
  

  

  مركز الميزان لحقوق اإلنسان

  وحدة البحث الميداني 

  

  

  من الميدان
لقواعد القانون الدولي اإلنساني  االسرائيلي قوات االحتاللتقرير ميداني شهري موجز حول انتهاكات 

  وحقوق اإلنسان في قطاع غزة
  

  

 
  19/11/2010حتالل بتاريخ قصفته قوات االالشرفا شمال قرية وادي السلقا، الذي  عالء محمدأنقاض منزل 

  

  

  2010 )نوفمبر( ثانيتشرين ال 30حتى  1الفترة من  خالل



 2تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   

  http://www.mezan.org_كز الميزان لحقوق اإلنسان مر، وحدة البحث الميداني 2010 )نوفمبر( الثانيتشرين  30 – 1 :الميدانمن 
   مر

  مقدمة
  

، استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع 2010 )نوفمبر( الثانيتشرين واصلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل شهر 

ون الدولي، يستعرض هذا التقرير االنتهاكات االسرائيلية وفق غزة، وإرتكاب المزيد من االنتهاكات لحقوق االنسان وقواعد القان

  .التسلسل الزمني لوقوع االحداث

يبدأ التقرير بتناول عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين من خالل عرضه لالحداث التي اودت بحياة فلسطينيين في 

تقوم باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم قوات االحتالل  اطار عمليات القتل العمد والقتل خارج نطاق القانون، حيث ان

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

  .حق قتل الفلسطينيين لمجرد االشتباه

  

م في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض كما واصلت تلك القوات استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاته

وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة . منطقة أمنية عازلة تصل إلى حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية

مصدر رزقها، لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر من 

واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضي 

وشهدت الفترة التي يغطيها . زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

  .االحتالل عشرات الدونمات الزراعيةالتقرير عمليات توغل، جرفت خاللها آليات 

  

خالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد جامعي الحصى من مخلفات المباني والشوارع التي سبق  وتواصلت

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

إلعادة  لمصانع الباطون والطوب، وأ للمواطنينبهدف بيعها  -الحصمة -الحصى جمع لمواطنين يعملون على القوات

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

  . صلةمواطنين في أحداث منف) 15(عن إصابة  -المتكررة -االعتداءات

  

استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار  ،2010 )نوفمبر( الثانيتشرين كما شهد شهر 

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

حتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حاالت اطالق النار اتجاههم يتناولها التقرير استهداف قوات اال

  .لحربية المطاطية حتى شاطئ البحرو مالحقتهم بالزوارق ا

  

تشرين شهر المعابر خالل  على يتناول التقرير القيود االسرائيلية المفروضة على المعابر، من خالل استعراض الحركةو 

  .2010 )مبرنوف( الثاني
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 استخدام القوة المميتة

استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع التقرير  يتناولهاالفترة التي خالل  اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل

ويظهر تعمد قوات االحتالل القتل . ةتفاوتح ماخر بجرآ، وأصابت عدداً في قطاع غزة نفلسطيني) 3(حيث قتلت  ،الفلسطينيين

االنتهاكات التي وثقها مركز في  ،يعرف باالغتيال والتصفية الجسديةمواصلة عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو ما و

  :على النحو اآلتييستعرضها التقرير  ، والتيالميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق

  

، 3/11/2010من صباح اليوم األربعاء الموافق  11:30حوالي الساعة قصفت طائرة استطالع بدون طيار عند  •

سيارة من نوع فيات فضية اللون، كانت تسير مقابل بوابة شرطة الجوازات الغربية وكان يستقلها أحد ناشطي جيش 

ل عام من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وقد أدى القصف إلى مقت 27اإلسالم ويدعى محمد جمال النمنم 

  .عام بجروح طفيفة 21النمنم على الفور وإصابة فتاة تدعى ألفت الصباغ 

، 17/11/2010من مساء يوم األربعاء الموافق  5:20قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

كل من سيارة بيضاء من نوع سوبارو كانت تسير بالقرب من مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، وكان يستقل السيارة 

عام، وهما من سكان مخيم جباليا ) 19(عام، وأخوه محمد إسماعيل ياسين ) 35(األخوين إسالم إسماعيل ياسين 

شمال القطاع وقد أدى القصف إلى استشهاد المواطنين، جدير ذكره أن إسالم يتبع تنظيم جيش اإلسالم في غزة وهو 

  .المستهدف في الغارة كما أعلنت قوات االحتالل
  

  اف عمال جمع الحصىاستهد

اصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها المنظم لجامعي الحصى والعاملين في مهنة تكسير الحجارة وركام المباني المهدمة و

حيث تكرر استهداف تلك القوات لمواطنين يعملون على جمع  في قطاع غزة عامةً، وفي محافظة شمال غزة بشكل خاص،

عها للمواطنين أو لمصانع الباطون والطوب، إلعادة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، وذلك بهدف بي -الحصمة -الحصى

 اًمواطن )15(عن إصابة  -المتكررة -وأسفرت تلك االعتداءات. بسبب منع قوات االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة

  :في أحداث منفصلة، يوردها التقرير كما يلي، طفالنمن بينهم 

تحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند ف •

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 1/11/2010من صباح يوم االثنين الموافق  8:45حوالي الساعة 

ب بيت الهيا في محافظة شمال غزة،  دون المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، شمال وشمال غر

  .وقوع إصابات بينهم، ما دفع إطالق النار بعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن المنطقة

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

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني 7/11/2010اح يوم األحد الموافق من صب 7:15حوالي الساعة 

متراً، مستهدفةً عدداً  200المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

شمال غرب بيت الهيا في  –ي مكان مخالة إيلي سينا –منهم تواجدوا في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية السيفا 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، )عاماً 19(كرم طالل رزق األدهم : محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بفوق المتوسطة، حيث تسبب العيار في إحداث كسر في 

  .بعض العمال إلى ترك أماكن عملهم، واالبتعاد عن المنطقة هذا ودفع إطالق النار. الساق نفسها
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من صباح يوم األربعاء الموافق  8:15اطلقت الطائرات المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة، عند حوالي الساعة  •

مستهدفة مجموعة من عمال جمع  في محيط مطار غزة الدولي جنوب شرق بلدة الشوكة شرق رفح، 10/11/2010

  .ولم يبلغ عن وقوع أي اصابات في االرواح، واستمر اطالق النار لمدة ساعة تقريباً دوا في المنطقة،الحصى تواج

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

تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام  ، 10/11/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  7:45حوالي الساعة 

، في مكان يبعد عن تلك )إيرز(المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في محيط معبر بيت حانون 

متراً، مستهدفةً عدداً منهم تواجدوا في المنطقة الصناعية المهدمة شمال غرب بيت  200الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في )عاماً 28(ابراهيم يوسف ابراهيم غبن : زة، ما أسفر عن إصابة العاملحانون في محافظة شمال غ

الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بفوق المتوسطة، حيث تسبب العيار في 

في المنطقة نقلوا العامل  هذا وتفيد التحقيقات الميدانية أن بعض العمال المتواجدين. إحداث كسر في الساق نفسها

الجريح على إحدى عربات الكارو، حتى وصلوا مكتب التنسيق واالرتباط في محيط المعبر، وذلك لصعوبة وصول 

  .سيارات اإلسعاف إلى منطقة الحدث، لخطورتها، كونها قريبة من حدود الفصل

يران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، ن •

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 19/11/2010من صباح يوم الجمعة الموافق  9:00حوالي الساعة 

متراً،  200المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

على شاطئ البحر، غرب منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، مستهدفةً عدداً منهم تواجد 

، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر )عاماً 34(محمد اسماعيل الغندور : ما أسفر عن إصابة العامل

 . الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

ركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتم •

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 24/11/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  9:45حوالي الساعة 

متراً،  400المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، شمال غرب بيت حانون، في محافظة شمال غزة، )إيرز(مستهدفةً عدداً منهم تواجد في المنطقة الصناعية المدمرة 

، بشظايا عيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت )عاماً 28(رامي عايش أحمد الشندغلي : ما أسفر عن إصابة العامل

  . فيفةالمصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالط

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، نيران أسلحتها الرشاشة وذلك عند حوالي الساعة  •

م، واستهدفت فيها عمال جمع الحصى يذكر أن عشرات العمال يقوموا 25/11/2010صباح الخميس الموافق  7:00

، وقد تكرر إطالق )جحر الديك(ريج وقرية وادي غزة بجمع الحصى من مجرى وادي غزة، والفاصل بين مخيم الب

  .م24/11/2010النار عند مساء األربعاء الموافق 

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

ه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام ،  تجا27/11/2010من صباح يوم السبت الموافق  9:10حوالي الساعة 

متراً،  450المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

مستهدفةً عدداً منهم تواجد مكان مخالة ايلي سيناي شرقي منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال 
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، بعيار ناري في الساق اليسرى، )عاماً 15(شامخ سعيد شامخ دبس : لعامل الطفلغزة، ما أسفر عن إصابة ا

 . ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

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

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 27/11/2010ن مساء يوم السبت الموافق م 14:30حوالي الساعة 

متراً،  200المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

مال غزة، ما أسفر ، شمال غرب بيت حانون، في محافظة ش)إيرز(مستهدفةً عدداً منهم تواجد قرب معبر بيت حانون 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية )عاماً 21(خالد أشرف محمد أبو ستة : عن إصابة العامل

 . في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفة

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

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 30/11/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:20حوالي الساعة 

متراً،  200المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

طقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة مستهدفةً عدداً منهم تواجد في محيط مخالة ايلي سيناي شرقي من

، وأمين أكرم أمين أبو شاويش )عاماً 21(غسان مسعود خطاب أبو ريالة : شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العاملين

، وأصيب كليهما بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان )عاماً 22(

   .جراحهما بالمتوسطة

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

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 30/11/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:30حوالي الساعة 

متراً،  200يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان 

مستهدفةً عدداً منهم تواجد في محيط مخالة ايلي سيناي شرقي منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت )عاماً 21(نادر محمد مالك األنقر : شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

 . لطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطةالمصادر ا

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

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 28/11/2010من صباح يوم األحد الموافق  8:15حوالي الساعة 

متراً،  250الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ  المباني المهدمة،

، شمال غرب بيت حانون، في محافظة شمال غزة، ما أسفر )إيرز(مستهدفةً عدداً منهم تواجد قرب معبر بيت حانون 

في الساق اليسرى، ووصفت  ، بعيار ناري)عاماً 15(مخلص جواد عطا اهللا المصري : عن إصابة العامل الطفل

 . المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

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

وعمال تكسير ركام ،  تجاه جامعي الحصى 28/11/2010من صباح يوم األحد الموافق  9:15حوالي الساعة 

متراً،  500المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

مستهدفةً عدداً منهم تواجد مكان مخالة ايلي سيناي شرقي منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، )عاماً 27(ايش توفيق الصوص ممدوح ع: غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

  . ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  •

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 28/11/2010الموافق من صباح يوم األحد  9:30حوالي الساعة 

متراً،  100المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

، شمال غرب بيت حانون، في محافظة شمال غزة، ما أسفر )إيرز(مستهدفةً عدداً منهم تواجد قرب معبر بيت حانون 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية )عاماً 20(محمد خليل حسن الزعانين : عن إصابة العامل

  . في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفة

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

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 12/11/2010من صباح يوم الجمعة الموافق  9:00حوالي الساعة 

، في مكان يبعد عن تلك )إيرز(المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في محيط معبر بيت حانون 

المهدمة شمال غرب بيت  متراً، مستهدفةً عدداً منهم تواجدوا في المنطقة الصناعية 200الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في )عاماً 20(بشير سامي بشير عاشور : حانون في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

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

ة، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالي •

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 13/11/2010من صباح يوم السبت الموافق  9:30حوالي الساعة 

، في مكان يبعد عن تلك )إيرز(المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل في محيط معبر بيت حانون 

متراً، مستهدفةً عدداً منهم تواجدوا في المنطقة الصناعية المهدمة شمال غرب بيت  250الحدود مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في )عاماً 22(عمار خليل عطية حمدان : حانون في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

  . الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

ت االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوا •

،  تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام 30/11/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  7:20حوالي الساعة 

متراً،  150ك الحدود مسافة تقدر بـ المباني المهدمة، الذين يتواجدون قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تل

مستهدفةً عدداً منهم تواجد في محيط مخالة ايلي سيناي شرقي منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، )عاماً 31(اسماعيل سعد اسماعيل غبن : شمال غزة، ما أسفر عن إصابة العامل

  . مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة ووصفت المصادر الطبية في
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  استهداف الصيادين

اقترفت قوات االحتالل المزيد من االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على 

تناولها التقرير استهداف قوات فقد شهدت الفترة التي ي. القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

وياتي . ما اسفر عن اصابة احد الصيادين بنيران قوات االحتاللاالحتالل االسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، 

استهداف الصيادين في سياق مستمر من االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في إطار فرضها الحصار 

لى قطاع غزة، والذي تحظر بموجبه قوات االحتالل على الصيادين الفلسطينيين تجاوز مسافة ثالثة أميال بحرية في الشامل ع

نستعرض خالل هذا التقرير  .عرض البحر بعيداً عن الحدود الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، مما يحد من قدرتهم على الصيد

  :االنتهكات الموجهة ضد الصيادين كاالتي

بوارج االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  فتحت •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر 1/11/2010من صباح يوم االثنين الموافق  7:40

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

  .إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى االبتعاد عن منطقة تواجد تلك البوارج، نجاةً بحياتهم

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

،  تجاه عدد من الصيادين الذين تواجدوا على شاطئ البحر، 27/11/2010من مساء يوم السبت الموافق  13:15

أحمد محمود محمد : غرب منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة الصّياد

بية في مستشفى كمال عدوان جراحه ، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الط)عاماً 26(جربوع 

هذا وتفيد التحقيقات الميدانية أن بعض الصيادين الهواة توجهوا بمحاذاة الشاطئ جهة الشمال، ورموا . بالمتوسطة

متراً، قبل أن تستهدفهم قوات االحتالل بشكل  300شباكهم في منطقة تبعد عن حدود الفصل الشمالية مسافة تقدر بـ

  .ريح جربوع يسكن مخيم الشاطئ بمدينة غزةيذكر أن الج. مباشر

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

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر 27/11/2010من مساء يوم السبت الموافق  8:30

لصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض الصيد، دون وقوع إصابات أو خان يونس، مستهدفة ا

  .أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون إكمال أعمال الصيد
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  داخل أراضي قطاع غزة التوغل

مختلفة من قطاع غزة، قامت خاللها اليات االحتالل بتجريف  عمليات توغل في مناطق )8(اإلسرائيلي  نفذت قوات االحتالل

ضمن سياسة قوات االحتالل في استهداف السكان وممتلكاتهم وكل ما يتحرك وتسوية أراضٍ سبق تجريفها، عشرات الدنومات 

االنتفاع من حرم مئات المزارعين من تفي المناطق الفلسطينية القريبة من الحدود، ومحاولة فرض منطقة امنية عازلة 

  :يستعرض التقرير عمليات التوغل كاالتيالحدودي، اراضيهم الزراعية القريبة من الشريط 

صباح األحد  10:00جرافات، وذلك عند حوالي الساعة  3توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بدبابتين و .1

، ووفقا لشهود عيان )جحر الديك(غزة م، انطالقا من السياج الفاصل الواقع شرق قرية وادي 7/11/2010الموافق 

متر، في المنطقة الواقعة شمال مكب النفايات، وتقوم الجرافات  250فقد واصلت االليات توغلها لمسافة تقدر ب

يذكر أن تلك القوات تتوغل بشكل شبه .. بعمليات تسوية ومسح في األراضي ولم يبلغ عن إطالق نار أو قذائف 

  .أسبوعي في المنطقة

قوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الواقعة شمال شرق مخيم المغازي انطالقا من السياج الفاصل،   توغلت .2

م، وواصلت االليات تقدمها معززة بجرافتين 9/11/2010صباح الثالثاء الموافق  9:00وذلك عند حوالي الساعة 

قعة غرب السياج الفاصل وعند حوالي متر وتجري عمليات تسوية في المناطق الوا 250ودبابتين لمسافة تقدر ب

  .  ظهر نفس اليوم أسندت االليات بطائرتين مروحيتين 12:00الساعة 

من صباح يوم  8:00آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  .3

هيا، بمحافظة شمال غزة، لمسافة تقدر ، شمال منطقة السيفا، شمالي غرب بيت ال9/11/2010الثالثاء الموافق 

متقطع للنيران تجاه عدد من عمال جمع الحصى الذين تواجدوا في محيط المكان، ومن ثّم  متراً، وسط إطالق 200ب

 9:30وانسحبت القوة عند حوالي الساعة . باشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة

  .من صباح اليوم نفسه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

من صباح يوم  11:00آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 7(لي، بقوة مكونة من توغلت قوات االحتالل اإلسرائي .4

، منطلقة من الموقع العسكري الكائن شرق بيت حانون، في المناطق الشرقية 10/11/2010األربعاء الموافق 

ث باشرت الجرافات متراً، ثّم اتجهت القوة جنوباً إلى منطقة أبو صفية شرق جباليا، حي 200للمدينة، لمسافة تقدر بـ

عادت القوة المتوغلة أدراجها،  13:00وعند حوالي الساعة . المصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة

  .وانسحبت إلى داخل حدود الفصل من المناطق الشرقية لبيت حانون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

من صباح يوم  7:00آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 10(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  .5

، مكان مخالة نيسانيت الكائنة في المناطق الشمالية الغربية لبيت حانون، شمال أبراج 25/11/2010الخميس الموافق 

متراً، حيث باشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في  400حي الندى، لمسافة تقدر بـ 

عدة حفر قرب حدود الفصل الشمالية، وأثناء تواجد القوة في  -يصاحب القوة -لمنطقة، كذلك أحدث باقر ضخما

من صباح اليوم نفسه فتحت القوة المتوغلة نيران أسلحتها تجاه جامعي الحصى  8:30المكان، وعند حوالي الساعة 

قذيفة مدفعية تجاه عدد من الشبان الذين تواجدوا  ، كما أطلقت)إيرز(الذين تواجدوا في المنطقة الصناعية المدمرة 

  .وانسحبت إلى داخل حدود الفصل في ساعات مساء اليوم نفسه. قرب أبراج الندى، دون وقوع إصابات أو أضرار
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ظهر الثالثاء  11:30توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بحوالي جرافتين ودبابتين وذلك عند حوالي الساعة  .6

متر في المنطقة الشرقية من مخيم البريج والمغازي،  150م، وواصلت توغلها لمسافة تقدر ب23/11/2010الموافق 

  .حيث أجرت األليات تسوية في األراضي الزراعية قبل أن تنسحب من المكان لداخل السياج بعد ساعتين

من صباح يوم  9:00الساعة آليات عسكرية، عند حوالي ) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  .7

، منطلقة من الموقع العسكري الكائن شرق بيت حانون، في المناطق الشرقية للمدينة، 23/11/2010الثالثاء الموافق 

متراً، ثّم اتجهت القوة جنوباً إلى منطقة أبو صفية شرق جباليا، حيث باشرت الجرافات  200لمسافة تقدر بـ

ق تجريفها في المنطقة، ثم اتجهت بعد ذلك إلى المنطقة الواقعة شرق مقبرة الشهداء المصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سب

وعند . اإلسالمية شرقي جباليا أيضاً، وباشرت الجرافات بتسوية أراض وتجريف حشائش نبتت في المنطقة الحدودية

، وانسحبت إلى داخل حدود اتجهت القوة المتوغلة جنوباً إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة 12:00حوالي الساعة 

  .الفصل بعد ساعات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

من صباح يوم  9:30آليات عسكرية، عند حوالي الساعة ) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من  .8

 300بـ  ، شمال كلية الزراعة، في المناطق الشمالية لبيت حانون، لمسافة تقدر25/11/2010الخميس الموافق 

متراً، حيث باشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة، وسط إطالق متقطع للنيران، 

 .من صباح اليوم نفسه 11:00وانسحبت إلى داخل حدود الفصل عند حوالي الساعة . دون وقوع إصابات أو أضرار
  :استهداف المدنيين قرب حدود الفصل

حتالل اإلسرائيلي فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكل شبه واصلت قوات اال

أن قوات االحتالل تستهدف كل من يقترب  المركز لدى المعلومات المتوفرةوتشير . يومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة

، في محاولة منها متر داخل أراضي القطاع) 1000(ن اوز في بعض األحيامن المناطق الحدودية شماالً وشرقاً، لمسافات تتج

 استهداف المدنيين قرب حدود الفصليستعرض التقرير ، لفرض منطقة أمنية عازلة تشكل شريطاً حدودياً بمحاذاة حدود الفصل

  :كاالتي

من مساء يوم الثالثاء الموافق  4:00تمكنت طواقم االسعاف التابعة للهالل االحمر الفلسطيني عند حوالي الساعة  •

عاماً، من منطقة السناطي بالقرب من الشريط ) 34(،من نقل المصاب محمود محمد محمد شرير 2/11/2010

الحدودي الفاصل شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، الى مستشفى غزة االوروبي لتلقي العالج، وذلك 

، ووفق المعلومات المتوفرة لدى المركز فان المصاب يعاني من مرض بالتنسيق مع الجنة الدولية للصليب االحمر

نفسي، وبان قوات االحتالل فتحت نيران اسلحتها الرشاشة عند اقترابه من الشريط الحدودي الفاصل، ما اسفر عن 

  .  اصابته بعيار ناري اعلى كاحل قدمه اليسرى

عاما، )35(اطن حسام حافظ الخالدي البالغ من العمر وصل الي مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح المو •

م، جراء إصابته بعيار ناري في الكتف األيمن 2/11/2010صباح الثالثاء الموافق  11:20وذلك عند حوالي الساعة 

وقد أصيب الخالدي بينما كان يعمل على جمع األدوات البالستيكية القديمة من مكب النفايات الواقع شمال شرق . 

الجدير بالذكر تواصل  قوات االحتالل اإلسرائيلي تطلق . ، ووصفت جراحه بالمتوسطة)جحر الديك(وادي غزة قرية 

، وخالل )فيما يسمى المنطقة العازلة(نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي على طول الحدود وسط قطاع غزة 

السلقا بسبب إطالق النار العشوائي من  األسبوع الماضي أجبر عدد من العمال على ترك حقول الزيتون شرق وادي

  .تلك القوات المتمركزة قرب السياج الفاصل
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

جدوا قرب حدود الفصل، ،  تجاه عدد من الشبان الذين توا18/11/2010من صباح يوم الخميس الموافق  15:30

متراً، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر  400في مكان يبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر بـ 

بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه  احد الشبانعن إصابة 

  .بالمتوسطة

ي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها بكثافة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيل •

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل 29/11/2010من صباح يوم االثنين الموافق  10:30

من المنطقة، نجاةً  مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، شرقي بيت حانون، ما حذا بهم إلى ترك أعمالهم، والفرار

  . بحياتهم

من بعد ظهر يوم االثنين  12:30عند حوالي الساعة نيران اسلحتها الرشاشة  فتحت قوات االحتالل االسرائيلي •

ها المبادرة المحلية في بيت حانون، بحشد تنظممناهضة للمنطقة العازلة، سلمية مسيرة تجاه  ،29/11/2010الموافق 

من بينهم عدد من المتضامنين األجانب، يحملون األعالم الفلسطينية، عند وصولهم مسافة  مشاركاً تقريباً،) 40(يضم 

 االمر الذي دفع، )إيرز(متراً في المنطقة الواقعة شرق معبر بيت حانون  300تبعد عن حدود الفصل الشمالية 

  .ثّم ابتعدوا عن المكان، فراراً بحياتهمالى التراجع المشاركين 

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

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل 30/11/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  10:40

بيان : يا، ما أسفر عن إصابة المزارعمزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، في منطقة بورة أبو سمرة، شمال بيت اله

متراً من  400، بعيار ناري في الساق اليسرى، بينما تواجد على مسافة تقدر بـ)عاماً 26(فاروق أحمد طنبورة 

حدود الفصل الشمالية، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة، ودفع طالق النار 

مع الحصى الذين تواجدوا في محيط المنطقة إلى ترك أعمالهم، والفرار من المنطقة، الكثيف بالمزارعين وعمال ج

وتفيد التحقيقات الميدانية أن طنبورة تاجر يشتري محصول البطاطا من المزارعين ويبيعها لتجار . نجاةً بحياتهم

قرب  الحصى الذين انتشروااألسواق، كما تفيد المعلومات الميدانية أن المنطقة اختلطت بالمزارعين وعمال جمع 

 .حدود الفصل شمال بيت الهيا
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 قصف صاروخي ومدفعي

حيث تم قوات االحتالل االسرائيلي عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة،  واصلت

من المواطنين والحاق  ن اصابة عددالتي يتناولها التقرير، أسفرت عقصف مدفعي وصاروخي خالل الفترة  عملياترصد 

 حالة الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهمالى  باإلضافة، اضرار مادية بممتلكات المواطنين

  :ويورد التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي. نتيجة تكرار عمليات القصف

نيران أسلحتها الرشاشة في المنطقة العازلة شرق مخيم البريج وذلك عند حوالي  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

م، تخلله إطالق قذيفة مدفعية سقطت في منطقة فارغة ولم 3/11/2010من مساء األربعاء الموافق  19:30الساعة 

  .يبلغ عن وقوع إصابات

من مساء يوم السبت الموافق  22:10 قصفت الطائرات الحربية االسرائيلية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة •

منطقة الشريط الحدودي مع مصر غرب بوابة صالح الدين جنوب رفح، دون إصابات تذكر في  6/11/2010

  .صفوف المواطنين

، 06/11/2010من مساء يوم السبت الموافق  10:10قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  •

ارض خالية شرق في منطقة السريج شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس، تبعد مسافة بصاروخ أطلقته طائرة حربية 

في  متر تقريباً عن شريط الفصل الحدودي شرق خان يونس،  ولم يسفر القصف عن وقوع أي إصابات 500

  .األرواح

، موقع 19/11/2010مساء يوم الجمعة الموافق  3:50قصفت طائرات االحتالل االسرائيلي عند حوالي الساعة  •

غرب خان )جانور (للتدريب تابع لسريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي، يقع الموقع في محررة 

  .يونس، اسفر القصف عن الحاق اضرار مادية بالموقع، فيما لم يسفر عن اي اصابات باألرواح

، غرفة 19/11/2010الجمعة الموافق مساء يوم  3:50قصفت طائرات االحتالل االسرائيلي عند حوالي االساعة  •

متر عن  800زراعية تقع في منطقة الزنة شمال شرق بلدة بني سهيال شرقي خان يونس، تبعد مسافة تقدر بحوالي 

) 13(شريط الفصل الحدودي، اسفر القصف عن تدمير الغرفة بشكل كامل، واصابة الطفلة حليمة عوده ابو خشان 

ير ركام الغرفة، نقلت على اثرها الى مستشفى ناصر لتلقي العالج ووصفت جراحها عاما، بجروح وشظايا نتيجة تطا

  .بالمتوسطة

من مساء يوم الجمعة الموافق  22:55قصفت الطائرات الحربية االسرائيلية بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  •

ط أحدها على مخزن مستهدفة الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة يبنا جنوب رفح، حيث سق 19/11/2010

  .للوقود، ما تسبب باشتعال حريق تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه، دون التبليغ عن إصابات

م، 19/11/2010من يوم الجمعة الموافق  15:00قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  •

، والذي يبعد مسافة تقدر )دوار أبو ثائر(ايات، قرب بصاروخين منزل يقع شمال قرية وادي السلقا، شارع مكب النف

متر من السياج الفاصل، ووفقا للمعاينة الميدانية فقد دمر القصف منزل كان يستخدم من قبل أصحابه  600ب

،  تعود ملكيتهما )مترمربع5600(متر مربع، يقع في قطعة أرض تقدر مساحتها ب 70كمصيف تقدر مساحته ب

عاما، حيث تسبب القصف بتدمير المنزل بشكل كلي )43(بحي الشرفا، البالغ من العمر للمواطن محمد عالء ص

،  كما تضررت عدد من األشجار المحيطة بالمنزل، الجدير )دوالب-أثاث -كراسي البالستيك(وتدمير محتوياته من 
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وطفل داخل منزلهما  لحظة القصف،  كما أصيب أربع مواطنين من بينهم سيدتين بالذكر أن المنزل لم يكن مأهول

عاما، جاء فيها )45(المجاور للمنزل المستهدف، ووفقا إلفادة السيدة رقية شعبان حسين أبو مصطفى البالغة من العمر 

بينما كنت في منزلي والمسقوف باالسبستوس والصفيح، وكنت أجلس في صالة المنزل وكان في زيارتي أوالدي " 

ن وتناثرت الحجارة والغبار أعقبه صوت انفجار أشد قوة تسبب في سقوط وأقاربي، سمعت صوت انفجار هز المكا

عاما، وكانت الدماء )20(أجزاء من المنزل وقد هربت في محيط المنزل وتفرق أوالدي وشاهدت ابني عبد العزيز 

 تنزف من رأسه كما شعرت بألم في الجانب األيسر من جسدي وفقدت الوعي ونقلت إلي مستشفى شهداء األقصى

، قد أصيب ) عامين ونصف(لتلقي العالج، حيث علمت أن حفيدي إبراهيم سليمان أبو مصطفى البالغ من العمر 

عاما، بحالة من )28(بنزيف في األنف، كما أصيبت زوجة نجلي وتدعى وجدان سمير أبو مصطفى البالغة من العمر 

وشاهدت منزل جارنا . ستشفى في اليوم التاليالهلع وانهيار عصبي، باإلضافة ألبني عبد العزيز، وقد غادرت الم

  .محمد الشرفا مدمر بشكل كلي، كما شاهدت منزلي متضرر بشكل جزئي

  إلعتقال السياسي والحجز التعسفيا

االحتالل توغلت قوات حيث اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل الفترة التي يتناولها التقرير احد عمال جمع الحصى، 

،  24/11/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  6:00من حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة  بقوة راجلة،اإلسرائيلي 

مكان مخالة ايلي سيناي، الواقعة شرق منطقة السيفا، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وفتحت نيران أسلحتها 

مة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في مكان يبعد عن تلك الحدود تجاه جامعي الحصى وعمال تكسير ركام المباني المهد

، من سكان بيت الهيا، )عاماً 24(ابراهيم طلعت ابراهيم األشقر : متراً، وطادرتهم، ثم اعتقلت العامل 300مسافة تقدر بـ 

قسم التحقيق في معتقل  أن قوات االحتالل أودعته -بعد تدخل محامي المركز -وتبين. واقتادته إلى داخل حدود الفصل

  .عسقالن
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  الحركةصار والقيود على حرية الح

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

 أعضاء أو إقامات ةوحمل طلبة من ومسافرين مرضى بمغادرة سمحت كما. غزة قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح

فيما تواصل سلطات االحتالل عرقلة مرور عشرات  .المحاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأتي التي األجنبية الوفود

حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعالج كما  المرضى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور،

بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعالج و الجدير   والمستشفيات اإلسرائيلية بدون مبرر، في مستشفيات الضفة الغربية

 .في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعالج من أمراض ال يتوفر لها عالج في مستشفيات القطاع

  :كاآلتي المعابر لعمل موجز التقرير ويورد

  )كارني(معبر المنطار 

 الثانيتشرين  شهر خالل غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً ايام) 9( لمدة المنطار معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 حصمة أدخلت لوكالة الغوث،) 256(منها  والحبوب، باالعالف محملة شاحنة) 841( توريد خاللها أتاحت 2010 )نوفمبر(

سمحت قوات االحتالل بفتح المعبر بشكل جزئي لمدة يوم بينما  يوماً،) 21( رداتالوا وجه في االغالق ايام عدد بلغ بينما

  .شاحنة من التوت االرضي) 1(واحد، سمحت خالله بتصدير 

  )ايرز(معبر بيت حانون 

 المرضى سفر على قيودا وتفرض غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معبر إغالق االحتالل قوات تواصل

 السفارات، وموظفي الصحفيين ودخول الدولية، المؤسسات في العاملين واألجانب العرب الموظفين مرور وعلى رافقيهم،وم

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

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

 فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية أو دينية ألغراض المسافريني وكذلك المرور من العمال يحرم حيث

 معوقات المعبر عن للمرور لالزمةا التصاريح إصدار عملية تصاحب كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول لهم المسموح عدد

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

 من تمكنيوماً، حيث ) 26(سمحت بفتح المعبر بشكل جزئي مدة  فيما ،ايام) 4( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

من موظفي المنظمات ) 805( وعدد. من المرافقين لهم) 584( وعدد من المرضى،) 596( ايرز معبر لخال من العبور

من كبار ) 285( وعدد. من الصحفيين) 75( وعدد". السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 131( وعدد. الدولية األجانب

، 1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 289( وعدد. من التجار الفلسطينيين) 343( وعدد. BMCرجال األعمال 

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 37( وعدد. الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع

  :البري رفح معبر

كل اسبوع  ة والسبت منمعبر رفح أيام الجمع خالل الفترة التي يتناولها التقرير قرار باغالقإدارة الموانئ المصرية أصدرت 

وحتى يوم السبت  15/11/2010، كما قررت إغالق معبر رفح اعتباراً من صباح يوم االثنين الموافق كإجازة اسبوعية رسمية

  .بمناسبة عيد األضحى المبارك 20/11/2010الموافق 

مرضى والجرحى ومرافقيهم، خالل شهر نوفمبر حيث سمحت لل) يوم 24(سمح بفتح معبر رفح لعدة ساعات، جزئياً  لمدة 

بينهم حجاج بيت اهللا الحرام، والمرضى وحملة اإلقامات ) 10.408(باإلضافة لعودة العالقين، وبلغ عدد المغادرين من المعبر 
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والتأشيرات وحملة الجوازات األجنبية والتنسيقات والحاالت اإلنسانية والطلبة،  ومن الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع 

من بينهم حجاج بيت اهللا الحرام، وجرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري ) 10.724(غزة، وسمح بعودة 

  .مسافر) 707(من المعبر، وبلغ عدد المرجعين 

  :)كيرم شالوم(معبر كرم أبو سالم 

حيث سمحت  2010 نوفمبرن شهر يوماً م) 17(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يوميا خالل 

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، وأنواع من المواد المختلفة االستخدام، ) 3435(بدخول 

) 113(، و)طن 2523.103(شاحنة محملة بغاز طهي تحمل ) 82(كما سمحت تلك القوات بدخول . والمساعدات اإلنسانية

، )لتر 77.750(شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 2(دخول عدد ). لتر 4736.191(الر الصناعي تحمل شاحنة محملة بالسو

  ).لتر 246.341(شاحنة محملة بالسوالر تحمل ) 6(ودخول عدد 

كما لوحظ ،) سيارة 120( حيث سمحت بادخال ،2010 نوفمبرشهر قوات االحتالل بإدخال أصناف جديدة خالل  سمحتكما 

  .حتالل بإدخال أصناف جديدةسماح قوات اال

  :معبر صوفا

مخصص إلدخال  يوماً اغالقا كلياً، وهو معبر) 30(اغلقت قوات االحتالل المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير والبالغة 

  .مواد البناء والعمال فقط
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  الخاتمة

  

مع السكان المدنيين لقانون الدولي اإلنساني في تعاملها أظهر التقرير استمرار انتهاكات قوات االحتالل لحقوق اإلنسان وقواعد ا

   .أسلحة محظورة كالقذائف المسماريةفي قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة واستخدام 

التي تسعى  مناطق الحدوديةكما واصلت توغالتها شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهدفت عمال جمع الحصى وسكان ال

تلك القوات لالستيالء على شريط يمتد بمحاذاة حدود قطاع غزة، ما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان 

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

  .الشرقية والشمالية للقطاع يحرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهمالزراعية القريبة من الحدود 

يظهر التقرير استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين واالعتقاالت الموجهة ضدهم واالعتقاالت التعسفية للمدنيين، كما و

فراد بما في ذلك عدد يتناول الحصار واإلغالق حيث يعرض لحجم الحركة على المعابر التجارية وتلك المخصصة لأل

  . 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 نساننتهك جملة حقوق اإليوالحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع واستمرار ، قطاع غزة

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

ما يعني حرمانهم من مزاولة بما 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، 

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

  . المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوصاألراضي الفلسطينية 

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

ينية المحتلة والعمل على تطبيق العدالى في األراضي الفلسط. لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  .من أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالةاإلسرائيليين و بالحر مجرميومالحقة 

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

  .المحتلة وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية

  

 انتهى

   

  


