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 مقدمة
 

لدولي المنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون او  الجسيمة تتواصل انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي
قتلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لحقوق اإلنسان، 

، كما دمرت اآلالف من المساكن والمصانع 1948اآلالف من الفلسطينيين منذ احتاللها فلسطين في العام 
والمتاجر والمنشآت والمزارع والمركبات خالل اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين منذ انطالقة االنتفاضة 

 . 2000( في العام ىانتفاضة األقص) الثانية الفلسطينية
منذ األيام األولى الندالع االنتفاضة  خططتإلى أن قوات االحتالل  التي يرصدها المركز وتشير الوقائع الميدانية

وذلك على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة،  إليها الوصول دقي  مإلى فرض منطقة  27/9/2000في 
المنطقة تلك من خالل عمليات الهدم والتدمير والتجريف المنظم للمنازل والمنشآت والمزارع التي تقع في حرم 

إجمالي % من 35الحدودية، وصواًل إلى التبني الصريح لنيتها حرمان الفلسطينيين من مساحة تمثل ما نسبته 
 منطقةلل، من خالل إقامتها 1ع غزة% من إجمالي مساحة قطا15مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة و

 . مقيدة الوصول
على  متراً  500المنشآت والمزروعات في نطاق  قوات هدمت وجرفتتلك الإلى أن  المعطيات الميدانية كما تشير

 . 2%75بنسبة  1000% فيما هدمت وجرفت المنشآـت واألراضي المزروعة في نطاق 100امتداد الحدود بنسبة 
المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة على أن مسافة حظر هذا وتتفق 

في المنطق المحاذية للحدود على  متر 1500الوصول التي تنفذها قوات االحتالل على أرض الواقع تصل إلى 
الحتالل من أنها ستستهدف من على ما أعلنته قوات االمسافة وال تقتصر هذا  امتداد الحدود الشمالية والشرقية.

قوات  أن وتفيد المعطيات الميدانية التي توصل إليها المركز إلى. فقط من الحدود اً متر  300يقترب حتى مسافة 
 كيلو مترحوالي االحتالل االسرائيلي تستهدف كل من يتحرك في المناطق الحدودية لمسافة تصل إلى أكثر 

مترًا من  300 رغم اعالنها في وقت سابق أن المنطقة العازلة التي تسعى إليها تصل إلى مسافة ونصف الكيلو
  .3الحدود

حماية وضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان يواصل المركز نشاطه الدؤوب إلى ومن منطلق سعي مركز الميزان 
فضح ووقف انتهاكات قوات ل كإحدى الوسائل المهمة الرصد والتوثيق وبشكل منظم ومستمر في عمليات

بين أيديكم هذا يضع مركز الميزان ، ومحاسبة المجرمين 4الفلسطينيين، وعلى طريق جبر الضرر االحتالل بحق
 . كل االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل في المناطق الحدودية يستعرضالذي  التقرير التوثيقي

انتهاكات قواعد القانون يفند و المناطق مقيدة الوصول ويصف المنطقة جغرافيًا، التقرير بشكل موجز  ويعر ف
ويتناول التقرير كل الحوادث التي  التي ترتكبها قوات االحتالل. والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الدولي اإلنساني

على  الوصول إليهايحظر االحتالل كمنطقة حدودية  وقعت بالقرب من الشريط الحدودي، الذي أعلنته قوات
ن بشكل و الفلسطينييرصد مجمل االنتهاكات التي تعرض لها  كما .دود الشمالية والشرقية لقطاع غزةامتداد الح

ارة والحصى والحديد ، وعمال جمع الحجمنطقةال، والمزارعون، والمشاركون في األنشطة المناهضة إلقامة عام
                                                           

1
 وفقا  من إجمالي مساحة األراضي الزراعية وإجمالي مساحة األرض في قطاع غزة % 15نسبة المنطقة مقيدة الوصول  تمثل 

 .2012لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية في العام 
2

 .2015، تقرير منشور، (OCHAمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة )  
3
 .2015، معلومات موثقة، ي قطاع غزةباحثو المركز الميدانيين ف 

4
 ،كانون األول /ديسمبر 16 بتاريخ 60/147 القرار رقم) ،المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن الحق في االنتصاف وجبر الضرر 

2005). 
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. ويركز التقرير على رصد وتوثيق تلك ، بشكل خاصالحطب والعصافير ورعاة األغنام وجامع والخردة وصائد
. مدعمًا باألرقام (31/12/2015حتى  1/1/2015)في الفترة من  2015عام ال االنتهاكات في قطاع غزة خالل

 التوضيحية. واألشكال واإلحصائيات
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 مدخلتمهيد و

 قطاع غزة
غزة جزءًا مهمًا من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب  قطاع تعد  محافظات الموقع وأهميته:

 كم، ومن الشرق إلى الغرب 45يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  فلسطين، وتقع على مستطيل طويل وضيق

( كيلو متر 5.7، ويبلغ عرضه )م مربعك 365ـكلم، وبمساحة إجمالية تقدر ب 12كلم إلى  6بعرض يتراوح ما بين 
غزة من  قطاعتكون ي( كيلومتر في الجزء الجنوبي. و 12في القسم الشمالي، في حين يصل إلى قرابة ) مربع

البحر المتوسط غربًا،  ويحد قطاع غزة خان يونس ورفح، شمال غزة، غزة، دير البلح، :هي 5محافظاتخمس 
غزة موقعًا جغرافيًا هامًا على  قطاع فقد احتل الشرق والشمال، ومصر جنوبًا، لذام من 48المحتلة عام  واألراضي

 رب والمتجهة إلى بالد الشام ومصر،القادمة من جزيرة الع مر التاريخ، إذ يشرف على طرق القوافل التجارية
 .الحضارات المختلفةوالربط بين  ويشكل نقطة اللقاء

على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  اً الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اعتماد يقد ر :السكان
مليــون  2.38مليــون نســمة، مــنهم  4.68فــي فلســطين حــوالي  2015، فقــد بلــغ عــدد الســكان المقــدر عــام 2007
ألـف  925مليـون نسـمة، مـنهم  1.82ر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي قد  و   مليون أنثى. 2.30ذكر و
حــوالي  2015ا بلغــت نســبة الســكان الحضــر بنــاء علــى هــذت التقــديرات منتصــف عــام كمــ  ألــف أنثــى. 895ذكــر 
 . 6.%9.4في حين بلغت نسبتهم في المخيمات % 16,7%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 73.9

غــزة بشــكل خــاص، إذ بلغــت الكثافــة الســكانية الســكانية فــي فلســطين مرتفعــة بشــكل عــام وفــي قطــاع  الكثافــةتعــد  و 
 %4,986في الضفة الغربية مقابل 2 /كمفرداً  506في فلسطين، بواقع  2 /كمفرداً  778نحو  2015ة لعام المقدر 
 .7ةفي قطاع غز  2كم /فرداً 

يعـاني السـكان الفلسـطينيون فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة مـن تـدهور كبيـر فـي مسـتويات  :ظروف المعيشة
المعيشة، جراء استهداف قوات االحتالل المنظم للمنشآت المدنية الفلسطينية بشكل واسـع خـالل انتفاضـة األقصـى 

 التدمير والتجريف. والسيما المنشآت االقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية، التي تعرضت للقصف و 

وتســبب ذلــك فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر فــي األراضــي الفلســطينية، حيــث أدى تــدمير المنشــآت الصــناعية 
والتجارية وتجريف األراضي الزراعية، وفرض اإلغالق المشدد، إلى فقدان اآلالف من العمـال الفلسـطينيين لفـرص 

حـــري، فانتهاكـــات قـــوات االحـــتالل المتواصـــلة بحـــق الصـــيادين وهـــو األمـــر الـــذي يطـــال قطـــاع الصـــيد الب عملهـــم.
الفلســطينيين جعــل الكثيــر مــنهم يعتــزل المهنــة وينضــم إلــى جــيص البطالــة، ومــن يواصــلها يعــاني مــن االســتهداف 

                                                           
5
 وفقا  للتقسيمات اإلدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.  

الرابط:  اليوم العالمي للسكان،بمناسبة  ،بيان صحفي ،الفلسطينيإلحصاء الجهاز المركزي ل 6
mid=3915&http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1440&

wversion=Staging  ،11/07/5201 صدر بتاريخ. 
 .المصدر السابق نفسه 7

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1440&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1440&mid=3915&wversion=Staging
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ادين كمــا يعــاني مـن تقلــيص المســاحة التــي يســمح بهــا االحــتالل للصــي. المباشـر الــذي مــن الممكــن أن يفقــدت حياتــه
الصــياد  قــوارب الصــيد، ممــا يــدخلتســتخدم لمحركــات ، وارتفــاع أســعار المحروقــات التــي بالصــيد فيهــا الفلســطينيين
  .8تحت خط الفقر رغم عمله الفلسطيني

% فـي 17.8، بواقـع 2011خـالل عـام  %25,8 در معدل الفقر بين السكان وفقـا ألنمـاا االسـتهالك الحقيقيـةق  وي
فلسـطين يعـانون مـن الفقـر  % من األفـراد فـي12.9كما تبين أن حوالي  .% في قطاع غزة38.8والضفة الغربية 

سـرة المرجعيـة ن خـط الفقـر لأأة. هـذا مـع العلـم % في قطاع غـز 21.1% في الضفة الغربية و7.8بواقع  المدقع،
 .9شيكل 1,832شيكل اسرائيلي وخط الفقر المدقع قد بلغ  2,293قد بلغ 

  

                                                           
8

ويضم التعريف مالمح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة االحتياجات األساسية  :1997يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام ، مفهوم الوطني للفقرال 

 .ن اثنين وثالثة أطفال(، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً ألنماط االستهالك الحقيقية لألسرألسرة تتألف من خمس أفراد )بالغي
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سابق. 9
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 توطئة

 إسرائيل دولة وقيام فلسطين احتالل أعقاب في الهدنة خط وفق الحالي بشكلها حدود الفصل لقطاع غزة رسم ت
 )مصر، المتحاربة العربية الدول بين رودس جزيرة في النار إطالق وقف محادثات خالل 1948 في العام
 المحتلة الفلسطينية األراضي مع الحدود تلك ، وتتقاطع1949عام ال في االحتالل( ودولة ولبنان وسوريا، واألردن،
 .10العربية مصر بجمهورية جنوًبا تتصل وشرًقا، فيما شماالً 

 ،أو المنطقة العازلة (Buffer zone)مع مصطلح  بدايةً  جرى التعاملوحول المنطقة مقيدة الوصول، فقد 
 Access) الوصولالمناطق مقيدة ب تفاق على تسميتهااالوجرى ، ثم تطور المصطلح لوصف هذت المنطقة

Restricted Areas(والذي يرمز له باالختصار )ARA)،  وهذا المصطلح يحظى بإجماع المنظمات
 .العاملة فب قطاع غزة والوكاالت الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية

 

 وقد ظهرت المناطق مقيدة الوصول بعد تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل أحادي الجانب في قطاع غزة،
مرورًا بالهدنة مع قوات االحتالل والتهدئة التي أعلنت  ،12/9/2005واالنسحاب من مناطق القطاع كافة بتاريخ 

من خروقات لتلك القوات في المناطق الحدودية. وكرست قوات االحتالل  ، وما تخللها19/6/2008بتاريخ 
، حيث ألقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي منشورات 2008المناطق مقيدة الوصول بصورة فعلية في العام 

حذرت فيها من االقتراب من حدود الفصل السابقة، والتي  عواماألعشرات المرات على محافظات غزة خالل 
لحدود ت الرسالة بخارطة مترًا، وأن من يقترب من الحدود يعرض حياته للخطر، ودعم 300لمسافة تزيد عن 

 من بدًءا كم 62 طول على ونصف الكيلو متر كيلو تلك المنطقة بحوالي وتقدر القطاع الشرقية والشمالية.
 إلى الحدود تلتف حيث حانون، وبيت ،)البدوية( أم النصر قريةثم  الهيا، يتلدة بلب الغربية الشمالية الحدود
 مروًرا غزة، شمال محافظة إطار في وذلك جباليا من األجزاء الشرقية شرقي بيت حانون ثم تأتي القطاع، شرقي
 محافظة شرق  وجنوب شرق  ،)الديك جحر( غزة  وادي وقرية التركمان الشرقي، ومنطقة الشرقية، جديدة بمنطقة
 مخيم البريج، مخيم: التالي النحو على وهي البلح، دير محافظة تقع شرق  سكنية تجمعات خمسب تمر ثم غزة،

 شرق  أخرى  سكنية تجمعات بستة ذلك بعد وتمر السلقا، وادي وأخيًرا دير البلح، ومدينة المصدر، قرية المغازي،
 الفخاري، وأخيًرا الجديدة، وعبسان الكبيرة، وعبسان خزاعة، و سهيال، بني هي: القرارة، و يونس خان محافظة
 . رفح محافظة شرق  الشوكة عند بلدة الحدودية المناطق وتنتهي

 

السلك،  أو الفاصل، الجدار أو األمني، كالسياج :مسميات من عليها يطلق ما أو الفصل، حدود وصف ويمكن
ودولة  غزة قطاع بين يفصل منتظم، غير بشكل تسير إلكترونية شائكة أسالك عن عبارة بأنها 11الحدود، أو

إليها  يضاف قليلة، أمتاًرا البعض بعضها عن تبعد متوازية، شرائح ثالث عن عبارة األسالك وهذت االحتالل،
على  يوجد كما كهربائًيا، تياًرا الشرائح أحد يمس بينما، حانون  وبيت الهيا بيت لشما في أجزاء سمنتيا جدار

 طول تلك على تنتشر التي المراقبة، أبراج من كبير وعدد متاخمة، عسكرية مواقع عدة منها اإلسرائيلي الطرف

                                                           
االحتالل ينتهك كل القواعد ومعاناة المدنيين تستمر وتتصاعد، تقرير توثيقي يتناول المناطق الحدودية في قطاع غزة بعد االنسحاب  10

لمزيد من المعلومات راجع الرابط:  ،2006مركز الميزان لحقوق اإلنسان،  اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع،
=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname

&p=center 1/7/5201، تاريخ االسترجاع. 
11
  ، شرق وشمال قطاع غزة.1948تسميات يطلقها السكان والخبراء على خط التحديد الفاصل المرّسم في العام  

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
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 خالل واآلليات العسكرية، الراجلة القوات لدخول تستخدم وكبيرة، صغيرة حديدية، بوابات فيها ويوجد الحدود،
 .12التوغل عمليات

 

ويتعارض إقامة المنطقة مقيدة الوصول، التي تحاول قوات االحتالل اإلسرائيلي، فرضها مع القانون الدولي 
تالل وتتجاهل كون هذت المنطقة جزء من ألنها تحاول أن تتنصل من مسئوليتها كقوة قائمة باالح اإلنساني،

األراضي الفلسطينية المحتلة التي تفرض عليها التزامات وواجبات تجات حماية السكان واعدم استهدافهم أو تدمير 
أن تلك القوات في معرض محاوالتها فرض المناطق . هذا باإلضافة إلى ممتلكاتهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم

م إطالق النار والقصف المدفعي دون تمييز أو تناسب حيث ال تفرق بين المدنيين مقيدة الوصول تستخد
والمقاتلين. األمر الذي يشير إلى تعمد قوات االحتالل تهجير السكان قسريًا عن منازلهم وأراضيهم في انتهاك 

المزارعين ومالك  جسيم لقواعد القانون الدولي اإلنساني. كما أن فرض المنطقة العازلة يحرم المئات من أسر
. كما تجدر اإلشارة إلى اإلمكانيات والقدرات األراضي في هذت المنطقة من مصادر رزقهم دون ضرورة حربية

التقنية العالية التي تمتلكها قوات االحتالل والتي تتيح لها التحقق والتأكد التام من طبيعة أهدافها، ما يدفع إلى 
تهداف متعمد بغرض الترويع والترهيب الذي يحظرت القانون الدولي االعتقاد أن استهداف المدنيين هو اس

كما تنتهك المناطق المقيدة الوصول الحق في العمل للمزارعين وصائدي العصافير ورعاة األغنام  اإلنساني.
ها وجامعي الحديد والحجارة، والحق في التنقل والحركة لهم، ومجمل حقوق االنسان لسكان تلك المناطق، التي أقر  

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص 
 . 13قة ومجموع االتفاقات المتخصصة األخرى لحالت المو بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوك
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 انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي
 في قطاع غزةبرا  الوصول إليها  ةفي المناطق مقيد

 

 مقيدة الوصول براً  المناطقاستهداف الفلسطينيين في ، 2015العام  خاللقوات االحتالل اإلسرائيلي  تواصل
نيران أسلحتها تجات المناطق المحاذية لحدود  تفتحو . (المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية )المناطق

للمزارعين  قوات االحتالل ولم تسمح .هدفة كل ما يتحرك في تلك المناطققطاع غزة الشرقية والشمالية، مست
عدم الوضوح وتحديد المسافة التي ب االستهداف واتسم، بشكل اعتيادي بمزاولة أعمالهم في المناطق الحدودية

 لمتنزهينوا المزارعين إطالق النار واستهداف االحتاللقوات  تواصلو  .المزارع العمل بأمانيستطيع فيها 
 لفعاليات الوطنية والشعبية في المناطق الحدوديةمشاركين في الاو  لمتظاهرينا، أو قرب حدود الفصل والمدنيين

كما تواصل  .يات انتفاضة القدس، أو استهدفها لفعالطقة مقيدة الوصول بمحاذاة الحدوداحتجاجًا على اقامة من
صائدي و  ،الحطب والحصى، وجامعي جامعي الحجارةو  ،جامعي الحديد والبالستيك القديم "الخردة" استهداف

 .14من االقتراب من حدود الفصل وعوائلهم المواطنين مئاتالعصافير، األمر الذي تسبب في حرمان 
متر تقريبًا من  1500 -100ما بين  مسافات االستهداف تراوحتالميدانيين فقد الميزان وفقًا لرصد باحثو مركز و 

والفئات التي يستعرضها التقرير بشكل  حدود الفصل، وتركزت تلك االعتداءات المتكررة تجات المدنيين بشكل عام
 .خاص

 المدنيين بحقمقيدة الوصول، في المناطق  انتهاك( 182) بارتكابقامت وخلص التقرير إلى أن قوات االحتالل 
حديد والبالستيك القديم والحجارة والمدنيين المتنزهين والمزارعين وصائدي العصافير ورعاة األغنام وجامعي ال

أضيف إليها فعاليات انتفاضة القدس )ويتجه خاللها المتظاهرين إلى المناطق  برًا،بشكل عام في المناطق المقيدة 
 قامت بها قوات االحتالل، باإلضافة توغالً ( 35)إلى  إضافة الحدودية حيث مواقع التماس مع االحتالل(،

 . 15 2015خالل العام  ،في تلك المناطقاالعتقال لحاالت 
( 3312جرح )( أطفال. و 3( فلسطينيًا، من بينهم )22قتل ): عن 2015العام  خالل عتداءاتالاأسفرت هذه و 

( 84)عن اعتقال . و ( رجل اسعاف29صحفي، و)( 18، و)سيدات (8، و)الً ( طف129فلسطينيًا، من بينهم )
  .( طفالً 31، من بينهم )( حادثة48فلسطينيًا خالل )
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 المصدر السابق نفسه. 

 المحافظة
حاالت 

 االستهداف
 عدد القتلى

 القتلى
 األطفال

 عدد الجرحى
الجرحى 
 األطفال

الجرحى 
 النساء

 
حاالت 
 اعتقال

عدد 
 المعتقلون

 
المعتقلون 

 األطفال

 2 12 9 3 49 450 1 3 83 شمال غزة

 7 12 7 0 35 383 0 7 17 غزة

 15 31 19 3 26 296 0 4 42 دير البلح

 1 18 7 2 17 96 2 7 33 خانيونس

 6 11 6 0 2 8 0 1 7 رفح

 31 84 48 8 129 1233 3 22 182 المجموع



10 
 

 

 5201احملافظة خالل العام سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب حاالت االستهداف

 

 

 2015خالل العام  احملافظةسب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  الضحاياشكل يوضح 
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 2015احملافظة خالل العام سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب اجلرحى

 

 

 2015خالل العام  سب الئةة املستهدفةحبالضحايا يف املناطق املقيدة الوصول براً جدول يوضح عدد 

 
 الفئة المستهدفة

 

 حاالتالعدد 
 

 عدد القتلى
 

األطفال 
 منهم

 عدد الجرحى
 

األطفال 
 منهم

 
السيدات 

 منهم
 

 قصف المناطق السكنية
6 0 0 0 0 0 

 المواطنون والمتنزهون
13 1 1 16 4 1 

فعاليات المسيرات التضامنية و
 انتفاضة القدس

105 19 2 1203 122 6 

 الزراعةالعاملون في حقل 
)مزارعون، رعاة، صائدو 

 عصافير، جامعو حطب(

53 1 0 12 2 1 

 أخرى
5 1 0 2 1 0 

 المجموع
182 22 3 1233 129 8 
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 2015خالل العام  سب الئةة املستهدفةحبالضحايا يف املناطق املقيدة الوصول براً يوضح عدد شكل 

 
 
 
 
 

 2015خالل العام  سب الئةة املستهدفةحبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب االنتهاكات
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ت حصائيا، مدعمة باإل2015 العام خاللأبرز االنتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل ويستعرض التقرير 
 :16على النحو اآلتي ،وقوع األحداث ماكنأ، و والتسلسل الزمني ،وفقا  للموضوع والجداول واألشكال التوضيحية،

 
 :المناطق السكنيةو ينالمدني استهداف 
 المحاذية لحدود السكنية فتح نيران أسلحتها تجات المناطق 2015العام  قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل واصلت

 السكنية القريبة المناطق حيث تستهدف قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستهدفة كل ما يتحرك في تلك المناطق،
  المدنيين وزوار المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر.و 

العائالت الفلسطينية والشبان واألطفال للمناطق الحدودية  تتوجه، حيث متنزهينمواطنين اللا استهداف كما واصلت
لغرض الترويح عن النفس، وهو األمر الذي دفع الكثير من أصحاب الفضول من االقتراب من  في رحالت خلوية

 .يليين وحركة اآلليات اإلسرائيليةودي ومشاهدة الجنود اإلسرائالسياج الحد
والفعاليات  ضد المنطقة مقيدة الوصول،والفعاليات الوطنية والشعبية المتظاهرين المحتجين  تفكذلك استهد

، ويتجه خاللها المتظاهرين نحو المواقع 2015الدورية النتفاضة القدس التي بدأت في أوائل أكتوبر من العام 
 فتح قوات االحتالل النار تجاتوتوالمتواجدة على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.  ،العسكرية لالحتالل

حيث أصبحت التظاهرات ، والغاز الخانق المسيل للدموع تجاههم قنابل الغاز طلقوت، الفلسطينيين بشكل متعمد
يقاع و  قتلال أعمال ايمارسون خالله ،االحتالللجنود  فاً هد يةحدودوالفعاليات ال في  ات بين المدنييناإلصابا 

 .أو دائمة مؤقتة بإعاقات ألصحابها تتسبب جروحال مختلف أنحاء الجسم، بعض
 

 استهداف المناطق السكنية الحدودية/ 
لمناطق السكنية القريبة من حدود الفصل والواقعة ضمن المناطق ااستهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

( حوادث قصف ألهداف 6حيث رصد باحثو المركز وقوع )، 2015خالل العام ، 17المقيدة الوصول
 وقوع أضرار متفاوتة.  مختلفة، تسببت في

 ي:تعلى النحو اآل التي تندرج تحت هذا العنوان الحوادث ألبرز تلكالتقرير  تطرق وي
 

من يوم الخميس الموافق  23:45أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قذيفتين مدفعيتين، عند حوالي الساعة  .1
، تجات أحد مواقع المقاومة الكائن شرق منطقة البورة )حي األمل( شمالي شرق بيت حانون في 23/4/2015

بات. وتفيد التحقيقات الميدانية محافظة شمال غزة، ما تسبب في تضرر غرفة متنقلة بشكل بالغ، دون وقوع إصا
 مترًا.  700أن القصف استهدف موقعًا يبعد عن الحدود الشرقية والشمالية مسافة تقدر بـ 

من فجر يوم األربعاء  03:10بثالثة عشر صاروخ، عند حوالي الساعة االحتالل اإلسرائيلي، طائرات قصفت  .2
حالة من  ما أحدث، محيط مطار غزة الدولي شمال شرق بلدة الشوكة شرقي رفح، 27/05/2015الموافق 
 إصابات. دون وقوع، سكان المنطقةلدى  والهلعالخوف 

صباح يوم الخميس الموافق من  5:30 قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بصاروخين، عند حوالي الساعة .3
تضرر منزل سكني يعود ملكيته لأرملة: أمنة  في، جنوب شرق مخيم البريج، وقد تسبب موقع، 16/7/2015

ولحقت فيه أضرار  متر( عن المكان المستهدف، 100عامًا(، والذي يبعد حوالي ) 67سالم محمد أبو مدين )
ت المسنة التي كانت نائمة في داخل غرفتها لحظة القصف بجروح نوافذت، كما أصيب تحطم زجاججزئية جراء 
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 متراً. 1500المناطق السكنية التي تقع في شريط حدودي يبعد عن السياج الحدودي مسافة تقدر بأقل من   
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في الرأس واليد اليمنى، ووصلت سيارات اإلسعاف للمكان وقامت بنقلها إلى مستشفى شهداء األقصى في دير 
 ساعات. أربعالبلح، ووصفت جراحها بالطفيفة حيث غادرتها بعد 

األحد الموافق  صباحمن  5:30شاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الر  .4
، تجات المنطقة الزراعية الحدودية الكائنة شرقي معبر بيت حانون )إيرز(، شمالي بيت حانون، 9/8/2015

 النار المتقطع لدقائق، دون وقوع إصابات أو أضرار.  إطالقبشكل مفاجئ، واستمر 
من مساء يوم االثنين الموافق  22:00، عند حوالي الساعة خيار و صعدة ب ،الحربية االحتالل طائراتقصفت  .5

ما دب  شمال شرق بلدة الشوكة شرقي رفح،  الحدودية الواقعة مطار غزة الدوليمنطقة ، محيط 26/10/2015
 إصابات. ، دون وقوعمحيط المكانفي المواطنين المقيمين في نفوس الخوف 

 
 2015احملافظة خالل العام سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح أحداث قصف املناطق السكنية

 
 

 
  المناطق الحدوديةفي  والمواطنون نالمتنزهواستهداف: 

الذين يتواجدون قرب حدود الفصل لغرض التنزت أو الزيارة أو قضاء  لمدنييناقوات االحتالل اإلسرائيلي استهدفت 
، أسفرت حوادث في هذا السياق( 13حيث رصد باحثو المركز وقوع ) .2015خالل العام  أعمال سريعة فيها

صابة )استشهاد طفل، و  عن  .وسيدة لاطف( أ4)من بينهم  اً مواطن( 16ا 
 

 2015خالل العام يف املناطق املقيدة الوصول براً  من املتنزهني واملواطنني ضحاياجدول يوضح عدد ال

 القتلى األحداث المحافظة
األطفال 

 الجرحى منهم
األطفال 

 منهم
النساء 

 منهم
 0 1 5 1 1 7 شمال غزة

 0 0 0 0 0 0 غزة
 1 0 1 0 0 1 دبر البلح

 شمال غزة
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 دبر البلح
0% 

 خان يونس
17% 
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 0 3 10 0 0 5 خان يونس
 0 0 0 0 0 0 رفح

 1 4 16 1 1 13 المجموع
 
 ي:تعلى النحو اآل التي تندرج تحت هذا العنوان الحوادث ألبرز تلكالتقرير  تطرق وي

حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (1
، تجات عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا قرب حدود الفصل 2/1/2015من يوم الجمعة الموافق  14:30

سبب في إصابة اثنين منهم، هم: الشرقية شرقي مقبرة الشهداء االسالمية بجباليا في محافظة شمال غزة، ما ت
عامًا( من سكان جباليا، أصيب بعيار ناري في الساق اليسرى، ومحمد  20مراد حسن عبد العزيز أبو عيطة )

عامًا( من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، أصيب بعيار ناري في كلتا الساقين، ووصفت  20فايز علي بن ر )
جراحهما بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجرحى تواجدوا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان 

مترًا من حدود  100صحبة أصدقاء لهم في المنطقة لغرض زيارة المقبرة والتنزت الخلوي، واقتربوا لمسافة تقدر بـ
ق جباليا الفصل الشرقية. وتفيد المعلومات الميدانية أن عدد من الشبان والعائالت تذهب في رحالت خلوية شر 

بيد أن بعض األطفال والشبان يقتربون من حدود الفصل، وعندما تأتي قوات  -الجمعة -عصر يوم اإلجازة
 .تجاههم على األرض داخل الحدود يقذفون الحجارة ويترجل أفرادهااالحتالل 

حوالي الساعة حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (2
، تجات عدد من الفلسطينيين الذين تواجدوا قرب حدود الفصل 23/1/2015من يوم الجمعة الموافق  15:30

هو: رمزي و الشرقية شرقي مقبرة الشهداء االسالمية بجباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة أحدهم، 
يب بعيار ناري في اليد والساق اليمنى، ووصفت عامًا( من سكان جباليا، أص 21معين سعيد عبد رب النبي )

 المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة. 
حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (3

تجمع ، تجات مسيلة للدموعال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 20/3/2015يوم الجمعة الموافق  من 17:00
في  حدود الفصلمتر من  500 – 15كانوا يتواجدون على بعد مسافة تتراوح بين الذين مجموعة من المواطنين 

بأعيرة وشظايا  منهمإصابة ثالثة  في خان يون، ما تسبب في منطقة السناطي والفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة
سعافات أولية وتم تحويلهم إلى مستشفى غزة األوروبي إحيث تلقوا  ،بالبلدة ي زائر مستشفى الجالوتم نقلهم إلى 

 (عاماً  22)لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية حالتهم بالمتوسطة وهم: شادي ناجي عبد ربه أبو دقة 
اليسرى،  الساق، عيار ناري في (عاماً  20)اليسرى، أنس حمدان سالم قديح  الساقوأصيب بعيار ناري في 

 شظية في الكتف األيسر. (عاماً  22)اليمنى، وفوزي سمير أحمد قديح  ساقوشظية في ال
يوم من  18:30عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشرقية، عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (4

من الشريط الحدودي  تجات ثالثة شبان كانوا يتنزهون بالقرب نيران أسلحتها،، 19/6/2015الجمعة الموافق 
 21يونس زاهر عطية العمور ) :إصابة المواطن تسبب فيالفاصل شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما 

نقل إلى مستشفى األوروبي لتلقي العالج ووصفت المصادر الطبية و عامًا( بعيار ناري في كف يدت اليسرى، 
 حالته بالمتوسطة.

يوم  من 19:00عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشرقية، عندركزة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتم (5
لدى اقترابهم من الشريط الحدودي  أطفالتجات أربعة  ،، نيران أسلحتها الرشاشة22/6/2015االثنين الموافق 

إطالق تسبب و . في خان يونس متر إلى الشرق من حي أبو ريدة، شرقي بلدة خزاعة 30مسافة تقدر بحوالي 
وجرى نقلهما إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج، حيث وصفت  ،حاإصابة اثنين منهم بجر  يفالنار 
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عامًا(، وأصيب بعيار ناري في  17المصادر الطبية حالة أحدهما بالخطيرة وهما: إبراهيم جمال أحمد أبو ريدة )
سالم سمير ت عامًا(،  16وفيق أبو ريدة )ساقه األيمن أدى لتمزق في الشرايين، ووصفت حالته بالخطيرة. وا 

 اليمنى. الساقوأصيب بعيار ناري في 
حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (6

، تجات عدد من األطفال والفتية المتنزهين الذي اقتربوا من 31/7/2015من يوم الجمعة الموافق  18:40الساعة 
السياج الحدودي شمالي منطقة بورة أبو سمرة شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في مقتل 

عامًا( جراء اصابته بعيار ناري أسفل اإلبط األيسر اخترق الجسم  16) د حامد عادل المصري محمالطفل: 
 وخرج من الكتف األيمن، وهو من سكان بيت الهيا. 

من  16:00"ذهب وصديقه املصري عند حوايل الساعة  :بأنه للمركز ،عيان الطئل: براء نافذ عبد اهلل صاحلالأفاد شاهد حول احلادثة و

ا ب السياج احلدودي، وبعد أن اقرتبمساء اجلمعة نئسه لغرض التنزه يف األراضي الزراعية مشايل بيت الهيا والتقاط الصور التذكارية قر

انت مسافة تقدر بكيلو مرت واحد، ك ا يف أرض زراعية تعود لعائلة سلمان تبعد عن احلدوداج عادا لكي يسرتحيملسافة أمتار من السي

شاهد حركة للجنود الراجلة  ..تحرك بشكل طبيعي داخل حدود الئصلشاهد مركبات االحتالل ت.. تشرف على املنطقة احلدودية

شاهد اقرتاب بعض األطئال الصغار من السياج ا.. مرتاً غربي مكان تواجدمه 500جوار برج املراقبة الواقع على مسافة تقدر بـ

ذهب حممد املصري إليهم إلبعادهم عن السياج حئاظاً على حياهتم، وبعد أن أبعدهم مسع صوت ا.. احلدودي قبالة مكان جلوسهم

شاب آخر ال  قابل ، لقد شاهده يصاب ويسقط أرضاً، يف طريقهصديقه جتاهمساءاً، فركض  18:40إطالق عيارين ناريني عند الساعة 

ثمّ تقدما حتى  ،فخلعا مالبسهما ورفعاها عالياً ،يتوقئون قبالة املكان نيشاهدا جنود االحتالل راجلو ،وصال السياج احلدودي ،يعرفه

 اً من أسئل أبطه ومن الكتف، حاولمساء اجلمعة ذاته، كان ينزف دم 19:10عند الساعة  (الذي كان يتمدد أرضاً)وصال املصري 

( ولكنه مل سابقاً بالتنئس الصناعي )حيث أنه حصل على دورة اسعافات أولية حاول انعاش قلبه بالضغط ومساعدتهفاقته فلم يستجب، ا

، وبعد واقرتبا لغرض املساعدة تواجدا يف املكان آخران أمتار ساعدهم شابانأن قطعوا عدة وبعد  مبساعدة الشاب، هيستجب، فحمل

سيارة من نوع جيب بيضاء اللون تواجدت يف  ي ميتلكطلبوا املساعدة من أحد املزارعني الذ ،مرتاً إىل اجلنوب 500وصوهلم مسافة 

مساءاً، وهناك أكد األطباء استشهاد  19:35، حيث وصلوها عند حوايل الساعة كمال عدوان ستشئىمحيث نقلهم إىل  مزرعته،

 حممد املصري".   
 

حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (7
، تجات عدد من األطفال والفتية المتنزهين الذي اقتربوا من 31/7/2015من يوم الجمعة الموافق  18:00الساعة 

السياج الحدودي شمالي منطقة السيفا شمال غرب بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة 
ن )الشاب: معاذ  عامًا( بعيار ناري اخترق الفخذ األيمن وأحدث تهتكًا في العظام، ووصفت  19عمر عبد هللا الش 

ل الستكمال العالج في مستشفى الشفاء  المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة، وحو 
شبان الذين تواجدوا في المكان بمدينة غزة ألنه من سكان حي الدرج بالمدينة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن ال

حملوا الجريح لمسافة تقدر بكيلو متر حتى قابلتهم سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ونقلته 
 ن على شاطئ بحر بيت الهيا يزورو  ن إلى المستشفى. وتفيد المعلومات الميدانية أن المتنزهين الذين يتواجدو 

 الصور التذكارية قرب السياج الحدودي.  ن لواقعة شرقي الشاطئ ويلتقطو المناطق الزراعية القريبة ا
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مساء يوم  4:10الشريط الحدودي شرق خان يونس، عند حوالي الساعة  عندأطلقت قوات االحتالل المتمركزة  (8
قعة ، عدة قذائف مدفعية، ونيران أسلحتها الرشاشة، تجات األراضي واألحياء الوا16/12/2015األربعاء الموافق 

مواطنين  ثالثةأسفر عن إصابة ما غرب شريط الفصل الحدودي من بلدة القرارة شمااًل حتى بلدة الفخاري جنوبًا، 
منطقة أم المهد شرقي  ةلابقمترًا  250مسافة تقدر بـا على عربة كارو، على تواجد نيح، من بينهما اثنابجر 

 عة. وهما: مازن فوزي محمد النجارإلى منطقة سكناهم في خزا  ان جنوبًا في طريقهماتجهي ، وكاناعبسان الكبيرة
حالته وصفت المصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي ، و والساقينعامًا(، وأصيب بشظايا في الرأس  26)
والجريح عامًا(، وأصيب بشظايا في األطراف السفلية،  28) محمد سليمان إبراهيم النجارو ، في حينه رةخطبال

ه، أثناء تواجدت في حي أبو طعيمة، ساقبعيار ناري في وأصيب عامًا(،  57) صابر بركة :المواطنو الثالث ه
 تار من الشريط الحدودي المذكور. بعبسان الجديدة، شرقي خان يونس، على بعد مئات األم

حوالي الساعة الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس، عند  عندأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (9
، أعيرة نارية تجات فتاة اقتربت من الشريط الحدودي الفاصل 22/12/2015ظهر يوم الثالثاء الموافق  12:00

شرق بلدة خزاعة. أسفر ذلك عن إصابة الفتاة وسقطت على األرض وحاول عدد من المواطنين والمسعفين 
منعتهم من االقتراب. وبعد إجراء تنسيق خاص الوصول إليها، إال أن قوات االحتالل أطلقت النار تجاههم، و 

عبر الصليب األحمر، سمح الجنود ألحد المسعفين من الهالل األحمر بأن يقترب من الفتاة وينقلها إلى سيارة 
إسعاف تابعة للجمعية الهالل األحمر كانت متوقفة على بعد عشرات األمتار، وتم نقل المصابة إلى مستشفى 

عامًا(، من سكان حي  28ميساء وجيه محمد النمنم ) :التعرف على هوية الفتاة وهي غزة األوروبي. حيث تم
لعناية الشيماء في بيت الهيا شمال قطاع غزة، وأصيبت بعيار ناري في البطن والحوض، وأدخلت إلى قسم ا

 دقيقة.    30الفائقة لخطورة حالتها وبسبب تركها تنزف بعد اإلصابة أكثر من 
 

 2015احملافظة خالل العام سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  اث استهداف املتنزهنيشكل يوضح أحد

 
 

 الحدودية والفعاليات الوطنية استهداف التظاهرات السلمية/ 

 شمال غزة
54% 

 غزة
0% 

 دبر البلح
8% 

 خان يونس
38% 

 رفح
0% 
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السلمية التي تنظمها الفصائل الوطنية والشعبية المسيرات والفعاليات  استهدافتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي 
للمنطقة مقيدة الوصول قرب حدود الفصل  مناهضةً  ،الفلسطينية، أو التجمعات الشبابية المختلفةأو المؤسسات 

 .2015العام  خالل انهائها أو وقف انتهاكات قوات االحتالل بحق الفلسطينيين في نطاقهاغرض ب
 ،كأحد مكونات هذا التقرير ،(2015التي بدأت في أوائل أكتوبر من العام )فعاليات الدورية النتفاضة القدس ال وأ

ن نحو المواقع العسكرية لالحتالل و ويتجه خاللها المتظاهر  بعد أن فرضت نفسها واقعًا في المناطق الحدودية،
الفلسطينيين بشكل  فتح قوات االحتالل النار تجاتوالمتواجدة على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. وت

حيث أصبحت التظاهرات والفعاليات الحدودية ، والغاز الخانق ز المسيل للدموعطلق تجاههم قنابل الغاوت، متعمد
 ألصحابها تتسبب واإلصابة في مختلف أنحاء الجسم، بعض الجروحقتل يمارسون خالله ال ،االحتالللجنود  هدفاً 

 .مؤقتة أو دائمة بإعاقات
( فلسطينيًا، من بينهم 19عن قتل ) ( حوادث ، أسفرت105وقوع )الميزان رصد باحثو مركز  وفي هذا السياق

صابة )2) ( 18( سيدات و)6و) ( طفالً 122( من المشاركين في تلك الفعاليات، من بينهم )1203( أطفال. وا 
 ( أصيبوا باألعيرة النارية. 451من بين الجرحى ) .( من رجال اإلسعاف29و) صحفياً 

 
 2015خالل العام يف املناطق املقيدة الوصول براً  فعاليات انتئاضة القدس ضحاياجدول يوضح عدد 

النساء 
من 
 بينهم

األطفال 
من 
 بينهم

اعداد 
المصابين 
باألعيرة 

 النارية

النساء 
 منهم

األطفال 
األطفال  الجرحى منهم

 منهم
عدد 
 المحافظة األحداث القتلى

 شمال غزة 30 2 0 441 47 3 94 6 0
 غزة 17 7 0 383 35 0 133 16 0
 دير البلح 38 3 0 293 26 1 164 15 0
 خانيونس 18 7 2 80 13 2 54 7 1
 رفح 2 0 0 6 1 0 6 1 0
 المجموع 105 19 2 1203 122 6 451 45 1

 
 ي:تالحوادث على النحو اآل تلكبرز ألالتقرير  تطرق وي

حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة   عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .1
، تجات مسيرة مناهضة للحصار شرق جباليا في محافظة شمال 9/2/2015االثنين الموافق من يوم  11:40

غزة، نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار قرب مقبرة الشهداء االسالمية شرق جباليا، دون وقوع 
عند وصولهم  إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجات المشاركين في المسيرة

 ترك المنطقة خوفًا على حياتهم. علىطالق النار المزارعين إ أجبركما  .متراً  250مسافة تقدر بـ
عند حوالي الساعة  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود  عند ةالمتمركز اإلسرائيلي االحتالل  قوات فتحت .2

 ،بشكل متقطع ،مسيلة للدموعال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 3/4/2015من يوم الجمعة الموافق  17:00
متر من الشريط المذكور شرق بلدتي  100-10تجات عشرات المواطنين الذين تجمعوا على مسافة تتراوح بين 

بينهم  ح متوسطةاإصابة ثالثة مواطنين بجر  فيإطالق النار  تسببو خان يونس.  يخزاعة وعبسان الكبيرة شرق
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عامًا(، أصيب بعيار ناري في  21األوروبي وهم: عماد رمضان حمدان رضوان )إلى مستشفى غزة  وا، نقلطفل
عامًا(، عيار ناري في 17نزيه يوسف عطوة أبو دراز )والطفلين: الساق اليسرى، خالل تواجدت شرق خزاعة، 

 ماهخالل تواجدوذلك عامًا(، عيار ناري في الساق اليسرى،  17حمدون سليمان عودة األغا )و الساق اليمنى، 
 شرق عبسان الكبيرة.

عند حوالي الساعة  نيران أسلحتها، ،الفصل الشرقية حدود عند  ةالمتمركز اإلسرائيلي االحتالل  قوات فتحت .3
بشكل  ،مسيلة للدموعال الغاز قنابلكما أطلقت عددًا من ، 17/4/2015يوم الجمعة الموافق  من 18:30
في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة  الحدودمن  اقتربواالذين تجات العشرات من المواطنين  ،متقطع
خان يونس، حيث قام بعض الشبان بإشعال إطارات سيارات، واقترب عدد منهم من الشريط الحدودي  يشرق

وهم: عالء حافظ محمد  ،ح من بينهم طفلاإصابة ثالثة مواطنين بجر  ما تسبب فيورفعوا األعالم الفلسطينية. 
عامًا(، عيار  19عامًا(، وأصيب بعيار ناري في ساقه األيسر، محمد منير محمود أبو عامر ) 22أبو عامر )

 ةعير أعامًا( أصيب ب 16خليل جعفر خليل كالن ) :، والطفلاليمنىناري اخترق ساقه األيسر واستقر في ساقه 
ت المصادر الطبية حالتهم إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج ووصف الجرحىفي ركبتيه، وتم نقل  ةناري

 بالمتوسطة. 
عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها بكثافة، عندالمتمركزة  قوات االحتالل اإلسرائيلي فتحت .4

من تجات مسيرة تضامنية مع الضفة الفلسطينية والقدس، ض ،9/10/2015الجمعة الموافق  يوممن  13:15
أربعة  ما تسبب في مقتل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بر نحال عوز شرقيمعفعاليات انتفاضة القدس، قرب 

 قوات االحتالل . وتفيد التحقيقات الميدانية أنأطفال (9) نهم، من بيآخرين( 83) ةصابافلسطينيين و  شبان
انطلقت قد كانت المسيرة ، و والخانق والغاز المسيل للدموع طااعدني المغلف بالمالرصاص الحي والم استخدمت

فتح جنود االحتالل وبمجرد وصولها المنطقة الحدودية،  المدينة، يتجات معبر نحال عوز سابقًا )الشجاعية(، شرق
، بينما رشقهم أطلقوا قنابل الغاز المشاركين فيها، كما الفاصل النار تجات الحدودي السياجداخل المتمركزين 

هم:  ةربعوالشهداء األ .من مساء اليوم نفسه 19:30الساعة ن بالحجارة، واستمرت المواجهات حتى يالمتظاهر 
أصيب بعيار ناري في و  ،، من سكان مخيم النصيرات وسط القطاععاما ( 20أحمد يحيى محمود الهرباوي )

أصيب بعيار و ، من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، عاما ( 24شادي حسام الدين مظفر دولة ) ،الصدر
صيب أجباليا، و ب تل الزعترسكان من ، عاما ( 18لمجيد مجدي عبد المجيد الوحيدي )عبد ا ،في البطنناري 

أصيب بعيار و ، من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، عاما ( 20زياد نبيل زياد شرف )و ،بعيار ناري في الرقبة
 ،بأعيرة ناريةمنهم أصيبوا ( 31) ،مواطناً ( 83) ةفي الحادثأصيب كما  .ناري في الصدر خرج من الظهر

 ، وأصيب في الحادثةأطفال( 9بينهم )وصفت حالة ثالثة منهم بالخطيرة، كما بلغ عدد األطفال المصابين و 
عندما  وذلك بشظايا عيار ناري في أصابع يدت اليسرى، ة(مصور وكالة األناضول التركيمتين كايا ): الصحفي

وتفيد التحقيقات الميدانية أن في تصوير المواجهات. أصاب عيار ناري الكاميرا التي كان يحملها ويستخدمها 
الفعالية نظمت في أكثر من مكان في قطاع غزة في توقيت متقارب، ضمن فعاليات احتجاجية دعت إليها األطر 

 الشبابية والفصائل تضامنًا مع القدس والضفة الفلسطينية.

إىل املنطقة احلدودية  هوذهب مع أصدقائ خميم جباليا سكن يف"ي ، املركز بأنهعكاشةمصطئى عبد اجلواد مصطئى وحول ظروف اصابته أفاد اجلريح: 

من يوم اجلمعة  14:30الشجاعية عند حوايل الساعة  املنطقة احلدودية شرق .. وصلللمشاركة يف فعالية شبابية تضامناً مع القدس

 عد أمتار من حدود الئصل، ومسع صوت عدة أعرية نارية، كما شاهدى بعدداً من الشبان ينبطحون أرضاً عل هناك ، شاهد9/10/2015املوافق

على بعد أمتار من السياج  توقفتحرك على شارع رملي داخل حدود الئصل، تشاهد سيارة عسكرية )جيب( ودخان قنابل غاز يف حميط املكان، 

ها فشاهد الدماء جتاه راليسرى، نظ هشعر بيدي، ومل دهسبشيء يف ج شعر يثانوأثناء رميه للحجر  بدأ برشق اجليب باحلجارة، رمىواحلدودي، 
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مسع صوت  ه..شيالة وواصلوا اجلري بعلى  عدد من الشبان همحل.. ركض جهة الغربيوأخذ  ،يبلقد أص النجدة، تنزف منها، صرخ وطلب

سيارات حيث ه وجرى ب همحلشاب و .. مل يستطع الوقوف من شدة اطالق النار.. تقدمواالشبان على األرض وفرّ هاطالق نار كثيف، فرتك

إىل  ه االسعافتنقل.. نزف دماً من أسئل رأسه من اخللفكان ي عرف امسه،، لكنه ال يخميم جباليا عرف أنه منيشاهد شاباً  هاخلادو ..اإلسعاف

، وعلم من من يده نزيف الدم املتواصلعن الوعي ملدة ساعة نتيجة  باغ هق علم بأنا، وعندما أفمل يدري بنئسهمستشئى الشئاء مبدينة غزة، وهناك 

التابع الحتاد  إىل مستشئى العودة هنقل هفقرر والد ،تاج لعملية جراحيةحيوتقطع يف األوعية والشرايني، و سرىمصاب بتهتك يف عظام اليد الي هاألطباء أن

ة وصل تركيب بالتني خارجي لوصل عظام اليد، وعملي أجريت له عملية مساء اجلمعة نئسه، 17:00عند حوايل الساعة جلان العمل الصحي، و

اإلسعاف شرق الشجاعية هو: عبد اجمليد يف سيارة ه بأن الشاب الذي شاهد من أصدقائه علم العودة يف مستشئى ..العصبية بعد أيام هاألوتار

 ."ى الشئاءمبجرد وصوله مستشئ فارق احلياةمن سكان تل الزعرت مبخيم جباليا، وقد وهو جمدي الوحيدي، 
 

من  13:30عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  الفصل، حدود عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .5
شرق بلدة  وا قرب الحدودتجمع الذين، تجات العشرات من المواطنين 9/10/2015ظهر يوم الجمعة الموافق 

ما  ،الفلسطينية والقدس، ضمن فعاليات انتفاضة القدستضامنًا مع الضفة  ،عبسان الكبيرة شرقي خان يونس
 .أصيب بعيار ناري في الصدر، (عاما   15محمد هشام الرقب )الطفل/  :وهممنهم،  (3استشهاد )تسبب في 

 .وكالهما من سكان شرق خان يونس .أصيب بعيار ناري في الرأس عاما ( 22عدنان موسى أبو عليان )
كما  .في البطن، وهو من سكان دير البلحبإصابته بعيار ناري  ، توفي متأثراً عاما ( 22) جهاد زايد العبيدو

ناصر وغزة األوروبي لتلقي يي ثرها إلى مستشفإح متفاوتة، نقلوا على ا( آخرين بجر 11) في الحادثة أصيب
 العالج.  

الواقع على حدود الفصل  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( .6
، تجات 9/10/2015من يوم الجمعة الموافق  14:30الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة 
ضمت عشرات الشبان واألطفال، ضمن انتفاضة القدس،  فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة الفلسطينية، 

 ،( مواطنًا بجراح متفاوتة40شمال غزة، ما تسبب في إصابة ) في المعبر الكائن شمالي بيت حانون في محافظة
( أطفال، وصفت المصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان وبيت حانون جراح أحدهم بالخطيرة 5من بينهم )

( 6، و)( أطفال3نهم بأعيرة نارية منهم )( م5وحول الستكمال العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأصيب )
( أصيبوا 10( أصيبوا بقنابل غاز ضربت أجسادهم وأحدثت إصابات، و)25، و)معدنية مغلفة بالمطاابأعيرة 

باختناق جراء استنشاقهم الغاز الذي أطلقته قوات االحتالل. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشبان اقتربوا من 
شارع صالح الدين الرئيس، والمسوها السياج الحدودي غربي المعبر وشرقه، ووصلوا بوابة المعبر الكائنة على 

 .وعلقوا األعالم الفلسطينية عليها
عند حوالي ية، نيران أسلحتها المتنوعة، رقحدود الفصل الش عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .7

، تجات فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة 9/10/2015من يوم الجمعة الموافق  15:00الساعة 
ضمت عشرات الشبان واألطفال، في المنطقة الحدودية الواقعة انتفاضة القدس، فعاليات ضمن سطينية، الفل

( مواطنين بجراح 9شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة )
وحول الستكمال  ،الخطيرةمتفاوتة، وصفت المصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان والعودة جراح أحدهم ب

( أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم 2( منهم بأعيرة نارية، و)7العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأصيب )
أعلنت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، عند حوالي الساعة و الغاز الذي أطلقته قوات االحتالل. 
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 36شوقي جمال جبر عبيد "فلفل" )، عن وفاة الجريح: 16/10/2015من فجر يوم الجمعة الموافق  2:30
، حيث أصيب 9/10/2015من يوم الجمعة الموافق  18:00متأثرًا بجراح أصيب بها عند حولي الساعة  عاما (

بشظية عيار ناري في الرأس، وتلقى العالج في مستشفيي كمال عدوان والشفاء. وتفيد التحقيقات الميدانية أن 
مترًا  2200بعد ية عبد ربه و الجريح عبيد أصيب بينما كان يعمل في معمل أبو عودة للطوب الواقع شرق عزب

تقريبًا من حدود الفصل الشرقية، في وقت تزامن مع إطالق نار لقوات االحتالل تجات المتظاهرين شرق مقبرة 
( 5ت المركز بأنه أصيب أثناء العمل، وهو من سكان بيت الهيا ومتزوج ولديه )و أفاد ذو و  .الشهداء شرق جباليا
ما بين ماكينة البلوك والمزليك )آلية تنقل  سيرت أنهم فوجئوا بسقوطه أثناء في المصنع ب ءتأطفال. وأفاد زمال

طفاء آالت المصنع سمعوا صوت أعيرة نارية  االسمنت للماكنة(، والحظوا نزيفه من األنف والفم، وعند اسعافه وا 
 .تضرب بسقف إحدى غرف المصنع

عند  ي بلدة الشوكة شرق رفح، نيران أسلحتها،شرقد حدود الفصل فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عن .8
تجات عدد من الشبان الذين تواجدوا في  ،9/10/2015ء يوم الجمعة الموافق من مسا 19:10حوالي الساعة 

عامًا(،  18) فرج ناهض يوسف الغول ين:الشاب ةباصضمن فعاليات انتفاضة القدس، ما تسبب في ا ،المنطقة
جراحهم مستشفى أبو يوسف النجار ووصفت المصادر الطبية في عامًا(،  19) فراس إيهاب إبراهيم عوضو 

 بالمتوسطة.
من  15:45عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  الفصل، حدودفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  .9

منطقة  شرق  دودوا قرب الحتجمع الذين، تجات العشرات من المواطنين 10/10/2015الموافق  السبتظهر يوم 
 مقتل مواطنينما تسبب في  ، ضمن فعاليات انتفاضة القدس،الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس

ب بعيار ناري أصيو من سكان خان يونس،  أعوام(، 10) مروان هشام نعيم بربخوهما:  ،حدهما طفلأ اثنين،
أصيب بعيار ناري في و ، من سكان خان يونس، عاما ( 18) خليل عمر موسى عثمانفي الكتف األيسر، و

: ماجد عبد بالمتوسطة وهم جراحهموصفت  ،آخرين ( مشاركين3)إصابة كما تسبب إطالق النار في الصدر. 
عامُا(  27) في البطن، أكرم سامي عثمان صافي عامًا(، أصيب بعيار ناري  19) هللا محمود أبو مصطفى

عامُا(، وأصيب بعيار ناري  18) من الجسم، محمود وليد حسن تنيرة العلوي أصيب بشظايا أعيرة نارية في الجزء 
 في الفخذ.   

عند حوالي الساعة ، ود الفصل، نيران أسلحتها الرشاشةحد داخلفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .10
المنطقة الشرقية من تجات مجموعة من الشبان الذين تواجدوا ، 10/10/2015الموافق  السبتمن يوم  18:30

جنود االحتالل المتواجدين في األبراج ن و المتظاهر رشق و  ضمن فعاليات انتفاضة القدس، مخيم البريج،
من بينهم  بجراح، (7إصابة )في  إطالق النار تسببو  .المدرسةبوابة ي المنطقة المسماة بفالعسكرية الواقعة 

تفيد و  .جراحهم بالطفيفةمستشفى شهداء األقصى المصادر الطبية في برضوض وجروح، ووصفت  واحد طفل
 ،اقتادتهم لجهة غير معلومةو  ،اعتقلتهممن الفتية و  (5) تحاصر التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل 

 (،عاماً  16) عبد الرحمن محمد موسى العايدي (،عاماً  14): محمد محسن رمضان العزازي هم المعتقلينو 
محمد ناصر محمد و  ،عامًا( 15بو هميسه )أالرحمن حسين جبر  عبد، عامًا( 17) ية سليمان العواودةتوفيق عط
 عامًا(. 23) أبو خوصة

حدود الفصل، نيران أسلحتها الرشاشة وذلك عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .11
المنطقة الشرقية من في تجات مجموعة من الشبان الذين تواجدوا ، 11/10/2015الموافق  األحدمن يوم  17:30

أصيبا  ( مشاركًا من بينهم طفلين اثنين13) إصابةما تسبب في  ضمن فعاليات انتفاضة القدس، مخيم البريج،
، ووصفت خرين منآ( 9باألعيرة النارية، كما أصيب ) أصيبوا (4) همبين منو  باختناق جراء استنشاق الغاز،

أعلنت المصادر الطبية في خان يونس، و بالخطيرة.  هممستشفى شهداء األقصى جراح أحد در الطبية فيالمصا
 أبو عبيدخليل حسن خليل  :، عن استشهاد المواطن24/10/2015صباح بتاريخ  11:00عند حوالي الساعة 
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، خالل مشاركته في 11/10/2015خ ح أصيب بها، بتارياعامًا(، من سكان خان يونس، متأثرًا بجر  25)
مظاهرات شرق مخيم البريج، وأصيب أبو عبيد في حينه بقنبلة غاز معدنية، أطلقها جنود االحتالل تجات 
المتظاهرين، اخترقت كتفه األيمن واستقرت في الرئة، وتم نقله إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح، 

الشفاء بمدينة غزة، وتم إجراء عملية جراحية له، )استخراج القنبلة مع  ونظرًا لخطورة حالته تم تحويله لمستشفى
ى استئصال أجزاء من الرئة(، ونظرا لخطورة إصابته وتدهور حالته الصحية تم تحويله للعالج في احد

 بالجروح التي أصيب بها.  أعلن عن وفاته متأثراً  حتىالمستشفيات اإلسرائيلية، 
ئيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل فتحت قوات االحتالل اإلسرا .12

 10:30الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 
بيت حانون في في المعبر الكائن شمالي  انتفاضة القدس،، تجات فعالية 13/10/2015من يوم الثالثاء الموافق 

من مساء الثالثاء نفسه. ما  21:30محافظة شمال غزة، واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 
( صحفيين هم: حسين عبد الجواد حسين كرسوع 5( طفاًل، و)16من بينهم ) ين( مواطن107تسبب في إصابة )

أصيب بقنبلة غاز في يدت ، الحرية اإلخباري عامًا( ويعمل كموثق في نقابة الصحفيين وكمصور في موقع  39)
عامًا( مصور في قناة الجزيرة أصيب بقنبلة غاز في القدم  32اليمنى وباختناق، محمود محمد محمد عوض )

عامًا( مصور وكالة بال ميديا لأنباء، ايرينا محمود محمد أبو نحل  31اليمنى، وسمير محمد سليم البوجي )
عامًا( صحافية حرة،  20تحرير برس اإلخباري، وتهاني عادل محمود برهوم ) عامًا( صحفية في موقع 20)

( من الجرحى أصيبوا 14وأصيبوا باختناق جراء الغاز الخانق والمسيل للدموع. وتفيد التحقيقات الميدانية أن )
باالختناق  (35( منهم أصيبوا بقنابل غاز، بينما أصيب )31( أصيبوا بأعيرة مطاطية، و)27بأعيرة نارية، و)

( منهم 3جراء الغاز. ووصفت المصادر الطبية في مستشفيات كمال عدوان والعودة وبلسم العسكري جراح )
 بالخطيرة.   

األطئال والشبان يتوجهون إىل معرب بيت حانون  شاهد " ، املركز بأنهحممد حسام "حممد فرج" عبد النيب وحول ظروف اصابته أفاد الطئل اجلريح:

 ائهقوأحد أصد فقررمسع صوت اطالق النار، و دخان قنابل الغاز قرب املعرب، من مسكنه يف حي أبراج الندى، كما شاهد مكان سكنهالقريب من 

شاهد عشرات وله منطقة املعرب وصوعند  ،13/10/2015وم الثالثاء املوافق يمن بعد ظهر  13:00عند حوايل الساعة الذهاب إىل هناك 

شاهد ه يمكان وبقي، هامرتاً من 80ملسافة تقدر بـ  ، وصلجنديني يعتليان جسر حديدي أعلى البوابة بوابة املعرب فشاهدحنو  ، تقدمالشبان واألطئال

شاهد كي يغربي االسئلت )شارع صالح الدين( ل توقفعدداً من الشبان يصابون،  شاهد الشبان الذي يقذفون اجلنود باحلجارة، وبعد وقت قليل

اليمنى، ثم سقط أرضاً، حيث مل  هساقأصاب  بشيء ن مساء اليوم نئسه تقريباً، شعر فجأةم 13:30ضح، وعند حوايل الساعة اجلنود من مكان أو

ه شاب تواجد على مقربة ، جاء، بكىبأمل كبري وشعر، أسئل الركبة، فصرخالدماء تنزف من الساق اليمنى من  ه فشاهدجتاه ساقي حتمله ساقاه، نظر

مسافة تقدر بـ  بهمن الشاب وجرى  حملهف ،: خالد أبو القرايا الذي تصادف وجوده يف املكانمسافة أمتار، ثم شاهد جارهمه وجرى ب منه محله

، ما جاره بإصابتهبعد أن أبلغه مستشئى كمال عدوان، ثم حضر والداه إىل ، نقلتهداخل إحداها ووضعهمرتاً حيث تتوقف سيارات اإلسعاف،  300

 بقىيف كسرها من أسئل الركبة، وسوف ت بعيار ناري اخرتق اجلهة األمامية للساق وتسبب ابصوقالوا لوالده أنه ماجلبس،  هوضعوا على ساقي ...

نام على بعد يومني غادر املستشئى للمنزل، وهو اآلن يما سيئعلونه على ضوء النتائج.  ثالثة شهور على األقل، ثم سيقرر األطباءيف اجلبس ملدة  ساقه

وال يلعب مع أصدقائه، وال يذهب إىل  رج من املنزل،، وال خيعلى املشي ضر له والده عكازين يساعدانهتمكن من الذهاب للمدرسة، وأح يال السرير،

 . "املدرسة
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عند حوالي الساعة ، ود الفصل، نيران أسلحتها الرشاشةحد عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .13
المنطقة الشرقية من في تواجدوا ، تجات مجموعة من الشبان، 14/10/2015الموافق  األربعاءمن يوم  15:30

أصيبوا بأعيرة  (2من بينهم ) مشاركين،( 9) إصابةما تسبب في  ضمن فعاليات انتفاضة القدس، مخيم البريج،
 .جراء الغاز واألخرين أصيبوا بحاالت اختناق ،في الجسم( بقنبلة غاز 2و ) ،نارية بشكل مباشر

من مساء يوم  14:30عند حوايل الساعة ذهب النصريات..  خميم سكن يف"ي أفاد: تامر حممود سعيد خطاب، املركز بأنه إصابته ظروف وحول

للمشاركة يف فعالية االنتئاضة، ( عاماً، إىل املنطقة الشرقية من خميم الربيج، 20: أنيس خطاب )رفقة ابن عمه، 14/10/2015االربعاء املوافق 

( من جنود 20حوايل )اً تقريباً من حدود الئصل، شاهد ( مرت100بعد )توقف على  ،من الشبان واألطئالشاهد عدداً  هناك ىلإ وهلموص وعند

ة آليات عسكرية تتوقف داخل ثالثشاهد ، جتاههم بنادقهمشاهدهم يوجهون  شرقي احلدود، ن خلف عدة تالل رمليةاالحتالل اإلسرائيلي يتمركزو

صوت عيارين  ، فجأة مسعجتاه اجلنود احلجارة رشقو ،شاب آخر افقهري نئسه، دودكائنة يف السياج احلة اليمن البوابة احلديد اقرتب احلدودي، السياج

 وهناك خضع األقصى،شهداء  مستشئى إىل ، اليت نقلتهسيارة اإلسعافوأوصلوه  شيالة على نقله الشبان، واًأرض  وشاهد غبار، وسقط ... ناريني

 ."ونئذ منها لليسرى اليمنى ه الطبيب بأنه أصيب بعيار ناري اخرتق الساقوأخربللعالج،  

 
( الواقع على حدود الفصل فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز .14

 14:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 
ضم ت مئات الشبان واألطفال، في ، القدس انتفاضة، تجات فعالية 16/10/2015من يوم الجمعة الموافق 

ة شمال غزة، واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة المعبر الكائن شمالي بيت حانون في محافظ
بعد  عاما ( 24يحيى عبد القادر جبر فرحات )من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في مقتل الشاب:  21:00

صابة ) قم الطبية، واالطأفراد ( من 9( أطفال، و)3( مواطنًا من بينهم )123إصابته بعيار ناري في الرأس، وا 
أصيب بعيار مطاطي في الكاحل األيسر، وحذيفة محمود حسن ، عامًا( 35علي عبد الحميد مكاوي ) هم: محمد

عامًا(، ومحمد  34أصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى، ورمضان محمود محمد حوسو )، عامًا( 23أبو عيطة )
امز عبد الحي موسى عامًا(، ر  32عامًا(، وأحمد عبد الباري العبد أبو فول ) 35فرج عبد الرحمن حرب )

مسعفين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني يعملون كعامًا(، أصيبوا باختناق جراء الغاز، وهم  35العجرمي )
أصيب ثالثة من طاقم إسعاف العودة باالختناق داخل سيارة اإلسعاف  كما .وكانوا يلبسون زي اإلسعاف المميز

هم/ السائق: خالد يوسف أحمد أبو سعدة  والمصابينة غاز لها التي تضرر زجاجها الجانبي بفعل اختراق قنبل
عامًا(، وأحمد مصطفى محمد  30عامًا(، والمسعفين المتطوعين: إبراهيم عبد العزيز عبد النبي العجرمي ) 50)

عامًا( الذي يعمل مصورًا في  44عامًا(. ومن بين الجرحى الصحفي: نبيل سميح محمد أبو دي ة ) 24العجرمي )
( من الجرحى 27زيون فلسطين، أصيب بعيار مطاطي في الفخذ األيسر. وتفيد التحقيقات الميدانية أن )تلف

( 48( منهم أصيبوا بقنابل غاز، بينما أصيب )15( أصيبوا بأعيرة مطاطية، وعدد )33أصيبوا بأعيرة نارية، و)
 ( منهم بالخطيرة. 3العودة جراح )باالختناق جراء الغاز. ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان و 

 فرع-عمل كمسعف متطوع يف مجعية اهلالل األمحر الئلسطييني "، املركز بأنه حممد علي عبد احلميد مكاويوحول ظروف عمله واصابته أفاد املسعف: 

من  14:00يف مجعية اهلالل األمحر الئلسطيين إىل منطقة األحداث يف معرب بيت حانون )إيرز(، عند حوايل الساعة  زمالئه صحبةمشال غزة، خرج 

عشرات الشبان واألطئال يقرتبون من بوابة املعرب، وقوات االحتالل تطلق النار جتاههم النار وقنابل  شاهد، وهناك 16/10/2015يوم اجلمعة املوافق 

املكان مخس سيارات تابعة للهالل األمحر، وتوقئت عند مكتب التنسيق واالرتباط التابع هليةة الشؤون املدنية  وع والغاز اخلانق، وصلاملسيل للدم الغاز



24 
 

 نقل اجلرحى إىل سيارات اإلسعاف، ذهباملسعئني ميدانياً ل اإلسعاف عند السيارات بينما نزل وزمالئه و(، بقي سائق4/4)املعروفة باسم نقطة 

أبو فول، وسلمان وعرفات الزوارعة، وحذيئة أبو عيطة، وحممد قاسم، وحممد الشرايف، وحممد العجرمي، وطارق  -أمحد وحممد وباللسعئني: املو

 ون كماماتلبسي اسعاف اهلالل األمحر الرمسي، ويز ونلبسيا وناك ،رجب، وطارق زقوت، وشيماء أبو جياب واسالم شعبان، كمسعئني ميدانيني

شبان  ومحل وزمالئهقرب مكان تواجد الشبان قرب حدود الئصل وبوابة املعرب الرئيسية،  تواجد وأنه من الشياالت،عدداً  ونملحيقية، ووقائية ور

ي الغاز الذي تطلقه قوات االحتالل خمتلئاً عن الغاز الذ وشعر بأن ، اق جراء قنابل الغازأصيبوا بأعرية نارية ومطاطية وغاز كذلك أصيبوا باالختن

ا املركبات سبق وأن أطلقته خالل املواجهات يف األعوام السابقة، كذلك فإن قنابل املطلقة من البنادق ختتلف يف الرائحة والقوة من تلك اليت تطلقه

وأمحد أبو : سلمان الزوارعة اصابة، فتحرك وزمياله الشبان يقولون أن هناك من مساء اجلمعة نئسه، مسع 15:30 عند حوايل الساعةوالعسكرية. 

( مرتاً، 100شاباً ملقى أرضاً على بعد أمتار غربي طريق صالح الدين بني األشجار غرب بوابة املعرب، ويبعد عن احلدود مسافة ) شاهدفول، و

شعر بشيء ما يضرب ساقه  ، ومبجرد البدء باملسري جتاه سيارة اإلسعافيالهه وزمجانب رأسه األمين، محله ينزف دماً من شاهده وعندما وصل

الذي بقنبلة غاز تسقط على جسد الشاب اجلريح  أمتار فوجئركض عدة  أن أثناء الركض، وبعد اليسرى، فأكمل الركض، شعر بأمل كبري يف ساقه

يث شعر باختناق شديد ومل ح، النئاث واخلانق بسبب دخان الغاز وكذلك زمالئه هأنزلستطع التنئس أو املواصلة فمل ي ه وتستقر على الشيالة،وملحي

وزمالئه وأسرع جهة اإلسعاف، وجاءت جمموعة أخرى من املسعئني محلت اجلريح، بعد أن هدأ وتنئس جيداً وزالت  على املشي، ترك الشابقدر ي

  مواصلةيف زمالئه لرغبته يب، ولكنه مل يشعرأص دماً، فأيقن بأنه وتنزف، فوجدها متورمة عنها أعراض االختناق حتسس مكان األمل يف ساقه، وكشف

 الذين وأخرب زمالئهقدر على استكمال العمل، ومل ي بأمل كبري، ، وبعد مرور نصف ساعة شعربعد ذلك بلحظات لنقل شاب أصيب ، وذهبالعمل

أن الشاب املصاب يف  علم. واألطباء العالج الالزم قدم لهبسيارة اسعاف إىل مستشئى كمال عدوان، وهناك  وقالوا أنه عيار مطاطي، ونقلوه تئحصوه،

رمضان  -حممد حرب -حذيئة أبو عيطة -: أمحد أبو فولحييى فرحات، كما علم أن زمالئه قد استشهد وهو: وزمياله هالذي حاول نقلرأسه 

جراء الغاز. وبعد شيماء أبو جياب واسالم شعبان، أصيبوا باختناق وسلمان الزوارعة،  -حممد الشرايف –حممد قاسم  -حممد العجرمي -حوسو

 . "ساعة غادر املستشئى إىل مقر مجعية اهلالل األمحر

 
تلئزيون فلسطني عند " ذهب لتغطية أحداث االنتئاضة يف معرب بيت حانون ل ، املركز بأنهنبيل مسيح حممد أبو ديةوحول ظروف اصابته أفاد الصحئي: 

ا يف اسرتاحة مكتب االرتباط والتنسيق وجلسو 5/5العمل إىل النقطة  فريقد قليل من الشبان، دخل و، حيث تواجد عد13:45حوايل الساعة 

من مساء اجلمعة نئسه،  14:00بالتصوير، حيث احتدّت املواجهات عند حوايل الساعة  وعندما تكاثر الشبان بدأ التابع هليةة الشؤون املدنية،

جنود االحتالل املتمركزين على بوابة املعرب الرئيسية الواقعة على شارع صالح الدين، ومل يكن يظهر من اجلنود إال رؤوسهم،  احلجارة جتاه الشبان ورشق

بدأ جنود االحتالل بإطالق قنابل الكثيئة على البوابة،  اإلمسنتيةوكانوا يعتلون البوابة فوق جسر حديدي يكشف املنطقة، كما تواجد جنود بني املتاريس 

، وحده لتصوير األحداث تقدمالغاز ثم النار، وتقدم املتظاهرين أكثر فأكثر حتى وصلوا ملسافة أمتار من البوابة، فأطلق اجلنود النار جتاههم بكثافة، ف

بشكل ية، وواضح للجنود مل كامريا تلئزيونوحي -أزرقا اللون( وخوذة محاية، TV-PRESSدرع كتب عليه )على  الصحئي  يضع شارة يضعان ك

بعيدة عن مرمى النار وعن الشبان. تقدم شابان عند حوايل ان يأخذ زاوية تصوير أمتار، وك 10ملكان يبعد عن الشبان مسافة تقدر بـ  كبري، وصل

وال التسلق أكثر لتصوير احلدث، حيث حا ، فاقرتبمساءً لريفعا علم فلسطني أعلى إشارة املرور الكائنة على بوابة املعرب الرئيسة 14:30الساعة 

وظهره لبوابة جرى صحبتهم شبان ومحلومها وتراجعوا، فرتاجع معهم وصور احلدث، وفأطلق اجلنود النار جتاههما فأصاهبما جبراح، وتقدم عدد من ال

عند البوابة اإلليكرتونية و( مرتاً من البوابة، 50ملسافة ) فوصلخذ صورة إلشارة املرور والعلم بينما تواجد شبان يف حميط املكان، يأل ادعايرز، 
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، لبسه قد متزق من منطقة الئخذفشاهد البنطلون الذي ي إليها ، نظراليسرى ر بشيء ما يضرب ساقهثمّ شع ،صوت عيار ناري اخلارجية، مسعالصئراء 

، السري تكملة ها ثم توقف لعدم مقدرتهعلي ألمتار معدودة، حيث عرجسوى  ركضتمكن من المل ي، ويف ساقهبأمل كبري  وأثناء اجلري شعر بالرتاجع، فبدأ

 هحملفكان األمل كبرياً، ف، وهناك شعر مبا يشبه النار تأكل فخذه، 5/5حتى نقطة  الشبان وصرخوا: أصيب صحئي .. ثم اجتهوا جنوباً فحمله

طلب من املسعف لف براحة بعد الثلج، و شعربعد أن مزقوا البنطلون، ف الثلج على فخذه مسعئي مجعية اهلالل األمحر إىل داخل اإلسعاف، ووضعوا

صرخ بقوة، كبري، ف بشكل ملوعاوده األ، الوصول إليهم قدر علىزمالئه ولكنه مل يالسري حنو  ثمّ حاول ،لتصويرا الستكمال لعودةالثلج على ساقه من أجل ا

بعيار مطاطي أحدث متزقاً يف  يبأص ، وقال األطباء أنهالعالج الالزم وان، حيث قدموا لهإىل مستشئى كمال عد ونقلوهاملسعئون مرة ثانية  ومحله

 . "املستشئى إىل املنزل للئخذ األيسر، وبعد ساعتني غادر العضلة األمامية

 

عمل كسائق إلسعاف ي" ، املركز بأنهخالد يوسف أمحد أبو سعدةوحول ظروف استهداف سيارة اسعاف مستشئى العودة، أفاد ضابط اإلسعاف: 

وهي إحدى سيارتي إسعاف تتبعان املستشئى، بيضاء اللون،  –التابع الحتاد جلان العمل الصحي، وخرج بسيارة إسعاف العودة مستشئى العودة

اح يف األعلى، ومزود بالصوت موضح عليها شعار اإلسعاف وشعار احتاد جلان العمل الصحي وشعار مستشئى العودة، ومزود باإلنارة الالزمة وعليه لوّ

 24ئى حممد العجرمي )عاماً(، وأمحد مصط 30) يم عبد العزيز عبد النيب العجرمياملسعئني املتطوعني: ابراه بصحبةباإلسعاف )السارينا(، اخلاص 

من مساء يوم  15:00إىل منطقة املواجهات بني الشبان واألطئال وقوات االحتالل يف معرب بيت حانون )إيرز(، عند حوايل الساعة  عاماً(، ذهب

العشرات من الشبان يقذفون جنود االحتالل املتمركزين داخل املعرب باحلجارة، وكان اجلنود يطلقون  ، وهناك شاهد16/10/2015املوافق  معةاجل

ري الطويلة يف جمال اإلسعاف، فهو غ م رائحة هذا الغاز رغم سنوات عملهشتاخلانق، وهي املرة األوىل الذي ي الرصاص احلي واملطاطي وقنابل الغاز

وال يتزود به  هو غاز خانق مبجرد اشتمامه يصاب اإلنسان بالسعال وال يقوى على احلركة، حيث يئقد جسمك الكثري من األكسجني، مسيل للدموع

قطة باسم نالكائنة قبالة مكتب االرتباط والتنسيق التابع هليةة الشةون املدنية )املعروف  اإلمسنتيةعند املكعبات  طاملا يشتمّه.. توقف باإلسعاف

عة ( بالرصاص احلي، وعند حوايل السا3( اصابات كان منها )4) ثم ينقلها للمستشئى، حيث نقل لإلسعافبنقل اجلرحى  (، وبدأ زمالئه5/5

ا جتاه الشبان املواجهات يف املعرب بعد أن نقل احلالة الرابعة، ونزل زمياله املسعئني ومعهما الشيالة وذهب ملنطقة من مساء اجلمعة نئسه عاد 18:00

سيارة اإلسعاف  اصابة تقع يف املكان، بينما أوقف هوحيث بوابة املعرب اليت تغلق طريق صالح الدين الرئيس، وذلك حلمل أي  ،املتواجدين إىل الشمال

من جهة اجلنوب، وأخرى  رتهجلمعية اهلالل األمحر جوار سيامقدمتها حنو الغرب، فيما توقئت سيارة اسعاف  اروأد ،اإلمسنتيةجوار أحد املكعبات 

من مساء  18:30تواجه بوابة املعرب الواقعة مشاالً، وعند حوايل الساعة  ارتهمن اجلهة الشرقية، وكانت سي بعة للخدمات الطبية العسكرية خلئهتا

احلركة بسبب وجود املكعبات وسيارات اجلمعة نئسه أطلق االحتالل عدد كبري من قنابل الغاز جتاه املتظاهرين، وكثرت حاالت االصابة، ومل أستطع 

باب اخللئي، ودخل أمحد داخل لحيضران طئالً على الشيالة أصيب حبالة اختناق، ووضعاه يف سيارة اإلسعاف من ا حوله، وشاهد زمياله اإلسعاف

لخلف ل مسع صوت زجاج يتكسر، فنظراهيم من اخلارج، وأثناء ذلك فوجئ بشيء ما يضرب اإلسعاف، واإلسعاف الستقبال الشيالة بينما محلها إبر

سعاف، نئثت قنبلة غاز داخل اإل ، ودخلتحتطمواجه لبوابة املعرب قد الزجاج اجلانيب األمين اخلاص بالباب الرئيس األوسط لإلسعاف وامل فشاهد

لطئل املصاب املكان وسحبوا الشيالة با ابراهيم حياول اخراج أمحد من داخل اإلسعاف، بينما تدخل املسعئني املتواجدين يف دخاهنا داخله، وشاهد

 -حيث مكان السائق -الدخان اخلانق يف مقدمة اإلسعاف هق واإلسعاف من اخللف حتى ال يصلالزجاج الئاصل بني السائ عليها للخارج، فأغلق هو

الي( حيث وبعد أن أخذ املسعئني الطئل املصاب، وأخرجوا قنبلة الغاز من االسعاف ورموها للخارج، أغلقوا اإلسعاف على ابراهيم وأمحد )زمي

ة، وخاطب املستشئى لكي تستقبلهم بسرعة، وما أن اد اإلسعاف بصعوببضيق يف التنئس، وق  مستشئى العودة، ويف الطريق شعرهبما إىل انطلق
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اق وهدأ وطمأنوه عن العالج الالزم، وبعد أن أف هلم قسم االستقبال، وقدم إىل داخل وصلها وجد زمالئه يتحضرون الستقباهلم، حيث محلوهم مجيعاً

 ، وبقيت رائحته يف السيارة، فئتحقد كسر بئعل قنبلة الغاز هلا زجاج الباب اجلانيب قبال ملعاينة سيارة اإلسعاف فوجدمن االست زميليه املسعئني، خرج

 . "النوافذ واألبواب لكي تذهب الرائحة

 
عند حوالي ية، نيران أسلحتها المتنوعة، رقحدود الفصل الش عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .15

تجات  عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع،كما أطلقت  ،16/10/2015الموافق  الجمعةمن يوم  16:00الساعة 
، ما تسبب في شرق حي الشجاعية، معبر نحال عوزقرب انتفاضة القدس،  اتفعاليتجمع للمتظاهرين ضمن 

من سكان منطقة التركمان في حي الشجاعية شرق مدينة  عاما ( 23محمود حاتم محمد حميد ) :المواطن مقتل
 وابيصأ( 29، منهم )( أطفال7هم )بين من مشاركاً ( 66) صابةا  . و لرأسبعيار ناري في اصابته إبعد غزة، 

 من مساء اليوم نفسه. 21:30الساعة  حتىاستمرت المواجهات . و ( منهم في حالة الخطر3) ،باألعيرة النارية
بجراح خطيرة في الرأس، وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء  يحيى هاشم نمر كريره وأصيب الشاب:

 .23/10/2015وفاته متأثرًا بجراحه بتاريخ  عن
عند حوالي الساعة ، ود الفصل، نيران أسلحتها الرشاشةحد عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .16

المنطقة الشرقية تجات مجموعة من الشبان الذين تواجدوا ، 20/10/2015من مساء يوم الثالثاء الموافق  16:50
أحمد شريف العبد استشهاد: ما تسبب في  انتفاضة القدس،تجمع للمتظاهرين ضمن فعاليات  من مخيم البريج،

صابة  ،عامًا( 30) السرحي ( 3)وبأعيرة نارية، أصيبوا ( 5) ، من بينهمأخرين( 8)من سكان مدينة دير البلح، وا 
 ي المكان من قبل أطقم اإلسعاف.  ولجوا فوع ،جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل  .17
 13:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 

 ،انتفاضة القدس، في المعبراليات تجمع للمتظاهرين ضمن فع، تجات 23/10/2015من يوم الجمعة الموافق 
الكائن شمالي بيت حانون في محافظة شمال غزة، واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 

. وتفيد التحقيقات ( طفالً 12( مواطنًا من بينهم )75من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في إصابة ) 18:00
( منهم 4( أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاا، و)12نارية، و) ( من الجرحى أصيبوا بأعيرة11الميدانية أن )

( باالختناق جراء الغاز، ووصفت المصادر 48الجسم، بينما أصيب )في أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر 
( منهم بالخطيرة. وكان من بين الجرحى الصحفي 3الطبية في مستشفيات العودة وكمال عدوان وبلسم جراح )

عامًا( ويعمل مصورًا في موقع بوابة الهدف اإلعالمية اإلليكتروني،  19رق أسامة خليل مسعود )المتطوع: طا
( من أفراد األطقم الطبية، هم: محمد خالد أسعد البراوي 9وأصيب بعيار ناري في الساق. ومن بينهم أيضًا )

عامًا( وأصيب بقنبلة غاز  29عامًا( وأصيب بعيار مطاطي في الساق اليمنى، وأسامة محمد عطية تاية ) 20)
عامًا(، حاتم أسعد موسى  40في كف اليد اليسرى وباالختناق جراء الغاز، وكل من: أسامة رزق محمد البلي )

عامًا(،  32عامًا(، محمد صبحي سالمة الجديلي ) 35عامًا(، محمد علي عبد الحميد مكاوي ) 38شاهين )
عامًا(، غسان علي رجب  29ر أكرم عبد الكريم أبو جراد )عامًا(، ثائ 35رامز عبد الحي موسى العجرمي )

عامًا(، وأصيبوا باختناق جراء قنابل الغاز، وهم مسعفين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وكانوا  30خليل )
يلبسون زي اإلسعاف المميز. وتفيد المعلومات الميدانية أن رائحة الغاز المسيل للدموع والخانق طالت سكان 

طق: نهاية شارعي حمد والسكة وسكنة الغزاالت وأبراج حي الندى واألطراف الشمالية لعزبة بيت حانون، نظرًا منا
 لقربها المكاني من المعبر.    
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 كمصور صحئي،بوابة اهلدف اإلخبارية عمل يف املوقع االلكرتوني ل"ي ، املركز بأنهطارق أسامة خليل مسعودوحول ظروف اصابته، أفاد الصحئي: 

 لتغطية األحداث يف معرب بيت حانون )ايرز(، وهناك شاهد 23/10/2015من مساء يوم اجلمعة املوافق  15:00عند حوايل الساعة  ذهب

بينما  النار وقنابل الغاز جتاههم، تقدمعلى بوابة ايرز الرئيسة ، ويطلق جنود االحتالل املتواجدين جنود االحتالل احلجارة جتاه يقذفون  عشرات الشبان

مرتاً من  500بـ على مسافة تقدر  ف طريق صالح الدين، وتوقفزاوية على طر خلاصة باملوقع وكامريا أخرى ختصه، وأخذمل الكامريا اان حيك

ة زوايا، اط الصور من عداللتق ان يبدل مكان تواجدهرغم أن دخان ورائحة الغاز مألت املكان، كوأكثر من صورة للشبان واجلرحى،  البوابة، والتقط

نضال  -كل من الصحئيني: حممد البابا تواجده، حيث كان يتوقف على مقربة من مكان يني الذين كانوا يغطون احلدث مثلهعدد من الصحئ وكان حوله

ىل خلف إ اإلمسنتيةمن خلف أحد املكعبات  من مساء اليوم نئسه، قرر تغيري مكان تواجده 15:30ة عند حوايل الساعومؤمن قريقع.  -الوحيدي

، وأثناء ذهابه خلف الساتر وقطعه الطريق، فوجئ بشيء ما يضرب ساقه اليمنى، ثم احدى السواتر الرملية على اجلانب الشرقي لشارع صالح الدين

توقف على اإلسعاف اليت كانت ت حنو سياراتالشبان  اجته به ...فاقرتب منه عدد من الشبان، ومحلوهعلى الوقوف،  ومل حتمله ساقاهأرضاً،  سقط

بالئعل إىل سيارة  متار جنوباً، وفجأة سقطت قنبلة غاز جواره بني الشبان الذين حيملوه، فرتكه بعضهم بينما استمر يف محله آخرون، وأوصلوهبعد أ

ن ثمّ نقلوه إىل وم األمين، ن اإلسعافات األولية، حيث شاهد الدماء تنزف من فخذهوئاملسع شئى العودة، وداخل اإلسعاف قدم لهاسعاف تابعة ملست

الئخذ األطباء عملية جراحية لرتكيب بالتني خارجي لتثبيت عظام  ج الالزم، وبعد مرور ساعة أجرى لهاألطباء العال مستشئى العودة، وهناك قدم له

ألقل، حيث سيتعطل عن ى ا( شهور عل3ملدة ) الوا أن البالتني سيستمر حول ساقهئتّت نتيجة عيار ناري، وقتقد  األمين، حيث قالوا أن عظامه

 ."خالل تلك الئرتة بغري سبب دراسته وعمله

 
عند حوالي الساعة  نيران أسلحتها،حدود الفصل الشرقية،  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .18

تجات العشرات من الشبان واألطفال الذين كانوا يشاركون  ،23/10/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  14:00
انتفاضة القدس في منطقة ناحل عوز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة،  اتفعاليمسيرة شعبية ضمن في 

من  ،اً مشارك( 33) ما تسبب في إصابةمن مساء اليوم نفسه،  19:00واستمرت المواجهات حتى حوالي الساعة 
( 3)من بين الجرحى الخطر، و بأحدهم  ، وصفت حالةباألعيرة الناريةأصيبوا ( 12منهم )و ( أطفال، 4بينهم )

، ايهاب عمر يوسف فسفوس "وكالة فلسطين اليوم"مصور عامًا(  23داوود نمر حسن أبو الكاس ) صحفيين هم:
 مغلفة بعيرة معدنية، وأصيبوا "حرمصور " عامًا( 23، نهاد زاهر محمود بدير )"حرمصور " عاما( 43)
 .مطاابال

عند حوالي  ،، نيران أسلحتها الرشاشةالشرقية حدود الفصل عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .19
المنطقة تجات مجموعة من الشبان الذين تواجدوا ، 23/10/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  15:00الساعة 

( 12من بينهم ) مشاركًا، (16)ما تسبب في إصابة  ضمن فعاليات انتفاضة القدس، الشرقية من مخيم البريج،
عامًا( الذي وصفت جراحه بالخطيرة جراء  17وعد نضال دهيص الزريعي ) :نهم الطفلأصيبوا باألعيرة النارية، م

لل إلى مستشفى الشفاء بغزة ومن ثم اصابته في الركبة اليمنى، ونظرًا لخطورة حالته حو   إلى مستشفى  حو 
 :جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، من بينهم الطفل باختناق خرينآ( 4كما أصيب ) .)سوروكا في إسرائيل(
عامًا( مراسلة تلفزيون  28محمود إبراهيم السكني ) عامًا(، والصحفية: سالي 17لنسر )أمجد رياض سليم ا

  .فلسطين
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يوم من  14:00وعند حوايل الساعة سكن يف مدينة دير البلح، "ي ، املركز بأنهد نضال دهيش الزريعيوعوحول ظروف اصابته أفاد الطئل اجلريح: 

هناك فلسطني، وعلم  للمشاركة يف فعالية االنتئاضة شرق خميم الربيج، محل بيدهعاماً(،  18ابراهيم ) ، رافق شقيقه:23/10/2015 اجلمعة املوافق

من خلف  تظهرجنود االحتالل االسرائيلي خوذ عدد من  طبية، وشاهدة واليئالصحقم األط ئصل، وشاهدقرب حدود العشرات من الشبان ال شاهد

 هدود هبدف وضعاحلمن  ب، واقرتآخر من أحد أصدقائه،  وأخذ علم آليات عسكرية لقوات االحتالل تتوقف قرهبم، وداخل احلدود رمليةسواتر 

خلف اجلدار اإلمسنيت  يف املكان، ومسع صوت إطالق نار، فاختبأ، فأطلق اجلنود عدة قنابل للغاز املسيل للدموع اًوحيد انعلى السياج الئاصل، وك

 فأطلق اجلنود قنبلة غاز ،جتاه املتظاهرين وابتعد عن السياجعلم على السياج... ال ، ووضعاجلدار وصعد (ويبلغ ارتئاعه حوايل نصف مرتاحلدودي )

وأوصلوه إىل سيارة اإلسعاف، عدد من الشبان  لقد أصيب، محله اً،أرض فسقط ،أطلق اجلنود عيار ناريمرتاً، و 150تقدر بـ ملسافة ابتعد  جتاهه،

من  ( دقيقة75حوايل )وبعد إىل مستشئى شهداء األقصى،  نقله االسعاف ،اإلحساس هبا ، فقداليمنى نزف من ساقهوالدماء ت اً،ممزق هبنطالشاهد 

لتوصيل شريان يف ساقه عملية جراحية  ، حيث أجريت لهساعة( 15مدة ) ، ومكث فيهاإىل مستشئى الشئاء بغزة جراحه حوّل تعامل األطباء مع

 ساقه نواألطباء أهنم سوف يبرت ( داخل اخلط األخضر، وهناك أخربهإىل مستشئى )بارزاالي قطع بئعل عيار ناري، وبعد وقف النزيف حوّله األطباء

وشظية يف الئخذ  ،الركبة تسببت يف كسر )الصابونة(، وذلك جراء اصابتها بشظايا يف اليسرى ساقهووضعوا بالتني يف  ،من فوق الركبة ، وبرتتاليمنى

ستطيع وال ي... اآلن طريح الئراش اد إىل منزله... وهوثم ع ،أيام ةأربع .. مكث هناك ملدةالساق اليسرى. عدة أماكن يف وشظايا يف ،األيسر

 ."احلركة

 
عند حوالي الساعة  نيران أسلحتها، ،حدود الفصل الشرقية عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .20

شرق  انتفاضة القدس، اتفعاليمسيرة شعبية ضمن  ، تجات6/11/2015من مساء يوم الجمعة الموافق،  15:00
، من (عاماً  23) موسى أبو جامعسالمة  شاب:استشهاد الما تسبب في خان يونس،  يمنطقة الفراحين شرق

خرين آ مشاركين (4)ثر إصابته بعيار ناري في الصدر. كما أصيب إ، سكان بلدة بني سهيال شرق خان يونس
محمد فتحي ، عيار ناري في الفخذ األيسرب ( أصيبعاماً  28) سامح نصر هللا أبو حدايد، وهم: ح متفاوتةابجر 

، سحجة في ساعد اليد اليمنى (عاماً  23) محمد نور قديحى، يمناق العيار ناري في الس (عاماً  21)أبو عنزة 
مستشفى ـ ووصفت المصادر الطبية في غازال جراء ختناقباال ( أصيبعاماً  23)مصعب عبد الكريم القصاص و 

 جراحهم بالمتوسطة والطفيفة. غزة األوروبي
عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  ،الشرقيةفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل  .21

 ، فيانتفاضة القدس اتفعاليمسيرة شعبية ضمن  تجات، 11/12/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  14:30
مدينة  سكان من امًا(ع41)سامي شوقي أحمد ماضي ما تسبب في استشهاد:  المنطقة الشرقية من مخيم البريج،

كما  بعد وصوله مستشفى شهداء األقصى. وأعلن عن استشهادت ،بعيار ناري في الصدر بعد اصابتهدير البلح، 
عيار ب ( أصيبعاماً  11)بو نجيم أمعاذ خالد صباح  ، هما:من بينهم طفلين مشاركًا، (16) في الحادثة أصيب

طراف في األ عيار ناري ب ( أصيبعاماً  12)الرحيم الخالدي  الرحيم رامي عبد عبدو  ،يسرناري في الكتف األ
" مراسل إذاعة صوت الشعب"عامًا(  25محمود عمر محمود اللوح ) :الصحفي وكان من بين الجرحى ،السفلية
مستشفى شهداء األقصى جراحهم ووصفت المصادر الطبية في اليمنى،  الساقبعيار ناري في  وأصيب

 . والطفيفة بالمتوسطة
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أحداث انتئاضة  تغطيةالشعب، ذهب لعمل كمراسل إلذاعة صوت "ي املركز بأنه د اللوح،حممود عمر حممووحول ظروف اصابته، أفاد الصحئي: 

العشرات من الشبان  جتمعقة الشرقية من خميم الربيج، حيث املنط يفم، 11/12/2015من يوم اجلمعة املوافق  13:30عند حوايل الساعة  القدس،

 ناكأعلنت عن إقامة فعالية مبناسبة االنطالقة وطلبت من عناصرها التوجه إىل املنطقة،  وكانت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قد قرب حدود الئصل

أنصار اجلبهة، واقرتب عدد منهم من حدود  املةات منانضم للمواجهات  ،من مساء اليوم نئسه 14:30، وعند حوايل الساعة يرتدي سرتة صحئي

من  اً( مرت300على بعد ) -اإلسعاف والصحئينيسيارات  مكان جتمع قف قربتو، مرت من احلدودالئصل، فيما بقى عدد منهم على بعد كيلو

 النار جتاه املشاركني، وشاهد أكثر منجنود االحتالل  وأطلقدود، احلرملية داخل توقئون خلف سواتر عدد من جنود االحتالل ي ، شاهددوداحل

، ( مرت300أحد الشبان وكان يقف على بعد ) اليوم نئسه، شاهد من 15:30عند حوايل الساعة وسيارات االسعاف، اب، نقلتهم صيشاب 

فواصل  ،احلدث يقوثلتهلم، تقدم وصول األطقم الطبية بعد و ،تغطية أصيب شابنيوأثناء ال ..أنه استشهد وعلم أصيب بعيار ناري يف الصدر..

 على اهلواء مباشرةنقله للحدث أثناء  اً،أرض ، وسقطبساقه اليمنى يضرب ءبشي ، ثم فوجئفأصيب شاب ثالث ،جنود االحتالل إطالق النار

الئحوصات  وهناك أجرى له األطباءاالسعاف إىل مستشئى شهداء االقصى بدير البلح،  ونقلوه من خالل إحدى سياراتاملسعئون  لإلذاعة، فحمله

 . "بعد حوايل ساعتنيغادر املستشئى بعد تقديم العالج الالزم له، الساق اليمنى، و اخرتق بعيار ناري هبتاصالالزمة، وأكدوا إ

 
عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  ،الشرقيةحدود الفصل  عندقوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  فتحت .22

انتفاضة  اتفعاليمسيرة وتجمع شعبي ضمن تجات  ،18/12/2015من مساء يوم الجمعة الموافق،  14:00
المشارك: استشهاد  تسبب فيخان يونس، ما  يشرق منطقة الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرق، القدس

خرين ( مشاركين آ4)إصابته بعيار ناري في الرأس. كما أصيب  بعدعامًا(،  23) محمود محمد سعيد األغا
منى، أحمد رمضان أبو الي في الساق عامًا(، أصيب بعيار ناري  27) وهم: محمد ابراهيم بركة ،ح متفاوتةابجر 

 ى،يسر الالساق عامًا(، عيار ناري في  21) محمد أحمد منصور ى،يمنفي الساق العيار ناري عامًا(  18عمر )
الميدانية ان الشهيد األغا  . وتفيد التحقيقاتأصيب بعيار ناري في الساقو  عامًا( 22تامر محمد أبو طعيمة )و 

، وبعد إلى مستشفى غزة األوروبي نقل، و الفصل حدودن م اً متر  300بـ مسافة تقدرأثناء تواجدت على أصيب 
متأثرًا بجراحه، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى نفسه  عن وفاته ت المصادر الطبيةعلنبدقائق أ  وصوله

 .جراح المصابين بالمتوسطة، حيث اخترقت األعيرة سيقانهم
عند حوالي الساعة ، نيران أسلحتها الفصل الشرقية،حدود  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  .23

القدس،  انتفاضة اتفعاليمسيرة شعبية ضمن تجات  ،25/12/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  13:00
من سكان حي  عامًا( 23) هاني رفيق توفيق وهدان، ما تسبب في استشهاد المشارك: شرق حي الشجاعية

 وا( منهم أصيب5) مشاركًا، منهم( 12) ةباصا  و  .بعيار ناري في الرأس تهباصإ بعدالتفاح شرق مدينة غزة، 
أحمد نبيل محمد ، هم: أطفال( 5والبقية باالختناق جراء استنشاق الغاز، من بين المصابين ) باألعيرة النارية،

رؤوف  (،عاماً  16)كمال وليد محمد العرعير  (،عاماً  16) الرؤوف خميس نور مهند عبد (،عاماً  16)المدهون 
، سكان مدينة غزة (، وجميعهم منعاماً  15)محمد تيسير محمد عياد و  (،عاماً  15)الحميد الساعي  معين عبد

 الشفاء جراح المصابين بالمتوسطة والطفيفة.مستشفى  وصفت المصادر الطبية فيو  .واصيبوا باالختناق
 

 2015خالل العام  احملافظةحبسب يف املناطق املقيدة الوصول براً  فعاليات انتئاضة القدس ضحاياشكل يوضح عدد 
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 2015حبسب احملافظة خالل العام يف املناطق املقيدة الوصول براً  فعاليات انتئاضة القدس ضحاياشكل يوضح نسب 

 

 
  ن في حقل الزراعةيالعاملاستهداف: 
، وذلك في سياق 2015خالل العام  حقل الزراعةللعاملين في ها قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف واصلت

نيران أسلحتها تجات المزارعين  الفصل حدودحيث تفتح القوات المتمركزة على فرضها لمنطقة يقيد الوصول إليها، 
كلما وصلوا إلى المزارع المتاخمة  ،وجامعي الحطب رعاة األغنامو  الطيور يدائومالكي األراضي الزراعية وص

متر في بعض المناطق،  1000للحدود، وقد يصل االستهداف إلى مناطق تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ
 . مناطق أخرى متر في  1500و

ماكن العمل في تلك معاناة المزارعين ومالك األراضي في الوصول السهل واآلمن لمزارعهم أو أفيما تستمر 
ويضطرون ، بالشكل المناسبعدم إقدام المزارعين على استصالح أراضيهم في المنطقة  ما يسهم في المزارع،
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مقيدة حتى فيما  حريتهمفقد باتت  ،والشمام زراعتها بمحاصيل سهلة الرعاية كالشعير والقمح والبطيخإلى 
ذا ما غامروا قد يتعرضون إلى  من قبل قوات أو قصفها ضيهم خسائر مادية كبيرة في حالة تجريف أرايزرعون، وا 

بسبب  تمكنهم من رعايتها بالشكل األمثل م، أو عدفي تلك المناطقوهجماتها المنظمة االحتالل خالل توغالتها 
 . تواصل استهدافهم من قبل تلك القوات

سناد المزارعين أصحابوفي سياق مختلف تتخوف المؤسسات الزراعية المحلية والدولية م  المزارع ن دعم وا 
، ما يفقد المزارعين بعضًا من ، بسبب الخطر الذي يالحق مشروعاتهم التنموية فيهاالمحاذية لحدود الفصل

الجدير ذكرت أن تلك المناطق تحتاج الستصالح التربة وا عادة التأهيل وحفر . التعويض المادي الذي يساعدهم
 آبار للري ووصول للتيار الكهربائي وأشياء أخرى مهمة. 

خالل  وجامعي الحطب ورعاة األغنام و المركز استهداف قوات االحتالل للمزارعين وصائدي الطيوروثق باحثو 
 تخللها إطالق النيران من أبراج المراقبة العسكرية اإلسرائيلية، ( اعتداءً 53)االعتداءات عدد وبلغ  2015العام 

صابةمقتل مزارع، و تسببت في   .ينمنهم سيدة وطفل، آخرين( 12) ا 
 

 2015خالل العام يف املناطق املقيدة الوصول براً  من العاملني يف حقل الزراعة ضحايايوضح عدد الجدول 

األطفال  القتلى األحداث المحافظة
األطفال  الجرحى منهم

 منهم
النساء 

 منهم
 0 1 4 0 0 39 شمال غزة

 0 0 0 0 0 0 غزة
 1 0 2 0 1 4 دبر البلح

 0 1 5 0 0 8 خان يونس
 0 0 1 0 0 2 رفح

 1 2 12 0 1 53 المجموع
 
 
 :اآلتيلحوادث على النحو تلك ابرز ألالتقرير  تطرق وي

يوم األحد الموافق من  10:15، عند حوالي الساعة انيران أسلحته ،االحتالل اإلسرائيلي ت قواتفتح (1
في محافظة  المغازي ،  تجات المزارعين المتواجدين في حقولهم الزراعية الواقعة شمال شرق مخيم 8/2/2015

 القدمعامًا( بعيار ناري في  21أحمد محمد كامل مطر صالح ) المزارع:إصابة  ما تسبب في، دير البلح
مسافة تقدر على ، ويقع عائلة الجياوي )الشنب(تعود ملكيته لجني ثمار الليمون من بستان ياليسرى، بينما كان 

ت في و حمللميدانية أن جنود االحتالل فتحوا النار تجاهه ثم وتفيد التحقيقات احدود، المن متر ( 300حوالي )ب
 إلى مكان مجهول.  تو اقتاد ومن ثم   حدودال قربتوقف تناقلة جند كانت 

حقل وتواجد وقت احلادث يف  ،ويبيعها يف األسواقمن املزارعني الئواكه واحلمضيات  يشرتيجنله أمحد أمحد صالح، املركز بأن " :ريحوأفاد والد اجل

 ."وموجود يف مستشئى )سوروكا( لدى قوات االحتالل، أن جنله معتقل هيةة الشةون املدنية خاللعلم من و بيعه،لغرض اجلياوي لشراء الليمون 
 

من مساء يوم الثالثاء  13:00فتحت قوات االحتالل االسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  (2
عين المتواجدين في مزارعهم في منطقة بورة أبو سمرة الكائنة شمال بيت ، تجات المزار 17/3/2015الموافق 
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بارو )ستيشن( رمادية اللون، تعود للمزارع: و الهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في احتراق سيارة من نوع س
 خالد سعد محمد سعد الدين، دون وقوع إصابات. 

كان يتابع عماله يف حصد حمصول الئول )سيقان نبات الئول( هبدف بيعه كطعام للماشية، وأوقف سيارته قبالة وأفاد املزارع سعد الدين للمركز بأنه: 

مرتاً من حدود الئصل الشمالية، وأثناء العمل شاهد جيبان عسكريان اسرائيليان  600مزرعته املستأجرة من املالك: حسن أبو جراد، على بعد 

الئصل، وبعد دقائق مسع صوت عدة أعرية نارية، وفوجئ بأن سيارته حترتق، وبعد مساعدة العمال أطئأ النار،  يتوقئان قبالة املزرعة داخل حدود

النار جاء يف وقت اتسم  إطالقوتبني أن عدة طلقات أصابت البابني األيسرين هلا، وقد تضرر هيكل السيارة وزجاجها بشكل بالغ. اجلدير ذكره أن 

 باهلدوء يف املنطقة.

 
قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت  (3

، تجات عدد من المزارعين قرب حدود الفصل شمالي مقبرة 21/3/2015من يوم السبت الموافق  13:00
يقات الميدانية أن قوات الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحق

 200االحتالل فتحت النار تجات المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
( دقيقة بشكل متقطع، ما دفعهم إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط 20مترًا، واستمر اطالق النار لمدة )

 المنطقة خوفًا على حياتهم.
ت  (4 في محافظة  شرق قرية وادي السلقا الكائنة الفلسطينية الزراعية الحقولقوات االحتالل اإلسرائيلي طائرات رش 

طائرة  وتفيد التحقيقات الميدانية أن .14/4/2015الثالثاء الموافق  من 6:15، عند حوالي الساعة دير البلح
تصفراء اللون   مما تسبب في المزروعة في المنطقة، الفقوس،الكوسيا والملوخية والفلفل والبطيخ و  محاصيل رش 

  تضررها.
قد شاهد طائرة صئراء اللون تقوم برش احلقول و مزرعة يف املنطقة،ميلك قطعة  املركز بأنه: عاماً(، 44عصام حممد سليمان أبو حمارب ) :املزارعأفاد و

تقريباً  (اًمرت 500ى مسافة )حت(، وواصلت رش احلقول اًمرت 15)ـيقدر بكانت على ارتئاع والواقعة مبحاذاة حدود الئصل، شرق قرية وادي السقا، 

 اليت طاهلا الرّش. ، وانبعثت من املواد اليت مت رشها رائحة تشبه املبيدات الزراعية، ويف اليوم التايل اكتشف تلف احملاصيل والثمارمن غربي احلدود

رى وادي السلقا مشاالً حتى منطقة )كسوفيم( جنوباً، وتعود ملكية احلقول الزراعية يف املنطقة من جم وتئيد املعلومات امليدانية أن الرش طال املنطقة

خالل بالطريقة نئسها الئول والسبانخ، والبازيالء . هذا وقد رشّت تلك الطائرات حماصيل: أبو مغصيب، وأبو ظاهر، والسمريي، والسطري ت:لعائال

 يف حينه.اتالف احملاصيل  ، حيث تسبب يف2015من العام  شهر فرباير

 
حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (5

، تجات عدد من المزارعين قرب حدود الفصل شرقي منطقة أبو 26/4/2015من يوم األحد الموافق  12:30
عامًا(،  37في إصابة المزارع: رامي سليم رمضان مطر )صفية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب 

بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة. وتفيد 
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجات المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود 

مترًا، ما أدى إلى إصابة المزارع مطر الذي تواجد في مزرعة تملكها عائلته، ودفع  300سافة تقدر بـالفصل م
 طالق النار المزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.إ

حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  ندعفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (6
، تجات عدد من المزارعين قرب حدود الفصل في محيط مقبرة 9/5/2015من يوم السبت الموافق  12:30

عامًا( بشظايا أعيرة  41الشهداء االسالمية شرق جباليا، ما تسبب في إصابة المزارعين: رائد سليمان محمد الفرا )
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عامًا( بشظايا في البطن  34عين اليسرى واليد والبطن والصدر، وكرم سالم محمد أبو حدايد )نارية في ال
والصدر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء جراحهما بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات 

ادين الذين تواجدوا على بعد ـ ، مترًا من حدود الفصل الشرقية 300االحتالل فتحت النار تجات المزارعين والحص 
 من سكان مدينة خانيونس.  وأن الجرحى من عمال الحصاد وهم

ى حصد حمصول الشعري يف أرض بأنه ذهب وابن أخته: إبراهيم الئرا، وعامله: كرم أبو حدايد للعمل عل وحول احلادث أفاد املزارع رائد الئرّا املركز:

النار  ،ناء عملهم على اجلرار الزراعي فتح جنود االحتالل املتواجدين يف أحد أبراج املراقبة املقابل ملكان عملهمثأ، والزينزراعية تعود ملكيتها لعائلة 

حيث  ،ونقلومها إىل مستشئى الشئاء ،يف املنطقة الذين تواجدا ساعدمها ابن أخته واملزارعنيفيد، امل أبو حداما تسبب يف إصابته والع ،جتاههم

 ثمّ حوال الستكمال العالج يف مستشئى غزة األوروبي". ،قدمت اإلسعافات األولية هلما

 
 7:00حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (7

رقي جباليا في محافظة ، تجات عدد من المزارعين قرب حدود الفصل ش24/5/2015من يوم األحد الموافق 
شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل فتحت النار تجات المزارعين الذين 

مترًا، واستمر اطالق النار حتى الساعة  300تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ
وشرق المقبرة الشرقية. ما دفع المزارعين  -تلة سعدة -أبو صفية ألحد نفسه، وطال مناطق:امن صباح  9:00

 إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.
من يوم  6:45، عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقيةفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل  (8

ها الرشاشة تجات عدد من المزارعين شرق بلدة خزاعة بينما كانوا ، نيران أسلحت3/6/2015األربعاء الموافق 
 ،شرق مدرسة شهداء خزاعة ،لعائلة أبو داوود ملكيتها رض زراعية تعودأيقومون بحصد محصول القمح في 

فريد محمد  :إصابة المزارع م تسبب فيمتر عن الشريط الحدودي الفاصل،  500وتبعد مسافة تقدر بحوالي 
نقل إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج حيث أجريت و عامًا( بعيار ناري في البطن،  29ار )سليمان النج

له عملية جراحية ووصفت حالته بالمتوسطة. وأدى إطالق النار المتكرر تجات األراضي الزراعية شرق خان 
 يونس إلى حرمان المزارعين من مزاولة عملهم وحصد محاصيلهم الزراعية.

حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  عنداالحتالل اإلسرائيلي المتمركزة فتحت قوات  (9
، تجات عدد من المزارعين قرب حدود الفصل شرقي مقبرة 25/6/2015من يوم الخميس الموافق  18:20

لميدانية أن قوات الشهداء االسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات ا
 300االحتالل فتحت النار تجات المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ

مترًا، ما تسبب في اشتعال النيران في كومة من أعواد القمح اليابسة )التي يحصدها المزارعين لبيعها كغذاء 
الزين، األمر الذي دفع أولئك المزارعين إلى ترك مزارعهم الكائنة في للماشية( في مزرعة تعود ملكيتها لعائلة 

 محيط المنطقة خوفًا على حياتهم.
عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها،  عندقوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  فتحت (10

وسط قطاع  مخيم البريج شرقيتجات فعالية انتفاضة القدس ، 2/12/2015مساء يوم األربعاء الموافق  15:30
بينما كانت  ،بعيار ناري في الرقبة عامًا(، 68السيدة: سعفة محمد غانم أبو سعيد ) غزة، ما تسبب في اصابة

أرضها إلى متوجهة مترًا،  300ويبعد مسافة تقدر بـمخيم، الالطريق المحاذي لحدود الفصل شرق  علىتسير 
جراح المزارعة مستشفى شهداء األقصى ووصفت المصادر الطبية في رفقة زوجها على عربة ) كارو(، الزراعية 

لتبالخطيرة و   الشفاء بمدينة غزة. مستشفى الستكمال العالج في حو 
 9:20عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها،  عندقوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  فتحت (11

مكب النفايات شرق بلدة  أحد صائدي العصافير قرب، تجات 4/12/2015يوم الجمعة الموافق  من صباح
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معتز وهو:  ،بثالثة أعيرة نارية في يدت وفخذت وكتفه صابتهإتسبب في الفخاري جنوب شرق خان يونس، ما 
جريح أبو لولي ال. وتفيد التحقيقات الميدانية أن ، من سكان مخيم الشابورة برفح(عاماً  19) فوزي محمد أبو لولي

ة دطلقت قوات االحتالل ع. وفي سياق متصل أالمنطقةأصيب بينما كان ينصب شباك لصيد العصافير في 
 محمد أمين صالح األسطل :إصابة المواطن تسبب فيما  نفسه بعيد إطالق النار، مدفعية تجات المكانقذائف 

 سنوات( 7) أمين :وطفله ،ه اليمنىساقفي أنحاء متفرقة من الجسم وتهتك في بشظايا  وأصيب (عاماً  35)
 ،مكانالفي  متصادف مروره من سكان السطر الغربي بخان يونس ، وهمااليسرى  ساقهبشظية في أصيب 
دراجتين ناريتين  هم بواسطةنقلكن المواطنين من الوصول للجرحى و وتم ،إسعاف المصاب أبو لولي األب وحاول

كما هم بالمتوسطة. المصادر الطبية في المستشفى جراحإلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج، ووصفت 
أيمن  :تعود ملكيتهما لكل من المواطن سكنيين منزلين تضررأسفر القصف المدفعي تجات بلدة الفخاري عن 

( بعد أفراد 7، وتقطنه عائلة قوامها 2م160حة على مساويتربع  ،مكون من طابق أرضي)حسين سلمان العمور 
، 2م220على مساحة  ، ويتربعأرضي مكون من طابق) زهير حسين سلمان العمور :والمواطن .بقذيفتين إصابته

 .قذيفة في واجهته الشماليةب بعد إصابته (أفراد 8امها وتقطنه عائلة قو 
الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة حدود  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (12

، تجات عدد من صيادي العصافير الذين تواجدوا قرب حدود 11/12/2015من يوم الجمعة الموافق  10:20
الفصل شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية شرقي جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات. ما دفعهم 

 خوفًا على حياتهم.والمزارعين إلى ترك المنطقة 
عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها،  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (13

بلدة الشوكة شرق  يشرق تجات أحد المزارعين ورعاة األغنام، 13/12/2015 من يوم األحد الموافق 15:40
عاما(، بعيار ناري في الركبة اليمنى،  21) صباح بشير حسن حسين :إصابة راعي األغنامما تسبب في  رفح،

 بالمتوسطة. جراحه مستشفى أبو يوسف النجارووصفت المصادر الطبية في 
عند حوالي الساعة حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها،  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (14

 المزارعين ورعاة األغنام، نيران أسلحتها الرشاشة تجات 16/12/2015من صباح يوم األربعاء الموافق  11:10
عامًا(،  20) يوسف محمد أبو عقل راعي األغنام:إصابة  في تسبب، ما شرق خان يونس بلدة الفخاري  يشرق

 300مسافة تقدر بـيرعى األغنام على لميدانية أن الجريح كان وتفيد التحقيقات ابعيارين ناريين في البطن واليد، 
 بالمتوسطة.  اصابته مستشفى غزة األوروبيووصفت المصادر الطبية في  ،الفصل حدودمن  اً متر 

مساء يوم  15:30حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة   (15
، انتفاضة القدس شرقي مخيم البريج اتفعالي مسيرة وتجمع شعبي ضمن ، تجات25/12/2015الجمعة الموافق 

في  وآخر البطن يمينبعيار ناري  عامًا( 49) يوسف مبارك بحيري أبو سبيخة: ما تسبب في إصابة المزارع
ت المصادر تصادف تواجدت في مزرعة قريبة من مكان المواجهات. ووصف ر أن أبو سبيخة. يذكيسرالفخذ األ

وأدخل قسم العناية  وأجريت له عملية جراحية في البطنجراحه بالخطيرة،  مستشفى شهداء األقصىالطبية في 
فجر االثنين من  3:00عند حوالي الساعة متأثرًا بجراحه  تعن استشهاد أعلنت المصادر الطبيةالمركزة حتى 

المنطقة الشرقية لمخيم  أبو سبيخة من سكانوتفيد التحقيقات الميدانية أن الشهيد . 28/12/2015الموافق 
 .المغازي 

 2015خالل العام  احملافظةيف املناطق املقيدة الوصول براً حبسب استهداف العاملني يف الزراعة نسب يوضح  شكل
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 :توغل الحدوديةالعمليات  
قوات االحتالل توغالتها في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة التي تستهدف خاللها السكان  تواصل

ومن واقع الرصد والتوثيق الذي  .2015خالل العام  وممتلكاتهم واألراضي الزراعية وكل ما يتحرك في المنطقة
دوريًا، هدفه تنظيف المنطقة الحدودية تأخذ عمليات التوغل شكاًل منظمًا، و  لحقوق اإلنسانالميزان  مركز يواصله

ن في أبراج المراقبة المنتشرة على حدود الفصل، يمن الحشائص والشجيرات التي قد تعيق رؤية الجنود المتمركز 
كما أن تكرارها يهدد أعمالهم والتوسع  .مزروعات المزارعين وتسبب لهم الخسارة المادية تطالولكن تلك العمليات 
ات المزارعين من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها فيها حيث يحرم مئ

للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم الخسائر، كما أن عمليات التوغل بالعادة يصاحبها إطالق نار كثيف 
 ومتقطع، وتحت غطاء جوي توفرت الطائرات لآلليات المتوغلة. 

لقوات  حدودية توغل ة( عملي35) شهد 2015العام تشير مصادر المعلومات في مركز الميزان إلى أن و 
بتجريف  ها العسكريةقامت خاللها آليات االحتالل االسرائيلي في المناطق مقيدة الوصول برًا في قطاع غزة،

 أسفرت هذت التوغالت عنو الزراعية المجر فة في أوقات سابقة. الخالية أو وتسوية آالف األمتار من األراضي 
 .إعاقة عمل المزارعين

 :اآلتيالحوادث على النحو تلك على التقرير  ويأتي
من يوم االثنين  7:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 4توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من ) .1

، انطالقًا من الموقع العسكري المسمى النصب التذكاري في المنطقة الواقعة شرق منطقة 9/2/2015الموافق 
مترًا بمحاذاة حدود الفصل  150قدر بـالسعدات الزراعية شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة، لمسافة ت

الشرقية، وباشرت جرافتين مصاحبتين بتجريف أراٍض سبق تجريفها، واتخذت اآلليات مسارًا لها تجات الجنوب إلى 
منطقة أبو صفية شرق جباليا، ما حذا بالمزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في محيط منطقة التوغل خوفًا 

ت القوة المتوغلة من شرق جباليا مساء اليوم نفسه. وتفيد التحقيقات الميدانية أن آليات على حياتهم. وانسحب
 االحتالل جرفت حشائص طويلة قرب الحدود في عملية دورية خالل العام.

صباح يوم األربعاء  5:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة ب)بجرافتين ودبابتين(، عند حوالي الساعة  .2
متر( في األراضي الواقعة جنوب شرق  150، انطالقا من حدود الفصل لمسافة تقدر ب)11/3/2015الموافق 

 شمال غزة
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مخيم المغازي وسط إطالق للنار، حيث قامت بأعمال تسوية لأراضي في تلك المنطقة، وانسحبت تلك القوات 
 صباح اليوم نفسه. 7:00عند حوالي الساعة 

من صباح يوم االثنين  9:00باآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة  .3
متر في بلدة الفخاري، جنوب شرق خان يونس. ونفذت تلك  200، مسافة تقدر بحوالي 6/4/2015الموافق 

القوات أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي واتجهت جنوبًا وصواًل إلى شرق بلدة خزاعة، حيث 
مساء اليوم نفسه، وتخلل عملية التوغل إطالق  1:30تشارها داخل الشريط الحدودي في حوالي الساعة أعادت ان

 وقوع إصابات.، دون نار بشكل متقطع
من صباح يوم األربعاء  7:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .4

متر داخل بلدة الفخاري، جنوب شرق خان يونس. ونفذت تلك  100الي ، مسافة تقدر بحو 15/4/2015الموافق 
القوات أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي استمرت لمدة ثالثة ساعات، وتخللها إطالق نار 

 وقوع إصابات.دون  ،بشكل متقطع
صباح يوم  7:15ي الساعة ( أليات عسكرية، عند حوال5توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من ) .5

متر(، من حدود الفصل الشرقية، في المنطقة الشرقية  150، لمسافة تقدر ب )21/4/2015الثالثاء الموافق 
من قرية المصدر، وسط قطاع غزة، وقامت الجرافات بأعمال تسوية في األراضي الزراعية، وانسحبت األليات 

 م نفسه.من ظهر اليو  12:30المتوغلة عند حوالي الساعة 
من صباح يوم  7:00( اليات عسكرية، عند حوالي الساعة 5توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من ) .6

، انطالقا من حدود الفصل الواقعة شرق مخيم المغازي، وواصلت توغلها لمسافة 20/5/2015األربعاء الموافق 
عة بمحاذاة حدود الفصل وخاصة في المنطقة مترًا، وقامت بأعمال تسوية في األراضي الواق 200تقدر ب 

الواقعة شرق موقع )أبو مطيبق العسكري(، األمر الذي دفع المزارعين إلى ترك حقولهم واالبتعاد عن المنطقة، 
 من اليوم نفسه. 11:30وانسحبت األليات عند حوالي الساعة 

، 5/6/2015يوم الجمعة الموافق  من صباح 8:00توغلت أربع آليات عسكرية إسرائيلية عند حوالي الساعة  .7
متر في األراضي الفلسطينية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكانت عبارة عن جرافتين  300مسافة 

 من المنطقة وتتجه شماالً  ودبابتين، حيث قامت الجرافتين بأعمال تسوية استمرت لمدة خمسة ساعات، لتنسحب
 من ظهر اليوم نفسه. 13:00عند حوالي 

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من بستة آليات من بينها أربعة جرافات، عند حوالي توغل .8
، في المناطق الحدودية الشرقية لجباليا في محافظة شمال 5/6/2015من يوم الجمعة الموافق  13:00الساعة 

قية لمدينة غزة، وباشرت الجرافات مترًا تقريبًا، قادمة من المنطقة الحدودية الشر  150غزة، لمسافة تقدر بـ
المصاحبة بتسوية أراٍض تجاور الحدود شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية، ومن ثم  اتجهت شمااًل حتى وصلت 

مساء الجمعة نفسه. دون وقوع  15:20منطقة أبو صفية، وانسحبت داخل حدود الفصل عند حوالي الساعة 
 إصابات أو أضرار.

من صباح يوم األربعاء  6:00سرائيلي بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإل .9
مترًا شرق بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس. وشرعت تلك القوات وسط  150، مسافة 10/6/2015الموافق 

إلى شرق بلدة إطالق نار متقطع في أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي، متجهة جنوبًا وصواًل 
صباح اليوم نفسه أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتشارها داخل  9:30عبسان الكبيرة، وعند حوالي الساعة 

 وقوع إصابات.دون  ،الشريط الحدودي الفاصل
من صباح يوم األربعاء  6:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .10

متر شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس. وشرعت تلك القوات  100، مسافة تقدر بحوالي 10/6/2015افق المو 
من  8:40وسط إطالق نار متقطع في أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي، وعند حوالي الساعة 
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وقوع دون  ،دي الفاصلصباح اليوم نفسه أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتشارها داخل الشريط الحدو 
 إصابات.

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ستة آليات من بينها أربعة جرافات، عند حوالي الساعة  .11
، في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية الكائنة شمال بيت الهيا في 22/7/2015من يوم األربعاء الموافق  9:00

الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض تجاور الحدود  مترًا تقريبًا، وباشرت 150محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ
صباح اليوم نفسه. دون وقوع  11:30ومن ثم  اتجهت غربًا، وانسحبت داخل حدود الفصل عند حوالي الساعة 

 إصابات أو أضرار. 
 من صباح يوم الثالثاء 6:20توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .12

مترًا شرق بلدة القرارة، شرق خان يونس، وشرعت تلك القوات  150، مسافة تقدر بحوالي 4/8/2015الموافق 
في أعمال تسوية على امتداد الشريط الحدودي واتجهت جنوبًا، وصواًل إلى شرق بلدة عبسان الكبيرة، وعند حوالي 

اخل الشريط الحدودي الفاصل.  المنطقة ظهر اليوم نفسه، أعادت قوات االحتالل انتشارها د 1:15الساعة 
 العازلة

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ستة أليات من بينها أربعة جرافات، عند حوالي الساعة  .13
، انطالقا من حدود الفصل الشرقية، إلى المنطقة الواقعة شمال 17/8/2015الموافق  االثنينصباح يوم  8:00

متر(، وقامت بعملية تجريف وتسوية األرض المحاذية لحدود  200يج، لمسافة تقدر بحوالي )شرق مخيم البر 
 الفصل، واستمرت لمدة ساعتين ومن ثم انسحبت لداخل حدود الفصل، دون وقوع إصابات.

من صباح  8:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من الدبابات والجرافات العسكرية، عند حوالي الساعة  .14
مترًا شرق بلدة الفخاري، شرق خان يونس، جنوب  150، مسافة تقدر بحوالي 17/8/2015وم االثنين الموافق ي

قطاع غزة. وشرعت تلك القوات في أعمال تسوية على امتداد الشريط الحدودي، قبل أن تعيد انتشارها داخل 
 .الشريط المذكور بعد عدة ساعات

من  7:00ة بعدد من اآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معزز  .15
متر(، في بلدة الشوكة، شرقي رفح، حيث  100، مسافة تقدر بحوالي )17/8/2015صباح يوم االثنين الموافق 

شرعت تلك اآلليات بأعمال تسوية وتجريف في األراضي الممتدة على طول الشريط الحدودي. استمرت عملية 
صباح اليوم ذاته، قبل أن تعيد قوات االحتالل انتشارها خلف الشريط الحدودي،  9:00حتى الساعة التوغل 

سرائيل.   الفاصل بين القطاع وا 
من يوم  6:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 10توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من ) .16

العسكري المسمى النصب التذكاري في المنطقة الواقعة شرق ، انطالقًا من الموقع 20/8/2015االثنين الموافق 
مترًا بمحاذاة حدود  100منطقة السعدات الزراعية شرقي بيت حانون في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ

الفصل الشرقية، وباشرت الجرافات المصاحبة بتجريف أراٍض سبق تجريفها في المكان، واتخذت اآلليات مسارًا 
لشمال إلى منطقة منوة شرقي بيت حانون، ما حذا بالمزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم الكائنة في لها تجات ا

من  8:30محيط منطقة التوغل خوفًا على حياتهم. وانسحبت القوة المتوغلة من المنطقة عند حوالي الساعة 
 صباح اليوم نفسه.  

من يوم الثالثاء  7:00عسكرية، عند حوالي الساعة  ( آليات5توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من ) .17
، انطالقًا من حدود الفصل الشرقية في منطقة دمرة الحدودية المعروفة باسم األبوكادو 25/8/2015الموافق 

مترًا بمحاذاة حدود  200والواقعة شمال شرق حي األمل في بيت حانون في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر 
باشرت الجرافات المصاحبة بتجريف أراٍض سبق تجريفها في المكان، واتخذت اآلليات مسارًا الفصل الشمالية، و 

من  10:00لها تجات الجنوب الشرقي في دمرة نفسها، وفتحت القوات المتوغلة نيران أسلحتها عند حوالي الساعة 
الكائنة في محيط منطقة  صباح اليوم نفسه بشكل عشوائي متقطع، ما حذا بالمزارعين إلى ترك رعاية مزارعهم
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من صباح اليوم  11:30التوغل خوفًا على حياتهم. وانسحبت القوة المتوغلة من المنطقة عند حوالي الساعة 
نفسه. وتفيد التحقيقات الميدانية أن آليات االحتالل جرفت حشائص طويلة قرب الحدود في عملية دورية خالل 

 العام.  
من صباح  9:00لية عبارة عن جرافتين وثالثة دبابات عند حوالي الساعة توغلت خمسة آليات عسكرية إسرائي .18

 200، في األراضي الفلسطينية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة مسافة 1/9/2015يوم الثالثاء الموافق 
متر انطالقًا من معبر نحال عوز شرق الشجاعية، وقامت الجرافتين بأعمال تسوية لأراضي المفتوحة، من ثم 

قدمت تلك اآلليات على طول الحدود الشرقية باتجات شمال المدينة، بعدها انسحبت تلك اآلليات عند حوالي ت
 من مساء اليوم نفسه. 16:00الساعة 

 7:00جرافات، ودبابتين(، عند حوالي الساعة  3توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ) .19
، انطالقًا من حاجز )كسوفيم( جنوب شرق مدينة دير البلح، وواصلت 3/9/2015صباح يوم الخميس الموافق 

متر(، من ثم اتجهت شمااًل بموازاة حدود الفاصل، وقامت الجرافات بعملية  150األليات توغلها لمسافة تقدر ب )
ك تجريف وتسوية في األراضي الزراعية المحاذية لحدود الفصل شرق قرية المصدر وسط القطاع، وانسحبت تل

 من مساء اليوم نفسه.    12:30األليات عند حوالي الساعة 
، 3/9/2015من صباح يوم الخميس الموافق  7:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  .20

متر إلى الغرب من الشريط الحدودي الفاصل شرق بلدة القرارة، شمال شرق خان  100مسافة تقدر بحوالي 
صباح اليوم نفسه، أعادت قوات االحتالل  9:30مال تسوية وتجريف وعند حوالي الساعة يونس، وشرعت في أع

 اإلسرائيلي انتشارها داخل الشريط الحدودي الفاصل. 
من صباح يوم الثالثاء  7:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .21

مترًا في بلدة خزاعة شرق خان يونس، وشرعت في أعمال تسوية  150حوالي ، مسافة تقدر ب8/9/2015الموافق 
قامة سواتر رملية، على امتداد الشريط الحدودي، متجهة جنوبًا، قبل أن تعيد انتشارها عند حوالي الساعة  وا 

 من صباح اليوم نفسه، داخل الشريط الحدودي المذكور.   10:00
من  9:00زة بعدد من اآلليات والجرافات العسكرية، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معز  .22

، انطالقًا من حدود الفصل الشرقية في بلدة الشوكة، شرقي رفح، لمسافة 9/9/2015صباح يوم الثالثاء الموافق 
حوالي  م(. قامت تلك اآلليات بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة، قبل أن تعيد انتشارها في150تقدر بحوالي )

 صباحًا، خلف الشريط الحدودي المذكور.   11:00الساعة 
( آليات من بينها ثالثة جرافات، عند حوالي الساعة 7توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ) .23

، في المنطقة الحدودية لواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية شرقي 21/9/2015من يوم االثنين الموافق  9:00
بًا، انطالقًا من حدود الفصل متجهة جنوبًا حيث مترًا تقري 100جباليا في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ

المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض تجاور الحدود في المنطقة، 
من صباح االثنين  10:20دون وقوع إصابات أو أضرار. وانسحبت القوة من المحافظة عند حوالي الساعة 

 لساعات قبل أن تنسحب.     نفسه، وتوغلت شرق غزة
( آليات من بينها ثالثة جرافات، عند حوالي الساعة 7توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ) .24

، لمسافة تقدر مدينة غزة، في المنطقة الحدودية لواقعة شرق 21/9/2015من يوم االثنين الموافق  10:20
وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض  ة مقبرة الشهداء شرق جباليا،قادمة من منطقمترًا تقريبًا،  100بـ

 .االثنين نفسه مساءتجاور الحدود في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار. وانسحبت القوة من المحافظة 
عة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ستة آليات من بينها جرافتين، عند حوالي السا .25

، في منطقة بورة أبو سمرة الحدودية الكائنة شمال بيت الهيا في 8/10/2015من يوم الخميس الموافق  6:40
متر تقريبًا، وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض رملية تجاور  100محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ
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ى عدم االقتراب من محيط منطقة التوغل ولم الحدود، هذا وما زالت تتواجد في المنطقة، ما دفع المزارعين إل
 يصلوا إليها. وانسحبت داخل حدود الفصل مساء اليوم نفسه. دون وقوع إصابات أو أضرار. 

( جرافات، عند حوالي الساعة 3( آليات من بينها )5توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ) .26
، في منطقة دمرة الحدودية الكائنة شمال شرق بيت حانون في 14/10/2015من يوم األربعاء الموافق  11:00

مترًا، وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجرافات المصاحبة باشرت بتسوية  100محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ
أراٍض سبق تجريفها وصنعت تالل رملية في المكان، وال تزال عملية التوغل مستمرة. وانسحبت داخل حدود 

 الفصل مساء اليوم نفسه. دون وقوع إصابات أو أضرار.   
من صباح  6:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من اآلليات والجرافات العسكرية، عند حوالي الساعة  .27

متر، شرق بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس  150، مسافة تقدر بحوالي 5/11/2015يوم الخميس الموافق 
ع كيسوفيم العسكري. وشرعت الجرافات بتجريف وتسوية األراضي الواقعة بمحاذاة الشريط انطالقا من موق

الحدودي الفاصل، تخلل ذلك أطالق نار تجات المنازل السكنية واألراضي الزراعية، دون وقوع إصابات. واستمرت 
 صباح اليوم نفسه.     9:00عملية التوغل حتى الساعة 

( آليات من بينها خمسة جرافات، عند حوالي 10يلي بقوة عسكرية مكونة من )توغلت قوات االحتالل اإلسرائ .28
، في المنطقة الحدودية الواقعة شرق مقبرة الشهداء 25/11/2015من يوم األربعاء الموافق  7:45الساعة 

ة جنوبًا مترًا، انطالقًا من حدود الفصل متجه 150اإلسالمية شرقي جباليا في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ
إلى المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح في مدينة غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراٍض تجاور 
الحدود في المنطقة، وصنعت في طريقها سواتر ترابية بارتفاع متر واحد شرق حي التفاح بموازاة حدود الفصل 

مترًا. دون وقوع إصابات أو أضرار. وانسحبت القوة من  300بطول  ، حيث صنعت سواتر(جكر)شرق شارع 
من صباح األربعاء نفسه، وتوغلت شرق غزة حتى انسحبت عند حوالي  9:30المحافظة عند حوالي الساعة 

من ظهر األربعاء نفسه. وتفيد المعلومات الميدانية أن هذت السواتر ستمنع المزارعين من مالك  12:00الساعة 
 ي الزراعية المحاذية للحدود والعاملين فيها من الوصول إليها لرعاية مزارعهم بسهولة.     األراض

( آليات من بينها خمسة جرافات، عند حوالي 10توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة عسكرية مكونة من ) .29
شرق  التفاح شرقي شرق حي ، في المنطقة الحدودية25/11/2015من يوم األربعاء الموافق  12:00الساعة 
وباشرت الجرافات المصاحبة قادمة من منطقة مقبرة الشهداء شرق جباليا، مترًا،  150غزة، لمسافة تقدر بـمدينة 

بتسوية أراٍض تجاور الحدود في المنطقة، وصنعت في طريقها سواتر ترابية بارتفاع متر واحد بموازاة حدود 
مترًا. دون وقوع إصابات أو أضرار. وانسحبت  300ل ، حيث صنعت سواتر بطو (جكر)الفصل شرق شارع 

 .األربعاء نفسهمساء القوة 
من يوم  22:00( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 6توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من ) .30

لم شرقي ( ومنطقة سوي15، انطالقًا من حدود الفصل الشمالية، في منطقة )شارع 8/12/2015الثالثاء الموافق 
مترًا بمحاذاة حدود الفصل الشمالية، وباشرت  150معبر بيت حانون في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ

أربعة جرافات مصاحبة بتجريف أراٍض سبق تجريفها جوار الحدود، واتخذت اآلليات مسارًا لها تجات الشرق ثم 
 12:00انسحب بشكل كامل عند حوالي الساعة للغرب مرة أخرى، واستمر وجود القوة المتوغلة لساعات، حيث 

، ما حذا بالمزارعين في المناطق القريبة إلى عدم توجههم لرعاية 9/12/2015من منتصف يوم األربعاء الموافق 
مزارعهم خوفًا على حياتهم. وتفيد التحقيقات الميدانية أن آليات االحتالل جرفت حشائص طويلة قرب الحدود في 

 العام.     عملية دورية خالل
صباح يوم األربعاء  7:00جرافات، ودبابة(، عند حوالي الساعة  4توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة ب ) .31

، انطالقا من )بوابة المدرسة( الواقعة عند حدود الفصل الواقعة شرق مخيم البريج، 9/12/2015الموافق 
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بأعمال تسوية في المنطقة ووصلت توغلها لمسافة تقدر ورابطت الدبابة داخل حدود الفصل فيما قامت الجرافات 
 .من مساء اليوم نفسه 14:00متر(، وانسحبت من المنطقة عند حوالي الساعة  150ب )

، مسافة 21/12/2015صباح يوم االثنين الموافق  7:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .32
عية شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وشرعت اآلليات متر في األراضي الزرا  150تقدر بحوالي 

المتوغلة والجرافات بأعمال تسوية وتمشيط في األراضي الواقعة بمحاذاة الشريط الحدودي في تلك المنطقة، وسط 
صباح اليوم نفسه، ثم أعادت تلك القوات انتشارها إلى  10:30إطالق نار متقطع، واستمر التوغل حتى الساعة 

 الشريط الحدودي، دون وقوع إصابات.    داخل
دبابات(، انطالقًا من حدود الفصل الواقع شرق  3جرافات،  3توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بنحو ) .33

، وواصلت توغلها لمسافة 23/12/2015صباح يوم األربعاء الموافق  6:30مخيم البريج، عند حوالي الساعة 
ل تجريف وتسوية باألراضي الواقعة بمحاذاة السياج، ثم اتجهت ناحية الجنوب ( مترًا، حيث قامت بأعما150)

من مساء اليوم نفسه لداخل حدود  14:20للمنطقة لشرقية من مدينة دير البلح وانحسبت عند حوالي الساعة 
 الفصل عبر موقع )كسوفيم( الواقع جنوب شرق قرية وادي السلقا.   

جرافات(، انطالقًا من حدود الفصل الواقع شرق قرية وادي غزة  4معززة بنحو ) توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي .34
، وواصلت توغلها لمسافة 23/12/2015مساء يوم األربعاء الموافق  14:30)جحر الديك(، عند حوالي الساعة 

ت شمااًل ( مترًا، حيث قامت بأعمال تجريف وتسوية باألراضي الواقعة بمحاذاة السياج الفاصل، ثم اتجه150)
 من مساء اليوم نفسه لداخل حدود الفصل.    16:20وانحسبت عند حوالي الساعة 

من يوم  14:50( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 4توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من ) .35
معبر بيت  ، انطالقًا من حدود الفصل الشمالية، في المنطقة الواقعة شرقي25/12/2015الجمعة الموافق 

مترًا بمحاذاة حدود الفصل الشمالية، واستمر وجود القوة  150حانون في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ
من مساء الجمعة نفسه، ما حذا  15:30المتوغلة لدقائق، حيث انسحب بشكل كامل عند حوالي الساعة 
وفًا على حياتهم. تزامن ذلك مع فعالية الجمعة بالمزارعين في المناطق القريبة إلى عدم توجههم لرعاية مزارعهم خ

وجود اآلليات شرق أسهم انتفاضة القدس، حيث بدأ الشبان في التوافد على منطقة المعبر، و فعاليات ضمن 
بعض الشيء عن المعبر، ولم تلبث اآلليات إال دقائق وانسحبت مع تكاثر الشبان. الجدير دهم ابعفي إالمعبر 

 توغلت ألسباب غير واضحة.ذكرت أن اآلليات 
 2015خالل العام  احملافظةيف املناطق املقيدة الوصول براً حبسب يوضح حاالت التوغل  شكل

 

 شمال غزة
31% 

 غزة
14% 

 دير البلح
20% 

 خانيونس
29% 

 رفح
6% 
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 :الحدوديةن في المناطق ياعتقال الفلسطيني 

خالل العام  سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزةاإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل 
وتستخدم تلك القوات  . أو عند اقترابهم من حدود الفصل.سواء من خالل توغالتها في أراضي القطاع، 2015

خالل عمليات االعتقال إجراءات مهينة تحط من الكرامة اإلنسانية كخلع المالبس والتقييد وعصب العيون 
 المعتقل طفاًل.والضرب واالقتياد عنوًة، ومن ثم  تعرضهم لمحاكمات غير عادلة حتى لو كان 

( 84اعتقلت خاللها )في المناطق المقيدة الوصول،  اعتقال بحق الفلسطينيين حالة( 48) نفذت قوات االحتاللو 
  .( منهم بينما ال يزال البقية في سجون االحتالل7ت عن )فرجوأ ،الً ( طف31ًا، من بينهم )فلسطيني

 5201العام  يف املناطق املقيدة الوصول حبسب احملافظة خالل وعدد املعتقلني االعتقاليوضح حاالت  جدول

 األطفال منهم عدد المعتقلين عمليات االعتقال المحافظة
 2 12 9 شمال غزة

 7 12 7 غزة

 15 31 19 دير البلح

 1 18 7 خان يونس

 6 11 6 رفح

 31 84 48 المجموع

 
 ي:اآلت النحوعلى  ادثو الح تلك أبرز ويسلط التقرير الضوء على

من يوم  20:00حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  عنداعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (1
عامًا(، وأيمن عطيه محمد أبو  21، ثالثة شبان هم، بالل خيري عطوت الدباري، )30/1/2015الجمعة الموافق 

تواجدا قرب حدود الفصل الشرقية في اللذان عامًا(،  23عامًا(، وبالل فريح محمد أبو صهيبان، ) 20صهيبان، )
بالقرب من بوابة المطبق. وأفاد سكان  داخل الحدودبلدة الشوكة، شرقي مدينة رفح، أثناء محاولتهم التسلل 

 .عدة قنابل إنارة، وأعيرة نارية، دون وقوع إصابات أطلقتالمنطقة أن قوات االحتالل 
 االثنينيوم  من 7:00اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي الساعة  (2

ا اجتياز حدود الفصل و ، ثالثة فلسطينيين من سكان المخيم الجديد بالنصيرات، عندما حاول2/2/2015الموافق 
عامًا(، سليم صالح سليمان  21) شمال شرق مخيم البريج، والمعتقلين هم: عبدربه طالب عبدربه أبو جري 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن ذويهم علموا أن أبنائهم عامًا(،  17خالد أكرم محمد قشالن )و عامًا(،  21الصانع )
 معتقلون وسيقدمون لمحاكمة.

ة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل شمال شرق مخيم المغازي، عند حوالي الساع (3
عامًا(، من 15، الطفل: أحمد داوود سليمان أحمد )4/2/2015يوم األربعاء الموافق  من منتصف 12:00
ت بعد ساعة و وتلقى ذو . هذا مخيم عندما حاول اجتياز الحدود، وهو طالب في الصف الثالث اإلعداديالسكان 

 .ااالحتالل االسرائيلي يخبرهم أنه معتقل لديه سلطاتمن  ونصف اتصاالً 
يوم األحد الموافق من  10:15، عند حوالي الساعة ااالحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحته قوات تحفت (4

المزارعين المتواجدين في حقولهم الزراعية الواقعة شمال شرق مخيم المغازي، وأسفر ذلك عن  ، تجات8/2/2015
ثمار الليمون من بستان عائلة  معجكان ي بينماعامًا(  21أحمد محمد كامل مطر صالح ) :إصابة المواطن
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في توغل جنود االحتالل اإلسرائيلي وذلك خالل من حدود الفصل،  اً متر  300 الجياوي الواقع على بعد حوالي
. وفي وقت الحق ت معهمو حدود واقتادال داخل توقفتووضعوت في ناقلة جند كانت اعتقله الجنود  المنطقة، حيث
 وموجود في مستشفى )سوروكا(.  لدى االحتالل معتقلعلم ذويه أنه 

الخميس  من يوم 13:00اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل، عند حوالي الساعة  (5
عامًا(، عندما حاول اجتياز حدود الفصل شمال شرق  17، الطفل إسماعيل أكرم إبراهيم العروقي )19/2/2015

 مخيم المغازي. 
طالب يف الخرج يف يوم اإلجازة وهو  جنله امساعيل :" املركز بأنوالد الطئل"عاماً(  45أكرم إبراهيم أمحد العروقي )وحول احلادثة أفاد املواطن: 

صباح يوم اخلميس املوافق من  9:00الثانوية العامة، من منزله الكائن يف منطقة الزعئران يف خميم املغازي، عند حوايل الساعة 

من مساء نئس اليوم، سألت أفراد اسرتي عنه فأخربوني أنه توجه إىل مستشئى شهداء  13:00، وعند حوايل الساعة 19/2/2015

من مساء  18:15األقصى يف دير البلح، حيث يعاني من مشاكل صحية )ضيق يف التنئس(، من أجل إجراء فحوصات، وعند حوايل الساعة 

، وأخربتين املتصلة: أهنا من شرطة )إسرائيل(، مركز شرطة )أوفوكيم(، وقالت يل: أن ابين )امساعيل( نئس اليوم، تلقيت اتصال من رقم )خاص(

 .وقالت يل أنه متهم بالتسلل، وسألتين هل لك أقارب يف داخل )اسرائيل(، كي حيضروا احملكمة فأجبتها بالنئي، ثم أغلقت اجلوال" ،معتقل لديهم

 
لمتمركزة عند حدود الفصل شرق قرية وادي غزة )جحر الديك(، نيران أسلحتها فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي ا (6

من يوم األربعاء الموافق  19:20الرشاشة، كما أطلقت قنابل لإلنارة في سماء المنطقة، عند حوالي الساعة 
عامًا(، عندما حاول اجتياز حدود  17، واعتقلت الطفل: محمد موسى عطوة هللا البحابصة )15/4/2015

 .الفصل
، اليت تبعد عن توجه جتاه حدود الئصلو املنزل على إثرهاغادر ت بينه وبني جنله حممد، مشّادة وقعحول احلادثة أفاد والد الطئل املركز بأن: و

 ية، وعلم فيما بعد أنه معتقل لدى قوات االحتالل.شرقالن حدود الئصل اً عمرت 1400املنزل مسافة تقدر بـ
 

من يوم  16:40حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  عنداعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (7
عامًا(، وأحمد خالد محمود عبد رب  18، الشابين: أحمد خالد أحمد الحواجري )20/4/2015االثنين الموافق 

هما ال يزاالن معتقالن حتى لحظة لميدانية أنعامًا(، اللذان اقتربا من حدود الفصل. وتفيد التحقيقات ا 20النبي )
   اصدار التقرير.

"خرج مبالبس املنزل عصر يوم االثنني من منزل العائلة الكائن يف حي اجلرن أفادت والدة املعتقل أمحد احلواجري باحث املركز بأنه: حول احلادثة و

 األراضي الزراعية الواقعة شرق مقربة الشهداء اإلسالمية شرق جباليا، وعند جبباليا، وتأخر يف العودة، وعلموا من أصدقاء له أنه ذهب للتنزه يف

من مساء االثنني نئسه جاءها اتصال من رقم جمهول أبلغتها فيه سيدة عرفت نئسها بنه من الشرطة اإلسرائيلية بأن ابنها  20:00حوايل الساعة 

 أمحد معتقل لديهم يف سجن عسقالن". 

 
من مساء يوم اإلثنين  20:30إلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل ا (8

ووفقًا للتحقيقات الميدانية فقد قامت قوة من جنود  .، تجات المنطقة الشرقية من مخيم البريج11/5/2015الموافق 
رة مروحية بمنطقة العواودة وحلقت طائ المنطقة االحتالل بفتح نيران أسلحتها وأطلقت عدة قنابل إنارة في سماء

 الشاب: شرق مخيم البريج، فيما توغلت قوة بمحاذاة حدود الفصل واستمرت العملية مدة ساعتين، اعتقلت خاللها
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عامًا(، من سكان مخيم النصيرات، بحجة محاولته اجتياز حدود الفصل  24باسل شفيق خالد أبو شاويص )
 . الشرقية
صباح يوم الثالثاء من  6:45الشرطة اإلسرائيلية عند حوايل الساعة  االً من قبلاتص تلقوا: املركز بأهنم املعتقل وفاد ذووحول احلادثة أ

شرطة )نتيوفوت(، وسوف وموجود يف مركز بتهمة حماولة اجتياز حدود الئصل ه معتقل أن م من خالله، من رقم )خاص( أخربهت12/5/2015

 م للمحاكمة خالل هذا األسبوع. قدّي

 
من مساء يوم السبت  12:20الفصل شرقي رفح، عند حوالي الساعة  حدود عند ةاالحتالل المتمركز  قواتأطلق  (9

 .هتاعتقل ومن ثم  عامًا(،  18حاتم سليم موسى أبو مور ) :تجات الشاب نيران أسلحتها، 13/06/2015الموافق 
روكا في بئر السبع، و ، ونقل إلى مستشفى سفي ساقهلصليب األحمر بأنه أصيب اللجنة الدولية لعلم ذويه من و 

أكثر  من المطقة الحدوديةعادته إ ، وتكرر ذهنياً ق و معأنه ففادة ذويه إحسب ب، و جراحيةحيث أجريت له عملية 
 .من مرة

من يوم  17:00حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  عنداعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  (10
عامًا(، قرب الحدود، واقتادته إلى  19، الشاب: محمد يوسف محمد القانوع )23/7/2015الخميس الموافق 

سجن المجدل. وتفيد التحقيقات الميدانية أن عائلته تلقت اتصااًل من قوات االحتالل أبلغتهم فيه بأن محمد معتقل 
اء اليوم نفسه. ويسكن القانوع عزبة عبد ربه بجباليا في محافظة شمال غزة. وتفيد المعلومات الميدانية لديهم مس

 أن الشاب حاول التسلل داخل السياج الحدودي لغرض العمل. 
من مساء  21:30، عند حوالي الساعة الشرقية اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل (11

حدود الفصل شرق قرية وادي غزة )جحر الديك(، وجميعهم من  قرب فتية، ثالثة 8/8/2015الموافق  يوم السبت
ووفقًا للمعلومات المتوفرة فقد فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة  .سكان مخيم النصيرات

محاولتهم اجتياز حدود الفصل ، وتم وأطلقت القنابل المضيئة في سماء المكان بعد اقتراب مجموعة من الشبان و 
عامًا(  17عامًا(، محمود جهاد رجب محسن ) 19التعرف على ثالثة منهم وهم: رأفت إبراهيم خليل أبو شاويص )

 (. 17، أمجد ماجد على الطويل )
إلى ، عن اعتقالها فلسطينيًا تسلل 2/9/2015أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح يوم األربعاء الموافق  (12

منطقة زكيم )المقامة على أراضي قرية هربيا المحتلة( شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، وذلك بعد أن 
أطلقت النار عليه وأصابته بجراح. وفي وقت الحق تعرف باحثو المركز على المعتقل الجريح وهو: أحمد محمد 

معتقل المركز بأنه "تلقى اتصااًل من شخص عامًا(، من سكان مخيم خان يونس. وأفاد والد ال 24حسن تنيرة )
عر ف نفسه بأنه من الشرطة اإلسرائيلية مساء يوم األربعاء نفسه، أبلغه خالله أن ابنه أحمد مصاب بعيار ناري 
في قدمه، ويعالج في مستشفى برزيالي اإلسرائيلي، وأكد أن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، وكان في زيارة 

 في منطقة الشيخ رضوان، ويبدو أنه ذهب تجات المنطقة الحدودية دون علم مضيفيه. لخالته التي تقطن 
من يوم  18:30حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة  عنداعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي المتمركزة  (13

شمال غرب بيت  ، شابًا فلسطينيًا اقترب من السياج الحدودي غربي منطقة السيفا14/9/2015االثنين الموافق 
 عامًا(، وهو من سكان بيت الهيا.  22الهيا في محافظة شمال غزة، وهو: حمادة نبيل موسى الرضيع )

من  22:30، وفوجئ باتصال عند حوايل الساعة خرج من منزله قبل أربعة أيام أخيه راني الرضيع "شقيق املعتقل "بأن :أفادحول كيئية االعتقال و

نه من جيش االحتالل وأخربه أن محادة معتقل لديهم يف سجن اجملدل، ثم مسح حلمادة باحلديث معه بضع أشخص عرّف نئسه بمساء االثنني نئسه من 

 كلمات، ويعتقد أن أخيه تسلل لغرض العمل نظراً للظروف املعيشية الصعبة اليت تعيشه أسرهتم".  
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من مساء  17:00عند حوالي الساعة  لشرقية،حدود الفصل ا عندمتمركزة اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي ال (14
عامًا(، من سكان مدينة دير  21، المواطن: عمر حسان حسين أبو شماس )31/8/2015يوم االثنين الموافق 

ووفقًا للمعلومات المتوفرة فقد حاول أبو شماس اجتياز حدود الفصل . قرب الحدود شرقي خان يونسالبلح، 
الواقعة شرق قرية القرارة، فاعتقلته قوات االحتالل اإلسرائيلي، وعرف ذويه من اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه 

 معتقل في سجن بئر السبع. 
 ،24/9/2015 الموافق الخميس يوم صباح من 9:00 الساعة حوالي اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند (15

خضير خالد  يونس خان، وهم: شرق  الفاصل الحدودي الشريط عبر التسلل محاولتهم خالل مواطنين ثالثة
عامًا(، وهو متزوج وأب ألربعة أبناء، ونافذ بسام  26سامح خضير القهوجي ) :عامًا(، وشقيقه 21القهوجي )
 .عامًا( 18القهوجي )

، من 25/9/2015شقيقه خالد تلقى اتصال صباح يوم اجلمعة املوافق  حممد القهوجي شقيق أحد املعتقلني لباحث املركز، بان :أفادحول االعتقال و

 26سامح خضري القهوجي ) :عاماً(، وشقيقه 21خضري خالد القهوجي ) :شخص عرف نئسه على انه من شرطة االحتالل وأبلغه باعتقال ابنه

 عاماً(، وبأهنم حمتجزين يف بةر السبع.  18عة أبناء، ونافذ بسام القهوجي )عاماً(، وهو متزوج وأب ألرب
 

صباح يوم  6:30عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشرقية، عنداعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي المتمركزة  (16
سماعيل  16، كاًل من: محمود عزات عبد المهدي فرج هللا )19/9/2015السبت الموافق  أسعد ذيب عامًا(، وا 

عامًا(، عندما حاوال اجتياز حدود الفصل الواقعة شمال شرق مخيم البريج، يذكر أن كالهما من  18العمري )
أخبرهم المتصل أنه من الشرطة  نفسه، سكان مخيم النصيرات، وقد تلقى ذوي فرج هللا اتصاال مساء اليوم

 يم(.في سجن )أوفوك ناإلسرائيلية وأن نجله وصديقه العمري معتقال
من يوم  15:30حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  عنداعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي المتمركزة  (17

، )وهو أول أيام عيد األضحى المبارك( طفلين اثنين اقتربا من السياج الحدودي 24/9/2015الخميس الموافق 
عامًا(،  17ني عبد المالك أحمد الشراتحة )شرقي منطقة أبو صفية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، وهما ها

 عامًا(، وهما من سكان منطقة شعشاعة شرقي مخيم جباليا.  16ويوسف جمعة اجخيدب الترابين )
نئسه، من منتصف ليل اليوم  00:00"بأنه تلقى اتصال من الشرطة اإلسرائيلية عند حوايل الساعة أفاد والد الشراحتة املركز: حول عملية االعتقال و

، وأخربه أن الطئل الرتابني كان معه، ويعتقد أهنما تسلال لغرض 25/9/2015أفاده بأنه معتقل لديهم وسوف يعرض على احملكمة يوم اجلمعة املوافق 

س هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الطفل يوسف الترابين مساء يوم الخمي". العمل نظراً للظروف املعيشية الصعبة اليت تعيشها أسرهم
أنه ذهب صحبة هاني الشراحتة إىل املنطقة احلدودية للتسلل لغرض وأفاد الرتابني باحث املركز "ب نفسه من خالل معبر بيت حانون )إيرز(.

م صرهتالعمل يف مناطق بةر السبع احملتلة، وبعد اجتيازهم حدود الئصل باغتتهم قوة من جنود االحتالل الذين يستقلون مركبات عسكرية، وبعد حما

على، أمرهم أحد اجلنود خبلع مالبسهم بالكامل، وترجل جندي بصحبة كلب بوليسي مغلق الئم بلجام خاص، واقرتب منهما، فتوقئا ورفعا أيديهما لأل

سمع جنود فقام اجلندي بئك جلام الكلب واطلقه جتاههم، فهاجم الكلب الطئل الرتابني وعضه من ساعده األمين، فتأمل بشدة وصرخ طالباً النجدة، ف

، وبعد دقائق من الصراع مع الكلب وبقى ممسكاً هبا الكلب كف يده اليسرى ... عض حاول اإلفالت من الكلب  ... االحتالل يتضاحكون عليه

راء اللون، تقدم أحد اجلنود وسحب الكلب عنه وأبعده، ثمّ أمروا الشراحتة بارتداء مالبسه وساعدة الرتابني يف لبسها، ثم عصبوا جراحه بقماشة خض

الرتابني إىل ومن ثمّ اعتقلومها وقيدومها وعصبوا أعينهما ونقلومها بواسطة إحدى مركباهتم العسكرية، وبعد سريهم مسافة طويلة توقئت املركبة ونقلت 

أحد األطباء اإلسعافات  مركبة عسكرية أخرى كانت تنتظر على الطريق حيث نقلته إىل أحد مراكز قوات االحتالل، حيث فكوا عصابة عينيه وقدم له
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دة تزيد عن األربع األولية وحقنه حبقنة يف الكتف، ثم أجربوه على التوقيع على ورقة كتبت باللغة العربية اليت ال يئهمها، ثمّ احتجزوه يف إحدى الغرف مل

عادوا عصب عيناه واقتادوه بواسطة ساعات دون طعام أو شراب، بل وهامجه أحد اجلنود واعتدى عليه بالضرب على كلتا ساقيه، وبعد ذلك أ

من مساء اخلميس نئسه، حيث نقلته  22:30مركبة إىل )إيرز(، حيث استغرقت الطريق حوايل ساعتني، وهناك أخلوا سبيله عند حوايل الساعة 

بعد مغادرة املستشئى مساء اليوم األجهزة األمنية إىل مستشئى كمال عدوان لتلقي العالج، وقال األطباء أنه مصاب بالتهابات جراء عضة الكلب، و

  التايل إىل منزله علم من ذويه أن الشراحتة ما يزال معتقالً".  
 

من مساء  22:00عند حوالي الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل الشرقية،  (18
عامًا( أثناء محاولته التسلل عبر  17، الفتى عاصف موسى حسين زنون، )26/9/2015يوم السبت الموافق 

وأفاد والدت بأنه تلقى اتصال  .لالجئينرفح مخيم  منيبنا في منطقة ( N، وهو من سكان بلوك )ةالشرقي الحدود
من شخص عرف نفسه أنه من شرطة االحتالل وأبلغه باعتقال ابنه  ،27/9/2015مساء يوم االحد الموافق 
 وبأنه محتجز لديهم.   

بوابة المعبر الرئيسة الشاب  بالقرب من الشمالية اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل (19
، 16/10/2015الموافق من مساء الجمعة  17:30عامًا( عند حوالي الساعة  20فادي أكرم حماد أبو لحية )

من ظهر  12:00وأفرجت عنه عند حوالي الساعة خالل فعالية انتفاضة القدس في معبر بيت حانون )إيرز(، 
  . 17/10/2015يوم السبت الموافق 

اعتلوا البوابة باحلجارة خالل عرب بيت حانون بينما كان يرشق جنوداً  بوابة"عدد من اجلنود خرجوا من ز بأن أفاد أبو حلية املركوحول عملية االعتقال 

االنتئاضة، وفتحوا النار جتاهه وأطلقوا قنابل الغاز اخلانق حوله، فلم يستطع اهلرب، واختبأ خلف أحد احتجاجية ضمن فعاليات فعالية مشاركته يف 

ثم  ،بوه بعيار مطاطي يف ساقه اليمنىيصيو النار جتاهه بشكل مباشر، نمسنتية، قبل أن يتقدم حنوه عدد من اجلنود، وحياصروه، ثم يطلقواملكعبات اإل

أخضعوه وهناك اهنالوا عليه بالضرب، ثم نقلوه إىل أحد املواقع العسكرية،  ويف الداخل قتادوه داخل املعرب،يو ،عصبوا عيناهيو ،قيدوا يداهيو ،سكوا بهمي

 وم التايل.من خالل املعرب ظهر الي قبل أن خيلوا سبيله ،للتحقيق

 
 5201العام  يف املناطق املقيدة الوصول حبسب احملافظة خاللحاالت االعتقال نسب يوضح  شكل
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 5201العام  يف املناطق املقيدة الوصول حبسب احملافظة خاللنسب املعتقلني يوضح  شكل
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 الخاتمة

 

 التي المعاناة مدى 2015خالل العام المناطق مقيدة الوصول برًا  حول التقرير وردهاي التي المعلومات توضح
يشها السكان المدنيين والمتنزهين والمزارعين وجامعي الحجارة والحطب والحديد والبالستيك الخردة وصائدي ايع

 . ومتظاهري انتفاضة القدس الطيور
 وأراضيهم المناطق، هذت المدنيين فيالسكان  بحق االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل حجم توضح كما

 منظمةو  جسيمة انتهاكات تطالها قصف أو توغل عملية كل مع يترافقاألمر الذي  وممتلكاتهم ومزروعاتهم
الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب  فجني اتفاقية والسيما اإلنساني، الدولي القانون  قواعدل

 أو للخطر، حياتهم تعريض للمدنيين، وتحظر خاصة حماية التي توفر، 1949آب/أغسطس 12المؤرخة في 
 .ديارهمقسريًا عن  تهجيرهم أو ،ترهيبهم

 

 العدوان اإلسرائيلي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامل أحد أن اإلنسان لحقوق  الميزان مركز ويرى 
 وفي بشكل عام، غزة قطاع في المحتلة الفلسطينية األراضي في وممتلكاتهم السكان بحق المرتكبة والجرائم
 الدول األطراف السيما الدولي، للمجتمع الفاعل الدور غياب هو الخصوص، وجه على الحدودية المناطق
 لقواعد القانون  االحتالل قوات انتهاكات وقفل بالتحرك بواجبها القيام في الرابعة، جنيف اتفاقية على الموقعة
 القانون  يفرضها التي واجباتها القانونية باحترام ملزمة دولة االحتالل أن على المركز ويؤكد .اإلنساني الدولي

 .احتالل الدولي عليها كقوة
 المتاخمة للحدود وأراضيهم منازلهم من رواهج   الذي الفلسطينيين بمئات الميزان يذكر فإن مركز السياق، هذا وفي
 أمنيـة، الحـدودي بـذرائع الشـريط توسـيع لصـالح بـاألرض وسـويت هـدمت التـي المنـازل ومئات االحتالل، دولة مع

 .ذاتها للدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالف
 

، وحرمان الفلسطيني على قطاع غزةيشدد الميزان على أن استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية والحصار المفروض و 
االحتالل على التحلل من التزاماتها  سلطات، يعبر عن إصرار من مصادر رزقهم ومن حريتهم في التنقل والحركة

في يحذر من نجاح قوات االحتالل و  .قوق اإلنسانالقانونية بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لح
على األوضاع اإلنسانية لسكان تلك التي ستحدثها كارثية الثار ، بسبب اآلعازلةمحاولة فرض منطقة أمنية 

 جمع الحجارة والحصى والحديد والبالستيكوالعاملين في حقل الزراعة أو  المناطق أو مالك األراضي الزراعية
ين حاجاته الغذائية فيها ومستويات معيشتهم، كما له بالغ األثر على السلة الغذائية لقطاع غزة وقدرته على تأم

 .من الخضروات
ويشدد مركز الميزان على أن ما تقوم به قوات االحتالل من ممارسات في المناطق القريبة من الحدود يشكل 

يين وممتلكاتهم ويحمي حق محاولة لفرض أمر واقع على خالف القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدن
إلى أراضيهم وأن قوات االحتالل يمكن لها فقط أن تستهدف المسلحين  ين في مزاولة أعمالهم والوصولالمواطن

 ممن يهددون أمن قواتها وماعدا ذلك فكل ما تقوم به ال يعدو كونه جرائم حرب منظمة.
 

الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو 
التأكيد على أن مواصلة قوات االحتالل لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة،  كما يعيد

 ووضح حد إلفالت مرتكبي مثل هذت الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.

 انتهى


