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  مقدمة
  

، 2011 ن العامم أبريلشهر  خالل استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

يستعرض هذا التقرير االنتهاكات . لمبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنسانيجسيمة ومنظمة وارتكبت انتهاكات 

ها، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان في اإلسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوع

  .قطاع غزة

، 2011 إبريلضحايا االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل شهر أعداد حول إحصائي دأ التقرير بعرض موجز ويب

) 4(طفالً، و) 12(شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم ) 55( ، وإصابةطفالنفلسطينياً، من بينهم ) 23(حيث أسفرت عن مقتل 

  .سيدات

ل القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين، خالل الفترة التي يغطيها التقرير استخدام قوات االحتالتناول التقرير وي

في قطاع غزة، في اعتداءات متكررة على المدنيين في سياق تقييد حركة سكان قطاع غزة في المناطق الحدودية، بما في ذلك 

 .من يملكون أراضي زراعية فيها، عبر استهدافهم المتعمد
  

القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات المقيدة الوصول قرير االستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق ويبرز الت

. لقطاعداخل االحدود الشرقية والشمالية  امتدادكيلو متر على أكثر من إلى عمقها صل يازلة االحتالل إلى فرض منطقة أمنية ع

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

وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من األراضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن 

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

  .غزة
  

مدنيين السكان التي تستهدف الالمناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، و فييرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة كما 

توغل، في  اتعملي) 3(ويشير التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت وقوع . األراضي الزراعيةبما في ذلك وممتلكاتهم 

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

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

  . نطقةأو لخوفهم من الوصول إلى الم وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة
  

تسمت هذه او. مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، ةوالجوي ةالمدفعي هجماتهاقوات االحتالل تصعيد ويتناول التقرير 

وإلحاق . الهجمات بالعشوائية لجهة عدم اكتراثها باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف منازل سكنية

كما تبث عمليات القصف حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين، السيما . دنيةأضرار مادية في منازل ومنشآت م

حالة قصف ) 37(وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع . األطفال والنساء منهم خاصة الهجمات الليلية

تدمير عدد كما تسببت في  ن، وسيدتان،شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم طفال) 14(صاروخي ومدفعي، أسفرت عن إصابة

  .، فيما لحقت أضرار طفيفة في عشرات المنازل والشقق السكنيةأخرمن المنازل بشكل كلي وألحقت أضرار جزئية في عدد 

 3اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حيث االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين ويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة 

  .ن القترابهم من الشريط الحدودي الفاصلشبا
  

ويخلص التقرير ، 2011ابريلشهر خالل  ة على قطاع غزةاإلسرائيلي ءاتداتعاالحول آثار معلومات إحصائية  التقريرويقدم 

ب المجتمع إلى استنتاج باستمرار االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ويستنكر هذه االنتهاكات ويطال

  .الدولي بالتدخل وحماية المدنيين
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 إحصائية خالصة
  

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

رائيلية لحقوق اإلنسان ظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسوي. التقريرهذا معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في 

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

  .تعمد القتل باستخدام قوة غير متناسبة وهجمات عشوائية •

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

  .فرض منطقة أمنية عازلة ىممارسات الهادفة إلال •

 .، المناهضة لفرض منطقة أمنية عازلةاستهداف التجمعات السلمية •
 .عمليات االعتقال التعسفي •
  .الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتهك حرية حركة البضائع واألفراد •

  

  

  2011 أبريلشهر خالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 عدد القتلى 23

 القتلىمن بيناألطفالعدد   2

 عدد الجرحى 55

 الجرحىمن بيناألطفالعدد  17

 عدد التوغالت 3

 عتقالاالحاالتعدد 3
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 :استخدام القوة المفرطة والمميتة

 المميتةومفرط للقوة ال ت القوةماستخدوصعدت قوات االحتالل من عدوانها على قطاع غزة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، 

في المناطق  تركزتاعتداءات متكررة في استهدفت مناطق سكنية بالقصف المدفعي والجوي  حيث ،المدنيينفي تعاملها مع 

تسببت تلك كما  ،طفل وسيدتينمن بينهم  فلسطينياً )16(قوات االحتالل حيث قتلت  ،شرق وشمال قطاع غزة الحدودية

يستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق  .أطفال )6( من بينهمشخصاً ) 23( في إصابة االعتداءات

  :اإلنسان ضمن هذا السياق على النحو اآلتي

 9:15حدود الفصل الشمالية، قذيفتين مدفعيتين، عند حوالي الساعة  عندأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

، تجاه شاب تواجد في منطقة بورة أبو سمرة، شمال بيت الهيا في 5/4/2011لثالثاء الموافق من صباح يوم ا

جمعية الهالل اإلسعاف التابعة لورغم وصول سيارات . محافظة شمال غزة، ثم أتبعت ذلك بإطالق نار متقطع تجاهه

، إال أن قوات االحتالل رفضت احاًصب 9:30 األحمر الفلسطيني لمكان قريب من المنطقة الحدودية عند حوالي الساعة

من صباح  11:20سمحت لهم بذلك عند حوالي الساعة عادت وولكنها  - من خالل التنسيق -السماح لهم بدخولها

، في مكان يبعد عن حدود الفصل )عاماً 22(محمد زياد خميس شلحة : ، حيث عثروا على الشابنفسهالثالثاء 

وأفادت المصادر الطبية أن الشاب أصيب بأعيرة نارية في الرقبة والصدر  .متر فقط 100الشمالية مسافة تقدر بـ

  .قتلهاأليسر وكلتا الساقين، أدت إلى  والفخذ

من  15:00الحدود الشرقية شرق مدينة غزة عند حوالي الساعة  عندالمتمركزة  اإلسرائيليقصف قوات االحتالل  •

تركز لمناطق الشرقية من حي الشجاعية شرق المدينة، و، وبشكل متواصل ا7/4/2011مساء يوم الخميس الموافق 

زل المواطن محمود استهدفت إحدى تلك القذائف منو .منطقة الكوربة شرق الحي ذاتهفي بشكل مكثف القصف 

منزل م مكون من طبقتين وهو 350، وتبلغ مساحة المنزل نفسهويقع بالقرب من مفترق الكوربة ، منصور المناصرة

إلى القصف الطابق العلوي من المنزل ما أدى إلى إلحاق أضراراً ماديةً فيه، كما أدى  ائفلقذصابت اقيد اإلنشاء، وأ

بشظية في يده اليمنى أثناء قيامه  )عاماً 15(ه فواز نجل إصابةو ،)عاماً 58(مقتل المواطن محمود منصور المناصرة 

 .بري ورعاية النباتات المزروعة أمام المنزل

على النحو هشام منصور محمود منصور، المواطن ، طفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركزيورد التقرير مقت

  :اآلتي

في نهاية شارع المنطار الواقع بينما كنت في منزلي  7/4/2011من مساء يوم الخميس  13:30عند حوالي الساعة 

، ويبعد شارع الكرامة عن السياج )رقيالخط الش(يتقاطع في نهايته مع شارع الكرامة  شرق حي الشجاعية الذي

متر، التقيت بابن أخي  100متر، ويبعد منزلنا عن الخط الشرقي حوالي  800الحدودي الشرقي لمحافظة غزة حوالي 

سألني عن عدة الزراعة وأخبرني بأنه سيقوم بسقاية المزروعات وتنظيف ) عاماً 15(فواز محمود المناصرة 

صاروخ يتجه نحو  صفيربعد ساعتين تقريباً سمعت صوت  15:15لي الساعة األعشاب في األرض، عند حوا

الذي نزل وقفت عند باب منزلي الشرق، قدرت أن يكون قد أطلق من المنطقة القريبة من منطقتنا، خرجت من الم
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يطل على الجهة الجنوبية، لم أشاهد أي مسلحين أو مقاومين في المكان ثم سمعت صوت صفير قذائف من جهة 

خشيت على ابن آخي من األراضي الجنوبية،  الحدود وصوت انفجارات في أماكن مختلفة وشاهدت دخان يتصاعد

فواز وقدرت أن يكون معه أحد أوالدنا، خرج من المنزل أخي عبد السالم، وأخي عبد الرحمن، وأخي محمود، وابن 

م في الخارج، مشيت أنا وأخوتي من شارع المقي" محمد علي"أخي حسام عبد الرحمن، وعلي ونبيل وهم أبناء أخي 

المنطار وسرنا تجاه األرض، شاهدت دخان يتصاعد من منزل أخي محمود وحجارة متناثرة في محيطه وفتحة في 

جداره الخارجي، شاهدت فواز يمر من جانبي، دخلت إلى منزل أخي محمود شاهدت ما حدث بداخله من أضرار ثم 

متر تقريباً من المنزل،  20ود وابنه فواز يدخلون إلى المنزل، وقفت على بعد خرجت بسرعة، ثم شاهدت أخي محم

أخي محمود وابنه فواز شاهدت بجوار أخي عبد السالم وعبد الرحمن، والعديد من الجيران وأبناء عمي، فجأة بينما 

في المكان،  ، سمعت صوت صفير قذيفة وانفجار شديديةلجهة الشرقعلى الذي يطل من باب المنزل ايخرجان 

انبطحت على األرض وشاهدت دخان كثيف عند مدخل المنزل، شاهدت فواز ملقى على األرض على بعد حوالي 

عشرة أمتار من والده وأخي محمود ملقى عند باب المنزل وشاهدت الغبار يغطيه، ثم سمعت صفير قذيفة ثانية 

معت صوت انفجارين آخرين، ثم شاهدت سيارة وانفجار مكان تواجد أخي محمود، وبقيت منبطح على األرض ثم س

إسعاف تقترب من المكان حينها وقفت في مكاني حيث شعرت ببعض األمان لوصول سيارة اإلسعاف، اقتربت من 

أخي محمود شاهدت جسده متهتك بالكامل رأسه ويديه وقدميه كافة أنحاء جسده ممزق، ساعدت المسعفين في حمل 

داخل السيارة، وشاهدت أخي عبد السالم مصدوم وال يستطيع الوقوف حيث يعاني  أخي على شيالة إسعاف، وضعوه

أخي عبد السالم من مرض صدري، حملناه أيضاً إلى سيارة اإلسعاف، وشاهدت ابن أخي فواز شاهدت دماء على يده 

الشفاء غرب مدينة ، تسلمنا جثة أخي محمود من مستشفى 8/4/2011اليمنى، وبعد ظهر اليوم التالي الجمعة الموافق 

  .غزة ودفناه في مقبرة الشجاعية

قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، بعشرات القذائف المدفعية، عند حوالي  قصفت •

محيط مطار غزة الدولي في بلدة الشوكة شرق رفح، بعدة  7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  16:00الساعة 

الرصاص بشكل متواصل تجاه مع تحليق الطائرات المروحية التي استمرت بإطالق  القصفترافق وة، قذائف مدفعي

إصابة عدد من المواطنين جراء تلك القذائف، في تسبب وواستمرت عمليات القصف المتواصل لتلك المناطق  .المنطقة

مصعب : ينهم طفل، والشهداء همالمصادر الطبية في مستشفى النجار عن استشهاد أربعة مواطنين ب أعلنتحيث 

، وصالح )عاماً 24(، ومحمد عيادة عيد المهموم، البالغ من العمر )عاماً 20(محمد عبيد الصوفي، البالغ من العمر 

في مستشفى غزة األوروبي في خانيونس عند حوالي  ، الذي توفي)عاماً 38(جرمي عطية الترابين، البالغ من العمر 

ي، البالغ من حمدان الدبار إسماعيل، والطفل خالد بجراحه التي أصيب بها اًمتأثر وم ذاتهمساء الي 21:00الساعة 

من صباح يوم الجمعة  8:00من انتشال جثته عند حوالي الساعة  اإلسعافالذي تمكنت طواقم ، )عاماً 17(العمر 

 18:00ثاره عند حوالي الساعة آ انفقدكان ذويه أعلنوا عن ، وقد تحولت جثته ألشالء مقطعة، و8/4/2011الموافق 

مواطن وصفت جراح ) 14( إصابةأعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجار عن هذا و .7/4/2011مساء الخميس 

 13(، صالح سعيد عبيد الصوفي، )أعوام 8(أمجد فريد جمعة شلوف، : أحدهم بالخطيرة، بينهم خمسة أطفال، وهم
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، عيسى فرج اهللا عيد )عاماً 17(، مراد محمود سليم أبو صفرة، )عاماً 16(،  محمد حسن محمد ارميالت، )عاماً

، وشقيقه زياد جمعة )عاماً 22(، عيد جمعة عيد شلوف، )عاماً 57(، سالم سليمان سالم جبارة، )عاماً 17(الرقيبات، 

 19(أبو عدوان،  ، فريد عبد الرحمن عوض اهللا)عاماً 20(شلوف،  إبراهيمحسين  إبراهيم، )عاماً 30(عيد شلوف، 

سلمي محمد بن  إسماعيل، )عاماً 46(، عمر حرب محمد أبو مور، )عاماً 26(، عادل فتحي يوسف الهمص، )عاماً

  .، وصفت جراحهم بالمتوسطة)عاماً 27(حسن، 

، مجموعة 8/4/2011صباح يوم الجمعة الموافق من  9:15، عند حوالي الساعة ةقصفت طائرة استطالع إسرائيلي •

عن قتل اثنين  القصفأسفر و. مدخل بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس عندد المقاومة، كانت تتواجد من أفرا

، وهو من )عاماً 20(عبد اهللا محمود محمد القرا، : منهم بعد إصابتهما بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، وهما

وهو من سكان بني سهيال شرق خان  ،)عاماً 22(سكان خزاعة شرق خان يونس، معتز جمال محمد أبو جامع، 

  .يونس

من ظهر اليوم الجمعة الموافق  12:20قصفت طائرة استطالع تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

مكون من طابق أرضي مسقوف وهو منزل ن إبراهيم حمدان إبراهيم قديح، منزل المواط فناء، 8/4/2011

قتل المواطنة نجاح حرب سالم وتسبب القصف في . سان الكبيرة شرق خان يونسفي بلدة عب ويقعباألسبستوس، 

راهيم حمدان، نداء إب: ، إضافة إلى إصابة كل من)عاماً 19(، وابنتها نضال إبراهيم حمدان قديح، )عاماً 41(قديح، 

  .)عاماً 15(وفداء إبراهيم حمدان، قديح،. وصفت جراحها بالخطيرة). عاماً 18(قديح، 

، صاروخاً واحداً على 8/4/2011من ظهر يوم الجمعة  12:30عند حوالي الساعة  ةليطائرات اإلسرائيالت أطلق •

قتل المواطن طالل ربيع  وتسبب القصف في. األقل، تجاه حقل زراعي في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس

متفرقة من الجسم، وإصابة ابن شقيقه ، من سكان خان يونس، بعد إصابته بشظايا في أنحاء )عاماً 56(عيسى أبو طه، 

  .المنطقةفي  العائلة ن في أرضابشظايا في الرجلين بينما كانا يتواجد) عاماً 25(سالمة عيسى أبو طه،  عيسى

من مساء يوم الجمعة الموافق  16:00صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية •

من الشبان الذين تواجدوا في منطقة محاربي الثورة القدامى، في مشروع عامر، غرب  ، تجاه مجموعة8/4/2011

، على الفور، )عاماً 25(رائد محمود محمد شحاده : قتل الشاب وتسبب القصف فيجباليا بمحافظة شمال غزة، 

لشفاء بمدينة غزة ، بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى ا)عاماً 30(أحمد محمد علي غراب : وإصابة الشاب

نفسه، كما  اليوم مساءمن  17:15احه عند حوالي الساعة بالحرجة، ثم أعلنت المصادر نفسها عن وفاته متأثراً بجر

  .أسفر القصف عن إصابة شاب ثالث بجراح طفيفة

، 9/4/2011من صباح السبت الموافق  7:50قصفت الطائرات اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

حي التفاح  يواطنين اثنين كانا يستقالن دراجة نارية على شارع الخط الشرقي جنوب مصنع أبو عيدة للباطون شرقم

، من سكان حي الدرج، )عاماً 24( ،شرق مدينة غزة، وقد تسبب القصف في قتل المواطن أحمد نبيل عليان زيتونية

  .بجراح متوسطة) عاماً 22(وإصابة المواطن أحمد أكرم عمار 
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، تجمعاً 9/4/2011من مساء يوم السبت الموافق  6:30قصفت طائرة حربية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

سوق من شرق إلى الألفراد المقاومة التابعة أللوية الناصر صالح الدين كانوا يتواجدون في أرض زراعية تقع 

، )عاماً 30(اد المقاوم رائد زهير أحمد البر حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشه يشرقالواقع السيارات 

، وجميعهم من سكان )عاماً 30(، محمد محمود عبد الهادي البطران )عاماً 24(وإصابة كل من حسام راتب عاشور 

  .حي الزيتون شرق مدينة غزة

الموافق من مساء يوم الخميس  13:10أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء في غزة، عند حوالي الساعة  •

، متأثر بجراحه التي أصيب بها جراء إطالق )عاماً 19(عن وفاة مهدي جمعة موسى أبو عاذرة،  14/4/2010

من  8:15قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، قذيفتين مدفعيتين، عند حوالي الساعة 

قرب مسجد التقوى جنوب غرب مطار  تواجدوا بانمجموعة من الش تجاه، 8/4/2011صباح يوم الجمعة الموافق 

 16(يوسف منير حميد الصوفي، : ، بينهم طفل، وهمآخرينإصابته وثالثة في رق رفح، ما تسبب غزة الدولي ش

، وحالته خطيرة )عاماً 21(،  محمود فايز موسى أبو عاذرة، )عاماً 20(، عبد الهادي جمعة محمد الصوفي، )عاماً

  .ء بغزةحول لمستشفى الشفا

  

 ":االغتيال" القضاء نطاق خارج القتل

بحق  القتل خارج نطاق القضاءسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها اقتراف المزيد من جرائم واصلت قوات االحتالل اإل

ترث دون أن تكعطت لنفسها الحق في استهدافهم في منازلهم أو في أماكن عامة، وأ. ن تحت ذريعة أنهم مطلوبون لهافلسطينيي

 هم من مبأن من تستهدفهقوات االحتالل هذا وتدعي . شخاصأ) 5(عن مقتل تلك االعتداءات أسفرت . لقواعد القانون الدولي

  .في مقاومتها الناشطين الفلسطينيين

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

، 2/4/2011من فجر السبت الموافق  12:10بصاروخين عند حوالي الساعة  ةتطالع إسرائيليقصفت طائرة اس •

بيضاء اللون ، كان بداخلها ثالث أشخاص على طريق صالح الدين الرئيس جنوب شرق ) كايا(سيارة مدنية  من نوع 

استهدفتها قوات االحتالل  السيارة متجهة شماال، وعندما وصلت لمنطقة  حاجز أبو هوليكانت ومدينة دير البلح، 

حوالي بصاروخين أسفر ذلك عن تدميرها وتناثر أجزائها حيث تحركت السيارة والنيران تشتعل فيها مسافة تقدر ب

قتل ثالثتهم وتدمير المركبة بشكل كلي، كما اسفر  في وتسبب القصف. متر قبل أن تتوقف بمحاذاة الطريق 100

عنابية اللون، تصادف مرورها في مكان الحادث، وأصيب ) هوندا(نوع القصف عن الحاق أضرار في سيارة من 

طبية في مستشفى شهداء الوأفادت المصادر  .)عاما27ً(البالغ من العمر  ،سائقها وهو داهش إبراهيم السرساوي

: وهم المستهدفين،لمستشفى، وتم التعرف على هوية إلى اثالثة جثث متفحمة وصلت  أناألقصى في دير البلح 

بمدينة  الشاطئ،  من مخيم )عاماً 43(البالغ من العمر  ،، عبداهللا على لبد)عاماً 37(إسماعيل على لبد البالغ من العمر 

كما وصل أحد الجرحى وهو . من سكان حي الزيتون بغزة) عاما38ً(البالغ من العمر  ،غزة، محمد أحمد الداية
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بطن ومدخل لشظية صغيرة في الكتف األيمن وتم تحويله إلى السرساوي جراء إصابته بشظايا في الوجه والصدر وال

  .مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة

من  12:50بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  اإلسرائيليقصفت طائرة استطالع تابعة لقوات االحتالل الحربي  •

وسط  "النص"ام  في شارع سيرون على األقدمجموعة من الشبان بينما كانوا ي 9/4/2011فجر يوم السبت الموافق 

 27(تيسير سعيد سلمان أبو سنيمة، البالغ من العمر : من كل قتل فيالقصف  وتسببحي تل السلطان غرب رفح،  

شظايا في جميع ) عاماً 28(مختلفة من الجسم، ومحمد علي صالح عواجة، البالغ من العمر  أنحاءشظايا في ) عاماً

، جرى تحويله لمستشفى غزة )عاماً 28(ويش الزطمة، البالغ من العمر أنحاء الجسم، وإصابة شادي محمود در

األوروبي حيث وصفت المصادر الطبية إصابته بالخطيرة نتيجة إصابته بشظايا في جميع أنحاء الجسم تسبب بكسر 

  .في الفك األيسر، وبتر في القدمين، والحاق أضرار بسيارة سوبارو كانت قرب المكان

  

 نية واستهداف التجمعات السلميةماألمنطقة الفرض 

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

) 4(فلسطينياً من بينهم ) 18(إصابة مقتل مواطنين من بينهم طفل وسفر عن أ، ما يومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة

وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز الميزان أن قوات االحتالل تستهدف كل من يقترب من المناطق الحدودية . الأطف

متر داخل أراضي القطاع، وليس كما ادعت في منشورات ألقتها ) 1000(شماالً وشرقاً، لمسافات تتجاوز في بعض األحيان 

   .متر فقط) 300(ف من يقترب من الحدود لمسافة بأنها تستهد، 2010عام ات خالل من الطائر

وفق التسلسل الزمني لألحداث،  )عازلةالمنية األمنطقة ال( بالمنطقة مقيدة الوصوليورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة 

  :كاآلتي

  

نيران ، )إيرز(حدود الفصل الشمالية قرب معبر بيت حانون  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

، بشكل متقطع، تجاه رعاة أغنام اقتربوا 3/4/2011من صباح يوم األحد الموافق  9:20أسلحتها، عند حوالي الساعة 

االبتعاد عن أماكن الرعي على الرعاة  أجبر، ما متر 600ـحوالي لى مسافة تقدر بإ بماشيتهم من حدود الفصل

  .الخصبة في تلك المنطقة، دون وقوع إصابات

مساء يوم من  16:00بات االحتالل المتمركزة داخل الشريط الحدودي شرق خان يونس عند حوالي الساعة أطلقت دبا •

، عدد من القذائف المدفعية تجاه األحياء السكنية والزراعية الواقعة شرق بلدة القرارة إلى 7/4/2011الخميس الموافق 

، بشظايا في )أعوام 10(سف أحمد السميري، إصابة الطفل يو القصف في وتسبب. الشمال الشرقي من خان يونس

  .اليدين خالل تواجده قرب منزله

، غرفة زراعية تعود 7/4/2011مساء يوم الخميس الموافق  4:30قصفت طائرات االحتالل عند حوالي الساعة  •

  .خان يونس ما أدى إلى وقوع أضرار في المكان يلعائلة أبو شاب في منطقة الزنة ببلدة بني سهيال شرق
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، عشرات 7/4/2011مساء  يوم الخميس الموافق  5:00أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  •

القذائف المدفعية، تجاه األحياء السكنية واألراضي الزراعية في عدة مناطق شرق خان يونس على امتداد الشريط 

وقوع إصابات، كما قامت طائرات  قذائف في األراضي الزراعية دون اإلبالغ عنعدة الحدودي حيث سقطت 

  .مروحية بإطالق النار بشكل عشوائي تجاه الحقول الزراعية القريبة من الشريط الحدودي

، ثالثة 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  18:00أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

بلدة خزاعة ما أدى إلى  قشر ويقع اتبق، المكون من ثالثة طبراهيم قديحقذائف مدفعية تجاه منزل المواطن رائد إ

  .إلحاق أضرار جزئية بالمنزل، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات في األرواح

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية عدة قذائف مدفعية، بشكل متوالي، عند  •

، سقطت أربعة منها في المنطقة الزراعية الواقعة 7/4/2011الخميس الموافق من مساء يوم  16:00حوالي الساعة 

وفي . في محيط مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا، واثنتين آخرتين سقطتا في منطقة أبو صفية شرق بيت الهيا

حة شرق منطقة تجاه أرض مفتو -من نوع أرض أرض - التوقيت نفسه أطلقت قوات االحتالل نفسها صاروخاً موجهاً

رأفت تيسير : وأسفرت إحدى القذائف التي سقطت شرق جباليا عن إصابة المواطن. البورة شمالي شرق بيت حانون

، بكدمات في اليد اليسرى جراء سقوطه خوفاً من شظايا القذائف أثناء تواجده قرب منزله الكائن في )عاماً 21(جنيد 

االنفجارات الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال ودبت أصوات . حي السالم جنوب شرق جباليا

قوات االحتالل للشريط الحدودي الشرق لقطاع غزة ذكره أن هذا القصف تزامن مع قصف الجدير . والنساء منهم

  .كافة

ها الثقيلة، عند فتحت طائرات االحتالل اإلسرائيلي العمودية التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، نيران أسلحت •

مناطق ال، تجاه المناطق الزراعية المفتوحة في 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  16:05حوالي الساعة 

أصوات  وتسبب. مقبرة الشهداء اإلسالمية ومنطقة أبو صفية شرقي جباليا وبيت الهيا، دون وقوع إصاباتب ةمحيطال

  .وس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهمالخوف والهلع في نففي بث األعيرة النارية 

أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي العمودية التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، صاروخاً واحداً، عند  •

زراعية مفتوحة شرق بيت حانون،  ، تجاه أرض7/4/2011ميس الموافق من مساء يوم الخ 17:10حوالي الساعة 

حالة من الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال  خلقزة، دون وقوع إصابات، ما بمحافظة شمال غ

  .والنساء منهم

صاروخاً واحداً، عند حوالي  -تغادر أجواء محافظة شمال غزة مالتي ل -أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية •

 18(مهند أحمد يوسف الجرجاوي : المزارع، تجاه 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  18:15الساعة 

، بينما تواجد في أرض يعتني بها شرق محطة التحلية، قرب المدرسة األمريكية سابقاً، غربي بيت الهيا، )عاماً

بمحافظة شمال غزة، ما أـسفر عن إصابته بجراح وشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم تسببت ببتر ساقه اليسرى، 
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ة في مستشفى كمال عدوان جراحه بالخطيرة، وحولته بموجب ذلك إلى مستشفى الشفاء بمدينة ووصفت المصادر الطبي

وتفيد التحقيقات الميدانية أن والد الجريح تضمن أرضاً تملكها عائلة أبو حليمة، وزرعها . غزة لتلقي العالج

درج بمدينة غزة، وكان أثناء ويعتني بها وأوالده، وهو من سكان منطقة السدرة في حي ال -الملوخية -بالخضروات

إلى مفترق شارع  -توكتوك -القصف يرعى وأوالده أرضهم تلك، وبعد إصابة ابنه مهند تم نقله على دراجة نارية

  .السالطين حيث تولت سيارة إسعاف نقله للمستشفى

 ليل 23:15ساعة أطلقت دبابات االحتالل المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس، عند حوالي ال •

، عدة قذائف مدفعية تجاه األحياء السكنية واألراضي الزراعية في منطقة الفخاري 8/4/2011يوم الجمعة الموافق 

ين تبقو سعيد حماد العمور، المكون من طسقطت قذيفتان على سطح منزل المواطن عمرو. غرب الشريط المذكور

  .مادية في المنزل اًأضرار وألحق القصفداً، فر 21حوالي  يبلغ عدد أفرادهاعائالت  4وتقطنه 

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

، تجاه عدد من المزارعين 8/4/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  16:30الرشاشة، عند حوالي الساعة 

تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في مناطق بورة أبو سمرة ومحيط مخالة ايلي  الفلسطينيين الذين

  .دون وقوع إصابات. إلى ترك أعمالهم، والفرار من المنطقة، نجاةً بحياتهم دفعهمسيناي، شمال بيت الهيا، ما 

، تجمعاً 8/4/2011الموافق  من مساء الجمعة 18:50قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة  •

للمواطنين بالقرب من مقبرة حي الشجاعية الكائنة في بداية شارع البلتاجي المتفرع من شارع بغداد في حي الشجاعية 

شرق مدينة غزة، وقد أدى القصف إلى إصابة عدد من المواطنين، وعلى الفور تجمع األهالي في المنطقة إلسعاف 

أيضاً وعند وصولها باغتتهم قوات االحتالل بقذيفة ثانية، ما أدى إلى إيقاع عدد  الجرحى، وحضرت سيارة إسعاف

أطفال، ومن بينهم مسعف، كما ارتقى شهيدين من ) 4(مصابين من بينهم ) 10(آخر من المصابين ليصبح المجموع 

، رامي عبد المنعم )عاماً 22(، جالل منير الجمال )عاماً 17(محمود ماجد العجلة : جراء القصف، والمصابين هم

، )عاماً 25(، رزق سعيد العموي )عاماً 14(، أسامة محمود فؤاد )عاماً 16(، حمدي عمار بهلول )عاماً 29(دبابش 

كما استشهد كل ).عاماً 25(، سامي خضر أبو عصر )عاماً 24(، حمزة محمد شمالي )عاماً 12(جبر سليم أبو الكاس 

  ).عاماً 24(، بالل محمد العرعير )وامأع 10(الطفل محمود وائل الجرو : من

، المناطق 9/4/2011من فجر السبت الموافق  1:30قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة  •

الشرقية لمدينة غزة، وهي منطقة الزيتون والتفاح والشجاعية، وكانت القذائف تسقط على أراضي مفتوحة ولم يبلغ 

  .رارعن وقوع إصابات أو أض

، صاروخاً واحداً تجاه 9/4/2011مساء يوم السبت الموافق  21:05أطلقت طائرات االحتالل عند حوالي الساعة  •

  .أرض خالية في منطقة الزنة في بني سهيال شرق خان يونس، دون وقوع إصابات أو أضرار
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الفصل الشرقية، نيران أسلحتها  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة الموجودة على حدود •

، تجاه عدد من المزارعين 17/4/2011من صباح يوم األحد الموافق  10:45الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في منطقتي القطبانية واألحمر شرقي بيت حانون، 

وقوع  ولم يبلغ عن .حياتهم خوفاً علىإلى ترك أعمالهم، والفرار من المنطقة،  دفعهمفي محافظة شمال غزة، ما 

  .إصابات

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

جاه عدد من المزارعين ، ت21/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  18:30الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في منطقة القطبانية جنوب شرق بيت حانون، في 

، بجراح وصفتها المصادر )عاماً 46(كامل حسن عبد اهللا الهسي : محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة المزارع

متوسطة، حيث أفادت المصادر الطبية في المستشفى أن عياراً نارياً دخل من أسفل الطبية في مستشفى كمال عدوان بال

وبعد وقوع الحادث . اإلبط األيسر للجريح وخرج من منتصف الصدر، وبفضل العناية اإللهية لم يمس منطقة القلب

الميدانية أن الجريح اشترى وتفيد التحقيقات . ترك المزارعين المنتشرين في المنطقة أعمالهم، وفروا نجاةً بحياتهم

في المنطقة نفسها، وكان يتواجد هناك لرعايتها وتجهيزها  -بالشراكة مع مزارع آخر -مؤخراً أرضاً زراعية

 .للزراعة

من مساء يوم  9:10قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب السياج الحدودي وذلك عند حوالي الساعة  •

بعدة قذائف مدفعية، منزل المواطن جابر إسماعيل عليان أبو سعيد البالغ من العمر ، 28/4/2011الخميس الموافق 

 350حوالي، والذي يبعد عن السياج الفاصل مسافة تقدر ب)جحر الديك(، والواقع شرق قرية وادي غزة )عاماً 65(

 .ة بالمنزل ومحتوياتهووقوع أضرار جسيم أطفالثالثة متر، األمر الذي أسفر عن إصابة أربعة مدنيين من بينهم 

 
  :على النحو اآلتيأبو سعيد،  إسماعيلناصر جابر المواطن ، يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

، )قرية جحر الديك(م بينما كنت في شقتي الواقعة في قرية وادي غزة 28/4/2011صباح الخميس الموافق  9:10عند حوالي الساعة 

من  أوالديغرب السياج الحدودي الفاصل، كنت أقوم بتدريس أوالدي وبعد أن انتهيت من تدريسهم خرج ) متر350(حوالي وتبعد 

غرفتي، حيث نزلت زوجتي وابني عالء وجابر للطابق األرضي، وبقيت أنا وميساء وسعد وبهاء، ومن ثم استلقيت على السرير في 

يء المنزل وأعقبها صوت انفجار شديد وتحطمت نافذة غرفة النوم الواقعة على الناحية غرفة النوم، فجأة شاهدت كتلة من النار تض

الجنوبية، حاولت معرفة ما يجرى شاهدت كتلة أخرى عبر الفراغ الذي حصل جراء تطاير النافذة  قادمة من الناحية الجنوبية للمنزل 

ائي عن المنزل وسمعت صوت صراخ أطفالي، بحثت عن أوالدي واصطدمت بالمنزل وأصدرت صوت شديد،  وفجأة أنقطع التيار الكهرب

، فسمعت صوت انفجار ثالث ورابع، تساقطت بسببه حجارة الجدران، سمعت صوت صراخ ابنتي )كشاف(مستخدما إنارة ضوء الجوال 

دت أبنائي في إحدى وتحركت ناحية الصوت بواسطة الكشاف الذي بيدي وج انفجارين أخريين في محيط المنزل،ميساء، وسمعت صوت 

الثالثة  أوالدي فحملت) األسبستوس(عليهم أجزاء من الحجارة وأجزاء من سقف المنزل  سقطت ايا الصالون بالشقة مختبئين وكانزو

، اتصلت باللجنة الدولية أصيبونزلت للطابق األرضي، فعلمت من أهلي أن شقيقي محمد يصرخ وهو في محيط المنزل ويقول أنه 

وصلت حوالي نصف ساعة مر، وأخبرني احد الموظفين بضرورة التزام المنزل ووعدني أنه سيقوم بإجراء اتصاالته، وبعد للصليب األح
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، في هذه اللحظات علمت أن ابني عالء قد أصيب )متر 500(إسعاف وتوقفت في المنطقة الغربية من منزلنا على بعد حوالي  اسيارت

سعيد مصابة، لكنني  أبوألآلم في البطن وصدرها، وأخبرني أهلي أن زوجة شقيقي وهي سناء وأخبرتني ابنتي ميساء أنها تعاني من ا

منزلنا فخرجت فورا وأخبرت المسعفين أن شقيقي  إلىاإلسعاف  اوصلت سيارتحوالي نصف ساعة أخرى  وبعد  بقيت أتابع اتصاالتي

ومن ثم توزعنا  ،إليهن والمسعف وصلن غرب المنزل حيث محمد مصاب وهو في محيط المنزل فصرخت عليه وقمت بتحديد مكانه، وكا

، نزلت ونزل معي جميع )عاما 40(، يوجد منزل شقيقي ناهض )متر 500(بإجالئنا من المنزل، وعلى بعد  اقامت انتلفي السيارتين ال

الحقا  األقصى في دير البلح، وعلمتهداء ونقلتهم إلى مستشفى شحملهم واصلت سيارة اإلسعاف  نأفراد العائلة باستثناء المصابين الذي

وأخي  برضوض في الصدر والبطن، أصيبتالرقبة والبطن، وابنتي ميساء في ب بشظية يصأفي المستشفى أن ابني عالء  بعد متابعتي

ها بشظية في القدم اليسرى، في اليوم التالي توجهت لشقتي وجدت أصيبتس، وسناء زوجة محمد أجروح في الوجه والرب أصيبمحمد 

 .مبعثرة واألثاثمدمرة بشكل شبه كامل ومحتويات المنزل 
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 :غزة داخل قطاع تالتوغال

واألراضي وممتلكاتهم  هاسكانالمناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة و واستهدافواصلت قوات االحتالل انتهاكاتها 

توغل، في مناطق مختلفة من قطاع  اتعملي )3(التقرير  يغطيهاشهدت الفترة التي و. المناطقتلك وكل ما يتحرك في الزراعية 

نمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين وامت خاللها آليات االحتالل بتجريف عشرات الدق  غزة،

كبدهم خسائر ع مجهودهم وتمن االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضيا

   .جديدة

  :يستعرض التقرير حاالت التوغل على النحو اآلتي

عند حوالي الساعة  -دبابتين وجرافتين - آليات عسكرية) 4(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  •

، في منطقة وادي الدوح شمال شرق بيت حانون، في محافظة 17/4/2011من صباح يوم األحد الموافق  9:30

ن بتسوية االمصاحبت انكثيف للنيران، ثم باشرت الجرافت، وسط إطالق مترا 200 حواليشمال غزة، لمسافة تقدر بـ

وانسحبت القوة من المنطقة مساء اليوم وتجريف األعشاب المتيبسة في المكان، واتجهت أثناء سيرها جهة الجنوب، 

المزارعين المنتشرين في تلك المنطقة الزراعية إلى ولم يبلغ عن وقوع إصابات، ولكن إطالق النار دفع . نفسه

  .مغادرتها خوفاً على حياتهم

من صباح  7:30دبابات، وذلك عند حوالي الساعة  4جرافات و6توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بنحو  •

غرب مسافة تقدر تجاه الا، ب)كسوفيم(لها انطالقا من حاجز ، وواصلت األليات توغ27/4/2011األربعاء الموافق 

متر، ومن ثم اتجهت شماالً في المناطق الشرقية من قرية وادي السلقا، حيث فتحت األليات نيران أسلحتها  100ب

بكثافة،  وأجرت عملية تسوية لألراضي ومن ثم رابطت في المنطقة الواقعة في محيط مكب النفايات، شرق مدينة دير 

  .قبل أن تنسحب مساء اليوم نفسه البلح

من صباح يوم السبت الموافق  7:00وغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة راجلة، عند حوالي الساعة ت •

، وذلك عند اقترابه من حدود الفصل الشمالية )عاماً 21(خالد خليل موسى السيالوي : الشاب تعتقلوا، 30/4/2011

واقتادته إلى داخل حدود الفصل، ومن ثم حولته في المنطقة الحدودية الكائنة شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن . ومنع محامي المركز من زيارته بعد توكيل األهل له. إلى معتقل عسقالن للتحقيق معه

، كما قتل خمسة من أعمامه وأبنائهم في 2009قتل على يد قوات االحتالل شرق جباليا في العام  شقيق المعتقل

 . مسجد المقادمة خالل عدوان الرصاص المصبوبمجزرة 
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 :الصيادين ستهدافا

صيد بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تفرض منطقة  انتهاكاتها المنظمةقوات االحتالل اإلسرائيلي  واصلت

 ههم وتجاه قواربهم،تحرمهم من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاضمن نطاق ثالثة أميال بحرية 

تخالف قوات االحتالل بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة باالحتالل في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في و

  :ضمن هذا السياق على النحو اآلتي المركزيستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها  .لالحياة، والعم

من  20:00سالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت البوارج الحربية التابعة ل •

قبالة ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر 16/4/2011مساء يوم السبت الموافق 

مالهم ترك أع علىالصيادين  أجبرمنطقة السودانية غربي جباليا وبيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما  شواطئ

 .، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرارنومغادرة المكا

من فجر  3:00فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

 قبالة شواطئبحر ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض ال23/4/2011يوم السبت الموافق 

إنهاء مغادرة المكان دون على الصيادين  أجبرالسودانية غربي جباليا وبيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما منطقة 

 .، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرارعملهم
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  :القصف الصاروخي والمدفعي

هذه الهجمات بالعشوائية  تسمتاو. من قطاع غزةمناطق مختلفة  صعدت قوات االحتالل من قصفها المدفعي والجوي مستهدفة

. قصف منازل سكنية وبتعمد إيذاء المدنيين أحياناً من خالللجهة عدم اكتراثها باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم حيناً 

سكان المدنيين، كما تبث عمليات القصف حالة من الرعب والهلع في نفوس ال. وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية

 ةحال) 37(وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع . السيما األطفال والنساء منهم خاصة الهجمات الليلية

تدمير كما تسببت في ، وسيدتان، طفالن، من بينهم شخصاً بجروح متفاوتة) 14( إصابة في تسببت ،قصف صاروخي ومدفعي

في عشرات المنازل والشقق ، فيما لحقت أضرار طفيفة أخرعدد لحقت أضرار جزئية في زل بشكل كلي وأامنعدد من ال

  .السكنية

  :يستعرض التقرير حاالت القصف الصاروخي والمدفعي على النحو اآلتي

، 6/4/2011من فجر اليوم األربعاء الموافق  00:15قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

تصنيع البالستيك الواقعة في حي الشعف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وتبلغ مساحتها  ورشة مهنى إلعادة

هذا القصف  ويعمل في الورشة عشرة عمال، وتال) عاماً 43(وتعود للمواطن ممدوح يوسف مهنى ) متر 1200(

بالكامل كما ودمر  بدقيقتين تقريباً قصف آخر من طائرة حربية، حيث قصفت بصاروخ الورشة ما أدى إلى تدميرها

إصابة أربعة  فيالقصف  وتسبب، )متراً 690(ويعود لعائلة حسنين وتبلغ مساحته  لطوب البناء مجاورالقصف مصنع 

مواطنين بإصابات طفيفة من بينهم طفلة وسيدة حامل، كما لحقت أضرار جزئية في المنازل المحيطة بمكان القصف، 

 .تي يتعرض فيها للقصف من قبل قوات االحتالل خالل أسبوعينجدير ذكره أن هذه هي المرة الثانية ال

، 7/4/2011الموافق  الخميسيوم من مساء  15:30بثالث قذائف مدفعية عند حوالي الساعة  االحتاللقصفت قوات  •

 ويقعمن ثالث طبقات، المنزل كون يتم، و300، والبالغة مساحته )عاماً 49( ،منزل المواطن عادل محمد محمد حلس

 ىك القوات قصفه بثالث قذائف أخرحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وعاودت تل يلقرب من منطقة الكوربة شرقبا

  .إصاباتبعد حوالي ساعة، ما ألحق أضراراً فادحة في المنزل دون أن يبلغ عن وقوع 

من مساء يوم  15:30قصفت الطائرات الحربية والمدفعية اإلسرائيلية بعدة قذائف وصواريخ عند حوالي الساعة كما  •

جراد العسكري الواقع بالقرب من مفترق الشهداء جنوب حي الزيتون، وهو  موقع أبو، 7/4/2011الموافق  الخميس

في المنطقة  مدينة غزةجنوب وفي الوقت ذاته قصفت تلك القوات بأكثر من قذيفة وصاروخ . موقع لكتائب القسام

  .المعروفة بمخالة نتساريم

الموافق  الخميس األ يوم من مساء 16:30عند حوالي الساعة ، ربية والمدفعية اإلسرائيليةالح قصفت الطائرات •

بعدة قذائف وصواريخ محيط مسجد اشتيوي الواقع بالقرب من المسلخ الجديد جنوب حي الزيتون،  ،7/4/2011

ولكن أسفر القصف عن ، إصاباتهذا ولم يبلغ عن وقوع  .في المنطقة نفسهالتدريب وهو موقع لعبيدة  وموقع أبو

  .إلحاق أضرار في المسجد والموقع
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، أرض 7/4/2011الموافق  الخميسيوم من مساء  18:30عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية  •

القصف  وتسببخالية بجوار مسجد السالم الواقع بالقرب من مفترق الكوربة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، 

 .، بشظية في اليد اليمنى، كما لحقت أضرار مادية في المسجد)عاماً 42( ،كرش أبوعبداهللا  مواطن نورال إصابة في

أحد المواطنين من سكان  إصابة في تسبببشكل متقطع ما المنطقة بالقذائف المدفعية قصف  االحتاللقوات  وواصلت

  ).عاماً 60( ،شنب أبوالمنطقة بشظايا في الساق اليمنى وهو صبحي عبد الرحمن 

قذائف مدفعية،  4، )جحر الديك(أطلقت قوات االحتالل المتمركزة داخل الشريط الحدودي شرق قرية وادي غزة  •

، سقطت في المنطقة الواقعة شرق القرية، ولم 7/4/2011من مساء الخميس الموافق  3:45وذلك عند حوالي الساعة 

  .موقع فايز جراد لألمن الوطني الواقع غرب القريةقذائف مستهدفة  ةلغ عن وقوع إصابات، كما أطلقت عديب

قذائف مدفعية وذلك عند حوالي أربع أطلقت قوات االحتالل المتمركزة داخل الشريط الحدودي شرق قرية وادي السلقا  •

سببت في ت، سقطت في منطقة فارغة جنوب شرق القرية، وقد 7/4/2011من مساء الخميس الموافق  16:45الساعة 

  .توصيل التيار الكهربائي كأسالقطع ت

، سقطا في 7/4/2011من مساء الخميس الموافق  4:50أطلقت الطائرات المروحية صاروخين عند حوالي الساعة  •

  .أرض فارغة تقع غرب مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح

قذائف، عند حوالي الساعة  4، )جحر الديك(أطلقت الدبابات المتمركزة داخل الشريط الحدودي شرق قرية وادي غزة  •

نيران  اندالع، سقطت في محيط مكب النفايات بالقرية، وتسببت في 7/4/2011من مساء الخميس الموافق  22:00

  .، دون وقوع إصاباتدخانتصاعد و

من فجر يوم الخميس الموافق  00:45بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  اإلسرائيليةقصفت الطائرات الحربية  •

على الشريط الحدودي مع مصر قرب بوابة صالح الدين جنوب رفح، ما تسبب بإصابة مواطن  اًنفق 7/4/2011

  .من عالجه في المكان اإلسعافبجروح طفيفة تمكنت طواقم 

من فجر يوم الخميس الموافق  00:05بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  اإلسرائيليةقصفت الطائرات الحربية  •

 .إصاباتلشريط الحدودي مع مصر في حي البرازيل جنوب رفح، دون التبليغ عن على ا اًنفق 7/4/2011

أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي العمودية التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، صاروخين اثنين، عند  •

لة المصري، ، تجاه مشتل زراعي تعود ملكيته لعائ7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  17:35حوالي الساعة 

جميل محمد كامل : ويقع في منطقة تل الدهب في بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، ما أسفر عن تضرر منزل المواطن

أصوات االنفجارات الخوف والهلع في نفوس  وأوقعت. بشكل جزئي، دون وقوع إصابات -المجاور -أبو شدق

  .اء منهمالسكان المدنيين في المنزل ومحيطه، السيما األطفال والنس
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 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  21:40قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

  .إصاباتعلى الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة حي السالم جنوب رفح، لم يبلغ عن  اًنفق

 7/4/2011خميس الموافق من مساء يوم ال 21:21قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

  .إصاباتعن  وقوعرفح، لم يبلغ  مدينة على الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة الشعوت جنوب اًنفق

 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  19:00قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

  .إصابات وقوع لم يبلغ عنوجنوب رفح،  على الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة حي السالم اًنفق

 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  18:20قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

  .إصابات وقوع على الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة الشعوت في مخيم الالجئين جنوب رفح، لم يبلغ عن اًنفق

 7/4/2011من مساء يوم الخميس الموافق  18:05اثنين، عند حوالي الساعة  ينوخقصفت الطائرات الحربية بصار •

 وقوع رفح، لم يبلغ عنمدينة على الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة يبنا في مخيم الالجئين جنوب  اًنفق

  .إصابات

 7/4/2011افق من مساء يوم الخميس المو 23:05قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

فاتن  ةباصوتسبب القصف في إرفح،  مدينة على الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة حي السالم جنوب اًنفق

، بينما كانت في منزلها الكائن في حي السالم جنوب رفح، )عاماً 44(صبحي سليمان اللداوي، البالغة من العمر 

  .متوسطةبال إصابتهاوصفت المصادر الطبية في مستشفى النجار 

من مساء يوم الخميس الموافق  16:50النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

الكائن في منطقة ) سابقاً 17أل(، مقر شرطة التدخل وحفظ النظام في موقع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي 7/4/2011

، بجراح )عاماً 35(محمد خليل ابراهيم المدهون : صابة المواطنالتوام بجباليا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إ

جنوب شرقي  متراً 1500 حوالي على بعد -في الوجه والجبين، بينما تواجد في منزله الكائن في حي الصفطاوي

غرفتين لمكاتب الضباط، : وأسفر القصف عن تدمير جزء من المقر بشكل كامل وهو عبارة عن. -موقع المستهدف

منزالً سكنياً، ) 16(كما تسبب القصف في تضرر حوالي . عمليات، وثالث غرف خصصت لمبيت األفراد وغرفة

الجدير ذكره أن قوات االحتالل استهدفت المقر ذاته عند . وعدد من المحالت تجارية، والمنشآت العامة بشكل جزئي

الخوف في بث صوت االنفجار  ببوتسهذا . 21/3/2011من مساء يوم االثنين الموافق  23:00حوالي الساعة 

  .والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

من مساء  17:30أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي العمودية خمسة صواريخ بشكل متوالي، عند حوالي الساعة  •

 - لجناح العسكري لحركة حماسا -، تجاه موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام7/4/2011يوم الخميس الموافق 

والكائن جوار أحواض الصرف الصحي، غرب مدينة بيسان الترفيهية في بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، ما تسبب 

  . في تدمير أجزاء من الموقع بشكل كامل، دون وقوع إصابات
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 8/4/2011ة الموافق من مساء يوم الجمع 14:20قصفت طائرات االستطالع بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  •

رفح، ما تشبب باشتعال نيران شديدة، شرعت طواقم  مدينة للوقود قرب منطقة الشعوت في مخيم الالجئين جنوب اًنفق

من خانيونس، واستمرت العملية لعدة ساعات  إطفاءالدفاع المدني بإطفاء النيران، ولكن من شدتها استدعت سيارة 

  .ءهإطفاو السيطرة على الحريقحتى تمكنوا من 

صاروخاً واحداً، عند حوالي  -التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة -أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية •

، تجاه مجموعة من الشبان الذين تواجدوا في أرض فضاء، 8/4/2011من فجر يوم الجمعة الموافق  5:00الساعة 

 .يت الهيا، بمحافظة شمال غزة، دون إصابة أي منهم بأذىتقع شمال مدرسة أبو عبيدة الثانوية للبنين في ب

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية أربع قذائف مدفعية، بشكل متوالي، عند  •

، سقطت في مناطق زراعية مفتوحة قرب مدرسة 8/4/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  20:30حوالي الساعة 

ولكن أصوات . لخطاب، في منطقة العطاطرة في بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، دون وقوع إصاباتعمر بن ا

  .االنفجارات دبت الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

موافق من مساء يوم الجمعة ال 21:27أطلقت طائرات االحتالل العمودية صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  •

وهو  -، تجاه منطقة محاربي الثورة القدامى، في مشروع عامر، غرب جباليا بمحافظة شمال غزة8/4/2011

  .مستهدفة مجموعة من الشبان، دون وقوع إصابات -نفسه اليوم فياالستهداف الثاني 

وم الجمعة الموافق من مساء ي 22:15أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  •

، تجاه أرض فضاء تقع خلف مدارس وكالة الغوث، قرب شارع السكة، شرق مخيم جباليا بمحافظة شمال 8/4/2011

  . غزة، مستهدفة مجموعة من الشبان، دون وقوع إصابات في صفوفهم

وم الجمعة الموافق من مساء ي 22:15أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  •

، تجاه أرض فضاء تقع في شارع عسلية، جنوب شرق مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة 8/4/2011

  .مجموعة من الشبان، دون وقوع إصابات في صفوفهم

، 8/4/2001من فجر اليوم الجمعة الموافق  00:30بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة  االحتاللفي حين قصفت قوات  •

كون يتم و200حي الشجاعية وتبلغ مساحته ، والذي يقع إلى الشرق من )عاماً 35( ،زل المواطن رامي جواد حلسمن

  .من طبقتين، ما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية فيه

، أحد 8/4/2011من مساء الجمعة الموافق  16:15قصفت طائرات اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

قل دراجة نارية ويسير في شارع فرعي متفرع من شارع صالح الدين بالقرب من مسجد ساق اهللا المواطنين كان يست

في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وفيما نجا المواطن من االستهداف لحقت أضرار مادية في المنازل المحيطة 

  .وورشة الوكيل للحدادة الكائنة في المنطقة
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، منزل 8/4/2011من مساء الجمعة الموافق  17:00حوالي الساعة  قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية عند •

 اتبقر سطح المنزل المكون من أربعة طالقذيفة سو أصابت، حيث )عاماً 51( ،المواطن أحمد محمود أحمد العرقان

  .شارع المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة على ويقعمتر، ) 500(على مساحة  قاموم

، 8/4/2011من مساء الجمعة الموافق  21:30رائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة قصفت الطائرات اإلس •

السيارة  أمال مدينة غزة، ولكن الصاروخ أخطسيارة مدنية كانت تسير في الشارع الثالث من حي الشيخ رضوان ش

  .ونجا من كان في داخلها

يوم السبت الموافق مساء من 19:30 عند حوالي الساعة األقلأطلقت قوات االحتالل صاروخا واحد على  •

المغراقة ولم يسفر  قريةفي حقل للزيتون وسط  نموعة من المقاومين كانوا يتواجدو،  استهدف مج9/4/2011

  .عن وقوع إصابات القصف

 اًنفق 9/4/2011من فجر يوم السبت الموافق  12:05قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة \ •

  .إصاباتوقوع رفح، لم يبلغ عن مدينة مخيم الالجئين جنوب  منيط الحدودي مع مصر قرب منطقة يبنا على الشر

 اًنفق 9/4/2011من صباح يوم السبت الموافق  8:51قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

 وقوع رفح، لم يبلغ عننة مديمخيم الالجئين جنوب  منعلى الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة الشعوت 

  .إصابات

من مساء يوم  18:20عند حوالي الساعة تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني ألضرار جزئية،  •

للمنطقة التي تتواجد فيها جنوب مطار غزة الدولي  اإلسرائيليةجراء استهداف المدفعية  7/4/2011الخميس الموافق 

حسن حسني عبد العزيز الحيلة، البالغ من العمر  اإلسعافإصابة ضابط في ما تسبب  ي بلدة الشوكة شرق رفح،ف

يورد التقرير مقتطفات من إفادة . ، بشظايا قذيفة مسمارية في ذراعه األيمن، وصفت جراحه بالمتوسطة)عاماً 42(

  :حو اآلتي، على النحسن حسني عبد العزيز الحيلة ضابط اإلسعاف، مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

من مساء اليوم نفسه تلقيت إشارة من ضابط النقطة بالتوجه إلسعاف مصابين وجلب جثة  17:45عند حوالي الساعة 

شهيد من منطقة الجرادات جنوب شرق مدينة رفح وقريبة من مطار غزة الدولي، ركبت سيارة اإلسعاف وهي من 

سرنا بالسيارة وشغل موسى ضوء اللواح والسرينة ) اماًع 35(، وركب سائق السيارة موسى عبيد "فلوكس ويجن"نوع 

، وكنا نرتدي الزي الرسمي والمعتمد من قبل اللجنة الدولية )صوت منبه سيارة اإلسعاف واإلضاءة التي توضع فوقها(

ت للصليب األحمر والمتفق عليه مع القوات اإلسرائيلية، وهو بنطلون قماش أحمر، وعلى أطرافه فسفور المع، وجاكي

، وصلت الطريق الشرقية "اإلسعاف"وكلمة " جمعية الهالل األحمر الفلسطيني"باللون األحمر ومكتوب عليه عبارة 

وتتقاطع نهايته مع معبر رفح ) وهذا طريق رئيس يربط محافظات غزة من أقصى شمال القطاع إلى أقصى جنوبه(

رع أسفلت يوصل لمنطقة الجرادات اتجاهه سلكنا شا 700جنوب شرق مدينة رفح، قبل وصولنا المعبر بحوالي 

المختص بتلقي النداءات من (جنوبي شرقي، ويوازي شارع المطار من الجهة الجنوبية، اتصلت على ضابط اإلشارة 
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، عبر الجوال ألوصف له مكان تواجدنا وكيف تسير األمور من )الناس، وتوجيه سيارات اإلسعاف إلى نقطة الحدث

لشارع إلى أن وصلنا منطقة الجرادات، حيث وجدنا عدداً من سكان المنطقة وأرشدنا الناس حولنا، وسرنا في هذه ا

المتواجدين في المنطقة إلى مكان الحدث وكان يسير بعضهم أمامنا على دراجات نارية، إلى أن وصلنا مكان الحدث، 

متر، وتقع  1500د الشرقية بحوالي على نفس الطريق، وهذه المنطقة يطلق عليها اسم قبة أبو عودة، وتبعد عن الحدو

غرب مطار غزة الدولي، شاهدت مصابين ملقيين على األرض توقفت السيارة، على بعد مترين منهم، وكنت حينها 

على باب السيارة ألفتحه،  ىبيدي اليمني، وكنت أضع يدي اليسرعلى اتصال مع ضابط اإلشارة، وكنت أمسك جوالي 

ز المكان، وشاهدت زجاج السيارة الجانبي يتكسر، والغبار والدخان يمآلن المكان، فجأة سمعت صوت انفجار شديد ه

سقط الجوال من يدي، ثم بدأ الغبار تنقشع، وشاهدت دماء على ساعدي األيمن، رجع موسى بالسيارة وانسحبنا من 

وسى بالسير بالسرعة المكان، وحين بدأت السيارة بالسير سمعت صوت انفجار أخر بجانب سيارة اإلسعاف واستمر م

لنغادر المكان، وخالل الطريق كنت أحاول إسعاف نفسي إلى أن وصلنا مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، تلقيت 

العالج في المستشفى وأبلغني األطباء أنني أصبت بشظية في ساعدي األيمن مدخل ومخرج، وأبلغني األطباء أن 

ساعات بعد أن أرشدني األطباء لمجموعة من األدوية، وبعد  5إصابتي متوسطة، غادرت المستشفى بعد حوالي 

حوالي ثالثة أيام من إصابتي شاهدت سيارة اإلسعاف التي كنت أركبها شاهدت العديد من الفتحات الصغيرة في هيكل 

وق السيارة أثر إصابتها بالشظايا، وشاهدت زجاج السيارة من الجانب األيمن مكسر والزجاج األمامي فيه عدة خر

وتشققات، ومن حسن حظي أنني لم أنزل من السيارة لحظة الحدث لكانت هذه الشظايا أصابت جسدي وكانت إصابتي 

أكثر خطورة، والزلت حتى اليوم أشعر بألم مستمر وخذالن في ساعدي األيمن، وال أستطيع حمل األشياء الثقيلة بيدي 

  .اليمنى أو حتى الضغط عليها

من مساء يوم السبت الموافق  19:00، عند حوالي الساعة اًواحد إلسرائيلية صاروخاًاالستطالع اقصفت طائرات  •

غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة،  تواجدوا شمال مطحنة البدر، جنوبتجاه مجموعة من الشبان  9/4/2011

) عاماً 21(ريا بركات أحمد زك: ما أسفر عن إصابة أحدهم بجراح بالغة تسببت في بتر كلتا ساقيه، وإصابة المواطن

 10(نور محمود موسى : بشظية في الكتف وكدمات في الجسم، وذلك أثناء تواجده في المنطقة، كما أصيبت الطفلة

: هذا وأسفر القصف عن تضرر منزل المواطن. بجراح طفيفة أثناء تواجدها في منزلها القريب من المكان) شهور

  .حبوب بأضرار جزئية إبراهيمزياد سعيد 

 16:20طلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقية قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة أ •

ولكن . ، سقطت في أرض فضاء بمنطقة فدعوس، دون وقوع إصابات9/4/2011من مساء يوم السبت الموافق 

  .السيما األطفال والنساء منهمالخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين من  أثارت جواًصوت االنفجارات 

من فجر يوم السبت الموافق  2:20أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  •

، تجاه أرض فضاء تقع في شارع عسلية، جنوب شرق مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة 9/4/2011

ولكن الحادث أسفر عن إصابة مدنيين اثنين أثناء تواجدهم . وفهممجموعة من الشبان، دون وقوع إصابات في صف
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، بجراح وصفتها المصادر )عاماً 37(، ومصطفى سعيد حمدية )عاماً 30(عالء صابر أبو عقل : قرب منازلهم، وهما

  .في مستشفى كمال عدوان بالطفيفة الطبية

من صباح يوم السبت الموافق  6:00ي الساعة صاروخاً واحداً، عند حوال أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية •

. ، تجاه موقع تدريب لكتائب القسام، في شارع مسعود بجباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات9/4/2011

  . السابقةالجدير ذكره أن طائرات االحتالل النفاثة استهدفت الموقع نفسه قبيل منتصف الليلة 

من فجر يوم السبت الموافق  1:10لي بصاروخ واحد عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل اإلسرائي •

القصف إلى  أدى، موقع تونس لتدريب كتائب القسام الكائن شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وقد 16/4/2011

  .رتدمير المواقع دون الحديث عن إصابات تذك

  

  :االعتقال والحجز التعسفي

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

قوات  لااعتق ورصد مركز الميزان لحقوق اإلنسان. القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر

  .ط الحدودي الفاصلالقترابهم من الشري ،لفترة التي يغطيها التقريرخالل الثالثة فلسطينيين االحتالل 

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شابين حاوال اجتياز السياج لفاصل شرق مخيم البريج، وذلك عند حوالي الساعة  •

، )عاما18ً(البالغ من العمر  ،حمد المقادمةأ، وهما إبراهيم عمر 6/4/201وافق من مساء يوم األربعاء الم 3:00

  .البريج مخيم، وكالهما من سكان )عاما25ً(من العمر البالغ  ،ورمضان رسمي عايش الداية

من صباح يوم السبت الموافق  7:00بقوة راجلة، عند حوالي الساعة  خالل توغلها قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت •

، عند اقترابه من حدود الفصل الشمالية في المنطقة )عاماً 21( ،خالد خليل موسى السيالوي: الشاب ،30/4/2011

لحدودية الكائنة شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واقتادته إلى داخل حدود الفصل، ومن ثم حولته إلى معتقل ا

سبق وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقل . ومنع محامي المركز من زيارته بعد توكيل األهل له. عسقالن للتحقيق معه

، كما قتل خمسة من أعمامه وأبنائهم في مجزرة مسجد 2009ي العام قتل أخيه على يد قوات االحتالل شرق جباليا ف

 . المقادمة خالل عدوان الرصاص المصبوب

 :الحركة على المعابر

واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، وبالرغم من إعالنها المتكـرر عـن   

قطاع غزة في محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية الغاضبة عقب الهجـوم الـدموي    تخفيف إجراءات الحصار المفروض على

. 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   بفتحوات االحتالل قسمحت حيث . فرض القيود على حركة البضائع واألفرادتلك القوات وتواصل 

والتـوت  زهور كميات قليلة من الولساعات معدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلى قطاع غزة وتصدير 

الفتـرة  خالل  ويورد التقرير موجز لعمل المعابر. بينما واصلت قوات االحتالل إغالق عدد من المعابر بشكل كلي  .األرضي

  :كاآلتي ،2011التي يغطيها التقرير من العام 
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  ):إيرز(معبر بيت حانون 

، كما وتفرض 2011 الفترة التي يغطيها التقرير من العامشهر ، خالل أيام) 7(أغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي مدة 

المؤسسات الدولية، ودخول  قيوداً على سفر المرضى ومرافقيهم، وعلى مرور الموظفين العرب واألجانب العاملين في

الذين يزورون أقارب لهم يسكنون في القطاع، والمسافرين إلى معبر جسر  48الصحفيين وموظفي السفارات، وفلسطينيي ال

وعلى الرغم من أن قوات االحتالل ال تغلق معبر بين حانون في وجه الحاالت المشار إليها، إال أنه ال يعمل ). أللنبي(الكرامة 

عي كما في السابق حيث يحرم العمال من المرور وكذلك المسافرين ألغراض دينية أو اجتماعية أو سفر وسياحة من بشكل طبي

كما تصاحب عملية إصدار التصاريح الالزمة . وعليه فإن عدد المسموح لهم بالدخول يتفاوت من يوم آلخر. سكان القطاع

ويمكن تلخيص حركة المسافرين على . أمام من يرغبون في السفر للمرور عن المعبر معوقات كثيرة تضعها قوات االحتالل

من ) 792(من المرضى، و )809(فقد دخل : كما يلي )يرزإ( بيت حانون تمكن من العبور من خالل معبر: المعبر كاآلتي

من ) 69(و". اراتالسف"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 124(و. من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 639(و. المرافقين لهم

من فلسطينيي األراضي المحتلة في ) 205(و. والتجار الفلسطينيين) BMC(من كبار رجال األعمال ) 1255(و. الصحفيين

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 29(و. ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948العام 

  2011من العام  شهر ابريلالل خ )يرزإ(جدول يوضح عمل معبر بيت حانون 

  

 :يأغلقت قوات االحتالل المعبر في وجه المرضى وجميع المجتازين ثالث مرات، جاءت كما يل هذا و

من صباح  8:00، عند حوالي الساعة )إيرز(منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون  •

تلهشومير، "من المرضى ومرافقيهم، من الدخول للعالج في مستشفيات ) 38(، عدد 5/4/2011الثالثاء الموافق 

مستشفيات إسرائيلية أخرى، وفي مستشفيات ، في حين سمحت للمرضى الذين نسق لعالجهم في "بينلسون، ايخلوف

وتفيد التحقيقات الميدانية أن سبب المنع هو إضراب العاملين في . القدس والضفة الفلسطينية، بشكل اعتيادي

وعليه يتوجب على . ساعة، وذلك بسبب مطالب مالية تخصهم) 48(لمدة  -المذكورة أعاله -المستشفيات الثالثة

عالج حجز مواعيد أخرى سوف تتطلب أياماً، وهو األمر الذي يسبب مشكلة للمرضى في المرضى الممنوعين من ال

 .حالة إذا ما كانت حالتهم الصحية ال تسمح بمزيد من الوقت

 18/4/2011، في وجه المسافرين يومي االثنين الموافق )إيرز(أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي معبر بيت حانون  •

تحت مبرر حلول األعياد اليهودية، بذلك تكون قد حرمت  -أي لمدة يومين متتالين - 19/4/2011والثالثاء الموافق 

المرضى ومرافقيهم والتجار ورجال األعمال والمسافرين إلى : العشرات من السفر وحرية التنقل والحركة، وهم فئات

ي والصحفيين األجانب، وموظفي المنظمات الدولية وموظفي السلك الديبلوماس -من الفلسطينيين -جسر األردن

هذا ويعاود المعبر عمله صباح يوم . 1948والقادمين لزيارة أقارب لهم من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام 

  .20/4/2011األربعاء الموافق 

    :معبر رفح

 مرافقون مرضى الشهر
منظمات 

 دولية
 صحفيين سفارات

BMC 

 والتجار

عرب 

من 

 إسرائيل

جسر 

 اللنبي
 المجموع

 809 792 639 124 69 1255 205 29 3922 ابريل
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وسمح بمغادرة جرحى . في الجانبين نبسفر الفلسطينييللسماح يوم ) 19(حيث فتح المعبر بشكل جزئي عدد   •

من المرضى والطلبة وحملة االقامات وأعضاء ) 5434(ومرضى ومرافقيهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعبر 

من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم ) 5592(كما سمح بعودة . الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة

  . افرمس) 793(والعالقين على الجانب المصري من المعبر، وبلغ عدد المرجعين 

  2010من العام  ابريلشهر جدول يوضح عمل معبر رفح  •

عدد أيام الشهر

 اإلغالق

عدد أيام

 العمل

  مرجعينعدد القادمين عدد المغادرين

 1159 111954345592 مايو

  : معبر كيرم شالوم

) 2728(بـدخول   ابريليوم من شهر ) 14(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يومياً خالل   •

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، ومواد غذائية متنوعة، وأنواع من المواد المختلفـة  

  . اإلنسانيةات االستخدام، والمساعد

شاحنة ) 0(دخول عدد ). طن 2186.931(شاحنة محملة غاز طهي تحمل ) 118(دخول عدد : قطاع االستيراد  •

). لتر 198700(شاحنة محملة بالسوالر العادي تحمل ) 6(، دخول عدد )لتر 0(سوالر الصناعي تحمل محملة بال

  ).  لتر 45000(شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 5(دخول عدد 

شـاحنة زهـور تحمـل    ) 4(، وتصـدير  )كغـم  0(شاحنة توت أرضي تحمل ) 0(السماح بتصدير : قطاع التصدير •

شاحنة فلفل حلو تحمـل  ) 0(وتصدير  ،)كغم  0(حلو تحمل  بندورة شيريشاحنة ) 0(، وتصدير )زهرة 252558(

 .)كغم  0(  
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 الخاتمة
  

؛ من خالل في قطاع غزة ظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنسانيأ

المدنيين؛ واستمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين؛  استمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز وتعمد استهداف

كما . واستمرار حرمانهم من الصيد من خالل منعهم من تجاوز األميال الثالثة، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء على مراكبهم

متراً  300ل أنها تبلغ ، أعلنت قوات االحتال)أمنية عازلة(مقيدة الوصول ظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة ي

وتكرار استهداف التجمعات ، أكثر من كيلومتر داخل القطاعإلى على أرض الواقع على امتداد حدود القطاع فيما وصلت 

  . السلمية

  

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

كما يجدد استنكاره . القانون الدوليع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك قطا

لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج والرعاية 

اً بجملة يويشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهر .يةفستعال الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت

حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت 

  .الفقر في صفوف السكاناالجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة و

  

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

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

ولم  –وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع . سطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوصالفل

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

  

ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، 

. اد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاعوضمان مرور المو

ومركز الميزان يؤكد على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة 

  . وجملة الممارسات األخرى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانيةلمبادئ القانون الدولي اإلنساني ويرقى الحصار 

 

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  بالتحركيجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي كما 

راضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة والعمل على تطبيق العدالة في األ ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  .وتقديمهم للعدالة نتهاكاتأمروا بارتكاب هذه االارتكبوا أو من كل 

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

  .ية المحتلةوقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطين

  

  انتهى

  


