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 امللخص
، حيث صعدت قوات 2017انتهاكاتها بحق الفلسطينيين خالل شهر مارس تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

االحتالل من اعتداءاتها ضد قطاع غزة خالل الشهر المنصرم بصورة صارخة، حيث كثفت من عمليات 
المنصرم،  2017( عملية إطالق نار خالل شهر مارس 24)إطالق النار على طول الحدود حيث قامت ب 

صابة 1توغل أسفرت عن مقتل )( عمليات 8كما قامت ب) لحاق أضرارا" بليغة  مواطنين، (6)( مواطن، وا  وا 
 في ممتلكات المواطنين، ومتسببة في إثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين. 

بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض  اعتداءاتهاوفي سياق متصل فقد صعدت قوات البحرية اإلسرائيلية من 
( اعتداءات على الصيادين داخل الحدود المائية البحرية 9ب)الل الشهر المذكور، حيث قامت البحر خ

، عشرة أيامالمسموح لهم الصيد فيها، كما قامت قوات االحتالل بإغالق المعبر "معبر كرم أبو سالم التجاري" 
 وذلك وفقا لما هو موضح في الجدول أدناه.
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 مقدمة
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني خالل الفترة الواقعة ما بين            

، وشهدت هذه الفترة تصعيدا" وانتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني 31/3/2017وحتى  1/3/2017
لمدنية، والصيادين داخل واتفاقيات جنيف باستهداف قوات االحتالل للمدنيين في قطاع غزة وخاصة األعيان ا

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

 عنأسفرت  2017فقد قامت قوات االحتالل بسلسلة من االعتداءات على قطاع غزة خالل شهر مارس 
صابة مواطن  (1ومقتل )طنين ( موا10اعتقال )  تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.مواطنين  (6)وا 

وماتزال قوات االحتالل تواصل اعتداءاتها ضد المدنيين العزل في المناطق الحدودية لقطاع غزة من خالل  
ايد االعتداءات على توغالتها المتكررة في مناطق التماس التي تسمي "المناطق العازلة, ويرصد التقرير تز 

الصيادين في عرض البحر مقابل شواطئ قطاع غزة،  واالستمرار في إتباع سياسة العقاب الجماعي من خالل 
غالق المعابر مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي اإلنساني  استمرار تشديدها للحصار على قطاع غزة وا 

تفاقيات الدولية ذات العالقة، التي تكفل حرية التنقل واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكافة المواثيق واال
 والحياة الكريمة لإلنسان دون أي قيد أو شرط.

هذا التقرير يرصد االنتهاكات في قطاع غزة والتي قامت بها قوات االحتالل خالل الفترة الواقعة بين األول  
 .2017والحادي والثالثون من مارس 
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 دني ن واالعتقال والقتل:أوال: إطالق النار واستهداف امل

واتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها بحق المواطنين خالل شهر "مارس" حيث تم رصد          
 وتوثيق االنتهاكات التالية:

 بالقرب المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتصباحًا،  10:00حوالي الساعة  في 2/3/2017الخميس 
 تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال محافظة في حانون بيت مدينة شرق الشرقية الفصل حدود من

 إصابات. وقوع يسجل أن دون االعتقال، أو اإلصابة من خوفاً  المكان لمغادرة دفعهم مما األغنام، ورعاة المزارعين

 الشريط على المتمركزة رائيلياإلس االحتالل قوات أطلقت مساًء، 2:10حوالي الساعة  في 2/3/2017الخميس 
 غزة شمال محافظة في النصر أم قرية شمال المزارعين تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال الفاصل

 إصابات. وقوع يسجل أن دون االعتقال، أو اإلصابة من خوفا المكان لمغادرة دفعهم مما

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، 2:45حوالي الساعة  في 2/3/2017الخميس 
 حدود قرب العسكري التدريب ألغراض تستعمل خالية أرض تجاه مدفعية قذائف أربع غزة، قطاع شمال الفاصل
 إصابات. وقوع يسجل أن دون غزة، شمال محافظة شمال الشمالية الفصل

 تجاه صاروخ الحربية اإلسرائيلي االحتالل ائراتط أطلقت مساًء، 2:50 الساعة حوالي في 2/3/2017الخميس
 وقوع يسجل أن دون غزة، شمال محافظة في الشمالية الفصل حدود قرب سمرة أبو بورة منطقة في عسكري موقع

 إصابات.

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، 4:45حوالي الساعة  في 3/3/2017الجمعة 
 إلى أدى مما غزة، شمال محافظة في الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع لشما الفاصل
 أرض في عمله أثناء وذلك اليسرى، قدمه في ناري بعيار عام( 17) سلمان ربه عبد مصطفى الطفل إصابة
   اإلندونيسي. للمستشفى نقله وتم الزراعية، عائلته

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، 8:00ي الساعة حوال في 3/3/2017الجمعة 
 منطقة شمال الشمالية الفصل لحدود المحاذية الغول أرض تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال الفاصل
 نقلهما وتم المنطقة في واجدينمت كانوا المواطنين من اثنين إصابة إلى أدى مما غزة، شمال محافظة شمال السيفا

   اإلندونيسي. للمستشفى
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 بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت صباحًا،10:55حوالي الساعة  في 5/3/2017األحد
 نقليات شركة في عامل وهو غزة، مدينة سكان من عام(45) بلبل رمضان ناهض المواطن )ايرز( حانون

 مجهولة. جهة إلى اقتياده وتم المعبر، داخل إسرائيلية

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 8:00حوالي الساعة  في 6/3/2017االثنين 
 شرق الزيتون حي شرق ملكة منطقة في الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة قطاع شرق الفاصل
 إصابات. وقوع يسجل أن دون االعتقال، أو اإلصابة من خوفاً  المكان لمغادرة ينالمواطن دفع مما غزة مدينة

 على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 10:00حوالي الساعة  في 7/3/2017الثالثاء 
 أبو منطقة شرق الشرقية الفصل حدود قرب خالية أرض تجاه مدفعية قذيفة غزة، قطاع شمال الفاصل الشريط
 للمستشفى نقله وتم المنطقة في تواجد مواطن إصابة إلى أدى مما غزة شمال محافظة في جباليا شرق صفية

   اإلندونيسي.

 محيط يف المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء،11:30حوالي الساعة  في 9/3/2017الخميس 
 عدة غزة، قطاع جنوب خانيونس مدينة شرقي شمال الحدودي الشريط على المقام العسكري "كوسوفيم" موقع
 كما والقرارة، السلقا وادي منطقتي في الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران وأطلقت مدفعية، قذائف
 إصابات. وقوع يسجل أن دون المنطقة، سماء في ضوئية قنابل عدة بإطالق قامت

الجمعة2017/3/10 في حوالي الساعة 2:00 ظهًرا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخط الفاصل 
مع قطاع غزة، قنابل الغاز واألعيرة المعدنية، تجاه مجموعة من المواطنين تجمهروا شرق حي الشجاعية شرق 

 مدينة غزة، دون أن يسجل وقوع إصابات.

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلتصباحًا، 9:55حوالي الساعة  في 13/3/2017يناإلثن
 الشريط عبر تسللهم بعد أطفال ثالثة غزة، مدينة شرق الشجاعية حي شرق عوز( )ناحل موقع داخل الحدودي
 خاطر أبو وعالء (،عام15) مقبل ىمصطف ومكرم (،عام 16) النبي عبد محمود محمد م:ه والمعتقلون الحدودي

 الشريط عبر الثالثة األطفال تسلل وقد غزة قطاع شمال البلد جباليا في الجرن حي سكان من وجميعهم عام(13)
 عنهم. اإلسرائيلي االحتالل سلطات أفرجت اليوم نفس ومساء اسرائيل داخل عمل عن بحثا الحدودي
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 الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت صباحًا، 10:1 الساعة حوالي في 16/3/2017الخميس 
 قطاع وسط البلح دير مدينة في المقاومة رجال قبل من التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه صاروخين

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

 صاروخين الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت صباحًا، 1:20 الساعة حوالي في 16/3/2017الخميس
 بحي مناطق في الكهربائي التيار انقطاع إلى أدى مما غزة، مدينة شرق الشجاعية بحي زراعية أرض تجاه

 إصابات. وقوع يسجل أن دون الشجاعية،

 الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات قتأطل ظهرًا، 12:30 الساعة حوالي في 16/3/2017الخميس 
 الهيا بيت بلدة غربي جنوب الفروسية نادي قبالة العسكري التدريب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه صاروخين

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

 تجاه القذائف من عددا اإلسرائيلية المدفعية أطلقت صباحاً، 10:00 الساعة حوالي في 18/3/2017السبت  
 إصابات. وقوع يسجل أن دون ،غزة قطاع لشمال الحدودية المناطق

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتصباحًا، 11:50حوالي الساعة  في 18/3/2017السبت
 الحدود من بالقرب أراضيهم في المتواجدين المزارعين تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال الفاصل
 أو اإلصابة من خوفاً  المكان لمغادرة دفعهم مما غزة شمال محافظة في جباليا شرق الشهداء مقبرة شرق الشرقية

 إصابات. وقوع يسجل أن دون االعتقال،

 صاروخين الحربية اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت ظهراً، 12:00 الساعة حوالي في 18/3/2017السبت 
 وقوع يسجل أن دون ،غزةللمقاومة الفلسطينية في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة  التابع اليرموك موقع تجاه

 إصابات.

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ظهرًا،2:20حوالي الساعة  في 18/3/2017السبت
 خزاعة بلدتي في الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب خانيونس مدينة شرق الفاصل
 إصابات. وقوع يسجل أن دون الكبيرة، وعبسان
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 الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساءًا، 2:55حوالي الساعة  في 19/3/2017األحد
 بلدة في الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شرق الفاصل الحدودي
 إصابات. وقوع يسجل أن دون غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شرق الشوكة

 على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتصباحًا،  6:55حوالي الساعة  في 20/3/2017اإلثنين 
 الذين المواطنين من مجموعة تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق الشجاعية يح شرق الفاصل الشريط
 إصابات. وقوع يسجل أن دون االعتقال، أو اإلصابة من خوفاً  المكان لمغادرة دفعهم ما المنطقة في تواجدوا

 معبر في المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلتصباحًا، 10:55حوالي الساعة  في 20/3/2017اإلثنين
 بدر وسعيد غزة، مدينة من عام(45) المغربي نادر وهم: حانون بيت صالة من عمال أربعة )ايرز( حانون بيت
 وتم الزوايدة من عام( 52) صقر أبو وصقر رفح، من عام( 45) النحال وأمين الهيا، بيت من عام( 50)

 مجهولة. جهة إلى اقتيادهم

 قذيفة (15) حوالي اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 12:00 الساعة حوالي في 22/3/1720األربعاء 
يوسف شعبان أبو عاذرة  الشاب الستشهاد أدي ما غزة، جنوب محافظة في رفح شرقي الشوكة بلدة تجاه مدفعية

أصيب مواطنين آخرين بجراح مختلفة جراء تعرضهما لشظايا في أنحاء كما  رفح،عامًا( من سكان مدينة  18)
 النجار.الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف 

 األبراج في المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 8:30 الساعة حوالي في 22/3/2017األربعاء 
 بالقرارة السناطي منطقة شرق المواطنين، منازل تجاه ،الرشاشة أسلحتها نيران خانيونس، مدينة شرق العسكرية

 إصابات. وقوع يسجل أن دون غزة، قطاع جنوب خانيونس شرقي

 الشريط على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتصباحًا،  9:00حوالي الساعة  في 25/3/2017السبت
 أثار مما الزراعية المواطنين أراضي تجاه رشاشةال أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق الشجاعية حي شرق الفاصل

 االعتقال، أو اإلصابة من خوفا المكان لمغادرة اضطروا الذين المواطنين، صفوف في والهلع الخوف من حالة
 إصابات. وقوع يسجل أن دون

 أبراج في المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 10:55 الساعة حوالي في 26/3/2017 األحد
 أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال جباليا، مخيم شرق اإلسالمية، الشهداء مقبرة شرق المنتشرة العسكرية المراقبة

 إصابات. وقوع يسجل أن دون ،الحدودية للمنطقة المحاذية الزراعية األراضي تجاه الرشاشة،
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 أبراج داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت صباحًا، 9:00 الساعة حوالي في 28/3/2017 الثالثاء
 تجاه متقطع بشكل الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال حانون، بيت لبلدة الشرقية الحدود طول على المراقبة
 اضطروا الذين المواطنين، صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما األحمر، منطقة قبالة الحدودية المنطقة
 إصابات. وقوع يسجل أن دون لإلصابة، تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار

 ثانيا: التوغالت داخل األراضي:
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بحق المواطنين في قطاع غزة وخاصًة في المناطق الحدودية 

طالق نار خالل تقدمها داخل "المناطق العازلة"، حيث قامت آليات االحتال  ل خالل شهر "مارس" بتجري  وددم وا 
المناطق الزراعية واألماكن الحدودية، وتستهد  قوات االحتالل مزارع ومنازل المواطنين وتقوم بتجريفها كل 

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

صباحًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع آليات  7:55 في حوالي الساعة 1/3/2017األربعاء 
محافظة شمال قطاع غزة،  فيمتر( في األراضي الواقعة شرق بيت حانون  50عسكرية، مسافة تقدر بحوالي )

 وانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع إصابات. وتجريف،حيث قامت بأعمال تسوية 

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بأربع جرافات  صباحًا، 8:10لساعة في حوالي ا 2/3/2017الخميس
 حيث غزة.شرق مدينة دير البلح وسط قطاع متر( في األراضي الواقعة  100)بحوالي مسافة تقدر  عسكرية،

 .صاباتوانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع إ  وتجريف،قامت بأعمال تسوية 

صباحًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع آليات  9:55الي الساعة في حو  7/3/2017الثالثاء 
 غزة،متر( في األراضي الواقعة شمال بيت حانون في محافظة شمال قطاع  100عسكرية، مسافة تقدر بحوالي )

ل وقوع حيث قامت بأعمال تسوية وتجريف بمحاذاة حدود الفصل الشمالية، وانسحبت من المكان دون أن يسج
 إصابات.

صباحًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع آليات  9:15في حوالي الساعة  12/3/2017األحد
متر( في األراضي الواقعة شرق المقبرة شرق بلدة جباليا في محافظة شمال  50عسكرية، مسافة تقدر بحوالي )

ود الفصل الشرقية، وانسحبت من المكان دون أن حيث قامت بأعمال تسوية وتجريف بمحاذاة حد غزة،قطاع 
 يسجل وقوع إصابات.
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توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بأربع جرافات  صباحًا، 7:10في حوالي الساعة  15/3/2017األربعاء 
يج شرق مخيم البر متر(  100عسكرية وثالثة دبابات ميركافا ومدرعة وأربعة جيبات وكباش، مسافة تقدر بحوالي )

حيث قامت بأعمال تسوية وتجريف متجهة إلى الشمال نحو بلدة جحر الديك،  غزة،إلى الشرق من وسط قطاع 
 .صاباتوانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع إ 

بأربع آليات توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة  صباحًا، 8:10في حوالي الساعة  15/3/2017األربعاء 
شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة انطالقا من متر( في األراضي الزراعية  50مسافة تقدر بحوالي ) عسكرية،

 .إصاباتمن المكان دون أن يسجل وقوع  وتجريف، وانسحبتحيث قامت بأعمال تسوية  معبر ناحل عوز.

حتالل اإلسرائيلي معززة بأربع آليات توغلت قوات االصباحًا  8:55في حوالي الساعة  19/3/2017األحد 
شرق مدينة بيت حانون في محافظة شمال غزة متر( في االراضي الزراعية  50)بحوالي مسافة تقدر  عسكرية،

وانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع    وتجريف،حيث قامت بأعمال تسوية  الشرقية،بمحاذاة حدود الفصل 
 .إصابات

صباحًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع  8:30حوالي الساعة  في 22/3/2017األربعاء 
متر( شرق منطقة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث  100)بحوالي جرافات عسكرية، مسافة تقدر 

 قامت بأعمال تسوية وتجريف على امتداد الخط الفاصل، وانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع إصابات.

 لثا: االعتداءات على الصيادين داخل املياه اإلقليمية لقطاع غزة:ثا

تواصل قوات االحتالل ممارسة انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين ومحاربتهم في رزقهم حيث منعتهم من  
لموقعة األمر الذي يعتبر انتهاكًا خطيرًا لالتفاقيات ا البحر،"أميال بحرية في عرض 6اإلبحار لمسافة تزيد عن"

ميل( بحري كما واصلت اعتدائها على الصيادين واعتقالهم، وقد تم 12والمعاددات الدولية والمحددة مسافة )
 رصد وتوثيق االنتهاكات التالية بحقهم:

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحًا، 7:00 الساعة حوالي في 14/3/2017الثالثاء
 الذين الصيادين، قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال الهيا بيت غربي شمال غزة قطاع بحر
 الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما بمطاردتها، وقامت بحري، ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون كانوا
 يسجل أن دون اإلصابة، أو اللالعتق تعرضهم من خوفاً  المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف في

   إصابات وقوع
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 في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحا"، 7:30 الساعة حوالي في 61/3/2017ال خميس
 شمال محافظة في الهيا بيت بحر في الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع بحر عرض
 في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما بحري، ميل " 3 عن" تقل سافةم على يبحرون كانوا والذين غزة

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

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحًا، 8:50 الساعة حوالي في 17/3/2017الجمعة
 والذين غزة قطاع جنوب رفح بحر في الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب بحر
 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما بحري، ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون كانوا

 وقوع يسجل أن دون اإلصابة، أو لالعتقال تعرضهم من خوفاً  المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين،
  إصابات.

 في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحًا، 12:03 الساعة حوالي في 21/3/2017الثالثاء  
 غزة، قطاع وسط حالبل دير بحر في الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع بحر عرض

 إصابات وقوع يسجل أن دون اإلصابة، أو لالعتقال تعرضهم من خوفاً  المنطقة من للفرار الصيادين واضطر

 في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحًا، 7:30 الساعة حوالي في 22/3/2017األربعاء 
 واضطر غزة، قطاع شمال بحر في الصيادين بقوار  تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع بحر عرض

 إصابات وقوع يسجل أن دون اإلصابة، أو لالعتقال تعرضهم من خوفاً  المنطقة من للفرار الصيادين

 في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحا"، 5:00 الساعة حوالي في 23/3/2017الخميس 
 من أميال " 3 " بعد على صيادان يستقله صيد قارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع بحر عرض
 خالد رجب وهما: الصيادين واعتقلت عليه واستولت القارب حاصره ثم ومن غزة مدينة غرب البحري غزة ميناء
 غزة مدينة غرب الشاطئ مخيم سكان من وهما عاما(30) الصعيدي مروان وخضر (،عاما 30) ريالة أبو رجب

 مجهولة. جهة إلى واقتادتهم

 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحًا، 7:10 الساعة حوالي في 25/3/2017السبت 
 واضطر الصيادين، قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة، قطاع شمال الهيا بيت بلدة غربي شمال البحر

 صابات.إ وقوع يسجل أن دون اإلصابة، أو لالعتقال تعرضهم من خوفاً  المنطقة من للفرار الصيادين
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 عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت صباحًا، 6:00 الساعة حوالي في 26/3/2017 األحد 
 كانوا والذين الصيادين، قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب يونس خان شاطئ قبالة البحر

 لالعتقال تعرضهم من خوفاً  المنطقة من للفرار الصيادين واضطر بحري، ميل "3 عن" تقل سافةم على يبحرون
 إصابات وقوع يسجل أن دون اإلصابة، أو

 في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق أطلقت مساًء، 11:40 الساعة حوالي في 29/3/2017 األربعاء
 الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران غزة، قطاع لشما الهيا، بيت بلدة غربي شمال البحر، عرض
 الخوف من حالة أثار مما الشمالية، الحدود من بالقرب بحري ميل "3 عن" تقل مسافة على يبحرون كانوا الذين
 يسجل أن دون اإلصابة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الصيادين صفوف في والهلع

  إصابات. عوقو 

 

 رابعا: استمرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق ما يزيد عن اثنان مليون فلسطيني في      

قطاع غزة وذلك من خالل استمرار إغالق كافة المعابر والمنافذ المتصلة بالقطاع والتحكم بدخول البضائع 
بإغالق معبر كرم أبو  لمستلزمات الضرورية، حيث لم تقم بفتح المعابر إال لبضع ساعات محدودة كما قامتوا

باإلضافة إلى تحكمها في نوعية البضائع التي  " أيام10سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة خالل الشهر مدة "
بسيط من حاجة المواطن الفلسطيني وهو تدخلها والتي ال تغطى كافة القطاعات واالحتياجات وال تفي إال بجزء 

ما ترك أثرًا 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: 
اسددتنكاره السددتمرار االعتددداءات واالنتهاكددات اإلسددرائيلية  النسززانحمايززة لحقززوق ا مركزززيجدددد  

علددي قطدداع غددزة ويطالددب المجتمددع الدددولي بتحمددل مسددئولياته اتجدداه االنتهاكددات الخطيددرة التددي تقددوم بهددا 
قددوات االحددتالل مددن خددالل اسددتهداف المدددنيين واألطفددال والنسدداء واسددتهداف األعيددان المدنيددة وفددي هددذا 

إذ يؤكددد بددأن هددذه االنتهاكددات المتكددررة تددأتى نتيجددة لصددمت  مايززة لحقززوق اإلنسززانح 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 

ألطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديدد موقفهدا وتحمدل مسدئوليتها اتجداه مدا الدول ا
يحددث مدن انتهدداك لقواعدد القددانون الددولي اإلنسدداني والتفاقيدة جنيدف الرابعددة والتدي كفلددت حمايدة المدددنيين 

نسدان بدالتحرك الفدوري واألعيان المدنية من عدم االعتداء عليها ، كما ويطالب المركز مجلس حقدوق اإل
لمنع االنتهاكات اإلسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار المفدروض علدى قطداع غدزة مندذ عشدر سدنوات ،  
كمدددا يطالدددب المركدددز بضدددرورة مالحقدددة مجدددرمين الحدددرب اإلسدددرائيليين ومحددداكمتهم كمجرمدددي حدددرب أمدددام 

 لحق وتتحقق العدالة.المحاكم الجنائية الدولية وعدم إعفائهم من تلك الجرائم كي يسود ا

 انتهــــــى
 مركز حماية لحقوق اإلنسان

 م6/4/2017

 

 


