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  # شباك احلصار# 
  خالل انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزةتقرير يرصد 

  2015ديسمبر حتى الحادي والثالثون من  2015الفترة األول من يناير /
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 امللخص
ادين في  2015ثفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام المنصرم  من اعتداءاتها على الص

ه  صورة ش حر  مالحقتهم ومطاردتهم في عرض ال ةقطاع غزة  اتهم وسالمتهم، يوم ، وهددت ح
اكهم ومعداتهم و  مصادرة ش ة في الصيد، وقامت  مراكبهم وذلك وفقا ومنعتهم من مزاولة أعمالهم اليوم

احث ة لحقوق االنسان، ولما وثقه  ز حما التالعب في تحديد عم الم مر امها  حرة إضافة لق اه ال
ما تسبب في إراكهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم في الصيد  الصيد فيها خالل العام  المسموح لهم 

انت تحددها بـ حر وتارة بـ 3صورة مستقرة ودائمة، فتارة   ، وهو ما ألح أضرارا  6ميل  حر ميل 
ادين، وجعلهم غير قادرن على االستمرار في مزاولة أعمال الص حر لشدة األخطار بيرة  وب ال هم ور

انت  ة. تهددهمالتي  حرة اإلسرائيل   من قبل قوات ال
حر وس إطالق نار  ادين في عرض ال وقد عمدت تلك القوات إلى شن هجماتها المتواصلة ضد الص
اتجاه مراكبهم، لتجبرهم على مغادرة أماكن  ة الموجهة  ثيف من أسلحتها الرشاشة، والقذائف المدفع

حر من غير مبرر، ونقلهم إلى أماكن مجهولة داخل فلسطين صي دهم، واعتقالهم في عرض ال
ادين، وهو ما تسبب  ه مسب للص ة من غير أ إشعار أو تنب المحتلة، وتقوم بتلك األعمال العدوان

حرة وأمان، وأحالهم لعاطلين ادين، ومنعهم من مزاولة أعمالهم  عن  في إثارة الخوف والهلع لد الص
اة، واألمن والسالمة، حيث يتضح من المعلومات  العمل، وهو ما يتنافى مع حقهم في العمل، والح

احثو  ة لحقوق اإلنسانواإلفادات التي حصل عليها  ز حما أن قوات االحتالل تتعمد منع  مر
اتهم، ة وتهديد ح سالمتهم البدن ادين من مزاولة أعمالهم واهانتهم وٕاذاللهم والمس  ومطاردتهم في  الص

معداتهم وأدواتهم وقوارهم. وهي ممارسات تنتهك التزامات  حر، وٕالحاق أضرار مختلفة بهم و عرض ال
ة المدنيين في  شأن حما عة  ة جنيف الرا ما اتفاق موجب القانون الدولي اإلنساني الس دولة االحتالل 

ما تحظر استهداف ة.  ات الجماع المدنيين وممتلكاتهم الخاصة،  زمن الحرب، التي تحظر العقو
ة  ة والحقوق االقتصاد اس ة والس الحقوق المدن موجب العهدين الدوليين الخاصين  والتزاماتها 

ة. ة والثقاف   واالجتماع
احثي حسب  ة لحقوق اإلنسان و ز حما حرة  ؛مر خالل العام المنصرم فقد شنت قوات االحتالل ال

ة " 159" اشر إطالقعمل ادا واحدا، ع نار م حر، نجم عنها مقتل ص ادين في عرض ال لى الص
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ة  اشرة، واعتقال  21وٕاصا صورة م ادا من بينهم  63آخرن  ما قامت قوات االحتالل  7ص أطفال، 
  . منهم فق 4عن  ولم تفرج إال قارا خالل نفس العام 26احتجاز 

حرا على  ة حصار  حر اإلسرائيل لة، وهو ما وتفرض قوات االحتالل ال قطاع غزة منذ سنوات طو
ادين ومهنة الصيد، وخلف الص بيرة  ادين، سواء  ألح أضرارا  ة جدا على الص ة صع ش ظروفا مع

قارب من  عانى ما  ة، أو عملهم في الصيد، أو مصادر دخلهم، حيث  اتهم اليوم  3800على صعيد ح
ة  عيلون قرا ادا،  عملون على 70ص م من سواحل غزة، إضافة إلى  40طول  ألف فرد في غزة و

صيد األسماك 1500  عائلة أخر تضم أكثر من عشرة أالف فرد تعتاش على صناعات أخر متعلقة 
ة الحاجات طالة، والفقر، وعدم القدرة على تلب ة مزرة، تتمثل في انتشار ال ش ة  من أوضاع مع األساس

حسب اإلفادات التي جمعه ح غير لعائالتهم وغيرها. و ادين فإن غالبيتهم أص ز من الص احثو المر ا 
ما تعاني عائالتهم من  ة من عملهم،  قادرا على مزاولة مهنته في الصيد، وال الحصول على عوائد مناس

ة. اتها اليوم   الشح وعدم القدرة على توفير مستلزمات ح
اشر  الشهر ة  قتل  إطالق النار الم   أطفال اعتقال  اعتقال  احتجاز قوارب  إصا
 3 5 2 4  12 يناير
      16 فبراير
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ح ووفقا للمع ة تنفذها قوات االحتالل  ز فإن ممارسات قاس احثوا المر لومات التي وقف عليها 
حر،  ة في عرض ال صورة فجائ ، مهاجمتهم  حر ادين من أبرزها اإلغالق وفرض الطوق ال الص
حر، إتالف أو  الضرب واالهانة، إطالق النار المتعمد عليهم في عرض ال اعتقالهم والتعد عليهم 

ا الصيد، مطاردة سحب ش ك الصيد، احتجازهم واستجوابهم وٕاخافتهم، مصادرة قوارهم وأمتعتهم الخاصة 
ارهم على ترك أماكن  حر ومنعهم من مزاولة عملهم وٕاج ة لهم في عرض ال حرة اإلسرائيل جنود ال

ادين الفلسطين سمح للص ص مساحة الصيد التي  ، تقل األسماك إلى أماكن أخر ة  يين الصيد الغن
  الصيد بها، والتالعب بها بين مد وجزر.

ادين الفلسطينيين تتنافى مع المادة  ح الص ة  من العهد الدولي الخاص  1/2الممارسات اإلسرائيل
ة للعام  ة والثقاف ة واالجتماع ا وراء أهدافها  والتي تنص " 1966الحقوق االقتصاد ع الشعوب، سع لجم

ات الخاصة، التصرف الحر بثرواتها  ة التزامات منبثقة عن مقتض أ ة دونما إخالل  ع ومواردها الطب
ادلة وعن القانون الدولي، والمادة  التي  1/6التعاون االقتصاد الدولي القائم على مبدأ المنفعة المت

شمل لكل شخص ح في نصت على "  الح في العمل، الذ  اعتراف الدول األطراف في هذا العهد 
اتأن تتاح له إم ة، وتقوم  حر قبله  عمل يختاره أو  سب رزقه  ة  ة لصون هذا ان خاذ تدابير مناس

شه الخاصة ،الح اب ع ة حال حرمان أ شعب من أس ما تتعارض مع نص وال يجوز في أ  ،"
عة لعام  52المادة  ة جنيف الرا ع التدابير التي من شأنها التي تنص على "  1949من اتفاق حظر جم

قصد حملهم على العمل في أن تؤد  ات عملهم  ان طالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إم إلى 
 ."خدمة دولة االحتالل
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  مقدمة
ادين  ااعتداءاتهمن  منصرمالخالل العام  اإلسرائيليثفت سلطات االحتالل  في قطاع غزة على الص
اه المس إلىحيث عمدت هذه القوات  انت للصيد،موح بها التالعب في تحديد عم الم تحددها  فتارة 

حر وتارة  3بـ  .  6بـ ميل  حر   ميل 
حر  ادين في عرض ال النار من أسلحتها الرشاشة  ٕاطالقو ما واصلت شن هجماتها ضد الص

ة والقذائف  نحوهم، قصد إلحاق األذ اتجاه مراكبهم، لتجبرهم على مغادرة أماكن صيالمدفع دهم 
اره بهم وٕاذاللهم حر من جديد،  موٕاج وب ال ما  مراكبهم، ةصادر ومعلى هجر مهنة الصيد، وعدم ر

اعتقالهم  حر ونقلهم إلى أماكن  فيتقوم    داخل فلسطين المحتلة،  مجهولةعرض ال
ه مسب  بهاهذه االنتهاكات وغيرها التي تقوم بها سلطات االحتالل تقوم  من غير أ إشعار أو تنب

ادين، وهو ما يتسبب ف حيلهم لديهمي إثارة الخوف والهلع للص منعهم من مزاولة أعمالهم، و ، و
  لعاطلين عن العمل.

ة في موانئ الصيد  ادين وهي راس مهاجمة قوارب الص ما تقوم سلطات االحتالل بين الحين واآلخر 
بيرة في قوارهم  ما فعلت ذلك خالل العدوان األخير على غزة ملحقة أضرارا  أو على الشاطئ 

  أدوات صيدهم ومعداتهم. و 
أتي ذلك مع استمرار الحصار الذ تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة منذ عدة 
سنوات خلت مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي، والعهد الدولي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص 

ة. ة والثقاف ة واالجتماع ة واالقتصاد اس   الحقوق الس
عة االنتهاكات التي على  نقفهذا التقرر في  ادينطب ، 2015 خالل العام المنصرم تعرض لها الص

اةوخصوصا حقهم في العمل،  احثو والح . حيث يتضح من المعلومات واإلفادات التي حصل عليها 
ز تعمد ادين منع االحتالل قوات المر ة همسالمت والمس وٕاذاللهم وٕاهانتهم هملأعما مزاولة من الص  البدن

حر، وٕالحاق أضرار مختلفة بهم و  في حقهم وتهديد اة، ومطاردتهم في عرض ال معداتهم وأدواتهم الح
ما اإلنساني، الدولي القانون  موجب االحتالل دولة التزامات تنتهك ممارسات وهي .موقواره ة والس  اتفاق
عة جنيف ة اتالعقو تحظر التي الحرب، زمن في المدنيين شأن الرا  استهداف تحظر ما. الجماع
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ة الحقوق  الخاصين الدوليين العهدين موجب والتزاماتها الخاصة، وممتلكاتهم المدنيين ة المدن اس  والس
ة والحقوق  ة االقتصاد ة واالجتماع   .والثقاف

 
ان الفلسطينيين في قطاع غزة من تمنع سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقواته حرة الس ة ال ا الحر

حر، وممارسة أعمال الصيد، وتواصل فرض القيود والعزلة عليهم منذ العام  حقهم في الوصول إلى ال
افة االتفاقات والوحتى اآلن متجاهلة  2006 عهود افة االتفاقات التي وقعتها مع الفلسطينيين، و

ح ة خصوصا المتعلقة  ة.الدول ة واالقتصاد اس عة، والحقوق الس ة جنيف الرا   قوق اإلنسان، واتفاق
ةأوسلو التي وقعتها دولة االحتالل مع  التفاقاتووفقا  وملحقاتها، فقد سمح  ،منظمة التحرر الفلسطين

ادين  ة الفلسطينيينللص حرًا (حوالي  والسفن الفلسطين ًال  حار حتى مسافة تقارب العشرن م اإل
حار في خ شاطئ قطاع غزة من يلومتر) 37 اإل ادين  . لكن سلطات االحتالل لم تسمح للص

ع على اتفاقات أوسلو إال ل حرًا على األكثر 12مسافة أعقاب التوق ًال  ل انتهاكا م ، وهو ما ش
  الدولي.  اإلنسانيواضحا لهذه االتفاقات، وانتهاكا للقانون 

حرا شامال  حيث فرضت 2006 يونيو 26ظل هذا الوضع قائما حتى  سلطات االحتالل حصار 
صورة تامة، إال أنها عادت وسمحت لهم  حر  وب ال ادين من ر في على قطاع غزة، ومنعت الص

الصيد لكنها قلصت شهر حرالمخصصة للصيد المسافة  سبتمبر من نفس العام  ال  ة، إلى سّتة أم
ادين الصيد بها إلى قلصت سلطات االحتال 2009وفي يناير من العام  ل المساحة المسموح للص

حرة فق ( ال  قاربثالثة أم   .)يلومتر 5,5حوالي  ما 
الصيد على مسافة وسمحت االحتالل  سلطاتعادت  2012 نوفمبر 24رخوفي تا ادين  ال  6للص أم
حرة حتى شهر مايو  ،حرة ال  عد مرور ثالثة شهور وقلصتها إلى ثالثة أم من العام تم عادت 

قة  ،2013 حار لنفس المسافة السا اإل ادين  ال 6ثم عادت وسمحت للص حر وهو ما زال قائما  أم
ة هذا التقرر. تا   حتى 
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ادون  عاني ات جراء  فيالص قات والصعو اإلجراءات قطاع غزة الكثير من المشاكل والمضا

حر،عليهم قوات االحتالل، واستمرار مالحقاتهم في عرض التي تفرضها  والممارسات فمنذ العام  ال
ة  2000 حر لألعماق المناس ادين في ولوج ال وقوات االحتالل تفرض قيودا مشددة على ح الص

ة تفتعلها قوات  صورة تامة تحت ذرائع واه حر  للصيد، وتمنعهم بين الحين واآلخر من الدخول إلى ال
ما ت حر االحتالل،  مهاجمتهم في عرض ال هم. واعتقال مقوارهالرصاص عليهم ومصادرة  وٕاطالققوم 

ادين واإلجراءاتالقيود  وتتعدد ح الص   :، ومن أبرزهاالتي تفرضها قوات االحتالل 
 . حر  اإلغالق وفرض الطوق ال
 .حر ة في عرض ال صورة فجائ   مهاجمتهم 
 الضرب  هماعتقال   . واالهانةوالتعد عليهم 
 حر.عليهم في عرض  طالق النار المتعمدإ   ال
 .اك الصيد  إتالف أو سحب ش
  وٕاخافتهماحتجازهم واستجوابهم. 
 .الصيد   مصادرة قوارهم وأمتعتهم الخاصة 
  ة مطاردة حرة اإلسرائيل حر ومنعهم من جنود ال ارهم على ترك  عملهممزاولة لهم في عرض ال وٕاج

األسماك إلى أم ة  .أماكن الصيد الغن   اكن أخر
 ص ادين الفلسطينيين لتي مساحة الصيد ا تقل  ا بين مد وجزر.ها، والتالعب بهبالصيد سمح للص

 
ة أوسلو  )11(المادة حددت  .1 حر من اتفاق حر  عم مناط النشا ال   .مناط النشا ال
حر أمام شاطئ غزة إلى ثالثة مناط نشاقسمت  .2  .هو مفصل أدناه ما )K، L، M( حر  ال

حر  تمتد  )Kمنطقة(  -أ حر من الشاطئ في الجزء الشمالي من  حرًا في ال ًال  إلى عشرن م
حر اتساعًا في اتجاه الجنوب. 1,5غزة إلى    ميل 
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حر واحد  تمتد )M( منطقة  -ب حر من الشاطئ وٕالي ميل  حرًا في ال ًال  إلى عشرن م
اه ا قًا لشرو لمصرة.اتساعًا من الم منطقتين   Mو K هذه الفقرة تكون منطقتا وط

ة.و مغلقتين  حرة اإلسرائيل   تكون المالحة فيهما مقصورة على نشا ال
المنطقة )M(المنطقة محددة من الجنوب  )L( المنطقة  -ت وتمتد عشرن  )K( ومن الشمال 

حر من  حرًا في ال ًال  ة للصيد والنشاطات مفتوح هذه المنطقة ستكون و  الشاطئ،م
ة: ة حسب البنود التال ة واالقتصاد   الترفيه

  قوارب الصيد لن تخرج من المنطقة)L(  اتها ن أن تصل محر م حر المفتوح و إلى ال
انت فوق سطح القارب 25إلى حدود قوة   15وتصل إلى سرعة أقصاها  ،حصان إذا 

ة. ولن تحمل القوارب أسلحة أو ذ ات الداخل استعمال عقدة للمحر خائر أو تصطاد 
  المتفجرات.

  حرة من الشاطئ ما لم ال  حار إلى مسافة ثالثة أم اإل صرح لها  ه  قوارب الترف
ه في  حر المشار إل ز التنسي والتعاون ال تحصل في حاالت خاصة على موافقة مر

حرة إلى قوة  3الفقرة  ات القوارب ال أو  حصان. ولن تدخل 10أدناه. وقد تصل محر
ة في المنطقة ات أو النفاثات المائ حرة ذات المحر   .L تعمل أ الدراجات ال

  ة التي تدخل حرًا من  12لن تقترب أكثر من   )L( المنطقةالسفن األجنب ًال  م
النشاطات التي تغطيها الفقرة  ما يتعل    )1( أدناه. 4الشاطئ إال ف

 
ع الممارسات اإلسراتتنافى        ادين الفلسطينيينجم ح الص ة  الحقوق  العهد الدولي الخاص مع ئيل

ة ل ة والثقاف ة واالجتماع ا وراء  " 1/2حيث نصت المادة  1966عام لاالقتصاد ع الشعوب، سع لجم
ة التزامات منبث أ ة دونما إخالل  ع قة عن أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطب

                                                             
القوات العسكرية اإلسرائيلية  انسحاب) بروتوكول بشأن 1لحق (م قطاع غزة ومنطقة أريحا، ملحق 1994أوسلو اتفاقية  -  1

 توالترتيبا
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ادلة وعن القانون الدولي ات التعاون االقتصاد الدولي القائم على مبدأ المنفعة المت . وال يجوز )2(مقتض
شه الخاصة" اب ع ة حال حرمان أ شعب من أس   في أ

ة حقوق الدولة  معقوات االحتالل  اتتتنافى ممارسما  ة من اجل حما ه المواثي الدول ما نصت عل
ة جنيف  52ت المادة فق نص ة،المحتل عةمن اتفاق ع التدابير التي  على " 1949لعام  الرا حظر جم

قصد حملهم على  ات عملهم  ان طالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إم من شأنها أن تؤد إلى 
  )3("العمل في خدمة دولة االحتالل

ةللحقوق  وليالدمن العد  1/6وتتعارض ممارسة سلطات االحتالل مع نص المادة   االقتصاد
ة حيت نصت على " ة والثقاف الح في العمل، الذ  اعتراف واالجتماع الدول األطراف في هذا العهد 

حرة، وتقوم  قبله  عمل يختاره أو  سب رزقه  ة  ان شمل ما لكل شخص من ح في أن تتاح له إم
ة لصون هذا الح  .)4(اتخاذ تدابير مناس

 
، والقيود التي تفرض حر ادون في قطاع غزة جراء الحصار ال ش الص عليهم قوات االحتالل، وما  هاع

ة جدا،  ة صع ش حر ظروفا مع أعمالهم في عرض ال ام  قات لمنعهم من الق يتعرضون له من مضا
ة، أو عملهم في الصيد، أو مصادر اتهم اليوم قارب من  ما- عانيحيث  .دخلهم سواء على صعيد ح

اد 3800 ة ،ص ، )5(غزة من سواحل  م 40ملون على طول ع ،غزة في ألف فرد 50 عيلون قرا
صيد  الف فردآتضم أكثر من عشرة  عائلة أخر  2000إضافة إلى  تعتاش من صناعات أخر متعلقة 

طالة، وا من-األسماك ة مزرة، تتمثل في انتشار ال ش ة الحاجاتأوضاع مع  لفقر، وعدم القدرة على تلب
حسب  لعائالتهم ةاألساس ز من  اإلفاداتوغيرها. و احثو المر ادينالتي جمعها  فإن غالبيتهم  الص

ما  الصيد،  ة من عملهم  الصيد، وال الحصول على عوائد مناس ح غير قادرا على مزاولة مهنته  أص
ة.تعاني عائالتهم من الشح وعدم القدرة على ت اتها اليوم   وفير مستلزمات ح

                                                             
ة للعام  -  2 ة والثقاف ة واالجتماع الحقوق االقتصاد  1966العهد الدولي الخاص 
ة جنيف  -  3 عةاتفاق    1949لعام  الرا
ة للعام  -  4 ة والثقاف ة واالجتماع الحقوق االقتصاد  1966العهد الدولي الخاص 
ة تقرير صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية -  5   والثروة السم
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  غزة:االعتداءات على الصيادين داخل املياه املقابلة لقطاع 
ادين الفلسطينيين منذ مطلع العام ال ح الص  منصرمثفت سلطات االحتالل من اعتداءاتها 

حر، وٕاطالق  منعهم من ال النارمهاجمتهم في عرض ال صيد عليهم، ومحارتهم في مصدر رزقهم 
حر وحصرهم بين في أ  حر مخالفة بذلك االتفاقات الموقعة وقواعد القانون  6-3مسافة عماق ال ميل 

ة للعام ، و اإلنسانالدولي وحقوق  ة والثقاف ة واالجتماع الحقوق االقتصاد العهد الدولي الخاص 
منع سلطات االحتالل من حرمان مواطني الدولة المحتلة من االستفادة من موار  1966 هم دالذ 

ة، وحرمانهم من العمل، أو  ع التي يرصدها التقرر من يناير  الفترةواهانتهم. فقد شهدت  إذاللهمالطب
سمبروحتى  ة لحقوق  2015 د ز حما احثي مر ادين اعتداء" 159" اإلنسانحسب   ح الص

حر أثناء مزاولتهم عملهم في المن وٕاطالق تمثلت في مهاجمتهم اط المحددة النار عليهم في عرض ال
ادا واحدا، وهو ما  لهم، ةنجم عنها مقتل ص ما اعتقلت  أرعة عشر وٕاصا اشرة، ف صورة م آخرن 

ادا 70االعتداءات قوات االحتالل خالل تلك  ما يوضح الجدول ص   المرف أدناه.  ) 1(، 
  وآثارها.2015اعتداءات قوات االحتالل على الصيادين خالل العام ) 1(جدول 

اشرإ  الشهر ة  قتل  طالق النار الم   اعتقال أطفال  اعتقال  احتجاز قوارب  إصا
 3 5 2 4  12 يناير
      16 فبراير
  6 3 2 1 12 مارس
ل     1  13 ابر
  2 1 5  27 مايو
 2 12 3 2  11 يونيو
  8 4 4  11 يوليو

  2 1   9 أغسطس
رسبتمب  8   1   
ر   2 1   9 أكتو
    2  16 نوفمبر

س مبرد  15  1 10 2 3 
 7 63 26 21 1 159 المجموع
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ة لحقوق اإلنساناحثو وقد وث  ز حما ادين الذين  أسماءقائمة  مر خالل اعتداءات قوات  اعتقلواالص
حر أثناء مزاولتهم لعملهم وهم جدول ( حرة عليهم في عرض ال   .)2االحتالل ال

  2015 المياه المقابلة لقطاع غزةالصيادين داخل ب التي لحقت االعتقاالت )2جدول (
  المنطقة  العمر  االسم  الرقم
صلة 1  رفح 20 محمد ناهض محمد 
اد عثمان 2  رفح 23  نعمان  إ
 رفح 21  محمد هشام أحمد النحال 3
 شمال غزة 37 الهبيلرامي عبد المعطي  4
 شمال غزة 13 الهبيلوابنة الطفل سعيد رامي  5
مال غزةش 35 ومرعب ناهض أبو راله 6  
 شمال غزة 54 محمود حسن زدان 7
 شمال غزة 37  رامي محمود زدان 8
 شمال غزة 28 محمد نبيل النجار 9
 شمال غزة 22  محمد راسم حسونة 10
ين وحيد 11 س  غزة 24 السيد 
ين 12 س  غزة 20  وجهاد السيد 
ع السلطان أمين 13  شمال غزة 23  محمد نعمان ر
 شمال غزة 29  طانحاتم عاشور السل 14
 غزة 42 عادل سعيد أبو رالة 15
 غزة 19  يوسف عادل أبو رالة 16
م النجار 17  غزة 35 محمد إبراه
م النجار 18  غزة 30  رامي إبراه
م هاني 19  غزة 11  إبراه
 الوسطى 30 حسن علي مراد 20
 الوسطى 19 حسن عبد الرحمن أبو سمعان 21
ر 22 طىالوس 20  ومحمد طارق   
ر 23  الوسطى 27 هيثم طارق 
ر، 24  الوسطى 39 فهد زاد حسن 
ر 25  الوسطى 20  زاد فهد زاد حسن 
ر 26  الوسطى 20  وليد محسن عبد 
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ر 27  الوسطى 16  عماد الدين محسن عبد 
حي 28  الوسطى 21 عمران محمد ص
 شمال غزة 45  مال رشد صالح أبو وردة 29
 شمال غزة 21   أبو وردةرفعت خالد رشد 30
 شمال غزة 23  ومدحت زايد محمود زايد 31
 شمال غزة 27  رفعت زايد محمود زايد 32
 شمال غزة 37  رمضان صالح رشد أبو وردة 33
 شمال غزة 26 محمود محمد رشد أبو وردة 34
 الوسطى 24  الصعيد فتحيمحمد سعيد  35
 الوسطى 37  محمد سعيد الشرافي 36
مال سعيد النعمانمحم 37  غزة 31  د 
ين جهاد السيد  38 ةللمرة (س  غزة 20  )الثان
اد 39 ر أ  الوسطى 42  جواد 
 الوسطى 38 هيثم على الهبيل 40
ي مصطفي طروش 41  شمال غزة 19  زايد ز
 شمال غزة 33 ومحمود "محمد منير" عمر 42
 شمال غزة 66 صالح مراد عبد مقداد 43
 شمال غزة 34  األخشم علي نافذ علي 44
 شمال غزة 22 سر نافذ علي األخشم 45
م العززمحمد عبد  46  شمال غزة 40  الحلبي إبراه
 شمال غزة 36 وسام فتحي محمد السلطان 47
 شمال غزة 38  أمجد جمعة أحمد زايد 48
ر 49  شمال غزة 22 خضر جمال إسماعيل 
م عوض هللا 50 من جميل إبراه زةشمال غ 19  أ  
ر 51  غزة 48 نزار مصطفى محمد 
ر 52  غزة 17 محمد نزار مصطفى 
ر 53 حي   غزة 27 عمر محمد ص
ر 54 حي فارس   غزة 35 رمضان ص
ر 55  غزة 33  محمد جمال مصطفى 
ر 56  غزة 27 عزز رضوان 
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ر 57  غزة 40  رائد عبد الفتاح عارف 
ر 58 حيى عثمان  سير   غزة 25 ت
رمد 59  غزة 40 حت فهمي فارس 
ة أبو غانم 60  غزة 35  محمود يوسف عط
غزةشمال  33 ر عطاف عائد 61  
ر 62  شمال غزة 30  مهيب عائد 
ر 63  شمال غزة 16  ومحمد عائد 
 شمال غزة 26  محمد زهير االشوح 64
 شمال غزة 22 سر نافذ علي االخشم 65
ر 66  شمال غزة 47 بهجت خليل 
رخ 67  شمال غزة 23 ليل بهجت خليل 
ر 68 ي   شمال غزة 34 حسن ز
ر 69  شمال غزة 27  محمد جمال 
ر 70  شمال غزة 12 شاد جاد 
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ة لحقوق اإلنساناحثو ووث  ز حما ادين الذين جر  مر أسماء الص خالل اعتداءات  إصابتهمقائمة 

حر أثناء حرة عليهم في عرض ال   ).3مزاولتهم لعملهم وهم جدول ( قوات االحتالل ال
  2015 الصيادين داخل المياه المقابلة لقطاع غزةب اإلصابات التي لحقت )3جدول (

 المنطقة العمر  االسم م
ر 1 حي   غزة 19  عاطف محمد ص
ر 2 س  ان خم  غزة 20  ب
ر 3  غزة 18 محمد صابر 
ر 4  شمال غزة 25 ال عيد محسن 
ر 5  شمال غزة 21 زاد فهد زاد 
 شمال غزة 27  محمد محمد زدان 6
ر 7  شمال غزة 21  زاد فهد 
 شمال غزة 42  شرف محمد عبد السلطان 8
 شمال غزة 19  أورانس شرف محمد السلطان 9
ر 10  شمال غزة 30  محمد زاد 
ر 11  شمال غزة 16  عماد الدين محسن 
س مراد 12  غزة 25  إسالم السيد خم
ر مهيب 13 حي   شمال غزة 31  عاهد ص
 شمال غزة 23 محمد محمود حجاز اللوح 14
ر 15  الوسطى 16  عماد الدين محسن عبد 
حي 16  الوسطى 21 عمران محمد ص
 شمال غزة 45 وردة صالح أبومال رشد  17
 شمال غزة   محمود محمد رشد أبو وردة 18
 الوسطى 23  أحمد اسماعيل احمد الشرفي 19
ر 20  الوسطى 28  هيثم طارق عبد الرزاق 
ر 21  غزة 48  نزار مصطفى محمد 
ر 22  غزة 40  رائد عبد الفتاح 

  
احث ة لحقوق اإلنسانو وقد وث  ز حما   تلك االنتهاكات حسب وقوعها على النحو التالي: مر
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ح             ادينواصلت قوات االحتالل ممارسة انتهاكاتها  لفلسطينيين ومحارتهم في رزقهم ا الص

حار لمسافة تزد عن" ما هو محدد لهم، األمر 6حيث منعتهم من اإل حر  حرة في عرض ال ال  "أم
ات المتف عليها و  عتبر انتهاكا خطيرًا لالتفاق ما واصلت اعتدائها على المعاهدات الذ  ة  الدول

ز االنته احثو المر ادين واعتقالهم، وقد سجل  ة الص   حقهم:اكات التال
س  ة  1:00وفي حوالي الساعة   1/1/2015الخم ة اإلسرائيل عد الظهر، أطلقت الزوارق الحر

الة  حر قطاع غزة ق زة في عرض  ثيف  حر مدينة رفح جنوب قطاعالمتمر ل  ش غزة  نيران رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  قارب  حيث حاصرواحر  " ميل5تجاه قوارب الص

ملكه حمادة هشام أحمد النحال،  ادين و ان على متنه ثالثة ص وأجبروهم على خلع صيد (مجداف) 
ال من  احة نحو الزورق  وهم  سهم والس صلة مال اد عثمان )عام   20(محمد ناهض محمد  نعمان  إ

ادهعام 21 (ومحمد هشام أحمد النحال )عام 23(النحال حر قبل ) حيث تم اقت م إلى ميناء أسدود ال
 أن تفرج عنهم في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه عن طر معبر بيت حانون(ايرز).

زة في  4:00وفي حوالي الساعة  3/1/2015السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر
الة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة نيران أس حر قطاع غزة ق لحتها الرشاشة وأطلقت قذائفها عرض 

ة تجاه قارب صيد متوقف على مسافة تقل عن  الةميل  1الصاروخ ادين حر ق مما أد  ميناء الص
طل نار في القدم تم نقله  انوا على متنه  ادين الذين  ة أحد الص الكامل وٕاصا ب  إلى احتراق المر

ة إلى مستشفى ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة حيث وصف ة إصا   المتوسطة.ت المصادر الطب
زة في مساء  2:00في حوالي الساعة  11/01/2015األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة شواطئ منتجع الفروس حر قطاع غزة ق عرض 
ادي أسلحتها غزة نيران اتجاه قوارب الص عد  2ن الساعة الرشاشة  ة على  ظهرًا مقابل ساحل السودان

ة  إلىميل مما أد  1.5 عدد من األعيرة النارة  أحدإصا ادين  سجل وقوع قوارب الص دون أن 
ات.   إصا
زة  10:30الساعة  حواليفي  13/1/2015الثالثاء  ة المتمر ة اإلسرائيل احا أطلقت الزوارق الحر ص

الة حر قطاع غزة ق ا شمال قطاع  في عرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس غزة منتجع الفروس
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حرون على مسافة تقل عن " نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش " ميل 5رشاشتها 
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال  الص

سجل وقوع الذين اضطروا للفر  ات.ار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
زة في  4:50في حوالي الساعة  18/1/2015األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
ش نيران حرون على مسافة تقل عن "رشاشتها  انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص " ميل 5ل 

القرب من الحدود  ة،حر  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، أطلقت10:00في حوالي الساعة  20/1/0152الثالثاء  زة  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 غزة في عرض 

حرون على مسافة تقل عن " نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش " ميل 5رشاشتها 
ة،القرب من الحدود  حر  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
حتالل اإلسرائيلي نيران مساًء، أطلقت قوات اال 2:50حوالي الساعة  في 21/1/2015األرعاء 

الة شواطئ مدينة  الثقيلة تجاها رشاشته ادين ق مما أثار حالة  غزة،جنوب قطاع  خانيونسقوارب الص
ادين،من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص

سجل وقوع  ة. دون أن  ات.لالعتقال أو اإلصا   إصا
احا   9:30 عند حوالي الساعة5201 / 21/1األرعاء  زة ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

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

ة الص أدما م ر (في إصا حي  ار نار في  19اد عاطف محمد ص ع من،  الفخذعامًا)  األ
ر ( س  ان خم اد ب ر ( 20والص اد محمد صابر  ة في مقدمة الرأس، والص شظ عامًا)  18عامًا) 

غزة،  حيثبتمزق عضلي  المتوسطة نقلوا على إثرها إلى مستشفى دار الشفاء  حيث وصفت إصابتهم 
  والخطيرة.
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الثقيلة حتالل اإلسرائيلي نيران رشاشتها أطلقت قوات اال 1:10 الساعة حواليفي  12/1/2015األرعاء 
الة شواطئ مدينة  تجاه ادين ق مما أثار حالة من الخوف والهلع  غزة،جنوب قطاع  خانيونسقوارب الص

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

س  زة في  5:00 حوالي الساعةفي  22/1/2014الخم ة المتمر ة اإلسرائيل فجرا أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 

ثيف  نيران ل  ش ة وعدد من القذائف الصار رشاشتها  حرون وخ انوا ي ادين الذين  تجاه قوارب الص
القرب من الحدود 5على مسافة تقل عن " حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

ادين  اد من عائلة  وفقدانالشديدين في صفوف الص اك لنش جر تعود ملكيته لص الذين  الهسى،لش
سجل وقوع  اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم ات.لالعتقال. دون أن    إصا

زة في  مساء 205:ند حوالي الساعة ع 25/1/2015ألحد ا 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 غزة عرض 

ادين ال نيران ثيف تجاه قوارب الص ل  ش حرون على مسافة تقل عن "رشاشتها  انوا ي " ميل 5ذين 
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال  الص

ات سجل وقوع إصا   .الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن 
زة في  مساء 7:30م في حوالي الساعة 26/1/2015االثنين  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع غزة   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  ش " ميل 5نيران رشاشتها 

ة ،  القرب من الحدود الشمال عدد من إا أد إلى ممحر  اد عبد المعطي الهابيل  ب الص صابت مر
انوا على متنه. ع من  اعتقال جم ب وٕاغراقه وقامت  رامي عبد   هم:و الرصاصات أدت إلى تلف المر

م اله عام، وعبد 13بيل عام، وابنة الطفل سعيد رامي اله 37بيل المعطي اله عام،  16بيل المعطي إبراه
ادهم إلى ميناء أسدود ومن تم اإلفراج عنهم عبر معبر  سنة35ه ومرعب ناهض أبو رال حيث تم اقت

  .بيت حانون ايرز في وقت الح
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س  زة  9:00 الساعة حواليفي  29/1/2015الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احا أطلقت الزوارق الحر ص
الة  حر قطاع غزة ق ثيف تجاه  نيرانغزة شواطئ مدينة في عرض  ل  ش ادين رشاشتها  قوارب الص

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي القرب من الحدود 5الذين  حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من  الشمال
ادين،الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص

سجل وقوع  ات.لالعتقال. دون أن    إصا
 

زة في  فجراً  5:00في حوالي الساعة  1/2/2015 األحد ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال العرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس رشاشتها  القطاع نيرانحر ق

ثيف  ل  حرون على إضافة إلى ش انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص عدد من القذائف الصاروخ
،" ميل 5تقل عن " مسافة ادين، الذين  حر مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع لقتل أو ااضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم ل ات.العتقال. دون أن    إصا
زة 9:45حوالي الساعة  في 1/2/2015 األحد ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر في  ص

حرعرض  ا شمال قطاع  ال احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس رشاشتها  غزة نيرانق
حرون على  انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف، إضافة إلى عدد من القذائف الصاروخ ل  ش

،" ميل 4مسافة تقل عن " ادين، الذين مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفو  حر ف الص
سجل وقوع  ات.اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم للقتل أو االعتقال. دون أن    إصا

زة في مساًء،  7:00في حوالي الساعة  1/2/2015 األحد ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شالعرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس رشاشتها  غزة نيرانمال قطاع حر ق
ل  حرون على إضافة إلى  ثيف،ش انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص عدد من القذائف الصاروخ

،" ميل 4مسافة تقل عن " ادين، الذين  حر مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ،عتقالالقتل أو ااضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لل ات.دون أن    إصا

زة  7:00حوالي الساعة  في 2/2/2015 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 قطاع غزة ق غزة في عرض 

ل  نيران ش انوا عدد من الإلى  ثيف، إضافةرشاشتها  ادين الذين  ة تجاه قوارب الص قذائف الصاروخ
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حرون على مسافة تقل عن القرب من الحدود  "4" ي حر  ة،ميل  مما أثار حالة من الخوف  الشمال
ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لل قتل أو والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ن االعتقال، دو  اأن    ت.إصا
احًا، 9:00 الساعة حوالي في 2/2/2015 االثنين زة في  أطلقت ص ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر
الة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة  حرالعرض  ادين،جاه قوارب نيران رشاشتها تق مما أثار  الص

ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من  حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ،عتقالقتل أو االتعرضهم لل ات.دون أن    إصا

زة  10:00في حوالي الساعة  2/2/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع غزة الفي عرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس قذائفها حر ق
ة حرون على مسافة تقل عن "" ونيران رشاشتها الصاروخ انوا ي ادين الذين   ميل، "4تجاه قوارب الص

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

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران رشاشتها  ،مساءا 1:00 لساعةا حوالي في 2/2/2015 االثنين
الة شواطئ مدينة رفح جنوب غرب قطاع  الثقيلة تجاه ادين ق مما أثار حالة من الخوف  غزة،قوارب الص

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

زة في  3:50حوالي الساعة  في 2/2/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع غزة العرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس قذائفها حر ق

ة و  انواالصاروخ ادين الذين  حرون على مسافة تقل عن "" نيران رشاشتها تجاه قوارب الص ميل  "4ي
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  للقتل أو االعتقالالذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  ات.دون أن    إصا
حا  9:00في حوالي الساعة  3/2/2015 الثالثاء زة في ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع العرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس  غزة قذائفهاحر ق

ة و  حرون على مسافة تقل عن الصاروخ انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش نيران رشاشتها 
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،ميل  "4"" ادين،لخوف والهلع الشديدين في صفوف مما أثار حالة من ا حر اد وفقدان  الص اك الص ش
ادون ، ةحصير أبو  فخر   للقتل أو االعتقالللفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم حينها  واضطر الص

سجل وقوع  ات.دون أن    إصا
احا 9:00في حوالي الساعة  3/2/2015 الثالثاء ة المتمر  ص ة اإلسرائيل زة في أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع العرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس  غزة قذائفهاحر ق

ة ونيران رشاشاتها حرون على مسافة تقل عن "" الصاروخ انوا ي ادين الذين  ميل  "4تجاه قوارب الص
، ادين، الذين اضطر  حر وا للفرار من مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

ات. للقتل أو االعتقال، المنطقة خوفا من تعرضهم سجل وقوع إصا   دون أن 
زة عد الظهر،  1:00في حوالي الساعة  3/2/2015 الثالثاء ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع غزةالفي عرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس ائفها قذ حر ق
ة  حرون على مسافة تقل عن  ونيران رشاشتهاالصاروخ انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش

القرب من الحدود  "4"" حر  ة،ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال
ادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أ سجل وقوع الص ن 

ات.   إصا
س زة في  9:50في حوالي الساعة  5/2/2015 الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع غزة  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق عدد عرض 
ة و  ادين من القذائف الصاروخ حرون على مسافة تقل عن نيران رشاشتها تجاه قوارب الص انوا ي الذين 

القرب من الحدود 4"" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال
ادين، سجل وقوع  االعتقال،قتل أو الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لل الص دون أن 
ات.   إصا

زة  0:001حوالي الساعة  في 6/2/2015 الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع غزة الفي عرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس قذائفها حر ق
ة  حرون على مسافة تقل عن "" ونيران رشاشتهاالصاروخ انوا ي ادين الذين  ميل  "4تجاه قوارب الص
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، ادين، الذين اضطروا للفرار من مما أثار حالة م حر ن الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  ،عتقالقتل او االالمنطقة خوفا من تعرضهم لل ات.دون أن    إصا

زة  6:30حوالي الساعة  في 16/2/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ةالفي عرض  الة منتجع الفروس ا شمال قطاع غزة  حر ق احي شمال غرب بلدة بيت اله قذائفها الس
ة  حرون على مسافة تقل عن "" ونيران رشاشتهاالصاروخ انوا ي ادين الذين  ميل  "4تجاه قوارب الص

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

ة 5:00حوالي الساعة  وفي 24/2/2015 الثالثاء ة فجرًا، فتحت عبر زوارقها الحر زة  االسرائيل المتمر
ا، شمالي قطاع غزة، نيران  احي، شمال غري بلدة بيت اله الة منتجع الواحة الس حر، ق في عرض ال

ثيف رشا ل  ش ادين الفلسطينيين التي  وألكثر من نصف ساعة علىشاتها  مح تواجد قوارب الص
مالحقتها حرة، وقامت  ال  حوالي ثالثة أم حر على مسافة تقدر  حالة منانت ت  ، مما تسبب 

ادين الذين اضطروا للفرار اك الخوف والهلع في صفوف الص ادين لقطع من ش ، وفقدان عدد من الص
سجل وقوع أ ، لصيدا ات دون أن  ادينإصا     .في صفوف الص

 
س  زة في  7:30في حوالي الساعة  5/3/2015الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع غزة احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق  ,عرض 
ش ثيف نيران رشاشتها  حوالي ل  قدر  بير  مالحقة عدد  ادين  30وقامت  انوا قارب من قوارب الص

حرون على مسافة تقل عن "" ة , مما 3ي القرب من الحدود الشمال حر  ال عيد "ميل  ة  أد الى اصا
سر طل نار في الساق  عامًا  25ر،  محسن اد  ال ر، والص طل   عاماً  21زاد فهد زاد 

ال من نا ما واعتقلت  منى   37 (رامي محمود زدان )عاما 54 (: محمود حسن زدانر في الساق ال
, وقد  إلى ميناء أسدودواقتادتهم  عام) 22 (محمد راسم حسونة) عام 28(ومحمد نبيل النجار  )عاماً 

ما أفرجت عنهم مساء اليوم نفسه عبر معبر بيت أ لى القارب قت عحانون" ايرز" شمال قطاع غزة ف
اد  عود ملكيته للص   في ميناء اسدود . اً ان محتجز رائد زدالذ 
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زة في  فجرًا, 2:30في حوالى الساعة  7/3/2015 السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع غزة   احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق عرض 

ثيف وعدد من القذائف الصاروخي تجاه نيران رشاش ل  ش ل من تها  ان على متنهم  قاري صيد 
ادين  ين ( دوحيد السيالص ينعام) 24س س ان على  20(وجهاد السيد  عام) على القارب االول و

حرون على مسافة تقل عن  ) عاماً  32 (توفي سعيد محمد أبو رالة متن القارب الثاني انوا ي الذين 
ةميل "4"" القرب من الحدود الشمال اد توفي أمما ، حر  ة الص ةبو رالة أد إلى إصا خطيرة  بإصا

ة عن  مدينة غزة  وقد اعلنت المصادر الطب طنة  حيث تم نقله على اثرها الى مستشفى الشفاء  في 
ما 7/3/2015المواف  التاليوفاة ظهر اليوم  قين  وحيد وجهاد ,ف ال من الشق ين  اجبر  على  س

احة نحو  ومصادرة القارين والتوجه بهما  ومن ثم اعتقالهما قوات االحتالل القفز من على القارب والس
التالي عبر معبر بيت  منتصف نهار اليوم  فيولقد افرجت قوات االحتالل عنهما  إلى ميناء أسدود، 

التحقي معهم .حانون (إيرز) شمال القطاع    عد أن قامت 
الغ من العمر  إلفادة داً استناو  ر ال م عبد اللطيف  اد ابراه ة لحقوق  عاما 50الص ز حما مع مر

أنه: احا من يوم السبت المواف  2:30في تمام الساعة " اإلنسان  استدعت قوات  م،7/3/2015ص
اد/ توفي سعيد  بإطالقاالحتالل قوارب صغيرة ومن ثم قامت  الغ  ةأبو رالالنار على المواطن الص ال

عة  32من العمر  عيل س اشرة مما أد الى  النار إطالقحيث تم  أفراد،عاما الذ  صورة م ه  عل
طنه وعلى إ طل نار دخل من ظهره وخرج من  ة نقل الى المستشفى وتم هذه اإل إثرصابته  صا

، من الذين لهم قوارب  اثنيناعتقال  الصيد فيها توفي يتواجد في المساحة المأذون ل ناو أخر ولم ه 
  مسموح بها. "اليتجاوز الحدود 

احًا، 5:00الساعة  حواليفي  م10/3/2015 لثالثاءا زة  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 غزة في عرض 

ثيف وعدد  نيران ل  ش حرون رشاشتها  انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الص
ات.سجل وقوع    إصا
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احًا، 6:00في حوالي الساعة  10/3/2015لثالثاء ا زة  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 غزة في عرض 

ا نيران ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش حرون رشاشتها  نوا ي
القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

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

احًا أطلق 6:30 الساعة حواليفي  18/3/2015 االرعاء زة ص ة المتمر ة اإلسرائيل ت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب من 4على مسافة تقل عن " حر  ة،الحدود " ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الص

ات.سجل وقوع    إصا
س زة  6:00الساعة  حواليفي  19/8/2015 الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احا أطلقت الزوارق الحر ص

حر قط الة ميناء في عرض  ة  غزة،اع غزة ق ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش نيران رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود 4تجاه قوارب الص حر  " ميل 

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

س احا، 6:00الساعة  حواليفي  26/3/2015 الخم زة  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
الة  حر قطاع غزة ق ثيف وعدد  غزة،شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع في عرض  ل  ش نيران رشاشتها 
ة تجاه قوا حرون على مسافة تقل عن "من القذائف الصاروخ انوا ي ادين الذين  حر 4رب الص " ميل 

ة،القرب من الحدود  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  8:00اعة حوالي الس وفي  27/3/2015 الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 
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حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب من الحدود  "3على مسافة تقل عن " حر  ة،ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الص
ات   سجل وقوع إصا

ة الم 6:15في حوالي الساعة  28/3/2015 السبت ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر زة ص تمر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب من الحدود 3على مسافة تقل عن " حر  ة،" ميل  الخوف والهلع  مما أثار حالة من الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الص
ات    سجل وقوع إصا

احًا، أطلقت 9:00حوالي الساعة  في 29/3/2015 االحد زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل الزوارق الحر
ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق ا شمال قطاع عرض  غزة احي شمال غرب بلدة بيت اله

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب من الحدود 3على مسافة تقل عن " حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  ا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن الذين اضطرو  الص

ات.سجل وقوع    إصا
احًا،  6:50في حوالي الساعة  30/3/2015 االثنين زة 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 غزة في عرض 
حرون رش نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش اشتها 

القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  ن الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أ الص

ات.سجل وقوع    إصا
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زة في  2:30في حوالي الساعة  4/4/2015السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
ة  نيران ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش حرون رشاشتها  انوا ي ادين الذين  تجاه قوارب الص

القرب من الحدود 5على مسافة تقل عن " حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن  الص

ات.سجل وقوع    إصا
زة في  6:00الساعة  في حوالي 5/4/2015األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 

القرب من الحدود 3ن "على مسافة تقل ع حر  ة،" ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن  الص

ات.سجل وقوع    إصا
ة اإلسرائيل 10:00في حوالي الساعة  5/4/2015األحد   احًا، أطلقت الزوارق الحر زة ص ة المتمر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 
حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 

القرب من الحدود 2على مسافة تقل عن " حر  ة،" ميل  الة من الخوف والهلع مما أثار ح الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الص

ات.سجل وقوع    إصا
زة في  6:00في حوالي الساعة  5/4/2015األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

حر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة نيران ة  عرض  ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود 2تجاه قوارب الص حر  " ميل 

ة، ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين اضطروا للفرار من  الص
سجل وقوع  دون  المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال ات.أن    إصا
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احًا، 9:00في حوالي الساعة  6/4/2015 االثنين زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
انوا  ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش حر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة نيران رشاشتها  عرض 

حرون على مسافة تقل عن " القرب من الحدو 2ي حر  ة،د " ميل  مما أثار حالة من الخوف  الشمال
سجل وقوع  ادين دون أن  ات.والهلع الشديدين في صفوف الص   إصا

زة في  5:45في حوالي الساعة  7/4/2015الثالثاء   ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة شمال قطاع  عرض 

ثيف وقامت  نيران ل  ش حرون على مسافة تقل  مالحقة تجاهرشاشتها  انوا ي ادين الذين  قوارب الص
،عن واحد ميل  ادين الذين اضطروا  حر مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال   ات.إصادون أن 
زة في  4:00في حوالي الساعة  8/4/2015األرعاء  ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
ادين الفلسطينيين خالل م نيران مالحقة مجموعة من الص ثيف وقامت  ل  ش مارستهم للصيد، رشاشتها 

حر  انوا متواجدين في عرض ال ة. مما والذين  ة أحدهمإد أالقرب من المنطقة الحدود  وهو لى إصا
ان منطقة السالطين  27(خالد محمد محمد زايد  طلقين مطو عام) من س ا  في اطين لدة بيت اله

ه ف الى مستشفىوتم نقله   .ساق الطف مال عدوان ووصفت جراحه    ة.الشهيد 
زة في  9:45وفي حوالي الساعة  18/4/2015السبت  ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
حرون على م نيران انوا ي ادين الذين  مالحقة قوارب الص ثيف وقامت  ل  ش سافة تقل عن رشاشتها 

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

زة  8:00وفي حوالي الساعة  19/4/2015األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع في  ال احي شمال غرب بلدة ج ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق  غزة نيرانعرض 

حرون على مسافة تقل عن " انوا ي ادين الذين  مالحقة قوارب الص ثيف وقامت  ل  ش " 3رشاشتها 
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،ميل  ادين الذين اضطروا للف حر رار من مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
سجل وقوع  المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال ات.دون أن    إصا

زة في  4:00وفي حوالي الساعة  20/4/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا، أطلقت الزوارق الحر
حر مدينة خان  ثيف وعدد من القذائف  يونس،عرض  ل  ش جنوب قطاع غزة نيران رشاشتها 

ة تجاه قوارب حرون على مسافة تقل عن " الصاروخ انوا ي ادين الذين  القرب من 2الص حر  " ميل 
ة،الحدود  ادين الذين اضطروا للفرار  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  ات.من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن    إصا
احًا، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي عبر الزوارق  10:00في حوالي الساعة  20/4/2015 االثنين ص

ا شمال قطاع غزة،  ال ة غرب ج الة شاطئ منطقة السودان حر ق زة في عرض ال ة المتمر فتح الحر
ثيف ل  ش ادين المتواجدين في المنطقة  نيران رشاشاتها  حوالي  ىعلومالحقة الص  3مسافة تقدر 
ال مما أثار حالة من  ادين الذين اضطروا للفرار من أم الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

سجل وقوع  المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال ات.دون أن    إصا
زة داخل الشر  4:30في حوالي الساعة  20/4/2015 االثنين مساًء، أطلقت قوات االحتالل المتمر

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

ات.   إصا
احًا،7:00الساعة  حواليفي  29/4/2015االرعاء     أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عبر  ص

ح زة في عرض ال ة المتمر ا شمال قطاع غزة، الزوارق الحر ال ة غرب ج الة شاطئ منطقة السودان ر ق
انت تتواجد  ادين الفلسطينيين التي  ثيف، في مح تواجد قوارب الص ل  ش  علىنيران رشاشاتها 

حوالي  ادين الذين  3مسافة تقدر  ال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص أم
سجل وقوع اضطروا للفرار من المنطقة  ات.خوفا من تعرضهم لالعتقال دون أن    إصا

 
زة  10:30ي حوالي الساعة ف 2/5/2015 السبت ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 
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ث نيران ل  ش حرون على مسافة تقل عن ""رشاشتها  انوا ي ادين الذين  "ميل 4يف تجاه قوارب الص
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال  الص

ات سجل وقوع إصا      الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن 
زة في  9:45ي حوالي الساعة ف 4/5/2015 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 قطاع غزة ق غزة عرض 
حرون على مسافة تقل عن "" نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 4رشاشتها 

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

زة في  8:45في حوالي الساعة  5/5/2015 الثالثاء ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 

حرون على مسافة تقل عن "" نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 4رشاشتها 
ة مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  القرب من الحدود الشمال ادحر   ين،الص

ات ،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا     دون أن 
زة في  9:00في حوالي الساعة  6/5/2015 ألرعاءا ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قط احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة اع عرض 
ل  نيران ش حرون على مسافة تقل عن "" ثيف تجاهرشاشتها  انوا ي ادين الذين  "ميل 4قوارب الص

ة مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  القرب من الحدود الشمال ادين،حر   الص
سجل وقوع إصا لالعتقادينالذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم      .اتأن 

زة في  5:00في حوالي الساعة  6/5/2015 ألرعاءا ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
الة  حر قطاع غزة ق ثيف وعدد من  غزة،قطاع شواطئ دير البلح وس عرض  ل  ش نيران رشاشتها 

حرون على مسافة تقل  انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حر 4عن ""القذائف الصاروخ "ميل 
ة،القرب من الحدود  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

ات ،اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا      .دون أن 
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ة اإلسر  9:00في حوالي الساعة  6/5/2015 ألرعاءا زة في مساًء، أطلقت الزوارق الحر ة المتمر ائيل
الة  حر قطاع غزة ق ثيف وعدد من  قطاع، نيرانشواطئ مدينة خانيونس جنوب عرض  ل  ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حر 4القذائف الصاروخ "ميل 
ة،القرب من الحدود  ادين،ين في صفوف مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديد الشمال الذين  الص

ات ،اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال سجل وقوع إصا   دون أن 
س احا  5:30 الساعة حواليفي  7/5/2015 الخم زة في ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

احي شمال غرب بلدة بيت ال ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق ا شمال قطاع عرض  غزة ه
ل  نيران ش حرون على مسافة تقل عن "" ثيف تجاهرشاشتها  انوا ي ادين الذين  "ميل 4قوارب الص

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

زة في  5:30في حوالي الساعة    8/5/2015 الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق  غزة،عرض 

اد ان على متنه  نيران أسلحتهما الرشاشة تجاه قارب صيد تعود ملكيته للص ر، و  4فهد زاد 
ادين، وذلك على مسافة تقدر بنحو  .ميل  3ص ة   حر محاصرة القارب،  فقامت الزوارق اإلسرائيل

اد زاد فهد  ة نجل صاحب القارب الص اتجاهه؛ مما أد إلى إصا ، )عام 21(ر وأطلقوا النار 
،  قدمهبجراح في  سر مدينة غزة لتلقي العالج، ووصفت نقل على أثرها إلى مستشفى تم ال الشفاء 

ة  المتوسطة.المستشفى المصادر الطب   جراحه 
زة في  7:30وفي حوالي الساعة  8/5/2015 الجمعة ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
ثيف  نيران ل  ش انوا تجاه مراكب و رشاشتها  ادين الذين  عشرات من القذائف تجاه قوارب الص

انت  ادين الفلسطينيين، التي  ات الصيدالص عمل اد  مما أد إلى  في المنطقة. تقوم  ة الص إصا
ار مطاطي في عام) من 42(السلطان شرف محمد عبد  ع ا،  ان حي العطاطرة ببلدة بيت اله  س

الغ من العمر  ستقل قاره " مجداف " برفقة نجله أورانس ال ان  ، بينما  سر عاما، حيث  19الساق ال
ما قامت زوارق االحتالل بإتالف  حر واحد من الشاطئ.  عد مسافة حوالي ميل  ان على  إنه 
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ادين، وأجبرت زوارق االحتالل العشر  الص اك الصيد الخاصة  ع العشرات من قطع ش ات من وتقط
ادين  مال عدوان وقد وصفت  علىالص اد المصاب لمستشفى الشهيد  المصادر الفرار. وتم نقل الص

ة جراحه فة. الطب   الطف
زة في  6:40وفي حوالي الساعة  9/5/2015 السبت ة المتمر ة اإلسرائيل مساًء،أطلقت الزوارق الحر

احي شمال  ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق ا شمال قطاع غزة  ، عرض  غرب بلدة بيت اله
ادين الفلسطينيين،   نيران أسلحتها الرشاشة ة ماتور "  تحاصر و تجاه مراكب الص قارب صيد " حس

ان  م الشاطئ ، و ان مخ الهما من س سي نافذ أبو رالة ورائد سعيد العشي و تعود ملكيته للمواطنين ع
اد أمين "محم ادين ، وهما الص ع السلطان ، علي متنه ص اد حاتم العبد  23د نعمان" ر عاما، و الص

ا 29عاشور السلطان،  ان حي السالطين ببلدة بيت اله الهما من س  مصادرةحيث تم اعتقالهم  عاما و
اكهم  انا يتواجدان علي مسافة وفقدان ش اه  1200، بينما    .متر داخل الم

زة في  مساًء، 9:00في حوالي الساعة  10/5/2015 األحد 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 غزة عرض 

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب 3على مسافة تقل عن " حر  ة،من الحدود "ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  دون أن  لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص
ات       .سجل وقوع إصا

زة في  9:00في حوالي الساعة  11/5/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل مساء، أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  عرض احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس غزة حر قطاع غزة ق
حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 

القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل   مما أثار حالة من الخوف والهلع الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  دون أن  لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص
ات       .سجل وقوع إصا

ة 6:45في حوالي الساعة  12/5/2015 الثالثاء ة اإلسرائيل احا، أطلقت الزوارق الحر زة  ص المتمر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 
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حرون على مسافة تقل عن "" نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 3رشاشتها 
ة مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين  القرب من الحدود الشمال ادين،في صفوف حر   الص

ات لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا      .دون أن 
زة  7:30في حوالي الساعة  13/5/2015 األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

الة  حر قطاع غزة ق ثيف تجاه ر  غزة نيرانقطاع  مدينة رفح جنوب شواطئفي عرض  ل  ش شاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  القرب من الحدود 2قوارب الص حر  ة،"ميل   الشمال

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

سا  ة  11:30في حوالي الساعة  14/5/2015 لخم ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق زة في عرض  المتمر

ان غزة نيرانقطاع  ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش وا رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن "" القرب من الحدود 4ي حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف  الشمال

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

زة مساًء، أط 10:30حوالي الساعة  في 19/5/2015 الثالثاء ة المتمر ة اإلسرائيل لقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب م4على مسافة تقل عن "" حر  ة،ن الحدود "ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

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

زة  6:00في حوالي الساعة  20/5/2015 األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
ا شمال قطاع في عرض  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس غزة حر قطاع غزة ق

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب من الحدود 3"على مسافة تقل عن  حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
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ادين الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم ا دون أن  لالعتقال،لشديدين في صفوف الص
ات.سجل وقوع    إصا

احاً  9:30في حوالي الساعة  22/5/2015 الجمعة زة ص ة المتمر ة اإلسرائيل ، أطلقت الزوارق الحر
احي شمال غرب بل ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق ا شمال قطاع في عرض  غزة دة بيت اله

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

ادين،الشديدين في صفوف  دون أن  لالعتقال،نطقة خوفا من تعرضهم الذين اضطروا للفرار من الم الص
ات       سجل وقوع إصا

احاً  9:30في حوالي الساعة  23/5/2015 السبت زة 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 غزة في عرض 

ثيف نيران ل  ش حرون  رشاشتها  انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

ادين،الشديدين في صفوف  دون أن  لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص
      اتسجل وقوع إصا

زة في  11:30في حوالي الساعة  23/5/2015 السبت ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 

ادين الذين نيران ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش حرون  رشاشتها  انوا ي
القرب من الحدود 4على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال

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

اح، 8:30في حوالي الساعة  24/5/2015 األحد زة في أط ص ة المتمر ة اإلسرائيل لقت الزوارق الحر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 

حرون  نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش رشاشتها 
القرب م4على مسافة تقل عن "" حر  ة،ن الحدود "ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
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ادين،الشديدين في صفوف  دون أن  لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  الص
ات       سجل وقوع إصا

زة في  7:00في حوالي الساعة  24/5/201 األحد ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر
حر ق الة عرض  ثيف وعدد من  غزة نيرانقطاع  شواطئ مدينة رفح جنوبطاع غزة ق ل  ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص حر 2القذائف الصاروخ "ميل 
ة،القرب من الحدود  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال الذين  الص

سجل وقوع اضط ات.روا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن    إصا
زة في  7:30في حوالي الساعة  24/5/201 األحد ة المتمر ة اإلسرائيل مساء أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 
حرون رشاشته نيران انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص ثيف وعدد من القذائف الصاروخ ل  ش ا 

القرب من الحدود 3على مسافة تقل عن "" حر  ة،"ميل  مما أثار حالة من الخوف والهلع  الشمال
ادين،الشديدين في صفوف  الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن  الص

اتس      .جل وقوع إصا
زة  8:00في حوالي الساعة  25/5/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل مساء يوم أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 
انوا ي نيران ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 4حرون على مسافة تقل عن ""رشاشتها 

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

زة في أطلقت الز  فجر، 3:55في حوالي الساعة  27/5/2015 األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل وارق الحر
الة  حر قطاع غزة ق ثيف  غزة نيرانشمال قطاع شواطئ مدينة خانيونس جنوب عرض  ل  ش رشاشتها 

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ة تجاه قوارب الص "ميل 3وعدد من القذائف الصاروخ
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،الة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف مما أثار ح الشمال  الص

ات سجل وقوع إصا      الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم لالعتقال. دون أن 



  
  
  
  
    
  

34  

اح، 9:00في حوالي الساعة  25/5/2015 االثنين زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
حر، نيران أسلحتها تجاه قارب  ر، عرض ال ملكه المواطن محمد زاد  حر  30صيد  ان ي عامًا، و

ة، شمال مدينة غزة. 3على مسافة  الة شواطئ السودان حرة ق ال  ةمما اد الى  أم صاحب  إصا
ب ر،  طل المر ة الطفل عماد الدين محسن  ، وٕاصا سر اليد ال ان على  16معدني  عامًا؛ والذ 

ار متن القارب نفسه، ة ع القدم. شظ ان إلى مستشفى الشفاء في وتم نقل   معدني  ادان المصا الص
فة. الطف ة إصابتيهما     مدينة غزة لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطب

ة نيران أسلحتها  فجر، 3:00في حوالي الساعة  27/5/2015 األرعاء ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
ان  عد الرشاشة تجاه قارب صيد فلسطيني  حر على  حرة من ميناء غزة، غري مدينة  3ي ال  أم

س لى أد إمما   غزة. اد إسالم السيد خم ة الص م الشاطئ، )عام 25(مراد إصا ان مخ ، من س
سر  الفخذفي نارين  طلقين ، وتم نقلة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ووصفت المصادر واليد ال
ة  الفي المستشفى الطب      .متوسطةجراحة 

 
احا 6:30في حوالى الساعة   1/6/2015 الثنينا زة في ، ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر

الة  حر قطاع غزة ق ادين   غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة شواطئ مدينةعرض  تجاه مراكب الص
ان علي متنهقارب ص تحاصر و الفلسطينيين،  ة ماتور " و  عادل سعيد أبو رالةال من : يد " حس

م النجار  عام) 19(يوسف عادل أبو رالة  )ً عام 42( م النجار (عام) 35محمد إبراه  30 (رامي إبراه
م هاني  عام)  اكهمو و تم اعتقالهم   عام)11(والطفل إبراه ادهم مصادرة ش حر  واقت إلى ميناء أسدود ال

انا يتواجدان علي مسافة  اه ميل  4 تقل عن، بينما  حيث تم إطالق سراحهم عبر معبر بيت داخل الم
  " في ساعات منتصف الليل  من اليوم نفسه .زحانون "اير 

احًا، 7:30 الساعة حوالي وفي 1/6/2015 الثنينا زة في  ص ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
الة منتجع  حر قطاع غزة ق احيعرض  ا جشمال غرب بلدة  المتحف الس نيران  غزة،شمال قطاع ال

حي عاهد بهجت لمواطنلأسلحتهما الرشاشة تجاه قارب صيد تعود ملكيته  ان  )عام 31( ر ص و
اديعلى متنه  حر على مسافة تقل عن  نخمسة ص ان ي اد  ميل، 4والذ  ة الص مما أد إلى إصا

حي عاهد مهيب ة الساقينبجراح في  )،عام 31( ر ص اد وٕاصا  اللوح حجاز  محمود حمدم الص
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. الساق في )عام 23( سر مدينة غزة لتلقي العالج، تم    ال نقل على أثرها إلى مستشفى الشفاء 
ة  المتوسطة.المستشفى ووصفت المصادر الطب   جراحه 

زة في  فجر، 2:00حوالي الساعة  في 3/6/2015 األرعاء ة المتمر ة اإلسرائيل أطلقت الزوارق الحر
حر الةقطاع غزة  عرض  ة على ب وار نيران أسلحتها تجاه ق ،ق ال  6 تقل عن مسافةالصيد الفلسطين أم

ان على متنهما أرعة  حاصرهومن ثم  غزة،قطاع  شاطئ مدينة دير البلح وسحرة  قاري صيد 
ادين هم: حسن علي مراد،  ر،  19عامًا؛ حسن عبد الرحمن أبو سمعان،  30ص عامًا؛ هيثم طارق 

ر،  27 ان محافظة غزة.  20عامًا ومحمد طارق  عهم من س حرة  ولقد أجبرتهمعامًا، وجم جنود ال
احة نحو الزورق الحري،  حر والس اه ال ة على التوقف والقفز في م ادهم  اعتقالهمومن تم اإلسرائيل واقت

   واحتجاز قارب الصيد. اسدودإلى ميناء 
س  زة  8:05 وفي حوالي الساعة 4/6/2015 الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

حر قطاع غزة  الةفي عرض  ة على ب وار نيران أسلحتها تجاه ق ،ق  6 تقل عن مسافةالصيد الفلسطين
حرة  ال  ان على متنهما  اقار واحاصر ومن ثم  غزة،قطاع  شاطئ مدينة دير البلح وسأم صيد 

ادين  خمسة ر،  فهد زاد هم:ص ر،  20عامًا؛ ونجله زاد،  39حسن   20عامًا؛ وليد محسن عبد 
قه الطفل عماد الدين،  ر،  16عامًا؛ وشق حي  اد عمران محمد ص اإلضافة للص عامًا؛  21عامًا؛ 

ان محافظة غزة.  م الشاطئ، من س ان مخ عهم من س ة على  جبرتهمولقد أوجم حرة اإلسرائيل جنود ال
احة نحو الزورق الحري، التوقف والقف حر والس اه ال ادهم الى ميناء  اعتقالهموتم ز في م  اسدودواقت
ادين الخمسة في حوالي الساعة  الصيد. اواحتجاز قار وقد أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي عن الص

مامساء اليوم نفسه عبر معبر بيت حانون "ايرز 6:10 يناء أسدود عد تبين أنهم احتجزوا داخل م "، وف
ة  أعيرة معدن ر، والطفل عماد الدين  ادين عمران  ة الص ما تبين إصا حر طوال فترة اعتقالهم،  ال

،في الساق  سر فة. ال الطف   ووصفت جراحهما 
احاً  7:30في حوالي الساعة  6/6/2015 السبت ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ا حر قطاع غزة ق ة ناد ةلعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
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ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا نقطةالم من للفرار ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا

احًا،  9:00في حوالي الساعة  8/6/2015 االثنين  ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ل ادين قوارب تجاه فثي ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "4 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنقطة من للفرار ات وقوع سجل أن دون  اإلصا   .إصا

س  ة الزوارق  أطلقت مساًء، 8:00في حوالي الساعة  11/6/2015 الخم ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
حر قطاع غزة  الة شواطئ دير البلح، وس في عرض  ة و  رشاشتها نيران قطاع،ق عدة قناديل ضوئ

ادين قوارب تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص اكو  حر  ميل "4 "عن تقل مسافة على ي قطع ش  قامت 
ادين ومصادرة  قاربالص  صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما قطعة، 37من  ما 

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

ة الزوارق  أطلقت مساء، 301:في حوالي الساعة  11/6/2015 الجمعة ةاإل الحر زة في  سرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف يف الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا

ة الزوارق  أطلقت مساء، 301:في حوالي الساعة  15/6/2015 االثنين ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران غزة، ميناء شواطئ ةعرض  ادين قوارب تجاه ثيف ش  الذين الص

حرون  انوا قاف وقاموا ميل "4 "عن تقل مسافة على ي  من حالة أثار مما الصغيرة، القوارب أحد بإ
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف  لهم سمحت ان عد المنطقة من للمغادرة اضطروا الذين الص
ات وقوع سجل أن دون  المغادرة، االحتالل قوات    .إصا
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ة الزوارق  أطلقت مساًء، 04:7في حوالي الساعة  16/6/2015 الثالثاء  ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة و  رشاشتها نيران قطاع،شواطئ دير البلح، وس  ةفي عرض  عدة قناديل ضوئ

ادين قوارب من عدد تجاه ثيف حرون  انوا الذين الص وقامت  حر  ميل "4 "عن تقل مسافة على ي
اكعدد  قطع ادين ومصادرة  من الش قار للص اب  7من  بما  اد إسماعيل أبو ج  26قطع تعود للص
ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما عام،  نحو للتراجع اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من الشاطئ ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا
احًا، 6:30في حوالي الساعة  23/6/2015 الثالثاء  ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "4 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
احاً  30:10في حوالي الساعة  23/6/2015 الثالثاء ة وارق الز  ، أطلقتص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ام غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شواطئ ةفي عرض   أمس ليلة االحتالل زوارق  ق
ادين قوارب اتجاه اسلحتها نيران فتح حرون  انوا الذين رفح مدينة غرب الص  "عن تقل مسافة على ي

ة، الحدود من القرب حر  ميل "4 ة اد مما الشمال  النارة األعيرة من بير عدد قارين إلصا
ادين، صفوف في الخوف من حالة وتسبب  تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا
ة اإلسرائيل تمساء, أطلق 9:00ند حوالي الساعة ع 27/6/2015 السبت  زة الزوارق الحر ة المتمر

الة  حر قطاع غزة ق ادين شواطئ مدينة في عرض  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش غزة  نيران رشاشتها 
حرون على مسافة تقل عن انوا ي حر 4 "الذين  ا " ميل  ب صيد من بقتراالوقامت   تواجبر  مر

ادينال سهمعلى ه نانوا على مت الذين ص اه ألكثر من خلع مال احة في الم ال من  ساعة   والس وهم 
م الهبيل ( 4وابنه الطفل محمد ( عاماً  (37)هيثم علي محمد الهبيل   21سنوات)، علي حسن إبراه

م الهبيل (,عامًا)  14عامًا)، الطفل جهاد هيثم الهبيل ( عامًا)، وغادرا  17الطفل جهاد محمود إبراه
ان  اك خاصة بهم  10ع عدد بتقطعد أن قاموا الم , مما أثار حالة  يتم اعتقال أحدًا منهم ، دون أنش
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ادين ، الذين اضطروا للفرار من  من  خوفا المنطقةمن الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص
ة سجل وقوع  تعرضهم لالعتقال أو اإلصا ات.دون أن    إصا

 
احاً  11:20عند حوالي الساعة 2015 /3/7 الجمعة  ة الزوارق  أطلقت ،ص ةا الحر زة  إلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
ة نيران أسلحتها  أطلقت 5:30حوالي الساعة عند 2015 /7/7 الثالثاء ة اإلسرائيل الزوارق الحر

ة  ال تواجد في عرض ال) موتورالرشاشة، تجاه قارب صيد من نوع (حس قدر بثالثة أم حر على عم 
ًا غرب منتجع  ةحرة تقر احي  الفروس اشاطئ  غربالس ال ة،المحافظة غرب  ج ان على  الشمال و

مال رشد صالح أبو وردة (متنه  ادين اثنين، هما:   (21عام)، رفعت خالد رشد أبو وردة  45ص
ًا من نوع (ح)عام ان، ، واعتقلتهما. ثًم حاصرت قارًا ثان ة مجداف) في مح الم ان على متنه س و

قينادين ال من الص عام)،  23مدحت زايد محمود زايد (و عامًا)،  27رفعت زايد محمود زايد ( الشق
ضا.وتم اعتقالهما  احا 6:30وفي  حوالي الساعة  أ ة نيران رشاشتها ، ص تجاه اطلقت الزوارق الحر

ة موتور)  ادين اثنين هما: رمضان صالح رشد ان على ، قارب صيد ثالث من نوع (حس متنه ص
اعتقالهماعامًا)،  26عامًا)، محمود محمد رشد أبو وردة ( 37أبو وردة ( عد أن حاصرت  وقامت 

بهما وأجبرتهم علي عا  مر احة , ولقد اطلقت قوات االحتالل سراحهم جم الماء والس حوالي  فيالقفز 
مال أبو وردة ومحمود أبو وردة ل  حيث تبين قبل منتصف اللي 11:30الساعة  ادين:  ة الص إصا

ة  تحيث وصف مال عدوان إ فيالمصادر الطب فة مستشفى  الطف قصابتهم  ما أ قوات االحتالل  تف
ما فتحت مو  اك الصيد لديها  ات ما تسبب في تضررهاعلى القوارب الثالثة وش   .اتير الحس

ة الزوارق  أطلقت فجرا،  4:20عة عند حوالي السا 2015 /12/7 األحد ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
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ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مام الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا

ة الزوارق  أطلقت ظهرًا، 12:20عند حوالي الساعة  2015 /14/7 الثالثاء ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
حر قط الفي عرض  ة ناد ةاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من رارللف اضطروا ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا
احا 10:00عند حوالي الساعة 20/7/2015 االثنين ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران غزة مدينة غرب شواطئ ةفي عرض   قوارب تجاه ثيف ش
ادين حرون  انوا الذين الص ة، الحدود من القرب حر  ميل "2 "عن تقل مسافة على ي  أثار مما الشمال

ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة  من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم ات وقوع سجل أن دون  اإلصا  .إصا
ة الزوارق  أطلقت منتصف الليل   11:55ساعة عند حوالي ال 20/7/2015 االثنين ة الحر  اإلسرائيل

ال حر قطاع غزة ق زة في عرض  أسلحتها  واد غزة غرب المحافظة الوسطى ,نيران شواطئ ةالمتمر
عد  الرشاشة ة موتور) على  ب صيد من نوع (حس ة  6تجاه مر حرة ، ما تسبب في إصا ال  أم

اد هيثم طارق عبد الرازق  ار ثالث في الجزء  28ر (الص ع ه و لتا ساق ارن معدنيين في  ع عامًا)، 
ات ( اد يوسف فايز خليل بر ب، واقتادتهم  23العلو من الرأس، ثم اعتقلته والص عامًا) وهو مالك المر

بهم وعلى عدد ( أسدودإلى ميناء  طرة االحتالل اإلسرائيلي واستولت على مر ) 1000الواقع تحت س
من خالل  21/7/2015من يوم الثالثاء المواف  15:00حوالي الساعة  فيثم أفرجت عنهم  صنارة،

ما احتجزت القارب الواقع شمال قطاع غزة،  )معبر بيت حانون (إيرز   .ف
ة الزوارق  أطلقتفجر  1:30عند حوالي الساعة  21/7/2015 الثالثاء ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ا حر قطاع غزة ق نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه  الوسطى، المحافظة غرب البلح دير شواطئ ةلعرض 
عد  حر وعلى  ة موتور) تواجد في عرض ال ب صيد من نوع (حس ال  6مر أد إلى ما  حرة،أم
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ة اد أحمد  إصا ا في ذراعه  23أحمد الشرافي ( إسماعيلالص عدة شظا ار نار أسفل الظهر و ع عام) 
سر، نقل عل   المتوسطة. ة حيث وصفة إصابتهى أثرها إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة غز األ

س احًا، 10:00 الساعة حوالي في 23/7/2015 الخم ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
ة الزوارق  أطلقت ،فجراً  302: الساعة حوالي في 24/7/2015 ةالجمع ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران غزة مدينة غرب شواطئ ةعرض  ادين قوارب تجاه ثيف ش  الص
حرون  انوا الذين ة، الحدود من القرب حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي  من حالة ارأث مما الشمال

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

ة الزوارق  أطلقت مساًء، 9:30 الساعة حوالي في 26/7/2015 األحد ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 "عن تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة، أو لالعتقال تعرضهم من خوفا قةالمنط من للفرار ات وقوع سجل أن دون  اإلصا  .إصا

 
ة الزوارق  أطلقت مساًء، 9:45 الساعة حوالي وفي 1/8/2015 السبت ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ادين قوارب تجاه ثيف لش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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احا، 007.الساعة حوالي وفي ،4/8/2015 الثاءالث ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  المتمر
الة غزة قطاع حر عرض في ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
ة الزوارق  أطلقت مساًء، 9:00 الساعة حوالي وفي 7/8/2015 الجمعة  زة ةاإلسرائيل الحر  في المتمر

الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين،ا صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين لص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

زة في  3:30في حوالي الساعة  10/8/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل فجرًا أطلقت الزوارق الحر
ثيف ل  ش الة شواطئ دير البلح نيران رشاشتها  حر قطاع غزة ق ادين الذين  عرض  تجاه قوارب الص

حرون على مسافة تقل عن"  ادين 4انوا ي ب صيد واجبر الص اقتراب من مر حر وقامت  " ميل 
 ) ال محمد سعيد فتحي الصعيد اه وهم  احة في الم سهم والس انوا على متنه على خلع مال  24الذين 

ادهم  وتم التحقي معهما من  عام) 37عام) ومحمد سعيد الشرافي(  ة وتم اقت قبل المخابرات اإلسرائيل
مساًء اليوم نفسه، أفرجت قوات االحتالل عنهما، وعادا إلى  2:30إلى ميناء أسدود  وفي حوالي الساعة 

الء  القطاع من خالل معبر بيت حانون (ايرز)، مع العلم االست على قارب   أن قوات االحتالل قامت 
  الصيد.
احًا، 8:00 الساعة يحوال وفي 16/8/2015 األحد ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  المتمر

الة غزة قطاع حر عرض في  قوارب اتجاه اسلحتها نيران غزة، قطاع جنوب رفح مدينة شواطئ ق
ادين حرون  انوا الذين رفح مدينة غرب الص  الحدود من القرب حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، ادين، صفوف في الخوف من حالة بتسب مما الشمال  خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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س احًا،  7:00حوالي الساعة  وفي 20/8/2015 الخم ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق احي ةالفروس ناد ةفي عرض  ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال عرضهمت من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا
احا  7:00في حوالي الساعة  23/8/2015 االحد ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ا قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين دينالص  من القرب حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ة أد مما الشمال اد  إلصا ار ر محمدالص  الى نقلة تم جيده.حيث الفخذ في مطاطي ع

ة المصادر ووصفت الشفاء مستشفى فة. تهحال الطب   الطف
احًا، 11.30 الساعة حوالي عند، 29/8/2015السبت   ة الزوارق  قتأطل ص ة الحر  اإلسرائيل

ال حر قطاع غزة ق زة في عرض  ة ناد ةالمتمر احي الفروس ا بيت غرب الس  غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها نيران ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب حر  ادين، صفوف في الشديدين والهلع خوفال من حالة أثار مما الشمال  الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين  وقوع سجل أن دون  اإلصا

ات    .إصا
احا  8:00حوالي الساعة  في 31/8/2015 االثنين ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ةالفرو  ناد ةعرض  احي س ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات وقوع سجل أن دون  اإلصا    .إصا

 
س  زة  6:30حوالي الساعة  وفي 3/9/2015الخم ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 



  
  
  
  
    
  

43  

حرون على مسافة تقل عن "" رشاشتها نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  "ميل 3ش
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،  الشمال مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الص

ات لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا      .دون أن 
زة  6:30في حوالي الساعة  12/9/2015السبت   ة المتمر ة اإلسرائيل مساءًا، أطلقت الزوارق الحر

ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة في عرض 
حرون على مسافة تقل عن "" نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 3رشاشتها 

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

ة المتم 7:15في حوالي الساعة  11/9/2015الجمعة  ة اإلسرائيل زة في مساًء، أطلقت الزوارق الحر ر
ا شمال قطاع  احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة عرض 

حرون على مسافة تقل عن "" نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 3رشاشتها 
القرب من الحدود  ة،حر  ادين، مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صف الشمال وف الص

ات لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا      .دون أن 
زة في  10:30في حوالي الساعة  13/9/2015األحد  ة المتمر ة اإلسرائيل مساءًا، أطلقت الزوارق الحر

احي شمال غرب بلدة بيت اله ة الس الة منتجع الفروس حر قطاع غزة ق غزة ا شمال قطاع عرض 
حرون على مسافة تقل عن "" نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 4رشاشتها 

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

زة في  فجرًا، 1:00حوالي الساعة  في 91/9/2015السبت 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 غزة عرض 

حرو  نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 4ن على مسافة تقل عن ""رشاشتها 
القرب من الحدود  ة،حر  ادين،مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف  الشمال  الص

ات لالعتقال،الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا من تعرضهم  سجل وقوع إصا      .دون أن 
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زة في مساًء، أطلقت الزوار  7:00في حوالي الساعة  20/9/2015األحد   ة المتمر ة اإلسرائيل ق الحر
الة  حر قطاع غزة ق ثيف تجاه حر عرض  ل  ش ي قطاع غزة، نيران رشاشتها  خان يونس، جنو

حرون على مسافة تقل عن "" انوا ي ادين الذين  ،"ميل 3قوارب الص مما أثار حالة من الخوف  حر
ادين، الذين اضطروا للفر   لالعتقال،ار من المنطقة خوفا من تعرضهم والهلع الشديدين في صفوف الص

ات سجل وقوع إصا      .دون أن 
زة في  01:0فجرًا، حوالي الساعة  في 22/9/2015الثالثاء  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 غزة عرض 
حرون على مسافة تقل عن ""رشاشته نيران انوا ي ادين الذين  ثيف تجاه قوارب الص ل  ش "ميل 3ا 

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

الة مساء، 7:30الساعة حوالي في  26/9/2015السبت  ة ق ة اإلسرائيل شواطئ أغرقت الزوارق الحر
ان يرسوا على عم  غزة،جنوب قطاع  خان يونس حر،  ان متوقفًا في عرض ال ب صيد،   3مر

الة خان يونس،  حر، ق ون يلومتر في عرض ال ادين على متنه دون أن  وهي ضمن النطاق  أ ص
ه، المسموح الصي ادين الفلسطينييد  ملكه عدد من الص ب الذ    .نمما أد إلى إغراقه وفقدان المر
 

زة  5:00في حوالي الساعة  5/10/2015 االثنين ة المتمر ة اإلسرائيل احًا، أطلقت الزوارق الحر ص
الة شواطئ مدينة  حر قطاع غزة ق ادين مراك تجاه الرشاشةنيران أسلحتها  غزة،في عرض  ب الص

ان  ة ماتور " و ال  علىالفلسطينيين، وحاصرت قارب صيد " حس مال حسن  من:متنه  محمد 
ين عام) وجهاد سيد احمد  31(النعمان،  ادهم وتم اعتقالهمعام)  20(س حر  واقت إلى ميناء أسدود ال

انا يتواجدان  اكهم، بينما  اه،ميل داخل  6عن مسافة تقل  علىومصادرة ش اإلفراج عنهم في  مث الم
  رز).معبر بيت حانون(ايمساء عن طر  9:00حوالي الساعة 

ة الزوارق  أطلقت مساًء، 10:45في حوالي الساعة  10/10/2015السبت ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي
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ة، الحدود من القرب 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

احاً  00:7في حوالي الساعة  11/10/2015داألح ة الزوارق  أطلقت ،ص ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران غزة مدينة ةعرض  ادين قوارب تجاه ثيف ش  انوا الذين الص

حرون  ، ميل "5 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  سجل أن دون  اإلصا

ات. وقوع   إصا
احا 30:10في حوالي الساعة  11/10/2015األحد ة الزوارق  أطلقت ،ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس  من بقار  ما غزة قطاع شمال االه بيت غرب الس
ة قذائف ستة ادين قوارب تجاه صاروخ حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "5 عن" تقل مسافة على ي

ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الذين الص
ة.ل تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا ات. وقوع سجل أن ون د إلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقت فجراً  5:30حوالي الساعة  في 13/10/2015 الثالثاء ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل القذائف من وعدد ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا نالذي الص  ميل "4 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب حر  ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين  وقوع سجل أن دون  اإلصا

ات.    إصا
ة الزوارق  تأطلق مساء، 00:7 الساعة حوالي في 17/10/2015السبت ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "4 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة رأثا مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
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ة الزوارق  أطلقتقبيل منتصف الليل،  11:45حوالي الساعة  في  18/10/2015األحد  الحر
ة حر قط اإلسرائيل زة في عرض  الالمتمر ة ناد ةاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس  شمال اله

ل رشاشتها نيران غزة قطاع ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب حر  ميل "5  صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال

ادين، ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من رارللف اضطروا الذين الص  سجل أن دون  اإلصا
ات. وقوع    إصا
ة الزوارق  أطلقت مساًء، 9:30حوالي الساعة  في 18/10/2015 األحد ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب خانيونس شواطئ ةعرض   قوارب تجاه ثيف ش
ادينا حرون  انوا الذين لص ، ميل "5 عن" تقل مسافة على ي  والهلع الخوف من حالة أثار مما حر

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

ة الزوارق  لقتمساًء، أط 11:30 حوالي الساعةفي  18/10/2015 األحد ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "6 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع لخوفا من حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
ة الزوارق  أطلقتفجرًا،  2:00في حوالي الساعة  19/10/2015 االثنين ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ةال ناد ةعرض  احي فروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "4 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

 
احًا،  8:00حوالي الساعة  يمساًء، وف 2:00حوالي الساعة  وفي 7/11/2015 السبت  أطلقتص
ة الزوارق  ة الحر ال اإلسرائيل حر قطاع غزة ق زة في عرض  ة ناد ةالمتمر احي الفروس  بيت غرب الس
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ا ل رشاشتها نيران غزة اعقط شمال اله ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  على ي
ة، الحدود من القرب حر  ميل "2 عن" تقل مسافة  الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال

ادين، صفوف في ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص  دون  اإلصا
ات. وقوع سجل نأ     إصا

احًا،  7:50في حوالي الساعة و  8/11/2015 األحد ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
حر  الة غزة قطاعفي عرض  ل رشاشتها نيران غزة قطاع جنوب يونس خان شواطئ ق  تجاه ثيف ش

ادين قوارب حرون  انوا الذين الص ،ح ميل "5 عن" تقل مسافة على ي  الخوف من حالة أثار مما ر
ادين، صفوف في الشديدين والهلع  لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص

ة. أو ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا
احاً  8:30في حوالي الساعة  10/11/2015 الثالثاء ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

حر ال في عرض  ة ناد ةقطاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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، 9:20وفي حوالي الساعة  11/11/2015األرعاء  ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر  اإلسرائيل

ال حر قطاع غزة ق زة في عرض  ة ناد ةالمتمر احي الفروس ا بيت غرب الس  غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها نيران ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب حر  ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين  وقوع سجل أن دون  اإلصا

ات.إ    صا
احًا، 7:30في حوالي الساعة  14/11/2015السبت  ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
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ة، الحدود من القرب 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
ة الزوارق  أطلقت فجرًا، 4:00حوالي الساعة  وفي 16/11/2015االثنين  ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ل رشاشتها نيران غزة قطاع مدينة ةفي عرض  ادين قوارب تجاه ثيف ش  الص
حرون  انوا الذين ، ميل "6 " مسافة على ي  صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما حر

ادين، ة. أو العتقالل تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين الص  سجل أن دون  اإلصا
ات. وقوع    إصا

ة الزوارق  أطلقتمساءًا،  3:30حوالي الساعة  وفي 17/11/2015الثالثاء  ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ا قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين دينالص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
احا، 7:20لساعة في حوالي ا 21/11/2015السبت ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة الحدود من القرب 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،  7:00حوالي الساعة  وفي 22/11/2015 األحد ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

حر قط الفي عرض  ة ناد ةاع غزة ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من رارللف اضطروا ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا     إصا
ة الزوارق  أطلقتمساء،  5:00حوالي الساعة  وفي 22/11/2015 األحد ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
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ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
احا، 7:00حوالي الساعة  وفي 23/11/2015االثنين  ة الزوارق  أطلقتص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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،  6:00وفي حوالي الساعة  24/11/2015الثالثاء  ة الزوارق  أطلقتص ةاإل الحر زة  سرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف يف 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
ة الزوارق  تأطلق ،مساءً  9:00عند حوالي الساعة  25/11/2015األرعاء   ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
ة الزوارق  أطلقت مساًء, 0:33عند حوالي الساعة    25/11/2015األرعاء  ة الحر  اإلسرائيل

ال حر قطاع غزة ق زة في عرض   رشاشتها نيران  غزة قطاع وس شواطئ مدينة دير البلح ةالمتمر
ل ب  تجاه ثيف ش ادين متنه على ان جر) (لنش نوع من صيدمر حرون  انوا ص  مسافة على ي

اه فتح االحتالل جنود قام حيث حر  ميل "3 عن" تقل ب صوب الم م ن إلى أد ما المر  زجاج تهش
ادة غرفة ادين من اثنين وأصيب الق اد وهما: الص  عامًا)، 38( الهبيل على هيثم عامًا)،42( ر جواد إ
  .العالج لتلقى البلح دير مدينة في األقصى شهداء مستشفى إلى نقال حيث
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ة الزوارق  أطلقت مساءً  8:00حوالي الساعة  عند 2015/ 28/11السبت  ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش ح انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على رون ي
ة، الحدود من القرب 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
احا6:00الساعة حوالي  عند 30/11/2015االثنين  ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف نم حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا     إصا
 

احًا، 9:00 الساعة حوالي في 1/12/2015الثالثاء   ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  المتمر
الة زةغ قطاع حر عرض في ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
احاً  7:00 الساعة حوالي وفي 7/12/2015الثنين ا ة الزوارق  أطلقت ،ص ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران  غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش  عاشور محمد للمواطن ملكيته تعود  صيد قارب واحاصر و  الص

ان من م)عا 49 (التوم عيد ي زايد من ال واعتقلت، لتواما منطقة س  ،)عام 19 (طروش مصطفي ز
ان من ا س ال ان من )عام 33(عمر، منير" "محمد ومحمود البلد؛ ج م س  مدينة غري الشاطئ مخ

ال 3 حوالي مسافة على يتواجدان اناو  غزة، ادهما اعتقالهما وجر  حرة، أم ان واقت  ما مجهول. لم
  متنه. على انا الذ القارب االحتالل قوات صادرت
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ة الزوارق  أطلقت ,مساءً  4:30 الساعة حوالي في  7/12/2015االثنين  ة الحر زة في  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةعرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران  غزة قطاع شمال اله

ل حرون على مسافة تقل عن"  ش انوا ي ادين الذين  القرب من 6ثيف تجاه قوارب الص حر  " ميل 
ة ان  )عام 66 (قارب صيد  تعود ملكيته للمواطن صالح مراد عبد مقداد تحاصر و  الحدود الشمال

ادين 4علي متنه (  )عام 34 (علي نافذ علي األخشم عام) 66 (هم: صالح مراد عبد مقداد) ص
سر  قة  م الحلبي  ومحمد عبد العزز)عام 22 (وشق ادهم إلى     )عام 40 (إبراه وجر اعتقالهم واقت

الء على القارب.  عد االست ادين عنأفرجت قوات االحتالل وفي فجر اليوم التالي ميناء أسدود   الص
    لى قطاع غزة عن طر معبر بيت حانون (ايرز).حيث عادوا إ

ة الزوارق  أطلقت مساًء، 6:00 الساعة حوالي في 7/12/2015االثنين  ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر
ال حر قطاع غزة ق ة ناد ةفي عرض  احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا لذينا الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
س احًا، 7:00 عةالسا حوالي في 10/12/2015 الخم ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر  اإلسرائيل
زة الة غزة قطاع حر عرض في المتمر ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها نيران ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب حر  ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار اضطروا الذين  وقوع سجل أن دون  اإلصا

ات.     إصا
احًا، 8:00 الساعة حوالي في 13/12/2015األحد   ة الزوارق  أطلقت ص ة الحر زة اإلسرائيل  المتمر

الة غزة قطاع حر عرض في ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  الذين الص

ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من رللفرا اضطروا ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا     إصا
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ة الزوارق  أطلقتمساء. 8:00 الساعة حوالي عند 20/12/2015األحد  ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق ا بيت غرب احيالس الفروس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله

ادين قوارب تجاه ثيف لش حرون  انوا الذين الص  من القرب حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقت  10:05  الساعة حوالي عند 21/12/2015ثنين اال ة الحر زة اإلسرائيل  في المتمر
الة غزة قطاع حر عرض ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  رشاشتها نيران غزة قطاع شمال اله
ل ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  من لقربا حر  ميل "3 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود ادين، صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما الشمال  اضطروا الذين الص
ة. أو لالعتقال تعرضهم من خوفا المنطقة من للفرار ات. وقوع سجل أن دون  اإلصا    إصا

ة الزوارق  أطلقت مساءًا، 6:00 الساعة حوالي في 21/12/2015االثنين  ة الحر  المتواجدة اإلسرائيل
حر، عرض في احي، الواحة منتجع غري شمال ال ا، بيت بلدة غري شمال الس  غزة، قطاع شمالي اله

ل الرشاشة أسلحتها نيران ان ثيف، ش  2:5و 1:5 بين ما تتراوح مسافة على تتواجد المراكب تلك تو
، ميل ة الحدود من مقرة وعلى حر  الزوارق  حاصرت رائيل.وٕاس غزة قطاع بين ما الفاصلة المائ

ة ادين، أرعة اعتقال وقامت المراكب، من عدداً  الحر ادهم ص ان إلى واقت  ومصادرة مجهول، م
ع الزوارق  تلك قامت ما قارين. اك قطع من العشرات بتقط ادين، الخاصة الصيد ش ادون  الص  والص

الهما عام) 38( زايد أحمد جمعة أمجد عام) 36( السلطان محمد فتحي وسام: هم ان من و  حي س
ا؛ بيت بلدة في السالطين من عام) 22( ر إسماعيل جمال خضر اله م جميل وأ  هللا عوض إبراه

ان من الهما )عام 19( عاً  واقتادتهم واعتقلتهم .غزة مدينة في الرمال حي س  أسدود ميناء تجاه جم
حر   قوات تزال الو  إيرز"،" حانون  بيت معبر خالل من التالي اليوم فجر سراحهم إطالق تم وقد ال

بين على تستولي االحتالل  . الصيد أدواتو وشباك  المر
اح 30:9 الساعة حوالي  في 2015/ 23/12األرعاء  ة الزوارق  أطلقت ًا,ص ة الحر  اإلسرائيل
زة م غرب المتمر ل رشاشتها نيران  غزة مدينة غرب الشاطئ مخ بي تجاه ثيف ش  اءأثن صيد مر
ال )3( عد على تواجدهما اً  حرة أم ادين عشرة وأجبرت حاصرتهما ثم ، تقر سهم خلع على ص  مال
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احة ة، الزوارق  إحد نحو والس  )عام 84( ر محمد مصطفى نزار وهم: اعتقالهم جر  حيث اإلسرائيل
ار أصيب منى، قدمه في معدني ع حي دمحم عمر )معا 17ر( مصطفى نزار محمد وابنةال  (ر ص

حي رمضان )، عام27 محمد جمال  ، عام)، 27( ر رضوان عزز )عام 35( ر فارس ص
انوا )عام 33( ر مصطفى ب متن على و اد مر ب وعلى نفسه، ر نزار الص  ان الثاني المر
ادين ار أصيب )عام 04( ر عارف الفتاح عبد رائد الص ، قدمه في معدني ع سر  فهمي مدحت ال

سير ،عام) 40( ر فارس ة يوسف محمود )، عام 25( ر عثمان حيى ت  عام) 35( غانم أبو عط
انوا ب متن على و اد مر عاً  واقتادتهم ر، راغب شفي الص طرة تحت الواقع اسدود ميناء إلى جم  الس

ة اح وفي .اإلسرائيل ع عن االحتالل قوات وأفرجت ا التالي اليوم ص ادين جم  بيت معبر خالل نم الص
بين على تستولي تزال الو  إيرز"،" حانون   . الصيد وأدوات المر

س  احًا، 9:00 الساعة حوالي في 24/12/2015الخم ة الزوارق  اطلقت ص ة الحر  المتواجدة اإلسرائيل
حر، عرض في احي، الواحة منتجع غري شمال ال ا، بيت بلدة غري شمال الس  غزة، قطاع شمالي اله
ل الرشاشة أسلحتها اننير  ال 3 مسافة على تتواجد المراكب تلك انت ثيف ش  قامت يثح حرة أم
اشر النار وٕاطالق مالحقتهم الزوارق  تلك ة وتعود  للتوقف القارين ماكينتي على الم  االول القارب ملك
ه هو متنه على ان حيث عامًا، 33 ر، عائد عطاف ادللص ق  عاما، 30 ر عائد مهيب،  وشق

اد عاما، 16 ر عائد ومحمد سر  عامًا؛ 26 االشوح، زهير محمد والص  22 االخشم، علي نافذ و
اد مالكه متنه على ان الثاني، القارب أما. عاماً   خليل، ونجله عامًا، 47 ر، خليل بهجت الص

ي حسن عاما؛ 23 ر خليل بهجت  شاد والطفل ؛عاماً  27 ر، جمال محمد عامًا؛ 34 ر، ز
حرة أفراد قام ثم .عاماً  12 ر، جاد ة ال  على واالعتداء عليها، والصعود القارين، محاصرة اإلسرائيل

ادين الء أسدود ميناء إلى سحبهم وتم الضرب الص طرة إلى اإلضافة قوارهم، على واالست  على الس
 بيت معبر عبر عنهم االحتالل قوات رجتأف نفسه، اليوم مساء 10:00 الساعة حوالي وفي القارين.

   )(ايرز حانون 
ة الزوارق  أطلقت مساء، 10:00 الساعة حوالي في 27/12/2015االحد  ة الحر زة  اإلسرائيل المتمر

حر قطاع  الة غزةفي عرض  ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها اد قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين ينالص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب  ومحرك القارب بتكسير وقامت الغرب اتجاه صيد قارب سحب توقام الشمال



  
  
  
  
    
  

54  

ادين وترك القارب حر عرض في الص ان من سعدهللا محمد محمود ردهو  أبو أمين يوسف وهم: ال  س
ا ال   النزلة. ج

احا، 7:30 الساعة حوالي في 28/12/2015االثنين  ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة اإلسرائيل  المتمر
الة غزة قطاع حر عرض في ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله

ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، ودالحد من القرب 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
احا، 9:00 الساعة حوالي في 29/12/2015الثالثاء ة الزوارق  تأطلق ص ة الحر زة اإلسرائيل  المتمر

الة غزة قطاع حر عرض في ة ناد ق احي الفروس ا بيت غرب الس  نيران غزة قطاع شمال اله
ل رشاشتها ادين قوارب تجاه ثيف ش حرون  انوا الذين الص  حر  ميل "2 عن" تقل مسافة على ي
ة، الحدود من القرب 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
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  اخلالصة:
زت  قوات االحتالل اإلسرائيلي  ات على ر حر أثناء  إطالقعمل ادين في عرض ال النار على الص

ارهممزاولتهم ألعمالهم  مة  إلج ومعداتهم  مهقوارعلى التوقف عن عملهم، وٕالحاق أضرار جس
ار  نزول هم على ترك مهنتهم وعدم العودة للوأدوات صيدهم، وتكبيدهم خسائر ال طاقة لهم بها، إلج

ين السلطة والفصائل  ل االتفاقات والتفاهمات الموقعة بينها و غرض الصيد، مخالفة بذلك  حر  لل
ة خصوصا اتفاق التهدئة لعامي  ة حقوقهم ف2014، و2012الفلسطين ش ، ومنته ي العمل والع

صفتها دولة محتلة، و  ة  العهد الدولي الخاص الكرم، وهي بذلك تخالف القوانين واألعراف الدول
ة للعام  ة والثقاف ة واالجتماع ، والعهد الدولي لحقوق اإلنسان، وهو ما جعل 1966الحقوق االقتصاد

ة م ش عانون من أوضاع مع اد وعائالتهم    هينة.من أكثر من أرع آالف ص
  التوصيات:  

ادين وحمايتهم  .1 ضرورة توفير الدعم الالزم للص ة والفصائل  نطالب السلطة الفلسطين
ة  ة الصع ش ة ومساعدتهم على مواجهة ظروفهم المع من االعتداءات اإلسرائيل

ضهم عن الخسائر التي تلح بهم.  وتعو
ة واألطراف الرا  .2 ة ضرورة العمل الجاد من قبل السلطة الفلسطين التهدئة على  التفاقع

ميل  12لزام سلطات االحتالل بزادة المساحة المسموح لهم الصيد بها إلى مسافة إ
ه.  على األقل وفقا لما تم االتفاق عل

ة  .3 ةحث المؤسسات الحقوق ادين  واإلعالم ة على شرح معاناة الص ة منها والدول المحل
حقهم.  وفضح ممارسات االحتالل واعتداءاته 

ان العدوان  االحتاللفي إعادة اعمار منشآتهم التي دمرتها قوات  راعاإلس .4 اإلسرائيلي إ
ة  ادين التي تمت مصادرتها من قبل دولة  بإعادةعلى غزة والمطال مراكب الص

  االحتالل.
  انتهــــــى

ة لحقوق  ز حما   اإلنسانمر
21/1/2015  


