داخل لإرسا برج تدمير إلى أدى مما

 واحد صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، 5:15 الساعة حوالي في 2/1/2016السبت 
 مما غزة، قطاع وسط البريج، شرقي جنوب المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  المكان في كبيرة حفره إحداث إلى أدى

 داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت الظهر، بعد 2:30 الساعة حوالي في 3/1/2016األحد  
 واألعيرة الرشاشة، أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال الهيا بيت بلدة شمال سمرة أبو بورة شمالي الفاصل الخط

 االعتقال، أو اإلصابة من خوفا المكان لمغادرة المزارعين دفع ما الحدودية، المنطقة تجاه الغاز وقنابل المعدنية
 إصابات. وقوع يسجل أن دون 

 داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت الظهر،بعد  2:30حوالي الساعة  في 1/1/2016الجمعة  
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت معبر

 أهالي مع تضامناً  غزة شمال محافظة في حانون  بيت شمالي المزبلة منطقة في تظاهروا الذين واألطفال المواطنين
 امم الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء وقاموا الغربية والضفة القدس
  بالمتوسطة. جراحهم االندونيسي مستشفى في الطبية المصادر ووصفت طفل، أحدهما .مواطنين (2) بةإلصا أدي

 الخط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحا، 11:00 الساعة حوالي في 2/1/2016الثالثاء 
 الغاز وقنابل المعدنية واألعيرة ة،الرشاش أسلحتها نيران غزة، بمدينة الشجاعية حي شرق  الطاقة بمنطقة الفاصل
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 يسجل أن دون  االعتقال، أو اإلصابة من خوفا المكان لمغادرة دفعهم ما األغنام، ورعاة الحدودية المنطقة تجاه
 إصابات. وقوع

 الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 1:00حوالي الساعة  في 8/1/2016الجمعة 
 الذين الشبان من عدد تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق  الشجاعية حي شرق  الفاصل
 باألعيرة منهم (2) أصيب مواطنين، (5) إصابة أدي ما والقدس، الغربية الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا
 غزة. بمدينة الشفاء مستشفى إلى نقلهم تم المعدنية باألعيرة (3و) النارية،

 معبر داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 2:00حوالي الساعة  في 8/1/2016جمعة ال
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت

 أهالي مع تضامنا غزة شمال ظةمحاف في حانون  بيت شمالي المزبلة منطقة في واألطفال تظاهروا الذين المواطنين
 مام الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء وقاموا الغربية والضفة القدس
  غزة. قطاع شمال االندونيسي المستشفى الى نقلهم تم الرأس، في اصابته أحدهما مواطنين، (3) إلصابة أدي

 الخط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء, 2:00 الساعة حوالي  8/1/2016الجمعة 
 مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها القطاع،نيران وسط البريج، مخيم شرق  االحتالل دولة مع الفاصل

 جراء الغريبة والضفة القدس أهالي مع لتضامنل الفاصل الخط من مقربة على تظاهروا الذين واألطفال الشبان من
 جهاد الدين سيف الطفل إصابة  إلى أدى مما بالحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات
صابة الظهر أسفل ناري  عيارب وأصيب عام(، 16الهور)  وأصيب عام( 22 القريناوي) عطية جهاد  المواطن وا 
  غزة قطاع وسط البلح دير شرق  األقصى اءشهد لمستشفى أثرها على نقلهم تم األيسر الفخذ في ناري  عيار

  بالخطيرة. الطفل جراح ووصفت

 الرشاشة أسلحتها نيران اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 3:00 الساعة حوالي في 8/1/2016الجمعة 
 خان من الشرق  إلى الجديدة عبسان وشرق  الكبيرة، بعبسان الفراحين منطقة شرق  الواقعة واألحياء األراضي تجاه
 ناري  بعيار ،(عام 29) اسحق أبو حسين شوقي فريد المواطن إصابة الى أدى مما القطاع، جنوب يونس

 .بالطفيفة إصابته ووصفت العالج، لتلقي األوروبي غزة مستشفى إلى نقله وجرى  يده، في سطحي

 على لمتمركزةا ئيلياإلسرا االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 8:30 الساعة حوالي وفي 13/1/2016األربعاء  
 المواطنين من مجموعة قذيفة غزة، قطاع شمال الهيا، بيت بلدة غرب شمال  الساحل من بالقرب الفاصل الشريط
 زعيتر) أبو سلمان أسعد موسي  مقتل الى أدى مما متر 400 عن تزيد مسافه بعد على البحر شاطئ من بالقرب
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 كما الصدر، من اليسرى  الناحية في الشظايا من كبير ددبع اصابته بعد جباليا، مخيم سكان من  عام( 31
 جراح ووصفت جباليا، في اإلندونيسي المستشفى إلى جميعا نقلهم تم وقد متفرقة بأنحاء بشظايا  اخرين 3 أصيب

 محمد أنيس للمواطن ملكيته تعود ”مجداف“ صيد قارب لتدمير القصف عملية أدت كما ,بالمتوسطة المصابين
 ن.السلطا أحمد

 الخط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 4:20في حوالي الساعة  16/1/2016السبت 
 وقوع يسجل أن دون  المزارعين، تجاه أسلحتها نيران القطاع، وسط البريج، مخيم شرق  االحتالل دولة مع الفاصل
 .إصابات

 الشريط خلاد المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل واتق أطلقت مساء، 1:30في حوالي الساعة  15/1/2016الجمعة 
 تظاهروا الذين الشبان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق  الشجاعية حي شرق  الفاصل
( بأعيرة نارية.تم نقلهم 3( مواطنين، من بينهم )5إلصابة ) أدي امم والقدس، الغربية الضفة أهالي مع للتضامن

 .العالج لتلقى غزة مدينة شرق  اءالشف مستشفى إلى

 مدفعية قذائف عدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ، 2:00وفي حوالي الساعة 15/1/2016الجمعة  
 تجاه الغاز وقنابل غزة، قطاع وسط مخيم البريج شرق  الواقعة واألحياء األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها ونيران
الى مقتل كال من محمد  أدي امم ، والقدس الغربية الضفة أهالي مع تضامنلل تظاهروا الذين الشبان من عدد

عامًا(، من سكان مخيم البريج، جراء إصابته في الرقبة، ، كما أصيب الشاب محمد  18عادل محمد أبو زايد )
ى عامًا(، من سكان خان يونس، بعيار ناري في البطن ونقل إلى مستشفى شهداء األقص 26مجدي عزمي قيطة )

 إلى( مواطنين اخريين بأعيرة نارية.تم نقلهم 2في دير البلح، أعلن عن وفاته بعد حوالى  ساعة فيما أصيب )
 العالج لتلقى البلح دير مدينة في األقصى شهداء مستشفى

مساء أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتواجدة داخل معبر  2:00الساعة  حواليفي  15/1/2016الجمعة 
"ايرز" شمال غرب بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، عشرات قنابل الغاز تجاه العشرات من  بيت حانون 

مع أهالي القدس والضفة الغربية وقاموا  تضامناً الطريق المؤدي الى المعبر  على طولالمواطنين الذين تظاهروا 
( مواطنين، 6أدي إلصابة ) مام الليل،بإلقاء الحجارة تجاه جنود االحتالل. استمرت المواجهات حتى ساعات 

ووصفت المصادر الطبية  الغاز،( منهم باألعيرة المعدنية، فيما أصيب األخرين بقنابل 4بينهم طفالن، أصيب )
 في المستشفى اإلندونيسي جراحهم بالطفيفة.
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 الخط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباًحا، 9:00حوالي الساعة  في 24/1/2016األحد  
 لمدينة خان يونس، نيران أسلحتها الرشاشة على فترات ُمتقطعة تجاه الحقو  شرق " من بوابة "شراب العسل الفاصل

 أن دون  االعتقال، او اإلصابة من خوفا المكان لمغادرة المزارعين دفع مما ،وخزاعةالزراعية شرق بلدتي الفخاري، 
 إصابات. وقوع يسجل

 واحد صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجًرا، 2:15الساعة حوالي  في 25/1/2016االثنين 
شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع  المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه
 يسجل أن دون  والنساء، ألطفال بين خاصة شديدة والهلع الخوف من وحاله المكان في كبيرة لحفرة دىأ مما .غزة
  .إصابات وقوع

 صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، 2:30حوالي الساعة  وفي 25/1/2016االثنين  
جنوب غربي مدينة دير البلح، وسط  المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه واحد

 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،كليموقع بشكل تدمير برج إرسال داخل ال أدى إلىقطاع غزة. مما 

 داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 1:30في حوالي الساعة ، 22/1/2016الجمعة 
 الشبان من عدد تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق  الشجاعية حي شرق  الفاصل الشريط
أصيب  .( مواطنين، من بينهم طفل10إصابة ) أدي ما والقدس، الغربية الضفة هاليأ  مع للتضامن تظاهروا الذين

 غزة بمدينة الشفاء مستشفى إلى نقلهم المعدنية، تم( باألعيرة 6( منهم باألعيرة النارية، وأصيب )4)

 الخط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 2:00حوالي الساعة  في22/1/2016الجمعة 
 تجاه الغاز وقنابل المعدنية واألعيرة الرشاشة، أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس، خان مدينة شرق  الفاصل
 19) ديب أبو موسى مقبول المواطن إلصابة أدى مما الحدودي، الشريط قرب تجمعوا الذين الشبان من العشرات

 .بالمتوسطة حالته ووصفت العالج، لتلقي وروبياأل غزة مستشفى إلى نقله وجرى  البطن، في ناري  بعيار ،عاًم(

 مدفعية قذائف عدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 2:00 الساعة حواليفي  22/1/6201الجمعة 
 تجاه الغاز وقنابل غزة، قطاع وسط البريج مخيم شرق  الواقعة واألحياء األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها ونيران
 شادي الفتى إصابة إلصابة أدي امم والقدس، الغربية الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين الشبان من عدد
 في األقصى شهداء مستشفى إلى إثرها على نقل اليمنى، القدم في ناري  بعيار عامًا، 18 عياش، أبو الدين سعد
 .العالج لتلقى البلح دير مدينة
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 بصاروخيين الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، 1:50في حوالي الساعة  25/1/2016االثنين 
 مما جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه

 .إصابات وقوع يسجل أن دون  والنساء، األطفال بين خاصة شديدة والهلع الخوف من بحاله تسبب

 واحد صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، 2:30الساعة  في حوالي 25/1/2016االثنين 
أدى جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. مما  المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،بالمكانايجاد حفرة كبيرة و  سماع صوت انفجار كبير إلى

صباحا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  7:30في حوالي الساعة  28/1/2016الخميس 
األبراج العسكرية شرق بلدة جحر الديك جنوب مدينة غزة " نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه األراضي الزراعية مما 

 .وقوع إصابات دون أن يسجل المكان،تسبب بحاله من الخوف في صفوف المزارعين مما دفعهم لمغادرة 

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  صباحا، 8:00في حوالي الساعة  28/1/2016الخميس 
موقعي كيسوفيم وأحراش كيسوفيم " نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين ورعاة األغنام وصيادي العصافير 

دون أن  المكان،وف في صفوفهم مما دفعهم لمغادرة شرق بلدة القرارة شرق خان يونس مما تسبب بحاله من الخ
 .وقوع إصاباتيسجل 

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  صباحا، 8:30في حوالي الساعة  28/1/2016لخميس ا
موقعي كيسوفيم وأحراش كيسوفيم " نيران أسلحتها الرشاشة وعدة قنابل صوت باتجاه األراضي الزراعية شرق بلدة 

وقوع دون أن يسجل  المكان،القرارة شرق خان يونس مما تسبب بحاله من الخوف في صفوفهم مما دفعهم لمغادرة 
 .إصابات

 مدفعية قذائف عدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 1:40 الساعة حوالي في 29/1/2016الجمعة 
 محافظة في جباليا شرق  اإلسالمية الشهداء مقبرة شرقي الواقعة واألحياء األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها ونيران
 أدي مام والقدس، الغربية الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين الشبان من عدد تجاه الغاز وقنابل غزة، شمال

 في الطبية المصادر ووصفت نارية، بأعيرة أصيبوا (3) منهم طفل، بينهم من بجراح مواطنين (6) إلصابة
 .غزة مدينة سكان من وهم بالطفيفة، راحهمج الشفاء مستشفى

 معبر داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، 2:30في حوالي الساعة  29/1/2016الجمعة 
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت
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 وقاموا الغربية والضفة القدس أهالي مع تضامناً  المعبر الى المؤدي الطريق طول على تظاهروا الذين المواطنين
 إصابات. وقوع يسجل أن دون  الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء

وقع أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل م صباحا، 8:00الساعة في حوالي  30/1/2015 السبت
 غزة، ممامدينة رفح جنوب قطاع  األغنام شرق أسلحتها الرشاشة وعدة قنابل صوت باتجاه رعاة  صوفا نيران

 .وقوع إصاباتدون أن يسجل  المكان،تسبب بحاله من الخوف في صفوفهم مما دفعهم لمغادرة 

لمتمركزة داخل البرج أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ا صباحا، 8:00في حوالي الساعة  31/1/2015 األحد
 الزراعية، ممانيران أسلحتها الرشاشة وعدة قنابل صوت باتجاه األراضي  الزيتون صوفا " حيالعسكري شرق 

 .وقوع إصاباتدون أن يسجل  المكان،تسبب بحاله من الخوف في صفوفهم مما دفعهم لمغادرة 

 األراضي:داخل  ثانيا: التوغالت
ي اعتداءاتها بحق المواطنين في قطاع غزة وخاصه في المناطق الحدودية واصلت قوات االحتالل اإلسرائيل

طالق نار خالل تقدمها داخل ينايرقامت آليات االحتالل خالل شهر " "،"المناطق العازلة " بتجريف وهدم وا 
كل  مزارع ومنازل المواطنين وتقوم بتجريفهاقوات االحتالل  الحدودية، وتستهدفالمناطق الزراعية واألماكن 

 فترة مما يعود بالضرر البالغ عليهم وكانت آخرها على النحو التالي: 

 جرافات بأربعتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة صباحًا  8:30في حوالي الساعة  13/1/2016األربعاء 
مت متر شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. حيث قا 50عسكرية، مسافة تقدر بحوالي 

وسط إطالق نار عشوائي، قبل أن تعيد انتشارها داخل  الفاصل،بأعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط 
 ، دون أن يسجل وقوع إصابات ساعات،الشريط الحدودي بعد حوالي ثالث 

 صباًحا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات 7:00حوالي الساعة  في 19/1/2016الثالثاء 
حيث قامت  غزة،خانيونس جنوب قطاع  خزاعة شرق متر شرق منطقة  150عسكرية، مسافة تقدر بحوالي 

وسط إطالق نار عشوائي، وقد أعادة انتشارها داخل الشريط  الفاصل،بأعمال تسوية وتجريف على امتداد الخط 
 أن يسجل وقوع إصابات. التالي دون الحدودي في اليوم 

ست د مساءًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعد 4:30حوالي الساعة  في 19/1/2016 الثالثاء 
متر شرق معبر بيت حانون"ايرز" شمال غرب بلدة بيت حانون شمال  200مسافة تقدر بحوالي  وجرافتين،دبابات 
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ل أن قب عشوائي،وسط إطالق نار  الفاصل،حيث قامت بأعمال تسوية وتجريف على امتداد الخط  غزة،قطاع 
 دون أن يسجل وقوع إصابات. ساعتين،تعيد انتشارها داخل الشريط الحدودي بعد 

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات  صباًحا، 7:30 الساعة حواليفي  20/1/2016األربعاء  
امت حيث ق غزة،خانيونس جنوب قطاع  خزاعة شرق متر شرق منطقة  150عسكرية، مسافة تقدر بحوالي 

وسط إطالق نار عشوائي، وقد أعادة انتشارها داخل الشريط  الفاصل،بأعمال تسوية وتجريف على امتداد الخط 
 أن يسجل وقوع إصابات. التالي دون الحدودي في اليوم 

 غزة:: االعتداءات على الصيادين داخل املياه اإلقليمية لقطاع ثالثا

اكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين ومحاربتهم في رزقهم حيث واصلت قوات االحتالل ممارسة انته           
"أميال بحرية في عرض البحر كما هو محدد لهم، األمر الذي يعتبر 6منعتهم من اإلبحار لمسافة تزيد عن"

والمعاهدات الدولية كما واصلت اعتدائها على الصيادين واعتقالهم، وقد سجل  الموقعةانتهاكا خطيرًا لالتفاقيات 
 بحقهم:االنتهاكات التالية  مركز حماية لحقوق اإلنسانثو باح

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت مساًء، 10:30 الساعة حوالي في 11/1/2016االثنين 
 تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال الهيا بيت غرب السياحي الفروسية نادي قبالة غزة قطاع بحر

 أثار مما الشمالية، الحدود من بالقرب بحري  ميل "3 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا الذين الصيادين قوارب
 تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة

   إصابات وقوع يسجل أن دون  اإلصابة. أو لالعتقال

 في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت صباحاً  7:30 الساعة حوالي في 14/1/2015الخميس  
 بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال الهيا بيت غرب السياحي الفروسية نادي قبالة غزة قطاع بحر عرض
 مخيم انسك من النجار، نعيم إبراهيم زكي للمواطن ملكيته تعود صيد قارب وحاصروا الصيادين قوارب تجاه كثيف

 18 ريالة، أبو محمد معين حسام والصياد عامًا، 27 محمد، شقيقه متنه على وكان غزة، مدينة غربي الشاطئ،
 القارب وصادرت المذكورين، الصيادين القوات تلك اعتقلت غزة. مدينة في رضوان الشيخ حي سكان من عاما،
 نفسه، اليوم مساء في االحتالل قوات عنهما أفرجت ،البحري  أسدود ميناء إلى اقتيادهما وتم متنه، على كانا الذي
 القارب. احتجزت فيما
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 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت صباحًا، 7:00 الساعة حوالي في 16/1/2016السبت  
 الذين الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب خانيونس، مدينة قبالة غزة قطاع بحر
 والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمالية، الحدود من بالقرب بحري  ميل "2 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

 دون  اإلصابة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف في الشديدين
  إصابات وقوع يسجل أن

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية صباحًا، أطلقت الزوارق الحربية 8:00عة في حوالي السا 16/1/2016السبت  
 تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال الهيا بيت غرب السياحي الفروسية نادي قبالة غزة قطاع بحر

 أثار مما الشمالية، الحدود من بالقرب بحري  ميل "2 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا الذين الصيادين قوارب
 تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة

  إصابات. وقوع يسجل أن دون  اإلصابة، أو لالعتقال

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية صباحًا، أطلقت الزوارق  8:30حوالي الساعة  في 17/1/2016األحد  
 الذين الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب خانيونس، مدينة قبالة غزة قطاع بحر
 والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمالية، الحدود من بالقرب بحري  ميل "2 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

 دون  اإلصابة. أو لالعتقال عرضهمت من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف في الشديدين
  إصابات وقوع يسجل أن

المتمركزة في  اإلسرائيلية الحربية الزوارق  ظهرًا، أطلقت 12:00في حوالي الساعة   27/1/2016األربعاء  
 بشكل رشاشتها نيران  غزة قطاع شمال الهيا بيت غرب السياحي الفروسية نادي ةعرض بحر قطاع غزة قبال

" ميل بحري بالقرب من الحدود الشمالية 2ب الصيادين الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" كثيف تجاه قوار 
عام(  22) محمد صابر بكر عام(  40) فهد زياد بكر، ( صيادين هم: 4علي متنه ) كانوحاصرت قارب صيد  

هم إلى ميناء أسدود بعد وجرى اعتقالهم واقتياد   عام( 17)  والطفل طارق عالء بكر عام( 19)  نعيم فهد بكر
حيث عادوا إلى قطاع غزة  الصيادين عناالستيالء على القارب. وفي مساء اليوم نفسه أفرجت قوات االحتالل 

   القارب.عن طريق معبر بيت حانون )ايرز( واحتجزت 

 في مركزةالمت اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت صباحا، 00: 10في حوالي الساعة  27/1/2016األربعاء  
 بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال الهيا بيت غرب السياحي الفروسية نادي قبالة غزة قطاع بحر عرض
 الشمالية، الحدود من بالقرب بحري  ميل "2 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا الذين الصيادين قوارب تجاه كثيف
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 من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين ن،الصيادي صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما
  إصابات. وقوع يسجل أن دون  اإلصابة، أو لالعتقال تعرضهم

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت صباحًا، 7:30 الساعة حوالي في 30/1/2015السبت 
 تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال الهيا بيت غرب السياحي الفروسية نادي قبالة غزة قطاع بحر

 أثار مما الشمالية، الحدود من بالقرب بحري  ميل "2 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا الذين الصيادين قوارب
 تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة

 إصابات. وقوع يسجل أن دون  اإلصابة. أو لالعتقال

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت مساء، 7:00 الساعة حوالي في 30/1/2015السبت 
 الذين الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة، قطاع وسط البلح دير مدينة قبالة غزة قطاع بحر
 قارب من بكل بأضرار تسبب مما الشمالية، الحدود من لقرببا بحري  ميل "5 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

 ابو سعيد الصياد لمركب اإلنارة كشافات وتدمير اللنش سطح على هو ما كل وتكسير وطفه ابو جمال الصياد
  إصابات. وقوع يسجل أن دون  اإلصابة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين رياله،

 ستمرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: ارابعا
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليون ونصف المليون       

فلسطيني في قطاع غزة وذلك من خالل استمرار إغالق كافة المعابر والمنافذ المتصلة بالقطاع والتحكم بدخول 
بإغالق معبر  رية، حيث لم تقم بفتح المعابر إال لبضع ساعات محدودة كما قامتالبضائع والمستلزمات الضرو 

باإلضافة إلى تحكمها في نوعية  " أيام 9كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة خالل الشهر مدة " 
لمواطن البضائع التي تدخلها والتي ال تغطى كافة القطاعات واالحتياجات وال تفي إال بجزء بسيط من حاجة ا

الفلسطيني وهو ما يترك أثرا خطيرًا على كافة نواحي الحياة في قطاع غزة خاصة على الصعيد الخدماتي 
واالقتصادي األمر الذي يشكل مخالفة لكافة القوانين والمواثيق واألعراف الدولية، التي تحظر العقوبات 

 الجماعية. 
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 التوصيات: 
ه السددتمرار االعتددداءات واالنتهاكددات اإلسددرائيلية اسددتنكار  حمايززة لحقززوق االنسززان مركزززيجدددد  

علددي قطدداع غددزة ويطالددب المجتمددع الدددولي بتحمددل مسددئولياته اتجدداه االنتهاكددات الخطيددرة التددي تقددوم بهددا 
قدددوات االحدددتالل مدددن خدددالل اسدددتهداف المددددنين واألطفدددال والنسددداء واسدددتهداف األعيدددان المدنيدددة وفدددي هدددذا 

إذ يؤكددد بددأن هددذه االنتهاكددات المتكددررة تددأتى نتيجددة لصددمت  سززانحمايززة لحقززوق اإلن مركزززالسددياق فددإن 
المجتمع الدولي وعدم محاسبة قدوات االحدتالل علدي مدا ترتكبده مدن جدرائم بحدق أبنداء الشدعب الفلسدطيني 
والددذي بدددوره شددجع االحددتالل علددى االسددتمرار فددي ارتكدداب مثددل هددذه الجددرائم ، كددذلك فددان المركددز يدددعو 

والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديدد موقفهدا وتحمدل مسدئوليتها اتجداه مدا الدول األطراف السامية 
يحدددث مددن انتهدداك لقواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني والتفاقيددة جنيددف الرابعددة والتددي كفلددت حمايددة المدددنين 

فدوري واألعيان المدنية من عدم االعتداء عليها ، كما ويطالب المركز مجلس حقدوق اإلنسدان بدالتحرك ال
لمنع االنتهاكات اإلسرائيلية والعمل على إنهداء الحصدار المفدروض علدى قطداع غدزة مندذ ثمداني سدنوات،  
كمدددا يطالدددب المركدددز بضدددرورة مالحقدددة مجدددرمين الحدددرب اإلسدددرائيليين ومحددداكمتهم كمجرمدددي حدددرب أمدددام 
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