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  مقدمة
  

، استهداف السكان املدنيني وممتلكام يف قطاع غزة، وإرتكاب 2010) مارس(واصلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل شهر آذار 
الزمين  املزيد من االنتهاكات حلقوق االنسان وقواعد القانون الدويل، يستعرض هذا التقرير االنتهاكات االسرائيلية وفق التسلسل

  .لوقوع االحداث
يبدأ التقرير بتناول عمليات القتل واستهداف املدنيني الفلسطينيني من خالل عرضه لالحداث اليت اودت حبياة فلسطينيني يف اطار 

و تقوم باستهداف الفلسطينيني ممن تدعي أم مطلوبني أخارج نطاق القانون، حيث ان قوات االحتالل والقتل عمليات القتل العمد 
من يتصادف وجودهم يف مناطق قريبة من احلدود دون أن تكترث لقواعد القانون الدويل اإلنساين وتعطي نفسها حق قتل 

  .الفلسطينيني رد االشتباه
  

ة كما واصلت تلك القوات استهدافها املنظم للمدنيني وممتلكام يف املناطق القريبة من احلدود، يف إطار سعيها إىل فرض منطقة أمني
وهي جرمية يترتب عليها تداعيات خطرية جلهة ديد حياة . عازلة تصل إىل حوايل كيلو متر على طول احلدود الشرقية والشمالية

وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من أراضي  ،سكان تلك املناطق واملزارعني الذين ميلكون أراضي فيها
راعة، بالنظر إىل أن األراضي املستهدفة كافة هي أراضي زراعية ومتثل نسبة مهمة من جمموع األراضي القطاع املخصصة ألغراض الز

عمليات توغل، جرفت خالهلا آليات االحتالل ) 9(وشهدت الفترة اليت يغطيها التقرير . املخصصة ألغراض الزراعة يف قطاع غزة
  .عشرات الدومنات الزراعية

  

داف قوات االحتالل االسرائيلي للتجمعات السلمية واملدنيني الفلسطينني خالل مشاركتهم يف مسريات ويف السياق نفسه تكرر استه
، ما أسفر تعبرياً عن رفضهم فرض االحتالل منطقة حدودية عازلةسلمية بالقرب من شريط الفصل احلدودي مشال وشرق قطاع غزة، 

  .متفرقة مناطقعن إصابة أربعة مواطنني جبراح يف 
  

خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير االنتهاكات املوجهة ضد عمال مجع احلصى، بالقرب من حدود الفصل مشال وشرق قطاع  وبرزت
 لالستخدام يفدف بيعها من خملفات املباين املهدمة احلصى  مجع غزة، حيث تكرر استهداف قوات االحتالل ملواطنني يعملون على

اسفرت االعتداءات . الباطون والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إىل قطاع غزةأعمال البناء والتعمري، وملصانع 
  .أطفال) 4(من بينهم  فلسطينياً) 16(املتكررة عن اصابة 

  

االنتهاكات املوجهة ضد الصيادين الفلسطينيني، يف إطار احلصار الشامل الذي تفرضه على  استمرار 2010كما شهد شهر مارس 
فقد شهدت الفترة اليت يتناوهلا التقرير استهداف قوات . اع وحترم سكانه من حقهم يف العمل وتنتهك مجلة حقوقهم اإلنسانيةالقط

االحتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حاالت اطالق النار اجتاههم و مالحقتهم بالزوارق احلربية املطاطية 
  .مراكز التحقيق داخل إسرائيلاعتقلت قوات االحتالل ثالثة صيادين واقتادم اىل أحد حىت شاطئ البحر، كما 

  

كان من س فلسطينياً) 29(ل واحلجز التعسفي حيث إعتقلت اوخالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير واصلت قوات االحتالل سياسة االعتق
طاع غزة، ومن بني املعتقلني ثالثة صيادين طاردم قوات االحتالل يف من ق متفرقةناطق يف م، خالل عمليات التوغل املتكررة القطاع

يتناول التقرير القيود االسرائيلية املفروضة على املعابر، من خالل كما  .عرض البحر واقتادم اىل مراكز التحقيق داخل إسرائيل
  .املعابر خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير على استعراض احلركة
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 القوة املميتةاستخدام 
الفترة اليت خالل  فلسطينيني )3(حيث قتلت  استخدام القوة املفرطة واملميتة يف تعاملها مع الفلسطينينيواصلت قوات االحتالل 

صابة اإلومكان ويشري استخدام قوات االحتالل للقذائف املسمارية . خر جبروح خمتلفةأ اًصابت عدد، وأالتقرير يف قطاع غزةيغطيها 
ضمن هذا السياق مركز امليزان حلقوق اإلنسان قها وثستعرض التقرير االنتهاكات اليت ي. إىل تعمد القتليف حالة غنب  سممن اجل

  :خالل الفترة اليت يغطيها على النحو اآليت
يل، أطلقت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، أربع قذائف مدفعية مسمارية، بشكل متتا •

من مساء يوم  12:15وبالتزامن فتح قناصة االحتالل املتمركزين يف أبراج املراقبة نريان أسلحتهم، عند حوايل الساعة 
حممد أشرف : ، جتاه منطقة بورة أبو مسرة، الكائنة مشال بيت الهيا، ما أسفر عن مقتل الشاب1/3/2010االثنني املوافق 

يا مسمارية ووصفت املصادر الطبية يف مستشفى كمال عدوان حالته باملتوسطة، ، وإصابة شاب آخر بشظا)عاماً 20(غنب 
هذا ومنعت قوات . متر يف املنطقة ذاا 700وايل وكالمها تواجد يف مكان يبعد عن حدود الفصل الشمالية مسافة تقدر حب

من  13:15د حوايل الساعة وعنحيث بقى يرتف غنب خلطورة املكامن الوصول إىل اجلريح سيارات اإلسعاف االحتالل 
آليات عسكرية يف املنطقة املستهدفة، وباشرت اجلرافات ) 4(مساء اليوم نفسه، توغلت قوات االحتالل بقوة مكونة من 

املصاحبة يف تسوية أراضي املنطقة، وسط إطالق نار كثيف يف حميط املكان، وحاولت سيارات اإلسعاف التابعة لوزارة 
نفسه، بيد أن كثافة إطالق النار اليوم مساء من  15:30لساعة عند حوايل امرة أخرى لشهيد الصحة الوصول جلثمان ا

من املساء ذاته تراجعت اآلليات املتوغلة حنو حدود الفصل، ومتركزت يف  16:00حالت دون ذلك، وعند حوايل الساعة 
عية اهلالل األمحر الفلسطيين من انتشال متراً، فتمكنت سيارة إسعاف تابعة جلم 400مكان يبعد عن تلك احلدود مسافة 

بعد إجراء عمليات التنسيق الالزمة، ومن مث نقلته إىل مستشفى كمال عدوان، وبعد معاينة اجلثة أكد األطباء إصابته  اجلثة
ة من هذا وانسحبت القوات املتوغل. اجلسم، وبعيار ناري استقر يف الرقبة من اخللف متفرقة من بشظايا مسمارية يف أحناء
 . 2/3/2010جر اليوم التايل الثالثاء املوافق من ف 1:30املكان عند حوايل الساعة 

من مساء يوم االحد املوافق  6:00عثرت طواقم االسعاف التابعة جلمعية اهلالل االمحر الفلسطيين عند حوايل الساعة  •
بعدة رصاصات يف الرأس والصدر، على  ة، مصاب)عاماً 22(يد سليمان عبد احلكيم عرفات ، على جثة الشه28/3/2010

بعد ان انقطع . عبسان اجلديدة شرقي خان يونسبلدة  يمتر إىل الغرب من حدود الفصل شرق 400مسافة تقدر حبوايل  
يذكر ان قوات االحتالل بعد انسحاا من بلدة . االتصال به وفقد اثره خالل توغل قوات االحتالل يف بلدة عبسان اجلديدة

حمتملني يف االراضي الزراعية  جرحىدودي واطلقت النار جتاه عدد من املواطنني خالل قيامهم بالبحث عن عبسان احل
عاماً، وأصيب بعيار ناري  17احملاذية للشريط احلدودي، ما أدى إىل إصابة اثنني منهم، أحدمها الطفل عبد ربه أبو عرتة، 

، بينما كان يبحث عن شقيقه  )عاماً 20(احلكيم عارف عرفات، يف الكتف ومتكن من االنسحاب من املنطقة، وهيثم عبد 
متكن املواطنون من نقل هيثم ونقطاع االتصال به، صيب خالل االشتباكات الأنه أحيث كان يعتقد ب) عاماً 22(يمان سل

، حيث أدخل عرفات إىل مستشفى ناصر وكان مصاباً بشظايا يف الرأس وأحناء متفرقة من اجلسم، ووصفت حالته باخلطرية
بعد حوايل ثالث ساعات من وصوله  من ليل اليوم نفسه 22:00عند حوايل الساعة أعلن عن وفاته غرفة العمليات، و

  .املستشفى
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  السلمية املسرياتاستهداف 
ر جتمعات استهدفت بشكل متكر، حيث ضد السكان املدنيني يف قطاع غزةاملوجهة  صعدت قوات االحتالل االسرائيلي من اعتداءاا

وقد شرع . مشال وشرق قطاع غزة فلسطينني خالل مشاركتهم يف مسريات سلمية بالقرب من شريط الفصل احلدوديدنيني ملسلمية 
الفلسطينيون منذ مطلع الشهر اجلاري بالتوجه يف مسريات سلمية أسبوعية والتجمع يف املناطق اليت تسعى قوات االحتالل إىل حتويلها 

أجزاء كبرية من أراضي الفلسطينيني للممارسات اإلسرائيلية اليت تسعى إىل االستيالء على  تعبرياً عن رفضهم عازلة إىل منطقة أمنية 
إطالق النار من قبل تلك سفر وأ. وتضامناً مع املزارعني وسكان املنطقةوحترم مئات املزارعني من الوصول إىل حقوهلم ومزارعهم، 

  :كاآليتالتقرير  يوردها ،فرقةحداث متمواطنني جبراح يف أ )4( صابةإعن القوات جتاه املدنيني 
من  12:00، نريان أسلحتها، عند حوايل الساعة )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة يف معرب بيت حانون  •

منطقة عازلة  االحتالل قوات ، جتاه املشاركني يف املسرية األسبوعية ضد فرض1/3/2010منتصف يوم االثنني املوافق 
املبادرة احمللية يف بيت حانون، نظموا  د التحقيقات امليدانية أن متطوعيمبحاذاة حدود الفصل، دون وقوع إصابات، وتفي

مسريم األسبوعية حمليط معرب بيت حانون، بصحبة متضامنني أجانب، وممثلني عن قوى سياسية، تضامناً منهم مع املزارعني 
: وحسب املعلومات اليت صرح ا مسئول املبادرة. عن رفضهم فرض االحتالل منطقة حدودية عازلةالفلسطينيني، وتعبرياً 

من  11:30فقد انطلقت املسرية من أمام املدرسة الزراعية مشال بيت حانون عند الساعة : صابر الزعانني، لباحث املركز
ر املسافرين الذي يتجه شرقاً مبحاذاة حدود الفصل، صباح االثنني جتاه معرب بيت حانون، حىت وصلوا على بعد أمتار من مم

ن عن هيئة العمل الوطين واألحزاب واألعالم الفلسطينية، وحتدث ممثل متراً، رفعوا 50وبعد وصوهلم مكان يبعد عنه حوايل 
الذين يتمركزون يف السياسية، مث حتدث الزعانني كلمة مقتضبة باللغة العربية، وجهها حلكومة دولة االحتالل، مسعها اجلنود 

أن الشعب الفلسطيين من سكان ومزارعني هلم احلق يف البقاء، وحنن سرترع ونفلح "أبراج املراقبة احمليطة باملعرب، مفادها 
وهنا قاطع جنود االحتالل كلمته بالصراخ، ووجهوا للحشد ". أراضينا هنا، وأن هذا جتمع سلمى رافض لقرارات االحتالل

ن إىل االنسحاب من املنطقة بسرعة، ويف هذا الوقت والنار يف اهلواء، ما دفع املشاركغة العربية، مث فتحوا ألفاظاً نابية بالل
  .استهدفتهم قوات االحتالل بشكل مباشر

من  12:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نريان أسلحتها، عند حوايل الساعة  •
، جتاه جتمع سلمي للحملة الشعبية ملقاومة احلزام األمين، حيث تواجد املئات من 16/3/2010اء املوافق يوم الثالثظهر 

متراً عن حدود الفصل الشمالية، ولكن إطالق النار كان يف  100املشاركني يف املسرية األسبوعية للحملة على مسافة تبعد 
اجلدير ذكره أن احلملة الشعبية تتكون . ن فعاليتهموكمل املشاركومل تقع إصابات، واستاهلواء، بغرض إرهاب املشاركني، 

حدود الفصل يف  ولفيف من املؤسسات األهلية، وتنظم نشاطاً أسبوعياً كل ثالثاء يف مكان قريب من أحزاب سياسيةمن 
  .حمافظة مشال غزة

الشجاعية شرق غزة، نريان فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، املتمركزة عند حدود الفصل الشرقي شرق شرق حي  •
، جتاه جتمع سلمي للحملة الشعبية 17/3/2010من ظهر يوم اجلمعة املوافق  12:00أسلحتها، عند حوايل الساعة 
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، حيث تواجد املئات من املشاركني يف املسرية األسبوعية للحملة يف منطقة شرق الشجاعية بالقرب )احلزام األمين(ملقاومة 
يف  متراً عن الشريط احلدودي الفاصل شرق غزة، ومل يبلغ عن وقوع إصابات 200مسافة تبعد من معرب حنال عوز على 

  .صفوف املشاركني
 الساعة حوايل عند أسلحتها، نريان يونس، خان شرق الفصل حدود عند املتمركزة اإلسرائيلي، االحتالل قوات فتحت •

 حيث ،)األمين احلزام( ملقاومة الشعبية للحملة ميسل جتمع جتاه ،18/3/2010 املوافق اخلميس يوم صباح من 11:30
 الشريط عن متراً 100 حوايل تبعد مسافة على الفراحني منطقة يف للحملة األسبوعية املسرية يف املشاركني من املئات تواجد

  .يونس خان شرق الفاصل احلدودي
 املئات توافد ف الثالثني من آذار من كل عام،اليت تصاد رضاأل يوم ذكرى يف املغازي خميم شرق املواطنني من عدد تظاهر •

 من بدعوة ، م،30/3/2010 املوافق الثالثاء صباح 11:00 الساعة حوايل عند الوسطى احملافظة من خمتلفة مناطق من
 شرق الفصل حدود مبحاذاة عازلة منطقة خمططات اآلحتالل إلقامة رفضعن  شعيب كتعبري واإلسالمية، الوطنية القوى
 الفتية من عدد صوب أسلحتها نريان الفصل حدود قرب املتمركزة اإلسرائيلي اإلحتالل قواتفتحت و هذا  .ةغز قطاع
 إىل نقل حيث اليمىن قدمه يف ،)عاماً 21( ،العطي هاين حممد صابة، وتسبب إطالق النار يف إاملسرية يف شاركوا الذين

  .العالج لتلقى البلح دير مدينة يف قصىاأل شهداء مستشفى
 الساعة حوايل عند أسلحتها، نريان يونس، خان شرق الفصل حدود عند املتمركزة اإلسرائيلي، االحتالل قوات فتحت •

 يف) األمين احلزام( ملقاومة الشعبية احلملة نظمتها سسلمية مسرية جتاه ،30/3/2010 املوافق الثالثاء يوم ظهر من 12:10
 اىل متر 100 حبوايل تقدر مسافة وصوهلم عند املشاركني جتاه لنارا االحتالل قوات اطلقت حيث االرض، يوم ذكرى
 هم واملصابون مواطنني، ثالثة صابةوتسبب إطالق النار يف إ .يونس خان شرقي خزاعة بلدة شرق الفصل حدود من الغرب
 ،)عاماً 17( نجارال رياض وهاين باخلطرية، جراحه ووصفت الرأس يف ناري بعيار أصيب ،)عاماً 20( النجار رمضان مجعة
 ووصلت املسرية تفرقت الفور وعلى األمين، هفخذ يف أصيب ،)عاماً 19( النجار فريد والء واملواطن قدميه، يف أصيب
  .العالج لتلقي األورويب غزة مستشفى اىل اجلرحى نقل من ومتكنت املكان اىل االسعاف سيارات
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  استهداف عمال مجع احلصى
تهاكات املوجهة ضد عمال مجع احلصمة من خملفات املباين اليت سبق وأن دمرا قوات ناوهلا التقرير االنبرزت خالل الفترة اليت يت
ملواطنني  ، بالقرب من حدود الفصل مشال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف قوات االحتالل االحتالل يف أوقات سابقة

عمال البناء والتعمري، وملصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع أ يف هااستخدامعادة إلاحلصى دف بيعها  مجع يعملون على
أطفال يف ) 4(مواطن من بينهم ) 16(اسفرت تلك االعتداءات املتكررة عن اصابة . االحتالل دخول مواد البناء إىل قطاع غزة
  :احداث متفرقة نوردها يف التقرير كما يلي

  
حدود الفصل الشمالية، نريان أسلحتها بشكل متقطع، عند حوايل الساعة  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على •

، الذين تواجدوا قرب )احلصى(احلصمة ، جتاه عدد من عمال مجع 2/3/2010من صباح يوم الثالثاء املوافق  7:00
 350ـوايل حبستوطنة ايلي سيناي املخالة، على مسافة تقدر ما كان يعرف مبحدود الفصل يف منطقة السيفا، يف حميط 

  .حدود الفصل مشال بيت الهيا، دون وقوع إصابات إىل اجلنوب منمتراً 
نريان أسلحتها ) إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشمالية، يف حميط معرب بيت حانون  •

، جتاه عدد من عمال مجع 6/3/2010من صباح يوم السبت املوافق  11:00املتنوعة بشكل متقطع، عند حوايل الساعة 
ستوطنة نيسانيت املخالة، ما كان يعرف مب، وتكسري احلجارة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان )احلصمة(احلصى 

من حدود الفصل مشال شرق إىل اجلنوب متراً  350وايل ، على مسافة تقدر حب)إيرز(والواقعة غرب املنطقة الصناعية املدمرة 
  .دوية، دون وقوع إصاباتالقرية الب

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نريان أسلحتها املتنوعة بشكل متقطع، عند حوايل  •
، الذين تواجدوا قرب حدود من عمال مجع احلصى، جتاه عدد 10/3/2010من صباح يوم األربعاء املوافق  7:30الساعة 

حدود  إىل اجلنوب منمتراً  350وايل ة ايلي سيناي املخالة، مشال بيت الهيا، على مسافة تقدر حبالفصل يف حميط مستوطن
  .الفصل مشال بيت الهيا، دون وقوع إصابات

نريان أسلحتها ) إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشمالية، يف حميط معرب بيت حانون  •
، جتاه عدد من عمال 17/3/2010من صباح يوم األربعاء املوافق  11:25، عند حوايل الساعة املتنوعة بشكل متقطع

، وتكسري احلجارة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان مستوطنة نيسانيت املخالة، والواقعة )احلصمة(مجع احلصى 
من حدود الفصل مشال شرق القرية ىل اجلنوب إمتراً  350وايل ، على مسافة تقدر حب)إيرز(غرب املنطقة الصناعية املدمرة 
   .البدوية، دون وقوع إصابات

من مساء اجلمعة املوافق  22:20استهدفت الطائرات احلربية اإلسرائيلية بصاروخني اثنني، عند حوايل الساعة  •
خ واحد، عند ، املنطقة الغربية من مطار غزة الدويل، هذا وأغارت الطائرات مرة ثانية مستهدفة بصارو19/3/2010
، املنطقة الغربية من مطار غزة الدويل، وتسبب القصف 19/3/2010من مساء يوم اجلمعة املوافق  22:25حوايل الساعة 

مواطن، بينهم ثالثة أطفال، من العاملني يف استخراج احلصمة من مدراجات مطار غزة الدويل املدمرة، ) 14(يف إصابة  
شفى النجار، حيث وصفت املصادر الطبية يف املستشفى إصابتهم باملتوسطة، جرى نقلوا بواسطة سيارات االسعاف ملست

  .حتويل معظماإلصابات ملستشفى غزة األورويب لتلقي العالج
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نريان أسلحتها ) إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشمالية، يف حميط معرب بيت حانون  •
، جتاه عدد من عمال مجع 22/3/2010من صباح يوم االثنني املوافق  11:00ند حوايل الساعة املتنوعة بشكل متقطع، ع

، وتكسري احلجارة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان مستوطنة نيسانيت املخالة، والواقعة غرب )احلصمة(احلصى 
لفصل مشال شرق القرية البدوية، دون وقوع متراً من حدود ا 100، على مسافة تقدر بـ )إيرز(املنطقة الصناعية املدمرة 

  .إصابات
فتحت قوات االحتالل االسرائيلي املتمركزة يف حميط معرب صوفا جنوب شرق خان يونس، نريان أسلحتها املتنوعة بشكل  •

، جتاه عدد من عمال مجع احلصى 25/3/2010من صباح يوم اخلميس املوافق  08:00متقطع، عند حوايل الساعة 
متر عن الشريط احلدودي الفاصل شرق خان يونس ويف حميط  500خالل تواجدهم على مسافة تقدر بــ ،)احلصمة(

على الفخذ أ، بعيار ناري يف )عاماً 35(ريدة سفر اطالق النار عن اصابة املواطن ناجي سليمان العبد ابو أ. معرب صوفا
واجلدير ذكره أن هؤالء العمال  .صفت حالته باملتوسطةمين، نقل على اثره اىل مستشفى غزة االورويب لتلقي العالج وواأل

يبحثون عن احلصى دف بيعها للمواطنني الذين يستخدموا يف أعمال البناء والتعمري، وملصانع الباطون والطوب، وذلك 
  . بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إىل قطاع غزة

 أسلحتها نريان) إيرز( حانون بيت معرب حميط يف الشمالية، الفصل دحدو على املتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •
 مجع عمال من عدد جتاه ،26/3/2010 املوافق اجلمعة يوم مساء من 13:30 الساعة حوايل عند متقطع، بشكل املتنوعة
 تقدر مسافة على حانون، بيت معرب حميط يف الكائنة ،)إيرز( املدمرة الصناعية املنطقة يف تواجدوا الذين ،)احلصمة( احلصى
 بعيار ،)عاماً 15( محدان العزيز عبد سعيد: الطفل إصابة عن أسفر ما الشمالية، الفصل حدود من متر 100 حوايلبـ
 امليدانية التحقيقات وتفيد. باملتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى يف الطبية املصادر ووصفت اليسرى، الساق يف ناري
 واعتقلت مرة، من أكثر جتاههم النار وفتحت األخرية، األيام يف العمال هؤالء استهداف لىع دأبت االحتالل قوات أن

 يف يعملون الذين إخوته يرافق كان فقد محدان الطقل أما غزة، مشال أحدهم تصيب اليت األوىل املرة وهي منهم، العشرات
  .احلصى مجع مهنة

 أسلحتها نريان) إيرز( حانون بيت معرب حميط يف الشمالية، الفصل حدود على املتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •
 مجع عمال من عدد جتاه ،31/3/2010 املوافق األربعاء يوم صباح من 9:30 الساعة حوايل عند متقطع، بشكل املتنوعة
 غرب والواقعة املخالة، نيسانيت مستوطنة مكان الفصل حدود قرب تواجدوا الذين احلجارة، وتكسري ،)احلصمة( احلصى
 وقوع دون البدوية، القرية شرق مشال الفصل حدود من متراً 350بـ تقدر مسافة على ،)إيرز( املدمرة الصناعية املنطقة
  .إصابات
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  ستهداف الصيادينا
على القطاع اقترفت قوات االحتالل املزيد من االنتهاكات املوجهة ضد الصيادين الفلسطينيني، يف إطار احلصار الشامل الذي تفرضه 

فقد شهدت الفترة اليت يتناوهلا التقرير استهداف قوات االحتالل . وحترم سكانه من حقهم يف العمل وتنتهك مجلة حقوقهم اإلنسانية
مالحقتهم بالزوارق احلربية املطاطية حىت طالق النار جتاههم وإرار حاالت االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتك

مراكز اىل أحد صيادين واقتادم  )3(عتقلت قوات االحتالل إكما ما أسفر عن اصابة أحد الصيادين بشظايا يف الرأس،، شاطئ البحر
خالل مواسم الصيد اليت ترتبط مبواسم هجرة أنواع حمددة من ، علما بان قوات االحتالل تستهدف الصيادين التحقيق داخل إسرائيل

  :االنتهكات املوجهة ضد الصيادين كااليت نستعرض خالل هذا التقرير. األمساك
  

عتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين فلسطينيني كانوا يزاولون مهنة الصيد علي منت قارب قبالة شواطئ مدينة ا •
م، وقد أجربم قوات االحتالل الرتول يف املياه 5/3/2010فجر اجلمعة املوافق  3:00رفح، وذلك عند حوايل الساعة 

، حممد نبيل نايف )عاماً 39(واملعتقلني هم، نافز نايف حممد األقرع . ومن مث اقتادم إيل مراكز التحقيق داخل إسرائيل
يذكر أن قوات االحتالل أطلقت سراحهم يف مساء نفس اليوم ). عاماً 19(، حممد حممد سلمي األقرع )عاماً 22(األقرع 

  .بعد إخضاعهم للتحقيق داخل إسرائيل
بوارج االحتالل اإلسرائيلي احلربية املتمركزة يف عرض البحر، نريان أسلحتها املتنوعة، بشكل كثيف، عند حوايل  فتحت •

، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية اليت تواجدت يف حبر بيت 12/3/2010من مساء يوم اجلمعة املوافق  22:20الساعة 
ن الفلسطينيني وأعماهلم يف عرض البحر، وعلى يابسة الشاطئ، الهيا يف حمافظة مشال غزة، يف استهداف مستمر للصيادي

دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إىل مغادرة املنطقة جناةً حبيام دون إكمال أعمال 
  .الصيد

من صباح يوم  9:30الساعة  فتحت زوارق قوات االحتالل اإلسرائيلي احلربية البحرية، نريان أسلحتها بكثافة، عند حوايل •
، جتاه مراكب الصيادين الفلسطينيني اليت تواجدت يف عرض البحر غرب منتجع الواحة 25/3/2010اخلميس املوافق 

، بشظايا )عاماً 27(حازم أمحد مجعة القرعان : السياحي، غريب بيت الهيا يف حمافظة مشال غزة، ما أسفر عن إصابة الصياد
حيث وصفت املصادر الطبية يف مستشفى كمال عدوان إصابته باخلطرية، وحولته إىل مستشفى عيار ناري يف الرأس، 

مجيل حسن االقرع، لباحث املركز مشال غزة بأنه وأبناء عمومته دخلوا البحر : وأفاد الصياد. الشفاء مبدينة غزة لتلقي العالج
عرض البحر، واثناء ذلك فاجئتهم الزوارق  متراً يف 70دف الصيد غريب الواحدة، حيث وصلوا ملسافة تقدر بـ

) حسكة بدفّاع(حازم، وتضرر مركبه : اإلسرائيلية بفتح نريان اسلحتها جتاههم بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابته قريبه
ىل ترك املركب والشباك، واخلروج إىل الشاطئ بغية نقل اجلريح إىل بشكل بالغ جراء إطالق النار الكثيف، ما حذا م إ

  .وتفيد التحقيقات امليدانية أن الصيادين املستهدفني من سكان مدينة دير البلح وسط غزة. املستشفى
ية، بشكل فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي احلربية املتمركزة يف عرض البحر، نريان أسلحتها املتنوعة، وقذائفها املدفع •

، جتاه مراكب الصيد الفلسطينية اليت 27/3/2010من فجر يوم السبت املوافق  1:30كثيف، عند حوايل الساعة 
تواجدت يف حبر بيت الهيا يف حمافظة مشال غزة، يف استهداف مستمر للصيادين الفلسطينيني وأعماهلم يف عرض البحر، 
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وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إىل مغادرة املنطقة جناةً حبيام وعلى يابسة الشاطئ، دون وقوع إصابات أو أضرار، 
  .دون إكمال أعمال الصيد

  
  
  

  داخل أراضي قطاع غزة التوغل
نفذت قوات االحتالل  عمليات توغل يف مناطق خمتلفة من قطاع غزة، قامت خالهلا اليات االحتالل بتجريف عشرات الدنومات 

استهداف السكان وممتلكام وكل ما يتحرك يف املناطق الفلسطينية القريبة من احلدود، وحماولة فرض  ضمن سياسة قوات االحتالل يف
يستعرض التقرير عمليات احلدودي، رم مئات املزارعني من االنتفاع من اراضيهم الزراعية القريبة من الشريط حتمنطقة امنية عازلة 

  :التوغل كااليت
  

يف ) إيرز(تالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية غريب معرب بيت حانون توغلت قوة راجلة من قوات االح •
وعند حوايل الساعة .20/3/2010من صباح يوم السبت املوافق  10:30املنطقة الصناعية املدمرة، عند حوايل الساعة 

عامالً، ) 20(والبالغ عددهم ) احلصمة(من مساء اليوم ذاته حاصرت القوة املتوغلة عدد من عمال مجع احلصى  14:30
  .الشمالية واقتادم إىل داخل حدود الفصل

توغلت قوة راجلة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية مشال غرب بيت الهيا،وسط إطالق  •
القوة املتوغلة عدد ، حيث حاصرت 24/3/2010من صباح يوم األربعاء املوافق  7:00نار كثيف، عند حوايل الساعة 

حممود حممد  :عمال منهم، واقتادم إىل داخل حدود الفصل، عرف منهم) 5(واعتقلت ) احلصمة(من عمال مجع احلصى 
  ). عاماً 43( ، مصطفى غامن)عاماً 18( ، شادي عمار معروف)عاماً 18(حممود معروف 

، مسافة 26/3/2010بعد ظهر يوم اجلمعة  2:30توغلت وحدة عسكرية راجلة من قوات االحتالل عند حوايل الساعة  •
اشتبكت تلك القوة مع عدد من رجال املقاومة، . متر شرق عبسان اجلديدة إىل الشرق من خان يونس 500تقدر حبوايل 

وبعد حوايل نصف ساعة وصلت تعزيزات من الدبابات اإلسرائيلية وسط مساندة من الطائرات احلربية اإلسرائيلية، أطلقت 
تراجعت  16:45وعند حوايل الساعة . والقذائف املدفعية بشكل عشوائي، جتاه منازل املواطنني واحلقول الزراعيةالنار 

قوات االحتالل ومتركزت داخل وقرب الشريط احلدودي شرق املنطقة، وواصلت إطالق النار بشكل متقطع جتاه املنطقة 
املتواجدة داخل الشريط احلدودي، النار جتاه عدد من املواطنني  مساًء، أطلقت قوات االحتالل 5:00وعند الساعة . الغربية

خالل قيامهم بالبحث عن مصابني حمتملني يف األراضي الزراعية احملاذية للشريط احلدودي، ما أدى إىل إصابة اثنني منهم، 
ن املنطقة، وهيثم عبد عاماً، أصيب بعيار ناري يف الكتف ومتكن من االنسحاب م 17أحدمها الطفل عبد ربه أبو عرتة، 

وفارق احلياة يف وقت الحق يف  بقي يرتف يف املكان حوايل ساعة من الوقت الذي) عاماً 21(احلكيم عارف عرفات، 
الشتباكات حيث كان يعتقد بأنه أصيب خالل ا) عاماً 20(كان يبحث عن شقيقه سليمان  يذكر أن عرفات، املستشفى

 .النقطاع االتصال به
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ما أدى  إىل املصاب لنقله إىل املستشفى، وات االحتالل جمموعة أخرى من املواطنني أثناء حماولتهم الوصولكما استهدفت ق •
 .وبعد حوايل نصف ساعة. أصيب بعيار ناري يف القدم ،)عاماً 19(إىل إصابة أحدهم وهو املواطن فادي أبو هجرس، 

حتالل لتتوغل يف املنطقة، جمدداً معززة بعدة دبابات من ليل اجلمعة نفسه عادت قوات اال 21:30وعند حوايل الساعة  •
، جرفت خالهلا قوات 27/3/2010من فجر يوم السبت   2:00وجرافات، استمرت عملية التوغل حىت الساعة 

دومناً، وطالت عملية التجريف مرتالً غري  31االحتالل أراضي سبق أن مت جتريفها، وأراضي مزروعة تقدر مساحتها حبوايل 
علماً . عاماً، وفقاسة صيصان، تعود للمواطن ماجد أبو مسرة 52، يعود للمواطن هاشم إبراهيم عبد اهلادي الدغمة، مأهول

  .أا سبق أن تعرضت لألضرار
  

 قصف صاروخي ومدفعي
 حيث مت رصدصعدت قوات االحتالل االسرائيلي عمليات القصف الصاروخي واملدفعي مستهدفة مناطق خمتلفة من قطاع غزة، 

وتدمري مواطنني جبروح خمتلفة، ) 7(قصف مدفعي وصاروخي خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير، أسفرت عن اصابة  عمليات) 10(
حالة الرعب ضرار مادية بالغة يف ورشة حدادة حبي الزيتون، باالضافة اىل أحلاق إمصنع للبالستيك بشكل شبه كامل يف خان يونس، و

ويورد التقرير عمليات القصف  .نتيجة تكرار عمليات القصف دنيني السيما األطفال والنساء منهمواهللع يف نفوس السكان امل
  :الصاروخي واملدفعي على النحو التايل

أطلقت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفتني مدفعيتني، عند حوايل الساعة  •
، جتاه أرض مفتوحة، غريب تلة احلاووز، مشال ابراج حي الندى، 1/3/2010ملوافق من منتصف يوم االثنني ا 12:00

مشال شرق القرية البدوية، يف حمافظة مشال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن دوي االنفجارين بثّ حالة من الرعب واهللع 
  .يف نفوس السكان املدنيني السيما األطفال والنساء منهم

رائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نريان أسلحتها املتنوعة، عند حوايل الساعة فتحت قوات االحتالل اإلس •
، جتاه منازل السكان املدنيني القريبة من املنطقة احلدودية، وبعض 4/3/2010من مساء يوم اخلميس املوافق  15:15

ظة مشال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن املزارعني الفلسطينيني الذين تواجدوا يف أراضيهم، شرق بيت حانون، يف حماف
أصوات األعرية النارية بثت الرعب واخلوف يف نفوس السكان املدنيني السيما األطفال والنساء منهم، كما أجربت املزارعني 

 .على ترك رعاية مزروعام والنجاة حبيام
ن أسلحتها املتنوعة، عند حوايل الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نريا •

، جتاه عدد من املزارعني الفلسطينيني الذين تواجدوا يف أراضيهم، مشال 6/3/2010من مساء يوم السبت املوافق  14:40
 التوقف عنشرق بيت حانون، يف حمافظة مشال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن األعرية النارية أجربت املزارعني على 

  .وعام والنجاة حبيامرعاية مزر
، مصنع 12/3/2010مساء اجلمعة املوافق  11:30قصفت طائرات االحتالل احلربية بصاروخني عند حوايل الساعة  •

واملصنع يعود للمواطن مسلم حممد . بالستيك يف منطقة السطر الغريب خبان يونس، ما أدى إىل تدمريه بشكل شبه كامل
كما أحلق القصف أضراراً جزئية . متر مربع مسقوف بالصفيح 1600ام على مساحة عاماً، وهو مق 55العبد احلداد، 
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) الرصاص املصبوب( مبصنع آخر ملحق به السطوانات االكسجني مهجور منذ تعرضه للقصف خالل احلرب على غزة 
  .2008أواخر عام 

من مساء يوم اخلميس املوافق  23:30قصفت الطائرات احلربية االسرائيلية بصاروخني اثنني، عند حوايل الساعة  •
  .نفق على الشريط احلدودي مع مصر شرق معرب رفح، ومل يبلغ عن إصابات 11/3/2010

ورشة  19/3/2010من فجر يوم اجلمعة املوافق  1.00بصاروخني عند حوايل الساعة  16قصفت طائرة من نوع اف  •
متر مربع، والواقعة يف حي الزيتون  800لبالغ مساحتها حدادة تعود ملكيتها ألبناء املرحوم مهدي امحد علي الداية ، وا

  .بالقرب من مركز شرطة الزيتون، وقد أدى القصف إىل إحلاق أضرار بالغة يف الورشة ، هذا ومل يبلغ عن وقوع إصابات
، 19/3/2010من فجر يوم اجلمعة املوافق  2:00استهدفت الطائرات احلربية خبمس صواريخ، عند حوايل الساعة  •

  .تهدفة مناطق خمتلفة منالشريط احلدودي مع مصر، مل يسفر القصف عن وقوع اصاباتمس
، 19/3/2010من فجر يوم اجلمعة املوافق  2:00استهدفت الطائرات احلربية خبمس صواريخ، عند حوايل الساعة  •

هللا الشاعر، البالغ من مستهدفة مناطق خمتلفة من الشريط احلدودي مع مصر، أسفر القصف عن اصابة املواطن بدر عودة ا
، بشظايا يف الوجه والعني اليمىن، جرى حتويله ملستشفى غزة األورويب، واملواطن سامل محدان الشاعر، )عاماً 32(العمر 

، أصيب بكسر يف كعب القدم األمين، وصفت املصادر الطبية يف مستشفى النجار اصابتهما )عاماً 48(البالغ من العمر 
  .باملتوسطة

ت اإلحتالل اإلسرائيلي نريان أسلحتها الرشاشة جتاه املنطقة الشرقية من قرية وادي السلقا، عند حوايل الساعة قتحت قوا •
م، جاء ذلك يف أعقاب تسلل ثالثة فلسطينني إىل داخل السياج الفاصل، حيث 22/3/2010مساء األحد املوافق  8:00

 إعتقاهلم، وقد أسفر إطالق النار الكثيف عن إصابة املواطن سلمان الحقتهم قوات اإلحتالل وتفيد املعلومات املتوفرة أنه مت
عاما، بعيار ناري يف األذن اليسرى، وقد أصيب بينما كان يف حميط مرتله باملنطقة )35(حممود بريعم البالغ من العمر 

  .إىل مستشفى الشفاء بغزةالشرقية لوادي السلقا، حيث نقل إىل مستشفى شهداء األقصى يف مدينة دير البلح قبل أن حيول 
من فجر يوم األربعاء املوافق  1:07أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي العمودية، صاروخني اثنني، عند حوايل الساعة  •

مصطفى خليل خليل مصطفى، الكائن يف حي رياض الصاحلني، الواقع شرق : ، جتاه حديقة مرتل املواطن24/3/2010
ل غزة، دون وقوع إصابات، ولكن االنفجارين تسببا يف تضرر املرتل نفسه، وثالثة منازل سكنية خميم جباليا، يف حمافظة مشا

وتفيد التحقيقات امليدانية أن أحد الصاروخني استهدف ماسورة مسيكة للمياه، ترتفع عن سطح . جماورة بشكل جزئي
باحث املركز أن سكان املرتل ال عالقة هلم  ويفيد. سم، والثاين استهدف خمزناً صغرياً جياور املاسورة70األرض مسافة 

باملقاومة، وأن القصف استهدف ماسورة ترتفع عن األرض، والثاين ضرب خمزناً صغرياً جياور املاسورة، وتفصل حديقة 
املرتل عن مزرعة العطعوط املالصقة له من جهة الشمال جدار فقط، ومل يتواجد افراد مقاومة يف املكان، ويعتقد أن قوات 

  .االحتالل استهدفت املاسورة اعتقاداً منها أا صاروخ جمهز لإلطالق
 حوايل عنديف بلدة عبسان اجلديدة شرق خان يونس، بينما كانت قوات االحتالل متوغلة  صاروخاً مروحية طائرة أطلقت •

 يف إصابات أي عن يسفر مل الزراعية احلقول أحد جتاه ،26/3/2010يوم اجلمعة املوافق  مساء من 17:40 الساعة
 وصفت طفل أحدهم مواطنني أربعة إصابة عن أسفر ما املنطقة يف العشوائي والقصف النار إطالق تواصل بينما. األرواح
 ناري بعيار وأصيب عاماً، 13 دقة، أبو إمساعيل جواد نسيم وهم. املقاومة أفراد أحد املصابني بني ومن. خطرية بأا إصابته
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 يف الفائقة العناية قسم وأدخل خطرية بأا حالته ووصفت الطحال، إتالف يف وتسبب الفقري العمود أصاب الظهر يف
 يف بشظايا وأصيب عاماً، 35 طعيمة، أبو مجعة حممد رائد مرتله، قرب يتواجد كان بينما وأصيب. ناصر مستشفى
كما اصيب احد افراد  الكتف، يف ناري بعيار أصيب. عاماً 21 ريدة، أبو حممد حسن طفيفة، وحالته والرأس األطراف

  .املقاومة جبروح متوسطة
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  إلعتقال السياسي واحلجز التعسفيا 
  

فلسطينيا، خالل عمليات التوغل املتكررة ملناطق خمتلفة من ) 29(إعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير 
ردم قوات االحتالل يف عرض البحر واقتادم اىل مراكز التحقيق داخل إسرائيل، قطاع غزة، ومن بني املعتقلني ثالثة صيادين طا

  .نستعرض هذه االنتهاكات كااليت
أمحد سليم حسني أبو : ، رجل األعمال الفلسطيين)إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة يف معرب بيت حانون  •

وتفيد . ، أثناء تواجده يف املعرب4/3/2010ن صباح يوم اخلميس املوافق م 10:00، عند حوايل الساعة )عاماً 38(عيدة 
 -التحقيقات امليدانية أن أبو عيدة من جتار قطاع غزة البارزين، كان ميلك تصرحياً الجتياز معرب بيت حانون كرجل أعمال

االحتالل رفضت ذلك، فقام وبعد انتهاء مدته القانونية طلب جتديده بيد أن قوات  -BMCتصريح كبار رجال األعمال 
، وعند ذهابه للمقابلة اعتقلته 4/3/2010بتقدمي استفسار عن سبب الرفض، فطلب ملقابلة املخابرات اإلسرائيلية بتاريخ 

من  10:30حيث أفاد ذوي املعتقل أم تلقوا اتصاالً من شرطة ادل، عند حوايل الساعة . قوات االحتالل داخل املعرب
 .عسقالن معتقلسه تفيد أن أمحد معتقل لديهم، وبعد استفسار حمامي املركز تبني أنه معتقل يف صباح اخلميس نف

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين فلسطينيني كانوا يزاولون مهنة الصيد علي منت قارب قبالة شواطئ مدينة  •
، وقد أجربم قوات االحتالل الرتول يف املياه ومن 5/3/2010فجر اجلمعة املوافق  3:00رفح، وذلك عند حوايل الساعة 

عاما، حممد نبيل نايف األقرع )39(واملعتقلني هم، نافز نايف حممد األقرع . مث اقتادم إيل مراكز التحقيق داخل إسرائيل
م بعد يذكر أن قوات االحتالل أطلقت سراحهم يف مساء نفس اليو. عاما)19(عاما، حممد حممد سلمي األقرع )22(

  .إخضاعهم للتحقيق داخل إسرائيل
عدد من . 20/3/2010يوم السبت املوافق من مساء  14:30عند حوايل الساعة قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتقلت •

انطالقا من حدود الفصل الشمالية  ، حيث توغلت قوة راجلةعامالً) 20(والبالغ عددهم ) احلصمة(عمال مجع احلصى 
، واقتادم إىل داخل عدد من عمال مجع احلصىحاصرت ويف املنطقة الصناعية املدمرة، ) إيرز(ن غريب معرب بيت حانو

، )عاما22ً(، حممد صالح عبد اللطيف عفانة )عاما22ً(البسيوين " السيد أمحد"حممد أمحد : حدود الفصل، عرف منهم
، أسامة عبد الفتاح )عاما19ً(مسري سعدي صبابا ، توفيق )عاما18ً(حممد : ، وشقيقه)عاماً 20(طارق زياد طوالن العفيفي 

، )عاماً 51(، أنور حممد محد )عاماً 20(، وشقيقه كمال )عاماً 24(، علي مجال علي اخروات )عاما19ً(عطية حممدين 
 ، ابراهيم)عاماً 12(مهند : ، وشقيقه الطفل)عاماً 20(، ذياب حممد ذياب الكفارنة )عاماً 18(عالء هشام علي املصري 

 25(، عطّاف رفيق محد )عاماً 13(، وامساعيل )عاماً 14(خالد : ، وأشقائه األطفال)عاماً 16(مهدي امساعيل محدين 
وعند حوايل الساعة الثانية من فجر يوم األحد املوافق ).عاماً 20(، شرف رأفت سعادة )عاماً 19(، عبد صالح محد )عاماً

، على )يف أحد املواقع العسكرية داخل حدود الفصل(التحقيق معهم  ، أخلت قوات االحتالل سبيلهم بعد21/3/2010
وحسب . معابر صوفا، وكريم أبو سامل، جنوب قطاع غزة، بينما أبقت على اثنني منهم مها حممد البسيوين وعلي اخروات

لهم يف مجع احلصى يف إفادة من صالح عفانة اليت أدىل ا إىل باحث املركز فقد حاصرم قوة راجلة إسرائيلية أثناء عم
، واقتادم إىل حدود الفصل حتت ديد السالح، وهناك قيدوهم وعصبوا أعينهم، مث اقتادوا ومجيع )إيرز(املنطقة الصناعية 

، وألبسوهم "الكلوت"املعتقلني إىل أحد املواقع العسكرية، وطلبوا منهم أن خيلعوا املالبس بالكامل ما عدا املالبس الداخلية 
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، يف جو قارس الربودة، وبعد ساعات من االنتظار حققوا معهم، وكانت أسئلة احملقق عامة، )أفرهول(أزرق اللون  لباساً
وبعضها خاص بعمل مجع احلصى، وبعضها ذات طابع أمين، وبعد ذلك نقلوهم إىل موقع عسكري آخر، مث نقلوهم إىل 

طارق زياد : األحد أطلقوا سراحه وشخص آخر وهو مناطق حماذية حلدود الفصل، ويف الساعات األوىل من فجر يوم
  .العفيفي، إىل معرب صوفا يف خانيونس،حيث فكوا قيدوهم وأفرجوا عنهما

عدد من  ،24/3/2010من صباح يوم األربعاء املوافق  7:00عند حوايل الساعة قوات االحتالل االسرائيلي  حاصرت •
حممود حممد :واقتادم إىل داخل حدود الفصل، عرف منهممنهم، عمال ) 5(وعتقلت ) احلصمة( عمال مجع احلصى 

قوة راجلة من  توغلخالل مت ذلك ). عاماً 43(، مصطفى غامن)عاماً 18(، شادي عمار معروف)عاماً 18(حممود معروف 
   .قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية مشال غرب بيت الهيا،وسط إطالق نار كثيف

  
  ار والقيود على حرية احلركةاحلص

  
 خالهلا مسح معدودات، ولساعات جزئًيا بفتحها ومسحت اخلارجي، بالعامل غزة قطاع تربط اليت املعابر إغالق االحتالل قوات واصلت
 محلةو طلبة من ومسافرين مرضى مبغادرة مسحت كما. عدد من الشاحنات احململة بالزهور وتصدير غزة قطاع إىل وسلع بضائع مبرور
  :كاآليت املعابر لعمل موجز التقرير ويورد. احملاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأيت اليت األجنبية الوفود أعضاء أو إقامات

  
  )كارين(معرب املنطار 

 2010 )مارس(آذار  شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً ايام) 8( ملدة املنطار معرب بفتح االحتالل قوات مسحت
 وفيما يوماً،) 23( الواردات وجه يف االغالق ايام عدد بلغ بينما واحلبوب، باالعالف حمملة شاحنة) 703( توريد خالهلا أتاحت
 شاحنة) 33( بتصدير خالهلا مسحت جزئياً، فتحا يوماً) 13( ملدة املذكور املعرب بفتح االحتالل قوات مسحت فقد بالصادرات يتعلق

  .الفلسطينية الصادرات يوماً،أمام) 18( كلي بشكل املعرب االحتالل قوات اغلقت فيما ،فقط زهورحمملة بال
  

  )ايرز(معرب بيت حانون 
 املرضى سفر على قيوًدا وتفرض غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معرب إغالق االحتالل قوات تواصل

 السفارات، وموظفي الصحفيني ودخول الدولية، املؤسسات يف عاملنيال واألجانب العرب املوظفني مرور وعلى ومرافقيهم،
 أن من الرغم وعلى). اللنيب( الكرامة جسر معرب إىل واملسافرين القطاع، يف يسكنون هلم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي

 حيرم حيث السابق يف كما طبيعي بشكل ليعم ال أنه إال إليها، املشار احلاالت وجه يف حانون بني معرب تغلق ال االحتالل قوات
 هلم املسموح عدد فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية أو دينية ألغراض املسافريين وكذلك املرور من العمال

 اتقو تضعها كثرية معوقات املعرب عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول
  : كاآليت املعرب هذا على املسافرين حركة تلخيص وميكن. السفر يف يرغبون من أمام االحتالل
 من متكنيوماً، حيث ) 22(مسحت بفتح املعرب بشكل جزئي مدة  فيما ايام،) 6( مدة كلى بشكل املعرب االحتالل قوات أغلقت
) 102. (من موظفي املنظمات الدولية األجانب) 649(. ني هلممن املرافق) 821(من املرضى، ) 695( ايرز معرب خالل من العبور
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من التجار ) 6(. BMCمن كبار رجال األعمال ) 62(. من الصحفيني) 77(". السفارات"السلك الدبلوماسي  من موظفي
من ) 67(. طاعألقارب هلم يف الق ، الذين كانوا يف زيارة1948من فلسطينيي األراضي احملتلة يف العام ) 179(. الفلسطينيني

 ".معرب الكرامة"املسافرين إىل جسر األردن 
  

  :الربي رفح معرب
 قصري لوقت املعرب فتح يتم حيث ،2010مارس  شهر من يوًما) 24( خالل ساعات، لعدة رفح معرب بفتح االحتالل قوات مسحت
 حيث ومرافقينهم، ومرضى جرحى مبغادرة مسحو. القطاع داخل إىل املصري اجلانب من العالقني بعودة للسماح األيام معظم يف جًدا
. غزة لقطاع قدمت اليت والصحفية الطبية الوفود وأعضاء االقامات ومحلة والطلبة املرضى من )4471( املعرب من املغادرين عدد بلغ
السماح  اىل باإلضافة املعرب، من املصري اجلانب على والعالقني ومرافقيهم ومرضى جرحى بينهم من) 2308( بعودة مسح كما

  . ملرضى توفوا يف مصر جثث) 3(بادخال 
  

  ): شالوم كريم( سامل أبو كرم معرب
 بدخول مسحت حيث 2010مارس  شهر من يوماً) 20( خالل يومًيا ساعات لعدة شالوم كريم معرب بفتح االحتالل قوات مسحت

 واملساعدات االستخدام، املختلفة املواد من وأنواع وطبية، غذائية، مواد بني البضائع من خمتلفة حمملة بأنواع شاحنة) 2098(
 حمملة شاحنة)  123( و ،)طن 3,263,814( حتمل طهي بغاز حمملة شاحنة) 181( بدخول تلك القوات مسحت كما. اإلنسانية
حتمل  فقط شاحنة زهور) 12( بتصدير قوات االحتالل بينما مسحت ).لتر 5,401,245( حتمل الصناعي بالسوالر

  ).زهرة 2,139,856(
  

  :معرب صوفا
 البناء مواد إلدخال خمصص يوماً اغالقا كلياً، وهو معرب) 31(اغلقت قوات االحتالل املعرب طيلة الفترة اليت يغطيها التقرير والبالغة 

  .فقط والعمال
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  اخلامتة
  

مع السكان املدنيني يف نساين يف تعاملها أظهر التقرير استمرار انتهاكات قوات االحتالل حلقوق اإلنسان وقواعد القانون الدويل اإل
   .أسلحة حمظورة كالقذائف املسماريةقطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة املفرطة واملميتة واستخدام 

ناطق احلدودية اليت تسعى تلك كما واصلت توغالا شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهدفت عمال مجع احلصى وسكان امل
لقوات لالستيالء على شريط ميتد مبحاذاة حدود قطاع غزة، ما يتسبب يف انتهاك مجلة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان تلك ا

املنطقة ومن ميتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول املزارعني إىل آالف الدومنات من األراضي الزراعية القريبة من 
  .ة للقطاع حيرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهماحلدود الشرقية والشمالي

  

يظهر التقرير استمرار االنتهاكات املوجهة ضد الصيادين واالعتقاالت املوجهة ضدهم واالعتقاالت التعسفية للمدنيني، كما يتناول و
عدد املرضى الذين متكنوا من احلصار واإلغالق حيث يعرض حلجم احلركة على املعابر التجارية وتلك املخصصة لألفراد مبا يف ذلك 

  . مغادرة القطاع للعالج
  

، املدنيني الفلسطينيني يف قطاع غزةاستنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية املوجهة ضد جيدد مركز امليزان حلقوق اإلنسان 
يستنكر تصاعد االنتهاكات  كما. انهبالنسبة لسك نتهك مجلة حقوق اإلنسانيواحلصار الشامل الذي تفرضه على القطاع واستمرار 

استمرار منع قوات االحتالل الصيادين من الرتول إىل البحر ملسافة تقل عن تلك اليت حددا املوجهة ضد الصيادين اليت تأيت يف سياق 
  .ما يعين حرمام من مزاولة عملهممبا اليتجاوز ثالثة أميال حبرية   2009) مارس(يف آذار 

  

قوق اإلنسان يرى يف مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدماً يف انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين، والقانون الدويل مركز امليزان حل
ة احملتلة حلقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز اتمع الدويل عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية جتاه املدنيني يف األراضي الفلسطيني

   .غزة على وجه اخلصوص ويف قطاع
  

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

  .احلر اإلسرائيليني ومن أمروا بارتكاب هذه اجلرائم وتقدميهم للعدالة
  

واملركز يشدد على ضرورة إاء حالة اإلفالت من العقاب اليت ميزت سلوك اتمع الدويل جتاه انتهاكات حقوق اإلنسان وقواعد 
  .القانون الدويل اإلنساين يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  
 انتهى

   


