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  مقدمة
  

المزيد من االنتهاكات  وارتكاباستهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة،  اإلسرائيليل واصلت قوات االحتال

 اإلسرائيليةيستعرض هذا التقرير االنتهاكات ، 2010خالل الربع األول من العام وقواعد القانون الدولي،  اإلنسانلحقوق 

 .األحداثوفق التسلسل الزمني لوقوع 
  

اف المدنيين الفلسطينيين، ويعرض يبدأ التقرير بعرض استخدام قوات االحتالل للقوة المفرطة والمميتة وعمليات قتل واستهد

التي أودت بحياة فلسطينيين في هذا اإلطار، حيث تقوم قوات االحتالل باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم  لألحداث

مطلوبين أو من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي اإلنساني وتعطي 

 .فلسطينيين لمجرد االشتباهنفسها حق قتل ال
  

إلى  القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات االحتاللالمنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق  ستهدافاال يظهر التقريركما 

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

يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر  ممنخطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين  عليها تداعيات

من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي 

 . صصة ألغراض الزراعة في قطاع غزةالمستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخ
  

التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي  ويشير التقرير إلى استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين،

وشهدت الفترة التي . تفرضه قوات االحتالل على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

) 3( مسافتهمن خالل حرمانهم من تجاوز ما  ا التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهميتناوله

النار تجاههم ومالحقتهم بالزوارق الحربية  إطالقر كما تكر .أميال عن شاطئ غزة وهو أمر يعني ببساطة منع الصيد

يتناول و .أحد مراكز التحقيق داخل إسرائيل إلىن واقتادتهم اعتقلت قوات االحتالل صياديوالمطاطية حتى شاطئ البحر، 

 .المفروضة على المعابر، من خالل استعراض الحركة على المعابر خالل الفترة التي يتناولها اإلسرائيليةالتقرير القيود 
  

اً من سكان القطاع، فلسطيني) 45(عتقلت ل والحجز التعسفي حيث اويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة االعتقا

خالل عمليات التوغل المتكررة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ومن بين المعتقلين صيادين طاردتهم قوات االحتالل 

 .مراكز التحقيق داخل إسرائيل وعمال جمع الحصى من حطام المنشآت التي سبق وأن دمرتها قوات االحتالل إلىواقتادتهم 
  

، 2010الربع األول من العام الجاري فية واضحة باألرقام لمجريات العدوان اإلسرائيلي خالل أن يعطي خل يحاول التقرير

حيث يبدأ بإعطاء القارئ خالصة إحصائية لمجمل االنتهاكات التي وقعت خالل الفترة المحددة، ومن ثم يشرع في سرد 

  . وقائع االنتهاكات بطريقة إخبارية

تقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على وتشكل المعلومات الواردة في هذا ال

لحقوق اإلنسان ار االنتهاكات اإلسرائيلية ظهر التقرير استمر .معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في التقرير

  :من خالل وقواعد القانون الدولي اإلنساني

  .دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيينعمال القتل وإطالق النار استمرار أ •
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، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء استمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من تجاوز األميال الثالثة •

  .على مراكبهم

امتداد حدود على  متراً 300فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات االحتالل أنها تبلغ الهادفة إلى استمرار الممارسات  •

  .م على أرض الواقع 1000القطاع فيما وصلت إلى حوالي 

 .فتح سد وادي غزة وترك المياه تندفع نحو القطاع دون تحذير مسبق •

 .استهداف التجمعات السلمية •

  

  

   31/3/2010 - 1/1منذ  قوات االحتالل ارتكبتهااالنتهاكات التي إحصائي موجز حول جدول 

 عدد القتلى 13

  جرحىعدد ال 62

 عدد الجرحى من األطفال 11

  عدد الجرحى من النساء 2

 عدد التوغالت 13

  عدد االعتداءات بحق الصيادين  21

 عدد المعتقلين 45

  )كلي(منازل سكنية أضرار  3

 )جزئي(منازل سكنيةأضرار  11
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 :استخدام القوة المميتة

ويشير استخدام قوات االحتالل للقذائف . في تعاملها مع الفلسطينيينواصلت قوات االحتالل استخدام القوة المفرطة والمميتة 

المسمارية، والقصف الجوي الذي تقوم به طائراتها الحربية ويستهدف مدنيين ومنشآت مدنية وممتلكات خاصة إلى تعمد 

نتهاكات التي وثقها يستعرض التقرير اال. والجرحى والخسائر في صفوف المدنيين وممتلكاتهم القتلىإيقاع أكبر قدر من 

  :مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق خالل الفترة التي يغطيها على النحو اآلتي

، مجموعة من 5/1/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  22:20عند حوالي الساعة  ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

تسبب في متر عن الشريط الحدودي الفاصل، ما  1500لي على بعد حوا) 2(المواطنين شرق بلدة القرارة، في شارع رقم 

أثرها إلى بجروح وصفت بالمتوسطة، نقلوا على  آخرين، وإصابة ثالثة )عاماً 23(قتل جهاد عبد الرحيم احمد السميري 

يوم من مساء  13:00أعلنت المصادر الطبية في مستشفى ناصر عند حوالي الساعة كما  .مستشفى ناصر بخان يونس

قصف في ال، متأثرا بجراحه التي أصيب بها )عاماً 22(محمود احمد عبد الغفور  عن وفاة، 6/1/2010ربعاء الموافق األ

 .نفسه

من فجر يوم الجمعة الموافق  00:50، عند حوالي الساعة اًواحد اًأطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية صاروخ •

في القصف  وتسبب .ي معبر رفحلشريط الحدودي مع مصر شرققريبة من نفق على ا )مظلة( مستهدفة عريشة8/1/2010

، والمواطن مبارك رباع أبو )عاماً 15(الطفل عدي محمد أبو حيش، البالغ من العمر : قتل ثالثة مواطنين بينهم طفل، وهم

، وإصابة محمد )عاماً 21(البالغ من العمر ) المهموم(، والمواطن نصر جمعة الترابين )عاماً 26(شلوف، البالغ من العمر 

، شظايا في الرأس، وصفت )عاماً 22(، بشظايا في الوجه، وإبراهيم نظمي أبو طعيمة، )عاماً 22(سالم أبو شلوف، 

 .المصادر الطبية إصابتهم بالمتوسطة

مساء  18:30استهدف ثالثة فلسطينيين عند حوالي الساعة  - على األقل -  صاروخاً ةإسرائيلي استطالعأطلقت طائرة  •

ووفقا للمعلومات فإن الشبان الثالثة تواجدوا في حقل زيتون بقرية وادي . ، مما تسبب في قتلهم10/1/2010ألحد الموافق ا

عوض محمد أبو نصير البالغ من العمر : متر، وتسبب القصف في قتلهم وهم 1500السلقا يبعد عن السياج الفاصل حوالي 

، من سكان مخيم النصيرات وحذيفة )عاماً 24(م القطراوي البالغ من العمر ، من سكان دير البلح، حسن إبراهي)عاماً 25(

هذا ونقلت جثث الضحايا إلى مستشفى شهداء األقصى بدير . ، من سكان رفح)عاماً 19(محمد الهمص البالغ من العمر 

 .البلح

 8/1/2010وم الجمعة الموافق من فجر ي 12:50أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية صاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

في رفح، لم يبلغ عن إصابات، بالرغم من عدد من القتلى ) J(مستهدفة نفق على الشريط الحدودي مع مصر في بلوك 

 .سقطوا في عمليات قصف مشابهة

، اثنين 11/2/20010من صباح يوم الخميس الموافق  10:15قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

ن أعضاء المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية، بينما كانا يقفان بالقرب من محطة عبيد للوقود شرق حي الشجاعية م

كما أصيب . من سكان مدينة غزة) عاماً 27(شرق مدينة غزة وتسبب القصف في قتل المواطن فارس أكرم أحمد جابر، 

 .شمال غزة، حيث وصفت جراحه بالخطيرة، من سكان )عاماً 24(المواطن أدهم علي صبح، 
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 :استهداف الصيادين

استمرار منعهم من وهي انتهاكات تنوعت بين . قوات االحتالل اإلسرائيلي تصعيد انتهاكاتها الموجة ضد الصيادين واصلت

ل الخط األخضر من خالل إطالق النار تجاههم بمجرد نزولهم إلى المياه، أو اعتقالهم واقتيادهم إلى داخ همعملمزاولة 

ممارسات تمتهن وفي حاالت االعتقال عادة ما يخضع الصيادين ل. يةواالستيالء على قواربهم وجرها إلى الموانئ اإلسرائيل

يستعرض التقرير االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين خالل الفترة . من كرامتهم اإلنسانية خالل عملية التوقيف واالعتقال

  :تيالتي يغطيها التقرير كاآل

، عند 2010عام أيام  اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الثقيلة، في أول الحربية الزوارقفتحت  •

مساء، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض البحر غربي بيت الهيا، في محافظة  23:30حوالي الساعة 

دقيقة، دون وقوع إصابات، ولكن تواصل النار أجبر الصيادين ) 15(مدة شمال غزة، وتواصل إطالق النار بشكل متقطع ل

  .على مغادرة المنطقة، األمر الذي حال بين إكمالهم أعمالهم بحرية، ودون الوصول إلى مصادر رزقهم

، 5/1/2010مساء الثالثاء الموافق  11:00عند حوالي الساعة نيران أسلحتها الرشاشة  ةسرائيلياإلالزوارق الحربية فتحت  •

الجدير بالذكر أن إطالق النار تجاه . تجاه مراكب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ النصيرات ودير البلح، لم يسجل إصابات

 .إلى أن غادرت مكانها ستمرامراكب الصيد 

ي الساعة الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوال ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت الهيا في 7/1/2010من مساء يوم الخميس الموافق  15:00

ن إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون الصيادومحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين وأعمالهم، ما دفع 

 .ابات أو أضرارإكمال أعمال الصيد، ولم تسجل وقوع إص

من يوم األحد الموافق  15:00نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

 .، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ النصيرات، دون وقوع إصابات10/1/2010

من مساء يوم السبت الموافق  21:30عة ، نيران أسلحتها، عند حوالي الساةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

صيادين، وذلك بمجرد نزولهم ) 7(من قوارب الصيد الفلسطينية كان يستقلها ) حسكات(قوارب ) 3(، تجاه 16/1/2010

زوارق ) 5(متر عن الشاطئ غرب ميناء الصيادين في رفح، ثم تقدمت ) 500(للبحر حيث أن الصيادين لم يتجاوزا مسافة 

سليم جمال حسن نعمان، : صيادين، والمعتقلون هم) 7(قوات االحتالل تجاه القوارب الفلسطينية، واعتقلت مطاطية تابعة ل

عام، وعواد عوض سيد الصعيدي، ، البالغ ) 38(عام، وبرفقته محمد احمد القرم ، البالغ من العمر ) 32(البالغ من العمر 

عام، ورائد سعيد جميل العشي، البالغ ) 28(بالغ من العمر عام، وبرفقته عوض منير عوض الصعيدي، ال) 43(من العمر 

. عام) 45(عام، وزكي طروش، البالغ من العمر ) 26(عام، وبرفقته صفوت السلطان، البالغ من العمر ) 25(من العمر 

 .كما استولت تلك القوات على ثالث قوارب كان يستقلها الصيادون

من  00:10كزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة المتمر ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت الهيا في محافظة شمال 24/1/2010فجر يوم األحد الموافق 

ولم تسجل وقوع . ال الصيدغزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين، ما دفع الصيادون إلى مغادرة المنطقة دون إكمال أعم

 .إصابات أو أضرار
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المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة، وقذائف مدفعيتها عند حوالي  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت الهيا 27/1/2010من فجر يوم األربعاء الموافق  5:00الساعة 

من الصباح  10:10و 9:15ي محافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين، وتكرر االستهداف عند حوالي الساعة ف

نفسه، دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع الصيادون إلى مغادرة المنطقة والنجاةً بحياتهم دون إكمال 

 .أعمال الصيد

المتمركزة في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة دير البلح، نيران أسلحتها عند حوالي  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

م، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض البحر 1/2/2020من صباح االثنين الموافق  8:00الساعة 

وتكرر . ن مساء اليوم نفسهم 13:00غربي مدينة دير البلح والنصيرات، وتواصل إطالق النار بشكل متقطع حتى الساعة 

م، حيث الحقت قوات االحتالل بواسطة قوارب مطاطية صغيرة، الصيادين في 2/2/2010األمر صباح الثالثاء الموافق 

لصياد مسامح اللمركز بها  صرحإفادة مشفوعة بالقسم يورد التقرير مقتطفات من  .عرض البحر، وقامت بتمزيق شباكهم

أملك ، )عاماً 22(ألقرع أبلغ من العمر أنا مسامح محمد إبراهيم ا" ، جاء فيها ما يلي)عاماً 22(، محمد إبراهيم األقرع

صباحا حيث  5:00، وشبكة صيد، خرجت من منزلي في دير البلح عند حوالي الساعة )شنشوال(مركب للصيد من نوع 

ويساعد على الصيد، وقد واصلت  توجهت إلى مرسي الصيادين بدير البلح ونزلت للبحر بغرض الصيد حيث الطقس صحو

ميل، وألقيت الشباك في المياه، وبقيت انتظر، وشاهدت عشرات مراكب الصيد الفلسطينية وعند  1.5 حوالي اإلبحار لمسافة

من جنود االحتالل اإلسرائيلي،  7يستقل كل مركب حوالي  بزورقين مطاطيينفوجئت  صباحاً 10:30حوالي الساعة 

متر، من مركبي وشاهدت أحد الجنود يقوم بإنزال قضيب حديدي  10توقفت القوارب على بعد  ناروسمعت صوت إطالق 

بتمزيق الشباك،  وبدءوافي المياه، ثم سحب الشباك وشاهدت اثنين منهم يخرجون سكاكين ) خطاف) (قاطع شباك(معكوف 

حيث سحبته ناحيتي وبدأت بالخروج حيث تسبب ذلك في أضرار بالغة بالشباك، وعلى الفور حرصت على إنقاذ جزء منه 

 ).عاماً 22(الحادث تكرر مع بعض الصيادين منهم هشام عوني رشاد األقرع . للمرسى

من  06:00، المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة عند حوالي الساعة ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

الصيد الفلسطينية التي تواجدت شمال منتجع الواحة السياحي، في بحر  ، تجاه مراكب7/2/2010صباح يوم األحد الموافق 

صيادين كانوا  4بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، ثم اقتربت الزوارق الحربية من حسكتي مجداف وحاصرتهما وأجبرت 

هبت بهم إلى مكان سباحة، ثم اعتقلتهم، واستولت على الحسكتين، وذ الزوارقعلى متنهما على النزول والذهاب نحو تلك 

) 19(عاماً، وشقيقه عدي ) 21(محمد عبد الباري محمد السلطان : مجهول داخل حدود الفصل الشمالية، والصيادين هم

من مساء  19:40وقد أفرجت عنهم عند حوالي الساعة ) عاماً 18(، وشقيقه أحمد )عاماً 22(عاماً، وذيب كامل ذيب األنقح 

 .، والشباك محتجزة لديها)من نوع حسكة(لقاربين اليوم نفسه، قيما أبقت على ا

من  6:45المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

بحر ، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت قبالة منتجع الواحة السياحي، في 14/2/2010صباح يوم األحد الموافق 

اف، أثناء دخولهما البحر في المنطقة الواقعة دبت القوارب العسكرية من حسكتي مجبيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، ثم اقتر

غرب الواحة، وحاصرتهما، وأجبرت أربعة صيادين كانوا على متنهما على النزول والذهاب نحو تلك القوارب سباحة، ثم 

: ت بهم إلى مكان مجهول داخل حدود الفصل الشمالية المائية، والصيادين هماعتقلتهم، واستولت على الحسكتين، وذهب

 21(، عوض غالب رمضان السلطان )عاماً 23(، سميح رجب العبد السلطان )عاماً 37(شريف محمد العبد السلطان 
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ف وسميح، عند شري: ، وقد أفرجت تلك القوات عن اثنين منهما، هما)عاماً 18(، وفضل جمال رمضان السلطان )عاماً

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

  .لديها ين، محتجز)من نوع حسكة(ى القاربين وفي سياق متصل أبقت قوات االحتالل عل. اعتقالهما

من  6:00عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة المتمركزة في  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر بيت الهيا 17/2/2010صباح يوم األربعاء الموافق 

أو  بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغض الصيد، دون وقوع إصابات

 .أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد

من صباح يوم  9:10في عرض البحر، نيران أسلحته، عند حوالي الساعة المتمركزة  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربية تفتح •

ية التي تواجدت على شاطئ أو في عرض بحر جباليا، في ، تجاه مراكب الصيد الفلسطين20/2/2010السبت الموافق 

منطقة السودانية بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين، دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع 

  .أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد

المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، وقذائف مدفعيتها، بشكل متقطع،  ةئيلياإلسرا فتحت الزوارق الحربية •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في 22/2/2010من مساء يوم االثنين الموافق  16:30عند حوالي الساعة 

من المساء نفسه، حيث تواصل حتى  22:00بحر بيت الهيا في محافظة شمال غزة، وزادت وتيرته عند حوالي الساعة 

مساء بشكل شبه متواصل، استهدفت قوات االحتالل خالل ذلك الصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض  23:00الساعة 

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

  .ال أعمال الصيدبحياتهم دون إكم

من  07:30عند حوالي الساعة  في عرض البحر نيران أسلحتها المتنوعةالمتمركزة  ةاإلسرائيلي فتحت الزوارق الحربية •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت الهيا في محافظة 24/2/2010صباح يوم األربعاء الموافق 

أو أضرار، وهو األمر الذي دفع هوالء الصيادين  إصاباتسطينيين وأعمالهم، دون وقوع شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفل

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل وسعت من دائرة  .لصيدأعمال ا إكمالمغادرة المنطقة نجاة بحياتهم، دون 

البحر، في المنطقة الواقعة شمال  شاطئاستهدافها الصيادين في عرض البحر ليطال االستهداف مراكبهم وأعمالهم على 

منع وصول الصيادين إلى تلك  إلى، وهي المعطيات التي تؤكد أن قوات االحتالل تهدف )سابقاً(منتجع الواحة السياحي 

وذلك على طريقة فرضها منطقة أمنية عازلة بمحاذاة حدود الفصل المائية أعلنت عنها قبل . النار إطالقالمنطقة تحت وطأة 

  .اتسنو

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين فلسطينيين كانوا يزاولون مهنة الصيد علي متن قارب قبالة شواطئ مدينة  •

م، وقد أجبرتهم قوات االحتالل النزول في المياه 5/3/2010فجر الجمعة الموافق  3:00رفح، وذلك عند حوالي الساعة 

، محمد نبيل نايف )عاماً 39(نايف محمد األقرع  نافذوالمعتقلين هم، . خل إسرائيلومن ثم اقتادتهم إلي مراكز التحقيق دا

يذكر أن قوات االحتالل أطلقت سراحهم في مساء نفس اليوم ). عاماً 19(، محمد محمد سلمي األقرع )عاماً 22(األقرع 

  .بعد إخضاعهم للتحقيق داخل إسرائيل

المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، بشكل كثيف، عند حوالي  الحربية ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت 12/3/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  22:20الساعة 
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ر، وعلى يابسة الشاطئ، الهيا في محافظة شمال غزة، في استهداف مستمر للصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض البح

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

  .الصيد

من صباح يوم الخميس الموافق  9:30نيران أسلحتها بكثافة، عند حوالي الساعة ة اإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  •

ه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غرب منتجع الواحة السياحي، غربي ، تجا25/3/2010

، بشظايا عيار ناري )عاماً 27(حازم أحمد جمعة القرعان : بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة الصياد

لخطيرة، وحولته إلى مستشفى الشفاء بمدينة في الرأس، حيث وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان إصابته با

، لباحث المركز شمال غزة بأنه وأبناء عمومته دخلوا البحر بهدف األقرعجميل حسن : وأفاد الصياد. غزة لتلقي العالج

الزوارق اإلسرائيلية  فاجأتهمذلك  وأثناءمتراً في عرض البحر،  70الصيد غربي الواحدة، حيث وصلوا لمسافة تقدر بـ

بشكل بالغ ) حسكة بدفّاع(حازم، وتضرر مركبه : ح نيران اسلحتها تجاههم بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابته قريبهبفت

. جراء إطالق النار الكثيف، ما حذا بهم إلى ترك المركب والشباك، والخروج إلى الشاطئ بغية نقل الجريح إلى المستشفى

إفادة  ويورد التقرير مقتطفات من .فين من سكان مدينة دير البلح وسط غزةوتفيد التحقيقات الميدانية أن الصيادين المستهد

عند حوالي : على النحو اآلتي حد شهود العيانأ ،)عاماً 43(جميل حسن العبد األقرع مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز 

شاهدت زورقيين  لصيد،واجد في البحر أمارس مهنة ا، بينما كنت مت25/3/2010صباح الخميس الموافق  9:30الساعة 

أن قوات االحتالل  ، شعرت بالخوف حيث أنني أعلميةناحية الغربالإلسرائيلي قادمين من مطاطيين يستقلهما جنود االحتالل ا

اه تتناثر حول مركب الصياد حازم ن كانا مسرعين، وفجأة سمعت صوت إطالق نار، شاهدت المياتؤذي الصيادين، الزورق

، الذي كان يمارس مهنة الصيد إلي الغرب مني،  فعرفت أن الزوارق تستهدف حازم بقيت )عاما27ً(، حمد جمعة القرعانأ

، واقفا علي ظهر المركب ت أشاهدهنمتر عن مركب حازم الذي ك 10والي يجري، وأصبحت الزوارق تبعد ح أراقب ما

ق من إطالق النار فجأة شاهدت حازم وشاهدت الزورقين يحاصران مركبه ويمنعانه من مواصلة الحركة كما كثفت الزوار

يسقط على ظهر مركبه ثم وقف برهة وسقط مرة أخرى،ثم ألصقت مركبي في مركب حازم وقفزت لمركبه فوجدته ملقي 

شاهدت الزوارق تتراجع على مركب يعود لعائلة الصعيدي و على ظهر الحسكة والدماء تسيل من رأسه، فحملته ووضعته

ت الهيا قبالة مقر د أن تأكدوا من إصابة حازم كما توقف إطالق النار،  وخرجت إلى شاطئ بيباتجاه الشمال الغربي بع

تعود ملكيتها للشرطة البحرية التي تحركت بنا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال  سيارة، ووضعنا حازم في الدفاع المدني

مستشفى ى لإبنا  واصلت السيراإلسعاف التي سيارة قطاع غزة،  وفي الطريق شاهدنا سيارة اإلسعاف حيث وضعناه في 

حيث رافقته  ،كمال عدوان، وأجريت له هناك الفحوصات الطبية الالزمة  ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى دار الشفاء بغزة

، وادخل لقسم وان هناك بقعة دم ونزيف في الرأسهناك وأفادني األطباء أن حازم مصاب في الرأس بثالث شظايا، ى لإ

    .  رفة العناية المركزةليات مباشرة واجروا له عملية جراحية ومن ثم حول إلى غالعم

بشكل كثيف، عند  ض البحر نيران أسلحتها المتنوعة وقذائفها المدفعيةالمتمركزة في عر ةاإلسرائيليالحربية  الزوارقفتحت  •

د الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت ، تجاه مراكب الصي27/3/2010من فجر يوم السبت الموافق  1:30حوالي الساعة 

الهيا في محافظة شمال غزة، في استهداف مستمر للصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض البحر، وعلى يابسة الشاطئ، 

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

  .الصيد
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  :واستهداف التجمعات السلميةفرض منطقة أمنية 

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

ت االحتالل وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز الميزان أن قوا. شبه يومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة

اخل متر د) 1000(تستهدف كل من يقترب من المناطق الحدودية شماالً وشرقاً، لمسافات تتجاوز في بعض األحيان 

بأنها تستهدف من ) يناير(أراضي القطاع، وليس كما ادعت في منشورات ألقتها من الطائرات خالل شهر كانون األول 

  .متر فقط) 300(يقترب من الحدود لمسافة 

وطحن ت خالل الفترة التي يتناولها التقرير االعتداءات المتكررة واستهداف قوات االحتالل بشكل مباشر لعمال جمع برزو

التي سبق وأن دمرتها قوات االحتالل، بغية تكسير ركام  الحدودية اطقركام المباني المهدمة، أثناء عملهم في المن وغربلة

يورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة  .ها في صنع الطوبماخدلتي تعيد استا -لمعامل الطوب المباني المهدمة، وبيعها

  :بفرض منطقة أمنية عازلة كاآلتي
 

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

زراعية مفتوحة، تقع شرق مصنع المتوسط للباطون، شرق  ، تجاه منطقة1/1/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  21:20

جوار مزرعة لألبقار، دون وقوع إصابات، ولكن الحادث أوقع بعزبة عبد ربه، شرقي جباليا في محافظة شمال غزة، سقط 

 . أضراراً طفيفة في أحد أجزاء المزرعة

، أرض فارغة 1/1/2010الجمعة الموافق من مساء يوم  11:30قصفت طائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

 .مدينة غزة، هذا ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات يتقع شرق حي الشجاعية شرق

من مساء يوم االثنين الموافق  16:55أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  •

ة، ويسيران على طريق صالح الدين الرئيس، قرب مقر اإلدارة المدنية ، تجاه شابين كانا يستقالن دراجة ناري4/1/2010

أطلقت مدفعية االحتالل . ، شرق مخيم جباليا، في محافظة شمال غزة، دون أن يوقع ذلك إصابات أو أضرار)سابقاً(

ن بعد ظهر يوم م 12:30المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، ثالثة قذائف مدفعية، بشكل متتالي، عند حوالي الساعة 

، سقطت في منطقة مفتوحة بالمنطقة الزراعية الواقعة شرق عزبة عبد ربه، شرق جباليا، في 7/1/2010الخميس الموافق 

من مساء يوم الخميس  14:45وعاودت المدفعية قصفها عند حوالي الساعة . محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات

في منطقة أبو صفية شرق جباليا، دون وقوع إصابات، ولكن توالي القصف  نفسه، حيث أطلقت ثالث قذائف مدفعية، سقطت

 .دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم وأعمالهم الزراعية والهرب للنجاة بحياتهم

قطاع ، منشورات، على مناطق مختلفة من 7/1/2010ألقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، صباح الخميس الموافق  •

 منالرسالة األولى  حذّرترسائل تهديد للفلسطينيين، حيث احتوى المنشور رسالتي تهديد على وجهيه، ، توجه فيها غزة

أن من يقترب من الحدود يعرض حياته للخطر، ودعمت الرسالة ومتراً،  300االقتراب من حدود الفصل لمسافة تزيد عن 

الل للمنطقة العازلة التي أعلن عنها قبل عامين، وأكد بما يعني تكريس االحت. بخارطة لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية

إن : "أما الرسالة الثانية فقد وجهت خاللها تحذيراً للسكان المدنيين داخل منازلهم، وقالت فيها بالنص. المنصرمعليها العام 

ين أن استمرار باإلرهابية، وأصحاب األنفاق، ومهربي العتاد العسكري، يعرفون علم اليق -التي تسميهم -العناصر

وتهريب العتاد العسكري وحفر األنفاق يشكل هدفاً دائما لعملياتها، إال أنهم يواصلون العمل من مناطق  -المقاومة -العمليات
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حفر األنفاق من منازلكم أو بالقرب منها وتهريب العتاد العسكري إلى القطاع :" وأضاف المنشور أن". سكناكم واالحتماء بكم

ال تقفوا " ، "الضالعة في هذه الصناعة إنما يشكالن خطرا على حياتكم وحياة أوالدكم وعائالتكم وممتلكاتكم من قبل العناصر

هؤالء لن يقفوا إلى جانبكم حين يلحق بكم  -باإلرهابية وصفتهاي تلا -زاء استخدامكم من قبل العناصرمكتوفي األيدي إ

وتعد هذه الرسالة تهديداً مباشراً لحياة السكان المدنيين كافة، داخل ". لكمتحملوا مسئولية مستقب"" األذى أو الضرر بممتلكاتكم

منازلهم أو في المناطق السكنية المختلفة في قطاع غزة، ما ينذر وبشكل كبير بارتكاب االحتالل لجرائم حرب بحق المدنيين 

 .الفلسطينيين خالل األيام القادمة

قل ، حاوية ت7/1/2010الخميس الموافق من مساء يوم  23:50الساعة قصفت طائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي  •

دون  اكانت تقع في أرض مفتوحة في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره) كونتينر(بضائع فارغة 

 .وقوع إصابات

 12:30الثقيلة، عند حوالي الساعة  حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

، تجاه عدد من العمال الفلسطينيين الذي تواجدوا في المنطقة الصناعية 1/2/2010من بعد ظهر يوم االثنين الموافق 

نظراً  - التي تعيد استغاللها في صنع الطوب -ركام المباني المهدمة، وبيعها لمعامل الطوب تفتيت، بغية )إيرز(المدمرة 

ال قوات االحتالل لمواد البناء إلى القطاع منذ سنوات، وذلك في إطار الحصار التي تضربه تلك القوات على قطاع لعدم إدخ

  .غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

من مساء  4:00أطلقت قوات االحتالل المتمركزة على طول السياج الفاصل شرق حي الشجاعية النار عند حوالي الساعة  •

، صوب منازل المدنيين الواقعة شرق حي الشجاعية، هذا ولم يسفر الحادث عن وقوع 1/2/2010 يوم االثنين الموافق

  .أضرار في المدنيين وممتلكاتهم

من  11:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  •

اه المشاركين في المسيرة األسبوعية ضد فرض االحتالل منطقة عازلة جوار ، تج8/2/2010صباح يوم االثنين الموافق 

المبادرة المحلية في بيت حانون، : حدود الفصل، دون وقوع إصابات، وتفيد التحقيقات الميدانية أن متطوعين يحملون مسمى

ع المزارعين الفلسطينيين، وتعبيراً قرروا تنظيم مسيرة أسبوعية للمناطق الحدودية بصحبة متضامنين أجانب، تضامناً منهم م

صابر الزعانين، : وحسب المعلومات التي صرح بها مسئول المبادرة. عن رفضهم فرض االحتالل منطقة حدودية عازلة

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

حتى  -من جنسيات مختلفة -مشاركاً، من بينهم أربع متضامنات أجنبيات) 40(حدودية الشمالية، وتضم تجاه المنطقة ال

وصلوا على بعد أمتار من الجدار األسمنتي الفاصل شمال منطقة المزبلة، وبمجرد اعتصامهم في المكان ورفع األعالم 

دى أبراج المراقبة اإلسمنتية، ثم بدءوا بإطالق النار الفلسطينية على تلك األرض، صرخ عليهم الجنود المتمركزين داخل إح

الجدير . في الهواء، ثم قربهم، ثم تجاههم بشكل مباشر، ما حذا بالمشاركين على مغادرة المكان قبيل إصابة أحدهم بسوء

مناطق بيت حانون ذكره أن تجمع المبادرة نظم مسيرات مماثلة في أيام االثنين من األسابيع السابقة إلى مناطق مختلفة من 

  .الحدودية

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

غربي منطقة  -، تجاه المنطقة الشمالية من يابسة شاطئ بحر بيت الهيا9/2/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  23:20

  .وتواصل إطالق النار عدة دقائق، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار - ل غرب بيت الهياالسيفا شما
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اإلسرائيلي المتمركزة قرب الشريط الحدودي نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف المدفعية عند حوالي  االحتاللفتحت قوات  •

جحر (شمالية الشرقية من قرية وادي غزة م، استهدفت فيه المنطقة ال11/2/2010صباح الخميس الموافق  7:20الساعة 

عاما، )42(، سقطت قذيفة على منزل سكني يعود ملكيته للمواطن إسماعيل سلمان سلمي الترابيين البالغ من العمر )الديك

أسفر عن إصابة ثالثة من أطفاله كانا يستعدان للذهاب إلى المدرسة حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح، 

عاما أصيبت بجروح في )11(أعوام، بشظايا في الرأس والعنق، أحالم )5(أفادت المصادر الطبية عن إصابة الطفلة منى و

توغلت إلى محيط  االحتاللعاما، شظايا في الرأس الوجه، الجدير بالذكر أن قوة راجلة تابعة لقوات )12(الرأس، عفاف 

ووفقا إلفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها والد  .من مساء نفس اليوم 4:00ة مكب النفايات، واستمرت عملية التوغل حتى الساع

، متزوج ولدى )عاماً 42(من العمر  أبلغأنا إسماعيل سلمان سلمي الترابيين :" الضحايا لباحث المركز جاء فيها ما يلي

جحر (قرية وادي غزة سبست، ويقع في منزل مكون من غرفتين مسقوفة باأل أفراد، وأسكن في )10(أسرة مكونة من 

ت دمن النوم وأعد م، استيقظت11/2/2010لخميس الموافق صباح ا 6:00، عند حوالي الساعة ووز المياها، قرب ح)الديك

طعام الفطور ألطفالي في الكشك المجاور لمنزلي سمعت صوت أعيرة نارية شمال شرق منزلي، وبينما كان أوالدي 

كبير، أعقبه صوت تكسير وصراخ أطفالي، انتقلت لمنزلي شاهدت تكسير  فجارانيستعدون للذهاب للمدرسة سمعت صوت 

ولم أستطع فتح الباب ودخلت للمنزل عبر فتحة في الجدار، شاهدت أطفالي كانت الدماء تسيل من وجوههم، فنقلتهم إلى 

األحمر وأقلتني وأطفالي إلى جوار المدرسة القريبة حيث شعرت أنها أكثر أمنا حينها وصلت سيارات تابعة لجمعية الهالل 

  "مستشفى شهداء األقصى بدير البلح، والزال أطفالي يتلقون العالج في المستشفى

، أرض فارغة 13/2/2010من مساء يوم السبت الموافق  11:30قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة  •

زة، ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات أو أضرار بالقرب من سوق السيارات في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غ

  .تذكر

من  16:45فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  •

اعية في المنطقة الزروحقولهم مزروعاتهم ب يهتمون، تجاه المزارعين الذين كانوا 13/2/2010مساء يوم السبت الموافق 

متراً من حدود  400الواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية شرقي جباليا، في محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـ

دقائق دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم والفرار  5الفصل، دون وقوع إصابات، ولكن تواصل إطالق النار لمدة تقارب ال

صل فرضها منطقة عازلة بمحاذاة حدود الفصل، وتستهدف كل من يقترب من الجدير ذكره أن قوات االحتالل توا. بحياتهم

 .تلك الحدود

 ،)جحر الديك(شرق قرية وادي غزة في المنطقة القريبة من حدود الفصل  قوة راجلة من قوات االحتالل، توغلت تفتح •

األحد الموافق مساء  03:00عة ، وذلك عند حوالي السا)عاماً 17(لفتى يوسف محمد أحمد األطرش نيران أسلحتهم صوب ا

إلى عيادة البريج الحكومية ومن ثم حول إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح ووصفت  الجريحنقل ، و14/2/2010

  .جراحه بالمتوسطة

ي حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوال عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

، تجاه عدد من عمال جمع وتكسير ركام المباني المهدمة، 16/2/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:00الساعة 

إلى متراً  350 حوالي ، على بعد)سيناي ودوجيت أيلي(مستوطنتي ما كان يعرف بالذين تواجدوا قرب حدود الفصل شمال 

من يوم األربعاء الموافق  9:30ستهداف عند حوالي الساعة وتكرر اال .من حدود الفصل شمال بيت الهياالجنوب 
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المعبدة  الطرقمادة الفسكورس التي توضع أسفل  منالحصى  يجمعون، حيث يتواجد عشرات العمال الذين 17/2/2010

ال بهدف بيعها للمواطنين الذين يستخدمونها في أعم - والتي كانت تربط مستوطنات شمال غزة ببعضها سابقاً -باإلسفلت

البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء، ولم يسفر ذلك عن وقوع 

 .إصابات

من  17:05فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  •

ه المزارعين الذين كانوا يرعون مزروعاتهم في المنطقة الزراعية الواقعة ، تجا20/2/2010مساء يوم السبت الموافق 

متراً من حدود الفصل، دون وقوع إصابات، ولكن تواصل  400شرق جباليا، في محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـ

ل تواصل فرضها منطقة الجدير ذكره أن قوات االحتال. إطالق النار دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم والفرار بحياتهم

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

من  20:30، عند حوالي الساعة ود الفصل الشرقية، نيران أسلحتهاحد عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

البورة، شمال شرق بيت حانون، في ، تجاه منازل السكان المدنيين في منطقة 20/2/2010مساء يوم السبت الموافق 

الرصاص المتواصل  أزيزولكن . إصاباتساعة، دون وقوع حوالي ة، وتواصل القصف بشكل متقطع لمحافظة شمال غز

 .بث حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم

الحدودي شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس النار تجاه مجموعة  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشرط •

وبعد حوالي نصف ساعة وصلت . 20/2/2010صباح اليوم السبت الموافق  6:30من رجال المقاومة، عند حوالي الساعة 

على أطراف الشريط الحدودي، وأطلقت عدة قذائف تجاه األراضي  تليات عسكرية، تمركزآات من دبابات وتعزيز

استمر . لزراعية المحاذية للشريط الحدودي، إلى جانب إطالق نار كثيف من طائرات مروحية حلقت في سماء المنطقةا

أسفر ذلك عن إصابة ثالثة من رجال المقاومة بشظايا في أنحاء ، إطالق النار اإلسرائيلي حتى الساعة العاشرة صباحاً

  . لى مستشفى ناصر في خان يونسمتفرقة من الجسم، تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف إ

عند حوالي  ران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطعالمتمركزة على حدود الفصل الشمالية، ني ،فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

ركام المباني المهدمة، الذين  وطحن، تجاه عدد من عمال جمع 21/2/2010من صباح يوم األحد الموافق  9:00الساعة 

متراً من حدود الفصل  350، على بعد )سيناي ودوجيت يليإ(مستوطنتي ما كان يعرف بود الفصل شمال تواجدوا قرب حد

والجدير ذكره أن هؤالء العمال الذين يبحثون عن الحصى بين مادة الفسكورس التي توضع أسفل الشوارع . شمال بيت الهيا

بهدف بيعها للمواطنين الذين يستخدمونها في  - سابقاًوالتي كانت تربط مستوطنات شمال غزة ببعضها  -باإلسفلتالمعبدة 

عن  إطالق النارأعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء، ولم يسفر 

  .وقوع إصابات

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

، الذين )الحصمة(، تجاه عدد من عمال جمع الحصى 24/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  08:00الساعة 

متراً من  400، على مسافة تقدر بــ،)يلي سيناي ودوجيتإ(مستوطنتي ما كان يعرف بتواجدوا قرب حدود الفصل شمال 

لجدير ذكره أن هؤالء العمال الذين يبحثون عن الحصى في مادة البسكورس التي توضع وا. حدود الفصل شمال بيت الهيا

بهدف بيعها  -والتي كانت تربط مستوطنات شمال غزة ببعضها البعض في وقت سابق –أسفل الشوارع المعبدة باإلسفلت 
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وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد للمواطنين الذين يستخدمونها في أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، 

 .النار المتواصل عن وقوع إصابات ولم يسفر إطالق. البناء إلى قطاع غزة

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

، الذين تواجدوا )الحصمة(، تجاه عدد من عمال جمع الحصى 25/2/2010من مساء يوم الخميس الموافق  14:00الساعة 

متراً من حدود  350، على مسافة تقدر بـ)يلي سيناي ودوجيتإ(مستوطنتي ما كان يعرف بقرب حدود الفصل شمال 

  .الفصل شمال بيت الهيا، دون وقوع إصابات

من  12:00، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون  •

فرض قوات  المناهضة لمحاوالت، تجاه المشاركين في المسيرة األسبوعية 1/3/2010منتصف يوم االثنين الموافق 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن متطوعي المبادرة المحلية  .ذاة حدود الفصل، دون وقوع إصاباتاالحتالل منطقة عازلة بمحا

بيت حانون، نظموا مسيرتهم األسبوعية لمحيط معبر بيت حانون، بصحبة متضامنين أجانب، وممثلين عن قوى سياسية،  في

وحسب المعلومات . تضامناً منهم مع المزارعين الفلسطينيين، وتعبيراً عن رفضهم فرض االحتالل منطقة حدودية عازلة

فقد انطلقت المسيرة من أمام المدرسة الزراعية شمال : ث المركزصابر الزعانين، لباح: التي صرح بها مسئول المبادرة

من صباح االثنين تجاه معبر بيت حانون، حتى وصلوا على بعد أمتار من ممر المسافرين  11:30بيت حانون عند الساعة 

الفلسطينية، وتحدث متراً، رفعوا األعالم  50الذي يتجه شرقاً بمحاذاة حدود الفصل، وبعد وصولهم مكان يبعد عنه حوالي 

ممثلون عن هيئة العمل الوطني واألحزاب السياسية، ثم تحدث الزعانين كلمة مقتضبة باللغة العبرية، وجهها لحكومة دولة 

أن الشعب الفلسطيني من سكان "االحتالل، سمعها الجنود الذين يتمركزون في أبراج المراقبة المحيطة بالمعبر، مفادها 

وهنا ". البقاء، ونحن سنزرع ونفلح أراضينا هنا، وأن هذا تجمع سلمى رافض لقرارات االحتالل ومزارعين لهم الحق في

قاطع جنود االحتالل كلمته بالصراخ، ووجهوا للحشد ألفاظاً نابية باللغة العبرية، ثم فتحوا النار في الهواء، ما دفع 

  .فتهم قوات االحتالل بشكل مباشرالمشاركون إلى االنسحاب من المنطقة بسرعة، وفي هذا الوقت استهد

حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها بشكل متقطع، عند حوالي الساعة  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

، الذين تواجدوا قرب )الحصى(، تجاه عدد من عمال جمع الحصمة 2/3/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  7:00

متراً  350، على مسافة تقدر بحوالي ـ)يلي سينايإ(، في محيط ما كان يعرف بمستوطنة ة السيفاحدود الفصل في منطق

  .إلى الجنوب من حدود الفصل شمال بيت الهيا، دون وقوع إصابات

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

، تجاه عدد من عمال جمع 6/3/2010من صباح يوم السبت الموافق  11:00تنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة الم

، وتكسير الحجارة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان ما كان يعرف بمستوطنة نيسانيت المخالة، )الحصمة(الحصى 

متراً إلى الجنوب من حدود الفصل شمال  350ة تقدر بحوالي ، على مساف)إيرز(والواقعة غرب المنطقة الصناعية المدمرة 

  .شرق القرية البدوية، دون وقوع إصابات

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

قرب حدود ه عدد من عمال جمع الحصى، الذين تواجدوا ، تجا10/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:30الساعة 

متراً إلى  350يلي سيناي المخالة، شمال بيت الهيا، على مسافة تقدر بحوالي إما كان يعرف بمستوطنة الفصل في محيط 

 .الجنوب من حدود الفصل شمال بيت الهيا، دون وقوع إصابات
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من  12:00د الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدو •

، تجاه تجمع سلمي للحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني، حيث تواجد المئات من 16/3/2010ظهر يوم الثالثاء الموافق 

لكن إطالق النار كان في متراً عن حدود الفصل الشمالية، و 100المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة على مسافة تبعد 

الجدير ذكره أن الحملة الشعبية تتكون . الهواء، بغرض إرهاب المشاركين، ولم تقع إصابات، واستكمل المشاركون فعاليتهم

من أحزاب سياسية ولفيف من المؤسسات األهلية، وتنظم نشاطاً أسبوعياً كل ثالثاء في مكان قريب من حدود الفصل في 

  .محافظة شمال غزة

غزة، نيران أسلحتها، عند  ي مدينةتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق حي الشجاعية شرقف •

الحزام (، تجاه تجمع سلمي للحملة الشعبية لمقاومة 17/3/2010من ظهر يوم الجمعة الموافق  12:00حوالي الساعة 

ة األسبوعية للحملة في منطقة شرق الشجاعية بالقرب من معبر نحال ، حيث تواجد المئات من المشاركين في المسير)األمني

متراً عن الشريط الحدودي الفاصل شرق غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف  200عوز على مسافة تبعد 

  .المشاركين

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

، تجاه عدد من عمال 17/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  11:25المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

ما كان يعرف بمستوطنة مكان بالقرب من ، وتكسير الحجارة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل )الحصمة(جمع الحصى 

متراً إلى الجنوب من  350، على مسافة تقدر بحوالي )إيرز(طقة الصناعية المدمرة نيسانيت المخالة، والواقعة غرب المن

 . حدود الفصل شمال شرق القرية البدوية، دون وقوع إصابات

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق خان يونس، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  •

، حيث )الحزام األمني(، تجاه تجمع سلمي للحملة الشعبية لمقاومة 18/3/2010الموافق من صباح يوم الخميس  11:30

متراً عن  100تواجد المئات من المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة في منطقة الفراحين على مسافة تبعد حوالي 

  .الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس

من مساء الجمعة الموافق  22:20بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  استهدفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية •

هذا وأغارت الطائرات مرة ثانية مستهدفة بصاروخ واحد، عند  .نطقة الغربية من مطار غزة الدولي، الم19/3/2010

، وتسبب ، المنطقة الغربية من مطار غزة الدولي19/3/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  22:25حوالي الساعة 

جات مطار غزة الدولي عاملين في استخراج الحصمة من مدر، بينهم ثالثة أطفال، من الفلسطينياً) 14(القصف في إصابة  

لمستشفى النجار، حيث وصفت المصادر الطبية في المستشفى إصابتهم  اإلسعافالمدمرة، نقلوا بواسطة سيارات 

  .زة األوروبي لتلقي العالجاإلصابات لمستشفى غ بالمتوسطة، جرى تحويل معظم

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

، تجاه عدد من عمال جمع 22/3/2010من صباح يوم االثنين الموافق  11:00المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

نيسانيت المخالة، ما كان يعرف بمستوطنة تكسير الحجارة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان ، و)الحصمة(الحصى 

متراً من حدود الفصل شمال شرق القرية  100، على مسافة تقدر بـ )إيرز(والواقعة غرب المنطقة الصناعية المدمرة 

  .البدوية، دون وقوع إصابات
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في محيط معبر صوفا جنوب شرق خان يونس، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل  المتمركزة اإلسرائيليفتحت قوات االحتالل  •

، تجاه عدد من عمال جمع الحصى 25/3/2010من صباح يوم الخميس الموافق  08:00متقطع، عند حوالي الساعة 

 متر عن الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس وفي محيط 500، خالل تواجدهم على مسافة تقدر بــ)الحصمة(

، بعيار ناري في أعلى الفخذ )عاماً 35(ريدة  أبوالمواطن ناجي سليمان العبد  إصابةالنار عن  إطالقأسفر . معبر صوفا

والجدير ذكره أن هؤالء العمال . لتلقي العالج ووصفت حالته بالمتوسطة األوروبيمستشفى غزة  إلى إثرهاأليمن، نقل على 

الذين يستخدمونها في أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك  يبحثون عن الحصى بهدف بيعها للمواطنين

  . بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

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

، تجاه عدد من عمال جمع 26/3/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  13:30حوالي الساعة  المتنوعة بشكل متقطع، عند

، الكائنة في محيط معبر بيت حانون، على مسافة )إيرز(، الذين تواجدوا في المنطقة الصناعية المدمرة )الحصمة(الحصى 

، )عاماً 15( ،سعيد عبد العزيز حمدان: متر من حدود الفصل الشمالية، ما أسفر عن إصابة الطفل 100تقدر بـحوالي 

وتفيد التحقيقات . بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

الميدانية أن قوات االحتالل دأبت على استهداف هؤالء العمال في األيام األخيرة، وفتحت النار تجاههم أكثر من مرة، 

 .مهنة لهم جمع الحصىيتخذون من حمدان يرافق إخوته الذين  الطفلوقد كان عشرات منهم، واعتقلت ال

توافد المئات من  حيث شرق مخيم المغازي التي تصادف الثالثين من آذار من كل عام، ،ذكرى يوم األرض المواطنونأحيا  •

 م،30/3/2010الثالثاء الموافق  صباحن م 11:00مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى عند حوالي الساعة المواطنين من 

هذا وفتحت .  إلقامة منطقة عازلة بمحاذاة حدود الفصل شرق قطاع غزة االحتاللكتعبير شعبي عن رفض مخططات 

الذين شاركوا في  الشبانمن  مجموعةاإلسرائيلي المتمركزة قرب حدود الفصل نيران أسلحتها صوب  االحتاللقوات 

، في قدمه اليمنى حيث نقل إلى مستشفى شهداء )عاماً 21(النار في إصابة محمد هاني العطي، المسيرة، وتسبب إطالق 

 .األقصى في مدينة دير البلح لتلقى العالج

قناصة الالمتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، أربع قذائف مدفعية بشكل متتالي، وبالتزامن فتح  ةأطلقت مدفعية اإلسرائيلي •

، تجاه 1/3/2010من مساء يوم االثنين الموافق  12:15اج المراقبة نيران أسلحتهم، عند حوالي الساعة المتمركزين في أبر

، وإصابة شاب )عاماً 20(محمد أشرف غبن : منطقة بورة أبو سمرة، الكائنة شمال بيت الهيا، ما أسفر عن مقتل الشاب

ان حالته بالمتوسطة، وكالهما تواجد في مكان يبعد آخر بشظايا مسمارية ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدو

هذا ومنعت قوات االحتالل سيارات اإلسعاف . متر في المنطقة ذاتها 700عن حدود الفصل الشمالية مسافة تقدر بحوالي 

من مساء اليوم نفسه، توغلت  13:15من الوصول إلى الجريح غبن لخطورة المكان حيث بقى ينزف وعند حوالي الساعة 

آليات عسكرية في المنطقة المستهدفة، وباشرت الجرافات المصاحبة في تسوية أراضي ) 4(وات االحتالل بقوة مكونة من ق

المنطقة، وسط إطالق نار كثيف في محيط المكان، وحاولت سيارات اإلسعاف التابعة لوزارة الصحة الوصول لجثمان 

يوم نفسه، بيد أن كثافة إطالق النار حالت دون ذلك، وعند حوالي من مساء ال 15:30الشهيد مرة أخرى عند حوالي الساعة 

من المساء ذاته تراجعت اآلليات المتوغلة نحو حدود الفصل، وتمركزت في مكان يبعد عن تلك الحدود  16:00الساعة 

إجراء عمليات متراً، فتمكنت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من انتشال الجثة بعد  400مسافة 

التنسيق الالزمة، ومن ثم نقلته إلى مستشفى كمال عدوان، وبعد معاينة الجثة أكد األطباء إصابته بشظايا مسمارية في أنحاء 
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هذا وانسحبت القوات المتوغلة من المكان عند حوالي الساعة . متفرقة من الجسم، وبعيار ناري استقر في الرقبة من الخلف

 . 2/3/2010لتالي الثالثاء الموافق من فجر اليوم ا 1:30

من مساء يوم األحد الموافق  6:00عثرت طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني عند حوالي الساعة 

، مصابة بعدة رصاصات في الرأس والصدر، على )عاماً 22(، على جثة الشهيد سليمان عبد الحكيم عرفات 28/3/2010

بعد أن انقطع . متر إلى الغرب من حدود الفصل شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس 400لي  مسافة تقدر بحوا

يذكر أن قوات االحتالل بعد انسحابها من بلدة . االتصال به وفقد إثره خالل توغل قوات االحتالل في بلدة عبسان الجديدة

مهم بالبحث عن جرحى محتملين في األراضي الزراعية عبسان الحدودي وأطلقت النار تجاه عدد من المواطنين خالل قيا

عاماً، وأصيب بعيار ناري  17المحاذية للشريط الحدودي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، أحدهما الطفل عبد ربه أبو عنزة، 

ن شقيقه ، بينما كان يبحث ع) عاماً 20(في الكتف وتمكن من االنسحاب من المنطقة، وهيثم عبد الحكيم عارف عرفات، 

حيث كان يعتقد بأنه أصيب خالل االشتباكات النقطاع االتصال به، وتمكن المواطنون من نقل هيثم ) عاماً 22(سليمان 

عرفات إلى مستشفى ناصر وكان مصاباً بشظايا في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم، ووصفت حالته بالخطيرة، حيث أدخل 

من ليل اليوم نفسه بعد حوالي ثالث ساعات من وصوله  22:00لي الساعة غرفة العمليات، وأعلن عن وفاته عند حوا

  .المستشفى

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق خان يونس، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  •

) الحزام األمني(عبية لمقاومة ، تجاه مسيرة سسلمية نظمتها الحملة الش30/3/2010من ظهر يوم الثالثاء الموافق  12:10

 إلىمتر  100قوات االحتالل النار تجاه المشاركين عند وصولهم مسافة تقدر بحوالي  أطلقت، حيث األرضفي ذكرى يوم 

وتسبب إطالق النار في إصابة ثالثة مواطنين، والمصابون . الغرب من حدود الفصل شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس

 17(، أصيب بعيار ناري في الرأس ووصفت جراحه بالخطيرة، وهاني رياض النجار )عاماً 20( هم جمعة رمضان النجار

، أصيب في فخذه األيمن، وعلى الفور تفرقت المسيرة )عاماً 19(، أصيب في قدميه، والمواطن والء فريد النجار )عاماً

  .األوروبي لتلقي العالج مستشفى غزة إلىالمكان وتمكنت من نقل الجرحى  إلى اإلسعافووصلت سيارات 

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

، تجاه عدد من عمال جمع 31/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  9:30المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

نيسانيت المخالة، والواقعة غرب ما كان يعرف بمستوطنة ين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان ، الذ)الحصمة(الحصى 

متراً من حدود الفصل شمال شرق القرية البدوية، دون وقوع  350، على مسافة تقدر بـ)إيرز(المنطقة الصناعية المدمرة 

  .إصابات
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  القصف الصاروخي والمدفعي 

عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

كما أن عمليات القصف تبث حالة . مدنيةمنشآت وعن إصابة مواطنين بجروح وشظايا، وإلحاق أضرار مادية في منازل 

واصلت قوات االحتالل و. يليخاصة القصف الل من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

استهداف المنازل السكنية سواء بشكل مباشر من خالل قصفها أو بقصف أهداف تكون مجاورة وتلحق أضرار جسيمة في 

واصلت قوات  :القصف الصاروخي والمدفعي وعمليات االعتداء على المنازل السكنيةيورد التقرير أحداث ، المنازل السكنية

نازل السكنية سواء بشكل مباشر من خالل قصفها أو بقصف أهداف تكون مجاورة وتلحق أضرار االحتالل استهداف الم

، ما ألحق أضرار ركما شهد شهر كانون الثاني إغراق عشرات المنازل السكنية بمياه األمطا. جسيمة في المنازل السكنية

  : منازل السكنية كاآلتييورد التقرير األحداث التي ألحقت أضرار بال. في عشرات المنازل السكنية

، صاروخاً استهدف 8/1/2010الموافق  من فجر السبت 00:15عند حوالي الساعة  اإلسرائيلية أطلقت طائرات الحربية •

قطعة أرض فارغة إلى الشمال الغربي من مدرسة أبو العالء المعري في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس، أدى ذلك 

دقائق عادت طائرات االحتالل لتطلق  10وبعد حوالي . مجاور دون وقوع إصابات إلى إلحاق دمار جزئي في منزل

صاروخين تجاه منزلين مجاورين ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل، بينما نجا سكان المنازل من القصف لمغادرتهم المنازل 

فردا، من  27بع عائالت قوامها ويقطن المنازل الثالثة أر. ول تحسباً من تكرار عملية القصفبعد سقوط الصاروخ األ

منهما عائلتين تقيم في هذه المنازل باإليجار بعد أن هدمت قوات االحتالل منزليهما خالل العدوان اإلسرائيلي الرصاص 

 .8/1/2010المصبوب بتاريخ 

خمسة ب الدوليمطار غزة  2/2/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  23:50عند حوالي الساعة  الطائرات الحربية هاجمت •

أصيب خالها المواطن تامر محمد أبو  3/2/2010من فجر يوم األربعاء الموافق  00:30استمرت حتى الساعة غارات 

كما استهدفت  .، وصفت المصادر الطبية إصابته بالمتوسطة وهو من سكان شرق المعبر)عاماً 18(جزر، البالغ من العمر 

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

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

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

  .صواريخ متتالية، ولم يبلغ عن إصابات جراء القصف ةدقائق أربع) 5(عه بعد تب

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

بداية صاروخ واحد، مستهدفة مطار غزة الدولي الكائن في بلدة الشوكة جنوب شرق رفح، حيث أطلقت في ال 10/2/2010

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

من صباح  10:50المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  ةمدفعية اإلسرائيليالأطلقت  •

قة أبو سمرة، شمال بيت الهيا في محافظة شمال ، تجاه أرض زراعية مفتوحة، في منط21/2/2010يوم األحد الموافق 

، ولكن دوي االنفجار بث حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال إصاباتغزة، دون وقوع 

  .والنساء منهم

من صباح يوم  10:30المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيليمدفعية الأطلقت  •

أحمد علي : ، تجاه منازل السكان المدنيين في محافظة شمال غزة، سقطت على منزل المواطن21/2/2010األحد الموافق 
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جزئياً، داوود حسن الشنطي : بمنطقة التوام في جباليا، ما أسفر عن تضرره ومنزل جاره 17علي عبيد، الكائن في حي ال

 . مع قصف االحتالل لبورة أبو سمرة شمال بيت الهيا تزامنوهو قصف  ،دون وقوع إصابات

، في 26/2/2010من فجر يوم الجمعة الموافق  1:30أطلقت المدفعية اإلسرائيلية قذيفة مدفعية واحدة، عند حوالي الساعة  •

 22(عمر محيط مطار غزة الدولي جنوب بلدة الشوكة، أسفر القصف عن إصابة المواطن رشاد موسى الدباري، البالغ من ال

، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وصل مستشفى النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية إصابته )عاماً

 .بالمتوسطة، وهو من سكان منطقة معبر رفح في بلدة الشوكة

من  12:00ة المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفتين مدفعيتين، عند حوالي الساع ةمدفعية اإلسرائيليالأطلقت  •

حي الندى، شمال شرق  أبراج، تجاه أرض مفتوحة، غربي تلة الحاووز، شمال 1/3/2010منتصف يوم االثنين الموافق 

بثّ حالة من الرعب والهلع في نفوس  االنفجارينالقرية البدوية، في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن دوي 

  .منهم السكان المدنيين السيما األطفال والنساء

من  15:15المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  ةمدفعية اإلسرائيليالفتحت  •

، تجاه منازل السكان المدنيين القريبة من المنطقة الحدودية، وبعض المزارعين 4/3/2010مساء يوم الخميس الموافق 

هم، شرق بيت حانون، في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن أصوات الفلسطينيين الذين تواجدوا في أراضي

األعيرة النارية بثت الرعب والخوف في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم، كما أجبرت المزارعين على 

 .ترك رعاية مزروعاتهم والنجاة بحياتهم

من  14:40ود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة المتمركزة على حد ةمدفعية اإلسرائيليالفتحت  •

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين تواجدوا في أراضيهم، شمال شرق بيت 6/3/2010مساء يوم السبت الموافق 

لى التوقف عن رعاية حانون، في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن األعيرة النارية أجبرت المزارعين ع

  .مزروعاتهم والنجاة بحياتهم

، مصنع بالستيك 12/3/2010مساء الجمعة الموافق  11:30بصاروخين عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيليطائرات القصفت  •

والمصنع يعود للمواطن مسلم محمد العبد . في منطقة السطر الغربي بخان يونس، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل

كما ألحق القصف أضراراً جزئية بمصنع . متر مربع مسقوف بالصفيح 1600عاماً، وهو مقام على مساحة  55د، الحدا

أواخر ) الرصاص المصبوب( آخر ملحق به السطوانات األكسجين مهجور منذ تعرضه للقصف خالل الحرب على غزة 

  .2008عام 

 11/3/2010من مساء يوم الخميس الموافق  23:30ساعة بصاروخين اثنين، عند حوالي ال ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

  .نفق على الشريط الحدودي مع مصر شرق معبر رفح، ولم يبلغ عن إصابات

ورشة  19/3/2010من فجر يوم الجمعة الموافق  1.00بصاروخين عند حوالي الساعة  ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

متر مربع، والواقعة في حي الزيتون  800ي الداية ، والبالغ مساحتها حدادة تعود ملكيتها ألبناء المرحوم مهدي احمد عل

  .بالقرب من مركز شرطة الزيتون، وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار بالغة في الورشة ، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات

، 19/3/2010ق من فجر يوم الجمعة المواف 2:00صواريخ، عند حوالي الساعة  ةبخمس ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

  .الشريط الحدودي مع مصر، لم يسفر القصف عن وقوع إصابات مستهدفة مناطق مختلفة من
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، 19/3/2010من فجر يوم الجمعة الموافق  2:00صواريخ، عند حوالي الساعة  ةبخمس ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

المواطن بدر عودة اهللا الشاعر، البالغ من مستهدفة مناطق مختلفة من الشريط الحدودي مع مصر، أسفر القصف عن إصابة 

، بشظايا في الوجه والعين اليمنى، جرى تحويله لمستشفى غزة األوروبي، والمواطن سالم حمدان الشاعر، )عاماً 32(العمر 

، أصيب بكسر في كعب القدم األيمن، وصفت المصادر الطبية في مستشفى النجار إصابتهما )عاماً 48(البالغ من العمر 

  .المتوسطةب

تحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المنطقة الشرقية من قرية وادي السلقا، عند حوالي الساعة ف •

ن إلى داخل السياج الفاصل، حيث يم، جاء ذلك في أعقاب تسلل ثالثة فلسطيني22/3/2010مساء األحد الموافق  8:00

ومات المتوفرة أنه تم اعتقالهم، وقد أسفر إطالق النار الكثيف عن إصابة المواطن سلمان الحقتهم قوات االحتالل وتفيد المعل

، بعيار ناري في األذن اليسرى، وقد أصيب بينما كان في محيط منزله بالمنطقة )عاماً 35(محمود بريعم البالغ من العمر 

  .ير البلح قبل أن يحول إلى مستشفى الشفاء بغزةالشرقية لوادي السلقا، حيث نقل إلى مستشفى شهداء األقصى في مدينة د

من فجر يوم األربعاء الموافق  1:07العمودية، صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  ةطائرات اإلسرائيليالقصفت  •

مصطفى خليل خليل مصطفى، الكائن في حي رياض الصالحين، الواقع شرق : ، تجاه حديقة منزل المواطن24/3/2010

في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات، ولكن االنفجارين تسببا في تضرر المنزل نفسه، وثالثة منازل  مخيم جباليا،

وتفيد التحقيقات الميدانية أن أحد الصاروخين استهدف ماسورة سميكة للمياه، ترتفع عن سطح . سكنية مجاورة بشكل جزئي

  .لماسورةمخزناً صغيراً يجاور اسم، والثاني استهدف 70األرض مسافة 

أطلقت طائرة مروحية صاروخاً بينما كانت قوات االحتالل متوغلة في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، عند حوالي  •

، تجاه أحد الحقول الزراعية لم يسفر عن أي إصابات في 26/3/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  17:40الساعة 

عشوائي في المنطقة ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين أحدهم طفل وصفت بينما تواصل إطالق النار والقصف ال. األرواح

عاماً، وأصيب بعيار  13وهم نسيم جواد إسماعيل أبو دقة، . ومن بين المصابين أحد أفراد المقاومة. إصابته بأنها خطيرة

دخل قسم العناية الفائقة في ناري في الظهر أصاب العمود الفقري وتسبب في إتالف الطحال، ووصفت حالته بأنها خطيرة وأ

عاماً، وأصيب بشظايا في  35وأصيب بينما كان يتواجد قرب منزله، رائد محمد جمعة أبو طعيمة، . مستشفى ناصر

أصيب بعيار ناري في الكتف، كما أصيب احد أفراد  )عاماً 21(فة، حسن محمد أبو ريدة، األطراف والرأس وحالته طفي

  .المقاومة بجروح متوسطة
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  :داخل أراضي القطاع التوغل 

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

 آلياتتوغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خاللها  عملية) 13(الحدود، فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير 

تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من  أنمات الزراعية، كما نوريف عشرات الداالحتالل بتج

. الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة أراضيهم

 :كاألتييستعرض التقرير عمليات التوغل 

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

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

سبق تجريفها في محيط المكان،  مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرقي مدينة غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية أراض

 .من المساء نفسه، دون وقوع إصابات 20:30حتى انسحبت عند حوالي الساعة 

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

متراً، في المنطقة الواقعة شمال مقبرة  350سافة تقدر بـ، لم3/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  6:00الساعة 

الشهداء اإلسالمية، شرق عزبة عبد ربه، شرق جباليا، وسط إطالق متقطع للنيران، ثم باشرت الجرافات المصاحبة للقوة 

اً، إلى حيث من الصباح نفسه اتجهت القوة جنوب 8:00بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في محيط المكان، وعند حوالي الساعة 

وما زالت . المنطقة الواقعة شرقي مزارع الشوبكي، شمال شرق مدينة غزة، وباشرت في أعمال التجريف في المنطقة

 .متوغلة حتى لحظة نشر الخبر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

، معززة باآلليات 4/2/2010صباح اليوم الخميس الموافق  10:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

تركزت عملية التوغل . متراً شرق بلدة عبسان الكبيرة، شرقي محافظة خان يونس 250العسكرية، مسافة تقدر بحوالي 

شرق حي الفراحين، وتخللتها أعمال تسوية لألراضي الزراعية استمرت حوالي أربع ساعات، رافق ذلك إطالق نار 

 .المواطنين الفلسطينيينعشوائي لم يسفر عن أي إصابات في صفوف 

، 11/2/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:00عند حوالي الساعة  -بقوة راجلة -توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

متراً، في المنطقة الواقعة شمال غرب السيفا، على شاطئ البحر  200انطالقاً من حدود الفصل الشمالية، لمسافة تقدر بـ

بمحافظة شمال غزة، والحقت عدد من عمال جمع حطام المباني المهدمة تواجدوا في المنطقة، شمالي غرب بيت الهيا 

خميس : ، وأخويه)عاماً 34(غسان رجب محمد معروف : عمال منهم، واقتادتهم داخل حدود الفصل، وهم) 6(أمسكوا بـ 

، )عاماً 34(ور فرج طمبورة ، ونائل منص)عاماً 18(، ورجب محمد رجب معروف )عاماً 18(، وجبريل )عاماً 29(

من مساء اليوم  16:00وبعد التحقيق معهم، أطلق سراحهم عند حوالي الساعة ). عاماً 34(وعزيز عايش توفيق الصوص 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل دأبت في األيام الخيرة على استهداف ). إيرز(نفسه من خالل معبر بيت حانون 

لذين ينتشرون في المنطقة الصناعية ايرز أو في مستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوجيت المخالة، بهدف أولئك العمال ا

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

 .قطاع منذ سنواتلقطاع غزة منذ الحصار الذي ضربته قوات االحتالل على ال

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

وسط قطاع غزة، وتحت غطاء من طائرات ) كسوفيم(، انطالقا من حاجز 18/2/2010صباح الخميس الموافق  6:00
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محاذاة السياج، ووصلت تلك القوات للمنطقة الشرقية من مخيم المغازي وقرية االستطالع، وواصلت اآلليات حركتها شماال ب

متر، ورابطت اآلليات قبل أن يترجل جنود االحتالل في المنطقة،  650المصدر وقدرت مسافة التوغل بالمنطقة حوالي 

ت ثالث منازل من دونم، كما جرف)18(وفي وقت الحق باشرت اآلليات في تجريف األراضي الزراعية والتي قدرت ب

ووفقا للمعاينة الميدانية التي أجراها باحثو  .مساء نفس اليوم 4:30الي الساعة قبل أن تنسحب عند حو. بينهن منزل ريفي

صباح الخميس الموافق  11:00المركز بعد انسحاب قوات االحتالل التي خلفت أضرار في الممتلكات ففي حوالي الساعة 

عاما، وأمرت )28(ت صوب منزل المواطن معين علي سلمان أبو سعيد البالغ من العمر ، تقدمت عدة آليا18/2/2010

ساكنيه عبر مكبرات الصوت بالخروج حيث قامت بتجريفه بشكل كلي، ولم يتمكن أصحابه من إنقاذ أي من محتويات 

رفت تلك القوات منزل أفراد، وفي نفس الوقت ج) 5(متر مربع، يقطنه )175(المنزل، يذكر أن المنزل تقدر مساحته 

) 4(أفراد من بينهم، )8(عاما، ويقطن المنزل أسرتين قوامهما )67(المواطن سالم سلمان عواد بن سعيد البالغ من العمر 

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

عاما، والمزروعة )63(ار الزيتون المثمر تعود ملكيتها للمواطن علي سلمان عواد سعيد دونمات مزروعة بأشج) 4(جرفت 

بأشجار الزيتون، ، كما فتحت تلك القوات نيران أسلحتها بشكل عشوائي، تسبب في وقوع أضرار جزئية بعدد من المنازل، 

عاما، حيث قدرت )64(البالغ من العمر ) أبو شحادة(و جرفت حقل زراعي تعود ملكيته للمواطن جابر سالم جبر أبو صبيح 

دونمات مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، كما تضررت شبكة الري وبئر للمياه بشكل كلي، وجرفت  10مساحة األرض ب

 .متر مربع، بشكل كلي)80(منزل ريفي تبلغ مساحته 

من صباح يوم االثنين  10:15ي الساعة آليات عسكرية، عند حوال) 6(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  •

متراً من حدود الفصل الشمالية، في منطقة بورة أبو سمرة الزراعية الواقعة  400، لمسافة تقدر بـ22/2/2010الموافق 

سبق تجريفها  -شمال بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة المتوغلة في تسوية أراضٍ

من مساء اليوم نفسه، دون وقوع  18:30في المكان، حتى انسحبت من المنطقة عند حوالي الساعة  - السابقةكم خالل العوا

 .إصابات

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

وشرعت تلك القوات . داخل منطقة الفخاري، شرق مدينة خان يونس متر 700، مسافة تقدر بحوالي 24/2/2010الموافق 

دونماً من األراضي الزراعية،  90مساء، وطالت حوالي  3:00بأعمال تجريف وتدمير في المنطقة، استمرت حتى الساعة 

 .ت في األرواحعطايا، فيما لم تسفر عملية التوغل عن أي إصابا وأبوطعيمة،  وأبوتعود لمواطنين من عائالت العمور، 

من صباح يوم األربعاء  9:45آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  •

متراً من حدود الفصل الشرقية، شمال شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، في  500، لمسافة تقدر بـ24/2/2010الموافق 

 -سبق تجريفها خالل األعوام السابقة -المصاحبة للقوة المتوغلة في تسوية أراضٍ محافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات

  .في المكان، هذا وما زالت القوة تتوغل في المكان حتى لحظة نشر الخبر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

في ) إيرز(حانون توغلت قوة راجلة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية غربي معبر بيت  •

وعند حوالي الساعة .20/3/2010من صباح يوم السبت الموافق  10:30المنطقة الصناعية المدمرة، عند حوالي الساعة 

عامالً، ) 20(والبالغ عددهم ) الحصمة(من مساء اليوم ذاته حاصرت القوة المتوغلة عدد من عمال جمع الحصى  14:30

  .ماليةواقتادتهم إلى داخل حدود الفصل الش
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توغلت قوة راجلة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية شمال غرب بيت الهيا،وسط إطالق  •

، حيث حاصرت القوة المتوغلة عدد 24/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00نار كثيف، عند حوالي الساعة 

محمود محمد : منهم، واقتادتهم إلى داخل حدود الفصل، عرف منهم عمال) 5(واعتقلت ) الحصمة(من عمال جمع الحصى 

  ). عاماً 43(، مصطفى غانم )عاماً 18(، شادي عمار معروف )عاماً 18(محمود معروف 

، مسافة 26/3/2010بعد ظهر يوم الجمعة  2:30توغلت وحدة عسكرية راجلة من قوات االحتالل عند حوالي الساعة  •

المقاومة،  أفراداشتبكت تلك القوة مع عدد من . ق عبسان الجديدة إلى الشرق من خان يونسمتر شر 500تقدر بحوالي 

وبعد حوالي نصف ساعة وصلت تعزيزات من الدبابات اإلسرائيلية وسط مساندة من الطائرات الحربية اإلسرائيلية، أطلقت 

تراجعت  16:45وعند حوالي الساعة . لزراعيةالنار والقذائف المدفعية بشكل عشوائي، تجاه منازل المواطنين والحقول ا

قوات االحتالل وتمركزت داخل وقرب الشريط الحدودي شرق المنطقة، وواصلت إطالق النار بشكل متقطع تجاه المنطقة 

، أطلقت قوات االحتالل المتواجدة داخل الشريط الحدودي، النار تجاه من مساء اليوم نفسه 17:00وعند الساعة . الغربية

من المواطنين خالل قيامهم بالبحث عن مصابين محتملين في األراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي، ما أدى عدد 

، أصيب بعيار ناري في الكتف وتمكن من االنسحاب )عاماً 17(إلى إصابة اثنين منهم، أحدهما الطفل عبد ربه أبو عنزة، 

الذي بقي ينزف في المكان حوالي ساعة من الوقت وفارق ) اماًع 21(من المنطقة، وهيثم عبد الحكيم عارف عرفات، 

حيث كان يعتقد بأنه أصيب ) عاماً 20(الحياة في وقت الحق في المستشفى، يذكر أن عرفات كان يبحث عن شقيقه سليمان 

اولتهم الوصول كما استهدفت قوات االحتالل مجموعة أخرى من المواطنين أثناء مح.خالل االشتباكات النقطاع االتصال به

، أصيب بعيار )عاماً 19(إلى المصاب لنقله إلى المستشفى، ما أدى إلى إصابة أحدهم وهو المواطن فادي أبو هجرس، 

 .وبعد حوالي نصف ساعة. ناري في القدم

 شرق عبسان الجديدة إلى الشرق من خانمن ليل الجمعة نفسه عادت قوات االحتالل لتتوغل  21:30عند حوالي الساعة  •

، 27/3/2010 من فجر يوم السبت 2:00تى الساعة مجدداً معززة بعدة دبابات وجرافات، استمرت عملية التوغل ح يونس

دونماً، وطالت  31جرفت خاللها قوات االحتالل أراضي سبق أن تم تجريفها، وأراضي مزروعة تقدر مساحتها بحوالي 

عاماً، وفقاسة صيصان، تعود  52إبراهيم عبد الهادي الدغمة، عملية التجريف منزالً غير مأهول، يعود للمواطن هاشم 

  .علماً أنها سبق أن تعرضت لألضرار. للمواطن ماجد أبو سمرة
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  :االعتقال والحجز التعسفي

االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين سواء من خالل توغالتها في أراضي القطاع أو من واصلت قوات االحتالل سياسة 

) 45(اعتقلت خالل الفترة التي يغطيها التقرير وفي هذا السياق . صيادين وتوقيفهم في عرض البحرخالل مطاردة ال

وجرت . إطالق قوات االحتالل النار نحوهمفلسطينياً، من بينهم طفل، وشاب يعاني من مرض نفسي أصيبا بجروح نتيجة 

ومن بين المعتقلين صيادين طاردتهم . من قطاع غزةخالل عمليات التوغل المتكررة لمناطق مختلفة  معظم عمليات االعتقال

االعتقاالت التعسفية التي قامت نستعرض وعمال جمع الحصى، وقوات االحتالل في عرض البحر واستولت على قواربهم، 

  :كاآلتي 2010 العام بها قوات االحتالل خالل الربع األول من

لفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود ا •

، تجاه عدد من عمال جمع وتكسير ركام المباني المهدمة، 10/2/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  8:30الساعة 

ما أسفر عن  .متراً من حدود الفصل شمال بيت الهيا 350الذين تواجدوا مكان مستوطنة ايلي سيناي المخالة، على بعد 

ومن ثم توغلت قوة راجلة من قوات  . ، بعيار ناري في الصدر واليد اليمنى)عاماً 17(محمد مفيد صبح : إصابة الطفل

صالح جبر أبو : ، والطفل)عاماً 21(ماهر فايز غانم : االحتالل للمكان، واعتقلت الطفل، واثنين آخرين كانوا بصحبته، هما

إلى مكان مجهول داخل حدود الفصل، أما غانم وأبو ليلة فأخلي سبيلهم في ساعات مساء اليوم  ، وذهبت بهم)عاماً 16(ليلة 

، أطلقت قوات االحتالل 14/2/2010من مساء يوم األحد الموافق  13:55نفسه، وأما الطفل الجريح فعند حوالي الساعة 

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

الجدير ذكره أن قوات االحتالل لم تبلغ . مراحل عالجه، وقد وصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحه بالمتوسطة

ة وتفيد التحقيقات الميداني. ارتباط وزارة الصحة عن احتجازها الطفل الجريح، وقد فوجئ المعنيين بتسليم تلك القوات للجريح

أن قوات االحتالل دأبت في األيام الخيرة على استهداف أولئك العمال الذين ينتشرون قرب حدود الفصل أو في المنطقة 

الصناعية ايرز أو في مستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوجيت المخالة، بهدف جمع الحطب استعاضة به عن غاز 

فلسطينية، إلعادة استغالله في صنع الطوب، وذلك بسبب عدم دخول الطهي، أو جمع حطام المباني، وبيعه لمعامل الطوب ال

 .مواد البناء لقطاع غزة منذ الحصار الذي ضربته قوات االحتالل على القطاع منذ سنوات

، 11/2/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:00عند حوالي الساعة  -بقوة راجلة -توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

متراً، في المنطقة الواقعة شمال غرب السيفا، على شاطئ البحر  200دود الفصل الشمالية، لمسافة تقدر بـانطالقاً من ح

شمالي غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، والحقت عدد من عمال جمع حطام المباني المهدمة تواجدوا في المنطقة، 

خميس : ، وأخويه)عاماً 34(سان رجب محمد معروف غ: عمال منهم، واقتادتهم داخل حدود الفصل، وهم) 6(أمسكوا بـ 

، )عاماً 34(، ونائل منصور فرج طمبورة )عاماً 18(، ورجب محمد رجب معروف )عاماً 18(، وجبريل )عاماً 29(

من مساء اليوم  16:00وبعد التحقيق معهم، أطلق سراحهم عند حوالي الساعة ). عاماً 34(وعزيز عايش توفيق الصوص 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل دأبت في األيام الخيرة على استهداف ). إيرز(ل معبر بيت حانون نفسه من خال

يلي سيناي ودوجيت المخالة، بهدف إة ايرز أو في مستوطنات نيسانيت وأولئك العمال الذين ينتشرون في المنطقة الصناعي

ة، إلعادة استغالله في صنع الطوب، وذلك بسبب عدم دخول مواد البناء جمع حطام المباني، وبيعه لمعامل الطوب الفلسطيني

  .لقطاع غزة منذ الحصار الذي ضربته قوات االحتالل على القطاع منذ سنوات
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، 27/2/2010من صباح يوم السبت الموافق  9:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  •

 300، أثناء تواجده في منطقة تبعد عن حدود الفصل الشرقية مسافة )عاماً 21(ميس أحمد مطر ماجد خ: تجاه المواطن

متراً، شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في فخذه 

وعند حوالي . طر، واقتادته داخل حدود الفصلاأليمن، ومن ثم توغلت قوة إسرائيلية راجلة في المكان نفسه، واعتقلت م

، ونقل بواسطة سيارة مدنية إلى )إيرز(من مساء اليوم نفسه، أخلي سبيله من خالل معبر بيت حانون  13:30الساعة 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشاب مطر . مستشفى كمال عدوان لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة

ني من مرض نفسي، وقد توجه إلى المنطقة الحدودية وهو ليس في كامل وعيه، وكانت مظهره يعكس وضعه الصحي، يعا

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

 .يقترب منهاأمنية عازلة بمحاذاة حدود الفصل، ويفتح النار تجاه كل من 

أحمد سليم حسين أبو : ، رجل األعمال الفلسطيني)إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون  •

وتفيد . ، أثناء تواجده في المعبر4/3/2010من صباح يوم الخميس الموافق  10:00، عند حوالي الساعة )عاماً 38(عيدة 

 - عيدة من تجار قطاع غزة البارزين، كان يملك تصريحاً الجتياز معبر بيت حانون كرجل أعمالالتحقيقات الميدانية أن أبو 

وبعد انتهاء مدته القانونية طلب تجديده بيد أن قوات االحتالل رفضت ذلك، فقام بتقديم  -BMCتصريح كبار رجال األعمال 

، وعند ذهابه للمقابلة اعتقلته قوات 4/3/2010خ استفسار عن سبب الرفض، فطلب لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية بتاري

من صباح  10:30حيث أفاد ذوي المعتقل أنهم تلقوا اتصاالً من شرطة المجدل، عند حوالي الساعة . االحتالل داخل المعبر

 .الخميس نفسه تفيد أن أحمد معتقل لديهم، وبعد استفسار محامي المركز تبين أنه معتقل في معتقل عسقالن

قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين فلسطينيين كانوا يزاولون مهنة الصيد علي متن قارب قبالة شواطئ مدينة  اعتقلت •

، وقد أجبرتهم قوات االحتالل النزول في المياه 5/3/2010فجر الجمعة الموافق  3:00رفح، وذلك عند حوالي الساعة 

عاما، محمد نبيل نايف )39(والمعتقلين هم، نافز نايف محمد األقرع  .ومن ثم اقتادتهم إلي مراكز التحقيق داخل إسرائيل

يذكر أن قوات االحتالل أطلقت سراحهم في مساء نفس اليوم بعد . عاما)19(عاما، محمد محمد سلمي األقرع )22(األقرع 

  .إخضاعهم للتحقيق داخل إسرائيل

عدد من عمال . 20/3/2010ن مساء يوم السبت الموافق م 14:30اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

عامالً، حيث توغلت قوة راجلة انطالقا من حدود الفصل الشمالية غربي معبر ) 20(والبالغ عددهم ) الحصمة(جمع الحصى 

في المنطقة الصناعية المدمرة، وحاصرت عدد من عمال جمع الحصى، واقتادتهم إلى داخل حدود ) إيرز(بيت حانون 

، طارق زياد )عاما22ً(، محمد صالح عبد اللطيف عفانة )عاما22ً(البسيوني " السيد أحمد"محمد أحمد : لفصل، عرف منهما

، أسامة عبد الفتاح عطية )عاما19ً(، توفيق سمير سعدي صبابا )عاما18ً(محمد : ، وشقيقه)عاماً 20(طوالن العفيفي 

، عالء )عاماً 51(، أنور محمد حمد )عاماً 20(، وشقيقه كمال )ماًعا 24(، علي جمال علي اخروات )عاما19ً(محمدين 

، إبراهيم مهدي )عاماً 12(مهند : ، وشقيقه الطفل)عاماً 20(، ذياب محمد ذياب الكفارنة )عاماً 18(هشام علي المصري 

، عبد )عاماً 25(رفيق حمد ، عطّاف )عاماً 13(، وإسماعيل )عاماً 14(خالد : ، وأشقائه األطفال)عاماً 16(إسماعيل حمدين 

وعند حوالي الساعة الثانية من فجر يوم األحد الموافق ).عاماً 20(، شرف رأفت سعادة )عاماً 19(صالح حمد 

، على معابر )في أحد المواقع العسكرية داخل حدود الفصل(، أخلت قوات االحتالل سبيلهم بعد التحقيق معهم 21/3/2010

وحسب إفادة . قطاع غزة، بينما أبقت على اثنين منهم هما محمد البسيوني وعلي اخروات صوفا، وكيرم أبو سالم، جنوب
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من صالح عفانة التي أدلى بها إلى باحث المركز فقد حاصرتهم قوة راجلة إسرائيلية أثناء عملهم في جمع الحصى في 

قيدوهم وعصبوا أعينهم، ثم اقتادوا وجميع  ، واقتادتهم إلى حدود الفصل تحت تهديد السالح، وهناك)إيرز(المنطقة الصناعية 

، وألبسوهم "الكلوت"المعتقلين إلى أحد المواقع العسكرية، وطلبوا منهم أن يخلعوا المالبس بالكامل ما عدا المالبس الداخلية 

قق عامة، ، في جو قارس البرودة، وبعد ساعات من االنتظار حققوا معهم، وكانت أسئلة المح)أفرهول(لباساً أزرق اللون 

وبعضها خاص بعمل جمع الحصى، وبعضها ذات طابع أمني، وبعد ذلك نقلوهم إلى موقع عسكري آخر، ثم نقلوهم إلى 

طارق زياد : مناطق محاذية لحدود الفصل، وفي الساعات األولى من فجر يوم األحد أطلقوا سراحه وشخص آخر وهو

  .وأفرجوا عنهما العفيفي، إلى معبر صوفا في خانيونس،حيث فكوا قيدوهم

، عدد من 24/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00حاصرت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  •

محمود محمد :عمال منهم، واقتادتهم إلى داخل حدود الفصل، عرف منهم) 5(وعتقلت ) الحصمة( عمال جمع الحصى 

تم ذلك خالل توغل قوة راجلة من ). عاماً 43(، مصطفى غانم)عاماً 18(، شادي عمار معروف)عاماً 18(محمود معروف 

  . قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية شمال غرب بيت الهيا،وسط إطالق نار كثيف

  

  :المياه تندفع في وادي غزةترك 

ت االحتالل الذي يتعمد إلحاق الضرر تعرض المدنيين ألضرار غير مباشرة ونتيجة لسلوك قوا 2010شهد شهر يناير 

فبعد سنين من انتهاكها المنظم لحقوق الفلسطينيين المائية بل ومجمل حقوقهم . واألذى بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة

اإلنسانية من خالل استنفاذ مخزونات مياههم الجوفية واصطناع حواجز ومعوقات تتيح لدولة االحتالل حجز ومنع مياه 

طار من انسيابها الطبيعي نحو أراضي القطاع، فتحت قوات االحتالل السدود التي تقيمها على مجرى وادي غزة لتسبب األم

 .أضراراً كبيرة بسبب عنصر المفاجأة وعدم اتخاذ أي تدابير سابقة على الحدث

د الفاصل شرقا حتى تضررت العشرات من المنازل الواقعة على جانبي مجرى وادي غزة، الذي يمتد من خط التحديو

شاطئ البحر غربا، حيث أجبر ساكنيها علي الخروج في ساعات المساء في البرد الشديد وتحت مياه األمطار، كما غادر 

جاء ذلك بعد أن أقدمت قوات االحتالل عند حوالي . سكان الخيام واألخصاص التي تقع في مجرى الوادي نفسه بيوتهم

على فتح سد وادي غزة، الذي تقيمه منذ سنوات طويلة لمنع  18/01/2010ثنين الموافق الساعة السادسة من مساء يوم اال

مياه األمطار من االنسياب الطبيعي إلى قطاع غزة وحرمان الخزان الجوفي في القطاع من مصدر من مصادر تغذيته 

وعلى الفور أعلنت مكبرات  .فاندفعت كميات كبيرة من المياه كالسيل الجارف عبر وادي غزة، جارفة كل شيء أمامها

الصوت بالمساجد في قرية المغراقة ضرورة إخالء المنطقة حيث هرع السكان وغادروا مساكنهم تاركين ممتلكاتهم التي 

غمرتها المياه، حيث تسببت في إتالف مقتنيات تلك المنازل من األثاث والمواد الغذائية كما لم يتمكن السكان وهم في 

إنقاذ المواشي والدواجن حيث أدي ذلك لنفوق العشرات منها، من جانب أخر تسببت المياه في قطع  معظمهم من البدو من

 .1الحركة بين قرية المغراقة ومدنية الزهراء ومخيم النصيرات

  

  

                                                            
  ).1(لإلطالع على بيانات المتضريين من جراء اندفاع المياه في مجرى وادي غزة راجع المرفق رقم   1
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  :براالحرآة على المع

ولساعات معدودات  وسمحت بفتحها جزئياًربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، واصلت قوات االحتالل إغالق المعابر التي ت

كما سمحت بمغادرة مرضى . سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلى قطاع غزة وتصدير زهور وتوت أرض ،خالل اليوم

ويورد . ومسافرين من طلبة وحملة إقامات أو أعضاء الوفود األجنبية التي تأتي للتضامن مع سكان القطاع المحاصرين

  :التقرير موجز لعمل المعابر كاآلتي

  ):إيرز(عبر بيت حانون م

خالل الربع األول من  ، كانت بسبب اإلجازات وهي أيام السبت فقطيوم) 16(مدة ت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي أغلق

، هذا ويستمر منع التجار من الدخول، كما وتفرض قيوداً على سفر المرضى ومرافقيهم، وعلى مرور المـوظفين  هذا العام

الذين يـزورون   48لين في المؤسسات الدولية، ودخول الصحفيين وموظفي السفارات، وفلسطينيي الالعرب واألجانب العام

وعلى الرغم من أن قوات االحتالل ال تغلـق  ). اللنبي(أقارب لهم يسكنون في القطاع، والمسافرين إلى معبر جسر الكرامة 

كل طبيعي كما في السابق حيث يحرم العمال من المرور معبر بين حانون في وجه الحاالت المشار إليها، إال أنه ال يعمل بش

وعليه فإن عدد المسموح لهم بالـدخول  . وكذلك المسافريني ألغراض دينية أو اجتماعية أو سفر وسياحة من سكان القطاع

كما تصاحب عملية إصدار التصاريح الالزمة للمرور عن المعبر معوقات كثيـرة تضـعها قـوات    . يتفاوت من يوم آلخر

) 1841( .مريضـاً ) 1838: (ويمكن تلخيص حركة المسافرين على المعبر كـاآلتي . الحتالل أمام من يرغبون في السفرا

) 256. (مـن مـوظفي المؤسسـات الدوليـة    ) 1778(. وكبـار التجـار   "BMC"من رجال األعمال) 737. (مرافقاً معهم

مـن  ) 383(،1948ينيي األراضي المحتلة فـي العـام   من فلسط) 450(و. صحافياً أجنبياً) 367. (الدبلوماسيين والسفراء

  .كانوا في زيارة ألقارب لهم في محافظات غزة "اللنبي"المواطنين المسافرين إلى معبر الكرامة 

  2010خالل الربع األول من العام  )إيرز(معبر بيت حانون جدول يوضح عمل 

  

  ):كارني(معبر المنطار 

  الربع األول من هـذا العـام  لتوريد البضائع  خالل فتحاً جزئياً أيام ) 21(المنطار لمدة  سمحت قوات االحتالل بفتح معبر

شاحنة من بينها شاحنتين محملة بالحصمة وموردة لصالح سلطة الميـاه، وبقيـة الشـاحنات    ) 1750(أتاحت خاللها توريد 

وفيما يتعلـق بالصـادرات فقـد     .يوم) 69(في وجه الواردات عبارة عن أعالف وحبوب، في حين بلغ عدد أيام اإلغالق 

هي األيام التـي سـمحت    يوماً) 42( خالل د والتوت األرضي،والورب محملةشاحنة ) 95(سمحت قوات االحتالل بتصدير 

  .اً إغالقاً كلياً خالل الفترة نفسهايوم) 43(فيما أغلقت المعبر ، فيها بفتح المعبر جزئياً أمام الصادرات الفلسطينية

 مرافقون مرضى الشهر
منظمات 

 دولية
 صحفيين سفارات

BMC 

 والتجار

عرب من 

 إسرائيل

جسر 

 اللنبي
 المجموع

 3491 114 444 675 90 81 513 776 798 يناير
 1469 90 0 0 101 73 616 244 345 فبراير
 2591 179 6 62 77 102 649 821 695 مارس

 7551 383 450 737 268 256 1778 1841 1838 المجموع
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  2010خالل الربع األول من العام  )كارني(معبر المنطار ح عمل جدول يوض
عدد أيام العمل  الشهر

 للواردات
عدد أيام 
العمل 
 للصادرات

 الواردات الصادرات

 551 40 18 8 يناير
 496 22 11 5 فبراير
 703 33 13 8 مارس
 1750 95 42 21 المجموع

  : معبر رفح

، حيث يفـتح المعبـر   2010من الفترة التي يغطيها التقرير من العام يوماً ) 73( سمح بفتح معبر رفح لعدة ساعات، خالل

لوقت قصير جداً في معظم األيام للسماح بعودة العالقين من الجانب المصري إلى داخل القطاع دونما إعـالن عـن فـتح    

من المرضى والطلبة ) 13165(وسمح بمغادرة جرحى ومرضى ومرافقينهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعبر . المعبر

وبذلك فقد تراجع عدد المغادرين بشـكل كبيـر   . وحملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة

من بينهم جرحى ومرضـى  ) 5309(كما سمح بعودة . مقارنة مع األشهر السابقة 2010) يناير(خالل شهر كانون الثاني 

  .، كما سمح بدخول عدد من قوافل المساعدات والمتضامنين األجانبلجانب المصري من المعبرومرافقيهم والعالقين على ا
عدد أيام  الشهر

 اإلغالق
عدد  عدد المغادرين عدد أيام العمل

 القادمين
  مرجعين

 19790 5264184  يناير

 0 1022 253 23 7 فبراير

 23080 7244471 مارس

 0 5309 13165 73 19 المجموع

  

  : )شالومكريم (أبو سامل عرب كرم م
من الفترة التي يغطيها التقريـر مـن العـام    ) 20(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يومياً خالل  

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، ومـواد غذائيـة   ) 5791(حيث سمحت بدخول  2010

شاحنة محملة ) 401(كما سمحت تلك القوات بدخول . من المواد المختلفة االستخدام، والمساعدات اإلنسانيةمتنوعة، وأنواع 

وسـمحت  ). لتر 1,8344,344(شاحنة محملة بالسوالر الصناعي تحمل ) 433(، و)طن 6,567,666(بغاز طهي تحمل 

  .للعالم الخارجيزهور وشاحنة توت أرضي  ) 58(بتصدير 

 الشهر

بضائع

رية تجا

متنوعة 

 ومساعدات

 صادرات سوالر طبيعي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي

عدد 

 الشاحنات

عدد 

 الشاحنات
 الكمية بالطن

عدد 

 الشاحنات
 الكمية بالتر

عدد 

 الشاحنات
 الكمية بالتر

عدد 

 الشاحنات
 الكمية بالتر

عدد 

 الشاحنات
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 40 0 0 0 0 6899,83 167 1,736,542 83 1739  يناير

 6 10000 2 112614 6 6043,269 143 1,567,310 137 1954 فبراير

 12 0 0 0 0 5401,245 123 3,263,814 181 2098 مارس

 58 10000 2 112614 6 1,8344,344 433 6,567,666 401 5791 المجموع
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  الخاتمة
  

ي اإلنساني، وأظهرت االنتهاكات قواعد القانون الدولكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان والتقرير إلى استمرار االنتها يظهر

التي رصدها مركز الميزان في هذا التقرير أن قوات االحتالل اإلسرائيلي لم تكتف بانتهاكاتها المباشرة التي ترتكبها بشكل 

منظم، فأقدمت على إلحاق أضرار بالمدنيين عبر فتحها السدود التي تقيمها على وادي غزة لحجز مياه األمطار ومنعها من 

  .، ما ألحق أضراراً مادية كبيرة في عشرات األسر التي غرقت مساكنها بالمياهنسياب الطبيعياال
  

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

ع الدولي عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه المدنيين والقانون الدولي لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتم

أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة و .ة على وجه الخصوصي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزفي األراض

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -ولم يزل –شجع 

  

المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة د االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد استنكاره استمرار وتصاعيجدد مركز الميزان 

يجدد  كما. بالنسبة لهم جملة حقوق اإلنسانينتهك  الذيالقيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل واستمرار 

التي حددتها في لمسافة تقل عن تلك من النزول إلى البحر  هماستمرار منعاستنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين و

 .ما يعني حرمانهم من مزاولة عملهمفي مسافة األميال البحرية الثالث  الصيدوحصرت بموجبها  2009) مارس(آذار 

والمركز يشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهراً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، 

سياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ويلعب دوراً أسا

  .ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان

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

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

والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات . القطاع

 . ئم ضد اإلنسانيةجسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، تصل إلى حدود الجرا
  

لمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات ا - المتكررة  -مطالبته الميزان مركز يجدد و

في  ةوالعمل على تطبيق العدال. إلنساناالحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا

  .اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالةمن  بلة ومالحقة مجرمي الحراألراضي الفلسطينية المحت

  

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

  .ةالقانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتل وقواعد

  انتهى
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  قائمة بأسماء أصحاب المساكن التي تضررت جراء فيضان المياه في وادي غزة) 1(ملحق رقم 

 العنوان فراداألددعاالسم م
 املغراقة6ماهر سليمان مبارك املالحلة 1
 املغراقة6امحد ابراهيم امحد محودة 2
 املغراقة 2 مصطفي سالم سامل اخلمايسة 3
 املغراقة 6 م املالحيسالم سلمان سال 4
 املغراقة 5 عطا اهللا سالم سامل ناجي 5
 املغراقة2سالمة سعيد عمرية الرضاوين 6
 املغراقة7سلمان عوض عليان العيماوى 7
 املغراقة 3 علي مرزق سلمي الرش 8
 املغراقة 5 سامل خليل سويلم املالحي 9

 املغراقة 10 سليمان سالم عطا اهللا القديري 10
 املغراقة 9 رشيد سالم عودة املالحة 11
 املغراقة5سعيد عمرية محدان الرضاوين 12
 املغراقة7سعيد مساعد رشيد املالحلة 13
 املغراقة 5 امحد يوسف عبد الفتاح الشرباصي 14
 املغراقة 2 نبيل توفيق مجيل القيشاوي 15
 املغراقة 5 فايز خليل حممد فرج اهللا 16
 املغراقة 8 لمان اجلبرييحممد عيد س 17
 املغراقة2مسلم سويلم حسان املليحي 18
 املغراقة7مرزق علي مرزق الرش 19
 املغراقة 4 سليمان علي مرزق الرش 20
 املغراقة 6 فايز عطية مرزق الرش 21
 املغراقة 6 عيد مساعد سعيد الرضاوين 22
 املغراقة8شعبان مصطفي سالم اخلمايسة 23
 املغراقة2ة عودة اهللا سليمان املالحيسالم 24
 املغراقة 7 عيد حسن حسني املطوي 25
 املغراقة 10 خليل ظاهر اخلباري 26
 املغراقة 11 خليل حممد حسني حجو 27
 املغراقة 8 سالم سلمان سالمة الوكايدة 28
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 املغراقة7حممد حسن حسني املطوي 29
 املغراقة 8 حسن حممود امحد شاهني 30
 املغراقة 8 عران درويش عرسان الدراوشة 31
 املغراقة 6 سامل سالم عودة املالحلة 32
 املغراقة1عماد حممد هاشم شلدان 33
 املغراقة7امحد عبد املعطي امحد الرفايت 34
 املغراقة 9 عيد سلمي مخيس ابو نار 35
 املغراقة 5 خليل سويلم خليل املالحي 36
 املغراقة 2 هللا املالحلةحممد سالمة عودة ا 37
 املغراقة 10 فايز حسن حسني املطوى 38
 املغراقة6امحد امبارك امحد ابريك 39
 املغراقة9سليمان مساعد سعيد املالحلة 40
 املغراقة 9 سليمان سالم عودة املالحلة 41
 املغراقة 2 خليل عطا اهللا سليمان املالحلة 42
 املغراقة 2 عدنان مصطفي سالم اخلمايسة 43
 املغراقة 6 امحد عايش حسني ابو حجيلة 44
 املغراقة4انتصار رزق امحد عبد ربه 45
 املغراقة 2 ياسني حسن امحد حجو 46
 املغراقة 4 دولت حسن امحد عمر 47
 املغراقة 6 عطية سلمان حممد ابو عمرة 48
 املغراقة 7 ابراهيم حممد حممد عابد 49
 املغراقة6ابر مصلحرفعت عبد العال ج 50
 املغراقة5حممد حممود امحد شاهني 51
 املغراقة 4 منصور عرفات مصطفي عريف 52
 املغراقة 8 صاحل حممد امساعيل ابو سكران 53
 املغراقة 6 جرب حممود امحد شاهني 54
 املغراقة2حممد حممد ابراهيم اخلمايسة 55
 املغراقة12سليمان حممد محد اخلمايسة 56
 املغراقة10ماجد حممد سليم الصفدي 57
 املغراقة 8 فتحي حسني حممد املالحلة 58
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 املغراقة2صبحة امحد سلمان املالحى 59
 املغراقة 6 عمر عمار عرسان املالحلة 60
 املغراقة 9 عبد الرمحن عويض عليان العيماوي 61
 املغراقة 5 حسان حممد املالحلة 62
 املخيم اجلديد -النصريات 3بو غولةامحد صالح حممد ا 63
 املخيم اجلديد -النصريات 5مازن صالح حممد ابو غولة 64
 املخيم اجلديد -النصريات  6 كامل سليم محاد الربايعة 65
 الربيج وادي غزة 2 عوين سامل محدان ابو حلحول 66
 الربيج وادي غزة 5 حممد مبارك حبريي ابو سبيخة 67
 الربيج وادي غزة 4 مبارك ابو سبيخة تيسري حممد 68
 الربيج وادي غزة2امين حممد مبارك ابو سبيخة 69
 الربيج وادي غزة1فاطمة سليمان سالمة ابو سبيخة 70
 الربيج وادي غزة 7 حممد عليان سالمة النباهني 71
 الربيج وادي غزة 7 فايز عبد العزيز حسن النجدي 72
 الربيج وادي غزة 2 النجديعابد فايز عبد العزيز  73
 الربيج وادي غزة 4 منر عبد املعطي مجعة احلناجرة 74
 الربيج وادي غزة2شادي عبد املعطي مجعة احلناجرة 75
 الربيج وادي غزة 2 هشام عبد املعطي مجعة احلناجرة 76
 الربيج وادي غزة 8 فايز امحد ابراهيم صباح 77
 ربيج وادي غزةال 5 علي شاكر حسني ابو عجوة 78

 


