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 اإلسرائيلي في قطاع غزة  االحتاللانتهاكات قوات 
 م 2019 أكتوبر 31إلى  01في الفترة من 

 

 : ملخص التقرير

خالل المشاركين في مسيرات العودة الفلسطينيين  من اعتداءاتها وانتهاكاتها بحققوات االحتالل اإلسرائيلي  صعدت    

آخرين، مواطنا معظمهم بالرصاص الحي، واستشهاد 300حيث تسببت في اصابة اكثر من  ، 2019 أكتوبر لعام شهر

 . متجاهلة كل المطالبات لها باحترام حقوقهم في التظاهر واحترام قواعد القانون الدولي في التعامل مع المتظاهرين

ضد قطاع غزة من خالل عمليات التوغل واعمال التجريف حيث صعدت قوات االحتالل من اعتداءاتها وفي سياق متصل 

خالل الشهر اربع عمليات توغل، وواحد وعشرين عملية اطالق نار واعتقال فقد رصد باحثو المركز ، وتدمير ممتلكاتهم

 اربع مواطنين وسط حالة من الرعب والهلع التي تخللتها في اوساط المواطنين.

وخالل نفس الشهر واصلت قوات االحتالل حصارها لقطاع غزة، وفرض قيود على حركة تنقل المواطنين والبضائع  

واطنين والتجار واصحاب االعمال، فقد اغلقت قوات االحتالل معبر كرم ابو سالم التجاري وهو ملحقة اضرار جسيمة للم

يوما، كما واصلت مضايقاتها للمواطنين والعبارين عبر معبر بيت حانون الحدودي 15المعبر الوحيد الفعال مع قطاع غزة 

 المخصص لألفراد.

شنت قامت فالصيادين الفلسطينيين في عرض البحر ،  على داءاتهااعتالبحرية اإلسرائيلية االحتالل قوات  واصلتكما 

  بحسب باحثي المركز. الصيد فيهاالمائية البحرية المسموح لهم  المنطقة( اعتداء على الصيادين داخل 29)
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 مقـــدمــة

 1/10/2019قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني خالل الفترة الواقعة ما بين  واصلت    

وانتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف  وشهدت هذه الفترة تصعيداً  31/10/2019وحتى 

المياه اإلقليمية، والمزارعين، باستهداف قوات االحتالل للمدنيين في قطاع غزة واألعيان المدنية، والصيادين داخل 

قواعد القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات  تخالف بذلك وهيلحصار على قطاع غزة ل هاشديدكما واصلت ت

 والمواثيق الدولية.

 3مقتل  أسفرت عن 2019أكتوبر  فقد قامت قوات االحتالل بسلسلة من االعتداءات على قطاع غزة خالل شهر

ودية اعتداءاتها ضد المدنيين العزل في المناطق الحدوماتزال قوات االحتالل تواصل . مواطنين  8مواطنين واعتقال 

 .من خالل توغالتها المتكررة في مناطق التماس التي تسمي "المناطق العازلةغزة لقطاع 

وتزايد االنتهاكات ضد ويرصد التقرير تزايد االعتداءات على الصيادين في عرض البحر مقابل شواطئ قطاع غزة،  

والمتوسطة  خطيرةصاباتهم بين التراوحت إ امواطن 344 صابةإل المشاركين في مسيرة العودة السلمية ، مما أدى

واالستمرار في إتباع سياسة العقاب الجماعي من خالل استمرار تشديدها للحصار على قطاع غزة وإغالق المعابر 

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

 تكفل حرية التنقل والحياة الكريمة لإلنسان دون أي قيد أو شرط.العالقة، التي 

التي قامت بها قوات االحتالل خالل الفترة الواقعة بين األول وهذا التقرير يرصد االنتهاكات في قطاع غزة  "

 "أكتوبر ن منيلثالثوا والحادي

 

  



 

 إطالق النار واستهداف المدنيين واالعتقال والقتلأوال: 
 

" حيللث تللم رصللد وتوثيللق أكتللوبر" هاكاتهللا بحللق المللواطنين خللالل شللهراإلسللرائيلي انت االحللتاللواصلللت قللوات 

 االنتهاكات التالية:

  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  7:40حوالي الساعة   في 2/10/2019األربعاء ، ً صباحا
األراضي غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه  جنوب قطاعمدينة رفح ،  بلدة الشوكة ، شرق الشريط الفاصل شرق

المكان وترك  ما دفعهم لمغادرة مزارعين ،مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال شرق رفح ،   الزراعية
  ، دون أن يسجل وقوع إصابات أعمالهم

 سرائيلي المتمركزة داخل الشريط صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإل 7:20في حوالي الساعة  3/10/2019 خميسال
حي  شرق  األراضي الزراعية، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مدينة غزة شرق شرق حي الشجاعية ، الفاصل 

،  عمالهمأمما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ، ما دفعهم لمغادرة أراضيهم و ترك  الشجاعية  ، 
 . دون أن يسجل وقوع إصابات

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  3:10في حوالي الساعة  5/10/2019لسبت ا
مما دير البلح ، شرق   غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرق دير البلح ، وسط قطاعالفاصل 

عمالهم ، دون أن يسجل أمغادرة أراضيهم و ترك أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ، ما دفعهم ل
 . وقوع إصابات

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  4:50في حوالي الساعة  5/10/2019لسبت ا
حي  شرق رعاة األغنام المتواجدين، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مدينة غزة شرق شرق حي الشجاعية ، الفاصل 

، دون  عمالهمأو ترك  المكان، ما دفعهم لمغادرة رعاة مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال شجاعية  ، ال
 . أن يسجل وقوع إصابات

  صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  8:00حوالي الساعة   في 8/10/2019الثالثاء
  األراضي الزراعيةغزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه  مدينة رفح ، جنوب قطاع بلدة الشوكة ، شرق الفاصل شرق
،  المكان وترك أعمالهم ما دفعهم لمغادرة مزارعين ،مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال شرق رفح ، 

  دون أن يسجل وقوع إصابات
  ت االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط صباحاً ، أطلقت قوا 7:30حوالي الساعة  في 9/10/2019األربعاء

خان يونس شرق  ، غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية خان يونس ، جنوب قطاعالفاصل شرق 
عمالهم ، دون أن أمما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ، ما دفعهم لمغادرة أراضيهم و ترك 

 يسجل وقوع إصابات
 أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  9:00حوالي الساعة  في 10/10/2019الخميس ، ً صباحا

 شرق المواطنين المتواجدين، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مدينة غزة شرق شرق حي الشجاعية ، الشريط الفاصل 
، دون أن يسجل وقوع المكانعهم لمغادرة ، ما دفهم مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف حي الشجاعية  ، 

 . إصابات
 أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  9:10حوالي الساعة  في 10/10/2019الخميس ، ً صباحا

شرق  ، غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية خان يونس ، جنوب قطاعالشريط الفاصل شرق 
 .، دون أن يسجل وقوع إصابات عمالهمأأراضيهم و ترك م

 

  صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  7:10حوالي الساعة  في 13/10/2019األحد
مما المغازي ، شرق   غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرق المغازي ، وسط قطاعالفاصل 

عمالهم ، دون أن يسجل أصفوف المزارعين ، ما دفعهم لمغادرة أراضيهم و ترك  أثار حالة من الخوف والهلع في
 . وقوع إصابات

  صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  8:00حوالي الساعة  في 14/10/2019االثنين
بلدة عبسان شرق  ، اضي الزراعيةغزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األر خان يونس ، جنوب قطاعالفاصل شرق 

مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ، ما دفعهم لمغادرة أراضيهم و  خان يونس ، ، شرق  الكبيرة
 . ، دون أن يسجل وقوع إصابات عمالهمأترك 



 

  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  11:00حوالي الساعة   في 14/10/2019االثنين ، ً المتمركزة داخل صباحا
غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي  مدينة رفح ، جنوب قطاع بلدة الشوكة ، شرق الشريط الفاصل شرق

  ، دون أن يسجل وقوع إصابات مواطنينمما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال شرق رفح ،   الزراعية
  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  مساءً  4:00حوالي الساعة   في 15/10/2019الثالثاء ،

شرق   رعاة األغنام غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه  مدينة رفح ، جنوب قطاع بلدة الشوكة ، شرق الفاصل شرق
أن  ، دون المكان وترك أعمالهم ما دفعهم لمغادرة رعاة ،مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال رفح ، 

  يسجل وقوع إصابات
  صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  8:00حوالي الساعة  في 18/10/2019الجمعة

 بلدة خزاعةشرق  ، غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية خان يونس ، جنوب قطاعالفاصل شرق 
مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ، ما دفعهم لمغادرة أراضيهم و ترك خان يونس ، شرق 

 عمالهم ، دون أن يسجل وقوع إصاباتأ
  مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  1:00حوالي الساعة  في 21/10/2019االثنين

مال مدينة ش ، زة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعيةغ مال مدينة بيت الهيا، شمال قطاعالفاصل ش
  ، دون أن يسجل وقوع إصاباتالمواطنين مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ،  بيت الهيا

  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  7:00حوالي الساعة  في 22/10/2019الثالثاء ، ً صباحا
 شرق المواطنين المتواجدين، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مدينة غزة شرق شرق حي الشجاعية ، صل الشريط الفا

، دون أن يسجل وقوع المكان، ما دفعهم لمغادرة هم مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف حي الشجاعية  ، 
 . إصابات

  أطلقت قو 8:00حوالي الساعة  في 22/10/2019الثالثاء ، ً ات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل صباحا
بلدة شرق  ، غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية خان يونس ، جنوب قطاعالشريط الفاصل شرق 

مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين ، ما دفعهم لمغادرة أراضيهم و خان يونس ، شرق  خزاعة
 يسجل وقوع إصابات عمالهم ، دون أنأترك 

  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  8:30حوالي الساعة  في 22/10/2019الثالثاء ، ً صباحا
 شرق جباليا ،   غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرق جباليا، شمال قطاعالشريط الفاصل 

  .، دون أن يسجل وقوع إصابات مواطنينمما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال
  مساًء ، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  11:00في حوالي الساعة  24/10/2019الخميس

الشريط الفاصل شرق بلدة الشوكة ، شرق مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة ، مواطنين أحدهما طفل  وهم المواطن 
عاماً( وهم من سكان 17عاماً( ، والطفل عيسى عبد هللا سلمان أبو سنيمة )  20)  وسام عبد العزيز عطوة الدباري،

 بلدة الشوكة ، أثناء محاولتهما اجتياز السياج الفاصل شرق المخيم . 
  صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  8:30حوالي الساعة  في 25/10/2019الجمعة

شرق بيت   غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية مدينة بيت حانون ، شمال قطاعشرق الفاصل 
 . ، دون أن يسجل وقوع إصابات مواطنينمما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال حانون ، 

  صباحاً ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  9:30حوالي الساعة  في 27/10/2019األحد
شرق بيت   غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية شرق مدينة بيت حانون ، شمال قطاعالفاصل 
 . ، دون أن يسجل وقوع إصابات مواطنينمما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف ال حانون ، 

  مساًء ، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  11:00في حوالي الساعة  28/10/2019االثنين
الشريط الفاصل شرق بلدة الشوكة ، شرق مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة ، مواطنين أحدهما طفل  وهم المواطن 

( وهم من سكان بلدة النصر عاماً 17عاماً( ، والطفل وسام ناهض حافظ أبو رزق )  21محمد عيسى سالم الهسي )
 شمال رفح ، أثناء محاولتهما اجتياز السياج الفاصل شرق رفح . 

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  8:00في حوالي الساعة  28/10/2019 ثنيناال
حي  شرقالمواطنين  وعة منمجم ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاهمدينة غزة شرق شرق حي الشجاعية ، الفاصل 

 . ، ، دون أن يسجل وقوع إصاباتهم مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الشجاعية  ، 
  مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  1:00حوالي الساعة  في 29/10/2019الثالثاء

 بلدة خزاعةشرق  ، غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه األراضي الزراعية خان يونس ، جنوب قطاعالفاصل شرق 
 . ، دون أن يسجل وقوع إصاباتالمواطنين مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف خان يونس ، شرق 

  



 

 ً  ودةـــيرة العـــمس: ثانيا

على حدود قطاع غزة انتهاكها لحقوق المواطنين المشاركين في مسيرة العودة السلمية   اإلحتاللواصلت قوات 

 على النحو التالي : أكتوبر" "وكانت خالل شهر

 مساًء ، ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  الشريط  3:00حوالي الساعة  في 4/10/2019جمعة ال

نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين   ،البريج  الفاصل شرق

تظاهروا ضمن يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم 

نقل  ، تم  لاطفأ 4بينهم  مواطن 16واستمرت التظاهرات حتى ساعات المساء مما أدى الصابة  التي هجروا منها

 شهداء األقصى . المصابين إلى مستشفى

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  3:30في حوالي الساعة  4/10/2019 جمعةال

شبان واألطفال الفاصل شرق مدينة جباليا ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من ال

شرق جباليا في محافظة شمال قطاع غزة ، والذين تظاهروا ضمن فعاليات )مسيرة العودة(  منطقة أبو صفية  ،شرق 

عالء نزار عايش  ، للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها مما أدى الستشهاد المواطن

 9بينهم  مواطن ،12كما أصيب يب بعيار ناري في الصدر ، عام ( من سكان بيت حانون ، وأص 28حمدان، )

 .تم نقل المصابين إلى المستشفى األندونيسي ومستشفى العودة أطفال ، 

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  الشريط  4:00في حوالي الساعة  4/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

ي الزيتون شرق تظاهروا ضمن يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة المقام شرق ح

 11 مدينة غزة ، بالقرب من منطقة ملكة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا مما أدي إلصابة 

 نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء  .أطفال ، تم  7بينهم  مواطن ،

 ي المتمركزة داخل الشريط مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيل 4:10حوالي الساعة  في 4/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

تظاهروا ضمن مسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونس، 

في   إلى مستشفى غزة األوروبي ومستشفى ناصر ينتم نقل المصاب ال  ،طفأ 4ين ، بينهم مواطن 9 مماأدي إلصابة

 . مدينة خان يونس

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  4:30حوالي الساعة  في 4/10/2019جمعة ال

الشبان واألطفال والذين الفاصل شرق مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من 

تظاهروا ضمن فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة" المقام في بلدة الشوكة ، شرق مدينة 

ساعات المساء مما  حتى، واستمرت التظاهرات  رفح للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

  نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح ،  تم  لاطفأ 6هم بينمواطن ،  19أدى الصابة 

 ومستشفى الجزائري  .

  ظهراً ، أعلنت المصادر الطبية في وزارة الصحة عن استشهاد  12:30في حوالي الساعة  7/10/2019االثنين

والذي أصيب بعيار  حانون ،  عاما( ، من سكان أبراج الندى في بيت 20المواطن فادي أسامه رمضان حجازي )

بينما  2/2019/ 22يوم    ناري في الفخذين أدي لقطع في األوردة واألوتار والشرايين ، أطلقه تجاهه جنود االحتالل

 كان مشاركا في في مسيرة العودة الكبرى شرق جباليا ، شمال قطاع غزة .

 االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  مساًء ، أطلقت قوات 3:00في حوالي الساعة  11/10/2019 جمعةال

الفاصل شرق مدينة جباليا ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال 

شرق جباليا في محافظة شمال قطاع غزة ، والذين تظاهروا ضمن فعاليات )مسيرة العودة(  منطقة أبو صفية  ،شرق 

تم أطفال ،  8بينهم  مواطن ، 21د على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، مما أدي إلصابة ، للتأكي

 .نقل المصابين إلى المستشفى األندونيسي ومستشفى العودة 

 مساًء ، ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل   3:30حوالي الساعة  في 11/10/2019جمعة ال

نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال   ،البريج  الفاصل شرق الشريط



 

والذين تظاهروا ضمن يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى 

 ، تم  لاطفأ 8بينهم  مواطن 15مساء مما أدى الصابة واستمرت التظاهرات حتى ساعات ال ديارهم التي هجروا منها

 شهداء األقصى . نقل المصابين إلى مستشفى

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  الشريط  4:00في حوالي الساعة  11/10/2019جمعة ال

لدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين الفاصل شرق مدينة غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة ل

تظاهروا ضمن يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة المقام شرق حي الزيتون شرق 

 6 مدينة غزة ، بالقرب من منطقة ملكة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا مما أدي إلصابة 

 نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء  .ينهم طفالن ، تم ب ، ينمواطن

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  4:30حوالي الساعة  في 11/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

ا ضمن مسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونس، تظاهرو

في   إلى مستشفى غزة األوروبي ومستشفى ناصر ينتم نقل المصاب ن  ،طفال، بينهم  مواطن 11 مماأدي إلصابة

 . مدينة خان يونس

 أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط مساًء ،  5:00حوالي الساعة  في 11/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

تظاهروا ضمن فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة" المقام في بلدة الشوكة ، شرق مدينة 

ساعات المساء مما  حتى، واستمرت التظاهرات  للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها رفح

  نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح ،  تم  لاطفأ 8بينهم مواطن ،  25أدى الصابة 

 ومستشفى الجزائري  .

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  الشريط  3:00في حوالي الساعة  18/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

ي الزيتون شرق تظاهروا ضمن يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة المقام شرق ح

 23 مدينة غزة ، بالقرب من منطقة ملكة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا مما أدي إلصابة

 نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء  .أطفال ، تم  10بينهم  مواطن ،

 لي المتمركزة داخل الشريط مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائي 3:30في حوالي الساعة  18/10/2019 جمعةال

الفاصل شرق مدينة جباليا ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال 

شرق جباليا في محافظة شمال قطاع غزة ، والذين تظاهروا ضمن فعاليات )مسيرة العودة(  منطقة أبو صفية  ،شرق 

تم طفل ،  16بينهم  مواطن ، 24بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، مما أدي إلصابة ، للتأكيد على حق الالجئين 

 .نقل المصابين إلى المستشفى األندونيسي ومستشفى العودة 

 مساًء ، ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل   4:00حوالي الساعة  في 18/10/2019جمعة ال

نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال   ،البريج  الشريط الفاصل شرق

والذين تظاهروا ضمن يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى 

أطفال ،  9 بينهم،  مواطن 22 واستمرت التظاهرات حتى ساعات المساء مما أدى الصابة ديارهم التي هجروا منها

 شهداء األقصى . نقل المصابين إلى مستشفى تم 

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  4:30حوالي الساعة  في 18/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

يونس، تظاهروا ضمن مسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان 

 إلى مستشفى غزة األوروبي في مدينة خان يونس ينتم نقل المصاب ين ، بينهم طفالن ،مواطن 6 مماأدي إلصابة

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  4:40حوالي الساعة  في 18/10/2019جمعة لا

الرشاشة تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين  الفاصل شرق مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها

تظاهروا ضمن فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة" المقام في بلدة الشوكة ، شرق مدينة 



 

طفل  11 بينهممواطن ،  25، مما أدى الصابة  رفح للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

 ومستشفى الجزائري  .  نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح م ،  ت

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  3:00في حوالي الساعة  25/10/2019جمعة ال

ه عدد من الشبان واألطفال الفاصل شرق مدينة جباليا ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجا

شرق جباليا في محافظة شمال قطاع غزة ، والذين تظاهروا ضمن فعاليات )مسيرة العودة(  منطقة أبو صفية  ،شرق 

تم طفل ،  20بينهم  مواطن ، 43، للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، مما أدي إلصابة 

 .نقل المصابين إلى المستشفى األندونيسي ومستشفى العودة 

 مساًء ، ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  الشريط  3:30حوالي الساعة  25/10/2019جمعة لا

والذين نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال   ،البريج  الفاصل شرق

تظاهروا ضمن يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في مخيم العودة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم 

نقل  ، تم  لاطفأ 5 بينهم مواطن 12واستمرت التظاهرات حتى ساعات المساء مما أدى الصابة  التي هجروا منها

 شهداء األقصى . المصابين إلى مستشفى

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  الشريط  4:00حوالي الساعة  25/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

خيم العودة المقام شرق حي الزيتون شرق تظاهروا ضمن يوم فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "م

 11 مدينة غزة ، بالقرب من منطقة ملكة للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا مما أدي إلصابة 

 نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء  .أطفال ، تم  7بينهم  مواطن ،

 قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط مساًء ، أطلقت  4:30حوالي الساعة  25/10/2019جمعة ال

الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من الشبان واألطفال والذين 

تظاهروا ضمن مسيرة العودة الكبرى  إلى الشمال من "مخيم العودة" المقام شرق بلدة خزاعة،  شرق خان يونس، 

 . إلى مستشفى غزة األوروبي في مدينة خان يونس ينتم نقل المصاب أطفال ، 4، بينهم  مواطن 13 صابةأدي إل مما

 مساًء ، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط  4:40حوالي الساعة  25/10/2019جمعة ال

دد من الشبان واألطفال والذين الفاصل شرق مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه ع

تظاهروا ضمن فعاليات يوم األرض في مسيرة العودة الكبرى في "مخيم العودة" المقام في بلدة الشوكة ، شرق مدينة 

ساعات المساء مما  حتى، واستمرت التظاهرات  رفح للتأكيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها

  نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح ،  تم  لاطفأ 8 بينهم    ن ، مواط 20 ةأدى ال صاب

 ومستشفى الجزائري  .

  



 

 ً  التوغالت داخل األراضي: ثالثا

اإلسرائيلي اعتداءاتها بحق المواطنين في قطاع غزة وخاصةً في المناطق الحدودية  االحتاللواصلت قوات 

" بتجريف وهدم وإطالق نار خالل تقدمها داخل أكتوبرخالل شهر " االحتالل"المناطق العازلة"، حيث قامت آليات 

ن وتقوم بتجريفها كل فترة مما مزارع ومنازل المواطني اإلحتاللالمناطق الزراعية واألماكن الحدودية، وتستهدف قوات 

 يعود بالضرر البالغ عليهم وكانت آخرها على النحو التالي: 

  آليات بثالثصباحاً، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة  7:30حوالي الساعة  في 15/10/2019الثالثاء 

، حيث  ، شرق مدينة غزةحي الشجاعية متر( ، في األراضي الواقعة شرق  70عسكرية ، مسافة تقدر بحوالي )

  .صاباتن يسجل وقوع إقامت بأعمال تسوية وتجريف ، وانسحبت من المكان دون أ

  ليات عدد من اآل، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بمساًء  8:20في حوالي الساعة  16/10/2019األربعاء

في محافظة شمال غزة جباليا مدينة  رقش شمال متر( ، في األراضي الواقعة 100عسكرية ، مسافة تقدر بحوالي )ال

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

 إصابات

 بعدد من اً، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة ظهر 12:30حوالي الساعة  في 29/10/2019لثالثاء ا 

،  مخيم المغازي ، وسط قطاع غزةمتر( ، في األراضي الواقعة شرق  100عسكرية ، مسافة تقدر بحوالي )ال لياتاآل

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

  آليات  مسةخ، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بمساًء  8:40في حوالي الساعة  30/10/2019األربعاء

غزة ،  قطاع شمال جباليا ، مدينة  رقششمال متر( ، في األراضي الواقعة  70عسكرية ، مسافة تقدر بحوالي )

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

 إصابات

 

  



 

 ً  اإلقليمية لقطاع غزة داخل المياهاالعتداءات على الصيادين : رابعا
 

ممارسة انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين ومحاربتهم في رزقهم حيث منعتهم من  اإلحتاللواصلت قوات 

، األمر الذي يعتبر انتهاكاً خطيراً لالتفاقيات الموقعة بحرية في عرض البحر "أميال 6" اإلبحار لمسافة تزيد عن

كما واصلت اعتدائها على الصيادين واعتقالهم، وقد تم رصد  "بحري ميل 12"معاهدات الدولية والمحددة مسافة وال

 وتوثيق االنتهاكات التالية بحقهم:

  2:45في حوالي الساعة  1/10/2019الثالثاء  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

 صباحاً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  8:30 في حوالي الساعة 3/10/2019الخميس
جاه قوارب نيران رشاشتها بشكل كثيف ت، غرب منطقة السودانية ، غرب جباليا ، شمال قطاع غزة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

 7:35في حوالي الساعة  4/10/2019 الجمعة  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

 8:25في حوالي الساعة  5/10/2019 السبت  ً مركزة في عرض بحر ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المت صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

  8:50في حوالي الساعة  5/10/2019السبت  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر صباحا
قوارب الصيادين ، وقامت بمطاردتها ، مما غرب مدينة غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه شمال قطاع غزة ، 

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

  10:00في حوالي الساعة  5/10/2019السبت  ً اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  ، أطلقت الزوارق الحربية صباحا
،  نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، شمال  بحر قطاع غزة

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

  . يسجل وقوع إصابات
  7:00في حوالي الساعة  6/10/2019األحد  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا

 ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، شمال  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للفرار من المنطقة  وقامت بمطاردتها ،

 ً   . دون أن يسجل وقوع إصابات ، من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة خوفا
  أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر احاً صب 7:20في حوالي الساعة  6/10/2019األحد ،

قطاع غزة ، غرب مدينة غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين ، وقامت بمطاردتها ، مما أثار حالة 
ً  من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين لالعتقال أو  من تعرضهم ، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا

 . دون أن يسجل وقوع إصابات ، اإلصابة
  7:20في حوالي الساعة  8/10/2019الثالثاء  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا

نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  دينالصيا



 

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

  8:40في حوالي الساعة  8/10/2019الثالثاء  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر صباحا
غرب مدينة غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين ، وقامت بمطاردتها ، مما شمال قطاع غزة ، 

ً ، الذين اضطروا للفرا أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين من تعرضهم  ر من المنطقة خوفا
 . دون أن يسجل وقوع إصابات ، لالعتقال أو اإلصابة

 7:45في حوالي الساعة  11/10/2019 الجمعة  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  صباحا
بشكل كثيف تجاه قوارب  نيران رشاشتها، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  بحر قطاع غزة

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

  . أن يسجل وقوع إصابات
 أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  ،مساًء  5:40 في حوالي الساعة 11/10/2019 الجمعة

الذين كانوا  قطاع غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين جنوب، رفح قطاع غزة ، قبالة شواطئ 
مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في  ها ،وقامت بمطاردت " ميل بحري ، 3يبحرون على مسافة تقل عن" 

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

 6:40في حوالي الساعة  12/10/2019 السبت  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  بحر قطاع غزة

مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين
ً والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للف دون  ، من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة رار من المنطقة خوفا

  . أن يسجل وقوع إصابات
  6:45في حوالي الساعة  13/10/2019األحد  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا

ها بشكل كثيف تجاه قوارب نيران رشاشت، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

  10:00 في حوالي الساعة 14/10/2019االثنين  ً أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  ، صباحا
الذين  قطاع غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين جنوب، رفح بحر قطاع غزة ، قبالة شواطئ 

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

  . إصابات
 أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية الم 8:10 في حوالي الساعة 17/10/2019الخميس ، ً تمركزة في عرض صباحا

نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، غرب منطقة السودانية ، غرب جباليا ، شمال قطاع غزة ،  بحر قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

 10:00في حوالي الساعة  17/10/2019الخميس  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  صباحا
وقامت  ، رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصياديننيران ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ،  بحر قطاع غزة

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

 أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحاً ، 2:30 في حوالي الساعة 19/10/2019السبت
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، غرب منطقة السودانية ، غرب جباليا ، شمال قطاع غزة ،  قطاع غزة
 مما أثار حالة من الخوف وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

 2:50في حوالي الساعة  19/10/2019السبت  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين



 

ً والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للفرار من المنط دون  ، من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة قة خوفا
  أن يسجل وقوع إصابات

 صباحاً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  6:30 في حوالي الساعة 19/10/2019السبت
ه قوارب نيران رشاشتها بشكل كثيف تجا، غرب منطقة السودانية ، غرب جباليا ، شمال قطاع غزة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

 7:00في حوالي الساعة  19/10/2019السبت  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

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

  6:25في حوالي الساعة  20/10/2019األحد  ً ركزة في عرض بحر ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتم صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3الذين كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" ،  الصيادين

ً والهلع الشديدين في صفوف الصيادين، الذي دون  ، من تعرضهم لالعتقال أو اإلصابة ن اضطروا للفرار من المنطقة خوفا
  أن يسجل وقوع إصابات

  أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر  ،مساًء  8:00 في حوالي الساعة 20/10/2019األحد
الذين كانوا  قطاع غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين جنوب، رفح قطاع غزة ، قبالة شواطئ 

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

  . إصابات
  أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  6:00 في حوالي الساعة 22/10/2019الثالثاء ، ً صباحا

نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، غرب منطقة السودانية ، غرب جباليا ، شمال قطاع غزة ،  بحر قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3لى مسافة تقل عن" الذين كانوا يبحرون ع،  الصيادين

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

  7:30في حوالي الساعة  22/10/2019الثالثاء  ً قت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض ، أطل صباحا
نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب ، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، منطقة الواحة ،  بحر قطاع غزة

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

  أن يسجل وقوع إصابات
  8:40في حوالي الساعة  22/10/2019الثالثاء  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض صباحا

غرب مدينة غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين ، وقامت بمطاردتها ، مما أثار ، قطاع غزة بحر 
ً  حالة من الخوف والهلع الشديدين في صفوف الصيادين من تعرضهم لالعتقال  ، الذين اضطروا للفرار من المنطقة خوفا

 . دون أن يسجل وقوع إصابات ، أو اإلصابة
 9:30في حوالي الساعة  27/10/2019األحد  ً ، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض بحر صباحا

الذين ،  نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين، شمال قطاع غزة ، غرب بلدة بيت الهيا ، شمال  قطاع غزة
مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديدين في  وقامت بمطاردتها ، " ميل بحري ، 3كانوا يبحرون على مسافة تقل عن" 

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

  7:00 في حوالي الساعة 28/10/2019االثنين  ً أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض  ، صباحا
الذين  قطاع غزة ، نيران رشاشتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين جنوب، رفح ر قطاع غزة ، قبالة شواطئ بح

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

  . إصابات

  



 

 ً  استمرار الحصار وإغالق المعابر على قطاع غزة: خامسا

اإلسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق ما يزيد عن اثنان مليون فلسطيني في قطاع غزة  االحتاللتواصل سلطات      

وذلك من خالل استمرار إغالق كافة المعابر والمنافذ المتصلة بالقطاع والتحكم بدخول البضائع والمستلزمات الضرورية، 

ة باإلضافة إلى تحكمها في نوعية البضائع التي م بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة أيام محدودوحيث تق

وهو ما ترك  ،تدخلها والتي ال تغطى كافة القطاعات واالحتياجات وال تفي إال بجزء بسيط من حاجة المواطن الفلسطيني

األمر الذي يشكل مخالفة  قتصاديواالزة خاصة على الصعيد الخدماتي أثراً خطيراً على كافة نواحي الحياة في قطاع غ

 لكافة القوانين والمواثيق واألعراف الدولية، التي تحظر العقوبات الجماعية. 

 

 التوصيات

مركز حماية لحقوق االنسان استنكاره الستمرار االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية علي قطاع غزة يجدد 

من خالل استهداف  االحتاللت الخطيرة التي تقوم بها قوات ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته اتجاه االنتهاكا

في هذا السياق فإن مركز حماية لحقوق اإلنسان إذ يؤكد بأن هذه  .واألطفال والنساء واستهداف األعيان المدنية نالمدنيي

علي ما ترتكبه من جرائم بحق أبناء  االحتاللنتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة قوات  يأتاالنتهاكات المتكررة ت

ن المركز يدعو إتمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم، كذلك فعلى االس االحتاللوالذي بدوره شجع  ،الشعب الفلسطيني

جنيف الرابعة بتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك  فاقيةاتألطراف السامية والمتعاقدة على الدول ا

المدنية من عدم االعتداء واألعيان  نالمدنييجنيف الرابعة والتي كفلت حماية  تفاقيةوالالقانون الدولي اإلنساني  واعدلق

اإلسرائيلية والعمل على إنهاء  نتهاكاتاالاإلنسان بالتحرك الفوري لمنع  كما ويطالب المركز مجلس حقوق، عليها

كما يطالب المركز بضرورة مالحقة مجرمين الحرب  الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أحد عشر عاما، 

اإلسرائيليين ومحاكمتهم كمجرمي حرب أمام المحاكم الجنائية الدولية وعدم إعفائهم من تلك الجرائم كي يسود الحق 

 وتتحقق العدالة.

 ىانتهـ

  

 
 

 

 06/11/2019األحد 
 


