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  من الميدان

  تقرير ميداني شهري موجز حول انتهاكات حقوق االنسان االسرائيلية

  2010 )اكتوبر(تشرين األول  31-1يغطي الفترة من 
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  مقدمة
  

ن وممتلكاتهم في قطاع ، استهداف السكان المدنيي2010 )برأكتو( تشرين األولسرائيلي خالل شهر واصلت قوات االحتالل اإل

المزيد من االنتهاكات لحقوق االنسان وقواعد القانون الدولي، يستعرض هذا التقرير االنتهاكات االسرائيلية وفق  تبغزة، وإرتك

  .التسلسل الزمني لوقوع االحداث

طينيين من خالل عرضه لالحداث التي اودت بحياة فلسطينيين في يبدأ التقرير بتناول عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلس

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

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

  .حق قتل الفلسطينيين لمجرد االشتباه

  

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

ب عليها تداعيات خطيرة وهي جريمة يترت. منطقة أمنية عازلة تصل إلى حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية

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

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

وشهدت الفترة التي يغطيها . جموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزةزراعية وتمثل نسبة مهمة من م

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

  

سبق خالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد جامعي الحصى من مخلفات المباني والشوارع 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) 10(عن إصابة  -المتكررة -االعتداءات

  

استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار  ،2010 )أكتوبر( تشرين األولكما شهد شهر 

فقد شهدت الفترة التي . تحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانيةالشامل الذي تفرضه على القطاع و

يتناولها التقرير استهداف قوات االحتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حاالت اطالق النار اتجاههم 

  .لحربية المطاطية حتى شاطئ البحرو مالحقتهم بالزوارق ا

  

تشرين شهر المعابر خالل  على ل التقرير القيود االسرائيلية المفروضة على المعابر، من خالل استعراض الحركةيتناوو 

  .2010 )أكتوبر( األول



 3تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   

  http://www.mezan.org_مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، وحدة البحث الميداني 2010 )أكتوبر( تشرين األول 31 – 1 :الميدان من
   مر

 استخدام القوة المميتة

استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع التقرير  يتناولهاالفترة التي خالل  اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل

ويظهر تعمد قوات االحتالل القتل . ةتفاوتح ماخر بجرآ، وأصابت عدداً في قطاع غزة نفلسطيني) 3(حيث قتلت  ،لفلسطينيينا

 ، والتياالنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياقفي  المميتة،و المفرطةلقوة ا مهاستخداوا

  :على النحو اآلتييستعرضها التقرير 
  

، 17/10/2010من فجر يوم األحد الموافق  4:00عند حوالي الساعة  لقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي صاروخين اثنينأط

ائنة جنوب محطة الخزندار للبترول في منطقة عنان تجاه مجموعة من الشبان الذين تواجدوا جوار شركة عنان للسيراميك، الك

، على الفور، )عاماً 21( ،محمود جابر ابراهيم وشح: قتل الشاب في صفوتسبب الق .في محافظة شمال غزة غربي جباليا

وإصابة آخر بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بالخطيرة، قبل أن تعلن عن وفاته متأثراً بجراحه بعد 

ان للسيراميك، بشكل كما تضررت شركة عن. ، وكالهما من مخيم الشاطئ)عاماً 22( ،محمد هشام عطية زقوت: ساعات، وهو

  . طفيف، جراء القصف
  

من صباح يوم األربعاء  11:25أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة 

من  متراً 500، قذيفتين مدفعيتين، سقطت إحداهما في منطقة أبو صفية، الكائنة شرق جباليا،على بعد ـ27/10/2010الموافق 

. ، على الفور، وهو من سكان حي تل الزعتر بجباليا)عاماً 20(جهاد صبحي طه عفانة : تلك الحدود، ما أسفر عن مقتل الشاب

أحمد اسماعيل عوض شبات، األرضي، الكائن في منطقة الفرطة، شرق : فيما سقطت القذيفة الثانية على منزل أبناء المرحوم

الحدود الشرقية نفسها، ما أسفر عن تضرره بشكل جزئي، ووقعت الحادثة في وقت لم متراً عن  850بيت حانون، على بعد 

  . أفراد، داخله) 6(يكن سكان المنزل البالغ عددهم 
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  استهداف عمال جمع الحصى

مهدمة اصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها المنظم لجامعي الحصى والعاملين في مهنة تكسير الحجارة وركام المباني الو

حيث تكرر استهداف تلك القوات لمواطنين يعملون على جمع  في قطاع غزة عامةً، وفي محافظة شمال غزة بشكل خاص،

بهدف بيعها للمواطنين أو لمصانع الباطون والطوب، إلعادة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، وذلك  -الحصمة -الحصى

مواطنين ) 10(عن إصابة  -المتكررة -وأسفرت تلك االعتداءات. إلى قطاع غزة بسبب منع قوات االحتالل دخول مواد البناء

  :في أحداث منفصلة، يوردها التقرير كما يليمن بينهم طفل، 

  

، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف، تجاه )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون  .1

قرب حدود الفصل  -سابقاً 5/5موقع  -تواجدوا شمال شرق مكتب الشئون المدنيةعدد من جامعي الحصى، الذين 

، حيث تواجدوا في منطقة تبعد حوالي 2/10/2010من فجر يوم السبت الموافق  1:10الشمالية، عند حوالي الساعة 

بعد ذلك، وحاصرتها،  وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوة إسرائيلية راجلة توغلت في المنطقة. متراً عن الحدود 300

  . بيد أن العمال خرجوا من المكان بعد ساعات دون وقوع إصابات في صفوفهم

، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف، تجاه )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون  .2

قرب حدود الفصل  -سابقاً 5/5موقع  -عدد من جامعي الحصى، الذين تواجدوا شمال شرق مكتب الشئون المدنية

، أثناء تواجدهم في منطقة تبعد 1/10/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  11:20الشمالية، عند حوالي الساعة 

متراً عن الحدود، ثم أتبعت إطالق النار بإطالقها ثالث قذائف مدفعية متتالية، سقطت في المنطقة  800حوالي 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوة إسرائيلية راجلة توغلت في المنطقة عند حوالي . 5/5 الزراعية الكائنة شرق موقع

، وحاولت محاصرة جامعي الحصى بيد أنهم فروا من 2/10/2010من فجر يوم السبت الموافق  1:10الساعة 

من المنطقة عند حوالي  المكان، واحتموا بمنازل السكان في سكنة الغزاالت الكائنة جنوب معبر إيرز، حتى انسحبوا

  . من فجر السبت نفسه، دون وقوع إصابات في صفوفهم 3:30الساعة 

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع،  .3

حدود الفصل، عند حوالي الساعة تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب 

، حيث استهدفت عدداً منهم تواجد مكان مستوطنة ايلي سيناي 5/10/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  9:45

متراً  600المخالة، شمال شرق منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى بعد حوالي 

، بعيار نار في القدم اليسرى، )عاماً 27(زياد محمد جميل طنبورة : إصابة العاملعن الحدود الشمالية، ما أسفر عن 

الجدير ذكره أن طنبورة من سكان بيت . وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

  .الهيا

لحتها المتنوعة بشكل متقطع، واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أس .4

تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، عند حوالي الساعة 

، حيث استهدفت عدداً منهم تواجد مكان مستوطنة ايلي سيناي 7/10/2010من مساء يوم الخميس الموافق  16:20

متراً  450مالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى بعد حوالي المخالة، شمال شرق منطقة السيفا، ش

، بعيار نار في الفخذ األيسر، )عاماً 19(محمود زياد عبد الجواد : عن الحدود الشمالية، ما أسفر عن إصابة العامل
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اد من سكان بيت الجدير ذكره أن عبد الجو. وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

  .الهيا

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

متقطع، تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، عند حوالي 

، حيث استهدفت عدداً منهم تواجد شمال شرق قرية أم 13/10/2010افق من صباح يوم األربعاء المو 9:00الساعة 

متراً عن الحدود الشمالية، ما أسفر عن إصابة  500، في محافظة شمال غزة، وعلى بعد حوالي )البدوية(النصر 

في ، بعيار نار في القدم اليمنى، وقد وصفت المصادر الطبية )عاماً 17(أحمد توفيق مصلح أبو حشيش : الطفل

، وهو من سكان القرية 3/5/1993الجدير ذكره أن أبو حشيش من مواليد . مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

  .البدوية

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .6

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 19/10/2010وافق من صباح يوم الثالثاء الم 9:30حوالي الساعة 

المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، مستهدفةً عدداً منهم تواجد في المنطقة الصناعية المهدمة 

من صباح اليوم نفسه، دون وقوع  9:40، في محافظة شمال غزة، واستمر إطالق النار المتقطع حتى الساعة )إيرز(

  .ابات، األمر الذي حذا ببعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن المنطقةإص

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .7

عمال تكسير ركام ،  تجاه جامعي الحصى و21/10/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:30حوالي الساعة 

متراً،  150المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة )إيرز(مستهدفةً عدداً منهم تواجد في محيط المنطقة الصناعية المهدمة 

، وأصيب كليهما بعيار ناري في )عاماً 24(، وعمر صبري عودة حمد )عاماً 23(باسم قاسم محمد قاسم : العاملين

ودفع إطالق النار بعض . ساقه اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحهما بالمتوسطة

  .العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن المنطقة

الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود  .8

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 22/10/2010من صباح يوم الجمعة الموافق  10:00حوالي الساعة 

متراً،  300المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة )إيرز(دداً منهم تواجد في محيط المنطقة الصناعية المهدمة مستهدفةً ع

، بعيار ناري في ساقه اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في )عاماً 28(زكي صبحي زكي الكفارنة : العامل

ستدعى تركيب شريحة بالتينية مستشفى كمال عدوان جراحهما بالمتوسطة، حيث أحدث العيار كسراً في الساق ا

  .هذا ودفع إطالق النار بعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن المنطقة. للجريح

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .9

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني 29/10/2010من صباح يوم الجمعة  10:30حوالي الساعة 

متراً، مستهدفةً عدداً  450المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

ابة ، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إص" البدوية"منهم تواجدوا في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية أم النصر 
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، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى )عاما20(محمد كامل محمد عليوة : العامل

  .هذا ودفع إطالق النار بعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن المنطقة. كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

فصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود ال .10

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 21/10/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:00حوالي الساعة 

المباني المهدمة، الذين يتواجدون على شاطئ بحر بيت الهيا، غربي منطقة السيفا، قرب حدود الفصل، في مكان يبعد 

محمود ابراهيم حسن : متراً، مستهدفةً عدداً منهم، ما أسفر عن إصابة العامل 900الحدود مسافة تقدر بـعن تلك 

، بعيار ناري في ساقه اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحهما )عاماً 32(الصوص 

  .عاد عن المنطقةودفع إطالق النار بعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبت. بالمتوسطة

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .11

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 27/10/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  10:30حوالي الساعة 

متراً،  500الفصل في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـالمباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود 

مستهدفةً عدداً منهم تواجد شرق منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة 

، بعيار ناري في فخذه اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في )عاماً 19(يوسف سامي يوسف معروف : العامل

هذا ودفع إطالق النار بعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن . كمال عدوان جراحهما بالمتوسطة مستشفى

  .المنطقة

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .12

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني 31/10/2010من صباح يوم األحد  9:15حوالي الساعة 

متراً، مستهدفةً عدداً  500المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

شمال غرب بيت الهيا في  –مكان مخالوة إيلي سناي  –منهم تواجدوا في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية السيفا 

، بعيار ناري نفذ من الفخذين )عاما 50(نظمي سليم محمد طنبورة: ة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العاملمحافظ

حيث قالت نفسها أن . ، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه فوق المتوسطة)مدخل ومخرج(

ع إطالق النار بعض العمال إلى ترك أماكن عيارا ناريا اخترق فخده األيمن  ثم نفذ إلى فخذه األيسر وخرج، هذا ودف

  .عملهم، واالبتعاد عن المنطقة
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  استهداف الصيادين

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

فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات . نسانيةالقطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإل

وياتي استهداف . مالحقتهمرار حاالت إطالق النار تجاههم واالحتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتك

فرضها الحصار الشامل على  الصيادين في سياق مستمر من االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في إطار

قطاع غزة، والذي تحظر بموجبه قوات االحتالل على الصيادين الفلسطينيين تجاوز مسافة ثالثة أميال بحرية في عرض البحر 

نستعرض خالل هذا التقرير االنتهكات  .بعيداً عن الحدود الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، مما يحد من قدرتهم على الصيد

  :الصيادين كاالتيالموجهة ضد 

  

 16:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيد الفلسطينية وذلك عند حوالي الساعة 

م، وقد أجبرتها على مغادرة المياه ومنعها من مزاولة مهنة الصيد، ووفقا إلفادة 7/10/2010من مساء الخميس الموافق 

م، نزلت 7/10/2010مساء يوم الخميس الموافق  16:00عند حوالي الساعة "حد الصيادين جاء فيها مشفوعة بالقسم أدلى بها أ

لمياه البحر انطالقا من مرسى الصيادين الواقع غرب مخيم النصيرات حيث رافقني شقيقي، وقد أبحرت لمسافة تقدر بميل 

زوارق بحرية تابعة لقوات االحتالل حيث  4 بحري، فشاهدت مراكب الصيد الفلسطينية والي الغرب منها شاهدت حوالي

عرفتها من خالل أجهزة الالسلكي واالسلحة ، وسمعت صوت إطالق للنيران وقد توقفت مراكب الصيد ولم تتمكن من 

االستمرار جراء إطالق النيران، وحينها القيت الشباك وغادرت البحر، وغادرت المراكب البحر متوجهه لمرسى الصيادين 

( وأفاد الصيادين انهم يتعرضوا باستمرار لمضايقات قوات االحتالل وتزداد الممارسات خالل  المدة الزمنية . ةبمدينة غز

  ).مارس، ابريل، مابو(والتي تعتبر مواسم للصيد، باإلضافة لموسم أخر خالل العام وهو) سيبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر

  

صباح األربعاء الموافق  7:00واطي النصيرات وذلك عند حوالي الساعة أطلقت البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها قبالة ش

  .م، مستهدفة مراكب الصيد وبغرض إجبار الصيادين على مغادرة مياه البحر27/10/2010
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  داخل أراضي قطاع غزة التوغل

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

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

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

  :يستعرض التقرير عمليات التوغل كاالتيالحدودي، 

  

جحر (توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بتالت جرافات ودبابتين انطالقا من السياج الفاصل شرق قرية وادي غزة 

وشرعت تلك القوات ، تقريباً متر 100مسافة ،  4/10/2010صباح االثنين الموافق  8:00،  وذلك عند حوالي الساعة )الديك

  .اعمال تسوية  في االراضي الواقع شرق القرية في

  

توغلت قوات االحتالل شرقي مدينة غزة صباح اليوم، وكانت قوة مكونة من حوالي ست دبابات وأربع جرافات عند حوالي 

 شرق) كارني(متر إلى الجنوب من معبر المنطار  200مسافة  ،11/10/2010ليوم االثنين الموافق من صباح ا 9:30الساعة 

  .استمرت لعدة ساعاتهذا وباشرت الجرافات بأعمال تسوية لألراضي المفتوحة . حي الشجاعية شرق مدينة غزة 

  

معززة باآلليات  ،17/10/2010يوم االحد الموافق  مساء 9:00حوالي الساعة  عندتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع  متراً شرقي حي السناطي 350العسكرية، مسافة تقدر بحوالي 

شرعت تلك القوات في أعمال تسوية في األراضي الزراعية، تخللها إطالق نار عشوائي دون تسجيل وقوع إصابات في   .غزة

  .شريط الحدوديوبعد حوالي ثالث ساعات، عادت قوات االحتالل إلى مواقعها التي انطلقت منها داخل ال .صفوف المواطنين

  

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

متر شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع  300، مسافة تقدر بحوالي 18/10/2010

راضي الزراعية، تخللها إطالق نار عشوائي دون تسجيل وقوع إصابات في شرعت تلك القوات في أعمال تسوية في األ  .غزة

  .وبعد حوالي ثالث ساعات، عادت قوات االحتالل إلى مواقعها التي انطلقت منها داخل الشريط الحدودي ،صفوف المواطنين

مسافة ، 19/10/2010الموافق  يوم الثالثاء مساء 8:00حوالي الساعة  ، عندتوغلت قوات االحتالل معززة باآلليات العسكرية

شرعت تلك القوات في أعمال  .متراً داخل منطقة القرارة، شمال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة 350تقدر بنحو

ساعات، عادت قوات االحتالل إلى  خمسرافق ذلك إطالق نار عشوائي وبعد حوالي . تسوية في األراضي التي سبق تجريفها

 .قت منها داخل الشريط الحدوديمواقعها التي انطل

  

من مساء يوم الثالثاء  14:30آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 6(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من 

متراً، شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرقي  300، انطالقاً من حدود الفصل الشرقية، لمسافة تقدر بـ19/10/2010الموافق 

في محافظة شمال غزة، وسط إطالق نار متقطع في محيط المنطقة، وتغطية من الطيران الحربي اإلسرائيلي، وباشرت  جباليا،
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الجرافات المصاحبة للقوة المتوغلة بتسوية أراض سبق تجريفها في المكان، قبل أن تنسحب في ساعات مساء اليوم نفسه، دون 

  .  وقوع إصابات

  

، مسافة 19/10/2010مساء يوم الثالثاء الموافق  8:30باآلليات العسكرية عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل معززة 

متر في محيط معبر كيسوفيم شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس، وشرعت بأعمال تسوية تخللها إطالق  500تقدر بحوالي 

  .ها داخل شريط الفصل الحدودينار، واستمر التوغل لمدة ثالث ساعات أعادت بعدها قوات االحتالل انتشار

  

، معززة بعدد من 20/10/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة 

متر في بلدة الفخاري ومحيط معبر صوفا جنوب شرق خان يونس،  300اآلليات والجرافات العسكرية مسافة تقدر بحوالي 

ت في أعمال تسوية وتجريف وسط إطالق نار كثيف تجاه األراضي الزراعية ومنازل المواطنين في بلدة وشرعت تلك القوا

عاما، بينما كان ) 63(الفخاري شرق خان يونس، ما أسفر عن إصابة المزارع حسن سلمان سليمان أبو ريده، البالغ من العمر 

متر عن  1000قة الفخاري تبعد مسافة تقدر بحوالي يقوم بقطف الزيتون في ارض زراعية مع عدد من شركائه في منط

شريط الفصل الحدودي شرق خان يونس، وعلى الفور تم نقل أبو ريده إلى مستشفى غزة األوروبي بواسطة سيارة مدنية وتبين 

التسوية  بأنه مصاب بعيار ناري في الرقبة، ووصفت المصادر الطبية حالته بالمستقرة، بينما واصلت قوات االحتالل أعمال

من صباح  11:30والتجريف شرق بلدة الفخاري إلى أن أعادت انتشارها داخل شريط الفصل الحدودي عند حوالي الساعة 

  .اليوم نفسه
  

  :على النحو اآلتي ،)عاماً 63( حسين سلمان سليمان أبو ريدهيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز 
الزيتون في ارض زراعية ) جني(، كنت أقوم بجد 20/10/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:30ة عند حوالي الساع

متر عن شريط الفصل الحدودي، برفقة عدد من شركائي، سمعت 1000في منطقة العمور شرق بلدة الفخاري، تبعد حوالي 

نت اسمع حركة للدبابات في المنطقة، واصلت صوت إطالق نار كثيف شرق البلدة بالقرب من السياج الحدودي الفاصل، وك

العمل وكنت اعتقد أن إطالق النار بعيد، كنت أقف على سلم صغير وقوم بجني ثمار الزيتون، شعرت بان شيء أصاب رقبتي 

، أدخلوني إلى ننيمن الخلف وبعدها شعرت بدوار وسقطت على األرض فاقدا للوعي، أفقت وعدد من االشخاص يحملو

األوروبي ثم قام األطباء بفحصي وتبين باني مصاب بعيار ناري في رقبتي من الخلف، وعلمت بعد ذلك بان  مستشفى غزة

  .شركائي قاموا بنقلي بعد إصابتي إلى مستشفى غزة األوروبي بواسطة سيارة مدنية، والزلت أتلقى العالج في المستشفى

  

  

مساء يوم األحد الموافق  5:00ية، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكر

متر، انطالقا من حدود الفصل شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس وتحركت تلك  350، مسافة تقدر بحوالي 24/10/2010

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

، أعادت قوات االحتالل انتشارها 25/10/2010فجر يوم االثنين الموافق  2:00وعند حوالي الساعة . ليات توغل سابقةعم

  .داخل شريط الفصل الحدودي شرق خان يونس
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م، 26/10/2010صباح الثالثاء الموافق  8:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بعدة أليات وذلك عند حوالي الساعة 

طالقا من السياج الفاصل للمنطقة الشرقية من قرية وادي السلقا، ومن ثم واصلت تحركها بمحاذاة السياج حيث قامت بأعمال ان

متر، كما توغلت عدة اليات في  200تجريف وتسوية في المنطقة الواقعة شرق مدينة دير البلح، وقدرت مسافة التوغل ب

 .عن وقوع إصابات أو ضحاياالمنطقة الشرقية من مخيم البريج ولم يبلغ 

  

  

 قصف صاروخي ومدفعي

حيث تم قوات االحتالل االسرائيلي عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة،  واصلت

ن اصابة عدد من المواطنين والحاق التي يتناولها التقرير، أسفرت عقصف مدفعي وصاروخي خالل الفترة  عملياترصد 

 حالة الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهمالى  باإلضافة، مادية بممتلكات المواطنين اضرار

  :ويورد التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي. نتيجة تكرار عمليات القصف

  

، 7/10/2010من فجر يوم الخميس الموافق  12:50ساعة قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخ واحد عند حوالي ال

موقع لكتائب القسام يقع غرب أبراج ألمقوسي في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وحسب معاينة باحث المركز لمكان 

أضرار وخسائر في منازل وممتلكات المدنيين المجاورة لمكان القصف، حيث تسبب باإلضرار بثالث القصف فقد أدى إلى 

يارات أضرار جزئية، وتكسير لزجاج المنازل المجاورة والتي تبعد عن المكان حوالي ثالثين متراً، وأسفر عن إصابة ستة س

من فجر اليوم نفسه بصاروخ ثاني أرض خالية  1:05كما وقصفت الطائرات عند حوالي الساعة . مواطنين بحاالت مختلفة

  .ن شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصاباتبالقرب من مصنع الحداد للباطون شرق حي الزيتو

  

من نوع  سيارةم، 7/10/2010من يوم الخميس الموافق  15:40عند حوالي الساعة  االسرائيليطائرات االحتالل  قصفت  

مدخل النصيرات ، بالقرب من النصيرات ، كان يستقلها ثالثة مواطنين وكانت تسير على طريق مدينة الزهراء)قولف جوكر(

واسفر ، فيها سقط الصاروخ بجانب المركبة ما تسبب في وقوع أضرار بالمركبة واشتعال النيران ،الشمالي قرب الجسر

، واصابة طفلين تصادف مرورهم رفقة والدتهم في مكان ، وصفت جراحهم بالمتوسطةركاب السيارة الثالثةإصابة  القصف عن

  .الحادث

ما كانوا في زيارة عائلية  زوجته وطفليه، حيث مرور استهداف السيارة مع صادفتفقد ، يحي محمد أبو جحجوح ووفق افادة 

أعوام، في األطراف السفلية، وشقيقتها إشراق يحى أبو ) 10(إبنته أنوار يحى أبو جحجوح البالغة من العمر اسفر عن اصابة 

قصى ووصفت مستشفى شهداء األ إلى وتم نقلهما. ، أصيبت في أسفل البطن)عامين ونصف(جحجوح البالغة من العمر 

  .بالمتوسطة جراحهمالمصادر الطبية 

  

  إلعتقال السياسي والحجز التعسفيا

في " ايرز"معبر بيت حانون من خالل تنقل الحركة وال حرمان سكان قطاع غزة من حقهم في حرية االحتالل واصلت سلطات

حيث  .اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة القانون الدولي انتهاك يوضح مدى تحللها من التزاماتها القانونية بموجب قواعد
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، المواطن حسني احمد أبو ريده البالغ من العمر )إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون 

ت الميدانية أن أبو ريده تقدم وتفيد التحقيقا. ، أثناء تواجده في المعبر12/10/2010، صباح يوم الثالثاء الموافق )عاماً 42(

، وعليه طلب BMCتصريح كبار رجال األعمال  -بطلب للحصول على تصريح الجتياز معبر بيت حانون كرجل أعمال

، وعند ذهابه للمقابلة اعتقلته قوات االحتالل ونقلته إلى احد مراكز 12/10/2010لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية بتاريخ 

  .رائيلاالعتقال في داخل إس
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  الحركةصار والقيود على حرية الح

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

 أعضاء أو إقامات وحملة طلبة من ومسافرين مرضى بمغادرة سمحت كما. غزة قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح

فيما تواصل سلطات االحتالل عرقلة مرور عشرات  .المحاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأتي التي األجنبية الوفود

حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعالج كما  المرضى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور،

بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعالج و الجدير   بدون مبرر، في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات اإلسرائيلية

 .في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعالج من أمراض ال يتوفر لها عالج في مستشفيات القطاع

  :كاآلتي المعابر لعمل موجز التقرير ويورد

  

  )كارني(معبر المنطار 

 تشرين األول شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً ايام) 8( لمدة المنطار معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 حصمة أدخلت لوكالة الغوث،) 133(منها  والحبوب، باالعالف محملة شاحنة) 685( توريد خاللها أتاحت 2010 )أكتوبر(

في وجه  أكتوبراغلقت قوات االحتالل المعبر طوال شهر بينما و يوماً،) 23( الواردات وجه في االغالق ايام عدد بلغ بينما

  .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 يف 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 بيعيط 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 كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول لهم المسموح عدد

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

 من تمكنيوماً، حيث ) 26(سمحت بفتح المعبر بشكل جزئي مدة  فيما ،ايام) 5( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

. من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 790(. من المرافقين لهم) 654(من المرضى، ) 654( ايرز معبر خالل من العبور

من ) 354. (BMCمن كبار رجال األعمال ) 245. (من الصحفيين) 76". (السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 117(

. ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 205. (التجار الفلسطينيين

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 53(

 

  :البري رفح معبر

الجانب المصري  ، للسماح بعودة العالقين من2010 أكتوبرشهر االحتالل بفتح معبر رفح لعدة ساعات، خالل  قوات سمحت

من المرضى  )3857(ر وسمح بمغادرة جرحى ومرضى ومرافقينهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعب. إلى داخل القطاع
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من بينهم جرحى ) 6440(كما سمح بعودة . والطلبة وحملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة

  . مسافر) 1155(وبلغ عدد المرجعين من المعبر،  ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري

  

  ): كيرم شالوم(معبر كرم أبو سالم 

حيث سمحت  2010 اكتوبريوماً من شهر ) 22(وات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يوميا خالل سمحت ق

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، وأنواع من المواد المختلفة االستخدام،  )5325(بدخول 

) 196(، و)طن 3695.65(شاحنة محملة بغاز طهي تحمل ) 161(كما سمحت تلك القوات بدخول . والمساعدات اإلنسانية

، )لتر 225.005(شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 8(دخول عدد ). لتر 8349.267(شاحنة محملة بالسوالر الصناعي تحمل 

  ).لتر 84.499(شاحنة محملة بالسوالر تحمل ) 7(ودخول عدد 

كما لوحظ ،) سيارة 120( حيث سمحت بادخال ،2010 شهر اكتوبر قوات االحتالل بإدخال أصناف جديدة خالل سمحتكما 

  .سماح قوات االحتالل بإدخال أصناف جديدة

   

  :معبر صوفا

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

  .مواد البناء والعمال فقط
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  الخاتمة

  

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

   .أسلحة محظورة كالقذائف المسماريةفي قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة واستخدام 

مناطق الحدودية التي تسعى مية داخل أراضي القطاع واستهدفت عمال جمع الحصى وسكان الكما واصلت توغالتها شبه اليو

تلك القوات لالستيالء على شريط يمتد بمحاذاة حدود قطاع غزة، ما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان 

ل المزارعين إلى آالف الدونمات من األراضي تلك المنطقة ومن يمتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصو

  .الزراعية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهم

  

يظهر التقرير استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين واالعتقاالت الموجهة ضدهم واالعتقاالت التعسفية للمدنيين، كما و

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

  . المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع للعالج

  

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

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

استمرار منع قوات االحتالل الصيادين من النزول إلى البحر تصاعد 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

  

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

م بواجباته القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في والقانون الدولي لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيا

  . األراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  

والمركز يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي 

والعمل على تطبيق العدالى في األراضي الفلسطينية المحتلة . نون الدولي لحقوق اإلنسانلقواعد القانون الدولي اإلنساني والقا

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

  

ت حقوق اإلنسان والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكا

  .وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

 انتهى

   



 15تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   

  http://www.mezan.org_مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، وحدة البحث الميداني 2010 )أكتوبر( تشرين األول 31 – 1 :الميدان من
   مر

  


