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  مقدمة
  

، استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، 2010) أبريل(شهر نيسان  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل

وارتكاب المزيد من االنتهاكات لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي، يستعرض هذا التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية وفق 

  .التسلسل الزمني لوقوع األحداث

، الذي يخولها القبض 1650اإلسرائيلي الشروع في تنفيذ قرارها العنصري رقم يبدأ التقرير بتناول إعالن سلطات االحتالل 

على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من 

ن الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية اإلقامة حق اإلنسال اًويشكل هذا القرار انتهاك. فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها

كما يشكل انتهاكاً جسيماً لحق اإلنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف  .داخل بلده وحق اختيار مكان إقامته

  .أسرة وبرعاية والديه
  

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

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

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

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

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

  .نمات الزراعيةعمليات توغل، جرفت خاللها آليات االحتالل عشرات الدو) 10(التقرير 
  

وفي السياق نفسه صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءاتها الموجهة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث 

استهدفت بشكل متكرر تجمعات سلمية لمدنيين فلسطينيين خالل مشاركتهم في مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل 

الفلسطينيون منذ مطلع شهر مارس الماضي بالتوجه في مسيرات سلمية أسبوعية  وقد شرع. الحدودي شمال وشرق قطاع غزة

للممارسات  تعبيراً عن رفضهم والتجمع في المناطق التي تسعى قوات االحتالل إلى تحويلها إلى منطقة أمنية عازلة 

ات المزارعين من الوصول إلى اإلسرائيلية التي تسعى إلى االستيالء على أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين وتحرم مئ

وأسفر إطالق النار من قبل تلك القوات تجاه المدنيين عن مقتل . حقولهم ومزارعهم، وتضامناً مع المزارعين وسكان المنطقة

البالغة من " ديانكا زاميت"الناشطة األجنبية مواطنين بجراح في أحداث متفرقة، كان من بينهم ) 4(شاب فلسطيني وإصابة 

  .بجراح طفيفة وهي من حركة التضامن الدوليةحيث أصيبت ) عاماً 28(العمر 
  

استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه  2010كما شهد شهر ابريل 

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

قوات االحتالل اإلسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حاالت إطالق النار اتجاههم و مالحقتهم بالزوارق 

  .الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر

في حيث اعتقلت قوات االحتالل وخالل الفترة التي يتناولها التقرير واصلت قوات االحتالل سياسة االعتقال والحجز التعس

حصول ، أحدهم مريض توجه إلى معبر ابرز للعلى معبر ايرز، بيت حانون، شمال القطاع اإلسرائيلي مواطنين فلسطينيين

بينما كان قادماً صحبة ، واألخر تم اعتقاله عالجه في المشافي اإلسرائيلية من إصابة تعرض لها في وقت سابقلعلى موافقة 

  .قطاع غزةقر إقامتهم في األردن إلى عائلته من م
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  1650العنصري رقم  العسكريقرار ال
سلطات االحتالل اإلسرائيلي الشروع في تنفيذ قرارها  عالنإتمثل في شهدت الفترة التي يتناولها التقرير تصعيد خطير 

ويقيم في الضفة الغربية  ، والذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة1650العنصري رقم 

حق  ويشكل هذا القرار انتهاك. وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها

كما يشكل انتهاكاً جسيماً . اإلنسان الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية اإلقامة داخل بلده وحق اختيار مكان إقامته داخل بلده

  .اإلنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة وبرعاية والديهلحق 
  
من محافظة طولكرم إلى قطاع غزة باعتباره من سكان  سلطات االحتالل مواطنأبعدت ، 1650في تطبيق لألمر العسكري و

سكان قرية ذنابة شرق  ، من)عاماً 38(أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطن أحمد سعيد محمد صباح حيث .غزة

، وحكمت عليه 1/11/2001وكانت قوات االحتالل اعتقلته بتاريخ . محافظة طولكرم في الضفة الغربية، إلى قطاع غزة

شمال ' ايرز'على معبر بيت حانون  21/4/2010وقد أطلق سراحه مساء يوم األربعاء الموافق . بالسجن لمدة تسع سنوات

يذكر أن المواطن أبلغ بقرار اإلبعاد قبل تنفيذ . تنتظره على حاجز الظاهرية في الضفة الغربيةقطاع غزة، بينما كانت أسرته 

اإلبعاد مباشرةً، وأن إدارة السجون اإلسرائيلية أبلغته أنه سيبقى في السجن لمدة ستة أشهر إضافية، وسيتعرض إلجراءات 

  . عقابية أخرى إذا رفض تنفيذ قرار اإلبعاد
  :فيها جاءلمركز الميزان لحقوق اإلنسان مشفوعة بالقسم إفادة صباح وتفاصيل نقله قسرياً صرح بله  ما تعرضحول و
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لالحتجاج على قرار اإلبعاد، وأنه أعلن للمركز أنه ) إيرز(يذكر أن المبعد صباح سيقيم خيمة اعتصام عند معبر بيت حانون 

  .سيبقى فيها إلى أن تتم عودته إلى طولكرم ليقيم مع أسرته
 

ت االحتالل في السابق، والتي وتأتي جريمة النقل الجبري الجديدة هذه في سياق سلسلة من الممارسات الشبيهة التي نفذتها قوا

فلسطينياً  13شرعت قوات االحتالل في تصعيدها بشكل خاص منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أقدمت على نفي 

كما أجبرت . 10/5/2002إلى جزيرة قبرص، وإجبار ست وعشرين آخرين على االنتقال إلى غزة، يوم الجمعة الموافق 
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، وأبعدت محمود سليمان السعدي 2002/ 4/9تصار محمد أحمد عجوري على االنتقال إلى غزة بتاريخ األخوين كفاح وان

 .إلى غزةاريين من سكان الضفة الغربية ، كما اتخذت قرارات تقضي بإبعاد معتقلين إد18/5/2003بتاريخ 

  
في الضفة الغربية، والذي ' منع التسلل'ن بشأ 1650كما تأتي عملية اإلبعاد هذه بعد إصدار األمر العسكري اإلسرائيلي رقم 

ويشار هنا . يقضي بحق القائد العسكري اإلسرائيلي بإبعاد أي شخص ال يحمل تصريح من قوات االحتالل من الضفة الغربية

ائيل تعديل هو قطاع غزة، حيث رفضت إسر 1994إلى أن عنوان المبعد صباح حسب بطاقة الهوية التي أصدرت في العام 

غير . 2000آالف الفلسطينيين الذين انتقلوا من قطاع غزة وأماكن أخرى إلى الضفة الغربية منذ العام ن إقامة عشرات عناوي

أن قوات االحتالل لم تبلغ صباح بقرار اإلبعاد قبل تنفيذه، ولم تعطه الفرصة الستئناف القرار أمام أية هيئة أو لجنة قضائية أو 

  .تها العسكرية التي تشكل بذاتها انتهاكات للقانون الدوليعسكرية، وذلك في مخالفة لقرارا
  
 المفرطة والمميتةاستخدام القوة  

الفترة التي خالل فلسطينيين  )5(استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين حيث قتلت واصلت قوات االحتالل 

لقوة ا هاستخداماو قوات االحتالل القتلتعمد ويظهر  .مختلفةخر بجروح أ اًصابت عدد، وأالتقرير في قطاع غزةيغطيها 

التي ينظمها الفلسطينيون تضامناً مع سكان المناطق الحدودية  ميةسلال اتمسيرلل ها المتكررفي استهداف المميتة،و ةمفرطال

  شرقي حي الشجاعيةحداها وللحيلولة دون نجاح قوات االحتالل في فرض منطقة أمنية عازلة، والتي تسبب إطالق النار على إ

   .2010مطلع شهر نيسان  قتل الشاب احمد سليمان ديب في

ضمن هذا السياق خالل الفترة التي يغطيها على النحو مركز الميزان لحقوق اإلنسان قها وثستعرض التقرير االنتهاكات التي ي

  :اآلتي

مساء يوم الجمعة الموافق من  6:00حوالي الساعة  عثرت طواقم االسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني عند •

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

ور على قبيل العثيام أثمانية الدغمة  فقد أثرهذا وقد . الغرب من حدود الفصل الشرقية شرق عبسان الجديدة شرقي خان يونس

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

مصحوبة بالقذائف نيران أسلحتها  فتحت قوات االحتالل المتمركزة قرب السياج الفاصل، في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، •

مروان فرج  :إصابة المواطنين وتسبب القصف في ،13/4/2010ح الثالثاء الموافق صبا 5:00عند حوالي الساعة المدفعية 

الجسم، حيث نقل إلى مستشفى شهداء األقصى في متفرقة من ،  بشظايا في أنحاء )عاماً 22(محمد الجربة، البالغ من العمر 

كان النصيرات عثر على جثمانه عند انسحاب من س ،)عاماً 27(ووائل محمود أبو جالل  وفاته،مدينة دير البلح وأعلن عن 

 .اآلليات اإلسرائيلية من المنطقة
  

من  ،)اًعام 23( ،محمد محمود محمد اسليم، المتمركزة إلى الشرق من معبر نحال عوز شرق مدينة غزة قوات االحتالل، قتلت •

خالل توغلها ، 16/4/2010موافق من صباح يوم الجمعة ال 9:00سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، عند حوالي الساعة 

قامت بإطالق عدة قذائف مدفعية على حيث الفلسطينية إلى الغرب من المعبر متر داخل األراضي  200 قدرت بحوالي مسافةل

من  11:00وانسحبت قوات االحتالل عند حوالي الساعة هذا  .محيط المنطقة كما صاحب التوغل تغطية من طائرات االحتالل

  .فسه، حيث توجهت طواقم اإلسعاف إلى المنطقة وانتشلت جثة الشهيد اسليم من هناكصباح اليوم ن
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  السلميةاملدنية  املسرياتاستهداف 
استهدفت بشكل متكرر جتمعات ، حيث ضد السكان املدنيني يف قطاع غزةاملوجهة  من اعتداءاا اإلسرائيليصعدت قوات االحتالل 

وقد شرع . مشال وشرق قطاع غزة تهم يف مسريات سلمية بالقرب من شريط الفصل احلدوديخالل مشارك فلسطينينيدنيني ملسلمية 
بالتوجه يف مسريات سلمية أسبوعية والتجمع يف املناطق اليت تسعى قوات االحتالل إىل مارس املاضي شهر طلع الفلسطينيون منذ م

أجزاء كبرية من أراضي ائيلية اليت تسعى إىل االستيالء على للممارسات اإلسر تعبرياً عن رفضهم حتويلها إىل منطقة أمنية عازلة 
إطالق النار من سفر وأ. وتضامناً مع املزارعني وسكان املنطقةالفلسطينيني وحترم مئات املزارعني من الوصول إىل حقوهلم ومزارعهم، 

الناشطة كان من بينهم  ،فرقةحداث متمواطنني جبراح يف أ )4( وإصابةمقتل شاب فلسطيين عن قبل تلك القوات جتاه املدنيني 

 التقرير  يورد .بجراح طفيفة وهي من حركة التضامن الدولية أصيبتحيث ) عاماً 28(البالغة من العمر " ديانكا زاميت"األجنبية 
  :كاآليتهذه االنتهاكات 

  

من مساء  12:20ند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها، ع •

، تجاه التجمع السلمي األسبوعي  الذي تنظمه الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني، حيث 6/4/2010يوم الثالثاء الموافق 

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

ولكن إطالق النار كان في الهواء، وفي الرمال، وليس . خالة ايلي سيناي، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزةم

ولم يستكمل المشاركين فعاليتهم، وانسحبوا بعد دقائق من . بشكل مباشر، وبغرض إرهاب المشاركين، دون وقوع إصابات

تكون من فصائل منظمة التحرير، ولفيف من المؤسسات األهلية، وتنظم نشاطاً الجدير ذكره أن الحملة الشعبية ت. إطالق النار

أسبوعياً كل يوم ثالثاء في مكان قريب من حدود الفصل في محافظة شمال غزة، وتأتي هذه األنشطة تضامناً مع المزارعين 

امة قوات االحتالل اإلسرائيلي منطقة وضد إق. الفلسطينيين الذين ال يتمكنون من الوصول ألراضيهم الكائنة قرب حدود الفصل

 .أمنية عازلة بمحاذاة تلك الحدود، أو محاوالت فرضها بالقوة
 

الثالثاء  ليلمنتصف  الية، نيران أسلحتها، عند حواليفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشم •

ظمه الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني، حيث تواجد حوالي ، تجاه التجمع السلمي األسبوعي الذي تن20/4/2010الموافق 

مشاركاً في المسيرة األسبوعية للحملة على مسافة تبعد أمتاراً قليلة عن حدود الفصل الشمالية، شمال مخالة ايلي سيناي،  150

ل، وليس بشكل مباشر، ولكن إطالق النار كان في الهواء، وفي الرما. شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة

. ولم يستكمل المشاركين فعاليتهم، وانسحبوا بعد دقائق من إطالق النار. وبغرض إرهاب المشاركين، دون وقوع إصابات

الجدير ذكره أن الحملة الشعبية تنظم نشاطاً أسبوعياً كل يوم ثالثاء في مكان قريب من حدود الفصل في محافظة شمال غزة، 

. تضامناً مع المزارعين الفلسطينيين الذين ال يتمكنون من الوصول ألراضيهم الكائنة قرب حدود الفصلوتأتي هذه األنشطة 

 .وضد إقامة قوات االحتالل اإلسرائيلي منطقة أمنية عازلة بمحاذاة تلك الحدود، أو محاوالت فرضها بالقوة
  

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

م، تجاه مسيرة سلمية نظمتها الحملة الشعبية لمقاومة الحزام 24/4/2010من ظهر يوم السبت الموافق  12:00حوالي الساعة 

در األمني، حيث أطلقت قوات االحتالل النار تجاه المشاركين حين اقترابهم ألمتار قليلة من حدود الفصل شرق قرية المص

بجراح طفيفة وهي من  )عاماً 28(البالغة من العمر  "ديانكا زاميت"وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة الناشطة األجنبية 
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بجراح متوسطة، ) عاماً 35(بجراح طفيفة، والمواطنة هند القرعان ) عاماً 16(حركة التضامن الدولية، والطفل نضال النقلة 

 .بجراح طفيفة) اًعام 70(والمواطن سليمان البحيري 
  

ظهر من  12:00حوالي الساعة  عندشرقي مدينة خان يونس، المتمركزة عند حدود الفصل أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  •

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

كان المشاركون في المسيرة قد توجهوا إلى مسافة قريبة من الشريط الحدودي وهم و .ان الكبيرةاألمني، شرقي بلدة عبس

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

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

 .إصابات
  

، )عاماً 19(أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة عن وفاة الشاب أحمد سليمان سالم ديب، البالغ من العمر  •

ا أثناء مشاركته في مسيرة ، متأثراً بجراح أصيب به28/4/2010من مساء يوم األربعاء الموافق   4:15 عند حوالي الساعة

حي الشجاعية شرق شرقي سلمية نظمتها الحملة الشعبية لمواجهة المنطقة األمنية العازلة، وذلك قرب الشريط الحدودي الفاصل 

سيرة على الم هنفس من ظهر اليوم 12:30وقد أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها عند حوالي الساعة . مدينة غزة

األيمن أدي إلي متر عن الحدود الفاصلة، وأصيب بعيار ناري في الساق  30 حواليمسافة تقدر بية، حيث كان ديب يبعد السلم

  .تسبب في وفاتهمما قطع شريان رئيسي 
من صباح يوم  11:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها، الساعة  •

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

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

  .رفح، دون وقوع إصابات
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  ستهداف الصيادينا
اقترفت قوات االحتالل املزيد من االنتهاكات املوجهة ضد الصيادين الفلسطينيني، يف إطار احلصار الشامل الذي تفرضه على القطاع 

فقد شهدت الفترة اليت يتناوهلا التقرير استهداف قوات االحتالل . وحترم سكانه من حقهم يف العمل وتنتهك مجلة حقوقهم اإلنسانية
حلربية املطاطية حىت مالحقتهم بالزوارق اطالق النار جتاههم وإرار حاالت ين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكللصياد اإلسرائيلي

  :يتكاآلنستعرض خالل هذا التقرير االنتهكات املوجهة ضد الصيادين . شاطئ البحر
  

بشكل مكثف، عند  ذائفها المدفعيةض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة وقالمتمركزة في عر ةاإلسرائيلي الحربيةبوارج الفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في بحر بيت 1/4/2010من صباح يوم الخميس الموافق  7:00حوالي الساعة 

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

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

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

ام المركب الذي كان يستقله في عوام في عرض البحر يقع ، جراء إصطد21/4/2010يوم األربعاء الموافق  من فجر 3:30

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

 .بالمتوسطة
  

الخميس الموافق  مفتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي الحربية المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها بشكل كثيف فجر يو •

تجاه مراكب صيد فلسطينية كانت متواجدة غرب منطقة الواحة في البحر مقابل مدينة بيت الهيا، شمال قطاع  22/4/2010

تكرر إطالق النار على قوارب الصيد الفلسطينية عند حوالي هذا و. أضرار نتيجة هذا الحادثهذا ولم تقع إصابات أو . غزة

  .من فجر اليوم نفسه 4:00لي الساعة ، ثم عند حوا3:00الساعة 
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  داخل أراضي قطاع غزة التوغل
منات ضمن وبتجريف عشرات الداحلربية  الياتلفة من قطاع غزة، قامت خالهلا آنفذت قوات االحتالل  عمليات توغل يف مناطق خم

لفلسطينية القريبة من احلدود، وحماولة فرض سياسة قوات االحتالل يف استهداف السكان وممتلكام وكل ما يتحرك يف املناطق ا
يستعرض التقرير عمليات احلدودي، الزراعية القريبة من الشريط  أراضيهمرم مئات املزارعني من االنتفاع من حتعازلة  أمنيةمنطقة 
  :كاآليتالتوغل 

  

 الموافق وم األربعاءمن صباح ي 11آليات عسكرية عند حوالي الساعة ) 9(توغلت قوات االحتالل بقوة مكونة من  •

متراً، وباشرت الجرافات 500، في منطقة أبو صفية شرق جباليا، في محافظة شمال غزة، لمسافة تقدر بـ 7/4/2010

ليات المتوغلة مسارا لها نحو الجنوب، وعند حوالي م اتخذت اآلث .المصاحبة للقوة بتسوية أراضي سبق تسويتها في المكان

، من مساء اليوم نفسه، تجاوزت مقبرة الشهداء اإلسالمية شرق جباليا جنوبا إلى المناطق الزراعية لشرق غزة 12:30الساعة 

 .قبل أن تنسحب إلى داخل الخط األخضر
 

الموافق  من صباح يوم الخميس 9:00والي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، عند ح •

ارة شرقي خان يونس وتحركت تلك من حدود الفصل شرق بلدة القر ، انطالقاًمتر 500، مسافة تقدر بحوالي 8/4/2008

متر إلى الغرب من  500ليات على مسافة تقدر بحوالي ودي تجاه الجنوب، وتمركزت تلك اآلالشريط الحد ةليات بمحاذااآل

د الفصل الشرقية شرق عبسان الجديدة شرقي خان يونس وشرعت في اعمال تسوية وتجريف الراضي زراعية تم حدو

 .تجريفها خالل عمليات توغل سابقة
  

في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، عند حوالي الساعة  المتمركزة قرب السياج الفاصل ،يليقوات االحتالل اإلسرائفتحت  •

المواطنين وتسبب القصف في قتل . ، نيران أسلحتها المصحوبة بالقذائف المدفعية13/4/2010الموافق صباح الثالثاء  5:00

نقل إلى مستشفى والجسم،  متفرقة من بشظايا في أنحاء حيث أصيب، )عاماً 22(مروان فرج محمد الجربة، البالغ من العمر 

من سكان النصيرات عثر على ، )عاماً 27(مود أبو جالل شهداء األقصى في مدينة دير البلح وأعلن عن وفاته،  ووائل مح

اثنين آخرين بجراح وصفت المصادر  ابةصأسفرت االشتباكات عن إكما  .جثمانه عند انسحاب اآلليات اإلسرائيلية من المنطقة

  .الطبية جراح أحدهم بالخطيرة
  

من منتصف يوم  12:00عند حوالي الساعة ليات عسكرية، آ) 10(اإلسرائيلي، بقوة مكونة من توغلت قوات االحتالل  •

متراً، في المنطقة الواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرقي جباليا،  300، لمسافة تقدر بـ14/4/2010األربعاء الموافق 

في محافظة شمال غزة، وذلك وسط إطالق كثيف للنيران في محيط المكان، كما أطلقت قذيفتين مدفعيتين في محيط منطقة 

وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة . لتوغل، ما أجبر المزارعين المتواجدين في مزارعهم على ترك أعمالهم والفرار بحياتهما

المتوغلة في تسوية أراضٍ سبق تجريفها في المنطقة، كذلك أحرقت قوات االحتالل بعض األعشاب والمزروعات الكائنة في 

من مساء اليوم نفسه، حيث  13:30المناطق الواقعة شرق مدينة غزة عند حوالي الساعة المنطقة ذاتها، قبل أن تتجه جنوباً إلى 

 .واصلت أعمال التسوية والحرق في تلك المناطق، حتى انسحبت مساء األربعاء نفسه
  

من  9:00عام من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، عند حوالي الساعة  23استشهد المواطن محمد محمود محمد اسليم  •

، عندما اشتبك مع قوات االحتالل المتمركزة إلى الشرق من معبر نحال عوز شرق 16/4/2010باح يوم الجمعة الموافق ص
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متر إلى داخل األراضي الفلسطينية إلى الغرب من المعبر وقامت بإطالق  200مدينة غزة، حيث توغلت قوات االحتالل مسافة 

التوغل تغطية من طائرات االحتالل وقد انسحبت قوات االحتالل عند  عدة قذائف مدفعية على محيط المنطقة كما صاحب

 .من صباح اليوم نفسه، حيث توجهت طواقم اإلسعاف إلى المنطقة وانتشلت جثة الشهيد اسليم من هناك 11:00حوالي الساعة 
 

بعدد من معززة  ،22/4/2010يوم الخميس الموافق  صباح 9:00حوالي الساعة عند  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، •

متر شرقي بلدة عبسان الكبيرة، إلى الشرق من مدينة خان  500آلليات العسكرية، ترافقها الجرافات، مسافة تُقَدَّر بحوالي ا

أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية في المنطقة وسط إطالق نار  نفذت تلك القوات .نوبي قطاع غزةيونس، ج

بعد الظهر، اتجهت القوات المتوغلة على امتداد الشريط الحدودي جنوباً، حيث نفذت  1:00ساعة وعند حوالي ال .عشوائي

 .أعمال تسوية وتجريف مماثلة شرقي بلدة خزاعة لمدة ساعتين، قبل أن تعود إلى داخل الشريط الحدودي
  

آلليات بعدد من امعززة  ،25/4/2010يوم األحد الموافق  صباح 9:30حوالي الساعة عند  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، •

متر شرقي بلدة القرارة، إلى الشرق من خان يونس، جنوبي قطاع  300مسافة تُقَدر بحوالي العسكرية، ترافقها الجرافات، 

نفذت تلك القوات، على مدار ثالث ساعات، أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية بالمنطقة وسط إطالق نار   .غزة

 .بل أن تعود إلى داخل الشريط الحدوديعشوائي، ق
  

آلليات بعدد من امعززة  ،25/4/2010يوم األحد الموافق  صباح: 11حوالي الساعة عند  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، •

إلى الشرق من حي الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة، إلى شرقي  متر300مسافة تقدر بحوالي  العسكرية، ترافقها الجرافات،

اتجهت تلك القوات   .مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ونفذت أعمال تسوية وتجريف، على مدار ساعتين ونصف الساعة

على امتداد الشريط الحدود جنوباً، حيث نفذت أعمال تسوية وتجريف مماثلة شرقي بلدة خزاعة لمدة أربع ساعات، تخللها 

 .وديقصف عشوائي، قبل أن تعود إلى داخل الشريط الحد
جندياً، مدعومة بآليتين عسكريتين، عند حوالي الساعة ) 30(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة راجلة تتكون من حوالي 

متراً، في المنطقة الصناعية المدمرة، في محيط  200، لمسافة تقدر بـ27/4/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:45

لة منها العتقال عدد من عمال جمع الحصى الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة، ولكنهم ، في محاو)إيرز(معبر بيت حانون 

من مساء اليوم  13:00فروا من المكان، تحت وطأة إطالق النار من قبل جنود االحتالل، وانسحبت القوة عند حوالي الساعة 

 .نفسه، دون وقوع إصابات أو أضرار
  

 قصف صاروخي ومدفعي
املركز حيث رصد عمليات القصف الصاروخي واملدفعي مستهدفة مناطق خمتلفة من قطاع غزة،  اإلسرائيليالحتالل صعدت قوات ا

 في حي الصبرة يقعلألجبان خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير، أسفرت عن تدمري مصنع  ،قصف مدفعي وصاروخي حاالت) 4(

هذا . وتدمري مرتل ريفي غرب خان يونس ،الصناعية بقرية الزوايدةتقع في المنطقة ورشة حدادة  وتدمري، شرق مدينة غزة
ملناطق  القصفاستهداف نتيجة  يف نفوس السكان املدنيني السيما األطفال والنساء منهماليت تبثها حالة الرعب واهللع  إىلباإلضافة 

مليات القصف الصاروخي واملدفعي على النحو ويورد التقرير ع .سكنية مكتظة بالسكان، كما أا تقع يف ساعات متأخرة من الليل
  :التايل
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، بثالثة صواريخ 2/4/2010بعد منتصف ليل الجمعة الموافق  12:34قصفت طائرات االحتالل الحربية عند حوالي الساعة  •

نزل متتالية، أراضي زراعية تقع إلى الغرب من مدينة أصداء اإلعالمية غرب مدينة خان يونس، أسفر القصف عن تدمير م

تقع "  معرش" ، واستراحة 2م 50ريفي يملكه المواطن سلمان سالمة سلمان أبو مصطفى مكون من طابق باطون على مساحة 

في أرض زراعية تعود للمواطن أيمن فتحي عبد الهادي ناصر، باالضافة الى إلحاق أضرار في االراضي الزراعية المجاورة، 

 .ي األرواحفيما لم يسفر القصف عن وقوع أي إصابات ف
  

، 2/4/2010فجر الجمعة الموافق  1:00قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين ورشة حدادة عند حوالي الساعة  •

، وقد أسفر القصف )عاماً 38(تعود ملكيتها للمواطن عيسى عبد الهادي البطران وتقع في المنطقة الصناعية بقرية الزوايدة، 

 .عن تدميرها بشكل كلي
  

، مصنع دلول 2/4/2010من فجر يوم الجمعة الموافق  00:35ائرة نفاثة بصاروخ واحد عند حوالي الساعة قصفت ط •

عام من  31لألجبان الواقع في حي الصبرة بالقرب من المجمع اإلسالمي، ويعود المصنع للمواطن معتصم أحمد إبراهيم دلول 

متر مكون من طابق أرضي من الباطون  70والبالغ مساحته  سكان المنطقة، وقد أدى القصف إلى تدمير المصنع بشكل كامل

متر بركس مسقوف بالصفيح تابع للمصنع، كما دمرت سيارة من نوع فورد بيضاء اللون، باإلضافة إلى  150باإلضافة إلى 

ون في إلحاق أضرار جزئية في باص من نوع فولكس واجن وتعودان لصاحب المصنع، جدير ذكره أن اثني عشرة عامال يعمل

المصنع، كما تضرر عدد من المنازل الواقعة في محيط المصنع المستهدف، كما أصيب طفلين بجراح طفيفة جراء تطاير 

  .عام 12ملك مساعد العرابيد عام ونصف، عبد اهللا أحمد صرصور  :الزجاج، وهم
  

من مساء يوم االثنين  21:50الساعة  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، عند حوالي •

بشكل متواتر، في سماء قرية أم النصر البدوية المحاذية لحدود  - فوانيس إضاءة -، أربعة قذائف مضيئة12/4/2010الموافق 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن القذائف كانت تصل األرض . من الزمنساعة  لحواليالفصل شمال غزة، أضاءت المنطقة بكاملها 

  .مشتعلة وسط المنازل السكنية، بيد أنها لم تصب أي من منازل المواطنين بضرر، كما لم يسجل وقوع إصابات
  

  
  واحلجز التعسفي االعتقال

استمراراً لسياسة االبتزاز التي تواصلها قوات االحتالل وتساوم خاللها المرضى على حياتهم في انتهاك يوضح مدى تحلل 

قوات  اعتقلت .تها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعةقوات االحتالل من التزاما

أحدهم ، شمال القطاع بيت حانون )يرزإ(على معبر  مواطنين فلسطينيينالتقرير  يغطيهاخالل الفترة التي  اإلسرائيلياالحتالل 

، المشافي اإلسرائيلية من إصابة تعرض لها في وقت سابق عالجه فيلحصول على موافقة للمعبر ايرز  إلىتوجه مريض 

يستعرض التقرير هذه االنتهاكات  .بينما كان قادماً صحبة عائلته من مقر إقامتهم في األردن إلى قطاع غزةتم اعتقاله  واآلخر

  :كاآلتي

من فجر يوم السبت  00:05لساعة ، عند حوالي ا)إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون  •

، بينما كان قادماً صحبة عائلته من مقر إقامتهم )عاماً 35(أدهم صالح الدين محمد شطارة : ، المواطن17/4/2010الموافق 
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زوجته  -وتفيد التحقيقات الميدانية أن شطارة جاء إلى قطاع غزة لزيارة ذوي زوجته، ومعه عائلته. في األردن إلى قطاع غزة

وهو من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، قدم إلى القطاع مع مجئ  -)عامين(، وصالح الدين )سنوات 5(لين : ليهوطف

 - اخالص عبد اهللا: وبحسب ما أفادت به زوجته. السلطة، وتزوج منه، ثم عاد إلى األردن، وهو يحمل الهوية الفلسطينية

توقفت زوجها داخل المعبر واحتجزته منتصف ليلة الجمعة الموافق بأن قوات االحتالل اس): "عاماً 26" (شطارة" -صقر

من فجر  2:30، ومكثوا في انتظار خروجه لهم حتى الساعة 17/4/2010ومع دخول فجر يوم السبت الموافق  16/4/2010

غرفة االرتباط، اذهبي  السبت نفسه، بيد أن قوات االحتالل أبلغتها باعتقاله، وأخلوا سبيلها والطفلين، وقالوا لها سوف تجدين

وهم سيساعدوكي، وسارت وحدها وأطفالها وشنط السفر خاصتها وسط الظالم حتى وصلت غرف التنسيق واالرتباط الخاصة 

بالشئون المدنية، حيث لم تجد أحد فيها، وانتظرت وسط جو مرعب، وحمت أطفالها من الكالب المنتشرة في المنطقة، ثم 

متراً عن المعبر، وطلبت مساعدة أحد السكان،  800ة الغزاالت التي تبعد مسافة تقدر بـاتجهت جنوباً حتى وصلت سكن

 ".ولجأت لمنزله حتى ساعات الصباح، حيث اتصلت بأقاربها الذين جاءوا لنقلها
  

ق من صباح يوم األحد المواف 9:00، عند حوالي الساعة )إيرز(عتقلت قوات االحتالل المتمركزة على معبر بيت حانون ا •

، أثناء تواجده في المعبر لمقابلة مخابرات االحتالل، لغرض )عاماً 26(عائد رفيق عبد الجواد زيادة : ، المريض25/4/2010

الحصول على الموافقة بعالجه في المشافي اإلسرائيلية من إصابة تعرض لها في وقت سابق، وهو من سكان مشروع بيت 

أن سياسية استدعاء المرضي لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية في معبر بيت حانون الجدير ذكره . الهيا، في محافظة شمال غزة

أصبحت جزءاً من سلسلة اإلجراءات التي تتبعها قوات االحتالل بحق المرضى على المعبر، والتي من شأنها زيادة ) ايرز(

، من قبل التنسيق واالرتباط 24/4/2010الموافق وتفيد التحقيقات الميدانية أن زيادة قد تلقي اتصال مساء يوم السبت . معاناتهم

، إلى معبر بيت حانون لمقابلة االحتالل، 25/4/2010التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية بضرورة توجهه صباح األحد الموافق 

ء اليوم نفسه مسا 20:00لم يعد إلى منزله، وعند حوالي الساعة " ايرز" وبعد توجهه للجانب اإلسرائيلي من معبر بيت حانون 

  .تلقي والده اتصاالً هاتفيا من قبل قوات االحتالل تبلغه بأن ابنه معتقل لديها، وموجود في سجن المجدل اإلسرائيلي
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  احلصار والقيود على حرية احلركة
 خالهلا مسح دات،معدو ولساعات جزئيا بفتحها ومسحت اخلارجي، بالعامل غزة قطاع تربط اليت املعابر إغالق االحتالل قوات واصلت
 ومحلة طلبة من ومسافرين مرضى مبغادرة مسحت كما. عدد من الشاحنات احململة بالزهور وتصدير غزة قطاع إىل وسلع بضائع مبرور
  :كاآليت املعابر لعمل موجز التقرير ويورد. احملاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأيت اليت األجنبية الوفود أعضاء أو إقامات

  
  )كارين(نطار معرب امل
 2010 )أبريل(نيسان  شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً أيام) 9( ملدة املنطار معرب بفتح االحتالل قوات مسحت
 وفيما يوماً،) 21( الواردات وجه يف اإلغالق أيام عدد بلغ بينما واحلبوب، باألعالف حمملة شاحنة) 698( توريد خالهلا أتاحت
 شاحنات) 5( بتصدير خالهلا مسحت جزئياً، فتحا يوماً) 5( ملدة املذكور املعرب بفتح االحتالل قوات مسحت فقد لصادراتبا يتعلق

  .الفلسطينية الصادرات يوماً،أمام) 25( كلي بشكل املعرب االحتالل قوات أغلقت فيما ،فقط زهورحمملة بال
  

  )ايرز(معرب بيت حانون 
 سفر على قيود فرضاستمرت يف و غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت عربم إغالق االحتالل قوات تواصل
 السفارات، وموظفي الصحفيني ودخول الدولية، املؤسسات يف العاملني واألجانب العرب املوظفني مرور وعلى ومرافقيهم، املرضى

 أن من الرغم وعلى). اللنيب( الكرامة جسر معرب إىل افرينواملس القطاع، يف يسكنون هلم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي
حبيث تسمح  السابق يف كما طبيعي بشكل يعمل ال أنه إال إليها، املشار احلاالت وجه يف حانون بني معرب تغلق ال االحتالل قوات

 املسافريين وكذلك املرور من العمال رممبرور عدد حمدود جداً من احلاالت اإلنسانية واألجانب والدبلوماسيني وكبا ر التجار، وحت
 كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول هلم املسموح عدد فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية أو دينية ألغراض
 وميكن. السفر يف يرغبون من أمام االحتالل قوات تضعها كثرية معوقات املعرب عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب
  : كاآليت املعرب هذا على املسافرين حركة تلخيص
 من متكنيوماً، حيث ) 22(مسحت بفتح املعرب بشكل جزئي مدة  فيما ،أيام) 8( مدة كلى بشكل املعرب االحتالل قوات أغلقت
) 78. (ولية األجانبمن موظفي املنظمات الد) 629(. من املرافقني هلم) 651(من املرضى، ) 667( ايرز معرب خالل من العبور

من التجار ) 5(. BMCمن كبار رجال األعمال ) 62(. من الصحفيني) 77(". السفارات"السلك الدبلوماسي  من موظفي
من ) 42(. ألقارب هلم يف القطاع ، الذين كانوا يف زيارة1948من فلسطينيي األراضي احملتلة يف العام ) 265(. الفلسطينيني

أدهم : اعتقلت قوات االحتالل خالل هذا الشهر مواطنني على املعرب، هم املواطنكما  ".معرب الكرامة"ن املسافرين إىل جسر األرد
، أثناء مقابلته )عاماً 26(عائد رفيق زيادة : ، أثناء وصوله قطاع غزة قادماً من األردن، واملريض)عاماً 35(صالح الدين شطارة 
  .املخابرات اإلسرائيلية

  

  :الربي رفح معرب
 لوقت املعرب فتح يتم حيث ،2010 )أبريل(نيسان  شهر من يوما) 22( خالل ساعات، لعدة رفح معرب بفتح االحتالل قوات حتمس

 ،ومرافقيهم ومرضى جرحى مبغادرة ومسح. القطاع داخل إىل املصري اجلانب من العالقني بعودة للسماح األيام معظم يف جدا قصري
 لقطاع قدمت اليت والصحفية الطبية الوفود وأعضاء قاماتاإل ومحلة والطلبة املرضى من )127( املعرب من املغادرين عدد بلغ حيث
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 بينهم من) 1583( بعودة مسح كما وبذلك فقد تراجع عدد المغادرين بشكل كبير خالل الشهر مقارنة مع الشهور السابقة، .غزة
وشاحنتين  ,سيارات لهيئة األعمال الخيرية )5( وسمح بدخول ،املعرب من املصري اجلانب على والعالقني ومرافقيهم ومرضى جرحى

  . ملرضى توفوا يف مصر جثث) 4( بإدخالالسماح  إىل باإلضافة ،مساعدات مقدمة من اتحاد األطباء العرب
  

  ): شالوم كريم( سامل أبو كرم معرب
 بدخول مسحت حيث 2010 أبريل شهر من اًيوم) 18( خالل يوميا ساعات لعدة شالوم كريم معرب بفتح االحتالل قوات مسحت

 واملساعدات االستخدام، املختلفة املواد من وأنواع وطبية، غذائية، مواد بني البضائع من خمتلفة حمملة بأنواع شاحنة) 2608(
 حمملة شاحنة)  123( و ،)طن 3276,24( حتمل طهي بغاز حمملة شاحنة) 159( بدخول تلك القوات مسحت كما. اإلنسانية
) 3(عدد  ، و)لتر 492,796(شاحنة حمملة بالسوالر العادي حتمل ) 13(عدد ، و)لتر 4,896,336( حتمل الصناعي بالسوالر

 4522106(شاحنات زهور حتمل ) 6(بتصدير   قوات االحتالل بينما مسحت ،)لتر 84,604(شاحنة حمملة بالبرتين حتمل 
  .قطاع غزة إىلكميات حمدودة من اخلشب  بإدخالمساح قوات االحتالل  ، ولوحظ خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير)زهرة

  
  :معرب صوفا
 البناء مواد إلدخال خمصص كلياً، وهو معرب إغالقايوماً ) 30(قوات االحتالل املعرب طيلة الفترة اليت يغطيها التقرير والبالغة  أغلقت
  .فقط والعمال
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  اخلامتة
مع السكان املدنيني يف قوات االحتالل حلقوق اإلنسان وقواعد القانون الدويل اإلنساين يف تعاملها التقرير استمرار انتهاكات  يظهر

   .قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة املفرطة واملميتة
سعى تلك القوات ت حيثناطق احلدودية امليف  املسريات السلميةكما واصلت توغالا شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهدفت 

لالستيالء على شريط ميتد مبحاذاة حدود قطاع غزة، ما يتسبب يف انتهاك مجلة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان تلك املنطقة ومن 
ميتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول املزارعني إىل آالف الدومنات من األراضي الزراعية القريبة من احلدود 

  .والشمالية للقطاع حيرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهم الشرقية
  

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

  . مغادرة القطاع للعالج
  

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

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

  

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

   .ويف قطاع غزة على وجه اخلصوص
  

واملركز جيدد مطالبته املتكررة للمجتمع الدويل بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد 
تلة ومالحقة جمرمي يف األراضي الفلسطينية احمل ةوالعمل على تطبيق العدال. إلنسانالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق ا

  .اإلسرائيليني ومن أمروا بارتكاب هذه اجلرائم وتقدميهم للعدالة باحلر
  

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

  
 انتهى

   


