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  مقدمة

المزيد من االنتهاكات لحقوق  وارتكاباستهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة،  اإلسرائيليت قوات االحتالل واصل

وفق التسلسل الزمني  اإلسرائيليةهذا التقرير االنتهاكات ، 2011وقواعد القانون الدولي، خالل الربع األول من العام  اإلنسان

ها، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع الفترة التي يغطيخالل  هالوقوع

  .غزة

قوات  ، الذي يخول)بشأن منع التسلل 1650رقم األمر العسكري (سلطات االحتالل  األمر العسكري الذي أصدرتهب يبدأ التقرير

قطاع بعنوان من حملة بطاقات هوية  المقيمين في الضفة الغربية،ين فلسطينيالالقبض على  -من بين أشياء أخرى  – االحتالل

حيث أبعدت . بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من الضفة ويقيمون فيهاإلى قطاع غزة،  موترحيله ،غزة

   . ربية إلى قطاع غزةقوات االحتالل خالل الفترة التي يتناولها التقرير، مواطن فلسطيني من مكان إقامته في الضفة الغ

، حيث أسفرت 2011الربع األول من عام  موجز حول ضحايا االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل التقرير وتناول

  .سيدات) 3(طفالً، و) 26(شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم ) 103( أطفال، وإصابة) 5(فلسطينياً، من بينهم ) 26(عن مقتل 

استخدام قوات االحتالل القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين، خالل الفترة التي يغطيها التقرير  ويتناول التقرير

متكررة على المدنيين في سياق تقييد حركة سكان قطاع غزة في المناطق الحدودية، بما في العتداءات اال خاصةفي قطاع غزة، 

فلسطينيين مدنيين من بينهم ) 10(تهدافهم المتعمد، حيث قتلت قوات االحتالل ذلك من يملكون أراضي زراعية فيها، عبر اس

  .أطفال) 5(

حيث تقوم في قطاع غزة، القتل خارج نطاق القانون، ، بما في ذلك القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين التقرير حاالت ويظهر

أو من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود  يها،لد قوات االحتالل باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم مطلوبين

  .دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي اإلنساني

ويتناول التقرير االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، سواء تلك التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه 

وشهدت . ار والتعدي على قواربهم وممتلكاتهم وإهانتهم في عرض البحرقوات االحتالل على القطاع، أو استهدافهم بإطالق الن

الفترة التي يغطيها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خالل استمرار حرمانهم من تجاوز ما 

الزوارق الحربية المطاطية حتى أميال بحرية عن شاطئ غزة، واستهدافهم المتكرر بإطالق النار ومالحقتهم ب) 3(مسافته 

  .شاطئ البحر

التقرير االستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات االحتالل إلى فرض  ويبرز

و . راضيهغزة وفي عمق أ الحدود الشرقية والشمالية لقطاع امتدادكيلو متر على حوالي  عمق منطقة أمنية عازلة تصل إلى

تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها،  ى هذه الممارسةيترتب عل

راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األوحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من 

ثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع األراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتم

  .غزة

ويلقي التقرير الضوء على اعتداءات قوات االحتالل على عمال جمع الحصى والركام من مخلفات المباني التي سبق وأن 

قوات االحتالل لمواطنين ويتكرر استهداف . دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة بالقرب من حدود قطاع غزة وإسرائيل

أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب  إلعادة استخدامها فيالحصى بهدف بيعها  جمع يعملون على

 اتاعتداء) 17(توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع  وبحسب .منع االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

أسفرت تلك  والحجارة خالل شهر فبراير، ى والحديد الخردة والبالستيك، وعمال تكسير المباني المهدمةبحق جامعي الحص

  .آخرين )18(، وإصابة منهم )2(االعتداءات عن مقتل 
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كما يرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة التي تستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، والسكان المدنيين 

بجروح، ) 9(سجل فيه مقتل مواطن، واصابة  توغل،  ةعملي) 19(ويشير التقرير إلى وقوع . م واألراضي الزراعيةوممتلكاته

من قطاع غزة، قامت خاللها آليات االحتالل بتجريف عشرات الدونمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات  متفرقةفي مناطق 

الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف  التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من أراضيهم

  . وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة

حيث ال زالت هذه الهجمات تتسم  .ستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزةالتي ت ةوالمدفعي ةالصاروخي ويتناول التقرير الهجمات

لة، حيث يظهر عدم مراعاتها باألضرار التي تلحق بأرواح المدنيين بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي اإلنساني ذات الص

إصابة مواطنين بجروح وشظايا، وإلحاق أضرار مادية في منازل  وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية، وتتسبب في

صة الهجمات التي تحدث ، وخاالسيما األطفال والنساء منهم ،حالة من الرعب والهلع في نفوس السكانوتشيع  مدنية،ومنشآت 

  اإلنسان  حسب توثيق مركز الميزان لحقوقأثناء الليل، و

شخصاً بجروح ) 61( وإصابة أشخاص،) 12(مقتل  عنت أسفر ،قصف صاروخي ومدفعي ةحال) 54(فقد سجل وقوع 

) 77(جزئية في  وألحقت أضرار ،زل بشكل كليامن )4( تدميرآما تسببت في  سيدات،) 3(طفل، و) 16(متفاوتة، من بينهم 

محال تجارية تدميراً جزئياً، ) 9(منزالً، فيما لحقت أضرار طفيفة في عشرات المنازل والشقق السكنية، هذا باإلضافة إلى تدمير

مركبات من بينها ) 8(مقرات أمنية، و) 7(منشئات صناعية، إحداها دمرت كلياً، و) 13(مخازن أحدهم تدميراً كلياً، و) 3(و

منشئة عامة ومؤسسات ) 16(ورافعة تابعة لبلدية خزاعة، وألحقت عمليات القصف أيضاً أضرار في  سيارة صرف صحي

  .أهلية

االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل ويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة 

استخدام افهم من عرض البحر، كما واصلت قوات االحتالل توغالتها في أراضي القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختط

، وفي هذا السياق اعتقلت المعابر كمصائد للفلسطينيين، في استغالل لحاجتهم الماسة للسفر لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهم

متمركزة على حاجز اإلسرائيلي الاحتجزت قوات االحتالل صياد، كما ) 11(مواطن، بينهم ) 16(اإلسرائيليقوات االحتالل 

  .مواطن من المرافقين) 2(مواطنين ممن حصلوا على تصاريح، و) 3(، )إيرز(

، ويسعى إلى 2011ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة خالل شهر مارس

ل سرده للطرق التي جرت عليها والظروف التي تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خال

  . حدثت فيها
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 إحصائية خالصة

  

مزيد تشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على 

كات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد ظهر التقرير استمرار االنتهاوي. التقريرهذا حول كل حادث يرد في  من التفاصيل

  :استعراضه للمعطيات الميدانية التي تشير إلى القانون الدولي اإلنساني من خالل

 ).1650(استمرار النقل القسري للفلسطينيين والشروع في تنفيذ األمر العسكري  •
  .ة وهجمات عشوائيةخارج نطاق القضاء وتعمد القتل باستخدام قوة غير متناسباستمرار أعمال القتل  •

  .من تجاوز األميال الثالثةمن الصيد من خالل منعهم استمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم  •

  .استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة •

 .، المناهضة لفرض منطقة أمنية عازلةاستهداف التجمعات السلميةاستمرار  •
 .ات االعتقال التعسفياستمرار عملي •
  .استمرار الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتهك حرية حركة البضائع واألفراد •

  2011الفترة التي يغطيها التقرير من العام خالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 عدد القتلى 27

 عدد األطفال من بين القتلى  5

 عدد الجرحى 103

 عدد الجرحى من األطفال 26

 عدد التوغالت 20

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  11

 عدد االعتداءات على عمال جمع الحصى وتكسير الحجارة  17

 عتقالاالحاالتعدد 16

 

 أن إلـى  التقرير أشار حيث نفسه العام من وشباط الثاني كانون بشهري مقارنة) مارس( آذار شهر خالل االنتهاكات تصاعد

 مجمـوع  بلغ فيما طفالً،) 19( بينهم من ،)50( وإصابة أطفال،) 4( بينهم من قتيالً،) 15( بلغ آذار شهر في الضحايا عدد

) 7( بيـنهم  مـن  شخصاً،) 53( وإصابة واحد، طفل بينهم قتيالً) 12( نفسه العام من وشباط الثاني كانون لشهري الضحايا

 .أطفال
ة مع    ) 9(في استهداف المدنيين قرب حدود الفصل حيث سجل        آما شهد شهر آذار ارتفاع حاالت قصف في الشهرين     ) 5(حاالت مقارن

ات قصف تكررت       . السابقين رة،  ) 28(آما شهد ارتفاع واضح في عمليات القصف المدفعي والصاروخي حيث استهدف قطاع غزة بعملي م
 .مرة ) 27(فيما بلغ عدد مرات القصف عن الشهرين السابقين 
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 :1650ترحيل الفلسطينيين في إطار األمر العسكري 

رقم  األمر العسكري سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفيذ شهدت الفترة التي يتناولها التقرير تصعيداً خطيراً تمثل في مواصلة

الضفة  ، الذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم فيذي الطابع العنصري 1650

   .الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها

ويشار هنا  . وفي هذا السياق أبعدت سلطات االحتالل مواطنين فلسطينيين من مكان إقامتهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة

لهوية هو قطاع غزة، حيث رفضت إسرائيل تعديل عناوين إقامة عشرات إلى أن عنوان األشخاص الذين ابعدوا حسب بطاقة ا

كما أن قوات االحتالل . 2000اآلالف من الفلسطينيين الذين انتقلوا من قطاع غزة وأماكن أخرى إلى الضفة الغربية منذ العام 

أية هيئة أو لجنة قضائية أو عسكرية،  لم تبلغ المبعدين بقرار اإلبعاد قبل تنفيذه، ولم تعطهم الفرصة الستئناف القرار أمام

كما يشكل انتهاكاً جسيماً لحق . حق اإلنسان الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية اإلقامة داخل بلدهل ويشكل هذا القرار انتهاك

  .اإلنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة وبرعاية والديه

  

  :2011الفترة التي يغطيها التقرير من العام يزان خالل حاالت اإلبعاد التي رصدها مركز الم

، 17/1/2011، صباح يوم االثنين الموافق )إيرز(أبعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون 

سكان قطاع وتفيد المعلومات المتوفرة للمركز أن دويك من . ، إلى قطاع غزة)عاماً 30(محمود يوسف ياسين دويك : المواطن

داخل عاماً، واعتقلته قوات االحتالل أثناء عمله بدون تصريح  20غزة، سكن وعائلته محافظة أريحا بالضفة الفلسطينية منذ 

  .1650 تطبيق األمر العسكريإطار ويأتي هذا اإلبعاد في . ، ومن ثم أبعدته إلى القطاعالخط األخضر

 

الواقعة بين مدينة " راخوفت"، بينما كنت متوجهاً إلى عملي في منطقة 9/1/2011من صباح يوم األحد الموافق  8:00والي الساعة وعند حـ

متر شاهدت جيب تويتا عليه إشارة الشرطة اإلسرائيلية، أعترض طريقي بينما كنت  200اللد ورام اهللا، قبل وصولي إلى مكان العمل بحوالي 

اخله ثالثة شبان يرتدون لباس مدني سألني أحدهم عن اسمي أجبته، ثم ربط أخر يدي بكلبشات حديدية وأركبني في الجيب، ماشياً شاهدت بد

جهاز مربع الشكل (، هناك طلب مني شاب أن أضع بصمة إبهامي على شاشة جهاز فيه موضع للبصمة "راخوفت"ونقلوني إلى مركز شرطة 

أنت "، وقال "أنت محمود دويك من غزة؟" :، ثم سألني بالعبرية)جي ويظهر بداخله ضوء أبيضسم سطحه زجا7سم وعرضه 20يقدر طوله 

مفيش " :، قال لي”عاماً، وأسرتي وأقربائي في أريحا 20أنا أسكن في أريحا منذ : "، حيث أنني أجيد اللغة العبرية قلت له"الزم ترجع على غزة

مفيش محاكم، هلقيت بتروح على غزة، روح : "، قال لي"أنا بدي تنقلني إلى محكمة: "، قلت له"سنة 100غزة لغزة، وأريحا ألريحا، إنشاهللا إلك 

، ثم صوروني صور فوتوغرافية، واقتادني شابين من داخل المركز إلى سيارة شرطة نقلوني إلى معبر "فيها على محاكم، برطع فيها زي ما بدك

، نقلوني إلى غرفة داخل المعبر، أجلسوني على كرسي، "معبر إيرز"كتوب عليها بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة حيث شاهدت يافطة م

كيف "، و"كيف خرجت من غزة؟: "شاهدت بداخلها رجل يرتدي لباس مدني يجلس خلف طاولة مكتب قال لي أنت عند جهاز المخابرات وسألني

رت أسئلته لي حول عملي في الضفة، وقلت له بأنني أسكن في أريحا ، ودا"ومتى أخر مرة ذهبت فيها على غزة؟"، "انتقلت إلى  الضفة الغربية؟

: عاماً وأن زوجتي وأوالدي وبقية أفراد أسرتي إخوتي وأمي يسكنون في مدينة أريحا، وكان ينظر إلى جهاز حاسوبه، ورد دون مباالة 20منذ 

كل واحد مواليد غزة الزم يرجع لمكان : "، وقال لي"زةمزبوط مزبوط أخوتك عناوين أريحا، بس أنت غزة، وهي أنت إلك أخت تسكن في غ"

، ثم اقتادني شابين يرتديان لباس "أخوتك كلهم لو نمسكهم راح نوديهم على غزة: "ورفض أن يستمع لمحاوالتي شرح مشكلتي، وقال" والدته

حا، وعندها ضربوني بأيديهم وركلوني بأرجلهم، مدني من الغرفة إلى بوابة للدخول إلى غزة، حينها رفضت المشي معهم وطلبت العودة إلى أري

من مساء اليوم  5:00وأجبروني على الخروج من البوابة، ومشيت في ممر طويل إلى أن وصلت مكتب االرتباط الفلسطيني عند حوالي الساعة 

 . اءنفسه، ثم انتقلت إلى منزل أخي منير، وهو أخي من أبي، يسكن في مخيم البريج بالقرب من دوار الشهد
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 ":االغتيال" القضاء طاقن خارج القتل

القضاء بحق نطاق واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها اقتراف المزيد من جرائم القتل خارج 

دون أن تكترث وأعطت لنفسها الحق في استهدافهم في منازلهم أو في أماكن عامة، . فلسطينيين تحت ذريعة أنهم مطلوبون لها

وفي هذا . حيث تدعي قوات االحتالل بأن من تستهدفهم هم من الناشطين الفلسطينيين في مقاومتها. 1دوليلقواعد القانون ال

السياق اغتالت قوات االحتالل، خالل الفترة التي يتناولها التقرير ناشط فلسطيني استهدفته طائرات االحتالل في خان يونس، 

  :وفيما يلي تفاصيل الحادث

، صاروخ أطلقته طائرة 11/1/2011مساء يوم الثالثاء الموافق  4:00رائيلي عند حوالي الساعة االحتالل اإلس قواتقصفت 

سامة النجار في أعند مدخل شارع الشهيد  ،)عاماً 24( النجار موسى جميل محمد طنيستقلها الموااستطالع، دراجة نارية كان 

بالغة في معظم انحاء الجسم،  بشظايا وجروح إصابته ثرإقتل النجار  فيالقصف وتسبب  .منطقة قيزان النجار بخان يونس

بجروح طفيفة حيث تصادف مروره في مكان الحادث،  كما أدى القصف  ،)ماًاع 41( ،حمد شحدة البيوكأالمواطن  وإصابة

   .إلى تدمير الدراجة بشكل كامل

 :استخدام القوة المفرطة والمميتة

المميتة في و ةمفرطال ت القوةاستخدموة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، صعدت قوات االحتالل من عدوانها على قطاع غز

تركزت  ضد المدنيين اعتداءات متكررةفي  والصاروخياستهدفت مناطق سكنية بالقصف المدفعي وتعاملها مع الفلسطينيين، 

كما  أطفال،) 5(ينيين من بينهم مدنيين فلسط )10(حيث قتلت قوات االحتالل  في المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة،

  .أطفال )9( شخصاً من بينهم) 11(تسببت تلك االعتداءات في إصابة 

  :يستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق على النحو اآلتي

من مساء يوم الخميس الموافق  16:00أعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح، عند حوالي الساعة  •

، بعد تحول جسمه ألشالء ممزقة، )عاماً 14(، البالغ من العمر باسل محمد نافع أبو عدوانعن مقتل الطفل  27/1/2011

عن حدود ) كيلو متر 2.5(، وذلك على بعد من مخلفات االحتالل تشير الحقائق أن الجسمونتيجة انفجار جسم غريب 

عن منزل عائلته الكائن جنوب غرب معبر صوفا في بلدة الشوكة شرق رفح، ) متر 250(د الفصل الشرقية، وعلى بع

، والذي كان يبعد )عاماً 25(يذكر أن االنفجار وقع بينما كان الطفل يرعى األغنام برفقة شقيقه نضال، البالغ من العمر 

كانت مسرحاً لتوغل قوات االحتالل  أمتار عن شقيقه، حين وقع االنفجار، يذكر أن تلك المنطقة )10(عنه حوالي 

، وكانت تتجمع فيها دبابات االحتالل، نورد إفادة المواطن )الرصاص المصبوب(خصوصاً في الحرب األخيرة على غزة 

  :نضال محمد نافع أبو عدوان، كالتالي

                                                            
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف : "، نصت على ما يلي)3(المــادة اتفاقية جنيف الرابعة،  1

الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم،  األشخاص) 1:في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية 

ييز ضار يقوم على واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تم

ولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين  .لون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخرالعنصر أو ال

 له، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكا) أ(  :أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن 

إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة ) د(  االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،) ج(  أخذ الرهائن،) ب(

 .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم) 2.قضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنةسابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات ال
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من مساء يوم الخميس الموافق  16:00عن حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة ) كيلو 2.5(أقيم شمال بلدة الشوكة شرق رفح، وعلى بعد حوالي ""

ل منزلنا، الكائن شما) مترا 250( نرعى األغنام التي تملكها عائلتنا، وعلى بعد) عام14(بينما كنت برفقة شقيقي باسل، البالغ من العمر 27/1/2011

تقريبا في أرض زراعية مفتوحة، سمعت صوت انفجار ) أمتار 10(جنوب غرب معبر صوفا في بلدة الشوكة شرق رفح حيث كان يبعد عني حوالي 

د دقائق من شديد، وكان الدخان يغطي المكان، وعرفت أن شيئا أصاب شقيقي فتوجهت نحوه، وكانت أشالءه تغطي المنطقة، وال توجد معالم له، وبع

وتأكدت من أهلي أن االنفجار تسبب بمقتل شقيقي باسل، وقام عمي عيد بالتوجه برفقة الجثة بواسطة سيارة .... االنفجار، وصل الجيران، واألقارب 

ها االنفجار كانت مسرحا إسعاف لمستشفيي النجار، وأن الشرطة وصلت للمكان وعاينته وجمعت بقايا الجسم الذي انفجر، علماً أن المنطقة التي حدث في

، ومازالت أكوام التراب في المكان منذ الحرب حتى اآلن، )الرصاص المصبوب(لتوغالت االحتالل، وكانت ترابط فيها الدبابات خالل الحرب على غزة 

  ".التي كانت تتجمع فيها دبابات االحتالل

 

  

  

 1:30اشة عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرش •

، وأتبعت ذلك بإطالقها قذائف مدفعية، تحت غطاء جوي من الطيران الحربي 17/2/2011من فجر الخميس الموافق 

اإلسرائيلي الذي شارك في إطالق النار تجاه ثالثة شبان تواجدوا قرب الشريط الحدودي شمال منطقة السيفا شمالي غرب 

هذا وأعلنت مصادر قوات االحتالل اإلسرائيلي . غزة، وتواصل إطالق النار لمدة ساعة تقريباًبيت الهيا في محافظة شمال 

من صباح اليوم نفسه وصلت جثث ثالثة  8:20عن قتلها ثالثة فلسطينيين اقتربوا من حدود الفصل، وعند حوالي الساعة 

جهاد فتحي : وصولهم تم التعرف عليهم وهم فلسطينيين إلى مستشفى كمال عدوان بعد أن نقلتهم سيارات اإلسعاف، وبعد

، وطلعت محمد سالمة الرواغ، )عاماً 32(، وأشرف عبد اللطيف رشيد قطيفانمن سكان جباليا،  ،)عاماً 20(، محمد خلف

هذا وحسب معاينة باحث المركز للجثث فقد أحدث القصف تشوهات في . من سكان الشيخ رضوان بمدينة غزة ،)عاماً 40(

هتكات شديدة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وأن زمالئهم من العمال أخلوهم من المكان ونقلوهم على عربات الوجوه وت

معية الهالل تجرها الخيول إلى مكان يبعد حوالي كيلو متر واحد عن الحدود، ومن ثم نقلتهم سيارات إسعاف تابعة لج

ايا الثالثة يعملون في جمع أصداف البحر في ساعات النهار، وتفيد التحقيقات الميدانية أن الضح األحمر إلى المستشفى،

فا وقرب حدود الفصل، بهدف بيعها للمواطنين أو التجار، وتعودوا العمل في المنطقة الشاطئية الكائنة غربي منطقة السي

ما أشارت تحقيقات وحسب ما أعلنت عنه قوات االحتالل فإنها قتلت الثالثة بينما كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود، في

  .المركز أن القتلى الثالثة مدنيين يلبسون مالبس مدنية ولم يكونوا يحملون أية أسلحة أو يهددون قوات االحتالل بأي شكل

قذائف مدفعية تخللها إطالق متقطع للنيران، استهدفت فيها طفلين اقتربا من ) 10(أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي حوالي  •

من يوم السبت الموافق  21:30، وذلك عند حوالي الساعة )جحر الديك(شرق قرية وادي غزة الشريط الحدودي 

، ووفقا لشهود عيان من سكان القرية فقد سقطت القذائف في الحقول الزراعية الواقعة شرق مسجد حمزة 19/3/2011

، توغلت قوات االحتالل 20/3/2011صباح األحد الموافق  7:30بالقرية، وجنوب مكب النفايات، وعند حوالي الساعة 

شرعت تلك اآلليات بأعمال  ،متر 400اإلسرائيلي انطالقا من السياج الحدودي معززة بدبابتين وجرافتين لمسافة تقدر ب

، وانسحبت اآلليات )عاما42ً(في حقل للزيتون يعود ملكيته للمواطن ماهر سعدي الزعيم البالغ من العمر  تسوية وتجريف

صباح اليوم نفسه أطلقت اآلليات قذيفتين سقطتا في  10:00خل السياج بعد ساعة، وعند حوالي الساعة من المنطقة لدا

من صباح  11:30وصفت بالمتوسطة، وعند حوالي الساعة  إصابة شاب بجراحالمنطقة الشرقية من القرية أسفرت عن 

من  اثنين جثتيالل الفلسطيني وانتشلت ، حضرت سيارتين إسعاف تابعتان لجمعية اله20/3/2011يوم األحد الموافق 

قاسم صالح سليمان . ، من سكان مخيم النصيرات)عاما16ً(البالغ من العمر  ،اهللا عماد محمد عيسى فرج: وهما. األطفال

أنه عثر على لباحث المركز سائق اإلسعاف  وأفاد. ، من سكان مخيم النصيرات)عاما16ً(البالغ من العمر  ،أبو عطيوي
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ر اعتقدت في بادئ األمر أنه في المنزل، كنت جالساً في منزلي مع أطفالي وفجأة سمعت صوت انفجار كبي"... 

فخرجت مسرعاً من المنزل فوجدت أبي وكان عائداً من صالة العصر من مسجد معمر المبيض القريب من منزلنا وهو 

ربط ساقه وحاولت األطفال على األرض فأخذتها مالبس أحد من قماش  في حالة صدمة وساقه تنزف دماً فوجدت قطعة

سقف  شاهدت الدخان والغبار يتطاير من أعلى آخرين متتاليين حيث نانفجاري سمعت صوتة إليقاف النزيف وفجأ

منزل عمي حمدي حامد الحلو ويسكن بجوارنا مباشرة، فخرجت من الباب الرئيسي لمنازلنا حيث أننا نتشارك نحن 

عدد من دما خرجت وجدت وأعمامي ساحة فارغة بين منازلنا وللساحة باب رئيسي باإلضافة إلى باب كل منزل، وعن

وكان بعضهم ينزف  تقريباً،أبناء عمي األطفال والشباب ملقون على األرض وكان عددهم يزيد عن التسعة أشخاص 

ت أحدهم وقد خرج مخه من رأسه، وآخر خرجت أمعاءه دوكان البعض اآلخر تظهر عليه آثار الموت حيث أني وج

بجلب سيارات مدنية وقمنا بنقل الشهداء  هنفس كنون في الشارع، عندها أسرعت أنا وأقاربي الذين يسبطنهمن 

ياسر عاهد الحلو، باإلضافة  ابنهوالجرحى إلى مستشفى الشفاء بغزة، وهناك تأكدت من موت عمي ياسر الحلو وابن 

ط آل

وكان الطفالن متر من السياج الفاصل في المنطقة الواقعة شرق مسجد حمزة مباشرة،  400على بعد حوالي  ،فلينالط ثتيج

مالبس مدنية، وتوجد أثار شظايا وبتر في األطراف العلوية ألحدهم، حيث تم تحويلهم إلي مستشفى دار الشفاء  يرتديان

  .بمدينة غزة

، تجمعاً 22/3/2011من مساء اليوم الثالثاء الموافق  3:30عند حوالي الساعة  حتالل بثالثة قذائف مدفعيةقصفت قوات اال •

لألطفال والمواطنين كانوا يلعبون كرة القدم بالقرب من مصنع الوادية لأللبان في نهاية شارع النزاز شرق حي الشجاعية 

، )عاماً 52( ياسر حامد الحلو: هداء همشرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين اثنين منهم من األطفال والش

، كما أصيب في الحادث )عاماً 19( ، محمد صابر حرارة)عاماً 15( محمود طالل الحلو، )عاماً 16( لوياسر عاهد الح

 13(محمد عالء الحلو : ، والمصابين همأطفال) 9(آخرين وصفت جراح ثالثة منهم بالخطيرة، كما كان من بينهم ) 11(

وحالته خطيرة، ناصر ) أعوام 3(وحالته خطيرة، ياسر عامر الحلو ) عاماً 12(ته خطيرة، أحمد طالل الحلو وحال) عاماً

، )عاماً 12(، عبد اهللا زياد الحلو )عاماً 53(، جمال محمود الحلو )عاماً 14(، طارق زياد الحلو )عاماً 12(عاهد الحلو 

، عبد الكريم نبيل أبو )أعوام 5(، آالء رامي أبو سكران )عاماً 18(، معمر عاطف المبيض )عاماً 15(معمر عامر المبيض 

  ).عاماً 11(سرية 

المواطن شاهر جمال محمود الحلو وهو من أقارب ، يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

  :على النحو اآلتي ،الشهداء والمصابين وأحد المسعفين
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 :استهداف الصيادين

فرض منطقة واصل الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ت المنظمة بحققوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها  صلتوا

صيد ضمن نطاق ثالثة أميال بحرية فتحرمهم من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاههم وتجاه 

وتخالف قوات االحتالل بهذه الممارسات . م واالستيالء على قواربهمب معداتهم وشباكهم، وتواصل اعتقالهقواربهم، وتخر

  . لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة باالحتالل في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة والعم

اردتهم في عرض رصد المركز خالل الفترة التي يتناولها التقرير استمرار استهداف قوات االحتالل للصيادين الفلسطينيين ومط

 ،صياداً) 11( انتهاك ما بين مالحقة واعتقال وإطالق نار، حيث اعتقلت) 11(وسجل خالل الفترة التي يغطيها التقرير  البحر،

ويستعرض التقرير . ومصادرة عدد من مراكب الصيد صياد،) 1(كما أطلقت النار تجاه قوارب الصيد ما تسبب بإصابة 

  :على النحو اآلتي 2011خالل شهر يناير من عام ادين االنتهاكات الموجهة ضد الصي

، أربعة مواطنين من 4/1/2011من صباح اليوم الثالثاء الموافق  10:00اعتقلت قوات االحتالل عند حوالي الساعة  •

وحسب تقديرات الصيادين لمركز الميزان فإن المركب كانوا يقومون بصيد األسماك على متن قاربهم،  بينماعرض البحر 

واعتقلتهم قوات  .داخل المياه ات وليس أميالثالثة كيلو مترلم يتجاوز الحيث كان على مسافة تقل عن تلك المسموحة 

وتم  .قاربهم إلى الشمال باتجاه ميناء سدود سحبتاقتادتهم ووغرب مدينة غزة، جنوب االحتالل مقابل شاطئ الشيخ عجلين 

محمد عبد القادر بكر، نهاد محمد عبد القادر بكر، رائف نبيل بكر، محمد  :اإلفراج عن المعتقلين في اليوم الثاني وهم

  .محمود بكر، وجميعهم من سكان محيط ميناء غزة للصيادين غرب مدينة غزة

من مساء يوم الجمعة الموافق  16:00، نيران أسلحتها بشكل متقطع، عند حوالي الساعة ةاإلسرائيلي الحربيةزوارق الفتحت  •

اه مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، غربي بيت الهيا وجباليا شمال غزة، دون وقوع ، تج7/1/2011

االبتعاد عن المنطقة، ما أعاق أعمال و سحب شباكهم إصابات أو أضرار، ولكن ذلك دفع الصيادين إلى مغادرة المياه، أو

  .الصيد التي يقومون بها

 من صيادين أربعة ،11/1/2011 الموافق الثالثاء اليوم ظهر من 12:00 الساعة حوالي عند االحتالل قوات اعتقلت •

 وقد .المياه داخل متر كيلو 2.5 بعمق يبحر كان الذي قاربهم، متن على األسماك بصيد يقومون كانوا بينما البحر عرض

 ميناء باتجاه الشمال إلى وجرت قاربهم واقتادتهم غزة، مدينة غرب عجلين الشيخ شاطئ مقابل االحتالل قوات اعتقلتهم

 ،)عاما17ً( عميرة أبو خالد محمد ،)عاما18ً( عميرة أبو ناصر أسامة: وقد أفرج عن المعتقلين في اليوم التالي وهم سدود،

  .غزة مدينة غرب الشاطئ مخيم سكان من وجميعهم ،)عاما18ً( جحا خالد ساهر ،)عاماً 18( عميرة أبو خالد محمود

من مساء يوم السبت  21:30نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف، عند حوالي الساعة  ةسرائيلياإل الزوارق الحربيةفتحت  •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر، في منطقة السودانية غرب بيت 22/1/2011الموافق 

إلى تغيير أماكن وجودهم  الصيادين دفعالهيا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار ولكن إطالق النار 

 .واالبتعاد عن أماكن تواجد األسماك، وترك بعض الصيادين للمكان والمغادرة دون التمكن من ممارسة أعمالهم بحرية

صباح يوم السبت الموافق  11:00فتحت قوات البحرية اإلسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة  •

قارب صيد قبالة شواطئ مدينة خان يونس، كان على متنه ثالثة صيادين يزاولون عملهم في صيد ، تجاه 19/2/2010

اقترب من قارب فادة احد الصيادين للمركز فقد إل اووفقكيلومتر عن شاطئ بحر خان يونس،  3األسماك على مسافة 

جنود االحتالل الصيادين الثالثة  ثم امر قام بعملية دوران والتفاف حول قاربهم بهدف عرقلته، )طراد( الصيد زورق حربي

اجبروهم على القفز في مياه البحر لالنتقال إلى الزورق الحربي، و على إيقاف قاربهم، وخلع مالبسهم بشكل كامل،
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، كنت على حسكة صيد برفقة ابن أخي حجازي هاني حجازي 19/2/2011ظهر يوم السبت الموافق  11:00عند حوالي الساعة 

، وكنا نعمل على صيد األسماك قبالة شاطئ بحر خان )عاماً 30( ،، وابن عمي محمود حسن صالح اللحام)عاماً 27( ،اللحام

) الشباك( لمسموح لنا الصيد فيها، قمنا بإلقاء الغزل كيلومتر تقريباً، وهي المساحة ا 300يونس، وكنا نبعد عن الشاطئ مسافة 

ومزاولة عملنا، شاهدت الطراد اإلسرائيلي على بعد حوالي كيلومتر، وشاهدته يتجه نحونا مسرعاً، قمت أنا ومن معي بإخراج 

قمت بتشغيل محرك الغزل من البحر، وخالل ذلك اقترب الطراد منا وقام بالدوران حولنا، بعد ان أخرجنا الغزل من البحر 

القارب وتحركنا تجاه الشرق للخروج إلى شاطئ البحر، اقترب الطراد منا وسمعت صوت مناده بواسطة مكبر صوت من 

الطراد، وقف واال حطخك، أوقفت محرك الحسكة، وشاهدت عدد من الجنود على الطراد، أمرونا بالتقدم نحو مقدمة الحسكة، ثم 

متر تقريباً، قفزت  20ل كامل، وامرنا بان نقفز في المياه وان نتجه نحو الطراد الذي يبعد مسافة امرنا احدهم بخلع مالبسنا بشك

في البحر وسبحت حتى وصلت إلى الطراد وصعدت إلى الطراد، وعلى الفور قام احد الجنود بتقييد يدي بشريط بالستيكي من 

  ...الخلف، وربط عصبة من القماش على عيني

) عاماً 27(، حجازي هاني اللحام )عاما41ً(مصطفى حجازي صالح اللحام  :واعتقلت قوات االحتالل الصيادين الثالثة وهم

، كما استولت تلك القوات على قارب الصيد الذي كانوا يستقلونه، وعند حوالي الساعة ) عاماً 30( د حسن اللحام و محمو

بعد ان خضعوا ) ايرز ( عند معبر بيت حانون طلقت قوات االحتالل سراح الصيادين الثالثة أمساء اليوم نفسه  8:30

وفيما يلي  .د قوات االحتالل قارب الصيد الذي تم االستيالء عليهحد المكاتب في ميناء سدود، فيما لم تعيأللتحقيق في 

 .احد المعتقلين حول الحادث ،مصطفى حجازي صالح اللحام مقتطفات من تصريح مشفوع بالقسم صرح به الصياد

، على النحو )عاما41ً(مصطفى حجازي صالح اللحام ، الصياد يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

 :اآلتي

 

من مساء  20:20فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في منطقة 23/2/2011يوم األربعاء الموافق 

فظة شمال غزة، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان، هذا ولم يبلغ السودانية غرب جباليا في محا

 .عن وقوع إصابات أو أضرار

من فجر يوم  3:20فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

صيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في منطقة السودانية ، تجاه مراكب ال4/3/2011الجمعة الموافق 

غرب جباليا في محافظة شمال غزة، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان دون مواصلته، هذا ولم 

  .يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

، في سماء منطقة )فوانيس إضاءة(دد من قنابل اإلنارة أطلقت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية ع •

السودانية غرب بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ثم أتبعت ذلك بفتحتها نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

في  ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر7/3/2011من مساء يوم االثنين الموافق  23:00
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المنطقة نفسها، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان دون مواصلته، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات 

 . أو أضرار

  

من صباح  6:45أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيد الفلسطينية وذلك عند حوالي الساعة  •

مركب صيد فلسطيني قبالة شواطئ النصيرات، ) 50(، ووفقا للمعلومات فقد كان حوالي 13/3/2011الموافق  األحد

الحادث، يذكر أن تحسن  أعقابعندما فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها، وقد انسحبت مراكب الصيد لخارج المياه في 

ا من مزاولة عملهم بحرية جراء الظروف الجوية دفع الصيادين الفلسطينيين لنزول البحر بغرض الصيد، ولم يتمكنو

  .االعتداءات اإلسرائيلية

من صباح  11:00فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

حة، غربي ، تجاه مركب لصيادين فلسطينيين تواجد في عرض البحر شمال منطقة الوا16/3/2011يوم األربعاء الموافق 

، بعيار ناري في )عاماً 18( ياسر ناصر فضل بكر: بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة الصياد

ويرافقه والده وشقيقه، وكانوا ) حسكة(وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجريح كان يستقل مركب العائلة . خاصرته اليمنى

وأجبر الحادث الصيادين الذين تواجدوا في محيط المكان . متراً 2000در بـ يبعدون عن حدود الفصل البحرية مسافة تق

 . على المغادرة

، في سماء منطقة )فوانيس إضاءة(أطلقت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية عدد من قنابل اإلنارة  •

نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  السودانية غرب بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ثم أتبعت ذلك بفتحتها

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر 22/3/2011من مساء يوم الثالثاء الموافق  23:30

، هذا ولم يبلغ عن وقوع ة عملهمفي المنطقة نفسها، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان دون مواصل

  .صابات أو أضرارإ

  

 :السلمية التجمعات واستهداف منيةاأل منطقةال فرض

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكل شبه 

ز الميزان أن قوات االحتالل تستهدف وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مرك. يومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة

متر داخل أراضي القطاع، ) 1000(كل من يقترب من المناطق الحدودية شماالً وشرقاً، لمسافات تتجاوز في بعض األحيان 

بأنها تستهدف من يقترب من الحدود ، 2010من العام  ربع األوللاوليس كما ادعت في منشورات ألقتها من الطائرات خالل 

في ثالثة عناوين مختلفة وفق التسلسل  يورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة .متر فقط) 300(لمسافة 

   :كاآلتيالزمني لألحداث، والفئة المستهدفة 

  :الفصل حدود قرب المدنيين استهداف: أوًال
تح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع ف خالل الفترة التي يغطيها التقرير، واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

، األمر الذي تسبب في حرمان مئات المزارعين، من االستفادة طقاالمنتلك غزة الشرقية والشمالية، مستهدفة كل ما يتحرك في 

الفترة التي يغطيها المزارعين خالل  ا أسفرت االعتداءات المتكررة تجاهمن أراضيهم الزراعية القريبة من حدود الفصل، كم

  .والقذائف المدفعية نيرانال إطالق تخللها اعتداء )14( ، وكانت حصيلة األحداثاثنان وإصابة مواطن مقتلعن  التقرير

 :كاآلتيوفق التسلسل الزمني لألحداث،  يورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة 

 14:05عند حوالي الساعة تمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها بكثافة، فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي الم •

الذين تواجدوا داخل خالد،  وابنه شعبان محمد شاكر قرموط المزارع، تجاه 10/1/2011من مساء يوم االثنين الموافق 
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وصلت أنا ووالدي األرض، بدأنا أنا ووالدي بجمع الحجارة من ركام منزلنا المدمر  10/01/2011صباح يوم االثنين  6:00لساعة عند حوالي ا"... 

عربة يجرها حمار (والحجارة المبعثرة في األرض لننقلها خارج األرض ولنبيعها الحقاً، وكنا ننقل الحجارة على كارة حمار تتواجد في األرض 

 بينما كنت أنا ووالدي نعمل في جمع الحجارة من حول منزلنا داخل األرض، 1:30، وكان الوضع هادئاً، وعند حوالي الساعة )نقلتستخدم كوسيلة 

لينا مثل إحضر وي حضر وفد من مكون من أجنبية ومعها شاب أخر ال أعرفه وصابر الزعانين وهو ناشط في اللجنة الشعبية لمقاومة الحزام األمني،

بشكل أسبوعي، طلبوا من والدي تصويره وهو يعمل في األرض، رفض والدي التصوير خوفاً من الجيش اإلسرائيلي، ألننا كنا في منطقة  هذه الوفود

دقائق غادر الوفد من األرض، طلب مني والدي تحضير وجبة الغذاء، أعددت بعض  10متر، بعد حوالي  500مكشوفة وتبعد عن الحدود حوالي 

بينما كان والدي يقود الكارة ويسير بها  من مساء اليوم نفسه، 2:05لغذاء أنا ووالدي، ثم عدنا لمتابعة عملنا، وعند حوالي الساعة الطعام وتناولت ا

متر، وكان والدي أقرب مني إلى الحدود  300الجنوب، وكنت أقوم بجمع الحجارة المبعثرة في األرض وكانت المسافة بيني وبين والدي حوالي  باتجاه

، نظرت إلى مكان تواجد والدي لم أشاهده تركت ما في "خالد" :متر، سمعت صوت أزيز رصاصتين، سمعت والدي ينادي 500ان يبعد حوالي وك

المكان شاهدت الحمار يهرب ويبعد عن المكان، وسمعت صوت إطالق النار متقطع، شعرت بالخوف، شاهدت والدي ملقى على  باتجاهيدي، وجريت 

ناديت عليه فلم يرد علي، وفجأة شاهدت دماء تخرج من فمه، حينها اعتقدت بأن  بجوار شجرة غرب المنزل، وينظر إلى السماء، األرض على ظهره

بالعمال الموجودين  وحضروا معي بجرافة ووضعنا والدي  استنجدتمتر  400والدي قد فارق الحياة، ثم توجهت إلى كسارة حجارة تبعد عني حوالي 

متر، شاهدت سيارة إسعاف، نقلنا والدي إلى سيارة اإلسعاف، وانتقلنا إلى مستشفى بيت حانون، أبلغني  300ثم سرنا جنوبا لحوالي  على كف الجرافة،

تا أنه  ا هناك    "األط

ون، في محافظة شمال غزة، وعلى الواقعة شمال مدرسة الزراعة، شمالي بيت حان -المزبلة -في منطقة الشوبكي أرضهم

، بعيار ناري في الرقبة، )عاماً 64( شعبان محمد شاكر قرموط: ما أسفر عن إصابة المزارع. متراً 550مسافة تقدر بـ 

وتفيد التحقيقات . تسبب في وفاته متأثراً بجراحه بعد مرور أقل من ساعة، على سرير العالج في مستشفى كمال عدوان

ات االحتالل فتحت نيران أسلحتها تجاه المزارع بشكل مفاجئ، في وقت ساد فيه الهدوء المنطقة، وبعد الميدانية أن قو

 ةمتر، ويسكن المنطق 7000والجدير ذكره أن قرموط يملك أرض زراعية في المكان بمساحة . مغادرة وفد أجنبي للمكان

صرح خالد شعبان محمد قرموط،  في قتل قرموطوحول إطالق النار الذي تسبب  .نفسها، وهو وجه معروف في المنطقة

  :، الذي كان يرافق والده للمركز بما يأتي)عاماً 20(

 5:30، من سكان حي الشجاعية شرق منطقة غزة عند حوالي الساعة عاماً) 47(فارس شاهين أبو عجوة أصيب المواطن  •

ن الظهر عندما أطلقت قوات االحتالل ، بعيار ناري في الصدر خرج م22/1/2011من مساء يوم السبت الموافق 

اإلسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الحدودي شرق مدينة غزة النار عليه أثناء عمله في مزرعة األبقار التابعة لهم 

 .شرق الشجاعية ما أدى إلى إصابته، وقد وصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة

ي موقع النصب التذكاري، الكائن على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة ف •

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين 7/2/2011من صباح يوم االثنين الموافق  7:50بكثافة، عند حوالي الساعة 

ا حذا بهم إلى ترك أعمالهم، تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في منطقة القطبانية شرقي بيت حانون، م

  .والفرار من المنطقة، نجاةً بحياتهم

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة الموجودة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها  •

ارعين ، تجاه عدد من المز12/2/2011من بعد ظهر يوم السبت الموافق  12:40الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، شمال بيت الهيا، ما حذا بهم إلى ترك أعمالهم، 

 .والفرار من المنطقة، نجاةً بحياتهم
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من  14:40أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  •

، سقطت في المنطقة الزراعية الواقعة شمال مقبرة الشهداء اإلسالمية، دون أن 28/2/2011يوم االثنين الموافق  مساء

تسفر عن وقوع إصابات، ولكنها دفعت المزارعين الذين يرعون أراضيهم الزراعية في المنطقة إلى ترك أعمالهم والفرار 

 .من المكان

شرق قرية وادي السلقا وسط قطاع غزة، قذيفة مدفعية ) كسوفيم(ركزة قرب حاجز أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتم •

كانوا في  المواطنين،  استهدفت بها مجموعة من 1/3/2011من يوم الثالثاء الموافق  15:30وذلك عند حوالي الساعة 

، بشظية في الجانب )عاما22ً(البالغ من العمر  ،رامي صالح محمد أبو مساعدالمنطقة، وقد أسفرت عن إصابة المواطن 

األيمن، حيث نقل إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح، وأجريت له عملية جراحية، وقد أفاد أبو مساعد لباحث المركز 

  .أنه أصيب بينما كان يقوم بزراعة محصول البامية في أرضه بالمنطقة

وجودة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة الم •

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين 2/3/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  15:30الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الذين تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في منطقة األحمر شرق بيت حانون، ما حذا بهم إلى ترك 

  .دون وقوع إصابات. ، والفرار من المنطقة، نجاةً بحياتهمأعمالهم

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة الموجودة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها  •

في منطقة  ، تجاه منازل السكان المدنيين2/3/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  17:20الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الفرطة، وتجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في المنطقة 

هذا ولم يوقع الحادث . ومحيطها، شرق بيت حانون، ما حذا بهم إلى ترك أعمالهم، والفرار من المنطقة، نجاةً بحياتهم

  .إصابات أو أضرار

من فجر يوم السبت  1:30ل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحتال •

، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المناطق )فوانيس اإلضاءة الليلية(، عدداً من القنابل المضيئة 12/3/2011الموافق 

بيت الهيا في محافظة شمال غزة، وذلك تحت غطاء من الزراعية، ومنازل السكان المدنيين في منطقة السيفا شمال غرب 

  . الطائرات العمودية التي فتحت نيرانها أيضاً في محيط المكان، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

، على مناطق مختلفة 17/3/2011صباح الخميس الموافق  6:30ألقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  •

، مناشير عبارة عن رسائل على الوجهين ينذر فيها سكان قطاع غزة االقتراب )الوسطى(ة من بينها المحافظة من قطاع غز

) 300(من السياج الفاصل الواقع شرق وشمال مناطق القطاع، وتوعد بإطالق النار في حال اقتراب أي مواطن من مسافة 

العناصر (قطاع غزة، أما الرسالة الثانية  جاء فيها  أن  متر، وقد أرفق بالمناشير رسم بياني للتجمعات السكانية في

  .حسب وصفهم تعرض حياتكم للخطر) اإلرهابية

، سقط في محيط 19/3/2011من ظهر السبت الموافق  10:30أطلقت قوات االحتالل صاروخاً وذلك عند حوالي الساعة  •

  .ن وقوع إصاباتخزان مياه البلدية الواقع جنوب شرق قرية وادي السلقا، ولم يبلغ ع



 2011الربع األول من العام قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة خالل انتهاكات 

15 
 

، بعدة قذائف مناطق 19/3/2011من صباح يوم السبت الموافق  8:30، عند حوالي الساعة اإلسرائيليةقصفت المدفعية  •

عن إصابات في  اإلبالغمختلفة من بلدة الشوكة، حيث تركزت معظمها شرق معبر رفح، ومطار غزة الدولي، دون 

  .صفوف المواطنين، أو إلحاق أضرار بالممتلكات

من  9:30أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  •

، سقطت في المنطقة الزراعية الواقعة جنوب غرب مقبرة الشهداء اإلسالمية، 19/3/2011صباح يوم السبت الموافق 

الذين يرعون أراضيهم الزراعية في المنطقة إلى ترك أعمالهم  دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ولكنها دفعت المزارعين

الجدير ذكره أن هذا القصف تزامن مع إطالق قوات االحتالل عدد كبير من القذائف المدفعية في . والفرار من المكان

  .المناطق الزراعية الواقعة شرق مدينة غزة

 20:30صل الشرقية عدة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الف •

، سقطت اثنتان منها في المنطقة الزراعية الواقعة جنوب غرب مقبرة الشهداء 24/3/2011من مساء يوم الخميس الموافق 

ط منطقة اإلسالمية، شرق جباليا، واثنتين آخرتين في منطقة البورة شمال شرق بيت حانون، وقذيفة خامسة سقطت في محي

الخوصة شمال غرب بيت الهيا، دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ولكنها دبت الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين 

الجدير ذكره أن هذا القصف تزامن مع قصف قوات االحتالل لمبنى السفينة غرب جباليا، ما . السيما األطفال والنساء منهم

  .ان المحافظةأثار جو من الفوضى والهلع في نفوس سك
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 :استهداف عمال جمع الحصى: ثانيًا
تواصلت االنتهاكات الموجهة ضد عمال جمع الحصى من مخلفات المباني التي سبق وأن دمرتها قوات االحتالل في أوقات 

االحتالل  سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، خالل الفترة التي يتناولها التقرير، حيث تكرر استهداف قوات

وذلك ، أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب إلعادة استخدامها فيالحصى بهدف بيعها  جمع لمواطنين يعملون على

  .بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

سبب في حرمان السكان من أن الحصار يقوض أي جهد حكومي أو مجتمعي للحد من ظاهرتي البطالة والفقر، كما يتيشار إلى 

غزة ر منع قوات االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع اأبسط حقوقهم اإلنسانية والسيما حقهم في السكن، ويدفع استمر

الستمرار ظاهرة جمع الحصى، وبالتالي تعريض حياة المزيد من الفقراء والعاطلين عن العمل الذي يجدون في هذه المهنة 

اعتداء بحق جامعي الحصى ) 17(توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع  وبحسب .لفاقةمالذاً من الجوع وا

 )18(مواطن، وإصابة ) 2(أسفرت تلك االعتداءات عن مقتل  ،والحديد الخردة والبالستيك، وعمال تكسير المباني المهدمة

  :النحو اآلتي ويمكن تفصيل األحداث على. بجروح مختلفة لاطفأ) 3(، من بينهم شخص

آليات عسكرية مصحوبة ) 10(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقاً من حدود الفصل الشرقية، بقوة مكونة من  •

، في منطقة وادي الدوح، الكائنة شرق 18/1/2011من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:00بالجرافات، عند حوالي الساعة 

اً، ثم اتجهت جنوباً بشكل بطئ، مروراً بأرض السعادات جنوب شرق بيت حانون، متر 200بيت حانون، لمسافة تقدر بـ 

ثم منطقة أبو صفية شرقي جباليا، ثم اتجهت لألراضي الواقعة شمال شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا، 

رافات المصاحبة بتسوية باشرت الجو. متراُ، وذلك وسط إطالق متقطع للنيران 300وتمركزت هناك على مسافة تقدر بـ 

من مساء اليوم نفسه أطلقت الدبابات  14:00وعند حوالي الساعة . وتجريف أراضٍ سبق تجريفها في محيط المكان

قذائف مدفعية، تجاه عدد من جامعي الحصى، معظمهم من األطفال، تواجدوا في منطقة أبو ) 7(المتوغلة نفسها حوالي 

أمجد : متر من الحدود الشرقية، ما أسفر عن مقتل الفتى 1000وعلى مسافة تقدر بـصفية الواقعة شمال مكان التوغل، 

 أصيب ه، الذي تواجد في المنطقة، وأفادت المصادر الطبية في مستشفى بيت حانون بأن)عاماً 18( سامي أحمد الزعانين

إسماعيل عبد : صف نفسه الطفلكما أصيب جراء الق. وفاته فور اإلصابة في تسببت هبشظايا في أنحاء متفرقة من جسم

، ووصفت المصادر الطبية في )عاماً 19(، ابن عم الشهيد، و شرف رأفت محمد سعادة )عاماً 17(الزعانين  القادر أحمد

كما قتل حصان، وأصيب آخر بجراح، . المستشفى جراحهما بالمتوسطة، حيث أصيبا بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم

 . هذا وانسحبت القوة المتوغلة من المكان في ساعات مساء اليوم نفسه. يملكهما الجريحين كارو يكانا يجران عربت

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

لحصى والحديد الخردة والحطب، وعمال ،  تجاه جامعي ا16/01/2011من صباح يوم األحد الموافق  6:40الساعة 

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

متراً، مستهدفةً عدداً منهم تواجد في منطقة بؤرة أبو سمرة الكائنة شمال بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن 

ووصفت المصادر الطبية في  .بعيار ناري في الساق اليسرى ،)عاماً 21(، أدهم رمضان فريح صبح: لعاملإصابة ا

مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة حيث تسبب العيار في إحداث كسر في الساق وتقطع في األوردة، وحول بموجب 

  .للعالج في مستشفى الشفاء في مدينة غزة

ئيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرا •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى الذين تواجدوا قرب حدود الفصل 19/01/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  14:00
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اإلسالمية شرق جباليا في محافظة متراً، وذلك شرق مقبرة الشهداء  300وفي مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

ووصفت  .بعيار ناري في الساق اليسرى ،)عاماً 22(أحمد نمر سلمان العر : شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

 . المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة حيث تسبب العيار في إحداث كسر في الساق

يران أسلحتها تجاه عدد من جامعي الحصى عندما كانوا يتواجدون شمال قرية وادي أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ن •

صباح االثنين  9:30، ويقومون بالحفر في األرض بحثا عن مادة الحصى، وذلك عند حوالي الساعة )جحر الديك(غزة 

ال شرق القرية من داخل م، ووفقا للمعلومات فقد جاء إطالق النار من برج المراقبة الواقع شم24/1/2011الموافق  

  .، هرب العمال من المكان ولم يبلغ عن وقوع إصاباتكيلو متر واحدالسياج، وقد كان يتواجد العمال على مسافة تقدر ب

 9:50فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى الذين تواجدوا قرب حدود الفصل وفي مكان 30/01/2011الموافق من صباح يوم األحد 

متراً، وذلك في منطقة بورة أبو سمرة شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة،  150يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

يار ناري في الساق اليسرى، ووصفت بع ،)عاماً 21(رجب صبح حالوة " محمد زكريا": ما أسفر عن إصابة العامل

يذكر أن . المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة حيث تسبب العيار في إحداث كسر في الساق

 .الجريح حالوة يسكن قرب مقر بلدية جباليا

، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى الذين تواجدوا قرب حدود الفصل وفي 5/2/2011من صباح يوم السبت الموافق  11:30

متراً، وذلك في منطقة بورة أبو سمرة شمال بيت الهيا في محافظة شمال  200مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في الفخذ األيمن، ووصفت المصادر )عاماً 46( عبد اهللا ربيع أحمد علوان: غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

  .الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

أطلقت قوات االحتالل المتمركزة على طول الشريط الحدودي إلى الشرق من مدينة غزة وبالتحديد القوات المتواجدة شرق  •

، تجاه عمال 5/2/2011من صباح يوم السبت الموافق  9:30النار عند حوالي الساعة  حي الشجاعية شرق مدينة غزة

الحصى الذين يعملون في استخراج الحصى من غرب معبر كارني شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أصابت 

، أصيب بعيار ناري )اماًع 20( بالل عبد اهللا الداعور: تلك القوات اثنين منهم بجراح وصفت بالمتوسطة، والمصابين هما

من  ، وهمااليمنى والحوض هساقفي أصيب  ،)عاماً 20(، وإبراهيم إبراهيم النباهيناليمنى،  هساقويمن األ ساعدهفي 

  .سكان حي المغراقة جنوب مدينة غزة

متواجدة شرق أطلقت قوات االحتالل المتمركزة على طول الشريط الحدودي إلى الشرق من مدينة غزة وبالتحديد القوات ال •

، تجاه عمال 7/2/2011من مساء يوم االثنين الموافق  2:30حي الشجاعية شرق مدينة غزة النار عند حوالي الساعة 

الحصى الذين يعملون في استخراج الحصى من غرب معبر كارني شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أصابت 

، أصيب )عاماً 17( نشأت سعيد أسعد حوسلمتوسطة، والمصاب هو با ها المصادر الطبيةتلك القوات أحدهم بجراح وصفت

  .من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، ، وهوبعيار ناري في الساق اليسرى أسفل الركبة

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى الذين تواجدوا قرب حدود الفصل 12/2/2011السبت الموافق  من مساء يوم 13:10
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متراً، وذلك في محيط مخالة ايلي سيناي، شمال بيت الهيا في  200وفي مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في ركبة الساق )عاماً 29( عاشور محمد عاشور شخيدم: محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

 .اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

ن جامعي الحصى الذين تواجدوا قرب حدود الفصل ،  تجاه عدد م12/2/2011من بعد ظهر يوم السبت الموافق  12:15

متراً، وذلك في مخالة ايلي سيناي شمال غرب بيت الهيا في  200وفي مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في ركبة الساق )عاماً 24( مهران رزق جميل طنبورة: محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

  .ت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطةاليسرى، ووصف

 :، على النحو اآلتيمهران رزق جميل طنبورة ، المصاب يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

  

 9:45ة نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالي •

في مكان وقرب حدود الفصل  اجامعي الحصى الذين تواجدوعدد من تجاه   ،14/2/2011الموافق  االثنينيوم صباح من 

في محافظة شمال وذلك في مخالة ايلي سيناي شمال غرب بيت الهيا متراً،  200يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، ووصفت الساق اليسرى ، بعيار ناري في)عاماً 20( سليمان سالم محمد أبو ركاب: ما أسفر عن إصابة العامل غزة،

  .ةطفيفالمصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بال

أحمد : ، برفقة شريكي وقريبي12/2/2011من صباح يوم السبت الموافق  6:00خرجت كالمعتاد عند حوالي الساعة " 

ة الكارو حتى وصلنا مكان مخالة ايلي سيناي الواقعة شرق منطقة السيفا شمال غرب بيت الهيا، ووصلنا إلى عرب ىعل

من صباح السبت نفسه، وبدأنا بالعمل علي تكسير الباطون بالمهدات الثقيلة للحصول على  6:40هناك عند حوالي الساعة 

حيث  - )الكارة(، نبيع هذه الحجارة للتجار بمكيال العربة وبعد ساعات من العمل الشاق. حجارة متوسطة وصغيرة الحجم

ونعمل سويةً طوال اليوم لكي نبيع أربع إلي خمس كارات حتى نحصل على  - شيكل فقط) 10(تباع حمولة الكارة بمبلغ 

مالية ووسط تواجدي مع عشرات العمال في مكان يبعد عن حدود الفصل الش .شيكالً يوميا نتقاسمها) 60(مبلغ يصل إلى 

وبينما كنت أقف لكي أحمل  -حيث تواجدت على الطرف الشمالي لمستوطنة ايلي سيناي - متراً 200مسافة تقدر بـ 

من بعد ظهر يوم السبت نفسه، سمعت صوت عيار  12:15الحجارة وأنقلها إلى عربة الكارو، وذلك عند حوالي الساعة 

سود المكان، ثم شاهدت الدماء تنزف من ساقي اليسرى، خفت، ناري واحد دوى بشكل مفاجئ، في وقت كان فيه الهدوء ي

أحمد الصوص، وحملني علي : متراً، أوقفني أحد أقربائي 30فأخذت أركض بشكل هستيري تجاه الجنوب، وعلي بعد 

الواقعة  -زياد طنبورة، وذهبا بي تجاه سكنة الخوصة: عربة كارو يجرها حصان يملكها، وركب معي قريبي ونسيبي

وذلك لمالقاة سيارة اإلسعاف، بعدما اتصل بها أقاربي  - مخالة دوجيت في المنطقة الغربية الشمالية من بيت الهياشرق 

كمال عدوان، حيث تلقيت العالج الالزم، وبعد التصوير باألشعة قال  ىالعمال، وهناك حملتني اإلسعاف إلى مستشف

فل الصابونة وخرج دون أن يؤذى العظم أو الركبة، وذلك لحسن األطباء أن العيار دخل ركبة الساق اليسرى ومر من أس

".إلى المنزل ىمن مساء اليوم نفسه غادرت المستشف 15:30وعند حوالي الساعة . حظي
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ق أطلقت قوات االحتالل المتمركزة على طول الشريط الحدودي إلى الشرق من مدينة غزة وبالتحديد القوات المتواجدة شر •

، تجاه عمال 17/2/2011من مساء يوم الخميس الموافق   1:30حي الشجاعية شرق مدينة غزة النار عند حوالي الساعة 

الحصى الذين يعملون في استخراج الحصى من غرب معبر كارني شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أصابت 

من سكان حي الشجاعية ). عاماً 17( خضر المناصرةمصطفى : تلك القوات اثنين منهم بجراح وصفت بالمتوسطة، وهما

  .، حيث أصيب كل منهما بعيار ناري في الساق اليمنى)عاماً 19( وليد خليل جنديةشرق مدينة غزة، و 

، نيران أسلحتها )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية في محيط معبر بيت حانون  •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى 22/2/2011من بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق  12:30د حوالي الساعة الرشاشة، عن

المدمرة، ) إيرز(والعاملين في تكسير الحجارة والمباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل في المنطقة الصناعية 

يت حانون في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة متراً، في ب 400وفي مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في الفخذ األيمن، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال )عاماً 21( سليم كمال عبد بركات: العامل

  .عدوان جراحه بالطفيفة

 9:45ة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاش •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى والعاملين في تكسير الحجارة والمباني 23/2/2011من مساء يوم األربعاء الموافق 

متراً، في منطقة بورة أبو سمرة شمال بيت  300المهدمة، الذين تواجدوا في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في الساق )عاماً 21( نضال محمد محمد حالوه: ة، ما أسفر عن إصابة العاملالهيا في محافظة شمال غز

  .اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

 9:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى والعاملين في تكسير الحجارة والمباني 23/2/2011من صباح يوم األربعاء الموافق 

إيهاب : المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، شرق منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

والساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى بلسم ، بعيارين ناريين في البطن )عاماً 32( داوود األشقر

يذكر أن الجريح يسكن في منطقة القرعة . العسكري جراحه بالخطيرة وحولته بموجب ذلك إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة

  .الخامسة في بيت الهيا، ونقلته سيارة اإلسعاف إلى أحد مستشفيات الشمال بناء على رغبته

ل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتال •

،  تجاه عدد من جامعي الحصى والعاملين في تكسير الحجارة والمباني 26/2/2011من صباح السبت  الموافق  11:40

متراً، في مخالة إيلي سيناي شمال غرب بيت  300المهدمة، الذين تواجدوا في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في )عاما36ً( خالد محمد مصطفى الحسومي: الهيا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه إصابته بالخطيرة حيث أحدث العيار كسر في 

 .الساق
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ات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قو •

الذي تواجد في مكان يبعد والعاملين في تكسير الحجارة،  أحدتجاه   ،28/2/2011الموافق  االثنين يوم من صباح 10:00

بيت الهيا في  بورة أبو سمرة، شمالي غرب دونة الواقعةشمال مزرعة حممتراً،  300عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

جراح خطيرة، وتواصل ب، )عاماً 20( عمر عرفة عبد اللطيف معروف: محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

 آليات عسكرية إلى المكان نفسه عند حوالي الساعة) 3(إطالق النار بشكل متقطع حتى توغلت قوة إسرائيلية مكونة من 

من مساء  14:00واختطفت الجريح وأخذته إلى داخل حدود الفصل، وعند حوالي الساعة . من صباح اليوم نفسه 11:00

 ،)إيرز(االثنين نفسه سلمته جثة هامدة لمكتب التنسيق واالرتباط التابع لهيئة الشئون المدنية والكائن على معبر بيت حانون 

هذا . ة لوزارة الصحة الفلسطينية وذهبت به إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزةحيث استلمته إحدى سيارات اإلسعاف التابع

 .وأسفر الحادث عن مقتل الحمار الذي يجر العربة الكارو

، والذي تواجد في مزرعة يرعاها في منطقة )ابن عم الشهيد(طالل عايش عبد اللطيف معروف، : ووفقاً إلفادة المزارع

  :فإنهالحادث، 

  

 :غزة داخل قطاع تالتوغال: ثالثًا
واألراضي وممتلكاتهم  هاسكانتوغالتها التي تستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وواصلت قوات االحتالل 

ن قطاع توغل، في مناطق مختلفة م ةعملي) 19(التقرير  يغطيهاشهدت الفترة التي و. المناطقتلك وكل ما يتحرك في الزراعية 

نمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين وغزة، قامت خاللها آليات االحتالل بتجريف عشرات الد

ياع مجهودهم وتكبدهم خسائر من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وض

  .أخرين بجروح) 9(ل مواطن، وإصابة ، اسفرت تلك العمليات عن مقتجديدة

شاهد ابن عمه عمر يصل المنطقة على عربة كارو يجرها حمـار،   -أثناء عمله في رعاية أرض يستأجرها من عائلة حمدونة" 

محمد، ثم فوجئ بإطالق النار الذي تواصـل لمـدة   : الحجارة بهدف بيعها للتجار إلعالة زوجته وطفله الرضيعويبدأ في تكسير 

ساعة، حاول أثناء ذلك البحث عن ابن عمه ولكنه لم يشاهده بينما شاهد حماره يتمدد على األرض وقد نفق، فتوقع أن يكون قـد  

التي  -وبعد ذلك شاهد جرافتين ودبابة تتوغل في المكان، فغادره وعائلته اختبئ في مكان ما تحت وطأة إطالق النار المتواصل،

بعيد انسحاب القـوة المتوغلـة مـن     12:30على وجه السرعة، وعاد إليه عند حوالي الساعة  -كانت ترافقه في رعاية األرض

غ إسعاف الهالل األحمر، الذي وصل عمر، وشاهد حماره ميتاً، فأبل: المنطقة، حيث شاهد آثار تجريف حول مكان تواجد ابن عمه

والتـي تتـولى عمليـة     -المكان وانتظر في مكان قريب حتى يؤذن له بدخول المنطقة، بيد أن اللجنة الدولية للصليب األحمـر 

بأن قوات االحتالل سلمت جثة عمر لالرتباط الفلسطيني على إيرز، وبعـد   14:00أبلغت اإلسعاف عند حوالي الساعة  -التنسيق

حيث اخترق عيار ناري خاصـرته   -ه إلى منزل عمه علم أن قوات االحتالل حاولت عالج عمر ولكنه توفي متأثراً بإصابتهذهاب

من صباح اليوم نفسه، وكان صحبة الجثة تقرير بالعبرية يفيـد بتوقيـت    11:30عند حوالي الساعة  -اليسرى وخرج من اليمنى

  ".اإلصابة وتوقيت الوفاة
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ضخم، عند حوالي  )باقر(حفار آليات عسكرية، من ضمنها ) 10(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من   •

، منطلقة من حدود الفصل الشمالية، في المنطقة الواقعة شمال 2/1/2011من صباح يوم األحد الموافق  8:00الساعة 

متراً، حيث باشرت الجرافات  300ئنة شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ولمسافة تقدر بـ منطقة السيفا، الكا

حفراً عميقة في المكان، وذلك وسط إطالق متقطع  الحفارالمصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة، وأحدث 

من مساء اليوم  14:30الفصل عند حوالي الساعة وانسحبت إلى داخل حدود . للنيران، دون وقوع إصابات أو أضرار

  .نفسه

صباح يوم االثنين الموافق  7:00توغلت قوات االحتالل االسرائيلي معززة بعدد من االليات العسكرية عند حوالي الساعة   •

الق متر، في منطقة بوابة ابو ريدة شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وسط اط 500، مسافة تقدر بحوالي 3/1/2011

شرعت قوات االحتالل بأعمال تسوية وتمشيط في محيط المنطقة . نار كثيف، وتحليق مكثف لطائرات االحتالل الحربية

استمرت لعدة ساعات، وبسبب وكثافة اطالق النار تم اخالء مدرستي شهداء خزاعة الثانوية للبنين والبنات، عند حوالي 

  .طالب والطالبات بالهلع والخوفصباحاً، نتيجة اصابة عدد من ال 10:00الساعة 

من يوم االثنين  13:20آليات عسكرية، وذلك عند حوالي الساعة ) 6(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من   •

، حيث باشرت الجرافات )جحر الديك(، انطالقا من السياج الفاصل الواقع شرق قرية وادي غزة 10/1/2011الموافق 

سوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة الشرقية من القرية،  وقد فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها المصاحبة للقوة بت

  .همتر، قبل أن تنسحب في مساء اليوم نفس 300بشكل متقطع، وواصلت توغلها لمسافة تقدر ب

صباح  7:40لي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بثالثة دبابات ترافقها ثالث جرافات، وذلك عند حوا •

، )جحر الديك(م، انطالقا من السياج الفاصل بين األراضي الفلسطينية شرق قرية وادي غزة 25/1/2011الثالثاء الموافق 

ولم يبلغ عن . ساعتين قبل أن تنسحب من المكانلحوالي واستمر تواجدها . متر في المنطقة 300وواصلت تحركها لحوالي 

 .وقوع إصابات

جرافات، انطالقا من السياج الفاصل شمال شرق مخيم البريج  4دبابات و 3ات االحتالل اإلسرائيلي معززة بتوغلت قو  •

متر،  250حوالي م، وواصلت األليات توغلها لمسافة تقدر ب24/1/2011صباح االثنين الموافق  11:00وذلك عند حوالي 

  .رلم يبلغ عن وقوع أضراوومن ثم اتجهت جنوبا بموازاة السياج، 

صباح  9:15توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بثالثة دبابات ترافقها ثالث جرافات، وذلك عند حوالي الساعة   •

م، انطالقا من السياج الفاصل  للمنطقة الشرقية من مخيم المغازي وقدرت مسافة التوغل 25/1/2011الثالثاء الموافق 

  .لم يبلغ عن وقوع أضرارو، هظهر اليوم نفس 12:30د حوالي الساعة متر،  قبل أن تنسحب من المنطقة وذلك عن 300ب

صباح يوم الخميس الموافق  7:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة   •

ليات متر، انطالقا من معبر صوفا جنوب شرق خان يونس، وتحركت تلك اآل 300، مسافة تقدر بحوالي 27/01/2011

جرفتها قوات االحتالل،  أنسبق  راضي الزراعية في محيط المعبر، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف ألراضٍتجاه األ

. عادت قوات االحتالل انتشارها الى داخل معبر صوفاأوبعد حوالي ساعة من الزمان . طالق نار بشكل متقطعإتخلل ذلك 

 .ولم يبلغ عن وقوع أي اصابات في االرواح

من صباح  7:00آليات عسكرية بشكل محدود، عند حوالي الساعة ) 6(غلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من تو  •

 -غربي قرية أم النصر البدوية -، في منطقة بورة أبو سمرة الواقعة شمال بيت الهيا8/2/2011يوم الثالثاء الموافق 

متراً من تلك الحدود، وسط إطالق متقطع للنيران، وعند حوالي  400انطالقاً من حدود الفصل الشمالية ولمسافة تقدر بـ 

آليات أخرى جاءت من الغرب لتتمركز في المكان مساندة ) 5(من صباح الثالثاء نفسه انضمت لهذه اآلليات  9:00الساعة 
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ر، وانسحبت القوة من ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرا. آلية) 11(لها، كي يصبح عدد اآلليات المتواجدة في المنطقة 

  .من مساء الثالثاء نفسه 17:45المنطقة عند حوالي الساعة 

من صباح  8:10آليات عسكرية بشكل محدود، عند حوالي الساعة ) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من   •

نطالقاً من البوابة الحدودية الكائنة ، غرب منطقة السيفا الواقعة شمال غرب بيت الهيا، ا8/2/2011يوم الثالثاء الموافق 

متراً من تلك الحدود، وتحركت بشكل بطئ بمحاذاة  200ولمسافة تقدر بـ  -في حدود الفصل الشمالية -على شاطئ البحر

الحدود تجاه الشرق، حتى انضمت لآلليات المتوغلة في بورة أبو سمرة، لتتمركز في المكان مساندة لها كي يصبح عدد 

  .هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى وصلت منطقة تالقيها مع القوة األخرى. آلية) 11(متواجدة في المنطقة اآلليات ال

صباح األربعاء  7:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بأربع جرافات وثالث دبابات، وذلك عند حوالي الساعة   •

على السياج الفاصل، وواصلت توغلها غربا ) حل العوزنا(من قرب موقع  األليات انطلقت، حيث 9/2/2011الموافق 

، )جحر الديك(متر، قبل أن تتجه ناحية الجنوب بمحاذاة السياج في المنطقة الشرقية من قرية وادي غزة 250لمسافة تقدر ب

  .األليات لداخل السياج انسحبتولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وبعد ساعتين 

، بعدد من اآلليات 15/2/2011صباح يوم الثالثاء الموافق  8:30سرائيلي، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإل  •

شرعت تلك . متراً في بلدة الفخاري شرق خان يونس، المحاذية للشريط الحدودي مع إسرائيل 300العسكرية، مسافة 

ساعات حيث انسحبت قوات االحتالل من  القوات بتسوية أراضي زراعية سبق أن تم تجريفها، استمرت عملية التوغل لعدة

  .ظهراً، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح 12:30المنطقة عند حوالي الساعة 

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

القا من معبر كيسوفيم شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس، وتحركت متر، انط 300، مسافة تقدر بحوالي 22/02/2011

تلك األليات تجاه األراضي الزراعية في محيط المعبر، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف ألراضي تم تجريفها في 

ات انسحبت قوظهر اليوم نفسه  1:00وعند حوالي الساعة . عمليات توغل سابقة، تخلل ذلك اطالق نار بشكل متقطع

  .ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات في األرواح. إلى داخل معبر كيسوفيم االحتالل

صباح األربعاء  8:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بأربع دبابات وثالث جرافات، وذلك عند حوالي الساعة   •

، ووفقا لشهود )جحر الديك(دي غزة ، انطالقا من السياج الفاصل تجاه المنطقة الواقعة شرق قرية وا23/2/2011الموافق 

الجرافات بعمليات تسوية ومسح في األراضي ومن ثم  وقامتمتر،  200عيان فقد واصلت اآلليات توغلها لمسافة تقدر ب

لمتوغلة إلى داخل الشريط صباح اليوم نفسه انسحبت قوات االحتالل ا 10:00، وعند حوالي الساعة جنوبا األلياتاتجهت 

  .يبلغ عن وقوع أضرارلم و، الحدودي

من صباح يوم األربعاء  9:00آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من   •

منطلقة من حدود الفصل الشرقية، إلى المنطقة الزراعية ودوار ملكة الواقع شرق حي الزيتون شرقي  23/2/2011الموافق 

وشرعت القوة المتوغلة بأعمال تسوية ألراضٍ سبق تجريفها، وسط إطالق نار . متراً 300بـ  مدينة غزة، لمسافة تقدر

من منتصف اليوم نفسه، وفي التوقيت نفسه  12:00وقد عززت القوة من تواجدها بقوة مساندة عند حوالي الساعة . كثيف

مهروا بالقرب من مصنع السودة الكائن شرق حي أطلقت الدبابات المتوغلة قذيفتين مدفعيتين تجاه عدد من الشبان الذين تج

أشخاص بجراح متفاوتة، وصفت المصادر الطبية في مستشفى ) 9(الزيتون لمشاهدة أحداث التوغل ما أسفر عن إصابة 

 19:00وفيما بعد أعلن عن وفاته عند حوالي الساعة  ،)عاماً 25( عادل عثمان جندية: الشفاء جراح أحدهم بالخطيرة، وهو

 .هذا وانسحبت القوات المتوغلة من المنطقة مساء اليوم نفسه .ساء األربعاء نفسه، متأثراً بجراحهمن م

من صباح يوم االثنين  9:00آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من   •

في ) اليهودية(متراً، في حي النهضة ) 300(بحوالي منطلقة من حدود الفصل الشرقية، لمسافة تقدر 28/2/2011الموافق 
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بشظايا في  مواطنمطار غزة الدولي، ما تسبب بإصابة محيط بلدة الشوك شرق رفح، واطلقت عدة قذائف مدفعية تجاه 

ة، كما سقطت قذيفة على قدميه، نقل لمستشفى النجار لتلقي العالج، حيث وصفت المصادر الطبية فيها اصابته بالمتوسط

نزل المواطنة حنان عبد القادر عبد اهللا أبو جراد، دمرته بالكامل حين كان أصحابه يعملون في ارضهم قرب المكان، م

أفراد بينهم طفل واحد والكائن شرق معبر رفح في بلدة ) 5(م، وتقطن فيه عائلة واحدة مكونة من 100والبالغ مساحته 

 .من مساء اليوم ذاته 17:00الشوكة، وانسحبت تلك القوات عند حوالي الساعة 

صباح يوم الثالثاء الموافق  9:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة   •

شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس، وتحركت  )كيسوفيم(متر، انطالقا من معبر  400 ـ، مسافة تقدر ب01/03/2011

لزراعية في محيط المعبر، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف ألراضي تم تجريفها في تلك األليات تجاه األراضي ا

مساء اليوم نفسه أعادت قوات  4:00وعند حوالي الساعة . عمليات توغل سابقة، تخلل ذلك اطالق نار بشكل متقطع

  .ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات في األرواح. االحتالل انتشارها إلى داخل معبر كيسوفيم

، بعدد من اآلليات 01/03/2011ظهر يوم الثالثاء الموافق  1:00غلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة تو  •

شرعت . متراً في بلدة خزاعة شرق خان يونس، المحاذية للشريط الحدودي مع إسرائيل 300 ـالعسكرية، مسافة تقدر ب

، استمرت عملية التوغل لعدة ساعات حيث انسحبت قوات االحتالل تلك القوات بتسوية أراضي زراعية سبق أن تم تجريفها

  .مساء اليوم نفسه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح 5:30من المنطقة عند حوالي الساعة 

، بقوة مكونة من 22/3/2011من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:15توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة   •

، في المنطقة الزراعية الواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية شرقي جباليا في )جرافات 3دبابات و 6(آليات عسكرية ) 9(

آليات منها نحو الجنوب، واستقرت في المنطقة الواقعة ) 7(متراً، ثم اتجهت  300محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ 

وعند حوالي  -شرق المقبرة -زت االثنتين المتبقيتين في المكان نفسهشرقي مصنع العصير شرق مدينة غزة، في حين تمرك

من صباح الثالثاء ذاته عادت القوة التي اتجهت جنوباً إلى مكانها األول، وشرعت الجرافات المصاحبة  11:20الساعة 

  .بلغ عن وقوع أضرارلم يو، انسحبت في ساعات مساء اليوم نفسهو. للقوة في تسوية أرضٍ سبق تجريفها في محيط المكان

، بقوة مكونة 30/3/2011من صباح يوم األربعاء الموافق  10:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة   •

آليات عسكرية، في منطقة بورة أبو سمرة الزراعية الواقعة شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر ) 6(من 

رافات المصاحبة للقوة في تسوية أرضٍ سبق تجريفها في محيط المكان، فيما فتحت الدبابات متراً، وشرعت الج 300بـ 

النار تجاه عدد من المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم في محيط المنطقة، قرب حدود الفصل، ما دفعهم إلى مغادرة 

ولم يبلغ عن . من مساء اليوم نفسه 15:30ة هذا وانسحبت القوة المتوغلة عند حوالي الساع. مزارعهم خوفاً على حياتهم

 .وقوع إصابات

  

  :والمدفعي الصاروخي القصف

وتسمت هذه الهجمات بالعشوائية  .مناطق مختلفة من قطاع غزة صعدت قوات االحتالل من قصفها المدفعي والجوي مستهدفة

وإلحاق أضرار مادية في منازل . ف منازل سكنيةلجهة عدم اكتراثها باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قص

 السيما األطفال والنساء منهم ،حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين كما تبث عمليات القصف. مدنيةومنشآت 

 ،قصف صاروخي ومدفعي ةحال) 55(حسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع و. خاصة الهجمات الليلية

آما تسببت في  سيدات،) 3(، وطفل) 16(شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم ) 61( وإصابة أشخاص،) 12(مقتل  عنت فرأس

منزالً، فيما لحقت أضرار طفيفة في عشرات المنازل والشقق ) 82(وألحقت أضرار جزئية في  ،زل بشكل كليامن )4( تدمير

منشئات صناعية، ) 13(مخازن أحدهم تدميراً كلياً، و) 3(دميراً جزئياً، ومحال تجارية ت) 9(السكنية، هذا باإلضافة إلى تدمير



 2011الربع األول من العام قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة خالل انتهاكات 

24 
 

مركبات من بينها سيارة صرف صحي ورافعة تابعة لبلدية خزاعة، وألحقت ) 8(مقرات أمنية، و) 7(إحداها دمرت كلياً، و

معة اإلسالمية، كما لحقت منشئة عامة ومؤسسات أهلية، من بينها مبنى تابع للجا) 16(عمليات القصف أيضاً أضرار في 

  .أضرار جزئية بمسجد اثر إصابته بشكل مباشر بقذيفة مدفعية

  :على النحو اآلتي القصف الصاروخي والمدفعييستعرض التقرير حاالت 

من فجر يوم االثنين الموافق  2:15عند حوالي الساعة  ،واحداً أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، صاروخاً •

، المعروف بمبنى السفينة، الكائن غرب منطقة الغول غربي جباليا في )سابقا(، تجاه مقر جهاز المخابرات 10/01/2011

  .الساحة الشمالية الغربية للمبنى، محدثا حفرة عميقة دون وقوع إصاباتفي محافظة شمال غزة، حيث سقط 

، موقع 12/01/2011م األربعاء الموافق فجر يومن  00:25سرائيلي عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل اإل •

غرب خان يونس، ) جانور(سالمي، يقع الموقع في محررة للتدريب تابع لسريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإل

  .باألرواح إصاباتي أضرار مادية بالموقع، فيما لم يسفر عن أ إلحاقسفر القصف عن وأ

تابع للشرطة البحرية غرب مخيم النصيرات وذلك عند حوالي الساعة  وقعاًسرائيلية بصاروخين مإقصفت طائرة حربية  •

أضرار جزئية في  وألحقوتسبب القصف في تدمير غرفتين بالموقع  .م12/1/2011فجر األربعاء الموافق من  00:45

  .للشرطة البحرية ولم يبلغ عن وقوع إصابات تينمركبتين تابع

، موقع 12/1/2011من مساء يوم الثالثاء الموافق  11:25عند حوالي الساعة قصفت طائرة حربية نفاثة بصاروخ واحد  •

أبو جراد الذي كان يتبع لقوات األمن الوطني سابقا، والكائن في حي الزيتون بالقرب من مفرق الشهداء شرق مدينة غزة، 

جدير ذكره أن الموقع يستخدم . وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار بالموقع، هذا ولم يبلغ عن أية إصابات أو أضرار أخرى

  .اآلن كموقع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس

من فجر األحد الموافق  1:50قصفت طائرات مروحية تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي وذلك عند حوالي الساعة  •

رات، القصف دمر ، يقع في حارة خبيب في مخيم النصي)بركس(م، بصاروخ واحد على األقل مخزن للحديد 2/1/2011

البالغ  ،ثائر عوني جاد الحقالمخزن، وأسفر عن إصابة أحد المواطنين بينما كان داخل منزله المجاور لمكان القصف وهو 

في مستشفى شهداء األقصى ومستشفى دار الشفاء حيث تم استخراج شظية  ه، وقد تلقى المصاب عالج)عاماً 22(من العمر 

  .ع أضرار جزئية بمنزلين سكنيينوتسبب القصف في وقو .من رأسه

من فجر يوم األحد الموافق  2:00أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة   •

وتسبب . ، تجاه موقع تدريب عسكري، يتبع لكتائب القسام، في شارع مسعود بجباليا، في محافظة شمال غزة2/1/2011

 ،)عاماً 48( أحمد محمد ذيب منصور: إصابة المواطن وفيبالكامل، وإحداث حفرة عميقة فيه،  المنزل تدميرالقصف في 

ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه  .بجرح في فروة الرأس جراء تحطم زجاج منزله، أثناء نومه

مريم ابراهيم منصور منصور، : والدتهكما أسفر القصف عن تضرر منزل المواطن منصور نفسه، ومنزل . بالطفيفة

كما تضرر . علي سالم محمد علوان، وجمال كامل صالح بدوي، وجميعها تضررت بشكل جزئي طفيف: ومنازل المواطنين

مركز  وتفيد تحقيقات. من األراضي المزروعة بالحمضيات، والتي تحيط بالموقع) متر 1730(جراء القصف ما مساحته 

 - التي تضررت -ن القصف استهدف الموقع الذي يتوسط مزارع حمضيات، تحيط بها منازل مالكهافإالميدانية  الميزان

متراً فقط، حيث  20ـحوالي متر، ويقع شرق شارع مسعود العام، وعلى بعد  2000ويتربع هذا الموقع على مساحة 

، أما بقية الموقع فهو يبشكل كل افدمرهم، وغرفة صغيرة تجاوره، بشكل مباشر )كونتينر(استهدف الصاروخ غرفة متنقلة 

يتدربون في الموقع ذاته حتى  عنصراً 50ـحوالي يقدرون ب عناصر المقاومةوقد كان عدد من . عبارة عن ساحة للتدريب

  . ، وهي المرة األولى التي يستهدف فيها هذا الموقع1/1/2011من مساء السبت الموافق  23:00الساعة 
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من  20:00المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  ،ائيليأطلقت قوات االحتالل اإلسر  •

، سقطت في المنطقة الواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا، في 5/1/2011مساء يوم األربعاء الموافق 

اإلسرائيلي  قوات االحتالللن ناطق باسم أعوفي وقت الحق  .محافظة شمال غزة، أتبعتها بإطالق نار تجاه المنطقة نفسها

 6/1/2011من صباح الخميس الموافق  8:30وعند حوالي الساعة  .فلسطينيان اقتربا من حدود الفصل تاستهدف قواتهأن ،

بدأت أعمال تنسيق دخول األطقم الطبية للمنطقة، بهدف البحث عن قتلى أو جرحى، حيث نقلت سيارات اإلسعاف التابعة 

ي شهيدين اثنين، إلى ثالجات تمن صباح الخميس نفسه، جث  9:45الهالل األحمر الفلسطيني، عند حوالي الساعة لجمعية 

يحمالن وبعد ساعات اكتشفت الشرطة أن الشهيدين . ولم يتم التعرف عليهم. الموتى في مستشفى الشهيد كمال عدوان

سكان  وهو من ،)عاماً 22( مصطفى عبد الفتاح محمد :وهو، حيث حمل أحدهم بطاقة شخصية مصرية، الجنسية المصرية

  . من العمر وهو في العشرينات مجدي،: محافظة الجيزة بالقاهرة، أما اآلخر فقد نقش وشماً على يده باسم

، موقع تونس 6/1/2011الخميس الموافق  ليلمن  23:30قصفت طائرة حربية نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة   •

القسام والكائن إلى الشرق من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد أدى قصف الموقع إلى إلحاق أضرار  التابع لكتائب

جزئية بمدرسة تونس الثانوية للبنين ومدرسة بيسان األساسية للبنات المحاذيتين للموقع من الناحية الشمالية، هذا ولم يبغ عن 

  .وقوع إصابات

رض أ، 7/1/2011من فجر يوم الجمعة الموافق  1:30عند حوالي الساعة  قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد،  •

 .صابات في صفوف المدنيينإفي بلدة الشوكة شرق رفح، دون أن يسفر القصف عن  )زالطة(فضاء في منطقة 

 2/2/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  18:10قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة   •

دفة نفق على الشريط الحدودي مع مصر في شرق معبر رفح في بلدة الشوكة جنوب شرق رفح، دون التبليغ عن مسته

  .إصابات

من مساء يوم الثالثاء الموافق  11:50قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة   •

الزيتون شرق مدينة غزة،  ما أدى إلى حدوث حالة ، أرض خالية تقع جنوب دوار ملكة إلى الشرق من حي 8/2/2011

  .م يبلغ عن وقوع أضرار أو إصاباتمن الهلع عند المواطنين، هذا ول

قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة ) 5(أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية حوالي   •

تجاه المناطق الحدودية شرق بلدة عبسان الكبيرة، سقطت في مناطق  ،9/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00

  .أضرارزراعية تعرضت للتجريف في وقت سابق، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، أو  وأراضيمفتوحة 

، موقع تدريب 09/2/2011من فجر يوم األربعاء الموافق  1:15اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  االحتاللقصفت طائرات   •

اثنين  مواطنين إصابة، أسفر القصف عن اإلسالمييونس، تابع لسريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد  غرب خان

  .مادية بالموقع المستهدف وأضراربكدمات ورضوض، 

من فجر اليوم األربعاء الموافق  12:05قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ  واحد عند حوالي الساعة   •

نع أبناء هاشم الحتو للبالستيك الكائن في منطقة التفاح بالقرب من مفترق القرم شمال شرق مدينة ، مص09/02/2011

غزة، وهو مصنع قيد اإلنشاء يعود للمواطن محمد هاشم رباح الحتو، وقد أدى القصف إلى تدمير المصنع بالكامل والبالغ 

، وحسب مدير عام 2م700الصحة وتبلغ مساحة  ، كما أدى إلى تدمير مخزن لألدوية يتبع لوزارة2م 1200مساحته 

الصيدلة في وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش، فإن المخزن المستهدف هو من المخازن الرئيسية لوزارة الصحة، 

أدى القصف إلى إلحاق أضرار بالغة بمدرسة نور المعارف  كما .وبتدميره فإن رصيد العجز في الوزارة سوف يزداد

طالب وطالبة، من الصف األول  600الخاصة والواقعة إلى الشمال من المكان المستهدف، حيث يرتادها أكثر من النموذجية 

االبتدائي حتى الصف العاشر، حيث لحقت أضرار بأسقف ونوافذ وأبواب المدرسة باإلضافة إلى ساحة األلعاب التابعة لها 
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كما لحقت أضرار في مصانع وورش أخرى في المنطقة، منها مصنع . ما دعا إدارة المدرسة إلغالقها لحين إعادة تأهيلها

، وقد لحقت األضرار في 2م1200شركة عودة للنسيج، لصاحبها جواد محمد إبراهيم عودة، حيث تبلغ مساحة المصنع 

كما لحقت أضرار أخرى بشركة السوسي لألخشاب لصاحبها مجاهد محمود راتب السوسي، حيث . سور وسقف المصنع

، باإلضافة إلى مقر الشركة نفسه الواقع مقابل المكان المستهدف 2م 1500مخازن لهذه الشركة تبلغ مساحتها  4 تضررت

بجراح مختلفة، أربعة منهم من األطفال دون  مواطناً 11كما أصيب في الحادث . والذي يحوي معرضا لألثاث والموبيليا

  .طاير زجاج المنازل عليهمين، وذلك جراء تتسن الثامنة عشرة، باإلضافة إلى سيد

) كوز أبو حمام(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب السياج الفاصل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منطقة   •

، ولم يبلغ عن 19/2/2011صباح السبت الموافق  10:00الواقع جنوب شرق مدينة دير البلح،  وذلك عند حوالي الساعة 

 .وقوع إصابات

، تجمعاً 23/2/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  10:00وات االحتالل بقذيفتين مدفعيتين عند حوالي الساعة قصفت ق  •

للمرابطين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من مسجد عبد العزيز الرنتيسي بالقرب من مدرسة تونس شرق حي الزيتون شرق 

  .مواطنينمدينة غزة، وقد أدى القصف إلى إصابة 

من فجر اليوم الخميس الموافق  12:05طائرات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  قصفت  •

جنوب مدينة غزة، ولم يؤدي القصف إلى وقوع  )نتساريم(، موقعاً لكتائب القسام يقع إلى الغرب من مستوطنة 24/2/2011

  .أية إصابات أو أضرار

من فجر اليوم الخميس الموافق  12:20إلسرائيلي بصاروخين عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل الحربي ا  •

جنوب شرق مدينة  )نتساريم(، موقع أبو جراد لكتائب القسام يقع بالقرب من مفترق الشهداء شرق مستوطنة 24/2/2011

الوطني في ظل  األمنقوات غزة، ولم يؤدي القصف إلى وقوع أية إصابات أو أضرار، جدير ذكره أن الموقع كان يستخدم ل

  .السلطة السابقة

، غرقة زراعية 24/2/2011من فجر يوم الخميس الموافق  12:10قصفت طائرات االحتالل الحربية عند حوالي الساعة   •

، تقع في منطقة السطر الغربي شمال مدينة )عاماً 40(في ارض زراعية تعود للمواطن وائل عبد الهادي سعيد المجايدة 

، اسفر القصف عن تدمير الغرفة بشكل كامل والحق أضرار في السور المحيط  باألرض الزراعية التي تبلغ خان يونس

 6متر مربع، كما اسفر القصف عن الحاق أضرار جزئية في منزل مجاور مكون من اربع طبقات وتقطنه  600مساحتها 

، بينما لم يسجل وقوع أي إصابات في )عاماً 42( فرداً، تعود ملكيته للمواطن خالد نعيم نصر وافي 36عائالت قوامها 

  .األرواح نتيجة القصف

أطلق الطيران الحربي صاروخ استهدف ورشة مؤمن لقص وثني الحديد، والواقعة في قرية الزوايدة شرق مستوصف   •

اطن إبراهيم ، والتي تعود ملكيتها للمو24/2/2011من فجر الخميس الموافق  3:30القرية،  وذلك عند حوالي الساعة 

، حيث تسبب في وقوع )متر مربع1000(، والتي تبلغ مساحتها ب)عاماً 49(محمد عبدالرحمن الحيلة البالغ من العمر 

  ).األسبستوس( أضرار بالورشة حيث تضرر السقف من ألواح 

مستهدفة  24/2/2011من مساء يوم الخميس الموافق  19:05قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة   •

سيارة جيب من نوع ماجنوم، وذلك خالل تواجدها قرب الشريط الحدودي مع مصر في حي السالم جنوب رفح، أسفر 

وصفتها المصادر الطبية بالمتوسطة، كما الحق القصف أضرار جزئية بمنزل المواطن  مواطنين بجروحالقصف عن إصابة 

) 5(فرد، بينهم ) 25(عائالت، البالغ عددهم ) 4(، وتقطنه )2م 150(منصور حمدان منصور بن حسن، البالغ مساحته 

  .أطفال
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مستهدفة  24/2/2011من فجر يوم الخميس الموافق  5:00قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة   •

بالغ من العمر ارض فضاء في بلدة الشوكة شرق رفح، اسفر القصف عن تدمير منزل المواطن حسن محمود سالمة حمد، ال

من األسبستوس، والحاق ) 2م111(أطفال، والبالغة مساحته ) 4(أفراد بينهم ) 6(، والذي تقطنه عائلة مكونة من )عاماً 48(

، والذي تقطنه عائلة مكونة من )عاماً 36(أضرار مادية في منزل المواطن أشرف حسن شحدة ابو لبدة، البالغ من العمر 

جهاد حسن  وأفادمن الباطون األرضي، دون أن يبلغ عن إصابات، ) 2م140(ل، والبالغة مساحته أطفا) 3(أفراد بينهم ) 5(

بأنه تلقى اتصاالً على هاتفه النقال من شخص عرف عن نفسه  ابن مالك المنزل) عاماً 19(البالغ من العمر  ،محمود حمد

سأله ، وبعد الخمس دقائق عاد االتصال به حيث ئقدقا خمس، وأمره بإخالء المنزل خالل )من المخابرات االسرائيلية(أنه 

 .وبعد خمس دقائق من االتصال الثاني سمع صوت انفجار شديد إن كان قد أخلى المنزل، وعندما أجاب بنعم،

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين مبنى ومخزن يقعان بمحاذاة طريق صالح الدين الرئيس في مخيم   •

جراها باحثو أ، ووفقا للمعاينة الميدانية التي 24/2/2011من فجر الخميس الموافق  3:05الساعة  النصيرات عند حوالي

، مسقوف )عاماً 47(المركز، فقد استهدف الصاروخ األول مخزن تعود ملكيته للمواطن أدهم خالد شراب البالغ من العمر 

صف السقف جزئيا وصنع حفرة كبيرة بداخل ، وقد دمر الق)متر مربع 1500(، تبلغ مساحته حوالي )باألسبستوس(

، تعود ملكيته للمواطن )متر مربع 150(المخزن، فيما أصاب الصاروخ الثاني مبنى مكون من طبقتين مساحته حوالي 

ب القصف في وقوع أضرار وقد تسب. ، حيث دمرت البناية بالكامل)عاماً 46(حسن يوسف أحمد شراب البالغ من العمر 

، تعود )متر مربع 3500(حيث تضرر بشكل جسيم مخزن للمشروبات تبلغ مساحته ب . عية مجاورةت صناآبأربع منش

ملكيته لشركة عليان علي وأبناءه، كما تضرر مصنع عصير للمشروبات لنفس الشركة، كما تسربت كميات من السوالر 

. صناديق المياه المعدنية ، كانت مخزنة في مخزن الشركة، كما تضرر عدد كبير من)لتر 3000(الصناعي تقدر ب

، وهي مجاورة لمكان القصف حيث تضرر حوالي )مصنع كرتون ونايلون(وتضررت شركة المجد للتجارة والصناعة 

، باإلضافة تضرر نوافذ مطاحن اإليمان والتي تعود ملكيتها للمواطن عوني عليان )شفاط هواء 20(، و)لوح صفيح 100(

لشركة كراز حمدونة للنسيج والطباعة والتي ) لوح صفيح 30(كما تضرر). عاماً 53(سلمان أبو يوسف البالغ من العمر 

 .كما تسبب القصف في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. يديرها المواطن محمد عبدالرحيم حمدونة وشركاؤه

ماد الدين محمد عقل البالغ من قصفت قوات الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد استراحة تعود ملكيتها للمواطن ع  •

، والواقعة في مخيم البريج خلف صالة 26/2/2011فجر السبت الموافق  3:30، وذلك عند حوالي الساعة )عاما38ً(العمر 

،  بداخلها غرفتين )متر مربع 382(عابدين لألفراح، بمحاذاة طريق صالح الدين، االستراحة مقامة على مساحة تقدر ب

منازل مجاورة ومركبة، ومزرعة دواجن، ) 8(دمرها بشكل كامل، كما أوقع القصف أضرار جزئية بومنافعهن والقصف 

البالغة  ،حنين نصر عبد الكريم عماروكما وقعت أضرار جزئية في مسجد المؤمنين، ووفقا للمعلومات فقد أصيبت الطفلة 

 المدنيينلذكر أن القصف تسبب في ترويع السكان الجدير با. في داخل منزلها بخدوش في اليد اليسرى) عاما17ً(من العمر 

  .السيما األطفال منهم

 26/2/2011من مساء يوم السبت الموافق  13:50قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة   •

، البالغ سيمحمد أيمن طباالمواطن : كالً من إصابةمستهدفة محيط موقع القسام الكائن شمال غرب رفح، أسفر القصف عن 

، بالهلع وضيق النفس خالل تواجدهم )عاماً 42(، البالغ من العمر عطا عبد اهللا أبو جزر: ، والمواطن)عاماً 19(من العمر 

التابع لبلدية ) 1(، والحق اضرار جزئية في بئر مياه رقم في المنطقة، وفق المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح

 . النصر

 26/2/2011من مساء يوم السبت الموافق  14:10حربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة قصفت الطائرات ال  •

الطفلة : كالً من إصابةمستهدفة موقع القسام الكائن شمال ثكنة سعد صايل على الطريق الشرقي في رفح، أسفر القصف عن 
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، البالغ من حسام صالح أبو مطيرواطن ، البالغة من العمر عام ونصف بينما كانت في منزلها، والمسجى هيثم أبو شرخ

بالهلع وضيق النفس، نقال لمستشفى  إصابتهحفظ النظام والتدخل في الشرطة، نتيجة  أفراد، وهو أحد )عاماً 37(العمر 

  .بالمتوسطة إصابتهمالنجار حيث وصفت المصادر الطبية فيها 

من مساء السبت  3:30ي وذلك عند حوالي الساعة أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية صاروخين استهدف منزل سكن  •

، ولديه أسرة )عاما32ً(، المنزل يعود ملكيته للمواطن أحمد عيد سليمان أبو شارب البالغ من العمر 26/2/2011الموافق 

عن السياج ) متر700(أطفال، ويقع في المنطقة الشرقية من مخيم البريج على بعد حوالي ) 3(من بينهم ) 5(قوامها 

 أحمد لشقيق يعود المستهدف للمنزل مالصق كلي بشكل أخر منزل تدمير في القصف سبب فقد للمعلوماتلفاصل، ووفقا ا

 كما أطفال،) 5( بينهم من أفراد) 7( من مكونة أسرة ولديه ،)عاما37ً( العمر من البالغ شارب أبو سليمان يدع حاتم وهو

   .صفيح خزنوم مجاور بمنزل جزئية أضرار وقوع في القصف سبب

 :اآلتي النحو على شارب، أبو سليمان عيد أحمد للمركز، بها صرح بالقسم مشفوعة إفادة من مقتطفات التقرير يورد

  
من مساء يوم األحد الموافق  20:00، عند حوالي الساعة أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء في غزة •

متفرقة نحاء أنتيجة اصابته بشظايا في  ،)عاماً 20( عبد المجيد غازي عبد المجيد شاهينل جثة عن وصو ،27/2/2011

 بأنهم سمعواحيث أفاد سكان المنطقة بينما كان يتواجد في منطقة دوار ملكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة،  همن جسد

 .نشاهي مقتلتسبب في صوت انفجار شديد في المنطقة، تبين الحقاً انه 

أطلقت طائرة االستطالع التابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي صاروخين استهدفت فيه سيارة كانت متوقفة وسط مخيم   •

، ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أصاب 4/3/2011فجر الجمعة الموافق  12:30النصيرات، وذلك عند حوالي الساعة 

، أبيض اللون، القصف أحدث أضرار جسيمة بالمركبة، كما )جيب دايو(الصاروخين السيارة من الخلف وهي من نوع 

ووفقا  ،)عاما52ً(تضررت بناية تستخدم كشقق لإليجار تعود ملكيتها للمواطن كامل جبريل حسان فرج اهللا البالغ من العمر 

تخدم شقق تستخدم كمكاتب، كما تضرر محل تجاري يس) 4(شقق تستخدم للسكن، ) 6(لمعلومات فرج اهللا فقد تضررت 

، ومحل أخر يستخدم لبيع األعالف يعود )عاما41ً(كبقالة تعود ملكيته للمواطن رمزي خليل ذيب النقلة البالغ من العمر 

، يذكر أن القصف جاء في ساعات الليل ما سبب )عاما58ً(للمواطن عبد الرحمن حماد عبد الرحيم البلبيسي البالغ من العمر 

 .سكانحالة من الخوف والهلع في صفوف ال

 الموافق السبت يوم من 23:30 الساعة حوالي عند وذلك ،) F16( نوع من بصاروخ اإلسرائيلي االحتالل طائرات قصفت •

 الطيور لتربية)  عاما58ً( العمر من البالغ الحايك زرزور كامل هاني مالكها قبل من تستخدم أرض قطعة  ،5/3/2011

 ودمر كبيرة حفرة وأحدث المكان دمر القصف الزوايدة، قرية من جنوبيةال الغربية المنطقة في تقع غرفتين، وبداخلها

، بينما كنت في منزلي، تلقيت مكالمة على هاتفي المحمول 26/2/2011من مساء السبت الموافق  3:30عة عند حوالي السا

. معي أحمد أبو شارب: المتصل: الخاص، وتحدث معي شخص ادعى انه من جيش الدفاع وجرت بيني وبينه المحادثة التالية

افتح إذنيك : المتصل. ، يا جيش الدفاع)إيش بدك(اذا تريد م: أحمد. معاك جيش الدفاع اإلسرائيلي: المتصل. نعم صحيح: أحمد

وأسرة أقاربي  وعلى الفور قمت بإخالء أسرتي. أغلق الجوال: المتصل. واسمع جيدا، ثم قال اخلي البيت فورا ومعك عشر دقائق

. ي، هل أخليت البيتمعك أبو على من جيش الدفاع اإلسرائيل: والجيران، وبعد عشر دقائق عاد وضرب جرس الهاتف، المتصل

متر، وسمعت صوت انفجار شديد، وهربت ) 30(ثم سمعت صوت صفير يشبه الصاروخ، هربت ناحية الشرق مسافة . نعم: أحمد

كما أنني كنت . لمسافة بعيدة، ورجعت بعد ذلك وجدت منزلي مدمر بشكل كلي، علما أنني لم أستطع إخالء أي شيء من محتوياته

هذه مزحة، كوني أعمل في السلطة الفلسطينية، وال أنتمي ألي تنظيم عسكري، حيث لم أتوقع أن يستهدف أظن في بادئ األمر أن 

  ل
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 األرض لقطعة مجاور وهو الحايك منزل تضرر ذلك وجراء ،)وز-حمام( الطيور من عدد نفوق في سبب كما الغرفتين

 التي الميدانية ينةللمعا ووفقا أطفال،) 3( بينهم من أفراد،) 8( قوامهما عائلتين تقطنه المنزل أن يذكر جزئية، بأضرار

  . مأهول غير منزل بينهم من جزئية بأضرار المنطقة في تقع) منازل 5( تضررت فقد المركز باحثو أجراها

، بصاروخ 5/3/2011من مساء يوم السبت الموافق  11:00قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عند حوالي الساعة   •

ير جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة، هذا ولم يبلغ عن وقوع واحد منطقة فارغة بالقرب من مسجد مصعب بن عم

  .إصاباتأضرار أو 

، بصاروخ 5/3/2011من مساء يوم السبت الموافق  11:15قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عند حوالي الساعة   •

مدينة غزة، هذا ولم يبلغ  واحد موقع أبو جراد لألمن الوطني سابقاً جنوب حي الزيتون بالقرب من مفترق الشهداء شرق

  .إصاباتعن وقوع أضرار أو 

، بصاروخ 5/3/2011من مساء يوم السبت الموافق  11:20قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عند حوالي الساعة   •

 واحد أرض فارغة داخل مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة، وقد أدى القصف إلى ألحاق أضرار جزئية بمبنى قيد اإلنشاء

  .إصاباتيتبع للجامعة اإلسالمية، هذا ولم يبلغ عن وقوع 

لألمن الوطني، والواقع شمال قرية المغراقة، وذلك ) فايز جراد(قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين موقع   •

استشهد ، القصف دمر ثالث مباني داخل المقر، كما 16/3/2011الموافق  األربعاءمن صباح  10:40عند حوالي الساعة 

البالغ من العمر  ،عدنان يوسف إشتيوي، )عاما25ً(البالغ من العمر  ،غسان فتحي أبو عمراثنين كانا داخل الموقع وهما 

، كما تسبب  القصف في وقوع أضرار جزئية بمخازن وزارة األشغال المحاذية للموقع المستهدف، إصابة  اثنين )عاما23ً(

، حيث )عاما25(البالغ من العمر  ،محمد هشام اللوح، )عاما26ً(البالغ من العمر  ،أيمن محمد كشكومن الموظفين وهما 

 . نقلوا إلى مستشفى دار الشفاء بغزة لتلقى العالج

، 19/3/2011من صباح يوم السبت الموافق  8:45بقذيفة واحدة عند حوالي الساعة  االحتاللقصفت دبابة تابعة لقوات   •

شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد أدى القصف ) نحال عوز(رب من معبر الشجاعية موقع األمن الوطني الكائن بالق

من سكان منطقة التوام شمال ) عام 20( صائب ماهر أبو صفيرة: طفل، والمصابين هم من بينهمإلى إصابة خمسة مواطنين 

من سكان حي الشجاعية ) عام 35( عماد صالح سعدمن سكان حي الزيتون، ) عام 20( مدحت سليم الدايةقطاع غزة، 

قصي فادي أبو من سكان حي الشجاعية، والطفل ) عام 22( ناصر عمر أبو شنبوجميعهم من األمن الوطني، والمواطن 

  .من سكان حي الشجاعية، وقد وصفت المصادر الطبية إصابتهم بالمتوسطة) أعوام 4( شنب

، بقذيفة مدفعية أرض فارغة 21/3/2011م االثنين الموافق من ظهر اليو 1:20قصف قوات االحتالل عند حوالي الساعة   •

  .أو أضرار إصاباتتقع إلى الشرق من سوق السيارات في حي الزيتون شرق مدينة غزة، هذا ولم يبلغ عن وقوع 

، بركس 21/3/2011من مساء اليوم االثنين الموافق  5:50قصفت طائرة حربية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة   •

دغمش لإلطارات شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ولكن الصاروخ لم ينفجر ومع  نألعالف بالقرب من مخازالنجار ل

، وقد أفاد )عاماً 45(هذا فقد ألحق أضراراً  جزئية للبركس، ويعود البركس للمواطن إسماعيل حلمي إسماعيل النجار 

تفجرات التابعة للشرطة لصعوبة إخراجه في ظل التوتر النجار أن الصاروخ لم يزل بعد بناء على تعليمات هندسة الم

  .من البركس إلى حين التعامل مع الصاروخ االقترابالجاري، كما أوصت الشرطة بعدم 

، بصاروخ 21/3/2011من مساء يوم االثنين الموافق  11:20قصفت أيضاً طائرة حربية إسرائيلية عند حوالي الساعة   •

الشعف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة يعود للمواطن رياض يوسف عبد اهللا حسنين واحد مصنع بلوك يقع في منطقة 

  . إصاباتمن سكان المنطقة، وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار جزئية بالمصنع، هذا ولم يبلغ عن وقوع ) عاماً 54(



 2011الربع األول من العام قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة خالل انتهاكات 

30 
 

، بصاروخ واحد 21/3/2011من مساء يوم االثنين الموافق  11:25قصفت طائرة حربية إسرائيلية عند حوالي الساعة   •

ورشة األصيل للحدادة الواقعة شرق شارع صالح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وتعود الورشة إلى المواطن عبد 

  .إصابات، وقد أدى القصف إلى تدمير الورشة بشكل كلي، هذا ولم يبلغ عن وقوع )عاماً 45(السالم عبد اهللا دلول 

، بصاروخ واحد 21/3/2011من مساء يوم االثنين الموافق  11:30ة عند حوالي الساعة قصفت طائرة حربية إسرائيلي  •

موقع حركة األحرار العسكري الواقع في الساحة الغربية ألبراج المقوسي الواقعة في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، 

طفلة بإصابات طفيفة جراء تحطم مواطنين أحدهما  إصابةوقد أدى القصف إلى تدمير الموقع بشكل كلي، كما أدى إلى 

 ).أعوام 3( قمر بشير عبد العال، )عام 31( يحيى ابراهيم الحجار: زجاج المنازل، وهما

من مساء يوم االثنين الموافق  23:00قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة   •

الكائن في منطقة ) سابقاً 17أل(في موقع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي  ، مقر شرطة التدخل وحفظ النظام21/3/2011

) 3(أطفال، و) 8(بجراح متفاوتة، من بينهم  مواطناً) 19(التوام بجباليا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة 

غرفتي مكاتب و -غرفة مدير الموقع: وتدمير جزء من المقر بشكل كامل وهو عبارة عن. سيدات، ومسن، وشرطيين

وحمامات، كما تضررت مركبتين تتبعان للشرطة كانتا تتوقفان داخل المقر  -ومصلى - ومطعم - وغرفتي إدارة -للضباط

، )جمعية أهلية(، و)مصنع واحد(محالت تجارية، و) 7(منزالً سكنياً، و) 16(هذا وتضرر جراء القصف . بشكل جزئي

، بكسور في كلتا )سنوات 5(محمد جمعة علي غنيم : األطفال: لجرحى هموا. ، بشكل جزئي)مركبتين(، و)ديوان عائلي(و

محمد  -، جرح في القدم اليمنى)سنوات 7(محمد عبد الخالق عبد الفتاح صباح  -)سنوات 5(بسمة عقل الشيخ خليل  - ساقيه

عاهد فايز ذيب  -)اماًع 16(سندس إياد فخري جبر  -)عاماً 11(رشا محمد عودة أبو خطاب  -)عاماً 11(هاشم اياد جبر 

لبنى أحمد محمد : والسيدات). عاماً 17(محمد منصور أحمد التوم  -، بجراح في الرأس واليد اليمنى)عاماً 17(السلطان 

جراح في ) عاماً 40(هدى محمد التوم  - )عاماً 32(إيمان محمد ابراهيم التوم  -، جرح في فروة الرأس)عاماً 35(دواس 

نافز أحمد محمد  -)عاماً 44(بشير ابراهيم محمد التوم : وكل من). عاماً 82(هيم محمد محمد التوم ابرا: والمسن. اليدين

محمد زياد  -، جرح في الذقن)عاماً 23(محمود سعيد محمد غنيم  -)عاماً 39(هاني ابراهيم محمد التوم  -)عاماً 30(التوم 

 ).عاماً 25(محمد يوسف النجار  - )عاماً 43(محمد حسين أبو عميرة : والشرطيين). عاماً 30(محمد لبد 

، مخزن تابع 22/3/2011فجر يوم الثالثاء الموافق  12:10قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة   •

متر  120لبلدية خزاعة، يقع في منطقة حي النجار بالقرب من مسجد عباد الرحمن شرق بلدة خزاعة، وتبلغ مساحة المبنى 

متر مربع، أسفر القصف عن تدمير المبنى بشكل كامل وإلحاق  500صول ببركس مسقوف بالصفيح على مساحة مربع، مو

مواسير مياه، (  أضرار بالغة بالبركس، والحق القصف أضرار بالغة في محتويات المخزن من لوازم ومعدات تابعة للبلدية

ألف دوالر وفق  300وتقدر الخسائر بحوالي ) ةمولدات كهرباء، وأدوات نظافة، وشبك، وسيارة صرف صحي، ورافع

  .تقديرات بلدية خزاعة، وأسفر القصف عن إلحاق أضرار جزئية بعدد من المنازل السكنية في المنطقة

، بصاروخ واحد، 22/3/2011فجر يوم الثالثاء الموافق  12:15قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة   •

، الكائن في منطقة حي النجار شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، )عاماً 33(حمود حسين النجار،منزل المواطن حسين م

أطفال، أسفر القصف عن إلحاق أضرار جزئية بالمنزل، وأصاب سكان  3أفراد من بينهم  5وتقطنه أسرة مكونة من 

  .المنزل بالهلع والخوف

، مخزن فارغ، 22/3/2011فجر يوم الثالثاء الموافق  12:48قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة   •

متر مربع، يقع بالقرب من بنك فلسطين وسط مدينة خان يونس،  240وهو عبارة عن مبنى مسقوف بالصفيح ومساحته 

  . كان يستخدم لتخزين مواد البناء، وتعود ملكيته للمواطن حاتم محمد هاشم الفرا
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، 22/3/2011من صباح اليوم الثالثاء الموافق  10:50حد عند حوالي الساعة قصفت طائرة استطالع بصاروخ وا  •

 ثالثة إصابةمجموعة من المواطنين كانت تتجمع في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى 

رق مدينة عاماً من سكان حي الشجاعية ش )23( زهير محمدين إسماعيلمواطنين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة وهو 

  .غزة

، سيارة كان 22/3/2011من مساء اليوم الثالثاء الموافق  7:40قصفت طائرة استطالع بصاروخين عند حوالي الساعة   •

يستقلها أربعة من أفراد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، وذلك بالقرب من مدرسة تونس الواقعة إلى 

ة شرق مدينة غزة، وقد أدى القصف إلى استشهاد األربعة، حيث وصلت المستشفى الشرق من حي الزيتون والشجاعي

أدهم من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ) عام 30( محمد أكرم عابد: أجسادهم وهي عبارة عن أشالء، والشهداء هم

، وجميعهم من سكان حي )عاماً 22( سعدي محمود حلس، )عاماً 25( محمد عطية الحرازين، )عاماً 27( فايز الحرازين

  .الشجاعية شرق مدينة غزة

مستهدفة  24/3/2011من فجر يوم الخميس الموافق  1:25قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة   •

 .في صفوف المدنيين إصاباتالشريط الحدودي مع مصر قرب بوابة صالح الدين جنوب رفح، لم يسفر القصف عن 

من صباح يوم الخميس الموافق  7:00د المقاومة إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان، عند حوالي الساعة وصل أحد أفرا  •

وتفيد المعلومات الميدانية أن طائرة استطالع أطلقت . بجراح وصفتها المصادر الطبية بالطفيفة مصاباً، 24/3/2011

محطة حمودة للبترول، في منطقة أبو صفية شرق صاروخاً واحداً تجاه مجموعة تتبع أللوية الناصر صالح الدين شرق 

  . جباليا في محافظة شمال غزة، بينما كانت تؤدي إحدى مهمات المقاومة

، 24/3/2011من مساء يوم الخميس الموافق  20:28قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، عند حوالي الساعة   •

لكائن قرب شاطئ البحر غرب جباليا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن ا) المسمى بالسفينة(مقر المخابرات العامة سابقاً

، )عاماً 26( سراج أحمد محمد الساعاتي: إصابة ثالثة مواطنين وصفتها المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بالطفيفة، وهم

ح في أنحاء متفرقة من ، وأصيبوا بجرا)عاماً 38( رائد محمد عبد الرحمن العفيفي، )عاماً 24( عماد نصر عيد جعيص

منزالً ) 30(كما أسفر القصف عن تدمير مبنى السفينة بشكل شبه كامل، وتضرر . الجسم، نتيجة تتطاير الزجاج المتحطم

وتفيد التحقيقات الميدانية أن القصف جاء مفاجئاً وفي أجواء شتوية . منشآت عامة، بشكل جزئي) 7(سكنياً مجاوراً للمقر، و

ها السكان داخل منازلهم وأغلقوا عليهم نوافذها، ما ساهم في تحطم زجاج عشرات المنازل المجاورة ماطرة تواجد خالل

وقد . والقريبة، وأحدث القصف انفجارات قوية دبت الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

فضاء تتبع له وتقع جنوبه، حيث دمر المبنى بشكل استهدف القصف منتصف مبنى السفينة والجزء الجنوبي منه وأرض 

 .شبه كامل وأصبح آيالً للسقوط

، محول 24/3/2011من فجر اليوم الخميس الموافق  2:00قصف طائرة مروحية بصاروخين عند حوالي الساعة   •

ن وسط مدينة غزة، الكهرباء الرئيسي الذي يغذي مناطق جنوب مدينة غزة ومنها منطقة الزيتون والشيخ عجلين وأجزاء م

  .ويقع هذا المحول في شارع أبو علي مصطفى في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة

، موقع يتبع 24/3/2011من فجر اليوم الخميس الموافق  1:30قصف طائرة مروحية بصاروخين عند حوالي الساعة   •

مدينة غزة، هذا ولم يؤدي القصف إلى إلحاق لكتائب القسام يقع في مستوطنة نتساريم في الناحية الشرقية جنوب شرق 

  .أو مصابين أضرار

من صباح يوم األحد الموافق  7:55أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة   •

افظة ، تجاه مجموعة من الشبان الذين تواجدوا في شارع السكة شرق منطقة قليبو، شرقي بيت الهيا في مح27/3/2011

ورضوان أحمد  -من سكان المنطقة نفسها -)عاماً 19( صبري هاشم محمد عسليه: شمال غزة، ما أسفر عن مقتل الشابين
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وأصيبوا بشظايا في أنحاء متفرقة من جسديهما،  -من سكان منطقة الزوايدة وسط القطاع -)عاماً 31( النمروطي محمد

ودب صوت . ر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطةكان برفقتهم، ووصفت المصاد شاب ثالث أصيبفيما 

  . االنفجار الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم

 30/3/2011من فجر يوم األربعاء الموافق  2:20قصفت الطائرات الحربية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة   •

تذكر في  إصاباتدودي مع مصر قرب يبنا جنوب رفح، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون مستهدفة نفق على الشريط الح

  .الممتلكات أواألرواح 

صاروخاً واحداً  30/3/2011من فجر يوم األربعاء الموافق  4:30أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية، عند حوالي الساعة   •

، الناشط في سرايا القدس، الجناح )عاماً 24(بالغ من العمر ، المحمد خالد سليمان أبو معمراستهدف مواطنين، أحدهما 

العسكري للجهاد اإلسالمي وذلك أثناء تواجدهما قرب مسجد طارق أبو الحصين في بلدة النصر في رفح، وقد نقال إلى 

عند مستشفى غزة األوروبي في خانيونس بسبب خطورة حالتهما، حيث أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد أبو معمر 

 .من فجر اليوم ذاته 5:40حوالي الساعة 

 :االعتقال والحجز التعسفي

واصلت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتها في أراضي 

استخدام المعـابر كمصـائد   كما واصلت قوات االحتالل . القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر

اعتقلت قـوات االحـتالل   ، وفي هذا السياق حاجتهم الماسة للسفر لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهمل ، في استغاللللفلسطينيين

مواطنين ممـن  ) 3(، )إيرز(اإلسرائيلي المتمركزة على حاجز احتجزت قوات االحتالل صياد، كما ) 11(مواطن، بينهم ) 16(

يستعرض التقرير االعتقاالت التي جرت خالل الفترة التي يغطيهـا علـى   . مواطن من المرافقين) 2(اريح، وحصلوا على تص

  :النحو اآلتي

، أربعة مواطنين من 4/1/2011من صباح اليوم الثالثاء الموافق  10:00اعتقلت قوات االحتالل عند حوالي الساعة   •

ن قاربهم، حيث كانوا بعمق ثالثة كيلو متر داخل المياه، وقد اعتقلتهم عرض البحر أين كانوا يقومون بصيد األسماك على مت

يذكر أن التفاصيل سبق وأن وردت في التقرير في . غرب مدينة غزةجنوب قوات االحتالل مقابل شاطئ الشيخ عجلين 

  .الفقرة المتعلقة باالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين

م، المواطن 6/1/2011، وذلك صباح الخميس الموافق )إيرز(زة على حاجز قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرك احتجزت  •

، من سكان مدينة دير البلح، ووفقا للمعلومات فقد كان أبو ميري )عاماً 59( فؤاد محمد إبراهيم أبو ميري البالغ من العمر 

طريقها للعالج في أحد المستشفيات ، حيث كانت في )عاماً 36( يرافق زوجة نجله رائدة سالم أبو ميري البالغة من العمر 

اإلسرائيلية، قوات االحتالل سمحت للمريضة بمواصلة طريقها للمستشفى لتلقى العالج فيما احتجزت فؤاد أبو ميري قبل أن 

  .تفرج عنه في مساء نفس اليوم

أربعة صيادين من ، 11/1/2011من ظهر اليوم الثالثاء الموافق  12:00اعتقلت قوات االحتالل عند حوالي الساعة   •

كيلو متر داخل المياه، وقد  2.5عرض البحر أين كانوا يقومون بصيد األسماك على متن قاربهم، الذي كان يبحر بعمق 

يذكر أن التفاصيل سبق وأن وردت في  .غرب مدينة غزةجنوب اعتقلتهم قوات االحتالل مقابل شاطئ الشيخ عجلين 

 .ات الموجهة ضد الصيادينالتقرير في الفقرة المتعلقة باالنتهاك

من صباح يوم  10:30، عند حوالي الساعة )إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون 

، من سكان رفح، بينما )عاماً 28( محمد موسى محمد زعرب، البالغ من العمر : ، المواطن15/2/2011الثالثاء الموافق 

في األعصاب، ) جوليان باري(الجسم باإلضافة لمرض  أنحاء، المريضة بالسرطان والمنتشر في حنان: كان يرافق شقيقته

أيام، والتي حولت من مستشفى غزة األوروبي للعالج في أحد المستشفيات ) 4(والتي تدهورت حالتها الصحية منذ 
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االحتالل اإلسرائيلي لسيارة اإلسعاف حيث سمحت قوات . اإلسرائيلية بواسطة سيارة إسعاف نظراً لتدهور حالتها الصحية

وتفيد التحقيقات الميدانية أن . بالدخول ثم اعتقلت المرافق وسمحت للمريضة بمواصلة طريقها إلى المستشفى لتلقى العالج

وبعد متابعة حثيثة من محامو المركز أكد لهم أن . المعتقل رافق شقيقته المريضة نفسها خمس مرات قبل ذلك دون معوقات

مساء الثالثاء نفسه، يذكر ان المعتقل سبق وتبرع لشقيقته بنخاع  19:00معتقل وصل سجن عسقالن عند حوالي الساعة ال

، هداية موسى رزق زعرب، بها للمركز تيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح .شوكي، في عملية سابقة

  :على النحو اآلتي

  

صباح يوم السبت الموافق  11:00فتحت قوات البحرية اإلسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة  •

، تجاه قارب صيد قبالة شواطئ مدينة خان يونس، كان على متنه ثالثة صيادين يزاولون عملهم في صيد 19/2/2010

اقترب من قارب الصيد ادة احد الصيادين للمركز فقد ووفق إفكيلومتر عن شاطئ بحر خان يونس،  3األسماك على مسافة 

جنود االحتالل الصيادين الثالثة على  قام بعملية دوران والتفاف حول قاربهم بهدف عرقلته، ثم امر )طراد( زورق حربي

اعتقلت اجبروهم على القفز في مياه البحر لالنتقال إلى الزورق الحربي، وو إيقاف قاربهم، وخلع مالبسهم بشكل كامل،

و محمود ) عاماً 27(، حجازي هاني اللحام )عاما41ً(مصطفى حجازي صالح اللحام : قوات االحتالل الصيادين الثالثة وهم

 8:30، كما استولت تلك القوات على قارب الصيد الذي كانوا يستقلونه، وعند حوالي الساعة ) عاماً 30( حسن اللحام 

بعد ان خضعوا للتحقيق في ) ايرز ( عند معبر بيت حانون سراح الصيادين الثالثة  طلقت قوات االحتاللأمساء اليوم نفسه 

 .حد المكاتب في ميناء سدود، فيما لم تعيد قوات االحتالل قارب الصيد الذي تم االستيالء عليهأ

صر البالغ ، شمال قطاع غزة المواطن مهدي عاطف حسن أبو نا)إيرز(اعتقلت قوات اإلسرائيلي على حاجز بيت حانون  •

، 1/3/2011من يوم الثالثاء الموافق  14:00، من سكان مدينة دير البلح، وذلك عند حوالي الساعة )عاما20ً(من العمر 

ووفقا للمعلومات فقد حصل أبو ناصر على تصريح دخول من الجانب اإلسرائيلي بعد حصوله على تحويلة للعالج في 

أطفال، وانا ربة ) 4(أفراد، بينهم ) 6(، متزوج، وعائلتي مكونة من )عام 28(أنا هداية موسى رزق زعرب، عمري 

، من منزلنا، )عاماً 39(زعرب، البالغ من العمر  بيت، وأقيم في حي رفح الغربية، خرج زوجي محمد موسى محمد

متجهاً لمستشفى غزة األوروبي في  15/2/2011من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:30عند حوالي الساعة 

، والمريضة بمرض السرطان، )عاماً 42(لمرافقة شقيقته حنان موسى محمد زعرب، البالغة من العمر , خانيونس

، إسرائيلاألعصاب، منذ العام ونصف، وتوجهت أكثر من خمس مرات للعالج داخل  في) جوليان باري(ومرض 

، والتي إسرائيلداخل " رابين بيلنسون"كما سبق وأن نقل لها نخاع من زوجي، والذي رافقها معظم المرات لمستشفى 

، إسرائيللعالج داخل أيام، وقرر األطباء تحويلها للعالج مرة اخرى بسبب ذلك ل) 4(تدهورت حالتها الصحية منذ 

العناية الفائقة، إلى ) ICU( إسعافمن صباح اليوم ذاته، بواسطة سيارة  8:00وتوجه برفقتها عند حوالي الساعة 

،  وكان آخر اتصال أجراه مع عمه عيسى محمد موسى زعرب، عند حوالي الساعة )إيرز(معبر بيت حانون 

، وانه إسرائيلنقلت بواسطة سيارة اإلسعاف إلى المستشفى داخل من صباح اليوم ذاته، وأبلغه بان شقيقته  10:30

إلتمام اإلجراءات واللحاق بها، ومن بعدها فقد االتصال  اإلسرائيليمن الجانب ) إيرز(موجود في معبر بيت حانون 

الموافق  من مساء الثالثاء 19:00به، حيث كان يقوم بالفصل كلما حاولنا االتصال به، وعلمنا عند حوالي الساعة 

من باحث مركز الميزان لحقوق اإلنسان أنه معتقل، وجرى تحويله لسجن عسقالن، وذلك بعد تأكد  15/1/2011

  .محاميهم من ذلك، علماً أن شقيقته حنان في المستشفى وحدها دون مرافق، برغم خطورة حالتها الصحية
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برفقة والدته للمعبر قام جنود االحتالل باحتجازه ومن ثم تحويله إلى سجن مستشفى المطلع بمدينة القدس، وعندما وصل 

  .المجدل

 راجح محمود ابراهيم الكحلوت: التاجر، 16/3/2011يوم األربعاء الموافق  صباحاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  •

، في محافظة شمال غزة، وتفيد )إيرز(على معبر بيت حانون  ذهابه لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية، أثناء )عاماً 57(

إلى معتقل عسقالن، وال يزال رهن حول  وقد مدينة غزةب حي التفاح من سكان عتقلأن المب المعلومات المتوفرة للمركز

 .االعتقال حتى اللحظة

: ، المريض23/3/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  19:00اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

، )إيرز(، أثناء عودته من رحلة عالجية من المملكة األردنية الهاشمية، على معبر بيت حانون )عاماً 26(وسام أبو سمرة 

خالل  في محافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريض من سكان مدينة غزة، وقد سافر لألردن للعالج من

مريضاً لمدة ثالثة شهور، وبعد صعوبة عودتهم من خالل ) 25(، ومكث هناك وعدد معبر رفح وجمهورية مصر العربية

معبر رفح، جرى التنسيق لهم بواسطة السفارة الفلسطينية في األردن للعودة من معبر بيت حانون، وعند وصولهم استدعت 

إلى معتقل عسقالن، وال يزال رهن المخابرات اإلسرائيلية خمسة منهم للمقابلة، ومن ثم تم اعتقال أبو سمرة وتحويله 

 .االعتقال حتى اللحظة
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 :الحركة على المعابر •

واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، وبالرغم من إعالنها المتكـرر عـن   

ولية الغاضبة عقب الهجـوم الـدموي   تخفيف إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة في محاولة الحتواء ردود الفعل الد

. إال أن التخفيف المعلن لم تكن له آثار فعالة لجهة إعادة الحياة لالقتصاد المحلـي  ،الذي شنته تلك القوات على أسطول الحرية

جزئيـاً   عدد مـن المعـابر   بفتحقوات االحتالل سمحت حيث . فرض القيود على حركة البضائع واألفرادتلك القوات وتواصل 

والتـوت  زهور كميات قليلة من الساعات معدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلى قطاع غزة وتصدير ول

الفتـرة  خالل  ويورد التقرير موجز لعمل المعابر. بينما واصلت قوات االحتالل إغالق عدد من المعابر بشكل كلي  .األرضي

  :كاآلتي ،2011التي يغطيها التقرير من العام 

  

  ):إيرز(معبر بيت حانون 

، كما وتفرض 2011 الفترة التي يغطيها التقرير من العامشهر ، خالل أيام) 13(أغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي مدة 

قيوداً على سفر المرضى ومرافقيهم، وعلى مرور الموظفين العرب واألجانب العاملين في المؤسسات الدولية، ودخول 

الذين يزورون أقارب لهم يسكنون في القطاع، والمسافرين إلى معبر جسر  48السفارات، وفلسطينيي الالصحفيين وموظفي 

وعلى الرغم من أن قوات االحتالل ال تغلق معبر بين حانون في وجه الحاالت المشار إليها، إال أنه ال يعمل ). أللنبي(الكرامة 

ر وكذلك المسافرين ألغراض دينية أو اجتماعية أو سفر وسياحة من بشكل طبيعي كما في السابق حيث يحرم العمال من المرو

كما تصاحب عملية إصدار التصاريح الالزمة . وعليه فإن عدد المسموح لهم بالدخول يتفاوت من يوم آلخر. سكان القطاع

ة المسافرين على ويمكن تلخيص حرك. للمرور عن المعبر معوقات كثيرة تضعها قوات االحتالل أمام من يرغبون في السفر

من ) 2107(من المرضى، و )2177(فقد دخل : كما يلي )يرزإ( بيت حانون تمكن من العبور من خالل معبر: المعبر كاآلتي

) 225(و". السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 305(و. من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 1853(و. المرافقين لهم

من فلسطينيي األراضي المحتلة في ) 608(و. والتجار الفلسطينيين) BMC(كبار رجال األعمال من ) 3829(و. من الصحفيين

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 143(و. ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948العام 

  2011من العام  الربع األولالل خ )إيرز(جدول يوضح عمل معبر بيت حانون 

  
  

  

 مرافقون مرضى الشهر
منظمات 

 دولية
 صحفيين سفارات

BMC 

 والتجار

عرب 

من 

 إسرائيل

جسر 

 اللنبي
 المجموع

 679 643 463 112 81 1373 231 22 3604 يناير

  698 672 751 69 75 1201 172 92 3730 فبراير

 809 792 639 124 69 1255 205 29 3922 مارس

 2107 1853 305 225 3829 608 143 11247  2177 المجموع
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  ):كارني(معبر المنطار 

بشكل نهائي، واإلبقاء على ) كارني(إغالق معبر المنطار  2011قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الثاني من مارس 

وجاء هذا القرار . معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب شرق القطاع، كمعبر وحيد لحركة البضائع من وإلى قطاع غزة

  .في سياق تصعيد إجراءات تشديد الحصار واستمراره كعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة

وكانت ممارسات سلطات االحتالل على مدار السنوات الثالث الماضية كشفت عن توجهات وسياسات تهدف إلغالق معابر 

وفي هذا السياق أعلنت . من وإلى قطاع غزة القطاع كافة، واإلبقاء على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لمرور البضائع

إغالق معبر صوفا كلياً، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع  2008) سبتمبر(أيلول  12سلطات االحتالل بتاريخ  

ال نح'كما أغلقت قوات االحتالل معبر الشجاعية . شاحنة يومياً) 130(بالحصمة ومواد البناء وكانت تمر من خالله حولي 

، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالوقود والمحروقات وغاز 2010) يناير(كانون الثاني  1كلياً  بتاريخ ' عوز

كما كانت قوات االحتالل ألغت القسم الخاص بمرور البضائع من معبري بيت . شاحنة يومياً) 60(الطهي وذلك بمعدل حوالي 

  .2000د أشهر معدودة من اندالع االنتفاضة في أواخر العام ومعبر رفح البري بع) إيرز(حانون 

 2011خالل شهري يناير وفبراير من العـام  فتحاً جزئياً  أيام،) 19(بفتح معبر المنطار لمدة  سمحتيذكر ان قوات االحتالل 

حصـمة أدخلـت   ) 724(هـا  بين من شاحنة )1931(أتاحت خاللها توريد  الفترة التي يتناولها التقرير،لتوريد البضائع  خالل 

وفيما يتعلق . اًيوم) 40(بلغ عدد أيام اإلغالق في وجه الواردات هذا و. أعالف وحبوب اتشاحنوالبقية وكالة الغوث، مشاريع ل

يوماً هي األيام ) 34(شاحنة محملة بالورود والتوت األرضي، خالل ) 137.5(بالصادرات فقد سمحت قوات االحتالل بتصدير 

  .ها بفتح المعبر جزئياً أمام الصادرات الفلسطينيةالتي سمحت في

  2011من العام  الربع األولالل خ )كارني(جدول يوضح عمل معبر معبر المنطار 

عدد أيام العمل الشهر

 للواردات

عدد أيام العمل

 للصادرات

 الصادرات الواردات شاحنة

 85.5 881 19 8 يناير

 52 1050 15 11 فبراير

 مغلـــق مغلـــق لـــقمغ مغلـــق مارس

 137.5 1931 34 19 المجموع

  

  :معبر رفح

السلطات المصرية فتح معبر رفح في االتجاهين لكافة الحاالت اإلنسانية من مرضى وحاملي اإلقامات خـالل الفتـرة   واصلت 

 ن تعملأرسمية، على  بوعيةأسسبوع كإجازة أإغالق معبر رفح أيام الجمعة والسبت من كل ، فيما قررت التي يتناولها التقرير

  .بدوام جزئي أيام الخميس

وتمكـن خـالل   . 2011خالل الفترة التي يغطيها التقرير من العام يوماً ) 49(سمحت سلطات األمن المصرية بفتح معبر رفح 

 لقطاع غـزة من المرضى والطلبة وحملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية والصحفية التي قدمت ) 11178( مغادرة هذه الفترة

بلـغ عـدد   فيمـا  ، من الدخول إلى قطاع غزةمن بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم ) 13040( تمكنكما . من مغادرة القطاع

  . من الذين منعوا من مغادرة القطاع مسافر) 1690(المرجعين 

ية مصر، واستمر ذلك نتيجة األحداث التي شهدتها جمهور 28/1/2011معبر رفح منذ تاريخ أغلقت السلطات المصرية علماً 

حيث سمح  22/2/2011أعلنت السطات المصرية عن فتح معبر رفح للمغادرين ابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق ن أالى 

كشف يومي يتضمن أسماء المنوي سفرهم للسلطات المصرية باألسماء وتواريخ  إرسال وتممسافر يومياً ) 300(بمغادرة 
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المرضى والطالب، وحملة الفيز والتأشيرات، والجوازات األجنبية، علماً ان سلطات األمن : تاليةالميالد، وتشمل الفئات ال

وذلك لعودة العالقين  18/2/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  19:00المصرية سمحت بعودة المواطنين ابتداء من الساعة 

  .في األراضي المصرية

ج األراضي المصرية في الخارج مشكلة بالسماح لهم بالعودة لقطاع غزة، ما كما يعاني سكان قطاع غزة ممن يقيمون خار

انعكس سلباً على سكان قطاع غزة ممن يملكون إقامات بالخارج كالطلبة الدراسين في قطاع غزة حيث يسمح لهم بالمغادرة عن 

  .ال توفره سفارات مصر عبر العالمطريق مصر، وال يسمح لهم بالعودة عبرها لقطاع غزة إال بموجب تأشيرة مرور وهذا ما 

  2011من العام  الربع األولجدول يوضح عمل معبر رفح حالل 

عدد أيام الشهر

 اإلغالق

عدد أيام

 العمل

  مرجعينعدد القادمين عدد المغادرين

 795 5741 6936 21 10 يناير

 102 2241 1124 6 22 فبراير

 793 5058 3118 22 9 مارس

 1690 13040 11178 49 41 المجموع

  

  ):كيرم شالوم(معبر كرم أبو سالم 

) 9443(يوماً سمحت خاللها بدخول ) 61(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كرم أبو سالم جزئياً لعدة ساعات يومياً على مدى 

لفـة االسـتخدام،   شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية أساسية ومتنوعة، وطبية، وأنواع من المـواد المخت 

شاحنة ) 0(و .)طن 3440.23(غاز طهي تحمل بشاحنة محملة ) 436(دخول وسمحت قوات االحتالل ب. والمساعدات اإلنسانية

محملـة   اتشـاحن ) 13(و .)لتر 38278.82(تحمل  بالسوالر العاديمحملة ) 10(و، )لتر 0(محملة بالسوالر الصناعي تحمل 

   . )لتر 27988.94(تحمل  بالبنزين

شاحنة ) 110(السماح بتصدير  :شاحنة، موزعة كالتالي) 186(فقد سمحت قوات االحتالل بتصدير  :قطاع التصديرأما بالنسبة ل

بندورة شاحنة ) 4(وتصدير ، )زهرة 5846032(شاحنة زهور تحمل ) 71(، وتصدير  )كغم 342492.2( أرضي تحملتوت 

 )كغم  3.300(تحمل  لفل حلوفشاحنة ) 1(وتصدير  ، )كغم 9465(حلو تحمل  شيري  

  

  2011من العام  األول، خالل الربع )كيرم شالوم(جدول يوضح عمل كرم أبو سالم 

  

 الشهر

بضائع

تجارية 

متنوعة 

 ومساعدات

 صادرات سوالر عادي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي

د 
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ت
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 113 38.000 1 39.798 3 0 0 4151.694 186 3087 يناير
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  2011 العام من األول الربع خالل ،)شالوم كيرم( سالم أبو كرمجدول يبن حركة الصادرات على معبر 

 52 240.822 8 449.145 5 0 0 1893.72 90 2744 فبراير

 21  38000  1  27500  5 0 0  620492.56  160 3612 مارس

 186 38278.82  10 27988.94 13 0 0 3440.23  436 9443 المجموع

  فلفل حلو بندورة شيري  زهور  توت أرضي 

التاريخ
عدد 

 الشاحنات

  -الكمية 

  كيلو
زهرة  -الكمية عدد الشاحنات

عدد 

 الشاحنات
  كيلو  -الكمية 

عدد 

 الشاحنات

 -الكمية 

  وكيل 

  3.300  1 0 0 2635728 28  246380.2  84 يناير

 0 0 0 0 1553970 26  96112  26 فبراير

 0 0 9465 4 1656334 17 0 0 مارس

  3.300 1 9465  4 5846032 71 342492.2 110 االجمالي
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  الخاتمة

  

ساني في قطاع غزة؛ من خالل يظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلن

 ؛استمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين؛ والمدنيين استهدافاستمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز وتعمد 

الثالثة، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء على  البحرية من تجاوز األميالمن الصيد من خالل منعهم واستمرار حرمانهم 

متراً على  300استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات االحتالل أنها تبلغ يظهر كما  .مراكبهم

   .استهداف التجمعات السلمية، وتكرار على أرض الواقع كيلومتر داخل القطاع أكثر منامتداد حدود القطاع فيما وصلت إلى 

  

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

يجدد استنكاره  كما. ينتهك القانون الدولي الذيالقيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل قطاع غزة واستمرار 

ول إلى المستشفيات وتلقي العالج والرعاية لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوص

الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت التعسفية واالستهداف المتعمد والمنظم لعمال جمع الحصى والركام، الذين دفعهم الفقر 

ويشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً  .إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر للرزق

جوهرياً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث 

  .تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان

  

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

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

ولم  –لي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع أن عجز المجتمع الدوو .الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، 

  . السماح بحرية الحركة لسكان القطاعوضمان مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، و

ويؤكد مركز الميزان على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة 

  . لمبادئ القانون الدولي اإلنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات األخرى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية

 

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  بالتحركلمجتمع الدولي ا مطالبتهالميزان د مركز يجدكما 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  ةوالعمل على تطبيق العدال ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  .وتقديمهم للعدالة نتهاكاتهذه االأمروا بارتكاب ارتكبوا أو من كل 

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

  .وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

  انتهى
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  )1(ملحق رقم 

  2011من العام  الربع األولي قوات االحتالل خالل قائمة بأسماء من قتلوا على أيد

  مكان السكن  تاريخ االستشهاد العمر  االسم  الرقم

  مصر 5/1/2011  عام 22  مصطفى عبد الفتاح محمد .1

  مصر 5/1/2011  عام 20  )المصري(مجدي .2

  بيت حانون  10/1/2011  عام 65  شعبان محمد شاكر قرموط.3

  خانيونس  11/1/2011  عام 24  محمد جميل موسى النجار.4

  جباليا  18/1/2011  عام 18  أمجد سامي أحمد الزعانين.5

  رفح 27/01/2011  عام 14  باسل محمد نافع أبو عدوان.6

  جباليا 17/2/2011  عام 21  جهاد فتحي محمد خلف.7

  غزة 17/2/2011  عام 32  أشرف عبد اللطيف رشيد قطيفان.8

  ةغز 17/2/2011  عام 40  طلعت محمد سالمة الرواغ.9

  غزة  23/2/2011  عام 25  عادل عثمان جندية.10

  دير البلح 27/2/2011  عام 20    عبد المجيد غازي عبد المجيد شاهين.11

 بيت الهيا 28/2/2011 عام 21 عمر عرفة عبد اللطيف معروف.12

  غزة 16/3/2011 عام 25 غسان فتحي أبو عمر.13

  غزة 16/3/2011 عام 23 عدنان يوسف إشتيوي.14

 النصيرات 19/3/2011 عام 16 سى فرج اهللاعماد محمد عي.15

 النصيرات 19/3/2011 عام 16 قاسم صالح سلمان أبو عيطوي.16

  غزة 22/3/2011 عام 16 ياسر عاهد الحلو.17

  غزة 22/3/2011 عام 15 محمود طالل الحلو.18

  غزة 22/3/2011 عام 52 ياسر حامد الحلو.19

  غزة 22/3/2011 عاماً 19 محمد صابر حرارة.20

  غزة 22/3/2011 عام 30 د أكرم عابدمحم.21

  غزة 22/3/2011  عام 27  أدهم فايز الحرازين.22

  غزة 22/3/2011  عام 25  محمد عطية الحرازين.23

  غزة 22/3/2011  عام 22  سعدي محمود حلس.24

  شمال غزة 27/3/2011  عام 19  صبري هاشم محمد عسليه.25

  الزوايدة 27/3/2011  عام 31  رضوان أحمد محمد النمروطي.26

  رفح  30/3/2011  عام 24  محمد خالد سليمان أبو معمر.27

  
 


