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 اإلسرائيلي يف قطاع غزة  اإلحتاللانتهاكات قوات 

 م 9102 أغسطس 10إلى  10في الفترة من 
 

 : ملخص التقرير

سرائيلي بحق الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة خالل تسببت انتهاكات قوات االحتالل اإل

آخرين من المدنيين كان قرابة نصفها بالرصاص  878صابة إمواطنين و 8 قتل 9112شهر أغسطس لعام 

الحي. وكانت قوات االحتالل قد واصلت خالل الشهر انتهاكاتها واعتداءتها بحق األراضي الفلسطينية 

المزاريعين إضافة لتشديد اجراءتها المتعلقة بالحصار الذي تفرضه على في قطاع غزة والصيادين و

 .عاما تقريبا 18القطاع من 

فقد توغلت قوات االحتالل في األراضي الفلسطينية لقطاع غزة سبع مرات، وواصلت عمليات إطالق 

تسببت في عملية إطالق النار 92النار العشوائية على طول الخط الفاصل مع قطاع غزة حيث قامت بـ 

 .إصابة مواطنين إضافة لالضرار المادية في االعيان والمزارع وغيرها

وفي سياق متصل هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين في عرض البحر اثناء مزاولة أعمالهم، 

اعتداءا بحقه، واعتقلت عدد منهم قبل االفراج عنهم الحقا فيما واصلت اعتقال أحدهم  98وشنت 

 خ اعداد هذا التقرير.حتى تاري
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 مقـــدمــة

 

واصــــلت قوات االحتالل اإلســــرائيلي عدوانها على الشــــعخ الفلســــطيني خالل الفترة الواقعة ما بين 

وشــهدت هذا الفترة تصــعيدان وانتهاكات لقواعد القانون الدولي  81/18/9112وحتى  11/18/9112

اإلنســـاني واتفاقيات جنيا باســـتهدا  قوات االحتالل للمدنيين في قطاع غزة خصـــوصـــا المشـــاركين 

يرات العودة، والمشرفين على األمن على طول الخط الفاصل مع قطاع غزة، كما شددت من في مس

حصـارها على القطاع عبر تخفي  الوقود الخاص بمحطة توليد الههرباء الى قرابة النصا، كما واصلت 

تنفيذ ســـياســـة العقاا المماعي من خالل تشـــديدها للحصـــار على قطاع غزة وإغالق المعابر مخالفة 

قواعد القانون الدولي اإلنساني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكافة المواثيق واالتفاقيات  بذلك

الدولية ذات العالقة، التي تهفل حرية التنقل والحياة الهريمة لإلنســان دون أي قيد أو شــرا، واضــافة 

د ين، مخالفة بذلك  قواعالنتهاكاتها بحق األعيان المدنية، والصــيادين داخل المياا اإلقليمية، والمزارع

 القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما هاجمت طائرات قوات االحتالل العســــهرية مناطق عدة في القطاع خالل الشــــهر والتي تســــببت 

في اضرار واصابات مختلفة بحق المدنيين وممتلهاتهم. في هذا التقرير نرصد انتهاكات قوات االحتالل 

 على النحو التالي: 9112في قطاع غزة خالل شهر أغسطس 
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 إطالق النار واستهداف املدنيني واإلعتقال والقتل: أواًل

 

حيث تم رصد وتوثيق االنتهاكات  "أغسطس "سرائيلي انتهاكاتها بحق المواطنين خالل شهرحتالل اإلقوات اال واصلت
 التالية:

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   03:3لي الساعة حوا في 1/8/1102الخميس 
مدينة شرق  القرارة،بلدة  شرق  الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع خانيونس،مدينة  شرق 

  إصابات وقوع يسجل أن دون  واطنين،الم صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مماخانيونس، 

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،صباحا   00:11حوالي الساعة  في 3/8/1102سبتال
خان شرق  ،الكبيرةبلدة عبسان  شرق  ،الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة قطاع جنوب يونس،خان شرق 

 أن ون د عمالهم،أ  ترك و أراضيهم لمغادرة دفعهم ما والرعاة، المزارعين صفوف في والهلع الخوف من لةحا أثار ممايونس، 
 .إصابات وقوع يسجل

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ا ،صباح 03:7حوالي الساعة  في 4/8/1102حد األ
 من حالة أثار مما البلح،دير  شرق  الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة وسط قطاع البلح،شرق مدينة دير 

 .إصابات وقوع سجلي أن دون  ،عمالهمأ  ترك و أراضيهم لمغادرة دفعهم ما المزارعين، صفوف في والهلع الخوف

 الفاصل الشريط داخل متمركزةال اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،صباحا   04:8حوالي الساعة  في 4/8/1102حد األ
شرق  ،بلدة خزاعة شرق  األغنام، ورعاة الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع يونس،خان شرق 

 ،همعمالأ  ترك و أراضيهم لمغادرة دفعهم ما ،والرعاة المزارعين صفوف في لعواله الخوف من حالة أثار مما  ،خان يونس
 .إصابات وقوع يسجل أن دون 

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،صباحا   03:9حوالي الساعة  في 4/8/1102حد األ
شرق   ،الكبيرة عبسان بلدة شرق  الزراعية األراضي تجاه الرشاشة هاأسلحت ننيرا ،غزة جنوب قطاع ،مدينة خانيونس شرق 

 دون  ،عمالهمأ  ترك و أراضيهم لمغادرة دفعهم ما ،المزارعين صفوف في والهلع الخوف من حالة ثارأ مما  ،مدينة خانيونس
  إصابات وقوع يسجل أن

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي تاللاالح واتق أطلقت ،مساء   00:4حوالي الساعة  في 5/8/1102االثنين 
شرق  ،والفخاري  القرارةبلدتي  شرق   الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها ننيرا ،غزة جنوب قطاع ،مدينة خانيونس شرق 

  إصابات وقوع يسجل أن دون  ،نواطنيالم صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما  ،مدينة خانيونس
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 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   01:9حوالي الساعة  في 8/8/1102خميس ال
  ،ونسخان يشرق  ،بلدة خزاعة شرق  ،الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،خان يونسشرق 

 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،مواطنينلا صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما

 صلالفا الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل تقوا أطلقت ،صباحا   3:30حوالي الساعة  في 12/8/0211السبت 
ل فاصأربعة شبان أثناء محاولتهم التسلل عبر السياج ال تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزةوسط قطاع  ،شرق مدينة دير البلح
عبد  عبد الله أشرف موالشهداء ه ،وقامت قوات االحتالل باحتجاز جثامينهم همالستشهاد أدي مما ،شرق مدينة دير البلح

وجميعهم من  ،عاما(   11أحمد أيمن موسى العديني ) ،عاما ( 11عبد الله إسماعيل عليان الحمايدة ) ،عاما ( 19الغمري )
، من سكان قرية المصدر 30ورشاد صالح سلمان البديني) ،لمحافظة الوسطىسكان قرية وادي السلقا جنوب شرق ا  .عاما( 

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   03:5حوالي الساعة  في 10/8/1102االثنين 
مدينة شرق  ،الفخاري بلدة  شرق   راعيةالز  األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،مدينة خانيونس شرق 

  إصابات وقوع يسجل أن دون  ،نيواطنالم صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما  ،خانيونس

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:9حوالي الساعة  في 10/8/1102الثنين ا
شرق  ،الزيتون  حي شرق   الفلسطينية المقاومة يتبع موقع تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزةمدينة شرق  ،الزيتون  حي شرق 

 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،  ،المواطنين صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما  ،زة مدينة غ

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة ياإلسرائيل االحتالل قوات أطلقت ،مساء   01:1حوالي الساعة  في 13/8/1102الثالثاء 
 ،القرارةبلدتي عبسان الكبيرة و  شرق   الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،مدينة خانيونس شرق 

  إصابات وقوع يسجل أن دون  ،نواطنيالم صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما  ،مدينة خانيونسشرق 

 لاصالف الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   4:00حوالي الساعة  في 13/8/0211الثالثاء 
 ،مجموعة من الشبان الذي تواجدوا مقابل مخيم العودة تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزةجنوب قطاع  ،مدينة خانيونس شرق 
 وعوق يسجل أن دون  ،المواطنين صفوف في والهلع خوفال من حالة أثار مما  ،شرق مدينة خانيونس ، خزاعة بلدة شرق 

 إصابات

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   1:30الساعة  حوالي في 14/8/0211األربعاء 
 ،لدة خزاعةب شرق  ،م العودةقبالة مخي ،صحي صرف سيارة تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزةجنوب قطاع  ،شرق خان يونس
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،شرق خان يونس

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   3:00والي الساعة ح في 14/8/0211األربعاء 
ن شرق مجموعة من المواطني تجاه لدموعل المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة قطاع شمال ،جباليا مدينة شرق 

 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،بلدة جباليا
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 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:4حوالي الساعة  في 14/8/0211األربعاء 
 من حالة أثار مما  ،دير البلح شرق   الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة وسط قطاع ،دير البلح شرق 

  إصابات وقوع يسجل أن دون  ،نواطنيالم صفوف في والهلع الخوف

 فاصلال الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،صباحا   00:10حوالي الساعة  في 11/8/1102جمعة ال
مدينة شرق  ،خزاعةبلدة  شرق   يةالزراع األراضي تجاه شةالرشا أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،مدينة خانيونس شرق 

  إصابات وقوع يسجل أن دون  ،مواطنينال صفوف في عوالهل الخوف من حالة أثار مما  ،خانيونس

 أرض تجاه واريخص أربعة اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت ،صباحا   01:11 الساعة حوالي في 11/8/9101 لسبتا
 إصابات وقوع يسجل أن دون  ،قطاع غزة وسط ، البلحدير  مدينةفارغة شرق 

ع وقتجاه م صواريخ ثالثة اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت ،باحا  ص 11:11 الساعة حوالي في 11/8/1021 لسبتا
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،شرق مدينة غزة ،تدريب يتبع المقاومة الفلسطينية شرق حي التفاح

 صلالفا الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،صباحا   00:9حوالي الساعة  في 11/8/1021 لسبتا
  ،مدينة رفحشرق  ،بلدة الشوكة شرق   الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،مدينة رفحشرق 

 قوعو  يسجل أن دون  ،عمالهمأ  ترك و أراضيهم لمغادرة دفعهم ما ،زارعينالم صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما
 .إصابات

أطلقت اآلليات  و صاروخين اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت ،مساء   5:110 الساعة حوالي في 11/8/0211السبت 
 ء هم :واطنين والشهداثة مثال الستشهاد أدي مما ،العسكرية قذيفتين تجاه مجموعة من المواطنين شمال مدينة بيت الهيا

عاما (، ومحمد فريد سليمان أبو ناموس 13ومحمد سمير عبد الجواد الترامسي) ،عاما (15محمود عادل سعد الواليده )
 .إلى مستشفى األندونيسيكما أصيب مواطنين آخرين وتم نقل الجثامين واالصابات  ،عاما (11)

 اصلالف الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،صباحا   04:8حوالي الساعة  في 02/8/1021 لثالثاءا
  ،مدينة رفحشرق  ،بلدة الشوكة شرق   الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة اعجنوب قط ،مدينة رفحشرق 

 قوعو  يسجل أن دون  ،عمالهمأ  ترك و أراضيهم لمغادرة دفعهم ما ،زارعينالم صفوف في والهلع الخوف من حالة أثار مما
 .إصابات

ع وقتجاه م صواريخ أربعة اإلسرائيلي االحتالل طائرات قتأطل ،صباحا   05:1 الساعة حوالي في 00/8/1021 لخميسا
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،تدريب يتبع المقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة

تجاه موقع  صواريخ أربعة اإلسرائيلي االحتالل طائرات أطلقت ،صباحا   1:10 الساعة حوالي في 01/8/0211االثنين 
 .إصابات وقوع يسجل أن دون  ،غزة قطاع شمال ،شمال مدينة بيت الهيالفلسطينية تدريب يتبع المقاومة ا
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 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   10:00حوالي الساعة  في 08/8/0211األربعاء 
 ،قاومة الفلسطينيةالم أمنية  تتبعنقطة  تجاه المدفعية أسلحتها نيران ،غزة قطاع شمال محافظة فيشمال شرق مدينة بيت الهيا 

 .إصابات وقوع يسجل أن دون 

 

 مسيـــرة العــودة: انًياث

 

العودة السلمية  وكانت  في مسيرة واصلت قوات االحتالل على حدود قطاع غزة انتهاكها لحقوق المواطنين المشاركين
 على النحو التالي : أغسطس خالل شهر

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   05:1لساعة حوالي ا في 0/8/1102 جمعةال
 صفية أبو نطقةم شرق  واألطفال انالشب من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،جباليا مدينة شرق 

 للتأكيد على حق الالجئين ،اليات )مسيرة العودة(ضمن فع تظاهروا والذين ،غزة قطاع شمال محافظة في جباليا شرق  ،
 المستشفى إلى المصابين نقل تم ،أطفال 10 بينهم ،مواطن 10 إلصابة أدي مما ،بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

 .ومستشفى العودة سياألندوني

 الفاصل الشريط  داخل المتمركزة يلياإلسرائ االحتالل قوات أطلقت ،مساء   03:3حوالي الساعة  في 0/8/1102 جمعةال
ضمن  ظاهروات والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة مدينة شرق 

القرب من ب ،غزة مدينة شرق  الزيتون  حي شرق ودة الكبرى في "مخيم العودة المقام ألرض في مسيرة العيوم فعاليات يوم ا
 دون  ،واستمرت التظاهرات حتى ساعات المساء منهاالتي هجروا للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم  منطقة ملكة

 .العودألول مرة منذ انطالق مسيرة  وذلك ،إصابات وقوع يسجل أن

 لالفاص الشريط  داخل كزةالمتمر  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،،مساء   04:3حوالي الساعة  في 0/8/1102جمعة ال
يوم ضمن  اهرواتظ والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران  ،البريج شرق 

ستمرت او  ى حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منهابرى في مخيم العودة للتأكيد علاألرض في مسيرة العودة الك
 مستشفى إلى المصابين نقل  تم ،سيدات 3 و ،لاطفأ 1 بينهم مواطن 11 مما أدى الصابة رات حتى ساعات المساءالتظاه

 .األقصىشهداء 

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل واتق قتأطل ،مساء   01:4حوالي الساعة  في 0/8/1102جمعة ال
من ض تظاهروا والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،يونس خان مدينة شرق 

 ،مواطن 13 إلصابة مماأدي ،مسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونس
 .مدينة خان يونس في  ناصر ومستشفى األوروبي غزة مستشفى إلى ينالمصاب نقل تم ، لاطفأ 10 بينهم
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 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:5حوالي الساعة  في 0/8/1102جمعة ال
عاليات ضمن ف تظاهروا والذين واألطفال الشبان من عدد هتجا الرشاشة حتهاأسل نيران ،غزة جنوب قطاع ،رفح مدينة شرق 

لالجئين للتأكيد على حق ا رفح مدينة شرق  ،في بلدة الشوكةة الكبرى في "مخيم العودة" المقام يوم األرض في مسيرة العود
 4 بينهم ،مواطن 13 الصابةأدى مما  ساعات المساء حتىستمرت التظاهرات او  ،بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

 .ومستشفى الجزائري   رفحأبو يوسف النجار في مدينة  مستشفى إلى المصابين نقل  تم  ،لاطفأ

 الفاصل الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   03:5حوالي الساعة  في 1/8/1102جمعة ال
من ض تظاهروا والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها اننير  ،غزة جنوب قطاع ،يونس خان مدينة شرق 

 ،ينمواطن  إلصابة مماأدي ،إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونسمسيرة العودة الكبرى  
 .في مدينة خان يونس األوروبي غزة مستشفى إلى ينالمصاب نقل تم

 لالفاص الشريط  داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   30:3حوالي الساعة  في 11/8/1120جمعة ال
ضمن  ظاهروات والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة مدينة شرق 

القرب من ب ،غزة مدينة شرق  الزيتون  حي شرق مخيم العودة المقام يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "
 نقل تم ،طفل بينهم ،يننمواط 1  إلصابة أدي مماالتي هجروا ين بالعودة إلى ديارهم للتأكيد على حق الالجئ منطقة ملكة

 . الشفاء مستشفى إلى المصابين

 لالفاص الشريط  داخل المتمركزة اإلسرائيلي حتاللاال قوات أطلقت ،،مساء   04:3حوالي الساعة  في 11/8/1102جمعة ال
يوم ضمن  اهرواتظ والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز قنابلو  الرشاشة أسلحتها نيران  ،البريج شرق 

ستمرت او  التي هجروا منها األرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم
 .صىاألقشهداء  مستشفى إلى المصابين نقل  تم ،طفل بينهم ينمواطن 10 مما أدى الصابة التظاهرات حتى ساعات المساء

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:4حوالي الساعة  في 11/8/1102 جمعةال
 وأب نطقةم شرق  لواألطفا الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،جباليا مدينة شرق 

لالجئين للتأكيد على حق ا ،ضمن فعاليات )مسيرة العودة( تظاهروا والذين ،غزة قطاع شمال محافظة في جباليا شرق  ،صفية
 المستشفى إلى المصابين نقل تم ،طفل 11 بينهم ،مواطن17 بةإلصا أدي مما ،بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

 .ومستشفى العودة األندونيسي

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   03:4حوالي الساعة  في 11/8/1102جمعة ال
من ض تظاهروا والذين واألطفال الشبان من دعد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،يونس خان مدينة شرق 

 ،مواطن 13 إلصابة مماأدي ،قام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونسمسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" الم
 .في مدينة خان يونس  ناصر ومستشفى األوروبي غزة مستشفى إلى ينالمصاب نقل تم ،تسيدا 3و ،أطفال 5 بينهم
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 لالفاص شريطال داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:5حوالي الساعة  في 11/8/1102جمعة ال
عاليات ضمن ف تظاهروا والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،رفح مدينة شرق 

لالجئين للتأكيد على حق ا رفح مدينة شرق  ،في بلدة الشوكةلعودة" المقام يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم ا
 1 بينهم ،مواطن 71 مما أدى الصابة ساعات المساء حتىستمرت التظاهرات او  ،هجروا منها بالعودة إلى ديارهم التي

 .ري ومستشفى الجزائ  أبو يوسف النجار في مدينة رفح مستشفى إلى المصابين نقل  تم  ،أطفال

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:3الساعة حوالي  في 03/8/1102 جمعةال
 أبو نطقةم شرق  واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،جباليا مدينة شرق 

لالجئين للتأكيد على حق ا ،ضمن فعاليات )مسيرة العودة( تظاهروا والذين ،غزة قطاع شمال محافظة في جباليا شرق  ،صفية
 المستشفى إلى المصابين نقل تم ،طفل 18 بينهم ،مواطن 39 إلصابة أدي مما ،ديارهم التي هجروا منهابالعودة إلى 

 .ومستشفى العودة األندونيسي

 لالفاص الشريط  داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،،ء  مسا 03:3حوالي الساعة  في 03/8/1102جمعة ال
يوم ضمن  اهرواتظ والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة تهاأسلح نيران  ،البريج شرق 

ستمرت او  دة إلى ديارهم التي هجروا منهااألرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعو 
 .األقصىشهداء  مستشفى إلى المصابين نقل  مت ،مواطن 31 مما أدى الصابة التظاهرات حتى ساعات المساء

 لالفاص الشريط  داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   40:3حوالي الساعة  في 03/8/1102جمعة ال
ضمن  اظاهرو ت والذين لواألطفا الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة مدينة شرق 

القرب من ب ،غزة مدينة شرق  الزيتون  حي شرق يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة المقام 
 تم ،أطفال 3 بينهم ،نمواط 17  إلصابة أدي مماالتي هجروا ارهم للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى دي منطقة ملكة

 . الشفاء مستشفى إلى المصابين نقل

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:4الساعة  حوالي في 03/8/1102جمعة ال
من ض تظاهروا والذين ألطفالوا الشبان من عدد تجاه اشةالرش أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،يونس خان مدينة شرق 

 ،مواطن 45 إلصابة مماأدي ،مسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونس
 .في مدينة خان يونس  ناصر ومستشفى األوروبي غزة مستشفى إلى ينالمصاب نقل تم ،أطفال 10 بينهم

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات قتأطل ،مساء   03:4حوالي الساعة  في 03/8/1102جمعة ال
عاليات ضمن ف تظاهروا والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،رفح مدينة شرق 

لالجئين تأكيد على حق الل رفح مدينة شرق  ،في بلدة الشوكةلعودة" المقام يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم ا
 5 بينهم ،مواطن 30 مما أدى الصابة ساعات المساء حتىستمرت التظاهرات او  ،بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

 .ري ومستشفى الجزائ  أبو يوسف النجار في مدينة رفح مستشفى إلى المصابين نقل  تم  ،أطفال
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 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،ء  مسا 03:3الساعة  حوالي في 32/8/1102 جمعةال
 أبو نطقةم شرق  واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران ،جباليا مدينة شرق 

لالجئين للتأكيد على حق ا ،لعودة(ضمن فعاليات )مسيرة ا تظاهروا والذين ،غزة قطاع شمال محافظة في جباليا شرق  ،صفية
 ومستشفى األندونيسي المستشفى إلى المصابين نقل تم ،مواطن 8 إلصابة أدي مما ،بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

 .العودة

 صلفاال الشريط  داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل تقوا أطلقت ،،مساء   05:3حوالي الساعة  في 32/8/1102جمعة ال
يوم ضمن  اهرواتظ والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل الرشاشة أسلحتها نيران  ،البريج شرق 

ستمرت او  اتي هجروا منهاألرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم ال
 .األقصىشهداء  مستشفى إلى المصابين نقل  تم ،مواطن 11مما أدى الصابة ءالتظاهرات حتى ساعات المسا

 لالفاص الشريط  داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:4حوالي الساعة  في 32/8/1102جمعة ال
ضمن  ظاهروات والذين واألطفال لشبانا من عدد تجاه للدموع المسيلة الغاز وقنابل رشاشةال أسلحتها نيران ،غزة مدينة شرق 

القرب من ب ،غزة مدينة شرق  الزيتون  حي شرق يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة المقام 
 تم ،أطفال 4 بينهم ،نمواط 15  إلصابة أدي مامالتي هجروا للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم  منطقة ملكة

 . الشفاء مستشفى إلى المصابين لنق

 لالفاص الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   00:4الساعة  حوالي في 32/8/1102جمعة ال
من ض تظاهروا والذين واألطفال لشبانا من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،يونس خان مدينة شرق 

 ،مواطن 11 إلصابة مماأدي ،الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونسمسيرة العودة 
 .في مدينة خان يونس  ناصر ومستشفى األوروبي غزة مستشفى إلى ينالمصاب نقل تم

 لالفاص الشريط داخل كزةالمتمر  اإلسرائيلي االحتالل قوات أطلقت ،مساء   01:4حوالي الساعة  في 32/8/1102جمعة ال
عاليات ضمن ف تظاهروا والذين واألطفال الشبان من عدد تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ،غزة جنوب قطاع ،رفح مدينة شرق 

لالجئين للتأكيد على حق ا رفح مدينة شرق  ،في بلدة الشوكةيوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة" المقام 
 9 بينهم ،مواطن 30 مما أدى الصابة ساعات المساء حتىستمرت التظاهرات او  ،ديارهم التي هجروا منهابالعودة إلى 

 .ومستشفى الجزائري   أبو يوسف النجار في مدينة رفح مستشفى إلى المصابين نقل  تم  ،أطفال
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 التوغالت داخل األراضي: الثًاث

 

في المناطق الحدودية "المناطق  ة  المواطنين في قطاع غزة وخاص قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بحق واصلت
بتجريف وهدم وإطالق نار خالل تقدمها داخل المناطق الزراعية  "يوليو "قامت آليات االحتالل خالل شهر حيث  "،العازلة

بالغ ا يعود بالضرر الزارع ومنازل المواطنين وتقوم بتجريفها كل فترة مممقوات االحتالل  الحدودية، وتستهدفواألماكن 
 عليهم وكانت آخرها على النحو التالي: 

 ،كريةعس آليات أربعةمعززة بوات االحتالل اإلسرائيلي معززة توغلت ق ،صباحا   30:7حوالي الساعة  في 3/8/1021سبتال
 ،بأعمال تسوية وتجريف حيث قامت ،وسط غزة ،مدينة دير البلح ،اقعة شرق في األراضي الو  ،متر( 07مسافة تقدر بحوالي )

 .وانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع إ صابات

 ،آليات عسكرية بأربعتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة  ،صباحا   03:8الساعة  حوالي في 5/8/1021ثنين اال 
 ،ذاة حدود الفصل الشرقيةبمحا ،شرق مدينة غزة زيتون الاضي الواقعة شرق حي في األر  ،متر( 07مسافة تقدر بحوالي )

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

 ،آليات عسكرية أربعةتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة ب ،صباحا   00:8الساعة  حوالي في 14/8/1021األربعاء 
بمحاذاة حدود الفصل  ،في محافظة شمال غزة حانون مدينة بيت  ق ر في األراضي الواقعة ش ،متر( 07فة تقدر بحوالي )مسا

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

 ،إلسرائيلي معززة بخمس آليات عسكريةتوغلت قوات االحتالل ا ،صباحا   9:30الساعة  حوالي في 00/8/0211الخميس 
حيث قامت  ،وسط قطاع غزة ،شرق قرية وادي غزة )جحر الديك(ي األراضي الواقعة ف ،متر( 100بحوالي )مسافة تقدر 

 .وانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع إ صابات ،بأعمال تسوية وتجريف

 ليات بعدد من اآلتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة  ،صباحا   00:7الساعة  حوالي في 01/8/1021ثنين ال ا
ت حيث قام ،غزة قطاع جنوب ،شرق مدينة خانيونس ،شرق بلدة عبسان الكبيرة ،(متر 100)مسافة تقدر بحوالي  ،عسكريةال

  دون أن يسجل وقوع إ صابات وانسحبت من المكان ،بأعمال تسوية وتجريف

 ،آليات عسكرية أربعةرائيلي معززة بتوغلت قوات االحتالل اإلس ،صباحا   00:8لي الساعة حوا في 08/8/1021األربعاء 
بمحاذاة حدود الفصل  ،في محافظة شمال غزة حانون مدينة بيت  رق في األراضي الواقعة ش ،متر( 010مسافة تقدر بحوالي )

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

 ،ةعسكري آليات بستةوات االحتالل اإلسرائيلي معززة توغلت ق ،صباحا   00:11الساعة  حوالي في 31/8/1021سبت ال
 ،حيث قامت بأعمال تسوية وتجريف ،وسط غزة ،البريحمخيم في األراضي الواقعة شرق  ،متر( 07مسافة تقدر بحوالي )

 .إ صابات وانسحبت من المكان دون أن يسجل وقوع



 

19 
 

 

 قلييية لقطاع غزةاإلعتداءات على الصيادين داخل املياه اإل: رابًعا

إلبحار ا قوات االحتالل ممارسة انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين ومحاربتهم في رزقهم حيث منعتهم من واصلت
دولية والمعاهدات ال الموقعةلالتفاقيات خطيرا   األمر الذي يعتبر انتهاكا   ،"أميال بحرية في عرض البحر1لمسافة تزيد عن"

الية االنتهاكات الت تم رصد وتوثيقواصلت اعتدائها على الصيادين واعتقالهم، وقد  كماميل( بحري 10مسافة )والمحددة 
 بحقهم:

 طاعق بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   00:5 الساعة حوالي في 4/8/1021حد األ
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وقوع يسجل أن ن دو  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   لمنطقةا من للفرار اضطروا الذين الصيادين،

 قطاع بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،مساء   03:8 الساعة حوالي في 4/8/1021حد األ
 لخوفا من حالة أثار مما ،تهابمطارد وقامت ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة مدينة غرب ،غزة

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

 اعقط حرب عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،مساء   03:11 الساعة حوالي في 4/8/1021حد األ
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع مالش ،غرب بلدة بيت الهيا شمال منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وقوع يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة نم للفرار اضطروا الذين الصيادين،

 طاعق بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   03:4 الساعة حوالي في 5/8/0211االثنين
 لخوفا من حالة أثار مما ،مطاردتهاب وقامت ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة مدينة غرب ،غزة

 أن دون  ،صابةاإل أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين ،الصيادين صفوف في ينالشديد والهلع
 .إصابات وقوع يسجل

 طاعق بحر عرض يف المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   11:00 الساعة حوالي في 5/8/0211االثنين
لى بعد عوحصار قارب صيد وقامت بمالحقة  ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل تهارشاش نيران ،غزة مدينة غرب ،غزة

عام(  11) عوض طارق عبد الرازق بكر ميل بحري مقابل ميناء غزة البحري غرب مدينة غزة،  واعتقلت الصياد 5حوالي 
 .لجهة مجهولة هوتم اقتياد ،من سكان مخيم الشاطئ
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اع عرض بحر قطأطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في  ،صباحا   30:5 عةالسا حوالي في 1/8/1021الثالثاء 
ون على الذين كانوا يبحر  الصيادين نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ،قطاع غزة جنوب ،رفحقبالة شواطئ  ،غزة

لهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين مما أثار حالة من الخوف وا ،وقامت بمطاردتها ،ي " ميل بحر  3مسافة تقل عن" 
  .دون أن يسجل وقوع إصابات ،من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة اضطروا للفرار من المنطقة خوفا  

 عرض بحر قطاعالمتمركزة في  أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية ،مساء   00:10 الساعة حوالي في 1/8/1021الثالثاء 
مما  ،اردتهاوقامت بمط ،الصيادين نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ،قطاع غزة جنوب ،نيونسخاقبالة شواطئ  ،غزة

م لالعتقال من تعرضه أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا  
  .دون أن يسجل وقوع إصابات ،بةأو اإلصا

 طاعق بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،مساء   00:4 الساعة حوالي في 8/8/1021لخميس ا
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة
 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،ردتهابمطا وقامت ،بحري  ميل " 4 عن" تقل مسافة على رون يبح

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

 اعقط بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  قتأطل ،مساء   30:9 الساعة حوالي في 1/8/1021الجمعة 
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين لهلعوا الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وقوع يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من فرارلل اضطروا الذين الصيادين،

 عرض بحر قطاعأطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في  ،مساء   30:4 الساعة حوالي في 12/8/1021السبت 
مما  ،اردتهاوقامت بمط ،الصيادين اه قواربنيران رشاشتها بشكل كثيف تج ،قطاع غزة جنوب ،نسخانيو قبالة شواطئ  ،غزة

م لالعتقال من تعرضه أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا  
  .دون أن يسجل وقوع إصابات ،أو اإلصابة

عرض بحر قطاع ة اإلسرائيلية المتمركزة في أطلقت الزوارق الحربي ،مساء   00:9 الساعة حوالي في 10/8/1021األحد 
مما  ،اردتهاوقامت بمط ،الصيادين نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ،قطاع غزة جنوب ،خانيونسقبالة شواطئ  ،غزة

تقال م لالعمن تعرضه ن اضطروا للفرار من المنطقة خوفا  أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذي
  .دون أن يسجل وقوع إصابات ،أو اإلصابة

 طاعق بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،مساء   00:4 الساعة حوالي في 15/8/1021لخميس ا
 كانوا لذينا ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وعوق يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين،
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 ربح عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،،صباحا   03:9 الساعة حوالي في 11/8/1021لجمعة ا
 الذين ،يادينالص قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة قطاع
 في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" لتق مسافة على يبحرون  كانوا

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

 قطاع بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية يةالحرب الزوارق  أطلقت ،صباحا   00:9 الساعة حوالي في 11/8/1021 لسبتا
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وقوع يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين،

 عرض بحر قطاعأطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في  ،مساء   30:5 الساعة حوالي في 11/8/1021 لسبتا
رون على ذين كانوا يبحال الصيادين نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ،قطاع غزة جنوب ،رفحقبالة شواطئ  ،غزة

مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين  ،وقامت بمطاردتها ،" ميل بحري  3مسافة تقل عن" 
  .ع إصاباتدون أن يسجل وقو  ،من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة اضطروا للفرار من المنطقة خوفا  

 طاعق بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،مساء   04:4 الساعة حوالي في 11/8/1021 لسبتا
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من ةحال أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 "عن تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وقوع يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين،

 طاعق بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   10:7 الساعة حوالي في 18/1/1021األحد 
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،جباليا غرب ،السودانية منطقة غرب ،غزة

 فصفو  في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتإصاب وقوع يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين،

 بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   03:7 الساعة حوالي في 02/8/1021 الثالثاء
 الذين ،يادينالص قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة قطاع
 في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

  .إصابات وعوق يسجل أن دون  ،ةاإلصاب أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف

 بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،مساء   00:10 الساعة حوالي في 02/8/1102 الثالثاء
 الذين ،يادينالص قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة قطاع
 في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،مطاردتهاب وقامت ،بحري  ميل " 1 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

  .إصابات وعوق يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين، صفوف
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 ربح عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   03:1 الساعة حوالي في 00/8/1021 الخميس
 الذين ،يادينالص قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة قطاع
 في الشديدين والهلع فالخو  من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

  .إصابات وعوق يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال تعرضهم من خوفا   المنطقة من للفرار ااضطرو  الذين الصيادين، صفوف

 قطاع بحر عرض في المتمركزة اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،صباحا   05:1 الساعة حوالي في 01/8/1021 االثنين
 كانوا الذين ،الصيادين قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،ةالواح منطقة ،غزة

 صفوف في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون 
  .اتبإصا وقوع يسجل أن دون  ،اإلصابة أو لالعتقال رضهمتع من خوفا   المنطقة من للفرار اضطروا الذين الصيادين،

عرض بحر أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في  ،مساء   10:10 الساعة حوالي في 01/8/1021الثالثاء 
ا يبحرون و الذين كان الصيادين نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ،قطاع غزة جنوب ،رفحقبالة شواطئ  ،قطاع غزة

مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين،  ،ت بمطاردتهاوقام ،" ميل بحري  3على مسافة تقل عن" 
  .دون أن يسجل وقوع إصابات ،من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا  

 ربح عرض في زةالمتمرك اإلسرائيلية الحربية الزوارق  أطلقت ،احا  صب 03:8 الساعة حوالي في 08/8/1021 األربعاء
 الذين ،يادينالص قوارب تجاه كثيف بشكل رشاشتها نيران ،غزة قطاع شمال ،غرب بلدة بيت الهيا ،الواحة منطقة ،غزة قطاع
 في الشديدين والهلع الخوف من حالة أثار مما ،بمطاردتها وقامت ،بحري  ميل " 3 عن" تقل مسافة على يبحرون  كانوا

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

 

 احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزةاستيرار : خامسًا

ع غزة فلسطيني في قطا مليون عن اثنان  ما يزيدياسة العقاب الجماعي بحق سلطات االحتالل اإلسرائيلي سواصل ت     
ل استمرار إغالق كافة المعابر والمنافذ المتصلة بالقطاع والتحكم بدخول البضائع والمستلزمات الضرورية، وذلك من خال

 ئعمحدودة باإلضافة إلى تحكمها في نوعية البضا أيامإال  الوحيد لقطاع غزةمعبر كرم أبو سالم التجاري  حيث لم تقم بفتح
ترك ما  حاجة المواطن الفلسطيني وهو ياجات وال تفي إال بجزء بسيط منالتي تدخلها والتي ال تغطى كافة القطاعات واالحت

خطيرا  على كافة نواحي الحياة في قطاع غزة خاصة على الصعيد الخدماتي واالقتصادي األمر الذي يشكل مخالفة لكافة  أثرا  
 لية، التي تحظر العقوبات الجماعية. القوانين والمواثيق واألعراف الدو 
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 التوصيات

 

استتتتتنكاره الستتتتتتمرار االعتداءات واالنتهاكات اإلستتتتترائيلية علي قطاع  حماية لحقوق االنساااا  مركزجدد  ي
غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مستتتتتتتتتئولياته اتجاه االنتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات االحتالل من خالل 

 سا حماية لحقوق اإلن مركزهذا الستياق فنن  ن واألطفال والنستاء واستتهداف األعيان المدنية وفياستتهداف المدني
إذ يؤكد بأن هذه االنتهاكات المتكررة تأتى نتيجة لصتتتتتتتمت المجتمع الدولي وعدم محاستتتتتتتبة قوات االحتالل علي ما 

ثل هذه لى االستتتتتمرار في ارتكاب مترتكبه من جرائم بحق أبناء الشتتتتعب الفلستتتتطيني والذي بدوره شتتتتجع االحتالل ع
ان المركز يتتدعو التتدول األطراف الستتتتتتتتتتتتتتاميتتة والمتعتتاقتتدة على اتفتاقيتتة جنيف الرابعتتة بتحتتديتد موقفهتتا كتتذلتك فت ،الجرائم

وتحمل مستتتتتتتئوليتها اتجاه ما يحدت من انتهاك لقواعد القانون الدولي اإلنستتتتتتتاني والتفاقية جنيف الرابعة والتي كفلت 
ب المركز مجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان بالتحرك كما ويطال ،عيتان المتدنيتة من عتدم االعتتداء عليهتاحمتايتة المتدنين واأل

،  اأحد عشتتتتتتر عامالفوري لمنع االنتهاكات اإلستتتتتترائيلية والعمل على إنهاء الحصتتتتتتار المفروض على قطاع غزة منذ 
ة رب أمام المحاكم الجنائيكما يطالب المركز بضتترورة مالحقة مجرمين الحرب اإلستترائيليين ومحاكمتهم كمجرمي ح

 ن تلك الجرائم كي يسود الحق وتتحقق العدالة.الدولية وعدم إعفائهم م

 

 ىانتهـ

 

  

 
 

 
 


