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  مقدمة
  

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

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

 .األحداثوفق التسلسل الزمني لوقوع 
  

الذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات ، 1650العنصري رقم  قرار سلطات االحتالل بتناوليبدأ التقرير 

هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة 

   .ويقيمون فيها

طة والمميتة وعمليات قتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، ويعرض استخدام قوات االحتالل للقوة المفرويستعرض التقرير 

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

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

 .نفسها حق قتل الفلسطينيين لمجرد االشتباه
  

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  ممنعليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين 

راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي المستهدفة األمن مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من 

 . همة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزةكافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة م
  

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  يتناولها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم

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

المفروضة على المعابر،  اإلسرائيليةيتناول التقرير القيود و .عتقلت قوات االحتالل صياديناوالمطاطية حتى شاطئ البحر، 

 .من خالل استعراض الحركة على المعابر خالل الفترة التي يتناولها
  

فلسطينياً من سكان القطاع،  )58(عتقلت ل والحجز التعسفي حيث اويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة االعتقا

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

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

األول من العام الجاري  النصفمجريات العدوان اإلسرائيلي خالل أن يعطي خلفية واضحة باألرقام ل يحاول التقرير

، حيث يبدأ بإعطاء القارئ خالصة إحصائية لمجمل االنتهاكات التي وقعت خالل الفترة المحددة، ومن ثم يشرع في 2010

  . سرد وقائع االنتهاكات بطريقة إخبارية
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، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على وتشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية

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

  :من خالل وقواعد القانون الدولي اإلنساني

  .ذاء المدنيينعمال القتل وإطالق النار دون تمييز وتعمد إياستمرار أ •

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

  .في ذلك اعتقالهم واالستيالء على مراكبهم

على امتداد حدود  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 •

  

  

   30/6/2010 - 1/1منذ  قوات االحتالل ارتكبتهااالنتهاكات التي إحصائي موجز حول جدول 

  عدد القتلى 34

 عدد الجرحى 103

  عدد الجرحى من األطفال 25

 عدد الجرحى من النساء 11

  عدد التوغالت 43

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  33

  عتقالاال حاالت عدد 58

 )كليبشكل(منازل سكنية تضرر 8

  )جزئيبشكل ( منازل سكنية تضرر  174
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كنت أسكن في األردن في مخيمات لحركة فتح، وانتقلت إلى قطاع غزة مع '

. لفلسطينية، حيث عملت في قوات الشرطة ا1994السلطة الوطنية في العام 

وفي شهر . وحصلت علي الهوية الفلسطينية أثناء إقامتي في قطاع غزة

انتقلت للعيش في محافظة طولكرم في الضفة  1995نوفمبر من العام 

اعتقلتني  1/11/2001وبتاريخ . وأنا متزوج ولدي طفل في طولكرم. الغربية

م بالسجن قوات االحتالل اإلسرائيلي من مدينة طولكرم، ثم صدر بحقي حك

من محكمة سالم العسكرية بعد  19/5/2003الفعلي تسع سنوات بتاريخ 

وقضيت فترة الحكم في عدة سجون إسرائيلية، إلى أن نقلت . إدانتي بعدة تهم

قبل اإلفراج عني بعامين ونصف إلي سجن النقب الصحراوي، حيث عانيت 

ء فترة الحكم وعند انتها. من الحرمان من زيارة األهل ومن اإلهمال الطبي

، وبعد أن أتممت جميع إجراءات اإلفراج، 21/4/2010يوم األربعاء الموافق 

واستلمت األمانات الخاصة بي في السجن، وعند وصولي إلى حافلة الترحيل 

من السجن، حضر أحد مسئولي إدارة السجن وقال لي بأنه سيتم اإلفراج عني 

ع غزة، وقال لي أنه إذا إلى قطا) إيرز(ولكن على عبر معبر بيت حانون 

رفضت قرار اإلبعاد إلى غزة، فيجب أن أوقع علي ورقة بأنني سأبقي في 

السجن لمدة ستة أشهر، وأتحمل المسئولية عن أية إجراءات ستفرض علي .

وقد نُقلت إلى معبر بيت حانون ووصلت قطاع غزة في مساء نفس اليوم، ثم 

ند حاجز الظاهرية في الضفة علمت بأن زوجتي وابني كانوا ينتظرونني ع

  ):1650(قرار اإلبعاد العنصري رقم 
تنفيذ قرارها سلطات االحتالل اإلسرائيلي الشروع في  إعالنتمثل في  اًخطير اًي يتناولها التقرير تصعيدشهدت الفترة الت

الذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية ، 1650العنصري رقم 

حيث أبعدت سلطات االحتالل  .أبناء الضفة ويقيمون فيها وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من

ويشار هنا إلى أن عنوان األشخاص الذين ابعدوا   .م في الضفة الغربية إلى قطاع غزةفلسطينيين من مكان إقامته مواطنين

الذين انتقلوا حسب بطاقة الهوية هو قطاع غزة، حيث رفضت إسرائيل تعديل عناوين إقامة عشرات اآلالف من الفلسطينيين 

كما أن قوات االحتالل لم تبلغ المبعدين بقرار اإلبعاد قبل . 2000من قطاع غزة وأماكن أخرى إلى الضفة الغربية منذ العام 

حق ل تنفيذه، ولم تعطهم الفرصة الستئناف القرار أمام أية هيئة أو لجنة قضائية أو عسكرية، ويشكل هذا القرار انتهاك

كما يشكل انتهاكاً جسيماً . ي السفر والتنقل وحرية اإلقامة داخل بلده وحق اختيار مكان إقامته داخل بلدهاإلنسان الفلسطيني ف

وذلك في مخالفة لقراراتها العسكرية  .لحق اإلنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة وبرعاية والديه

ي هذا التقرير حاالت اإلبعاد القسري التي تم رصدها خالل الفترة نستعرض ف. التي تشكل بذاتها انتهاكات للقانون الدولي

  .التي يتناولها التقرير كما يلي

 

أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطن أحمد سعيد محمد  •

، من سكان قرية ذنابة شرق محافظة طولكرم )عاماً 38(صباح 

عتقلته وكانت قوات االحتالل ا. في الضفة الغربية، إلى قطاع غزة

. ، وحكمت عليه بالسجن لمدة تسع سنوات1/11/2001بتاريخ 

على  21/4/2010وقد أطلق سراحه مساء يوم األربعاء الموافق 

شمال قطاع غزة، بينما كانت أسرته ' ايرز'معبر بيت حانون 

يذكر أن المواطن . تنتظره على حاجز الظاهرية في الضفة الغربية

اإلبعاد مباشرةً، وأن إدارة السجون أبلغ بقرار اإلبعاد قبل تنفيذ 

اإلسرائيلية أبلغته أنه سيبقى في السجن لمدة ستة أشهر إضافية، 

 .وسيتعرض إلجراءات عقابية أخرى إذا رفض تنفيذ قرار اإلبعاد

 سالم عيادة فادي المواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات أبعدت •

 مدينة سكان من وهو ،)عاماً 19( ،العمر من البالغ العزازمة،

 يوم مساء من 8:00 الساعة حوالي عند غزة قطاع إلى الخليل،

التي أجراها  الميدانية التحقيقات وتفيد. 27/4/2010 الثالثاء

 للعيش وانتقل غزة، قطاع مواليد من المبعد بأنالميزان  مركز

 سوق في عمله مكان في كان بينما االحتالل قوات اعتقلته وقد. 1997 العام في الغربية بالضفة الخليل إلى أسرته برفقة

 خمس لحوالي ثابت عسكري موقع في واحتجزته نفسه، اليوم صباح من 8:00 الساعة حوالي عند الخليل، بمدينة الظاهرية

 ثم غزة، قطاع إلى سيبعد بأنه معه التحقيق أثناء وأبلغته الموقع، داخل للتحقيق وخضع للضرب خاللها تعرض ساعات،

   .غزة قطاع شمال) ايرز( حانون بيت رمعب إلى اقتادته
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  :النقل القسري
من فلسطينيين من حملة هوية قطاع غزة لالفترة التي يتناولها التقرير عمليات النقل القسري  واصلت سلطات االحتالل خالل

تزوجين من قسريا إلى قطاع غزة دون مراعاة أوضاعهم االجتماعية أو اإلنسانية خاصة وأن بينهم م داخل الخط األخضر

  .الهوية اإلسرائيلية، وبهذا اإلجراء تشتت سلطات االحتالل شمل أسرهم فلسطينيات يحملن

مكان إقامتهم داخل الخط فلسطينيين من حملة هوية غزة على االنتقال من ) 8(وفي هذا السياق رصد المركز إجبار 

وهي المرة ، لعدم حيازته هوية إسرائيليةزة إلى قطاع غ ، باإلضافة إلى إبعاد مواطن سودانيإلى قطاع غزة األخضر

ويثير تصعيد سلطات االحتالل لعمليات النقل الجبري لمن تعتقلهم  هذا ،األولى التي يبعد فيها غير فلسطيني إلى قطاع غزة

الرأي العام الفلسطيني والعالمي وضمان غياب ردود الفعل  داخل الخط األخضر المخاوف من أن يكون محاولة لترويض

القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع  ، الذي يخولها1650القوية في حال نفذت قرارها العنصري رقم 

. المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله، بما في ذلك الفلسطينيات

وحرية اإلقامة داخل بلده وحق اختيار مكان إقامته داخل  في السفر والتنقلهذا القرار الذي ينتهك حق اإلنسان الفلسطيني 

وتشكل عمليات النقل القسري انتهاكًا جسيما لحق اإلنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة  .بلده

ن هذا السياق خالل الفترة التي التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضم يستعرض التقرير االنتهاكات. والديه وبرعاية

  :يغطيها على النحو اآلتي

 غزة، قطاع إلى يافا، سكان من وهو ،)عاماً 36( البياري محمود سعيد صابر السيد اإلسرائيلي االحتالل قوات أبعدت •

 من المبعد بأن الميدانية التحقيقات وتفيد. اليوم نفس في بالعودة له وسمحت م،22/4/2010 الموافق الخميس يوم صباح

 الشرطة وأوقفته. يافا مدينة من فتاة وتزوج م،1993 العام خالل األخضر الخط داخل للعيش وانتقل غزة، مدينة مواليد

 إلى عمله من عائداً كان بينما م،21/4/2010 الموافق األربعاء يوم مساء من السادسة الساعة حوالي عند اإلسرائيلية

 م،22/4/2010 الموافق الخميس يوم صباح من السابعة الساعة حوالي وعند أبيب، تل شرطة مركز في واحتجزته منزله،

 وأمره غزة إلى مبعد بأنه الشرطة في ضابط حينها وأبلغه ايرز، حانون بيت معبر إلي اإلسرائيلية الشرطة واقتادته

 عند وانتظر المعبر بوابة إلي عاد ثم ،)44 حاجز( الفلسطيني االرتباط مكتب المبعد وصل ثم المعبر، بوابة من بالخروج

 حوالي وبعد المرور، استطاع الخاص محاميه تدخل وبعد للعودة، محاولة في ساعات سبع حوالي اإلسرائيلي المعبر بوابة

  .يافا إلى العودة استطاع المعبر داخل احتجازه من ساعتين

 إلى إسرائيل داخل السبع بئر من شقيقين ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم صباح اإلسرائيلي االحتالل سلطات أبعدت •

 يوم صباح 9:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيلية الشرطة من قوة وصلت حيث غزة، سكان من باعتبارهما غزة قطاع

 اهللا عطا حامد هما أبناءه من اثنين هو واعتقله السبع بئر في دوابة أبو اهللا عطا منزل إلى ،20/5/2010 الموافق الخميس

 رهط شرطة مركز في واحتجزتهم عاما،) 19( العمر من البالغ عماد وشقيه عاما،) 21( العمر من البالغ دوابة وأب صباح

 بيت معبر على وعماد حامد الشقيقين سراح أطلق التالي اليوم صباح وفي إسرائيل، في إقامتهم حول للتحقيق وخضعوا

 إلى بالعودة له االحتالل سلطات وسمحت رهط شرطة مركز من والدهما سراح أطلق بينما غزة، قطاع شمال' ايرز' حانون

  .السبع بئر في إقامته مكان

 ناصر: المواطن ،1/6/2010 الموافق الثالثاء يوم مساء من 22:30 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي، االحتالل قوات أبعدت •

 بئر سكان من الجاروشة أن الميدانية تالمعلوما وتفيد ،)إيرز( حانون بيت معبر خالل من غزة، قطاع إلى الجاروشة،
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 في عملي مكان في كنت بينما /من إفادة هاني محمد ابو يوسف مقتطفات

 حوالي وعند فوجئت رهط، مدينة في) 27( رقم بحارة اإلمام  مسجد تشييد

 األمن من بقوة ،10/5/2010 الموافق االثنين ظهر 12:00 الساعة

 باتجاه هربت الفور وعلى فيه، لأعم الذي للمكان حضرت اإلسرائيلي،

 صوب منهم فهربت كمين نصبت أخرى بقوة وفوجئت أقاربي منازل

 علي واعتدوا يدي وقيدوا بي وأمسكوا والحقوني المجاور الوادي

 أنني بالرغم شيء بأي إبالغي دون ،)إيرز( حاجز إلى ونقلوني بالضرب،

 لقطاع ردونيط ،)ايرز( جانون بيت معبر وعند. متزوج أنني أخبرتهم

 األمن جهاز قابلني المعبر في قطاع غزة، وعند والدي على فاتصلت غزة،

 جهاز مني وصادروا للمقابلة خضعت حيث ،)الداخلي األمن( الفلسطيني

 نقلني ثم ومن البلح، دير في الداخلي األمن مراجعة مني وطلبوا االتصال،

 الرضوض ءجرا للعالج خضعت حيث األقصى شهداء مستشفى إلى والدي

 حيث لمنزلنا عدت ثم ومن. الجسم أنحاء في كانت والتي الضرب اثار من

 زوجته على أبقي فيما غزة، قطاع إلى بمفرده وأبعد نفسه، الثالثاء مساء اعتقل وقد أطفال، ولديه ومتزوج المحتلة، السبع

  .  إسرائيلية هوية حيازته لعدم وذلك. وأطفاله

 محمد هاني المواطن اإلسرائيلي االحتالل قوات أبعدت •

  إسرائيل داخل رهط مدينة من عاما،)33( يوسف أبو شتيوي

 ظهر 12:00 الساعة حوالي وعند وذلك  غزة، لقطاع

 .10/5/2010 الموافق االثنين

أبعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

، المواطن 8/6/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  20:00

ر بيت ميك جول، إلى قطاع غزة، من خالل معب: السوداني

، وتفيد المعلومات الميدانية أن جول سوداني )إيرز(حانون 

الجنسية، تعود أصوله إلى جنوب السودان، كان يعمل في 

تهريباً، وبعد اعتقاله من قبل الشرطة اإلسرائيلية  -إسرائيل

وهي  -لعدم حيازته هوية إسرائيلية -أبعد إلى قطاع غزة

 . ي إلى قطاع غزة، في قرار غريبالمرة األولى التي يبعد فيها غير فلسطين

فايز : ، المواطن10/6/2010من مساء يوم الخميس الموافق  20:30أبعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

المستحدث،  1650، وذلك في سياق تطبيقها لقانون )إيرز(عطية السواركة، إلى قطاع غزة، من خالل معبر بيت حانون 

الميدانية أن السواركة يعمل في ايالت، من سكان بئر السبع المحتلة، ومتزوج ولديه أطفال، وقد اعتقل  وتفيد المعلومات

. - وذلك لعدم حيازته هوية إسرائيلية.  مساء الثالثاء نفسه، وأبعد بمفرده إلى قطاع غزة، فيما أبقي على زوجته وأطفاله

 .  وهو في األصل من منطقة جحر الديك، في مدينة غزة

المواطن ناصر نصار، إلى  ،28/6/2010من صباح االثنين  8:30بعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة أ •

، وتفيد المعلومات الميدانية أن نصار من سكان مدينة غزة قد ذهب إلى )إيرز(قطاع غزة، من خالل معبر بيت حانون 

 . اش هناك حتى اعتقلته قوات االحتالل وأبعده صباح اليوماألراضي المحتلة من خالل الممر اآلمن قبل سنوات، وع
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 :المميتةالمفرطة وستخدام القوة ا
ويشير استخدام قوات االحتالل للقذائف . واصلت قوات االحتالل استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين

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

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

  :1مركز 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  ةاإلسرائيلي طائراتالقصفت  •

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

أثرها إلى وح وصفت بالمتوسطة، نقلوا على بجر آخرين، وإصابة ثالثة )عاماً 23( حمد السميريأاد عبد الرحيم جهقتل 

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( حمد عبد الغفورأمحمود  عن وفاة، 6/1/2010األربعاء الموافق 

 .نفسه

من فجر يوم الجمعة الموافق  00:50، عند حوالي الساعة اًواحد اًلطائرات الحربية اإلسرائيلية صاروخأطلقت ا •

القصف  وتسبب .ي معبر رفحقريبة من نفق على الشريط الحدودي مع مصر شرق )مظلة( مستهدفة عريشة، 8/1/2010

مبارك رباع ، والمواطن )عاماً 15(غ من العمر ، البالعدي محمد أبو حيشالطفل : قتل ثالثة مواطنين بينهم طفل، وهمفي 

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

صفت ، شظايا في الرأس، و)عاماً 22(، بشظايا في الوجه، وإبراهيم نظمي أبو طعيمة، )عاماً 22(محمد 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 قتلهم10/1/2010األحد الموافق 

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

حذيفة ، من سكان مخيم النصيرات و)عاماً 24(البالغ من العمر  حسن إبراهيم القطراوي، من سكان دير البلح، )عاماً 25(

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

 .البلح

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

وقود شرق حي الشجاعية من أعضاء المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية، بينما كانا يقفان بالقرب من محطة عبيد لل

كما أصيب المواطن أدهم . من سكان مدينة غزة فارس أكرم أحمد جابرشرق مدينة غزة وتسبب القصف في قتل المواطن 

 .، من سكان شمال غزة، حيث وصفت جراحه بالخطيرة)عاماً 24(علي صبح، 

، بشكل متتالي، وبالتزامن أربع قذائف مدفعيةفصل الشمالية، أطلقت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود ال •

من مساء يوم االثنين  12:15فتح قناصة االحتالل المتمركزين في أبراج المراقبة نيران أسلحتهم، عند حوالي الساعة 

                                                            
  ).1(راجع الملحق رقم  2010لإلطالع على قائمة بأسماء من قتلوا على أيدي قوات االحتالل خالل النصف األول من العام .  1
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 محمد أشرف غبن: ، تجاه منطقة بورة أبو سمرة، الكائنة شمال بيت الهيا، ما أسفر عن مقتل الشاب1/3/2010الموافق 

، وإصابة شاب آخر بشظايا مسمارية ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان حالته بالمتوسطة، )عاماً 20(

هذا ومنعت قوات . متر في المنطقة ذاتها 700حوالي وكالهما تواجد في مكان يبعد عن حدود الفصل الشمالية مسافة تقدر ب

من  13:15وعند حوالي الساعة حيث بقى ينزف ن لخطورة المكاغبن من الوصول إلى الجريح سيارات اإلسعاف االحتالل 

آليات عسكرية في المنطقة المستهدفة، وباشرت الجرافات ) 4(مساء اليوم نفسه، توغلت قوات االحتالل بقوة مكونة من 

ة لوزارة المصاحبة في تسوية أراضي المنطقة، وسط إطالق نار كثيف في محيط المكان، وحاولت سيارات اإلسعاف التابع

نفسه، بيد أن كثافة إطالق النار اليوم من مساء  15:30عند حوالي الساعة مرة أخرى الصحة الوصول لجثمان الشهيد 

من المساء ذاته تراجعت اآلليات المتوغلة نحو حدود الفصل، وتمركزت في  16:00حالت دون ذلك، وعند حوالي الساعة 

، فتمكنت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من انتشال متراً 400مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة 

بعد إجراء عمليات التنسيق الالزمة، ومن ثم نقلته إلى مستشفى كمال عدوان، وبعد معاينة الجثة أكد األطباء إصابته  الجثة

هذا وانسحبت القوات المتوغلة من . لفالجسم، وبعيار ناري استقر في الرقبة من الخ متفرقة من بشظايا مسمارية في أنحاء

 . 2/3/2010من فجر اليوم التالي الثالثاء الموافق  1:30المكان عند حوالي الساعة 

الموافق  األحدمن مساء يوم  6:00الفلسطيني عند حوالي الساعة  األحمرالتابعة لجمعية الهالل  اإلسعافعثرت طواقم  •

بعدة رصاصات في الرأس والصدر، على  ة، مصاب)عاماً 22( لحكيم عرفاتسليمان عبد ا، على جثة الشهيد 28/3/2010

بعد ان انقطع . عبسان الجديدة شرقي خان يونسبلدة  يمتر إلى الغرب من حدود الفصل شرق 400مسافة تقدر بحوالي  

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

الزراعية  األراضيمحتملين في  جرحىالنار تجاه عدد من المواطنين خالل قيامهم بالبحث عن  وأطلقتعبسان الحدودي 

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

عاماً ، بينما كان يبحث عن  20االنسحاب من المنطقة، وهيثم عبد الحكيم عارف عرفات،  ناري في الكتف وتمكن من

 أعلنتخالل االشتباكات النقطاع االتصال به، وفي وقت الحق  أصيب بأنهحيث كان يعتقد ) عاماً 22(شقيقه سليمان 

 .بها أصيببالجراح التي  متأثراالمصادر الطبية عن وفاته 

مساء يوم الجمعة الموافق  6:30التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني عند حوالي الساعة  اإلسعافعثرت طواقم  •

متر إلى  200، على مسافة تقدر بحوالي )عاماً 20(البالغ من العمر  جهاد عطية الدغمة، على جثة الشهيد 2/04/2010

قدان أثره منذ ثمانية ايام عقب انقطاع بعد ف. الغرب من حدود الفصل الشرقية شرق عبسان الجديدة شرقي خان يونس

 .في بلدة عبسان الجديدة 26/3/2010االتصال به خالل توغل قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم الجمعة 

اإلسرائيلي المتمركزة قرب السياج الفاصل، في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، عند حوالي الساعة  فتحت قوات االحتالل •

عن أسفر ما  القذائف المدفعية، عدد من وأطلقتالرشاشة م، نيران أسلحتها 13/4/2010الموافق  صباح الثالثاء 5:00

أصيب ، )عاماً 22(، البالغ من العمر ربةمروان فرج محمد الج مواطنين توفيا على اثرها في وقت الحق وهما،إصابة 

 ،في وقت الحق ينة دير البلح وأعلن عن وفاتهدإلى مستشفى شهداء األقصى في معلى اثرها بشظايا في أنحاء الجسم، نقل 

  ).عاماً 27( وائل محمود أبو جالل بينما عثر على جثة المصاب الثاني بعد انسحاب قوات االحتالل من المنطقة وهو

من صباح  9:00عند حوالي الساعة  ،االحتالل المتمركزة إلى الشرق من معبر نحال عوز شرق مدينة غزةقوات فتحت  •

 23( ،محمد محمود محمد اسليم نيران أسلحتها الرشاشة ما أسفر عن مقتل المواطن، 16/4/2010ة الموافق يوم الجمع
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 200توغلت قوات االحتالل مسافة  كما، بعدة أعيرة نارية نتيجة إصابته من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة،  )اًعام

مت بإطالق عدة قذائف مدفعية على محيط المنطقة كما متر إلى داخل األراضي الفلسطينية إلى الغرب من المعبر وقا

من صباح اليوم  11:00وقد انسحبت قوات االحتالل عند حوالي الساعة  ،صاحب التوغل تغطية من طائرات االحتالل

 .نفسه، حيث توجهت طواقم اإلسعاف إلى المنطقة وانتشلت جثة الشهيد اسليم من هناك

 19(، البالغ من العمر أحمد سليمان سالم ديبء في مدينة غزة عن وفاة الشاب أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفا •

، متأثراً بجراح أصيب بها أثناء مشاركته في 28/4/2010من مساء يوم األربعاء الموافق   4:15، عند حوالي الساعة)عاماً

الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة  مسيرة سلمية نظمتها الحملة الشعبية لمواجهة المنطقة األمنية العازلة، وذلك قرب

وقد أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها عند حوالي الساعة . وإسرائيل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

متر عن الحدود الفاصلة،  30من ظهر نفس اليوم على المسيرة السلمية، حيث كان ديب يبعد لمسافة تقدر ب  12:30

  .في الساق األيمن أدي إلي قطع شريان رئيسي وتسبب في وفاته وأصيب بعيار ناري

 الموافق الجمعة يوم مساء المتنوعة، أسلحتها نيران الشرقية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 وتفيد. قتيالً ردوهفأ الفصل، حدود قرب تواجد الذي ،)عاماً 75( مطر أبو يوسف أحمد فؤاد: المسن تجاه ،14/5/2010

 مقبرة شرق لشهيد جثمان بوجود بلّغ غزة شمال الصحة لوزارة التابع والطوارئ اإلسعاف قسم أن الميدانية التحقيقات

 مطر أبو المسن جثة على الطبية األطقم وعثرت ،15/5/2010 الموافق السبت يوم صباح جباليا، شرقي اإلسالمية الشهداء

 مطر أبو بأن عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر وأفادت نفسه، السبت يوم منتصف نم 12:00 الساعة حوالي عند

 الذهاب اعتاد أنّه الشهيد ذوي بها صرح التي المعلومات وبحسب. الجسم أنحاء مختلف في ثقيلة نارية أعيرة بعدة أصيب

 في الهيا، بيت مشروع في الكائن منزله إلى عصرال ساعات في والعودة والده، قبر على الفاتحة لقراءة الشهداء مقبرة إلى

 بلّغوا التالي اليوم صباح وفي عنه، التي بحثت المعنية، الجهات فأبلغوا موعده، في يعد لم أنه بيد غزة، شمال محافظة

 .بمقتله

بعبسان  احينالفرفتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه فلسطينيين تمكنا من اجتياز الشريط الحدودي شرق حي  •

سماع  استمر ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم ظهر بعد 1:20 الساعة حوالي ،عندالكبيرة إلى الشرق من خان يونس

 الموافق السبت فجر 2:00 الساعة حوالي وعند قتلهما، عن قوات االحتالل بإعالن وانتهى دقائق، لعدة إطالق النار

 مع بالتنسيق الفراحين بوابة عبر الفلسطينية الطبية الطواقم إلى شهيدين جثتي مبتسلي االحتالل قوات قامت ،22/5/2010

 نادر وهما، عليهما التعرف وتم الجسم، أنحاء في النارية األعيرة من بالعديد أصيبا الشهيدان أن وتبين. األحمر الصليب

 .)عاماً 16( ،حمد أبو علي عادل حمدي ،)عاماً 17( ،دقة أبو الكريم عبد عادل

بعبسان  احينشرق حي الفر حدود الفصلفتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه فلسطينيين تمكنا من اجتياز  •

استمر و، 01/06/2010 من صباح يوم الثالثاء الموافق 7:30الكبيرة إلى الشرق من خان يونس، عند حوالي الساعة 

قصف مدفعي لألراضي الزراعية  إطالق النار تخللو، نفسهاليوم  صباحمن  8:30حتى الساعة  سماع إطالق النار

وعند حوالي الساعة كانا مسلحين،  أنهماهما، وادعت المحاذية للشريط الحدودي وانتهى بإعالن قوات االحتالل عن قتل

اقم الطبية إلى الطو الشابين، قامت قوات االحتالل بتسليم جثتي 02/06/2010 األربعاء الموافق اليوم التالي  فجر 1:30

حيث سمحت قوات االحتالل لعدد من المسعفين بالدخول سيرا . الفلسطينية عبر بوابة الفراحين بالتنسيق مع الصليب األحمر

ولم  جثتينحد أفراد طواقم اإلسعاف فقد تم العثور على أفادة إل اًعلى األقدام عبر بوابة الفراحين والبحث عن الشهداء، ووفق
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متفرقة أعيرة نارية في أنحاء  ةأصيبا بعدهما ، وتبين أناأو محاولة إسعافهم ال على تقديم إسعافات لهمتد أثارتكن هناك أي 

 حمادة أمين محمد شهوان، )عاماً 19( سطلعبد الرحمن عمر عبد الحميد األالجسم، وتم التعرف عليهما وهما، من 

 .، وهما من سكان مدينة خان يونس)عاما19ً(

من  15:55ل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة أطلقت دبابات االحتال •

، تجاه ثالثة شبان تواجدوا في منطقة حمدوش الزراعية، الكائنة شمال بيت الهيا، في 1/6/2010مساء يوم الثالثاء الموافق 

 22( عالء محمد غنّام: أسفر عن مقتلهم على الفور، وهمما . متراً من حدود الفصل 900محافظة شمال غزة، وعلى بعد 

، من سكان خان يونس، )عاماً 22( وعرفات مسلّم أبو عيد، وهما من سكان رفح، )عاماً 23( هايل حسن القاضي، )عاماً

وتفيد . سمحيث أفادت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بأن الشهداء أصيبوا بشظايا قذيفة في أنحاء متفرقة من الج

التحقيقات الميدانية أن الشهداء يتبعون جماعة أنصار السنة السلفية، وقد أنهوا مهمة إطالق صاروخ محلي الصنع تجاه 

 .األراضي المحتلة، وأثناء عملية انسحابهم من المكان فاجأتهم قوات االحتالل بقذيفة قتلتهم

 لمسافة ستقلوا مركب ودخلوا مياه البحر كانوا قد ا  الشبان من ددع اتجاه  أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية قوات فتحت •

 الموافق ثنيناال فجر 4:00 الساعة حوالي عند مدينة غزة، غرب جنوب الزهراء مدينة شواطئ قبالة متر بكيلو تقدر

 ذلك أسفر . جاههمتالل وفتحت نيران أسلحتها بكثافة ، حيث تقدمت نحوهم زوارق البحرية التابعة لقوات االحت7/6/2010

 حوالي عند لشاطئاإلى  الفلسطيني األحمر للهالل التابعة اإلسعاف سيارات وصلت وقد ،آخرين وفقدان أربعة مقتل عن

 فيما البلح، دير في األقصى شهداء مستشفى ونقلها إلى جثامين وتمكنت من انتشال ثالثة اليوم نفسه، صباح 7:30 الساعة

 البحرية الشرطة جانب من المفقودين عن البحث أعمال استمرت وقد الرابع، الجثمان المدني للدفاع تابعة سيارات نقلت

 ممن اثنين جثامين على عثر م،8/6/2010 الموافق الثالثاء مساء 1:45 الساعة حوالي وعند الضحايا، وذوي الفلسطينية

 وأفادت البلح دير مدينة في األقصى شهداء ىمستشف إلى نقلوا. ليرتفع عدد الشهداء إلى ستة فلسطينيين البحر في فقدوا

 أحمد حسن حامد: الجسم، وتم التعرف على هويتهم وهم من العلوي الجزء في الشهداء جميعهم أصيبوا  أن الطبية المصادر

، .الصحابة مسجد محيط - غزة). عاماً 28( قويدر فخري هاشم نائلالمدراس،  مخيم -النصيرات مخيم -)عاماً 21( ثابت

العلمي،  -جباليا ،)عاماً 20( الفيري مصطفى ناهض فايزالميناء،  - غزة - )عاماً 23( الوحيدي وجيه مشهور اهيمإبر

 البالغ راضي محمد خليل محمود، من سكان حي التفاح بمدينة غزة، )عاماً 22(البالغ من العمر  زياد أحمد محمد راضي

 .النصيرات مخيم سكان من ،)عاماً 26( العمر من

من فجر الجمعة الموافق  3:30الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد على األقل، عند حوالي الساعة  الطائرات تهاجم •

نفقاً على الشريط الحدودي مع مصر قرب معبر رفح في بلدة الشوكة جنوب شرق رفح، وتسبب الهجوم في  25/6/2010

من مساء الجمعة ذاته من  15:30كنت عند حوالي الساعة وكانت طواقم الدفاع المدني تم. مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح

، الذي تعرض لبتر )عاماً 21(، فيما انتشلت الجريح محمد غازي أبو ختلة، )عاماً 23(، عامر عطوة أبو حدايدانتشال جثة 

استمر و.  في ساعده اليسرى، وشظايا في الرأس، وصفت المصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي إصابته بالخطيرة

حيث عثرت طواقم  26/6/2010من مساء يوم السبت الموافق  14:10البحث عن أحد المفقودين حتى حوالي الساعة 

  ).عاماً 28(الدفاع المدني على جثة المواطن محمد فوزي جمعة أبو اصهيبان، 

من مساء يوم  17:30ة شرق مدينة غزة عند حوالي الساع حدود الفصلأطلقت قوات االحتالل المتمركزة إلى الشرق من  •

 ،مصنع العصير شرق مدينة غزة من الذين تواجدوا بالقرب من الشبانتجاه مجموعة  ،قذيفة مدفعية ،28/6/2010االثنين 
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مدينة بف شرق حي التفاح عالش منطقةمن سكان  ،)اًعام 29( بسام إبراهيم محمود بدوان :أحدهم، وهو قتلما أدى إلى 

 .غزة
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  30/6/2010 - 1/1منذ  ظروف اإلصابة توزيع الشهداء حسب 

  

  

  

  

  

 أثناء العمل 2

  إطالق نار 3

 أعمال مقاومة 8

  تسلل 4

 توغل 2

  قصف صاروخي ومدفعي  11

 مسيرة 1

  خرىأ 3

 المجموع  34
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  توزيع الشهداء حسب تاريخ االستشهاد ومكان وقوع الحادث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  يونيو  مايو  يلابر مارس فبراير يناير  التفاصيل

  5  3  1  0  1  0  0  شمال غزة

  4  1  0  2  0  1  0  غزة

  13  6  2  2 0 0  3  دير البلح

  7  2  0  1  2  0  2  خان يونس

  5  2  0  0  0  0  3  رفح

  34  14  3  5 3 1  8  المجموع
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 :استهداف الصيادين

وهي . 2010نصف األول من العام خالل ال قوات االحتالل اإلسرائيلي تصعيد انتهاكاتها الموجة ضد الصيادين واصلت

من خالل إطالق النار تجاههم بمجرد نزولهم إلى المياه، أو اعتقالهم  همعملاستمرار منعهم من مزاولة انتهاكات تنوعت بين 

وفي حاالت االعتقال عادة ما . يةواقتيادهم إلى داخل الخط األخضر واالستيالء على قواربهم وجرها إلى الموانئ اإلسرائيل

  . ممارسات تمتهن من كرامتهم اإلنسانية خالل عملية التوقيف واالعتقالضع الصيادين ليخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  المجموع  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  التفاصيل

عدد حاالت 
  االعتداء

7  8  4  3  7  4  33  

  33  4  7  3  4  8  7  إطالق النار
  18  0  0  0  3  8  7  اعتقال
  2  0  0  1  1  0  0  إصابة

  

  :عرض التقرير االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين خالل الفترة التي يغطيها التقرير كاآلتييست

، عند 2010عام أيام  اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الثقيلة، في أول الحربية الزوارقفتحت  .1

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

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

  .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  .2

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

 .إلى أن غادرت مكانها ستمرامراكب الصيد 

الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيلي ةالزوارق الحربيفتحت  .3

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت الهيا في 7/1/2010من مساء يوم الخميس الموافق  15:00
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ن إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون يادوالصمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين وأعمالهم، ما دفع 

 .إكمال أعمال الصيد، ولم تسجل وقوع إصابات أو أضرار

من يوم األحد الموافق  15:00نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .4

 .ن وقوع إصابات، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ النصيرات، دو10/1/2010

من مساء يوم السبت الموافق  21:30، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .5

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(مطاطية تابعة لقوات االحتالل تجاه القوارب الفلسطينية، واعتقلت 

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

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

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

 .ت على ثالث قوارب كان يستقلها الصيادونكما استولت تلك القوا
 

، بعد أن 16/1/2010من صباح يوم السبت الموافق  11:00عند حوالي الساعة  /محمد تيسير جالل القرم جزء من افادة

متر، لونه أصفر ويعمل على  1.95متر وعرضه  6.55يبلغ طوله ) حسكة(قمت بتفقد وقود القارب، حيث أملك قارب 

، وكان معي الصياد سليم النعمان، والصياد عواد الصعيدي، والصياد عوض "15055"حمل رقم تسلسلي محرك بنزين، وي

الصعيدي، ركب عواد الصعيدي وعوض الصعيدي على قاربهم، وركبت أنا وسليم النعمان على قاربي، خرجنا من بوابة 

لمقابلة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالقرب من الميناء عند شاطئ بحر مدينة غزة، واتجهنا جنوباً، حتى وصلنا المنطقة ا

من مساء اليوم نفسه، كنا في المنطقة المقابلة لميناء الصيادين في مدينة رفح  9:30الحدود المصرية، وعند حوالي الساعة 

شاهدت حوالي سبعة زوارق مطاطية تقترب . جنوب قطاع غزة، وكنا نبعد عن شاطئ بحر مدينة رفح حوالي مائتي متر

من القارب، شاهدت عليها أنتين السلكي، أحاط زورقين بقاربي شاهدت على متنهما مجموعة من الجنود اإلسرائيليين 

ملثمين ومدججين بالسالح، أمرنا أحدهم بالتوقف وإطفاء المحرك، أوقفت المركب وأطفأت محركه، شاهدت جندي يمسك 

اطي، وتحرك الزورق بسرعة باتجاه الغرب ليجر معه القارب، بالحبل المربوط في مقدمة القارب، ويربطه بزورقهم المط

لم أستطع . وكنت أجلس بجوار المحرك عند مؤخرة القارب، فتحرك القارب بسرعة، ووقعت عن القارب في مياه البحر

السباحة حيث كنت أرتدي مالبس ثقيلة، صرخت بصوت عالي، اقترب مني زورق مطاطي أخر، وأمرني أحد الجنود 

جدين عليه بالركوب إليه، صعدت إلى الزورق شاهدت عليه حوالي خمسة جنود، قام أحدهم بربط يدي من الخلف المتوا

بشريط بالستيكي، وربط عصبة من القماش علي عيني، وربط قدمي بشريط بالستيكي آخر، وربط شريط بالستيكي ثالث 

شعرت . لتوياً، وسبب لي آالم شديدة في ظهريبين قدمي ويدي، حيث تالصقت يدي بأقدامي من الخلف، وأصبح ظهري م

بأن الزورق يتحرك، وبعد حوالي خمسة عشر دقيقة، توقف، حملني جنديين، وشعرت بأنهم ينقلونني إلى زورق أخر، حيث 

سمعت صوت محرك أخر، وشعرت بأنهم يرفعونني على سلم، ثم شعرت بأن الزورق يتحرك، وبعد حوالي خمسة عشر 

ي اثنين مرة أخرى، ونقلوني إلى زورق آخر بنفس الطريقة، وبداخل هذا الزورق شعرت بأحدهم يفك دقيقة توقف، حملن

القيود البالستيكية عن يدي وقدمي، وبأنه ينزع عني مالبسي، وشعرت بجندي يلبسني مالبس جديدة، ثم قام بتقييد يدي 

من شدة البرد، شعرت بأن شخص يضع يده على بشريط بالستيكي، وتقييد قدمي بشريط بالستيكي آخر، حينها كنت أرجف 
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جبيني، ووضع قطعة معدنية علي صدري للحظات ثم رفعها، اعتقدت أنها سماعة طبية، وسمعت صوت شخص يتحدث 

، شعرت بأن الزورق يتحرك، وبعد حوالي خمس وعشرين دقيقة توقف  "مسكناهم كلهم وإحنا متوجهين إلى اسدود: "بالعربية

عصبة عن عيني، اقتادني من الزورق وكنت أمشي بصعوبة ألن قدمي كانت مقيدة، أنزلني على سلم إلى قام جندي برفع ال

رصيف ميناء، استطعت النزول لكن بصعوبة حيث كنت أقفز في قدماي عن كل درجة، وعندما نزلت إلى رصيف الميناء، 

م أعاد الجندي العصبة على عيني، شاهدت مجموعة من الجنود، أحدهم يحمل كاميرا، وقام بتصويري عدة صور، ث

واقتادني مشيت معه حوالي خمس وعشرين متراً، ثم قام بفك القيد عن قدمي، سمعت صوت فتح باب، اقتادني لحوالي 

مترين، وأجلسني على األرض، بعد حوالي ساعتين طلبت من أحد الجنود حيث كنت أسمع صوت حركة جنود بجواري، أن 

جندي برفع العصبة لألعلى ألستطيع النظر، فوجدت نفسي في غرفة، وشاهدت بجواري عوض أذهب إلى دورة مياه، قام 

الصعيدي، وعواد الصعيدي، و سليم النعمان، وصياد يدعى رائد العشي، و شخصين آخرين ال أعرفهم، وكانوا جميعاً 

فة أدخلني في دورة مياه مجاورة مقيدين بأشرطة بالستيكية، ومعصبي األعين، اقتادني الجندي من مكاني إلى خارج الغر

للغرفة، قضيت حاجتي، ثم أعادني إلى داخل الغرفة وأعاد العصبة على عيني، بعد حوالي سبع ساعات اقتادني جندي من 

مكاني مشيت معه لحوالي عشرين متراً، أجلسني علي كرسي وقام بفك العصبة عن عيني، وجدت نفسي في غرفة شاهدت 

جهاز كمبيوتر البتوب، وشاهدت ضوء النهار من شباك الغرفة، وشاهدت رجل أبيض البشرة، طويل بداخلها طاولة وعليها 

القامة، يجلس خلف الطاولة، قال لي بأنه ضابط في المخابرات اإلسرائيلية، وسألني عن اسمي وعن عنواني، وسألني عدة 

ة الحدودية، واستمر التحقيق معي حوالي أسئلة عن أفراد عائلتي، وعن ظروف اعتقالي، وعن سبب تواجدي في المنطق

عشرين دقيقة، ثم قام أحد الجنود بوضع العصبة على عيني، واقتادني مشيت معه حوالي عشرين متراً، أجلسني على 

األرض استطعت النظر من أسفل العصبة وجدت نفسي بداخل الغرفة نفسها التي كنت بها في السابق بجوار زمالئي 

اليوم نفسه، شاهدت خمسة جنود حضروا إلى الغرفة، حيث كنت أستطع النظر من أسفل العصبة قام وبعد ظهر . الصيادين

أحد الجنود بفك القيد البالستيكي عن يدي، وقام بتقييد يدي وقدمي بكلبشات حديدية، واقتادني مشيت معه حوالي خمسين 

سلم الباص، ومشيت في ممر المست بجانبيه  متراً، ثم أركبني في باص، حيث جعلني أصعد إلى حافة سلم عالية تشبه

كراسي، أجلسني علي كرسي، وشعرت بأنني داخل باص وبمجرد أن جلست شعرت الباص يتحرك، وتوقف عدة مرات 

وعاود السير، واستمر في السير حوالي ثالث ساعات، ثم توقف، أنزلني جندي منه، وقام برفع العصبة عن عيني، وفك 

شمال قطاع غزة، وشاهدت زمالئي الصيادين  )يرزإ(ي، وجدت نفسي في معبر بيت حانون ي وقدمالقيود الحديدية عن يد

من  10:00وغادرنا المعبر، ووصلت منزلي عند حوالي الساعة . بجواري، أمرنا جندي بمغادرة المعبر من بوابة إلى غزة

ائيلية حتى اللحظة، وهو مصدر رزقي ، وبقى قاربي مصادر لدى السلطات اإلسر17/1/2010مساء يوم األحد الموافق 

 .الوحيد، ومن بعد هذا الحادث وأنا عاطل عن العمل

من  00:10المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .6

جدت في بحر بيت الهيا في محافظة شمال ، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي توا24/1/2010فجر يوم األحد الموافق 

ولم تسجل وقوع . غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين، ما دفع الصيادون إلى مغادرة المنطقة دون إكمال أعمال الصيد

 .إصابات أو أضرار

عند حوالي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة، وقذائف مدفعيتها  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .7

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت الهيا 27/1/2010من فجر يوم األربعاء الموافق  5:00الساعة 
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من الصباح  10:10و 9:15في محافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين، وتكرر االستهداف عند حوالي الساعة 

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

 .أعمال الصيد

المتمركزة في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة دير البلح، نيران أسلحتها عند حوالي  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .8

يد الفلسطينية التي تواجدت في عرض البحر م، تجاه مراكب الص1/2/2020من صباح االثنين الموافق  8:00الساعة 

وتكرر . من مساء اليوم نفسه 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  .وقامت بتمزيق شباكهم عرض البحر،

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

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

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

 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،  وبدءوااثنين منهم يخرجون سكاكين  في المياه، ثم سحب الشباك وشاهدت) خطاف) (قاطع شباك(معكوف 

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

 ).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  .9

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت شمال منتجع الواحة السياحي، في بحر 7/2/2010صباح يوم األحد الموافق 

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

سباحة، ثم اعتقلتهم، واستولت على الحسكتين، وذهبت بهم إلى مكان  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(ذيب األنقح عاماً، وذيب كامل 

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

من  6:45لساعة المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي ا ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .10

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت قبالة منتجع الواحة السياحي، في بحر 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

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

: اعتقلتهم، واستولت على الحسكتين، وذهبت بهم إلى مكان مجهول داخل حدود الفصل الشمالية المائية، والصيادين هم

 21(، عوض غالب رمضان السلطان )عاماً 23(، سميح رجب العبد السلطان )عاماً 37(شريف محمد العبد السلطان 

شريف وسميح، عند : ، وقد أفرجت تلك القوات عن اثنين منهما، هما)عاماً 18(، وفضل جمال رمضان السلطان )عاماً
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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 سياق متصل أبقت قوات االحتالل عل وفي. اعتقالهما

من  6:00المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .11

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

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

 .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 تمركزة الم ةاإلسرائيلي الزوارق الحربية تفتح .12

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت على شاطئ أو في عرض بحر جباليا، في 20/2/2010السبت الموافق 

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

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

المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، وقذائف مدفعيتها، بشكل متقطع،  ةاإلسرائيلي فتحت الزوارق الحربية .13

، 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 

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

  .بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد

من  07:30عند حوالي الساعة  في عرض البحر نيران أسلحتها المتنوعةالمتمركزة  ةاإلسرائيلي فتحت الزوارق الحربية .14

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

أو أضرار، وهو األمر الذي دفع هوالء الصيادين  إصاباتشمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين وأعمالهم، دون وقوع 

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

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

تلك  منع وصول الصيادين إلى 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 

  .سنوات

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين فلسطينيين كانوا يزاولون مهنة الصيد علي متن قارب قبالة شواطئ مدينة  .15

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

، محمد نبيل نايف )عاماً 39(نايف محمد األقرع  نافذوالمعتقلين هم، . ومن ثم اقتادتهم إلي مراكز التحقيق داخل إسرائيل

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

  .بعد إخضاعهم للتحقيق داخل إسرائيل

الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، بشكل كثيف، عند حوالي  ةاإلسرائيلي الزوارق الحربيةفتحت  .16

الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت  ، تجاه مراكب الصيد12/3/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  22:20الساعة 

الهيا في محافظة شمال غزة، في استهداف مستمر للصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض البحر، وعلى يابسة الشاطئ، 
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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  .17

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غرب منتجع الواحة السياحي، غربي 25/3/2010

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

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

لبحر بهدف ، لباحث المركز شمال غزة بأنه وأبناء عمومته دخلوا ااألقرعجميل 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 : بفتح نيران اسلحتها تجاههم بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابته قريبه

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

  .وتفيد التحقيقات الميدانية أن الصيادين المستهدفين من سكان مدينة دير البلح وسط غزة

  

 شهود العيان حدأ ،)عاماً 43(جميل حسن العبد األقرع مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز إفادة  ويورد التقرير مقتطفات من

واجد في البحر أمارس ، بينما كنت مت25/3/2010صباح الخميس الموافق  9:30عند حوالي الساعة : على النحو اآلتي

، شعرت بالخوف يةناحية الغربالإلسرائيلي قادمين من شاهدت زورقيين مطاطيين يستقلهما جنود االحتالل ا مهنة الصيد،

ن كانا مسرعين، وفجأة سمعت صوت إطالق نار، شاهدت اي الصيادين، الزورقأن قوات االحتالل تؤذ حيث أنني أعلم

، الذي كان يمارس مهنة الصيد إلي الغرب مني،  )عاما27ً(، حمد جمعة القرعانأاه تتناثر حول مركب الصياد حازم المي

ن مركب حازم الذي متر ع 10والي يجري، وأصبحت الزوارق تبعد ح فعرفت أن الزوارق تستهدف حازم بقيت أراقب ما

، وشاهدت الزورقين يحاصران مركبه ويمنعانه من مواصلة الحركة كما كثفت واقفا علي ظهر المركب ت أشاهدهنك

الزوارق من إطالق النار فجأة شاهدت حازم يسقط على ظهر مركبه ثم وقف برهة وسقط مرة أخرى،ثم ألصقت مركبي في 

على مركب يعود  ظهر الحسكة والدماء تسيل من رأسه، فحملته ووضعتهمركب حازم وقفزت لمركبه فوجدته ملقي على 

شاهدت الزوارق تتراجع باتجاه الشمال الغربي بعد أن تأكدوا من إصابة حازم كما توقف إطالق النار،  لعائلة الصعيدي و

شرطة البحرية التي تعود ملكيتها لل سيارة، ووضعنا حازم في ت الهيا قبالة مقر الدفاع المدنيوخرجت إلى شاطئ بي

سيارة تحركت بنا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة،  وفي الطريق شاهدنا سيارة اإلسعاف حيث وضعناه في 

مستشفى كمال عدوان، وأجريت له هناك الفحوصات الطبية الالزمة  ومن ثم تم ى لإبنا  واصلت السيراإلسعاف التي 

هناك وأفادني األطباء أن حازم مصاب في الرأس بثالث شظايا، ى لإحيث رافقته  ،تحويله إلى مستشفى دار الشفاء بغزة

رفة ، وادخل لقسم العمليات مباشرة واجروا له عملية جراحية ومن ثم حول إلى غوان هناك بقعة دم ونزيف في الرأس

    .  العناية المركزة

  

بشكل كثيف، عند  ان أسلحتها المتنوعة وقذائفها المدفعيةض البحر نيرالمتمركزة في عر ةاإلسرائيليالحربية  الزوارقفتحت  .18

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت 27/3/2010من فجر يوم السبت الموافق  1:30حوالي الساعة 

الشاطئ، الهيا في محافظة شمال غزة، في استهداف مستمر للصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض البحر، وعلى يابسة 
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دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال أعمال 

 .الصيد

فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، وقذائفها المدفعية، بشكل  .19

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي 1/4/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:00ة مكثف، عند حوالي الساع

تواجدت في بحر بيت الهيا في محافظة شمال غزة، في استهداف مستمر للصيادين الفلسطينيين وأعمالهم في عرض البحر، 

ادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً وعلى يابسة الشاطئ، دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصي

  . بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد

من سكان بلدة دير البلح بمحافظة وسط قطاع غزة، وذلك عند حوالي  ،)عاماً 15(أصيب المواطن يوسف حسام الهباش  .20

ام في عرض ، جراء إصطدام المركب الذي كان يستقله في عو21/4/2010من فجر يوم األربعاء الموافق  3:30الساعة 

البحر يقع في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووصفت المصادر الطبية في مستشفي أبو يوسف النجار في مدينة رفح 

  .إصابته بالمتوسطة

فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها بشكل كثيف فجر يوم الخميس  .21

راكب صيد فلسطينية كانت متواجدة غرب منطقة الواحة في البحر مقابل مدينة بيت الهيا، تجاه م 22/4/2010الموافق 

هذا وقد تكرر إطالق النار على قوارب الصيد . هذا ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة هذا الحادث. شمال قطاع غزة

  .سهمن فجر اليوم نف 4:00، ثم عند حوالي الساعة 3:00الفلسطينية عند حوالي الساعة 

 بشكل المدفعية، وقذائفها المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة الحربية اإلسرائيلي االحتالل بوارج فتحت .22

 تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،2/5/2010 الموافق األحد يوم صباح من 9:30 الساعة حوالي عند مكثف،

 وعلى البحر، عرض في وأعمالهم الفلسطينيين للصيادين مستمر استهداف في غزة، شمال محافظة في الهيا بيت بحر في

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

  .الصيد أعمال إكمال

 بشكل المدفعية، وقذائفها المتنوعة، أسلحتها نيران ر،البح عرض في المتمركزة الحربية اإلسرائيلي االحتالل بوارج فتحت .23

 تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،3/5/2010 الموافق االثنين يوم صباح من 8:30 الساعة حوالي عند مكثف،

 علىو البحر، عرض في وأعمالهم الفلسطينيين للصيادين مستمر استهداف في غزة، شمال محافظة في الهيا بيت بحر في

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

  .الصيد أعمال إكمال

 بشكل المدفعية، وقذائفها المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة الحربية اإلسرائيلي االحتالل بوارج فتحت .24

 تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،4/5/2010 الموافق الثالثاء يوم صباح من 9:30 الساعة واليح عند مكثف،

 وعلى البحر، عرض في وأعمالهم الفلسطينيين للصيادين مستمر استهداف في غزة، شمال محافظة في الهيا بيت بحر في

 دون بحياتهم نجاةً المنطقة مغادرة إلى الصيادين أولئك عدف الذي األمر وهو أضرار، أو إصابات وقوع دون الشاطئ، يابسة

  .الصيد أعمال إكمال

 8:00 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة الحربية اإلسرائيلي االحتالل بوارج فتحت .25

 الهيا بيت بحر عرض في جدتتوا التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم صباح من
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 أو إصابات وقوع دون الصيد، لغرض المنطقة في تواجدوا الذين الفلسطينيين الصيادين مستهدفة غزة، شمال بمحافظة

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

 7:30 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة الحربية اإلسرائيلي االحتالل بوارج فتحت .26

 الهيا بيت بحر عرض في تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،22/5/2010 الموافق السبت يوم صباح من

 أو إصابات وقوع دون يد،الص لغرض المنطقة في تواجدوا الذين الفلسطينيين الصيادين مستهدفة غزة، شمال بمحافظة

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

 5:30 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة الحربية اإلسرائيلي االحتالل بوارج فتحت .27

 الهيا بيت بحر عرض في تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،26/5/2010 قالمواف األربعاء يوم صباح من

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

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

 الموافق األربعاء يوم مساء من 22:00 الساعة حوالي عند المدفعية، وقذائفها رشاشاتها نيران الحربية الزوارق أطلقت .28

  .صفوفهم في إصابات عن يبلغ ولم رفح، بحر شواطئ على الصيادين قوارب تجاه 27/5/2010

عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في .29

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر بيت 2/6/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  20:45

ات أو الهيا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض الصيد، دون وقوع إصاب

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

 8:45فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  .30

مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر بيت الهيا ، تجاه 14/6/2010من صباح يوم االثنين الموافق 

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

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

فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة  .31

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر بيت 17/6/2010من مساء يوم الخميس الموافق  20:00

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

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

 فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة .32

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر بيت 18/6/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  19:45

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

 .ادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال أعمال الصيدأضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغ
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  :استهداف التجمعات السلمية
شكل استهداف المسيرات والتجمعات السلمية وإطالق النار على المشاركين فيها واحداً من االنتهاكات التي تتكرر بشكل شبه 

تحاول سلطات االحتالل اقتطاع جزء مهم  أسبوعي في قطاع غزة، وخاصة بعد أصبح التوجه إلى المناطق الحدودية التي

ولم تقتصر . منها وتحويله إلى شريط أمني يحظر على الفلسطينيين الوصول إليه أو االقتراب منه سلوكاً أسبوعياً منظماً

 المشاركة في المسيرات السلمية على المدنيين الفلسطينيين وسكان تلك المناطق أو المزارعين الذين يملكون أراض زراعية

وتكرارها التقرير الحوادث التي وقعت في هذا السياق  وعليه يلخص .فيها بل تجاوزهم إلى مشاركة ناشطات أجنبيات

  :وضحاياها من خالل الجدول اإلحصائي والرسم التوضيحي اآلتيان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 :كما يستعرض التقرير بالتفصيل األحداث التي رصدها مركز الميزان عل  النحو اآلتي

من  11:30الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي  .1

، تجاه المشاركين في المسيرة األسبوعية ضد فرض االحتالل منطقة عازلة جوار 8/2/2010صباح يوم االثنين الموافق 

المبادرة المحلية في  شكلوا ما أطلقوا عليه اسمحدود الفصل، دون وقوع إصابات، وتفيد التحقيقات الميدانية أن متطوعين 

يرة أسبوعية للمناطق الحدودية بصحبة متضامنين أجانب، تضامناً منهم مع المزارعين بيت حانون، قرروا تنظيم مس

 . الفلسطينيين، وتعبيراً عن رفضهم فرض االحتالل منطقة حدودية عازلة

  المجموع  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  التفاصيل

  16  1  2  6  6  1  0  عدد حاالت االعتداء

  16  1  2  6  6  1  0  ق النارإطال

  8  0  0  4  4  0  0  اإلصابات

  1  0  0  1  0  0  0  القتلى

 



2010النصف األول من العام تقرير .... وحدة البحث الميداني ... لحقوق اإلنسان  الميزانمرآز      

24 

 

فقد انطلقت المسيرة من أمام المدرسة الزراعية شمال : صابر الزعانين، لباحث المركز صرح به مسئول المبادرة ماوحسب 

مشاركاً، من بينهم أربع ) 40(من صباح االثنين تجاه المنطقة الحدودية الشمالية، وتضم  11:00نون عند الساعة بيت حا

حتى وصلوا على بعد أمتار من الجدار األسمنتي الفاصل شمال منطقة المزبلة،  -من جنسيات مختلفة -متضامنات أجنبيات

ة على تلك األرض، صرخ عليهم الجنود المتمركزين داخل إحدى وبمجرد اعتصامهم في المكان ورفع األعالم الفلسطيني

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

يام االثنين من األسابيع الجدير ذكره أن تجمع المبادرة نظم مسيرات مماثلة في أ. مغادرة المكان قبيل إصابة أحدهم بسوء

  .السابقة إلى مناطق مختلفة من مناطق بيت حانون الحدودية

من  12:00، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون  .2

فرض قوات  المناهضة لمحاوالت ، تجاه المشاركين في المسيرة األسبوعية1/3/2010منتصف يوم االثنين الموافق 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن متطوعي المبادرة المحلية  .االحتالل منطقة عازلة بمحاذاة حدود الفصل، دون وقوع إصابات

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

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

فقد انطلقت المسيرة من أمام المدرسة الزراعية شمال : صابر الزعانين، لباحث المركز: التي صرح بها مسئول المبادرة

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

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

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

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

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

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

 .المشاركون إلى االنسحاب من المنطقة بسرعة، وفي هذا الوقت استهدفتهم قوات االحتالل بشكل مباشر

من  12:00حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند  .3

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

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

 . رهاب المشاركين، ولم تقع إصابات، واستكمل المشاركون فعاليتهمالهواء، بغرض إ

غزة، نيران أسلحتها، عند  ي مدينةفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق حي الشجاعية شرق .4

الحزام (قاومة ، تجاه تجمع سلمي للحملة الشعبية لم17/3/2010من ظهر يوم الجمعة الموافق  12:00حوالي الساعة 

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

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

 .المشاركين

لي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق خان يونس، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائي .5

، حيث )الحزام األمني(، تجاه تجمع سلمي للحملة الشعبية لمقاومة 18/3/2010من صباح يوم الخميس الموافق  11:30
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متراً عن  100افة تبعد حوالي تواجد المئات من المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة في منطقة الفراحين على مس

 .الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس

توافد المئات من  حيث التي تصادف الثالثين من آذار من كل عام، شرق مخيم المغازي ،ذكرى يوم األرض أحيا المواطنون .6

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

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

الذين شاركوا في  الشبانمن  مجموعةقوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب حدود الفصل نيران أسلحتها صوب 

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

  .األقصى في مدينة دير البلح لتلقى العالج

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل شرق خان يونس، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  .7

في ) الحزام األمني(سلمية نظمتها الحملة الشعبية لمقاومة جاه مسيرة ، ت30/3/2010الموافق  من ظهر يوم الثالثاء 12:10

متر إلى  100ذكرى يوم األرض، حيث أطلقت قوات االحتالل النار تجاه المشاركين عند وصولهم مسافة تقدر بحوالي 

ن، والمصابون وتسبب إطالق النار في إصابة ثالثة مواطني. 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

  .عالجاألوروبي لتلقي ال.مكنت من نقل الجرحى إلى مستشفى غزة ووصلت سيارات اإلسعاف إلى المكان وت

من  12:20فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  .8

مقاومة الحزام األمني، ، تجاه التجمع السلمي األسبوعي  الذي تنظمه الحملة الشعبية ل6/4/2010مساء يوم الثالثاء الموافق 

حيث تواجد المئات من المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة على مسافة تبعد أمتاراً قليلة عن حدود الفصل الشمالية، 

ولكن إطالق النار كان في الهواء، وفي الرمال، . شمال مخالة ايلي سيناي، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة

ولم يستكمل المشاركين فعاليتهم، وانسحبوا بعد . ، وبغرض إرهاب المشاركين، دون وقوع إصاباتوليس بشكل مباشر

الجدير ذكره أن الحملة الشعبية تتكون من فصائل منظمة التحرير، ولفيف من المؤسسات األهلية، . دقائق من إطالق النار

ل في محافظة شمال غزة، وتأتي هذه األنشطة تضامناً وتنظم نشاطاً أسبوعياً كل يوم ثالثاء في مكان قريب من حدود الفص

وضد إقامة قوات االحتالل . مع المزارعين الفلسطينيين الذين ال يتمكنون من الوصول ألراضيهم الكائنة قرب حدود الفصل

 .اإلسرائيلي منطقة أمنية عازلة بمحاذاة تلك الحدود، أو محاوالت فرضها بالقوة

من  12:00ئيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرا .9

، تجاه التجمع السلمي األسبوعي الذي تنظمه الحملة الشعبية لمقاومة الحزام 20/4/2010منتصف يوم الثالثاء الموافق 

مسافة تبعد أمتاراً قليلة عن حدود الفصل مشاركاً في المسيرة األسبوعية للحملة على  150األمني، حيث تواجد حوالي 

ولكن إطالق النار كان في الهواء، . الشمالية، شمال مخالة ايلي سيناي، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة

ولم يستكمل المشاركين فعاليتهم، . وفي الرمال، وليس بشكل مباشر، وبغرض إرهاب المشاركين، دون وقوع إصابات

 . د دقائق من إطالق الناروانسحبوا بع

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة، نيران أسلحتها، عند  .10

م، تجاه مسيرة سلمية نظمتها الحملة الشعبية لمقاومة 24/4/2010من ظهر يوم السبت الموافق  12:00حوالي الساعة 
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قوات االحتالل النار تجاه المشاركين حين اقترابهم ألمتار قليلة من حدود الفصل شرق قرية  الحزام األمني، حيث أطلقت

بجراح طفيفة ) عاماً 28(البالغة من العمر " ديانكا زاميت"المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة الناشطة األجنبية 

بجراح ) عاماً 35(اح طفيفة، والمواطنة هند القرعان بجر) عاما16ً(وهي من حركة التضامن الدولية، والطفل نضال النقلة 

  .بجراح طفيفة) عاماً 70(متوسطة، والمواطن سليمان البحيري 

ظهر  12:00حوالي الساعة  عندالمتمركزة عند حدود الفصل شرقي مدينة خان يونس، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  .11

المشاركين في مسيرة سلمية نظمتها الحملة الشعبية لمقاومة الحزام  تجاه عشرات النار ،26/4/2010يوم االثنين الموافق 

كان المشاركون في المسيرة قد توجهوا إلى مسافة قريبة من الشريط الحدودي وهم   .األمني، شرقي بلدة عبسان الكبيرة

من المشاركين مسافة عدة ولدى اقتراب مجموعة   .يرفعون األعالم الفلسطينية والالفتات التي تندد بإقامة الحزام األمني

أمتار من الشريط بادر جنود االحتالل بإطالق نار عشوائي بهدف تفريق المسيرة التي انفضت في وقت الحق دون وقوع 

  .إصابات

، عند حوالي )عاماً 19(أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة عن وفاة الشاب أحمد سليمان سالم ديب،  .12

، متأثراً بجراح أصيب بها أثناء مشاركته في مسيرة سلمية 28/4/2010مساء يوم األربعاء الموافق من  16:15 الساعة

نظمتها الحملة الشعبية لمواجهة المنطقة األمنية العازلة، وذلك قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل بحي 

من ظهر  12:30يلي نيران أسلحتها عند حوالي الساعة وقد أطلقت قوات االحتالل اإلسرائ. الشجاعية شرق مدينة غزة

متر عن الحدود الفاصلة، وأصيب بعيار  30 حواليعلى المسيرة السلمية، حيث كان ديب يبعد لمسافة تقدر ب هنفساليوم 

  .ناري في الساق األيمن أدي إلي قطع شريان رئيسي وتسبب في وفاته

من صباح يوم  11:00لى حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة ع .13

، تجاه المسيرة السلمية األسبوعية التي تنظمها الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني، حيث 29/4/2010الخميس الموافق 

د الفصل الشرقية لبلدة الشوكة، تواجد المئات من المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة على بعد أمتاراً قليلة عن حدو

 .شرق رفح، دون وقوع إصابات

 أحمد: تجاه المبعدان ،4/5/2010 الموافق الثالثاء يوم مساء من 12:50 الساعة حوالي عند النار االحتالل قوات أطلقت .14

 قوات مطالبين ،)إيرز( حانون بيت معبر من ، عند اقتربهما)عاماً 31( شعبان محمد وفريد ،)عاماً 42( شلوف أبو عودة

 مكان حيث -الفلسطينية والضفة المحتلة السبع بئر في وأقاربهم أسرتيهما مع للعيش وإعادته لهما، المعبر بفتح االحتالل

 بيت معبر أن: واالرتباط التنسيق كونتينر في المتواجدين المدنية الشئون هيئة موظفو أبلغت ولكن قوات االحتالل -سكنهما

 والمسافرين، التاكسي سائقي كذلك المكان، الموظفين وغادر المكان، مغادرة الجميع وعلى مغلقة، عسكرية منطقة حانون

 بعد المعبر من انسحبا حيث نفسه، الثالثاء مساء من 17:00 الساعة حتى االحتجاج، مواصلة على أصرا المبعدين ولكن

 .تجاههما النار إطالق صلتوا وطأة وتحت لهما، البوابة االحتالل قوات فتح في األمل فقدانهم

 من 11:30 الساعة حوالي عند أسلحتها، نيران الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت .15

 الحزام لمقاومة الشعبية الحملة تنظمه الذي األسبوعي السلمي التجمع تجاه ،18/05/2010 الموافق الثالثاء يوم منتصف

 بيت شمالي ، حمدوش منطقة شمال الواقعة الفصل حدود من  قليلة أمتار بعد على   المشركين من عدد تواجد حيث األمني،

 إطالق من دقائق بعد وانسحبوا فعاليتهم، المشاركين يستكمل ولم. إصابات وقوع دون ،. غزة شمال محافظة في الهيا،

 نشاطاً وتنظم األهلية، المؤسسات من ولفيف حرير،الت منظمة فصائل من تتكون الشعبية الحملة أن ذكره الجدير. النار
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 المزارعين مع تضامناً األنشطة هذه وتأتي غزة، شمال محافظة في الفصل حدود من قريب مكان في ثالثاء يوم كل أسبوعياً

 ائيلياإلسر االحتالل قوات إقامة وضد. الفصل حدود قرب الكائنة ألراضيهم الوصول من يتمكنون ال الذين الفلسطينيين

 .بالقوة فرضها محاوالت أو الحدود، تلك بمحاذاة عازلة أمنية منطقة

من  12:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  .16

لة الشعبية لمقاومة الحزام ، تجاه التجمع السلمي األسبوعي الذي تنظمه الحم17/6/2010منتصف يوم الثالثاء الموافق 

األمني، حيث تواجد العشرات من المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة على مسافة تبعد أمتاراً قليلة عن حدود الفصل 

 -وكان إطالق النار كان في الهواء. الشمالية، شمال مخالة ايلي سيناي، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة

 62( ،أبو وطفة إبراهيمزكريا : تزامن ذلك مع إلقاء القيادي في الجبهة العربية الفلسطينية -شاركينبغرض إرهاب الم

هذا . ابتعاد الحشد عن المكان خوفاً من إطالق النار، حدث تدافع أسفر عن إصابة أبو وطفة بكسر في الساق ند، وع)عاماً

  .ارليتهم، وانسحبوا بعد إطالق النولم يستكمل المشاركين فعا
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  :استهداف المدنيين قرب حدود الفصل
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكل 

 وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز الميزان أن قوات االحتالل. 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 

ا لفرض منطقة أمنية عازلة تشكل شريطاً حدودياً بمحاذاة حدود ، في محاولة منه.متر فقط) 300(يقترب من الحدود لمسافة 

  .الفصل
 

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

ط للباطون، شرق ، تجاه منطقة زراعية مفتوحة، تقع شرق مصنع المتوس1/1/2010من 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 1/1/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  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  •

يس، قرب مقر اإلدارة المدنية ، تجاه شابين كانا يستقالن دراجة نارية، ويسيران على طريق صالح الدين الرئ4/1/2010

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

من بعد ظهر يوم  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

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

 .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  حذّرتالمنشور رسالتي تهديد على وجهيه، ، توجه فيها رسائل تهديد للفلسطينيين، حيث احتوى غزة

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

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

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

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

تهريب العتاد العسكري وحفر األنفاق يشكل هدفاً دائما لعملياتها، إال أنهم يواصلون العمل من مناطق و -المقاومة -العمليات

حفر األنفاق من منازلكم أو بالقرب منها وتهريب العتاد العسكري إلى القطاع :" وأضاف المنشور أن". سكناكم واالحتماء بكم

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

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

 ". تحملوا مسئولية مستقبلكم"" األذى أو الضرر بممتلكاتكم
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من مساء  4:00ة على طول السياج الفاصل شرق حي الشجاعية النار عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحتالل المتمركز •

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

 .أضرار في المدنيين وممتلكاتهم

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

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

  .أضراروتواصل إطالق النار عدة دقائق، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو  - السيفا شمال غرب بيت الهيا

اإلسرائيلي المتمركزة قرب الشريط الحدودي نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف المدفعية عند حوالي  االحتاللفتحت قوات  •

جحر (م، استهدفت فيه المنطقة الشمالية الشرقية من قرية وادي غزة 11/2/2010صباح الخميس الموافق  7:20الساعة 

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

ن للذهاب إلى المدرسة حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح، وا يستعدوأسفر عن إصابة ثالثة من أطفاله كان

أصيبت بجروح ) عاماً 11(عنق، أحالم أعوام، بشظايا في الرأس وال )5(وأفادت المصادر الطبية عن إصابة الطفلة منى 

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

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

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

جحر (، ويقع في قرية وادي غزة وسسبستباأل تينمنزل مكون من غرفتين مسقوف أفراد، وأسكن في )10(أسرة مكونة من 

ت دمن النوم وأعد م، استيقظت11/2/2010لخميس الموافق صباح ا 00:6، 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 

ير كبير، أعقبه صوت تكسير وصراخ أطفالي، انتقلت لمنزلي شاهدت تكس انفجاريستعدون للذهاب للمدرسة سمعت صوت 

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

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

  ."ل أطفالي يتلقون العالج في المستشفىمستشفى شهداء األقصى بدير البلح، والزا

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

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

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

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

 .بحياتهم

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

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

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

 .جراحه بالمتوسطة

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

، تجاه المزارعين الذين كانوا يرعون مزروعاتهم في المنطقة الزراعية الواقعة 20/2/2010مساء يوم السبت الموافق 
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متراً من حدود الفصل، دون وقوع إصابات، ولكن تواصل  400فظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـشرق جباليا، في محا

الجدير ذكره أن قوات االحتالل تواصل فرضها منطقة . 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 عندقوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة فتحت  •

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

الرصاص المتواصل  أزيزولكن . إصاباتون وقوع ساعة، دحوالي ة، وتواصل القصف بشكل متقطع لمحافظة شمال غز

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

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

وبعد حوالي نصف ساعة وصلت . 20/2/2010صباح اليوم السبت الموافق  6:30عة ، عند حوالي الساينالمقاوممن 

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

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

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

 . متفرقة من الجسم، تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف إلى مستشفى ناصر في خان يونس

قناصة الأربع قذائف مدفعية بشكل متتالي، وبالتزامن فتح  المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، ةأطلقت مدفعية اإلسرائيلي •

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

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

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

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

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

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

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

من مساء اليوم نفسه، بيد أن كثافة إطالق النار حالت دون ذلك، وعند حوالي  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 

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

التنسيق الالزمة، ومن ثم نقلته إلى مستشفى كمال عدوان، وبعد معاينة الجثة أكد األطباء إصابته بشظايا مسمارية في أنحاء 

وانسحبت القوات المتوغلة من المكان عند حوالي الساعة  هذا. متفرقة من الجسم، وبعيار ناري استقر في الرقبة من الخلف

عثرت طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني و. 2/3/2010من فجر اليوم التالي الثالثاء الموافق  1:30

 22(رفات ، على جثة الشهيد سليمان عبد الحكيم ع28/3/2010من مساء يوم األحد الموافق  6:00عند حوالي الساعة 

متر إلى الغرب من حدود الفصل شرقي  400 والصدر، على مسافة تقدر بحوالي ، مصابة بعدة رصاصات في الرأس)عاماً

بعد أن انقطع االتصال به وفقد إثره خالل توغل قوات االحتالل في بلدة عبسان . بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس

ابها من بلدة عبسان الحدودي وأطلقت النار تجاه عدد من المواطنين خالل قيامهم يذكر أن قوات االحتالل بعد انسح. الجديدة

بالبحث عن جرحى محتملين في األراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، أحدهما 
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من المنطقة، وهيثم عبد الحكيم عاماً، وأصيب بعيار ناري في الكتف وتمكن من االنسحاب  17الطفل عبد ربه أبو عنزة، 

حيث كان يعتقد بأنه أصيب خالل االشتباكات ) عاماً 22(، بينما كان يبحث عن شقيقه سليمان ) عاماً 20(عارف عرفات، 

النقطاع االتصال به، وتمكن المواطنون من نقل هيثم عرفات إلى مستشفى ناصر وكان مصاباً بشظايا في الرأس وأنحاء 

من  22:00، ووصفت حالته بالخطيرة، حيث أدخل غرفة العمليات، وأعلن عن وفاته عند حوالي الساعة متفرقة من الجسم

  .ليل اليوم نفسه بعد حوالي ثالث ساعات من وصوله المستشفى

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  20:00

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

األذن اليسرى، وقد أصيب بينما كان في محيط منزله بالمنطقة الشرقية لوادي ، بعيار ناري في )عاماً 35(، محمود بريعم

  .السلقا، حيث نقل إلى مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح قبل أن يحول إلى مستشفى الشفاء بغزة

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

 في أراضيهم، في تواجدوا الذين الفلسطينيين المزارعين من عدد تجاه ،9/5/2010 الموافق األحد يوم صباح من 10:50

 النارية األعيرة ولكن إصابات، وقوع دون غزة، شمال محافظة في الهيا، بيت شمال المخالة، سيناي ايلي مستوطنة محيط

 .بحياتهم والنجاة مزروعاتهم رعاية ترك على المزارعين أجبرت

من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:15فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة  •

 60(أبو شلوف البالغة من العمر  ، تجاه بلدة الشوكة شرق رفح، ما أسفر عن إصابة المواطنة سلمة جمعة1/6/2010

 .متر عن الشريط الحدودي الفاصل 700لحوض بينما كانت في منطقة الشوكة على بعد حوالي ، بعيار ناري في ا)عاماً
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:استهداف عمال جمع الحصى  

تكررت خالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد عمال جمع الحصمة من مخلفات المباني التي سبق وأن دمرتها 

قرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف قوات االحتالل لمواطنين قوات االحتالل في أوقات سابقة، بال

أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع  إلعادة استخدامها فيالحصى بهدف بيعها  جمع يعملون على

 التقرير يورد .أطفال) 5(مدنياً من بينهم ) 19( إصابةعن   االعتداءات المتكررة أسفرت. االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

  :عمليات إطالق النار المتكررة تجاه العمال على النحو اآلتي

  حسب الشهر  واستهداف عمال جمع الحصى وزيع لعمليات إطالق النارت

 العددحسب الشهر

 0 يناير

 5 فبراير

 9 مارس

 1 بريلأ

 8 مايو

 13 يونيو

 36 المجموع
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 12:30حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الثقيلة، عند حوالي الساعة  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 -باني المهدمة، وبيعها لمعامل الطوبركام الم تفتيت، بغية )إيرز(المدمرة 

 .لعدم إدخال قوات االحتالل لمواد البناء إلى القطاع منذ سنوات

حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي  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)أيلي سيناي ودوجيت(مستوطنتي ما كان يعرف بالذين تواجدوا قرب حدود الفصل شمال 

من يوم األربعاء الموافق  9:30الي الساعة وتكرر االستهداف عند حو .من حدود الفصل شمال بيت الهياالجنوب 

المعبدة  الطرقمادة الفسكورس التي توضع أسفل  منالحصى  يجمعون، حيث يتواجد عشرات العمال الذين 17/2/2010

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

 .ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، تعمير، ولمصانع الباطون والطوبالبناء وال

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

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

متراً من حدود الفصل  350، على بعد )يلي سيناي ودوجيتإ(مستوطنتي ما كان يعرف بتواجدوا قرب حدود الفصل شمال 

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  - تربط مستوطنات شمال غزة ببعضها سابقاً والتي كانت -المعبدة باإلسفلت

  .عن وقوع إصابات إطالق النارأعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، ولم يسفر 

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

، 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 

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

بهدف بيعها  -والتي كانت تربط مستوطنات شمال غزة ببعضها البعض في وقت سابق –أسفل الشوارع المعبدة باإلسفلت 

طالق النار المتواصل عن للمواطنين الذين يستخدمونها في أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، ولم يسفر إ

 .وقوع إصابات

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 بالفصل شمال  قرب حدود

 .الفصل شمال بيت الهيا، دون وقوع إصابات

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 2/3/2010ثالثاء الموافق من صباح يوم ال 7:00
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متراً  350، على مسافة تقدر بحوالي ـ)يلي سينايإ(حدود الفصل في منطقة السيفا، في محيط ما كان يعرف بمستوطنة 

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

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

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

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

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

  .شرق القرية البدوية، دون وقوع إصابات

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

، تجاه عدد من عمال جمع الحصى، الذين تواجدوا قرب حدود 10/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:30الساعة 

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

 .نوب من حدود الفصل شمال بيت الهيا، دون وقوع إصاباتالج

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

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

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

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

 . قوع إصاباتحدود الفصل شمال شرق القرية البدوية، دون و

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 

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

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

  .البدوية، دون وقوع إصابات

صوفا جنوب شرق خان يونس، نيران أسلحتها المتنوعة بشكل  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر •

، 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(سفر إطالق النار عن إصابة المواطن ناجي سليمان العبد أبو ريدة أ. معبر صوفا

والجدير ذكره أن هؤالء العمال . األيمن، نقل على إثره إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج ووصفت حالته بالمتوسطة

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

 . بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

 8:00عاما، عند حوالي الساعة ) 34( ،ريدة أبوناجي سليمان العبد مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز إفادة  مقتطفات من

خان يونس، وكنت على عربة كارو  شرقمحيط معبر صوفا  إلىبت ، ذه25/03/2010صباح يوم الخميس الموافق 

من ذلك المكان بعد انتهائهم من ) عاماً) 20(عاماً، وبراء ) 25(عاماً، وسالم ) 33(فخري (  إخوانييجرها حمار، لنقل 

جمع  في إخوانيمتر تقريبا من معبر صوفا، قمت بمساعدة  150المكان على بعد  إلىجمع الحصمة، وعند وصولي 
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 إلخالءالحصمة ووضعها على العربة، خالل ذلك سمعت احد الجنود ينادي بواسطة مكبر صوت، ويقول معكم خمسة دقائق 

وناديت على صاحب جرافة كان يجمع بقايا الحصمة في المكان، شاهدت  بأيدهميتركوا ما  أن إخوتيالمكان، طلبت من 

ه سالحه نحونا، فقمت بسحب الحمار وهممت بمغادرة المكان على عند بوابة المعبر ويوجونصف جندي يجلس على ركبة 

، األيمنالفخذ  أعلىفي  أصبت، وشعرت باني األرضنار، حاولت االنبطاح على  إطالقالعربة، عندها سمعت صوت 

من شدة  األرضبعدها سقطت على  أمتار 10، ثم حاولت الهرب من المكان فوقفت ومشيت مسافة األرضوسقطت على 

وربطوا قطعة قماش على الجرح لوقف  األرضمتر تقريبا، ووضعوني على  20بنقلي مسافة  إخواني، وقام ابةاإلص

 األوروبيمستشفى غزة  إلىونقلتني  إسعافدقيقة وصلت سيارة  15النزيف، وقاموا باالتصال بالطوارئ، وبعد حوالي 

  .مدخل ومخرج يمناألالفخذ  أعلىوخضعت للعالج حيث تبين باني مصاب بعيار ناري في 
  

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  13:30المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

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

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

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

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  وقد كان الطفلواعتقلت العشرات منهم، 

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

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

نة نيسانيت المخالة، والواقعة غرب ، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل مكان ما كان يعرف بمستوط)الحصمة(الحصى 

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

  .إصابات

 يوم صباح من 7:45 الساعة حوالي عند جندياً،) 30( حوالي من تتكون راجلة بقوة اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت •

 في الهيا، بيت شمال المخالة، سيناي ايلي مستوطنة أراضي متراً، 200بـ تقدر لمسافة ،2/5/2010 الموافق حداأل

 ولكنهم المنطقة، في تواجدوا الذين الفلسطينيين الحصى جمع عمال من عدد العتقال منها محاولة في. غزة شمال محافظة

 أسعد عايش: وهو أحدهم، إصابة عن أسفر ذلك ولكن االحتالل، جنود قبل من النار إطالق وطأة تحت المكان، من فروا

 جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت ساقيه، كلتا في النارية األعيرة بشظايا ،)عاماً 24( ،الصوص

  .نفسه اليوم صباح من 10:00 الساعة حوالي عند القوة وانسحبت هذا. بالمتوسطة

 نيران فتح ،)إيرز( حانون بيت معبر محيط في الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة سرائيلياإل االحتالل قوات واصلت •

 من عدد تجاه ،31/5/2010 الموافق االثنين يوم صباح من 11:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها

) إيرز( الصناعية المنطقة في فصل،ال حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير الحصى جمع عمال

 شبه بشكل العمال هؤالء تجاه النار إطالق ويتكرر. إصابات وقوع دون الحدود، تلك من متراً 100 بعد على المهدمة،

 الشوارع أسفل توضع التي البسكورس مادة بين الحصى عن بحثاً منهم العشرات يتواجد حيث الفصل، حدود قرب يومي،
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 في يستخدمونها الذين للمواطنين بيعها بهدف - سابقاً ببعضها غزة شمال مستوطنات تربط كانت والتي -باألسفلت المعبدة

  .البناء مواد دخول االحتالل منع بسبب وذلك والطوب، الباطون ولمصانع والتعمير، البناء أعمال

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

 المهدمة، المباني ركام وتكسير جمع عمال من عدد تجاه ،26/5/2010 الموافق األربعاء يوم صباح من 11:00 الساعة

 بعد على الفصل، حدود قرب جباليا، شرق اإلسالمية، الشهداء مقبرة محيط في الواقعة المنطقة في تواجدوا الذين والحصى،

 الساق في ناري بعيار ،)عاماً 23( مصبح أحمد صقر: العاملين إصابة عن أسفر ما الحدود، تلك من تراًم 250 حوالي

 الساق في ناري بعيار ،)عاماً 16( اسليم تيسير سالمة: والطفل غزة، بمدينة الشجاعية حي سكان من وهو اليسرى،

. بالمتوسطة جراحهما عدوان كمال مستشفى في ةالطبي المصادر ووصفت غزة، بمدينة الشعف حي سكان من وهو اليسرى،

 بين الحصى عن بحثاً منهم العشرات يتواجد حيث الفصل، حدود قرب يومي، شبه بشكل العمال تجاه النار إطالق ويتكرر

 - سابقاً ببعضها غزة شمال مستوطنات تربط كانت والتي -باألسفلت المعبدة الشوارع أسفل توضع التي البسكورس مادة

 االحتالل منع بسبب وذلك والطوب، الباطون ولمصانع والتعمير، البناء أعمال في يستخدمونها الذين للمواطنين بيعها بهدف

 شرق الحصى عن يبحثون فلسطينيين عمال استهداف فيها يتم التي األولى المرة هي هذه أن ذكره الجدير. البناء مواد دخول

 بسكورس من الحصى الستخالص غزة وشرق جباليا شرق الواقعة الحدودية طقالمنا في مؤخراً العمال انتشر حيث جباليا،

  .الفصل لحدود المالصقة الشوارع

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

 من عدد تجاه ،26/5/2010 الموافق األربعاء يوم صباح من 8:00 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها

 على المهدمة،) إيرز( الصناعية المنطقة في الفصل، حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير جمع عمال

 لساقا في ناري بعيار ،)عاماً 21( اهللا سعد عوض رفيق: العامل إصابة عن أسفر ما الحدود، تلك من متراً 200 بعد

  .بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليسرى،

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

 جمع عمال من عدد تجاه ،24/5/2010 الموافق االثنين يوم مساء من 13:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة

 150 بعد على المهدمة،) إيرز( الصناعية المنطقة في الفصل، حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير

  .إصابات وقوع دون الحدود، تلك من متراً

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

 الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير جمع عمال من عدد تجاه ،23/5/2010 الموافق األحد يوم صباح من 9:30 الساعة

 شمال الفصل حدود من متراً 200 بعد على المخليتين، ودوجيت سيناي ايلي مستوطنتي شمال الفصل حدود قرب تواجدوا

 المصادر ووصفت اليسرى، الساق في ناري بعيار ،)عاماً 19( اهللا سعد شحدة محمد: العامل إصابة عن أسفر ما الهيا، بيت

  .بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية

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

 جمع عمال من عدد تجاه ،22/5/2010 الموافق السبت يوم صباح من 6:30 الساعة حوالي عند متقطع، كلبش المتنوعة

 200 بعد على المهدمة،) إيرز( الصناعية المنطقة في الفصل، حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير
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 اليمنى، الساق في ناري بعيار ،)عاماً 22( وردة أبو حسن محمد خالد: العامل إصابة عن أسفر ما الحدود، تلك من متراً

  .بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت

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

، تجاه عدد من 01/6/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:00لساعة أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي ا

) إيرز(عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 

الثالثاء نفسه، دون من مساء  12:30متراً من تلك الحدود، وتكرر إطالق النار عند حوالي الساعة  100المهدمة، على بعد 

 . وقوع إصابات أو أضرار

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

، تجاه عدد من 02/6/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  8:15أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

) إيرز(جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية  عمال

من مساء األربعاء نفسه، ما  16:30متراً من تلك الحدود، وتكرر إطالق النار عند حوالي الساعة  100المهدمة، على بعد 

، بعيار ناري في كفة يده اليمنى، ووصفت المصادر الطبية )عاماً 34(محمد زكي أحمد أبو حمادة : أسفر عن إصابة العامل

 .في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

، فتح نيران )رزإي(واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •

، حيث 07/6/2010من صباح يوم االثنين الموافق  8:00أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة 

استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة 

أدهم حسين : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل 200بـ  المدمرة، وعلى مسافة تقدر) إيرز(الصناعية 

  . ، بعيار ناري في ساقه اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة)عاماً 45(الكفارنة 

المتنوعة بشكل متقطع، وذلك واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها  •

حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى  ،12/6/2010من صباح يوم السبت الموافق  8:30عند حوالي الساعة 

وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، قرب شاطئ البحر، غربي منطقة السيفا، الواقعة شمال 

: متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل 200ل غزة، وعلى مسافة تقدر بـ غرب بيت الهيا، في محافظة شما

، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان )عاماً 19(رجب محمد معروف 

  . جراحه بالمتوسطة

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

، حيث 12/6/2010من مساء يوم السبت الموافق  15:20أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة 

استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة 

محمد مساعد : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل 150المدمرة، وعلى مسافة تقدر بـ ) إيرز(الصناعية 

 . ، بعيار ناري في الفخذ األيمن، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة)عاماً 20(الكفارنة 

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

، ، حيث 13/6/2010من صباح يوم األحد الموافق  10:00أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة 

استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة 
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محمد عزيز : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل 150المدمرة، وعلى مسافة تقدر بـ ) إيرز(ناعية الص

 . ، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة)عاماً 24(حالوة 

الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود •

، ، حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى 14/6/2010من صباح يوم االثنين الموافق  10:00عند حوالي الساعة 

سافة تقدر بـ ، وعلى م)البدوية(وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، شمال قرية أم النصر 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، )عاماً 18(عوض جمعة أبو وردة : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل 220

 .ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

، فتح نيران )إيرز(بر بيت حانون واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط مع •

، حيث 16/6/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  10:00أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة 

استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة 

ابراهيم وائل : متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة الطفل 200ة، وعلى مسافة تقدر بـ المدمر) إيرز(الصناعية 

 .، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة)عاماً 17(الكفارنة 

، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية •

، حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى 18/6/2010من صباح يوم الجمعة الموافق  8:30عند حوالي الساعة 

وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة شمال السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، 

 .متراً من تلك الحدود، دون وقوع إصابات 100محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـ  في

من  8:40فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها، وذلك عند حوالي الساعة  •

وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين  ، حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى19/6/2010صباح يوم السبت الموافق 

متراً من تلك الحدود، مما أسفر عن إصابة  100، على مسافة تقدر بـ )إيرز(تواجدوا في المنطقة الصناعية المدمرة 

شظايا أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم، عبد الهادي  –) عاما29(خالد عبد الناصر أبو هربيد : عاملين اثنين هما

عيار ناري في الساق اليسرى، حيث وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان، إصابة  –) عاما18(لكفارنة فرج ا

  .أبو هربيد بالخطيرة بينما وصفت إصابة الكفارنة بالمتوسطة

ع، وذلك واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقط •

امعي الحصى من ج، حيث استهدفت عدداً من 19/6/2010من صباح يوم السبت الموافق  10:00عند حوالي الساعة 

، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة شمال السيفا، شمالي غرب بيت مخلفات المباني والشوارع المدمرة

وكررت تلك القوات . متراً من تلك الحدود، دون وقوع إصابات 150ـ الهيا، في محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر ب

 .إطالق النار أكثر من مرة خالل اليوم نفسه تجاه العمال أنفسهم دون وقوع أضرار

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

امعي الحصى من مخلفات المباني والشوارع ج، حيث استهدفت 22/06/2010 يوم الثالثاء الموافق من صباح 7:30

مستوطنة ايلي الذي كانت تقام فيه مكان قي الالذين تواجدوا قرب حدود الفصل، و، بما في ذلك األطفال منهم ،المدمرة

 تسببمتراً من تلك الحدود، ما  350تقدر بـ  سيناي المخالة، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، على مسافة
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. الذي وصفت جراحه بالمتوسطة. اليمنى هساق في بعيار ناري) عاماً 15(عبد اهللا محمد معروف : إصابة الطفل في

 .وكررت تلك القوات إطالق النار أكثر من مرة خالل اليوم نفسه تجاه العمال أنفسهم دون وقوع أضرار

إلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية محيط معبر بيت حانون إيرز، نيران أسلحتها قوات االحتالل ا تفتح •

امعي ج، حيث استهدفت 23/06/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  6:30المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

ذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في محيط الو، بما في ذلك األطفال منهم ،الحصى من مخلفات المباني والشوارع المدمرة

متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن  400، في محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـ "إيرز"المنطقة الصناعية المدمرة 

وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال  ،بعيار ناري يمين الفخد) عاماً 16(إصابة الطفل محمد محمد عبدو مقاط 

  .احه بالمتوسطةعدوان جر
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  :القصف الصاروخي والمدفعي

وتتسم هذه  .غزةمناطق مختلفة من قطاع  ستهدفالتي ت ةوالمدفعي ةالصاروخي هجماتهاواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

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

حالة من  عمليات القصفتبث كما . مدنيةمنشآت ووإلحاق أضرار مادية في منازل  إصابة مواطنين بجروح وشظايا، في

يورد التقرير األحداث التي . ةالليليالهجمات خاصة  الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

   :ألحقت أضرار بالمنازل السكنية كاآلتي

  

  

، حاوية تقل 7/1/2010يوم الخميس الموافق من مساء  23:50قصفت طائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

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

  .وقوع إصابات

دف ، صاروخاً استه8/1/2010الموافق  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 . إلى إلحاق دمار جزئي في منزل مجاور دون وقوع إصابات

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

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

  المجموع  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  التفاصيل
  11  1  3  1  4  2  0  شمال غزة

  7  1  2  1  1  1  1  غزة
  1  0  0  1  0  0  0  دير البلح

  6  1  1  1  2  0  1  خان يونس
  13  0  3  0  4  5  1  رفح

  38  3  9  4  11  8  3  المجموع
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سرائيلي الرصاص منهما عائلتين تقيم في هذه المنازل باإليجار بعد أن هدمت قوات االحتالل منزليهما خالل العدوان اإل

مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز المواطن وليد عواد عبد اهللا إفادة  وفيما يأتي مقتطفات من .8/1/2010المصبوب بتاريخ 

 :أبو ظاهر
  

، وزوجته وأبناؤه )عاماً 42( ،، متزوج، وأقيم أنا وزوجتي وشقيقي عبد اهللا)عاماً 20(وليد عواد عبد اهللا أبو ظاهر، أنا 

أفراد، منذ عام تقريباً باإليجار في منزل تعود ملكيته للمواطنة عطاف حسن حسين عامر، ويقع في بلدة  8عددهم  البالغ

في . 48متر عن الشريط الحدودي الشرقي الفاصل مع أراضي  2000القرارة شرق مدينة خان يونس، على بعد حوالي 

بينما كنت في المنزل سمعت صوت انفجار قوي هز , 8/1/0201من منتصف ليل الجمعة الموافق  12:30حوالي الساعة 

جدران المنزل، وسمعت أيضاً صوت تحليق الطائرات اإلسرائيلية في سماء المنطقة، وشعرت بان االنفجار قريب جداً من 

فشاهدت الدخان يملئ المكان والنيران تتصاعد من قطعة ارض . توجهت مسرعا إلى الخارج لمعرفة ما حدث. المنزل

، يصرخ )عاماً 50( أثناء ذلك سمعت جارنا سليمان عطوة العيماوي.حة مالصقة لمنزلنا  تعود ملكيتها لعائلة العيماويمفتو

عدت إلى المنزل وأبلغت عائلتي . و يقول بان منزله تضرر، فأدركت بان االنفجار ناتج عن قصف الطيران الحربي للمنطقة

فاً بأن تقوم الطائرات التي كانت ال تزال تحوم في األجواء باستهداف بالحادث وطلبت منهم إخالء المنزل بسرعة، خو

دقائق سمعت صوت انفجار آخر في نفس  10خرجنا جميعاً وتوجهنا إلى منازل جيراننا، وبعد حوالي . المنطقة مرة أخرى

وبعد أن . تصاعد منهعلى الفور توجهت نحو المنطقة ألتفقد المنزل، فوجدت الدخان يملئ المكان والنيران ت. المكان

حضرت طواقم الدفاع المدني وقامت بإطفاء النيران، شاهدت المنزل عبارة عن كومة من الركام وقد تم تدميره بالكامل، 

م، كما شاهدت منزل 180وهو مكون من طابق ارضي باطون، به ثالث غرف وصالون وحمام ومطبخ، ومقام على مساحة 

علماً بان قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء الحرب  .يقيم فيه باإليجار مدمر بشكل جزئيجارنا سليمان العيماوي وهو أيضاً 

م، توغلت بعدد من اآلليات والجارفات العسكرية إلى منطقتنا 8/1/2009بتاريخ " الرصاص المصبوب"على قطاع غزة

ط الحدودي الفاصل، وقامت بهدم متر عن الشري 300الواقعة في بلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس، على بعد حوالي 

  .منزلنا بشكل كامل، كما هدمت أيضاً حوالي مائة منزل تعود لعائلة أبو ظاهر وأبو سبت في المنطقة

 

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

 .لم يبلغ عن إصاباتوفي رفح، ) J(مع مصر في بلوك  مستهدفة نفق على الشريط الحدودي

خمسة ب مطار غزة الدولي 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(ر، البالغ من العمر جز

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

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

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

  .صواريخ متتالية، ولم يبلغ عن إصابات جراء القصف ةدقائق أربع) 5( حواليتبعه ب
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من مساء يوم الثالثاء الموافق  23:40بيتين، عند حوالي الساعة شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية غارتين حر •

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

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

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

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

 .تذكر

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

، تجاه أرض زراعية مفتوحة، في منطقة أبو سمرة، شمال بيت الهيا في محافظة شمال 21/2/2010يوم 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 القت أطل •

أحمد علي : ، تجاه منازل السكان المدنيين في محافظة شمال غزة، سقطت على منزل المواطن21/2/2010األحد الموافق 

جزئياً، داوود حسن الشنطي : جباليا، ما أسفر عن تضرره ومنزل جاره بمنطقة التوام في 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(مطار غزة الدولي جنوب بلدة الشوكة، أسفر القصف عن إصابة المواطن رشاد موسى الدباري، البالغ من العمر محيط 

، 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  12:00المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفتين مدفعيتين، عند حوالي الساعة  ةمدفعية اإلسرائيليالقت أطل •

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  االنفجارين، ولكن دوي القرية البدوية، في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات

  .السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

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

لسكان المدنيين القريبة من المنطقة الحدودية، وبعض المزارعين ، تجاه منازل ا4/3/2010مساء يوم الخميس الموافق 

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

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

 .ترك رعاية مزروعاتهم والنجاة بحياتهم

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

ال شرق بيت ، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين تواجدوا في أراضيهم، شم6/3/2010مساء يوم السبت الموافق 

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

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

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

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

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

  .2008عام 

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

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

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

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

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

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

  .الشريط الحدودي مع مصر، لم يسفر القصف عن وقوع إصابات مستهدفة مناطق مختلفة من

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

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

، 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(مر البالغ من الع

 .بالمتوسطة

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

ارت الطائرات مرة ثانية مستهدفة بصاروخ واحد، عند هذا وأغ .، المنطقة الغربية من مطار غزة الدولي19/3/2010

، المنطقة الغربية من مطار غزة الدولي، وتسبب 19/3/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  22:25حوالي الساعة 

، بينهم ثالثة أطفال، من العاملين في استخراج الحصمة من مدرجات مطار غزة الدولي فلسطينياً) 14(القصف في إصابة  

مدمرة، نقلوا بواسطة سيارات اإلسعاف لمستشفى النجار، حيث وصفت المصادر الطبية في المستشفى إصابتهم ال

  .اإلصابات لمستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج بالمتوسطة، جرى تحويل معظم

ء الموافق من فجر يوم األربعا 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

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

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

  .مخزناً صغيراً يجاور الماسورةسم، 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 26/3/2010وم الجمعة الموافق من مساء ي 17:40الساعة 

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

عاماً، وأصيب بعيار  13سماعيل أبو دقة، وهم نسيم جواد إ. ومن بين المصابين أحد أفراد المقاومة. إصابته بأنها خطيرة
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ناري في الظهر أصاب العمود الفقري وتسبب في إتالف الطحال، ووصفت حالته بأنها خطيرة وأدخل قسم العناية الفائقة في 

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، لرأس وحالته طفياألطراف وا

 .المقاومة بجروح متوسطة

، بثالثة 2/4/2010بعد منتصف ليل الجمعة الموافق  12:34قصفت طائرات االحتالل الحربية عند حوالي الساعة  •

في القصف  وتسببب من مدينة أصداء اإلعالمية غرب مدينة خان يونس، صواريخ متتالية، أراضي زراعية تقع إلى الغر

، واستراحة 2م 50تدمير منزل ريفي يملكه المواطن سلمان سالمة سلمان أبو مصطفى مكون من طابق باطون على مساحة 

 األراضيفي  إلحاق أضرار إلى باإلضافةتقع في أرض زراعية تعود للمواطن أيمن فتحي عبد الهادي ناصر، "  معرش" 

  .الزراعية المجاورة، فيما لم يسفر القصف عن وقوع أي إصابات في األرواح

فجر الجمعة الموافق  1:00قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين ورشة حدادة وذلك عند حوالي الساعة  •

، وقد )عاماً 38( ،د الهادي البطران، تقع في المنطقة الصناعية بقرية الزوايدة، تعود ملكيتها للمواطن عيسى عب2/4/2010

  .أسفر القصف عن تدميرها بشكل كلي

، مصنع دلول 2/4/2010من فجر يوم الجمعة الموافق  00:35قصفت طائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

 31( ،يم دلوللألجبان الواقع في حي الصبرة بالقرب من المجمع اإلسالمي، ويعود المصنع للمواطن معتصم أحمد إبراه

كون من ، ويت)2م70(وتبلغ مساحة المصنع . من سكان المنطقة، وقد أدى القصف إلى تدمير المصنع بشكل كامل ،)اًعام

سيارة من  كما دمرت .سقوف بالصفيح تابع للمصنعم) 2م150( تبلغ مساحتهبركس  طابق أرضي من الباطون باإلضافة إلى

وتعودان لصاحب  )فولكس واجن(من نوع  حافلة صغيرةجزئية في  اًأضراروم كما ألحق الهج. نوع فورد بيضاء اللون

يعملون في المصنع، كما تضرر عدد من المنازل الواقعة في محيط المصنع  جدير ذكره أن اثني عشرة عامالًوال .المصنع

، عبد اهللا أحمد )ام ونصفع( ،ملك مساعد العرابيد :االمستهدف، كما أصيب طفلين بجراح طفيفة جراء تطاير الزجاج، وهم

  .)اًعام 12(صرصور 

من مساء يوم االثنين  21:50أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة  •

بشكل متواتر، في سماء قرية أم النصر البدوية المحاذية  -فوانيس إضاءة -، أربعة قذائف مضيئة12/4/2010الموافق 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن القذائف كانت تصل . لحدود الفصل شمال غزة، أضاءت المنطقة بكاملها لمدة ساعة زمنية

  .األرض مشتعلة وسط المنازل السكنية، بيد أنها لم تصب أي من منازل المواطنين بضرر، كما لم يسجل وقوع إصابات

 30/5/2010 الموافق األحد يوم فجر من 4:20 الساعة حوالي عند ،صواريخ ةبخمس اإلسرائيلية الحربية الطائرات قصفت •

 ولم المطار، ومدرج مبان مستهدفة المطار، على متتالية مرات ثالث أغارت حيث رفح، شرق شمال الدولي غزة مطار

  .إصابات عن القصف يسفر

 تقع حدادة ورشة ،29/5/2010 قالمواف السبت يوم فجر من 2:00 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ نفاثة طائرة قصفت •

 أدى وقد بالصفيح، مسقوفة متر 200 الورشة مساحة وتبلغ الصحي، الصرف مياه محطة من بالقرب الزيتون منطقة في

  .كلي بشكل تدميرها إلى القصف
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 29/5/2010 الموافق السبت يوم فجر من 1:30 الساعة حوالي عند صواريخ، بتسع اإلسرائيلية الحربية الطائرات قصفت •

 ولم المطار، ومدرج مبان مستهدفة المطار، على متتالية مرات خمس أغارت حيث رفح، شرق شمال الدولي غزة مطار

  .إصابات عن القصف يسفر

 الخميس يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند المروحية وطائراتها العسكرية آلياتها خالل من االحتالل قوات أطلقت •

 أدى وقد عجوة، أبو أرض من بالقرب المنطار معبر من الجنوب إلى سقطت صاروخية ذائفق عدة ،27/5/2010 الموافق

 أية إحداث عن القصف يسفر ولم هذا القصف، لحظة المنطقة في متواجدين كانا مختلفة بجراح مواطنين إصابة إلى القصف

  .الزيتون ،عام 55 المغربي محمد بركة الزيتون، عام، 28 بدوي موسى: هما والمصابين أضرار،

 األربعاء يوم فجر من 12:55 الساعة حوالي عند مفاجئ، بشكل اثنين، صاروخين اإلسرائيلي، االحتالل طائرات أطلقت •

 شباب ونادي العزيز، عبد بن عمر مسجد جوار يقع القسام، الدين عز لكتائب عسكري موقع تجاه ،26/5/2010 الموافق

 بينهم من مواطناً) 31( إصابة عن أسفر ما. غزة شمال بمحافظة حانون، بيت يف الجنوبية، الجهة من الرياضي حانون بيت

 طفيف، بشكل أخرى) 60( وحوالي بالغ، جزئي بشكل سكنياً منزالً) 26( القصف جراء وتضرر. سيدات) 6(و أطفال،) 7(

 الرياضي، حانون بيت شباب نادي وتضرر جزئي، بشكل مركبات) 3(و جزئي، بشكل تجارياً محاالً) 23( تضرر كما

 الموقع دمر فيما. طفيف بشكل حانون بيت بلدية مبنى تضرر كذلك بالغ، بشكل والمجتمعي، الصحي القدس ومركز

 السيما نومهم، من أيقظهم أن بعد المدنيين، السكان نفوس في والهلع الرعب االنفجار صوت وبثّ. بالكامل المستهدف

  . منهم والنساء األطفال

 الموافق الجمعة يوم فجر من 1:55 الساعة حوالي عند واحداً، صاروخاً اإلسرائيلي، حتاللاال طائرات أطلقت •

 بمحافظة حانون، بيت في الجنوبية، الجهة من الرياضي حانون بيت شباب نادي تجاور مفتوحة، منطقة تجاه ،21/5/2010

 بث عن االنفجار صوت أسفر بينما نادي،ال بمبنى جزئية أضراراً أوقع االنفجار ولكن إصابات، وقوع دون غزة، شمال

 الميدانية التحقيقات وتفيد. منهم والنساء األطفال السيما نومهم، من أيقظهم أن بعد المدنيين، السكان نفوس في والهلع الرعب

 قيد كان أرضي نفق -عين -مدخل استهدف القصف وأن عناصرها، لتدريب القسام كتائب تستغله المستهدف المكان أن

  .العسكري الموقع داخل تواجد - عالية قدرة ذات -كهربائي مولد وتضرر تدميره، عن أسفر ما جهيز،الت

 بصاروخ ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم فجر من 1:20 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي االحتالل طائرات قصفت •

 االحتالل طائرات قصفت دقائق 10 حوالي وبعد يونس، خان شرقي خزاعة بلدة شرق خالية ارض حربية طائرة أطلقته

 مرزوق المواطن منزل في طفيفة مادية أضرار إلحاق عن أسفر ما يونس خان شرق الكبيرة عبسان بلدة في خالية ارض

  .األرواح في إصابات أي عن القصف يسفر لم فيما فرحانة، أبو محمد

 محيط 10/5/2010 الموافق االثنين يوم رفج من 12:30 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ الحربية الطائرات قصفت •

 حوالي عند واحد بصاروخ استهدفت الحربية الطائرات وكانت الشوكة، بلدة في رفح معبر شرق مصر مع الحدودي الشريط

 .تذكر إصابات عن التبليغ دون المنطقة نفس ،10/5/2010 الموافق األحد يوم مساء من 23:25 الساعة

، مناطق 1/6/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  6:00ذائف مدفعية عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل بعدة ق •

  .مفتوحة وخالية إلى الشرق من حي الشجاعية وحي الزيتون دون التبليغ عن أية إصابات أو أضرار
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الموافق  من صباح يوم االثنين 7:15أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلي، صاروخا واحدا، عند حوالي الساعة  •

، اتجاه أحد الشبان أثناء تواجده في شارع شعشاعة الواقع شرق تل الزعتر بجباليا، في محافظة شمال غزة، مما 7/6/2010

  .أسفر عن إصابته بشظايا بجميع متفرقة من أنحاء جسمه وصفتها المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة

، نيران أسلحتها 17/6/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:30والي الساعة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند ح •

الرشاشة وعدد من القذائف المدفعية تجاه مجموعة من المواطنين حاولوا االقتراب من الشريط الحدودي الفاصل في منطقة 

عيار ناري في احد ساقيه، نقل أم المهد شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، ما أسفر عن إصابة احد المواطنين ب

  .إلى مستشفى ناصر لتلقي العالج أثرهاعلى 

 زراعية منطقة 25/06/2010 الموافق الجمعة يوم فجر من 2:15 الساعة حوالي عند اإلسرائيلية الطائرات هاجمت •

 نفوس يف والخوف الرعب بث االنفجار صوت ولكن. إصابات وقوع دون غزة، شمال بمحافظة جباليا، شرق مفتوحة

  .منهم والنساء األطفال السيما المدنيين السكان
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  :داخل أراضي القطاع التوغل

وكل ما يتحرك واألراضي الزراعية وممتلكاتهم  هاسكانالمناطق الحدودية و واصلت قوات االحتالل انتهاكاتها التي تستهدف

وغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خاللها عملية ت) 13(، فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير المناطقتلك في 

مات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من نوآليات االحتالل بتجريف عشرات الد

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

دول والرسم اآلتيين يوضحان عدد التوغالت وتوزعها الزمني والجغرافي ومن ثم يستعرض التقرير عمليات التوغل الج

  :التي شهدتها الفترة التي يغطيها
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  جدول يوضح توزيع حاالت التوغل داخل أراضي القطاع حسب المنطقة وتاريخ الحادث
  المجموع  يونيو  مايو  لابري  مارس  فبراير  يناير  عمليات التوغل

  20  4  2  3  6  3  2  شمال غزة
  3  0  1  1  0  1  0  غزة

  5  0  1  0  1  3  0  دير البلح
  13  4  1  2  3  2  1  خان يونس

  2  0  2  0  0  0  0  رفح
  43  8  7  6  10  9  3  المجموع

  

  :كاألتي ،2010خالل النصف األول من العام  يستعرض التقرير عمليات التوغل

ليات العسكرية مسافة آل، بعدد من ا5/1/2010صباح يوم الثالثاء الموافق  9:20عة الي الساتوغلت قوات االحتالل عند حو

متر في بلدة خزاعة بمحاذاة الشريط الحدودي الفاصل، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف، انطالقا من  100تقدر بحوالي 

لشريط الحدودي الفاصل لتعيد انتشارها داخل بوابة ابو ريدة شرق بلدة خزاعة وتحركت اآلليات باتجاه الجنوب بمحاذاة ا

  .معبر صوفا
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من فجر يوم الخميس  00:30آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  •

هداء متراً من حدود الفصل الشرقية، في المنطقة الزراعية الواقعة شرق مقبرة الش 300، لمسافة 7/1/2010الموافق 

الشرقية، شرق جباليا، في محافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة المتوغلة في تسوية أراضٍ سبق تجريفها 

في المكان، ثم تحركت تجاه الشمال، واستقرت في منطقة أبو صفية شرقي جباليا، حتى انسحبت من المنطقة عند حوالي 

 .ع إصاباتمن فجر الخميس نفسه، دون وقو 2:00الساعة 

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

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

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

 .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  350، لمسافة تقدر بـ3/2/2010ن صباح يوم األربعاء الموافق م 6:00الساعة 

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

من الصباح نفسه اتجهت القوة جنوباً، إلى حيث  8:00اعة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في محيط المكان، وعند حوالي الس

قبل أن تنسحب  المنطقة الواقعة شرقي مزارع الشوبكي، شمال شرق مدينة غزة، وباشرت في أعمال التجريف في المنطقة

 .من المنطقة دون وقوع إصابات

، معززة باآلليات 4/2/2010الموافق  صباح اليوم الخميس 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 

 .إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين عشوائي لم يسفر عن أي

، 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

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

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

، )عاماً 34(، ونائل منصور فرج طمبورة )اماًع 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 

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

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

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

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

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

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

ت حركتها شماال بمحاذاة السياج، ووصلت تلك القوات للمنطقة الشرقية من مخيم المغازي وقرية وواصلت اآلليا. االستطالع
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اآلليات قبل أن يترجل جنود االحتالل في  وتمركزت .متر 650حوالي بالمنطقة في مسافة التوغل المصدر وقدرت 

، كما جرفت ثالث اًدونم )18(ت بالمنطقة، وفي وقت الحق باشرت اآلليات في تجريف األراضي الزراعية والتي قدر

ووفقا للمعاينة الميدانية التي  .مساء نفس اليوم 4:30الي الساعة قبل أن تنسحب عند حو. منزل ريفي امنازل من بينه

ففي حوالي والمعلومات التي جمعها، في الممتلكات  اً أجراها باحثو المركز بعد انسحاب قوات االحتالل التي خلفت أضرار

، تقدمت عدة آليات صوب منزل المواطن معين علي سلمان أبو سعيد 18/2/2010صباح الخميس الموافق  11:00الساعة 

، وأمرت ساكنيه عبر مكبرات الصوت بالخروج حيث قامت بتجريفه بشكل كلي، ولم يتمكن )عاماً 28(البالغ من العمر 

أفراد، وفي الوقت ) 5(متر مربع، يقطنه  )175(لغ بالمنزل ت ةمساح يذكر أن. من إنقاذ أي من محتويات المنزل أصحابه

أفراد  )8(ن قوامهما اقطن المنزل أسرتت، و)عاماً 67( ،جرفت تلك القوات منزل المواطن سالم سلمان عواد بن سعيد هنفس

 ساحتهاتبلغ مكما جرفت أرضه الزراعية والتي  .متر مربع، مكون من طبقتين )120(أطفال، وتبلغ مساحته ) 4(من بينهم، 

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

قوع تسبب في واألمر الذي كما فتحت تلك القوات نيران أسلحتها بشكل عشوائي،  .، والمزروعة بأشجار الزيتون)عاماً

، )أبو شحادة(ر سالم جبر أبو صبيح ت حقل زراعي تعود ملكيته للمواطن جابجرفو هذا. أضرار جزئية بعدد من المنازل

دونمات مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، كما تضررت شبكة الري وبئر  10، حيث قدرت مساحة األرض ب)عاماً 64(

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

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

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

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

من مساء اليوم نفسه، دون وقوع  18:30انسحبت من المنطقة عند حوالي الساعة وفي المكان،  -عوام السابقةخالل األ

 .إصابات

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

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

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

عطايا، فيما لم تسفر عملية التوغل عن أي إصابات في  وأبوة، طعيم وأبوالزراعية، تعود لمواطنين من عائالت العمور، 

 .األرواح

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

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

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

  .وانسحبت مساء اليوم نفسه

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

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

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

  .واقتادتهم إلى داخل حدود الفصل الشمالية



2010النصف األول من العام تقرير .... وحدة البحث الميداني ... لحقوق اإلنسان  الميزانمرآز      

50 

 

قوة راجلة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية شمال غرب بيت الهيا،وسط إطالق  توغلت •

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

محمود محمد : دتهم إلى داخل حدود الفصل، عرف منهمعمال منهم، واقتا) 5(واعتقلت ) الحصمة( الحصىمن عمال جمع 

مشفوعة إفادة  مقتطفات من). عاماً 43(، مصطفى غانم )عاماً 18(، شادي عمار معروف )عاماً 18(محمود معروف 

 :بالقسم صرح بها للمركز شادي عمار محمد معروف

وسط بيارة أبو عبيدة في بلدة بيت الهيا  عاماً، أعزب، وأسكن مع عائلتي في منزل 19شادي عمار محمد معروف، أنا 

، وهي مهنة وجدت بسبب اإلغالق المفروض على قطاع "الحصمة"شمال قطاع غزة، كنت أعمل سابقاً في جمع الحصى 

عند حوالي . غزة حيث ال تتوافر مواد البناء، ولذلك أعمل مع عمال جمع الحصى ونقوم ببيعه ليستخدم في أعمال البناء

كنت كالعادة في منطقة مستوطنة إيلي سيناي  24/3/2010سة والنصف من صباح يوم األربعاء الموافق الساعة الساد

سابقاً، بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة، حيث كنت أعمل في جمع الحصى، وكنت حينها أبعد عن الحدود الشمالية 

وعند حوالي الساعة السابعة صباحاً، . الي خمسين عامالًحوالي أربعمائة متر تقريباً، وكان حولي عدد من العمال كانوا حو

شاهدت مجموعة من الجنود اإلسرائيليين كانوا يلبسون بدل عسكرية باللون الجيشي ويحملون بنادق شرق مكان العمل، 

جاه هربت باتجاه الغرب جريت حوالي مائتي متر غرباً، فتفاجئت بمجموعة أخرى من الجنود، حينها حاولت الهرب بات

، وقفت في مكاني حينها اقترب مني جنديين "إقف ألطخك"آخر، فسمعت صوت إطالق نار، وسمعت أحد الجنود، قال 

علي بالضرب والركل باألقدام، قام أحدهم بربط يدي من خلف ظهري بشريط بالستيكي بشدة، ثم اقتادوني شماالً  وانهالوا

عن يدي، وأمرني بخلع جاكيت كنت  قام أحد الجنود بفك القيد البالستيكيباتجاه الحدود، عبرت من بوابة في الحدود، حينها 

رتديه خلعته، وبمجرد أن خلعته صفعني الجندي بكف يده على وجهي، وقام بتقييد يدي بالقيد البالستيكي، وربط عصبة أ

الطريق كنت أتعرض على عيني، وشعرت بأحدهم يضع على رأسي كيس من القماش، واقتادني لحوالي مائتي متر، وطوال 

وبعد حوالي خمس . للكمات، والركالت، وكنت أسمع الشتائم المهينة للشرف والعرض، ثم جعلني الجندي انبطح إلى األرض

دقائق اقتادني جنديين من المكان لحوالي عشرة أمتار وأمرني أحدهم بالجلوس على ركبتي، فجلست، وفي هذا المكان 

. )عاماً 40(أقاربي وصوت شخص آخر، قال بأن اسمه مصطفي غانم وعمره  ، وهو أحد"محمد معروف"سمعت صوت 

ن من المكان لحوالي عشرين متراً، ووضعوني على األرض حينها شعرت الي خمسة عشر دقيقة اقتادني جندياوبعد حو

، "سأنا مش حما"،  كنت أجيب "هل أنت حماس؟"باللكمات والركالت تنهال علي، وكنت أسمع صوت أحدهم يتحدث 

، حينها ازدادت الركالت واللكمات على جسدي، وكنت "ال"، قلت له "هل أجريت عمليات جراحية سابقا؟"وسألني أحدهم 

شعر بأقدام تدوس علي رأسي، واستمر الضرب لحوالي ساعة، ثم اقتادوني من ينها أتألم بشدة من الضرب، وكنت أح

أنه نفس المكان الذي كنت فيه من قبل، وأمرني بالجلوس المكان، إلى مكان أخر سمعت صوت محمود معروف فعرفت 

وبعد حوالي ساعة، سمعت صوت شخص يأمرني بالوقوف، فوقفت، وقام بفك القيد عن يدي، ورفع الكيس . على ركبتي

مدني، ووجدت نفسي في غرفة جدرانها معدنية تشبه ن عيني، فشاهدته شاب يرتدي لباس عن رأسي والعصبة ع

مرني بخلع مالبسي ففعلت، ثم قام بتمرير جهاز الكتروني للتفتيش على جسدي، ثم أمرني بارتداء مالبسي، ، أ"الكونتينر"

ففعلت، وقام بربط يدي بشريط بالستيكي من خلف ظهري وربط عصبة من القماش على عيني، واقتادني من المكان 

نفسي في غرفة تشبه الكونتينر، وبداخلها لحوالي عشرة أمتار، وأجلسني على كرسي، ورفع العصبة عن عيني، فوجدت 

، وسألني "أنا ضابط مخابرات"طاولة مكتب، وشاهدت شخص يرتدي لباس مدني يجلس على الكرسي المقابل لي، قال لي 
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وبعد حوالي ثالث ساعات اقتادني جنديين من الغرفة، وجعلوني . .....عن أسماء أخوتي، وسألني عن اسمي وعنواني، 

كري حيث ألنني عندما استقليته اضطررت ألن أرفع ساقي عالياً، حيث كانت حافته مرتفعة عن أركب في جيب عس

األرض، شعرت بالجيب يتحرك بسرعة وسمعت صوت محمود معروف، ومصطفى غانم وهم يتحدثون داخل الجيب، وبعد 

لي عشر دقائق اقتادني أحد وبعد حوا. حوالي نصف ساعة توقف، أنزلني أحد الجنود منه، وأجلسني على كتلة إسمنتية

، سارت الحافلة لحوالي ساعة ثم توقفت، أنزلني أحد "محمود، ومصطفى"الجنود وأركبني في حافلة، وسمعت بداخلها صوت 

الجنود من الحافلة، وأركبني فيما أعتقد أنه جيب وشعرت به يتحرك وسمعت صوت محمود ومصطفى داخل الجيب وهم 

توقف، أنزلني أحد الجنود منه، واقتادني إلى مكان ورفع العصبة عن عيني، وجدت نفسي  يتحدثون، وبعد حوالي ساعتين

ثم شاهدت الجندي يقتاد محمود ومصطفى إلى غرفة مجاورة لحوالي خمس .في ممر، وشاهدت محمود ومصطفى بجواري

ان يرتديان لباس مدني، قال دقائق كل واحد على حدة، ثم أعادهم بجواري، ثم اقتادني إلى غرفة، وشاهدت بداخلها شخص

، ثم اقتادني الجندي إلى الخارج واقتادنا الجندي من هذا المكان إلى "لك قرار توقيف لمدة أربع وعشرين ساعة"لي احدهم 

الخارج وهو يشبه مركز الشرطة حيث شاهدت العديد من األفراد يرتدون مالبس زرقاء عبارة عن قمصان زرقاء اللون 

ون،اقتادنا الجندي وأركبنا في الجيب، وسار الجيب لحوالي نصف ساعة، ثم توقف، وأنزلني منه الجندي، وسراويل كحلية الل

، فخلعت مالبسي، أخذ الجندي "اخلع مالبسك"اقتادني إلى غرفة شاهدت بداخلها مصطفى ومحمود، وقال لي مصطفى 

مالبس، ثم اقتادني الجندي إلى غرفة مجاورة، وبعد حوالي دقيقتين أعادها لي، وارتديت ال .المالبس وخرج من الغرفة

: ، قلت"وهل أجريت عمليات جراحية سابقا؟" ، "هل تعاني من أمراض؟"شاهدت بداخلها طبيب وشرطيين سألني الطبيب 

، وأمرني شرطي بخلع مالبسي، ففعلت، وأعطاني قميص وبنطلون لونهما بني ارتديتهم، ثم اقتادني شرطي من الغرفة "ال"

من حقك "، وقال لي "ال"، قلت له "هل تجيد القراءة؟: "فة مجاورة شاهدت بداخلها شخص يرتدي لباس مدني، قال ليإلى غر

ثم جاء إلى الغرفة شرطي، اقتادني منها ". يكون لك محامي، ومن حقك االستحمام، وقال لي غداً، سنذهب إلى محكمة

اخلها دورة مياه وهي عبارة عن بالطة أرضية يتوسطها ووضعني داخل زنزانة عرضها متر ونصف في طول مترين، وبد

فتحة صغيرة للتصريف، وال يوجد بداخلها شبابيك، وكان بداخلها الغرفة معتقل، وكان فيها فرشتين وبطانيتين، لهما رائحة 

ووضع كريهة، نمت داخل الزنزانة، وعند الصباح حضر إلى الزنزانة شرطي، قام بربط يدي وقدمي بكلبشات حديدية، 

على عيني نظارات سوداء، لم استطع الرؤية من خاللهما، اقتادني من الزنزانة إلى الخارج وجعلني أركب في سيارة 

وسمعت صوت محمد معروف داخل السيارة وهو يتحدث، وسارت سيارة لحوالي ثالث ساعات ثم توقفت، أنزلني منها 

فوجدت نفسي داخل قاعة محكمة وحينها التقيت بشخص قال لي  أحدهم واقتادني إلى مكان، وقام برفع النظارات عن عيني

، وشاهدت في "أنت في محكمة بئر السبع: "، وقال لي"أنا موكل للدفاع عنك: "بأنه محامي واسمه محمد جبارين، وقال لي

قيفي أربعة عشر القاعة قاضي، وكان القاضي يتحدث باللغة العبرية، وبعد االنتهاء قال لي المحامي بأن المحكمة قررت تو

وبعد ذلك اقتادني الشرطي بعد أن وضع النظارات على عيني إلى سيارة أركبني فيها وسارت لحوالي ثالث ساعات . يوماً

ثم توقفت، واقتادني ووضعني داخل الزنزانة، وبعد حوالي ساعة، اقتادني شرطي من الزنزانة بعد أن أعاد الكلبشات 

ت السوداء على عيني إلى مكان، وأجلسني على كرسي وقام بربط يدي إلى ظهره الحديدية على يدي وقدمي والنظارا

وقدمي بأرجل الكرسي األمامية، وقام برفع النظارات عن عيني، فوجدت نفسي داخل غرفة وشاهدت بداخلها طاولة مكتب 

، وقال لي بأنه "شيكما أنت في مركز تحقيق"وعليها جهاز كمبيوتر، وكان يجلس خلفها شخص يرتدي لباس مدني، قال لي 

، قلت "أنت متهم في مساعدة نشطاء حركة حماس في حفر األنفاق"ضابط مخابرات، وذكر اسمه ولكنني ال أتذكره، وقال لي 
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، وسألني "إذا أنت بتشتغلش معهم، طيب مين بيشتغل معهم"، ثم قال لي "هذا مستحيل أنا ليس لي عالقة بحركة حماس"له 

وبعد حوالي ساعتين، اقتادني شرطي من الغرفة إلى الزنزانة، أمضيت . ن يعملون في جمع الحصىعن أسماء العمال الذي

في الزنزانة ثالثة أيام دون تحقيق، وفي اليوم الرابع اقتادني شرطي من الزنزانة إلى غرفة بداخلها شرطيين، وقعت لديهم 

ات، وصوروني صورتين، وقال لي أحدهم، على محضر باألقوال، وطلبوا مني وضع أصابعي على جهاز حفظ البصم

، واقتادني شرطي من الغرفة وأنا مقيد وعلى عيني النظارات السوداء، إلى مكان، وقام بفك القيود "سوف تنتقل إلى سجن"

 ، وفيه"قسم"ورفع النظارات فوجدت نفسي في مكان عبارة عن غرفتين وأمامهما صالة صغيرة، يطلق عليه المعتقلين اسم 

ثمانية عشر معتقالً، أمضيت معهم أربعة أيام، طوالها وهم يسألوني عن عملي خارج السجن، وإذا ما كنت أعمل مع حوالي 

أنت ليش مغلب "حركة حماس أم ال، وعن ما أخفيته عن ضابط التحقيق، ثم نقلت من هذا القسم إلى غرفة التحقيق، وقال لي 

األنفاق، وسألني عن األماكن التي كنت أذهب إليها، وسألني عن عدة ، وسألني  عن "المعتقلين، ومش حاكيلهم وال حاجة

وبعد حوالي ساعة من الزمن اقتادني شرطي من غرفة التحقيق إلى . أشخاص قال لي أنهم أعضاء في حركة حماس

تقيت الزنزانة وبقيت وحدي في الزنزانة دون تحقيق، لحوالي سبعة أيام، ثم نقلت إلى نفس المحكمة مرة أخرى، وال

بالمحامي محمد جبارين، وبعد انتهاء جلسة المحكمة قال لي المحامي بأن المحكمة قررت توقيفي سبعة أيام، وبعد ذلك نقلت 

من قاعة المحكمة إلى الزنزانة وأمضيت فيها أسبوع آخر دون تحقيق، وطوال فترة تواجدي في الزنزانة كنت أعاني من 

وبعد اإلفراج عني . م12/4/2010من شدة األلم، ثم أفرج عني يوم االثنين الموافق  أالم شديدة في ساقي، ولم أستطع النوم

توجهت الى مستشفي الشفاء بغزة، وقال لي الطبيب أيمن عوض اهللا بعد أن قام بالكشف عن ساقي بأنني أعاني من تقلصات 

   .في العضالت

، 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 . متر شرق عبسان الجديدة إلى الشرق من خان يونس 500تقدر بحوالي 

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

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

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

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

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

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

الذي بقي ينزف في المكان حوالي ساعة من الوقت وفارق ) عاماً 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 

كما استهدفت قوات االحتالل مجموعة أخرى من المواطنين أثناء محاولتهم الوصول  .هخالل االشتباكات النقطاع االتصال ب

، 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 عادت قوات االحتالل لتتوغل  26/3/2010 يوم الجمعةمن ليل  21:30عند حوالي الساعة  •

 من فجر يوم السبت 2:00تى الساعة مجدداً معززة بعدة دبابات وجرافات، استمرت عملية التوغل ح الشرق من خان يونس

 )31(الي ، جرفت خاللها قوات االحتالل أراضي سبق أن تم تجريفها، وأراضي مزروعة تقدر مساحتها بحو27/3/2010
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، وفقاسة )عاماً 52(دونماً، وطالت عملية التجريف منزالً غير مأهول، يعود للمواطن هاشم إبراهيم عبد الهادي الدغمة، 

وحول حقيقة ما جرى صرح فادي أبو  .علماً أنها سبق أن تعرضت لألضرار. صيصان، تعود للمواطن ماجد أبو سمرة

 :هجرس للمركز بما يأتي
  

في منطقة الزنة شمال بلدة بني سهيال شرق خان  وأقيم أعزب، )عاماً 20(، أبلغ من العمر هجرس أبوفايز  أنا فادي محمد

 أممنزل عمتي في منطقة  إلى، كنت في زيارة 26/03/2010مساء يوم الجمعة الموافق  5:00عند حوالي الساعة  .يونس

من سكان المنطقة عن وجود شهيد في المنطقة، فتوجهت المنزل سمعت  إلىالمهد في بلدة عبسان الجديدة، وخالل عودتي 

الزراعية المحاذية لشريط الفصل الحدودي للبحث عن الشهيد، وخالل  األراضي إلىهجرس  أبوبرفقة ابن عمي عبد سهيل 

متر، كان ملقى على  500حد الحقول التي تبعد عن الشريط الحدودي مسافة تقدر بحوالي بحثنا وجدنا شخص مصاب في أ

خلفه على بعد عدة  أقفونقله، وكنت  إلسعافهستطع التعرف عليه، اقترب ابن عمي من المصاب، وينزف ولم أ األرض

يتركز في المكان الذي  بأنهشعر نار كثيف وكنت أ إطالقمن االقتراب من المصاب سمعت صوت  أتمكن أنوقبل  أمتار

 أصبتالنار لمدة نصف ساعة  إطالقولي، استمر سمع صوت صفير للرصاص الذي يمر من حفيه حيث كنت أ أتواجد

بنقلي  األشخاصوهربت من المكان وقام عدد من  متر تقريباً 20، ثم زحفت لمسافة األيسرخاللها بعيار ناري في قدمي 

مدخل ومخرج،  األيسرني مصاب بعيار في القدم وتبين بأمستشفى ناصر وخضعت للعالج  إلىنقلتني  إسعافسيارة  إلى

ن النار المتواصل، وبأ إطالقابن عمي تمكن من نقل المصاب بعد حوالي نصف ساعة رغم  أنفي المستشفى وأنا وعلمت 

  .بجراحه في مستشفى ناصر متأثراعن وفاته  أعلنالمصاب هو هيثم عرفات، وفي وقت الحقت 

ب وأقيم في بلدة عبسان الجديدة شرق ، أعز)عاماً 17(، ابلغ من العمر عبد ربه عبد اهللا خليل ابو عنزة /أنا الموقع أدناه

  .متر عن الشريط الحدودي الفاصل 1200خان يونس على بعد حوالي 

، بينما كنت في الشارع بالقرب من منزلي أقف مع 26/03/2010مساء يوم الجمعة الموافق  3014:عند حوالي الساعة 

المتواجدين في الشارع إلى مكان االنفجار،  عدد من األصدقاء، سمعت صوت انفجار شديد، توجهت مع عدد من األشخاص

حيث شاهدته  عنزة مصاب في يده اليسرى أبووشاهدت بعض األضرار في منزل شحدة أبو عنزة، وشاهدت إياد شحدة 

أتابع ما يحدث في المنطقة بقيت . ، ثم استمر إطالق النار وسمعت صوت انفجارات متعددة لمدة نصف ساعة تقريباًينزف

قررت الذهاب برفقة هيثم  مساء 3017:عن وجود إصابات بالقرب من الشريط الحدودي وعند حوالي الساعة سمع وكانت أ

بالقرب من الفقاسة،  ةحد الجيران للبحث عن مصابين وعن شقيقه سليمان عرفات، وتوجهنا إلى المنطقة الشرقيعرفات وأ

لشريط الحدودي ترافقها جيبات عسكرية، وعلى بعد وخالل بحثنا في المكان شاهدت سيارات إسعاف إسرائيلية داخل ا

متر عن الشريط الحدودي وخالل بحثنا على مصابين سمعت صوت إطالق نار، وسمعت صوت صافرة ثم  150حوالي 

انفجار شديد بالقرب من المكان الذي كنا نتواجد فيه، انبطحت على األرض وخالل ذلك شعرت باني أصبت في كتفي 

األشخاص كان حد حتى وصلت إلى حاووز عرفات برفقة أانسحبت من المنطقة جرياً ف لعدة أمتار ثم يمن، قمت بالزحاأل

عرف ماذا حدث مستشفى ناصر بخان يونس، ولم أكن أعرفه، وهناك قام عدد من المسعفين بنقلي إلى برفقة هيثم وأنا ال أ

بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم وتم إدخاله  مع هيثم عرفات، وبعد نصف ساعة تقريبا وصل هيثم إلى المستشفى مصاب

  .مساء علمت بان هيثم توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها 10:00إلى قسم العمليات وعند حوالي الساعة 

، في 7/4/2010من صباح يوم األربعاء  11آليات عسكرية عند حوالي الساعة ) 9(توغلت قوات االحتالل بقوة مكونة من  •

متراً، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة 500ة شرق جباليا، في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ منطقة أبو صفي
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 12:30م اتخذت اآلليات المتوغلة مسارا لها نحو الجنوب، وعند حوالي الساعة ث .بتسوية أراضي سبق تسويتها في المكان

 .ليا جنوبا إلى المناطق الزراعية لشرق غزةمن مساء اليوم نفسه، تجاوزت مقبرة الشهداء اإلسالمية شرق جبا

من صباح يوم الخميس الموافق  9:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  •

متر ، انطالقا من حدود الفصل شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس وتحركت تلك  500، مسافة تقدر بحوالي  8/4/2008

متر إلى الغرب من  500على مسافة تقدر بحوالي  اآللياتالشريط الحدودي تجاه الجنوب، وتمركزت تلك  ةبمحاذا اآلليات

زراعية تم  ألراضيتسوية وتجريف  أعمالحدود الفصل الشرقية شرق عبسان الجديدة شرقي خان يونس وشرعت في 

  .تجريفها خالل عمليات توغل سابقة

ينية مع قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب السياج الفاصل، في المنطقة الشرقية من عناصر المقاومة الفلسط اشتبكت •

، وقد فتحت قوات االحتالل نيران 13/4/2010صباح الثالثاء الموافق  5:00مخيم البريج، وذلك عند حوالي الساعة 

رج محمد الجربة، البالغ من العمر أسلحتها المصحوبة بالقذائف المدفعية،أسفر ذلك عن إصابة المواطنين مروان ف

عاما،  بشظايا في أنحاء الجسم، حيث نقل إلى مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح وأعلن عن وفاته،  ووائل )22(

كما  .عاما من سكان النصيرات عثر على جثمانه عند انسحاب اآلليات اإلسرائيلية من المنطقة) 27(محمود أبو جالل 

   .اثنين آخرين بجراح وصفت المصادر الطبية جراح أحدهم بالخطيرة إصابةاكات عن االشتب أسفرت

من منتصف يوم  12:00عسكرية، عند حوالي الساعة  لياتآ) 10(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  •

الشهداء اإلسالمية، شرقي  متراً، في المنطقة الواقعة شرق مقبرة 300، لمسافة تقدر بـ14/4/2010األربعاء الموافق 

جباليا، في محافظة شمال غزة، وذلك وسط إطالق كثيف للنيران في محيط المكان، كما أطلقت قذيفتين مدفعيتين في محيط 

وباشرت الجرافات . منطقة التوغل، ما أجبر المزارعين المتواجدين في مزارعهم على ترك أعمالهم والفرار بحياتهم

لة في تسوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة، كذلك أحرقت قوات االحتالل بعض األعشاب المصاحبة للقوة المتوغ

والمزروعات الكائنة في المنطقة ذاتها، قبل أن تتجه جنوباً إلى المناطق الواقعة شرق مدينة غزة عند حوالي الساعة 

  .ق، حتى انسحبت مساء األربعاء نفسهمن مساء اليوم نفسه، حيث واصلت أعمال التسوية والحرق في تلك المناط 13:30

 9:00من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، عند حوالي الساعة  ،)اًعام 23( ،استشهد المواطن محمد محمود محمد اسليم •

، عندما اشتبك مع قوات االحتالل المتمركزة إلى الشرق من معبر نحال عوز 16/4/2010من صباح يوم الجمعة الموافق 

متر إلى داخل األراضي الفلسطينية إلى الغرب من المعبر  200ة، حيث توغلت قوات االحتالل مسافة شرق مدينة غز

وقامت بإطالق عدة قذائف مدفعية على محيط المنطقة كما صاحب التوغل تغطية من طائرات االحتالل وقد انسحبت قوات 

نطقة وانتشلت جثة الشهيد واقم اإلسعاف إلى الممن صباح اليوم نفسه، حيث توجهت ط 11:00االحتالل عند حوالي الساعة 

 .اسليم

بعدد من معززة  ،22/4/2010يوم الخميس الموافق  صباح 9:00حوالي الساعة عند  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، •

ن مدينة خان متر شرقي بلدة عبسان الكبيرة، إلى الشرق م 500آلليات العسكرية، ترافقها الجرافات، مسافة تُقَدّر بحوالي ا

نفذت تلك القوات أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية في المنطقة وسط إطالق نار  .يونس، جنوبي قطاع غزة

 قامتبعد الظهر، اتجهت القوات المتوغلة على امتداد الشريط الحدودي جنوباً، حيث  1:00وعند حوالي الساعة  .عشوائي

  .ة خزاعة لمدة ساعتين، قبل أن تعود إلى داخل الشريط الحدوديأعمال تسوية وتجريف مماثلة شرقي بلدب
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بعدد من معززة  ،25/4/2010يوم األحد الموافق  صباح 9:30حوالي الساعة عند  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، •

خان يونس، جنوبي متر شرقي بلدة القرارة، إلى الشرق من  300آلليات العسكرية، ترافقها الجرافات، مسافة تُقَدر بحوالي ا

نفذت تلك القوات، على مدار ثالث ساعات، أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية بالمنطقة وسط  .قطاع غزة

  .إطالق نار عشوائي، قبل أن تعود إلى داخل الشريط الحدودي

بعدد من معززة  ،25/4/2010يوم األحد الموافق  صباح: 11حوالي الساعة عند  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، •

إلى الشرق من حي الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة،  متر300مسافة تقدر بحوالي  آلليات العسكرية، ترافقها الجرافات،ا

إلى شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ونفذت أعمال تسوية وتجريف، على مدار ساعتين ونصف 

الحدود جنوباً، حيث نفذت أعمال تسوية وتجريف مماثلة شرقي بلدة خزاعة اتجهت تلك القوات على امتداد الشريط   .الساعة

 .لمدة أربع ساعات، تخللها قصف عشوائي، قبل أن تعود إلى داخل الشريط الحدودي

جندياً، مدعومة بآليتين عسكريتين، عند حوالي ) 30(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة راجلة تتكون من حوالي  •

متراً، في المنطقة الصناعية المدمرة،  200، لمسافة تقدر بـ27/4/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:45الساعة 

الذين تواجدوا في  جمع الحصى الفلسطينيين، في محاولة منها العتقال عدد من عمال )إيرز(في محيط معبر بيت حانون 

ن قبل جنود االحتالل، وانسحبت القوة عند حوالي الساعة المنطقة، ولكنهم فروا من المكان، تحت وطأة إطالق النار م

 .من مساء اليوم نفسه، دون وقوع إصابات أو أضرار 13:00

 الموافق الثالثاء يوم صباح من 7:40 الساعة حوالي عندإسرائيلية مصحوبة بجرافتين  حربية آليات ثمانية توغلت •

 حيث المطبق، بوابة من منطلقة رفح في الشوكة بلدة شرق فيما الفلسطينية السلطة أراضي داخل م200 لمسافة 4/5/2010

  .وانسحبت في ساعات المساء دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر المكان، في التمشيط بأعمال شرعت

 من الشمال إلى وجرافة دبابات خمسة ،13/5/2010 الموافق الخميس يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند توغلت •

 وقد المدفعية، والقذائف للنيران كثيف إطالق من غطاء تحت التوغل وكانت الطاقة، محطة من بالقرب رنيكا المنطار معبر

 لألراضي تسوية بأعمال االحتالل جرافة شرعت وقد الفلسطينية، السلطة أراضي في متر 100 مسافة اآلليات توغلت

 أو إصابات عن التبليغ دون نفسه اليوم مساء نم 2:00 الساعة حوالي عند اآلليات تلك انسحبت وقد هناك، المفتوحة

  .أضرار

 الموافق الخميس صباح 8:30 الساعة حوالي عند وذلك دبابات وأربع بجرافتين معززة اإلسرائيلي االحتالل قوات توغلت •

 وادي قرية من الشرقية المنطقة في متر، 300ب تقدر لمسافة توغلها وواصلت الفاصل السياج من انطالقاً م،20/5/2010

  .بالمنطقة التسوية أعمال في الجرافات شرعت حيث. البلح دير مدينة شرق السلقا

 ترافقها آليات بعدة معززة االحتالل قوات توغلت ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم مساء 4:00 الساعة حوالي عند •

 الساعة حتى استمرت الزراعية األراضي في وتجريف تسوية أعمال ونفذت المنطقة، في متر 800 مسافة عسكرية جرافات

 ومنزل والخضروات، والتخيل الزيتون بأشجار نمزروعي زراعيين دونمين التجريف أعمال طالت. مساء والنصف السابعة

 سالم محمد حرب للمواطن ملكيته وتعود 2م 185 مساحة على مقام بالباطون مسقوف أرضي طابق من مكون اإلنشاء قيد

  .قديح جبر للمواطن تعود مستخدمة غير دواجن مزرعة دمرت كما ،)عاماً 60( قديح،

 100( لمسافة 27/5/2010 الموافق األربعاء يوم مساء من 21:00 الساعة حوالي عند جرافاتان، بينها آليات، ست توغلت •

 معبر بوابة شمال المطبق بوابة من تنطلق أن قبل المنطقة، في إنارة قنابل من عدد أطلقت حيث الشوكة، بلدة داخل) متر
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 حوالي بعد انسحبت التسوية بأعمال قيامها وابعد المكان، تجاه دباباتها مدفعية من قذائف عدة وأطلقت سالم، أبو كرم

  .ساعتين

معززة بعدة آليات ترافقها جرافات  01/06/2010 مساء يوم الثالثاء 16:30توغلت قوات االحتالل عند حوالي الساعة  •

، ونفذت أعمال تسوية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونسمتر في حي الفراحين  400 تقدر بحوالي عسكرية مسافة

ثم أعادت انتشارها داخل الشريط الحدودي شرق خان  وتجريف في األراضي الزراعية استمرت لمدة نصف ساعة تقريباً

  .يونس

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

. متر شرقي بلدتي القرارة وعبسان الجديدة، شرق مدينة خان يونس 500، مسافة تقدر بحوالي 09/06/2010 الموافق

وشرعت تلك القوات في أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية، وسط إطالق نار عشوائي تجاه األراضي الزراعية 

 .لسكنية في المنطقة، استمرت لعدة ساعات قبل أن تعيد قوات االحتالل انتشارها داخل الشريط الحدوديوالمنازل ا

 من صباح يوم االثنين الموافق 7:30توغلت قوات االحتالل معززة باآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة  •

شرعت تلك القوات في أعمال و. رق خان يونسمتر شرق بلدتي القرارة وعبسان الجديدة ش 500، مسافة 14/06/2010

مساء اليوم نفسه، أطلقت دبابات االحتالل  13:30وعند حوالي الساعة . تسوية وتجريف تخللها إطالق نار عشوائي

دون وقوع أي وسمع السكان صوت انفجاراتها قذائف مدفعية تجاه الحقول الزراعية في منطقة التوغل  5 حوالي المتوغلة

 .إصابات

 صباح يوم الثالثاء الموافق 10:00غلت قوات االحتالل معززة بعدد من اآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة تو •

أعمال تسوية الجرافات العسكرية ب وقامت. شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس 400، مسافة 15/06/2010

 .لها أعمال قصف عشوائيمساء وتخل 17:00استمرت حتى الساعة  في المنطقة وتجريف

من صباح يوم  8:00عند حوالي الساعة  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بعدد من اآلليات العسكرية الثقيلة •

حدود الفصل الشمالية، شمال منطقة  إلى الجنوب منمتراً  150تقدر بحوالي ، لمسافة 17/06/2010 الخميس الموافق

الهيا، في محافظة شمال غزة، وسط إطالق نار كثيف ومتقطع، وباشرت الجرافات السيفا الواقعة شمال غرب بيت 

التي كانت قوات االحتالل قد صنعتها إبان  -المصاحبة للقوة بتجريف منطقة واسعة من األرض المفروشة بمادة البسكورس

قلت أكوام البسكورس ومن ثم ن -حملة الرصاص المصبوب على قطاع غزة، حيث أنشأت موقعاً عسكرياً في المكان

ذا المكان المالصق لحدود الوصول له وع العمال الفلسطينيين من نقله، أبشاحنات إلى داخل حدود الفصل، وذلك بهدف من

 .وانتهت عمليات االحتالل مساء يوم الخميس نفسه، حيث انسحبت من المكانالفصل، 

من صباح يوم  8:00سكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بعدد من اآلليات الع •

في بيت حانون، بمحافظة شمال غزة، لمسافة تقدر  -البورة -، شمال شرق حي األمل24/06/2010 الخميس الموافق

وانسحبت القوة مساء . متراً، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتجريف أراضي سبق تجريفها في المنطقة 400ـحوالي ب

 .وم نفسه ولم يبلغ عن وقوع إصاباتالي

من  10:00، عند حوالي الساعة عسكرية آليات) 10( بحواليتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوات راجلة، معززة  •

حدود الفصل الشمالية، في  إلى الجنوبمتراً  300ـحوالي ، لمسافة تقدر ب29/06/2010 صباح يوم الثالثاء الموافق

رة، الواقعة شمال بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراض منطقة بورة أبو سم
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سبق تجريفها في محيط المكان، بينما فتحت الدبابات نيران أسلحتها بشكل متقطع تجاه منازل السكان المدنيين في منطقة أبو 

من مساء اليوم  17:00حبت تلك القوة عند حوالي الساعة وانس. ندى وحمدوش، القريبة من المنطقة، دون وقوع إصابات

  .نفسه

،  30/06/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي راجلة، عند حوالي الساعة  •

محافظة شمال متراً من حدود الفصل الشمالية، في منطقة بورة أبو سمرة، الواقعة شمال بيت الهيا، ب 250لمسافة تقدر بـ

غزة، وسط إطالق نار متقطع تجاه عدد من عمال جمع وتكسير الحصى المهدومة الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، 

من صباح  10:10وسمع صوت انفجار في منطقة التوغل عند حوالي الساعة . وأجبرتهم على التراجع واالبتعاد عن المكان

  .ولم يسجل وقوع إصابات. من صباح اليوم نفسه 10:50ي الساعة األربعاء نفسه، وانسحبت تلك القوة عند حوال
 



2010النصف األول من العام تقرير .... وحدة البحث الميداني ... لحقوق اإلنسان  الميزانمرآز      

58 

 

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

) 58(ل الفترة التي يغطيها التقرير اعتقلت خالوفي هذا السياق . عرض البحر من واختطافهمخالل مطاردة الصيادين 

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

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

   .وعمال جمع الحصىحتالل في عرض البحر واستولت على قواربهم، قوات اال

مساء ) الكابينت(ترة التي يتناولها التقرير هو مصادقة المجلس الحكومي اإلسرائيلي المصغر وكان التصعيد األبرز خالل الف

التي تنتهك حقوق  وهو قانون جديد يقر مزيد من اإلجراءات) شاليط(قانون  مسودة على 23/05/2010األحد الموافق 

يتضمن القانون الذي جرى إقراره جملة واسعة من و. لسطينيين في السجون اإلسرائيليةاإلنسان بالنسبة للمعتقلين الف

حرمان المعتقلين من زيارات األهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها : اإلجراءات منها

ألحمر على أن تقيد بزيارة كل ثالثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن فقط في زيارات ممثلي الصليب ا

حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل االنفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم 

تحيل المعتقلين الفلسطينيين إلى رهائن في وفي خطوة من شأنها أن . تمكين األسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم

يد سلطات االحتالل، تحاول من خاللها ابتزاز الفصائل والضغط عليها وبمباركة الكنيست اإلسرائيلي، حصر القانون تطبيق 

  . هذه اإلجراءات على عناصر كل منظمة تحتجز أو تشارك في احتجاز إسرائيليين

معتقالً وفقاً لتقديرات الباحث ) 7000(طينيين في السجون اإلسرائيلية يقدر بحوالي وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلس

من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ ) 735(المختص في شئون األسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم 

، وعلى الرغم من حمالت اإلدانة ويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم األساسية. أربع سنوات

الواسعة للممارسات اإلسرائيلية إال أنها تواصل تشديد إجراءاتها وارتكاب المزيد من االنتهاكات في سلوك يعبر عن 

استخفافها بالمجتمع الدولي وتحللها من التزاماتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان 

  .الدولي
  

  :كاآلتي 2010االعتقاالت التعسفية التي قامت بها قوات االحتالل خالل النصف األول من العام  التقرير ستعرضي

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

، 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 

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

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

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

من مساء يوم األحد الموافق  13:55عند حوالي الساعة الطفل الجريح  سراحتلك القوات كما أطلقت مساء اليوم نفسه، 

، حيث نقل إلى مستشفى كمال عدوان الستكمال مراحل عالجه، وقد )إيرز(، من خالل معبر بيت حانون 14/2/2010

الحتالل لم تبلغ ارتباط وزارة الصحة الجدير ذكره أن قوات ا. وصفت المصادر الطبية في المستشفى جراحه بالمتوسطة

 . ن بتسليم تلك القوات للجريحوجئ المعنيعن احتجازها الطفل الجريح، وقد فو
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، 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  200ـانطالقاً من حدود الفصل الشمالية، لمسافة تقدر ب

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

، )عاماً 34(غسان رجب محمد معروف : عمال منهم، واقتادتهم داخل حدود الفصل، وهم) 6( حيث اعتقلتالمنطقة، 

، ونائل منصور فرج طمبورة )عاماً 18(، ورجب محمد رجب معروف )عاماً 18(، وجبريل )عاماً 29(خميس : وأخويه

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

  .)إيرز(من خالل معبر بيت حانون  مساء اليوم نفسه

، 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(ماجد خميس أحمد مطر : تجاه المواطن

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

وعند حوالي . األيمن، ومن ثم توغلت قوة إسرائيلية راجلة في المكان نفسه، واعتقلت مطر، واقتادته داخل حدود الفصل

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

 .متوسطةمستشفى كمال عدوان لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية جراحه بال

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

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

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

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

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

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

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

 .9/3/2010بتاريخ 

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

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

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

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

  .بعد إخضاعهم للتحقيق داخل إسرائيل

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

ة غربي معبر من حدود الفصل الشمالي عامالً، حيث توغلت قوة راجلة انطالقاً) 20(والبالغ عددهم ) الحصمة(جمع الحصى 

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

، طارق )عاماً 22( ،، محمد صالح عبد اللطيف عفانة)عاماً 22( ،البسيوني" السيد أحمد"محمد أحمد : الفصل، عرف منهم

، أسامة عبد الفتاح )عاماً 19( ،، توفيق سمير سعدي صبابا)عاماً 18( ،محمد: ه، وشقيق)عاماً 20( ،زياد طوالن العفيفي

 51( ،، أنور محمد حمد)عاماً 20( ،، وشقيقه كمال)عاماً 24( ،، علي جمال علي اخروات)عاما19ً( ،عطية محمدين
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، )عاماً 12(مهند : يقه الطفل، وشق)عاماً 20( ،، ذياب محمد ذياب الكفارنة)عاماً 18( ،، عالء هشام علي المصري)عاماً

، عطّاف رفيق )عاماً 13( ،، وإسماعيل)عاماً 14(خالد : ، وأشقائه األطفال)عاماً 16( ،إبراهيم مهدي إسماعيل حمدين

وعند حوالي الساعة الثانية من فجر يوم  ).عاماً 20( ،، شرف رأفت سعادة)عاماً 19( ،، عبد صالح حمد)عاماً 25( ،حمد

حدود في أحد المواقع العسكرية داخل (، أخلت قوات االحتالل سبيلهم بعد التحقيق معهم 21/3/2010 األحد الموافق

رم أبو سالم، جنوب قطاع غزة، بينما أبقت على اثنين منهم هما محمد البسيوني وعلي ، على معابر صوفا، وك)الفصل

 :المركزإفادة صالح عفانة التي أدلى بها إلى باحث ما جاء في وحسب . اخروات

، واقتادتهم إلى حدود الفصل )إيرز(فقد حاصرتهم قوة راجلة إسرائيلية أثناء عملهم في جمع الحصى في المنطقة الصناعية  

جميع المعتقلين إلى أحد المواقع العسكرية، وطلبوا منهم أن بوا أعينهم، ثم اقتادوا تحت تهديد السالح، وهناك قيدوهم وعص

، في جو قارس البرودة، )أفرهول(، وألبسوهم لباساً أزرق اللون "الكلوت"ا عدا المالبس الداخلية يخلعوا المالبس بالكامل م

طابع  ا خاص بعمل جمع الحصى، وبعضها ذاوبعد ساعات من االنتظار حققوا معهم، وكانت أسئلة المحقق عامة، وبعضه

اذية لحدود الفصل، وفي الساعات األولى من فجر أمني، وبعد ذلك نقلوهم إلى موقع عسكري آخر، ثم نقلوهم إلى مناطق مح

طارق زياد العفيفي، إلى معبر صوفا في خانيونس،حيث فكوا قيدوهم وأفرجوا : يوم األحد أطلقوا سراحه وشخص آخر وهو

  .عنهما

طالق نار وسط إ توغل قوة راجلة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، انطالقا من حدود الفصل الشمالية شمال غرب بيت الهيا، •

من عمال جمع  اًعدد تلك القوةحاصرت و، 24/3/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00عند حوالي الساعة ، كثيف

 18(محمود محمد محمود معروف  :منهم، واقتادتهم إلى داخل حدود الفصل، عرف منهم) 5(عتقلت او) الحصمة( الحصى 

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

من فجر يوم  00:05، عند حوالي الساعة )إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون  •

، بينما كان قادماً صحبة عائلته من )عاماً 35( ،أدهم صالح الدين محمد شطارة: ، المواطن17/4/2010السبت الموافق 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن شطارة جاء إلى قطاع غزة لزيارة ذوي زوجته، ومعه . اع غزةمقر إقامتهم في األردن إلى قط

وهو من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، قدم إلى  -)عامين(، وصالح الدين )سنوات 5(لين : زوجته وطفليه -عائلته

: وبحسب ما أفادت به زوجته. ة الفلسطينيةالسلطة، وتزوج منه، ثم عاد إلى األردن، وهو يحمل الهوي ءيمجالقطاع مع 

ن قوات االحتالل استوقفت زوجها داخل المعبر واحتجزته منتصف ليلة فإ"): عاماً 26" (شطارة" -صقر -عبد اهللا إخالص

، ومكثوا في انتظار خروجه لهم حتى 17/4/2010ومع دخول فجر يوم السبت الموافق  16/4/2010الجمعة الموافق 

ن فجر السبت نفسه، بيد أن قوات االحتالل أبلغتها باعتقاله، وأخلوا سبيلها والطفلين، وقالوا لها سوف تجدين م 2:30الساعة 

غرفة االرتباط، اذهبي وهم سيساعدوكي، وسارت وحدها وأطفالها وشنط السفر خاصتها وسط الظالم حتى وصلت غرف 

د فيها، وانتظرت وسط جو مرعب، وحمت أطفالها من الكالب التنسيق واالرتباط الخاصة بالشئون المدنية، حيث لم تجد أح

متراً عن المعبر، وطلبت  800المنتشرة في المنطقة، ثم اتجهت جنوباً حتى وصلت سكنة الغزاالت التي تبعد مسافة تقدر بـ

  ".مساعدة أحد السكان، ولجأت لمنزله حتى ساعات الصباح، حيث اتصلت بأقاربها الذين جاءوا لنقلها

من صباح يوم األحد الموافق  9:00، عند حوالي الساعة )إيرز(معبر بيت حانون  عندلت قوات االحتالل المتمركزة عتقا •

، أثناء تواجده في المعبر لمقابلة مخابرات االحتالل، )عاماً 26(عائد رفيق عبد الجواد زيادة : ، المريض25/4/2010

رائيلية من إصابة تعرض لها في وقت سابق، وهو من سكان لغرض الحصول على الموافقة بعالجه في المشافي اإلس
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الجدير ذكره أن سياسية استدعاء المرضي لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية في . مشروع بيت الهيا، في محافظة شمال غزة

بر، والتي أصبحت جزءاً من سلسلة اإلجراءات التي تتبعها قوات االحتالل بحق المرضى على المع) ايرز(معبر بيت حانون 

، من 24/4/2010وتفيد التحقيقات الميدانية أن زيادة قد تلقي اتصال مساء يوم السبت الموافق . من شأنها زيادة معاناتهم

، إلى معبر 25/4/2010قبل التنسيق واالرتباط التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية بضرورة توجهه صباح األحد الموافق 

لم يعد إلى منزله، وعند حوالي " ايرز" وبعد توجهه للجانب اإلسرائيلي من معبر بيت حانون بيت حانون لمقابلة االحتالل، 

مساء اليوم نفسه تلقي والده اتصاالً هاتفيا من قبل قوات االحتالل تبلغه بأن ابنه معتقل لديها، وموجود في  20:00الساعة 

 :أفاد والده للمركز بما يأتيوحول اعتقال زيادة والظروف المرافقة  .سجن المجدل اإلسرائيلي

، بطلق ناري في البطن، بينما )عاما26ً(" عائد"، أصيب ابني 18/12/2006مساء، من تاريخ  5:30عند حوالي الساعة 

ن الجمعية وأطلقوا النار في مخيم جباليا، حيث اقتحم مسلحون مجهولو كان في جمعية الحياة واألمل بجوار بركة أبو راشد

إلى مستشفى كمال عدوان، وأدت اإلصابة إلى تقطع في األمعاء، ومكث في العناية " عائد"، وتم  نقل ابني على من بداخلها

 إسرائيلإلى مستشفى سوروكا داخل " عائد"من صباح اليوم التالي تم تحويل ابني  4:00وعند حوالي الساعة . المكثفة

، وخاللها ُأجريت له أربع عمليات لتوصيل "شفيق"ه أخي ومكث في المستشفى لحوالي عشرة أيام ورافقه خالل رحلة عالج

األمعاء وتم تركيب شبكية للبطن، وأبلغه األطباء في مستشفى سوروكا بضرورة المراجعة بعد ستة أشهر من تاريخ مغادرة 

بإتمام وبعد مرور حوالي ستة أشهر من مغادرة ابني مستشفى سوروكا، قمت . المستشفى إلجراء عملية جراحية تجميلية

اإلجراءات الالزمة للحصول على تحويلة طبية، وبعد أن حصلت على التحويلة الطبية من وزارة الصحة للعالج في 

مستشفى سوروكا، تقدمت ثالث مرات بطلب للحصول على تصريح من السلطات اإلسرائيلية للوصول إلى المستشفى، وفي 

وفي الطلب الثالث تبلغنا من مكتب التنسيق في وزارة الصحة  أول طلبين لم نحصل على رد من السلطات اإلسرائيلية،

بإمكانية السفر إلى المستشفى حيث تمت الموافقة من السلطات اإلسرائيلية، وتوجهت مع ابني كمرافق له في رحلة العالج 

وصلت  ، حيث2007إلى معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة للوصول إلى المستشفى خالل شهر أغسطس من العام 

، في صالة االنتظار في المعبر حيث لم يسمح لنا "عائد"صباحاً، بقيت مع ابني  8:00معبر إيرز عند حوالي الساعة 

من مساء نفس اليوم اقتادني شابين يرتديان لباس  3:00وعند حوالي الساعة . وطلب منا أحد الموظفين االنتظار بالمرور

ها إلى تفتيش دقيق، وبعد حوالي نصف ساعة اقتادني مرة أخرى من الغرفة في خضعتمدني من صالة االنتظار إلى غرفة 

إلى غرفة مجاورة شاهدت فيها طاولة مكتب وعليها جهاز كمبيوتر وكان يجلس خلف طاولة المكتب شخص يرتدي لباس 

، وسألني عن مدني، قال لي بأنه ضابط في المخابرات اإلسرائيلية، طلب مني الجلوس بجوار مكتبه على كرسي فجلست

اسمي وعنواني وتاريخ ميالدي، سألني عن إصابة ابني، وعن المسلحين الذين قاموا بإطالق النار عليه، وسألني عن أبنائي، 

هذا الكالم مش "ابنك عائد كان يعمل في كتائب شهداء األقصى، وكان  يتولى مهمة التدريب العسكري، قلت له "وقال لي 

أبنائك يستغفلونك ويعملون في "، ثم قال لي "رطة الفلسطينية، وكان يدرب أفراد الشرطةصحيح، ابني كان يعمل في الش

، "هي تصريحك معي"، ثم قال لي "أبنائي شيء عنمش صحيح أنا بعرف كل "، قلت له "حركة فتح وفي شهداء األقصى

،  "بنك سوف أسمح لكم بالسفرروح أنت هلقيت، وإذا طلع كالمك مطابق لكالم ا"وشاهدته أمسك بورقة التصريح، وقال 

واقتادني شابين إلى صالة االنتظار، حينها اقتادوا ابني من الصالة، وبقيت في الصالة وبعد حوالي ساعتين، . غادرت الغرفة

، "خود ابنك وروح روح على غزة"إلى الصالة، وكان يقتاده الشابين الذين اقتادوني، وقال لي أحدهم " عائد"حضر ابني 

رت المعبر إلى البيت أنا وابني، وبقى ابني يعاني من مرضه، وتوجهت مع ابني إلى عدة أطباء في عياداتهم حينها غاد
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، في غزة لعدم توافر "عائد"إجراء العملية المقررة البني  إمكانيةالخاصة وفي المستشفيات، وجميع األطباء أبلغونا بعدم 

الحصول على تحويلة طبية للعالج في مستشفى مدينة الحسين الطبية في  اإلمكانيات الطبية الالزمة، وحديثاً تمكن ابني من

من دائرة العالج بالخارج، التابعة لوزارة الصحة، وحصل على تصريح  17/11/2009المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ 

فقط، بتاريخ "الجسر"دخول إلى األراضي األردنية ، من السلطات األردنية، وتتضمن الدخول عبر معبر الكرامة 

، وحصل على حجز من إدارة مستشفى مدينة الحسين الطبية، وتقدم أكثر من مرة بطلب للحصول على 25/1/2010

، لدى "إيرز"في أريحا، عبر معبر بيت حانون " الجسر"تصريح مرور من السلطات اإلسرائيلية للوصول إلى معبر الكرامة 

وعند حوالي الساعة . ؤون المدنية في غزة التابعة لوزارة الشؤون المدنيةمكتب تنسيق الصحة المتواجد في مقر لجنة الش

مساء تلقى ابني عائد اتصال من مكتب التنسيق الصحة، وأبلغني ابني عائد بانه أبلغ من خالل االتصال بأن  3:00

إيرز شمال قطاع غزة، لمقابلة  المخابرات اإلسرائيلية تطلب مقابلته في اليوم التالي، وتوجه ابني عائد إلى معبر بيت حانون

 8:00، وعند حوالي الساعة 25/4/2010من صباح يوم األحد الموافق  8:00المخابرات اإلسرائيلية عند حوالي الساعة 

بيحكي موتي من سجن المجدل، عائد "من مساء نفس اليوم تلقيت اتصال من رقم خاص وتحدث معي شخص قال لي 

  .، وأغلق الهاتف"شيبقدرش أحكيلك وال إ: "، قال لي"شبخصوص إي: "له ، قلت"لموجود عنا في سجن المجد

أشرف شفيق  :، المواطن23/6/2010من مساء يوم األربعاء الموافق  15:25اعتقلت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

خرين آ) 4(وجه برفقة يني، بينما كان متفي الهالل األحمر الفلسط إسعافضابط ك، والذي يعمل )عاماً 32(حسين الخطيب، 

جمعية في مقر تنظم  ،خمسة أيام تهامدو ، هدفها تنمية مهاراته الطبية،تنشيطية تدريبية دورةحضور ل ،من محافظات غزة

وتفيد المعلومات أنه جرى احتجازه من قوات االحتالل على حاجز  .بالضفة الفلسطينية الهالل األحمر الرئيس في رام اهللا

 . عائلته بعد تلقيهم اتصال من الشرطة اإلسرائيلية تبلغهم بأنه موجود في سجن المجدل ، وجرى إبالغ)ايرز(
من صباح يوم  8:20، عند حوالي الساعة )إيرز(معبر بيت حانون  عنداعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  •

. ونقلته إلى أحد المعتقالت اإلسرائيلية، )عاماً 23(ماعيل صبح، أسامة أنور إس: ، المريض30/6/2010األربعاء الموافق 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريض صبح من سكان حي تل السلطان برفح، وهو متزوج ويعيل طفلين، وذهب إلى المعبر 

بهدف الوصول إلى مركز مسلم التخصصي للعيون، الكائن في محافظة رام اهللا بالضفة الفلسطينية، للعالج، وزراعة شبكية 

فإنهما وصال الجانب اإلسرائيلي في المعبر ": لباحث المركز -الذي كان مرافقاً له -وبحسب إفادة والده. نية في عيناهوقر

من مساء اليوم  14:15صباحاً، ثم عزلوا أسامة عنه، ثم أبلغه جنود االحتالل عند حوالي الساعة  8:15عند حوالي الساعة 

ه إلى مكان آخر، ثم أخذ أحد الجنود رقم جواله، وقال له أنهم سيبلغونه بتطورات نفسه، بأن أسامة معتقل لديهم، وتم نقل

  ".الموقف مع ابنه خالل يومين
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  :المياه تندفع في وادي غزةترك 
نتيجة لسلوك قوات االحتالل الذي يتعمد إلحاق الضرر تعرض المدنيين ألضرار غير مباشرة؛  2010شهد شهر يناير 

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

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

االحتالل السدود التي تقيمها على مجرى وادي غزة  الطبيعي نحو أراضي القطاع، فتحت قوات االنسياباألمطار من 

 .عدم اتخاذ أي تدابير سابقة على الحدثكميات المياه الكبيرة مع  لتسبب أضراراً كبيرة بسبب عنصر المفاجأة و

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

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

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

ى فتح سد وادي غزة، الذي تقيمه منذ سنوات طويلة لمنع عل 18/01/2010الساعة السادسة من مساء يوم االثنين الموافق 

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

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

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

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

 .2الحركة بين قرية المغراقة ومدنية الزهراء ومخيم النصيرات

  

                                                            
  ).2(ين من جراء اندفاع المياه في مجرى وادي غزة راجع المرفق رقم رلإلطالع على بيانات المتضر  2
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  :براالحرآة على المع
وسمحت بفتحها جزئياً ولساعات معدودات ربط 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 ،مخالل اليو

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

  :التقرير موجز لعمل المعابر كاآلتي

  ):إيرز(معبر بيت حانون 

، هذا ويستمر منع التجـار مـن   األول من هذا العام لنصفخالل ا، يوم) 31(مدة قوات االحتالل المعبر بشكل كلي  تأغلق

الدخول، كما وتفرض قيوداً على سفر المرضى ومرافقيهم، وعلى مرور الموظفين العرب واألجانب العاملين في المؤسسات 

الذين يزورون أقـارب لهـم يسـكنون فـي القطـاع،       48ي الالدولية، ودخول الصحفيين وموظفي السفارات، وفلسطيني

وعلى الرغم من أن قوات االحتالل ال تغلق معبر بـين حـانون فـي وجـه     ). اللنبي(والمسافرين إلى معبر جسر الكرامة 

 لعمال مـن المـرور وكـذلك المسـافرين    الحاالت المشار إليها، إال أنه ال يعمل بشكل طبيعي كما في السابق حيث يحرم ا

وعليه فإن عدد المسموح لهم بالدخول يتفـاوت مـن يـوم    . ألغراض دينية أو اجتماعية أو سفر وسياحة من سكان القطاع

كما تصاحب عملية إصدار التصاريح الالزمة للمرور عن المعبر معوقات كثيرة تضعها قوات االحتالل أمـام مـن   . آلخر

) 512. (مرافقاً معهم) 4464( .مريضاً) 4441: (معبر كاآلتيويمكن تلخيص حركة المسافرين على ال. يرغبون في السفر

) 3714(. من كبار التجار )129( ."BMC"من رجال األعمال) 395(". اللنبي"رين إلى معبر الكرامة من المواطنين المساف

نيي األراضـي  من فلسطي) 1473(و. صحافياً أجنبياً) 595. (الدبلوماسيين والسفراء)515. (من موظفي المؤسسات الدولية

  .كانوا في زيارة ألقارب لهم في محافظات غزة ،1948المحتلة في العام 

  
عرب من  مرافقون مرضى الشهر

 إسرائيل
منظمات  سفارات

 دولية
 المجموع صحفيين تجار BMC جسر اللنبي

 2879 90 0 63 114 513 81 444 776 798 يناير

 2512 61 1 70 108 661 114 140 671 686 فبراير

 2658 77 6 62 67 649 102 179 821 695 مارس

 2476 77 5 62 42 629 78 265 651 667 ابريل

 2605 90 17 91 43 594 73 172 750 775 مايو

 3108 200 100 47 138 668 67 273 795 820 يونيو

515 1473 4464 4441 المجموع 3714 512 395 129 595 16238
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  ):ارنيك(معبر المنطار 

  األول من هذا العـام  النصفلتوريد البضائع  خالل فتحاً جزئياً أيام ) 45(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر المنطار لمدة 

شاحنة من بينها شاحنتين محملة بالحصمة وموردة لصالح سلطة الميـاه، وبقيـة الشـاحنات    ) 3938(أتاحت خاللها توريد 

وفيما يتعلق بالصـادرات فقـد    .يوم) 136(ت في وجه الوارداعدد أيام اإلغالق عبارة عن أعالف وحبوب، في حين بلغ 

هي األيام التي سـمحت   يوماً) 47( خالل د والتوت األرضي،والورب محملةشاحنة ) 100(سمحت قوات االحتالل بتصدير 

  .قاً كلياً خالل الفترة نفسهااً إغاليوم )134(فيما أغلقت المعبر ، فيها بفتح المعبر جزئياً أمام الصادرات الفلسطينية
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عدد أيام العمل  الشهر
 للواردات

 أيامعدد 
العمل 
 للصادرات

 الواردات الصادرات

 551 40 18 8 يناير
 496 22 11 5 فبراير
 703 33 13 8 مارس
 698 5 5 9 ابريل
 726 0 0 8 مايو
 764 0 0 7 يونيو
 3938 100 47 45 المجموع
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  :معبر رفح

، حيث يفتح المعبر لوقت قصير جداً األول من هذا العام نصفاليوماً من ) 146(بفتح معبر رفح لعدة ساعات، خالل  سمح

وسمح بمغادرة . في معظم األيام للسماح بعودة العالقين من الجانب المصري إلى داخل القطاع دونما إعالن عن فتح المعبر

قامات وأعضاء من المرضى والطلبة وحملة اإل) 25359(ن من المعبر هم، حيث بلغ عدد المغادريجرحى ومرضى ومرافقي

من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين ) 18677(كما سمح بعودة  ية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة،الوفود الطب

سـيارات   )5( وسمح بـدخول ، ضمن قافلة شريان الحياةشاحنة ) 130(على الجانب المصري من المعبر، باإلضافة لدخول 

الوفود الطبيـة والصـحفية العربيـة    من ) 3(وعدد  ،وشاحنتين مساعدات مقدمة من اتحاد األطباء العرب ,لهيئة األعمال الخيرية

  .لمرضى توفوا في مصر جثث) 13(واألجنبية كما أعيدت 

  

  2010جدول يوضح عمل معبر رفح حالل النصف األول من العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)شالومكيرم (الم أبو سرم معبر ك

حيـث   األول من هذا العام نصفاليوم من ) 114(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يومياً خالل  

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، ومواد غذائية متنوعة، وأنواع ) 12853(سمحت بدخول 

 ،شاحنة محملة بغـاز طهـي  ) 880(كما سمحت تلك القوات بدخول . خدام، والمساعدات اإلنسانيةمن المواد المختلفة االست

وسـمحت  شاحنة محملة سوالر طبيعي، ) 24(شاحنة محملة بنزين، و ) 11(و . شاحنة محملة بالسوالر الصناعي) 707(و

  .شاحنة زهور) 36(، و)كغم 32517.2 (شاحنة توت أرضي  تحمل ) 23(بتصدير 

  

  

  

عدد أيام  الشهر
 اإلغالق

عدد أيام 
 العمل

عدد 
 المغادرين

عدد 
 العائدين

وفود طبية  مساعدات
 وصحفية

جثث 
 وفيات

 2 3 131 1563 4155 22 9 يناير
 0 0 0 1035 253 23 5 يرفبرا

 3 0 0 2308 4471 24 7 مارس
 4 0 7 1583 127 22 8 ابريل
 4 0 0 2016 5822 25 6 مايو
 0 0 0 10172 10531 30 0 يونيو

 13 3 138 18677 25359 146 35 المجموع
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  2010، خالل النصف األول من العام )كيرم شالوم(كرم أبو سالم ل يوضح عمل جدو
بضائع تجارية متنوعةالعملأيامعدد اإلغالق أيامعدد الشهر

 ومساعدات
سوالر  غاز الطهي

 صناعي
سوالر  بنزين

 طبيعي
 صادرات

عدد  عدد الشاحنات

 الشاحنات
عدد 

 الشاحنات
عدد 

 الشاحنات
عدد 

 الشاحنات
عدد 

 الشاحنات

 35 0 0 135 83 1739 15 16يناير

 6 2 6 143 137 1954 21 7فبراير

 12 0 0 123 181 2098 20 11مارس

 6 13 3 123 159 2608 18 12ابريل

 0 0 1 107 161 2326 20 11مايو

 0 9 1 76 159 2128 20 10يونيو

 59 24 11 707 880 12853 114 67المجموع
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  الخاتمة
  

استمرار أعمال من خالل  قواعد القانون الدولي اإلنساني،كات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان ولتقرير استمرار االنتهاا يظهر

من استمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم و .القتل وإطالق النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين

استمرار كما أظهر  .لثالثة، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء على مراكبهممن تجاوز األميال االصيد من خالل منعهم 

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

دفع نحو القطاع دون تحذير فتح سد وادي غزة وترك المياه تنتعمد و .م على أرض الواقع 1000وصلت إلى حوالي 

   .استهداف التجمعات السلميةوتكرار  .مسبق

المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مركز الميزان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد 

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

واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصلة . استنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين

للحصول االعتقاالت السياسية واالستهداف المنظم لعمال جمع الحصى، الذين دفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة 

لمركز يشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهراً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين وا .على مصدر رزق

في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور مستويات 

  .المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان
  

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

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

أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة و .ة على وجه الخصوصالمحتلة وفي قطاع غز ي الفلسطينيةفي األراض

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -ولم يزل –شجع 

  

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

ورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان وضمان مرور المواد الضر

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

 . إلنسانيةجسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد ا
  

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  بحقة مجرمي الحراألراضي الفلسطينية المحتلة ومال

  

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

  .القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة وقواعد

  ىانته
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  )1(ملحق رقم 

  2010قائمة بأسماء من قتلوا على أيدي قوات االحتالل خالل النصف األول من العام 
  مكان السكن تاريخ االستشهاد العمر  االسم  الرقم

  خان يونس  5/1/2010  عاماً 23  جهاد عبد الرحيم احمد السميري .1

  خان يونس  6/1/2010  عاماً 22  محمود احمد عبد الغفور .2

  رفح  8/1/2010  عاماً 26  رك رباع أبو شلوف مبا.3

  رفح  8/1/2010  عاماً 15  عدي محمد أبو حيش.4

  رفح  8/1/2010  عاماً 21  )المهموم(نصر جمعة الترابين .5

  دير البلح  10/1/2010  عاماً 25  عوض محمد أبو نصير .6

  دير البلح 10/1/2010  عاماً 24  حسن إبراهيم القطراوي .7

  رفح 10/1/2010  عاماً 19  حذيفة محمد الهمص .8

  غزة  11/2/2010  عاماً 27  فارس أكرم أحمد جابر.9

  شمال غزة  1/3/2010  عاماً 20  محمد أشرف غبن .10

  خان يونس  26/3/2010  عاماً 22  سليمان عبد الحكيم عرفات.11

  خان يونس  26/3/2010  عاماً 20  هيثم عبد الحكيم عارف عرفات.12

  خان يونس  2/4/2010  عاماً 20  جهاد عطية الدغمة .13

  دير البلح  13/4/2010  عاما22   مروان فرج محمد الجربة.14

  دير البلح  13/4/2010  عاماً 27   ووائل محمود أبو جالل .15

  غزة  16/4/2010  اًعام 23  محمد محمود محمد اسليم .16

  غزة  28/4/2010  عاماً 19  أحمد سليمان سالم ديب، .17

  خان يونس  21/5/2010  عاماً 17  دقة أبو الكريم عبد عادل نادر.18

  خان يونس  21/5/2010  عاماً 16  حمد أبو علي عادل حمدي.19

  شمال غزة  14/5/2010  عاماً 75   مطر أبو يوسف أحمد فؤاد.20

  خان يونس  1/6/2010  اعام 19  عبد الرحمن عمر عبد الحميد االسطل .21

  خان يونس  1/6/2010  عاما19  حمادة أمين محمد شهوان .22

  رفح  1/6/2010  عاما22ً  عالء محمد غنّام .23

  رفح  1/6/2010  عاما23ً  هايل حسن القاضي .24

  خان يونس  1/6/2010  عاما22ً  عرفات مسلّم أبو عيد .25

  دير البلح  7/6/2010  عاما21  ثابت أحمد حسن حامد.26

  دير البلح  7/6/2010  عاما26  راضي محمد خليل محمود.27

  غزة  7/6/2010  عاما22  زياد أحمد محمد راضي.28

  شمال غزة  7/6/2010  عاما20  الفيري مصطفى اهضن فايز.29

  غزة  7/6/2010  عاما23  الوحيدي وجيه مشهور إبراهيم.30

  غزة  7/6/2010  عاما28  قويدر فخري هاشم نائل.31

  رفح  25/6/2010  عاماً 23  عامر عطوة أبو حدايد.32

  غزة  25/6/2010  عاماً 28  محمد فوزي جمعة أبو اصهيبان.33
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  غزة  28/6/2010  اًعام 29   نبسام إبراهيم محمود بدوا.34

  

  )2(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء أصحاب المساكن التي تضررت جراء فيضان المياه في وادي غزة

 العنوان فراداألددعاالسم م
 املغراقة 6 ماهر سليمان مبارك املالحلة 1
 املغراقة 6 امحد ابراهيم امحد محودة 2
 املغراقة2مصطفي سالم سامل اخلمايسة 3
 املغراقة6سالم سلمان سالم املالحي 4
 املغراقة 5 عطا اهللا سالم سامل ناجي 5
 املغراقة 2 سالمة سعيد عمرية الرضاوين 6
 املغراقة 7 سلمان عوض عليان العيماوى 7
 املغراقة3علي مرزق سلمي الرش 8
 املغراقة5سامل خليل سويلم املالحي 9

 املغراقة 10 يسليمان سالم عطا اهللا القدير 10
 املغراقة 9 رشيد سالم عودة املالحة 11
 املغراقة 5 سعيد عمرية محدان الرضاوين 12
 املغراقة 7 سعيد مساعد رشيد املالحلة 13
 املغراقة5امحد يوسف عبد الفتاح الشرباصي 14
 املغراقة2نبيل توفيق مجيل القيشاوي 15
 املغراقة 5 فايز خليل حممد فرج اهللا 16
 املغراقة 8 حممد عيد سلمان اجلبريي 17
 املغراقة 2 مسلم سويلم حسان املليحي 18
 املغراقة7مرزق علي مرزق الرش 19
 املغراقة4سليمان علي مرزق الرش 20
 املغراقة 6 فايز عطية مرزق الرش 21
 املغراقة 6 عيد مساعد سعيد الرضاوين 22
 غراقةامل 8 شعبان مصطفي سالم اخلمايسة 23
 املغراقة 2 سالمة عودة اهللا سليمان املالحي 24
 املغراقة7عيد حسن حسني املطوي 25
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 املغراقة10خليل ظاهر اخلباري 26
 املغراقة 11 خليل حممد حسني حجو 27
 املغراقة 8 سالم سلمان سالمة الوكايدة 28
 املغراقة 7 حممد حسن حسني املطوي 29
 املغراقة8نيحسن حممود امحد شاه 30
 املغراقة8عران درويش عرسان الدراوشة 31
 املغراقة 6 سامل سالم عودة املالحلة 32
 املغراقة 1 عماد حممد هاشم شلدان 33
 املغراقة 7 امحد عبد املعطي امحد الرفايت 34
 املغراقة 9 عيد سلمي مخيس ابو نار 35
 املغراقة5خليل سويلم خليل املالحي 36
 املغراقة2مد سالمة عودة اهللا املالحلةحم 37
 املغراقة 10 فايز حسن حسني املطوى 38
 املغراقة 6 امحد امبارك امحد ابريك 39
 املغراقة 9 سليمان مساعد سعيد املالحلة 40
 املغراقة 9 سليمان سالم عودة املالحلة 41
 املغراقة2خليل عطا اهللا سليمان املالحلة 42
 املغراقة 2 ي سالم اخلمايسةعدنان مصطف 43
 املغراقة 6 امحد عايش حسني ابو حجيلة 44
 املغراقة 4 انتصار رزق امحد عبد ربه 45
 املغراقة 2 ياسني حسن امحد حجو 46
 املغراقة4دولت حسن امحد عمر 47
 املغراقة6عطية سلمان حممد ابو عمرة 48
 املغراقة 7 ابراهيم حممد حممد عابد 49
 املغراقة 6 فعت عبد العال جابر مصلحر 50
 املغراقة 5 حممد حممود امحد شاهني 51
 املغراقة4منصور عرفات مصطفي عريف 52
 املغراقة8صاحل حممد امساعيل ابو سكران 53
 املغراقة6جرب حممود امحد شاهني 54
 املغراقة 2 حممد حممد ابراهيم اخلمايسة 55
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 املغراقة12يسةسليمان حممد محد اخلما 56
 املغراقة 10 ماجد حممد سليم الصفدي 57
 املغراقة 8 فتحي حسني حممد املالحلة 58
 املغراقة 2 صبحة امحد سلمان املالحى 59
 املغراقة6عمر عمار عرسان املالحلة 60
 املغراقة9عبد الرمحن عويض عليان العيماوي 61
 املغراقة 5 حسان حممد املالحلة 62
 املخيم اجلديد -النصريات  3 محد صالح حممد ابو غولةا 63
 املخيم اجلديد -النصريات  5 مازن صالح حممد ابو غولة 64
 املخيم اجلديد -النصريات  6 كامل سليم محاد الربايعة 65
 الربيج وادي غزة2عوين سامل محدان ابو حلحول 66
 الربيج وادي غزة5حممد مبارك حبريي ابو سبيخة 67
 الربيج وادي غزة 4 تيسري حممد مبارك ابو سبيخة 68
 الربيج وادي غزة 2 امين حممد مبارك ابو سبيخة 69
 الربيج وادي غزة 1 فاطمة سليمان سالمة ابو سبيخة 70
 الربيج وادي غزة 7 حممد عليان سالمة النباهني 71
 الربيج وادي غزة7فايز عبد العزيز حسن النجدي 72
 الربيج وادي غزة 2 ايز عبد العزيز النجديعابد ف 73
 الربيج وادي غزة 4 منر عبد املعطي مجعة احلناجرة 74
 الربيج وادي غزة 2 شادي عبد املعطي مجعة احلناجرة 75
 الربيج وادي غزة 2 هشام عبد املعطي مجعة احلناجرة 76
 الربيج وادي غزة8فايز امحد ابراهيم صباح 77
 الربيج وادي غزة5 ابو عجوةعلي شاكر حسني 78

 

 


