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  مركز الميزان لحقوق اإلنسان
  وحدة البحث الميداني

  
 

  
  من الميدان

  حول انتهاكات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية تقرير ميداني شهري موجز
  2010) يناير(شهر كانون الثاني  31 - 1يغطي الفترة من  

  

  

  2010) فرباير(شباط  1غزة 
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  مقدمة
  

ق السكان املدنيني يف قطاع غزة، بالرغم من محالت اإلدانة الدولية املتواصلة واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدواا حب
لالنتهاكات اإلسرائيلية املنظمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، إال أن عجز اتمع الدويل عن 

  .انتهاكاااختاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة 
  

الوقائع إىل مواصلة سلطات االحتالل تشديد احلصار املفروض على قطاع غزة، الذي حيرم سكانه من أبسط حقوقهم  وتشري
هذا باإلضافة إىل . اإلنسانية وال سيما حقهم يف التنقل والسفر، وحقهم يف الوصول إىل املستشفيات وتلقي الرعاية الصحية املناسبة

األدوية واملستلزمات الطبية، وغاز الطهي، ة الالزمة حلياة السكان يف قطاع غزة، ويف مقدمتها استمرار نقص السلع واملواد األساسي
  . ومواد البناء واألثاث واملالبس

لقى عبئاً إلضافياً على كاهل الغزيني، اسية جراء نقصها من األسواق، ما يسهم احلصار واإلغالق يف رفع أسعار السلع األسوي
صفوفهم ليصل إىل مستويات غري مسبوقة، حيث بلغت نسبة من يعتمدون على املساعدات اإلنسانية الذين استشرى الفقر يف 

  .من جمموع السكان وفقاً لتقديرات وكالة الغوث الدولية% 80حوايل 
  

 يف إصدار موجز شهري يتناول االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق 2010مركز امليزان حلقوق اإلنسان سيشرع منذ بداية العام 
  .اإلنسان وقواعد القانون الدويل اإلنساين يف قطاع غزة

أن يعطي خلفية واضحة باألرقام ريات العدوان اإلسرائيلي خالل شهر، حيث يبدأ بإعطاء القارئ خالصة  املوجز حياول التقرير
  . النتهاكات بطريقة إخباريةإحصائية مل االنتهاكات اليت تكون وقعت خالل الفترة احملددة، ومن مث يشرع يف سرد وقائع ا

وتشكل املعلومات الواردة يف هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو املهتم أن يرجع إىل املركز للحصول على 
  .معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد يف التقرير

  :ار االنتهاكات اإلسرائيلية يف قطاع غزة، وتركزها يفيظهر التقرير استمر
  .عمال القتل وإطالق النار دون متييز وتعمد إيذاء املدنينيستمرار أا •
، مبا يف ذلك اعتقاهلم واالستيالء استمرار االعتداءات املوجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمام من جتاوز األميال الثالثة •

  .على مراكبهم
على امتداد حدود  متراً 300الحتالل أا تبلغ فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات ااهلادفة إىل استمرار املمارسات  •

  .م على أرض الواقع 1000القطاع فيما وصلت إىل حوايل 
 .فتح سد وادي غزة وترك املياه تندفع حنو القطاع دون حتذير مسبق •
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  31/1/2010وحىت  1/1/2010إمجايل عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل منذ 

  عدد اجلرحى ل من بني القتلىطفااأل دعد عدد القتلى

8 1 5 
  
  

17  عدد مرات القصف
7  عدد املعتقلني
7  عدد االعتداءات ضد الصيادين

 منازل سكنية  79:جزئي 2:كلي
  

 :القتل املستهدف
أن هذه  واصلت قوات االحتالل أعمال القصف تنفذه طائراا ويستهدف فلسطينيني بعيداً عن مناطق التماس، ويعتقد املركز

األعمال تأيت يف سياق عمليات القتل املستهدف، أي أن تلك القوات تتعمد قتل املدنيني، وذلك ألن عمليات القصف تتم من 
  :يورد التقرير أعمال القتل اليت وقعت خالل الفترة اليت يغطيها على النحو اآليت. طائرات تتوفر هلا وسائل التحقق من أهدافها كافة

، جمموعة من 5/1/2010من مساء يوم الثالثاء املوافق  22:20عند حوايل الساعة  ةإلسرائيليطائرات االقصفت  •
تسبب متر عن الشريط احلدودي الفاصل، ما  1500على بعد حوايل ) 2(املواطنني شرق بلدة القرارة، يف شارع رقم 

أثرها وصفت باملتوسطة، نقلوا على  ، وإصابة ثالثة اخرين جبروح)عاماً 23(جهاد عبد الرحيم امحد السمريي يف قتل 
يوم من مساء  13:00أعلنت املصادر الطبية يف مستشفى ناصر عند حوايل الساعة كما  .إىل مستشفى ناصر خبان يونس

قصف يف ال، متأثرا جبراحه اليت أصيب ا )عاماً 22(حممود امحد عبد الغفور  عن وفاة، 6/1/2010األربعاء املوافق 
 .نفسه

من فجر يوم اجلمعة املوافق  00:50، عند حوايل الساعة اًواحد اًائرات احلربية اإلسرائيلية صاروخأطلقت الط •
القصف  وتسبب .معرب رفح يقريبة من نفق على الشريط احلدودي مع مصر شرق )مظلة( مستهدفة عريشة8/1/2010
، واملواطن مبارك رباع )عاماً 15(العمر  الطفل عدي حممد أبو حيش، البالغ من: قتل ثالثة مواطنني بينهم طفل، وهم يف

، وإصابة )عاماً 21(البالغ من العمر ) املهموم(، واملواطن نصر مجعة الترابني )عاماً 26(أبو شلوف، البالغ من العمر 
، شظايا يف الرأس، )عاماً 22(، بشظايا يف الوجه، وإبراهيم نظمي أبو طعيمة، )عاماً 22(حممد سامل أبو شلوف، 

 .املصادر الطبية إصابتهم باملتوسطةوصفت 
مساء  18:30عند حوايل الساعة  فلسطينينياستهدف ثالثة  -  على األقل - صاروخاً ةإسرائيلي استطالعأطلقت طائرة  •

زيتون بقرية  ووفقا للمعلومات فإن الشبان الثالثة تواجدوا يف حقل. مما تسبب يف قتلهم، 10/1/2010األحد املوافق 
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عوض حممد أبو نصري البالغ : وتسبب القصف يف قتلهم وهممتر،  1500بعد عن السياج الفاصل حوايل وادي السلقا ي
 ، من سكان خميم)عاماً 24(حسن إبراهيم القطراوي البالغ من العمر ، دير البلح، من سكان )عاماً 25(من العمر 
مستشفى هذا ونقلت جثث الضحايا إىل . رفح، من سكان )عاماً 19(حذيفة حممد اهلمص البالغ من العمر و النصريات

 .شهداء األقصى بدير البلح
من فجر يوم اجلمعة املوافق  12:50أطلقت الطائرات احلربية اإلسرائيلية صاروخ واحد، عند حوايل الساعة  •

، بالرغم من يف رفح، مل يبلغ عن إصابات) J(مستهدفة نفق على الشريط احلدودي مع مصر يف بلوك  8/1/2010
 .من القتلى سقطوا يف عمليات قصف مشاةعدد 

  
 استهداف الصيادين

وهي انتهاكات تنوعت بني منعهم من مزاولة العمل . د انتهاكاا املوجة ضد الصيادينقوات االحتالل اإلسرائيلي تصعي واصلت
األخضر واالستيالء على قوارم  من خالل إطالق النار جتاههم مبجرد نزوهلم إىل املياه، أو اعتقاهلم واقتيادهم إىل داخل اخلط

ويف حاالت االعتقال عادة ما ختضع الصيادين للممارسات متتهن من كرامتهم اإلنسانية خالل . وجرها إىل املوانئ اإلسرائيلية
  :يستعرض التقرير االنتهاكات املوجهة ضد الصيادين خالل الفترة اليت يغطيها التقرير كاآليت. عملية التوقيف واالعتقال

، عند 2010عام أيام  فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة يف عرض البحر، نريان أسلحتها الثقيلة، يف أول •
مساًء، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية اليت تواجدت يف عرض البحر غريب بيت الهيا، يف حمافظة  23:30حوايل الساعة 

دقيقة، دون وقوع إصابات، ولكن تواصل النار أجرب ) 15(مشال غزة، وتواصل إطالق النار بشكل متقطع ملدة 
  .الصيادين على مغادرة املنطقة، األمر الذي حال بني إكماهلم أعماهلم حبرية، ودون الوصول إىل مصادر رزقهم

مساء الثالثاء املوافق  11:00عند حوايل الساعة  سرائيلي نريان أسلحتها الرشاشةفتحت قوات اإلحتالل اإل •
اجلدير بالذكر أن . جتاه مراكب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ النصريات ودير البلح، مل يسجل إصابات، 5/1/2010

 .إىل أن غادرت مكاا ستمراإطالق النار جتاه مراكب الصيد 
فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي احلربية املتمركزة يف عرض البحر، نريان أسلحتها املتنوعة، عند حوايل الساعة  •

، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية اليت تواجدت يف حبر بيت الهيا يف 7/1/2010من مساء يوم اخلميس املوافق  15:00
ن إىل مغادرة املنطقة جناةً حبيام دون والصيادحمافظة مشال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيني وأعماهلم، ما دفع 

 .ارإكمال أعمال الصيد، ومل تسجل وقوع إصابات أو أضر
من يوم األحد املوافق  15:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نريان أسلحتها الرشاشة، عند حوايل الساعة  •

 .، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ النصريات، دون وقوع إصابات10/1/2010
يوم السبت املوافق من مساء  21:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نريان أسلحتها، عند حوايل الساعة  •

صيادين، وذلك مبجرد ) 7(من قوارب الصيد الفلسطينية كان يستقلها ) حسكات(قوارب ) 3(، جتاه 16/1/2010
متر عن الشاطئ غرب ميناء الصيادين يف رفح، مث تقدمت ) 500(نزوهلم للبحر حيث أن الصيادين مل يتجاوزا مسافة 

سليم مجال : صيادين، واملعتقلون هم) 7(ه القوارب الفلسطينية، واعتقلت زوارق مطاطية تابعة لقوات االحتالل جتا) 5(
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عام، وعواد عوض سيد ) 38(عام، وبرفقته حممد امحد القرم ، البالغ من العمر ) 32(حسن نعمان، البالغ من العمر 
عام، ورائد سعيد ) 28(عام، وبرفقته عوض منري عوض الصعيدي، البالغ من العمر ) 43(الصعيدي، ، البالغ من العمر 

عام، وزكي طروش، البالغ ) 26(عام، وبرفقته صفوت السلطان، البالغ من العمر ) 25(مجيل العشي، البالغ من العمر 
 .كما استولت تلك القوات على ثالث قوارب كان يستقلها الصيادون. عام) 45(من العمر 

البحر، نريان أسلحتها املتنوعة، عند حوايل الساعة فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي احلربية املتمركزة يف عرض  •
، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية اليت تواجدت يف حبر بيت الهيا يف 24/1/2010من فجر يوم األحد املوافق  00:10

مل و. ن إىل مغادرة املنطقة دون إكمال أعمال الصيدوغزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيني، ما دفع الصياد حمافظة مشال
 .تسجل وقوع إصابات أو أضرار

، وقذائف مدفعيتها عند حوايل الساعة الرشاشةاملتمركزة يف عرض البحر، نريان أسلحتها  ةبوارج اإلسرائيليال فتحت •
، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية اليت تواجدت يف حبر بيت الهيا يف 27/1/2010من فجر يوم األربعاء املوافق  5:00

من الصباح  10:10و 9:15مستهدفة الصيادين الفلسطينيني، وتكرر االستهداف عند حوايل الساعة حمافظة مشال غزة، 
نجاةً حبيام دون إكمال والن إىل مغادرة املنطقة ونفسه، دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع الصياد

 .أعمال الصيد
  

  فرض منطقة أمنية مبحاذاة احلدود
فتح نريان أسلحتها جتاه املناطق احملاذية حلدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكل شبه يومي،  اإلسرائيلي قوات االحتالل تواصل

مركز امليزان أن قوات االحتالل تستهدف كل من يت جيريها لاوتشري التحقيقات امليدانية . مستهدفة كل ما يتحرك يف املنطقة
اخل أراضي القطاع، وليس كما متر د) 1000(افات تتجاوز يف بعض األحيان يقترب من املناطق احلدودية مشاالً وشرقاً، ملس

متر ) 300(بأا تستهدف من يقترب من احلدود ملسافة ) يناير(ادعت يف منشورات ألقتها من الطائرات خالل شهر كانون األول 
  :يورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة مبحاوالت فرض املنطقة العازلة كاآليت .فقط

 
أطلقت قوات االحتالل املتمركزة على حدود الفصل الشرقية، صاروخاً واحداً من نوع أرض أرض، عند حوايل الساعة  •

، جتاه منطقة زراعية مفتوحة، تقع شرق مصنع املتوسط للباطون، 1/1/2010من مساء يوم اجلمعة املوافق  21:20
جوار مزرعة لألبقار، دون وقوع إصابات، ولكن احلادث  شرق عزبة عبد ربه، شرقي جباليا يف حمافظة مشال غزة، سقط

مشال  2010وهذا القصف يسجل كانتهاك أول لقوات االحتالل يف العام . أوقع أضراراً طفيفة يف أحد أجزاء املزرعة
وا وتفيد التحقيقات امليدانية أن قوات االحتالل استهدفت جمموعة من مقاومي كتائب أبو علي مصطفى، الذين كان. غزة

  .يستعدون إلطالق صاروخ حملي الصنع جتاه األراضي احملتلة ولكنهم جنوا من القصف
، أرض فارغة 1/1/2010من مساء يوم اجلمعة املوافق  11:30قصفت طائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوايل الساعة  •

 .تقع شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا ومل يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات
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من مساء يوم االثنني املوافق  16:55طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوايل الساعة  أطلقت •
، جتاه شابني كانا يستقالن دراجة نارية، ويسريان على طريق صالح الدين الرئيس، قرب مقر اإلدارة 4/1/2010

وتفيد التحقيقات . أن يوقع ذلك إصابات أو أضرار، شرق خميم جباليا، يف حمافظة مشال غزة، دون )سابقاً(املدنية 
امليدانية أن املستهدفني من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، كانوا عائدين من مهمة مقاومة قرب معرب إيرز، وقد جنوا 

 .من االستهداف
ند حوايل الساعة أطلقت مدفعية االحتالل املتمركزة على حدود الفصل الشرقية، ثالثة قذائف مدفعية، بشكل متتايل، ع •

، سقطت يف منطقة مفتوحة باملنطقة الزراعية الواقعة شرق عزبة 7/1/2010من بعد ظهر يوم اخلميس املوافق  12:30
 14:45وعاودت املدفعية قصفها عند حوايل الساعة . عبد ربه، شرق جباليا، يف حمافظة مشال غزة، دون وقوع إصابات

ثالث قذائف مدفعية، سقطت يف منطقة أبو صفية شرق جباليا، دون وقوع من مساء يوم اخلميس نفسه، حيث أطلقت 
 .نجاة حبياملل واهلربإصابات، ولكن توايل القصف دفع املزارعني إىل ترك أراضيهم وأعماهلم الزراعية 

من ، منشورات، على مناطق خمتلفة 7/1/2010ألقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، صباح اخلميس املوافق  •
، توجه فيها رسائل ديد للفلسطينيني، حيث احتوى املنشور رساليت ديد على وجهيه، حتدثت الرسالة قطاع غزة

متراً، وقالت فيه أن من يقترب من احلدود يعرض  300األوىل عن عدم االقتراب من حدود الفصل ملسافة تزيد عن 
مبا يعين تكريس االحتالل للمنطقة العازلة . رقية والشماليةحياته للخطر، ودعمت الرسالة خبارطة حلدود قطاع غزة الش

أما الرسالة الثانية فقد وجهت خالهلا حتذيراً للسكان املدنيني داخل . املنصرماليت أعلن عنها قبل عامني، وأكد عليها العام 
هريب العتاد العسكري، باإلرهابية، وأصحاب األنفاق، وم - اليت تسميهم - إن العناصر: "منازهلم، وقالت فيها بالنص

وريب العتاد العسكري وحفر األنفاق يشكل هدفاً دائما لعملياا،  -املقاومة -يعرفون علم اليقني أن استمرار العمليات
حفر األنفاق من منازلكم أو :" وأضاف املنشور أن". إال أم يواصلون العمل من مناطق سكناكم واالحتماء بكم

اد العسكري إىل القطاع من قبل العناصر الضالعة يف هذه الصناعة إمنا يشكالن خطرا على بالقرب منها وريب العت
اتلي  -ال تقفوا مكتويف األيدي إزاء استخدامكم من قبل العناصر" ، "حياتكم وحياة أوالدكم وعائالتكم وممتلكاتكم

حتملوا مسئولية "" رر مبمتلكاتكمهؤالء لن يقفوا إىل جانبكم حني يلحق بكم األذى أو الض -تسميها باإلرهابية
وتعد هذه الرسالة ديداً مباشراً حلياة السكان املدنيني كافة، داخل منازهلم أو يف املناطق السكنية املختلفة ". مستقبلكم

 .يف قطاع غزة، ما ينذر وبشكل كبري بارتكاب االحتالل جلرائم حرب حبق املدنيني الفلسطينيني خالل األيام القادمة
، حاوية 7/1/2010اخلميس املوافق من مساء يوم  23:50ت طائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوايل الساعة قصف •

كانت تقع يف أرض مفتوحة يف منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إىل تدمريه ) كونتينر(قل بضائع فارغة ت
 .دون التبليغ عن وقوع إصابات

، منشورات، 7/1/2010من صباح يوم اخلميس املوافق  9:20ة، عند حوايل الساعة النفاث ةطائرات اإلسرائيليالألقت  •
. فيها ديد للفلسطينيني، حيث احتوى املنشور رساليت ديد على وجهيه تمتفرقة من حمافظة رفح، وج أحناءعلى 

متراً، وقالت فيه أن من يقترب من  300حذرت الرسالة األوىل من مغبة االقتراب من حدود الفصل ملسافة تزيد عن 
الة الثانية فقد وجهت أما الرس .احلدود يعرض حياته للخطر، ودعمت الرسالة خبارطة حلدود قطاع غزة الشرقية اجلنوبية
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باإلرهابية، وأصحاب  -اليت تسميهم - إن العناصر': خالهلا حتذيراً للسكان املدنيني داخل منازهلم، وقالت فيها بالنص
وريب العتاد العسكري وحفر  -املقاومة -األنفاق، ومهريب العتاد العسكري، يعرفون علم اليقني أن استمرار العمليات

' :وأضاف املنشور أن. 'دائما لعملياا، إال أم يواصلون العمل من مناطق سكناكم واالحتماء بكماألنفاق يشكل هدفاً 
حفر األنفاق من منازلكم أو بالقرب منها وريب العتاد العسكري إىل القطاع من قبل العناصر الضالعة يف هذه الصناعة 

لكاتكم، ال تقفوا مكتويف األيدي إزاء استخدامكم من إمنا يشكالن خطرا على حياتكم وحياة أوالدكم وعائالتكم وممت
'' هؤالء لن يقفوا إىل جانبكم حني يلحق بكم األذى أو الضرر مبمتلكاتكم -اتلي تسميها باإلرهابية -قبل العناصر

يف املناطق وتعد هذه الرسالة ديداً مباشراً حلياة السكان املدنيني كافة، داخل منازهلم أو . 'حتملوا مسئولية مستقبلكم
السكنية املختلفة يف قطاع غزة، ما ينذر وبشكل كبري بارتكاب االحتالل جلرائم حرب حبق املدنيني الفلسطينيني خالل 

 .األيام القادمة
  

  االعتداء على املنازل السكنية
جماورة وتلحق  واصلت قوات االحتالل استهداف املنازل السكنية سواء بشكل مباشر من خالل قصفها أو بقصف أهداف تكون

كما شهد شهر كانون الثاين إغراق عشرات املنازل السكنية مبياه األمطا، ما أحلق أضرار يف . أضرار جسيمة يف املنازل السكنية
  : يورد التقرير األحداث اليت أحلقت أضرار باملنازل السكنية كاآليت. عشرات املنازل السكنية

، صاروخاً 8/1/2010بعد منتصف ليل اجلمعة املوافق  00:15 الساعة أطلقت طائرات االحتالل احلربية، عند حوايل •
استهدف قطعة أرض فارغة إىل الشمال الغريب من مدرسة أبو العالء املعري يف منطقة القرارة مشال شرق خان يونس، 

االحتالل دقائق عادت طائرات  10وبعد حوايل . أدى ذلك إىل إحلاق دمار جزئي يف مرتل جماور دون وقوع إصابات
لتطلق صاروخني جتاه مرتلني جماورين ما أدى إىل تدمريمها بشكل كامل، بينما جنا سكان املنازل من القصف ملغادرم 

فردا،  27ويقطن املنازل الثالثة أربع عائالت قوامها  .ول حتسباً من تكرار عملية القصفاملنازل بعد سقوط الصاروخ األ
ملنازل باإلجيار بعد أن هدمت قوات االحتالل مرتليهما خالل العدوان اإلسرائيلي من منهما عائلتني تقيم يف هذه ا

 .8/1/2010الرصاص املصبوب بتاريخ 
تضررت العشرات من املنازل الواقعة على جانيب جمرى وادي غزة، الذي ميتد من خط التحديد الفاصل شرقا حىت شاطئ  •

ات املساء يف الربد الشديد وحتت مياه األمطار، كما غادر سكان البحر غربا، حيث أجرب ساكنيها علي اخلروج يف ساع
جاء ذلك بعد أن أقدمت قوات االحتالل عند حوايل الساعة . اخليام واألخصاص اليت تقع يف جمرى الوادي نفسه بيوم

لة ملنع على فتح سد وادي غزة، الذي تقيمه منذ سنوات طوي 18/01/2010السادسة من مساء يوم االثنني املوافق 
مياه األمطار من االنسياب الطبيعي إىل قطاع غزة وحرمان اخلزان اجلويف يف القطاع من مصدر من مصادر تغذيته 

وعلى الفور أعلنت مكربات . فاندفعت كميات كبرية من املياه كالسيل اجلارف عرب وادي غزة، جارفة كل شيء أمامها
املنطقة حيث هرع السكان وغادروا مساكنهم تاركني ممتلكام اليت الصوت باملساجد يف قرية املغراقة ضرورة إخالء 

غمرا املياه، حيث تسببت يف إتالف مقتنيات تلك املنازل من األثاث واملواد الغذائية كما مل يتمكن السكان وهم يف 
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سببت املياه يف معظمهم من البدو من إنقاذ املواشي والدواجن حيث أدي ذلك لنفوق العشرات منها، من جانب أخر ت
 .قطع احلركة بني قرية املغراقة ومدنية الزهراء وخميم النصريات

  
 

 العنوان فراداأل ددع االسم م
 املغراقة 6 ماهر سليمان مبارك املالحلة 1
 املغراقة6امحد ابراهيم امحد محودة 2
 املغراقة2مصطفي سالم سامل اخلمايسة 3
 راقةاملغ 6 سالم سلمان سالم املالحي 4
 املغراقة 5 عطا اهللا سالم سامل ناجي 5
 املغراقة 2 سالمة سعيد عمرية الرضاوين 6
 املغراقة 7 سلمان عوض عليان العيماوى 7
 املغراقة3علي مرزق سلمي الرش 8
 املغراقة5سامل خليل سويلم املالحي 9

 املغراقة 10 سليمان سالم عطا اهللا القديري 10
 املغراقة 9 املالحة رشيد سالم عودة 11
 املغراقة 5 سعيد عمرية محدان الرضاوين 12
 املغراقة7سعيد مساعد رشيد املالحلة 13
 املغراقة5امحد يوسف عبد الفتاح الشرباصي 14
 املغراقة 2 نبيل توفيق مجيل القيشاوي 15
 املغراقة 5 فايز خليل حممد فرج اهللا 16
 غراقةامل 8 حممد عيد سلمان اجلبريي 17
 املغراقة 2 مسلم سويلم حسان املليحي 18
 املغراقة7مرزق علي مرزق الرش 19
 املغراقة4سليمان علي مرزق الرش 20
 املغراقة 6 فايز عطية مرزق الرش 21
 املغراقة 6 عيد مساعد سعيد الرضاوين 22
 املغراقة 8 شعبان مصطفي سالم اخلمايسة 23
 املغراقة2ن املالحيسالمة عودة اهللا سليما 24
 املغراقة7عيد حسن حسني املطوي 25
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 املغراقة10خليل ظاهر اخلباري 26
 املغراقة 11 خليل حممد حسني حجو 27
 املغراقة 8 سالم سلمان سالمة الوكايدة 28
 املغراقة 7 حممد حسن حسني املطوي 29
 املغراقة8حسن حممود امحد شاهني 30
 املغراقة8ان الدراوشةعران درويش عرس 31
 املغراقة 6 سامل سالم عودة املالحلة 32
 املغراقة 1 عماد حممد هاشم شلدان 33
 املغراقة 7 امحد عبد املعطي امحد الرفايت 34
 املغراقة 9 عيد سلمي مخيس ابو نار 35
 املغراقة5خليل سويلم خليل املالحي 36
 غراقةامل2حممد سالمة عودة اهللا املالحلة 37
 املغراقة 10 فايز حسن حسني املطوى 38
 املغراقة 6 امحد امبارك امحد ابريك 39
 املغراقة 9 سليمان مساعد سعيد املالحلة 40
 املغراقة 9 سليمان سالم عودة املالحلة 41
 املغراقة2خليل عطا اهللا سليمان املالحلة 42
 املغراقة 2 عدنان مصطفي سالم اخلمايسة 43
 املغراقة 6 محد عايش حسني ابو حجيلةا 44
 املغراقة 4 انتصار رزق امحد عبد ربه 45
 املغراقة 2 ياسني حسن امحد حجو 46
 املغراقة4دولت حسن امحد عمر 47
 املغراقة6عطية سلمان حممد ابو عمرة 48
 املغراقة 7 ابراهيم حممد حممد عابد 49
 قةاملغرا 6 رفعت عبد العال جابر مصلح 50
 املغراقة 5 حممد حممود امحد شاهني 51
 املغراقة4منصور عرفات مصطفي عريف 52
 املغراقة8صاحل حممد امساعيل ابو سكران 53
 املغراقة6جرب حممود امحد شاهني 54
 املغراقة 2 حممد حممد ابراهيم اخلمايسة 55
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 املغراقة12سليمان حممد محد اخلمايسة 56
 املغراقة 10 يم الصفديماجد حممد سل 57
 املغراقة 8 فتحي حسني حممد املالحلة 58
 املغراقة 2 صبحة امحد سلمان املالحى 59
 املغراقة6عمر عمار عرسان املالحلة 60
 املغراقة9عبد الرمحن عويض عليان العيماوي 61
 املغراقة 5 حسان حممد املالحلة 62
 املخيم اجلديد -ت النصريا 3 امحد صالح حممد ابو غولة 63
 املخيم اجلديد -النصريات  5 مازن صالح حممد ابو غولة 64
 املخيم اجلديد -النصريات  6 كامل سليم محاد الربايعة 65
 الربيج وادي غزة2عوين سامل محدان ابو حلحول 66
 الربيج وادي غزة5حممد مبارك حبريي ابو سبيخة 67
 الربيج وادي غزة 4 تيسري حممد مبارك ابو سبيخة 68
 الربيج وادي غزة 2 امين حممد مبارك ابو سبيخة 69
 الربيج وادي غزة 1 فاطمة سليمان سالمة ابو سبيخة 70
 الربيج وادي غزة 7 حممد عليان سالمة النباهني 71
 الربيج وادي غزة7فايز عبد العزيز حسن النجدي 72
 ادي غزةالربيج و 2 عابد فايز عبد العزيز النجدي 73
 الربيج وادي غزة 4 منر عبد املعطي مجعة احلناجرة 74
 الربيج وادي غزة 2 شادي عبد املعطي مجعة احلناجرة 75
 الربيج وادي غزة 2 هشام عبد املعطي مجعة احلناجرة 76
 الربيج وادي غزة8فايز امحد ابراهيم صباح 77
 الربيج وادي غزة5علي شاكر حسني ابو عجوة 78
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  :برااحلركة على املع
ربط قطاع غزة بالعامل اخلارجي، وومسحت بفتحها جزئياً ولساعات معدودات خالل واصلت قوات االحتالل إغالق املعابر اليت ت

كما مسحت مبغادرة مرضى ومسافرين من . اليوم مسحت خالهلا مبرور بضائع وسلع إىل قطاع غزة وتصدير زهور وتوت أرض
ويورد التقرير موجز لعمل املعابر . ت أو أعضاء الوفود األجنبية اليت تأيت للتضامن مع سكان القطاع احملاصرينطلبة ومحلة إقاما

  :كاآليت
  ):إيرز(معرب بيت حانون 

كما  أيام، كانت بسبب اإلجازات وهي أيام السبت فقط، هذا ويستمر منع التجار من الدخول،) 5(مدة gأغلقت قوات االحتالل املعرب بشكل كلي 
وتفرض قيوداً على سفر املرضى ومرافقيهم، وعلى مرور املوظفني العرب واألجانب العاملني يف املؤسسات الدولية، ودخـول الصـحفيني ومـوظفي    

ـ  ). اللنيب(الذين يزورون أقارب هلم يسكنون يف القطاع، واملسافرين إىل معرب جسر الكرامة  48السفارات، وفلسطينيي ال وات وعلى الرغم مـن أن ق
ور وكـذلك  االحتالل ال تغلق معرب بني حانون يف وجه احلاالت املشار إليها، إال أنه ال يعمل بشكل طبيعي كما يف السابق حيث حيرم العمال من املـر 

كما تصاحب . وعليه فإن عدد املسموح هلم بالدخول يتفاوت من يوم آلخر. املسافريين ألغراض دينية أو اجتماعية أو سفر وسياحة من سكان القطاع
وميكن تلخيص حركة املسافرين على . عملية إصدار التصاريح الالزمة للمرور عن املعرب معوقات كثرية تضعها قوات االحتالل أمام من يرغبون يف السفر

" BMC"من رجال األعمال) 63(و". اللنيب"من املواطنني املسافرين إىل معرب الكرامة ) 114. (مرافقاً معهم) 776(مريضاً، و) 798: (املعرب كاآليت
من فلسطينيي األراضي احملتلـة يف العـام   ) 444(و. صحافياً أجنبياً) 90. (من الدبلوماسيني والسفراء) 81. (من موظفي املؤسسات الدولية) 513(

  .، كانوا يف زيارة ألقارب هلم يف حمافظات غزة1948
  

  ):كارين(معرب املنطار 
 أتاحت خالهلـا توريـد    2010) يناير(لتوريد البضائع  خالل شهر كانون الثاين فتحاً جزئياً أيام ) 8(نطار ملدة مسحت قوات االحتالل بفتح معرب امل

عبارة عن أعالف وحبوب، يف حني بلـغ عـدد أيـام     ة الشاحناتقيه، وبسلطة املياوموردة لصاحل صمة من بينها شاحنتني حمملة باحلشاحنة ) 551(
 د والتـوت األرضـي،  والورب حمملةشاحنة ) 40(وفيما يتعلق بالصادرات فقد مسحت قوات االحتالل بتصدير  .يوم) 23(يف وجه الواردات اإلغالق 
اً إغالقاً كلياً خـالل الفتـرة   يوم) 13(فيما أغلقت املعرب ، هي األيام اليت مسحت فيها بفتح املعرب جزئياً أمام الصادرات الفلسطينية يوماً) 18( خالل
  .نفسها

  )26/1/2010حىت تاريخ : (معرب رفح
يوماً من شهر يناير، حيث يفتح املعرب لوقت قصري جداً يف معظم األيام للسماح بعودة العـالقني مـن   ) 22(مسح بفتح معرب رفح لعدة ساعات، خالل 

) 4155(عدد املغادرين من املعـرب  ومسح مبغادرة جرحى ومرضى ومرافقينهم، حيث بلغ . اجلانب املصري إىل داخل القطاع دومنا إعالن عن فتح املعرب
وبذلك فقد تراجع عدد املغادرين بشكل كبري خالل شهر . من املرضى والطلبة ومحلة االقامات وأعضاء الوفود الطبية والصحفية اليت قدمت لقطاع غزة

ومرافقيهم والعالقني على اجلانب املصري  من بينهم جرحى ومرضى) 1563(كما مسح بعودة . مقارنة مع األشهر السابقة 2010) يناير(كانون الثاين 
، والوفود الطبية والصحفية العربية واألجنبية كما أعيدت جثتني ملرضى توفوا )3( ضمن قافلة شريان احلياةشاحنة ) 131(من املعرب، باإلضافة لدخول 

  .يف مصر

  )26/1/2010حىت تاريخ : ()شالومكريم (أبو سامل رم معرب ك
شـاحنة حمملـة   ) 1739(يوم من شهر يناير حيث مسحت بدخول ) 15(بفتح معرب كريم شالوم لعدة ساعات يومياً خالل  مسحت قوات االحتالل 

كما مسحت تلك . ات اإلنسانيةبأنواع خمتلفة من البضائع بني مواد غذائية، وطبية، ومواد غذائية متنوعة، وأنواع من املواد املختلفة االستخدام، واملساعد
). لتـر  5,628,675(شاحنة حمملة بالسوالر الصناعي حتمل ) 135(، و)طن 170,4574(شاحنة حمملة بغاز طهي حتمل ) 83(القوات بدخول 
  ).زهرة 1212396(شاحنة زهور حتمل ) 12(، و)كغم 32517.2 (شاحنة توت أرضي  حتمل ) 23(ومسحت بتصدير 
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  اخلامتة

ل اإلسرائيلية قدماً يف انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين، والقانون مركز امليزان حلقوق اإلنسان يرى يف مضي قوات االحتال
ي الدويل حلقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز اتمع الدويل عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية جتاه املدنيني يف األراض

  .ة على وجه اخلصوصالفلسطينية احملتلة ويف قطاع غز
  

وعلى حنو مفاجئ يف وادي غزة فإن مركز امليزان  األضرار املادية واملعنوية النامجة عن اندفاع كميات هائلة من املياهوفيما يتعلق ب
استمرار سياسة منع االنسياب الطبيعي للمياه يشدد على مسئولية قوات االحتالل عن األضرار املادية ويعرب املركز عن استنكاره 

احلاد يف مياه الشرب الذي يعانيه القطاع منذ سنوات يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون باجتاه قطاع غزة، يف ظل النقص 
  .الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 
كما جيدد مركز امليزان حلقوق اإلنسان استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية املوجهة ضد الصيادين الفلسطينيني، 

أيت يف سياق متصل من القيود اليت تفرضها قوات االحتالل على السكان يف قطاع غزة يف إطار احلصار الشامل الذي تفرضه واليت ت
كما أن االنتهاك اجلديد يأيت ليؤكد على استمرار . على القطاع وحترم سكانه من حقهم يف العمل وتنتهك مجلة حقوقهم اإلنسانية

ما يعين حرمام من   2009) مارس(لرتول إىل البحر ملسافة تقل عن تلك اليت حددا يف آذار منع قوات االحتالل الصيادين من ا
 .مزاولة عملهم

مركز امليزان حلقوق اإلنسان يطالب اتمع الدويل بالتدخل حلماية الصيادين الفلسطينيني، وجيدد دعوته منظمات حقوق اإلنسان 
سع محلة تضامن مع الصيادين الفلسطينيني واملسامهة يف فضح االنتهاكات اجلسيمة واملنظمة ومنظمات اتمع املدين يف العامل إىل أو

  .اليت ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي حبقهم
  

واملركز جيدد مطالبته املتكررة للمجتمع الدويل بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي 
والعمل على تطبيق العداىل يف األراضي الفلسطينية احملتلة . الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان لقواعد القانون

  .ومالحقة جمرمي احلر اإلسرائيليني ومن أمروا بارتكاب هذه اجلرائم وتقدميهم للعدالة
  

 مع الدويل جتاه انتهاكات حقوق اإلنسان وقواعدواملركز يشدد على ضرورة إاء حالة اإلفالت من العقاب اليت ميزت سلوك ات
  .القانون الدويل اإلنساين يف األراضي الفلسطينية احملتلة

 انتهى


