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  مقدمة
  

ن وممتلكاتهم في قطاع لسكان المدنييل ها، استهداف2010 من العام )تموز( يوليو واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر

 تلك يستعرض هذا التقريرو .اإلنساني لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي المنظمة المزيد من االنتهاكات تبغزة، وارتك

  .القطاع محافظات حدوثها في قتلتسلسل زمني لو اًاالنتهاكات وفق
  

 فيفلسطينيين  )4(حيث قتلت  ،القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيينقوات االحتالل استخدام  ناوليبدأ التقرير بت

لقوة ا هاستخدامتعمد قوات االحتالل القتل وا التقرير ويظهر. متفاوتةح ا، وأصابت عدداً أخر بجرقطاعمناطق مختلفة من ال

  .هفي االنتهاكات الواردة في المميتةو ةمفرطال
  

من االنتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل  اًمزيدف قوات االحتالل ااقتريتطرق التقرير إلى كما 

فقد شهدت الفترة التي يتناولها . الذي تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

طالق النار إ، وتكرار حاالت في عرض البحر للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم اإلسرائيليالتقرير استهداف قوات االحتالل 

  .المطاطية حتى شاطئ البحرتجاههم ومالحقتهم بالزوارق الحربية 
  

من مناطق محاذية أو  والشوارع المدمرة، من مخلفات المباني استهداف جامعي الحصى يسلط التقرير الضوء على تكرارو

إطالق قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم  ت عملياتحدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكررمن  ةبيقر

  .ما تسبب في كثير من األحيان في إصابة بعضهم
  

تهم في المناطق القريبة من المنظم للمدنيين وممتلكااإلسرائيلي  قوات االحتالل استمرار وتصاعد استهداف يبرز التقريركما 

الحدود الشرقية امتداد على  ،إلى حوالي كيلو مترعرضها صل يعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة ، في إطار سالفصل دودح

 طق والمزارعين الذين يملكون أراضٍوهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المنا. والشمالية

اقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة،  وأ فيها، وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها،

صة ألغراض تمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصالمستهدفة كافة هي أراضي زراعية بالنظر إلى أن األراضي 

حتالل عشرات عمليات توغل، جرفت خاللها آليات اال) 9(شهدت الفترة التي يغطيها التقرير حيث . الزراعة في قطاع غزة

  .، أو سوت دنمات قد جرفت في أوقات سابقةالدونمات الزراعية
  

 يغطيهاخالل الفترة التي  اإلسرائيليقوات االحتالل  حيث اعتقلت ،والحجز التعسفي سياسة االعتقال أيضاً يتناول التقريرو

، بعد مطاردتهم واطالق النار نحوهم) ةحسك( قارب صغيراالحتالل صيادين اثنين كانا على متن  قوات تاعتقلحيث التقرير 

، واقتادوهما مع الحسكة إلى مكان )عاماً 26(، وتامر محمد أحمد زايد )عاماً 17(عمار أسعد محمد السلطان : الطفل: وهما

بينما استمر الزورق الثاني في مطاردة حسكات الصيد األخرى التي تواجدت في محيط المكان، ولكنه لم يستطع . مجهول

من مساء اليوم نفسه، فيما أبقت قوات االحتالل على الشباك  17:00هذا وأفرج عن المعتقلين عند حوالي الساعة . مساك بهااإل

  .والحسكة محتجزة لديها
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حيث  التي تفرضهما قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، الحصار والقيود على حرية الحركةتناول التقرير يأخيراً و

 سمح معدودات، ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم قطاعال تربط التي لمعابرل هاإغالق قواتلا لكت واصلت

  غزة قطاع إلى سلعالو بضائعبعض ال بمرور خاللها

  

  

  المفرطة والمميتةاستخدام القوة 
مفرطة والمميتة في تعاملها مع استخدام القوة الالتقرير  يتناولهاالفترة التي خالل  اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل

 قوات االحتالل القتلتعمد ويظهر  .ةتفاوتح ماخر بجرآ اًصابت عدد، وأفي قطاع غزة نفلسطيني )4(حيث قتلت  ،الفلسطينيين

 ، والتيضمن هذا السياقمركز الميزان لحقوق اإلنسان قها وثاالنتهاكات التي في  المميتة،و ةمفرطاللقوة ا هاستخداماو

  :على النحو اآلتيالتقرير ا ستعرضهي

بثالث قذائف ) جحر الديك( اإلسرائيلي المتمركزة قرب السياج الفاصل شرق قرية وادي غزة  قصفت قوات االحتالل •

عاما، وذلك عند )64(مدفعية واألعيرة النارية ، منزل المواطن جابر إسماعيل عليان أبو سعيد البالغ من العمر 

نعمة يوسف أبو سعيد  عن مقتل السيدةأسفر ما م، 13/7/2010الثاء الموافق مساء الث 8:30حوالي الساعة 

عاما، جراء إصابتها بجروح في الرأس والجهة األمامية من البطن وجرح قطعي في )32(، البالغ من العمر )النباهين(

بجروح عاما، )25(ر ، البالغة من العم)أبو مرحيل(سناء أحمد أبو سعيد  :واسفر القصف عن اصابة كل من .فخذينال

جابر إسماعيل أبو . في الكتف األيمنجروح عاما، )30(أميرة جابر أبو سعيد البالغة من العمر . في األطراف السفلية

ومما ضاعف  .تسبب القصف في وقوع أضرار بالمنزلو. في الفخذ األيمن جروحعاما، )64(سعيد لبالغ من العمر 

اف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطينيين من الوصول فورا لمكان معاناة الضحايا عدم تمكن سيارت اإلسع

ساعة  حواليالحادث حيث انتظرت حتى انتهاء التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي عبر الصليب األحمر والذي استغرق 

  .حيث نقل الضحايا إلي مستشفى شهداء األقصى في دير البلح من الزمن، ونصف

، تعود ملكيته للمواطن عيسى )حوش(اإلسرائيلي بصاروخ واحد على األقل قطعة أرض قصفت طائرات االحتالل  

متر يوجد بها غرفتين وتقع في مخيم  400عاما، تقدر مساحتها ب)40(عبد الهادي موسى البطران البالغ من العمر 

من  00:10الساعة النصيرات غرب محطة ضبان للغاز الواقعة على طريق صالح الدين الرئيس،  وذلك عند حوالي 

القصف حفرة بعمق  أحدثم، وقد أسفر القصف عن تدمير الغرفتين بشكل كلي كما 31/7/2010يوم السبت الموافق 

ساعتين  بعد حواليوتوقفة في المكان لحظة القصف، متر، وتضررت مركبة من نوع جيب يملكها البطران كانت م 7

عثر على جثمان  تحت االنقاض البحثوعمليات لمكان، سيارات اإلسعاف والدفاع المدني  لمن وصول  ونصف

. استشهادهالبطران مدفونة تحت التراب والركام حيث نقلت إلي مستشفى شهداء األقصى في دير البلح وأعلن عن 

ولديه ) الرصاص المصبوب(يذكر أن البطران متزوج بعد أن قتلت زوجته األولى في هجوم على شقته خالل عملية 

 .طفلين

غل لقوات االحتالل اإلسرائيلي شمال شرق بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، أطلقت دبابات إسرائيلية عند في تو •

، أربعة قذائف، سقطت اثنتان منها قرب بركة 21/7/2010من مساء يوم األربعاء الموافق  15:45حوالي الساعة 

وتسبب سقوط . ووسط البلد في بيت حانون بيارة الباشا، واثنتان على منازل سكنية في نهاية شارع المصريين
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محمد : القذيفتين اللتين استهدفتا أحد أفراد المقاومة، أثناء تواجده في بيارة الباشا شمال شرق البلدة، في قتل المقاوم

قاسم محمد : ، الذي قتل على الفور، وقتل شاب تصادف تواجده في المكان وهو)عاماً 23(حاتم صبري الكفارنة 

الذي أصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وأعلن عن مقتله في وقت الحق عند  -)عاماً 20(نباري كمال الش

 . من مساء اليوم نفسه 18:40حوالي الساعة 
 

) 4(من المدنيين، من بينهم ) 7(كما تسبب سقوط القذيفتين اللتين استهدفتا منازل المدنيين في شارع المصريين في جرح 

اصيب بشظية في ) أعوام 6(جرح في فروة الرأس، ابراهيم وسام المصري ) أعوام 8(ألطفال براء رجب ا: أطفال، هم

. بشظية في الصدر) أعوام 9(بشظية وكسر في اليد اليسرى، وسماح عيد المصري ) أعوام 9(الظهر، محمد عزام المصري 

، شظية في الوجه، )عاماً 26(ي فروة الرأس، هيثم ثائر قاسم ، جرح ف)عاماً 35(شادية الكفارنة : أما بقية المدنيين فهم، السيدة

ووصفت المصادر الطبية . شظية في اليد اليمنى) عاماً 37(جرح في الركبة، وعماد طه الكفارنة ) عاماً 30(محمد الزعانين 

  .في مستشفى بيت حانون جراحهم بالمتوسطة والطفيفة

مدير  هذا وأفاد الطبيب جميل محمد سليمان علي، وهو

أن ': مستشفى بيت حانون في شمال غزة، لمركز الميزان

القذائف التي أطلقتها قوات االحتالل قذائف مسمارية، 

نثرت مئات المسامير في محيط منطقة القصف، ما تسبب 

في إصابة المدنيين واألطفال الذين تواجدوا في شارع 

كما أفاد شهود عيان للمركز أن قذيفة ارتطمت . 'المصريين

جودت عبد اللطيف أحمد : سور سطح منزل المواطنب

المصري، الكائن نهاية شارع المصريين، واندفعت منها 

مئات المسامير التي تناثرت في الشارع فأصابت عدداً من 

وتفيد . األطفال والمواطنين الذين تواجدوا في الشارع

التحقيقات الميدانية أن قذيفة ارتطمت بسور سطح منزل 

رت، ثم اخترق جزء منها الجدارين الشرقي والغربي لسور السطح واستمر منطلقاً تجاه منازل السكان المدنيين المصري وانفج

كريم صبري : حيث أن منطقة المصريين مرتفعة عن وسط البلدة وغربها، وسقط هذا الجزء في منزل المواطن -وسط البلدة

أحمد يوسف أبو عمشة، : ضربت القذيفة الرابعة منزل المواطنرمضان الكفارنة، الكائن على شارع خليل الوزير، في حين 

الواقع على شارع خليل الوزير، قرب موقف بيت حانون، واخترقت الجدار الشرقي والغربي لسور السطح، ثم ضربت منزل 

  .مصطفى محمد نعيم، ما تسبب في تضرر المنازل الخمسة بشكل جزئي/ أحمد ورفيق: جاريه من الجهة الغربية

  

  ستهداف الصيادينا
على  شامالً اًحصار هافرضتواصل  وسطالموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين،  هاانتهاكات اإلسرائيلي قوات االحتالل واصلت

فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير . وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية ،سكانه من حقهم في العملبموجبه تحرم  ،غزةقطاع 

أو قرب حدود الفصل  ،في عرض البحر ومنعهم من مزاولة عملهم بشكل منظم، للصيادين اإلسرائيليتالل استهداف قوات االح

 شظايا قذائف مسمارية اطلقتها قوات االحتالل االسرائيلي
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بالرغم ، لحربية المطاطية حتى شاطئ البحرمالحقتهم بالزوارق او ،طالق النار تجاههمإرار حاالت وتك .المائية شمال القطاع

ستعرض التقرير االنتهكات الموجهة ي . 1جاوز األميال البحرية الثالثمن عدم تجاوزهم للمسافة التي حددتها للصيد والتي ال تت

  :تيكاآلضد الصيادين 

من صباح يوم  6:30فتحت بوارج االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة 

- لتي تواجدت شمال منتجع الواحة السياحيا -الحسكات -، تجاه عدد من قوارب الصيد الصغيرة8/7/2010الخميس الموافق 

، غربي بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ثم اقترب زورقين إسرائيليين صغيرين من تلك الحسكات، وحاصرا -سابقاً

: الطفل: إحداهن، واعتقل جنود االحتالل المتواجدين على متن أحد الزورقين صيادين اثنين كانا على متن تلك الحسكة، وهما

بينما . ، واقتادوهما مع الحسكة إلى مكان مجهول)عاماً 26(، وتامر محمد أحمد زايد )عاماً 17(أسعد محمد السلطان  عمار

هذا . استمر الزورق الثاني في مطاردة حسكات الصيد األخرى التي تواجدت في محيط المكان، ولكنه لم يستطع اإلمساك بها

من مساء اليوم نفسه، فيما أبقت قوات االحتالل على الشباك والحسكة محتجزة  17:00وأفرج عن المعتقلين عند حوالي الساعة 

  .لديها

  
  

  احلصىجامعي استهداف 
التي سبق  والشوارع من مخلفات المباني ي الحصىمعاخالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد ج تكررت

تلك رب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف وأن دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة، بالق

إلعادة  لمصانع الباطون والطوب، وأ للمواطنينبهدف بيعها  -الحصمة -الحصى جمع قوات لمواطنين يعملون علىال

فرت تلك سوأ. االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة قوات أعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب منع استخدامها في

  :التقرير كما يلييوردها  ،في أحداث منفصلة مواطنين) 12( إصابةعن  -المتكررة -االعتداءات

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

، حيث 8/7/2010باح يوم الخميس الموافق من ص 9:15تجاه المدنيين الفلسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة 

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

 500ايلي سيناي، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

، بعيار ناري في الساق اليمنى، وقد وصفت )عاماً 25(نضال شعبان الحسومي  : ابة العاملمتراً، ما أسفر عن إص

  .المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

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

، حيث 10/7/2010من صباح يوم السبت الموافق  6:30لسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة تجاه المدنيين الف

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

: الطفل أسفر عن إصابة ، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عدة أمتار عن الحدود، ما)البدوية(أم النصر 

، بعيار نار في الساق اليسرى، وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال )عاماً 16(عرفات عبد الكريم شعبان 

                                            
ميل  20يشكل انتهاآًا آونه يحرم الصيادين من الوصول ألماآن الصيد، التي تقر اتفاقات أوسلوا بأنها تصل إلى يذآر أن تحديد الماحة المسموح الصيد  1

 .بحري
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الجدير ذكره أن شعبان من سكان جباليا، وكان يعمل في مهنة جمع الحصى مع عمال من . عدوان جراحه بالمتوسطة

  .الدراسيأقاربه وجيرانه بعد فراغه من العام 

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

، حيث 10/7/2010من صباح يوم السبت الموافق   6:30تجاه المدنيين الفلسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة 

مباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، مكان مخالة استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام ال

 200ايلي سيناي، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

 20(، بعيار ناري في الساق اليمنى، وماهر فايز غبن )عاماً 14(نعمان حسن الصوص : متراً، ما أسفر عن إصابة

  . ، بعيار ناري في الفخذ األيمن، وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحهما بالمتوسطة)اًعام

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

من مساء يوم االثنين  13:00وذلك عند حوالي الساعة  أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، تجاه المدنيين الفلسطينيين،

، حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب 5/7/2010الموافق 

، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن حدود الفصل "إيرز"حدود الفصل، في محيط المنطقة الصناعية المدمرة 

، بعيار ناري في البطن، وقد )عاماً 13(أحمد نافذ حمدان : متراً، ما أسفر عن إصابة الطفل 600تقدر بـ مسافة

الجدير ذكره أن حمدان من سكان بيت حانون، . وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

  .لعام الدراسيمن أقاربه وجيرانه بعد فراغه من ا عددوكان يعمل في جمع الحصى مع 

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

، حيث 12/7/2010من صباح يوم االثنين الموافق  9:20تجاه المدنيين الفلسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة 

كام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، قرب استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ر

 450، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ )إيرز(المنطقة الصناعية المدمرة 

، وقد وصفت ، بعيار ناري في الساق اليسرى)عاماً 23(محمد عثمان الكفارنة : متراً، ما أسفر عن إصابة العامل

  .لمصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطةا

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

، حيث 14/7/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:30تجاه المدنيين الفلسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة 

ستهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، قرب ا

 500، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ )إيرز(المنطقة الصناعية المدمرة 

، وقد وصفت المصادر ، بعيار ناري في الكتف)عاماً 13(حميد أحمد عبيد : متراً، ما أسفر عن إصابة العامل الطفل

  .الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

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

، حيث 15/7/2010الخميس الموافق من صباح يوم  8:00تجاه المدنيين الفلسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة 

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

 200ايلي سيناي، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ

بأعيرة نارية في كلتا ساقيه، وقد وصفت المصادر  ،)عاماً 19(مهدي فايز مقاط : املمتراً، ما أسفر عن إصابة الع

 .الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحهما بالمتوسطة
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، نيران )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •

، تجاه عدد من المدنيين 28/7/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  6:50اعة أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الس

الفلسطينيين الذين تواجدوا في محيط المعبر، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، 

ة تبعد عن حدود الفصل ، في محافظة شمال غزة، في منطق"إيرز"الذين تواجدوا في محيط المنطقة الصناعية المدمرة 

بعيار ناري في الجهة اليمنى  ،)عاماً 18(أكرم تيسير محمد سعادة : متراً، ما أسفر عن إصابة 600مسافة تقدر بـ

. من البطن، وأجريت له عملية جراحية، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

 .وذهب إلى المكان صحبة أصدقاء له، بعد فراغه من الثانوية العامة الجدير ذكره أن سعادة من سكان بيت حانون،
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة   •

عدداً من  ، تجاه عدد من المدنيين الفلسطينيين، حيث استهدفت31/7/2010من صباح يوم السبت الموافق  7:30

جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا في محيط مخالة ايلي سيناي، شمال غرب بيت الهيا، 

محمد : متراً، ما أسفر عن إصابة 400في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ

ى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بعيار ناري في الساق اليسر ،)عاماً 21(حسن سعد اهللا 

  .الجدير ذكره أن سعد اهللا من سكان جباليا النزلة. جراحه بالمتوسطة

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

، تجاه عدد من المدنيين 31/7/2010ح يوم السبت الموافق من صبا 7:50أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

 الفلسطينيين الذين تواجدوا في محيط المعبر، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة،

، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن حدود الفصل "إيرز"الذين تواجدوا في محيط المنطقة الصناعية المدمرة 

بعيار ناري في الساق اليسرى،  ،)عاماً 26(محمد خميس شلبي : متراً، ما أسفر عن إصابة 500مسافة تقدر بـ

الجدير ذكره أن شلبي من سكان مخيم . ةووصفت المصادر الطبية في مستشفى بيت حانون جراحه بالمتوسط

  . المغازي في المحافظة الوسطى

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

لمدنيين ، تجاه عدد من ا31/7/2010من صباح يوم السبت الموافق  8:30أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الفلسطينيين الذين تواجدوا في محيط المعبر، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، 

،  شمال غرب بيت حانون، في محافظة شمال غزة، في "إيرز"الذين تواجدوا في محيط المنطقة الصناعية المدمرة 

 ،)عاماً 17(خالد مهدي حمدين : اً، ما أسفر عن إصابة الطفلمتر 500منطقة تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ

الجدير ذكره أن حمدين . بعيار ناري في الفخذ، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى بيت حانون جراحه بالمتوسطة

  .من سكان بيت حانون

 
  

  قصف صاروخي ومدفعياطالق نار و
 

خي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، خالل الفترة صعدت قوات االحتالل االسرائيلي عمليات القصف الصارو

 ، باالضافة الىمقتل واصابة عدد من المواطنين أسفرت عنو أنحاء متفرقة من قطاع غزة استهدفت التي يتناولها التقرير،
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 .يجة تكرار عمليات القصفنت حالة الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهمو االضرار المادية

  :التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي يستعرض

، 1/7/2010من فجر اليوم الخميس الموافق  1:00قصفت طائرة حربية نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

ون بالقرب من مفرق الشهداء شرق موقع أبو جراد الذي كان يتبع لقوات األمن الوطني سابقا، والكائن في حي الزيت

مدينة غزة، وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار جزئية بالموقع وعلى وجه الخصوص سور الموقع، هذا ولم يبلغ عن 

  .أية إصابات أو أضرار أخرى

من صباح  10.40أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة قبالة شواطئ بحر مدينة غزة عند حوالي الساعة  •

، مما أدى إلى إصابة )بالقرب من ميناء الصيادين بغزة( النار تجاه شاطئ غزة  5/7/2010اليوم االثنين الموافق 

بعيارين ناريين في البطن وذلك أثناء لهوه على الشاطئ حيث نقل إلى مستشفى  )عام 15(عالم نصار بكر الطفل 

  .الشفاء ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة

ظهر يوم االثنين الموافق  12:45االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة  فتحت قوات •

 )عاما 26(عمار عبد المنعم عرام ، تجاه بلدة القرارة شرق خان يونس، ما أسفر عن إصابة المواطن 12/7/2010

متر عن  600دقاء على بعد حوالي بعيار ناري في ساقه االيسر، بينما كان في ارض زراعية رفقة عدد من األص

شريط الفصل الحدودي شرق بلدة القرارة، ونقل اثر إصابته إلى مستشفى ناصر بخان يونس لتلقي العالج ووصفت 

  .جراحه بالمتوسطة

أطلقت دبابات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في الموقع العسكري الواقع داخل حدود الفصل شرق مقبرة الشهداء  •

أضاءت  - ، قذائف إنارة ضوئية17/7/2010من مساء يوم السبت الموافق  21:35، عند حوالي الساعة اإلسالمية

المنطقة الزراعية الواقعة بمحاذاة حدود الفصل شرقي جباليا، في محافظة شمال غزة، ثم أطلقت ثالث قذائف مدفعية 

  .في المنطقة ذاتها، دون وقوع إصابات

حيث  26/7/2010من فجر يوم االثنين الموافق  3:40ت، عند حوالي الساعة شنت الطائرات الحربية ثالث غارا •

أطلقت ثالث صواريخ متتالية مستهدفة منطقة الشريط الحدودي جنوب رفح، حيث كانت أخر غارة عند حوالي 

  .من فجر اليوم نفسه، دون التبليغ عن إصابات 4:20الساعة 

 4:50حديد يقع في قرية المغراقة،  وذلك عند حوالي الساعة  قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخ مخزن •

م، ووفقا للمعاينة الميدانية فقد قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخ 26/7/2010صباح االثنين الموافق 

يم مخزن ألنابيب الحديد والبالستيك والزوايا المصنوعة من الحديد ، تعود ملكيته للمواطن عثمان إبراه) بركس(

عاما،يقع في قرية المغراقة شمال مخيم النصيرات ويبعد القصف عن محطة توليد )49(الحطاب البالغ من العمر 

متر شماال، وقد أسفر القصف عن تدمير المخزن وهو مسقوف بالصفيح وتقدر مساحته  250الكهرباء مسافة تقدر ب

، للضغط العالي أدى لقطع اإلسالك )كينةس(متر مربع، وفي نفس السياق تسبب القصف في تدمير قاطع  350ب

  ) .حي الزيتون -مدينة الزهراء(وتدمير القاطع ما تسبب في إنقطاع التيار الكهربائي عن مناطق من مدينة غزة 

من مساء يوم الجمعة الموافق  23:50قصفت الطائرات الحربية االسرائيلية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  •

ريط الحدودي مع مصر جنوب رفح، لم يسفر القصف عن إصابات في صفوف مستهدفة الش 30/7/2010

  .المواطنين
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، 30/7/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  11:25قصفت طائرة حربية نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

 21إصابة  إلىمهبط الطائرات الواقع في مقر منتدى الرئيس بالقرب من شاطئ بحر مدينة غزة، وقد أدى القصف 

ومؤسسة في محيط المنطقة المستهدفة،  منزال 30مواطنا بجراح مختلفة، كما أدى القصف إلى إلحاق أضرار بحوالي 

يوسف محمد حمتو، محمد فوزي أبو حسين، رفعت خالد أبو دية، محمد سعيد أبو راس، أكرم : أسماء المصابين

زيد صالح فرحات، محمد تيسير أبو كويك، رامز جميل إبراهيم المملوك، أحمد مروان العبسي، هبة صالح جبر، 

حمدية، محمود محمد السمري، ريم صالح مقداد، محمد عبد الرحمن شمالي، زياد حربي الكجك، نضال العريان، 

حاتم حمدي أبو حصيرة، أحمد مدحت الربعي، عبد اهللا خضر عفانة، مدحت سعدي حمدان، أحمد سعيد شنيورة، 

  .رامي محمد أبو كميل

  
  

  داخل أراضي قطاع غزة التوغل •
قامت وختلفة من قطاع غزة، عمليات توغل في مناطق م ،خالل الفترة التي يتناولها التقرير اإلسرائيلي نفذت قوات االحتالل

ولي في سياق االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة لقواعد القانون الد ،نماتوعشرات الدأو تسوية بتجريف الحربية  هالياتخاللها آ

طق وكل ما يتحرك في المنا ،السكان وممتلكاتهمواستهدفت خالل توغالتها . والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،اإلنساني

 أمنيةفرض منطقة وتأتي هذه التوغالت في سياق متصل من اإلجراءات التي تهدف إلى . الفصل الفلسطينية القريبة من حدود

يستعرض التقرير  و.الزراعية القريبة من حدود الفصل أراضيهمن من االنتفاع بالفلسطينييحرم مئات المزارعين تعازلة 

  :كاآلتي ،عمليات التوغل
  

من مساء يوم  14:00آليات، عند حوالي الساعة ) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة عسكرية مكونة من  •

صل الشمالية، في منطقة بورة أبو سمرة، متراً من حدود الف 350، لمسافة تقدر بـ12/7/2010االثنين الموافق 

الواقعة شمال بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراض سبق تجريفها في 

  .من مساء اليوم نفسه، دون وقوع إصابات 18:00وانسحبت تلك القوة عند حوالي الساعة . محيط المكان

من منتصف يوم  12:00آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 4(يلي بقوة مكونة من توغلت قوات االحتالل اإلسرائ •

متراً من حدود الفصل الشمالية، غربي منطقة بورة أبو سمرة،  400، لمسافة تقدر بـ19/7/2010االثنين الموافق 

ع صوت انفجار في كما سم. الواقعة شمال بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، وسط إطالق نار كثيف في محيط المكان

  .ولم يسجل وقوع إصابات. من مساء اليوم نفسه 13:20هذا وانسحبت تلك القوة عند حوالي الساعة . منطقة التوغل

من صباح يوم  11:20آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 10(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  •

متراً عن حدود الفصل الشرقية، شمال شرق بيت حانون، وسط  450بـ ، لمسافة تقدر21/7/2010األربعاء الموافق 

من مساء اليوم نفسه، أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة، خمسة  15:45وعند حوالي الساعة . إطالق نار متقطع

 قذائف مدفعية، سقطت اثنتان منها قرب بركة بيارة الباشا، واثنتان على منازل السكان المدنيين نهاية شارع

المصريين، في محيط منطقة التوغل نفسها، بل تعدى األمر ذلك لكي تصل إلى عدد من المنازل السكنية الواقعة وسط 

 -)عاماً 20(، وقاسم محمد كمال الشنباري )عاماً 23(محمد حاتم صبري الكفارنة : ما أسفر عن مقتل الشاب. البلدة

المصادر الطبية في مستشفى بيت حانون جراحه في حينه  الذي أصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ووصفت
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 18:40بالخطيرة، وحولته إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العالج، وهناك أعلن عن مقتله عند حوالي الساعة 

 8(براء رجب : األطفال: أطفال، هم) 4(من المدنيين، من بينهم ) 8(وأصيب جراء الحادث  -من مساء اليوم نفسه

) أعوام 9(بشظية في الظهر، محمد عزام المصري ) أعوام 6(جرح في فروة الرأس، ابراهيم وسام المصري ) امأعو

: أما بقية المدنيين فهم، السيدة. بشظية في الصدر) أعوام 9(بشظية وكسر في اليد اليسرى، وسماح عيد المصري 

 30(بشظية في الوجه، محمد الزعانين ) عاماً 26(م بجرح في فروة الرأس، هيثم ثائر قاس) عاماً 35(شادية الكفارنة 

ووصفت المصادر الطبية في مستشفى . بشظية في اليد اليمنى) عاماً 37(جرح في الركبة، وعماد طه الكفارنة ) عاماً

، )مدير مستشفى بيت حانون(جميل محمد سليمان علي : وأفاد الطبيب. بيت حانون جراحهم بالمتوسطة والطفيفة

أن القذائف التي أطلقتها قوات االحتالل قذائف مسمارية، رشقت مئات المسامير في محيط : "ركز شمال غزةباحث الم

كما أفاد شهود العيان أن . منطقة القصف، ما تسبب في إصابة المدنيين واألطفال الذين تواجدوا في شارع المصريين

المصري، الكائن نهاية شارع المصريين، ومن جودت عبد اللطيف أحمد : قذيفة ارتطمت بسور سطح منزل المواطن

ثم صدر عنها مئات المسامير التي تراشقت في الشارع فأصابت عدداً من األطفال والمواطنين الذين تواجدوا في 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قذيفة ارتطمت بسور سطح منزل المصري وانفجرت، ثم اخترق جزء منها . الشارع

حيث أن منطقة  -لغربي لسور السطح واستمر منطلقاً تجاه منازل السكان المدنيين وسط البلدةالجدارين الشرقي وا

كريم صبري رمضان الكفارنة، : المصريين مرتفعة عن وسط البلدة وغربها، وسقط هذا الجزء في منزل المواطن

يوسف أبو عمشة، الواقع على أحمد : الكائن على شارع خليل الوزير، في حين ضربت القذيفة الرابعة منزل المواطن

شارع خليل الوزير، قرب موقف بيت حانون، واخترقت الجدار الشرقي والغربي لسور السطح، ثم ضربت منزل 

  .مصطفى محمد نعيم،ما تسبب في تضرر المنازل الخمسة بشكل جزئي/ أحمد ورفيق: جاريه من الجهة الغربية

جرافات، وباقرين كبيرين، عند ) 4(آلية عسكرية، من بينها ) 12(ن توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة م •

متراً من حدود الفصل  250، لمسافة تقدر بـ28/7/2010من مساء يوم األربعاء الموافق  12:30حوالي الساعة 

شمال غرب بيت حانون، ) إيرز(الشمالية، في المنطقة الصناعية المهدمة، الكائنة في محيط معبر بيت حانون 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجرافات المصاحبة للقوة . محافظة شمال غزة، وسط إطالق نار كثيف في محيط المكانب

باشرت بتسوية ركام المنطقة الصناعية في منطقة التوغل باألرض، وإزاحة الرمال عليه، وذلك بهدف إبعاد جامعي 

بحثأ عن أنفاق في تلك المنطقة التي يتواجد فيها . في المكانكما يقوم الباقرين بصنع حفر عميقة . الحصى عن المكان

مع العلم أن شرطة حكومة غزة تمنع أولئك العمال من الوصول للمناطق الحدودية منذ تاريخ . جامعي الحصى

حيث ال يصلها إال عدد محدود جداً من العمال، بعيداً عن  -، وهي أحكمت سيطرتها على منطقة إيرز18/7/2010

  .في حين أنها لم تحكم سيطرتها على المناطق الشمالية لبيت الهيا، لكون المنطقة مفتوحة -لشرطةأعين ا

  
  احلصار والقيود على حرية احلركة

 ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم غزة قطاع تربط التي المعابر إغالق اإلسرائيلي االحتالل قوات واصلت

 إقامات وحملة طلبة من ومسافرين مرضى بمغادرة سمحت كما. غزة قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح معدودات،

  :كاآلتي ،المعابر عمل موجز التقرير ويورد. المحاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأتي التي األجنبية الوفود أعضاء أو
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  )كارين(معرب املنطار 
تموز  شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً امأي) 7( لمدة المنطار معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 يتعلق وفيما يوماً، )24( الواردات وجه في اإلغالق أيام عدد بلغ بينما، شاحنة )628(توريد خاللها أتاحت    2010)يوليو(

  .يوما) 31(ق اغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي امام الصادرات حيث بلغ عدد ايام االغال فقد بالصادرات
  
  

 
  

  )ايرز(معرب بيت حانون 
 على قيود فرضاستمرت في و  غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معبر إغالق االحتالل قوات تواصل

 وموظفي الصحفيين ودخول الدولية، المؤسسات في العاملين واألجانب العرب الموظفين مرور وعلى ومرافقيهم، المرضى سفر

). اللنبي( الكرامة جسر معبر إلى والمسافرين القطاع، في يسكنون لهم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي رات،السفا

 كما طبيعي بشكل يعمل ال أنه إال إليها، المشار الحاالت وجه في حانون بين معبر تغلق ال االحتالل قوات أن من الرغم وعلى

 العمال حرماً من الحاالت اإلنسانية واألجانب والدبلوماسيين وكبا ر التجار، وتبحيث تسمح بمرور عدد محدود جد السابق في

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

 قوات تضعها كثيرة معوقات المعبر عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول

  : كاآلتي المعبر هذا على المسافرين حركة تلخيص ويمكن. السفر في يرغبون من أمام االحتالل

 من تمكنيوماً، حيث ) 25(سمحت بفتح المعبر بشكل جزئي مدة  فيما ،أيام) 5( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

. من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 721. (من المرافقين لهم) 674(من المرضى، ) 692( ايرز معبر خالل من العبور

من ) 84. (BMCمن كبار رجال األعمال ) 129. (من الصحفيين) 127". (السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 76(

. ن كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع، الذي1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 362. (التجار الفلسطينيين

   ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 135(

  
  
  

  :الربي رفح معرب
الجرحى والمرضى ومرافقيهم، من  امام المسافرين )يوليو(تموز شهر  خاللسمح بفتح معبر رفح لعدة ساعات، جزئياً 

المرضى وحملة اإلقامات والتأشيرات وحملة الجوازات  )8518(من المعبر باإلضافة لعودة العالقين، وبلغ عدد المغادرين 

سمح بعودة بينما والطلبة،  ومن الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة،   األجنبية والتنسيقات والحاالت اإلنسانية

  .)1366(المرجعين وبلغ عدد من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري من المعبر،  )14996(

  
  

  ): شالوم كريم( سامل أبو كرم معرب
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 بدخول سمحت حيث 2010 يوليو شهر من يوماً )21( خالل يوميا ساعات لعدة شالوم كيرم معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 والمساعدات االستخدام، ختلفةالم المواد من وأنواع وطبية، غذائية، مواد بين البضائع من مختلفة محملة بأنواع شاحنة )2725(

 محملة شاحنة )87(و، )طن 3043.92( تحمل طهي بغاز محملة شاحنة )140( بدخول تلك القوات سمحت كما. اإلنسانية

ودخول باالضافة  .بنزين للسيارت )لتر 76.433(شاحنة محملة  )2(عدد  و، )لتر 3441.118( تحمل الصناعي بالسوالر

  .)لتر 345.646(والر تحمل شاحنة محملة بالس )9(عدد 

  : معبر كيرم شالوم

   

  
  :معرب صوفا

 إلدخال مخصص كلياً، وهو معبر إغالقايوماً ) 31(قوات االحتالل المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير والبالغة  أغلقت

  .فقط والعمال البناء مواد
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  اخلامتة
  

مع في تعاملها  ،وقواعد القانون الدولي اإلنساني ،لحقوق اإلنسان ئيلياإلسرا انتهاكات قوات االحتالل تواصلالتقرير  يبرز

كما واصلت توغالتها شبه اليومية  .حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة .السكان المدنيين في قطاع غزة

ستيالء على شريط ار تلك القوات باإلالمناهضة لقر مناطق الحدوديةالالمسيرات السلمية في واستهدفت  ،داخل أراضي القطاع

، ما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان تلك المنطقة وإقامة منطقة عازلة يمتد بمحاذاة حدود قطاع غزة

ومن يمتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول المزارعين إلى آالف الدونمات من األراضي الزراعية 

  .ة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهمالقريب

  

االعتقاالت التعسفية للمدنيين، ، كذلك واالعتقاالت الموجهة ضدهم ،يظهر التقرير استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادينو

بما في  ،تلك المخصصة لألفراد وأ ،تجاريةالحركة على المعابر الونوع حجم ، حيث يعرض كما يتناول الحصار واإلغالق

  . ذلك عدد المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع للعالج

  

المدنيين الفلسطينيين في استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد يجدد مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

يستنكر  كما. بالنسبة لسكانه نتهك جملة حقوق اإلنسانيوالقطاع الحصار الشامل الذي تفرضه على واستمرار ، قطاع غزة

استمرار منع قوات االحتالل الصيادين من النزول إلى البحر تصاعد االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في سياق 

ني حرمانهم من مزاولة ما يعبما اليتجاوز ثالثة أميال بحرية   2009) مارس(لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار 

  .عملهم

  

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

نيين في والقانون الدولي لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه المد

   .األراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  

والمركز يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي 

في األراضي الفلسطينية المحتلة  ةق العدالوالعمل على تطبي. إلنسانلقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا

  .اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة بومالحقة مجرمي الحر

  

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

  .نساني في األراضي الفلسطينية المحتلةوقواعد القانون الدولي اإل

  
  انتهى
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