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  تقرير ميداني شهري موجز حول انتهاكات حقوق االنسان االسرائيلية

  2010 )سبتمبر(أيلول  شهر 30-1يغطي الفترة من 
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  مقدمة
  

ن وممتلكاتهم في قطاع غزة، ، استهداف السكان المدنيي2010) سبتمبر( أيلولواصلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل شهر 

يستعرض هذا التقرير االنتهاكات االسرائيلية  .ق االنسان وقواعد القانون الدوليحقومعايير المزيد من االنتهاكات ل تبوإرتك

  .هاقوعوفق التسلسل الزمني لو

فلسطينيين في  تسببت في قتليبدأ التقرير بتناول عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين من خالل عرضه لالحداث التي 

باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم قوات االحتالل تقوم طار عمليات القتل العمد والقتل خارج نطاق القانون، حيث إ

م في مناطق قريبة من الحدود دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي اإلنساني وتعطي نفسها مطلوبين أو من يتصادف وجوده

  .حق قتل الفلسطينيين لمجرد االشتباه

  

كما واصلت تلك القوات استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض 

وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة . والي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشماليةمنطقة أمنية عازلة تصل إلى ح

لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، 

أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضي واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى 

وشهدت الفترة التي يغطيها . زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

  .التقرير عمليات توغل، جرفت خاللها آليات االحتالل عشرات الدونمات الزراعية

  

سرائيلي للتجمعات السلمية والمدنيين الفلسطينين خالل مشاركتهم في وفي السياق نفسه تكرر استهداف قوات االحتالل اال

تعبيراً عن رفضهم فرض االحتالل منطقة مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، 

  .مواطنين بجراح في مناطق متفرقة عدد من، ما أسفر عن إصابة حدودية عازلة

التقرير االنتهاكات الموجهة ضد جامعي الحصى من مخلفات المباني والشوارع التي سبق  غطيهايخالل الفترة التي  وتواصلت

وأن دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف تلك 

إلعادة  لمصانع الباطون والطوب، وأ للمواطنينبهدف بيعها  -الحصمة -الحصى جمع القوات لمواطنين يعملون على

وأسفرت تلك . االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة قوات أعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب منع استخدامها في

  . مواطنين في أحداث منفصلة) 5(عن إصابة  -المتكررة -االعتداءات

  

يادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الص 2010 سبتمبركما شهد شهر 

فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف . على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

هم و مالحقتهم بالزوارق قوات االحتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حاالت اطالق النار اتجاه

  .لحربية المطاطية حتى شاطئ البحرا
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شهر سبتمبر المعابر خالل  على يتناول التقرير القيود االسرائيلية المفروضة على المعابر، من خالل استعراض الحركةو 

2010.  
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 استخدام القوة المميتة

من بينهم طفل فلسطينيين  )10(قتلت مع الفلسطينيين حيث  استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملهاواصلت قوات االحتالل 

عدد من استهداف قوات االحتالل ويشير . خر بجروح مختلفةأ اًصابت عدد، وأالتقرير في قطاع غزةالفترة التي يغطيها خالل 

ستخدام القوة المفرطة المزارعين بالقذائف المدفعية شمال قطاع غزة، الى محاولة قوات االحتالل فرض منطقة امنية عازلة با

مركز قها وثستعرض التقرير االنتهاكات التي ي. وترهيب المدنيين والمزارعين للحيلولة دون وصولهم الى اراضيهم الزراعية

  :ضمن هذا السياق خالل الفترة التي يغطيها على النحو اآلتيالميزان لحقوق اإلنسان 

، مستهدفة نفق 4/9/2010من مساء يوم السبت الموافق  23:00لساعة قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي ا .1

على الشريط الحدودي مع مصر، قرب حي السالم جنوب رفح، أسفر القصف عن استشهاد مواطنين، وهما خالد عبد الكريم 

ما من مخيم البريج وسط ، وه)عاماً 20(، والشهيد سليم محمد الحطاب، البالغ من العمر ) عاماً 35(الخطيب، البالغ من العمر 

 22(عالء ابراهيم الخضري، البالغ من العمر : قطاع غزة، واصابة أربعة أخرين بجروح، وصفت جراحهم بالمتوسطة، وهم

، )عاماً 26(، وسميح عبد ربه أبو صالح، البالغ من العمر )عاماً 44(، وحسني علي أبو عرمانة، البالغ من العمر )عاماً

من صباح يوم األحد  9:10، هذا واستمرت عمليات البحث حتى الساعة )عاماً 27(البالغ من العمر  وشادي خميس الحويحي،

 .حيث جرى انتشال جثة الشهيد الحطاب، وأعلن عن انتهاء عمليات البحث من الدفاع المدني 5/9/2010الموافق 

من  17:10ة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، ثالث .2

، تجاه ثالثة من المزارعين الذين تواجدوا داخل )الذي يصادف ثالث أيام عيد الفطر( 10/9/2010مساء يوم األحد الموافق 

، ما متراً من تلك الحدود 500مزارعهم الكائنة في منطقة شراب، شمال شرق بيت حانون، في محافظة شمال غزة، وعلى بعد 

 17(حسام خالد أبو اسعيد : ، وحفيده الطفل)عاماً 91(ابراهيم عبد اهللا سليمان أبو اسعيد : أسفر عن مقتل المزارع المسن

وتفيد التحقيقات الميدانية أن المسن أبو اسعيد كان يتواجد برفقة ). عاماً 20(اسماعيل وليد محمد أبو عودة : ، والمزارع)عاماً

جاورة ألراضي عائلة شبات من الجهة الغربية، لرعي أغنام يملكونها، بينما تواجد المزارع ابو عودة في حفيده في أرضهم الم

حيث باغتتهم القذائف . مزرعتهم المجاورة لمزرعة أبو اسعيد من الجهة الغربية لرعاية أرضهم ورعي األغنام التي تعيش فيها

دقيقة تقريباً من وقوع  30أبو عودة مستشفى بيت حانون بعد مرور المدفعية فأردتهم قتلى، وقد وصل المسن أبو اسعيد و

الحادث، حيث لم تعثر األطقم الطبية على راس أبو عودة الذي بتر جراء القصف، في حين عادت األطقم الطبية للبحث عن 

حين عثر األهل على  في. جثة الطفل أبو اسعيد، ورأس الشهيد أبو عودة، وتم العثور على الطفل بعد مرور أكثر من ساعة

) 18(رأساً من األغنام التي تملكها عائلة أبو عودة، و) 25(الجدير ذكره أن القصف أسفر عن مقتل . الرأس صباح اليوم التالي

أطلقت  - كتائب أبو علي - وتفيد التحقيقات الخاصة أن إحدى مجموعات المقاومة. رأساً من األغنام التي تملكها عائلة أبو اسعيد

من قذائف الهاون داخل حدود الفصل من المنطقة المستهدفة، فردت قوات االحتالل بإطالق القذائف المدفعية في محيط عدداً 

 .المنطقة
 

  :، أحد شهود العيان على النحو اآلتي)عاماً 43(يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز محمود صالح أحمد حمد 

متر، مزروعة بشجر الليمون وتقع في شارع  500في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أملك أرض زراعية تبلغ مساحتها دونم و أسكن في شارع حمد

متر عن الحدود الشمالية لقطاع غزة، ويحد أرضي من الشمال قطعة أرض يملكها  1000شراب شمال شرق بلدة بيت حانون، وتبعد أرضي حوالي 

  .ها من الشمال ارض إبراهيم أبو سعيدالسيد عياد أبو طه تجاور

، وشاهدت الحاج إبراهيم )دراجة نارية(وصلت إلى أرضي كالعادة على الفزبة  12/9/2010من صباح يوم األحد الموافق  8:00عند حوالي الساعة 

لتناول طعام الغذاء عند حوالي الساعة بعد أن عملت عدة ساعات في أرضي غادرتها إلى منزلي . أبو سعيد ومعه حفيده كان يرعى األغنام في أرضه
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مل في األرض وحضر إلى أرضي من مساء اليوم نفسه لكي استكمل الع 3:00من ظهر اليوم نفسه، ورجعت إلى أرضي عند حوالي الساعة  12:00

ل ثالث برفقتهم من عائلة أبو عودة، ، شاهدت الحاج إبراهيم أبو سعيد وحفيده ال يزالوا في أرضهم وشاهدت طف)عاماً 57(حمد محمد العفيفي أجاري 

من مساء اليوم نفسه سمعت صوت انفجار  4:30استكملت عملي في األرض صليت العصر وجلست في األرض مع أحمد العفيفي، وعند حوالي الساعة 

من أرضي، حينها انبطحت من فوقنا وسمعت صوت انفجار في الجهة الجنوبية شعرت أنها مرت قذيفة  صفيرخلف الحدود الشمالية وسمعت صوت 

على األرض أنا وصديقي احمد العفيفي، وسمعت صوت انفجار أخر بعد ثالث دقائق من خلف الحدود الشمالية وسمعت صوت صفير مرور القذيفة في 

ض لكي أغادر المنطقة، حينها في األر) بئر المياه(أغراضي وأغلق باب موتور المياه  لملمأالجهة الجنوبية، حينها قمت لكي  السماء وسمعت انفجار في

هربت أنا وصديقي إلى الشارع العام جنوباً ....... أرض أبو سعيد، وسمعت صوت صراخ من  )يتصاعد(يعج سمعت انفجار ثالث وشاهدت دخان 

حانون أشرت له خوفاً من حدوث انفجار أخر، عند وصولي الشارع شاهدت سيارة إسعاف يقودها السيد يسري عايش المصري وهو من سكان بيت 

 ووجهته إلى مكان وجود إبراهيم أبو سعيد وطلب مني انتظاره في المكان وقفت في مكاني، بعد حوالي عشر دقائق رجعت سيارة اإلسعاف وشاهدت

دون رأس وجسده بداخلها الحاج إبراهيم أبو سعيد وهو جثة هامدة وشاهدت الدماء على وجهه وأنحاء متفرقة في جسمه وبجواره طفل رقبته ممزقة وب

عربة تجرها حمار تستخدم (ملئ بالدماء حينها أبلغت سائق اإلسعاف بوجود شخص ثالث في المكان، وركبت على الفزبة وذهب صديقي إلى كارته 

وني من ، توجهت إلى مستشفى  بيت حانون حيث توجهت سيارة اإلسعاف إليها، شاهدت المسعفين ينقلون الجثث إلى الثالجات ومنع)كوسيلة نقل

أديت صالة المغرب ثم توجهت إلى منزل أل أبو عودة وعلمت بأن الطفل الذي استشهد في أرض أبو سعيد هو  ،الدخول، حينها غادرت إلى منزلي

عيد ألقوم إسماعيل وليد أبو عودة ومع صالة العشاء توجهت برفقة أقربائه إلى الجنازة لدفن الجثة، وصباح اليوم التالي توجهت إلى منزل أل أبو س

  .ن المسعفين اخرجوا جثة ابنهم بعد ساعة من الحدثأوعلمت منهم ب بواجب العزاء
  

مستهدفة  15/9/2010من يوم األربعاء الموافق  14:05قصفت الطائرات الحربية بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .3

 23(دي جهاد القاضي البالغ من العمر الشريط الحدودي مع مصر قرب حي البرازيل جنوب رفح، ما أدى إلى استشهاد وج

وهما من ) عاماً 29(، ابراهيم يوسف البريم ) عاماً 27(من سكان مدينة رفح ، كما أصيب كل من زياد صالح الشواف ) عاماً

  .مدينة خانيونس، وذلك أثناء تواجدهم في منطقة األنفاق

فق من يوم االثنين الموا 22:30عند حوالي الساعة  أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي صاروخ واحد على األقل وذلك .4

استهدف مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية كانت تتواجد في حقل زراعي جنوب شرق مخيم البريج م، 27/9/2010

خالد محمد : ، وقد تسبب القصف في مقتلهم جميعا، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى شهداء األقصى، والشهداء هم)منطقة مقبولة(

مخيم  -عاما)25(سكان مخيم النصيرات، عالء محمد سالم أبو زبيدة البالغ من العمر  -عاما)23(حسين عيد البالغ من العمر 

 .سكان مخيم البريج -عاما)19(البريج، عوني رفيق محمد عبد الهادي البالغ من العمر 
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  السلمية المسيراتاستهداف 

ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث استهدفت بشكل متكرر الموجهة  تداءاتهاصعدت قوات االحتالل االسرائيلي من اع

شمال وشرق قطاع  فلسطينين خالل مشاركتهم في مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل الحدوديتجمعات سلمية لمدنيين 

ية والتجمع في المناطق التي بالتوجه في مسيرات سلمية أسبوع ،2010مارس وقد شرع الفلسطينيون منذ مطلع الشهر . غزة

للممارسات اإلسرائيلية التي تسعى إلى االستيالء  تعبيراً عن رفضهم تسعى قوات االحتالل إلى تحويلها إلى منطقة أمنية عازلة 

وتضامناً مع أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين وتحرم مئات المزارعين من الوصول إلى حقولهم ومزارعهم، على 

يورد  ،مواطن بجروح بالغة صابةإعن إطالق النار من قبل تلك القوات تجاه المدنيين سفر وأ. سكان المنطقةالمزارعين و

  :كاآلتيحاالت استهداف المسيرات السلمية التقرير 

  

، 26/9/2010، صباح يوم األحد الموافق 11:25فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

جاه مسيرة سلمية في منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، كانت متجهة نحو الشريط الحدودي ت

متر، نظمته الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني، بمناسبة  500الفاصل شرق خان يونس وتبعد عنه مسافة تقدر بحوالي 

ُأعلن قبل عشرة أشهر بتجميد النشاط االستيطاني في الضفة الغربية باستثناء مدينة انتهاء الفترة المحددة للقرار اإلسرائيلي الذي 

القدس المحتلة، و تضامناً مع المزارعين الفلسطينيين الذين ال يتمكنون من الوصول ألراضيهم الكائنة قرب حدود الفصل 

عاماً، بعيار ناري في البطن نقل على ) 20(نزة الشمالية والشرقية، أسفر إطالق النار عن إصابة المواطن سليمان زياد أبو ع

فيما لم يستكمل المشاركين . اثرها إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة

 .فعاليتهم، وانسحبوا بعد دقائق من إطالق النار

ية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل كثيف، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمال .2

، تجاه المسيرة األسبوعية المناهضة للمنطقة العازلة، والتي 14/9/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:40الساعة 

، ومحاولتهم متراً من تلك الحدود 300تنظمها المبادرة المحلية في بيت حانون، وذلك أثناء تواجدهم في على مسافة تقدر بـ

والخندق  -، أثناء توغلها في المنطقة2/9/2010ردم خندق كانت قوات االحتالل قد حفرته صباح يوم الخميس الموافق 

متراً من  300متراً، على بعد حوالي  800بعرض مترين اثنين، وعمق يصل إلى ثالثة أمتار، ويمتد إلى مسافة تقارب ال

ق النار ابتعد المشاركين بشكل بطئ عن المكان، فراراً بحياتهم، واستمر إطالق النار وتحت وطأة إطال -حدود الفصل الشمالية

من قبل جنود االحتالل حتى ابتعد المشاركين عن المنطقة بشكل كامل، دون وقوع إصابات في صفوفهم، ولكن حالة من 

وليس هذه هي المرة األولى التي تستهدف  .الخوف انتابت عدد من المتضامنين األجانب والصحفيين الذين شاركوا في المسيرة

فيها قوات االحتالل المسيرة األسبوعية الناهضة للمنطقة العازلة، ويأتي االستهداف هذه المرة لمنع المشاركين من ردم الخندق 

مسيرات الذي يمثل عائقاً يمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم في تلك المنطقة، وكذلك فهو يمنع وصول المشاركين في ال

السلمية أنفسهم إلى حدود الفصل، كما أنه تكريس واضح للمنطقة العازلة التي تحاول قوات االحتالل فرضها كشريط بمحاذاة 

  .حدود الفصل
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  استهداف عمال جمع الحصى

لتي سبق تكررت خالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد جامعي الحصى من مخلفات المباني والشوارع ا

وأن دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف تلك 

بهدف بيعها للمواطنين أو لمصانع الباطون والطوب، إلعادة  -الحصمة -القوات لمواطنين يعملون على جمع الحصى

وأسفرت تلك . منع قوات االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب

  :مواطنين في أحداث منفصلة، يوردها التقرير كما يلي) 5(عن إصابة  -المتكررة -االعتداءات

  

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، تجاه  .1

 7:45عند حوالي الساعة حيث استهدفت جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، 

عدداً ممن تواجد منهم شمال شرق منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في  ،29/9/2010يوم األربعاء الموافق من صباح 

محمد يوسف محمد معروف : ن الحدود الشمالية، ما أسفر عن إصابة العاملمتراً ع 500محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد 

الجدير . ، بعيار نار في الساق اليسرى، وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفة)عاماً 23(

 .ذكره أن معروف من سكان بيت الهيا
 :، أحد شهود العيان على النحو اآلتي) عاماً 23(ا للمركز محمد يوسف محمد معروف يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح به

تجاه مخالة إيلي سيناي، شمال شرق منطقة السيفا، وبدأت بالعمل  29/9/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  5:30خرجت عند حوالي الساعة 

، ثم )شبك ذو فتحات صغيرة (  ل صغيرمنخ، ثم أفصل الحصى عن الرمال بوالبحث عن الحصى، حيث أبحث عن شوارع قديمة رصفت بالفسكورس

مترا عن حدود الفصل الشمالية، شمالي أرض اخليل، سمعت صوت عدة أعيرة نارية متقطعة عند  500أجمعها في أكياس، كنت أبعد مسافة تقدر بـ 

بة عسكرية إسرائيلية متوقفة على الشارع اإلسفلتي الظاهر للعيان، داخل من صباح اليوم نفسه، نظرت تجاه الحدود، فشاهدت مرك 6:15حوالي الساعة 

المنتشرين في المنطقة التي أعمل بها ومحيطها، ثم شاهدتهم  –عشرات العمال  –حدود الفصل، ثم ينزل منها جنود، بدأوا بإطالق النار تجاه العمال 

تواصل إطالق النار بشكل متقطع بواقع كل خمس .........فقررت االستمرار في عملي يعتلون تلة رملية كبيرة، ويباشرون إطالق النار من أعالها،

مدحت / نظرت تجاه ابن عمي ...اطالق نارمن صباح األربعاء نفسه، وأثناء عملي، سمعت صوت  7:45وعند حوالي الساعة ،دقائق عيار ناري واحد

تأكدت من صحة  الى ساقي نظرت ،ساقك اليسرى تسيل دما: فوجئت به يقول ليرجب معروف، الذي كان يعمل على بعد أمتار من مكان تواجدي، 

ع كالمه، فأمسكت بساقي اليسرى، ثم بدأت أشعر بألم من ساقي، تقدم ابن عمي وربط ساقي بقميص بني اللون كان يرتديه، فتواصل  النزيف، فنز

أسرع بي حتى ......يملكها ابن عمي يجرها حصان المكان على عربة كارو  رناغادوربط به الجرح أيضا، حدث ذلك أثناء ) الشباح(مالبسه الداخلية 

أبو وائل أبو خوصة، بسيارته من نوع سبارو بيضاء اللون، :، شمال غرب بيت الهيا، وهناك أسعفني أحد األصدقاء وهو )الخوصة سكنة(وصلنا 

لطوارئ قدموا لي العالج الالزم، ووصفوا جراحي بالطفيفة، وبعد حوالي ساعتين ورافقني ابن عمي إلى مستشفى كما عدوان، وهنا في قسم االستقبال وا

  .غادرت المستشفى إلى منزلي

  

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، تجاه  .2

من صباح يوم  7:30يتواجدون قرب حدود الفصل، عند حوالي الساعة جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين 

، حيث استهدفت عدداً ممن تواجد منهم شمال منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة 28/9/2010الثالثاء الموافق 

، )عاماً 21(م طنبورة فادي عصا: شمال غزة، في منطقة تبعد عدة أمتار عن الحدود الشمالية، ما أسفر عن إصابة العامل

الجدير ذكره أن . بعيار نار في الساق اليسرى، وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

  .طنبورة من سكان بيت الهيا
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والي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند ح .3

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى والمشتغلين بتكسير ركام 2/9/2010من مساء يوم الخميس الموافق  15:00الساعة 

مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة شمال وغرب منطقة السيفا، شمالي 

طه شحدة : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة 350ة، وعلى مسافة تقدر بـ غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غز

الجدير . ، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفة)عاماً 19(طه 

  .ذكره أن طه من سكان بيت حانون

دود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على ح .4

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى والمشتغلين بتكسير ركام 2/9/2010من صباح يوم الخميس الموافق  8:00الساعة 

ل وغرب منطقة السيفا، شمالي مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة شما

موسى إياد : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة 350غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى مسافة تقدر بـ 

. ، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفة)عاماً 20(عليان 

  .ان من سكان بيت الهياالجدير ذكره أن علي

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، تجاه  .5

من صباح يوم  6:30جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، عند حوالي الساعة 

، في محافظة شمال غزة، )البدوية(، حيث استهدفت عدداً ممن تواجد منهم شمال قرية أم النصر 19/9/2010األحد الموافق 

، بعيار نار في الساق )عاماً 23(نادر اسماعيل علي غبن : في منطقة تبعد عدة أمتار عن الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل

  .الجدير ذكره أن غبن من سكان بيت الهيا. راحه بالمتوسطةاليمنى، وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ج
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  استهداف الصيادين

اقترفت قوات االحتالل المزيد من االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على 

دت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات فقد شه. القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

ما اسفر عن مقتل مالحقتهم رار حاالت إطالق النار تجاههم واالحتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتك

الدولي في إطار وياتي استهداف الصيادين في سياق مستمر من االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان والقانون . احد الصيادين

فرضها الحصار الشامل على قطاع غزة، والذي تحظر بموجبه قوات االحتالل على الصيادين الفلسطينيين تجاوز مسافة ثالثة 

نستعرض  .أميال بحرية في عرض البحر بعيداً عن الحدود الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، مما يحد من قدرتهم على الصيد

  :ات الموجهة ضد الصيادين كاالتيخالل هذا التقرير االنتهك

  

من  6:20فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  .1

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر بيت الهيا بمحافظة 20/9/2010صباح يوم االثنين الموافق 

، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض الصيد، دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو شمال غزة

  .األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى االبتعاد عن منطقة تواجد تلك البوارج، نجاةً بحياتهم

ية، المتواجدة في عرض البحر، نيران أسلحتها قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صياداً فلسطينياً بعد أن فتحت زوارقها الحرب .2

، تجاه مركب صيد فلسطيني، يقل أربعة صيادين هم 24/9/2010من صباح يوم الجمعة الموافق  9:30عند حوالي الساعة 

وتعرض الصيادون  .مدينة بيت الهيا شمال قطاع غزة ثالثة أشقاء من عائلة بكر وابن عمهم، بينما كانوا بمحاذاة شاطئ

ق النار بينما كانوا يزاولون عملهم في مسافة ال تزيد عن كيلو مترين في عرض البحر في أقصى التقديرات، أي داخل إلطال

: وتسبب إطالق النار في إصابة الصياد. المنطقة المعلنة من قبل قوات االحتالل كمنطقة يسمح فيها لصيادي قطاع غزة بالصيد

وحاول زمالء الصياد المصاب طلب . ر ناري أسفل الصدر من الناحية اليمنى، بعيا)عاماً 20(محمد منصور عمر بكر، 

المساعدة من قبل الزورق اإلسرائيلي الذي أطلق النار، حيث صرخوا يطلبون إسعاف المصاب ولوحوا له بأيديهم، ولكن 

نقلوا المصاب إلى مستشفى الزورق اإلسرائيلي لم يستجب لهم، فأسرع الصيادون بمغادرة البحر، ووصلوا إلى الشاطئ حيث 

 .كمال عدوان، حيث أكدت المصادر الطبية هناك أن الصياد المصاب فارق الحياة
 :، أحد شهود العيان على النحو اآلتي )عاماً 20( عمر سامي عمر بكرمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز وفيما يلي 

توجهت من منزلي أنا وأخي رامي وأخي راني وابن عمي محمد منصور  24/09/2010الموافق من صباح يوم الجمعة  6:30عند حوالي الساعة 

حصان، قام أخي  25بقوة  وهوالحسكة ) محرك(موتور وقود نارات الصيد وتفقد صقمنا بتجهيز وعمر بكر، إلى ميناء الصيادين غرب مدينة غزة 

استغرقت ) متر 2000(الصيادين وسرنا إلى عرض البحر باتجاه الغرب لمسافة حوالي رامي بتشغيل موتور الحسكة وقادها إلى خارج بوابة ميناء 

 زورق( إسرائيلي نارات وبدأنا بصيد األسماك، شاهدت طرادصموتور الحسكة، وقمنا بإخراج الرامي  أطفأالمسافة حوالي نصف ساعة، ثم توقفنا، 

نارات صراد يقترب منا حينها قمنا بلف الرب، بعد حوالي عشر دقائق شاهدت الطمن جهة الغ) متر 500(في عرض البحر يبعد عنا حوالي ) حربي

حيث استغرقت ) متر 2000(نارات قام رامي بتشغيل موتور الحسكة وسرنا باتجاه الشمال لحوالي صالمكان، بعد أن انتهينا من لف الللهرب من 

 موتوركر شاهدت معه عبد منذر بكر، ويوسف بكر وهم من أقربائنا قام رامي بإطفاء الطريق حوالي أربعين دقيقة، توقفنا بجانب حسكة ابن عمي رائد ب

وهو عالمة صفراء اللون تحدد المنطقة الممنوع الصيد فيها ويطلق عليها الصيادين فنطاس أو (نارات وشاهدت الفنطاس صبالصيد بال وبدأناالحسكة 

رت إلى شاطئ البحر شاهدت مبني منتجع الواحة وشاهدت مبنى المخابرات بوضوح، ، نظ)متر 700(تبعد عنا من جهة الشمال حوالي ) رفسودة

من الجهة الشمالية الغربية، بعد حوالي نصف ساعة من الصيد في هذا المكان، شاهدت الطراد يسير ) متر 1000(وشاهدت طراد يبعد عنا حوالي 

، قمنا حينها بلف السنارات بسرعة وقام أخي "يال لفوا السنارات وخلينا نشرد من هان: "ةتجاهنا ويطلق النار صوبنا قال لنا رائد بكر في الحسكة المجاور

متر، وصل الطراد مقابلنا  300رامي بتشغيل موتور الحسكة واستمر الزورق بإطالق النار وهو يقترب منا، سرنا بالحسكة باتجاه الجنوب ببطء لحوالي 
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متر من جهة الغرب، استمر في إطالق النار كان محمد ابن عمي يجلس مقابلي على الحسكة، سمعت صوت أزيز  150تماماً ويبعد عنا حوالي 

أسفل صدره من الجهة اليسرى حينها  تسيل، وشاهدت الدماء "أنا تصاوبت: "رصاصة شعرت بأنها  قريبة منا كثيراً، وسمعت ابن عمي محمد يقول

إطالق النار وليقوم بإسعاف ابن عمي المصاب، توقف إطالق النار واقتربت من ابن عمي محمد حاولت خلعت بلوزتي ولوحت بها للطراد ليوقف 

 ،معنا مصاب"قليالً صرخ أخي رامي  مساعدته وضعت يدي على مكان اإلصابة ليتوقف النزيف وقام أخي رامي بقيادة الحسكة تجاه الزورق اقتربنا منه

نها انطلق الزورق بسرعة تجاه الشمال ثم قمنا بنقل ابن عمي محمد إلى حسكة رائد بكر، ألنها أسرع من وذلك ليقوموا بإسعافه، حي" معنا مصاب

انتقل أخي رامي إلى حسكتهم مع محمد وساروا بسرعة ليقوموا بنقله إلى المستشفى، بقيت أنا وأخي ) حصان 40(حسكتنا فهي تعمل على موتور بقوة 

ادة الحسكة إلى الميناء ربطنا الحسكة، وتوجهنا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بسرعة سألت األطباء عن راني على الحسكة قام أخي راني بقي

د وصول ابن عمي لديهم فأجابوني بأنه لم يصل المستشفى، وقام احد الموظفين بإجراء اتصال عبر جهاز السلكي ثم أبلغني بأن ابن عمي محمد ق

 .ل عدوان شمال قطاع غزةاستشهد وهو يتواجد في مستشفى كما

  

  

  داخل أراضي قطاع غزة التوغل

نفذت قوات االحتالل  عمليات توغل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خاللها اليات االحتالل بتجريف عشرات 

ة من الدنومات ضمن سياسة قوات االحتالل في استهداف السكان وممتلكاتهم وكل ما يتحرك في المناطق الفلسطينية القريب

حرم مئات المزارعين من االنتفاع من اراضيهم الزراعية القريبة من الشريط تالحدود، ومحاولة فرض منطقة امنية عازلة 

  :يستعرض التقرير عمليات التوغل كاالتيالحدودي، 

  

 8:30ي الساعة آليات عسكرية، من بينها جرافتين وحفار، عند حوال) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  .1

متراً، في المنطقة الزراعية الواقعة إلى شرق معبر بيت  100، لمسافة تقدر بـ2/9/2010من صباح يوم الخميس الموافق 

، شمالي البلدة، في محافظة شمال غزة، حيث شرعت الجرافات والحفار في أعمال تسوية وتجريف في المنطقة )إيرز(حانون 

اليوم نفسه، تبين أنها حفرت خندقاً بعرض مترين اثنين، وعمق يصل إلى ثالثة أمتار، ويمتد  الحدودية، وبعد انسحابها مساء

متراً من حدود الفصل الشمالية، وهو ما يعد بمثابة العائق لمنع وصول  300متراً، على بعد حوالي  800إلى مسافة تقارب ال

ركين في المسيرات السلمية إلى حدود الفصل، بالتالي فهو المزارعين إلى أراضيهم في تلك المنطقة، وكذلك لمنع وصول المشا

 .تكريس واضح للمنطقة العازلة التي تحاول قوات االحتالل فرضها كشريط بمحاذاة حدود الفصل

 2:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بثالث جرافات ودبابتين انطالقا من السياج الفاصل وذلك عند حوالي الساعة  .2

متر، وترابط في محيط مكب النفايات  300م، وقد واصلت األليات توغلها لمسافة تقدر ب14/9/2010الثاء الموافق مساء الث

  .الواقع شمال القرية، وال تزال االليات حتي صدور الخبر

اج م، انطالقا من السي15/9/2010صباح األربعاء الموافق  9:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .3

جحر (الفاصل معززة بجرافتين واربع دبابات وشرعت في أعمال تسوية في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية وادي غزة 

من مساء  5:30متر، حيث رابطت  األليات في محيط مكب النفايات حتي الساعة  300، وقد قدرت مسافة التوغل ب)الديك

من مساء يوم  6:00قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  وفي نفس السياق انسحبت.  نفس اليوم قبل أن تنسحب

م، حيث كانت قوات االحتالل توغلت بقوة مكونة من ثالث جرافات ودبابتين انطالقا من السياج 14/9/2010الثالثاء الموافق 

ات توغلها لمسافة تقدر ، وقد واصلت اآللي14/9/2010من يوم الثالثاء الموافق  14:00الفاصل وذلك عند حوالي الساعة 

من مساء الثالثاء  5:00متر غرباً حتى وصلت إلى محيط مكب النفايات الواقع شمال القرية، وعند حوالي الساعة  300ب
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م، أطلقت األليات المتوغلة أربع قذائف مدفعية فيما عززت بطائرتين مروحيتين وطائرة إستطالع،  وقد 14/9/2010الموافق 

ة مواطن بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء بالخطيرة،  كما أوقع القصف أضرار أسفر القصف عن إصاب

أطلقت عناصر المقاومة الفلسطينية قذيفة صوب : بخصوص اإلصابة. جزئية في مخازن تابعة لبلدية غزة تقع شمال القرية

) حي الزيتون(من مدينة غزة . عاما) 21(سالم العمارين محمد  اصابة ما اسفر عن األليات المتوغلة فردت القوات بالقذائف 

  .وأعلن عن وفاته بعد ايام في احد المستشفيات المصرية

من صباح يوم االثنين الموافق  8:00عند حوالي الساعة آليات عسكرية، تابعة لقوات االحتالل االسرائيلي ) 6(توغلت  .4

 د الفصل الشرقية، شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا،، في محيط موقعها العسكري الكائن على حدو13/9/2010

ثم باشرت الجرافات المصاحبة بتسوية األراضي في محيط الموقع،  متراً، داخل الحدود الفلسطينية، 250مسافة تقدر بـ

من مساء اليوم  17:00وصناعة سواتر رملية لحجب الرؤية عما يدور في المكان، وانسحبت هذه اآلليات عند حوالي الساعة 

، والخميس الموافق 15/9/2010، واألربعاء الموافق 14/9/2010بيد أن األمر تكرر في أيام الثالثاء الموافق . نفسه

، واالثنين 19/9/2010، واألحد الموافق 18/9/2010، والسبت الموافق 17/9/2010، والجمعة الموافق 16/9/2010

لبحث الميداني للمركز أن حركة اآلليات تواصلت خالل تلك األيام، كما وسعت حيث أفادت مصادر ا. 20/9/2010الموافق 

وقد وضحت حقيقة ما . متراً من حدود الفصل في المنطقة ذاتها 300اآلليات من حدود عملها وتوغلت لمسافة وصلت إلى 

، حيث أفادت مصادر 21/9/2010 يدور في محيط الموقع بعد انتهاء األعمال في المكان، وذلك صباح يوم الثالثاء الموافق

البحث الميداني أن قوات االحتالل قامت بتوسيع الموقع العسكري، وتشييد موقع لتخزين المواد الالزمة لمشروع الصرف 

متراً عن حدود  550المنوي إقامته بدعم أوروبي شمال شرق المقبرة، وفي مكان يبعد حوالي  -الصحي داخل حدود الفصل

يث وضعت حوله عدداً من أبراج المراقبة، وفتحت له بوابة كبيرة في حدود الفصل نفسها، جوار الموقع ح -الفصل الشرقية

من الجهة الشمالية، ثم صنعت طرقاً توصل مكان العمل بالبوابة، وذلك حتى ال يصل العمال العرب قرب حدود الفصل، كما 

  .ل المشروع ألسباب أمنيةعلم باحث المركز أن قوات االحتالل حصلت على أسماء جميع عما

م، معززة بجرافتين 26/9/2010من يوم األحد الموافق  17:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .5

ودبابتين وذلك انطالقا من السياج الفاصل إلي داخل األراضي الزراعية الواقعة شرق قرية وادي السلقا، ورابطت اآلليات على 

ولم تسجل أحداث إطالق . 27/2010متر واستمر تواجدها حتى ساعة مبكرة من يوم االثنين الموافق  150مسافة تقدر ب 

للنار، ويعاني سكان المناطق الشرقية على طول الحدود الشرقية خاصة في مناطق شرق مخيم البريج والمغازي ووادي السلقا، 

 .ي ثمار الزيتون الذي يصادف موسمه هذه األياممن التوغالت المتكررة األمر الذي يعيق حركتهم وحريتهم في جن

من صباح يوم االثنين الموافق  8:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .6

متر، انطالقا من حدود الفصل شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس وتحركت تلك  300، مسافة تقدر بحوالي 27/9/2010

يات بمحاذات الشريط الحدودي تجاه الجنوب، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف ألراضي زراعية تم تجريفها خالل االل

ظهر اليوم نفسه،  أعادت قوات االحتالل انتشارها داخل شريط الفصل  2:00وعند حوالي الساعة . عمليات توغل سابقة

  .الحدودي شرق خان يونس

  



 12لقانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد ا

مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، حث الميدانيوحدة الب 2010 )سبتمبر( أيلول 30 – 1 :من الميدان
_http://www.mezan.org  
   مر

 قصف صاروخي ومدفعي

حيث رصد حتالل االسرائيلي عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، صعدت قوات اال

قصف مدفعي وصاروخي خالل الفترة التي يتناولها التقرير، أسفرت عن  عمليات) 8(باحثوا مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

حالة الرعب ، باالضافة الى عدد من المنازلة بالغة في ضرار ماديأ تقألحبشكل كامل في خان يونس، و منظفاتتدمير مصنع 

. في مناطق متفرقة من قطاع غزة نتيجة تكرار عمليات القصف والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

  :ويورد التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي
  

 9/9/2010من مساء يوم الخميس الموافق  22:15ئيلية بثالث صواريخ، عند حوالي الساعة قصفت الطائرات الحربية اإلسرا .1

مستهدفة منطقة الشريط الحدودي مع مصر، قرب حي البرازيل جنوب رفح، دون التبليغ عن إصابات في صفوف المواطنين 

  .أو الممتلكات

، بصاروخ واحد مهبط 9/9/2010ميس الموافق من مساء يوم الخ 9:45قصفت طائرة حربية نفاثة عند حوالي الساعة  .2

الرئيس الواقع في منتدى الرئاسة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في الموقع، هذا ولم يبلغ عن وقوع 

  .إصابات

نفق ، مستهدفة 4/9/2010من مساء يوم السبت الموافق  23:05قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .3

  .على الشريط الحدودي مع مصر، قرب رفح الغربية جنوب رفح، لم يبلغ عن إصابات أو إلحاق أضرار مادية

م، 27/9/2010من يوم االثنين الموافق  22:33أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي صاروخ واحد وذلك عند حوالي الساعة  .4

ث المركز فقد سقط صاروخ على سطح منزل المواطن كمال ، ووفقا لمعاينة باحط على سطح منزل في مخيم النصيراتسق

عاما، والمنزل مكون من ثالث طبقات وقد تسبب الصاروخ في ثقب السطح وهدم )48(عبد الفتاح أبو شملة البالغ من العمر 

دالعال البالغ من السور العلوي للمنزل، كما تضررت خزانات للمياه في المنزل المجاور ويعود ملكيته للمواطن كمال عبداهللا عب

 .عاما)61(العمر 

مستهدفة  16/9/2010من فجر يوم الخميس الموافق  00:50قصفت الطائرات الحربية بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .5

  .أرض فضاء في األراضي المحررة شمال غرب رفح، لم يسفر القصف عن إصابات أو أضرار في الممتلكات

، مصنع منظفات 16/9/2010من فجر يوم الخميس الموافق  00:25لي عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل اإلسرائي .6

م، أسفر القصف 500عاماً، وهو عبارة عن مبنى مسقوف بالصفيح مقام على مساحة ) 38(يعود للمواطن ايمن درويش االغا 

ا لم يسفر القصف عن أي إصابات في عن تدمير المصنع بشكل كامل وإلحاق أضرار جزئية بدفيئات زراعية في المنطقة، فيم

 .األرواح

، بصاروخين 16/9/2010من فجر يوم الخميس الموافق  00:35قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .7

ومسقوف بالصفيح،  2م 200عاماً، وهو مقام على مساحة  50منزالً ريفياً يعود للمواطن عطوة عبد الكريم عميرة أبو ستة، 

يقع المنزل في حي اللحام، في منطقة قيزان أبو رشوان، جنوب غربي مدينة خان .  أفراد 7نه في العادة عائلة قوامها وتقط

أسفر ذلك عن تدمير المنزل الذي لم يكن مأهوالً لحظة القصف، بشكل كامل، وإلحاق أضرار بحوضي تربية أسماك .  يونس

 .مجاورين

 22:10مركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المت .8

) 4(قذائف مدفعية، و) 8(، ثم أتبعت ذلك بإطالقها نحو )وهو أول أيام عيد الفطر( 10/9/2010من مساء يوم الجمعة الموافق 
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متراً من  500شمال غرب بيت الهيا، وعلى بعد قذائف إنارة، أنارت سماء المناطق الزراعية الواقعة شرق منطقة السيفا، 

كتائب أبو  - وتفيد التحقيقات الميدانية أن إحدى مجموعات المقاومة. حدود الفصل، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

والقذائف  أطلقت عدداً من قذائف الهاون داخل حدود الفصل من المنطقة المستهدفة، فردت قوات االحتالل بإطالق النار -علي

 .المدفعية في محيط المنطقة

  

  إلعتقال السياسي والحجز التعسفيا

صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية انتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، حيث منعت التزاور بين 

ون، وتعمدت عزل بعض األسرى في زنازين الغرف واألقسام المختلفة للتهنئة بالعيد وأجرت حملة تنقالت للمعتقلين بين السج

انفرادية، ومنعت األسرى في بعض السجون من تأدية شعائر صالة العيد بشكل جماعي ومنعت إدخال المالبس، ولكن معاناة 

ية هذا باإلضافة إلى مواصلتها منع الزيارات العائل. األسيرات األمهات كانت مضاعفة الفتقادهن إلى أبنائهن خالل أيام العيد

ويظهر تصعيد سلطات االحتالل بشكل واضح في االعتداءات الموجهة ضد المعتقلين . لذوي المعتقلين من سكان قطاع غزة

الفلسطينيين داخل سجون نفحة، عوفر، هداريم، السبع ورامون حيث بدأت إدارة السجون باستخدام سياسة هدم جدران غرف 

ات وإخضاع المعتقلين للتفتيش العاري واالستفزازي بعد نقل المعتقلين إلى المعتقلين وتقليع بالط أرضيات الغرف والحمام

أقسام أخري وفرض عقوبات بالعزل االنفرادي والغرامات المالية والحرمان من الزيارات العائلية، وذلك تحت حراسة الوحدات 

 .الخاصة التي تقمع أي محاولة من المعتقلين للتصدي لهذه اإلجراءات التعسفية

قا للمعلومات التي حصل عليها محامي مركز الميزان فإن إدارة السجون والوحدات الخاصة صعدت من انتهاكاتها ووف

بسجن نفحه، ) 13(باقتحام غرفتين، في القسم  15/09/2010وإجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين منذ يوم األربعاء الموافق 

ت جدارين في الغرفتين وقلعت بالط أرضيات الغرف والحمامات، بحجة ونقلت المعتقلين المتواجدين في هذه الغرف وهدم

والجدير ذكره أنه وبعد انتهاء عمليات التفتيش لم تعثر . وجود هواتف نقاله حديثة تم تهريبها إلى داخل القسم أثناء الزيارات

وشرعت )  3(سجن هداريم قسم  على هواتف في الغرفتين، وتركت الغرف في حالة من الدمار والفوضى، كما اقتحمت إدارة

بهدم جدران بعض غرف القسم بعد أن نقلت جميع المعتقلين إلى قسم أخر، وأخضعتهم للتفتيش العاري والمذل ومنعتهم من نقل 

  .حاجياتهم ومتعلقاتهم الشخصية معهم بل وأتلفت معظمها خالل التفتيش

كل عنيف من الغرف تحت تهديد السالح، وبدأت تفتيش كما اقتحمت القوات الخاصة سجن رامون وأخرجت المعتقلين بش

الغرف بحجة البحث عن هواتف نقالة وأخضعت المعتقلين لتفتيش  استفزازي مما دفع المعتقلين إلى االحتجاج فاعتدت عليهم 

  .القوات الخاصة بالضرب المبرح بالعصي واألقدام ما أوقع إصابات بين صفوفهم

حتالل إلجراءاتها التعسفية،التي شرعت في تصعيدها خالل إجازة العيد ورداً على التصعيد وأمام استمرار تصعيد سلطات اال

األخير قرر المعتقلون خوض إضراباً موحداً عن الطعام لمدة يوم واحد في كافة السجون وذلك يوم السبت الموافق 

25/9/2010.  

معتقالً وفقاً لتقديرات الباحث ) 7000(لية يقدر بحوالي وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائي

من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع ) 735(المختص في شئون األسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم 

  .يلية منظمة تمس بحقوقهم األساسيةويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائ. سنوات
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ر العدالة في أحكام المحاكم اإلسرائيلية واستمرار سلطات االحتالل في استخدام المعابر كمصائد استمرار لغياب معاييوفي 

حكمت . للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح الالزمة

بالسجن الفعلي لمدة ) عاماً 19(ريض أحمد سمير عصفور الم 19/09/2010المحكمة اإلسرائيلية في بئر السبع يوم األحد 

من صباح يوم األربعاء الموافق  11:30شهراً، حيث اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة ) 30(

شمال غزة، ) إيرز(، عند معبر بيت حانون )عاماً 19(، المواطن احمد سمير مسلم عصفور، البالغ من العمر 25/11/2009

وكانت قوات االحتالل أخضعت كليهما للتفتيش . بينما كان في طريقه للعالج في مستشفى مار يوسف في القدس برفقة والده

الدقيق وأجبرتهما على خلع مالبسهما، وبعد ساعات من التحقيق والحجز، أمر أحد أفراد األمن اإلسرائيلي والد المريض الذي 

البسه ومالبس ابنه احمد وأبلغوه أن أحمد رهن االعتقال، وقاموا بمصادرة ما بحوزتهم يرافقه بالعودة إلى غزة وأعادوا له م

شيكل إسرائيلي، واألدوية وجوازات  1500دوالر أمريكي و 2500من متعلقات شخصية من بينها ثالثة أجهزة اتصال ومبلغ 

شفيات جمهورية مصر العربية وأجريت له علما بان عصفور خضع للعالج في مست. السفر والتقارير الطبية الخاصة بالمريض

وكانت اإلصابة تسببت في كسر متفتت في أعلى عظمة الزند . عدة عمليات جراحية استؤصل خاللها أجزاء من أمعاءه

وحصل على التحويلة إلى مستشفى . والعصب الزندي وبتر أصابع يده اليسرى مع فقدان للجلد في أعلى منطقة ذراعه اليمنى

  .وصيل عصب وزراعة عظام ومرفق في ذراعه األيمن، بعد أن فشلت محاوالت عالجه في مصرمار يوسف لت

هذا ويعاني المعتقلون الفلسطينيون أوضاعاً بالغة القسوة داخل المعتقالت اإلسرائيلية، ويمكن تلخيص أبرز أوجه معاناتهم داخل  .1

  : السجون والمعتقالت اإلسرائيلية على النحو اآلتي

ون الفلسطينيين في أماكن احتجاز واعتقال ال تتفق والمعايير الدولية ذات العالقة، حيث ال تراعي أماكن االحتجاز يمكث المعتقل •

الظروف المناخية القاسية، باإلضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها االستيعابية من المعتقلين، وضعف اإلضاءة الصناعية، 

  . زمة لهذه األماكنكما أنها ال تقوم بإجراء الصيانة الال

تقدم للمعتقلين وجبات الطعام بكميات قليلة ال تتناسب وحاجة أجسامهم، باإلضافة إلى رداءتها وعدم تنوعها بما يفضي إلى  •

مشاكل صحية لها عالقة بسوء التغذية، األمر الذي يخالف القواعد الدولية الدينا لمعاملة السجناء، التي تفرض على السجان 

  . طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواهتوفير وجبة 

يخضع المعتقلون لسوء المعاملة ويتعرضون لحمالت تفتيش تعسفية يعتدى عليهم بالضرب خاللها ويستخدم الغاز المسيل  •

عسفياً ولمدد طويلة، كما يعاقبون بالعزل االنفرادي ت. للدموع أو الرصاص الحي داخل الغرف المغلقة ما تسبب في وفاة بعضهم

  . وتصادر حاجياتهم الشخصية

عدم توفر الحد األدنى من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقالت اإلسرائيلية إلى العيادات المناسبة واألدوية  •

  . المختلفة، وال تلبي الخدمات الطبية احتياجات المرضى الفورية
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  ةصار والقيود على حرية الحركالح

 معدودات، ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم غزة قطاع تربط التي المعابر إغالق االحتالل قوات واصلت

 مرضى بمغادرة سمحت كما. عدد من الشاحنات المحملة بالزهور وتصدير غزة قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح

 التقرير ويورد. المحاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأتي التي بيةاألجن الوفود أعضاء أو إقامات وحملة طلبة من ومسافرين

  :كاآلتي المعابر لعمل موجز

  

  )كارني(معبر المنطار 

 2010سبتمبر  شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً ايام) 5( لمدة المنطار معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

بينما  يوماً،) 25( الواردات وجه في االغالق ايام عدد بلغ بينما والحبوب، باالعالف لةمحم شاحنة) 542( توريد خاللها أتاحت

  .واغلقت قوات االحتالل المعبر طوال شهر سبتمبر في وجه الصادرات الفلسطينية 

  

  )ايرز(معبر بيت حانون 

 المرضى سفر على قيودا وتفرض غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معبر إغالق االحتالل قوات تواصل

 السفارات، وموظفي الصحفيين ودخول الدولية، المؤسسات في العاملين واألجانب العرب الموظفين مرور وعلى ومرافقيهم،

 الرغم وعلى). اللنبي( الكرامة جسر معبر إلى والمسافرين القطاع، في يسكنون لهم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي

 السابق في كما طبيعي بشكل يعمل ال أنه إال إليها، المشار الحاالت وجه في حانون بين معبر تغلق ال االحتالل قوات أن من

 فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية أو دينية ألغراض المسافريني وكذلك المرور من العمال يحرم حيث

 معوقات المعبر عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب ماك. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول لهم المسموح عدد

  : كاآلتي المعبر هذا على المسافرين حركة تلخيص ويمكن. السفر في يرغبون من أمام االحتالل قوات تضعها كثيرة

 من تمكنوماً، حيث ي) 19(سمحت بفتح المعبر بشكل جزئي مدة  فيما ،يوم) 11( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

. من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 523. (من المرافقين لهم) 459(من المرضى، ) 481( ايرز معبر خالل من العبور

من ) 197. (BMCمن كبار رجال األعمال ) 108. (من الصحفيين) 61". (السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 45(

. ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948فلسطينيي األراضي المحتلة في العام من ) 266. (التجار الفلسطينيين

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 40(

  

  :البري رفح معبر

 ، للسماح بعودة العالقين من2010 شهر سبتمبر منيوما ) 27(االحتالل بفتح معبر رفح لعدة ساعات، خالل  قوات سمحت

وسمح بمغادرة جرحى ومرضى ومرافقينهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعبر . الجانب المصري إلى داخل القطاع

كما سمح بعودة . من المرضى والطلبة وحملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة )10724(

) 844(وبلغ عدد المرجعين من المعبر،  الجانب المصريمن بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على ) 9293(

  . مسافر
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  ): كيرم شالوم(معبر كرم أبو سالم 

حيث سمحت  2010 سبتمبريوماً من شهر ) 19(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يوميا خالل 

ئية، وطبية، وأنواع من المواد المختلفة االستخدام، شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذا) 3297(بدخول 

)  187(، و)طن 2829.046(شاحنة محملة بغاز طهي تحمل ) 138(كما سمحت تلك القوات بدخول . والمساعدات اإلنسانية

، )لتر 81.000 (شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 2(دخول عدد ). لتر 8607.037(شاحنة محملة بالسوالر الصناعي تحمل 

  ).لتر 335.750(شاحنة محملة بالسوالر تحمل ) 8(ودخول عدد 

) سـيارة  40( حيث سمحت بادخال ،2010قوات االحتالل بإدخال أصناف جديدة خالل شهري أغسطس وسبتمبر  سمحتكما 

ات مستلزمات تعليميـة، مـواد بنـاء وأدو   سمحت بادخال ألول مرة منذ احكام قوات االحتالل حصارها على قطاع غزة، كما 

صحية، مستلزمات زراعية وحيوانية، مستلزمات ومعدات وأجهزة كهربائية، وأثاث منزلي وقطع غيـار وزيـوت وإطـارات    

   .للسيارات، وبضائع أخرى

  :معبر صوفا

مخصص إلدخال  يوماً اغالقا كلياً، وهو معبر) 30(اغلقت قوات االحتالل المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير والبالغة 

  .د البناء والعمال فقطموا
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  الخاتمة

  

مع لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في تعاملها  اإلسرائيلي أظهر التقرير استمرار انتهاكات قوات االحتالل

ئف أسلحة محظورة كالقذاالسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة واستخدام 

   .المسمارية

مناطق الحدودية التي تسعى كما واصلت توغالتها شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهدفت عمال جمع الحصى وسكان ال

، ما يتسبب في انتهاك الشرقية والشمالية يمتد بمحاذاة حدود قطاع غزة 1000بعرض حوالي  تلك القوات لالستيالء على شريط

حرمان المزارعين كما أن استمرار  .نسبة لسكان تلك المنطقة ومن يمتلكون أراضي زراعية فيهاجملة من حقوق اإلنسان بال

آالف الدونمات من األراضي الزراعية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرم من الوصول ألراضيهم التي تقدر ب

  .السكان من مصادر ضرورية لعيشهم

  

هاكات الموجهة ضد الصيادين واالعتقاالت الموجهة ضدهم واالعتقاالت التعسفية للمدنيين، كما يظهر التقرير استمرار االنتو

يتناول الحصار واإلغالق حيث يعرض لحجم الحركة على المعابر التجارية وتلك المخصصة لألفراد بما في ذلك عدد 

  . المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع للعالج

  

المدنيين الفلسطينيين في استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد يجدد نسان مركز الميزان لحقوق اإل

يستنكر  كما. بالنسبة لسكانه نتهك جملة حقوق اإلنسانيوالحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع واستمرار ، قطاع غزة

تمرار منع قوات االحتالل الصيادين من النزول إلى البحر استصاعد االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في سياق 

ما يعني حرمانهم من مزاولة بما اليتجاوز ثالثة أميال بحرية   2009) مارس(لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار 

  .عملهم

  

اإلنساني، والقانون الدولي مركز الميزان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي 

  . الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل  مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحركمركز الميزان يجدد و

والعمل على تطبيق العدالى في األراضي . اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  .الفلسطينية المحتلة ومالحقة مجرمي الحر اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة

  

على ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق مركز الميزان دد يشو

  .اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة
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 انتهى

   


