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  مقدمة
  

 وقواعد اإلنسان لحقوق اإلسرائيلية االنتهاكات يلخص لذيا الثاني تقريره ينشر اإلنسان لحقوق الميزان مركز

 اإلسرائيلية االنتهاكات التقرير ويظهر. 2010 فبراير شباط شهر خالل غزة قطاع في اإلنساني الدولي القانون

 ثم ومن االنتهاكات، هذه عن الناجمة والخسائر الضحايا حول وإحصاءات أرقام بعرض يبدأ حيث وضحاياها،

  .الزمني حدوثها تسلسل حسب األحداث عراضباست يبدأ
  

 القتل عمليات سياق في الفلسطينيين، واستهداف القصف عمليات اإلسرائيلي االحتالل قوات بمواصلة يبدأ

 يتصادف من أو مطلوبين أنهم تدعي ممن الفلسطينيين باستهداف تقوم االحتالل قوات أن حيث المستهدف،

 قتل حق نفسها وتعطي اإلنساني الدولي القانون لقواعد تكترث أن دون الحدود من قريبة مناطق في وجودهم

  . االشتباه لمجرد الفلسطينيين
  

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

 جريمة وهي. والشمالية الشرقية دودالح طول على متر كيلو حوالي إلى تصل عازلة أمنية منطقة فرض إلى

 فيها أراضي يملكون الذين والمزارعين المناطق تلك سكان حياة تهديد لجهة خطيرة تداعيات عليها يترتب

 ألغراض المخصصة القطاع أراضي من مهمة نسبة واقتطاع رزقها، مصدر من األسر عشرات وحرمان

 مجموع من مهمة نسبة وتمثل زراعية أراضي هي كافة المستهدفة األراضي أن إلى بالنظر الزراعة،

 عمليات) 7( التقرير يغطيها التي الفترة وشهدت. غزة قطاع في الزراعة ألغراض المخصصة األراضي

  .الزراعية الدونمات عشرات االحتالل آليات خاللها جرفت توغل،
  

 غزة، قطاع من تلفةمخ مناطق مستهدفة والمدفعي الصاروخي القصف عمليات االحتالل قوات واصلتو

 عمليات أن كما. فلسطينية ومنشآت منازل في مادية أضراراً وألحقت بجروح، مواطنين إصابة عن أسفرت

  .منهم والنساء األطفال السيما المدنيين السكان نفوس في والهلع الرعب من حالة تثير فسهان القصف
  

 التي القيود من متصل سياق في تأتي التي نيين،الفلسطي الصيادين ضد الموجهة انتهاكاتها قواتتلك ال وصعدت

 من سكانه وتحرم القطاع على تفرضه الذي الشامل الحصار إطار في غزة قطاع في السكان على تفرضها

  . اإلنسانية حقوقهم جملة وتنتهك العمل في حقهم
  

 من ومنعهم ينالصياد اإلسرائيلي االحتالل قوات استهدافمواصلة  2010) فبراير( شباط شهر شهد وقد

. البحر شاطئ حتى المطاطية الحربية بالزوارق ومالحقتهم تجاههم نار إطالق حاالت وتكرار عملهم، مزاولة

 قوات استولت كما. البحر في نصبوها قد كانوا التي شباكهم بتمزيق االحتالل قوات قامت أخرى حاالت وفي

 الصيادين ضد انتهاكاتها من االحتالل قوات صعيدت ويأتي. صيادين أربعة واعتقلت صيد قاربي على االحتالل

 .األسماك من محددة أنواع هجرة بمواسم ترتبط التي الصيد مواسم خالل
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  عمليات القتل المستهدف

حيث تستهدف  المستهدف، القتل عمليات سياق في الفلسطينيين، استهدافواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

بالصواريخ من الطائرات، فيما يشبه جرائم القتل خارج نطاق القضاء أو ما  فلسطينيين بالقتل عبر قصفهم

اصطلح على تسميته بعمليات االغتيال والتصفية الجسدية، مع الفارق أن المستهدف هنا ليس معروفاً وال توجد 

مل سالحاً، أو عليه قبيل مقتله، وإنما يستهدف لكونه يلبس لباساً عسكرياً، أو يح  ةتهم أو ادعاءات إسرائيلي

على يغطيها خالل الفترة التي  حادث واحد ارتكبته تلك القواتيورد التقرير  .القترابه من المناطق الحدودية

 :األتيالنحو 
 

من صباح يوم الخميس الموافق  10:15قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة 

بالقرب من  ابعة للجبهة الديمقراطية، بينما كانا يقفانأعضاء المقاومة الوطنية الت، اثنين من 11/2/20010

المواطن فارس أكرم أحمد  وتسبب القصف في قتلمحطة عبيد للوقود شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة 

 شمالمن سكان  ،)اًعام 24(، كما أصيب المواطن أدهم علي صبح .مدينة غزةمن سكان  )اًعام 27( ،جابر

 .خطيرةغزة، حيث وصفت جراحه بال

  

  :عازلةفرض منطقة أمنية استهداف المدنيين وممتلكاتهم ل

محاوالتها طار المناطق القريبة من الحدود، في إ وممتلكاتهم فيلمدنيين ا قوات االحتالل استهداف واصلت

وتشير . متر إلى الغرب من السياج الحدودي) 300(لمسافة علن أنها فرض منطقة أمنية عازلة تلالحثيثة 

صل إلى حوالي الرصد والمراقبة التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى أن هذه المنطقة تعمليات 

، حيث أنها تستهدف كل ما يتحرك في نطاق هذه الشرقية والشماليةقطاع غزة حدود امتداد ى كيلو متر عل

  .المسافة وليس كما تعلن

لجهة تهديد حياة السكان والمزارعين أو لجهة سواء تداعيات خطيرة فرض المنطقة العازلة ترتب على وي

بالنظر إلى أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل  من مصدر رزقها األسرحرمان عشرات 

   .نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

ررة واستهداف قوات االحتالل بشكل مباشر كما برزت خالل الفترة التي يتناولها التقرير االعتداءات المتك

التي سبق وأن دمرتها  )إيرز(المنطقة الصناعية  ثناء عملهم فيأ، عمال جمع وتكسير ركام المباني المهدمةل

التي تعيد استغاللها في صنع  -، بغية تكسير ركام المباني المهدمة، وبيعها لمعامل الطوبقوات االحتالل

  :كاآلتيعازلة  أمنيةهاكات ذات العالقة بفرض منطقة يورد التقرير االنت الطوب
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الثقيلة، عند حوالي 

، تجاه عدد من العمال الفلسطينيين الذي تواجدوا 1/2/2010من بعد ظهر يوم االثنين الموافق  12:30الساعة 

التي تعيد  -، بغية تكسير ركام المباني المهدمة، وبيعها لمعامل الطوب)إيرز(الصناعية المدمرة  في المنطقة

نظراً لعدم إدخال قوات االحتالل لمواد البناء إلى القطاع منذ سنوات، وذلك في  -استغاللها في صنع الطوب

 .باتإطار الحصار التي تضربه تلك القوات على قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصا
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أطلقت قوات االحتالل المتمركزة على طول السياج الفاصل شرق حي الشجاعية النار عند حوالي الساعة 

، صوب منازل المدنيين الواقعة شرق حي الشجاعية، هذا ولم 1/2/2010من مساء يوم االثنين الموافق  4:00

  .يسفر الحادث عن وقوع أضرار في المدنيين وممتلكاتهم

  

حتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات اال

، تجاه المشاركين في المسيرة األسبوعية ضد فرض 8/2/2010من صباح يوم االثنين الموافق  11:30

تطوعين االحتالل منطقة عازلة جوار حدود الفصل، دون وقوع إصابات، وتفيد التحقيقات الميدانية أن م

المبادرة المحلية في بيت حانون، قرروا تنظيم مسيرة أسبوعية للمناطق الحدودية بصحبة : يحملون مسمى

متضامنين أجانب، تضامناً منهم مع المزارعين الفلسطينيين، وتعبيراً عن رفضهم فرض االحتالل منطقة 

فقد : لزعانين، لباحث المركزصابر ا: وحسب المعلومات التي صرح بها مسئول المبادرة. حدودية عازلة

من صباح االثنين تجاه  11:00انطلقت المسيرة من أمام المدرسة الزراعية شمال بيت حانون عند الساعة 

 -من جنسيات مختلفة -مشاركاً، من بينهم أربع متضامنات أجنبيات) 40(المنطقة الحدودية الشمالية، وتضم 

تي الفاصل شمال منطقة المزبلة، وبمجرد اعتصامهم في المكان حتى وصلوا على بعد أمتار من الجدار األسمن

ورفع األعالم الفلسطينية على تلك األرض، صرخ عليهم الجنود المتمركزين داخل إحدى أبراج المراقبة 

اإلسمنتية، ثم بدءوا بإطالق النار في الهواء، ثم قربهم، ثم تجاههم بشكل مباشر، ما حذا بالمشاركين على 

الجدير ذكره أن تجمع المبادرة نظم مسيرات مماثلة في أيام االثنين . كان قبيل إصابة أحدهم بسوءمغادرة الم

 .من األسابيع السابقة إلى مناطق مختلفة من مناطق بيت حانون الحدودية

  

 فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بكثافة، عند

، تجاه المنطقة الشمالية من يابسة شاطئ 9/2/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  23:20حوالي الساعة 

وتواصل إطالق النار عدة دقائق، ولم يبلغ عن  -غربي منطقة السيفا شمال غرب بيت الهيا -بحر بيت الهيا

 .وقوع إصابات أو أضرار

  

الشريط الحدودي نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف المدفعية  فتحت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب

م، استهدفت فيه المنطقة الشمالية الشرقية من 11/2/2010صباح الخميس الموافق  7:20عند حوالي الساعة 

، سقطت قذيفة على منزل سكني يعود ملكيته للمواطن إسماعيل سلمان سلمي )جحر الديك(قرية وادي غزة 

عاما، أسفر عن إصابة ثالثة من أطفاله كانا يستعدان للذهاب إلى المدرسة )42(غ من العمر الترابيين البال

حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح، وأفادت المصادر الطبية عن إصابة الطفلة منى 

ا، شظايا عام)12(عاما أصيبت بجروح في الرأس، عفاف )11(أعوام، بشظايا في الرأس والعنق، أحالم )5(

، النفاياتفي الرأس الوجه، الجدير بالذكر أن قوة راجلة تابعة لقوات اإلحتالل توغلت إلى محيط مكب 

  .من مساء نفس اليوم 4:00واستمرت عملية التوغل حتى الساعة 

  

سلمي  أنا إسماعيل سلمان:" ووفقا إلفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها والد الضحايا لباحث المركز جاء فيها ما يلي

أفراد، وأسكن في منزل مكون من )10(عاما، متزوج ولدى أسرة مكونة من )42(الترابيين البالغ من العمر 

، قرب حووز المياه ، عند حوالي )جحر الديك(غرفتين مسقوفة باالسبستوس، ويقع في قرية وادي غزة 
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طعام الفطور ألطفالي في م، إستيقضت من النوم وأعدت 11/2/2010صباح الخميس الموافق  6:00الساعة 

الكشك المجاور لمنزلي سمعت صوت أعيرة نارية شمال شرق منزلي، وبينما كان أوالدي يستعدون للذهاب 

للمدرسة سمعت صوت إنفجار كبير، أعقبه صوت تكسير وصراخ أطفالي، انتقلت لمنزلي شاهدت تكسير ولم 

دت أطفالي كانت الدماء تسيل من وجوههم، أستطع فتح الباب ودخلت للمنزل عبر فتحة في الجدار، شاه

فنقلتهم إلى جوار المدرسة القريبة حيث شعرت أنها أكثر أمنا حينها وصلت سيارات تابعة لجمعية الهالل 

 "األحمر وأقلتني وأطفالي إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح، والزال أطفالي يتلقون العالج في المستشفى

  

، 13/2/2010من مساء يوم السبت الموافق  11:30يفة مدفعية عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل بقذ

أرض فارغة بالقرب من سوق السيارات في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة، ولم يسفر القصف عن 

 .وقوع إصابات أو أضرار تذكر

  

لحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أس

، تجاه المزارعين الذين كانوا يرعون مزروعاتهم في 13/2/2010من مساء يوم السبت الموافق  16:45

المنطقة الزراعية الواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية شرقي جباليا، في محافظة شمال غزة، على مسافة 

دقائق  5، ولكن تواصل إطالق النار لمدة تقارب المتراً من حدود الفصل، دون وقوع إصابات 400تقدر بـ

الجدير ذكره أن قوات االحتالل تواصل فرضها منطقة . دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم والفرار بحياتهم

  .عازلة بمحاذاة حدود الفصل، وتستهدف كل من يقترب من تلك الحدود
 

قرب السياج الفاصل شرق قرية وادي غزة فتح جنود االحتالل الذين ترجلوا من سيارة جيب كانت تسير 

عاماً، وذلك عند حوالي الساعة ) 17(نيران أسلحتهم صوب الفتى يوسف محمد أحمد األطرش ) جحر الديك(

، وقد تم نقل المصاب إلى عيادة البريج الحكومية ومن ثم حول إلى 14/2/2010مساء األحد الموافق  03:00

 .ووصفت جراحه بالمتوسطةمستشفى شهداء األقصى في دير البلح 

  

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل 

، تجاه عدد من عمال جمع 16/2/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:00متقطع، عند حوالي الساعة 

دود الفصل شمال مستوطنتي ايلي سيناي ودوجيت وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب ح

متراً من حدود الفصل شمال بيت الهيا، وتكرر االستهداف نفسه عند حوالي الساعة  350المخليتين، على بعد 

، حيث يتواجد عشرات العمال الذين يبحثون عن الحصى بين 17/2/2010من يوم األربعاء الموافق  9:30

والتي كانت تربط مستوطنات شمال غزة  -ل الشوارع المعبدة باألسفلتمادة الفسكورس التي توضع أسف

بهدف بيعها للمواطنين الذين يستخدمونها في أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون  -ببعضها سابقاً

 .والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات
 

إلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل ا

، تجاه المزارعين الذين كانوا يرعون مزروعاتهم في 20/2/2010من مساء يوم السبت الموافق  17:05

 متراً من حدود 400المنطقة الزراعية الواقعة شرق جباليا، في محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـ
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. الفصل، دون وقوع إصابات، ولكن تواصل إطالق النار دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم والفرار بحياتهم

الجدير ذكره أن قوات االحتالل تواصل فرضها منطقة عازلة بمحاذاة حدود الفصل، وتستهدف كل من يقترب 

  .من تلك الحدود
 

صل الشرقية، نيران أسلحتها ، عند حوالي الساعة االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الف فتحت قوات

، تجاه منازل السكان المدنيين في منطقة البورة، شمال 20/2/2010من مساء يوم السبت الموافق  20:30

شرق بيت حانون، في محافظة شمال غزة، وتواصل القصف بشكل متقطع لمدة فاقت الساعة، دون وقوع 

بث حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال ولكن دوي األعيرة النارية . اصابات

  .والنساء منهم
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشرط الحدودي مع إسرائيل شرق بلدة القرارة شرقي خان 

لموافق صباح اليوم السبت ا 6:30يونس النار تجاه مجموعة من رجال المقاومة، عند حوالي الساعة 

وبعد حوالي نصف ساعة وصلت تعزيزات من دبابات واليات عسكرية، تمركز على أطراف . 20/2/2010

الشريط الحدودي، وأطلقت عدة قذائف تجاه األراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي، إلى جانب إطالق 

سرائيلي حتى الساعة العاشرة استمر إطالق النار اإل. نار كثيف من طائرات مروحية حلقت في سماء المنطقة

حاء متفرقة من الجسم، تم نقلهم بواسطة نأسفر ذلك عن إصابة ثالثة من رجال المقاومة بشظايا في أ.صباحاً

   .سيارات إسعاف إلى مستشفى ناصر في خان يونس

  

بشكل فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة 

، تجاه عدد من عمال جمع 21/2/2010من صباح يوم األحد الموافق  9:00متقطع، عند حوالي الساعة 

وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل شمال مستوطنتي ايلي سيناي ودوجيت 

هؤالء العمال الذين  والجدير ذكره أن. متراً من حدود الفصل شمال بيت الهيا 350المخليتين، على بعد 

والتي كانت تربط  -يبحثون عن الحصى بين مادة الفسكورس التي توضع أسفل الشوارع المعبدة باألسفلت

بهدف بيعها للمواطنين الذين يستخدمونها في أعمال البناء والتعمير،  -مستوطنات شمال غزة ببعضها سابقاً

  .خول مواد البناء، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصاباتولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل د

  

فتحت قوات االحتالل االسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل 

، تجاه عدد من عمال جمع 24/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  08:00متقطع، عند حوالي الساعة 

جدوا قرب حدود الفصل شمال مستوطنتي ايلي سيناي ودوجيت المخليتين، على ، الذين توا)الحصمة(الحصى 

والجدير ذكره أن هؤالء العمال الذين يبحثون . متراً من حدود الفصل شمال بيت الهيا 400مسافة تقدر بــ

والتي كانت تربط مستوطنات  –عن الحصى في مادة البسكورس التي توضع أسفل الشوارع المعبدة باألسفلت 

بهدف بيعها للمواطنين الذين يستخدمونها في أعمال البناء  -شمال غزة ببعضها البعض في وقت سابق

ولم يسفر . والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

  .اطالق النار المتواصل عن وقوع اصابات
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دف أولئك العمال منذ اسابيع، وتعتقل وتصيب كل من يقترب من حدود الجدير ذكره أن قوات االحتالل تسته

  .الفصل، وذلك على طريقة فرضها منطقة أمنية عازلة بمحاذاة حدود الفصل اعلنت عنها قبل سنوات
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل 

، تجاه عدد من عمال جمع 25/2/2010من مساء يوم الخميس الموافق  14:00لي الساعة متقطع، عند حوا

، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل شمال مستوطنتي ايلي سيناي ودوجيت المخليتين، على )الحصمة(الحصى 

  .متراً من حدود الفصل شمال بيت الهيا، دون وقوع إصابات 350مسافة تقدر بـ

  

  قصف صاروخي ومدفعي

عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع  اإلسرائيليواصلت قوات االحتالل 

كما ان  .ت فلسطينيةلحاق اضرار مادية في منازل منشآ، وامواطنين بجروح وشظاياغزة، اسفرت عن اصابة 

 .يما األطفال والنساء منهمحالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين الس تبث تكرار عمليات القصف 

  :ويورد التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي

  

من مساء يوم الثالثاء الموافق  23:50قصفت الطائرات الحربية بخمسة صواريخ، عند حوالي الساعة 

يوم من فجر  12:30استمرت حتى الساعة ومطار غزة الدولي، حيث بلغت خمسة غارات  2/2/2010

، )عاماً 18(أصيب خالها المواطن تامر محمد أبو جزر، البالغ من العمر  3/2/2010األربعاء الموافق 

وصفت المصادر الطبية إصابته بالمتوسطة وهو من سكان شرق المعبر، كما استهدفت الطائرات الحربية 

 .بصاروخ واحد نفق على الشريط الحدودي مع مصر في بلدة الشوكة شرق معبر رفح

  

من مساء يوم الثالثاء  23:40شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية غارتين حربيتين، عند حوالي الساعة 

مستهدفة مطار غزة الدولي الكائن في بلدة الشوكة جنوب شرق رفح، حيث أطلقت في  9/2/2010الموافق 

 .إصابات جراء القصف دقائق أربع صواريخ متتالية، ولم يبلغ عن) 5(البداية صاروخ واحد، تبعه بعد 

  

من مساء يوم الثالثاء  23:40شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية غارتين حربيتين، عند حوالي الساعة 

مستهدفة مطار غزة الدولي الكائن في بلدة الشوكة جنوب شرق رفح، حيث أطلقت في  10/2/2010الموافق 

 .متتالية، ولم يبلغ عن إصابات جراء القصفدقائق أربع صواريخ ) 5(البداية صاروخ واحد، تبعه بعد 
 

أطلقت مدفعية االحتالل االسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة 

، تجاه أرض زراعية مفتوحة، في منطقة أبو سمرة، شمال 21/2/2010من صباح يوم األحد الموافق  10:50

غزة، دون وقوع اصابات، ولكن دوي االنفجار بث حالة من الرعب والهلع في  بيت الهيا في محافظة شمال

 .نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

  

أطلقت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة 

، تجاه منازل السكان المدنيين في محافظة شمال غزة، 21/2/2010من صباح يوم األحد الموافق  10:30
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بمنطقة التوام في جباليا، ما أسفر  17أحمد علي علي عبيد، الكائن في حي ال: سقطت على منزل المواطن

تزامن هذا القصف مع قصف . داوود حسن الشنطي جزئياً، دون وقوع إصابات: عن تضرره ومنزل جاره

وتفيد المعطيات الميدانية أن القذيفة كانت عبارة عن كتلة حديدة . مال بيت الهيااالحتالل لبورة أبو سمرة ش

غير متفجرة، أطلقت لغرض إحداث الضرر، ووصلت لمسافة تزيد عن الثالث كيلومترات من حدود الفصل 

 .الشمالية
 

لجمعة الموافق من فجر يوم ا 1:30أطلقت المدفعية اإلسرائيلية قذيفة مدفعية واحدة، عند حوالي الساعة 

، في محيط مطار غزة الدولي جنوب بلدة الشوكة، أسفر القصف عن إصابة المواطن رشاد 26/2/2010

، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وصل مستشفى النجار في )عاماً 22(موسى الدباري، البالغ من العمر 

  .نطقة معبر رفح في بلدة الشوكةرفح، حيث وصفت المصادر الطبية إصابته بالمتوسطة، وهو من سكان م
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  :توغلعمليات ال

واصلت قوات االحتالل انتهاكاتها التي تستهدف السكان وممتلكاتهم وكل ما يتحرك في المناطق الفلسطينية 

عمليات توغل، في مناطق مختلفة من قطاع  7ة من الحدود، فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير القريب

اليات االحتالل بتجريف عشرات الدنومات الزراعية، كما ان تكرار عمليات التوغل حرم  غزة، قامت خاللها

مئات المزارعين من االنتفاع من اراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف 

 :يستعرض التقرير عمليات التوغل كاالتي. وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة

آليات عسكرية، انطالقا من حدود الفصل الشرقية، ) 5(االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من توغلت قوات 

متراً، في المنطقة  200، لمسافة تقدر بـ1/2/2010من مساء يوم االثنين الموافق  19:40عند حوالي الساعة 

لمصاحبة بتسوية أراًض الواقعة جنوب شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرقي مدينة غزة، وباشرت الجرافات ا

من المساء نفسه، دون وقوع  20:30سبق تجريفها في محيط المكان، حتى انسحبت عند حوالي الساعة 

  .إصابات
 

آليات عسكرية، انطالقاً من حدود الفصل الشرقية، ) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من 

متراً، في  350، لمسافة تقدر بـ3/2/2010الموافق من صباح يوم األربعاء  6:00عند حوالي الساعة 

المنطقة الواقعة شمال مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق عزبة عبد ربه، شرق جباليا، وسط إطالق متقطع 

للنيران، ثم باشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في محيط المكان، وعند حوالي 

فسه اتجهت القوة جنوباً، إلى حيث المنطقة الواقعة شرقي مزارع الشوبكي، شمال من الصباح ن 8:00الساعة 

، دون زالت متوغلة حتى لحظة نشر الخبر وما. شرق مدينة غزة، وباشرت في أعمال التجريف في المنطقة

  .أن يبلغ عن وقوع إصابات
 

، 4/2/2010لخميس الموافق صباح اليوم ا 10:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة 

بلدة عبسان الكبيرة، شرقي محافظة خان  متراً شرق 250مسافة تقدر بحوالي معززة باآلليات العسكرية، 

حي الفراحين، وتخللتها أعمال تسوية لألراضي الزراعية استمرت حوالي تركزت عملية التوغل شرق . يونس

  .عن أي إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيينأربع ساعات، رافق ذلك إطالق نار عشوائي لم يسفر 
 

من صباح يوم الخميس الموافق  7:00عند حوالي الساعة  -بقوة راجلة -توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

متراً، في المنطقة الواقعة شمال غرب  200، انطالقاً من حدود الفصل الشمالية، لمسافة تقدر بـ11/2/2010

ر شمالي غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، والحقت عدد من عمال جمع حطام السيفا، على شاطئ البح

غسان : عمال منهم، واقتادتهم داخل حدود الفصل، وهم) 6(المباني المهدمة تواجدوا في المنطقة، أمسكوا بـ 

، ورجب محمد رجب )عاماً 18(، وجبريل )عاماً 29(خميس : ، وأخويه)عاماً 34(رجب محمد معروف 

). عاماً 34(، وعزيز عايش توفيق الصوص )عاماً 34(، ونائل منصور فرج طمبورة )عاماً 18( معروف

من مساء اليوم نفسه من خالل معبر بيت  16:00وبعد التحقيق معهم، أطلق سراحهم عند حوالي الساعة 

استهداف أولئك العمال وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل دأبت في األيام الخيرة على ). إيرز(حانون 

الذين ينتشرون في المنطقة الصناعية ايرز أو في مستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوجيت المخالة، بهدف 
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جمع حطام المباني، وبيعه لمعامل الطوب الفلسطينية، إلعادة استغالله في صنع الطوب، وذلك بسبب عدم 

  .ه قوات االحتالل على القطاع منذ سنواتدخول مواد البناء لقطاع غزة منذ الحصار الذي ضربت

  

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من عدة آليات عسكرية ترافقها أربع جرافات، وذلك عند 

وسط قطاع غزة، ) كسوفيم(، انطالقا من حاجز 18/2/2010صباح الخميس الموافق  6:00حوالي الساعة 

اآلليات حركتها شماال بمحاذاة السياج، ووصلت تلك القوات  وتحت غطاء من طائرات االستطالع، وواصلت

متر، ورابطت  650للمنطقة الشرقية من مخيم المغازي وقرية المصدر وقدرت مسافة التوغل بالمنطقة حوالي 

اآلليات قبل أن يترجل جنود االحتالل في المنطقة، وفي وقت الحق باشرت اآلليات في تجريف األراضي 

قبل أن تنسحب عند . دونم، كما جرفت ثالث منازل من بينهن منزل ريفي)18(قدرت بالزراعية والتي 

  .مساء نفس اليوم 4:30حوالي الساعة 

اينة الميدانية التي أجراها باحثو المركز بعد انسحاب قوات االحتالل التي خلفت أضرار في ووفقا للمع

، تقدمت عدة آليات صوب منزل 18/2/2010صباح الخميس الموافق  11:00الممتلكات ففي حوالي الساعة 

لصوت عاما، وأمرت ساكنيه عبر مكبرات ا)28(المواطن معين علي سلمان أبو سعيد البالغ من العمر 

بالخروج حيث قامت بتجريفه بشكل كلي، ولم يتمكن أصحابه من إنقاذ أي من محتويات المنزل، يذكر أن 

أفراد، وفي نفس الوقت جرفت تلك القوات منزل المواطن ) 5(متر مربع، يقطنه )175(المنزل تقدر مساحته 

أفراد من بينهم، )8(تين قوامهما عاما، ويقطن المنزل أسر)67(سالم سلمان عواد بن سعيد البالغ من العمر 

 4متر مربع، مكون من طبقتين، كما جرفت أرضه الزراعية والتي تقدر ب)120(أطفال، وتبلغ مساحته  )4(

دونمات مزروعة بأشجار الزيتون المثمر تعود ملكيتها للمواطن علي سلمان عواد  )4(دونمات، كما جرفت 

، كما فتحت تلك القوات نيران أسلحتها بشكل عشوائي، تسبب  عاما، والمزروعة بأشجار الزيتون،)63(سعيد 

في وقوع أضرار جزئية بعدد من المنازل، و جرفت حقل زراعي تعود ملكيته للمواطن جابر سالم جبر أبو 

دونمات مزروعة بأشجار  10عاما، حيث قدرت مساحة األرض ب)64(البالغ من العمر ) أبو شحادة(صبيح 

متر )80(تضررت شبكة الري وبئر للمياه بشكل كلي، وجرفت منزل ريفي تبلغ مساحته الزيتون المثمر، كما 

  .مربع، بشكل كلي
 

من صباح  10:15آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 6(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من 

لشمالية، في منطقة بورة أبو متراً من حدود الفصل ا 400، لمسافة تقدر بـ22/2/2010يوم االثنين الموافق 

سمرة الزراعية الواقعة شمال بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة 

في المكان، حتى انسحبت من المنطقة عند  -سبق تجريفها خالل العوام السابقة -المتوغلة في تسوية أراضٍ

  .وع إصاباتمن مساء اليوم نفسه، دون وق 18:30حوالي الساعة 
 

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

متر داخل منطقة الفخاري، شرق مدينة خان  700، مسافة تقدر بحوالي 24/2/2010األربعاء الموافق 

مساًء، وطالت  3:00مرت حتى الساعة وشرعت تلك القوات بأعمال تجريف وتدمير في المنطقة، است. يونس

دونماً من األراضي الزراعية، تعود لمواطنين من عائالت العمور، وابو طعيمة، وابو عطايا، فيما  90حوالي 

 .لم تسفر عملية التوغل عن أي إصابات في األرواح
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من صباح  9:45ة آليات عسكرية، عند حوالي الساع) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من 

متراً من حدود الفصل الشرقية، شمال شرق مقبرة  500، لمسافة تقدر بـ24/2/2010يوم األربعاء الموافق 

 - الشهداء اإلسالمية، في محافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة المتوغلة في تسوية أراضٍ

زالت القوة تتوغل في المكان حتى لحظة نشر  في المكان، هذا وما -سبق تجريفها خالل األعوام السابقة

  .الخبر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

  

  استهداف الصيادين

صعدت  قوات االحتالل انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في سياق متصل من القيود 

الذي تفرضه على القطاع على السكان في قطاع غزة في إطار الحصار الشامل  تلك القواتالتي تفرضها 

التقرير  يغطيهافقد شهدت الفترة التي . وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

 تجاههمإطالق النار ار لصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرااالسرائيلي  قوات االحتالل استهداف

تمزيق ب خرى قامت قوات االحتاللوفي حاالت أ. بحرالحربية المطاطية حتى شاطئ الحقتهم بالزوارق مالو

ربعة صيادين، االحتالل على قاربي صيد واعتقلت أكما استولت قوات  .شباكهم التي كانوا نثروها في البحر

يستعرض . م هجرة أنواع محددة من األسماكساخالل مواسم الصيد التي ترتبط بموهذه االعتداءات  تأتي

  :جهة ضد الصيادين كاالتيكات المواالتقرير االنته
 

المتمركزة في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة دير البلح، نيران أسلحتها  ةاإلسرائيلي الحربيةبوارج الفتحت 

تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي م، 1/2/2020باح االثنين الموافق صمن  8:00عند حوالي الساعة 

 حتىالنصيرات، وتواصل إطالق النار بشكل متقطع تواجدت في عرض البحر غربي مدينة دير البلح و

حيث الحقت قوات م، 2/2/2010وتكرر األمر صباح الثالثاء الموافق . نفسه مساء اليوممن  13:00الساعة 

  .الصيادين في عرض البحر، وقامت بتمزيق شباكهم قوارب مطاطية صغيرة،االحتالل بواسطة 

، جاء )عاماً 22(ياد مسامح محمد إبراهيم األقرع البالغ من العمر ووفقا إلفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها الص

وأملك مركب للصيد من نوع ) عاماً 22(أنا مسامح محمد إبراهيم األقرع أبلغ من العمر " فيها ما يلي

احا حيث توجهت إلى بص 5:00، خرجت من منزلي في دير البلح عند حوالي الساعة كة صيدب، وش)شنشوال(

وقد  ،يساعد على الصيدصحو ون بدير البلح ونزلت للبحر بغرض الصيد حيث الطقس مرسي الصيادي

ات مراكب الصيد ميل، وألقيت الشباك في المياه، وبقيت انتظر، وشاهدت عشر 1.5واصلت اإلبحار لمسافة 

 7يستقل كل مركب حوالي ) 2(احا فوجئت بقوارب صغيرة عدد بص 10:30والي الساعة حالفلسطينية وعند 

متر، من مركبي  10على بعد  ت القواربوقفت، وسمعت صوت اطالقف نارن جنود االحتالل اإلسرائيلي، م

سحب الشباك ثم ، في المياه )خطاف) (قاطع شباك(قضيب حديدي معكوف  بإنزالحد الجنود يقوم وشاهدت أ

الغة بالشباك، سكاكين وبدأو بتمزيق الشباك، حيث تسبب ذلك في أضرار ب نوشاهدت اثنين منهم يخرجو

الحادث تكرر مع . وعلى الفور حرصت على إنقاذ جزء منه حيث سحبته ناحيتي وبدأت بالخروج للمرسى

  ).عاماً 22(بعض الصيادين منهم هشام عوني رشاد األقرع 
 

عند حوالي  ض البحر، نيران أسلحتها المتنوعةالمتمركزة في عر ،فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت شمال 7/2/2010من صباح يوم األحد الموافق  06:00عة السا

من حسكتي  الحربية الزوارق، ثم اقتربت حر بيت الهيا، بمحافظة شمال غزةمنتجع الواحة السياحي، في ب
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لك القوارب سباحة، صيادين كانوا على متنهما على النزول والذهاب نحو ت 4جبرت أمجداف وحاصرتهما و

، والصيادين مجهول داخل حدود الفصل الشمالية ثم اعتقلتهم، واستولت على الحسكتين، وذهبت بهم إلى مكان

 22(عاماً، وذيب كامل ذيب األنقح ) 19(عدي  عاماً، وشقيقه) 21(حمد السلطان محمد عبد الباري م: هم

من مساء اليوم نفسه، قيما أبقت  19:40حوالي الساعة  وقد أفرجت عنهم عند) عاماً 18(، وشقيقه أحمد )عاماً

  .، والشباك محتجزة لديها)من نوع حسكة(على القاربين 
 

فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي 

ب الصيد الفلسطينية التي تواجدت قبالة ، تجاه مراك14/2/2010من صباح يوم األحد الموافق  6:45الساعة 

منتجع الواحة السياحي، في بحر بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، ثم اقتربت القوارب العسكرية من حسكتي 

مجذاف، أثناء دخولهما البحر في المنطقة الواقعة غرب الواحة، وحاصرتهما، وأجبرت أربعة صيادين كانوا 

نحو تلك القوارب سباحة، ثم اعتقلتهم، واستولت على الحسكتين، وذهبت على متنهما على النزول والذهاب 

 37(شريف محمد العبد السلطان : بهم إلى مكان مجهول داخل حدود الفصل الشمالية المائية، والصيادين هم

، وفضل جمال )عاماً 21(، عوض غالب رمضان السلطان )عاماً 23(، سميح رجب العبد السلطان )عاماً

شريف وسميح، عند حوالي : ، وقد أفرجت تلك القوات عن اثنين منهما، هما)عاماً 18(لطان رمضان الس

من مساء اليوم نفسه، فيما أبقت على االثنين اآلخرين رهن االعتقال، ويتابع محامو المركز  19:00الساعة 

 .محتجزا لديها ،)من نوع حسكة(وفي سياق متصل أبقت قوات االحتالل على القاربين . تطورات اعتقالهما
  

فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي 

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في 17/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  6:00الساعة 

ادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغض عرض بحر بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصي

الصيد، دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً 

  .بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد
 

ي الساعة فتح أحد زوارق االحتالل اإلسرائيلي الحربية المارة في عرض البحر، نيران أسلحته، عند حوال

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت على شاطئ 20/2/2010من صباح يوم السبت الموافق  9:10

أو في عرض بحر جباليا، في منطقة السودانية بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين، دون 

درة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغا

  .أعمال الصيد
  

فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، وقذائف 

، تجاه مراكب 22/2/2010من مساء يوم االثنين الموافق  16:30مدفعيتها، بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

التي تواجدت في بحر بيت الهيا في محافظة شمال غزة، وزادت وتيرته عند حوالي الساعة الصيد الفلسطينية 

مساًء بشكل شبه متواصل، استهدفت قوات  23:00من المساء نفسه، حيث تواصل حتى الساعة  22:00

و االحتالل خالل ذلك الصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض البحر، وعلى الشاطئ، دون وقوع إصابات أ

 .أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد
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فتحت بوارج االحتالل االسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة ، عند حوالي الساعة 

صيد الفلسطينية التي تواجدت في ، تجاه مراكب ال24/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  07:30

عرض بحر بيت الهيا في محافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين وأعمالهم، دون وقوع اصابات 

  .أو أضرار، وهو األمر الذي دفع هوالء الصيادين مغادرة المنطقة نجاة بحياتهم، دون اكمال أعمال الصيد

حتالل وسعت من دائرة استهدافها الصيادين في عرض البحر ليطال وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات اال

، )سابقاً(االستهداف مراكبهم وأعمالهم على شاطيء البحر، في المنطقة الواقعة شمال منتجع الواحة السياحي 

وهي المعطيات التي تؤكد أن قوات االحتالل تهدف الى منع وصول الصيادين إلى تلك المنطقة تحت وطأة 

وذلك على طريقة فرضها منطقة أمنية عازلة بمحاذاة حدود الفصل المائية أعلنت عنها قبل . لناراطالق ا

 .سنوات
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  السياسي والحجز التعسفيعتقال اال

وشاب  ،من بينهم طفل، فلسطينياً) 14(التقرير  يغطيهاخالل الفترة التي  اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل 

قوات االحتالل النار نحوهم، خالل عمليات التوغل  إطالقنتيجة  صيبا بجروحيعاني من مرض نفسي أ

ربعة صيادين طاردتهم قوات االحتالل في ومن بين المعتقلين أ. تكررة لمناطق مختلفة من قطاع غزةالم

مالحظة تم استعراض االنتهاك :عرض البحر واستولت على قواربهم، نستعرض هذه االنتهاكات كاالتي

  .في الجزء الخاص باالعتداءات الموجهة ضد الصيدين من التقريرالمتعلق بالصيادين 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل 

، تجاه عدد من عمال جمع 10/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  8:30متقطع، عند حوالي الساعة 

متراً من  350باني المهدمة، الذين تواجدوا مكان مستوطنة ايلي سيناي المخالة، على بعد وتكسير ركام الم

، بعيار ناري في )عاماً 17(محمد مفيد صبح : ما أسفر عن إصابة الطفل. حدود الفصل شمال بيت الهيا

، واثنين آخرين االحتالل للمكان، واعتقلت الطفل ومن ثم توغلت قوة راجلة من قوات . الصدر واليد اليمنى

، وذهبت بهم إلى )عاماً 16(صالح جبر أبو ليلة : ، والطفل)عاماً 21(ماهر فايز غانم : كانوا بصحبته، هما

مكان مجهول داخل حدود الفصل، أما غانم وأبو ليلة فأخلي سبيلهم في ساعات مساء اليوم نفسه، وأما الطفل 

، أطلقت قوات االحتالل سراحه 14/2/2010حد الموافق من مساء يوم األ 13:55الجريح فعند حوالي الساعة 

، حيث نقل إلى مستشفى كمال عدوان )إيرز(من خالل معبر بيت حانون  - بعد تقديم العالج الالزم له -

الجدير ذكره أن . الستكمال مراحل عالجه، وقد وصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحه بالمتوسطة

ط وزارة الصحة عن احتجازها الطفل الجريح، وقد فوجئ المعنيين بتسليم تلك قوات االحتالل لم تبلغ ارتبا

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل دأبت في األيام الخيرة على استهداف أولئك . القوات للجريح

يلي العمال الذين ينتشرون قرب حدود الفصل أو في المنطقة الصناعية ايرز أو في مستوطنات نيسانيت وا

سيناي ودوجيت المخالة، بهدف جمع الحطب استعاضة به عن غاز الطهي، أو جمع حطام المباني، وبيعه 

لمعامل الطوب الفلسطينية، إلعادة استغالله في صنع الطوب، وذلك بسبب عدم دخول مواد البناء لقطاع غزة 

 .منذ الحصار الذي ضربته قوات االحتالل على القطاع منذ سنوات
 

من صباح يوم الخميس الموافق  7:00عند حوالي الساعة  -بقوة راجلة -وات االحتالل اإلسرائيليتوغلت ق 

متراً، في المنطقة الواقعة شمال غرب  200، انطالقاً من حدود الفصل الشمالية، لمسافة تقدر بـ11/2/2010

ن عمال جمع حطام السيفا، على شاطئ البحر شمالي غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، والحقت عدد م

غسان : عمال منهم، واقتادتهم داخل حدود الفصل، وهم) 6(المباني المهدمة تواجدوا في المنطقة، أمسكوا بـ 

، ورجب محمد رجب )عاماً 18(، وجبريل )عاماً 29(خميس : ، وأخويه)عاماً 34(رجب محمد معروف 

). عاماً 34(ز عايش توفيق الصوص ، وعزي)عاماً 34(، ونائل منصور فرج طمبورة )عاماً 18(معروف 

من مساء اليوم نفسه من خالل معبر بيت  16:00وبعد التحقيق معهم، أطلق سراحهم عند حوالي الساعة 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل دأبت في األيام الخيرة على استهداف أولئك العمال ). إيرز(حانون 

ية ايرز أو في مستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوجيت المخالة، بهدف الذين ينتشرون في المنطقة الصناع

جمع حطام المباني، وبيعه لمعامل الطوب الفلسطينية، إلعادة استغالله في صنع الطوب، وذلك بسبب عدم 

 .دخول مواد البناء لقطاع غزة منذ الحصار الذي ضربته قوات االحتالل على القطاع منذ سنوات
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من صباح يوم السبت الموافق  9:30حتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات اال

، أثناء تواجده في منطقة تبعد عن حدود )عاماً 21(ماجد خميس أحمد مطر : ، تجاه المواطن27/2/2010

ال غزة، ما متراً، شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا، في محافظة شم 300الفصل الشرقية مسافة 

أسفر عن إصابته بعيار ناري في فخذه األيمن، ومن ثم توغلت قوة إسرائيلية راجلة في المكان نفسه، واعتقلت 

من مساء اليوم نفسه، أخلي سبيله من خالل  13:30وعند حوالي الساعة . مطر، واقتادته داخل حدود الفصل

ستشفى كمال عدوان لتلقي العالج، ووصفت ، ونقل بواسطة سيارة مدنية إلى م)إيرز(معبر بيت حانون 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشاب مطر يعاني من مرض نفسي، وقد . المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة

توجه إلى المنطقة الحدودية وهو ليس في كامل وعيه، وكانت مظهره يعكس وضعه الصحي، وعلى الرغم 

ذكره أن هذا الحادث يدخل ضمن مواصلة االحتالل فرضه منطقة  الجدير. من ذلك استهدفته قوات االحتالل

  .أمنية عازلة بمحاذاة حدود الفصل، ويفتح النار تجاه كل من يقترب منها
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 الحصار المفروض على قطاع غزة

 بدخول السماح على إسرائيل تصر حيث سنوات، منذ غزة قطاع على إسرائيل تفرضه الذي الحصار يتواصل

 األخرى المواد أنواع من آالف تمنع بينما واألدوية، الغذاء خاصةً اإلنسانية، المواد من محدودة كميات

 وبناء تأهيل إعادة جهود يعيق الذي األمر الغيار، وقطع البناء مواد وخاصةً القطاع، سكان لحياة الضرورية

 دمرها التي والخاصة عامةال والممتلكات المدنية والمنشآت السكنية المنازل آالف وعشرات التحتية البنية

 أشكال أحد تمثل واإلغالق الحصار سياسة أن الجلي من بات وقد. القطاع على األخير اإلسرائيلي العدوان

 على تسيطر احتالل كقوة إسرائيل، أمن وبين بينها صلة ال والتي وإجراماً، وحشيةً األكثر الجماعي العقاب

 المجتمع و المتحدة األمم اتخاذ وعدم الدوليين، والتواطؤ العجز حالة استمرار ظل في وذلك غزة، قطاع

  .غزة قطاع في فلسطيني ونصف لمليون الجماعي العقاب لوقف معنى ذات خطوات أية الدولي

 منع وتواصل الخارجي، بالعالم غزة قطاع تربط التي المعابر كافة إغالق اٌإلسرائيلي االحتالل قوات وتواصل

 والسيما سكانه، لحياة ال إنسانية ظروفاً يخلق الذي األمر تام، شبه بشكل بضائعوال لألفراد الحركة حرية

 بها تسبب التي العميقة اإلنسانية األزمة من يفاقم مما ومقتنياتها، وفقدت منازلها دمرت التي األسر آلالف

 أوضاع لتحسين ميةالرا الجهود وإفشال كلياً، االقتصاد عجلة توقف بفعل الماضية األعوام مدار على الحصار

 إلى والمرض والبطالة الفقر معدالت ورفع وغيرها، والتعليم والصحة والكهرباء، والمياه، العامة، الصحة

  .العالم في األسوأ هي حدود

 بالعالم غزة قطاع تربط التي المعابر إغالق االحتالل قوات مواصلة 2010) فبراير(وشهد شهر شباط 

محدودة وبكميات  وسلع بضائع بمرور خاللها سمح معدودات، ولساعات ئًياجز بفتحها سمحتحيث  الخارجي،

 مرضى بمغادرة سمحت كما. ي بكميات رمزيةأرض وتوت زهور وتصدير غزة قطاعال تفي بحاجة سكان 

 المعابر لعمل موجز التقرير ويورد. ومرافقيهم وعدد محدود جداً من التجار والمسافرين إلى جسر األردن

 :كاآلتيالتي يغطيها على النحو اآلتي  خالل الفترة

 ):كارني( المنطار معبر

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

 في اإلغالق أيام عدد بلغ بينما والحبوب، باألعالف محملة شاحنة) 496( توريد خاللها أتاحت 2010 فبراير

 لمدة المذكور المعبر بفتح االحتالل قوات سمحت فقد بالصادرات يتعلق وفيما يوماً،) 23( الواردات وجه

) 5( و زهور، شاحنة) 17( بتصدير خاللها سمحت األرضي والتوت الزهور لتصدير جزئياً، فتحا يوماً) 11(

 .الفلسطينية الصادرات أمام يوماً) 17( كلي بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت فيما أرضي، توت شاحنات

 ):ايرز( حانون بيت معبر

 قيوًدا وتفرض غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معبر إغالق االحتالل قوات تواصل

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

 القطاع، في يسكنون لهم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي لسفارات،ا وموظفي الصحفيين ودخول

 حانون بين معبر تغلق ال االحتالل قوات أن من الرغم وعلى). اللنبي( الكرامة جسر معبر إلى والمسافرين

 رالمرو من العمال يحرم حيث السابق في كما طبيعي بشكل يعمل ال أنه إال إليها، المشار الحاالت وجه في

 المسموح عدد فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية أو دينية ألغراض المسافرين وكذلك

 معوقات المعبر عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول لهم
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 المعبر هذا على المسافرين ةحرك تلخيص ويمكن. السفر في يرغبون من أمام االحتالل قوات تضعها كثيرة

 : كاآلتي

 تمكن فيما فقط، السبت أيام وهي اإلجازات بسبب كانت أيام) 5( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

 من) 90(و. ومرافقيهم المرضى من إنسانية حالة)  689( "ايرز" حانون بيتمعبر خالل من العبور من

) 101(و. الوفود وأعضاء الدوليين الموظفين من) 528(و". اللنبي" امةالكر معبر إلى المسافرين المواطنين

  . الصحفيين من

 :البري رفح معبر

 فتح يتم حيث فبراير، شهر من يوًما)  23(  خالل ساعات، لعدة رفح معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 دونما القطاع داخل إلى صريالم الجانب من العالقين بعودة للسماح األيام معظم في جًدا قصير لوقت المعبر

 المعبر من المغادرين عدد بلغ حيث ومرافقيهم، ومرضى جرحى بمغادرة وسمح. المعبر فتح عن إعالن

. غزة لقطاع قدمت التي والصحفية الطبية الوفود وأعضاء قاماتاإل وحملة والطلبة المرضى من )253(

 سمح كما. السابقة األشهر مع مقارنة 2010 ايرفبر شهر خالل كبير بشكل المغادرين عدد تراجع فقد وبذلك

 باإلضافة المعبر، من المصري الجانب على والعالقين ومرافقيهم ومرضى جرحى بينهم من) 1022( بعودة

 . غزة قطاع إلى اإلنسانية الحاالت من شخصاً)  13( عودة إلى

 ): شالوم كيرم( سالم أبو كرم معبر

 شهر من يوماً) 21( خالل يومًيا ساعات لعدة "شالومكيرم "أبو سالم  كرم معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 وطبية، غذائية، مواد بين البضائع من مختلفة بأنواع محملة شاحنة) 1954( بدخول سمحت حيث فبراير

 شاحنة) 137( بدخول القوات تلك سمحت كما. اإلنسانية والمساعدات االستخدام، المختلفة المواد من وأنواع

 6043269( تحمل الصناعي بالسوالر محملة شاحنة)  143( و ،)طن 1567310( تحمل طهي بغاز محملة

 تحمل بنزين محملة شاحنات) 6( و ،)لتر 10000(  تحمل الطبيعي بالسوالر محملتين وشاحنتين). لتر

 .بالزهور محملة فقط شاحنات)  06(  بتصدير سمحت بينما ،)لتر 112614(
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  الخاتمة
  

، حيث واصلت أعمال القتل المنصرم 2010خالل شهر فبراير قوات االحتالل عدوانها  ر مواصلةأظهر التقري

المستهدف، ومحاوالتها المحمومة لفرض المنطقة األمنية العازلة في المناطق المحاذية للشريط الحدودي في 

باكهم ومعدات صيدهم المناطق الشرقية والشمالية، واستهداف الصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم وتخريب ش

  .واعتقالهم، كما واصلت عمليات التوغل في أراضي قطاع غزة واعتقال الفلسطينيين
  

ومساسه  وأشار التقرير إلى استمرار الحصار واإلغالق المشدد الذي تفرضه قوات االحتالل على قطاع غزة

وعدد ) أيام الفتح واإلغالق( ستعرض التقرير العمل على المعابروا .بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة لسكانه

الشاحنات واألفراد الذين تمكنوا من المرور عبر المعابر التي تربط قطاع غزة بدولة االحتالل وبالضفة 

  .الغربية أو معبر رفح الذي يربطه بجمهورية مصر العربية

 تطال والتي زة،غ قطاع على إسرائيل تفرضها التي الجماعية العقوبات يدين اإلنسان لحقوق الميزان مركز

 ويشدد المركز على أن العقوبات. والمرضى الفقراء خاص وبشكل المدنيين على وتؤثر فيه، الحياة أوجه كافة

 الدولي القانون تنتهك إجراءات كما ال يمكن قبول صمت المجتمع الدولي تجاه استمرار اتخاذ تبريرها يمكن ال

  . ساناإلن لحقوق خطيرة بانتهاكات وتتسبب فاضح، بشكل
 

 الحربية هاأعمالاعتداءاتها ومواصلة لمواصلة قوات االحتالل مركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره 

  .وسكانه ضد قطاع غزةاإلنساني قواعد القانون الدولي ومنظمة لتشكل انتهاكات جسيمة التي 
  

نسان بالنسبة للفلسطينيين في جوهراً بجملة حقوق اإلوالمركز يشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً 

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
 

ة مباشرة لعجز المجتمع الدولي عن يؤكد مركز الميزان على أن تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية هو نتيجو

اً وفي قطاع غزة الوفاء بالتزاماته القانونية واألخالقية تجاه السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية عموم

 .على وجه الخصوص

 قطاع على المفروض اإلسرائيلي الحصار لوقف والفعال الفوري بالتحرك الدولي المجتمع المركز ويطالب

 بحرية والسماح والوقود، والمالبس واألدوية واألغذية اإلعمار، إلعادة الضرورية المواد رمرو وضمان غزة،

 لحقوق خطيرة بانتهاكات تتسبب اإلسرائيلية الجماعية العقوبات أن على يؤكد والمركز. القطاع لسكان الحركة

. اإلنسانية ضد الجرائم حدود إلى تصل اإلنساني، الدولي القانون لمبادئ جسيمة مخالفات وتشكل اإلنسان،

 احترام الرابعة، جنيف اتفاقية على الموقعة السامية األطراف والسيما الدولي المجتمع المركز ويطالب

  .مرتكبيها ومالحقة الجرائم هذه وقف خالل من واألخالقية القانونية مسئولياته

اف الموقعة على اتفاقية جنيف أن يعمل المجتمع الدولي، والسيما أألطرويشدد مركز الميزان على ضرورة 

على تطبيق توصيات لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون والعمل على مالحقة الرابعة، 

الدولي  ية بموجبالقانون هامجرمي الحرب اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وفاًء بالتزامات

  .ةاإلنساني والسيما اتفاقية جنيف الرابع

  

 انتهى


