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  امللخص 
ح المواطنين في قطاع غزة خالل العام صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءاتها وا نتهاكاتها 

افة التفاهمات والتزامات التهدئة التي تم ٢٠١٥المنصرم  ، حيث عادت لتشديد الحصار على القطاع متجاهلة 
ح ٢٠١٤التواف عليها في أعقاب عدوان  ة  ات الجماع أنه عام العقو ن وصف العام المنصرم  م ، و

ة التنقل عبر المواطنين الفلسطينيين  في قطاع غزة، حيث فرضت سلطات االحتالل قيودا مشددة على حر
ة ، وحر المعابر ة التحت ة الالزمة لمشارع البن ضائع، ومنعت دخول العشرات من السلع والمواد األساس ة نقل ال

ان  ح الس اسة الترهيب والرعب  ما واصلت س ة، ومشارع اعادة االعمار،  المدنيين خصوصا واألشغال المدن
، ومنعت المزارعين من مزاولة    عمالهم.أ على طول الشر الحدود

حث الميداني والتوثي  ة لحقوق االنسان ووفقا للمعلومات التي جمعتها وحدة ال ز حما فقد هاجمت قوات مر
ة، وصعدت من  ة هجماتها علىاالحتالل المناط الحدود القرب من المناط الحدود ما استمرت المواطنين   ،

ة ومهاجمة المواطنين واالعتداء عليهم وتدمير الممتلكات  اسة التوغل داخل األراضي الفلسطين في انتهاج س
ان والمزارع، متجاهلة اتفاقات  مع الفلسطينيين والتي تفرض على  ةالموقع األخر التهدئة، واالتفاقات واألع

ة، و  ح سلطات االحتالل عدم دخول االراضي الفلسطين ا انتهاكات  ام  ما تتجاهل القانون المدنيينالق  ،
عة. ة جنيف الرا   الدولي، والعهد الدولي لحقوق االنسان، واتفاق

ة، حيث قامت هاجمت قوات االحتالل المواطنين في قطاع غزة المصرم  ٢٠١٥وخالل العام  ه يوم بـ صورة ش
ة  ١٩٤ رة المنتشرةنار من األبراج ا إطالقعمل ة توغل ٤٤على طول الحدود، و لعس وفقا لما رصده  عمل

ور ة لحقوق االنسان خالل العام المذ ز حما ة في إثارة الخوف والهلع في أوسا المدنيين، احثي مر ، متسب
غة في ممتلكات وأراضي المواطنين.  حسب وملحقة أضرار بل فقد نتج عن ذلك مقتل  عوهاالمعلومات التي جمو

  .١٣٠آخرن، واعتقال  ٨٢٥ة مواطنا، واصا٢٧
صورة غير  ادين خالل العام  ح الص اق فقد صعدت قوات االحتالل خالل العام من اعتداءاتها  وفي ذات الس

احثوبوقة حيث مس ة لحقوق االنسا وث  ز حما حر، واصابت  اعتداء ١٥٩ نمر ادين في عرض ال على الص
ما الحق اك تواعتقلت العشرات منهم،  مراكبهم وش بيرة  رم  القغبإما قامت قوات االحتالل  هم.اضرار  معبر 
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ام العام، وهو ما تسبب في  %٣٠يوما خالل العام بواقع يزد عن  ١١٢ابو سالم  بيرة في الحاق أمن أ ضرار 
ة  ةافة القطاعات المدن ة االقتصاد . والخدم   وفقا للجدول المرف

  
ات   قتل  الشهر   استهداف   توغل  إطالق نار  إصا

ادين   ص
  ر معب

  رم أبو سالم
  ٩  ١٢  -  ٩  ٧  -  يناير
  ٨  ١٦  ١  ١٢  ٢  ١  فبراير
  ٩  ١٢  ٥  ٢٦  ٨  ١  مارس
ل   ٩  ١٣  ٤  ١٢  ١٠  -  ابر
  ١١  ٢٧  ٤  ١٠  ١١  -  مايو
  ٩  ١١  ٣  ٨  ٣  -  يونيو
  ١٠  ١١  ٢  ٥  ٦  ١  يوليو

  ٩  ٩  ٦  ٩  ٦  -  أغسطس
  ١٢  ٨  ٦  ٥  ٤  -  سبتمبر
ر   ١٠  ٩  ٣  ٤٢  ٥٤٤  ١٧  أكتو
  ٨  ١٦  ٣  ٢٧  ٩٨  ١  نوفمبر
سم   ٨  ١٥  ٧  ٢٩  ١٣٢  ٤  برد

  ١١٢  ١٥٩  ٤٤  ١٩٤  ٨٢٥  ٢٧  المجموع
ح الفلسطينيين خالل    ٢٠١٥جدول يبين انتهاكات االحتالل 

ان األعنف واألشد خالل العام  ر  أن شهر اكتو ر  ذ ح المدنيين، حيث  ٢٠١٥و قتلت في انتهاكات االحتالل 
ة ١٧قوات االحتالل  عتداءاتها األعنف من المواجهات واطالق النار آخرن في ا ٥٤٤مواطنا وتسببت في اصا
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ل رقم ما يبين ذلك  ل رقم ٢و ١ش سمبر هو األعلى في التوغالت وفقا لش ان شهر د ما  ان ٣، ف ما  ، ف
ل رقم  رم أبو سالم وفقا لش   .٤شهر سبتمبر هو األعلى في اغالق معبر 

  

ل   ةيوضح حاالت القتل  ١رقم  ش   ٢٠١٥خالل  واإلصا

ل رقم      ٢٠١٥النار خالل العام  إطالقيوضح حاالت  ٢ش
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لل رقم        ٢٠١٥يوضح التوغالت في المنطقة العازلة خالل العام  ٣ش

ل رقم    ام  ٤ش رمغالق إ يوضح عدد ا   ابو سالم في الشهر خالل العام معبر 
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  مقدمة
ــعب            ــ ـــى الشـــ ــ ــدوانها علــ ــ ــــرائيلي عـــ ــتالل اإلســـ ــ ــوات االحـــ ـــ ــــلت قــ ــة  واصـــ ــ ــــرة الواقعـــ ــالل الفتـــ ــ ــطيني خـــ ــ الفلســـ
ــين  ــ ـــ ـــا بــ ــ ــ ــــى ١/١/٢٠١٥مــ ــ ــ ــث ،٣١/١٢/٢٠١٥وحتـ ــ ــ ـــد  حيـــ ــ ــ ـــات لقواعــ ــ ــ ــعيدا وانتهاكــ ــ ــ ــرة تصـــ ــــ ــ ــذه الفتـ ــ ــ ــهدت هـــ ــ ــ شـــ

ــدنيين  ــ ـــ ــتالل للمـ ــــ ــوات االحــ ــ ـــ ــتهداف قـ ـــ ــالل اســـ ـــ ــ ــن خـ ــ ــ ـــك مــ ــ ــ ــف، وذلـ ــ ـــ ــات جنيـ ــ ــ ــ ـــاني واتفاق ــ ــدولي اإلنســـ ــــ ــــانون الــ ــ القــ
ــــزارعين و  ــة والمــ ــ ــ م ـــاه اإلقل ـــ ــل الم ادين داخــــ ـــ ــة والصـــ ــ ــ ــان المدن ــــ ـــتمواألع ـــزة راراســـ ــاع غـــ ــ ـــارها لقطــ ـــة  حصـــ مخالفـــ

ة. ات والمواثي الدول   بذلك قواعد القانون الدولي اإلنساني واالتفاق
ــا ــ ــالل  مـ ـــزة خـــ ــاع غــ ــ ــى قطـ ـــداءات علـــ ــ ــن االعت ـــلة مـــ ـــن سلســ شــ ــتالل  ــ ــوات االحـ ــ ـــت قـ ــــامقامــ ــفرت ٢٠١٥ العـ ــ  أسـ
ـــن ــــ ـــل ( عــ ــــ ة () و ٢٧مقتــ ـــا ـــ ــ ــواطنين) ٨٢٥ٕاصـ ــ ــ ــت  مـــ ــ ـــ ات تراوحــ ــا ــ ـــ ـــة إصــ ــ ـــ فـ ــين الطف ـــ ــ ــم بــ ــ ــ ــطة.هـــ ــ ــ ــا  والمتوســـ ــ ـــ مــ

ــررة وا ــا المتكــــ ـــالل توغالتهــــ ـــن خـــ ـــاع مـــ ـــة للقطـــ ـــ ــاط الحدود ــ ــي المنــ ــ ـــزل فــ ـــدنيين العـــ ــد المـــ ــ ــداءاتها ضــ ــ ــلت اعتــ ــ صــ
ـــاس  ـــاط التمــ ــي منــ ــــيفـــ ـــمي التـ ادين  تســ ــ ــ ــى الصـ ــداءات علـــ ــ ــد االعتـ ــ ـــر تزايـ ــ ــد التقر ــ رصـ ـــة "، و ـــاط العازلــ "المنــ

ـــاع  ـــواطئ قطـ ــل شـ ــر مقابــ حــ ـــرض ال ــي عـ ــتمرارفــ ـــزة، واالســ ــ غـ ـــن خــ ـــاعي مـ ـــاب الجمـ ــة العقـ اســ ـــاع س ـ ـــي إت الل فـ
ـــاني  ــ ـــدولي اإلنســ ــ ــانون الـ ــ ــد القــ ــ ـــذلك قواعــ ــ ــة بــ ــ ــ ـــابر مخالف ـــالق المعـــ ــ ــزة وٕاغـ ـــ ـــى غــ ـــ ـــار عل ــ ــديدها للحصـ ـــ ـــتمرار تشـ ــ اسـ
ــة  ــ ــ ــل حر ــي تكفــــ ــ ــة، التــ ــ ــة ذات العالقــ ـــ ـ ــات الدول ــــ ـــ واالتفاق ــة المواثيـــ ــ افــ ــــان و ـــوق اإلنســ ــ ـــالمي لحقـ ـــالن العـــ واإلعـــ

. اة الكرمة لإلنسان دون أ قيد أو شر   التنقل والح
ـــد  ـــر يرصـ ـــذا التقرـ ـــي هـ ــز فـ ــ مر ـــداني  ـــث الميـ حـ ــدة ال ــي وحــ ـــدانيون فــ ـــاحثون الميـ ـ ـــــة لحقـــــوق اإلنســـــانال  حما

ــذه ـــين األول  هـــ ـــة بــ ــرة الواقعــ ـــتالل الفتـــ ــوات االحــ ــا قـــ ـــات التـــــي قامـــــت بهـــ ـــن االنتهاكــ ــايرمــ ــاد  ينـــ ــون والحـــ والثالثـــ
سمبر من   .٢٠١٥ د

  
احثين وا ن لل م ز و ر موثقة لد المر من  الرجوع إليهالمهتمين مالحظة: المعلومات الواردة في هذا التقر

اشرة. ز م   خالل المر
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  والقتلطالق النار أوال: إ

زة داخل  أطلقت قواتعد الظهر،  ١:٣٠في حوالي الساعة  ٢/١/٢٠١٥الجمعة  االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ان تواجدوا في مقبرة الشهداء ا فة تجاه عدد من الش ة الخ الفاصل مع قطاع غزة نيران رشاشتها الخف إلسالم

ا شمال قطاع غزة على مسافة تقل عن  ال ةمتر من الخ الفاصل مما أد  ١٠٠شرق بلدة ج مواطن  إلى إصا
طة بجراح وهو مراد حسن عبد العزز أبو  اعام) من بلدة  ١٩(ع ال ة حيث تم نقل المصاب  من ج حي الشجاع

مال عدوان في بلدة بيت  ا، ووصفتإلى مستشفى الشهيد  ة إصابته الم اله   المتوسطة.صادر الطب
احا  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٥/١/٢٠١٤االثنين  زة داخل  أطلقت قواتص االحتالل اإلسرائيلي المتمر

رة داخل الخ الفاصل مع قطاع  ات العس فةأسلحتها نيران  غزة،الجي ادين العصافير قرب موقع  الخف تجاه ص
سان جنوب قطاع  ان خوفا على مم غزة،الفراحين شرق ع اتهم. دون ا دفعهم لمغادرة الم سجل وقوع  ح أن 

ات.   إصا
احا  ٨:٣٠في حوالي الساعة  ١٢/١/٢٠١٥االثنين  زة داخل الخ  أطلقت قواتص االحتالل اإلسرائيلي المتمر

مما نيران رشاشتها تجاه أراضي المزارعين في منطقة مقبولة شرق البرج وس قطاع غزة  غزة،الفاصل مع قطاع 
ان،أثار حاله من الخوف بين المواطنين في  سجل وقوع  الم ات.دون أن    إصا

زة داخل موقع  أطلقت قواتمساء  ١:١٠الساعة في حوالي  ١٢/١/٢٠١٥االثنين  االحتالل اإلسرائيلي المتمر
تجاه  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،شرق مدينة رفح جنوب قطاع  غزة،"صوفا" داخل الخ الفاصل مع قطاع 

سجل وقوع  المدمرة نتيجةالمزارعين ومنازل المواطنين  ات.العدوان األخير دون أن    إصا
زة داخل الخ  ظهرًا، ١٢:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/١/٢٠١٥الثالثاء  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

اد العصافي الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،الفاصل مع قطاع  ر ومنازل المواطنين في منطقة تجاه المزارعين وص
سجل وقوع  المدمرة نتيجةالفخار شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة  ات.العدوان األخير. دون أن    إصا

عاء ا احًا  ١١:٣٠في حوالي الساعة  ١٤/١/٢٠١٥ألر زة داخل  أطلقت قواتص االحتالل اإلسرائيلي المتمر
اد العصافير ومنازل المواطنين في  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،الخ الفاصل مع قطاع  تجاه المزارعين وص
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حاله من الخوف والهلع بين صفوف  السراحين شرق منطقة  م البرج وس قطاع غزة مما تسبب   المواطنين.مخ
سجل وقوع  ات.دون أن    إصا

س  زة داخل الخ ظهرا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي الم ١:٠٠في حوالي الساعة  ١٥/١/٢٠١٥الخم تمر
اد العصافير ومنازل المواطنين في منطقة  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،الفاصل مع قطاع  تجاه المزارعين وص

سجل وقوع  المدمرة نتيجةالفخار شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة  ات.العدوان األخير. دون أن    إصا
زة داخل  أطلقت قوات مساء، ١:٣٠حوالي الساعة  وفي ١٦/١/٢٠١٥الجمعة   االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ة  ان تواجدوا في مقبرة الشهداء اإلسالم فة تجاه عدد من الش الخ الفاصل مع قطاع غزة نيران رشاشتها الخف
ا شمال قطاع غزة على مسافة تقل عن  ال ةمتر من الخ الفاصل مما أد  ١٠٠شرق بلدة ج مواطن  إلى إصا

مال  ١٩(بنر فايز علي بجراح وهو محمد  ة حيث تم نقل المصابون إلى مستشفى الشهيد  عام) من حي الشجاع
ا، ووصفتعدوان في بلدة بيت  ة إصابته  اله   المتوسطة.المصادر الطب

زة داخل الخ  مساء أطلقت قوات ٣:٣٠حوالي الساعة  عند٢٣/١/٢٠١٥الجمعة  االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ة شرق بلدة  الفاصل مع قطاع غزة ان تواجدوا في مقبرة الشهداء اإلسالم فة تجاه عدد من الش نيران رشاشتها الخف

ا شمال قطاع غزة على مسافة تقل عن  ال ةمتر من الخ الفاصل مما أد  ١٠٠ج مواطن بجراح وهو  إلى إصا
طل نار في ٢١رمز معين سعيد عبد رب النبي ( ا حيث أصيب  ال ان ج منى اليد والساق  عامًا) من س ال

المتوسطة. حيث ة جراحه  مال عدوان ووصفت المصادر الطب   تم نقلة إلى مستشفى 
زة على الخ  أطلقت قواتمساءا  ١٢:٠٠حوالي الساعة  في ١/٢/٢٠١٥ األحد  االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ان المتواجدين فة تجاه عدد من الش في تظاهرة نظمتها هيئة الحراك  الفاصل مع قطاع غزة نيران رشاشتها الخف
سجل وقوع  سان الجديدة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. دون أن  الوطني لكسر الحصار، شرقي بلدة ع

ات.   إصا
زة على الخ الفاصل على الحدود مع قطاع  ٢/٢/٢٠١٥  االثنين غزة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

م البرج وس قطاع غزة، شرق  از الشر  مخ ثالثة مواطنين فلسطينيين، أحدهم طفل، خالل محاولتهم اجت
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ورة،الحدود في المنطقة  عبد ره طالب عبد ره  )،عام ١٧(قشالن والمعتقلون هم: خالد أكرم محمد أبو  المذ
مان الصانع (٢١أبو جر ( م صالح سل م النصيرات. ٢١عام) وسل ان مخ عهم من س   عام)، وجم

احا  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٣/٢/٢٠١٥ الثالثاء زة على الخ  أطلقت قواتص االحتالل اإلسرائيلي المتمر
اد العصافير إضافة إلى منازل المواطنين  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،الفاصل مع قطاع  تجاه المزارعين وص

حاله من الخوف والهلع بين صفوف  م المغاز وس القطاع مما تسبب  سجل  واطنين،المشرق مخ دون أن 
ات.وقوع    إصا
ي قطاع  أعلنت ٧/٢/٢٠١٥ السبت ي في مدينة خان يونس، جنو ة في مستشفى غزة األورو المصادر الطب

اض، غزة، عن وفاة المواطن  ي مدينة رفح، جنوب عامًا،  ٣١مدحت فايز محمد غ ان حي السالم جنو من س
ور  أطلصاروخ استطالع  ٣/٨/٢٠١٤ خبتارالتي أصيب بها القطاع، متأثرًا بجراحه  على مدخل مدرسة ذ

عة لألونروا، خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة. ة (أ) التا     رفح اإلعداد
القرب من  ١٠:٣٠في حوالي الساعة  ٧/٢/٢٠١٥ السبت زة  احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص

احمد محمد صالح طاع غزة شمال شرق المغاز وس القطاع النار تجاه الشاب الشر الحدود الفاصل مع ق
ة  عامًا، ٢١ ، ووصفت المصادر الطب سر ار نار في ساقه ال ع فة.صابته إمما أسفر عن إصابته     الطف

القرب منمساءا  ١١:٠٠في حوالي الساعة  ٨/٢/٢٠١٥ االحد زة   أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ة تجاه حّفار فلسطيني شرق حي الزتون جنوب شرق الشر الحدود الفاصل مع قطاع غزة  عدة قنابل دخان

حاله من الخوف في صفوف  غزةمدينة  ان، دون وانسحاب الحفار من  المواطنينمما تسبب  سجل وقوع  الم ان 
ات.   إصا

القرب من  ١١:٤٠حوالي الساعة  في ٩/٢/٢٠١٥  االثنين زة  احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ا، شمال قطاع غزة، تجاه مسيرة  ،الرشاشةأسلحتها الشر الحدود الفاصل مع قطاع غزة نيران  ال شرق ج

ة دعت ل طأ سلم الحصار القائم على القطاع، وتأخر و ة لكسر الحصار عن قطاع غزة تنديدا  ها اللجنة الوطن
ة اإلعمار الناتجة عن العدوان  ات دون أن يبلغ عن وقوع  األخير،عمل المسيرة. فيإصا ين   صفوف المشار
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القرب من أطلقت قوات االحتالل اإلسرائمساء  ١٢:٠٠في حوالي الساعة  ١٠/٢/٢٠١٥ الثالثاء زة  يلي المتمر
تجاه المزارعين مما  الرشاشةأسلحتها شرق المغاز وس قطاع غزة نيران  الشر الحدود الفاصل مع قطاع غزة

امل صالح " ة أحمد محمد  ة ٢١أد الى إصا   الخطيرة."عاما بجراح وصفتها المصادر الطب
القرب من أطلقت مساء  ١:٣٠في حوالي الساعة  ١٠/٢/٢٠١٥ الثالثاء زة  قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

غنام على طول الشر تجاه المزارعين ورعاة األ الرشاشةأسلحتها نيران  الشر الحدود الفاصل مع قطاع غزة
سجل وقوع  غزة،الفاصل شرق قطاع  ات.دون ان    إصا

زة داخل موقع  مساء، أطلقت قوات االحتالل ١٢:٠٠الساعة  حواليفي  ١٦/٢/٢٠١٥ االثنين اإلسرائيلي المتمر
ر شرق المغاز وس قطاع غزة نيران   االغنام، ممامنازل المزارعين ورعاة  رشاشتها تجاهأبو مطيب العس

حالة من الخوف في ص سجل وقوع تسبب  ات.فوف المواطنين دون أن   إصا
احًا، فتحت قوات االحتال ٩:٠٠في حوالي الساعة  ١٧/٢/٢٠١٥ الثالثاء القرب من ص زة  ل اإلسرائيلي المتمر

ار جنوب شرقي بلدة بيت  الة موقع النصب التذ ا، وق ال الشر الحدود الفاصل مع قطاع غزة، شرقي ج
ورة، مما أد إلى  أسلحتها حانون، شمالي ، القطاع  نيران  ة المذ ل متقطع تجاه المنطقة الحدود ش الرشاشة 
اد العصافير وعمال النظافة الذين شيوع حالة من الخوف والهلع ف ي صفوف المزارعين ورعاة األغنام، وص

عا للفرار من المنطقة خوفا  ا النزلة، حيث اضطروا جم ال ة ج ع لبلد ات التا ب النفا تصادف تواجدهم داخل م
ة، دون أن يبلغ عن وقوع  ات من تعرضهم للقتل أو اإلصا الممتلكات.إصا   ، أو أضرار 

س زة داخل الخ  ٥:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/٢/٢٠١٥ الخم مساء أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
م  غزة،الفاصل مع قطاع  ة شرق مخ ة صوب المزارعين واألراضي الزراع نيران رشاشاتها الثقيلة والقنابل الدخان

سجل وقوع ، وس القطاع، دون ان  ات. المغاز   إصا
احاً  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران سلحتها  ١١:٠٠الساعة  اليحو في  ٢٣/٢/٢٠١٥نينثاال   ص

حاله  الرشاشة ر صوب أراضي المزارعين جنوب قطاع غزة مما تسبب  ثيف شمال موقع صوفا العس ل  ش
سجل وقوع  المواطنينمن الخوف في صفوف  ات.دون أن    إصا
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احا ٦:٠٠الساعة  حوالي في ٢٤/٢/٢٠١٥ الثالثاء زة في األبراج  أطلقت ص قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
رة على الخ الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة نيران  منازل المزارعين  رشاشتها تجاهالعس

حاله من الخوف في صفوف  سجل وقوع  المواطنينومنازل المواطنين، مما تسبب  ات.دون أن    إصا
عاء احاً   ٧:٣٠الساعة  اليحو في  ٢٥/٢/٢٠١٥ االر احا أطلقتص ز قو  ص  ةات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ومنازل  منازل المزارعين رشاشتها تجاهعلى الخ الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة نيران 
حاله من الخوف في صفوف  سجل وقوع  المواطنينالمواطنين، مما تسبب  ات.دون أن    إصا

ز  ٨:٣٠حوالي الساعة  في ٦/٣/٢٠١٥الجمعة  احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر شمال موقع  ةص
ر شرق القرارة خان يونس جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،صوفا العس ل  ش

حاله من الخوف في صفوفهم مما دفعهم لمغادرة  ان،المزارعين ورعاة األغنام مما تسبب  سجل وقوع  الم دون أن 
ات.   إصا
احا، ٩:٤٠الساعة في حوالي  ٧/٣/٢٠١٥السبت  ز  ص شمال موقع  ةأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ر شرق خان يونس جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي المزارعين  الرشاشةنيران سلحتها  غزة،صوفا العس ل  ش
حاله من الخوف في صف ان،وفهم مما دفعهم لمغادرة ورعاة األغنام مما تسبب  سجل وقوع  الم ات.دون أن    إصا

عام نتيجة انفجار  ٣٤صيب المواطن صادق محمد العاصي أمساًء،  ٤:٠٠حوالي الساعة  ٧/٣/٢٠١٥السبت 
ة، أرض غزة، بجوارخير على األ العدوانسم من مخلفات االحتالل االسرائيلي خالل ج القرب من منطقة  زراع

  غزة.رفح جنوب قطاع الحشاش، شمال 
احا، ٩:٣٠في حوالي الساعة  ١٠/٣/٢٠١٥الثالثاء  ز شمال  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ر شرق خان يونس جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،موقع صوفا العس ل  ش
حاله من الخوف في صفوفه ان،م مما دفعهم لمغادرة المزارعين ورعاة األغنام مما تسبب  سجل وقوع  الم دون أن 

ات.   إصا
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ز شمال  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  م١٠/٣/٢٠١٥ الثالثاء احا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ر شرق رفح جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي المزارعين  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،موقع صوفا العس ل  ش

حاله م سجل وقوع المواطنين،ن الخوف في صفوف مما تسبب  ات. دون أن    إصا
س احا، ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ١٢/٣/٢٠١٥ الخم ز شمال  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ر شرق رفح جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي المزارعين  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،موقع صوفا العس ل  ش
حاله من ا سجل وقوع المواطنين،لخوف في صفوف مما تسبب  ات. دون أن    إصا

زة داخل الخ  ٧:٠٠الساعة  حواليفي  ١٣/٣/٢٠١٥ الجمعة احا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ة،نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المزارعين واألراضي  غزة،الفاصل مع قطاع  ك جنوب شرق  الزراع شرق جحر الد

سجل وقوع د غزة،مدينة  ات.ون ان    إصا
زة داخل الخ  ٨:٠٠الساعة  حواليفي  ١٥/٣/٢٠١٥ االحد احا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص

ة،نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المزارعين واألراضي  غزة،الفاصل مع قطاع  منطقة أبو العجين شرق دير  الزراع
سجل وقوعأالبلح وس قطاع غزة، دون  ات. ن    إصا

احا ً  ٨:١٥الساعة  حواليفي  ١٧/٣/٢٠١٥ الثالثاء شمال  زةأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ،ص
ر شرق رفح جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي المزارعين  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،موقع صوفا العس ل  ش

حاله من الخوف في صفوف  سجل وقو  المواطنين،مما تسبب  ات. عدون أن    إصا
أسلحتها نيران  االسرائيلي،أطلقت قوات االحتالل  ظهرًا، ١:٠٠في حوالي الساعة  ١٧/٣/٢٠١٥الثالثاء 
ا في محافظة  ،الرشاشة تجاه المزارعين المتواجدين في مزارعهم في منطقة بورة أبو سمرة الكائنة شمال بيت اله

ارة " اروشمال غزة، مما اد الحتراق س سجل وقوع  رعتعود للمزا" سو خالد سعد محمد سعد الدين، دون أن 
ات.   إصا
ز  مساًء، ٢:١٥في حوالي الساعة  ١٧/٣/٢٠١٥الثالثاء  في منطقة  ةأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا في محافظة شمال  فا الكائنة شمال غرب بيت اله ثيف تجاه أراضي  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،الس ل  ش
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حاله من الخوف في صفوفهم مما دفعهم لمغادرة أالذين تواجدوا في  المزارعين ان،رضيهم مما تسبب  دون أن  الم
ات.سجل وقوع    إصا

عاء احًا، ٧:٠٠ الساعة حواليفي  ١٨/٣/٢٠١٥ االر ز  ص شمال  ةأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ر شرق رفح جنوب قطاع  ثيف تجاه أراضي المزارعين مما  الرشاشةا نيران سلحته غزة،موقع صوفا العس ل  ش

حاله من الخوف في صفوف  سجل وقوع  المواطنين،تسبب  ات.دون أن    إصا
عاء احًا، ٧:٠٠ الساعة حواليفي  ١٨/٣/٢٠١٥ االر زة داخل  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ة،المزارعين واألراضي نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه  غزة،الخ الفاصل مع قطاع  م البرج وس  الزراع شرق مخ
اتهم،خوفا على  أراضيهمقطاع غزة مما دفعهم لمغادرة  سجل وقوع ح ات  دون ان    إصا

س احا، ٩:٣٠الساعة  حواليفي  ١٩/٨/٢٠١٥ الخم زة داخل  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ة،الثقيلة تجاه المزارعين واألراضي  نيران رشاشاتها غزة،الخ الفاصل مع قطاع  منطقة أبو العجين شرق  الزراع

اتهم،دير البلح وس قطاع غزة مما دفع المزارعين لمغادرة أرضيهم خوفا على  سجل وقوع  ح ات.دون ان    إصا
احًا، ١٠:١٥في حوالي الساعة  ٢٠/٣/٢٠١٥ الجمعة الخ ات االحتالل اإلسرائيلي من داخل أطلقت قو  ص

ا شمال قطاع  ،الرشاشةأسلحتها قطاع غزة نيران  اصل معالف ال ة شرق ج تجاه  غزة،شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ة األ ةراضي الزراع ة أراضيهملمغادرة دفع المزارعين من الخ الفاصل مما  القر اتهم، دون خوفا على  الزراع  ح

سجل وقوع ات. أن    إصا
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ  مساًء، ٥:٠٠في حوالي الساعة   ٢٠/٣/٢٠١٥ الجمعة

سان  ،الرشاشةأسلحتها الفاصل مع قطاع غزة نيران  تجاه  غزة،خان يونس جنوب قطاع  الكبيرة شرق شرق ع
ة انوا يتواجدون على مسافة  المواطنينمجموعه من  ة إلى إ مما اد الفاصل الخ منقر ثالثة مواطنين صا

ح سمير  فوز وهم:  سرعام)  ٢٢(قد ة في الكتف األ شظ ه أبو  وأصيب   ٢٢(دقة وشاد ناجي عبد ر
سر عاما)  ار نار في الرجل ال ع ح أنس حمدان وأصيب  سر  عام) وأصيب ٢٠(قد ار نار في الرجل ال ع

ة في الرجل  منى.وشظ سان الكب تم نقلولقد  ال لهم إلى المصابون إلى مستشفى الجزائر في بلدة ع يرة جر تحو
المتوسطة ة حالتهم  ي في مدينة خان يونس، ووصفت المصادر الطب   .مستشفى غزة األورو



  
  
  
  
    
  

15   

الخ عد الظهر،  ١:٠٠في حوالي الساعة  ٢١/٣/٢٠١٥ السبت أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل 
ا شمال قطاع شرق مقبرة الشهداء اإلسال ،الرشاشةأسلحتها الفاصل مع قطاع غزة نيران  ال ة شرق ج تجاه  غزة،م

ة األ ةراضي الزراع ة أراضيهملمغادرة دفع المزارعين من الخ الفاصل مما  القر اتهم، دون خوفا على  الزراع  ح
سجل وقوع ات. أن    إصا

احًا،  ٨:٣٠في حوالي الساعة  ٢٢/٣/٢٠١٥ األحد الخ ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل 
سان  ،الرشاشةأسلحتها قطاع غزة نيران  ل معالفاص تجاه  غزة،خان يونس جنوب قطاع  الكبيرة شرق شرق ع

ة من الخ الفاصل مما األ ة القر ة أراضيهملمغادرة دفع المزارعين راضي الزراع اتهم، دون خوفا على  الزراع  ح
سجل وقوع ات. أن    إصا

الخ الفاصل من داخل أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  مساًء، ٤:٣٠في حوالي الساعة  ٢٢/٣/٢٠١٥ األحد
ل  الرشاشةأسلحتها مع قطاع غزة نيران  ا شمال قطاع  متقطع،ش ال ة شرق ج  غزة،شرق مقبرة الشهداء اإلسالم

ة تجاه األ ةراضي الزراع ة أراضيهملمغادرة دفع المزارعين من الخ الفاصل مما  القر اتهم،خوفا على  الزراع  ح
سجل وقوع  دون  ات.أن    إصا

احًا، ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٢٢/٣/٢٠١٥  االثنين زة داخل الخ  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ة فينيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المزارعين واألراضي  غزة،الفاصل مع قطاع  منطقة أبو العجين شرق دير  الزراع

اتهم،لمزارعين لمغادرة أرضيهم خوفا على البلح وس قطاع غزة مما دفع ا سجل وقوع  ح ات.دون ان    إصا
احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٢٣/٣/٢٠١٥  االثنين ص

ا شمال الغاز،وقنابل  الرشاشةأسلحتها الفاصل مع قطاع غزة نيران  ال ة شرق ج  شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ة تجاه األ غزة،قطاع  ةراضي الزراع ة أراضيهملمغادرة دفع المزارعين من الخ الفاصل مما  القر خوفا  الزراع
اتهم، دون على  سجل وقوع ح ات. أن    إصا

احًا، ١١:٣٠حوالي الساعة  في ٢٧/٣/٢٠١٥ الجمعة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ  ص
ا شمال قطاع  ،الرشاشةأسلحتها  الفاصل مع قطاع غزة نيران ال ة شرق ج تجاه  غزة،شرق مقبرة الشهداء اإلسالم



  
  
  
  
    
  

16   

ة  ةاالراضي الزراع  أراضيهملمغادرة دفع المزارعين متر مما  ٣٠٠من الخ الفاصل لمسافة تقل عن  القر
ة اتهم، دون خوفا على  الزراع سجل وقوع  ح ات.أن    إصا
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ مساًء،  ٤:٠٠ حوالي الساعة في  ٢٧/٣/٢٠١٥ الجمعة

سان  الغاز،وقنابل  الرشاشةأسلحتها الفاصل مع قطاع غزة نيران  خان يونس جنوب قطاع  الكبيرة شرق شرق ع
ة من الخ الفاصل مما تجاه األ غزة، ة القر ة أراضيهملمغادرة دفع المزارعين راضي الزراع خوفا على  الزراع

سجل وقوع  اتهم، دون ح ات.أن    إصا
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ  ظهرا، ١٢:٠٠الساعة  حواليفي  ٢٨/٣/٢٠١٥ السبت

ا شمال قطاع  ،الرشاشةأسلحتها  الفاصل مع قطاع غزة نيران ال ة شرق ج تجاه  غزة،شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ة ة عدد من المواطنتين واألراضي الزراع دفع المزارعين متر مما  ٣٠٠من الخ الفاصل لمسافة تقل عن  القر

ة أراضيهملمغادرة  اتهم، دون خوفا على  الزراع سجل وقوع  ح ات.أن     إصا
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ  ظهرا، ١٢:٠٠وفي حوالي الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٥ السبت

تجمعوا بدعوه من لجنة فك الحصار  المواطنينعدد من  تجاه رشاشةالأسلحتها الفاصل مع قطاع غزة نيران 
ر التاسعة والثالثين ليوم األرض  ة الذ المناس سان الجديدة وخزاعة  شرق  يونس  شرق خانمن القرارة وع

حاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز من بينهم  ة عدد منهم  الصحفي مثنى جنوب قطاع غزة، مما أد إلى إصا
م س مان إبراه ًا. دو وجر إسعافهم  ،عام) ٢١(النجار ل   منهم الى المستشفى. أان يتم نقل  ن ميدان

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل الخ  مساء، ٤:٠٠حوالي الساعة  في ٣٠/٣/٢٠١٥ االثنين
سان  ،الرشاشةأسلحتها قطاع غزة نيران  الفاصل مع عدد تجاه  غزة،ب قطاع خان يونس جنو  الكبيرة شرق شرق ع

ر من المواطنين خرجوا  اء ذ غرس أشتال زتون في المنطقة  األرض،يوم  إلح ين  حيث قام عدد من المشار
ة اثنين من المواطنين وهم حمد سعيد عبد القادر أبو  ة. مما أد إلى إصا  ٢٠(دراز ورفعوا األعالم الفلسطين

من عام) وأصيب ة ال مان أبو طل نار أعلى الر طل نار في الرجل  ٢١(طير ى، وخالد سل عام) أصيب 
المتوسطة ة حالتهما  ي لتلقي العالج ووصفت المصادر الطب . ولقد تم نقلهم إلى مستشفى غزة األورو سر   .ال
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زة على الشر  ٥:٠٠حوالي الساعة  في ٣/٤/٢٠١٥الجمعة  مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ي الحد ل متقطع  الرشاشةأسلحتها نيران  القطاع،ود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق بلدة خزاعة جنو ش

ورة. ة في المنطقة المذ ة المواطن    تجاه المنطقة الحدود ه يوسف عطوة أبو دراز (مما أد الى إصا  ١٧نز
منى،  عام) طل نار في ساقه ال مان عودة أصيب  طل نار في ساقه  عام) ١٧(األغا وحمدون سل أصيب 

، خالل  سر سان  تواجدهما شرق ال طل نار  عام) ٢١عماد رمضان حمدان رضوان ( ما أصيب الكبيرة،ع
. وقد تم نقلهم إلى مستشفى غزة األوري خان يونس جنوب قطاع  سر   غزة.في ساقه ال

زة داخل الشر فجرًا، أطلقت قوات  ٢:٠٠في حوالي الساعة  ٧/٤/٢٠١٥الثالثاء  االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ي القطاع، نيران  اتجاه  الرشاشةأسلحتها الحدود الفاصل بين قطاع غزة و"إسرائيل"، شرق مدينة خان يونس جنو

الغ عن وقوع  ثيف ومتقطع دون اإل ل  ش ة من بلدة خزاعة، واستمر إطالق النار لمدة ساعتين  األطراف الشرق
ات.   إصا

زة داخل الشر الحدود  ٥:٠٠وفي حوالي الساعة   ١٠/٤/٢٠١٥ الجمعة مساًء، أطلقت قوات االحتالل المتمر
ل متقطع تجاه عشرات المواطنين الفلسطينيين  ش الفاصل بين قطاع غزة و"إسرائيل"، أعيرة نارة وقنابل غاز 

ور، شر  ١٠٠-١٠الذين تجمعوا على مسافة تتراوح بين  سان الكبيرة، إلى الشرق متر من الشر المذ قي بلدة ع
ي القطاع، ة المواطن   من مدينة خان يونس، جنو وقد أسفر إطالق النار الذ استمر لمدة ساعتين عن إصا

ار نار في الخصيتين، وجر نقله إلى مستشفى ناصر في  ١٩، محمد أحمد شحدة أبو طير ا ع شظا عامًا، 
المتوسطة.مدينة خان يونس لتلقي العالج، ووصفت    حالته 

زة داخل  ٧:٣٠وفي حوالي الساعة  ١٥/٤/٢٠١٥األرعاء    احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ي  ات داخل الخ الفاصل مع قطاع غزة شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنو أسلحتها نيران  القطاع،الجي

سجل وقوع  مرة دون المدتجاه المزارعين ومنازل المواطنين  الرشاشة ات.أن    إصا
 الرشاشةأسلحتها مساًء، أطلقتً قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران  ٦:٠٠حوالي الساعة  وفي ١٧/٤/٢٠١٥الجمعة 

ة ثالثة  ي القطاع مما تسبب بإصا سان شرق خانيونس جنو تجاه أراضي المزارعين في منطقة السناطي ببلدة ع
أعيرة نارة ة وهم: مواطنين أحدهم طفل    في األطراف السفل
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منى. ١٩ محمد منير محمود أبو عامر) ١  سر وأصاب ساقه ال طل نار اخترق ساقه ال   عامًا، أصيب 
سر. ٢٢عالء حاف محمد أبو عامر ) ٢  طل نار في الفخذ األ   عامًا، أصيب 
الن) ٣  ه. ١٧ الطفل خليل جعفر خليل  بت طلقين نارين في ر   عامًا، أصيب 

المدينة، ووصفت  ي  ات وقد تم نقلهم لمستشفى غزة األورو أنها متوسطة.إصا   هم 
احًا،  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/٤/٢٠١٥األحد   زة داخل الخ  أطلقت قواتص االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا في محافظة شمال غزة، نيرا غزة،الفاصل مع قطاع  ال ة شرق ج أسلحتها ن شرقي مقبرة الشهداء االسالم
اد العصافير ودفعهم لمغادرة  الرشاشة تجاه المزارعين مما أد لحالة من الخوف في صفوف المزارعين وص

ان خوفا على  اتهم،الم سجل وقوع  ح ات.دون أن    إصا
احًا،  ٨:٥٠في حوالي الساعة  ٢٠/٤/٢٠١٥ االثنين  زة داخل الخ  أطلقت قواتص االحتالل اإلسرائيلي المتمر

تجاه المزارعين ومنازل  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع  غزة،اصل مع قطاع الف
سجل وقوع  المدمرة نتيجةالمواطنين  ات.العدوان األخير دون أن    إصا

زة على  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/٤/٢٠١٥ االثنين احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمر ص
ا شمال الشر ال ة، شرقي ج ة، ومنطقة أبو صف ، شرق مقبرة الشهداء اإلسالم أسلحتها نيران  القطاع، الحدود

ة في المنطقة، مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف  الرشاشة ة المحاذ ل متقطع تجاه األراضي الزراع ش
انوا يتواجدون داخل  ة المحاذ أراضيهمالمزارعين الذين  ة، واضطرهم للفرار من المنطقة الزراع ة للمنطقة الحدود

ة،خوفا من تعرضهم  ات دون أن يبلغ عن وقوع  لإلصا   أضرار. أوإصا
س  زة داخل  ١٢:٠٠في حوالي الساعة  ٢٣/٤/٢٠١٥الخم مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ات داخل الخ الفاصل مع قطاع  ي شرق بلدة الفخار شر  غزة،الجي نيران  القطاع،ق مدينة خانيونس جنو
سجل وقوع  المدمرة نتيجةتجاه المزارعين ومنازل المواطنين  الرشاشةأسلحتها  ات.العدوان األخير دون أن    إصا

 الرشاشةأسلحتها أطلقتً قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران  مساًء، ٥:٣٠حوالي الساعة  في ٢٤/٤/٢٠١٥الجمعة  
حوالي وذلك على مسافة تقد سان شرق  مترًا، ١٥٠ر  تجاه أراضي المزارعين في منطقة السناطي ببلدة ع
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ة  ح خانيونس جنوب قطاع غزة مما تسبب بإصا م محمد مص عام)، وقد تم نقله إلى  ١٧(الطفل فاد إبراه
المتوسطة. المدينة، ووصفت إصابته  ي       مستشفى غزة األورو

زة داخل الخ  أطلقت قواتظهرًا،  ١٢:٣٠في حوالي الساعة  ٢٦/٤/٢٠١٥األحد   االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ا في محافظة شمال غزة، نيران  غزة،الفاصل مع قطاع  ال ة شرق ج أسلحتها شرقي مقبرة الشهداء اإلسالم

دعى  المزارعين،تجاه  الرشاشة ة أحد المزارعين و م مطرمما أد إلى إصا طل نار  )،عام ٣٧( رامي سل
ان س سر من س ا، بيت  مشروعاقه ال مال عدوان في  اله أثناء تواجده في أرضه، وجر نقله إلى مستشفى 

المتوسطة.  ة حالته  ا، ووصفت المصادر الطب     بيت اله
زة داخل الخ  مساًء، أطلقت قوات ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٢٨/٤/٢٠١٥الثالثاء  االحتالل اإلسرائيلي المتمر

تجاه المزارعين ومنازل  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع  غزة، الفاصل مع قطاع
سجل وقوع  المدمرة نتيجةالمواطنين  ات.العدوان األخير دون أن    إصا

احًا، ٦:٠٠ الساعة حوالي في ١/٥/٢٠١٥ الجمعة زة داخل الخ  أطلقت قوات  ص االحتالل اإلسرائيلي المتمر
اد العصافير ومنازل المواطنين شرق  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،ع الفاصل مع قطا  بلدةتجاه المزارعين وص

ة حاله من الخوف والهلع بين صفوف  ،غزة قطاع جنوب رفح مدينة شرق  الشو دون أن  المواطنين،مما تسبب 
ات.سجل وقوع    إصا

احًا، اعتقلت قوات ا ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٢/٥/٢٠١٥ السبت  عاطف عادل العبد الحتالل المواطن ص
ال، شرق خان يونس، اثناء محاولته التسلل لداخل المحتل بهدف عاماً ٢٢الشامي،  ان بلدة بني سه ، من س

  العمل.
زة على الشر  ١١:١٥في حوالي الساعة  ٢/٥/٢٠١٥ السبت احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص

ة، شرقي الحدود الفاصل بين قطاع غز  ة، وشرقي منطقة أبو صف ة وٕاسرائيل، شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ا، شمال قطاع غزة، نيران  ال ورة. الرشاشةأسلحتها ج ة في المنطقة المذ ل متقطع تجاه المنطقة الحدود مما   ش

عا للفرار من المنطقة خوفا  أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ورعاة األغنام، حيث اضطروا جم
ة، دون أن  ات. سجل وقوعمن تعرضهم لإلصا   إصا
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زن  ٤:٠٠في حوالي الساعة  ٣/٥/٢٠١٥ األحد على الخ مساًء، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ك)، الطفلين ومحمد خالد العودات (الفاصل مع قطاع غزة شرق  عام) عماد جهاد ١٦قرة واد غزة (جحر الد

اد ور ١٣ة(أبو ع القرب من الشر المذ ك)، اثناء تواجدهما  ان قرة واد غزة (جحر الد عام)، وهما من س
  سراحهما فجر اليوم التالي عبر معبر بيت حانون (ايرز).  إطالقثم  المحتل. ولقدللتسلل للداخل  ومحاولة منهما

زون على الخ الفاصل اعتقلت قوات االحت مساًء، ٤:٠٠الساعة  حوالي  في ٤/٥/٢٠١٥ االثنين  الل، المتمر
ثالثة أطفال أثناء محاولتهم التسلل إلى الداخل المحتل بهدف  غزة،مع قطاع غزة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع 

ة أبو الحصين،  هم: العمل والمعتقلون  ووائل عامًا،  ١٦عامًا، محمد عبد هللا أبو الحصين،  ١٦أحمد عط
ان بلدة النصر، شرق مدينة وج ،عاماً  ١٧أبو الحصين،  سلمان عهم من س   رفح.م
احا ٨:٣٠ الساعة حوالي في ٤/٥/٢٠١٥ اإلثنين زة داخل  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ي القطاع، بنيران األسلحة  الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق مدينة خان يونس، جنو
مدينة  تجاه مسيرة رافضة للحصارالرشاشة  ة  ل ٣٠استمر إطالق النار لمدة شرق حي الشجاع ش قة   دق

سجل وقوع  متقطع دون  ات.أن    إصا
احا  ٧:٣٠ الساعة حواليفي  ٥/٥/٢٠١٥ الثالثاء ات ص زة داخل الجي أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

أسلحتها نيران  غزة،وب قطاع شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جن غزة،داخل الخ الفاصل مع قطاع 
سجل وقوع  المدمرة نتيجةتجاه المزارعين ومنازل المواطنين  الرشاشة ات.العدوان األخير دون أن    إصا
زة على الخ مساًء، ٧:٠٠في حوالي الساعة  ٨/٥/٢٠١٥ الجمعة  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا شمال قطاع غزة، نيران غ الغول، شمالأرض  غزة شمالالفاصل مع قطاع   الرشاشةأسلحتها رب بلدة بيت اله
ان واالطفال الذين تواجدوا  غرض التنزه. علىتجاه مجموعة من الش ور  لى أد إمما   مقرة من الشر المذ

ة الطفل إ مان صا ان  ١٧( صالحنائل سل ار نار " مدخل ومخرج " في  التوامعام) من س ع ا،  ببلدة بيت اله
ا، وتم الر  مال عدوان ببلدة بيت اله ة لمستشفي الشهيد  ارة مدن س أس. وقد تم نقل الطفل المصاب من هناك 

ة  المستشفى إصا ة  له إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ووصفت المصادر الطب   الخطيرة.تحو
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احًا،  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٩/٥/٢٠١٥السبت   زة على الخ أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلص ي المتمر
، تجاه الرشاشةأسلحتها نيران  غزة.بلدة خزاعة، شرقي خان يونس، جنوب قطاع  غزة شرق الفاصل مع قطاع 

ة،األراضي  سجل وقوع  الزراع ات.دون أن    إصا
زة على الخ ظهرًا،  ١٢:٣٠في حوالي الساعة  ٩/٥/٢٠١٥السبت  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا، شمال قطاع  غزة جنوبل مع قطاع الفاص ال  هالرشاشة، تجا أسلحتها نيران  غزة،مقبرة الشهداء شرق ج
ارة تراكتور مخصصة لحصد القمح والشعير، تمهيدًا  انة س عملون على ص انوا  مجموعة من المزارعين والعمال 

عد ما يتراوح بين  ة الحصاد، في أرض الزن، التي ت ور،الشر الحدود متر عن  ٥٠٠-٣٠٠لعمل أسفر  المذ
ما استمر إطالق النار تجاه المنطقة أثناء إخالء المصابْين  ة اثنين من المزارعين ، ف إطالق النار عن إصا

ة، ما  ارة مدن ان مدينة خان يونس، أد أبواسطة س ضا إللحاق أضرار بها. جر نقل المصابْين، وهما من س
ي بخان يونس، ووصفت المصادر جنوب القطاع، إلى مستشفى الشفا غزة، ومنه حوال إلى مستشفى غزة األورو ء 

ان، هما:  المتوسطة. والمصا ة حالتهما  رم سالم محمد أبو ١الطب ا أعيرة  عام) ٣٣(حدايد )  شظا وأصيب 
سر  مان محمد  ) رائد٢ونارة في العين ال طن والصدر. عام) حيث ٤١(الفرا، سل ا في ال شظا   وأصيب 

عاء  احًا، ١٠:٣٠حوالي الساعة  في  ١٣/٥/٢٠١٥األر زة على  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ة،  ة، وشرقي منطقة أبو صف الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق مقبرة الشهداء اإلسالم

ا، شمال قطاع غزة، نيران  ال ل متقطع تجاه الرشاشةأسلحتها شرقي ج ة في المنطقة  ش المنطقة الحدود
ورة. عا    المذ أثار إطالق النار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ورعاة األغنام، حيث اضطروا جم

ة، دون أن  ات. سجل وقوعللفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لإلصا   إصا
زة على عد الظهر، أطلقت قوات ا ١:٣٠حوالي الساعة  في ١٥/٥/٢٠١٥ الجمعة الحتالل اإلسرائيلي المتمر

ة شرق الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق حي   الرشاشةأسلحتها مدينة غزة نيران  الشجاع
ر  اء الذ مسيرة إلح ون  شار انوا  اب الفلسطينيين  القرب من  ٦٧اتجاه مجموعة من الش ة، ومتواجدين  للن

قامعبر (ناحل  ة ، ممعوز) سا ين  ثالثة منا أد إلى إصا عام)  ٢٠(شّلح أنور سلمان  أمجدوهم المشار
منى. أصيب القدم ال من،  عام) ٢١(حلس خضر  شحدة محمد مهند طل نار  الفخذ األ طل نار  وأصيب 
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سر حسن  القدم  )،عام ٢٢(الحطاب محمد  طل  منى بجراحوأصيب  ة المصادر ووصفت، ال  في الطب
  الخطرة.الشفاء في المدينة جراح أحدهم مستشفى 

زة على الشر  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١٧/٥/٢٠١٥ األحد احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ا  ال ة شرق ج ة، وشرق منطقة أبو صف الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق مقبرة الشهداء اإلسالم

ورة. الرشاشةلحتها أسشمال قطاع غزة، نيران  ة في المنطقة المذ ل متقطع تجاه المنطقة الحدود أثار إطالق   ش
عا للفرار من المنطقة خوفا  النار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ورعاة األغنام، حيث اضطروا جم

سجل وقوع  ة، دون أن  ات.من تعرضهم لإلصا   إصا
زة على الشر  ٥:١٥عة حوالي السا في ١٩/٥/٢٠١٥ الثالثاء مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ة، شرقي  ة، وشرقي منطقة أبو صف الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ا، شمال قطاع غزة، نيران  ال و  الرشاشةأسلحتها ج ة في المنطقة المذ ل متقطع تجاه المنطقة الحدود أثار    رة.ش

عا للفرار من  إطالق النار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ورعاة األغنام، حيث اضطروا جم
ة، دون أن  ات. سجل وقوعالمنطقة خوفا من تعرضهم لإلصا    إصا

زة على الخ  ٧:٢٠في حوالي الساعة  ٢٤/٥/٢٠١٥ األحد مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ا، شمال قطاع غزة،  غزة،لفاصل مع قطاع ا ال ة، شرقي ج ة، وشرقي منطقة أبو صف شرق مقبرة الشهداء اإلسالم

ورة. الرشاشةأسلحتها نيران  ة في المنطقة المذ ل متقطع تجاه المنطقة الحدود حالةمما   ش من الخوف  تسبب 
اتهم،على  خوفا أراضيهمة والهلع في صفوف المزارعين ورعاة األغنام، حيث اضطروا لمغادر  سجل دون أن  ح

ات. وقوع   إصا
زة على الشر  ٦:١٠في حوالي الساعة  ٢٤/٥/٢٠١٥ األحد احًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص

 الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع 
ل متقطع ت ورة.ش ة في المنطقة المذ أثار إطالق النار حالة من الخوف والهلع في صفوف    جاه المنطقة الحدود

ة، دون أن  عا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لإلصا سجل المزارعين ورعاة األغنام، حيث اضطروا جم
ات. وقوع   إصا
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احًا، أطلقت قوات اال ٧:٠٠في حوالي الساعة  ٢٤/٥/٢٠١٥ األحد زة علىحتالل اإلسرائيلي ص الشر  المتمر
ة، شرقي  ة، وشرقي منطقة أبو صف الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، شرق مقبرة الشهداء اإلسالم

ا، شمال قطاع غزة، نيران  ال ورة. الرشاشةأسلحتها ج ة في المنطقة المذ ل متقطع تجاه المنطقة الحدود أثار    ش
عا للفرار من  األغنام، حيثن الخوف والهلع في صفوف المزارعين ورعاة إطالق النار حالة م اضطروا جم

ة، دون أن  ات. سجل وقوعالمنطقة خوفا من تعرضهم لإلصا   إصا
زة على الخ  ٧:٤٥في حوالي الساعة  ٢٤/٥/٢٠١٥ األحد مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا شمال قطاع بورة أبو س غزة،الفاصل مع قطاع  ل متقطع  الرشاشةأسلحتها نيران  غزة،مرة شمال بيت اله ش
ورة. ة في المنطقة المذ أثار إطالق النار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين    تجاه المنطقة الحدود

ة، دون أن  عا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لإلصا  عسجل وقو ورعاة األغنام، حيث اضطروا جم
ات.   إصا
عاء ة ثالثة  ٣:١٠وفي حوالي الساعة  ٢٧/٥/٢٠١٥ األر ة الحر فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيل

أرض فارغة قرب مطار الدولي المحررات جوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة تستخدم  صوارخ تجاه
ة،قبل عناصر المقاومة  التدرب منألغراض  سجل وقو  الفلسطين ات.ع دون أن    إصا
عاء ة صاروخأطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي  فجرًا، ٣:٢٥في حوالي الساعة  ٢٧/٥/٢٠١٥ األر واحد  الحر

ة شمال غرب مدينة رفح جنوب  تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل عناصر المقاومة الفلسطين
بيرة  قطاع غزة. حفره  ان، دون مما تسبب  سجل و  الم ات قوع أن     إصا

عاء ة أرعةأطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي  فجرًا، ٣:٤٠في حوالي الساعة  ٢٧/٥/٢٠١٥ األر  الحر
ة  تجاه أرضصوارخ خالل عشرة دقائ  فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل عناصر المقاومة الفلسطين

بيرة  غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. حفره  ان،مما تسبب  سجل وقوع  دون  الم ات أن    إصا
عاء ة صاروخينأطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي  فجرا، ٤:٠٥في حوالي الساعة  ٢٧/٥/٢٠١٥ األر  الحر

ة جنوب قرة ام النصر شمال قطاع غزة  تجاه أرض تستخدم ألغراض التدرب من قبل عناصر المقاومة الفلسطين
ان وأضرار  الم بيرة  حفره  سجل وقوع  ة، دون مادما تسبب  ات أن     إصا
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احاً  ٧:٠٠وفي حوالي الساعة  ١/٦/٢٠١٥  االثنين زة داخل الشر  ،ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
شرق الفخار شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع،  اإلسرائيلي،الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل 

ة،أراضي المواطنين  نيران األسلحة الرشاشة تجاه سجل وقوع  الزراع ات.دون أن    إصا
احًا، ٨:٠٠في حوالي الساعة  ٢/٦/٢٠١٥ الثالثاء زة داخل الشر  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

سان الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، شرق  ع شرق مدينة خان يونس،  الكبيرة،الفراحين 
ة،جنوب القطاع، نيران األسلحة الرشاشة تجاه أراضي المواطنين  سجل وقوع  الزراع ات.دون أن    إصا

عاء احًا، ٧:٣٥حوالي الساعة  وفي ٣/٦/٢٠١٥ األر زة داخل  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
سان الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، شرق الفرا ع شرق مدينة  الكبيرة،حين 

عملون على حصاد  انوا  خان يونس، جنوب القطاع، نيران األسلحة الرشاشة تجاه مجموعة من المزارعين الذين 
ة، أراضيهم القمح داخل ة أحد المزارعين، وهو الزراع ان  إصا د محمد سلم طل  عام) ٢٩(النجار المواطن فر

طن،نار في  ي،ستشفى غزة تم نقلة إلى م ال ة األورو المتوسطة.إ ووصفت المصادر الطب ة    صا
س  ة صاروخ واحد  ٢:٣٠في حوالي الساعة  ٤/٦/٢٠١٥ الخم فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

سجل  غزة،تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة شمال مدينة  وقوع دون أن 
ات.   إصا

سا  ة صاروخ واحد  فجرًا، ٢:٣٠في حوالي الساعة  ٤/٦/٢٠١٥ لخم أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
القرب من مفترق الشهداء جنوب حي  الزتون تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة 

سجل  غزة،مدينة  جنوب ات.وقوع دون أن    إصا
ة صاروخ واحد  فجرًا، ٣:٤٥ي الساعة في حوال ٧/٦/٢٠١٥ األحد أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

القرب  القرب من معبر بيت حانون "ايرز"  تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة 
سجل  غزة،من الخ الفاصل مع دوله االحتالل اإلسرائيلي شمال قطاع  ات.وقوع دون أن    إصا
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زة داخل  ١١:٣٠في حوالي الساعة  ٨/٦/٢٠١٥ ثنيناال  احًا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ا نيران  اإلسرائيلي شرق الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل  ال فةأسلحتها بلدة ج تجاه  الخف

سجل وقوع  الحدود،العاملين في شارع القدس القرب من  ادون أن    ت.إصا
زة داخل  ١٢:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/٦/٢٠١٥ السبت ظهرًا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

م أبو الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، الطفل المعاق  عام) أثناء تواجده  ١٨(مور حاتم سل
ة، شرق مدينة رفح القرب من الخ الفاصل شرق  عد أن أطلقت حي النهضة ببلدة الشو ، جنوب قطاع غزة، 

ع داخل  ا في مدينة بئر الس ة، وثم نقله للعالج في مستشفى سورو ة النار مما أد إلصابته في أطرافه السفل عل
  دولة االحتالل.

زون داخل الشر الحدود  ٦:٣٠حوالي الساعة  في ١٩/٦/٢٠١٥ الجمعة مساًء، أطل جنود االحتالل المتمر
عد حوالي الفاصل بين قط اتجاه ثالثة مواطنين تواجدوا على  متر من  ٢٠٠اع غزة وٕاسرائيل، عدة أعيرة نارة 

ي القطاع. ، جنوب شرقي خان يونس، جنو ور إلى الشرق من منطقة الفخار أسفر ذلك عن   الشر المذ
ة أحدهم، وهو المواطنالم ة العمور، صا ف يده  عاماً  ٢١يونس زاهر عط ار نار في  . جر نقل ع سر ال

المتوسطة. ة حالته  ي في المدينة لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطب   المصاب إلى المستشفى األورو
زة داخل الخ الفاصل  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ٢٢/٦/٢٠١٥  االثنين مساًء، أطلقت قوات االحتالل المتمر

ة أسلحتهانيران خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع،  شرق  والرشاشة وقنابل الغاز تجاه عدد من  المطاط
القرب من الخ  انوا  ة اثنينأد إلى  الفاصل، ممااألطفال  دةمنهم وهم الطفل  إصا  إسالم سمير توفي أبو ر

منى والطفل )،عام١٦( قدمه ال م جمال أحمد أبو  طل نار  دة إبراه ار نار في  )،عام ١٧(ر ع وأصيب 
منى أ ة الفائقة، ووصفت حالته الساق ال تم  .الخطيرةد لتهشم في العظام وتمزق في الشرايين، وأدخل لقسم العنا

ة  ي في المدينة لتلقي العالج حيث ووصف المصادر الطب   الخطيرة. هتحالنقلة إلى مستشفى غزة األورو
احًا،  ٧:٣٠حوالي الساعة  وفي ٢٣/٦/٢٠١٥ الثالثاء زةالم االحتالل قوات أطلقتص  الفاصل الخ داخل تمر

 المواطنين ومنازل أراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب يونس خان مدينة شرق  شرق بلدة خزاعة
سان شرق  ات. وقوع سجل أن دون   الكبيرة. ع   إصا
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عاء ة  ٣:٠٠في حوالي الساعة  ٢٤/٦/٢٠١٥ األر صاروخ واحد فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
تجاه أرض فارغة تعود ملكيتها لعائلة حمدان وس شارع القرمان شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، مما 

بيرة  حفرة  ان وحالة من الخوف لد المواطنين من  فيتسبب  سجل  المنطقة، أهاليالم ات.وقوع دون أن    إصا
عاء احًا،  ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١/٧/٢٠١٥ األر زة االحتالل قوات لقتأطص  الفاصل الخ داخل المتمر

م المغاز  الغ عن وقوع  الوسطى، المحافظة شرق شرق مخ ة، دون اإل اتجاه األراضي الزراع عدة أعيرة نارة 
ات.   إصا
س احًا، ١٠:٣٠عند حوالي الساعة  ٩/٧/٢٠١٥ الخم زة في معبر  ص اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
م عادل شحادة الشاعر (  ون (إيرز) المرض:بيت حان ي محافظة رفح،  ٢١إبراه ان حي السالم جنو عام) من س

ة من دائرة العالج في  الخليل،أثناء التوجه للعالج في المستشفى األهلي في مدينة  لة طب ه تحو مع العلم أن لد
ة، وموافقة للسفر عبر معبر بيت حا   نون.الخارج في وزارة الصحة الفلسطين

زة داخل الخ مساًء،  ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١٣/٧/٢٠١٥  االثنين اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ان جابر اللوح، المواطن  غزة،الفاصل مع قطاع  ه  عامًا، ٢١محمود عل م النصيرات، لد اقترا ان مخ من س

م البرج، وس قطاع غزة، ومحاولت ه التسلل للداخل المحتل بهدف الحصول على من الشر الحدود شرق مخ
  عمل.

س ة صاروخ  فجرا، أطلقت ٥:٤٥في حوالي الساعة  ٢٠١٥ /١٦/٧ الخم طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
محافظة شمال غزة،  ا  ال م ج واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة شرق مخ

حاله من الخوف سجل  واألطفال،صفوف النساء  فيوالهلع  مما تسبب  ات.وقوع دون أن    إصا
س اح، ٥:٣٠عند حوالي الساعة  ١٦/٧/٢٠١٥ الخم ة صاروخ  ص أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

م البرج، مما أد إلى  واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة جنوب شرق مخ
ة الم انت نائمة في داخل غرفتها لحظة القصف بجروح في  ٦٧أمنة سالم محمد أبو مدين ( سنةاصا عامًا) التي 

ان وقامت بنقلها إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح،  ارات اإلسعاف للم منى، ووصلت س الرأس واليد ال
اإلضافة الى تضرر منزلها وٕاحداث أضرار في الم فة  الطف   المستهدف.ان ووصفت جراحها 
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زة داخل الخ  مساء، أطلقت٤:٣٠عند حوالي الساعة  ٢٠١٥ /١٧/٧ الجمعة قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمر
فة تجاهمحافظة خان يونس، نيران رشاشتها  الفاصل شرق  انوا يتنزهون في أحد الحقول  الخف ثالثة أطفال 

حوالي  عد مسافة تقدر  ة على  الفصل شرق بلدة الفخار شرق خان يونس، ما أد  مترًا عن شر ٥٠الزراع
ة  مة (إلى إصا طل  ١٣الطفل منصور صالح منصور أبو طع ه عام)  إلى مستشفى غزة  وتم نقلهنار في ساق

المتوسطة ة إصابته  ي حيث ووصفت المصادر الطب   .األورو
احًا،١١:٣٠عند حوالي الساعة  ٢٨/٧/٢٠١٥ الثالثاء زة في معبر اعتقلت قوات اال ص حتالل اإلسرائيلي المتمر

ان ارض الشنطي جنوب غرب  ٢٤إيهاب سعيد عبد الرحمن أبو نحل ( :إيرز) المدرسبيت حانون ( عام) من س
ا، ال ة.  ج عد تنسي مسب من هيئة الشئون المدن   عند توجهه للعمل في دولة قطر 
زة داخل الخ أطلقت قوا مساء، ٦:٣٥في حوالي الساعة  ٣١/٧/٢٠١٥ الجمعة ت االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا شمال قطاع االف فا شمال بيت اله عدد من األطفال  تجاه الرشاشةأسلحتها  غزة نيرانصل شمال منطقة الس
اج  ة المتنزهين الذ اقتروا من الس ،والفت  ١٦محمد حامد عادل المصر ( :الطفل إلى مقتلما أد م الحدود

ة محمد عمر عبد هللا الّشن (إ طل نار أسفل اإل و إصابته  جراء) عام طل نار في  عاًم) وأصيب ٢٢صا
سر  مال عدوان جراحه القدم ال ة في مستشفى    .المتوسطة، ووصفت المصادر الطب

ة صاروخ واحد تجاه أرض فارغة تستخدم  ٧/٨/٢٠١٥ الجمعة  أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
ة التدر  ألغراض القرب من سوق الحالل، وقد أد القصف إلصا م البرج وس قطاع غزة  ب جنوب غرب مخ

عد حوالي  (٤) رات الوسطي والذ ي ز شرطة المعس احة مر انوا يتواجدون في  ة  من عناصر الشرطة الفلسطين
ان المستهدف، حيث نقل المصابين إلى مستشفى شهداء األقصى بدير ال ٢٠٠( بلح ووصفت متر) عن الم

فة،    جراحهم ما بين المتوسطة والطف
زة داخل  ٨:٣٠وفي حوالي الساعة  ٧/٨/٢٠١٥ الجمعة    مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ة  الرشاشةأسلحتها الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، نيران  ن تجاه المنازل الس
ة الطفل ماهر علي محمد شتات (في بلدة بيت حا ار  ١٣نون، شمال قطاع غزة، مما أد الى إصا ع عام) 

سر. ان يلعب أمام منزله في شارع الكفارنة.   نار في الفخذ األ تم نقل المصاب إلى مستشفى بيت   حيث 
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ار النار  ة له وٕاخراج الع ة جراح مال عدوان إلجراء عمل له إلى مستشفى  ، حيث وصفت حانون، وتم تحو
المتوسطة. ة حالته    المصادر الطب

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت ٨/٨/٢٠١٥ السبت  (جحر غزة واد قرة شرق  الفصل حدود عند المتمر
ك)، ور الشر عبر التسلل حاولوا فلسطينيين مواطنين ثالثة الد  إطالق عد وذلك إسرائيل، داخل للعمل المذ

ة القناديل من وعدد تجاههم، النار م رأفت هم: والمعتقلون   المنطقة. سماء في الضوئ ش، أبو خليل إبراه  ١٨ شاو
ل، علي ماجد وأمجد عامًا؛ ١٨ محسن، رجب جهاد محمود عامًا؛ عهم  عامًا. ١٨ الطو ان من وجم م س  المخ
م في الجديد   .معلومة غير لجهة القوات تلك اقتادتهم حيث النصيرات، مخ

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت فجرًا، ٥:٣٠ الساعة حوالي وفي ٩/٨/٢٠١٥ األحد   الشر داخل المتمر
 حانون  بيت معبر مح في الرشاشة أسلحتها نيران اإلسرائيلي، االحتالل ودولة غزة قطاع بين الفاصل الحدود

 المنطقة تلك في القاطنين نينالمواط صفوف في والهلع الخوف من حالة تسبب مما غزة قطاع شمال (ايرز)،
ات. وقوع سجل ان دون     إصا

عاء زة داخل ٩:٣٠، في حوالي الساعة ١٢/٨/٢٠١٥ األر مساء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ة  الرشاشةأسلحتها الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل اإلسرائيلي نيران  ان تجاه منطقة القط

حاله من الخوف في صفوف الزراع ة الكائنة شرقي بيت حانون، شمال قطاع غزة مما تسبب  ة الحدود
سجل وقوع  ات.المواطنين، دون أن    إصا

عاء زة داخل معبر بيت حانون (إيرز)، ١٢/٨/٢٠١٥ األر ، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ان في طرقه لشراء معدات لمخبز الشلفوح الذ  عامًا)، ٣٠محمد لطفي عبد الرحمن الشلفوح ( التاجر: بينما 

م  ا شماملكه والده في مخ ال  قطاع غزة. لج
، تجاه بلدة  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١٦/٨/٢٠١٥ األحد  زة داخل الخ احًا، أطلقت قوات االحتالل المتمر ص

ي القطاع، نيران  ة، شرقي محافظة رفح، جنو أراضي ومنازل المواطنين واألراضي تجاه  الرشاشةأسلحتها الشو
ة، ورعاة األغنام. سجل وقوع    الزراع ات.دون أن    إصا
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زة االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٩:٠٠ الساعة حوالي وفي ١٦/٨/٢٠١٥ األحد  الفاصل الخ داخل المتمر
 شرق  مضيئة قنبلة ٢٠ من وأكثر رشاشتها نيران غزة، قطاع جنوب يونس خان مدينة شرق  خزاعة بلدة شرق 

ات. وقوع سجل أن دون    المواطنين. ومنازل أراضي تجاه غزة قطاع جنوب خانيونس مدينة شرق  خزاعة   إصا
زة داخل الخ الفاصل  ٧:٣٠في حوالي الساعة ١٨/٨/٢٠١٥ الثالثاء احا، أطلقت قوات االحتالل المتمر ص

تجاه أراضي ومنازل المواطنين  الرشاشة أسلحتهاشمال بؤرة أبو سمرة ومحررة دوغيت شمال قطاع غزة، نيران 
سجل وقوع  ة، دون أن  ات.واألراضي الزراع   إصا

زة داخل موقع الكاميرا  ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١٨/٨/٢٠١٥ الثالثاء احا، أطلقت قوات االحتالل المتمر ص
ك وس قطاع غزة، نيران  ة، تجاه أراضي ومنازل المواطنين و  الرشاشةأسلحتها شرق جحر الد األراضي الزراع

سجل وقوع  ات.دون أن    إصا
احا ١٠:٠٠ الساعة حوالي عند ٢٥/٨/٢٠١٥الثالثاء   بيت معبر على اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت ص

ش، أحمد إسماعيل سامي التاجر غزة، قطاع شمال (إيرز) حانون  ان من عامًا، ٥٢ ط سان بلدة س  الكبيرة، ع
ة. الضفة في الخليل، مدينة إلى توجهه أثناء يونس، خان مدينة في  أن عامًا،١٨  محمد، ابنه وأفاد الغر

ة الشئون  من اتصال تلقوا التالي اليوم وفي حانون، بيت معبر إلى وصوله عد والده مع انقطع االتصال  المدن
ة    .اإلسرائيلي االحتالل قوات لد معتقل انه خالله من أبلغوا الفلسطين

احا  ٨:٠٠الساعة  حوالي في ٣١/٨/٢٠١٥ االثنين زة داخل الشر ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، شرق الفخار شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، 

سجل وقوع  ة، دون أن  ات.إصنيران األسلحة الرشاشة تجاه ارضي المواطنين الزراع   ا
س  ة صاروخ تجاه  ٢:٠٠في حوالي الساعة  ٣/٩/٢٠١٥الخم فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

القرب من الخ الفاصل مع دولة  ة  أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل عناصر المقاومة الفلسطين
حفره  االحتالل جنوب غرب معبر ايرز شمال قطاع غزة، سجل وقوع مما تسبب  ان، دون أن  الم بيرة 

ات.   إصا
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س  زة على الخ  ٦:٠٠في حوالي الساعة   ٣/٩/٢٠١٥الخم مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ا شمال قطاع غزة، نيران  فا، شمال غرب بلدة بيت اله الرشاشة تجاه  أسلحتها الفاصل مع قطاع غزة  منطقة الس

غرض الصيد ,مما أد إلى مجموعة من المواطنين و  ور  األطفال الذين تواجدوا علي مقرة من الشر المذ
الل عمر يوسف أبو عمرو ( ة الطفل  ار نار في الفخذ  ١٠إصا ع ا،  ة ببلدة بيت اله ان المنش أعوام) من س

ا، ووصفت المصادر ا مال عدوان ببلدة بيت اله سر, تم نقله على إثره لمستشفي الشهيد  المستشفى األ ة  لطب
المتوسطة. ة    إصا

عاء  زة على الشر الخ الفاصل شرق منطقة الزنة،  اعتقلت ٩/٩/٢٠١٥األر قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ومحمود جميل عام)  ٢٢( ثائر جميل حرب أبو عاصيهما:  مواطنينشرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع 

ان١٩( حسن أبو عاصي ال، شرق مدينة خان يونس. أثناء محاولتهما التسلل إلى  عام)، وهما من س بني سه
حث عن العمل.    داخل الخ الفاصل بهدف ال

سان  ١٢/٩/٢٠١٥السبت     زة على الشر الخ الفاصل شرق ع اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
عام)  ٢٣( زة خالد خضير القهوجي: حمهما مواطنينالكبيرة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوب القطاع 

ة ا محمد العبد أبو لح ر ال، شرق مدينة خان يونس، أثناء محاولتهما  ٢١( وز ان بني سه عام) وهما من س
حث عن العمل.     التسلل إلى داخل الخ الفاصل بهدف ال

زة على الخ فجرًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المت ١:٠٠في حوالي الساعة  ١٣/٩/٢٠١٥األحد  مر
ا شمال قطاع غزة، نيران  أسلحتها الفاصل على الشر الساحلي غرب أرض الغول، شمال غرب بلدة بيت اله

مارسون مهنة الصيد، مما اضطرهم للفرار من المنطقة خوفا على  الرشاشة انوا  ان  تجاه مجموعة من الش
سجل وقوع  اتهم، دون أن  ات.ح   إصا

سان الكبيرة، إلى عتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ا  ١٤/٩/٢٠١٥ االثنين  زة على الخ الفاصل شرق ع المتمر
محاولتهما التسلل إلى داخل الخ الفاصل أرعة مواطنين أثناء  الشرق من مدينة خان يونس، جنوب القطاع

حث عن العمل.     بهدف ال
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زة على الخ ١٤/٩/٢٠١٥ االثنين  فا، شمال غري  اعتقلت قوات االحتالل المتمر الفاصل شمال منطقة الس
ا، شمالي قطاع غزة، المواطن  عبلدة بيت اله ان بلدة بيت  ٢٢( حمادة نبيل موسي الرض عام)، من س

ا. حث عن العمل. اله   أثناء محاولته التسلل عبر الخ الفاصل بهدف ال
احًا، أطلقت قوات االح ١٠:٤٥في حوالي الساعة  ١٥/٩/٢٠١٥الثالثاء  زة على ص تالل اإلسرائيلي المتمر

عة لقوة  ارة جيب تا الخ الفاصل مع قطاع غزة شرقي خان يونس، جنوب القطاع، عدة أعيرة نارة تجاه س
ارة تسير على الشارع الرملي الذ تم شقه  انت الس ورة.  ة المذ "الض الميداني" العاملة في المنطقة الحدود

عد حوالي  ر، شرق منطقة السناطي، إلى الشرق من  متراً  ٢٥٠مؤخرًا على  شارع ج من الخ الفاصل المعروف 
ة أحد أفراد القوة ( سان الكبيرة، مما أد إلى إصا ار نار في يده، تم نقله إلى مستشفى غزة  ٢٣ع ع عامًا) 

المتوسطة. ة حالته  ي لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطب   األورو
عاء  زة على الخ الفاصل، شرق بيت حانون شمال غزة ، اعتقل١٦/٩/٢٠١٤األر ت قوات االحتالل المتمر
حاول التسلل عير الشر  ١٨( محمد جابر عابد شلوفالمواطن  ان  ان بيت حانون حينما  عامًا)، وهو من س

حث عن العمل.   الحدود بهدف ال
س زة على الخ الفاصل ق ١٧/٩/٢٠١٥ الخم ة شرق بلدة اعتقلت قوات االحتالل المتمر الة منطقة أبو صف

ا، شمال القطاع، الطفلين ال عام)  ١٧( وهاني عبد المالك أحمد الشراتحةعام)  ١٦يوسف جمعة الترابين ( ج
حث  حاوالن التسلل عير الشر الحدود بهدف ال انا  ا، حينما  ال ان منطقة شعشاعة في ج الهما من س و

  .عملعن ال
زة على الخ  ٦:٣٠لي الساعة عند حوا ١٨/٩/٢٠١٥الجمعة  مساء أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

ا شمال قطاع غزة، نيران  فا، شمال غرب بلدة بيت اله تجاه  الرشاشةأسلحتها الفاصل مع قطاع غزة منطقة الس
غرض التنزه، مما ور  أثار حالة من  مجموعة من المواطنين واألطفال الذين تواجدوا على مقرة من الشر المذ

سجل وقوع  اتهم، دون أن  الخوف والهلع الشديدين في صفوفهم واضطرهم للفرار من المنطقة خوفا على ح
ات.      إصا
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ة صاروخ تجاه  ١:٣٥في حوالي الساعة  ١٩/٩/٢٠١٥السبت  فجرًا أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
محافظة شمال غزة، وهز صوت ارض تستخدم ألغراض التدرب، من قبل الفصائل الف ا  ال م ج ة شرق مخ لسطين

أسرها. وتبين الحقا أن االحتالل استهدف برج حديد ة اتصاالت -االنفجار المنطقة  قًا لخدمة شر استخدم سا
ة ة مواطنين، هما-إسرائيل ة للموقع، ما أد إلى تدميره، ما تسبب في إصا ر عبد  :قع على الجهة الغر ش
ز م ةالعز ةعام)،  ٣٧( حمد ناد انا متواجدين داخل منزليهما  ٢٨( ونضال خالد أحمد أبو ر عام) حيث 

فة، وتضرر نتيجة القصف عدد من منازل  الطف مال عدوان جراحهما  ة في مستشفى  ووصفت المصادر الطب
ل طفيف.  ش ان المجاورة   الس

ة صاروخ  فجرًا، أطلقت ٢:٠٥عند حوالي الساعة  ٢٠١٥/ ١٩/٩السبت  طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
مة في بيت حانون شمال قطاع غزة، مما تسبب  تجاه حاووز بيت حانون الواقع بين شارعي المصرين والنعا

سجل وقوع  ان المدنيين، دون أن  ان حالة من الخوف والهلع في نفوس الس الم بيرة  ات.حفره    إصا
صاروخ واحد  ١:٣٥عة في حوالي السا ١٩/٩/٢٠١٥السبت  ة  فجرًا أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

القرب من مفترق الشهداء جنوب حي الزتون جنوب مدينة  ع ألحد الفصائل،  ر التا يوم موقع أبو جراد العس
سجل وقوع  ات.غزة، مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف المواطنين، دون أن    إصا

زة على الخ  ٦:٣٠في حوالي الساعة  ١٩/٩/٢٠١٥بت الس احًا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر ص
ًال من:  م البرج  وٕاسماعيل أسعد ذيب عام)،  ١٦( محمود عزات عبد المهد فرج هللالفاصل شمال شرق مخ

م حث عن الالعام)، أثناء محاولتها التسلل داخل األراضي المحتلة بهدف  ١٧( العمر  ان مخ عمل، وهما من س
م عد انهما معتقلين في سجن (أوفو ما  هما بذلك.) النصيرات، واتضح ف   عد ان أبلغت سلطات االحتالل ذو

س  زة على الخ الفاصل شرق خان يونس، ثالثة  ٢٤/٩/٢٠١٥الخم اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
عام) ونافذ  ٢٨( سامح خضير سمحان القهوجيعام) وعمه  ٢٠( جيخضير خالد خضير القهو مواطنين وهم 

حث عن العام)، أثناء محاولتهم التسلل ألى داخل الخ الفاصل بهدف  ١٨سام القهوجي ( عمل، وتم اعتقالهم ال
ع. لهم للتحقي في بئر الس   وتحو
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زة على الخ الف٢٧/٩/٢٠١٥األحد  صل شرق قرة واد غزة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
أثناء محاولة التسلل داخل األراضي المحتلة بهدف الحصول على  مروان خالد عبد المهد فرج هللالمواطن: 

  عمل. 
عاء  ة صاروخ تجاه  ٢:٣٥في حوالي الساعة  ٣٠/٩/٢٠١٥األر فجرًا أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

حرة، جنوب غرب  ارض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من ز الشرطة ال ة بجانب مر قبل الفصائل الفلسطين
، و  ا، شمال قطاع غزة، مما أد إلى تدمير برج حديد ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف مبلدة بيت اله

سجل وقوع  ات.المواطنين، دون أن       إصا
عاء   ة صاروخ فجرًا، أطلقت طائرا ٢:٥٠في حوالي الساعة  ٣٠/٩/٢٠١٥األر ت االحتالل اإلسرائيلي الحر

فا، شمال  قع في منطقة الس ة، والذ  تجاه ارض فارغة تستخدم إلغراض التدرب من قبل الفصائل الفلسطين
ا، ما أثار حالة من  ان وصوت انفجارا قو بيرة في الم ا، شمالي قطاع غزة، مما أحدث حفره  غرب بلدة بيت اله

سجل وقوع الخوف والهلع في صفوف ال ات.مواطنين، دون أن      إصا
عاء  ة ثالثة  ٣:٠٥في حوالي الساعة  ٣٠/٩/٢٠١٥األر فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

القرب من مفترق الشهداء جنوب حي الزتون جنوب  قع  ع ألحد الفصائل و صوارخ تجاه موقع تدرب آخر يت
ان المستهدف، مدينة غزة، هذا وألح القصف أضرا القرب من الم قع  ع لجامعة األزهر  ة في مبنى تا ر جزئ

ا، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، دون  ان وصوت انفجارا قو بيرة في الم وأحدث حفره 
سجل وقوع  ات.أن       إصا

احًا، اعتقلت قوات االحتالل ا ٩:٠٠في حوالي الساعة   ٢/١٠/٢٠١٥ الجمعة زة داخل ص إلسرائيلي المتمر
ور، شرق مدينة خان  عد تسللهم عبر الشر المذ عة مواطنين فلسطينيين  الخ الفاصل مع دولة االحتالل، س

سير عبد هللا جمعة(  ١٩محمد فايز مصطفى أبو طه( يونس، جنوب قطاع غزة ،والمعتقلون هم:  عام)  محمد ت
حي أبو السعود(  ٢٢ عام)  عبد الفتاح فؤاد  ٢٦عام)  علي لطفي عارف السيد،(  ٢٠عام) عرابي محمد ص

م حسين زنون(  ٢٣عام) مؤمن فتحي أحمد أبو السعود(  ٢٠محمد أبو السعود(  اد إبراه  عام) ٢٠عام)  وٕا
ان رفح، جنوب قطاع غزة . عهم من س   وجم
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زة داخل الشر ظهرًا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرا ١:٠٠في حوالي الساعة  ٣/١٠/٢٠١٥ السبت ئيلي المتمر
ال منالفاصل مع دولة االحتالل  م المغاز وس قطاع غزة،  محمد جالل عبد الهاد الصعيد  شرق مخ

فان( ٢٣( ان مدينة رفح. أثناء محاولتهما التسلل ٢٥عام) وسام عدنان عبد الرحمن اسع الهما من س عام) و
  داخل الخ الفاصل.

ة صاروخ واحد تجاه  ٢:٣٧اعة في الس ٥/١٠/٢٠١٥ اإلثنين فجر أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة جنوب حي الزتون جنوب مدينة غزة، دون أن 

ات.سجل وقوع    إصا
ز ا اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ظهرا  ١:١٥ الساعة حوالي في ٩/١٠/٢٠١٥ الجمعة  أبراج داخل ةلمتمر
ة ة حي شرق  عوز ناحل موقع داخل المراق  الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها نيران  غزة مدينة شرق  الشجاع

ان عشرات تجاه المطاطي والرصاص  الضفة أهالي مع للتضامن  تظاهروا الذين  الفلسطينيين واألطفال الش
ة ( محمود حيى أحمد  من ال مقتل إلى أد ما , الحدود الشر من القرب والقدس الغر  عام) ٢٠ الهراو

ان من م س ار وأصيب النصيرات، مخ ان من عام)، ٢٤ دولة( الدين حسام وشاد الصدر في نار  ع  حي س
ار وأصيب الزتون، طن نار  ع ان من ، عام)١٨ ( الوحيد مجد المجيد ,عبد ال ا، س ال ار وأصيب ج  ع

ة في نار  ان من عام)، ٢٠شرف( زاد نبيل زاد و الرق ة غزة، مدينة التفاح حي س  بينهم آخرن، ٣١ وٕاصا
   غزة مدينة الشفاء مستشفى إلى نقلهم تم ، بجروح. طفًال، ١١

ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ٢:٤٥ الساعة حوالي في ٩/١٠/٢٠١٥ الجمعة   أبراج داخل ةالمتمر
ة سان من ال شرق  المراق  أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب يونس، خان مدينة شرق  والفراحين خزاعة، الكبيرة، ع
ان عشرات تجاه المطاطي والرصاص الغاز وقنابل الرشاشة  مع للتضامن تظاهروا الذين الفلسطينيين واألطفال الش

ة الضفة أهالي ، الشر من القرب دسوالق الغر  من عام) ١٨( الرقب هشام مدمح مقتل. إلى أد مام الحدود
ان ال، بني س ار وأصيب سه ان أبو موسى عدنان الصدر في نار  ع ان من عام) ٢٣( عل ال، بني س  سه

ار وأصيب اح الساعة بإصابته متأثراً  عام) ٢١( عبيد سالم زايد جهاد المصاب وتوفي الرأس، في نار  ع  يوم ص
ان من ،١٠/١٠/٢٠١٥ المواف السبت ة البلح، دير س    بجروح. آخرن ١٠ وٕاصا
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ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ٣:٠٠ الساعة حوالي في ٩/١٠/٢٠١٥ الجمعة   أبراج داخل ةالمتمر
ة  الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع وشمال القطاع وس والبرج القطاع جنوب رفح من ال شرق  المراق

ة  إلى أد مام والقدس، الضفة أهالي مع للتضامن خرجوا الدين لشابا من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط
ة ًا، ٢٦ إصا       مختلفة. بجروح أطفال خمسة بينهم مدن
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٣٠ الساعة حوالي في ١٠/١٠/٢٠١٥ السبت  معبر داخل المتمر

 األعيرة وأطلقت ،الرشاشة أسلحتها نيران غزة، اعقط شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "اجرز"، حانون  بيت
ة ان عشرات تجاه الغاز، وقنابل المعدن ة الطر طول على تواجدوا الذين الش ان قام حيث المعبر إلى المؤد  الش

ة أد ما االحتالل جنود تجاه الحجارة بإلقاء  مال مستشفى إلى نقلهم تم طفل بينهم من مواطنين، ٣ إلصا
  المتوسطة. جراحهم توصف عدوان

 داخل زةالمتمر اإلسرائيلي االحتالل واتق أطلقت مساء، ٣:٣٠في حوالي الساعة  ١٠/١٠/٢٠١٥ السبت 
ة أبراج م البرج، وس القطاع.  المراق ة الرشاشة أسلحتها نيرانمخ ان  من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط الش
. قام جنود االحتالل الحدود الشر من القرب والقدس ةالغر  الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين

اعتقال عدد منهم، وجراء  أعقاب البنادق، وقاموا  الضرب المبرح  اتجاههم ومطاردتهم واالعتداء  بإطالق النار 
ان، عرف من المعتقلين: ٧الضرب أصيب  ،  من الش ج،  ١٤محمد محسن رمضان العزاز ان البر عامًا، من س

، وعبد  مان العواودة،  ١٦الرحمن محمد موسى العايد ة سل   عامًا. ١٧عامًا، توفي عط
 أبراج داخل زةالمتمر اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ٣:٤٥ الساعة حوالي في ١٠/١٠/٢٠١٥ السبت 

ة سان الفراحين، منطقة شرقي المراق  أسلحتها ننيرا القطاع، جنوب يونس، خان من الشرق  إلى الكبيرة، ع
ة الرشاشة ان  من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذينالش  والقدس، الغر

ار نار في الصدر.  ١٨خليل عمر موسى عثمان ( مقتل إلى أد مما ع ان خان يونس، وأصيب  عام)، من س
م برخ،  ان خان يونس،  ١٠ومروان هشام نع سر،(أعوام)من س ار نار في الكتف األ ع  أحدهما وأصيب 

ة طفل، ات وصفت آخرن، ٣ وٕاصا      المتوسطة. هم إصا
ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٥:٠٠في حوالي الساعة  ١٠/١٠/٢٠١٥ السبت  أبراج داخل ةالمتمر
ة ة بلدة شرق  المراق ة لرشاشةا أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شرق  الشو  تجاه الغاز وقنابل والمطاط
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ان الذين من عدد ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الش ة إلى أد مما والقدس، الغر  مواطنين، ثالثة إصا
     العالج. لتلقي المدينة في النجار يوسف أبو الشهيد مستشفى إلى نقلهم وجر  متوسطة، بجراح ،طفل أحدهم
ة صاروخين  ٢:١٠لي الساعة ففي حوا ١١/١٠/٢٠١٥ األحد فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

حيى سعد محمد حسان،  القرب من المسلخ الجديد  ٢٦تجاه أرض فارغة بجوار منزل  المواطن  عامًا، الواقع 
لي، ومقتل زوجته نور رسمي محمد ح ل  ش  ٢٦سان(جنوب حي الزتون  جنوب مدينة غزة , إلى تدمير المنزل 

حيى سعد حسان(  شهرها الخامس، وطفلتها رهف  ما أصيب صاحب المنزل  ٣عام)، وهي حامل  أعوام) 
حيى سعد حسان،  القدمين، وأصيب ابنهما محمد  سور  الجسم و ا متفرقة  شظا أعوام  ٥حيى سعد حسان 

ة ثالثة آخرن وهم أبناء عم مالك  الجسم، فضًال عن إصا ا متفرقة    المنزل المستهدف .شظا
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،عد ظهر ١:٣٠في حوالي الساعة  ،١١/١٠/٢٠١٥ األحد  داخل المتمر
 وأطلقت ،الرشاشة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "اجرز"، حانون  بيت معبر

ة األعيرة ان عشرات تجاه الغاز، وقنابل المعدن ة الطر طول على تواجدوا ذينال الش  قام حيث المعبر إلى المؤد
ان ة مواطن (االحتالل جنود تجاه الحجارة بإلقاء الش اشر  ٢٧، ما أد إلصا ل م ش قنبلة غاز أصابت  عاما)، 

بيرًا فيها. ًا  ، وأحدثت ثق سر   يده ال
ز اإلسرائيلي اللاالحت قوات أطلقت مساًء، ٣:٣٠ الساعة حوالي في ،١١/١٠/٢٠١٥ األحد   أبراج داخل المتمر

ة م المراق ة الرشاشة أسلحتها نيران القطاع. وس البرج، مخ ان من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط  الذين الش
ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا . الشر من القرب والقدس الغر ة إلى أد مما الحدود  )١٦( إصا
  .األقصى شهداء مستشفى إلى نقلهم تم ال،أطف )٧( بينهم مواطنًا،

احًا,  ١٠:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/١٠/٢٠١٥ الثالثاء  زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتص  داخل المتمر
 وأطلقت الرشاشة،  أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال ، "اجرز" حانون  بيت معبر

ة األعيرة ان عشرات تجاه غاز،ال وقنابل المعدن ة الطر طول على تظاهروا الذين الش  المعبر إلى المؤد
ة الضفة أهالي مع للتضامن ة أد ما , الليل ساعات حتى واستمرت  والقدس الغر  من مواطنًا، )٧٢( إلصا

ة، األعيرة )٢٧و( النارة، األعيرة منهم )١٤( أصيب صحفيين، ٥و طفل ١٧ بينهم  أجسام )٣١و( المطاط



  
  
  
  
    
  

37   

ا، بيت بلدة في عدوان مال الشهيد مستشفى داخل الخطيرة منهم ٣ جراح ووصفت الغاز، قنابل  وتم اله
لهم    غزة. مدينة في الشفاء مستشفى داخل العالج لتلقي تحو

ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٣:٣٠ حوالي الساعة ف ،١١/١٠/٢٠١٥ األحد  داخل ةالمتمر
ةالمر  أبراج م اق ة الرشاشة أسلحتها نيران القطاع. وس البرج، مخ ان من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط  الش
ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين . الشر من القرب والقدس الغر ة إلى أد مما الحدود ) ١٠( إصا

األعيرة النارة. تم نقلهم إلى مستشفى شهداء األقصى شر    ق دير البلح وس القطاع.مواطنين 
عاء ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٣:٣٠في حوالي الساعة  ،١٤/١٠/٢٠١٥ األر  داخل ةالمتمر

ة أبراج م المراق ان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران القطاع. وس البرج مخ  من القرب تواجدوا الذين الش
ة  أد مما الحدود الشر األعيرة النارة.سة خمإلى إصا   مواطنين 

س  ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء،  ٣:٣٠في حوالي الساعة  ١٥/١٠/٢٠١٥ الخم  داخل ةالمتمر
ة أبراج م المراق ان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران القطاع. وس البرج مخ  من القرب تواجدوا الذين الش
ما الحي، الرصاص مواطنين، ٣ ةإصا إلى أد مما الحدود الشر  اختناق حاالت آخرن ١٤ أصيب ف
  غزة. قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء مستشفى إلى نقلهم تم الغاز استنشاق جراء

ة المصادر أعلنت فجرًا، ٤:٠٠ الساعة حوالي في ١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   غزة مدينة الشفاء مستشفي في الطب
ان من عام) ٣٦( عبيد جبر جمال شوقي المواطن وفاة عن ار بإصابته متأثرا حانون، بيت عزة س  في نار  ع

ان في يتواجد ان بينما ،٩/١٠/٢٠١٥ بتارخ أصيب حيث الرأس. عد والذ للحجارة، مصنع داخل عمله م  ي
  االحتالل. دولة مع الحدود الشر غرب متر ٢٠٠٠ حوالي

زةا اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتعد الظهر، ٢:٠٠ة في حوالي الساع،١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   داخل لمتمر
 وأطلقت الرشاشة،  أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال ، رز"ي"ا حانون  بيت معبر

ة األعيرة ان عشرات تجاه الغاز، وقنابل المعدن ة الطر طول على تظاهروا الذين الش  المعبر إلى المؤد
ة الضفة أهالي مع لتضامنل حيي مساًء، عن مقتل المواطن  ٧:٠٠والتي استمرت حتى الساعة  والقدس الغر

ار نار في  عامًا، ٢٤عبد القادر جبر عرفات،  ع م الشاطئ، غري مدينة غزة، جراء إصابته  ان مخ من س
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ة ( مال عدوان ) أطفال بجراح. تم نقلهم إلى ٤) مواطنًا، من بينهم (٧٤الرأس، وٕاصا مستشفى بيت حانون و
  شمال قطاع غزة.

ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ظهرًا، ٢:٠٠حوالي الساعة  ١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   أبراج داخل ةالمتمر
ة سان الفراحين، منطقة شرقي المراق  أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس، خان من الشرق  إلى الكبيرة، ع
ة الرشاشة ان الذين من عدد تجاه الغاز نابلوق والمطاط ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الش  والقدس، الغر

ة  ة، تم نقلهم إلى مستشفى غزة األوري ومستشفى ابو يوسف  ١٩مما أد إلصا أعيرة نارة ومعدن مواطنًا 
  النجار جنوب قطاع غزة.

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت الظهر، عد ٢:٠٠ الساعة حوالي ،١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   داخل المتمر
ان من مجموعة اتجاه النار غزة، مدينة شرقي عوز"، ناحل "منطقة االحتالل دولة مع الفاصل الخ  الذين الش

رشقون  يتظاهرون  انوا  ٢٣ حميد، محمد حاتم محمود المواطن مقتل عن ذلك أسفر  الحجارة. القوات تلك و
م من عاماً  ار إصابته جراء الشاطئ، مخ ما الرأس، في نار  ع اً  ٣٠ أصيب ف  بينهم من بجراح، آخرون، مدن

  الخطيرة. المصابين من ثالثة حالة ووصفت طفالن،
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت الظهر، عد ٢:٠٠ الساعة حوالي ،١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ
ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع تضامنلل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل اعتداءات جراء الغر  مواطناً  ١٨ إصا
ل صابتهمأ للدموع مسيلة قنابل أصيبوا ٤و نارة، أعيرة أصيبوا ١٣ بينهم بجروح، اشر. ش   م

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٣٠ الساعة حوالي في ،١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   داخل المتمر
ة، الشهداء مقبرة شرق  الفاصل الخ ا، شرقي اإلسالم ال ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ج  وقنابل المعدن

ان من العشرات تجاه الغاز ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ة أد ما الحدود ار المواطنين، أحد إلصا  نار  ع
منى. الساق في ة المصادر وصفت وقد عدوان، مال مستشفى إلى المصاب نقل تم   ال   المتوسطة. جراحه الطب
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زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساًء،  ٤:٣٠اعة في حوالي الس، ١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ةا ة عشرة مواطنين، بجراح، تم نقلهم إلى مستشفى  والمستوطنين االحتالل اعتداءات جراء لغر ما أد إلى إصا

  شهداء األقصى وس قطاع غزة.
ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساًء،  ٥:٣٠في حوالي الساعة  ١٦/١٠/٢٠١٥ الجمعة   داخل ةالمتمر

ة أبراج سان الفراحين، منطقة شرقي المراق  أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس، خان من الشرق  إلى الكبيرة، ع
ة الرشاشة ان الذين من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الش  والقدس، الغر

ة الطفل  إلى أد مما من، وتعاما)  ١١فارس خليل برهم الدغمة (إصا ار نار في الجانب األ م نقله إلى ع
سان الكبيرة. ع   المستشفى الجزائر 

 معبر داخل جدةالمتوا اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ظهر، ١:٠٠ الساعة حوالي في١٧/١٠/٢٠١٥ السبت
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال رز"ي"ا حانون  بيت

 االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء وقاموا المعبر إلى المؤد الطر طول على تواجدوا الذين المواطنين
ة أد مما اليوم، نفس مساء ٧:٣٠ الساعة حتى المواجهات استمرت  حاالت سيدة، بينهم من مواطنين ٧ إصا
 حالتهم فتوص وقد العودة، ومستشفي عدوان مال لمستشفي نقلهم تم وقد للغاز. استنشاقهم جراء شديدة اختناق

  المستقرة.
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ٤:٣٠في حوالي الساعة  ،١٨/١٠/٢٠١٥ األحد   الخ داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ
ان من ة والضفة القدس أهالي مع تضامناً  الفاصل الخ من رةمق على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر

منى، وأصيب والمستوطنين االحتالل اعتداءات ار نار في الرجل ال ع ة أحد المواطنين   ٦، مما أد إلى إصا
حاالت اختناق جراء استنشاق الغاز.   آخرون 

ز اإلسرائيلي االحتالل واتق أطلقت مساًء، ٤:٠٠ الساعة حوالي في  ٢٠/١٠/٢٠١٥ الثالثاء  أبراج داخل المتمر
ة م المراق ان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران القطاع. وس البرج، مخ  الشر من القرب تواجدوا الذين الش
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، ان من عام) ٣٠( السرحي شرف أحمد مقتل إلى أد مما الحدود  نارة أعيرة بثالثة أصيب حيث البلح دير س
ة ،الصدر في  وس البلح دير مدينة شرق  األقصى شهداء مستشفى إلى نقلهم تم  بجراح". آخرن، اثنين وٕاصا

  غزة. قطاع
 داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٢:٣٠، في حوالي الساعة ٢٠/١٠/٢٠١٥ الثالثاء

 من العشرات تجاه الغاز قنابل اتعشر  غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال رز"ي"ا حانون  بيت معبر
ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا المعبر إلى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر

ة (محتى ساعات الليل،  المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء ) مواطنين، ٧ما أد إلصا
أعيرة نارة واث ة، وأصيب اثنان  أعيرة مطاط ا  ل  ٣نان آخران أصي ش قنابل غاز سقطت عليهم  أصيبوا 

اشر.   م
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٤:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/١٠/٢٠١٥ الثالثاء   داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه غازال وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع وس البرج، مخ
ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ةوالمستوطنين االحتالل اعتداءات جراء الغر ما أصيب  ، مما أد إلى إصا األعيرة النارة، ف ثالثة مواطنين 

اشر. ل م ش قنابل الغاز    ثالثة آخرون 
عاء  زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء،  ٤:٣٠حوالي الساعة  في ١٢/١٠/٢٠١٥ األر  داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع وس البرج، مخ
ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة األعيرة النارة.والمستوطنين االحتالل اعتداءات جراء الغر ة شابين    ، مما أد إلى إصا

عاء  ة المصادر أعلنت ٢١/١٠/٢٠١٥ األر  هاشم حيى المواطن وفاة عن غزة مدينة الشفاء مستشفى في الطب
ان عاماً  ٢٠ ررة، نمر    .١٦/١٠/٢٠١٥ بتارخ بها أصيب التي بجراحه متأثراً  التفاح، حي س
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زة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت ٢٠/١٠/٢٠١٥ الثالثاء  جنوب رفح مدينة شرق  الفاصل الخ على المتمر
ان من عام)، ١٨( العال، عبد شحدة محمد عمار اسر الشاب غزة قطاع اج اجتازا رفح س  بهدف الحدود الس

  العمل.
س    زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٣:٣٠لي الساعة في حوا ،٢٢/١٠/٢٠١٥ الخم  داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ
ان من مجموعة  فةوالض القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ة ( إلى أد مما االحتالل اعتداءات جراء الغر أعيرة نارة، نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى ٣إصا ) منهم 

  في مدينة دير البلح لتلقي العالج.
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتظهرًا, مساء  ١:٠٠في الساعة   ،٢٣/١٠/٢٠١٥ الجمعة   على المتمر

ة، وقنابل الغاز تجاه عشرات  أسلحتها نيران   ،غزة قطاع شمال  الحدود طول الرشاشة، وأطلقت األعيرة المعدن
ان، الذين تجمعوا في مناط متفرقة من الحدود  وقاموا بإلقاء الحجارة تجاه  المواطنين، وغالبيتهم من األطفال والش

ح الموا ه قوات االحتالل من انتهاكات  طنين الفلسطينيين في مدينة جنود االحتالل احتجاجا على ما تقوم 
ة ( ة ,مما أد إلي إصا الرصاص الحي ، ١٢) مواطنًا، منهم ( ٢٨القدس المحتلة ، والضفة الغر ة  ) إصا

ة، و ١٢و األعيرة المطاط ة  ات شمال  ٤إصا اشر تم نقلهم لعدد من المستشف ل م ش قنابل غاز سقطت عليهم 
الخطي ٣قطاع غزة حيث وصفت جراح                       رة.منهم 

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتظهرًا،  ١:٣٠  في حوالي الساعة ،٢٣/١٠/٢٠١٥ الجمعة  داخل المتمر
ان من مجموعة اتجاه النار غزة، مدينة شرقي عوز"، ناحل "منطقة االحتالل دولة مع الفاصل الخ  الذين الش

رشقون  يتظاهرون  انوا ة  .الحجارة القوات تلك و  ١٢) أطفال، أصيب ٣مواطنًا، منهم ( ٣٠مما أد إلى إصا
أعيرة نارة، ثم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.   منهم 

ز اإلسرائيلي االحتالل قوات ظهرًا، أطلقت ٢:٠٠  حوالي الساعة في ،٢٣/١٠/٢٠١٥ الجمعة  داخل المتمر
ة أبراج سان خزاعة، منطقة شرق  المراق  أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس، خان من الشرق  إلى الكبيرة، ع

ة الرشاشة ان الذين من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الش  والقدس، الغر
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ة مما أد  قارب  ٨إلى إصا ما أصيب ما  ي لتلقي العالج، ف لهم إلى مستشفى غزة األورو مواطنين، ثم تحو
حاالت اختناق  ٢٠من  ن      جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.أخر

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء ، ٣:٠٠في حوالي الساعة  ٢٣/١٠/٢٠١٥ الجمعة  الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها  نيران القطاع وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة ( والمستوطنين االحتالل اعتداءات أعيرة نارة، وصفت جراح أحدهم، وهو الطفل ١٢مما أد إلى إصا ) منهم 

عي،  ش الزر ار نار  عامًا، ١٧وعد نضال ده ع منى ,وتم نقله إلى الخطرة حيث أصيب  ة ال  في الر
  مستشفى الشفاء في مدينة غزة. 

ة المصادر أعلنت ٢٤/١٠/٢٠١٥ السبت ان من عام) ٢٦( عبيد أبو خليل حسن خليل المواطن وفاة الطب  س
 من ومجموعة اتجاه االحتالل قوات أطلقتها غاز قنبلة بإصابته متأثراً  يونس، خان في الغري، السطر

م شرقي نالمتظاهر    .١١/١٠/٢٠١٥ بتارخ غزة قطاع وس البرج، مخ
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت ٢٥/١٠/٢٠١٥ األحد  مازن  المواطن (إيرز) حانون  بيت معبر في المتمر

ان من وهو السفر، محاولة أثناء أخشاب تاجر وهو عامًا)، ٦٤( حمادة امل سالمة   .غزة مدينة الرمال حي س
ة صاروخ  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٢٦/١٠/٢٠١٥ االثنين مساء، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

م المغاز وس قطاع غزة،  واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة شرق مخ
سجل وقوع  ات.دون أن    إصا

ة صاروخ مساء، أطلق ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٢٦/١٠/٢٠١٥ االثنين ت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر
مطار غزة الدولي، جنوب شرقي  واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة قرب

لي، ل  ش ي قطاع غزة. مما أد إلى تدمير برج إرسال داخل هذه األرض  سجل  مدينة رفح، جنو دون أن 
ات.وقوع    إصا

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٤:٣٠في حوالي الساعة  ٢٦/١٠/٢٠١٥ االثنين   الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع وس البرج، مخ
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ان من ة والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
. إلى أد مما االحتالل اعتداءات سر ار نار في القدم ال ع ة أحدهم    إصا

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٣:٣٠في حوالي الساعة  ٢٧/١٠/٢٠١٥ الثالثاء   داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة حتهاأسل نيران القطاع وس البرج، مخ

ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع تضامنلل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة منى، ونقل إلى مستشفى  االحتالل اعتداءات جراء الغر ار نار في رجله ال ع ة أحدهم  ما أد إلى إصا

المتوسطة.شهداء األقصى في مدينة دير البلح،    ووصفت جراحه 
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتظهرًا،  ٢:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠١٥ /٣٠/١٠ الجمعة  داخل المتمر

 من مجموعة اتجاه النار غزة، مدينة شرقي عوز"، ناحل "منطقة وٕاسرائيل القطاع بين الفاصل الحدود الشر
ان رشقون  يتظاهرون  انوا الذين الش والتي استمرت حتى ساعات المساء، مما أد إلى  الحجارة. لقواتا تلك و

ة ( ات ) ٧) مواطنًا من بينهم (١٧إصا مال عدوان  األعيرةإصا النارة تم نقلهم إلى مستشفى بيت حانون و
  شمال قطاع غزة.

ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتظهرًا،  ٢:٠٠في حوالي الساعة ٣٠/١٠/٢٠١٥ الجمعة  الخ داخل ةالمتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع تضامنلل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة ( االحتالل اعتداءات حاالت ١٠طننا أصيب () موا١٧ما أد إلى إصا اقي  ما أصيب ال الرصاص الحي ف  (

  اختناق جراء استنشاقهم للغاز، حيث تم نقلهم إلى مستشفى شهداء األقصى شرق دير البلح وس القطاع.
ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ٢:٠٠ الساعة حوالي في ٣٠/١٠/٢٠١٥ الجمعة  أبراج داخل ةالمتمر
ة سان الفراحين قةمنط شرق  المراق  أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب يونس، خان من الشرق  إلى الكبيرة، وع
ة الرشاشة ان الذين من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الش  والقدس، الغر

ة مما أد ذلك ي ووصفت المصادر ) مواطن بجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غزة األور ١٤(إلصا و
المتوسطة. ة جراحهم   الطب
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زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء ٣:٣٠في حوالي الساعة  ٣١/١٠/٢٠١٥ السبت  السواتر خلف المتمر
ة م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ داخل التراب  وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ
ان من مجموعة تجاه الغاز  القدس أهالي مع تضامنلل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش

ة والضفة ة  االحتالل اعتداءات جراء الغر ة نقلوا إلى مستشفى شهداء )٣( ما أد إلى إصا أعيرة نار
  األقصى شرق دير لبلح وس القطاع.

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات قتأطل مساء ٣:٣٠في حوالي الساعة  ٢/١١/٢٠١٥االثنين   الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع لتضامنل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل تاعتداءا  القدم في نار  طل مواطناً  إصا
منى    غزة. قطاع وس البلح دير شرق  االقصى شهداء لمستشفى أثرها على نقلة تم ال

 الخ داخل زةالمتمر اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساء  ٤:٠٠، في حوالي الساعة ٣/١١/٢٠١٥الثالثاء 
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع لتضامنل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل اعتداءات  القدم في نار  طل مواطناً  إصا

سر     غزة. قطاع وس البلح دير شرق  االقصى شهداء لمستشفى أثرها على نقلة تم ال
عاء  ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٩:٤٥ الساعة حوالي وفي ٤/١١/٢٠١٥األر  أبراج داخل ةالمتمر
ة ان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران القطاع. وس البلح دير مدينة شرق  السلقا، ادو  قرة شرق  المراق  الش
ة إلى أد مما الحدود الشر من القرب تواجدوا الذين ار عام) ٢٣( برعم سالم المجيد عبد إصا  في نار  ع
. القدم سر  االقصى شهداء مستشفى الى نقله تم ،السلقا واد قرة في الواقع منزله من القرب تواجده اثناء ال
  غزة. قطاع وس البلح دير شرق 

 المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتعد ظهر يوم،  ١:٣٠في حوالي الساعة  ٦/١١/٢٠١٥الجمعة 
 العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت معبر داخل

ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا المعبر الى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين لمواطنينا من  الغر
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ة ( المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء وقاموا ) ٧حتى ساعات الليل، ما أد إلصا
أعيرة نارة و(٣مواطنين، أصيب ( ة، وأصيب ٢)  أعيرة مطاط ا  قنابل غاز سقطت عليهم ) آخران أصي آخرن 

اشر. ل م   ش
ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٢:٠٠وفي حوالي الساعة  ٦/١١/٢٠١٥الجمعة   أبراج داخل ةالمتمر
ة سان في الفراحين منطقة شرق  المراق سان وشرق  الكبيرة، ع  جنوب يونس خان من الشرق  إلى الجديدة ع
ة رشاشةال  أسلحتها نيران، القطاع ان الذين من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط  أهالي مع للتضامن تظاهروا الش
ة الضفة ال،  )عام ٢٣سالمة موسى أبو جامع( مما أد إلى مقتل المواطن  ، والقدس الغر من بلدة بني سه

عا ة ثالثة مواطنين آخرن تم نقلهم جم ار نار في الصدر، وٕاصا ع ي إلى مست عد إصابته  شفى غزة األورو
  لتلقي العالج.

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساًء،  ٢:٠٠وفي حوالي الساعة  ٦/١١/٢٠١٥الجمعة    داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع لتضامنل الفاصل الخ من مقرة على اهرواتظ الذين واألطفال الش
ة ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل اعتداءات جراء الغر ) مواطنين ٧( إصا

   غزة. قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى إثرها على نقلهم تمأعيرة نارة 
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساءً  ٣:٠٠وفي حوالي الساعة ٧/١١/٢٠١٥السبت   الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس يأهال مع لتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل اعتداءات  القدم في نار  طل مواطناً  إصا

سر     غزة. قطاع وس البلح دير شرق  االقصى شهداء لمستشفى أثرها على نقلة تم ال
ة صاروخ فجرًا، أط ٢:٤٠وفي حوالي الساعة  ٩/١١/٢٠١٥االثنين  لقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحر

ي قطاع واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة  شمال غري مدينة رفح، جنو
سجل  ،غزة ات.وقوع دون أن    إصا
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 معبر داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتمساًء،  ١:٣٠ي حوالي الساعة ف ١٣/١١/٢٠١٥الجمعة 
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت

ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا المعبر الى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر
ة ( الليل،تى ساعات ح المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء ) مواطنين، ٦ما أد إلصا

أعيرة نارة و( ل ٣أصيب مواطن  ش قنابل غاز سقطت عليهم  ة، وأصيب آخرن  أعيرة مطاط ) اخرون أصيبوا 
اشر.   م

ز  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ١:٣٠حوالي الساعة  في ١٣/١١/٢٠١٥الجمعة    داخل ةالمتمر
ة أبراج سان الفراحين منطقة ق شر  المراق سان وشرق  الكبيرة، ع  جنوب يونس خان من الشرق  إلى الجديدة ع

ة الرشاشة أسلحتها نيران، القطاع ان الذين من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط  أهالي مع للتضامن تظاهروا الش
ة الضفة ة ( والقدس، الغر أعيرة ٤ما أد إلصا قنابل غاز سقطت عليهم  وأصيب آخرن نارة،) مواطنين، 

عا اشر.تم نقلهم جم ل م ي لتلقي العالج. ش   إلى مستشفى غزة األورو
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات ,أطلقتمساءً  ٢:٠٠في حوالي الساعة   ١٣/١١/٢٠١٥الجمعة    داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل اشةالرش  أسلحتها القطاع،نيران وس البرج، مخ
ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع تضامنلل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ة  إلى أد مما الحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات جراء الغر ) ١٠( إصا

م٣مواطنين، أصيب ( أعيرة نارة ف ة، وأصيب ٤ا اصيب() مواطنين  أعيرة مطاط ان   ) اخرن من بينهم صحف
اشر,٣( ل م ش قنابل غاز سقطت عليهم   البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى اثرها على نقلهم تم ) أخرن 

ل وتم غزة قطاع وس    . الصحي وضعها لخطورة غزة مدينة الشفاء مستشفى إلى أحدهم تحو
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات تأطلق ،مساءً  ١:٤٠لي الساعة حوا وفي ١٥/١١/٢٠١٥ األحد  الخ داخل المتمر

ة، الشهداء مقبرة شرق  الفاصل ا، شرقي اإلسالم ال ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ج  تجاه الغاز وقنابل المعدن
ان من العشرات ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ان دفع مام الحدود انا لمغادرة الش ة من خوفا لم  او اإلصا

ات. وقوع سجل أن دون  االعتقال،   إصا
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زة  ١٥/١١/٢٠١٥ األحد بيت حانون (إيرز)،  داخل معبراعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر
ع عبد هللا عبد ره (  المرض: ير للعيون في مدينة  ٣١أحمد ر عامًا)، أثناء سفره للعالج في مستشفى سيرجي 

ا  ة.في الضفة بيتون  الغر
احًا، ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١٥/١١/٢٠١٥ االحد زة االحتالل قوات تأطلق ص  الفاصل الخ داخل المتمر
اد العصافير  أراضي تجاه رشاشتها نيران غزة، قطاع جنوب يونس خان مدينة شرق  خزاعة بلدة شرق  ص

ات. وقوع سجل أن دون  ،والمزارعين   إصا
عد منتصف الليل، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي  ١٢:٣٠حوالي الساعة  في ١٧/١١/٥٢٠١الثالثاء  

ة صاروخ واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة جنوب غري  الحر
سجل  غزة،قطاع  وس  البرج ات.وقوع دون أن    إصا

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات طلقتأ ،مساء ٣:٣٠وفي حوالي الساعة  ١٧/١١/٢٠١٥ الثالثاء  داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ

ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع لتضامنل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل ءاتاعتدا جراء الغر أحد المواطنين  إصا

منى    غزة. قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى أثرها على نقلة تمطل نار في الساق ال
س احا، ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/١١/٢٠١٥ الخم زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ص  داخل المتمر

ا شمال قطاع غزة الفاصل الخ ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ،شمال بيت اله  تجاه الغاز وقنابل المعدن
ان من العشرات ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ان دفع مام الحدود ان لمغادرة الش ة من خوفا الم  او اإلصا

ات. وقوع سجل أن دون  االعتقال،   إصا
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساءً  ١:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/١١/٢٠١٥ ةالجمع  الخ داخل المتمر

ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ،شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع الفاصل  تجاه الغاز وقنابل المعدن
ان من العشرات ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ة  ما الحدود ) مواطن ١٤(منهم) مواطن، ٣٤(أد إلصا

اشر.ا) ٢٠أعيرة نارة و( ل م ش قنابل غاز سقطت عليهم  ة، وأصيب آخرن  أعيرة مطاط   خرون أصيبوا 



  
  
  
  
    
  

48   

 داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساءً  ١:٣٠وفي حوالي الساعة  ٢٠/١١/٢٠١٥ الجمعة
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال ون،حان بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت معبر

ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا المعبر إلى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر
ة مواطنين م الليل،حتى ساعات  المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء  أحدهمما أد إلصا
طل  طل مال عدوان شمال قطاع غزة.  معدني تمنار واألخر    نقلهم إلى مستشفى 

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات مساًء، أطلقت ١:٣٠وفي حوالي الساعة  ١١/٢٠١٥/ ٢٠ الجمعة  داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ  تجاه زالغا وقنابل الرشاشة أسلحتها ننيرا القطاع، وس البرج، مخ

ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع تضامنا الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل اعتداءات جراء الغر ) مواطنين، ٩( إصا

الطلقات   قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء ستشفىلم أثرها على نقلهم تممن بينهم طفالن وصحفي، 
  غزة.

احًا،  ٨:٤٠وفي حوالي الساعة  ٢٠/١١/٢٠١٥ الجمعة زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتص  داخل المتمر
ة، الشهداء مقبرة شرق  الفاصل الخ ا، شرقي اإلسالم ال ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ج  وقنابل المعدن

ان من عشراتال تجاه الغاز ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ان دفع ما الحدود ان لمغادرة الش  من خوفا الم
ة ات. وقوع سجل أن دون  االعتقال، او اإلصا   إصا
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٩:٠٠وفي حوالي الساعة  ٢١/١١/٢٠١٥ السبت  داخل المتمر

ة،اإل الشهداء مقبرة شرق  الفاصل الخ ا، شرقي سالم ال ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ج  وقنابل المعدن
ان من العشرات تجاه الغاز ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ان دفع ما الحدود ان لمغادرة الش  من خوفا الم

ة ات. وقوع سجل أن دون  االعتقال، او اإلصا   إصا
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ساء,م ٣:٠٠وفي حوالي الساعة  ٢٣/١١/٢٠١٥االثنين  الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها القطاع،نيران وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع لتضامنل الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة  إلى أد مما الحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات طل نار  إصا أحد المواطنين 
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منى  طن ال ووصفت جراحه  غزة قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى اثرها على نقلة تمفي ال
  .الخطيرة
تصف الليل، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي قبيل من ١١:٠٠وفي حوالي الساعة ٢٣/١١/٢٠١٥ االثنين

ة صاروخ واحد تجاه أرض فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة شمال غري  المغاز الحر
سجل  غزة،قطاع  وس ات.وقوع دون أن    إصا

احًا،  ٦:٣٠حوالي الساعة  في ٢٤/١١/٢٠١٥الثالثاء  زة ياإلسرائيل االحتالل قوات أطلقتص  داخل المتمر
ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ،القطاعشرق مدينة خان يونس، جنوب  الفاصل الخ  الغاز وقنابل المعدن

ان من العشرات تجاه ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ان دفع ما الحدود ان لمغادرة الش ة من خوفا الم  اإلصا
ات. وقوع سجل أن دون  االعتقال، او   إصا
احًا،  ٧:٠٠وفي حوالي الساعة ٢٤/١١/٢٠١٥لثالثاء ا زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقتص  داخل المتمر

ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ،القطاعشرق مدينة خان يونس، جنوب  الفاصل الخ  الغاز وقنابل المعدن
ان من العشرات تجاه ، الشر قرب تجمعوا الذين الش ان دفع ما الحدود ان لمغادرة الش ة من خوفا الم  اإلصا

ات. وقوع سجل أن دون  االعتقال، او   إصا
عاء  احًا، ٧:٠٠عند حوالي الساعة  ٢٥/١١/٢٠١٥األر زة داخل  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

نة خان يونس، شرق بلدة خزاعة شرق مدي اإلسرائيلي،الشر الحدود الفاصل بين قطاع غزة ودولة االحتالل 
ة،جنوب القطاع، نيران األسلحة الرشاشة تجاه أرضي المواطنين  سجل وقوع  الزراع ات.دون أن    إصا

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات ,أطلقتمساءً  ٢:٠٠في حوالي الساعة  ،٢٧/١١/٢٠١٥الجمعة   الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها نالقطاع،نيرا وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة  إلى أد مما الحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات ) مواطنين، من بينهم ٨( إصا

وحّول أحدهم إلى مستشفى  غزة قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى أثرها على لهمنق تمطفل، 
  ..دار الشفاء نظرًا لخطورة إصابته
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احًا، ٩:٢٠ الساعة حوالي في ٤/١٢/٢٠١٥الجمعة  زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ص  داخل المتمر
 تجاه أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس خان مدينة رقيش وٕاسرائيل، غزة قطاع بين الفاصل الحدود الشر

ان من عاما، ١٩ لولي، أبو محمد فوز  معتز المواطن م س  مقرة على تواجده أثناء رفح، مدينة في الشابورة مخ
ب من ات، م ، بلدة من الشرق  إلى النفا  إصابته عن ذلك أسفر يونس. خان من الشرقي الجنوب إلى الفخار

تفه وفخذه يده في نارة رةأعي بثالثة ه و من. وجان ور إسعاف محاولة وأتناء األ ة تم المذ  محمد المواطن إصا
ان من وهما أعوام، ٧ أمين، وطفله، عام) ٣٥( األسطل صالح أمين  أصيب حيث يونس، بخان الغري السطر س
ا األب منى، رجله في وتهتك الجسم، من متفرقة أنحاء في شظا ما ال ة طفله أصيب ف . رجله في شظ سر  ال
ا لولي أبو أصيب ما ة شظا ه. في إضاف ، وقت وفي رجل  نارتين دراجتين على الثالثة المصابون  نقل تم الح
ي غزة مستشفى إلى ات ووصفت العالج، لتلقي األورو   المتوسطة. هم إصا

زة اإلسرائيلي لاالحتال قوات أطلقت مساًء، ١:٠٠ الساعة حوالي في ٤/١٢/٢٠١٥الجمعة   أبراج داخل المتمر
ة ة حي شرق  المراق ة الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق  الشجاع  من عدد تجاه الغاز وقنابل والمطاط

ان الذين  ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهرواالش ة ( والقدس، الغر أعيرة نارة.٣مما أد إلصا  تم) مواطنين 
عا نقلهم   .العالج لتلقي غزة مدينة الشفاء مستشفى إلى جم

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ١:٣٠ الساعة حوالي في ٤/١٢/٢٠١٥الجمعة   أبراج داخل المتمر
ة سان الفراحين منطقة شرق  المراق سان وشرق  الكبيرة، ع ، القطاع جنوب يونس خان من الشرق  إلى الجديدة ع

ان  من عدد تجاه الغاز وقنابل ةوالمطاط الرشاشة أسلحتها نيران  الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذينالش
ة ة أد مما والقدس، الغر ي غزة مستشفى إلى نقلهم تم نارة، أعيرة مواطنين، )٣( إلصا   العالج. لتلقي األورو

زةالم اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٠٠ الساعة حوالي في ٤/١٢/٢٠١٥الجمعة    الخ داخل تمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها القطاع،نيران وس ، البرج مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة  إلى أد مما الحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات  بينهم من مواطن، )١٦( إصا
 مستشفى إلى المصابين نقل تم الغاز استنشاق جراء اختناق حاالت )٦و(  النارة األعيرة منهم )٩(  طفالن،
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 مدينة في الشفاء مستشفى إلى حول حيث الخطيرة أحدهم جراح ووصفت البلح دير مدينة في األقصى شهداء
   . زةغ

 داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٣٠ الساعة حوالي في   ٤/١٢/٢٠١٥الجمعة 
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت معبر

ة والضفة القدس أهالي مع اً تضامن المعبر الى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر
ة أد مما الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء  مواطنين، )٤( إلصا

ة( نارة أعيرة منهم مواطنين أصيب ار )٢وٕاصا  قطاع شمال عدوان مال مستشفى الى نقلهم تم مطاطي ع
  غزة.

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء, ٢:٣٠ الساعة حوالي في ٤/١٢/٢٠١٥الجمعة   الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها القطاع،نيران وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع للتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة  إلى أد مما الحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات  على نقلهم تم مواطن )١٧( إصا

 أحمد شوقي سامي المواطن وهو احدهم ،توفي غزة قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى أثرها
ار بإصابته متأثراً  عام) ٤١ (ماضي   الصدر. في نار  ع
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء ٣:٣٠ الساعة حوالي في ٦/١٢/٢٠١٥األحد   الخ داخل المتمر
م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل  مجموعة تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها ننيرا القطاع، وس البرج، مخ

ان من ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا لفاصلا الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش  جراء الغر
ة إلى أد مما الحجارة، القوات تلك ورشقوا والمستوطنين، االحتالل اعتداءات ان أحد إصا ار الش  في نار  ع

  المتوسطة. جراحه ووصفت غزة قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى أثرها على نقله تم ظهره
ة اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت فجرًا، ١:٣٠ الساعة حوالي في ٧/١٢/٢٠١٥االثنين   واحد صاروخ الحر

 أن دون  غزة مدينة شرقي الزتون، حي شرقي المقاومة رجال قبل من التدرب ألغراض تستخدم فارغة أرض تجاه
ات. وقوع سجل   إصا
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احًا، ١٠:٢٠ الساعة حوالي في ١١/١٢/٢٠١٥الجمعة   زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ص  داخل المتمر
ة، الشهداء مقبرة شرق  الفاصل الخ ا، شرق  اإلسالم ال ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران ج  الغاز وقنابل المعدن

ة، المنطقة تجاه ان لمغادرة المزارعين دفع مما الحدود ة من خوفا الم  وقوع سجل أن دون  االعتقال، او اإلصا
ات.   إصا

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٣:٤٠ الساعة حوالي في ١٣/١٢/٢٠١٥األحد   الخ داخل المتمر
ي رفح، مدينة شرق  الفاصل ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، جنو  رعاة أحد تجاه الغاز وقنابل المعدن
اح حسين نحس شير وهو قدمه نار  طل إصابته إلى أد مما األغنام،  غزة مطار من القرب عام) ٢١( ص
ة المصادر ووصفت رفح، مدينة في النجار يوسف أبو مستشفى إلى المصاب نقل الدولي   المتوسطة. حالته الطب

عد منتصف الليل، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي  ١٢:٢٠حوالي الساعة  في ١٤/١٢/٢٠١٥االثنين  
ة صاروخ واحد تجاه أرض ا فارغة تستخدم ألغراض التدرب من قبل رجال المقاومة  الحر جنوب غرب بيت اله

بيرة  ،غزةشمال قطاع  حفرة  ان، فيمما تسبب  سجل  الم ات.وقوع دون أن    إصا
عاء   احًا، ١١:١٠ الساعة حوالي وفي ١٦/١٢/٢٠١٥األر زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ص  المتمر

ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس، خان دينةم شرق  الفاصل الخ داخل  وقنابل المعدن
ة أد مام األغنام، يرعى ان مواطن تجاه الغاز ار عامًا، ٢٠ عقل، أبو محمد إلصا طن في نار  ع  ونفذ ال
ة المصادر ووصفت األوري غزة مستشفى إلى نقله تم  اليد. إلى  رؤوس )٣( ونفقت ما  المتوسطة. حالته الطب

ع من أغنام   يرعاه. ان الذ القط
عاء  زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساًء، ٤:١٠ الساعة حوالي في ١٦/١٢/٢٠١٥األر  داخل المتمر

ة، قذائف عدة القطاع، جنوب يونس، خان مدينة شرق  الفاصل الخ داخل الحدود الشر  أسلحتها ونيران مدفع
اء األراضي تجاه الرشاشة ة إلى أد مما الفاصل، الخ من القرب واألح  فوز  مازن  هما مواطنين )٣( إصا

ا وأصيب عامًا)،٢٦النجار( محمد مان محمد  وأصيب الخطيرة. حالته ووصفت والرجلين، الرأس في شظا  سل
م ا عامًا، ٢٨ النجار، إبراه ة. األطراف في شظا  صابر المواطن العشوائي النار إطالق جراء أصيب ما السفل
ة، ار عامًا، ٥٧ بر عا نقلهم تم رجله، في نار  ع   العالج. لتلقي خانيونس مدينة في األوري غزة لمستشفى جم
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عاء   زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ظهرُا،١١:١٠ الساعة حوالي عند ١٦/١٢/٢٠١٥األر  داخل المتمر
ة أبراج ة الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس خان من الشرق  ىإل الفخار  منطقة شرق  المراق  والمطاط

ان من عدد تجاه الغاز وقنابل ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين الش ة أد مما والقدس الغر  إلصا
ارن ، )عاماً  ٢٠( عقل، أبو محمد يوسف المواطن طن في نارين ع  عد على ماألغنا يرعى ان بينما واليد، ال
ي غزة مستشفى إلى نقله تم متر ٣٠٠ حوالي   العالج. لتلقي األورو

عاء  ة قذائف عدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،١٦:١٠ الساعة حوالي عند ١٦/١٢/٢٠١٥األر  مدفع
اء األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها ونيران سان الفراحين منطقة شرق  الواقعة واألح  سانع وشرق  الكبيرة، ع
ان من عدد تجاه الغاز وقنابل القطاع، جنوب يونس خان من الشرق  إلى الجديدة  مع للتضامن تظاهروا الذين الش
ة الضفة أهالي ة ( أد مما والقدس، الغر عا٣إلصا أعيرة نارة.تم نقلهم جم إلى مستشفى غزة  ) مواطنين، 

ي لتلقي العالج.   األورو
س  زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء،٣:٣٠ ساعةال حوالي في ١٧/١٢/٢٠١٥الخم  داخل المتمر

م شرق  االحتالل دولة مع الفاصل الخ ان تجاه أسلحتها نيران القطاع، وس البرج، مخ  بينما واألطفال، الش
م شرق  جنوب الواقعة المنطقة في متواجدين انوا ة إلى أد مما البرج، مخ  محمد اسر يوسف الطفل: إصا
 قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى أثرها على نقله تم القدم، في نار  طل عامًا)، ١٤( ثابت
  غزة.

س  زة اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت ١٧/١٢/٢٠١٥الخم  السلقا واد شرق  الفاصل الشر على المتمر
 أبو هللا عبد عابد ومحمد عام)١٦زايد( أبو سالم موسى محمد الطفلين: غزة، قطاع وس البلح دير مدينة شرق 

ان من عام)١٦نصير( ور الفاصل الشر عبر التسلل حاوال عندما السلقا، واد قرة س   العمل. بهدف المذ
 معبر داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ١٤:٠٠ الساعة حوالي عند ١٨/١٢/٢٠١٥الجمعة 

 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت دةبل غرب شمال "ايرز" حانون  بيت
 القدس أهالي مع تضامناً  غزة شمال محافظة في حانون  بيت شمالي المزلة منطقة في تظاهروا الذين المواطنين

ة والضفة  أد مما الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء وقاموا الغر
ة ار أصيب عامًا) ٢٣( عاشور عبد أسامة عالء هما: طفل، أحدهما مواطنين. )٣( إلصا  الساق في مطاطي ع
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، سر اد والطفل: ال ات عبد رحي إ ار وأصيب عامًا)، ١٧( ش منى، الساق في نار  ع  مواطن أصيب ما ال
ة المصادر ووصفت الغاز، قنابل جراء االختناق آخر  المتوسطة جراحهم حانون  بيت فىمستش في الطب

فة. ما والطف ا. مواطنين ٣ عالج تم ف   ميدان
 معبر داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٤٥ الساعة حوالي في ١٨/١٢/٢٠١٥الجمعة 

 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت
ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا المعبر الى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر

ة إلى أد مما الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء  هما: مواطنين إصا
اد ا )،عام ٢٨( علوشة حسين نافذ وجهاد عام)، ٣٩( ران حسن محمد إ منى، القدم في نار  طل وأصي  ال

ة المصادر ووصفت ما المتوسطة. جراحهما عدوان مال مستشفى في الطب ا. مواطنين ٣ عالج تم ف   ميدان
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء, ٢:٣٠ الساعة حوالي  في  ١٨/١٢/٢٠١٥الجمعة   داخل المتمر

م شرق  لاالحتال دولة مع الفاصل الخ  تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها القطاع،نيران وس البرج، مخ
ان من مجموعة  والضفة القدس أهالي مع لتضامن الفاصل الخ من مقرة على تظاهروا الذين واألطفال الش
ة ) مواطن، ١٥( ةإصا  إلى أد مما الحجارة, القوات تلك ورشقوا ، والمستوطنين االحتالل اعتداءات جراء الغر

االختناق جراء استنشاق قنابل الغاز,١٤أصيب ( ما أصيب مواطن أخر  أعيرة نارة ف  على نقلهم تم ) مواطن 
ل وتم غزة قطاع وس البلح دير شرق  األقصى شهداء لمستشفى أثرها  مدينة الشفاء مستشفى إلى منهم )٥( تحو
  .الصحي وضعهم لخطورة غزة

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء ١:٠٠ الساعة واليح في ١٨/١٢/٢٠١٥الجمعة   داخل المتمر
ة حي شرق  الفاصل الشر ان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق  الشجاع  تظاهروا الذين الش

ة الضفة أهالي مع للتضامن ة ( أد مما والقدس، الغر أعيرة٨) مواطنين، من بينهم (١٠إلصا نارة.تم نقلهم  ) 
  .العالج لتلقى غزة مدينة شرق  الشفاء مستشفى إلى

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٠٠ الساعة حوالي في ١٨/١٢/٢٠١٥الجمعة   الخ داخل المتمر
ة واألعيرة ،الرشاشة أسلحتها نيران القطاع، جنوب يونس، خان مدينة شرق  الفاصل  تجاه الغاز وقنابل المعدن
ان من العشرات ، الشر قرب تجمعوا الذين الش  األغا، سعيد محمد محمود المواطن لمقتل أد مما الحدود
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ار إصابته إثر عامًا)، ٢٣( ، الشر عن متر ٣٠٠ حوالي عد على تواجده أثناء الرأس في نار  ع  وتم الحدود
ي غزة مستشفى إلى نقله  إلى نقلهم وتم متفاوتة بجروح آخرن )٤( أصيب ما وفاته. عن أعلن حيث األورو

ي غزة مستشفى   .العالج لتلقي األورو
ة قذائف عدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء ٤:٣٠ الساعة حوالي في ٢٠/١٢/٢٠١٥األجد   مدفع
اء األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها ونيران م البرج شرق  الواقعة واألح  تجاه ازالغ وقنابل غزة، قطاع وس مخ
ان من عدد ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين الش ة  أد مما والقدس، الغر أعيرة مواطنينإلصا  ،

  .العالج لتلقى البلح دير مدينة في األقصى شهداء مستشفى إلىنقلهم  منارة. ت
احا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيل ٧:٣٠عند حوالي الساعة  ٢٢/١٢/٢٠١٥لثالثاء ا زة داخل ص ي المتمر

ر المتواجد في معبر بيت حانون" ايرز" نيران  ة مما تسبب  الرشاشةأسلحتها البرج العس اتجاه األراضي الزراع
ان،حاله من الخوف في صفوف المزارعين مما دفعهم لمغادرة  سجل  الم ات.وقوع دون أن    إصا

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات قتأطل مساء، ١٢:٠٠ الساعة حوالي عند ٢٢/١٢/٢٠١٥الثالثاء   داخل المتمر
 بلدة شرق  الفاصل الحدود الشر من اقترت فتاة تجاه نارة ةأعير  يونس، خان شرق  الفاصل الحدود الشر

ة أد مما. خزاعة ساء الفتاة إلصا ه م ان من عامًا)، ٢٨( ،ةالنمنم محمد وج ماء، حي س ا بيت في الش  اله
طن في نار  طل أصيبتو  غزة قطاع شمال ي غزة مستشفى إلى نقلها وتم والحوض، ال  قسم إلى وأدخلت األورو
ة زة العنا تها االحتالل قوات ألن حالتها لخطورة المر    .ساعة نصف من أكثر تنزف تر

ة قذائف عدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٣:٠٠ الساعة حوالي في ٢٢/١٢/٢٠١٥الثالثاء    مدفع
م شرق  الرشاشة أسلحتها ونيران ان من عدد تجاه الغاز وقنابل غزة، قطاع وس البرج مخ  تظاهروا الذين الش

ة الضفة أهالي مع للتضامن ة أد مما والقدس، الغر  مستشفى إلى نقلهم نارة.تم أعيرة مواطنين، )٣( إلصا
  .العالج لتلقى البلح دير مدينة في األقصى شهداء

 معبر داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٣٠ الساعة حوالي في ٢٥/١٢/٢٠١٥الجمعة 
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت

ة والضفة القدس أهالي مع تضامنا المعبر الى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر
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ة أد مما الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء  طلقات مواطنين إلصا
ما المتوسطة، جراحهما ووصفت عدوان مال مستشفى الى نقلهم تم نارة ا. مواطنين ٣ عالج تم ف   ميدان

زة االسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٣٠ الساعة حوالي في ٢٥/١٢/٢٠١٥الجمعة   أبراج داخل المتمر
ة رة المراق ب منطقة شمال العس ات م فة أسلحتها نيران غزة، قطاع شمال حانون  بيت شمال النفا  تجاه الخف

ان. في تظاهروا الذين المواطنين من العشرات ة عن ذلك أسفر الم  الى نقلهم تم طفل، أحدهما مواطنين إصا
فة. حالتهم ووصفت العالج لتلقى حانون  بيت تشفىمس   الطف
زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ١:٣٠ الساعة حوالي في ٢٥/١٢/٢٠١٥الجمعة    داخل المتمر

ة حي شرق  الفاصل الشر ان من عدد تجاه الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران غزة، مدينة شرق  الشجاع  الش
ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا الذين  ٢٣ وهدان، توفي رفي هاني المواطن لمقتل أد مما والقدس، الغر
ان من عامًا،  النارة، األعيرة منهم )٥( مواطن )١٢( أطيب ما الرأس، نار  طل إصابته عد التفاح حي س

ة األعيرة )٧و(  غزة. مدينة الشفاء مستشفى إلى نقلهم تم المعدن
 داخل المتواجدة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساء، ٢:٣٠ الساعة حوالي عند ٢٥/١٢/٢٠١٥ الجمعة
 من العشرات تجاه الغاز قنابل عشرات غزة، قطاع شمال حانون، بيت بلدة غرب شمال "ايرز" حانون  بيت معبر

ة والضفة القدس أهالي مع تضامناً  المعبر الى المؤد الطر طول على تظاهروا الذين المواطنين  وقاموا الغر
ة أد مما الليل، ساعات حتى المواجهات استمرت االحتالل. جنود تجاه الحجارة بإلقاء  وهما: مواطنين إلصا
ا أبو أحمد محمد خالد منى القدم في نار  طل وأصيب عام)، ٢٧( القرا ة أبو أكرم ومحمد ال  عام) ٢٣( لح
، العين في مطاطي طل سر ًا. عالجهم تم الغاز قنابل جراء االختناق آخرن )٦ب(وأصي ال   ميدان

زة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت مساءًا، ٣:٠٠ الساعة حوالي وفي ٢٥/١٢/٢٠١٥الجمعة   داخل المتمر
م شرق  الفاصل الشر ان من عدد تجاه الغاز وقنابل الرشاشة  أسلحتها نيران ، غزة قطاع وس البرج مخ  الش
ة الضفة أهالي مع للتضامن تظاهروا نالذي ة  إلى أد مما ، والقدس الغر  النارة، األعيرة مواطنين أرعة إصا
 يوم فجر ٣:٠٠ الساعة حوالي وفي الخطيرة أحدهم جراح ووصفت البلح بدير األقصى شهداء مستشفى إلى نقلوا

ة المصادر أعلنت ،٢٨/١٢/٢٠١٥ المواف االثنين ارك يوسف لمواطنا وفاة عن الطب  ٤٩سبيخة( أبو حير  م
 الفاصل. الشر من متر ٣٠٠ عد على  األجرة بها العمل قوم أرض قطعة في يتواجد  ان حيث  عام)
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  ضي:ااألرداخل  ثانيا: التوغالت
ا  ة المسماة إسرائيل ان المناط الحدود ح س  المناط"بـ واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها 

ف وهدم في تلك المناط إضافة إلى إطالق النار  "،العازلة ات تجر عمل ام  ات االحتالل الق حيث استمرت آل
ة  ة،أثناء توغلها داخل المناط الزراع ما استهدفت المزارع ومنازل المواطنين في توغالتها، وقامت  والحدود

ف عدد    في:وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مختلفة، ف منها،بتجر
احًا،  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ٩/٢/٢٠١٥  *االثنين  أرع حواليتقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة ص

حوالي  رة مسافة تقدر  ات عس ة على الخ الفاصل شرق مدينة بيت متر  ١٥٠آل داخل منطقة السعدات الزراع
ة وتجرف على امتداد الشر الحدود حانون، أعمال تسو ، وس إطالق نار عشوائي، مما دفع وقامت 

اتهم،على  خوفا أراضيهم المزارعين لمغادرة سجل وقوع  ح ات.دون أن    إصا
عاء  احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ٦:٠٠في حوالي الساعة  ١١/٣/٢٠١٥األر عة  حواليص س

م العس سوف رة منهم ارعة جرافات انطلقت من موقع  ات عس حوالي آل متر داخل  ١٠٠ر لمسافة تقدر 
ة وتجرف على  غزة،منطقة الفراحين شرق مدينة دير البلح وس قطاع  حيث قامت تلك القوات في أعمال تسو

اتهم، على  أرضيهم خوفا المزارعين لمغادرةمما دفع  عشوائي،وس إطالق نار  مع،امتداد الشر الحدود  ح
سجل وقوع  ن دو  ات.أن    إصا
عاء األ  عدد من  الظهر،عد  ١٢:٣٠في حوالي الساعة  ١١/٣/٢٠١٥ر توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

ات حوالي  األل ر لمسافة تقدر  رة عس حيث قامت تلك القوات  غزة،شرق خزاعة جنوب قطاع متر  ١٠٠العس
ة وتجرف على امتداد الشر الحدود  المزارعين مما دفع  ي،عشوائوس إطالق نار  مع،في أعمال تسو

اتهم، دو على  خوفا أراضيهم لمغادرة سجل وقوع  ن ح ات.أن    إصا
عاء عة حواليتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ،ظهرا ١:٠٠الساعة  حواليفي  ١١/٣/٢٠١٥ األر  س
ات  ة وتجرف على حيث قامت تلك القوات في أعمال تسو غزة،الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع آل

اتهم، على  خوفا أراضيهم المزارعين لمغادرةمما دفع  عشوائي،وس إطالق نار  مع،امتداد الشر الحدود  ح
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سجل وقوع  ن دو  رةأن  ات. عس ر منهم ارعة جرافات انطلقت من  إصا م العس سوف لمسافة تقدر  موقع 
  داخل منطقة متر  ١٥٠حوالي 
عاء احًا، ٩:٠٠ الساعة اليحو في  ١٨/٣/٢٠١٥ األر  أرع حواليمعززة  اإلسرائيلي،توغلت قوات االحتالل  ص

حوالي  رة مسافة تقدر  ات عس متر داخل منطقة الطاقة شرق الخ الشرقي شرق حي الشجاعة الفاصل  ١٠٠آل
ة وتجرف على امتداد الشر الحدود  غزة،شرق مدينة  وس  مع،حيث قامت تلك القوات في أعمال تسو
اتهم،على  خوفا أراضيهممما دفع المزارعين لمغادرة  عشوائي،إطالق نار  سجل وقوع  ح ات.دون أن    إصا

س احًا،  ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/٣/٢٠١٥ الخم عدد  حواليتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة ص
ات من  ر لمسافة تقدراآلل م العس سوف رة انطلقت من موقع  متر داخل منطقة الفراحين  ١٥٠حوالي  العس

ة وتجرف على امتداد الشر  غزة،شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع  حيث قامت تلك القوات في أعمال تسو
اتهم، دو على  أرضيهم خوفا المزارعين لمغادرةمما دفع  عشوائي،وس إطالق نار  مع،الحدود  سجل  ن ح أن 

ات.وقوع    إصا
ات  ٩:٠٠ي حوالي الساعة ف ٦/٤/٢٠١٥ االثنين عدد من االل احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص

حوالي  رة، انطالقا من موقع صوفا جنوب شرق خانيونس لمسافة تقدر  متر إلى الشرق من بلدة  ١٥٠عس
ات تجرف وس إط  الفخار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عمل الق نار حيث شرعت تلك القوات 

ان،متقطع عشوائي، مما دفع المزارعين لمغادرة  سجل وقوع  الم ات.دون أن    إصا
عدد من  ٧:٣٠وفي حوالي الساعة  ١٥/٤/٢٠١٥األرعاء  احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
ات  رة،االل حوالي  عس إلى الشرق من  متر ١٥٠انطالقا من موقع صوفا جنوب شرق خانيونس لمسافة تقدر 

ات تجرف وس إطالق    بلدة الفخار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عمل حيث شرعت تلك القوات 
ل متقطع، مما دفع المزارعين لمغادرة  ش ان،نار عشوائي  سجل وقوع  الم ات.دون أن    إصا

احًا، توغلت قوات االحتالل  ٧:٣٠في حوالي الساعة  ٢١/٤/٢٠١٥الثالثاء  عدد من ص اإلسرائيلي، معززة 
ات  رة،االل حوالي  عس    متر إلى الشرق من بلدة المصدر شرق دير البلح وس قطاع غزة. ١٥٠لمسافة تقدر 
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ل متقطع، مما دفع المزارعين لمغادرة  ش ات تجرف وس إطالق النار العشوائي  عمل حيث شرعت تلك القوات 
ان، سجل وقوع  الم ات.دون أن    إصا

ات  ٢١/٤/٢٠١٥لثالثاء ا    عدد من االل رة،في نفس التوقيت، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة   عس
حوالي   غزة، حيثمتر إلى الشرق من بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع  ١٥٠لمسافة تقدر 

ل متقط ش ات تجرف وس إطالق النار العشوائي  عمل ع، مما دفع المزارعين لمغادرة شرعت تلك القوات 
ان، سجل وقوع  الم ات.دون أن    إصا
 بثالثتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  عد الظهر، ١:٠٠حوالي الساعة  في ٥/٦/٢٠١٥ الجمعة

حوالي  رة مسافة تقدر  ات عس ا، شمال قطاع  ،متر ٢٠٠آل ال ة، شرق ج شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ة وتجرف على امتداد الشر الحدود حيث قا غزة. وس إطالق نار  مع،مت تلك القوات في أعمال تسو

اتهم، دو على  ضيهم خوفااأر  المزارعين لمغادرةعشوائي، مما دفع  سجل وقوع  ن ح ات.أن     إصا
عاء احًا، ٦:٠٠في حوالي الساعة  ١٠/٦/٢٠١٥ األر عدة  ص ات توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  آل

حوالي  رة، مسافة تقدر   غزة،إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع  القرارة،متر شرقي بلدة  ٢٠٠عس
ة وتجرف على امتداد الخ  ت  الفاصل،وشرعت تلك القوات في أعمال تسو وس إطالق نار عشوائي، ثم تحر
سان الكبيرة، قبل أن تعيد انتشارها د اتجاه شرق بلدة ع عد عدة ساعات.دون ان شماًال  اخل الشر الحدود 

ات.سجل وقوع    إصا
س توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  النهار،منصف  ١٢:٣٠الساعة  حواليفي  ١٧/٦/٢٠١٥ الخم

حوالي  رة، مسافة تقدر  ات عس ة-متر شرق منطقة الطاقة  ٢٠٠عدة آل وشرعت  غزة،شرق مدينة  الشجاع
ة وتجرف على امتداد الخ الفاصل، وس إطالق نار عشوائي، قبل أن تعيد انتشارها تلك القوات في أ  عمال تسو

سجل وقوع  عد عدة ساعات.دون ان  ات.داخل الشر الحدود    إصا
عاء ات فجرًا،  ٥:٣٠في حوالي الساعة  ١/٧/٢٠١٥ األر عدة آل توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة 

رة، مسافة تقد حوالي عس  غزة،إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع  القرارة،متر شرقي بلدة  ٢٠٠ر 
ة وتجرف على امتداد الخ  ت  الفاصل،وشرعت تلك القوات في أعمال تسو وس إطالق نار عشوائي، ثم تحر
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عد عدة ساعات. الوسطى،شماًال تجاه المنطقة  سجل وقوع قبل أن تعيد انتشارها داخل الشر الحدود  دون ان 
ات.   إصا
عاء احا، توغلت٩:٠٠عند حوالي الساعة  ٢٢/٧/٢٠١٥ األر رة  ص ات عس ستة آل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ا في محافظة شمال غزة، لمسافة  جرافات،منها أرعة  ة الكائنة شمال بيت اله في منطقة بورة أبو سمرة الحدود
ًا، وقامت  ١٥٠بـ تقدر  ان، مما فيأعمال تجرف مترًا تقر أثار حاله من الخوف والهلع في صفوف  الم

ة أو االمزارعين ودفعهم لمغادرة أر  ات.سجل دون أن  االعتقال،ضيهم خوفا من اإلصا   إصا
احًا، ٦:٣٠ الساعة حوالي وفي ٤/٨/٢٠١٥الثالثاء  ات عدة معززة اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت ص  آل
رة،  غزة، قطاع جنوب يونس خان مدينة من الشرق  إلى القرارة، بلدة شرق  متر ١٥٠ حوالي درتق مسافة عس
ة أعمال في القوات تلك وشرعت اتجاه شرق بلدة  الخ امتداد على وتجرف تسو ت شماًال  الفاصل، ثم تحر

ات سان الكبيرة وس إطالق نار عشوائي، مما دفع المزارعين لمغادرة أرضيهم خوفا على ح سجل ع هم، دون ان 
ات.وقوع    إصا

احًا، ٨:٠٠ الساعة حوالي وفي ١٧/٨/٢٠١٥  االثنين ات عدة معززة اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت ص  آل
رة، ، بلدة شرق  متر ١٠٠ حوالي تقدر مسافة عس  غزة، قطاع جنوب يونس خان مدينة من الشرق  إلى الفخار
ة أعمال في القوات تلك وشرعت ت ثم عشوائي، نار إطالق وس الفاصل، الخ امتداد على رفوتج تسو  تحر

سان بلدة شرق  اتجاه شماالً   أن ساعات.دون  عدة عد الحدود الشر داخل انتشارها تعيد أن قبل الكبيرة، ع
ات. وقوع سجل   إصا
احًا، ٧:٠٠ الساعة حوالي وفي ١٧/٨/٢٠١٥  االثنين ات عدة معززة اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت ص  آل

رة، ة، بلدة شرق  متر ٧٠ حوالي تقدر مسافة عس  تلك وشرعت غزة، قطاع جنوب رفح محافظة شرقي الشو
ة أعمال في القوات ت ثم عشوائي، نار إطالق وس الفاصل، الخ امتداد على وتجرف تسو  اتجاه شماالً  تحر
سان بلدة شرق   وقوع سجل ان ساعات.دون  عدة عد الحدود الشر داخل انتشارها تعيد أن قبل الكبيرة، ع

ات.   إصا
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احًا، ٨:٠٠ الساعة حوالي وفي ١٧/٨/٢٠١٥  االثنين  أرع قارب ما اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت ص
ابتين جرافات رة، ود  تلك وشرعت غزة، قطاع وس البرج شرقي شمال متر ١٠٠ حوالي تقدر لمسافة عس
ة لأعما في القوات  القوات تلك أعادت ثم عشوائي، نار إطالق وس الفاصل، الخ امتداد على وتجرف تسو

.دون  الشر داخل انتشارها ات. وقوع سجل نأ الحدود   إصا
س احًا،  ٦:٠٠وفي حوالي الساعة  ٢٠/٨/٢٠١٥ الخم قار توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ص من  بما 

رة  ات وأرع جرافات عس ا حوالي ست د ، شمال شرق  ١٠٠لمسافة تقدر  ار متر شرقي موقع النصب التذ
ة وتجرف على امتداد الخ الفاصل، وس  بيت حانون شمال قطاع غزة وشرعت تلك القوات في أعمال تسو
سجل وقوع  عد عدة ساعات.دون ان  إطالق نار عشوائي، وقامت بإعادة انتشارها داخل الشر الحدود 

ات.   إصا
احًا، ٧:٠٠ الساعة حوالي وفي ٢٥/٨/٢٠١٥ثاء الثال   من بقار  ما اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت ص
ات ثالث ا رة وجرافتين د ادو، عليها طل منطقة داخل متر ٢٠٠ حوالي تقدر لمسافة عس  شرق  شمال األفو
ة أعمال في القوات تلك وشرعت غزة قطاع شمال حانون  بيت  وس الفاصل، الخ دادامت على وتجرف تسو

 وقوع سجل ان ساعات.دون  عدة عد الحدود الشر داخل انتشارها اعده وقامت عشوائي، نار إطالق
ات.   إصا
حوالي أرع  ٩:٣٠في حوالي الساعة  ١/٩/٢٠١٥الثالثاء  احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص

رة شرق حي الزتون جنوب شرق مدي ات عس حوالي آل انطالقًا من موقع ناحل  متر، ٢٠٠نة غزة لمسافة تقدر 
ات تجرف وس إطالق النار متقطع،  عمل عوز على الخ الفاصل مع دولة االحتالل، حيث شرعت تلك القوات 

سجل وقوع  ان، دون أن  ات.مما دفع المزارعين لمغادرة الم   إصا
س  احاً  ٧:٣٠في حوالي الساعة    ٣/٩/٢٠١٥الخم عدد من ص ، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة 

م شرق خانيونس واتجهت شماًال وصول إلى شرق دير البلح وس  وسوف رة، انطالًقا من موقع  ات عس اآلل
حوالي  .قطاع غزة ات تجرف وس إطالق النار  متر، ١٠٠لمسافة تقدر  عمل حيث شرعت تلك القوات 

ل متقطع، مما د ش سجل وقوع العشوائي  ان، دون أن  ات.فع المزارعين لمغادرة الم   إصا
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عدد من  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٨/٩/٢٠١٥الثالثاء   احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
حوالي  ة شرق رفح جنوب قطاع غزة لمسافة تقدر  رة شرق بلدة الشو ات عس متر عن الخ الفاصل  ١٠٠األل

ل متقطع، مما دفع   الل،مع دولة االحت ش ات تجرف وس إطالق النار العشوائي  عمل حيث شرعت تلك القوات 
سجل وقوع  ان، دون أن  ات.المزارعين لمغادرة الم   إصا

حوالي أرع  ٩:٠٠في حالي الساعة  ٢١/٩/٢٠١٥االثنين  احا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
ات وجرافتين انطالقا من ا ا في محافظة شمال غزة،  د ال ة شرقي ج ر شرق مقبرة الشهداء اإلسالم الموقع العس

ة وتجرف على امتداد الخ الفاصل،  ١٠٠لمسافة تقدر بـ  ًا، حيث قامت تلك القوات في أعمال تسو مترًا تقر
اتهم، دون أن  أراضيهموس إطالق نار عشوائي مما دفع المزارعين لمغادرة  ات.سجل وقوع خوفا على ح   إصا

حوالي أرع  ٨:٣٠في حوالي الساعة  ٢١/٩/٢٠١٥  االثنين احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
ك جنوب المحافظة الوسطى، لمسافة تقدر بـ  ر شرق قرة جحر الد ات وجرافتين انطالقا من الموقع العس ا د

ًا، حيث قامت تلك القوات في أع ١٠٠ ، وس إطالق مترًا تقر ة وتجرف على امتداد الشر الحدود مال تسو
سجل وقوع  أراضيهمنار عشوائي، مما دفع المزارعين لمغادرة  اتهم، دون أن  ات.خوفا على ح   إصا

عاء   حوالي  ٧:٢٠في حوالي الساعة  ٣٠/٩/٢٠١٥األر احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
ات منهم ست ة آل ر شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لمسافة تقدر ثمان ة جرافات انطالقا من الموقع العس

ة وتجرف على امتداد الشر الحدود مع، وس  ١٠٠بـ  ًا، حيث قامت تلك القوات في أعمال تسو مترًا تقر
س أراضيهمإطالق نار عشوائي، مما دفع المزارعين لمغادرة  اتهم، دون أن  ات.جل وقوع خوفا على ح   إصا

احًا،  ٩:٣٠في حوالي الساعة  ٢/١٠/٢٠١٥ الجمعة ات ص عدة آل توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة 
حوالي  رة، مسافة تقدر  متر شرق بلدة القرارة، إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،  ١٠٠عس

ة وتجرف على امتداد  ت وشرعت تلك القوات في أعمال تسو الخ الفاصل، وس إطالق نار عشوائي، ثم تحر
عد عدة ساعات.دون أن  سان الكبيرة، قبل أن تعيد انتشارها داخل الشر الحدود  اتجاه شرق بلدة ع شماًال 

ات.سجل وقوع    إصا
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س ات ٦:٣٠في حوالي الساعة  ٨/١٠/٢٠١٥ الخم ستة آل احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة   ص
حوالي  رة، مسافة تقدر  ا شمال غزة، وشرعت تلك  ١٠٠عس متر في منطقة بورة أبو سمرة شمال بيت اله

ة وتجرف على امتداد الخ الفاصل، وس إطالق نار عشوائي ما دفع المزارعين إلى عدم  القوات في أعمال تسو
سجل وقوع  ات.االقتراب من مح منطقة التوغل، دون أن    إصا

عا  احًا،  ١١:٠٠في حوالي الساعة  ١٤/١٠/٢٠١٥ ءاألر  بثالثتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة ص
رة  ات عس ا حوالي  وجرافتين، مسافةد حيث قامت   ، شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.متر ١٠٠تقدر 

ة وتجرف على امتداد الشر الحدود مع، وس إطالق ن ار عشوائي، مما دفع تلك القوات في أعمال تسو
سجل وقوع  اتهم، دون أن  ات.المزارعين لمغادرة أرضيهم خوفا على ح    إصا

س ات  ٦:٣٠وفي حوالي الساعة  ٥/١١/٢٠١٥ الخم عدة آل احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
حوالي  رة، مسافة تقدر   غزة،يونس جنوب قطاع  متر شرق بلدة القرارة، إلى الشرق من مدينة خان ٥٠عس

ة وتجرف على امتداد الخ  أعمال تسو ت شماًال  الفاصل،حيث قامت  وس إطالق نار عشوائي، ثم تحر
سجل  عد عدة ساعات.دون أن  سان الكبيرة، قبل أن تعيد انتشارها داخل الشر الحدود  اتجاه شرق بلدة ع

ات.وقوع    إصا
احاً  ٧:١٥ة في حوالي الساع ٠٩/١١/٢٠١٥ االثنين ات  ص عة آل حوالي س توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

حوالي  رة لمسافة تقدر  ا شمال قطاع غزة متر  ٥٠عس وشرعت تلك القوات في أعمال شمال بلدة بيت اله
ة وتجرف على امتداد الخ  وس إطالق نار عشوائي، وقامت بإعادة انتشارها داخل الشر  الفاصل،تسو

سجل وقوع الحدود عد عدة ساعات.دون ان  ات.    إصا
احًا،  ٧:٣٠وفي حوالي الساعة  ٢٤/١١/٢٠١٥الثالثاء   من بقار  ما اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلتص

ات خمس ا رة جرافات وخمس د ة شرق  داخل متر ١٥٠ حوالي تقدر لمسافة عس شرق مقبرة الشهداء اإلسالم
ا  ال ة أعمال في القوات تلك وشرعت غزة قطاع شمالج  إطالق وس الفاصل، الخ امتداد على وتجرف تسو

ات. وقوع سجل ان ساعات.دون  عدة عد الحدود الشر داخل انتشارها بإعادة وقامت عشوائي، نار   إصا
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ا توغلت مساًء، ١٠:٠٠ الساعة حوالي في ٨/١٢/٢٠١٥الثالثاء   عدة آل ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة 
حوالي  رة، مسافة تقدر  " شمال غرب بلدة بيت حانون شمال قطاع زحانون "اير متر شرق معبر بيت  ٢٠٠عس

ة وتجرف على امتداد الخ  غزة، أعمال تسو قبل أن تعيد  عشوائي،وس إطالق نار  الفاصل،حيث قامت 
اح اليوم  سجل التالي،انتشارها داخل الشر الحدود في ساعات ص ات.وقوع  دون أن    إصا

عاء  ات  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٩/١٢/٢٠١٥األر عدة آل احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
حوالي  رة، مسافة تقدر  " شمال غرب بلدة بيت حانون شمال قطاع زحانون "اير متر شرق معبر بيت  ٢٠٠عس

ة وتجرف على امتداد الخ  غزة، أعمال تسو قبل أن تعيد  عشوائي،وس إطالق نار  الفاصل،حيث قامت 
عد  سجل وقوع  ساعتين،انتشارها داخل الشر الحدود  ات.دون أن    إصا

ات  ٧:٣٠في حوالي الساعة  ١٢/٢٠١٥/ ٢١ االثنين أرع آل احا توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  ص
حوالي  رة، مسافة تقدر  حيث قامت  غزة،خانيونس جنوب قطاع  رق خزاعة شمتر شرق منطقة  ١٠٠عس

ة وتجرف على امتداد الخ  قبل أن تعيد انتشارها داخل الشر  عشوائي،وس إطالق نار  الفاصل،أعمال تسو
عد  سجل وقوع  ساعات،الحدود  ات.دون أن    إصا

عاء  اًحا، ٦,٣٥ الساعة حوالي في ١٢/٢٠١٥/ ٢٣االر رة جرافات٥ تتوغل ص  بين ما مسافة ةإسرائيل عس
م شرقي٥٠_١٠٠  ات تقوم غزة، قطاع وس البرج مخ قبل  الفاصل،على امتداد الشر  وتمش تجرف عمل

عد حوالي ثالث  سجل وقوع  ساعات،أن تعيد انتشارها داخل الشر الحدود  ات.دون أن    إصا
عاء  حتالل اإلسرائيلي، معززة بخمس مساء، توغلت قوات اال ٢:٠٠في حوالي الساعة  ١٢/٢٠١٥/ ٢٣األر

حوالي  ات القطاع،مترًا شرق واد غزة وس  ١٥٠جرافات، مسافة تقدر  عمل تجرف وتمش على  وقامت 
عد حوالي ثالث  الفاصل،امتداد الشر  سجل  ساعات،قبل أن تعيد انتشارها داخل الشر الحدود  دون أن 

ات.وقوع    إصا
ات ٢:٥٠لي الساعة في حوا ٢٠١٥/ ٢٥/١٢الجمعة  عدة آل مساًء، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة 

حوالي  رة، مسافة تقدر  " شمال غرب بلدة بيت حانون شمال قطاع زحانون "اير متر شرق معبر بيت  ١٥٠عس
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ة وتجرف على امتداد الشر  غزة، أعمال تسو  قبل أن تعيد عشوائي،وس إطالق نار  الفاصل،حيث قامت 
عد حوالي ثالث  سجل وقوع  ساعات،انتشارها داخل الشر الحدود  ات.دون أن     إصا

ات  ٧:٢٠في حوالي الساعة  ١٨/١٢/٢٠١٥الجمعة  عدة آل احًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة  ص
حوالي  رة، مسافة تقدر  . حيث قامت متر شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ١٥٠عس

ة وتجرف على امتداد الشر  قبل أن تعيد انتشارها داخل  عشوائي،وس إطالق نار  الفاصل،أعمال تسو
عد حوالي ثالث  سجل وقوع  ساعات،الشر الحدود  ات.دون أن    إصا
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  االعتداءات على الصيادين داخل املياه اإلقليمية لقطاع غزة ثالثا:
تهم في رزقهم حيث واصلت قوات اال            ادين الفلسطينيين ومحار ح الص حتالل ممارسة انتهاكاتها 

د عن" حار لمسافة تز عتبر ٦منعتهم من اإل ما هو محدد لهم، األمر الذ  حر  ة في عرض ال حر ال  "أم
ادين  ما واصلت اعتدائها على الص ة  ات المتف عليها والمعاهدات الدول واعتقالهم، وقد انتهاكا خطيرًا لالتفاق

ة  ز االنتهاكات التال احثو المر   حقهم:سجل 
س  زة في  ١:٠٠وفي حوالي الساعة   ١/١/٢٠١٥الخم ة المتمر ة اإلسرائيل عد الظهر، أطلقت الزوارق الحر

ادين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش حر مدينة رفح جنوب قطاع غزة  نيران رشاشتها  الة  حر قطاع غزة ق عرض 
حرون على مسافة تقل عن " الذين ان على متنه ٥انوا ي حر حيث حاصروا قارب صيد (مجداف)  " ميل 

ال  احة نحو الزورق  وهم  سهم والس ملكه حمادة هشام أحمد النحال، وأجبروهم على خلع مال ادين و ثالثة ص
صلة( من  اد عثمان  ٢٠محمد ناهض محمد   ٢١ام أحمد النحال( ومحمد هش عام) ٢٣نعمان النحال( عام) إ

حر قبل أن تفرج عنهم في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه عن  ادهم إلى ميناء أسدود ال عام) حيث تم اقت
 طر معبر بيت حانون(ايرز).

زة في عرض  ٤:٠٠وفي حوالي الساعة  ٣/١/٢٠١٥السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر
الة  ة تجاه  الرشاشةأسلحتها شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة نيران حر قطاع غزة ق وأطلقت قذائفها الصاروخ

الةميل  ١قارب صيد متوقف على مسافة تقل عن  الكامل  حر ق ب  ادين مما أد إلى احتراق المر ميناء الص
طل نار في القدم تم نقله إلى مستش انوا على متنه  ادين الذين  ة أحد الص جنوب  بخان يونسفى ناصر وٕاصا

ة    المتوسطة. هتإصابقطاع غزة حيث وصفت المصادر الطب
زة في عرض  ،مساءً  ٢:٠٠في حوالي الساعة  ١١/٠١/٢٠١٥األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة شواطئ منتجع الفروس  نيرانغزة حر قطاع غزة ق
ادين اتجاه قوارب  أسلحتها الرشاشة عد  مقابلالص ة على  ة  ١,٥ساحل السودان  أحدميل مما أد إلى إصا

سجل وقوع  عدد من األعيرة النارة دون أن  ادين  ات.قوارب الص   إصا
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ز  ١٠:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/١/٢٠١٥الثالثاء  ة المتمر ة اإلسرائيل احا أطلقت الزوارق الحر ة في ص
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق رشاشتها  غزة نيرانعرض 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  القرب من الحدود ٥ش حر  " ميل 
ة، ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من المنطقة  الص

سجل وقوع  ات.خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
زة في عرض  ٤:٥٠في حوالي الساعة  ١٨/١/٢٠١٥األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانقطاع  حر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٥ثيف تجاه قوارب الص حر  ة،" ميل   الشمال

ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص
سجل و  ات.قوع تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا

احًا، أطلقت١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/١/٢٠١٥الثالثاء  زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق رشاشتها  غزة نيرانعرض 

حرون عل انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  القرب من الحدود ٥ى مسافة تقل عن "ش حر  " ميل 
ة، ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من المنطقة  الص

سجل وقوع  ات.خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
عاء  الثقيلة الل اإلسرائيلي نيران رشاشتها مساًء، أطلقت قوات االحت ٢:٥٠حوالي الساعة  في ٢١/١/٢٠١٥األر

الة شواطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع  تجاه ادين ق مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين  غزة،قوارب الص
ادين،في صفوف  سجل  الص ة. دون أن  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال أو اإلصا

ات.وقوع    إصا
عاء  زة في ٩:٣٠ عند حوالي الساعة ٢٠١٥/  ٢١/١األر ة المتمر ة اإلسرائيل احا  أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع غزة  نيران  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق عرض 
ان على متنه  أرعة ص أسلحتها  ب صيد  ة تجاه  مر ما أد  في مادين ، الرشاشة وأطلقت قذائفها الصاروخ

ر ( حي  اد عاطف محمد ص ة الص ر  ١٩إصا س  ان خم اد ب من، والص ار نار في الفخذ األ ع عامًا) 
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ر ( ٢٠( اد محمد صابر  ة في مقدمة الرأس، والص شظ عامًا) بتمزق عضلي حيث نقلوا على إثرها  ١٨عامًا) 
غزة، حيث وصفت إصابتهم    المتوسطة والخطيرة.إلى مستشفى دار الشفاء 

عاء   الثقيلة تجاهأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران رشاشتها  ١:١٠في حوالي الساعة  ٢١/١/٢٠١٥األر
الة شواطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع  ادين ق مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في  غزة،قوارب الص

ادين،صفوف  سجل الذين اضطروا للفرار من الم الص ة. دون أن  نطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال أو اإلصا
ات.وقوع    إصا

س  زة في عرض  ٥:٠٠ حوالي الساعةفي  ٢٢/١/٢٠١٤الخم ة المتمر ة اإلسرائيل فجرا أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ش غزة نيرانحر قطاع غزة ق ل رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٥ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين وفقدان  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

اد من عائلة  اك لنش جر تعود ملكيته لص رار من المنطقة خوفا من تعرضهم الذين اضطروا للف الهسى،لش
سجل وقوع  ات.لالعتقال. دون أن    إصا

زة في عرض  ٥:٢٠عند حوالي الساعة  ٢٥/١/٢٠١٥األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ش غزة نيرانحر قطاع غزة ق ل رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٥ثيف تجاه قوارب الص حر  ة،" ميل   الشمال
ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص

سجل وقوع  ات.تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
زة في عرض  ٧:٣٠في حوالي الساعة  م٢٦/١/١٥٢٠االثنين  ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر

ل  ش ا شمال قطاع غزة  نيران رشاشتها  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  حر ٥ثيف تجاه قوارب الص ة " ميل  القرب من الحدود الشمال

اد عبد المعطي اله، مما أد إلى أ ب الص ب وٕاغراقه بصابت مر عدد من الرصاصات أدت إلى تلف المر يل 
انوا على متنه.وهم: ع من  اعتقال جم عام، وابنة الطفل سعيد رامي  ٣٧رامي عبد المعطي الهبيل   وقامت 
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م الهابي ١٣يل باله ادهم إلى ٣٥عام، ومرعب ناهض أبو راله  ١٦ل عام، وعبد المعطي إبراه سنة حيث تم اقت
  .ميناء أسدود ومن تم اإلفراج عنهم عبر معبر بيت حانون ايرز في وقت الح

س  زة في عرض  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٢٩/١/٢٠١٥الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احا أطلقت الزوارق الحر ص
الة شواطئ مدينة  انوا  غزة نيران غزة،حر قطاع غزة ق ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " القرب من الحدود ٥ي حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  سجل  الص الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن 

ات.إوقوع    صا
حر  فجراً  ٥:٠٠في حوالي الساعة  ١/٢/٢٠١٥ األحد زة في عرض ال ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

ا شمال  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ثيف إضافة إلى  القطاع نيرانق ل  ش رشاشتها 
ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حرون على مسافة تقل عن "عدد من القذائف الصاروخ ،" ميل ٥انوا ي مما  حر

ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات.تعرضهم للقتل أو االعتقال. دون أن    إصا

ة ٩:٤٥حوالي الساعة  في ١/٢/٢٠١٥ األحد احًا، أطلقت الزوارق الحر زة في عرض  ص ة المتمر اإلسرائيل
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر ق ثيف،  غزة نيرانال ل  ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٤إضافة إلى عدد من القذائف الصاروخ
، ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا مما أثار حالة من الخوف  حر والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات.من تعرضهم للقتل أو االعتقال. دون أن    إصا
زة في عرض مساًء،  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١/٢/٢٠١٥ األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

احي شم ة الس الة منتجع الفروس حر ق ا شمال قطاع ال ل  غزة نيرانال غرب بلدة بيت اله ش  ثيف،رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٤إضافة إلى عدد من القذائف الصاروخ

، ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خو  حر فا مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات.من تعرضهم للقتل أو االعتقال، دون أن    إصا
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زة في عرض  ٧:٠٠حوالي الساعة  في ٢/٢/٢٠١٥  االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن  ف، إضافةثي انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص إلى عدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود ٤" حر  ة،" ميل  ادين،  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ن دو االعتقال، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو  ات.أن    إصا
احًا، ٩:٠٠ الساعة حوالي في ٢/٢/٢٠١٥  االثنين زة في عرض  أطلقت ص ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر

الة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة نيران رشاشتها تجاه قوارب  حر ق ادين،ال مما أثار حالة من الخوف  الص
ادين،  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو االعتقال، والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات.دون أن    إصا
زة في عرض  ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٢/٢/٢٠١٥  االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر ق ة  ال ونيران غزة قذائفها الصاروخ
حرون على مسافة تقل عن "" رشاشتها انوا ي ادين الذين  مما أثار حالة من الخوف  ميل،" ٤تجاه قوارب الص

ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو االعتقال،  والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات.دون أن    إصا

الثقيلة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران رشاشتها  مساءا، ١:٠٠ الساعة حوالي في ٢/٢/٢٠١٥  يناالثن
الة شواطئ مدينة رفح جنوب غرب قطاع  تجاه ادين ق مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين  غزة،قوارب الص

ادين،في صفوف  سجل  االعتقال،للقتل أو  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم الص دون أن 
ات.وقوع    إصا

زة في عرض  ٣:٥٠حوالي الساعة  في ٢/٢/٢٠١٥  االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ة ونيران  ا شمال قطاع غزة قذائفها الصاروخ احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر ق ال

حرون على مسافة تقل عن ""رشاشتها تجاه قوار  انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٤ب الص حر  " ميل 
ة، ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات.خوفا من تعرضهم للقتل أو االعتقال دون أن    إصا
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حا  ٩:٠٠والي الساعة في ح ٣/٢/٢٠١٥ الثالثاء زة في عرض ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر ق ة ونيران  غزة قذائفهاال الصاروخ

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش ،ح" ميل ٤رشاشتها  مما أثار  ر
ادين،حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  اد وفقدان  الص اك الص ، واضطر حصيرهأبو  فخر ش

سجل وقوع  ادون حينها للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو االعتقال دون أن  ات.الص   إصا
احا  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٣/٢/٢٠١٥ الثالثاء زة في عرض أطلقت الزوارق الحر ص ة المتمر ة اإلسرائيل

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر ق ة ونيران  غزة قذائفهاال الصاروخ
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ،" ميل ٤رشاشاتها تجاه قوارب الص مما أثار حالة من  حر

ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو الخوف والهلع الشديدين في صفو  ف الص
سجل وقوع  ات.االعتقال، دون أن    إصا

زة في عد الظهر،  ١:٠٠في حوالي الساعة  ٣/٢/٢٠١٥ الثالثاء  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
احي شمال غرب بلدة بيت ة الس الة منتجع الفروس حر ق ة  عرض ال ا شمال قطاع غزة قذائفها الصاروخ اله

حرون على مسافة تقل عن "" ونيران رشاشتها انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  حر ٤ش " ميل 
ة،القرب من الحدود  ادين، الذين اضطروا  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  للفرار من المنطقة خوفا من ات.تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
س زة في عرض  ٩:٥٠في حوالي الساعة  ٥/٢/٢٠١٥ الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع غزة عدد من القذائف  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق
ة ونيران رشاشت حرون على مسافة تقل عن ""الصاروخ انوا ي ادين الذين  القرب ٤ها تجاه قوارب الص حر  "ميل 

ة،من الحدود  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من  الص
سجل وقوع  االعتقال،المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو  ات.دون أن    إصا

زة في عرض  ١٠:٠٠حوالي الساعة  في ٦/٢/٢٠١٥ الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ة  ا شمال قطاع غزة قذائفها الصاروخ احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر ق ونيران ال

حرون على مسافة تقل عن "" رشاشتها انوا ي ادين الذين  ،ل " مي٤تجاه قوارب الص مما أثار حالة من  حر
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ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل او  الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات االعتقال، دون أن    .إصا

زة في عرض  ٦:٣٠حوالي الساعة  في ١٦/٢/٢٠١٥  االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ة ال ا شمال قطاع غزة قذائفها الصاروخ احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ونيران حر ق

حرون على مسافة تقل عن "" رشاشتها انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٤تجاه قوارب الص حر  " ميل 
ة، ادين الشمال ، الذين اضطروا للفرار من المنطقة مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات خوفا من تعرضهم للقتل أو االعتقال، دون أن    .إصا
زة في  ٥:٠٠حوالي الساعة  وفي ٢٤/٢/٢٠١٥ الثالثاء ة المتمر ة االسرائيل فجرًا، فتحت عبر زوارقها الحر

ا،  احي، شمال غري بلدة بيت اله الة منتجع الواحة الس حر، ق شمالي قطاع غزة، نيران رشاشاتها عرض ال
حر على  انت ت ادين الفلسطينيين التي  ثيف وألكثر من نصف ساعة على مح تواجد قوارب الص ل  ش
حالة من الخوف والهلع في صفوف  مالحقتها، مما تسبب  حرة، وقامت  ال  حوالي ثالثة أم مسافة تقدر 

ادين الذين اضطروا للفرار، وفقدان عدد م سجل وقوع أ الص اك الصيد، دون أن  ادين لقطع من ش ن الص
ات  ادين. إصا     في صفوف الص
س  زة في عرض  ٧:٣٠في حوالي الساعة  ٥/٣/٢٠١٥الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع غزة,  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل حر قطاع غزة ق ش نيران رشاشتها 
حوالي  قدر  بير  مالحقة عدد  حرون على مسافة تقل عن  ٣٠ثيف وقامت  انوا ي ادين  قارب من قوارب الص

ة , مما أد الى ٣"" القرب من الحدود الشمال حر  ر، إ"ميل  ال عيد محسن  ة  طل نار في  ٢٥صا عامًا  
سر الساق  ر،  ال اد زاد فهد زاد  ال من : محمود  ٢١والص ما واعتقلت  منى  طل نار في الساق ال عامًا  

 ٢٢عام) محمد راسم حسونة(  ٢٨عامًا) ومحمد نبيل النجار ( ٣٧عاما) رامي محمود زدان(  ٥٤حسن زدان( 
 عام) واقتادتهم إلى ميناء أسدود , وقد افرجت عنهم مساء اليوم نفسه عبر معبر بيت حانون" ايرز" شمال قطاع

ما  اد أغزة ف عود ملكيته للص دانقت على القارب الذ    محتجز في ميناء اسدود . رائد ز
زة في عرض  ٢:٣٠في حوالى الساعة  ٧/٣/٢٠١٥ السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا, أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع غ احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل حر قطاع غزة ق ش زة  نيران رشاشتها 
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ادين  ل من الص ان على متنهم  ين  دوحيد السيثيف وعدد من القذائف الصاروخي تجاه قاري صيد  س
ين(٢٤( س ان على متن القارب الثاني توفي سعيد محمد أبو  ٢٠عام) وجهاد السيد  عام) على القارب االول و

حرون على مسا ٣٢رالة(  انوا ي ة , مما أد ٤فة تقل عن ""عامًا)  الذين  القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 
اد توفي إلى إ ة الص ةبو رالة أصا مدينة  بإصا طنة  حيث تم نقله على اثرها الى مستشفى الشفاء  خطيرة في 

ة عن وفاة ظهر اليوم أ غزة  وقد  ال من الشق ٧/٣/٢٠١٥المواف  التاليعلنت المصادر الطب ما اجبر  قين  ,ف
احة نحو قوات االحتالل  ومن ثم اعتقالهما ومصادرة  ين  على القفز من على القارب والس س وحيد وجهاد 

منتصف نهار اليوم  التالي عبر  فيفرجت قوات االحتالل عنهما أالقارين والتوجه بهما إلى ميناء أسدود،  ولقد 
التحقي عد أن قامت     معهم .معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع 

الغ من العمر   ر ال م عبد اللطيف  اد ابراه ة افادة الص قات حما  عاما. ٥٠واستنادًا لتحق
احا من يوم السبت المواف  ٢:٣٠في تمام الساعة  استدعت قوات االحتالل قوارب صغيرة  م،٧/٣/٢٠١٥ص

ا بإطالقومن ثم قامت  اد/ توفي سعيد أبورالة ال عيل  ٣٢لغ من العمر النار على المواطن الص عاما الذ 
عة  طل نار دخل من ظهره وخرج من  إطالقحيث تم  أفراد،س اشرة مما أد الى اصابته  صورة م ه  النار عل

ة نقل الى المستشفى وتم اعتقال  إثرطنه وعلى  امن الذين لهم قوارب  اثنينهذه االصا  ، توفي يتواجد  نأخر
الص   يد فيها ولم يتجاوز الحدود غير مسموح بها. في المساحة المأذون له 

احًا، ٥:٠٠الساعة  حواليفي  م١٠/٣/٢٠١٥ لثالثاءا زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق رشاشتها  غزة نيرانعرض 

ثيف وعدد من ال ل  حرون على مسافة تقل عن ش انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص قذائف الصاروخ
القرب من الحدود ٤"" حر  ة،"ميل  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال  الص

سجل وقوع  ات الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    .إصا
احًا، ٦:٠٠في حوالي الساعة  ١٠/٣/٢٠١٥ثاء الثال  زة في عرض  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
انوا  ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حرون على مسافة تقل عن ""ثيف وعدد من القذائف الصاروخ "ميل ٤ي
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القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    .إصا

عاء احًا أطلقت  ٦:٣٠ الساعة حواليفي  ١٨/٣/٢٠١٥ االر زة في عرض ص ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من ال ة،حدود حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    .إصا
س زة في عرض  ٦:٠٠الساعة  حواليفي  ١٩/٨/٢٠١٥ الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احا أطلقت الزوارق الحر ص
الة ميناء حر قطا ادين  غزة،ع غزة ق ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش نيران رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي القرب من الحدود ٤الذين  حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف  الشمال
ادين،والهلع الشديدين في صفوف  خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الذين اضطروا للفرار من المنطقة الص

ات سجل وقوع    .إصا
س احا، ٦:٠٠الساعة  حواليفي  ٢٦/٣/٢٠١٥ الخم زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

الة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع  حر قطاع غزة ق ثيف وعدد من القذائف  غزة،عرض  ل  ش نيران رشاشتها 
ة تجاه قوا حرون على مسافة تقل عن "الصاروخ انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٤رب الص حر  " ميل 

ة، ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من المنطقة  الص
سجل وقوع  ات خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    .إصا

زة في عرض  ٨:٠٠ساعة حوالي ال وفي ٢٧/٣/٢٠١٥ الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٣ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
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ة ا ٦:١٥في حوالي الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٥ السبت ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر زة في عرض ص لمتمر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٣ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،من الخوف والهلع الشديدين في صفوف مما أثار حالة  الشمال الذين  الص

سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن     إصا
احًا، أطلقت ٩:٠٠حوالي الساعة  في ٢٩/٣/٢٠١٥ االحد زة في عرض  ص ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر

ة ا الة منتجع الفروس ا شمال قطاع حر قطاع غزة ق احي شمال غرب بلدة بيت اله ل  غزة نيرانلس ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٣ثيف وعدد من القذائف الصاروخ

القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
سجل وقوع اض ات طروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    .إصا

احًا،  ٦:٥٠في حوالي الساعة  ٣٠/٣/٢٠١٥  االثنين زة في عرض ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  نغزة نيراحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

سجل وقوع اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. د ات ون أن     إصا
حر  ٢:٣٠في حوالي الساعة  ٤/٤/٢٠١٥ السبت زة في عرض  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانقطاع غزة ق ش رشاشتها 
ة تجاه قو  حرون على مسافة تقل عن "ثيف وعدد من القذائف الصاروخ انوا ي ادين الذين  " ميل ٥ارب الص

القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن    .إصا

زة في عرض  ٦:٠٠ة في حوالي الساع ٥/٤/٢٠١٥ األحد ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ميل " ٣ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
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القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن    .إصا

ة ال ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٥/٤/٢٠١٥ األحد  ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر زة في عرض ص متمر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص " ميل ٢ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،ن الخوف والهلع الشديدين في صفوف مما أثار حالة م الشمال الذين  الص

سجل وقوع  ات اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    .إصا
حر  ٦:٠٠في حوالي الساعة  ٥/٤/٢٠١٥ األحد زة في عرض  ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ادين مدينة رفح، جنوب قطاع غزة نيران رشا ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش شتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي القرب من الحدود ٢الذين  حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف  الشمال

ادين،والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن  الص
ات سجل وقوع    .إصا

احًا، ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٦/٤/٢٠١٥  االثنين زة في عرض  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
حرون على  انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش حر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة نيران رشاشتها 

القرب من الحدود ٢مسافة تقل عن " حر  ة،ا" ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في  لشمال
سجل وقوع  ادين دون أن  ات صفوف الص   .إصا

زة في عرض  ٥:٤٥في حوالي الساعة  ٧/٤/٢٠١٥ الثالثاء  ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا ش احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانمال قطاع حر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن واحد ميل  تجاهثيف  انوا ي ادين الذين  ،قوارب الص مما أثار حالة من الخوف  حر
ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن  والهلع الشديدين في صفوف الص

ات سجل وقوع    .إصا
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عاء زة في عرض  ٤:٠٠في حوالي الساعة  ٨/٤/٢٠١٥ األر ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
ادين الفلسطينيين خالل ممارستهم للصيد،  مالحقة مجموعة من الص انوا متواجدين في ثيف وقامت  والذين 

ة أحدهم  ة. مما اد الى إصا القرب من المنطقة الحدود حر  ان  ٢٧( خالد محمد زايدعرض ال عام) من س
طلقين مطاطين  ا  لدة بيت اله همنطقة السالطين و مال عدوان  الى لمستشفىوتم نقله    .في ساق الشهيد 

فة. الطف   ووصفت جراحه 
زة في عرض  ٩:٤٥والي الساعة في ح ١٨/٤/٢٠١٥ السبت ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن واحد ميل  انوا ي ادين الذين  مالحقة قوارب الص مما أثار حالة  ،حر ثيف وقامت 

ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال  من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات دون أن    .إصا

زة في عرض  ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/٤/٢٠١٥ األحد ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
الة م ا شمال قطاع حر قطاع غزة ق ال احي شمال غرب بلدة ج ة الس ل  غزة نيراننتجع الفروس ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  مالحقة قوارب الص ،" ميل ٣ثيف وقامت  مما أثار حالة  حر
ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من ت عرضهم لالعتقال من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات دون أن    .إصا
زة في عرض  ٤:٠٠ي حوالي الساعة ف ٢٠/٤/٢٠١٥  االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر

ة تجاه قوارب  يونس،حر مدينة خان  ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش جنوب قطاع غزة نيران رشاشتها 
انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٢حرون على مسافة تقل عن "الص حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من  الشمال

ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون  الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات أن    .إصا

احًا، قامت قوات ١٠:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/٤/٢٠١٥  االثنين ة  ص االحتالل اإلسرائيلي عبر الزوارق الحر
فتح نيران رشاشاتها  ا شمال قطاع غزة،  ال ة غرب ج الة شاطئ منطقة السودان حر ق زة في عرض ال المتمر
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حوالي  ادين المتواجدين في المنطقة على مسافة تقدر  ثيف ومالحقة الص ل  ال مما أثار حالة من  ٣ش أم
ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون الخوف والهلع الشديدين ف ي صفوف الص

سجل وقوع  ات.أن    إصا
زة داخل الشر الحدود  ٤:٣٠في حوالي الساعة  ٢٠/٤/٢٠١٥  االثنين مساًء، أطلقت قوات االحتالل المتمر

ل متقطع تجاه األراض ش ة في منطقة السناطي، شرق الفاصل بين قطاع غزة وٕاسرائيل، أعيرة نارة  ي الزراع
الغ عن وقوع  سان الكبيرة، إلى الشرق من خان يونس، جنوب القطاع، دون اإل ات.ع   إصا

عاءاأل  احًا،٧:٠٠الساعة  حواليفي  ٢٩/٤/٢٠١٥ ر ة  ص أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عبر الزوارق الحر
الة شاطئ منطقة السودا حر ق زة في عرض ال ل المتمر ش ا شمال قطاع غزة، نيران رشاشاتها  ال ة غرب ج ن

انت تتواجد  ادين الفلسطينيين التي  حوالي  علىثيف، في مح تواجد قوارب الص ال مما  ٣مسافة تقدر  أم
ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع لالعتقال د ات.ون أن    إصا
زة في عرض  ١٠:٣٠ي حوالي الساعة ف ٢/٥/٢٠١٥ السبت ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
انوا  ادين الذين  حرون على مسافة تقل عن ""ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود ٤ي حر  ة،"ميل   الشمال

ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص
ات سجل وقوع إصا      تعرضهم لالعتقال. دون أن 

احًا، أطلقت ا ٩:٤٥في حوالي الساعة  ٤/٥/٢٠١٥ االثنين زة في عرض ص ة المتمر ة اإلسرائيل لزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٤ثيف تجاه قوارب الص حر  ة،"ميل   الشمال
ادين،ة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف مما أثار حال الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص

ات ،تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا      دون أن 
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زة في عرض  ٨:٤٥في حوالي الساعة  ٥/٥/٢٠١٥ الثالثاء ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
الة منتجع الفروس ا شمال قطاع حر قطاع غزة ق احي شمال غرب بلدة بيت اله ل  غزة نيرانة الس ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة ٤ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 
ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  خوفا من الذين اضطروا للفرار من المنطقة  الص

ات ،تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا    دون أن 
زة في عرض  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٦/٥/٢٠١٥ ألرعاءا ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" ثيف تجاه انوا ي ادين الذين  ة ٤قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 

ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص
ات ،لتعرضهم لالعتقا سجل وقوع إصا     .دون أن 

زة في عرض  ٥:٠٠ي الساعة في حوال ٦/٥/٢٠١٥ ألرعاءا ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
الة  ثيف وعدد من القذائف  غزة،قطاع شواطئ دير البلح وس حر قطاع غزة ق ل  ش نيران رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص القرب من الحدود٤الصاروخ حر   "ميل 
ة، ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من المنطقة  الص

ات ،خوفا من تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا     .دون أن 
زة في عرض  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٦/٥/٢٠١٥ ألرعاءا ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

الة  حر قطاع ثيف وعدد من القذائف  شواطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع، نيرانغزة ق ل  ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص القرب من الحدود ٤الصاروخ حر  "ميل 

ة، ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال ا للفرار من المنطقة الذين اضطرو  الص
ات ،خوفا من تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا   دون أن 

س احا  ٥:٣٠في حوالي الساعة  ٧/٥/٢٠١٥ الخم زة في عرض ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  رشاشتها غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش
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حرون على مسافة تقل عن "" ثيف تجاه انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٤قوارب الص حر  ة،"ميل   الشمال
ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص

ات ،تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا     .دون أن 
زة في عرض  ٥:٣٠في حوالي الساعة     ٨/٥/٢٠١٥ الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس نيران أسلحتهما  غزة،حر قطاع غزة ق
ان على متنه  ر، و اد فهد زاد  ادين، وذلك على مسافة تقدر ص ٤الرشاشة تجاه قارب صيد تعود ملكيته للص

.ميل  ٣بنحو  ة   حر ة  فقامت الزوارق اإلسرائيل اتجاهه؛ مما أد إلى إصا محاصرة القارب، وأطلقوا النار 
اد زاد فهد  ،  قدمه، بجراح في )عام ٢١(ر نجل صاحب القارب الص سر نقل على أثرها إلى مستشفى تم ال

مدينة غزة لتلقي العالج،  ة الشفاء  المتوسطة.المستشفى ووصفت المصادر الطب   جراحه 
زة في عرض  ٧:٣٠وفي حوالي الساعة  ٨/٥/٢٠١٥ الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
انت عشرات مو ثيف  ادين الفلسطينيين، التي  انوا تجاه مراكب الص ادين الذين  تقوم ن القذائف تجاه قوارب الص

ات الصيد اد شرف محمد عبد  مما أد إلى   في المنطقة. عمل ة الص ان حي  عام) من ٤٢(السلطان إصا س
ستقل ق ان  ، بينما  سر ار مطاطي في الساق ال ع ا،  اره " مجداف " برفقة نجله العطاطرة ببلدة بيت اله

الغ من العمر  ما قامت  ١٩أورانس ال حر واحد من الشاطئ.  عد مسافة حوالي ميل  ان على  عاما، حيث إنه 
ادين، وأجبرت زوارق االحتالل  الص اك الصيد الخاصة  ع العشرات من قطع ش زوارق االحتالل بإتالف وتقط

ادين  مال عدوان وقد وصفت الفرار. وتم ن علىالعشرات من الص اد المصاب لمستشفى الشهيد  المصادر قل الص
ة جراحه فة. الطب   الطف

حر  مساء أطلقت ٦:٤٠وفي حوالي الساعة  ٩/٥/٢٠١٥ السبت زة في عرض  ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر
ا شمال قطاع غزة  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس    ، نيران أسلحتها الرشاشة قطاع غزة ق

ادين الفلسطينيين،  سي نافذ أبو  تحاصر و تجاه مراكب الص ة ماتور " تعود ملكيته للمواطنين ع قارب صيد " حس
اد أمين "محمد  ادين ، وهما الص ان علي متنه ص م الشاطئ ، و ان مخ الهما من س رالة ورائد سعيد العشي و

ع السلطان ،  اد حاتم العبد عاشور السلطان، عاما،  ٢٣نعمان" ر ان حي  ٢٩و الص الهما من س عاما و
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ا اكهم حيث تم اعتقالهم و  السالطين ببلدة بيت اله انا يتواجدان علي مسافة مصادرة وفقدان ش  ١٢٠٠، بينما 
اه    .متر داخل الم

ة اإلسرائيل مساًء، ٩:٠٠في حوالي الساعة  ١٠/٥/٢٠١٥ األحد زة في عرض أطلقت الزوارق الحر ة المتمر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حر ٣ثيف وعدد من القذائف الصاروخ "ميل 
ة،القرب من الحدود  ادين،ة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف مما أثار حال الشمال الذين اضطروا  الص

ات لالعتقال،للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا       .دون أن 
زة في عرض  ٩:٠٠في حوالي الساعة  ١١/٥/٢٠١٥ االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل مساء، أطلقت الزوارق الحر

الة منتجع الفروس ا شمال قطاع حر قطاع غزة ق احي شمال غرب بلدة بيت اله ل  غزة نيرانة الس ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ

القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال ن الذي الص
ات لالعتقال،اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا      .دون أن 

زة في عرض  ٦:٤٥في حوالي الساعة  ١٢/٥/٢٠١٥ الثالثاء ة المتمر ة اإلسرائيل احا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  ة نيرانغز حر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة ٣ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 
ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص

ا لالعتقال،تعرضهم  سجل وقوع إصا     .تدون أن 
زة في عرض  ٧:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/٥/٢٠١٥ األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

الة  ادين الذين  غزة نيرانقطاع  شواطئ مدينة رفح جنوبحر قطاع غزة ق ثيف تجاه قوارب الص ل  ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" القرب من ٢انوا ي حر  ة،الحدود "ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

ادين،الشديدين في صفوف  سجل  لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص دون أن 
ات       .وقوع إصا
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س  زة في  ١١:٣٠في حوالي الساعة  ١٤/٥/٢٠١٥ الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع  عرض احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس رشاشتها  غزة نيرانحر قطاع غزة ق

حرون على مسافة تقل عن  انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش
القرب من الحدود ٤"" حر  ة،"ميل  ادين،الشديدين في صفوف  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشمال  الص

ات لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا      دون أن 
زة في عرض  ١٠:٣٠حوالي الساعة في  ١٩/٥/٢٠١٥ الثالثاء ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

احي شمال  ة الس الة منتجع الفروس ا شمال قطاع حر قطاع غزة ق ل  غزة نيرانغرب بلدة بيت اله ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ

القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
سجل وقوع  لالعتقال،من المنطقة خوفا من تعرضهم اضطروا للفرار  ات.دون أن    إصا

زة في عرض  ٦:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/٥/٢٠١٥ األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ش غزة نيرانحر قطاع غزة ق ل رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن  انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حر ٣"ثيف وعدد من القذائف الصاروخ "ميل 
ة،القرب من الحدود  ادين الذين اضطروا  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقو  لالعتقال،للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  ات.ع دون أن    إصا
احاً  ٩:٣٠في حوالي الساعة  ٢٢/٥/٢٠١٥ الجمعة زة في عرض ص ة المتمر ة اإلسرائيل ، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
ادين ة تجاه قوارب الص حرون على مسافة تقل عن "" ثيف وعدد من القذائف الصاروخ انوا ي "ميل ٤الذين 

القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
ات لالعتقال،اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا       دون أن 

زة في عرض احاً ص ٩:٣٠في حوالي الساعة  ٢٣/٥/٢٠١٥ السبت ة المتمر ة اإلسرائيل ، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
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حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
ة،القرب من الحدود حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

ات لالعتقال،اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا       دون أن 
زة في ١١:٣٠في حوالي الساعة  ٢٣/٥/٢٠١٥ السبت ة المتمر ة اإلسرائيل عرض  مساء أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ

القرب من الحدود  ة،حر  ادين،لهلع الشديدين في صفوف مما أثار حالة من الخوف وا الشمال الذين  الص
ات لالعتقال،اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا       دون أن 

اح، ٨:٣٠في حوالي الساعة  ٢٤/٥/٢٠١٥ األحد زة في عرض  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
احي شمال  ة الس الة منتجع الفروس ا شمال قطاع حر قطاع غزة ق ل  غزة نيرانغرب بلدة بيت اله ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٤ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

ات لالعتقال،من المنطقة خوفا من تعرضهم اضطروا للفرار  سجل وقوع إصا       دون أن 
حر  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ٢٤/٥/٢٠١ األحد زة في عرض  ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر

الة  ة  غزة نيرانقطاع  شواطئ مدينة رفح جنوبقطاع غزة ق ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن ""تج انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٢اه قوارب الص حر  ة،"ميل  مما  الشمال

ادين،أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص
سجل وقوع  ات.تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا

حر  ٧:٣٠الساعة في حوالي  ٢٤/٥/٢٠١ األحد زة في عرض  ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانقطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل ٣ثيف وعدد من القذائف الصاروخ
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القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص
ات سجل وقوع إصا       .اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن 

ة اإلسرائ ٨:٠٠في حوالي الساعة  ٢٥/٥/٢٠١٥ االثنين زة في عرض مساء يوم أطلقت الزوارق الحر ة المتمر يل
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل  غزة نيرانحر قطاع غزة ق ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود ٤ثيف تجاه قوارب الص حر  ة،"ميل   الشمال
ادين،يدين في صفوف مما أثار حالة من الخوف والهلع الشد الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  الص

ات سجل وقوع إصا       تعرضهم لالعتقال. دون أن 
زة في عرض  فجر، ٣:٥٥في حوالي الساعة  ٢٧/٥/٢٠١٥ األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

الة  ثيف وعدد من  غزة نيرانشمال قطاع شواطئ مدينة خانيونس جنوب حر قطاع غزة ق ل  ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص القرب من ٣القذائف الصاروخ حر  "ميل 

ة،الحدود  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من  الص
اتالمنطقة خوفا من تعرضهم لال سجل وقوع إصا      عتقال. دون أن 

اح، ٩:٠٠في حوالي الساعة  ٢٥/٥/٢٠١٥ االثنين زة في عرض  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ر،  ملكه المواطن محمد زاد  حر، نيران أسلحتها تجاه قارب صيد  حر على مسافة  ٣٠ال ان ي  ٣عامًا، و

الة شواطئ السودان حرة ق ال  ةمما اد الى  ة، شمال مدينة غزة.أم ب إصا اليد  طل صاحب المر معدني 
ر،  ة الطفل عماد الدين محسن  ، وٕاصا سر ان على متن القارب نفسه، ١٦ال ار   عامًا؛ والذ  ة ع شظ

القدم. ان إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العالج، ووصفت الموتم نقل   معدني  ادان المصا صادر الص
فة. الطف ة إصابتيهما     الطب

ة نيران أسلحتها الرشاشة  فجر، ٣:٠٠في حوالي الساعة  ٢٧/٥/٢٠١٥ األرعاء ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
عد  حر على  ان ي حرة من ميناء غزة، غري مدينة غزة. ٣تجاه قارب صيد فلسطيني  ال  مما ادلى الى   أم

اد إسالم السيد  ة الص س إصا م الشاطئ، )عام ٢٥(مراد خم ان مخ واليد  في الفخذنارين  طلقين، من س
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سر  ة ال في المستشفى جراحة ، وتم نقلة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ووصفت المصادر الطب
    .المتوسطة

  
احا،  ٦:٣٠في حوالى الساعة   ١/٦/٢٠١٥  االثنين ة المتص ة اإلسرائيل زة في عرض أطلقت الزوارق الحر مر

الة شواطئ مدينة غزة ، نيران  ادين الفلسطينيين، وحاصرت    الرشاشة أسلحتها حر قطاع غزة ق تجاه مراكب الص
ان علي متنه  ة ماتور " و الةمن : القارب صيد " حس يوسف عادل أبو عامً)   ٤٢( عادل سعيد أبو ر

الة م النجارعام)  ١٩(ر م النجاررامي إبر (عام)  ٣٥ محمد إبراه م هاني (عام)  والطفل  ٣٠( اه    عام)١١إبراه
ادهم و تم اعتقالهم انا يتواجدان علي مسافة تقل عن   واقت اكهم ، بينما  حر ومصادرة ش  ٤إلى ميناء أسدود ال

اه حيث تم إطالق سراحهم عبر معبر بيت  " في ساعات منتصف الليل  من اليوم زحانون "اير ميل داخل الم
  نفسه .

احًا، ٧:٣٠ الساعة حوالي وفي ١/٦/٢٠١٥  الثنينا زة في عرض  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  ال احي شمال غرب بلدة ج الة منتجع المتحف الس نيران أسلحتهما الرشاشة  غزة،حر قطاع غزة ق

حي عاهد بهجت للمواطنتجاه قارب صيد تعود ملكيته  ان على متنه  )عام ٣١( ر ص اديو والذ  نخمسة ص
حر على مسافة تقل عن  اد  ميل، ٤ان ي ة الص حي عاهد مهيبمما أد إلى إصا بجراح  )،عام ٣١( ر ص

ة في الساقين اد وٕاصا . الساق في )عام ٢٣( اللوح حجاز  محمود محمد الص سر تم نقل على أثرها إلى    ال
مدينة غزة لتلقي ا المتوسطة.مستشفى الشفاء  المستشفى جراحه  ة    لعالج، ووصفت المصادر الطب

عاء زة في عرض  فجر، ٢:٠٠حوالي الساعة  في ٣/٦/٢٠١٥ األر ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
الةحر قطاع غزة  ة على مسافة تقل عن  تجاهأسلحتها نيران  ،ق حرة  ٦قوارب الصيد الفلسطين ال  شاطئ أم

ادين هم:  حاصرهومن ثم  غزة،ر البلح وس قطاع مدينة دي ان على متنهما أرعة ص حسن علي قاري صيد 
رعامًا؛  ١٩، حسن عبد الرحمن أبو سمعانعامًا؛  ٣٠، مراد رعامًا  ٢٧، هيثم طارق   ٢٠، ومحمد طارق 

ة على حرة اإلسرائيل ان محافظة غزة. ولقد أجبرتهم جنود ال عهم من س حر  عامًا، وجم اه ال التوقف والقفز في م
ادهم إلى ميناء  احة نحو الزورق الحري، ومن تم اعتقالهم واقت     واحتجاز قارب الصيد. ودسدأوالس
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س  زة في  ٨:٠٥وفي حوالي الساعة  ٤/٦/٢٠١٥ الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
حر قطاع غزة  الةعرض  ة على مسافة تقل عن  تجاهأسلحتها نيران  ،ق حرة  ٦قوارب الصيد الفلسطين ال  أم

ادين  قارب واومن ثم حاصر  غزة،شاطئ مدينة دير البلح وس قطاع  ان على متنهما خمسة ص فهد  هم:صيد 
ر،  اد حسن  اد،  ٣٩ز ر،  ٢٠عامًا؛ ونجله ز قه الطفل عماد  ٢٠عامًا؛ وليد محسن عبد  عامًا؛ وشق

ر، عاماً  ١٦الدين،  حي  اد عمران محمد ص اإلضافة للص م الشاطئ،  عامًا؛ ٢١؛  ان مخ عهم من س وجم
ان محافظة غزة. ولقد  احة نحو أمن س حر والس اه ال ة على التوقف والقفز في م حرة اإلسرائيل جبرهم جنود ال

ادهم الى ميناء  وقد أفرجت قوات االحتالل   .واحتجاز قاري الصيد دسدو أالزورق الحري، ومن تم اعتقالهم واقت
ادين الخمسة في حوالي الساعة  مامساء اليوم نفسه عبر معبر بيت حانون "ايرز ٦:١٠اإلسرائيلي عن الص  "، وف

ر،  ادين عمران  ة الص ما تبين إصا حر طوال فترة اعتقالهم،  عد تبين أنهم احتجزوا داخل ميناء أسدود ال
أعيرة معدن ،ة في الساق والطفل عماد الدين  سر فة. ال الطف   ووصفت جراحهما 

احاً  ٧:٣٠في حوالي الساعة  ٦/٦/٢٠١٥ السبت ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احًا،  ٠٠٩:في حوالي الساعة  ٨/٦/٢٠١٥ االثنين  ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا   إصا
س  ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٨:٠٠في حوالي الساعة  ١١/٦/٢٠١٥ الخم ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

حر قطاع غزة  ة و  رشاشتها نيران قطاع،الة شواطئ دير البلح، وس قعرض   تجاه ثيفعدة قناديل ضوئ
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ادين ومصادرة  حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي اك الص قطع ش وقامت 
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قارب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما قطعة، ٣٧من  ما   للفرار ضطرواا الذين الص
ة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من ات. وقوع سجل أن دون  .اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقت مساء، ١:٣٠في حوالي الساعة  ٢١/٦/٢٠١٥ الجمعة ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات.إ وقوع سجل أن دون  اإلصا    صا
ة الزوارق  أطلقت مساء، ١:٣٠في حوالي الساعة  ١٥/٦/٢٠١٥ االثنين ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ل رشاشتها نيران غزة، ميناء شواطئ ةحر قطاع غزة ق ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  ي
قاف وقاموا ميل "٤ عن" تقل مسافة على  في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما صغيرة،ال القوارب أحد بإ

ادين، صفوف حر لمغادرة اضطروا الذين الص  وقوع سجل أن دون  االحتالل، قوات لهم سمحت ان عد ال
ات.    إصا

ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٧:٤٠في حوالي الساعة  ١٦/٦/٢٠١٥ الثالثاء  ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
الحر قطاع  ة و  رشاشتها نيران قطاع،شواطئ دير البلح، وس  ةغزة ق  من عدد تجاه ثيفعدة قناديل ضوئ

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص قطع حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي اكعدد  وقامت  ادين  من الش للص
قار ومصادرة  اب  ٧من  بما  اد إسماعيل أبو ج  والهلع الخوف من حالة أثار مما عام، ٢٦قطع تعود للص
ادين، صفوف في الشديدين  أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من الشاطئ نحو للتراجع اضطروا الذين الص
ة. ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

احًا، ٦:٣٠في حوالي الساعة  ٢٣/٦/٢٠١٥ الثالثاء  ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
حر ال عرض  ة ناد ةقطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش

ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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احًا، أطلقت ١٠:٣٠في حوالي الساعة  ٢٣/٦/٢٠١٥ الثالثاء ة الزوارق  ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ادين قوارب اتجاه أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شواطئ ةعرض   غرب الص

حرون  انوا الذين رفح مدينة ة، الحدود من القرب حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي ة دأ مما الجنو  إلصا
ادين، صفوف في الخوف من حالة وتسبب النارة األعيرة من بير عدد قارين  من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
زة في عرض  ٩:٠٠عند حوالي الساعة  ٢٧/٦/٢٠١٥ السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل مساء,أطلقت الزوارق الحر

حرون  انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش الة شواطئ مدينة غزة  نيران رشاشتها  حر قطاع غزة ق
حر وقامت٤على مسافة تقل عن"  ب صيد واجبر  قترابالا " ميل  انوا على متنه  وامن مر ادين الذين  الص

ال من هيثم علي محمد الهبيل  اه ألكثر من ساعة   وهم  احة في الم سهم والس ) وابنه عامً  ٣٧(على خلع مال
م الهبيل ( سنوات)، ٤الطفل محمد ( هاد ) ,الطفل جعام ١٤الطفل جهاد هيثم الهبيل ()، عامً  ٢١علي حسن إبراه

م الهبيل ( عد أن قام الزورق بتقطع عدد و عاًم)، وغادر  ١٧محمود إبراه ان  اك خاصة بهم ، دون أن  ١٠ا الم ش
ادين ، الذين اضطروا للفرار  يتم اعتقال أحدًا منهم , مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

ة. دو  سجل وقوع من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال أو اإلصا ات.ن أن    إصا
احاً ١١:٢٠ عند حوالي الساعة ٢٠١٥ /٣/٧ الجمعة ة الزوارق  أطلقت ،ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات وقوع سجل أن دون  اإلصا     إصا
ة نيران أطلقت ال   ٥:٣٠ عند حوالي الساعة  ٢٠١٥ /٧/٧ الثالثاء ة اإلسرائيل ، الرشاشةأسلحتها زوارق الحر

ة  ًا غرب ) موتورتجاه قارب صيد من نوع (حس حرة تقر ال  قدر بثالثة أم حر على عم  تواجد في عرض ال
ا غرب المحافظة  ال احي غرب شاطئ ج ة الس ة،منتجع الفروس ادين اثنين، هما:  الشمال ان على متنه ص و

، واعتقلتهما. ثًم حاصرت قارًا )عام (٢١عام)، رفعت خالد رشد أبو وردة  ٤٥أبو وردة (مال رشد صالح 
قين رفعت زايد محمود  ادين الشق ال من الص ان على متنه  ان، و ة مجداف) في مح الم ًا من نوع (حس ثان
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ضا.عام)، وتم اعتقالهما  ٢٣عامًا)، ومدحت زايد محمود زايد ( ٢٧زايد ( احا،  ٦:٣٠الي الساعة وفي  حو  أ ص
ادين  ان على متنه ص ة موتور) ،  ة نيران رشاشتها تجاه قارب صيد ثالث من نوع (حس اطلقت الزوارق الحر

عامًا)، وقامت  ٢٦عامًا)، محمود محمد رشد أبو وردة ( ٣٧اثنين هما: رمضان صالح رشد أبو وردة (
بهما وأجبرتهم علي  عد أن حاصرت مر احة , ولقد اطلقت قوات االحتالل سراحهم اعتقالهما  الماء والس القفز 

عا  مال أبو وردة ومحمود أبو  ١١:٣٠حوالي الساعة  فيجم ادين:  ة الص قبل منتصف الليل  حيث تبين إصا
ة  ق فيوردة ورمضان زايد حيث وصف المصادر الطب ما أ فة ف الطف مال عدوان اصابتهم  االحتالل  ىمستشفى 

عد ذلك أجبروا على القو  ات ما تسبب في تضررها، و ما فتحت مواتير الحس اك الصيد لديها  ارب الثالثة وش
عتلون أحد ال احة نحو الجنود الذين  عاً على الس   .زوارق، ومن ثّم اعتقلتهم جم

ة الزوارق  أطلقت فجرا،٤:٢٠ عند حوالي الساعة  ٢٠١٥ /١٢/٧ األحد ة الحر زة في ع اإلسرائيل رض المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ضطرواا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقت ظهرًا، ١٢:٢٠عند حوالي الساعة  ٢٠١٥ /١٤/٧ الثالثاء ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احا١٠:٠٠ عند حوالي الساعة ٢٠/٧/٢٠١٥ االثنين ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ل رشاشتها نيران غزة مدينة غرب شواطئ ةحر قطاع غزة ق ادين قوارب تجاه ثيف ش  انوا الذين الص
حرون  ة، دودالح من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال

ادين، صفوف في الشديدين ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص  دون  اإلصا
ات. وقوع سجل أن  إصا
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ة الزوارق  أطلقتفجر ١:٣٠ عند حوالي الساعة  ٢١/٧/٢٠١٥ الثالثاء ة الحر زة في ع اإلسرائيل رض المتمر
ال ب صيد من الرشاشةأسلحتها نيران  الوسطى، المحافظة غرب البلح دير شواطئ ةحر قطاع غزة ق ، تجاه مر

عد  حر وعلى  ة موتور) تواجد في عرض ال ال  ٦نوع (حس ةما أد م حرة،أم اد أحمد  إلى إصا الص
ا في  ٢٣إسماعيل أحمد الشرافي ( عدة شظا ار نار أسفل الظهر و ع سر، نقل على أثرها إلى عام)  ذراعه األ

  المتوسطة. هتإصابمستشفى دار الشفاء في مدينة غزة حيث وصفة 
ة الزوارق  أطلقتمنتصف الليل   ١١:٥٥ عند حوالي الساعة  ٢٠/٧/٢٠١٥ االثنين ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ب  أسلحتها  واد غزة غرب المحافظة الوسطى ,نيران شواطئ ةفي عرض  الرشاشة تجاه مر
عد  ة موتور) على  حرة ، م ٦صيد من نوع (حس ال  اد هيثم طارق عبد الرازق مأم ة الص ا تسبب في إصا

اد  ٢٨ر ( ار ثالث في الجزء العلو من الرأس، ثم اعتقلته والص ع ه و لتا ساق ارن معدنيين في  ع عامًا)، 
ات ( طرة االحتالل  عامًا) ٢٣يوسف فايز خليل بر ب، واقتادتهم إلى ميناء أسدود الواقع تحت س وهو مالك المر

بهم وعلى عدد ( من  ١٥:٠٠) صنارة، ثم أفرجت عنهم في حوالي الساعة ١٠٠٠اإلسرائيلي واستولت على مر
ما احتجزت من خالل معبر بيت حانون (إيرز) ٢١/٧/٢٠١٥يوم الثالثاء المواف   الواقع شمال قطاع غزة، ف

  .القارب 
س احًا، ١٠:٠٠ الساعة حوالي في ٢٣/٧/٢٠١٥ الخم ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ "عن تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة، أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة ةالحر الزوارق  أطلقت فجرًا، ٢:٣٠ الساعة حوالي في ٢٤/٧/٢٠١٥ الجمعة زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ل رشاشتها نيران غزة مدينة غرب شواطئ ةحر قطاع غزة ق ادين قوارب تجاه ثيف ش  انوا الذين الص
حرون  ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال

ادين، صفوف في الشديدين ة، أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار روااضط الذين الص  دون  اإلصا
ات. وقوع سجل أن  إصا
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ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٩:٣٠ الساعة حوالي في ٢٦/٧/٢٠١٥ األحد ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل شتهارشا نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة، أو لالعتقال  ات.إصا وقوع سجل أن دون  اإلصا
ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٩:٤٥ الساعة حوالي وفي ١/٨/٢٠١٥ السبت ة الحر زة اإلسرائيل  عرض في المتمر

الة غزة قطاع حر ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احا، ٧,٠٠ الساعة حوالي وفي ،٤/٨/٢٠١٥ الثالثاء ة الزوارق  أطلقت ص ةاإلس الحر زة رائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٩:٠٠ الساعة حوالي وفي ٧/٨/٢٠١٥ الجمعة  ة الحر زة اإلسرائيل  عرض في المتمر
الة غزة قطاع حر ة ناد ق احي الفروس اال بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال ه  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة.اإل أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  صا    إصا
زة في عرض  ٣:٣٠في حوالي الساعة  ١٠/٨/٢٠١٥  االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا أطلقت الزوارق الحر

حرون  انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش الة شواطئ دير البلح نيران رشاشتها  حر قطاع غزة ق
حر ٤على مسافة تقل عن"  انوا على متنه على " ميل  ادين الذين  ب صيد واجبر الص اقتراب من مر وقامت 
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 ) ال محمد سعيد فتحي الصعيد اه وهم  احة في الم سهم والس  ٣٧عام) ومحمد سعيد الشرافي(  ٢٤خلع مال
ادهم إلى ميناء أسدود  وفي حوالي الس  عام) ة وتم اقت  ٢:٣٠اعة وتم التحقي معهما من قبل المخابرات اإلسرائيل

  مساًء اليوم نفسه، أفرجت قوات االحتالل عنهما، وعادا إلى القطاع من خالل معبر بيت حانون (ايرز)، مع العلم
الء االست   على قارب الصيد.  أن قوات االحتالل قامت 

احًا، ٨:٠٠ الساعة حوالي وفي ١٦/٨/٢٠١٥ األحد ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  رضع في المتمر
الة غزة قطاع حر ادين قوارب اتجاه أسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شواطئ ق  رفح مدينة غرب الص
حرون  انوا الذين ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الخوف من حالة تسبب مما الشمال

ادين، صفوف في ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص  سجل أن دون  اإلصا
ات. وقوع    إصا

س احًا،  ٧:٠٠حوالي الساعة  وفي ٢٠/٨/٢٠١٥ الخم ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش

ادين اربقو  تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احا  ٧:٠٠ي حوالي الساعة ف ٢٣/٨/٢٠١٥ حدألا ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أد مما الشمال

ة اد  إلصا ار ر محمدالص  المصادر ووصفت الشفاء مستشفى الى نقلة تم ثحي جيده. الفخذ في مطاطي ع
ة فة. حالة الطب   الطف

احًا، ١١,٣٠ الساعة حوالي عند، ٢٩/٨/٢٠١٥السبت   ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش

ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
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ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من وفاخ المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احا  ٨:٠٠حوالي الساعة  في ٣١/٨/٢٠١٥ االثنين ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين واربق حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

  
س  زة في  ٦:٣٠وفي حوالي الساعة  ٣/٩/٢٠١٥الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع غزة نيران رشاشتها  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق عرض 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  حر ٣ش القرب من الحدود "ميل 

ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة  ة، مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص الشمال
سجل وقوع  ات.خوفا من تعرضهم لالعتقال، دون أن      إصا

زة  ٦:٣٠في حوالي الساعة  ١٢/٩/٢٠١٥السبت   ة المتمر ة اإلسرائيل في عرض مساءًا، أطلقت الزوارق الحر
ل  ش ا شمال قطاع غزة نيران رشاشتها  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة، ٣ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 
ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف ال ص

سجل وقوع  ات.تعرضهم لالعتقال، دون أن      إصا
زة في عرض  ٧:١٥في حوالي الساعة  ١١/٩/٢٠١٥الجمعة  ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شما احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ل حر قطاع غزة ق ش ل قطاع غزة نيران رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة، ٣ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 
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ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل  ات.وقوع تعرضهم لالعتقال، دون أن      إصا

زة في عرض  ١٠:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/٩/٢٠١٥األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل مساءًا، أطلقت الزوارق الحر
ل  ش ا شمال قطاع غزة نيران رشاشتها  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق

حرون ع انوا ي ادين الذين  ة، ٤لى مسافة تقل عن ""ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 
ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات.تعرضهم لالعتقال، دون أن      إصا
زة في عرض فجرًا، أطلقت الزوارق الح ١:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/٩/٢٠١٥السب  ة المتمر ة اإلسرائيل ر

ل  ش ا شمال قطاع غزة نيران رشاشتها  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة، ٤ثيف تجاه قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  "ميل 

ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ات.تعرضهم لالعتقال، دون أن      إصا

زة في عرض  ٧:٠٠في حوالي الساعة  ٢٠/٩/٢٠١٥األحد   ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ي قطا حر خان يونس، جنو الة  ادين حر قطاع غزة ق ثيف تجاه قوارب الص ل  ش ع غزة، نيران رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ، مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف ٣الذين  حر "ميل 
سجل وقوع  ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال، دون أن  ات.الص      إصا

زة في عرض  ١:٠٠حوالي الساعة فجرًا،  في ٢٢/٩/٠١٥٢الثالثاء  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ل  ش ا شمال قطاع غزة نيران رشاشتها  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  حر ٣ثيف تجاه قوارب الص ة، "ميل  القرب من الحدود الشمال
ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات.تعرضهم لالعتقال، دون أن      إصا
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الة شواطئ خ٧:٣٠في حوالي الساعة  ٢٦/٩/٢٠١٥السبت  ة ق ة اإلسرائيل ان مساء، أغرقت الزوارق الحر
ان يرسوا على عم  حر،  ان متوقفًا في عرض ال ب صيد،  يلومتر في عرض  ٣يونس جنوب قطاع غزة، مر

ه، مما أد  ادين وهي ضمن النطاق المسموح الصيد  ون على متنه أ ص الة خان يونس، دون أن  حر، ق ال
ادين الفلسطينيين. ملكه عدد من الص ب الذ    إلى إغراقه وفقدان المر

زة في  ٥:٠٠في حوالي الساعة  ٥/١٠/٢٠١٥ الثنينا  ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
الة شواطئ مدينة غزة، نيران  حر قطاع غزة ق ادين الفلسطينيين،   الرشاشةأسلحتها عرض  تجاه مراكب الص

ال  ان على متنه  ة ماتور " و مال حسن اوحاصرت قارب صيد " حس عام) وجهاد  ٣١لنعمان، (من: محمد 
ين ( س انا يتواجدان على عام)  ٢٠سيد احمد  اكهم، بينما  حر ومصادرة ش وتم اعتقالهم إلى ميناء أسدود ال

اه، ثم اإلفراج عنهم في حوالي الساعة  ٦مسافة تقل عن  مساء عن طر معبر بيت  ٩:٠٠ميل داخل الم
  ).ايرزحانون(
ة الزوارق  أطلقت مساًء، ١٠:٤٥اعة في حوالي الس ١٠/١٠/٢٠١٥ السبت ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

احًا، ٧:٠٠في حوالي الساعة  ١١/١٠/٢٠١٥ األحد ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع ل رشاشتها نيران غزة مدينة ةغزة ق ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  مسافة على ي

، ميل "٥ عن" تقل ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما حر  للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا   إصا

احا، ١٠:٣٠في حوالي الساعة  ١١/١٠/٢٠١٥ األحد ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  قذائف ستة من قارب ما غزة قطاع شمال اله

ة ادين قوارب تجاه صاروخ حرون  انوا الذين الص  الحدود من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي
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ة، ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. تعرضهم من خوفا ات. وقوع سجل أن دون  لإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقت فجراً  ٥:٣٠في حوالي الساعة  ١٣/١٠/٢٠١٥ الثالثاء ةاإلسر  الحر زة في عرض  ائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس  القذائف من وعدد رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  الحدود من القرب حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي
ة، ادين، صفوف في الشديدين لعواله الخوف من حالة أثار مما الشمال  المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقت مساء، ٧:٠٠ الساعة حوالي في ١٧/١٠/٢٠١٥ السبت ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق ا الفروس ا بيت غرب حيالس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو عتقاللال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقتقبيل منتصف الليل،  ١١:٤٥حوالي الساعة  في  ١٨/١٠/٢٠١٥ األحد ة الحر  اإلسرائيل
ال حر قطاع غزة ق زة في عرض  ة ناد ةالمتمر احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٩:٣٠حوالي الساعة  في  ١٨/١٠/٢٠١٥ األحد ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب خانيونس شواطئ ةحر قطاع غزة ق ادين قوارب تجاه ثيف ش  الذين الص

حرون  انوا ، ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما حر
ادين، ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص  وقوع سجل أن دون  اإلصا
ات.    إصا



  
  
  
  
    
  

97   

ة الزوارق  مساًء، أطلقت ١١:٣٠في حوالي الساعة  ١٨/١٠/٢٠١٥ األحد ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٦ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقتفجرًا،  ٢:٠٠في حوالي الساعة  ١٩/١٠/٢٠١٥ االثنين ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  اانو  الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٤ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احًا،  ٨:٠٠ساًء، وفي حوالي الساعة م ٢:٠٠وفي حوالي الساعة  ٧/١١/٢٠١٥ السبت   الزوارق  أطلقتص

ة ة الحر ال اإلسرائيل حر قطاع غزة ق زة في عرض  ة ناد ةالمتمر احي الفروس ا بيت غرب الس  شمال اله
ل رشاشتها نيران غزة قطاع ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب حر  ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا     إصا
احًا،  ٧:٥٠في حوالي الساعة و  ٨/١١/٢٠١٥ األحد ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في عرض المتمر  اإلسرائيل
الة غزة قطاعحر  ل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب يونس خان شواطئ ق ادين قوارب تجاه ثيف ش  الص
حرون  انوا الذين ، ميل "٥ عن" تقل مسافة على ي  صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما حر

ادين، ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص  وقوع سجل أن دون  اإلصا
ات.    إصا
احاً  ٨:٣٠في حوالي الساعة  ١٠/١١/٢٠١٥ الثالثاء ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
اد قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين ينالص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
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ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
عاء  احًا، ٩:٢٠لي الساعة وفي حوا ١١/١١/٢٠١٥األر ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة،الش الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  مال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احًا، ٧:٣٠في حوالي الساعة  ١٤/١١/٢٠١٥السبت  ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ح العرض  ة ناد ةر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا   إصا
ة الزوارق  أطلقت فجرًا، ٤:٠٠وفي حوالي الساعة  ١٦/١١/٢٠١٥االثنين  ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ل رشاشتها نيران غزة قطاع مدينة ةحر قطاع غزة ق ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  على ي
، ميل "٦ " مسافة ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما حر  للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة رق الزوا أطلقتمساءًا،  ٣:٣٠وفي حوالي الساعة  ١٧/١١/٢٠١٥الثالثاء  ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين لعواله الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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احا، ٧:٢٠في حوالي الساعة  ٢١/١١/٢٠١٥ السبت ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  ا بيت غرب احيالس الفروس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش

ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو العتقالل تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احًا،  ٧:٠٠حوالي الساعة  وفي  ٢٢/١١/٢٠١٥ األحد ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقتمساء،  ٥:٠٠ساعة حوالي ال وفي ٢٢/١١/٢٠١٥ األحد ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احا، ٧:٠٠وفي حوالي الساعة  ٢٣/١١/٢٠١٥االثنين  ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

حر قطاع ال عرض  ة ناد ةغزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من رللفرا اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا      إصا
احًا،  ٦:٠٠وفي حوالي الساعة  ٢٤/١١/٢٠١٥الثالثاء  ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل تهارشاش نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
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ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ا وقوع سجل أن دون  اإلصا    ت.إصا

عاء   ة الزوارق  أطلقت ،مساءً ٩:٠٠ عند حوالي الساعة  ٢٥/١١/٢٠١٥األر ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش

ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
عاء  ةالح الزوارق  أطلقتمساًء,  ٣:٣٠عند حوالي الساعة    ٢٥/١١/٢٠١٥األر ة ر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران  غزة قطاع وس شواطئ مدينة دير البلح ةعرض  ب  تجاه ثيف ش مر
ادين متنه على ان جر) (لنش نوع من صيد حرون  انوا ص  قام حيث حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي
اه فتح االحتالل جنود ب صوب الم م ن إلى أد ما المر ادة غرفة زجاج تهش ادين من اثنين وأصيب الق  الص
اد وهما:  مدينة في األقصى شهداء مستشفى إلى نقال حيث عامًا)، ٣٨( الهبيل على هيثم عامًا)،٤٢( ر جواد إ
  .العالج لتلقى البلح دير

ة الزوارق  أطلقت مساءً ٨:٠٠ عند حوالي الساعة  ٢٠١٥/ ٢٨/١١السبت  ةاإلسرائ الحر زة في عرض  يل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، فصفو  في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احا٦:٠٠عند حوالي الساعة  ٣٠/١١/٢٠١٥االثنين  ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ات. وقوع سجل أن دون  ة.اإلصا أو لالعتقال    إصا
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احًا، ٩:٠٠ الساعة حوالي في ١/١٢/٢٠١٥الثالثاء   ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على حرون ي انوا الذين الص  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

اح ٧:٠٠ الساعة حوالي وفي ٧/١٢/٢٠١٥الثنين   ة الزوارق  أطلقت ًا،ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران  غزة قطاع شمال اله  ش

ادين قوارب تجاه ثيف  من عام) ٤٩ التوم( عيد عاشور محمد للمواطن ملكيته تعود  صيد قارب وحاصروا الص
ان ي زايد من ال ،واعتقلت مالتو ا منطقة س ان من عام)، ١٩ طروش( مصطفي ز ا س ال  ومحمود البلد؛ ج
ان من عام) ٣٣عمر،( منير" "محمد م س انا غزة، مدينة غري الشاطئ مخ  ٣ حوالي مسافة على يتواجدان و
ال ادهما اعتقالهما وجر  حرة، أم ان واقت    متنه على انا ذال القارب االحتالل قوات صادرت ما مجهول. لم

ة الزوارق  أطلقت مساًء, ٤:٣٠ الساعة حوالي في  ٧/١٢/٢٠١٥االثنين  ة الحر زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران  غزة قطاع شمال اله ثيف تجاه  ش

حرون على مسا انوا ي ادين الذين  ة وحاصرت ٦فة تقل عن" قوارب الص القرب من الحدود الشمال حر  " ميل 
ان علي متنه ( ٦٦قارب صيد  تعود ملكيته للمواطن صالح مراد عبد مقداد(  ادين هم: صالح مراد ٤عام)  ) ص

(  ٣٤عام) علي نافذ علي األخشم(  ٦٦عبد مقداد(  سر قة  م   عام)ومحمد عبد العزز ٢٢عام) وشق إبراه
الء على القارب. وفي فجر اليوم التالي     عام) ٠٤الحلبي(  عد االست ادهم إلى ميناء أسدود  وجر اعتقالهم واقت

ادين عنأفرجت قوات االحتالل       حيث عادوا إلى قطاع غزة عن طر معبر بيت حانون (ايرز). الص
ة الزوارق  أطلقت مساًء، ٦:٠٠ الساعة حوالي في ٧/١٢/٢٠١٥االثنين  ةاإلس الحر زة في عرض  رائيل المتمر

ال ة ناد ةحر قطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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س احًا، ٧:٠٠ الساعة حوالي في ١٠/١٢/٢٠١٥ الخم ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس اال بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال ه  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة.اإل أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  صا    إصا

احًا، ٨:٠٠ الساعة حوالي في  ١٣/١٢/٢٠١٥األحد   ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  ء.أطلقتمسا ٨:٠٠ الساعة حوالي عند ٢٠/١٢/٢٠١٥األحد  ة الحر زة اإلسرائيل  عرض في المتمر

الة غزة قطاع حر ة ناد ق ا بيت غرب احيالس الفروس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقت  ١٠:٠٥  الساعة حوالي عند ٢١/١٢/٢٠١٥االثنين  ة الحر زة اإلسرائيل  عرض في المتمر

الة غزة قطاع حر ةا ناد ق احي لفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش
ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٣ عن" تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقت مساءًا، ٦:٠٠ الساعة حوالي في ٢١/١٢/٢٠١٥االثنين  ة الحر  في المتواجدة اإلسرائيل

حر، عرض احي، الواحة منتجع غري شمال ال ا، بيت بلدة غري شمال الس  نيران غزة، قطاع شمالي اله
ل اشةالرش أسلحتها ان ثيف، ش ، ميل ٢:٥و ١:٥ بين ما تتراوح مسافة على تتواجد المراكب تلك تو  حر
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ة الحدود من مقرة وعلى ة الزوارق  حاصرت وٕاسرائيل. غزة قطاع بين ما الفاصلة المائ  المراكب، من عدداً  الحر
ادين، أرعة اعتقال وقامت ادهم ص ان إلى واقت ع الزوارق  تلك قامت ما قارين. ومصادرة مجهول، م  بتقط

اك قطع من العشرات ادين، الخاصة الصيد ش ادون  الص  عام) ٣٦( السلطان محمد فتحي وسام: هم والص
الهما عام) ٣٨( زايد أحمد جمعة أمجد ان من و ا؛ بيت بلدة في السالطين حي س  إسماعيل جمال خضر اله
من عام) ٢٢( ر م جميل وأ ان من الهما عام) ١٩( هللا عوض إبراه  .غزة مدينة في الرمال حي س

عاً  واقتادتهم واعتقلتهم حر  أسدود ميناء تجاه جم  بيت معبر خالل من التالي اليوم فجر سراحهم إطالق تم وقد ال
بين على تستولي االحتالل قوات تزال وال إيرز"،" حانون  اك  المر  . الصيد وأدواتوش

  
عاء  احًا, ٩:٣٠ الساعة ليحوا  في ٢٠١٥/ ٢٣/١٢األر ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  غرب المتمر

م ل رشاشتها نيران  غزة مدينة غرب الشاطئ مخ بي تجاه ثيف ش ال )٣( عد على تواجدهما أثناء صيد مر  أم
اً  حرة ادين عشرة وأجبرت حاصرتهما ثم ، تقر سهم خلع على ص احة مال ة، رق الزوا إحد نحو والس  اإلسرائيل
ار أصيب عام) ٤٨( ر محمد مصطفى نزار وهم: اعتقالهم جر  حيث منى،وابنة قدمه في معدني ع  محمد ال
حي محمد عمر عام) ١٧ر( مصطفى نزار حي رمضان )، عام٢٧ (ر ص  عزز عام) ٣٥( ر فارس ص

انوا عام) ٣٣( ر مصطفىمحمد جمال  ، عام)، ٢٧( ر رضوان ب متن على و اد مر  نفسه، ر نزار الص
ب وعلى ادين ان الثاني المر ار أصيب عام) ٤٠( ر عارف الفتاح عبد رائد الص ، قدمه في معدني ع سر  ال

سير عام)، ٤٠( ر فارس فهمي مدحت ة يوسف محمود )، عام ٢٥( ر عثمان حيى ت  ٣٥( غانم أبو عط
انوا عام) ب متن على و اد مر عاً  واقتادتهم ر، راغب شفي الص طرة تحت الواقع سدودأ ميناء إلى جم  الس

ة اح وفي .اإلسرائيل ع عن االحتالل قوات وأفرجت ا التالي اليوم ص ادين جم  حانون  بيت معبر خالل من الص
بين على تستولي تزال وال إيرز"،"  . الصيد وأدوات المر

س  ا ٩:٠٠ الساعة حوالي في ٢٤/١٢/٢٠١٥الخم ة الزوارق  اطلقت حًا،ص ة الحر  في المتواجدة اإلسرائيل
حر، عرض احي، الواحة منتجع غري شمال ال ا، بيت بلدة غري شمال الس  نيران غزة، قطاع شمالي اله

ل الرشاشة  أسلحتها ال ٣ مسافة على تتواجد المراكب تلك انت ثيف ش  الزوارق  تلك قامت يثح حرة أم
اشر النار وٕاطالق مالحقتهم ة وتعود  للتوقف القارين ماكينتي على الم اد االول القارب ملك  عائد عطاف للص
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ه هو متنه على ان حيث عامًا، ٣٣ ر، ق  عاما، ١٦ ر عائد ومحمد عاما، ٣٠ ر عائد مهيب،  وشق
اد سر  عامًا؛ ٢٦ االشوح، زهير محمد والص  متنه على ان الثاني، القارب أما. عاماً  ٢٢ االخشم، علي نافذ و

اد مالكه ي حسن عاما؛ ٢٣ ر خليل بهجت خليل، ونجله عامًا، ٤٧ ر، خليل بهجت الص  ٣٤ ر، ز
حرة أفراد قام ثم .عاماً  ١٢ ر، جاد شاد والطفل عامًا؛ ٢٧ ر، جمال محمد عامًا؛ ة ال  محاصرة اإلسرائيل

ادينال على واالعتداء عليها، والصعود القارين، الء أسدود ميناء إلى سحبهم وتم الضرب ص  على واالست
طرة إلى اإلضافة قوارهم،  قوات أفرجت نفسه، اليوم مساء ١٠:٠٠ الساعة حوالي وفي القارين. على الس
   )(ايرز حانون  بيت معبر عبر عنهم االحتالل

ة ةالحر الزوارق  أطلقت مساء، ١٠:٠٠ الساعة حوالي في ٢٧/١٢/٢٠١٥االحد  زة في عرض  اإلسرائيل المتمر
الة غزةحر قطاع  ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  توقام الشمال
ادين وترك القارب ومحرك القارب بتكسير متوقا الغرب اتجاه صيد قارب سحب حر عرض في الص  وهم: ال
ان من سعدهللا محمد محمود ردهو  أبو أمين يوسف ا س ال   النزلة. ج

احا، ٧:٣٠ الساعة حوالي في ٢٨/١٢/٢٠١٥االثنين  ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احيال الفروس ا بيت غرب س ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا   إصا
احا، ٩:٠٠ الساعة حوالي في ٢٩/١٢/٢٠١٥الثالثاء ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس ل رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله  ش
ادي قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين نالص ة، الحدود من القرب حر  ميل "٢ عن" تقل مسافة على ي  الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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  املعابر على قطاع غزة رابعا: استمرار احلصار وإغالق
حـــ أكثـــر مـــن مليـــون ونصـــف المليـــون        اســـة العقـــاب الجمـــاعي  واصـــلت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي س

م بـدخول  القطـاع والـتح افة المعـابر والمنافـذ المتصـلة  فلسطيني في قطاع غزة وذلك من خالل استمرار إغالق 
ضائع والمستلزمات الضرورة، حيث  قامـت رم أبــو ســالم التجــار الوحيــد لقطــاع غــزة خــالل بإغال  ال ق معبر 

ام ١١٢العام  مدة "  افـة القطاعـات  " أ ضائع التي تدخلها والتي ال تغطـى  ة ال مها في نوع اإلضافة إلى تح
افـة نـواحي  سـ مـن حاجـة المـواطن الفلسـطيني وهـو مـا يتـرك أثـرا خطيـرًا علـى  اجات وال تفي إال بجـزء  واالحت

ـــاة ل مخالفـــة لكافـــة القـــوانين  الح شـــ فـــي قطـــاع غـــزة خاصـــة علـــى الصـــعيد الخـــدماتي واالقتصـــاد األمـــر الـــذ 
ة.  ات الجماع ة، التي تحظر العقو   والمواثي واألعراف الدول
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  التوصيات: 
ة لحقوق االنسانيجدد   ز حما ة علـي قطـاع  مر اره الستمرار االعتداءات واالنتهاكات اإلسـرائيل استن

اته اتجــاه االنتهاكــات الخطيــرة التــي تقــوم بهــا قــوات االحــتالل مــن غــزة و طالــب المجتمــع الــدولي بتحمــل مســئول
ة ان المدن ـأن هـذه  ،خالل استهداف المدنين و األع ـد  ـة لحقـوق اإلنسـان إذ يؤ ز حما اق فإن مر وفي هذا الس

ة ق ه مـن جـرااالنتهاكات المتكررة تأتى نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم محاس ئم وات االحتالل علي ما ترتك
ـذلك حـ أبنـاء الشـعب الفلسـطيني  الـذ بـدوره شـجع االحـتالل علـى االسـتمرار فـي ارتكـاب مثـل هـذه الجـرائم ، 

عة بتحديـد موقفهـا وتحمـل مسـئوليتها  ة جنيف الرا ة والمتعاقدة على اتفاق ز يدعو الدول األطراف السام فان المر
حــدث مــن ان ــة المــدنين اتجــاه مــا  فلــت حما عــة والتــي  ــة جنيــف الرا تهــاك لقواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني والتفاق

ــالتحرك الفــور لمنــع  ــز مجلــس حقــوق اإلنســان  طالــب المر مــا  ــة مــن عــدم االعتــداء عليهــا ،  ــان المدن واألع
ة والعمـل علـى إنهـاء الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة منـذ ثمـان طالـب االنتهاكات اإلسرائيل مـا  ي سـنوات،  

ـة  ـة الدول مجرمـي حـرب أمـام المحـاكم الجنائ ضـرورة مالحقـة مجـرمين الحـرب اإلسـرائيليين ومحـاكمتهم  ز  المر
سود الح وتتحق العدالة. ي    وعدم إعفائهم من تلك الجرائم 

ــى   انتهــــ
ة لحقوق اإلنسان ز حما   مر

٦/١/٢٠١٦ 


